






 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 فهرس املحتويات 



 الصفحة  املحتويات 

  إهداء

  شكر وتقدير 

  فهرس املحتويات 

  فهرس األشكال

  فهرس الجداول 

  فهرس املالحق 

  املختصرات  قائمة

 ط -أ مقدمة 

 املحاسبي وبدائله. لعملية التقييم  الفصل األول:  األسس النظرية  

 2 تمهيد

 3 املبحث األول: االطار املفاهيمي للقيمة والتقييم املحاسبي 

 3 املطلب األول: مفهوم القيمة  واملبادئ االساسية لتحديدها. 

 5 وبعض املصطلحات املتعلقة به. املحاسبي  املطلب الثاني: مفهوم التقييم

 6 املطلب الثالث: معايير التقييم املحاسبي. 

 8 واشكال التحيز في عملية التقييم املحاسبي  مصادر  املطلب الرابع:

 9 خطوات عملية التقييم املحاسبي.  املطلب الخامس:

 10 الدولي  اإلطار املبحث الثاني: دراسة تحليلية لبدائل التقييم املحاسبي وفق  

 11 املطلب األول: التكلفة التاريخية. 

 14 التدفقات النقدية املستقبلةاملطلب الثاني: القيمة الحالية لصافي 

 15 املطلب الثالث: صافي القيمة البيعية

 17 املطلب الرابع: التكلفة االستبدالية

 20 املبحث الثالث: توجه الفكر املحاسبي املعاصر نحو القيمة العادلة

 20 املطلب األول: تطور مفهوم القيمة العادلة في الفكر املحاسبي. 

 25 .القيمة العادلة  الثاني: خطوات تحديداملطلب 

 26 العادلة ومستوياتها. املطلب الثالث: مدخالت قياس القيمة  

 29 املطلب الرابع: تقنيات تقييم القيمة العادلة.

 30 (.IAS/IFRSالعادلة وفقا ملعايير املحاسبة الدولية ) القيمةاملطلب الخامس: متطلبات 

 32 استخدام القيمة العادلة واالنتقادات املوجهة اليها. املطلب السادس: مزايا  

 35 املبحث الرابع: القيمة العادلة في البيئة املحاسبية الجزائرية: بين متطلبات القياس وإشكالية التطبيق 

 35 ( . SCFاملطلب األول: اإلطار العام للنظام املحاسبي املالي) 

 40 (. SCF أهم استخداماتها في النظام املحاسبي املالي)و املطلب الثاني: تعريف القيمة العادلة 

 42 العوائق واملشاكل التي تحد من تطبيق القيمة العادلة في البيئة املحاسبية الجزائرية.الثالث:  املطلب 

 48 خالصة الفصل 



 (.IAS/IFRS) الدوري وفق متطلبات النظام املحاسبي ملالي واملعايير املحاسبية الدولية    الفصل الثاني :التقييم

 50 تمهيد

 51 املبحث األول: عموميات حول االصول الثابتة في ضوء النظام املحاسبي املالي و املعايير املحاسبية الدولية   

 51 (.IAS/IFRSالدولية ) املعايير املحاسبية املطلب األول: مدخل الى 

 54 املطلب الثاني: صعوبات ومشاكل تطبيق النظام املحاسبي املالي في الجزائر 

 56 املفاهيمي لألصول الثابتة في ضوء النظام املحاسبي املالي واملعايير املحاسبية الدولية   اإلطاراملطلب الثالث:  

 60 مدخل مفاهيمي إلى التثبيتات املادية    املطلب الرابع:

0B   63 املطلب الخامس: التثبيتات وفق النظام املحاسبي املالي واملعايير املحاسبية الدولية 

 65 املحاسبية الدولية.   واملعايير النظام املحاسبي املالي   املادية وفقاملبحث الثاني: التقييم االولي للتثبيتات 

 66 (.IAS16)الدولي املطلب األول: تقديم املعيار املحاسبي  

 67 املادية.  على التثبيتاتاملطلب الثاني: طرق الحصول 

 76 املطلب الثالث: التكاليف الالحقة املتعلقة بالتثبيتات املادية.

 78 ( IAS16) النظام املحاسبي املالي واملعيار  املادية وفق املبحث الثالث: نماذج التقييم الدوري للتثبيتات 

 78 . (IAS 16) واملعيار النظام املحاسبي املالي  املادية وفقاملطلب األول: اهتالك التثبيتات  

 83 (IAS 16وفق النظام املحاسبي املالي واملعيار ) إعادة تقييم التثبيتات املاديةاملطلب الثاني: نماذج 

 91 املادية  التثبيتات  معالجة  في(SCF) املالي املحاسبي   والنظام( 16IAS)  املعيار متطلبات بين مقارنة املطلب الثالث : 

  التثبيتات  عن املحاسبة   في الجزائري  الجبائي والنظام املالي املحاسبي  النظام  بين التباين  أوجه املطلب الرابع :  

 املادية

93 

 97   ( IAS 36) املادية في ضوء النظام املحاسبي املالي واملعيار  املبحث الرابع: انخفاض قيمة التثبيتات 

 97 قيمة التثبيتات املاديةفي نخفاض ل املطلب األول: اإلطار العام ل

 100 التثبيتات املادية املطلب الثاني: الجوانب املنهجية الختبار االنخفاض في قيمة  

 106 املطلب الثالث: املعالجة املحاسبية النخفاض قيمة التثبيتات املادية

 108 القيمة اختبارات انخفاضاملطلب الرابع: دراسة حاالت اخرى من 

 112 (IAS 36) واملعيار(   SCF) وفقا املادية التثبيتات  قيمة انخفاض قياس متطلبات  بين املقارنة  :املطلب الخامس

 114 خالصة الفصل 

 الفصل الثالث : مساهمة التقييم الدوري للتثبيتات املادية في تحسين ومالئمكة املؤشرات املالية  

 116 تمهيد

 117 املبحث األول: املؤشرات املالية كألية للتحليل املالي 

 117 املطلب األول: مدخل الى التحليل املالي.

 121 للتحليل املالياملطلب الثاني: النسب املالية كألية 

 127 املطلب الثالث: مؤشرات التوازن املالي

 130 املؤشرات املالية الحديثة   املطلب الرابع:

 132 املبحث الثاني: القوائم املالية كمصدر معلوماتي لعملية التحليل املالي 

 132 (IAS1املطلب األول: القوائم املالية وفق النظام املحاسبي املالي و املعيار )



 137 (IAS1املطلب الثاني: قائمة املركز املالي وفق النظام املحاسبي املالي و املعيار )

 140 (IAS1املطلب الثالث: قائمة الدخل وفق النظام املحاسبي املالي و املعيار )

 142 (7IASقائمة التدفقات النقدية وفق النظام املحاسبي املالي و املعيار ) املطلب الرابع:

 145 (IAS1املطلب الخامس: قائمة تغيرات حقوق امللكية وفق النظام املحاسبي املالي و املعيار )

 146 ( IAS1االيضاحات وفق النظام املحاسبي املالي واملعيار )املطلب السادس:  

 149 املبحث الثالث: املعلومات املحاسبية كمنتج نهائي للقوائم املالية

 149 االطار املفاهيمي للمعلومة املحاسبية املطلب األول: 

 154 املحاسبية وقيود استخدامها املطلب الثاني: تعريف الخصائص النوعية للمعلومات 

و  (IASBاملطلب الثالث: الخصائص النوعية األساسية للمعلومات املحاسبية وفق االطار املفاهيمي املشترك بين 

(FASB 

156 

و  (IASBاملفاهيمي املشترك بين   الخصائص النوعية املعززة للمعلومات املحاسبية وفق االطار  املطلب الرابع:

(FASB 

160 

 163 لنظام املحاسبي املالي ااملطلب الخامس: الخصائص النوعية للمعلومات املحاسبية وفق 

 164         املبحث الرابع: العالقة بين نماذج التقييم الدوري للتثبيتات املادية و املؤشرات املالية

 164 ومالئمة املعلومة املحاسبية للتثبيتات املادية املطلب األول: العالقة بين نماذج التقييم الدوري 

 165 والتمثيل الصادق للمعلومة املحاسبية للتثبيتات املادية املطلب الثاني: العالقة بين نماذج التقييم الدوري 

والخصائص للتثبيتات املادية املعززة  يتات املادية بللتثاملطلب الثالث: العالقة بين نماذج التقييم الدوري 

 للمعلومة املحاسبية 

167 

 168 املطلب الرابع: أثر إعادة تقييم التثبيتات املادية على القوائم املالية ومساهمتها في تحسين املؤشرات املالية 

 171 خالصة الفصل 

 املادية على بعض املؤشرات املالية ملجموعة من املؤسسات العمومية لالسمنت    اثر إعادة تقييم التثبيتات  :الفصل الرابع

 173 تمهيد

 174 املبحث األول: االطار العام للدراسة 

 174 املطلب األول: منهجية الدراسة 

 179 املطلب الثاني: عينة الدراسة 

 185 املطلب الثالث: متغيرات الدراسة

 186 .)31/12/2015( التثبيتات( في القيمة العادلة لألصول الثابتة ) املبحث الثاني: تقدير 

 186 (. 2025 -2016) اإلسمنت العموميةتقدير التدفقات النقدية ملؤسسات   املطلب األول:

 195 ( 2025 -2016) اإلسمنت العمومية   ملؤسسات النقدية الصافيةاملطلب الثاني: خصم التدفقات  

 199 املطلب الثالث: تحديد القيمة النهائية واإلجمالية ملؤسسات اإلسمنت العمومية  

 201 (31/12/2015املبحث الثالث: إعادة تقييم التثبيتات املادية ملؤسسات اإلسمنت العمومية ) 

 201 (. 31/12/2015املطلب األول: تحديد القيمة العادلة التثبيتات املادية ملؤسسات اإلسمنت العمومية )

 203 ( 31/12/2015)العمومية املطلب الثاني: تحديد فارق اعادة تقييم التثبيتات املادية ملؤسسات اإلسمنت  

 207 ( 1/1/2016املطلب الثالث: التسجيل املحاسبي لعملية اعادة تقييم التثبيتات املادية )



 212 املبحث الرابع: دراسة وتحليل املؤشرات املالية قبل وبعد عملية إعادة تقييم التثبيتات املادية       

 212 املطلب األول: إعداد امليزانيات املالية املختصرة ملؤسسات اإلسمنت العمومية قبل وبعد عملية اعادة التقييم. 

التوازن املالي ملؤسسات االسمنت العمومية قبل وبعد عملية إعادة  املطلب الثاني: دراسة وتحليل مؤشرات 

 التقييم. 

221 

 225 املطلب الثالث: دراسة وتحليل النسب املالية ملؤسسات االسمنت العمومية قبل وبعد عملية إعادة التقييم. 

ستخدام االختبار االحصائي املطلب الرابع: اختبار أثر إعادة تقييم التثبيتات املادية على املؤشرات املالية با

 ويلكوكسن. 

235 

 242 خالصة الفصل 

 244 الخاتمة  

 247 قائمة املراجع 

 271 قائمة املالحق 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 فهرس الجداول  



 الصفحة  العنوان  الرقم

 4 سعر والتكلفة ال وجه االختالفات بين القيمة و أ 01

 6 املفاهيم املتقاربة مع التقييم املحاسبي بعض  02

 15 لصافي التدفقات النقدية املستقبلية   إيجابيات وسلبيات القيمة الحالية 03

 17 البيعية  صافي القيمة وسلبيات يجابيات إ 04

 18 تفسيرات التكلفة االستبدالية  05

 19 التكلفة االستبدالية  ايجابيات وسلبيات  06

 21 الدولية   مريكية واملعايير املحاسبيةم القيمة العادلة في املعايير األ استخداتطور  07

 23 وفق أهم املنظمات الدولية  القيمة العادلة تعاريفبعض  08

 30 (IAS/IFRSمتطلبات القيمة العادلة وفقا ملعايير املحاسبة الدولية )  09

 35   تعريف النظام املحاسبي املالي 10

 41 استخدامات القيمة العادلة وفق النظام املحاسبي املالي أهم  11

12 2B الحسابات الفرعية للتثبيتات املادية وفق(SCF ) 62 

 63 التثبيتات وفق النظام املحاسبي املالي واملعايير املحاسبية الدولية  13

 89 ( SCF)املعالجة املحاسبية إلعادة التقييم االيجابية حسب  14

 90 ( SCF)املعالجة املحاسبية إلعادة التقييم السلبية حسب   15

 91 ادية ( في معالجة التثبيتات املSCFو ) IAS16))عيار املات  ختالف بين متطلبأوجه اإل  16

 99 القيمة  في واالنخفاضارنة بين االهتالك املق 17

 106    (SCF)و IAS) 36وفق ) ملخص لتحديد مبلغ االنخفاض  18

 112 في معالجة انخفاض قيمة التثبيتات املادية  (SCF)و IAS) 36املعيار)  ينب  ختالفاال وجه  أ 19

 121 نسب السيولة  20

 122 نسب الهيكلة  21

 123 نسب  الربحية  22

 125 نسب النشاط  23

 126 املديونية  نسب  24

 127 س املال العامل أنواع ر أ 25

 134 عداد القوائم املالية االساسية إهداف  أ 26

 136 واحتياجاتهم املعلوماتية  مستخدمي القوائم املالية  27

 143 مكونات قائمة التدفقات النقدية 28

 148   املعلومات التي يتضمنها ملحق القوائم املالية 29

 150 باملعلومة املصطلحات املرتبطة  30

 163 الخصائص النوعية للمعلومات املحاسبية وفق للنظام املحاسبي املالي 31

 187  (2025 -2016) العمومية   اإلسمنت  ملؤسسات عمالتقدير رقم األ  32

 189 (  2025-2016) العمومية اإلسمنت  ملؤسسات  جة العملياتية الصافيةتقدير النتي  33



 191 )2025-2016) العمومية  اإلسمنت ملؤسسات واملؤونات االهتالكات تقدير مخصصات   34

 192 ( 2025 -2016) العمومية اإلسمنت  ملؤسسات جماليةتقدير االستثمارات اإل  35

 193 ( 2025-2016 )   اإلسمنت ملؤسسات لالستغالل س املال العامل أر في احتياجات ر تقدير التغي 36

 194 )2025-2016سمنت العمومية )ات اإل ؤسسالتدفقات النقدية الصافية مل 37

 196 ت اإلسمنت العمومية ؤسساتحديد تكلفة حقوق امللكية مل 38

 197 (2016)العمومية  اإلسمنت ملؤسسات معدل الخصم  تحديد 39

 198 ( 2025-2016سمنت العمومية)ات اإل ؤسسالصافية ملخصم التدفقات النقدية   40

 200 سمنت العمومية ت اإل ؤسساملتقدير القيمة النهائية  41

 201 ( 31/12/2015)  العمومية االسمنت  ملؤسساتتقدير القيمة العادلة للتثبيتات   42

 202 ( 31/12/2015) العمومية االسمنت  ملؤسسات  تحديد القيمة العادلة للتثبيتات املادية 43

 202 ( 31/12/2015) العمومية االسمنت ملؤسسات  تثبيتات املاديةتحديد القيمة العادلة لبنود لل 44

 203 ( 31/12/2015ات االسمنت العمومية )ؤسسراض ي ملتقييم األ عادة إ 45

 204 (31/12/2015ات االسمنت العمومية )ؤسسعادة تقييم املباني ملإ 46

 205 ( 31/12/2015ات االسمنت العمومية )ؤسساملادية االخرى مل عادة تقييم التثبيتاتإ 47

 205 ( 31/12/2015ات االسمنت العمومية )ؤسسنجازها ملإعادة تقييم التثبيتات الجاري  إ 48

 206 ( 31/12/2015ات االسمنت العمومية )ؤسسفوائض اعادة تقييم التثبيتات املادية  مل 49

 210 )1/1/2016( (فيSCAEK) املعدلة املحاسبية  امليزانية 50

 212 عادة التقييم إبل وبعد عملية  (قSCT) املختصرةامليزانية املالية  51

 214 عادة التقييم إوبعد عملية  قبل(SCHB) املختصرةامليزانية املالية  52

 215 عادة التقييم إبل وبعد عملية  ق (ECDEاملختصرة ) امليزانية املالية 53

 217 عادة التقييم إبل وبعد عملية  ق (SCAEK)املختصرة امليزانية املالية  54

 218 عادة التقييم إبل وبعد عملية ق  (SCIS) املختصرةامليزانية املالية  55

 220 عادة التقييم إقبل وبعد عملية   (SCIMAT) املختصرةامليزانية املالية  56

 222 إعادة التقييم  عملية االسمنت العمومية قبل وبعدات ؤسسرؤوس األموال العاملة مل 57

 223 إعادة التقييم  عمليةوبعد ات االسمنت العمومية قبل  ؤسسس املال العامل ملرأ  احتياجات 58

 224 عملية إعادة التقييم  قبل وبعدات االسمنت العمومية ؤسسس املال العامل ملأر   احتياجات 59

 225 إعادة التقييم  عملية االسمنت العمومية قبل وبعدات  ؤسسنسب السيولة مل 60

 227 إعادة التقييم  عملية ت االسمنت العمومية قبل وبعدؤسسانسب الهيكلة مل 61

 229 إعادة التقييم عملية ات االسمنت العمومية قبل وبعد ؤسسنسب الربحية مل 62

 231 إعادة التقييم عملية ات االسمنت العمومية قبل وبعد ملؤسسبعض نسب النشاط  63

 232 إعادة التقييم عملية  االسمنت العمومية قبل وبعد  املديونية ملؤسسات نسب  64

 237 اختيار عينة الدراسة   65

 239 عادة تقييم التثبيتات املادية إلمؤشرات املالية قبل وبعد عملية  االحصاء الوصفي ل 66

 240 عادة تقييم التثبيتات املادية على املؤشرات املالية إويلكوكسن ألثر عملية  ختبارانتائج  67



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 فهرس األشكال 



 الصفحة  العنوان  الرقم

 8 املحاسبي   التقييم  عملية في التحيز مصادر 01

 24 املحاور التي شملها مفهوم القيمة العادلة 02
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 املقدمة العامة  

 أ 
 

تماشيا مع التطورات التي شهدتها البيئة اإلقتصادية العاملية من تزايد في حجم األعمال وتباينها وتوجه العديد 

أطر جديدة أدت إلى إعادة النظر في  إلقتصادي، شهد ميدان املحاسبة بدوره إنفتاحاواإلنفتاح من الدول نحو العوملة 

فلقد عرف هو   ساسية  حد وظائف املحاسبة األ أاملحاسبي  التقييم وباعتبار    ، ملحاسبيةا الكثير من املسائل واملمارسات 

تعدد لى  إوهذا ما دفع     ،ساليب واملداخل املتاحةو من خالل األ ألى املستوى املفاهيمي  إالعديد من التطورات سواء  خر  ال 

يعتمد على التكلفة    ومازال  ، حيث كانحداهاإستخدام  إ ليها عند  إملتوصل  ختالف النتائج اإو   التقييم املحاسبي   بدائل

  لعديد من تشتمل على انها  أال  إ   ،حدثت من قبل  للقياس والتسجيل لكونها موضوعية تقوم على وقائع  التاريخية كأساس

الجهات  عتمدتها إوالتي  "القيمة العادلةحدثها "ألعل من خرى للقياس املحاسبي أظهرت بدائل  نتيجة لذلك ،النقائص

وكان  معايير محاسبية تلبي اإلحتياجات املستمرة لهذه التغيرات    قتراحإإلى  دى ذلك  أحيث    ،املهتمة بالتنميط املحاسبي 

 العادلة.قياسات القيمة  –(IFRS 13)آخر إصدارتها معيار اإلبالغ املالي الدولي

للنهوض   خرآجانب  ومن                العاملية  التطورات  هذه  مواكبة  عن  بمعزل  تكن  لم  الدول  من  كغيرها  فالجزائر 

بها  باقتصادها قامت  التي  املحاسبية  القانون    ، من خالل اإلصالحات  املالي من خالل  املحاسبي  النظام  إقرار  تم  فقد 

  . وتعتبر القيمة العادلة من 1975املحاسبي الوطني السائد منذ  والتنظيمات املرتبطة به ليحل محل املخطط    07/11

الجزائرية في تعدد  ومن هنا تبرز اإلشكالية بالنسبة للمؤسسات    ،تكلفة التاريخيةال  إلىتضاف  خير التي  سمات هذا األ   بين

املحاسبة الجزائرية تطبيق القيمة العادلة بعد أن كانت تعتمد    البيئة  إذ وجب على  ،العوامل املؤثرة على القيمة العادلة

   .الزمن على نموذج التكلفة التاريخية لوحدها على مدى فترة طويلة من 

محاسبية فتحت  ثورة    وهيالدولية  طار املعايير املحاسبية  إ في  ساس مهم  أن مدخل القيمة العادلة  أمما ال شك فيه           

التقليدية،    طرا جديدة طغت علىأ املحاسبية  البحث عن مالئمة  املفاهيم  وراء ذلك  املبرر  كان  للمعلومة  أحيث  كبر 

  .العادلةن العديد من املعايير الدولية تعتمد بشكل واضح وصريح على القيمة فإ ذلك ل ، املحاسبية واملالية

الفكر  هتمام  إ التي القت  صول الثابتة  عادة تقييم األ إنجد  ساس  ا األ ومن بين املسائل املحاسبية املعنية بتطبيق هذ          

لذا   العديد من النقاشات،  تثار أحيث  ،الدولية والنظام املحاسبي املالياملعايير املحاسبية  صعيد   كاديمي واملنهي علىاأل

ملعالجة   املحاسبية  املعايير  من  مجموعة  ووضع  إعداد  إلى  الدولية  واملنظمات  الهيئات  معظم  من  سعت  عنصر  كل 

 حيث أخذ موضوع التقييم املحاسبي حيزا كبيرا من هذه املعايير.  ،صول الثابتة على حدىعناصر األ 

تأثير كبير  وقد يكون لها  بها املؤسسة    العمليات التي تقومبين  ن  م  عملية التقييم الدوري للتثبيتات املادية  إن              

بسبب نظرة    ن املشاكل املرتبطة بهذه العملية كانت وال تظل في تطور مستمرأ على قراراتها الحالية واملستقبلية، في حين  

التثبيتات  قيم  تهتماما كبيرا ملوضوع معالجة التغيرات في  إأولت معايير املحاسبية الدولية    . حيثطراف الفاعلة فيهااأل 

نخفاض في القيمة، لذلك أفردت لها معيارا مستقال، وهو معيار املحاسبة الدولي السادس عشر  إرتفاع و إمن  املادية  

(IAS16)  واملعدات، باإلضافة إلى معيار مكمل هو املعيار السادس  . والالت املعالجة املحاسبية عن املمتلكاتالخاص ب

إذ يتيح  .  حاالت خاصة من التثبيتات املاديةكما توجد معايير أخرى تعالج  ،  "تدني قيمة األصول "  (IAS36)  والثالثون 

التكلفة التاريخية  ساس  أ  القائم على  التكلفة نموذج    ،ختيار بين نموذجيناإل مكانية  إ  (IAS16)  عيار املحاسبة الدوليامل

    .للتثبيتات املادية التقييم الالحقساس القيمة العادلة عند  أعادة التقييم القائم على إج ذونمو 



 املقدمة العامة  

 ب  
 

بين نماذج   ختيارومع وجود اإل  ،املؤسسات اإلقتصاديةوألن املعلومات املحاسبية تعد وسيطا هاما للتواصل مع               

ن ذلك حتما سيؤثر على املحتوى املعلوماتي للقوائم املالية باعتبارها املنتج النهائي  إالتقييم الدوري للتثبيتات املادية ف

على   املادية  للتثبيتات  الدوري  التقييم  نماذج  لقيام  ونظرا  املحاسبي،  والقيمة  بديلين  للنظام  التاريخية  التكلفة  هما 

ل في تحقيق  وتقديم معلومات تكون مالئمة وتتمتع  ض فنتقادات حول من هو األ من اإل   يديهما العدفقد واجه كل،العادلة  

 قتصادي  للمؤسسة. ادقة عن الوضع املالي والواقع اإلبالدقة لتقديم صورة ص

ماليةأعتبار  إ  وعلى          وتقارير  قوائم  شكل  في  محاسبية  معلومات  من  املحاسبي  النظام  مخرجات  القاعدة    ن  هي 

املالي   املحلل  عليها   يستند  التي  تطر   فإنهااملعلوماتية  التي  بالتغيرات  ستتأثر  ا  أحتما  التقييم  لعملية  لدوري  نتيجة 

وحتى    ،تغييرا عليها  ن تحدث  فإنه من املحتمل أ لحساب املؤشرات املالية    ساساأل خيرة  باعتبار هذه األ و   ،للتثبيتات املادية

ن يكون املحتوى  أتخاذ القرارات البد  إيجابا على مساعدة املستفيدين في  إتساهم    وأن  املالية ذات فعاليةكون املؤشرات  ت

 . ولية لحسابهااملادة األ   هاعتبار ب خر ذات فعاليةلية هو ال املعلوماتي للقوائم املا

 ومما سبق نطرح إشكالية الدراسة في السؤال التالي:

متطل  أثر ماهو   وفق  املالية  املؤشرات  على  املادية  للتثبيتات  الدوري    املالية   قرار اإلمعايير  بات  التقييم 

 ؟ الجزائرية  العموميةاإلسمنت ملؤسسات النظام املحاسبي املالي الدولية و 

 :همها ما يليأ البحث، ولعل    هذا كافة جوانبرس  التساؤالت، التي تد   من مجموعة يندرج تحت هذه اإلشكالية

 ؟بالقيمة العادلة الي فيما يتعلقلى متطلبات النظام املحاسبي املإالجزائرية   هل تستجيب البيئة املحاسبية  ▪

نماذج   فيما يخص (IAS/IFRS)ايير املحاسبية الدولية هل هناك توافق بين النظام املحاسبي املالي واملع ▪

 ؟للتثبيتات املاديةالتقييم الدوري 

  العموميةاإلسمنت   عادة تقييم التثبيتات املادية ملؤسساتبعملية إ املالية األكثر تأثرات  ما هي املؤشرا ▪

 ؟ الجزائرية 

 فرضيات الدراسة   -2

 :على اإلشكالية السابقة وغيرها من األسئلة الفرعية نتطرق إلى الفرضيات التالية للجابة 

مهم في النظام املحاسبي    ساس أشارات العديدة للقيمة العادلة تبقى التكلفة التاريخية  رغم اإل   :ولى الفرضية األ  ▪

 ؛وتشكل عائقا كبيرا لها العادلة ن البيئة املحاسبية الجزائرية غير مهيئة لتطبيق القيمة ا  ، االاملالي

 (IAS/IFRS) الدولية  املحاسبية  واملعايير (SCF) املحاسبي   النظام  بين شكلي  توافق هناك   :الثانية الفرضية  ▪

 ؛املادية للتثبيتات  الدوري  التقييم  نماذج يخص  فيما

 املالي الهيكل  املالية املرتبطة ب ؤشرات املعادة تقييم التثبيتات املادية على  إعملية ثر لهناك أ  :الثالثة الفرضية  ▪

 . الجزائرية  العمومية سمنت اإل ملؤسسات 

 همية الدراسة أ -3

ا  هتماما متزايد إ  كونه يهتم بأحد املواضيع التي تستقطب،  كاديميالجانب األهميته من  أالبحث  يكتسب هذا  

من    صول الهامة وذلك بمقارنتها بباقي األ املكانة  بالتي تتمتع    ، املادية  بإعادة تقييم التثبيتات واملتعلقة    ةفي السنوات األخير 

املستند عليها في الوسائل  احدى  باعتبارها  الشركات الصناعية ومحاولة ربط هذا املفهوم باملؤشرات املالية  وجهة نظر  
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 ج 
 

التقييم املحاسبي    إلحاللى ذلك التوجه الدولي  إلضافة  إ   ، خاذ القرارات في املؤسسةعملية إتداء املالي و عملية تقييم األ 

على  إاملستند   الضوء  وتسليط  التاريخية  للتكلفة  كبديل  العادلة  القيمة  تطبيقها    توقعة املثار  اللى  تحسين  من  على 

 مالءمة املعلومات املحاسبية املقدمة. 

طرحها واقع املؤسسات الجزائرية التي تبقى في معظمها غير قادرة على الصمود في يالجانب العملي ف  من ما  أ

ستحداثات  يم وفق القيمة العادلة من بين اإل ادة التقيعإعملية    نأ   وطني والعاملي، رغم لتغيرات على املستوى الا  وجه

كان    العمومية للنظام املحاسبي املالي  اإلسمنتشركات    ستخدامإحدودية  م  نأال  إ،  جاء بها النظام املحاسبي املاليالتي  

بإدماج القيمة العادلة كبديل للتقييم املحاسبي وهذا نظرا للتحديات و الصعوبات التي تواجهها    هتمامها إدافعا بعدم  

فهي تحتاج إلى الكثير من التغييرات في الطرق التي تتم بها  ،الجزائرية الحالية في تطبيق القيمة العادلة    املحاسبية   البيئة 

 ة عمل في بيئة غير مستقرة رهاًنا بتغيرات سريعة وغير متوقعكونها ت  ،املمارسات املحاسبية في املؤسسات االقتصادية

ايير املحاسبية  صاحبها في ذلك قصور اإلطار القانوني والتنظيمي، وعدم أخذه بعين االعتبار التحديثات املتواصلة للمع

   .الدولية بشكل عام

   هداف الدراسةأ -4

 : همها ما يليأهداف  لى جملة من األ إنسعى من خالل هذا البحث للوصول  شكالية املطروحةاإل على ضوء 

 النظري على املستوى  4-1   

 ؛ وأهم العراقيل التي تواجههاسبي توضيح قواعد وإجراءات التقييم املح ▪

 ؛يجابياتهم السلبيات واإل أ براز  إ من خالل  ختلف بدائل التقييم املحاسبيدراسة تحليلية مل ▪

ل الجوانب النظرية املرتبطة بها  ملحاسبة القيمة العادلة بشكل عام من خالل تحلي  الخلفية النظريةظهار  إ ▪

 ؛عليها لية التي تقوم مواألسس الع

الدوري   ▪ التقييم  نماذج  مختلف  على  املادية  التعرف  املاليللتثبيتات  املحاسبي  النظام  ظل  املعايير    و  في 

 ؛ (IAS/IFRS)املحاسبية الدولية

ا في  القيمة العادلة وإمكانية تطبيقهعادة التقييم و إمعرفة مضمون النظام املالي املحاسبي فيما يخص عملية   ▪

 ؛البيئة املحاسبية الجزائرية

 ؛ املؤشرات املالية املعتمد عليهاهم  أراز  إبظهار الخلفية النظرية لعملية التحليل املالي من خالل  إ ▪

   .التقييم الدوري للتثبيتات املادية في تحسين ومالئمة املؤشرات املالية  نماذجظهار مساهمة إ ▪

 على املستوى العملي    4-2       

نص عليه  وفق ما    لتثبيتاتها املاديةعادة التقييم  إالعمومية تقوم بعملية  اإلسمنت  شركات    ذا كانت إمعرفة ما   ▪

 ؛النظام املحاسبي املالي

ما   ▪ عملية  إمعرفة  كانت  تقإذا  في  عادة  تساهم  املادية  التثبيتات  املحاسبية  إييم  القوائم  في  تغييرات  حداث 

 ؛العمومية اإلسمنت  ملؤسسسات

 . العموميةاإلسمنت    ملؤسساتعادة تقييم التثبيتات املادية على املؤشرات املالية  إمعرفة ما مدى تأثير عملية   ▪
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 ختيار املوضوع إمبررات  -5

 ختيار هذا املوضوع: املبررات األساسية ال من  

 ؛بالنسبة للمؤسسات االقتصادية التثبيتات املادية  عادة التقييمإهمية عملية أ ▪

 ؛)محاسبة وتدقيق( وضوع تخصص الباحثة كان السبب األول في اختيار هذا امل ▪

 ؛ الشخص ي في معالجة ودراسة مواضيع فحواها القيمة العادلةامليول  ▪

 . التثبيتاتعادة تقييم  إاملؤسسات الجزائرية بعملية  تمام إهقلة  ▪

 منهج البحث  -6

على املنهج الوصفي  تمد إعحيث   ،عتماد على املنهج الوصفي التحليليهداف الدراسة فإنه سيتم اإل أ لتحقيق     

خالل مختلف  بالنسبة للجزء النظري من خالل عرض ما هو متوفر من املعطيات األكاديمية املرتبطة باملوضوع من  

يضا  أمللتقيات ذات صلة باملوضوع و ااملقاالت باملجالت العلمية و  ضافة الى ذلكإ  ،مية بمختلف اللغاتاملراجع كتب عل

 . ة ذات املصداقيةاملواقع بعض املواقع االلكترونية الرسمي

طار  محاولة تجسيد ما تم تناوله في اإل املنهج التحليلي من أجل    تخدام إسفقد    ما بالنسبة للجزء التطبيقي أ

العلم   مع  مجموعة  إتم    هنأالنظري  من  اإلسمنات  مؤسس ن  مختيار  لها  ملا  العمومية  ومكانة  أه ت  اإلمية    قتصاد في 

امللموسة  صولها الثاأ عادة تقييم  إ  تم   حيث   الوطني، املالية قبل وبعد هذهبتة  وهذا من    ،العملية  وحساب املؤشرات 

وية ملجموعة  التقارير السنوالوثائق املقدمة و املؤسسات  عن    جمع البيانات واملعلومات الضرورية  علىعتماد  اإل   خالل

باستخدام  ختبارها  إتم  الوصول إلى دالالت ذات قيمة  بهدف   عليها    ولتعزيز النتائج املحصلة  محل الدراسة  املؤسسات

 (.Wilcoxon Signed Ranks Test)ويلكوكسن حصائي ختبار اإل اإل 
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املجمع الصناعي  يمتلكها  لتي  لعمومية واا  اإلسمنتات  مؤسسالدراسة التطبيقية مجموعة من    لقد خصت

 :% وهي100( بنسبة  GICA –سمنت الجزائر )جيكا إل 

 ؛(SCAEK) سطيفبلعين الكبيرة  اإلسمنتشركة  ▪

 ؛(ECDE)بالشلف ومشتقاته مؤسسة اإلسمنت   ▪

 ؛(SCHB)قسنطينةبحامة بوزيان  اإلسمنت شركة ▪

 ؛(SCIMAT) باتنة -عين توتة اإلسمنت شركة ▪

 ؛(SCIS) سعيدة اإلسمنت شركة ▪

 ؛ ( SCT)تبسة  اإلسمنت شركة ▪

( الدراسة  فترة  محاولة  (  2025  -2011حيث شملت  تقييم  إلتكون  للمؤسسات    التثبيتات عادة  نهايةاملادية    في 

 . ملالية للفترتين قبل وبعد عملية إعادة التقييمخيرة على املؤشرات اثر هذه األ ودراسة أ، 2015
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 نموذج البحث  -8

 املتغير التابع  املستقل  املتغير                        

 

 

 

 

 

 

 

 

 صعوبات البحث  -9

 : هم ما واجه الباحثةأوبات ولعل يخلو من الصع ن أي بحث الأمما ال شك فيه  

 ؛عادة التقييمإمحل الدراسة ال تقوم بعملية   املؤسساتن  أ ▪

 ؛بعض املعلومات الضرورية للدراسةصعوبة الحصول على  ▪

 . ساسية لتحديد القيمة العادلةاأل   فر املقوماتعدم تو  ▪

 هيكل الدراسة   -10

على النحو   ربع فصول ثالثة فصول نظرية وفصل تطبيقيأ لى  إن يتم تبويب البحث  أتستدعي طبيعة الدراسة  

 :التالي

 املحاسبي وبدائله  سس النظرية لعملية التقييماأل  :ول الفصل األ  ▪

التقييم  بعض املفاهيم العامة حول عملية  ول طالق تناول املبحث األ إنوكنقطة  ،ربع مباحثأ لى إحيث قسم    

ل  ى دراسة وتحليإلما املبحث الثاني فتطرق أ  ،شكال تحيزهأييره وخطواته ومصادره و براز معاإاملحاسبي وذلك من خالل  

ا التوجه املعاصر للفكر  باعتباره  تم التركيز في املبحث الثالث على القيمة العادلةو   ،مختلف بدائل التقييم املحاسبي 

  العادلة في البيئة   إشكالية تطبيق القيمةالضوء في املبحث الرابع على متطلبات القياس و   في حين تم تسليط ،املحاسبي 

   املحاسبية الجزائرية.

للتثبيتات املادية وفق متطلبات  :الثاني  الفصل ▪ النظام املحاسبي املالي واملعايير املحاسبية    التقييم الدوري 

 الدولية 

التطرق حاولنا     الفصل  الدوري  مختلف    لىإ  من خالل هذا  التقييم  املاديةنماذج  أر وقسم    للتثبيتات  بع إلى 

الجوانب املحاسبية  في حين تناول املبحث الثاني  ،  صول الثابتةعموميات حول األ   ل و املبحث األ مباحث، حيث تناول  

نماذج التقييم الدوري للتثبيتات  املؤشرات املالية 

  املادية

 نموذج التكلفة•

  

 عادة التقييم إنموذج •

 مؤشرات التوازن املالي•

 نسب الهيكلة•

 نسب السيولة •

 نسب الربحية  •

 نسب النشاط•

   املديونية  نسب •
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ما املبحث الثالث فقد  أ ،و املعايير املحاسبية الدولية  وفق النظام املحاسبي املاليولي للتثبيتات املادية  تقييم األ لعملية ال

الدوري التقييم  لنماذج  ونموذج    ،خصص  التكلفة  التقييم من خالل  عادإنموذج  النظام  إة  املتطلبات وفق  كل  براز 

صول الثابتة وفق  ناول املبحث الرابع تدني قيمة األ في حين ت  ،راز مدى توافقهماإبمع    (16IAS)املالي واملعيار  املحاسبي  

مع    ،طريقة تدني القيمةيها  هم املقومات التي تقوم علأ  دتحدي  خالل    ( من36IASالنظام املحاسبي املالي واملعيار الدولي )

 . (36IAS) ملحاسبي الدولييار اختالف في املعالجة بين النظام املحاسبي املالي واملعوجه اإل أتحديد 

 مساهمة التقييم الدوري للتثبيتات املادية في تحسين ومالئمة املؤشرات املالية :الفصل الثالث ▪

ملالية  ت اؤشرااملنواع  أتناول مختلف  بول  املبحث األ تهل  أس  ،ربع مباحثأى  إل هذا الفصل  ل  تطرقنا من خال

الثاني أ   ،ليات التحليل املاليألية من  أالتقليدية منها والحديثة باعتبارها   الفقد خصص    ما املبحث  اللتطرق  لقوائم  ى 

وامل املالي  املحاسبي  النظام  وفق  قاعدة    ،(7IAS(و)IAS1)  املحاسبيين   ينعيار املالية  باعتبارها  لعملية  معوهذا  لوماتية 

ملنتج النهائي  للقوائم  املحاسبية وهذا لكونها ا للمعلومات    الخصائص النوعية  تناول املبحث الثالث  بينما  ،  التحليل املالي

  ات املالية واملؤشر   بيتات املاديةإلبراز العالقة بين مختلف نماذج التقييم الدوري للتث ما املبحث الرابع فخصص  أ، املالية  

 املحاسبية.  للمعلومات النوعية ثيرها على الخصائصمرورا بتأ

  عادة تقييم التثبيتات املادية على بعض املؤشرات املالية ملجموعة إالدراسة التطبيقية تأثير    : الفصل الرابع  ▪

 من املؤسسات العمومية لإلسمنت

ر إعادة  ثأالجزائرية خصص هذا الفصل لدراسة  عادة التقييم في املؤسسات  إجل الوقوف على واقع  أومن  

املادية  تقييم   ال اإلسمنت  ات  ؤسسملالتثبيتات  محل  األ ،  راسةدالعمومية  املبحث  العام واستهل  االطار  تقديم  في  ول 

تقلة الخاصة  التابعة واملسواملتغيرات    ، طريقة التدفقات النقدية املخصومة  سلوب املتبع وهيبراز األ إللدراسة من خالل  

التطبيقية الدراسة  بالدراسة  بعينة  أوالتعريف  تقدير،  فتناول خطوات  الثاني  املبحث  لألصول     ما  العادلة  القيمة 

ي حين خصص املبحث  ف  ، الدراسةللمؤسسات محل  )التثبيتات( باستخدام تقنية التدفقات النقدية املخصومة  الثابتة

ملؤشرات املالية قبل  دراسة وتحليل بعض ا وكذا   ،املؤسساتل الثابتة امللموسة لكل صو عادة تقييم األ إالثالث لعملية 

املاديةعادة تقييم التثبيت إوبعد عملية   األ   ،ات  تأثير  إتم    خير  وفي  املادية على املؤشرات  التثبيتات  عادة تقييم  إختبار 

 . . وتحليل وعرض النتائج(Wilcoxon Signed Ranks Test)حصائي ويلكوكسن ختبار اإل ستخدام اإل إمن خالل   املالية

   الدراسات السابقة  -11

   لدراسات العربيةا

مروان  ▪ مباركي  الع دراسة  حمزة) راو  مقال  ،  ( 2018بي  عنوان وهي  اقع تحت  و   في   املادية  التثبيتات  تقييم  إعادة  : 

 "البورصة في   املسعرة الصناعية الشركات   مستوى  على   دراسة"املالي  املحاسبي النظام ظل في  الجزائر 

  القيام   وشروط  املعلومات املحاسبيةعلى جودة  ها  أهمية إعادة تقييم التثبيتات وأثر   إلى إبراز  الدراسةهدف  ت  

  ن مالجزائر    حالة  على  الضوء  تسليط  مع  ،املالي  املحاسبي  والنظام  الدولية  املحاسبة  معايير  إطار  في  وكيفية معالجتها  بها

وتوصلت    . فترات التضخم  في  تثبيتاتها  تقييم  بإعادة  املسعرة في البورصة  الصناعية  الشركات  قيام  واقع  دراسة  خالل

أن   إلى  نموذج   التكلفة  نموذج  تطبيق  تفضل   البورصة  في  املسعرة الجزائرية    الصناعية  الشركات الدراسة    إعادة   على 

  التقييم   إعادة  عملية  إطار   في  كان    التثبيتات   تقييم   فيها بإعادة  قامت   مرة   آخر التثبيتات، ولقد كانت    تقييم   في  التقييم
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إ  وقتنا   إلى   2007  لسنة   القانونية بتطبيق   الشركات   ستمرار الحالي،وإن    تقييم   في  التاريخية   التكلفة   نموذج   الجزائرية 

للشركة، حيث    عرض   عدم  إلى   يؤدي   التثبيتات الحقيقي  املالي    تثبيتاتها   تقييم   بإعادة  الشركات   قيام  عدم   أن املركز 

 . الجزائرية  البيئة في األسواق النشطة  لغياب العادلة تحديد قيمتها لصعوبة

  على املؤشرات املالية   العادلة  القيمة  محاسبة  استخدام  تأثير   :تحت عنوانوهي اطروحة دكتوراه  ،( 2017فلة)   حمدي ▪

 بسكرة -  الكوابل مؤسسة حالة دراسة -املؤسسة اإلقتصادية  في 

الباحثة   إستخداممن    هدفت  تأثير  مدى  معرفة  إلى  الدراسة  هذه    كأساس   العادلة  القيمة  محاسبة   خالل 

في مؤسسة   وتأثيرها على املؤشرات  املحاسبي  للقياس الدراسة  _بسكرة_ حيث ترى    الكوابل   املالية، وقد خصت هده 

  يستند   التي   واملعلومات  للمؤسسة،   املالي   األداء  ملعرفة  مالءمة  العادلة يعد أكثر  القيمة  محاسبة   الباحثة أن إستخدام 

األخذ  عن  ومعبرة  مصداقية  أكثر  املالية تكون   املؤشرات  لحساب  عليها   أن  إلى  األخير   في  و توصلت    بمعايير   الواقع، 

  املالي   األداء  مؤشرات   لتقدير   وهذا   املؤسسة،  إدارة   بيد  مهمة   أداة  املالية   البيانات   من  يجعل  العادلة  القيمة   محاسبة 

واملستقبل  املؤشرات  هذه  الرتباط  مستقبلي،  إقتصادي  بمنظور   للمؤسسة باملاض ي.وأن    إرتباطها  من  أكثر  بالحاضر 

  مصداقية  وذات   مالئمة  أكثر   مالية  مؤشرات   توفير  خالل  من   إيجابي، وهذا  تأثير   العادلة له   القيمة   نموذج   إستخدام 

املالي. وإن البيئة    تقييم األداء  في  تساعدهم  بمؤشرات  املالية   البيانات  مستخدمي  وتزود  كما  القرارات،  إتخاذ  عملية  عند

  العادلة. القيمة   لتطبيق املوضوعية  الجزائرية ال توفر املقاييس

ت(2013)   مردان   عائد   زيد  السعبري،   موس ى   عبد   ابراهيم دراسة   ▪ مقال  عنوا ،وهي  وتأثير  "  : نحت  العادلة  القيمة 

 " داء املالي في املصارف التجاريةاستعمالها فى مؤشرات األ 

، من  األداء املالي  ومؤشراتالعالقة بين معلومات القيمة العادلة    تحليل  الرئيس ي لهذه الدراسة  هو    الغرض  

خالل تسليط الضوء على مشاكل القياس القائمة على التكلفة التاريخية لكونها تمهد الطريق في ضرورة التوجه نحو  

زعت على مجموعة من األكاديميين  ستبانة و ستخدام اإل إوذلك من خالل    ،قيمة العادلة في القياس املحاسبيمنهج ال

واملنظمّون  املاليين)املحللين(  تو   ،والوسطاء  الدراسة  حيث  اصلت  من  مجموعة  القياس  إ  همهاأستنتاجات  إل إلى  ن 

واإلفصاح على أساس القيمة العادلة يؤدي إلى توفر مؤشرات مالية تعكس الواقع الفعلي، ويزيد من شفافيتها وفعاليتها  

ن األخذ بمعايير  إو   في تقديم املعلومات املناسبة ملستخدميها في إتخاذ القرارات الرشيدة، والتقييم الجيد ألداء اإلدارة.

مؤشرات األداء املالي للشركة بمنظور  ل من البيانات املالية أداة مهمة بيد اإلدارة لتقدير  محاسبة القيمة العادلة يجع

بتبني  خير  في األ الباحثان    وص ىوأ،  رتباطها باملاض ي إ بالحاضر واملستقبل أكثر من  خيرة  األ رتباط هذه  قتصادي مستقبلي إل إ

يضاحات املتممة وذلك إلعداد تقارير مالية بدرجة  محاسبة القيمة العادلة كأساس للقياس واإلفصاح املحاسبي في اإل 

 .شيا مع املتطلبات الواردة في معايير املحاسبة الدوليةاعالية من الجودة، وتم
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 جنبية الدراسات األ 

   : مقال تحت عنوان يوه،  Martin Walker (2012 ) و  Alexsandro Broedel Lopesaدراسة ▪

Governance  :  Asset Revaluations, Future Firm Performance and Firm-Level Corporate 

                                                     Arrangements: New Evidence from Brazil        

  خالل   الثابتة  أصولها  تقييم  أعادت  شركة177من    كونةم   البرازيلية  الشركات  من  عينة  ستخدامبإ  الباحثان  قام

  نتائج   تشير   ذلك،  على  عالوة.  التقييم  بإعادة  سلبي   بشكل  مرتبط   املستقبلي   األداء   ن أ  لىإ  وتوصال  ،2004-1998  الفترة

  النتائج   هذه   الباحثان  فسر حيث    املالية،  بالرافعة  إيجابي  رتباطإ   هناك  ن إلى أ البرازيل  في  األصول  تقييم  إعادة  عمليات

  التغيير  تدعم  نها وأ . العمومية ميزانياتها   لتقوية وقائية إجراءات  تتخذ  األداء   تدهور  تتوقع التي   البرازيلية  الشركات  أن إلى 

  الحالية   التقارب  عملية  من   الرغم  على   البرازيلية  للشركات  التقييم   إعادة  خيار  ألغى  الذي   الشركات   قانون   في  األخير 

  كانت   إذا  ما  نهأ  جزئًيا،  األقل  على  النتائج  هذه  تفسير  الباحثان  رجعأ   كما.   املالية  التقارير  إلعداد  الدولية  للمعايير

 األخيرة   إلى املستثمرون  ينظر   فقد.  الخارجيين  املقيمين  تقييمات  أو املديرين تقديرات  إلى تستند  التقييم   إعادة  عمليات

 . موثوقية أكثر  تقديرات  أنها على

 وهي مقال  تحت عنوان : ( 2006واخرون )   DonHerrmannدراسة ▪

 “The Quality of Fair Value Measures for Property, Plant, and Equipment " 

  القيمة   قياسات  مناقشة  لىإ  الورقة  هذه   تهدف  ،(SFACNo. 2)  املالية  املحاسبة  مفاهيم   بيان  لىإ  ستناداإ

  واملتعلقة ،  املتحدة  الواليات   في  الوضع  على  للحفاظ  الرئيسية  والتحديات  واملعدات  واملنشآت   للممتلكات  العادلة

  توصلت   وقد .  األصل  قيمة   تنخفض   لم  ما  واملعدات  والالت  املمتلكات  جميع  لقياس  التاريخية   التكلفة  باستخدام 

  على   ابناءً   واملعدات  والالت  للممتلكات  التاريخية  بالتكلفة  التقييم  مقابل  العادلة  بالقيمة  التقييم  بتفوق   الدراسة

 العادلة   بالقيمة  واملعدات  والالت  املمتلكات  تقييم  نإ و ،(SFACNo. 2)  في  املحاسبية   للمعلومات  النوعية   الخصائص

  التوقيت   العكسية،   التغذية   وقيمة   التنبؤية،  القيمة   خصائص  أساس   على   التاريخية  بالتكلفة  تقييمها  من  أكبر

  النوعية   السمة  فهي  التحقق   قابلية  خاصية  ماأ.  تساقاإلو   املقارنة  وقابلية  الصادق،  والتمثيل  والحياد،  املناسب،

  املمارسات   من  تتعلم  أن  املتحدة  للواليات  يمكن  نهبأ  الدراسة  وصتأ  أخيًرا،  التاريخية  التكلفة  تفضل  التي  الوحيدة

  مقاييس   في  النظر  إعادة  خالل  من   املعايير  الدولية   املالية  التقارير  إعداد   وفي  األخرى   البلدان  في  بالفعل  بها   املعمول 

 . واملعدات والالت للممتلكات  العادلة القيمة 

 مقال تحت عنوان :  وهي (،1993و اخرون )   Easton. Pدراسة ▪

"An Investigation of Revaluations of Tangible Long-Lived Assets " 

على مدى فترة عشر سنوات تبدأ  األصول امللموسة طويلة األجل  تو ثق هذه الدراسة ممارسة إعادة التقييم  

هذه األخيرة  رتباط معلومات إعادة التقييم  إقاموا بفحص    ، حيثلعينة كبيرة من الشركات األسترالية  1981في عام  

أن نتائجهم أضعف بالنسبة للشركات ذات  ها إيجابية وهامة. وجد الباحثون  ووجدوا أن ،  بأسعار األسهم وعوائد األسهم

 لدى هذه الشركات .  نتهازيةسهم. هذا يوحي بإعادة التقييم اإل الديون العالية على األ 



 املقدمة العامة  

 ط  
 

 : تحت عنوانمقال  ي، وه (1991واخرون )  David Aboody   دراسة  ▪

 "  Revaluations of Fixed Assets and Future Firm performance: Evidence from the U.K " 

 1995  -  1983لزيادة بين عامي  شركة بريطانية أعادت تقييم معداتها با  347وآخرون بفحص    Aboodyقام  

  التشغيلي   داءاأل تم قياس  ، حيث  صول الثابتةعادة تقييم األ إداء التشغيلي املستقبلي و جل دراسة العالقة بين األ أمن  

التشغيلية النقدية  التشغيلي والتدفقات  الدخل  إ  ، من خالل  الباحثون    إعادة   عمليات  أن  متوقع،  هو  لى ما  وتوصل 

اإ  ترتبط  البريطانية   الشركات  قبل  من  الثابتة  لألصول   التصاعدية  التقييم
ً
  املستقبلي   األداء  في  بالتغيرات   إيجابًيا  رتباط

  على   تؤثر  التقييم  إعادة  عمليات  أن  إلى  يشير  مما  العمليات،  من  النقدية  والتدفقات  التشغيلي  الدخل  خالل  من  املقاسة

  أدلة   النتائج  هذه  توفر  ،...التقييم  إعادة  بعد  سنوات  وثالث  وسنتين،   عام،   مدى  على  وذلك.  األصول   قيمة   في  التغيرات 

  الباحثون   ويرى .  الالحقة  العمليات   في  تتحقق   التي   األصول   قيم  في  التغيرات   تعكس  التقييم   إعادة  عمليات   أن   على  قوية

ا إ فسنجد  املناسب،   الوقت   في  وكانت األصول   قيمة   تعكس  األصول  تقييم  إعادة عمليات  كانت   إذا  أنه
ً
  بين   إيجابًيا  رتباط

  األداء   حول   اإلدارة  توقعات  في  التغييرات  تعكس  التي  الشركة   أداء  في  املستقبلية  والتغيرات  التقييم   إعادة  عمليات

اإ  نجد فلن موثوقة،  غير التقييم  إعادة مبالغ كانت إذا . املستقبلي
ً
 . مغزى  ذا  رتباط

 

 : الحالية الدراسة مساهمة

  الدراسة   يميز هذهما  ن  فإ  ،مختلفة  جوانبمتغيرات الدراسة من  تناولت    التي  السابقة  الدراسات  سرد  بعد

الباحثين،    من   هتمام العديدادية الذي كان محط إتقييم التثبيتات املعادة  تناولت موضوع إ  السابقة أنها  عن الدراسات 

على املؤشرات    العادلة  القيمة  تطبيق  تأثير  حول   مالئمة  نتائج  تقديم  في  دراستنا    ،هتماموما يسلط الضوء أكثر هو إ 

ول الثابتة لهذه  ص قد تم إعادة تقييم األ   هوأن  ،البيئة الجزائريةلعمومية أي في  سمنت املجموعة من مؤسسات اإل املالية  

أ املاليةالعينة من خالل  للتقارير  الدولي  املعيار  بها  التي جاء  املداخل  النقدية    طريقةوفق    (  13IFRS)حد  التدفقات 

الدراسة أيضا إلبراز  ى أنه سعت  باإلضافة إل  ،محليامنعدم    يكون   ن هذا النوع من الدراسات يكادحيث أ ،  املخصومة  

  إصدار القرارات فإن أي تغيير يطرأ   في  من دور مهم  خيرة  هذه األ   ملا تلعبهنظرا  التقييم على املؤشرات املالية    عادةأثر إ

 . سيؤثر على سالمة القرارات وصحتهاكيد عليها أ



 

 

 

 

  

الفصل األول: األسس 

النظرية لعملية التقييم 

 املحاسبي وبدائله 

 تمهيد          

 .طار املفاهيمي للقيمة والتقييم املحاسبيإل املبحث األول: ا

وفق   راسثثثثثثثثثثثثثة تحليليثة لبثدائثل التقييم املحثاسثثثثثثثثثثثثبياملبحثث الثثاني: د

 الدولياإلطار  

توجثثثه الفكر املحثثثاسثثثثثثثثثثثثبي املعثثثاصثثثثثثثثثثثثر نحو القيمثثثة املبحثثثث الثثثثالثثثث:  

 .العادلة

  : الجزائريثة  لقيمثة العثادلثة في البيئثة املحثاسثثثثثثثثثثثثبيثةاملبحثث الرابع: ا

 ق.بين متطلبات القياس وإشكالية التطبي

 خالصة الفصل        
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  تمهيد

لى املسييييييييييتوى الدولي في السيييييييييينوات األخيرة تغيرات جد متسييييييييييارعة  عاملحاسييييييييييبية  والسييييييييييياسييييييييييات    نظمةلقد عرفت األ   

املجاالت  كان سيببا مباشيرا إلنشياء   ومواكبة للتطورات التي مسيت مختلف ،وجذرية نتيجة للتباين في األنشيطة اإلقتصيادية

محاسييييييييييبي جديد يتوافق وهذه غة نظام و من خالل صيييييييييييايها للمعايير املحاسييييييييييبية الدولية أمحاسييييييييييبة موحدة من خالل تبين

 خيرة.األ 

العديد من التطورات  سييييواء خر فلقد عرف هو  ال سيييياسييييية  بي أحد وظائف املحاسييييبة األ املحاسييييوباعتبار التقييم    

توصييييييل النتائج املواختالف   هوهذا ما دفع إلى تعدد بدائل  ،على املسييييييتوى املفاهيمي أو من خالل األسيييييياليب واملداخل املتاحة

جديدة ا  البدائل  املختلفة فتحت بذلك أطر تبنت املعايير املحاسييييبية الدولية جملة من    حيث،داها  حاسييييتخدام إ إليها عند

، حيث معلومات املحاسيبية املتحصيل عليهاصيدق للار األفضيل الذي يعطي درجة تمثيل أيختاضيلة بين هذه البدائل وإللمف

اسييييبية الدولية كبديل للتكلفة التاريخية ونادت بها معظم املعايير املحسييييبي املعاصيييير نحو القيمة العادلة توجه الفكر املحا

النظييييام الفرنسييييييييييييي ي    ظميييية من قبييييل مثييييلاألنمعظم    احتضييييييييييييينتييييهجييييديييييد بييييل    ومريكييييية، وهييييذا املفهوم ليس بييييدخيييييل أمنهييييا واأل 

 سيييتم تناول   ما سييبقعلى   وتأسيييسييا .ار دوليالتي طورته وصيياغته في إط هي واملعايير املحاسييبية الدولية  ،  واالنجلوسيياكسييوني

ثم تقديم االطار املفاهيمي  في املبحث الثاني    وتحليلها  عملية التقييم املحاسيبي  وعرض مختلف بدائلهلفاهيم االسياسيية  امل

 للقيمة العادلة وفق االطار الدولي والنظام املحاسبي املالي و مختلف معوقات تطبيقها في البيئة الجزائرية . 
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 طار املفاهيمي للقيمة والتقييم املحاسبيإل ااملبحث األول:  

 تتوقفو  ،التي تصييييييييييييياغ في شيييييييييييييكل تقارير مالية  املحاسيييييييييييييبية علوماتامل  إنتاج ا حتما إلىنتقود  ظيفة املحاسيييييييييييييبةن و إ  

، فة جوانبهاملام بكوبغية اإل  لعناصييرها، املحاسييبي  عملية التقييمفعالية من خالل   ،بها  الواردة  املعلوماتوشييفافية  فعالیة

 .الخاصة بهالجوانب النظرية مختلف لى رق إطسنت

 واملبادئ االساسية لتحديدها   مفهوم القيمةاملطلب األول: 

  املفهوم  حيث تبرز مدى  اهمية هذا،وباختالف مواطن اسيتخداماتها    تعددت مفاهيم القيمة بتعدد اوجه النظر

   .التطرق الى مختلف املفاهيم والى انواعها وبعض املصطلحات املرتبطة بها خدمة الغراض التقييم املحاسبي  نسنحاول 

   مفهوم القيمة  -1

  األشخاص   على  عشر الحادي  القرن   في  تطلق  وكانت  ،"VALOR " الالتيني  الكلمة   من  مشتقة"  قيمة"  كلمة  أصل  إن   

  الحقيقة   البداية  لكن  جتماعية،إ  بمقاربة  القيمة كانت  الزمنية  الحقبة  تلك  ففي  املجتمع،  في  املرموقة  واملكانة  التقديرذو  

  وتارة  ،(استعمالية  قيمة)  املنفعة  بداللة  تارة  عنها  ليعبر  عشر،  الثامن القرن   بداية  في  كانت  ،قتصاديإ  بتوجه  القيمة  ملفهوم

0Fالكالسيك  الرأسماليون  تبناه الذي  األمر وهو  (،تبادلية قيمة) والطلب العرض بداللة  أخرى 

)1(. 

ف   املنطلق    على   الحصول  في  الحق   مقابل  أو  أصل  مقابل   يدفع   عما  يعبر"  قتصاديإ  مفهوم  هي  لقيمةاومن هذا 

  حيث يظهر  .)1F)2"ما  ألصل  النقدية  القيمة  هي  قتصاديةاإل فالقيمة   ولذلك  األصل   ذلك  استخدام  ءراو   من   مستقبلية   عوائد

  جوهرها   في  فالقيمة   والدخل  املالي  املركز   لعناصر   املحاسبي   (القياس)  التقييم   تطوير  ألغراض  القيمة   مفهوم  همية أ  مدى

  .هميةاأل  مدى وأ  القدر  حيث من وذلك الش يء  يستحقه  ما  بتحديد يتعلق معنوي   مفهوم

 يأخذ   قتصاديةاإل   الوحدات  على  وبالتطبيق.  قيمته  ساسأ   هي  ،شباعاإل   على  الذاتية  قدرته  وأ  الش يء  فمنفعة  

2Fاالسعار  نظام  على  يعتمد  ماديا  بعدا  القيمة  مفهوم

إ   ،)3( باختالف مواطن  تسمياتها  القيمة     خداماتهاستوتعددت   منها: 

،  صافي القيمة البيعية، القيمة الجارية، القيمة الحالية، القيمة النفعية  ستبدالية، القيمة السوقية، العادلة، القيمة اإل 

 . ...الخاالستعمالية ....القيمة 

 لقيمة  ا لتحديد ساسيةاأل  املبادئ -2

3Fوهي ربع مبادئأ خيرة من خالل حيث تتحدد هذه األ   

)4( : 

فالشخص يملك العديد من البدائل أمامه، غير أن درجة الرغبة واإلشباع تختلف بين البدائل    : ود البدائلوج مبدأ ▪

ختيار   حدد، فأي طرف له اإل و مجبر للبيع لطرف مأ  ،من طرف بعينهعلى الشراء  وبعبارة أخرى ليس هناك طرف مجبر  

 .فاضلة بين مختلف البدائل املتاحةوامل

 
، أطروحة دكتوراه، كلية  في تحديد قيمة املؤسسات من منظور اسالمي، دراسة حالة من املؤسسات  دورالقررات(،  2017: سفيان دلفوف))1( 

 .123العلوم االقتصادية والتجارية وعلوم التسيير، جامعة محمد خيضر، بسكرة، الجزائر، ص: 
 .11ر الجامعية، االسكندرية،مصر، ص: ، الداالتقييم وإعادة هيكلة الشركات "تحديد قيمة املنشأة(،2008: طارق عبد العال حماد ))2(
 . 483، ذات السالسل، الكويت، ص: 1، طنظرية املحاسبة (، 1990: عباس مهدي الشيرازي)(3)
 . 26 -24ص:  ،مرجع سابق،التقييم وإعادة هيكلة الشركات "تحديد قيمة املنشأة (، 2008: طارق عبد العال حماد )(4)
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الذي يساوي تكلفة  ذلك املبلغ  صل معين ما يزيد عن  الشخص العاقل ال يدفع مقابل أ معنى ذلك أن    : ستبدالمبدأ اإل  ▪

 . ويقوم بالوظيفة نفسها أي له الخصائص نفسها خر يماثلهإستبداله بأصل آ

الدرجة،   ي سوف تدفع مقابل أصل مرغوب بنفسالت التكلفة  أي أن قيمة األصل تتحدد من خالل    :إلحاللا  مبدأ  ▪

أن مبدأ اإلستبدال يتطلب أن تكون األصول متماثلة، وتؤدي نفس الوظيفة أما مبدأ    وسابقه هو  املبدأهذا    والفرق بين

 . الحصول على األصلين  نفس الرغبة فياإلحالل فال يتطلب ذلك بل للمشتري 

املستقبلية ▪ املنافع  األ   : مبدأ  قيمة  خالل  تتحد  من  اإلقتصادية  املنافعصل  الخدمات  من    املتوقعةاملستقبلية    أو 

 . بشأن املستقبلالعديد من االفتراضات   املبدأويتطلب تطبيق  هذا  ،عليهو السيطرة أاستخدامه 

   وبعض املفاهيم املتعلقة بها القيمة  -3

القيمة والسعر تعتبر كال       تداخلة وامل  ،املتداولة بكثرة من ناحيةقتصادية  من بين املصطلحات اإل  والتكلفة من 

بين كال من  ات  ختالفاإل   فيها  حيان التي تبرز أنه توجد بعض األ   إال  ، وذلك ضمن ظروف معينة  ،خرى من ناحية أمفاهيميا  

 : في الجدول التاليخيرة هذه األ ويمكن تلخيص الفروقات بين   ،القيمة والسعر والتكلفة

 والتكلفةسعر ال : اوجه االختالفات بين القيمة و ( 01الجدول رقم ) 

 التكلفة السعر القيمة معايير املقارنة

 عبارة عن مبلغ هي  التعريف 

  أوصل يدفع مقابل أ

الحق في الحصول على  

من عوائد مستقبلية 

وراء إستخدام ذلك  

)صلاأل 
F

1) 

حاليا دفعه  املبلغ الذي يجب السعر هو 

و الخدمة  مقابل  التصرف في  السلعة أ

من   حيث يغطي السعر العديد  الحقا

املفاهيم في الحياة العملية: السعر 

)ايجار ....الخ مقابل سلعة،
5

2) 

من   فيما  تم  التضحية به هي تتمثل 

في  و فيما تم تحمله من التزاماتأصول أ

سواء  صول اخرى سبيل الحصول على أ

ألغراض  استخدامها في العملية  كان 

 (3) عادة بيعها إ ألغراض واإلنتاجية أ

تتحد القيمة من خالل   التقدير 

 الراء

يتحدد السعر من خالل السياسات 

 وكذلك من تفاعالت العرض والطلب 

ي ما تم تحمله  تتحد من خالل الواقع أ

 فعال 

منها من   التأكديتم  الجهة املؤكدة 

 وجهة نظر املستخدم 

منه من وجهة نظر الزبون او  التأكديتم 

 املستخدم

 منها من وجهة نظر املنتجين  التأكديتم 

 يمكن ان تحسب نقدا  حسب نقدا ييمكن ان  نادرا ما تحسب نقدا  حسابها نقدا 

 تزيد او تنقص  تتأثرالتكلفة  يزيد او ينقص  يتأثرالسعر   تبقى القيمة دون تغير  سواق في األ  بالتغيرات التأثر 

 على عتمادباإل  الباحثة عدادإ من :  املصدر 

-SundayEmmanuelOlajide,MohdLizam,EstherBolaOlajide(2016),UnderstandingThe Conceptual   Definitions of Cost, 

Price, Worth and Value. IOSR Journal Of Humanities And Social Science, Vol21, Issue 9, p55 

 
 . 5مصر، ص:    االسكندرية،  ، الدار الجامعية،قيمة البنك ألغراض االندماج والخصخصة  تقدير   التقييم: (،  2000: طارق عبد العال حماد)(1)
، رسالة  التقييم الدوري للعناصر املادية ودوره في املحافظة على قيمة املؤسسة في ظل النظام املحاسبي املالي، (2010):بالل كيموش(2)

 .39كلية العلوم االقتصادية والتجارية وعلوم التسيير ، جامعةفرحات عباس، سطيف، الجزائر، ص: مقدمة لنيل درجةاملاجستير،
 . 40ص:  ،نفس املرجع: (3)
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ال  ن القيمة  حقيقة نقدية ملموسة حيث أ  والثانيةذاتية    فاألولىفي النهاية ال يمكن املساواة بين القيمة والسعر    

) ال في عملية التبادل  سعرا إ   تصبح
7F

كما ان التكلفة تتعلق باملاض ي في حين ان القيمة لها عالقة بالحاضر واملستقبل وقد    ،(1

 االصل. تتساوى هاتين االخيرتين لحظة الحصول على 

 وبعض املصطلحات املتعلقة به  املحاسبي التقييم فهوم ماملطلب الثاني: 

وبعض املصطلحات املتقاربة من    املحاسبي  الفكر  تناولها  التي  املفاهيم  همأسنحاول من خالل هذا املطلب عرض    

 مفهوم التقييم املحاسبي . 

 مفهوم التقييم املحاسبي  -1

  قرن   في  يتمثل   املحاسبي  التقييم  نأ  فيه  ترى   والذي1966   عام  للمحاسبة   مريكيةاأل   الجمعية  قدمته  الذي  املفهوم ▪

) محددة قواعد وفق جارية و أ ماضية مالحظات  على بناءا وذلك  واملستقبلية الجارية  املؤسسة بأحداث عداداال 
8F

2). 

  لقواعد   وفقا  األحداث  أو  لألشياء  أرقام  تخصيص  عن  عبارة"  نهبأ  األمريكية  املالية  املحاسبة  معايير  مجلس  هعرفكما   ▪

) القرار  اتخاذ حالة  في وآخر بديل بين  للتمييز دقيقة  معلومات على  الحصول   إلى تهدف مقارنة عملية  أنه  كما محددة،
9F

3). 

،  املوضوعي،  االقتصادي  ،القانوني  منها  مفاهيم  عدة  إلى  ويستند  ما،  شركة  أو  ألصل  القيمة  تحديد  عملية  هو  التقييم ▪

  توافر   على  قتصادياإل  املفهوم  ويعتمد   باألصل،  املرتبطة  امللكية   حقوق   على   له  القانوني  املفهوم   يرتكز  حيث   والذاتي، 

 أساس  وهو للتقييم املوضوعي باألساس البعض  يسميه ما  وهذا السوق  في شرائه أو األصل   بيع إمكانية

  قياس  أساس  وهو  السوق   على  تعتمد  ال  تقييم  ألسس  فيستند  للتقييم  الذاتي  املفهوم  أما  السوقية،  القيمة  قياس  ▪

) السوقية غير القيمة 
1

4). 

 خالله  من   يتم   حيث  الكمي  القياس   ساليب أ  حدأ   هو  املحاسبي  التقييم   ن بأ  القول   يمكن   السابقة   التعاريف  ومن  

  وحدة  في  املتمثلة  القياس  وحدة  طريق  عن  رقاماأل   تحديد  خالل  من  محددة  قواعد  وفق  الخصوم  وأ  لألصول   قيمة  عطاءإ

 . معينة  لحظة عند النقود

 صطلحات املتعلقة بمفهوم التقييم املحاسبي  بعض امل   -2

  مواطن   في  وتختلف  بينها   فيما   تتقارب  مصطلحات  ثالث  عن   الحديث   لىإ  يدفعنا   املحاسبي  التقييم   عنهنا    الحديثف  

 . التقدير والقياس،  التقويم:  وهي ستخدامهاإ

 

 

 

 

 
(1) : FlorancePierre,Eustache Besançon)2004(, Valorisation D’entreprise et Théorie Financière,  Editions D’organisation, P: 

63. https://nanopdf.com/download/valorisation-dentreprise-et-theorie-financiere_pdf 
 .325ص:  األردن، دار وائل، عمان، ،1، طمقدمة في نظرية املحاسبة(، 2004): كمال عبدالعزيز نقيب(2)
 . 185، دار املريخ، الرياض، ص: نظرية املحاسبة(، ترجمة خالد علي أحمد كاجيجي، 2009وآخرون) ريتشارد شرويد : (3)
، الرسالة املقدمة لنيل  إمكانية تطبيق معايير التقييم الدولية في قياس القيمة العادلة للشركات في سوريا(،  2013: صفاء ناصر الدين)(4)

 . 12جامعة دمشق، سوريا، ص:   درجة املاجستير في املحاسبة، كلية االقتصاد،
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 : بعض املفاهيم املتقاربة مع التقييم املحاسبي( 02الجدول رقم ) 

 املقارنة  املفاهيم

 .كمترادفين  استخدامهما يتم ما غالبا والتقويم  التقييم

 .  الخصوم قيمةأو  األصول  قيمة وأ املؤسسة قيمة عن عند الحديث يستعمل : التقييم

 . اليه االستناد يتم ثابت أساس أو ملعيار ويحتاج التعديل يعني  وهو أخرى  حاالت في يستخدم : التقويم

 .املفهوم نفس عن للتعبير  يستخدمان القياس و  التقييم والقياس  التقييم

 (  نوعي و كمي  جانب)خرآ  مجال وخصائص مجال خصائص بين  املطابقة عملية هو :لقياسا

 .(الكمي  الجانب) املالية الخواص قياس: التقييم

 . الخواص من العديد للقياس يكون  ن أ  يمكن اذ التقييم من أوسع مفهوم القياس يعتبر وبهذا

 .  والقياس التقييم املفهومين عن يختلف التقدير  مفهوم والتقدير  التقييم

 . عليه ومتفق محدد  طارإ على يعتمدان : والقياس التقييم

  بإمكانهم   خبراء  طرف   من   ويتم  توقعات  عن  عبارة  فهو  محدد   طارإ   على  عتماداإل   دون   جزافية   بصفة   يتم  : ريدالتق

 قواعد  وفق  األصل  تقييم  إمكانية  عدم  حالة  في  للتقدير  اللجوء  ويتم  الخصوم  وأ  األصول   لقيم  تقديرات  تقديم

 . عليه  املتعارف عليها املتعارف التقييم

 عن  املالي  والتقرير    فصاحواإل   القياس  ، املحاسبة  نظرية  ،(2007) لطفي  احمد  السيد  امين   :من  كل   على  باالعتماد  الباحثة  اعداد  من  :   املصدر 

 .بتصرف 326 :ص ،رجع سابقم (،2004)نقيب  العزيز عبد وكمال ،27 :ص ،اإلسكندرية الجامعية، الدار ،2ج امللكية، وحقوق  االلتزامات

   املحاسبي التقييم معايير   املطلب الثالث:

  التي املعايير من جملة إلى تستند أنها  حيث ويوجهها، عليه ترتكز نظام وجود املحاسبي   التقييم  عملية تتطلب  

  طرف   من املحددة التقييم  معايير  وتعتبر  معينة، قواعد  على ترتكز ال  التي   العشوائية التقدير عملية خالف على تضبطها

 ( 11) :يلي فيما وتنحصر املحاسبي الفكر  تناوله  ما  أفضل من للمحاسبة  األمريكية الجمعية 

 املالئمة معيار  -1

 للغرض  واملعلومات  البيانات  عالقة  على  الخاصية   هذه  وتنصب  املحاسبية،  واملعلومات  البيانات  في  تتوفر  أن  يجب 

القيمة  في  واملتمثل  أجله،  من  قياسها  تم  الذي   البيانات  وتكون   تغيرات،  من  عليها  يطرأ  وما  للثروة  قتصاديةاإل  تحديد 

  لحظة  في  للثروة  االقتصادية  للقيمة  وصحيحة  واضحة   صورة  تعكس  أن  على  قادرة  إذا كانت  مالئمة  املحاسبية   واملعلومات

  البعض أن  ويرى  الثروة،  لقياس لحظتين  بين   تقع ما  عادة  املعنية  الزمنية  الفترة مدار   على اتتغير  من  عليها  أ طر   وما  ، قياسها

 :هما نوعان  املالئمة

 .معين وليس لنموذج ت االقرار  نماذج ملختلف  املعلومات توفير  تعني املحاسبية للمعلومات : العامة املالئمة ✓

 (12F2).املستخدميراه   بما  وترتبط تاالقرار  من  معين  لنوع  مالءمة املعلومات  تكون  أن تعني: الخاصة املالءمة ✓

ساس  أصبح ملزما في اختيار  أ نه أهم معايير التقييم املحاسبي لدرجة  أ من يعتبر معيار املالئمة ما تقدم  وبناء على  

)واهداف التقييم ذاته. لكي يساعد على تحقيق املالئمة ما بين نتائج املعلومات املحاسبيةالتقييم املحاسبي 
13F

3) 

 
 . 32-30ص:  ، دار الجامعة الجديدة، اإلسكندرية،مقدمة في أصول املحاسبة املالية، (2003محمد عباس بدوي) عبد الحي مرعي، : (1)
 .31-30، دار املسيرة للنشر والتوزيع والطباعة، عمان، األردن، ص: 1ط نظرية املحاسبة، ،(2001سامي محمد الوقاد) : (2)
 .333، ص: مرجع سابق(،  2004كمال عبد العزيز النقيب ) : (3)
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 منها املستهدف  للغرض  الصالحية -2

  على ا  تأثيره  ودرجة  اإليضاحية  قدرتها  حيث  من  وثيقا   ارتباطا مرتبطة  املحاسبية  املعلومات تكون   املعيار  هذا  وفق

  من  األساسيان الهدفان  هما  املالي  املركز  حقيقة  وإظهار  الربح قياس  أن  يفترض  يثح  أجله، من  إعدادها   يتم  الذي الهدف

 . املحاسبي التقييم

 منها للتحقق  القابلية  -3

 ولها  وموحدة، محددة دالالت  لها  يكون  أن ينبغي لذا القرارات،  التخاذ أساسا  املحاسبية  املعلومات تعتبر  

  أن   غير  املعيار،  هذا  عن  نحرافاا  يعني  الدالالت  فتعدد  منها،  واملستفيد  معدها  شخصية  عن  النظر  بصرف  الذاتي  استقاللها

  املستندات   من  مجموعة  توفر  في  يتمثل  موثوق،  مصدر  إلى  املحاسبية  املعلومات  استناد  بأنها  يفسرها  العملي  التطبيق

  واتفق   اإلجماع  من  عالية  درجة  وجود  مع  للمصدر،  ومطابقتها  صحتها  من  للتحقق  إليها  الرجوع  يمكن  التي  املدونة  واالجراءات

 .املحاسبي التقييم  وإجراءات طرق  نفس يستخدمون  مستقلين  أشخاص عليها

 )التحيز  عن  البعد)  باملوضوعية االلتزام -4

  مجاالت  من   مجال   أي   في  العلمي   للبحث   أساسیا شرطا    یعد   الذي   املوضوعیة   فرض   من  املعیار   هذا   شتقاقإ   یتم              

  تؤدي   املحاسبي  القیاس  موضوعیة  وعدم  الشخص ي،  التحيز  عليها  یطغى  البحث العلمي  نتائج  فإن  املبدأ  هذا  ودون   املعرفة،

منافع  إلى ) للخطر  املالیة  القوائم  مستخدمي  بعض  تعرض 
14F

املعلومات    ،(1 مستخدمي  يساعد  املوضوعية  معيار  فاعتماد 

ساس  علما أن أاملحاسبية املقاسة االستفادة من تطبيق مفهومي التوحيد والتحديد في عمليات التقييم )القياس( ونتائجه  

كما    (  15F2).حاسبيينتي ال خالف حولها بين املالتوحيد والتحديد في عملية التقييم نابعة من تبني األسس العلمية واملوضوعية ال

تي تهدف املعلومات  ال  غراضرجة الثقة فيها تختلف باختالف األ ومستوى دقة املعلومات املحاسبية  ود  أن مفهوم املوضوعية

إلى املحاسب  ،تحقيقها  املحاسبية  يقوم  التاريخيةبالتقييم    فقد  التكلفة  على  البيانات    ضريبية  غراضأل   بناءا  وتكون 

)ساس املنطقي لقابلية التحققاملدعمة باملستندات هي األ التاريخية  
16F

  املوضوعية  شرط  يلبي  ال  الذي  املحاسبي  التقييم ف  .(3

املوضوعية والتحيز في التقييم املحاسبي يؤدي    وعدم  القرارات،  اتخاذ  في  عليها   االعتماد  أو نتائجه   قبول   يمكن  ال  تقييم  هو

املالية   للوضعية  تمثيليها  املالية  وعدم  القوائم    التقييم   موضوعية  من  التأكد  أجل  ومن  للمؤسسة،الى عدم مصداقية 

 :(4) يجب  املحاسبي 

 ؛ التحيز عدم على دليال يقدم مما نفسها  النتائج إلى  والتوصل  مختلفة أطراف  من املحاسبي  بالتقييم القيام ✓

 . االقتصادية  الحياة لحقائق املحاسبية  املعلومات  تمثيل مدى ختبار إ ✓

 

 

 
، مجلة الدراسات االقتصادية واملالية  دور معایير املحاسبة الدولیة في تطویر عملیة القیاس املحاسبي (،  2014: ضیف هللا محمد الهادي)(1)

 .202(، جامعة الوادي، الجزائر، ص: 7(، العدد)1املجلد) 
 .335، ص: مرجع سابق(،  2004كمال عبد العزيز النقيب): (2)
(، 8املجلد)مجلة العلوم االقتصادية وعلوم التسيير ،     ،القياس في املحاسبة ماهيته وقيوده  ومدى تأثره بالتضخم(،  2008تيجاني بالراقي) :(3)

 .64ص:  ،، الجزائر-1-(، جامعة سطيف 8العدد)
 .251الدار العلمية ودار الثقافة، عمان، األردن، ص:  نظرية املحاسبة،، (2007: حسين القاض ي، مأمون توفيق)(4)
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 الكمي  للقياس بلية االق -5

أ   املحاسبي  التقييم  الكمي  يستخدم  القياس  اإلساليب  األحداث  عن  للمؤسسةللتعبير  وبالتالي    ،قتصادية 

اإل التقييم  قتصاديةفاألحداث  بوحدة  كميا  عنها  التعبير  يمكن  استبع  ، التي ال  املحاسبي ألن  يتم  التقييم  ادها من مجال 

 .   لتماثل بين بنود القوائم املاليةخرى للتعبير عنها يؤدي لعدم التجانس واإستخدام مقاييس أ

هذه العناصر املختلفة  ى مقياس كمي لكل  دد العناصر موضوع التقييم فإنه بالضرورة هناك حاجة إلونظرا لتع  

 .لك للتعبير عن القيمة االقتصاديةوذ للتقييم  األساسية  الوحدةوتعد النقود 

 املحاسبي  التقييم في عملية تحيز شكال الوأ  مصادر املطلب الرابع: 

حيث يمكن ان يكون مصدر التحيز في عملية التقييم املحاسبي هو الشخص القائم   ،تتعدد مصادر التحيز بتعدد اشكاله 

بها،او يكون مصدره القواعد واملفاهيم التي تقوم عليها العملية بحد ذاتها ، ويمكن ان يجمع املصدرين معا ،اما بالنسبة  

 . التقييم ملخرجات   املستخدم  قبل من  أو  التقييم بعملية القائمالشكال التحيز فتتوقف على 

   املحاسبي التقييم في عملية  التحيز مصادر  -1

 : لتحيز في عملية التقييم املحاسبييمكن تحديد ثالث مصادر ل  

 املحاسبي   التقييم عملية  في  التحيز  مصادر  :( 01)  رقم  الشكل 

 

،  عمان  دار وائل، ،1ط ،العلمي للممارسة  املهنية املحاسبية التأصيل،(2004) محمد مطر  عداد الباحثة باالعتماد علىمن إ املصدر : 

 -بتصرف140/ 136 /135 :، صاالردن 

 املحاسبي  التقييم  في عملية  تحيز ال  أشكال -2

ن قبل املستخدم ملخرجات  و ممن قبل القائم بعملية التقييم أ  اءالنظر سو باختالف وجهات  شكل التحيز    يختلف  

 :(1) وتتمثل اشكال التحيز فيما يليالتقييم 

هذا النوع متى كان عامل الدقة هو العامل املتحكم في عملية    ،تحيز التقييم املحاسبي  يأخذ  املوضوعية:تحيز   ▪

خالف بين نتيجة التقييم والقيمة الفعلية للحدث    متحيزا بوجود فرق أو  يم املحاسبي وعليه يكون التقي  ،التقييم

 
 . 144 -142، ص: مرجع سابق(، 2004: محمد مطر)(1)

تحيز القائم 

بعملية التقييم

باملظام املحاسبي اي  املقصود  به هنا  جميع انواع تحيز التقييم  املحاسبي املرتبطة اسبابه بالقائم بالعملية  وليس•

ة  وقد يكون هذا بافتراض ان نظام التقييم يتمتع بدرجة كاملة من املوضوعية  لكن املقيم يستخدمه بصورة خاطئ
الى اخر التحيز مقصودا او دون قصد  ومن امثلته تقدير االعمار االنتاجية لبعض االصول قد يختلف من شخص

.وهذا بدوره ينعكس على اقساط االهتالك

تحيز قواعد 

ي التقييم املحاسب

ا نظام هذا النوع من التحيز مصدره بوجه عام مجموعة املفاهيم واملبادئ والفروض واالعراف التي يقوم عليه•

دة النقدية ، ومن اهم التقييم  والتي تحكم عملية التقييم املحاسبي  مثل مبدا التكلفة التاريخية وفرض ثبات الوح
خم دون مراعاة مظاهر هذا التخيز هو التحيز في اعدا القوائم املالية على اساس التكلفة التاريخية في فترات التض

.  تعديل الثار التضخم 

التحيز املشترك .التحيز الناتج عن القائم بعملية التقييم  والقواعد  املستخدمة في هذه العملية•
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التقييم أمحل  التقييم،  أو قاعدة  ناتج عن  نقص موضوعية املقيم  في األصل  التحيز  و معا  ، وهو  حيث يكون 

 .مشتركا

تياجات  عندما ال تفي القياسات املحاسبية باحييم املحاسبي شكل تحيز املالئمة  تحيز التق  : يتخذاملالئمةتحيز   ▪

ستفادة التي  بمدى اإل خرى يقاس هذا التحيز  مستخدم هذه القياسات عند إستخدامها في غرض معين أو بعبارة أ

ستفادة من هذه البيانات كلما  ت عملية التقييم فكلما زادت  اإل يحققها مستخدم البيانات املحاسبية من مخرجا

 . نقص تحيز املالئمة والعكس صحيح 

عن عملية التقييم    أشكال التحيز التي تنشأر تحيز املوثوقية بمثابة املحصلة النهائية لجميع  يعتب  :تحيز املوثوقية ▪

التي يعجز فيها النظام    ، وينشأ هذا التحيز في األحوال املحاسبي عبر مراحلها املختلفة في مجالها التاريخي واملستقبلي

 . التنبؤ  املعول عليها في عملية املحاسبي عن توفير القياسات املحاسبية  

   التقييم املحاسبيعملية خطوات  املطلب الخامس: 

 : ا إلتمام عملية التقييم املحاسبيتباعهخطوات البد من إ توجد ثالث  

 خضاعها للتقييم  إالواجب  اصيةتحديد الخ -1

ن  أ ما الثاني فيمكن توقع  أثر فعال على املركز املالي، أ ول  أو مستقبلي، حيث األ قتصادي تاريخي  وهي تمثل حدث إ  

و الظواهر ذاتها للتقييم  أ شياء األ   خضاع إ  نه البد من عدم أيرى الشيرازي    و  خلف أثار اقتصادية على املؤسسة مستقبال، ي

حتى جميع خواصها  وخصائصهاو  أ  ،ال  معينة  في خاصية  منحصرا  اإلهتمام  يكون  ما  عادة  من  و  وإنما  معينة  مجموعة 

نما  إو   ، و مساحتهاأو طولها  أوزنها    موجهة نحو تحديد مثال ليست   لألصول التقييم  فعملية   ،اسة الخواص ذات الصلة بالدر 

 .(1)صول من خدمات متوقعةهذه األ  هي ما تحويه باألصول الخاصية التي يهتم املحاسب بقياسها فيما يتعلق 

 املستخدمة وحدة التقييم و  نوع املقياس تحديد  -2

املقياس    تحديد  الخاصية    املناسبيتوقف  التقييم  على  الخاصية،محل  كانت  النقدي  تتمثل    فإذا  التعدد  في 

نتاجية يكون هنا املقياس  اإل الطاقة    اصية املراد قياسها هيذا كانت الخ إما  ،أي النقد مثل الربحأيكون القيمة    هنا  فاملقياس

) لخدات املنتجة في الساعة مثال ...ااملناسب هو عدد الوح
2F

كان الهدف من عملية التقييم هو تقييم املحتوى الكمي  ذا  فإ  ،(2

أيضا من تحديد  تحد  يكفي  ال   حينئذ   ،لخاصية معينة ولش يء معين  املناسب بل البد  املقياس  التقييم  نوع  يد نوع  وحدة 

)و الدوالر ....الخأ  كالدينار
1F

من عملية  ن تكون وحدة التقييم نفسها ومتجانسة حتى تكون النتائج املحصل عليها  أوهنا البد  ،  (3

 . التقييم قابلة للمقارنة

 تحديد الشخص القائم بالتقييم    -3

عنصرا              املحاسبي  التقييم  بعملية  القائم  الشخص  فييعتبر  التقييم  هاما  تختلف    ،عملية  العملية  هذه  نتائج  الن 

 .4املوضوعية باختالف القائمين بها خصوصا في حالة عدم توفر املقاييس 

 
 . 108- 107، ص: مرجع سابق(، 1990عباس مهدي الشيرازي) :(1)
 بتصرف.116، ص: مرجع سابق(، 2004: محمد مطر)(2)
 نفسه.: (3)
، مجلة  القياس املحاسبي وفق النظام املحاسبي املالي  في ظل التضخم االقتصادي(، 2018عبد املجيد موزارين، محمد االمين بربري ) :(4)

 .59(، جامعة حسيبة بن بوعلي، الشلف، الجزائر ،ص: 1(، العدد)10االجتماعية واالنسانية، املجلد)االكاديمية للدراسات 
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  بهذا  للحاطة كافيا  يكن لم ذلك نأ  الإ  املحاسبي  التقييم  لعملية النظرية الجوانب  جميع لىإ تطرقنا بعدما  

  الإ  ما هو التعدد  هذا  نأو  به القائم  مام أ  املتاحة بدائله تعدد مشكلة هو هذا االخير  يواجهه ما  هم أ  نأ و  ، اكثر  املوضوع

  واالختيار املفاضلة حتمية تفرض التي ، التكنولوجي وأ   قتصادياإل  املستوى   على سواء  الحاصلة للتطورات  ملواكبة نتاج

 املوالي.  املبحث  في سنتناوله ما  البدائل وهذا   هذه بين

 الدولي  اإلطار  وفق املحاسبي التقييم  لبدائل  تحليلية  دراسةالثاني:  املبحث

منا هذا لطريقة نموذجية  لى يو إفي آن واحد، هو عدم الوصول    ه وصعوبت  املحاسبي  عملية التقييمهمية  أ  ما يزيدن  إ  

  ات في جملة من القواعد التي من خاللها تقوم الوحدهذه االخيرة    تتلخص حيث  ،وان صعوبته تكمن في تعدد بدائله  للتقييم 

ختيار أي بديل من البدائل  ن إاو   ،في القوائم املاليةاملفصح عنها    املحاسبية  نتاج املعلوماتإ بمعالجة البيانات و   االقتصادية

أو تحكمية من قبل املحاسب الغالب الجتهادات شخصية  في  بناء  ،يخضع  تقييم األصل    إذ أن محاسبا معينا قد يختار 

ستبدالية، في حين يقيم محاسب ثالث  اإل   ته على تكلف  ا، بينما محاسب أخر يختار تقييم هذا األصل بناءالتاريخيةلتكلفته 

التقييم نتيجة  تختلف  الثالثة  البدائل  بديل من  كل  الحالية. وتحت  قيمته  بناء لصافي  األصل  تحت  نفس  ديلين  الب  عنها 

 .الخرين

ان    نجد  اخر  جانب    لعمليات   محاسبية  معالجات  عدة  بين  )بدائل(  خيارات  عدة  تتيح  املحاسبية  املعايير   من 

  وجود  على  املعايير   من  كثيرال  تنص   للمقارنة،حيث  قابلة  غير املحاسبية    املعلومة  من   تجعل  قد  الخيارات   وهذه  متشابهة، 

  املستوى   بنفس   البدائل  جميع   يجعل  مما  ، معين  بديل  لتطبيق  قيود   وأ  حدود  توجد   وال  خرى،أ  بدائل  وأ  وبديل  مرجعي  بديل

 (1)  . التطبيق عند

  الحالية   القيمة و   التاريخية  التكلفة  ضم والتي ت  املحاسبي  التقييم   بدائل   سيتم تناول   السابق  لطرحا  على  وتأسيسا

 .) سنتاولها في املبحث املوالي (والقيمة العادلة  االستبدالية  والتكلفة    للتحصيل القابلة القيمة  وصافي

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
مجلة    ر_،( بين مزايا وصعوبات التطبيق_ دراسة حالة الجزائIAS/IFRSاملعايير املحاسبية)(،  2016)، عاشور كتوش:عبد القادر بكيل(1)

 .69(، جامعة حسيبة بن بوعلي، الشلف، الجزائر، ص: 1(، العدد)8جلد)االكاديمية للدراسات االجتماعية واالنسانية، امل
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  التاريخية التكلفةطلب األول:  امل

  القياس في املحاسبية النظرية  بها  تتمسك  زالت  ال  التي   املحاسبية املبادئ  إحدى التاريخية  التكلفة   مبدأ يعد.

)والخصوم األصول   من  كل  لتقويم كأساس  املعاصر املحاسبي  النموذج عليها يعتمد التي   املبادئ  أهم،و املحاسبي 
28F

  حيث ،(1

التكلفة التاريخية لفترة طويلة من الزمن كأساس للقياس و التسجيل في الدفاتر املحاسبية في وقت    ستخدامإإستمر 

اعتبرت فيه املحاسبة مجرد أداة رقابية، و اقتصر دورها على إعداد الحسابات من أجل توفير معلومات تعكس املظهر  

سهلة  للتحقق و  موضوعية قابلةمعلومات   أن القيم األصلية تمثل عتبار إلتزاماتها، على إصول املؤسسة و القانوني أل 

أو ما يعادلها   ،الفهم، فهي تستند إلى وقائع حدثت بالفعل و مؤيدة باملستندات وتقاس بما دفع في مقابلها من مبالغ نقدية

) حدوثها متجاهلة الزيادات الناتجة عن التضخم و تقلبات األسعار في وقت
2

2). 

 فة التاريخية  تعريف التكل-1

  املمتلكات  أو  املنفق  للنقد النقدية، بالوحدة املقاسةاملبالغ   " انها :  على القانونيين  للمحاسبين األمريكي  املعهد  عرفها

وخدمات قد تم    التي تم تحويلها للغير  او الخدمات التي تم انجازها  او االلتزامات التي قدمت مقابل سلع ،  األخرى 

 (3)يتم استالمها ".استالمها او سوف 

  وتسجل بتاريخ الحصول،  موجود أو  أصل على للحصول ه يعادل ما أو  دفع الذي بلغمل نها"اكما تعرف بأ  ▪

سوف تصبح   ناءقتأنه في تاريخ الحق  لتاريخ اإلغير  (24) "الدين مقابل تسلمةامل  تحصالتامل  بلغمب االلتزامات

بالنسبة   الوحدة وتغير   ، بسبب تغيرات األسعارللتعبير عن القيمة كأساسغير صالحة التكلفة التاريخية 

) ستفادة من أصولهاملستقبل اإل 
2

5). 

  ستخدامإو   على ملكية  للحصول   ، املؤسسة  قبل  من   املدفوع   اإلجمالي   السعر "  نها بأ  Hendriksen  عرفها في حين   ▪

  ستمراريةإ   لضمان  عليها،  املتفق  لألصل وبالشروط  النهائي  باالقتناء  املرتبطة  املصاريف  جميع  ذلك  في  بما  األصل،

 . (6)"للسلع إنتاج   أو للخدمات توفير   من املؤسسة، نشاط

 تقييم مدخل التكلفة التاريخية -2 

 للتقييم املحاسبي    كأساسلى التكلفة التاريخية إستناد مبررات اإل -2-1

   :ؤيديهام دعمت التي  التاريخية التكلفة إليها  تستند  التي  املبررات  من جملة هناك                   

لتكون ذا فائدة   بها  ألنه يزود الجهات املعنية باملعلومات املالية املوثوق   ،يعتبر الهدف الرئيس ي للمحاسبة املوضوعية: ✓

القراراتإفي   املحاسبية، يجب أن تكون هذه  تخاذ  البيانات  املحافظة على ثقة مستخدمي  إلى  إلى ذلك  ، يهدف باإلضافة 

 
نعیم سابا خوري)1( املالي،  (2007):  العادلة واالبالغ  القانونیين  ،القیمة  املحاسبين  في   جمعية  العربي  الثقافي  املركز  في  في سورية، محاضرة 

 . 12دمشق، سوريا، ص: 
 .19، الدار الجامعية، اإلسكندرية، مصر، ص: 1ط ،املحاسبة عن القيمة العادلة(، 2003: طارق عبد العال حماد)(2)
أهمية القيمة العادلة كأسلوب للقياس ما بين املرجعية املحاسبية الدولية والنظام املحاسبي املالي في  (، 2020سحنون بونعجة ) :(3)

 .126(، جامعة تلمسان، الجزائر، ص: 1(، العدد)4، مجلة شعاع للدراسات االقتصادية، املجلد)الجزائر 
 . 356ليازوري، عمان، األردن، ص :، دار ا1، طأساسيات املجموعة املحاسبية (،2009محمد الحجاوي طالل): (4)
 . 213، مكتبة أفاق للطباعة، غزة، ص: 1، ط النظرية املحاسبية: اطار فكري ونظري (، 2011علي عبد هللا شاهين) :(5)

(6):  Hendriksen .E.S, Breda.M.V)1992( , Accounting Theory , Irwin Professional Publishing, Burr Ridge, USA, 5th Ed, P: 491. 
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الشخص ي الحكم  من  دليل موضوعي وخالية  أو  إثبات  أساس  فان  ،  (1) البيانات على  التحققإوبالتالي    بيانات  من  مكانية 

 .املوضوعية  مين أكبير  درجية  لنيا يوفر التاريخية  التكلفة

 .املالية للمحاسبة الفكيري   للطار املكونة  األخرى  العناصر   من  كثير مع  التاريخية  التكلفة   أساس  تساقإ ✓

  فبعض القرارات  وترشيد اتخاذ في عليها  ليستند ومناسبة كافية وأدلة االقتناع لفكرة مدخل   التاريخية التكلفة  تقدم ✓

  تم الذي كم املبلغ  هو  يهمهم  الذي  فالسؤال االقتناع،  نحو يسعون  ما  بقدر املثالية عن  يبحثون  ال  القرارات  متخذي 

  خالل من االقناع الحاالت،أي   هذه ملثل  مهما مدخال تعتبر التاريخية  والتكلفة أكثر، يكسبون  كم وليس اكتسابه

 ؛ فعال  وقع الذي التاريخي املالي  الحدث

  في الفعلیة التبادل  ألسعار طبقا یتم التقییم  حیث املالي،  الحدث  أو األصل  اقتناء  تاریخ في العادلة القیمة  عن تعبر ✓

  سبیل  في تحملها  یتم  التي املالیة  واملصاریف التضحیات على أساس  األسلوب  هذا  یقوم كما   الصفقة،  إتمام تاریخ

  مادي دليل  على يقوم ألنه  به االعتراف يمكن  الذي  التقدير الوحيد  أنها إلى باإلضافة فعال األصل   وتملك حیازة

 للتحقق ؛ قابل وموضوعي

   البيانات  على املباشر  الحصول   خالل من  والجهد والوقت التكلفة في االقتصاد التاريخية  التكلفة   تساهم ✓

دونة املحاسبية  والسجالت الدفاتر  من
ُ
  التنبؤ، تعتمدعلى  التي   األخرى  األساليب  بعض في يتوفر ال  الذي  األمر   بها، امل

  األمر موجودا فعال وااللتزام حدث فعال ، األصل  كان إذا إال  القياس عملية  تتم ال  القياس في بالتحفظ  تميزها إلى باإلضافة

(2) .املخاطر من  الكثير  املالية  القوائم مستخدمي يجنب  الذي
 

 لتكلفة التاريخية  ل  نتقادات املوجهةاإل  2-2     

  واملبادئ  الفروض  مع  واتساقه  التاريخية،  التكلفة  مبدأ  أساسها  على  يقوم  التي  املبررات  تلك  من  الرغم  على 

  حقيقة ف  عنه،   الناتجة   املالية  والتقارير   القوائم   استخدام  فائدة  محدودية  حول   االنتقادات  من   كثيرا   أثار  أنه  إال   املحاسبية،

  لحظة  وصحتها   دقتها  في  شك موضع ليست   التبادل،  لحظة  وقوعه  وقت   للحدث  الفعلي  الواقع تمثل   التي  التاريخية   التكلفة 

  شيًئا   املسجلة  القيمة   تصبح  إذ  الحدث،  حدوث  أو  التملك  بعد  املبدأ  سالمة  في  التشكيك  يظهر  وإنما  التملك،   أو  كتساباإل

  كل  في  استفحالهاو   التضخم  ظاهرة  انتشار  بعد  خاصة  ، الحالية   قيمته  نع  اكثير   أو  قليال  ينحرف  الذي  املاض ي،  من

  من   الكثير  تفقد   أصبحت   املبدأ   هذا   على  باالعتماد  القياس  عن  الناتجة   املحاسبية  املعلوماتباالضافة لكون    قتصاديات،اإل

  .(3) للمؤسسة الحقيقية  الوضعية عن  للفصاح وقدرتها صالحيتها

 
وأخرون)  :(1) بوكساني  القيمة  (،  2011رشيد  نحو  الدولية  املحاسبية  املعايير  توجه  ظل  في  والتأييد  االنتقاد  بين  التاريخية  التكلفة  مبدأ 

املحاسبي املالي الجديد في ظل معايير املحاسبة الدولية، املركز الجامعي الوادي، الجزائر، ص:  العلمي الدولي األول حول النظام   ، امللتقىالعادلة

7. 
أثثر تطبيق القيمة العادلة على القياس واإلفصاح املحاسبي في املجموعة ثث دراسة مقارنة بين مجموعة من (، 2015سبتي) سماعيلا: (2

 70-69ص، أطروحة مقدمة لنيل شهادة دكتوراه، الجزائر، جامعة محمد بوضياف، املسيلة، الجزائر، الدول 
النجار)(3) اثر تطبيق محاسبة القيمة العادلة على موثوقيةومالئمةمعلومات القوائماملالية الصادرة عن شركات   (،  2013: جميل حسن 

الفلسطينية   العامة  وجه  –املساهمة  من  تطبيقية  واملديريندراسة  املاليين  الحسابات  نظرمدققي  األعمال،    ،ة  إدارة  في  األردنية  املجلة 

 .46(، الجامعة االردنية، االردن، ص: 3(، العدد)9املجلد) 
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  تعد   لم  التاريخية  التكلفة  أساس  على  املبنية  التقليدية  النظرية  أن   أبرزت   وتغيرات  تطورات  املحاسبة من   على  فرضان ما        

  من   جملة  خالل  من  وهذا  العادلة  القيمة   إلى  بالتحول   وعزز   دفع  الذي  األمر   ،والتغيرات  املتطلبات   بهذه  الوفاء  على  قادرة

 : أبرزهالعل   و التاريخية التكلفة لىإ  وجهت التي نتقادات اإل 

  األصلية،   النقدية  الوحيدات  قيمية   في  التغير  تجاهل   التاريخية   التكلفة   أساس  على  عتماداإل   يترتب  :خطاء في القياسأ ▪

  قوة   ذات  بوحدات  األصلية   النقدية  الوحدات  سيتبدالإ  تيرى   التي  البديلة  املحاسبية   املناهج  ببعض  باملقارنة  ذلك

  للنقيود  اليشرائية   القوة  تغيرات   أخذ   أن   اعتبار  على  املنهج  هذا   ويستند   املالية،   القيوائم   إعيداد  تاريخ   في  موحدة   شرائية

   يعتبر   عتبار اإل   فيي
ً
  يتطلب   املبدأ  لهذا  السليم   التطبيق   ن أ  حيث   التاريخية،   التكلفة  أساس   على   التقويم   مبدأ   عن   خروجا

 يالحظ  أخرى   ناحية  ومن  املختلفة،  الفترات  في  املالي  املركز  عناصير  كافية  إثبيات  في  متجانسة  قياس  وحدات  استخدام

  للتجميع   قابلة  غير   املالية   القوائم   في  الواردة   القيم   يجعل   سوف   لألسعار  العام   املستوى   في  التغيرات  تجاهل   أن 

)والتلخيص
F

1).  

   مالءمتها عدم يؤكده  ما وهذا القرار  تخاذإ أثناء ذلك وينعكسCost Sunk) ) ارقةغ تكلفة  التاريخية  التكلفة تعتبر ▪

، ومن  الجدوى املوضوعةساسها غير مالئمة لدراسات  أحيث تصبح القوائم املالية املعدة على    .املهمة  العمليةهذه    في

  توفره   ال   ما   وهذا   سليمة  قرارات   اتخاذ  أجل  منللمالئمة    أكبر  أهمية  وضع  في  واملقرض  املستثمر   رغبناحية اخرى ي

 ؛ التاريخية  التكلفة

  مقارنة  سليم  غير  بشكل  املالية  القوائم  عرض  شأنه  من  عامل  األسعار   رتفاعإ و   النقدي  التضخم  تجاهل  يتم  :التضخم  ▪

ان  االقتصادي   الواقع   عليه   هو   بما   كقطاع   ،القطاعات  بعض  ومتطلبات   يتماش ى   ال  التاريخية  التكلفة   مبدأ، حيث 

 ؛ السوق  مع ومتوافقة  متجددة وبيانات معلومات إلى يحتاج  الذي البنوك 

   ؛(2) الواقع في عليه  ما تعكس ال  املحاسبية األرقام  كانت إذا كبير بشكل مفيدة تكون  ال  :املالي  التحليل عملية ▪

التوقيت: أ ▪ في     التقليدي  بمفهومه   التحقق  مبدأ  إتباع   إن  خطاء 
ً
  توقيت  في  أخطاء  إلى  يؤدي  التاريخية   للتكلفة  وفقا

  بالفترة   الخاص  الدخل  من   خليط  عن   عبارة  األعمال  نتائج  تكون   حيث  ،القيمة  في  بالتغيرات(  املحاسبي  االعتراف )   اإلثبات

  كتسابه إ تم  الذي  والدخل املالية
ً
 ؛ السابقة الفترات في يتحقق  لم  والذي حاليا

  بنيود   في  تغييير  بييأي  عييترافاإل   قبييل  آخيير  طييرف  مييع  حقيقييية  تبادلييية  عملييية  حييدوث  يشييترط  التاريخييية  التكلفيية  أسيياس ▪

  ومين   املعنويية،  األصيول   في  تتمثيل  املحاسيبية  السيجالت  في  القييم   مين  كثيير   اسيتبعاد  إلى  ييؤدي  هذا سوف  املاليية،  القيوائم

  غير  العناصر  من   ذلك  وغييير  املؤسسية،   لييدى  املتيوفر   املعلوميات  ونظييام  التجاريية،  العالميية  املحيل،  شيهرة   ذلييك  عليى  األمثليية

 ؛ (3) األخرى  الوحدات من غيرها عن املحاسبية الوحدة  تميز قد  التي  امللموسة

  تداخل  إلى  يؤدي  سوف  خارجي  طرف  مع  حقيقي  تبادل  يتم  حتى:  والخصوم  األصول   قيم  في   بالتغير   عترافاإل   تأجيل ▪

  معينة  محاسبية   بفتيرة  الخياص  الدوري  الربح  أن  أي  الدورية، فرض  مع يتعارض  أمر  وهيو  املختلفة  املحاسبة  الفترات   نتائج

  هذا   أن  كما  الفترة،  هذه  خالل  إال  تتحقق  ولم  سابقة  محاسبية  فترات  في  نشأت  التي  االقتصادية  األحداث  ناتج  يعكس  سوف

 
  هذه   ظل  في   املالية  القوائم  إعداد  في  التاريخية  التكلفة  أساس  استخدام  تأثير   ،(2006)جربوع  محمود  يوسف  حلس،  هللا   عبد  سالم   :(1)

 16ص:  ،(1)العدد التجارية، الدراسات  مجلة ، فلسطين في  القانونيين املراجعين آلراء تحليلية دراسة – الظاهرة
 .6، ص: مرجع سابق(،2011رشيد بوكساني واخرون) :(2)
 . 315، ص: مرجع سابق، )1990 (: عباس مهدي الشيرازي (3)
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  عتيراف اإل   يتم سوف املحققة غير األحداث  هذه  من الجزء ذلك أن  إذ  بالكامل الحالية الفترة أحداث نتائج يعكس لن الربح

)مقبلة  محاسبية فترات في به
F

1) . 

من شانه تشويه نتائج التقييم    للتقييم املحاسبي   سائد   كأساسالتكلفة التاريخية  ان تطبيق  فما سبق    ىلعتعقيبا             

إلى    يؤديسوالذي    ،عليهاوتجاهله للتغيرات الطارئة    ثبات في قيمة وحدة النقدالا لقيامه على مبدا  نظر  مع مرور الوقت 

   . خاطئة أحياناتخاذ قرارات يؤدي إلى  إ ،مما   عطاء صورة غير صادقة للمعلومات املحاسبية التي تتضمنها التقارير املاليةإ

 املستقبلیة   النقدیة  التدفقات  لصافي الحالية القيمة طلب الثاني:امل

القیمة الحالیة  تمثل   تتحد القيمة على اساس الدخل،  فهي  اي  تتحدد هذه القیمة وفقا للنظریة االقتصادیة  

  للنشاط،  الطبيعية  الظروف في الحصول عليها من االستخدام املستمر لألصل  واملتوقع املستقبلية  للتدفقات النقدیة

 . القيمة االستعمالية،القيمة النفعية او  القیمة بالقیمة االقتصادیة  ما تسمى هذهوغالبا 

 ساس حسابها أ و  املستقبلیة النقدیة التدفقات لصافي   تعريف القيمة الحالية -1  

  حدد قيمة األصل أو مجموعة األصول على أساس قيمة التدفقات النقدية الواردة أو الصادرة من املنشأة بسبب ت           

صافي    هذااألصل  خصم  طريق  عن  الحالية  القيمة  وتقاس  األصول.  مجموعة  بسبب  املستقبلية  أو  النقدية  التدفقات 

والتزامات املنشأة التفاقها مع الهدف    وتمثل القيمة الحالية األساس املثالي لتقييم موارد  ،باستخدام معدل فائدة واقعي

الرئيس ي ملستخدمي القوائم املالية وهو التنبؤ باملقدرة النقدية املستقبلية للمنشأة، ويسهل تطبيق هذا املفهوم على بعض  

) اإليراداتو   األصول والخصوم وال يصلح ألنواع أخرى من األصول والخصوم، أو النفقات    اعأنو 
39F

قيمة أي  ن  إومن هنا ف  .(2

الناتجة عن ذلك األصل، وعمر النقدية  للتدفقات    واملخاطر   النقدية  التدفقات  في  املتوقع  والنمو   األصل  أصل هي دالة 

 . (3) األصل ذلك على  املتوقعة النقدية  للتدفقات الحالية  القيمة أنهاينظر على   عليه بناءً . النقدية  بالتدفقات املرتبطة

  (4) :يلي ما يوجد األسلوب هذا متطلبات  ومن

 ؛ صلحقق من خالل إستخدام األ التنبؤ بالتدفقات النقدية التي يمكن ان تت  ✓

 ؛صلمن حياة األ  في كل فترة مالية حصر التدفقات النقدية املتوقعة  ✓

 ؛ ستخدامان يبقى فيها األصل قابال لل  التنبؤ بعدد السنوات املتوقع ✓

 ؛ناسباملخصم  ال عدل مختيار إ ✓

 .لألصل الحالية   القيمةنه يمكن قياس ه املتغيرات بشكل دقيق وموضوعي فإذا تم تحديد هذوإ

 

 

 
 . 15ص:  ،مرجع سابق(، 2006: سالم عبد هللا حلس، يوسف محمد جربوع )(1)
اإلفصاح عن القيم الجارية في بيئة التضخم ودوره في الحد ،   ( 2016): مصطفى حامد سالم الحكيم، عبد السالم عوض خير السيد آدم(2)

(، عمادة البحث العلمي،  1(، العدد)17العلوم االقتصادية، املجلد)، مجلة  "دراسة ميدانية على املصارف العاملة بالسودان من األزمة املالية

 .121جامعة السودان للعلوم والتكنولوجيا، السودان، ص: 
(3) : Damodaran Aswath(1999). Value Creation And Enhancement: Back To The Future, New York University Working 

Paper, p4. https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=1297053 
 . 402، ص :مرجع سابق(، 2007: حسين القاض ي، مأمون حمدان)(4)
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 املستقبلیة النقدیة التدفقات لصافي  إيجابيات وسلبيات القيمة الحالية -2

ختيار من  إيجابيات وسلبيات تمنحها فرصة اإل ن كل طريقة من طرق التقييم املحاسبي تتميز بأ مما ال شك فيه                   

 : كن تلخيص ذلك في الجدول املواليطرف املحاسب  ويم

 املستقبلیة النقدیة التدفقات  لصافي  إيجابيات وسلبيات القيمة الحالية :( 03جدول رقم ) ال

 السلبيات  االيجابيات 

 لألصل اإلقتصادي املفهوم معالحالية  القيمة نموذج يتفق*

  األصل وقيمة  اإلقتصادية، الخدمات  من مجموعة بأنه الثابت

  الحصول  املتوقع النقدية التدفقات فيلصا الحالية القيمة هي

 ؛ القريب املستقبل في األصل هذا استخدام  من عليها

 العام   األسعار  مستوى   في  الحاصلة  التغيرات  فى  اإلعتبار   تأخذ  *

 الحالية   القيمة  لتحديد   املالئم   الخصم  معدل  تحديد  عند

 ؛ لألصل النقدية للتدفقات

 ( 1) .توقيت  أخطاء   أو   قياس  أخطاء   أي   على  النموذج   هذا  *الينطوي 

 

 للتدفقات  الخصم املناسب معدل واختيار  تحديد  *صعوبة

  العائد   لمعد  هو  يكون   ان   يجب  حيث  النظرية  الناحية  من  النقدية

  يتطلب   ولهذا  حقيقته  في  تقريبي   هو  العائد  هذا  لكن  لألصل  الداخلي

  تاريخ   في   مستقبال   املتوقعة  النقدية  التدفقات  وتوقيت  مقدار   ملعرفته

 ؛الشراء

 بدقة  النقدية  التدفقات  هذه  في  صلأ  كل  مساهمة  تحديد  صعوبة*

 عن  ناتجة  املحققة  االيرادات  اي  االصول   هذه  ارتباط  حالة  في  خاصة

 (2)؛املشترك االستخدام

 النقدیة  تحدید  في  الشخصیة  والتقدیرات   الحكم  إلى  ستناداإل   *

  یحد   مما  نتاجياإل   عمره  فترة  طول   األصل   على  إنفاقها  املتوقع  الخارجة

 التقییم؛  موضوعیة  من

  نهاية   في  وقيمته  لألصل  اإلنتاجي  العمر   تحديد  في  كبيرة   ُصعوبة  هناك  *

 (3) دقيق. بشكل نتاجياإل  عمره

 باالعتماد على املراجع املذكورة اسفله من اعداد الباحثة صدر: امل

 صافي  القيمة البيعية  املطلب الثالث:  

  القيمة  صافيسعر الخروج الجاري و  ايضا عليها ويطلق احد مداخل القيمة الجارية و  البيعية  القيمة  صافي تعد

   .للتحقق القابلة

 البيعية  القيمة تعريف صافي  -1

و ينتظر سدادها  أ  صل()حالة األ   التدفقات النقدية الصافية التي ينتظر الحصول عليهاعبارة عن  أنها    يرى البعض ▪

 (4)؛لى نقدية في الوقت الحاليصول أو اإللتزامات إليتم تحويل تلك األ  لتزام()حالة اإل

  لتحویل  الالزمة  التكالیف  خصم  بعد  سدادها  عليها أو  الحصول   یمكن   التي  الصافیة  النقدیة  القیمةكما تعرف بانها   ▪

 ؛(75) (تصفیة حالة) ضطراریةإ  ولیست عادیة عملیة تفاوضیة  في نقدیة إلى لتزاماتاإل أو  األصول  أحد

 
(1)( نواف عابد  الداعور، محمد  إبراهيم  في فلسطين _دراسة ميدانية(،  2008: جبر  الثابتة  تقييم االصول  األزھر،    اعادة  _، مجلة جامعة 

 . 175(، غزة، فلسطين، ص: 1(، العدد )10سانیة، املجلد )سلسلة العلوم اإلن
 . 182، ص :مرجع سابق(، 2009: ريتشارد شرويد وآخرون)(2)
بين مجموعة من  (،  2015اسماعيل سبتي):  (3) ثث دراسة مقارنة  في املجموعة  املحاسبي  القياس واإلفصاح  العادلة على  القيمة  أثثر تطبيق 

 .94، ص: مرجع سابق، الدول 
املعايير(،  2003: رضوان حلوة حنان)(4) إلى  املبادئ  املعاصر: من  املحاسبي  املحاسبة  -النموذج  في نظرية  ،دار وائل، 1، طدراسة معمقة 

 372االردن، ص: 
 .11، معهد الدراسات املصرفیة، عمان، األردن، ص: 1، طالقوائم املالیة واملبادئ املحاسبیة(، 2005:نعیم دهمش )(5)
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عرف ▪
ُ
  الالزمة   املصاريف  منه   مطروًحا  السوق   في  األصل  بيع  تم   إذا  حالًيا  عليه  الحصول   يمكن  الذي  املبلغ"نها  بأ  أيضا  وت

  هذه   تقدير  إمكان  عدم  حالة  وفي  ،الصافية  البيعية  بقيمتها  األصول   سائر  تقييم  إعادة  يتم  حيث  ،"البيع  عملية  إلتمام

   :البديلين هذين  أحد  على عادة  االعتماد يتم  السوق   أسعار  خالل  من مباشرة بشكل  القيمة 

 املشروع،   ضمن أو  مستقلة خارجية هيئات قبل  من ماأ  محسوبة لألسعار، خاصة قياسية أرقام  استخدام ✓

 .التقدير  في املهنية الخبرة  استخدام ✓

  كاملخزون   املتداولة األصول   لتقييم   بالنسبة  مالءمة  أكثر   أنها   إال الثابتة األصول   في  ستخداماإل  نادرة  الطريقة   هذه  تعد

 .(1) البيع بهدف  أساًسا عليه الحصول  يتم والذي السلعي،

هي عبارة عن نقدية صافية يمكن الحصول عليها    البيعية  القيمة  ن صافيأتأسيسا على ما سبق ترى الباحثة            

 .هذه العمليةإلتمام أي بعد طرح جميع املصاريف الالزمة   في تاريخ معينلتزام إو أصل  أ لتحويل  نتيجة

 البيعية  القيمة صافي  وسلبيات إيجابيات -2

 يمكن تلخيصها في النقاط املوضحة في الجدول املوالي : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 . 403ص: مرجع سابق،(، 2007اض ي، مامون توفيق )حسين الق : (1)



 وبدائله  املحاسبي التقييم لعملية النظرية االسس                                              الفصل األول                                                  

17 
 

 البيعية   القيمة صافي  وسلبيات  جابياتيإ ( :04 ) رقم ل الجدو 

 السلبيات   االيجابيات  

هذا  * القيمةيحدد  لألصول   سلوب   وبذلك  السوق   في  الجارية 

 مقارنة  األصول   بها   املسجلة  التاريخية  التكلفة  واقع  معرفة  يمكن

 ؛ بالنقصان  أو بالزيادة سواء البيعية  القيمة بصافي

  خاصة   األصول   في  االنخفاض  قيمة  لحساب  كأساس  يستعمل*

 ؛ األجل ويلةط منها

االقتصادي   للمفهوم  وفقا البديلة  الفرصة  تكلفة  لقياس  أداة*

  يمكن   التي   النقدية  القيمة  تمثل  البديلة  الفرصة  تكلفة  أن   حيث

  لعملية   مالئمة  تعتبر  التكلفة  وهذه  األصل،  بيع  من  عليها  الحصول 

  أو   األصل  امتالك   استمرارية أو   بإمكانية   املتعلقة  القرارات  اتخاذ

 (1) ؛بيعيه

  اخطاء   من   خاليةاملحاسبة      تكون   سوف   البديل  هذا  ظل  في  *

  ارباح   هناك  يعد  لم  حيث  ،    املحاسبي   االعتراف  بتوقيت  تتعلق

  في    تغيير  باي  محاسبيا  االعتراف  يتم  ألنه   وغير محققة  محققة

 (2) حدوثه. مجرد اي حينه في  الجارية القيم

 تحديد صعوبة وبالتالي  األصول   لبعض الجاهزة األسواق توفر  عدم*

  مثل  ملموسة الغير األصول  خاصة األصول  لهذه البيعية القيمة صافي

      (3) ؛املحل شهرة

النقدية    البنود  في  الشرائية  القوة  تغيرات  املدخل  هذا  يتجاهل*

 (4)العامة؛ الشرائية القوة تغيرات وكذلك

  الحيازة  لغرض  األصول   تقييم  عملية  مع  األسلوب  هذا  يتالءم  ال  *

 البيعية  القيمة  صافي  تعكس  حيث  ،املجموعات  في  الشركات  واندماج

  قيمة  لها  تكون   قد  األصول   فبعض  األصول   لقيمة  الدنيا  الحدود

  وصعوبة  األصول  كثرة إلى باإلضافة البيعية، قيمتها من أكبر اقتصادية

  التي  البيعية  األسعار  على  االعتماد  يمكن  فال  ِحدى،  على  كل  تقييمها

  ال   األصول   لكون   للتحقق  القابلة  القيم  أنها  على  عليها  الحصول   يمكن

  الخصائص   ذكر  هو  الغالب  في  عمله   يتم  ما  بل  البيع،  لغايات  تعرض

 صعوبة   ظل  في  خاصة  وجودته  وعمره  األصل  بها  يتمتع  التي   واملواصفات

 يعني   مما  املجموعة،   في  املتخصصين   مع  املشتري   التقاء  وصعوبة  نقله

يتم   أن    تتمتع   ال   تخمينية   تسعير   أسس  إلى  استنادا  تحديده  السعر 

 (5).والشفافية والوضوح بالدقة

 باالعتماد على املراجع املذكورة اسفله  اعداد الباحثة من  املصدر : 

   االستبدالية التكلفة : طلب الرابعامل

  ى، فهي تمثل سعر الدخول الجاري  حيث تعتمد عل تعد التكلفة االستبدالية احد مداخل قياس القيمة الجارية 

 سعر السوق الالزم الستبدال اصل باصل مماثل  .

 ستبدالية اإل  تعريف التكلفة -1

 يتعار  عدة  ت  ي أعط لقد                 
 
 : فقد ستبدالاإل   لتكلفة ف

 "؛املعني لألصل شابه ما أم  مماثل أصل للحصول على  املؤسسة تتكفله ما  نها تمثلبأ" DANIEL BOUSSARD عرفها ▪

رفها  كما ▪ مساوية   إنتاجية  بطاقة  وخدمات  سلع  إنتاج  من  يمكن  ما  أصل  لحيازة  األدنى  التكلفة"  نهابأSNAVELY   ع 

 . (6)؛"املؤسسة تمتلكه الذي لألصل  اإلنتاجية للطاقة

 
بين مجموعة من  (،  2015: اسماعيل سبتي)(1) ثث دراسة مقارنة  في املجموعة  املحاسبي  القياس واإلفصاح  العادلة على  القيمة  أثثر تطبيق 

 . 88، ص: الدول "،مرجع سابق
 . 212، ص:مرجع سابق(، 2011: علي عبد هللا شاهين )(2)
 . 180، ص: مرجع سابق( ، 2009:ريتشارد شرويد وآخرون)(3)
 .146ص:  ،، االردن عمان ، دار وائل، 1ط،بدائل القياس املحاسبي املعاصر(، 2003: رضوان حلوة حنان)(4)
ثث دراسة مقارنة  (،  2015اسماعيل سبتي) :(5) في املجموعة  املحاسبي  القياس واإلفصاح  العادلة على  القيمة  بين مجموعة من  أثثر تطبيق 

 .91، ص :مرجع سابق، الدول 
 .69، ص: مرجع سابق، القياس في املحاسبة ماهيته وقيوده ومدى تأثره بالتضخم(، 2008:تيجاني بالرقي )(6)
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  تكلفة تقدير في األولى  الخطوة تتمثل ،القياس تاريخ في معادل  أصل  لشراء املقدرة التكلفة هي  ستبدالاإل  تكلفة ▪

  فتراض ياإل  املشتري   يعتبره الذي املكافئ  األصل  نوع تحديد في تبدال ساإل 
ً
   بذلك للقيام ،للقياس الخاضع  لألصل بديال

 .(1)للقياس الخاضع األصل  يوفرها التي  الوظيفة   أو املنفعة  فهم  الضروري   من

عبارة  املفهوم  نفس  في   تصب  نها أ  السابقة   التعاريف  خالل  من  جليا   يتضحو           انها  حيث    مقابل  املدفوع   املبلغعن    ، 

 . ستبدالهإ  املراد لألصل نتاجياإل   والعمر نتاجيةاإل  الطاقة  بنفس يتميز  صلأ  على الحصول 

صول  املحاسبيين وبخاصة حول عبارة األ  الجدل بين   القت العديدمن   انهأ ال إه التعاريف  هذ  وضوح من  الرغم   وعلى         

 : تفسيرات ثالثة استخدمت ولقد  معان  عدة ظهرت حيث  ،املماثلة

 االستبدالية  التكلفة  تفسيرات  (:05)  رقم جدول ال

 صول الجديدة تكلفة األ  نتاج اصول مماثلة تكلفة إعادة إ صول املستخدمةتكلفة إستبدال األ 

ل  صوب من أجل الحصول على أاملبلغ املطل ويقصد بها

لتي لها الحياة  وا  مماثل من سوق االصول املستعملة

نظرا   غير عملي  املفهوم أن هذا ال إ، االنتاجية نفسها

 .منتظمة ألسعار الالت املستعملة لعدم وجود سوق 

جل أويقصد بها املبلغ املطلوب من 

صل مماثل لألصل  أالحصول على 

 . وجودامل

ستبدال القدرة  وهي تكلفة إ

أثر  يواكب حيث  لألصلاالنتاجية 

 التكنولوجي. التغير 

 340 :ص ،مرجع سابق ،(7200) توفيق مون ام، القاض ي  حسين  علىمن اعداد الباحثة باالعتماد   املصدر : 

  استبعاد  بعد  له،  مشابه  أصل  إنتاج  إعادة  أو  المتالك  التقديرية  التكلفة  لألصل  يةلستبدااإل   التكلفة  تمثلحيث              

  مع  الخاصة  القياسية   األرقام  باستخدام   الجارية   ستبدال اإل   تكلفة   قيمة   على   الحصول   والتقادم،ويمكن  ستهالك اإل   عنصري 

     )2(.التاريخية  التكلفة

مكن للشركة تحديد  ، حيث ييةاالستبدال  هناك العديد من مشاكل القياس التي تواجه تحديد قيم التكلفة ونجد                  

قد ال يوجد شبيه    امللموسةصول وخاصة املعدات  من األ را  ن كثي أ ال  إ ،  خرى بدقةوبعض األصول األ   املخزون تكلفة استبدال  

 .(53) ةستبداليصول للوصول إلى تقريب للقيمة اإل على الشركة تقدير قيمة األ   يتوجب قد    لها في السوق  وفي مثل هذه الحاالت

 : اإلستبدالية  التكلفة وسلبيات   إيجابيات -2

 :  التاليك  له املوجهة  واالنتقادات  األسلوب لهذا  الداعمة  املميزات توضیح  یمكن

 

 

 

 

 

 

 

 
(1): Cozma Ighian Diana (2015),  "Fair Value Measurement Under Ifrs 13",  In Annals - Economy Series, The Constantin 

Brâncuşi”  University of Târgu Jiu, vol. 3 , p5. 
 . 122-121، ص: مرجع سابق(، 2016: مصطفى حامد سالم الحكيم، عبد السالم عوض خير السيد آدم)(2)
 .178، ص: مرجع سابق(،  2009: ريتشارد شر ويدر واخرون)(3)
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 ستبدالية اإل   التكلفة  وسلبيات  إيجابيات (:06)  رقم الجدول 

 السلبيات  يجابيات اإل 

  على   اإلهتالك  قيمة  تحديد  أن   حيث  :الحقيقي  املال  رأس  على  املحافظة*

االستبدالية  أساس في  لألصول   التكلفة    اإلنتاجية   العملية  املستنفذة 

   ستؤدي
ً
 املحققة  الرأسمالية  الخسائر  أو  األرباح   استبعاد  إلى  تلقائيا

 ؛االقتصادية الوحدةى مستو  على العمليات أرباح من باالستعمال

 تقييم  في  السوق   اسعار  استخدام  خالل  من  املقارنة  عملية  تسهيل*

  مما الشفافة للمقارنة املالية القوائم قابلية زيادة إلى يؤدي الثابتة األصول 

 الوحدة  لقيمة  داللة  تقديرات ذات  إعداد  من  القوائم  تلك  يمكن ُمستخدمي

 (1) .سنة ألخرى  من  االقتصادية

النموذج  على  يؤخذ*  عنصر   لتدخل  الكاملة  املوضوعية  عدم  هذا 

تواريخ  وكذا  التقييم  في  الشخص ي   التقدير   األصول   حيازة  اختالف 

التكلفة    لتحديد  الالزمة  الحسابية  العمليات  تعقيد  إلى  يؤدي  مما

 (2) ؛الجارية

 الحسابية   العمليات  تعقيد  إلى  يؤدي   األصول   حيازة  تواريخ  اختالف*

 تحديد  صعوبة  وكذلك  لألصول،  الجارية  التكلفة لتحديد  الالزمة

   حده  على  أصل  لكل  اإلهالك  تكلفة
ً
  استمرار  مع  خصوصا

 ؛التكنولوجية التحسينات

  وليس  التكلفة مع الحقيقية قيمتها تتناسب ال األصول  بعض هناك*

  تعكس   ال  وأيضا  الجارية  أو  التاريخية  سواء  بالتكلفة  عالقة  لها

  من   عليها  الحصول   املتوقع  املنافع  األصول   لهذه  الحقيقية  القيمة

 (3).األصول  تلك

   باالعتماد على املراجع املذكورة اسفلهمن  اعداد الباحثة  : املصدر 

بينما صافي القيمة البيعية  تشكل مقياسا أكثر مالئمة للقيمة الجارية لألصول الثابتة    ةستبدالياإل   هنا فالتكلفة   من              

كسعر دخول جاري  وصافي   ستبدالية، حيث أن التمييز بين التكلفة اإل (4) لبنود املخزونمقياس للقيمة الجارية  في  فضل  هي أ

الجارية    سعار الدخول ألى  يستند إ  دخل محقق،لى مفهومين مختلفين للدخل  البيعية كسعر خروج جاري يقودنا إ  القيمة

  (5) .سعار الخروج الجاريةللتحقق يستند إلى أ ودخل قابل 

إأ                نظرنا  لو  إسلوب  ألى  ما  فيمكن  الحالية  القيمأعتبارها  القيمة  لقياس  الجاريةنسب  إ  ،ة  سليما  كانت  ويكون  ذا 

   تقبلية سليمة وقريبة من الواقع، ومعدل الخصم مناسبا تقديرات قيمة وتوقيت وحجم التدفقات النقدية املس 

نتاج  صول على إتوفر معلومات عن قدرة األ ها  لبجع  في قائمة املركز املالي(6) كثر مالئمة للفصاححينها نعتبر هذا املدخل أ

 . الدخل مستقبال

لكوننا ال يمكن االستقرارا على    ،  املتاحة البدائل  بين  املفاضلة  من   يمنعنااملحاسبي    التقييم  بدائل  عرض مختلفن  إ             

عِبر  عالية بجودة مقاسة  معلومات  عطاءإ من يمكننا  بديل معين  
ُ
 . املالية القوائم  عنه تفصح  ما  عن بصدق ت

 

 

 
بين مجموعة من  (،  5201: اسماعيل سبتي)(1) ثث دراسة مقارنة  في املجموعة  املحاسبي  القياس واإلفصاح  العادلة على  القيمة  أثثر تطبيق 

 . 86، ص: مرجع سابق ،الدول 
 .169، ص :مرجع سابق(، 2008: جبر إبراهيم الداعور، محمد نواف عابد )(2)
دراسة تحليلية ملشاكل القياس واإلفصاح املحاسبي عن انخفاض قيمة األصول الثابتة في ضوء (،  2006: محمد نواف حمدان عابد )(3)

تطبيقية الدوليةدراسة  واملصرفية،  املعايير  املالية  العلوم  كلية  ماجستير،  شهادة  علي  الحصول  ملتطلبات   
ً
استكماال الرسالة  هذه  قدمت   ،

 . 55- 54القاهرة، ص: 
   180ص:  ،مرجع سابق(، 2009: ريتشارد شرويدر)(4)
 بتصرف.   142ص:  ،مرجع سابق، بدائل القياس املحاسبي املعاصر(، 2003: رضوان حلوة حنان)(5)
 بتصرف.  182، ص: مرجع سابق(، 2009: ريتشارد شرويدر)(6)
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 العادلةنحو القيمة املعاصر   جه الفكر املحاسبيتو لثالث:  ملبحث اا

  العالم   وتوجه  وتباينها  عمالاأل   حجم  في  تزايد  من  واملحاسبية  قتصاديةاإل  البيئة  شهدتها  التي   التطورات  مع  تماشيا            

  والتوجه  التاريخية   التكلفة   وفق  القياس   يخص   فيما   النظر  عادةإ  نحو   جديدة  طر أ   فتح   ،قتصادياإل  نفتاح واإل   العوملة  نحو

  الفعلي   الواقع  لىإ  قترابوا  دقة  كثر أ  تكون   كي   املالية  والعمليات  حداثاأل   ثباتإ  في  كبديل  العادلة  القيمة  منهج   تطبيق  نحو

  خاصة  التغيرات  لهذه  املستمرة  حتياجاتاإل   تلبي  محاسبية  معايير  صدارإ  لىإ  املتخصصة  املعنية  بالجهات  دفع  ما  وهذا،

لغى أ  الذي  _ قياسات القيمة العادلة_   IFRS  13  املالي   بالغاإل   معيار   صدارتهاإ  خر أ  كان  حيث،  العادلة  القيمة  يخص  فيما

 .كل املفاهيم الواردة في املعايير السابقة

 املحاسبي الفكر    العادلة فيتطور مفهوم القيمة  املطلب األول:

  الحقيقي االقتصيييييييييييييادي الوضيييييييييييييع  يعكس  بصيييييييييييييفتيه املعيايير وواضيييييييييييييعي  للمهنيين  اغراءإ  كثرأ  العيادلية القيمية منهج  يعيد            

 عن  التقرير في  التاريخية  التكلفة  مرجعية  تسيييييييييييتند  بينما  ،القرارات  التخاذ  مالئمة  كثرواأل  فضيييييييييييلاأل   املقياس ويعد للشيييييييييييركة

 وقوع فترة بعيد القرارات التخياذ املالئمية خياصييييييييييييييية فيهيا تتوافر  وال ،الوقيت  مرور مع  موثوقية  تكون   بييانيات لىإ املياليية البييانيات

  قيمتهيييا  عن  حيييديثييية  معلوميييات  تقيييدم  نأ  دون   والخصيييييييييييييوم  لألصيييييييييييييول   التييياريخي  التسيييييييييييييجييييل  عن  بييياإلبالغ  تكتفي  نهييياأل  ثدالحييي

 تقييمي  منهج  باتباع  والحاضيييرة  املاضيييية  حداثواأل   العمليات  كل التقرير عن  في العادلة  القيمة  سيييتخدامإ  نأ  ماك،الحاضيييرة

  والفرضيييييييييييات  التقييمات  من  سييييييييييلسييييييييييلة على  تشييييييييييتمل  التاريخية  التكلفة  نأ  ،في حينللمقارنة  القابلية  خاصييييييييييية  من  يحسيييييييييين

  مفهوما ليس العادلة  القيمة  مفهومف   (1).والثقة  الدقة  عالية من بدرجة  املقارنات  جراءإ  يمكن  ال  التي  املختلفة  واملسييييييلمات

  الفرنسييييييييي ي النظام  مثل  خرى أ  محاسييييييييييبية  نظمةأ في  متواجد  كان بل (IAS/IFRS)الدولية  املحاسييييييييييبية  معايير  عن ناتجا  جديدا

  .(2)دولي اقتصادي محيط في وصاغته طورته التي هي (IAS/IFRS)عاييراملو  االنجلوساكسوني والنظام

 الدولية  و  مريكيةاأل  املحاسبية املعايير في  العادلة القيمة  ستخدامإ تطور  -1

 كبديل  ،هتماما كبيرا بموضوع القيمة العادلةإ  مريكية والدولية مجلس املعايير املحاسبية األ كال من    بدىأ  لقد

  في العديد من  ( اليها  IAS/IFRS)  املعايير املحاسبية األمريكية والدولية  غلب أ  تطرقت حيث  ،  نشأتهنذ  مللقياس املحاسبي  

 .صورة دقيقة وواضحةبخيرة املعايير  سعيا منها في الوصول إلى طريقة  لقياس هذه األ 

ول خطوة في تنفيذ أكانت  حيث    ،مريكيةاأل   املحاسبية  ملعاييرمن ا  م القيمة العادلة في العديدمفهو   تطور ولقد   

املالية  القي املحاسبة  في  العادلة  األ   بإصدار   1975في ديسمبر  مة  املعايير املحاسبية  بيان  مجلس  املعيار املحاسبي  مريكية 

املحاسبية الدولية    املعاييرمفهوم القيمة العادلة في    ظهر   بينما  ،(3) املالية القابلة للتداول باالوراق  املتعلق  (  12FAS  )مريكياأل 

 ليتواصل   ،-محاسبة املمتلكات واملصانع واملعدات- (IAS16)م ضمن املعيار املحاسبي الدولي 1982عام  مرة ول أل 

 
دراسة تطبيقية في  -لألسهم العادية باستعمال نموذج مضاعف الربحية  قياس القيمة العادلة  (،  2013سليم كرار عبد الزهرة وأخرون)  :(1)

اقية الخاصة املدرجة في سوق العراق لألوراق املالية للعلوم االقتصادية واالدارية، املجلد)-املصارف العر (،  29(، العدد)9، مجلة الغزي 

 .195كلية اإلدارة واإلقتصاد، جامعة الكوفة، العراق، ص: 
(، جامعة 13(، العدد)7، مجلةمعارف، املجلد)القيمة العادلة بين حتمية التطبيق واشكالية التحديد(،  2012ر، جمال مدات ): محمد سفي(2)

 .144البويرة، الجزائر، ص: 
(3) : Karen Cascini Alan Delfavero)2011) , The Evaluation of The Implementation of Fair Value Accounting: Impact on 

Financial Reporting , Journal of Business & Economics Research, Vol 9, Nu 1, p1. 
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التغييرات    في ذلك بعض  هصاحب،  ( IAS/IFRS  )  الدولية  وسواء األمريكية أالعديد من املعايير املحاسبية  ظهورها في  

مريكية  األ املحاسبية  سواء في املعايير  وتطوراتها  القيمة العادلة    ستخدامإهم مواطن  أ يمكن تلخيص    و  والتعديالت في كل مرة

 :في الجدول التالي و الدولية أ

 الدولية  املحاسبية واملعايير  مريكيةاأل  املعايير  في   العادلة القيمة  ستخدامإ طور ت (:07)  رقم جدول ال

  املستخدمة املعايير  عدد الصادرة املعايير  عدد املعايير تواريخ املعايير رقامأ 

 العادلة  للقيمة

  املعايير 

 املحاسبية

 مريكيةاأل 

(FAS) 

FAS 25 – FAS 1 1979 -1973 25 5 

FAS50-FAS26 1981 -1979 25 8 

FAS 75 – FAS 51 1983 -1981 25 9 

FAS 100– FAS 76 1988 -1983 25 11 

FAS 125 – FAS 101 1996 -1988 25 18 

FAS 126- 150 FAS 2003 -1996 25 20 

151 – FAS 168 FAS 2009 -2004 17 14 

 85 167 / املجموع

 %  50 الصادرة  املعايير  جماليإ لىإ العادلة للقيمة املستخدمة املعايير  عدد نسبة

 املعايير

 املحاسبية 

 الدولية

(IAS/IFRS ) 

IAS10-IAS1 1973 -1979 10 / 

IAS15-IAS11 1979 -1981 5 / 

IAS22-IAS16 1983-1981 7 7 

IAS26-IAS23 1988 -1983 4 2 

IAS32-IAS27 1996-1988 6 3 

IAS41-IAS33 

IFRS1-IFRS2 

2003-1996 11 9 

IFRS7-IFRS3 2009-2004 5 4 

IFRS13-IFRS8 2013-2009 6 4 

 29 54 / املجموع

 %  50 الصادرة  املعايير  اجمالي الى العادلة للقيمة املستخدمة املعايير  عدد نسبة

 :على  باالعتماد الباحثة اعداد من  : املصدر 

- Robert Obert،)2010 ( Genèse Du Concept De La juste Valeur Dans Les Normes Comptables Partie 2, Revue française 

De Comptabilité n°428,p30 

https://www.iasplus.com - 

 : الهأعما يمكن مالحظته من الجدول  

  العادلة، حيث بلغ عددها  القيمة  بقياس  تهتم  عامة(  IAS/IFRS)و الدولية  أمريكية  األ   املحاسبية سواءاملعايير    جل  أن ▪

من مجمل املعايير    %50    ما يمثل  يأ  ،اعتمدت على  القيمة العادلة كأساس للقياسمعيارا دوليا    29و  أمريكيا  معيار  85

إلى    ،إطار ملحق املصطلحاتو في  سواء الواردة ضمن مضمون املعيار أاملفاهيم    الصادرة تناولت القيمة العادلة وتنوعت

  القيمة العادلة   أمام  املجال  فتح  خير  هذا األ و   ،"العادلة  القيمة  قياسات"  ( 157FAS)  مريكياملحاسبي األ   املعيارر  ا صدأن تم إ 

  تقنيات   فتح املجال للمفاضلة بين مختلفأيضا  و ،    األصول   لكل التقييم املحاسبي  عملية    في  أساس ي  مدخل وبديل  لتصبح

 ؛الذي يتوافق مع نشاطها  األنسب األسلوب ختيار إ في للمؤسسة الحرية  إعطاء بغية ،العادلة  القيمة قياس
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 لغىأ  الذي_  العادلة القيمة   قياسات_ (IFRS13) راملعيا  مجلس املعايير املحاسبية تإصدارا خر أكان  خر من جانب أ ▪

ساليب  أوحدد مقوماتها وخصائصها و للقيمة العادلة  اوموحد  شامال   ا مفهوموصاغ  ،  السابقة  املعايير  في  الواردة  املفاهيم  كل

 ؛  (157FAS) مريكي املعيار املحاسبي األ بينما جاء به  وبين  ن هناك تطابقأ يضا أ، ومن املالحظ قياسها

ومجلس   (IASB)  مشروع مشترك بين مجلس معايير املحاسبية الدولية  (IFRS13)  الدولية  املالية  التقاريرمعيار  يعد ▪

لى القيمة  إلتطبيق القياس املحاسبي املستند  زالة أي غموض  إجل  أوهذا من  ،  (FASB)معايير املحاسبية املالية األمريكية  

  دقيقة  قياس   طريقة  إلى  للوصول   سعيا منها  .ليه عند وجود أي اختالفاتإيستند  محكم  ودولي    عملي   طار إالعادلة وتسطير 

ويبقىدقيق   بشكل   لتزامواإل  لألصل   العادلة  قيمة ال  عن   تعبر  وعادلة امل  ،  في  مجلس  مستمرا  الدولية  املحاسبية  عايير 

 .  املحاسبية واملمارسات   تحدث في القضايا ي تطورات التبذلك ال  االتعديالت والتغييرات مواكب

 شروط قياسها  و مفهوم القيمة العادلة  -2

  تغييرا   حدثأ  جديدة  طرأ و   فاقأ  لىإ  التقليدية  املحاسبية  النظرية  نقل  قد  العادلة  القيمة  مفهوم  نأ  في  جدالال                

  خالل   املحاسبية  النظرية  على   الحاصلة  للتطورات   نتاجا  ذلك  وكان   ، طويل  جل أ  لىإ  ومدلوالتها  املالية  البيانات  بنية  في  شامال

 في التطبيق   موضعكانت   التي العادلة  بالقيمة املتعلقة الدولية املحاسبية  املعايير في بلورتها وتم نضجت التي  خيرةاأل  العقود

  والباحثين   املهنية  واملنظمات  واملهنيين  املحاسبيين  بين   تفاقإ  النظرية  الناحية   من   يوجد  الحيث    (1) .الثالثة  االلفية   بداية

  املعلومات  خصائص  على  تأثيرها  لىإ  ضافةإ  ،لتقديرها  محددة   طريقة  وأ  العادلة  للقيمة  محدد  تفسير  وأ  مفهوم  على

 .(2)قتصاديةاإل القرارات اتخاذ  عملية في الالزمة املحاسبية 

 : تفكيك اصطالحي القيمة العادلة 2-1

  أي  تقييما  الش يء قيم " يقال  "حيث عدل" والفعل""قيم الفعل  خالل من   العربية اللغة في العادلة القيمة  تعرف ▪

  والعدل  مقامه  قائما مثله وجعله سواه بمعنى  بالش يء الش يء وعادل  بينهما وازن  أي  ،الشيئين بين  وعادل قيمته  قدر

 (3).عليه ما  وأخد   ماله املرء  إعطاء هو

  (True  Worth)  الحقيقية  والثروة  (   Dealing Fair)  العادلة  املعاملة  في  الرغبة  عن  تعبر فهي    ما في اللغة اإلنجليزيةأ ▪

  العادلة   للقيمة   املرادف  واملصطلح  ، (  Fairness)  واالستقامة   ( Truth)  الحقيقة   جوهر   تنقل  فهي   وتثمينها،   بها   لالعتراف

(Value Fair)   الدولية املحاسبة  معايير مجلس  قبل من عادة يستعمل  والذي (Mark-To-Market.)(4) 

  املستمدة  والقيمة  ( mark_ to _market) السوق   سعر (fair value) العادلة القيمة   صطلحم  استخدام   يتم ما  وكثيرا            

 (5) .العادلة للقيمة كمرادفات  market value السوقية والقيمة ( market value _ based)السوق   سعر من

 
(1)( الدولية،(،  2007: صالح حواس  املالي  االبالغ  معايير  نحو  الجديد  وعلوم    التوجه  والتجارية  االقتصادية  العلوم  كلية  دكتوراه،  أطروحة 

 . 111التسيير، جامعة الجزائر، الجزائر، ص: 
املدقق الخارجي وتقديرات القيم العادلة دراسة تحليلية استطالعية في مكاتب (، 2007: احمد حلمي جمعة، مؤيد راض ي خنفر )(2)

(، عمادة البحث العلمي وضمان الجودة ، الجامعة االردنية،  4(، العدد)3، املجلة األردنية في إدارة االعمال، املجلد)التدقيق األردنية الكبرى 

 . 9االردن، ص: 
، مداخلة ضمن عرض تحليلي لتجربة دولة الصين-القيمة العادلة كأداة ومنهج للقياس املحاسبي  (،  2014: حدة فروحات، اسامة عمامرة)(3)

 .330( في تفعيل أداء املؤسسات والحكومات، جامعة ورقلة، الجزائر، ص:  IAS-IFRS-IPSASsامللتقى الدولي حول دور معايير املحاسبة الدولية )
   هنفس : (4)

(5 ): Barth .M.E)1994(, Fair Value Accounting : Evidence from Investment Securities and The Market Valuation of 

Banks , The Accounting Review , Vol.69, Nu1.p: 3. 
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   الدولي  طار اإل   في   العادلة القيمةمفهوم  2-2  

  املحاسبية   املعايير   مجلس  إصدارات  وكذلك  الدولية  املالي  اإلبالغ  ومعايير   الدولية   املحاسبية   املعايير  أغلب   تناولت  لقد            

 :التالي  الجدول  في أبرزها تلخيص ويمكن املحاسبي  للقياس كأساس العادلة  القيمة مفهوم األمريكية 

 الدولية  املنظمات أهم  وفقالقيمة العادلة   تعاريف بعض(: 08)  رقم جدول ال

   املالية   التقارير   إلعداد  الدولي  املعيار  IVSCالدولية التقييم معايير  لجنة FAS157 مريكياأل  ملحاسبي املعيار 

13 IFRS (االصدارات خر أ) 

 من  عليه  الحصييول   يجب  الذي السييعر"

 التزام  لتحويل  يدفع  الذي  أو   األصل  بيع

  منظمة  تبادلية  عملية  خالل  من  وذلك

 تاريخ   في  السيوق   في  املشاركة  األطراف  بين 

72القياس

)1( . 

 أصل تبادل مقابلة في يمكن تقديري  مبلغ هي"

  في راغبين  وبائع مشتري  بين  التقييم تاريخ في

 بحيث محايد سوق  ظل وفي صفقة، عقد

 مطلق وله الكافية املعلومات منهما لكل تتوافر

 ).F)2"الصفقة إتمام على إكراه وبدون  الحرية

 عليه الحصول  سيتم الذي السعر

  دفعه سيتم الذي وأ لاألص لبيع

  بين  منظمة معاملة في االلتزام لنقل

  تاريخ في السوق  في املشاركين

  )3(74"القياس

 باالستناد الى املراجع املذكورة اسفله  من اعداد الباحثة  :املصدر

 ( IFRS13)الدولي إلعداد التقارير املالية  الوارد في املعيار    على التعريف  أكثروبالتركيز    ومن خالل التعاريف السابقة         

يتضح أن مفهوم القيمة العادلة يقوم    موض والقصور في التعاريف السابقةتعريفا جديدا ومنقحا غطى الغ  باعتباره تضمن 

 :(4) هي محاور على عدة 

، بالقيمة العادلةسان  يقا  لتزام صل واإلاأل كال من    أن   ،(IFRS13)من املعيار الدولي    11ورد في الفقرة    :لتزاماإل  أو صل  األ  ▪

الكيان   على  اإلخذ  األ حيث يجب  أو  األصل  الحسبان خصائص  تلك  في  يأخذون  السوق  في  املشاركون  كان  إذا  لتزام 

صل  حالة األ   ،وتشمل هذه الخصائص  وذلك في تاريخ القياس  لتزامي الحسبان عند تسعير األصل أو اإلالخصائص ف

وذلك يتوقف على الخاصية التي يأخذها    ، وجدت  إن  استخدامه  أو  األصل   بيع  املفروضة من   القيودوكذلك    وموقعه

 .في السوق املشاركون في الحسبان 

 ن يكون: أيجب   العادلة بالقيمة   ناإللتزام املقاسا صل و بأن كال من األ  13الفقرة وضحت  أولقد 

   ؛(مالي غير  أصل أو  مالية أداة مثل ) بذاته قائم التزام  أو أصل  ✓

  أو   النقد   لتوليد   وحدة  مثل )  لتزامات إلوا   األصول   من  مجموعة  أو  لتزامات اإل  من  مجموعة  أو  األصول   من  مجموعة   وأ ✓

 . (أعمال  مؤسسة

 
(1) :  Stephen H .Penma)  2007(،  Financial Reporting Quality: Is Fair Value a Plus or a Minus? Accounting and Business 

Research Special Issue ,  International Accounting Policy Forump :34. 
 ألساس القيمة العادلة وأثره في جودة املعلومات املحاسبية في الشركات السودانية (، 2020:جعفر الشريف ))2(

ً
القياس املحاسبي وفقا

(، جامعة العربي بن املهيدي، أم البواقي، الجزائر، ص:  1(، العدد )7، مجلة الدراسات املالية واملحاسبية واإلدارية، املجلد)()دراسة ميدانية

344 . 
(3 ):John Mc Carroll,  Goind Ram Khatri(2012),  Fair Value M easurment Under IFRS 13,  Financial Reporting, VoL44,  Nu 4, 

Accointing Ireland,  p: 22. 
 ترجمة الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين، املعايير الدولية العداد التقارير املالية،(، 2016: مجلس املعايير املحاسبية الدولية ) )4(

    /https://drive.google.com/drive/foldersبتصرف ، متوفرة على املوقع االلكتروني:   3-2ص: 
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عتيادية بين  فاملعاملة تكون منظمة وتتم في ظروف إ، املعيار من 16 -15الفقرتين في  ما ورد بحس :املعاملة ▪

  بشرط للسوق،حالية ظروف الالالقياس وذلك في ظل   تاريخ في لتزاماإل لتحويل أو األصل   لبيع سواء السوق، املشاركين في  

لألصل   (مالئمة ) كثر ميزةسوق أفالبحث عن  ن تعذر ذلكتزام في سوق رئيسية فإل و تحويل اإلأصل  ن تتم معاملة بيع األ أ

 .لتزامأو اإل

وتملك    خيرة مستقلةحيث تكون هذه األ   ()البائعون واملشترون  السوق في    هي األطراف املتعاملة: والسوق   في   املشاركون  ▪

 . جبارإ ي دون أحرة لدى ذوي العالقة  إرادة   هناك أي  العملية  في الرغبة

  لتحويل  دفعه  أو  أصل  لبيعستالمه  إ  يتم  الذي  السعر  هي"القيمة العادلة    ن أ  املعيار   من  24الفقرة  لقد تناولت    :السعر ▪

الرئيسة   في  منظمة  عتياديةإ  ظروف  في  معاملة  في  لتزام إ وفقا    القياس  تاريخ  في  ميزة  األكثر  السوق   أو  ،"صلي()األ   السوق 

  أو  مباشر  بشكل   مالحظته  يمكن   السعر  ذلك  إذا كان  عما  النظر  بغض،  (أو البيع  الخروج  )سعر  الحالية   السوق   ظروفل

  . تقييم أخر  أسلوب باستخدام  مكن تقديرهي

سيسا على ما سبق فان القيمة العادلة هي السعر الذي بمكن الحصول عليه إما من بيع أصل أو دفعه لنقل  أوت                   

إلى إمتالكهم   اإللتزام، شريطة أن يتم ذلك وفق معاملة منظمة بين أطراف مستقلين وواعين وواسعي االطالع، باإلضافة 

س ، وفقا ملا تعرضه السوق الحالية مع غض النظر ما إذا كان  ذلك في تاريخ القيا  و  القدرة والرغبة في إبرام هذه الصفقة

 السعر مالحظا بشكل مباشر أو مقدرا بأساليب التقييم األخرى. 

 : ك يمكن تلخيصه في الشكل املواليلى ذلوباالستناد إ         

 العادلة  القيمة  مفهوم شملها  التي املحاور : ( 02)  رقم  لشكل ا

 

   السابقة التعاريف الى  باإلستناد الباحثة إعداد من : املصدر

 

 

 

 

مفهوم

القيمة العادلة 

السعر األمثل هو السعر

املعلن في السوق النشط

الرغبة في العملية أي 

هناك إرادة

حرة لدى األطراف ذوي 

العالقة 

أطراف مستقلة ومطلعة

على الحقائق األساسية ذات الصلة

الظروف طبيعية

و عادية
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 القيمة العادلة  خطوات تحديد :املطلب الثاني

 (1) :يمكن إيجازها فيما يلي سلسلة من الخطواتيلزم لتحديد القيمة العادلة                

  سيتم   التي  الحساب  وحدة  ذلك  في  بما   لتزام،اإل  أو  األصل  تحديد   :الحساب   ووحدة   تقييمه  املراد  العنصر   تحديد ▪

  الحساب،   وحدة   بشأن  للرشاد  األخرى   املالية   التقارير   إلعداد  الدولية  املعايير   إلى  اإلشارة  يجبكما  ، للتقييم  استخدامها 

 لم يتضمنها.  العادلة  القيمة  لقياس املقترح   املعيار أن حيث

  تحديدفان    التقارير،  يقدم  الذي الكيان    منظور  من : الصلة  ذات   السوق   في   واملشاركين  فائدة  األكثر   السوق   تحديد  ▪

  األكثر   السوق   عتبارإ  يمكن  دليل،  وجود  عدم  حالة  في.  لتزاماإلفيه    ينقل   أو  األصل  فيهيباع  س  الذيهو    فائدة  األكثر  السوق 

  من  مستوى   وأكبر  املعامالت  من  حجم   أكبر  على  يحتوي   الذي   السوق   وهو   لتزام،اإل  أو  لألصل  األساس ي  السوق   هو  فائدة

  الشركات   أو األشخاص  اليحتاجحيث .  السوق   فياملشاركين   خصائص  حددت  فائدة،  األكثر السوق   تحديد  بمجرد.  النشاط

 . الغرض لهذا  هويتهم  تحديد إلى املحددين  املعينة

  مالي،   غير  أصل  هو  قياسه  يتم  الذي  العنصر  كان  إذا  :األصول   قياسات  في   الستخدامها  التقييم  فرضية  تحديد ▪

  األعلى  الستخداما  بتطبيق  السوق   في  املشاركين   قيام  كيفية  تقييم  خالل  من   ستخدامها إ  سيتم  التي  التقييم  فرضية  فتحديد

 . "واألفضل

  التزام،  عن  عبارة  قياسه   يتم  الذي   البند   كان  إذا   : لتزاماتاإل  قياسات   على   املطبقة  املخاطر   افتراضات   في   النظر   ▪

  على  ذلك،  في  بما  األداء  عدم  بمخاطر   يتعلق  فيما   السوق   في  املشاركون   يتخذها  قد   التي  الرئيسية  فتراضاتاإل   فيجب تحديد 

 (.ئتمانياإل  الوضع)  التقارير بإعداد يقوم الذي بالكيان  الخاصة  ئتماناإل   مخاطر  الحصر، ال  املثال  سبيل

   األصل   تسعير في السوق  في املشاركون  سيستخدمها  التي الرئيسية   فتراضاتاإل  تحديد :املتاحة املدخالت  تحديد ▪

يتم    ،"املدخالت"  باسم  إليها  يشار  والتي  فتراضات،اإل   هذه  تحديد  املخاطرعند  حول   فتراضاتاإل   ذلك  في  بما  لتزام،اإل  أو

   مستقلة مصادر  من  املتاحة  السوق   بيانات إلى  تستند التي  أي)  مالحظتها  يمكن والتي  الصلة  ذات املدخالتستخدام  إ

  لكل   الصلة  وذات  املوثوقة  السوق   بيانات   توفر  مدى   بتقييم   نقوم  بذلك،   القيام  عند (  التقارير  عن  املسؤول   الكيان   عن

  سيتم   الذي  العادلة  القيمة  ملدخالت  الجديد  الهرمي  التسلسل  مستوى   ديحدتو   التقييم،  على  كبير  بشكل  تؤثر  مدخالت

 . فيه تصنيفها

  املدخالت  وموثوقية  وأنواع   تقييمه،  يتم   الذي   لتزاماإل  أو   األصل   طبيعة   على   ءً : بنااملناسب  التقييم   أسلوب   تحديد  ▪

  هي   لتزاماإل  أو  تقييم األصل   في  ستخدامهاإالتي سيتم    األساليب  مجموعة  أو  املناسب   التقييم  أسلوب  دييتم تحد  املتاحة،

 . التكلفة ونهج الدخل، نهج السوق،  نهج

 . لتزاماإل أو  األصل  قياس :القيام بالقياس ▪

  تسجيلها  املراد  واملعلومات  املبالغ  تحديد  :عنها  الكشف  سيتم  التي  واملعلومات  بها  عترافاإل   سيتم  التي  املبالغ   تحديد ▪

 .والسنوية املرحلية  املالية  القوائم  في عنها واإلفصاح  وتصنيفها

 

 
(1):  Asif Chaudhry  et al  (2015) ,  Interpretation and Application of International Financial Reporting Standards IFRS,  

John Wiley & Sons ,Inc, the United States of America,  P 754. 
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 (العادلة للقيمة الهرمي  التسلسل) ومستوياتها   العادلة القيمة قياس مدخالتاملطلب الثالث:  

 (IFRS13)  املعيار   يؤسس  الصلة،  ذات  املعلومات  عن  واإلفصاح   العادلة  القيمة  قياسات  تساقإ  تحسين  أجل  من        

 
ً

قبل   (  157FAS)االمريكي  املحاسبي  املعيار   ليه إ  تطرق   الذيو   العادلة  للقيمة   هرمًيا   تسلسال   بتصنيف   يسمح   ، حيث من 

 العادلة،  للقيمة  الهرمي  التسلسل   هذا  ضمن.  مستويات  ثالثة  على  العادلة  القيمة  قياس  تقنيات  في  املستخدمة  املدخالت

منح
ُ
 مدخالت )  مماثلة  مطلوبات  أو  ملوجودات  النشطة  األسواق  في(  املعدلة  غير)  املدرجة  لألسعار  األولوية  من  األولى  الدرجة  ت

في حين    ،(1)(الثالث  املستوى   مدخالت)مالحظة  لل  القابلة  غير  للمدخالت  األولوية   من   درجة  أدنى  منح   ويتم   ، (االول   املستوى 

  ي   املتقاربة  للبنود  املقاسة  األسعار  من  مباشر  غير  أومباشر    بشكل  للمالحظة  القابلة  املدخالتعلى  الثاني    املستوى   يركز  

إ  (2).النشطة   غير  األسواق  في  املتماثلة  العناصر  أو  النشطة،  األسواق لى تصنيفها ضمن  ت ثم إنواع املدخال أ  لىوسنتطرق 

 .املستويات

   العادلة القيمة قياس  لغرض دخالتامل -1

 ذلك  في  بما  املطلوب،  أو  األصل  تسعير  في  السوق   في  املشاركون   يستخدمها  قد  التي  فتراضاتاإل   هي  املدخالت 

  يمكن  التي  املدخالتف  ،ة او غير قابلة للمالحظة ظقابلة للمالح  إما   وقد تكون هذه االخيرة.  باملخاطر  املتعلقة  فتراضات اإل 

  تعظيم   الكيان   من   تطلبي  حيث   . مباشر  غير  بشكل  مالحظتها  يمكن  أو  مباشر   بشكل  مالحظتها  يمكن   التي    هي  مالحظتها

ا  يجبكما    ،للمالحظة  القابلة  غير   املدخالت  ستخدام إ  وتقليل  الصلة  ذات  امللحوظة  املدخالت  ستخدامإ   تختار   ن عليها 

  أو  األصل  معاملة  في  عتباراإل   بعين   السوق   في  املشاركون   هسيأخذ  الذي   لتزاماإل  أو األصل  خصائص  مع تتفق  التي   املدخالت

  خصائص   على  فقط  تنطبق  التعديالت  هذه    لكن  ت ،تعديال   تطبيق  إلى  الخصائص  هذه  تؤدي  الحاالت  بعض  في.  لتزاماإل

)العادلة  القيمة  بقياس   تسمح  أو  تتطلب  التي   لتزاماإل  أو  األصل 
79F

لل  مدخالت  لىإاملدخالت    تقسيم  ويمكن.(3  مالحظة قابلة 

 ( F 4) .مالحظةقابلة لل غير ومدخالت

 ( An observable input) الحظةللمالقابلة املدخالت  ➢

  الكيان   عن  مستقلة  مصادر  من  عليها  الحصول   يمكن  التي  السوق   بيانات  إلى  مالحظتها  يمكن  التي  ملدخالتا  تستند 

غ
ّ
   عتبارهاإ  يجب   صلة،  ذات  البيانات  تعتبر   لكي   .عنه  املبل

ً
  يمكن   التي  األسواق   أمثلة  تتضمن   ،العادلة  للقيمة  محدًدا  عامال

  لألسواق   الرئيسية  واألسواق  الوساطة  وأسواق  األجنبي  الصرف  أسواق  ،والخصوم  األصول   لبعض  املدخالت  مالحظة  فيها

   تطويرها  تم  دخالتوبصفة عامة فهذه امل  (81F5) .الرئيسية
ً
  في  املشاركين  فتراضاتإ  وتعكس  للمالحظة  قابلة  بيانات  إلى  استنادا

 .(الثاني  واملستوى  ول أل ا  املستوى ) التقييم   تقنيات ملدخالت السوق 

 ( An unobservable input)  للمالحظة القابلة  غير  املدخالت  ➢

 
(1): Cozma Ighian Diana (2015),   op. cit, p: 58. 
(2) : Enrico Laghire. et al)2012(, "Fair Value Hierarchy in Financial Instrument Disclosure. Is There Transparency for 

Investors? Evidence from the Banking Industry",  Journal of Governance and Regulation,  Vol. 1, Issue 4, p 24. 
(3):  Asif Chaudhry  et al (2015) , op.cit,p763 
(4):  Reyaz Mihular(2012(, " - Fair Value Measurement IFRS 13",the Institute of Chartered Accountants of Srilanka, p11 

https://www.casrilanka.com/.../ifrs13_fair_value_measurement.pdf 
(5): Asif Chaudhry et al (2015) , op.cit, p763 . 
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  يتعلق  فيما  ،التقرير  يعد  الذي  الكيان  إدارة  وضعتها  التي   فتراضاتاإل   للمالحظة  القابلة  غيراملدخالت    تعكس

  املتاحة   املعلومات  أفضل  على  ابناءً   لتزاماإل  أو  األصل  لتقييم  سيستخدمونها  السوق   في  املشاركين  أن  يعتقد  التي  فتراضاتباإل 

  حول   املتاحة  املعلومات  أفضل  على  بناءً   تطويرها  تم  التي  و  توفرةامل  غير  السوق   لبيانات  املدخالت  هي  (81).الظروف  هذه  في

 . (الثالث املستوى )  السوق  في املشاركين   فتراضاتإ

 ( Hierarchy of Fair Value Inputs)  العادلة القيمة ملدخالت الهرمي التسلسل - 2

     (IFRS13)املعياروفر    ،املرتبطة بها  املعلومات  عن  واإلفصاح  العادلة  القيمة  قياسات  اتساق   تحسين  أجل  من           
ً
 تسلسال

 . مالحظتها  يمكنالتي  بياناتال إلى  استنادها  مدى على بناءً  املدخالت  لتصنيف إطار  بمثابة ليكون ، العادلة  للقيمة هرمًيا 

إ  بهدف  السائد  املدخالت  عامل  بواسطة  العادلة  للقيمة  الهرمي  التسلسل  تحديد  يتم              معلمات   ستخدامتعظيم 

حيث  .  ممكن  حد  أدنى  و املالحظة إلىأ  للرصد   القابلة  غير   املدخالت  معلمات  على   والحفاظ   مالحظتها  يمكن  التي  املدخالت

من خالل    ،املعنية  للظروف  املناسب  اإلجراءوتعتبر    املتاحة،  البيانات  تمليها  املعتمدة  (  القياس  تقنية)التقييم    طريقةان  

 ( 2).العادلة  القيمة لقياس  كافية بياناتتوفيرها ل

 ويمكن توضيح ذلك في الشكل املوالي :

 

 العادلة   القيمة ملدخالت الهرمي  التسلسل  (:03الشكل رقم) 

 :باالستناد الى الباحثة إعداد من: املصدر

- PKF international Ltd (2017), Interpretation and Application of International Financial Reporting Standards IFRS, 

Wiley &amp Sons, the United States of America,p765-766 

 
(1):  Asif Chaudhry et al (2015) , op.cit, p763 . 
(2):  PKF international Ltd (2017), op.cit, p76. 

املستوى الثالث

وهي مدخالت ال يمكن مالحظاتها حيث تحدد على أساس معلومات غير مالحظة وعلى 
ها اإلدارة أن تبذل كل ما في وسعها للحصول على معلومات عن اإلفتراضات التي سيقدم

ت املشاركون في السوق وبالتالي على اإلفتراضات الداخية للدارة يتم تحديد املدخال 
الغير قابلة للمالحظة إذا كانت هذه املعلومات تتناقض مع تلك اإلفتراضات 

املستوي الثاني

كل مباشر اي التي يمكن مالحظتها بش(متاحة )مدخالت قابلة  للمالحظة بشكل جوهري 
:  أو غير مباشربالنسبة لألصول وااللتزامات وتتمثل هذه املدخالت في 

املستوى االول 

ر الدليل هي األسعار املدرجة في السوق النشطةلألصول أو اإللتزامات املماثلة  و تعتب

االكثر موثوقية على القيمة العادلة 

*ألسعار املعلنة لألصول أو االلتزامات املماثلة ا

ا*ألسعار املعلنة لألصول  .في األسواق النشطة

أو االلتزامات املماثلة او ما شابه ذلك في 

*املدخالت األخرى غير - .األسواق غير النشطة

األسعار التي يمكن مالحظتها لألصول او 

املدخالت التي تستمد أساسا من * االلتزامات

او تعتمد على بيانات السوق امللحوظة وذلك 

 عن طريق الترابط أو وسائل أخرى 
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ول والثاني يعتمدان على املدخالت  كال من املستوى األ   أن عاله يتضح  أتأسيسا على العرض السابق ومن خالل الشكل            

  في املستوى الثاني ما  أ  سواق الرئيسيةسعار املعلنة في األ ول  تستعمل مباشرة األ نه  في املستوى األ أحيث  ،القابلة للمالحظة  

 . أو غير مباشرسواء بشكل مباشر  للمالحظة القابلة املدخالت  تستعمل

  ستخدامإ  يجب  ،املحدد  لتزاماإل  أو  لألصل  للمالحظة  قابلة  غير  مدخالت  هيالثالث    املستوى   مدخالتحين  في              

،  القياس  تاريخ  في  مالحظتها  يمكن  التي  املدخالت  فيه  تتوفر  ال  الذي  الحد  إلى  العادلة  القيمة  قياس  في  امللحوظة  غير  املدخالت

  في  شاركامل  منظور   من   القياس  تاريخ   في  الخروج  سعر  تحديد  وهو  هو،   كما   العادلة  القيمة  قياس   من   الهدف   يظل  ذلك،  ومع

 (1) .السوق 

مد   الحاالت  بعض  في  األ   .والطلب  العرض  أسعار  أساس  على  خالتنصادف  رض  الع  أسعار   تمثل  خيرةوهذه 

  املدرجة   الطلب  ما أسعارأ ، به  أصل  لشراء  ستعدادإ  على  السوق   في  املشاركون   يكون   الذي  للسعر  األقص ى  الحد  وهواملسعرة

  السوق   أسعار  عن  التعبير  تم  إذا  ،عنده  أصل  لبيع  ستعدادإ   على  السوق   في  املشاركون   يكون   الذي  للسعر  األدنى  الحد  تمثل

  والطلب  العرض  سعر   بين  السعر   فرق   ضمن  السعر  ستخدام إ  اإلدارة  على  يتعين   والطلب،  العرض  أسعار   حيث   من   املتاحة

  الهرمي   التسلسل ،  العرض  مكان   عن  النظر  بصرف  العادلة  القيمة   يمثل  الذي (  والطلب  العرض  أسعار  بين   القيم   نطاق)

  عملي   كبديل  ةسطاملتو   السوق   تسعير  مثل  التسعير  اتفاقيات  باستخدام  املعيار  يسمح  ،املدخالت  تصنيف  سيتم  للقيم

 (2) .والطلب العرضالسعر بين   فرق  ضمن   العادلة القيمة  قياسات لتحديد

،.  له غرضين  فيه   تقع  الذي  الهرمي التسلسل مستوى  على  املدخالتتصنيف  ن  أخرى نجد أمن ناحية          
ً
  املقيم  يزود  أوال

  حيث  ،ثانيا السوق  في التحقق وإمكانية املوضوعية   بمستوى  يتعلق فيما  املستخدمة فتراضاتاإل  أولويات لتحديد بوسائل

  القيمة لتقديرات السوق   ومالحظة موثوقية  تقييم من القراء  تمكن مفيدة إفصاحات لتقديم إطاًرا   الهرمي التسلسل يوفر

 .املالية  القوائم في املضمنة العادلة

   مستوى  من أكثر في املستخدمة املدخالت  تصنيف يمكن ، العادلة للقيمة محدد  قياس إجراء  أجل  من

  العادلة  القيمة قياس  في املستخدمة املدخالت  تصنيف يجب الحالة هذه في ، الهرمي  التسلسل مستويات من

  تقييم   املهم  من  ،للقياس  املهمة  املدخالت  من  مستوى   أدنى  تصنيف  فيه  يتم  الذي  الهرمي  التسلسل  مستوى   في  مجملها  في

  لقياس   تطبيقها   سيتم   التي  التقييم   (األساليب)  أسلوب  ختيارإ  قبل   الهرمي   التسلسل   في  النسبي  وتصنيفها  املتاحة  املدخالت

  أو   التقنية   ختيار إ  هو   البديلة،  الحساب   تقنيات   بين  من   ختيار اإل   في  الهدف سيكون    ،معين  لتزام إ  أو   ألصل   العادلة  القيمة 

  أن   املالية  املحاسبة   معايير  مجلس   يوضح .  مالحظتها  يمكن  التي   املدخالت   ستخدام إ  من  تزيد  التي   التقنيات   مجموعة 

 (3) .فيها تستخدم التي  التقييم  تقنيات وليس  نفسها للمدخالت األولوية إعطاء  هو الهرمي   للتسلسل املقصود  ستخداماإل 

 

 

 

 
) 1) Cozma Ighian Diana (2015), op.cit, p 58 . 
(2): PKF international Ltd (2017), op.cit ,p 764 . 
(3): Barry J . Epstein, Eva K. Jermakowicz)2010( , Interpretation and Application of International Financial Reporting 

Standards IFRS, John Wiley & Sons, the United States of America, p 314.    
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 ( Fair value valuation techniques) العادلة القيمة  تقييم( ساليبأ ) تقنياتاملطلب الرابع: 

  مالحظتها   يمكن   التي   املدخالت  ستخدام إ  من  العادلة  القيمة  لقياس  املستخدمة التقييم    أساليب   تزيد  أن   يجب

ي مدخالت  مالحظة ألل  قابلة  غير  مدخالت  تستخدم  التي  األساليب  تلك  حالة  في.  للمالحظة  القابلة  غير  املدخالت  وتقليل

الثالث   على )  مالحظتها  يمكن   التي  السوق   بيانات  تعكس  التقييم هذه  تقنيات  أن  من  التأكد   املنشأة  على  يجب  ،املستوى 

  القياس   تقنية  ستخدامإ  من  الهدف   أن  عتباراإل   بعين  األخذ  مع   القياس،  تاريخ   في(  مشابه  لتزام إ  أو  أصل  سعر   املثال  سبيل

  السوق   في  املشاركين  بين منظمة  معاملة  سياق  في  ،هتحويل  سيتمالذي    لتزاماإل  أوه  بيع  سيتمالذي    األصل  سعر  تقدير  هو

 . قياسال تاريخ في

  املدخل و   ، السوق   على  القائماملدخل  :  التالية  الثالثة  األساليب  من  أي   باستخدامالتقييم    تقنيات   تطبيق   يمكن                 

  (1)  :وهي لالدخ  على القائم  املدخلو  التكلفة، على  القائم

 القائم على السوق  املدخل  -1

   تتضمن  التي   السوق   معامالت  عن  الناتجة   الصلة  ذات   األخرى   األسعاروالبيانات  يستخدم              
ً

  أو   لتزامات إ  أو   أصوال

   النهج   هذا   يوفر  ، قياسها  يتم  التي  تلك  مع  للمقارنة  قابلة  أو  متطابقة  كانت  لتزامات سواءواإل  األصول   من  مجموعة 
ً

  على   دليال

  أنه   ثبت  إذا  ،معروفة  أسعار  لها   مماثلة  أو  متطابقة  بأصول   )محل القياس(  الكائن  األصل  مقارنة  خالل  من  السوقية  القيمة

  خصائص   بين  ختالفاتإ  أي  عكس  أجل   من  قياسها،  سيتم   التي  لتلك  مماثلة  للمقارنة  قابلة  أصول   على  العثور   املستحيل  من

   الضروري   فمن  قياسه،  املراد  باألصل  الخاصة   وتلك  معاملةلل  بالفعل  خاضعة  كانت  التي  األصول 
ً
 تعديل   عادة

  رياضية  تقنية  هي  هذه  التسعير   مصفوفة  السوق   نهج  على  مثال  .(2)املماثلة  لألصول   املطلوبة  أواألسعار   األسعارالفعلية 

 .الدين  سندات تقييم منها  والغرض

 التكلفة   على  القائم املدخل  -2

  تكلفة   أي )  ما   ألصل   املتبقية   الخدمية   القدرة  الستبدال  املطلوب  للمبلغ  كمي  تحديد  إلى  التكلفة  هج ن  ستندي

  املشترك  يتحملها  التي  التكلفة  تقيس   أن   التكلفة  نهج   أنها   على  املصنفة   التقييم   تقنية   شأن  ومن  ، (لألصول   الحالية   االستبدال 

 التقادم تعديالت تشمل . التقادم ملراعاة معدال للمقارنة قابلة منفعة ذي بديل أصل إنشاء أو  القتناء( املشتري ) السوق  في

  أوسع   مفهوم   التقادم  فإن  وهكذا،   (الخارجي)  االقتصادي  التكنولوجيا،والتقادم  في  املادي،والتحسينات  التآكل   عوامل 

 ( 3) .للتقييم  أسلوبا  يكون   أن   به  يقصد  وال  التكاليف  لتوزيع  تفاقيةإ  ببساطة  يمثل   الذي  املالية،  القوائم   في  كهتالاإل   من  نطاقا

 الدخل   على  القائم املدخل  -3

 أو  النقدية  التدفقات  مثل)  املسيييييييييتقبلية  املبالغ  حول   الحالية  السيييييييييوق   توقعات  إلى  العادلة اسيييييييييتناًدا  القيمة ساتق

 مثل  الخيارات، تسيييييييييييييعير   ونماذج  الحالية،  القيمة تقنيات  الدخل نهج  تتبع  التي  التقييم  تقنيات  تتضيييييييييييييمن  ،(الدخل صيييييييييييييافي

 والذي  ،(الشكل  مفتوح  نموذج)  شبكي  نموذج  أي  الحدين،  وذات  ،(الشكل  مغلق  نموذج)   Black-Scholes-Merton نموذج

 
(1):  Cozma Ighian Diana (2015) ,op.cit, p 58 . 
(2): Idem 
(3): Barry J. Epstein, Eva K. Jermakowicz(2010(,op.cit, p  172 . 
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  القيمة قياسيييييات في  املسيييييتخدمة  الفترات متعددة  الزائدة  األرباح  طريقة إلى  باإلضيييييافة  الحالية،  القيمة  تقنيات على  يشيييييتمل

 (F 1).امللموسة غير األصول  لبعض العادلة

  القائم   نهج ال  مع  املتسقة  التقييم  أساليب  من  أكثر   أو  واحًدااسلوبا    اإلدارة  تستخدم   قد  العادلة  القيمة   قياس  عند            

  ختيار إ  يعتمد  أن  يجب  سابًقا،  إليه   اإلشارة   تم  كما.  لتكلفة  على   القائم  نهج ال  أو/ و  الدخل  على  القائم  نهج ال  أو/ و  السوق   على

  وجه   وعلى   قياسه،   يتم   الذي   لتزاماإل  أو   لألصل   مالءمتها  مدى   على   العادلة  القيمة   لقياس(  أساليب  أو)   معين  أسلوب

 . املتاحة املدخالت ومالحظة  كفاية مدى الخصوص

 (IAS/IFRS)  الدولية  املحاسبة  ملعايير  وفقا العادلة القيمة  متطلباتاملطلب الخامس: 

  (IAS/IFRS)  الدولية  املحاسبية  املعايير  في  العادلة  القيمة  ستخدامإ  مواطن   تناولت   التي  الفقرات  أهم  تلخيص  ويمكن          

 :في الجدول التالي

 ( IAS/IFRS )  الدولية املحاسبة  ملعايير   وفقا العادلة القيمة متطلبات :( 09)  رقم جدول ال

  رقم

 املعيار

 ذلك  على نصت التي  الفقرات البيان 

IAS2  لية أيهما أقل. صافي القيمة التحصي  تنص على تقييم املخزون بالتكلفة او   فإنها  6الفقرة حسب   املخزون  

كيفية تقدير كال القيمتين   من املعيار 7وتوضح الفقرة  باستخدام القيمة العادلة حيث يسمح

 وليس بالضرورة تساوى صافي القيمة القابلة للتحقق القيمة العادلة مطروحا منها تكاليف البيع 

16 IAS والتجهيزات املمتلكات  

 واملعدات 

إما    ألصولهاأن تختار عند اجراء التقييم الالحق  على الشركة  نه يجب  أ  29الفقرة  لقد تناولت  

القيمة العادلة في تاريخ إعادة    التقييم حيث يقيم بند التثبيتات  أو نموذج إعادة  نموذج التكلفة

متراكمة في انخفاض القيمة الحقا  التقييم مطروحا منه االهتالك املتراكم الالحق وأية خسائر  

تطبيقها على كامل املجموعة  ي بند فيجب  أعيد تقييم  أذا  إ من املعيار ف  34ما وضحته الفقرة  وك

 و تقيد فروقات القيمة العادلة كإيراد أو خسارة في قائمة الدخل ينتمي إليها األصل.التي 

IAS18 محله حل: اإليرادات 

IFRS15 اإليرادات  

  مع العقود من

  بداية" العمالء 

 2018من

   لالستالم. بالقيمة العادلة للمقابل املستلم أو القابلة  قياس اإليرادات تتطلب 9حسب الفقرة 

األ  هذه  االعتبار  خيرةوتقاس  بعين  األخذ  و إكانت    مع   
ً
حقوقا تنش ئ  عميل  مع  لتزامات إ تفاقية 

 10 الشركة وهذا ما توضحة الفقرةواجبة النفاذ مثل خصم تجاري أو خصم كمية تمنحه 

IAS19 املشروع   50  الفقرة  حسب .املوظفين منافع يقوم  التي  الخدمة  انتهاء  بعد  ملا  املنافع  موجودات خطط  تقاس 

وحقوق التعويض بالقيمة العادلة حيث تخصم القيمة العادلة ألصول خطة املنافع املحددة 

سوى    لتحديد مطلوبات الخطة.
ُ
ا بعد قبل اثني عشر شهر _  بشكل كامل_ عندما ال ُيتوقع أن ت

 . الخدمة املتعلقة بها فيها املوظفون نهاية فترة التقرير السنوية التي يقدم 

 

IAS20 

  املنح عن املحاسبة

  واإلفصاح الحكومية

 املساعدة عن

 الحكومية 

   24الفقرة يضا أتتطلب قياس املنح الحكومية بالقيمة العادلة و  7لى الفقرة إستنادا إ 

6 IAS2 والتقرير  املحاسبية 

 منافع برامج عن

 التقاعد

سجل  يجب 32لى الفقرة إستنادا إ
ُ
 منفعة التقاعد بالقيمة العادلة.  ستثمارات خطةإأن ت

 
(1 ):Asif Chaudhry et al (2015) , op.cit, p 767. 
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IAS36 قيمة في االنخفاض  

 األصول 

ألصل    القابلة لالسترداد تستخدم القيمة العادلة عند ضرورة تحديد القيمة    18  حسب الفقرة

 االستبعاد أو قيمة استخدامه.  أو وحدة توليد نقد مطروحا منھا تكاليف

38 IAS ألصولها انه يجب على الشركة  أن تختار عند اجراء التقييم الالحق    75و   72  استنادا الى الفقرة    .امللموسة غير  ألصول ا   

أو نموذج إعادة التقييم حيث يقيم اصل غير امللموس  بالقيمة العادلة في    إما نموذج التكلفة

التقييم مطروحا منه   في انخفاض    اإلهتالكتاريخ إعادة  املتراكم الالحق وأية خسائر متراكمة 

القيمة الحقا  وعندما تتم تقييم  أصل غير ملموس باستخدام نموذج إعادة التقييم فإنه يجب 

و تقيد فروقات القيمة  .أيضا تقييم  جميع األصول األخرى في فئته باستخدام النموذج نفسه

 . العادلة كإيراد أو خسارة في قائمة الدخل

IAS39 املالية األدوات  :

 والقياس العتراف

  " IFRS 9محله  حل

 املالية" األدوات

 2018ابتداء من 

 . تستخدم القيمة العادلة في قياس االدوات  املالية

   الخسارة، أو الربح خالل من العادلة  بالقيمة املالية األصول  قياس-

 .الخر الشامل الدخل خالل من العادلة بالقيمة املالية األصول  قياس -

40 IAS ان   املعيار فانه على الشركة بين  عند تقييم املمتلكات االستثمارية من 30استنادا الى الفقرة - االستثمارية املمتلكات

أن تطبق هذه السياسة  و (  56)فالتكلفة نموذج أو( 33)فالعادلة  لقيمة ا  نموذج   إمااما    تختار

قائمة و    .  ةاالستثماري  اتالعقار على جميع   في  أو خسارة  كإيراد  العادلة  القيمة  تقيد فروقات 

   35وهذا حسب  الفقرة  الدخل 

IAS41  البيولوجية االصول  

 ( الزراعة )

الفقرة    البيولوجية  13و  12حسب  املوجودات  قياس  والالحق يشترط  االولي  االعتراف  عند 

يعترف   28و   26و  الفقرةوفقا  بالقيمة العادلة ولكن مع طرح التكاليف املقدرة عند نقطة البيع،  

   .الدخلبفروقات القيمة العادلة لألصول البيولوجية كإيرادات أو خسائر في قائمة 

IFRS3 قياس  ملعظم األصول والخصوم املكتسبة  يجب  18استنادا الى الفقرة  األعمال  اندماج 

     وفق القيمة العادلة عند تاريخ االقتناء 

IFRS5  املتداولة غير  األصول 

  للبيع املحتفظ بها

 املتوقفة والعمليات

 استخدام القيمة العادلة في القياس املحاسبي لألصول املر اد بيعها أو املراد التنازل عنها. 

IFRS7 املالية األدوات 

 االفصاحات 

الفقرة   الى  من  االفصاح عن    7استنادا  العادلة  بالقيمة  املالية  االلتزامات  أو  املالية  األصول 

 .خالل الربح أو الخسارة

 :باالعتماد على الباحثة إعداد من : املصدر

- International Accounting Standards Board (2016),  International standards for financial reporting Part A/B, electronic 

copy 

 للمحاسبيين   العربي   الدولي   املجمع  ترجمة  ،/ب  ا  الجزء  املالية،  التقارير   إلعداد  الدولية  املعايير   ،(2013)  الدولية  املحاسبية  املعايير  مجلس   -

   االردن  عمان، املركزية، املطابع القانونيين،
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 ليها  واإلنتقادات املوجهة إ العادلة القيمةستخدام  إمزايا   املطلب السادس:

  التكلفة منها تعاني  التي القصور  أوجه ملواجهة  املحاسبي للتقييم  أمثل كبديل العادلة القيمة   إستخدام جاء              

 وكغريها من بدائل التقييم املحاسبي فان لها ايجابيات وسلبيات  .  ، التاريخية

 العادلة  القيمة ستخدامإ مزايا -1 

 : يجابياتها في النقاط التاليةم إهويمكن إبراز أ 

اقع   العادلة  القيمة  تعكس ▪   ونتيجة  ملالي  املركز  عن   املالية  للقوائم  العادل  للتعبير  أقرب  وهي  :االقتصادي  املنشاة  و

 (F1) ؛امللكية  حقوق  في والتغيرات النقدية  والتدفقات عمالاأل 

  القيمة  معيار   إستخدام  يعد  حيث  املستقبلية   املالية  للتدفقات  أساس   أفضل  هي  العادلة  القيمة :  التنبئي  الطابع  ▪

  والتدفقات   األعمال  بنتائج  للتنبؤات   أفضل  وأساسا  املالية  التحليالت  وإجراء  القرارات   إلتخاذ  مالئمة  أكثر  العادلة

  (92)؛النقدية

   تقاس النتيجة  العادلة  القيمة خالل  من  :للمؤسسة واملستقبلي   الحالي  لألداء أفضل   ومقارنة معلومات توفر  ▪

 ؛واملالية  قتصادية اإل  والنتيجة  االستغالل   نتيجة   بين   التمييز  يتم  حيث   والديون ،  سهمواأل   صول األ   قيمة   بين   التباين   خالل   من

   والضريبية  املحلية  املحاسبة بخصوصيات  التاريخية التكلفة تتأثر  :التاريخية التكلفة   من عاملية  أكثر  طابع  لها ▪

 ؛ العادلة  القيمة عكس على

  ذات   و  موثوقة  العادلة  القيمة   تكون   املحاسبية،  املعلومات  خصائص  سياق  وفي:  موثوقية  أكثر   مالية  بيانات  توفر  ▪

  للمحاسبة   تتيح   العادلة  القيمة "  املثال   سبيل  على   موثوقة،  معلومات  على  الحصول   قياس  أداة   تمثل   أنها   بمعنى   الصلة،

 (F3)؛العمالت  تحوط معامالت  مثل  بها املعاملة موثوقية

  أخذ  يتم  حيث االقتصادي، الدخل  عن  تعبر فإنها  العادلة القيمة  أساس على وااللتزامات   األصول  تقييم تم  إذا ▪

 )4(ر؛االعتبا بعين  السوقية  األسعار

 ؛ النقدية وحدةلل الشرائية  القوة تغيرات العادلة  القيمة تراعي ▪

 )5(5؛ةللمنشأ قتصادياإل  والربح  القيمة ملفهوم بالدقة يتميز  مقياسا  املدخل  هذا يوفر ▪

 
دراسة ميدانية  على عدد من  –مدى تأثير تطبيق القيمة العادلة على جودة املعلومات املحاسبية  (،  2015عبد الرحيم الفاتح األمين ) :(1)

واالقتصاد،  (، كلية االدارة  2(، العدد)5، مجلة املثنى للعلوم االقتصادية واإلدارية، املجلد)الشركات املدرجة في سوق الخرطوم لألوراق املالية

 .187جامعة املثنى، العراق، ص: 
(2) : Mariana Man, Bogdan Răvaş, Liana Gădău(2011 ),"Historical Cost Versus Fair Value",PolishJournal of Management 

Studies , Vol. 4, Issue 2, Czestochowa University of Technology ,Poland, P143. 
(3) : Victor Munteanu, Marilena Zuca(2015), "Debate Regarding Measuring Accounting Value: Historical Cost Against 

Fair Value", Academic Journal of Economic Studies ,Vol.1, Issue 4 ,Dimitrie Cantemir Christian University , Roumanie,  p: 97-

95. 
"، امللتقى الدولي امللتقى الدولي محاسبة القيمة العادلة ومسببات األزمة املالية العاملية(، "2014بن بدر فارس)  : محمد شلغام هشام بركة ،(4)

 361جامعة ورقلة، الجزائر، ص: تفعيل أداء املؤسسات والحكومات، ( في  IAS/IFRS/IPSASحول دور معايير  املحاسبة الدولية )
 . 187، ص مرجع سابق(، 5201عبد الرحيم الفاتح األمين ) : (5)
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  اإلدارة  قرارات  آثار  تعكس  فهي  لذلك،.  حدوثها  عند  السوق   ظروف  في  التغيرات  آثار  العادلة  ةالقيم  في  التغيرات  تعكس ▪

 (1)؛املناسب  الوقت في املالية  لتزاماتاإل  أو املالية  وجوداتاملب حتفاظاإل  أو إطفاء  أو تكبد  أو بيع أو  شراء على

   السوق   في  للمشاركين  الجماعية  والتوقعات  االفتراضات  العادلة  القيمة  تعكس  كمفهوم، ▪
ً
 وتوقعات   افتراضات  من  بدال

  الكيانات   بين   املقارنات  وكذلك  الواحد،  للكيان   أخرى   إلى فترة  من  املقارنات  العادلة  القيمة  فصاحات عن تسهل اإل .  الكيان

 (2 ) .املختلفة

 العادلة  للقيمة املوجهة  اإلنتقادات -2

  إتباعه الشخص ي و   التحيز  من  الكثير  إلى  واإللتزامات  األصول   قيم  وقياس  تحديد  في  العادلة  القيمة  أسلوب  يعتمد ▪

 (83) ؛املوضوعية  من  ينقص مما معقدة  قياس أسس

   هذا يؤدي  النشطة األسواق  غياب  حالة ففي كميا،  تحديدها يتم والتي  إفتراضية  قياس سمة  هي العادلة القيمة  ▪

 ؛شخص ي قياس إلى  هدف من  يتحول  فانه كهذه  حاالت في واإلدارة  املحاسبيين طرف  من الذاتية من واسع نطاق إلى

 تآكل   إلى  ذلك  يؤدي  أن  يمكن  بحيث  محققة  غير  مكاسب  توزيع  وإمكانية  باإلفصاح  العادلة  القيمة  محاسبة  تسمح ▪

 العادية  الظروف  إن  ،فعاليتها  عدم  حالة  في  األسواق  على  دائما   تعتمد  أن  العادلة  للقيمة  يمكن  وال  الشركات   املال  رأس

  ألنها  العادلة القيمة تحديد يمكن ال األحيان بعض وفي ،دائما مالحظة ليست العادلة القيمة تعريف في املحددة للمنافسة

  على   الحسابية   النماذج   إستخدام  الضروري   من،  (2008  عام  من   الثاني   النصف  في  ظهرت  التي  الظروف )  باألسواق   تتأثر

  إلى  عالمة"  النمذجة  معلمات  إختيار   في  معينة  موضوعية  إدخال   خالل   من  املستقبلية،  النقدية   التدفقات  تقييم  أساس

 ( 4) ؛السوقية  القيمة  تقييم   مع  تتوافق  التي  mark_ to _market"  السوق   إلى  عالمة" من  بدال»  mark_ to _modelنموذج"  ال

  للحجة  املقارنة   وقابلية  الشفافية   إلى  تفتقر  واملخاطر   العادلة  والقيمة   املالية   باألدوات  املتعلقة   املالية   التقارير   ن إ ▪

  عليها  ينطوي   التي  للمخاطر  دقيقة  صورة  و  وضوحا  أكثر  تكون   أن  ينبغي  املالية  التقارير  أن  حقيقة  في  للمنتقدين  الرئيسية

 ( 100F5) ؛صحيح  بشكل  والديون  األصول  بتقييم  للمستثمرين السماح  وبالتالي املتطورة املالية  األدوات  إستخدام

  إختالفات   من  املحاسب  دور   على  يترتب  وما   املحاسبي،   والقياس  إلعتراف ا  مسائل  في  الشخص ي  التحيز   عنصر  روزب ▪

   املتعارضة،  واملصالح  واألهواء  الراء  بين  كبيرة
ً
  التأهيل   إختالف  عن  تنشأ  التي  املتعددة  واإلجتهادات  اإلختالفات  إلى  إضافة

 ؛واألخالقية اإلجتماعية والخلفية   العملية والخبرة العلمي

  إرتفاع   حالة  في  خاصة  املالية،  السنة  نهاية  في  كبير  بشكل   األرباح  تضخيم  إلى  العادلة  القيمة  أساس  تطبيق  يؤدي  قد ▪

 (6)؛(السائد وهو ) األسعار

 
(1) : J. Alex Milburn)2008( ,The Relatioship Between Fair Value,  Market Value, and Efficient Markets, Accounting 

Perspectives Journal,Vol. 7, Issue4 , Canada, p 304 . 
(2 ( Ibid,p303 

، املؤتمر العلمي املنهي السابع لجمعية املحاسبيين القانونيين االردنيين بعنوان  والنمو االقتصاديالقيمة العادلة  (،  2006: نعیم سابا خوري)(3)

 .4القيمة العادلة االبالغ املالي، االردن، ص: 
(4(: Milorad Stojilkovie(2011), "Towards a Criticism Of Fair Value,Journal Facta Universitatis Series: Economics and 

Organization ,Vol. 8, Issue1, Serbie, University of Niš, Serbie, p107. 
 (5) :  Mariana Man,  Bogdan Răvaş, Liana Gădău(2011 ), Op-Cit, P 144. 

، املؤتمر العلمي املنهي السابع العادلة وإمكانية تطبيقهاموثوقية ومالئمة استخدام القيمة  (،  2006: نعيم دهمش، عفاف اسحق أبو زر)(6)

 . 21لجمعية املحاسبيين القانونيين األردنيين بعنوان" القيمة العادلة اإلبالغ املالي"، عمان، االردن ، ص: 
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  وإعداد  البيانات  لجمع  أطول   زمنية  فترة  تتطلب  العادلة،  القيمة  مفهوم   متطلبات  وفق  املطلوبة  باملهمات   القيام   نإ ▪

  اإلفصاح،   متطلبات  بعض  إستيفاء   عدم   من   ذلك  على   يترتب  وما  القوائم  هذه  إعداد  تأخير   إلى  يؤدي  قد   مما   املالية،  القوائم 

 (11)؛املالية البيانات  مستخدمي إلى املعلومات  وصول  وتأخير والقانونية، الرسمية   الجهات  من املطلوبة الشروط أو

 يساعد  بشكل  إثبات  أدلة وجود مدى  أي  موثوقيتها مدى في العادلة  القيمة تقديرات في األساسية  املشكلة تكمن ▪

 طرق   تتعدد  وبالتالي  متباينة،  قياس  أسس  إتباع  إلى  العادلة  القيمة  تقدير  يكتنف  حيث  وتدقيقها،  الدفاتر  في  تسجيلها  في 

  الحقيقة   في  هو  مما  تقلبا  أكثر   املالية   البيانات  يجعل   الذى  األمر   املالية،   واإللتزامات  لألصول   العادلة  القيمة  تقدير   وأساليب 

 ؛كفء سوق  وجود  عدم ظل في

  الشركة  نظام   أن  حيث  العادلة،  القيمة   لتطبيق  الشركة  كاهل  على   ستقع   التي   الكبيرة  التكلفة  السلبيات   أهم  نم ▪

  العادلة   للقيمة  وفقا  معها  التعامل  من  ولتمكينه  التاريخية،  للتكلفة  وفقا  النظام  مدخالت  مع  للتعامل  صمم  قد  املحاسبي

  التكلفة  تلك  تحمل   والصغير  املتوسط الحجم  ذات  الشركات تستطيع  فهل   نظامها،  برمجة   إعادة  الشركة  إدارة على  يتحتم 

)الكبيرة.  الشركات  مع منافسة منتجات  منتجاتها  بقاء وضمان
103F

2) 

   الثبات  مبدأ   املوضوعية   مبدأ بينها  ومن يةباملحاس  واألسس املبادئ  من  الكثير مع العادلة  القيمة تساق إ عدم ▪

 ( F3)؛النسق  إتباع في

في  وهذا   العادلة    بالقيمةلى التكلفة الباهضة للحصول على املعلومات الخاصة يشير بعض منتقدي القيمة العادلة إ ▪

 ( 5F4 ) .ضوء انخفاض فائدتها بالنسبة للمستخدمين

املحاسبية التقليدية الى    النظرية  نقل  قد    العادلة  القيمة  لتطبيق  املحاسبي  الفكر    سيسا على ما سبق فان توجه  وتأ         

افاق واطر جديدة ، وان مفهوم القيمة العادلة ليس بحديث بل تداولته العديد من االنظمة املحاسبية ليضاغ اليوم في  

تحديد   خالل  من  الدولية   او  االمريكية  سواء  املحاسبية  املعايير  طرف  من  مرجعي  تقييمه  اطار  ومداخل  قياسه  طرق 

   ومقوماته .

 

 

 

 
علمي املنهي السادس لجمعية  ، املؤتمر التجاه معايير املحاسبة الدولية نحو القيمة العادلة  ا(،2004: نعيم دهمش، عفاف اسحق أبو زر)(1)

 . 32-31املحاسبين القانونيين األردنيين بعنوان "املحاسبين واملدققين في خدمة االقتصاد"، عمان ، األردن، ص: 
بية  ، مجلة دراسات محاسالقيمة العادلة وتأثير استعمالها في جودة التقارير املالية(،  2013: زيد عائد مردان، ابراهيم عبد موس ى السعبري)(2)

 .220(، جامعة بغداد، العراق، ص: 25(، العدد)8ومالية، املجلد)
 .10،ص:  مرجع سابق(،2011رشيد بوكساني واخرون):(3)

(4(: Jean-François Casta)2003(,"La Comptabilité en  Juste Valeur Permet-elle Une Meilleure Représentation de 

L’entreprise ?," Revue d'Économie Financière, Programme National Persée, Vol. 71, No(2), p10. 
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  القياس متطلبات بين  :الجزائرية املحاسبية البيئة في العادلةالقيمة : الرابع ملبحثا

 التطبيق  إشكاليةو 

  قتصاد اإل  في  الدخول   الجزائر   محاولة   و  ، السوق   قتصادإ  إلى  موجه   قتصاد إ  من  االقتصادي  النهج  لتغيير  رانظ 

  الوطني   املخطط  نقائص  ولتجاوز   ، OMC))  العاملية  التجارة   ومنظمة   األوربي  تحاداإل  مع  الشراكة  مشروع   خالل   من  الدولي

  الدولية   املحاسبية  املعايير  تطبيق   يوافق  واملحاسبي   املالي  التوحيد  مجال   في  جديد  مشروع  باعتماد  الجزائر  قامت  للمحاسبة،

  والتي   الجديدة  االقتصادية  البيئة   مع  تتكيف  أداة   لوضع  الجديد   املشروع  هذا   ويهدف  ،2010  جانفي   01  من  بداية  وإلزامي 

)واملالية  االقتصادية  اإلصالحات  نتيجة  جاءت
106F

ت  .(1 باإل  محيث    07/11  القانون   خالل  من   املالي  املحاسبي  النظامقرار 

أ  1975  منذ   السائد  الوطني   املحاسبي  املخطط  محل   ليحل  به  املرتبطة  والتنظيمات العادلوكانت  القيمة  إحدى  ساس  ة 

 . ستحداثات التي جاء بهااإل 

 ( SCF)املالي املحاسبي  للنظام العام  اإلطار   املطلب األول:

 25  في  املؤرخ  11- 7رقم   القانون   بموجب  الدولية  املحاسبية  املعايير  من  املستوحى  املالي  املحاسبي  النظام  صدر

  هذا   بموجب  تم   أنه  حيث  2010جانفي  1  في   الجزائر   في  االقتصادية  املؤسسات   على  تطبيقه  بداية  وتمت  ،2007نوفمبر

 . 1976 جانفي  1 منذ  مطبقا  كان الذي  للمحاسبة الوطني املخطط  على نهائيا التخلي  القانون 

 ومجال تطبيقه   املالي  املحاسبي  النظام  تعريف -1

 ( SCF) املالي  املحاسبي النظام  تعريف 1-1              

  تعريفه  وتضمن  (2) املالية  باملحاسبة   بربطه  11-7رقم   القانون   خالل  من   املالي  املحاسبي  النظام  إلى  اإلشارة  تمتلقد  

    (3):اقتصادي والخر  قانوني إحدهما  شقين

 املالي   املحاسبي النظام تعريف(: 10رقم)  الجدول 

 (  املالية املحاسبة) االقتصادية الناحية من القانونية الناحية من

 املالية   االعمال  تنظم  التي   والنصوص  اإلجراءات  من  مجموعة  هو

 القانون   ألحكام  وفقا  تطبيقه  على  املجبرة  للمؤسسات  واملحاسبية

 . عليها املتفق الدولية املالية والتقارير ملعايير املحاسبة ووفقا

  قاعدية   معطيات  بتخزين  يسمح  املالية   املعلومة   لتنظيم  نظام

 تعكس  كشوف   وعرض  وتسجيلها  تقييمها  تصنيفها،  يتم  عددية

وادائه،   املالية   الوضعية   عن  صادقة  صورة الكيان    وممتلكات 

 (4)املالية.  السنة نهاية في خزينته ووضعية

 على املراجع املذكورة اسفله باالعتماد   من اعداد الباحثة املصدر : 

 
واخرون)(1) دراوس ي  مسعود  املالي  (،  2011:  املحاسبي  النظام  )   SCFمقارنة  للمحاسبة  الدولية  لبنود  IAS/IFRSباملعايير  وتقييم  (قياس 

املالية، )  القوائم  للمحاسبة  الدولية  املعايير  مواجهة  في  املالي  املحاسبي  النظام  الدولي حول:  للمراجعة  IAS/IFRSامللتقى  الدولية  واملعايير   )

 . 2(، جامعة البليدة، البليدة، الجزائر، ص: ISAالتحدي )
دراسة حالة مجمع    -دور النظام املحاسبي املالي في تعزيز اإلفصاح باملؤسسة االقتصادية  (،  2019ادر بكيل، محمد امين بربري )عبد الق  :(2)

 .160: الجزائر(، جامعة زيان عاشور، الجلفة، 37(،العدد)13، مجلة دراسات اقتصادية، املجلد) صيدال
، مجلة البحوث  -دراسة تحليلية–صر قائمة امليزانية  وفق النظام املحاسبي املالي  قياس عنا(،  2017: محمد فيصل مايدة، جمال خنشور )(3)

 .304(، جامعة الوادي، الجزائر، ص :1(، العدد)14، املجلد)والدراسات
افق    1428ذي القعدة عام  15املؤرّخ  في     07  -  11رقم    (، القانون 2007جمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية)لل  الرسمية  الجريدة:(4) املو

 .3(، الجزائر، ص: 74،  العدد )يتضّمن النظام املحاسبي املالي 2007نوفمبر سنة  25
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  بإعداد   تسمح  حسابات  ومدونة  املحاسبة  ومعايير  املالية  للمحاسبة(*)تصوريا  إطارا  من  املحاسبي  النظام  يتشكل

على  القائم املبادئ  املالية  التعهد)عامة    بها  املعترف   املحاسبية   أساس    - الفهم    قابلية  -االستغالل  إستمرارية   -  محاسبة 

 تعريف ورد ولقد( القانوني  املظهر على االقتصادي الواقع أسبقية  -التاريخية  التكلفة -املقارنة قابلية -املصداقية  -  الداللة

  الطريقة   واختيار   وتأويلها  املحاسبية  املعايير   إلعداد  دليال  باعتباره   07-11  رقم   القانون   من  07  املادة  في  التصوري   اإلطار 

 . التنظيم طريق   عن ويحدد  واألحداث  املعامالت بعض يعالج  معيار وجود  عدم عند املالئمة املحاسبية 

 ويمكن تلخيص ذلك في الشكل املوالي:

 املالي  املحاسبي النظام مضمون (: 04)  رقم  شكل ال

 

 

   

 

 

 

  

 
 

 مرجع سابق.  (، 2007الجزائرية الديمقراطية الشعبية) جمهوريةللالجريدة الرسمية على:   من اعداد الباحثة باالعتماد املصدر : 
 

 املالي:  املحاسبي النظام تطبيقمجال  1-2                    

  2007نوفمبر  25  في   املؤرخ   11-07القانون   من   5- 4-2  للمواد  وفقا  املالي   املحاسبي   النظام  تطبيق   مجال   حدد   لقد

  األحكام   مراعاة  مع  مالية،  محاسبة  بمسك  تنظيمي  أو  قانوني  نص  بموجب   ملزم   معنوي   أو   طبيعي  شخص   كل:  كالتالي

  واملعنيون   العمومية   املحاسبة  لقواعد   الخاضعون   املعنويون   األشخاص   القانون   هذا   تطبيق  مجال  من  يستثنى   ، بها  الخاصة

  املنتجين   املعنويين  أو  الطبيعيين  التعاونيات؛ األشخاص  التجاري؛  القانون   ألحكام  الخاضعة  الشركات:  هم  املحاسبة  بمسك

  األشخاص   كل  متكررة  عمليات  على  مبنية  نشاطات   يمارسون   كانون   إذا  التجارية،  وغير  التجارية  الخدمات  أو  للسلع

  رقم   يتعدى  ال   التي  الصغيرة  للكيانات   ويمكن   تنظيمي،  أو  قانوني  نص   بموجب  لذلك  الخاضعين  املعنويين   أو   الطبيعيين 

 . مبسطة مالية  محاسبة  تمسك أن  املعين،  الحد ونشاطها  مستخدميها وعدد أعمالها

 املالي   املحاسبي للنظام والتنظيمي القانوني اإلطار  -2

واملراسيم   من  عدد  الوصية   الجهات  أصدرت   املالي  املحاسبي  للنظام  الناجح  التطبيق  لضمان               والقرارات   القوانين 

 :التي في النظام  لهذا القانوني  وينحصر اإلطار نحوه، التحول   آليات وتحديد  النظام من املختلفة  الجوانب  لكل املحددة

 التجميع  موضوع   تضمن: املالي  املحاسبي النظام  املتضمن 25/11/2007املؤرخ في  11 -07رقم  القانون  ▪

 
  الخاصة  واألموال والخصوم األصول  من املالية القوائم بنود املحاسبية، واالتفاقيات املبادئ  التطبيق مجال يعرف: التصوري االطار * 

  وكيفية  املالية الكشوف محتوى  -والنواتج واألعباء والخصوم األصول  وحساب تقييم قواعد املحاسبية املعايير وتحديد. وااليرادات  واألعباء

 . عرضها

 التعاريف

  القانوني اإلطار 

 والتنظيمي

تنظيم عملية  

 املحاسبة 

التصوري   اإلطار 

واملعايير املحاسبية  

املحاسبية املبادئ  

الكشوف املالية وتتمثل في  

حساب   وجدول امليزانية 

النتائج وجدول سيولة  

تغير   الخزينة وجدول 

الخاصة واملالحقاالموال   

 تغيير

 التقديرات

 والطرق 

 املحاسبية 

النظام املحاسبي املاليمضمون   
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 (1) وإلزاميتها؛ القوائم املالية إلى  أشار كما املالية،  للمحاسبة التصوري  االطار ومصطلح املحاسبة  وتعريف املحاسبي 

 ؛11 -07رقم يتضمن تطبيق أحكام القانون  2008ماي  26املؤرخ في  156-08مرسوم تنفيذي رقم ▪

وعرضها  وكذا مدونة  يحدد قواعد التقييم واملحاسبة محتوى الكشوف املالية      2008جويلية    26القرار املؤرخ في   ▪

 وقواعد سيرها؛ 

اسبة بواسطة أنظمة  يحدد شروط وكيفيات مسك املح   2009أفريل    07املؤرخ في    110-09مرسوم تنفيذي رقم   ▪

 اإلعالم األلي؛

املتضمنة إجراءات اإلنتقال للنظام املحاسبي املالي وتطبيقه    2009اكتوبر    29الصادرة في    02التعليمة الوزارية رقم ▪

 ؛ 2010مرة في أول 

رقم   ▪ في    89اإلشعار  املالية املتضم  2011مارس10املؤرخ  الكشوف  وعرض  الحسابات  سير  وقواعد  مدونة    ن 

2)التأمين. ملؤسسات التأمين وإعادة
11

) 

 بها جاء التي املستجدات وأهم املالي  املحاسبي النظام  أهداف -3

 املالي  املحاسبي  النظام أهداف  3-1              

 :في وتتمثل

 للدولية؛ املحاسبية  واألنظمة  ليتوافق الجزائري  املحاسبي  النظام ترقية ▪

 النظام؛  هذا تطبيق في املتطورة الدول  تجربة من  اإلستفادة ▪

)املختلفة؛ واملعالجات   واملحاسبية املالية املعامالت تسيير ناحية من خاصة  النظام هذا   مزايا  من  اإلستفادة ▪
113F

3)  

 املؤسسة؛   عن املالية  الوضعية وتغيرات  واألداء املالية  الوضعية عن  صادقة صورة  إعطاء ▪

   واملحاسبية   اإلقتصادية  األليات  أحسن   معرفة  من  تمكينها  خالل  من   املؤسسات  نمو مردودية  على  املساعدة ▪

 التسيير؛   وكفاءة  نوعية تشترط التي

 املعلومات؛ عرض  في الشفافية إلى  الوصول  خالل  من  العقالنية تحقيق  على العمل ▪

 واملحاسبية؛   املالية املعامالت  تسيير ناحية  املحاسبية من  عاييرامل  مزايا  من  اإلستفادة ▪

 (114F4).والوطني الدولي املستوى  على األخرى   املؤسسات  وقوائم املالية قوائمها  بين املؤسسة  مقارنة قابلية ▪

 

 

 

 
افع واثار االنتقال الى النظام املحاسبي املالي الجديد في الجزائر(،  2014سليمان بلعور ) :(1) (، 6(، العدد)4اقتصادية،  املجلد)مجلة رؤى    ،دو

 .206جامعة الواد، الجزائر، ص: 
 .161، ص: مرجع سابق، (2019عبد القادر بكيحل، محمد االمين بربري ) :(2)
(، 5شمال افريقيا، املجلد)  ، مجلة إقتصادياتفي الجزائر  IAS/IFRSمتطلبات تطبيق النظام املحاسبي املوحد  (،  2009)عاشور كتوش:  (3)

 . 292(، جامعة الشلف، الجزائر، ص: 6العدد)
دراسة –مدى استجابة النظام املحاسبي املالي ملتطلبا املؤسسات االقتصادية الجزائرية  (،  2016: علي سماي، خلف هللا بن يوسف ) (4)

(، جامعة زيان عاشور، 1(، العدد)7قتصادية، املجلد)، مجلة دفاتر اSCFسنوات من تطبيق    4استطالعية على بعض املؤسسات بعد مرور  

 . 179ص:  الجلفة، الجزائر،
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 املالي  املحاسبي النظام بها جاء التي املستجدات أهم  3-2            

 (11):ذلك في النقاط التاليةويمكن تلخيص         

 واملبادئ  املفاهيمي  اإلطار  حيث  من: اوال

  واإلتفاقيات  املبادئ  يحدد  تصوري  إطار  على  املالي  املحاسبي  النظام  يحتوي  :املفاهيمي  اإلطار   وجود  حيث  من ▪

تعريف    وكذا  املالية  املعلومة  إلعداد  النوعية   الخصائص  إلى  باإلضافة  املالية،  القوائم  وفرضيات إعداد  املحاسبية 

  على  يحتوي   لم  1975  لسنة  الوطني   املحاسبي  املخطط  بينما.والنواتج  األعباء  الخاصة،  األموال   الخصوم،  األصول،

  تقل   ال ملدة  املعتمد املحاسبي  النظام في  فراغا  وشكل  األخير  هذا   بنية   على  كبيرا أثر  نقصا  شكل  مما  تصوري  إطار

 سنة.  35 عن

  املخطط   في  موجودة  تكن  لم   املبادئ  بعض  على  املالي  املحاسبي  النظام  نص  لقدمن حيث املبادئ املحاسبية:   ▪

  له أثر  كان  األخير  هذا  أن  حيث   القانوني،  املظهر  على  اإلقتصادي  الواقع  أسبقية   منه مبدأ   الوطني نذكر  املحاسبي 

  مثال  .التمويلي  عقود اإليجار  خالل  من   جليا  ذلك  ويظهر   اإلقتصادية  األحداث   لبعض  املحاسبية   املعالجة   على  كبير 

  تسديد   مقابل   أصول املؤسسة   ضمن  األخيرة  هذه  تسجل   معينة   ملدة  عمالها   لنقل  حافلة  بتأجير   تقوم  مؤسسة 

 إيجارية.  دفعات

 املالية الكشوف نوع  و  عدد  حيث  من :ثانيا

  تعد  أن   ألحكامه   أونوعها والخاضعة  حجمها  كان  مهما  املؤسسات  كل   على  الوطني   املحاسبي  املخطط  فرض  لقد

 .املالحق  إلى  إضافة النتائج، حساب جدول  امليزانية،  من كل سنويا

امليزانية،  كل   إعداد"  الصغيرة  غير"  املؤسسات  على  أوجب  قد   املالي  املحاسبي  النظام  أن   نجد   حين   في   حساب   جدول   من 

  املحاسبية   والطرق   القواعد  تبين  التي  املالحق  إلى  الخاصة، باإلضافة  األموال  تغيرات  الخزينة، جدول   سيولة  جدول   النتائج،

استحدث    قد  املالي   املحاسبي   النظام  أن  نستنتج   بالتالي  النتائج،  حساب   وجدول   مكملة للميزانية   معلومات  وتوفير  املستعملة 

 . الخاصة األموال   تغيرات وقائمة الخزينة سيولة قائمة  هما ماليتين  قائمتين

  وإمكانيات   يراعي حجم  لم  يفرضها،  التي  املالية  القوائم  خالل  من  والذي  الوطني  املحاسبي  فاملخطط  العكس  وعلى

  أعمالها   رقم  يتعدى  ال   التي  الصغيرة  يسمح للمؤسسات  حيث  املشكلة،  هذه  تدارك  املالي  املحاسبي  النظام  وبالتالي  املؤسسات

 مبسطة.  تمسك محاسبة أن  معين حد مستخدميها وعدد

   املالية  للمعلومة املستخدمة األطراف حيث من :ثالثا

  يخدم  الوطني كان  املحاسبي  فاملخطط  املحاسبية،  النماذج  بإختالف  املالية  للمعلومة  املستخدمة  األطراف   تختلف

  الضرائب،  إدارة  املؤسسات،  مسيري في    أساسا  تتمثل   حيث  ينتجها،  كان  التي   املالية  الكشوف  خالل   من  معينة  أطراف

 . الوطنية املحاسبة  خالل من الوطني  اإلقتصاد

   واملالية تتمثل  املحاسبية  للمعلومة املستعملة  األطراف أهم  فإن الدولية  املحاسبة معايير مجلس حسب أما

  الفئات  أن  القول   املالي فيمكن  املحاسبي   النظام   حسب   أما  املوردين،  املقرضين،  واملستقبليون(،   )الحاليون   املستثمرين  في

 ملجلس  املفاهيمي   اإلطار  قبل   من   املحددة   تلك الفئات   تقريبا  نفسها  هي   واملالية  املحاسبية   للمعلومة   املستخدمة  واألطرف 

 
اقع تطبيق النظام املحاسبي املالي في املؤسسات الصغيرة و املتوسطة  (،  2015حمدي مرنيش)  :(1) ، مجلة األبحاث -دراسة استقصائية–و

 . 69-68، الجزائر، ص: 2(، جامعة البليدة 13(، العدد)10االقتصادية، املجلد)
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  الزبائن،   املستثمرين،  الحكومية،  األجهزة  املقرضين  املساهمين   مقدمتهم املسيرين،  في  نجد  حيث   الدولية،   املحاسبة   معايير

   العمال.  املوردون،

 ( IAS/IFRS)  الدوليةاملحاسبية   املعايير  نحو  الجزائر  توجه  أسباب  -4

) يلي: كما خارجية وأسباب داخلية ألسباب الدولية  املحاسبية املعايير نحو  الجزائر توجه أسباب   صرح ويمكن           
11

1 ) 

 الخارجية:   األسباب :اوال

ومشروع    األوروبي  االتحاد   مع   الشراكة   ملتطلبات  إستجابة   ( IAS/IFRS)  الدولية  املحاسبية   املعايير  تبني   يعتبر ▪

 ؛ للتجارة العاملية  املنظمة إلى  اإلنضمام

 الدولة  مهمة  تحولت  ما بعد وذلك الخاص  القطاع من  التمويل في إضافية احتياجات بلدان  عدة ظهرت في ▪

 ؛عليه مشرفة إلى  القطاع  لهذا راعية   من 

  تلجأ أصبحت بل فقط املحلية  األسواق على تقتصر ال  املؤسسات أصبحت  جديدة، مالية  موارد عن البحث عند ▪

 ؛ الدولية املالية  األسواق   إلى

 بالحدود   يعترف  ال  الذي  العاملي  االقتصاد  إطار  في   املالية  املوارد  من  معتبرة  احتياجات  املؤسسات  تطور   يتطلب ▪

 ؛ الجمركية

  الدولية  املحاسبية   عايير للم  االمتثال   الدولية،   املالية  األسواق  من   كانت  خدمة   أية  من   االستفادة   طلب   عند   يشترط ▪

(IAS/IFRS ) ؛ 

  الدولية  املحاسبية   املعايير وفق  ومعدة وموحدة وموثقة  صحيحة  معلومات  إستعمال  االقتصادي التفتح  يستلزم ▪

(IAS/IFRSوذلك   متعددة   لشركات  املحاسبي  التجميع  ولعمليات  االقتصادية  املعلومات  لنقل  لتسهيال  ( 

 الجنسيات. 

 الداخلية:   األسباب :ثانيا

 ؛ منظم  دور  إلى فعال طرف   من والتجاري  االقتصادي امليدان  في الدولة دور  تحول  ▪

 ؛للبالد الحالي  االقتصادي  والتوجه يتماش ى ال الوطني  املحاسبي  املخطط أصبح  ▪

 مؤسس  نظام  بأنه  وصفه  وتم  الجبائية،  املستلزمات  إلى  األولى  بالدرجة  الوطني  املحاسبي  املخطط  يستجيب ▪

 ؛ الضريبة لتحديد

 ؛االقتصادية  النظرة على تطغى الوطني  املحاسبي املخطط في القانونية  النظرة  أصبحت ▪

  ملبدأ   عوضا  فيها  مبالغ  بصفة  والحذر  الحيطة  مبدأ  تستعمل  الوطني  املحاسبي  املخطط  عبر  املؤسسات  أصبحت

 . اإلفالس في  املحتمل وقوعها  عند الضمانات أكثر   على بحثا الوفية الصورة

 

 

 

 
افق النظام املحاسبي املالي)(،  2018محمد السعيد سعيداني، بوبكر رزيقات)  :(1) ( IAS/IFRSمع املعايير املحاسبية الدولية )  (SCFمدى تو

 .258(، جامعة تيسيمسيلت، الجزائر، ص: 1(، العدد)2مجلة شعاع للدراسات االقتصادية، املجلد) ،دراسة تحليلية تقييمية
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 املاليالنظام املحاسبي  في  ستخداماتهاإأهم  و  تعريف القيمة العادلة: الثانيملطلب  ا

للقياس، حيث أشار إليها  إلى مصطلح القيمة العادلة تحت تسمية  "بالقيمة الحقيقية" كبديل  (SCF) لقد تطرق 

. وبين  "ضمن القسم الثاني من الباب األول "قواعد تقييم األصول والخصوم واألعباء واملنتوجات وإدراجها في الحسابات

 .مواطن استخداماتها في العديد من املواد

   (SCF) ي ف تعريف القيمة العادلة -1

  بين   منتهية  خصوم  أو  األصل  تبادل  أجله  من  يتم  أن  يمكن  الذي  املبلغ"    :نهابأ  الثالث  امللحقو   1-112  املادة  عرفتها            

 (1)"اإلعتيادية املنافسة   شروط ضمن وعاملة وموافقة  كافية  دراية على أطراف

  ديسمبر  29 في املؤرخ  08/ 9 رقم   النظام  من  السادسة النظام املحاسبي املالي البنكي في مادته  أيضا  تناول تعريفها  كما             

  الذي   "املبلغتحت    املالية واملؤسسات   البنوك   طرف  من  املالية  لألدوات   املحاسبي   التقييم والتسجيل   بقواعد   املتعلق  2009

  املنافسة   من   شروط   ضمن   وتعمل  راضية   جيد،  طالعإ   على  أطراف  بين   ما  خصم  نقضاءإ  أو  ما،  أصل  أساسه تبادل  على  يمكن

 (2) العادية"

السابقين   تأسيسا            الذي أتى به املشرع الجزائري    على التعريفين  املعايير  ته  لم يكن بعيدا عن ما تناولفإن التعريف 

السابقة   املثال )املحاسبية    املالية   للتقارير  الدولي  املعيارصدار  إ ي قبل  أ  "(.املالية  األدوات"  (IAS 32)  عيارملا  على سبيل 

(IFRS13) . 

 حيث نجد  ، التي تناولها التعريفاملحاور  خص فيما ي( IFRS13 )الدولي عما جاء به املعيار يختلفنه أ  كما 

 ا  وأيض  ،ي تقوم عليها القيمة العادلةو املرتكزات الت وح في تحديد املحاور أضوو كثر دقة أفي املعيار   يف الواردالتعر   ان 

املالي  أمن جانب   النظام املحاسبي  التي تحد  لم يواكبخر فهذا يدل على ان  املحاسبية  التطورات والتغييرات  املعايير  ثها 

 النشطة   السوق  وهي العادلة القيمة   مفهوم عليها يرتكز التي   املقومات  حدأذكر  نه منها. إال أباعتباره مستنبطا  الدولية 

 ( 13) :التية الشروط   فيها أوجب توافر والتي  املصطلحات املحاسبية" تعاريف الثالث "معجم  امللحق  في

 ؛السوق   هذا في عليها  املتفاوض  العناصر تجانس ✓

 ؛ متفقون  وباعة مشترون  وقت كل  في عادةبها  يوجد أن يمكن ✓

 . الجمهور  متناول  في موضوعة األسعار  تكون  ✓

 ( SCF)  في  العادلة  القيمة ستخداماتإ  أهم -2

  الشروط   بعض  تحقق  عند  ُيستند  ولكن  التقييم،  إجراءات  عند  التاريخية   التكلفة  على  عام  بشكل  (SCF)  يعتمد 

  التكلفة   أسلوب  من  أدق  تقييم  على  الحصول   أجل  من  ،"العادلة  القيمة  قياس"  إلى  املعينة  واإلجراءات  األصول   بعض  وفي

  الكثير   ُيستندفي  العمالقة  للشركات  بالنسبة   دوري   بشكل  التجارية   العالمة  قيمة   أو   املحل   شهرة  تقييم   عند  فمثال  التاريخية،

 
افق لي    1429رجب لعام  23قرار مؤرخ في  (،  2009الجزائرية الديمقراطية الشعبية)  للجمهورية  الرسمية  الجريدة:(1) ، يحدد    2008يوليو  26املو

 .87(، الجزائر، ص:19، العدد )املالية وعرضها وكدا مدونة الحسابات وقواعد سيرهاقواعد التقييم واملحاسبة ومحتوى الكشوف 
الشعبية)الرسميةللجمهورية  الجريدة:(2) الديمقراطية  املحاسبي    08- 09النظام رقم  (،  2010الجزائرية  والتسجيل  التقييم  املتعلق بقواعد 

 . 20ص:   الجزائر،(، 14، العدد )لألدوات املالية من طرف البنوك واملؤسسات
افق لي    1429رجب لعام  23قرار مؤرخ في  (،  2009الجزائرية الديمقراطية الشعبية )  الرسميةللجمهورية  الجريدة:(3) ، يحدد    2008يوليو  26املو

 .87ص:  ،قواعد التقييم واملحاسبة ومحتوى الكشوف املالية وعرضها وكدا مدونة الحسابات وقواعد سيرها، مرجع سابق
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  وغيرها  خدمات  تقديم   أو  املبيعات   عن   الناتجة  املنتجات   وتقييم  تسجيل   يتم   حيث،  العادلة  القيمة  قياس   إلى  الحاالت   من

  التكلفة   قيمة  أن   أي   املعاملة،  إبرام   تاريخ   في  استالمه   املطلوب  أو   املستلم   للمقابل  العادلة  بالقيمة   العادية  األنشطة   من

  منتوج،  أو  عبء  خصم،   أصل،   مضمونها  التي   بالصفقة  الخاصة  العادلة  للقيمة   مساوية  الصفقة   إبرام   تاريخ  في  التاريخية

 : التالي الجدول  في الجزائري   املالي املحاسبي النظام به جاء ما  تلخيص  ويمكن

 املالي   املحاسبي النظام وفق  العادلة القيمة ستخداماتإ  أهم (:11)  رقم جدول ال

 العادلة  القيمة استخدام مواطن البيان 

 الخاصة  الحالة

 املوظفة بالعقارات

  تعذر   وعند  الحالة،  هذه  في  التاريخية  التكلفة  قبل  العادلة  القيمة  قياس  إستخدام  املالي   املحاسبي   النظام  قدم

سجل .املالحق في  ذلك  ألسباب إيضاحات إدراج  الشركة على العادلة  القيمة  قياس  إستخدام
ُ
 القوائم  حسابات في ت

  التي  املالية  للسنة  الصافية  النتيجة  ضمن  للعقار  العادلة  القيمة   تغيير  عن  الناتجة  الفائدة  أو  الخسارة  قيمة  املالية

 السنة  إقفال  تاريخ  عند  السوق   لواقعية  إستنادا  األصل  حقيقة  العادلة   القيمة  تعكس  أن   ويجب  فيها،  حصلت

 . املالية

 الخاصة  الحالة

 البيولوجية باألصول 

 في  تسجيلها  عند(  الحيوانات  أو/و  الزراعية  املنتجات  في'  املتمثلة  الحيوية  األصول )  البيولوجية  األصول   تقييم  يتم

  نقطة  في  املقدرة  املصاريف  منها   تطرح  أن   بعد  وذلك  العادلة،  بالقيمة  إقفال  كل  تاريخ  وفي  األولى  للمرة  الحسابات

 األصل   هذا  تقييم  يتم  الحاالت  هذه  مثل  وفي.  ودقيقة  صادقة  بصورة  العادلة  القيمة  تقدير  يمكن   لم  إذا  إال  البيع

 املصاريف  منها  املنقوص  و  العادلة  القيمة  في  تغير  من  الناتجين   الربح  أو  الخسائر  منها  منقوصا  بتكلفته  البيولوجي

 . البيع نقاط في التقديرية

 التثبيتات  تقييم

 معالجات)األخرى 

 ( لها مرخص

 للقياس  كأساس  العادلة  القيمة  إلى  اإلستناد  بالتثبيتات  املتعلقة  املعالجات  لبعض  املالي  املحاسبي   النظام  ُيِجيز

  إعادة   إلجراءات  وخضع  الدفترية   بالقيمة  مسجل  كان  تثبيت  كل  يندرج  املعالجات  من   اإلطار  هذا  وفي  املحاسبي،

 القيمة   خسائر  ومجموعة  االهتالكات  مجموع   منها  منقوصا  تقييمه  إعادة  تاريخ  في  الجديدة  العادلة  بالقيمة  التقييم

  لألراض ي  العادلة  القيمة  أن   نجد  نفسه  اإلطار  وفي.  األصل  لقيمة  صحيحة  صورة  إعطاء  أجل  من  وذلك  الالحقة،

 في   قيمتها  على  تدل  التي   املؤشرات  غياب  وعند  السوق،  في  تقييمها  املعاد  القيمة  هي  اإلنتاجية  واملنشآت  واملباني

 .)قديم أصل أو متخصصة منشآت) السوق 

 ودقيقة،   موضوعية  وتكون   التقييم  عملية  نتائج  تختلف  ال  وحتى   ،اإلهتالك  من  الصافية  تعويضها  بتكلفة  تقيم  فإنها

 محل   كان   أن   سبق  معنوي   تثبيت  ألي  يمكن.  بإنتظام  ومحترفون  مؤهلون   مقيمين   إلى  التقييم  إعادة  أمر  إسناد  يجب

 على   األولي  تسجيله  بعد  املالية  القوائم  حسابات  في  يسجل  أن   األولى،  قيمته  أساس  على  الحسابات  في  أصلي  إدراج

 كانت  إذا   إال   بها   يرخص  ال  املعالجات  هذه  أن   غير  العينية،  التثبيتات  شروط  نفس  حسب  تقييمه   املعاد  مبلغه   أساس

 . نشط سوق  على باإلستناد محددة للتثبيت العادلة القيمة

 املالية األصول 

 الجارية غير 

  مفيدا  الدائم إمتالكها يعد التي  امللحقة الدائنة والحسابات املساهمة سندات في الجارية غير املالية األصول  تتمثل

 للشركة   يمكن  التي   طويل،  أمد  ذات  توظيفات  أو  املال  رأس   أقساط  تمثل  التي   األخرى   والسندات  الشركة،  لنشاط

 الحسابات  في  األولي  تسجيلها  بعد  الجارية  غير  املالية  األصول   تقييم  يمكن.  إستحقاقها  أجل   حلول   حتى   بها  اإلحتفاظ

  أو  املالية  السنة  من  األخير  للشهر  املتوسط  بالسعر  تسعيرها  تم  التي   السندات  في  تتمثل   التي   أو   العادلة  بقيمتها

 وتقنيات  نماذج  من  انطالقا  القيمة  هذه  تحديد  ويمكن  املحتملة،  التفاوضية  بقيمتها  تسعيرها  يتم  لم  التي   السندات

  التقييم  هذا  من  املستخرجة  التقييم  فوارق   من  يظهر  ما  املالية  القوائم  حسابات  في  يدرج.    عموما  املقبولة  التقييم

 . الخاصة األموال لرؤوس ارتفاع أو انخفاض شكل في) العادلة القيمة(

 الخصوم  أو  القروض

 األخرى  املالية

 بعد  املستلم  الصافي  للمبلغ  العادلة  القيمة  تمثل  التي   تكلفتها  حسب  األخرى   املالية  والخصوم  القروض  تقييم  يتم

 تناسب  التي   للعملية  العادلة  والقيمة  للمقابل  اإلسمية  القيمة  في  الفارق   أو  تنفيذها،  عند  املستحقة  التكاليف  طرح

 املشتري   حسابات  في  مالية  كأعباء  الحسابات  في  يدرج  املمنوح  أو  عليه  املتحصل  للقرض  التقديرية  التكلفة

 . البائع حسابات في مالية وكمنتوجات

 تلك فيها وقعت التي  املالية  السنة  في أي  الحالية  املالية القوائم حسابات في األخرى  املالية واملنتجات األعباء تسجل األعباء  تقييم

 املالي  املحاسبي   النظام  يجيز  لذا  مستقبلية،  فوائد  واملنتجات  األعباء  تلك  على  يترتب  قد  ولكن  املنتجات،  أو  األعباء
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  املالية واملنتجات

 األخرى 

 سوق   توفر  بشرط  التاريخية،  التكلفة  من   أكثر   مالءمته  لدرجة  الحاالت  هذه  في  العادلة  القيمة   قياس  إلى  اإلستناد

 العادلة  القيمة بإستخدام الحاصل التنبؤ دقة يعكس نشط مالي

 بالعمالت  العمليات

 األجنبية

 تعامالت   في  خاصة  األجنبية   بالعملة  وتكون   الجزائرية  الدولة  لحدود  عابرة  مالية   بعمليات  الشركة  قيام  حالة  في

 وفق   النقدية  للوحدة  الشرائية  القوة  تقييم   إعادة  يجب  الجنسيات،  ومتعددة  للقارات  العابرة  الشركات  مجموعة

 العملية.  حدوث لتاريخ املوافق العادلة قيمتها

 والديون  اإلقتراضات

 املماثلة

 اإلقتراضات  تاريخ  في  لها  املقابلة  العادلة  بالقيمة  املالية  القوائم  حسابات  في  شابهها  وما  اإلقتراضات  وتسجل  تدرج

 التسديد  أو للصدار املحتملة العالوات  مراعاة دون  اإلصدار مصاريف طرح بعد وذلك

 اإليجار عقود

 (. التمويل)

 من  املؤجر  األصل  وسعر  قيمة  في  والتغير  جهة،  من  اإلتفاق  هذا  جراء  املمنوحة  والدفعات  النقد  قيمة  لتغير  نظًرا

  كان إذا خاصة دفعة كل  مستوى  على دوري بشكل العادلة القيمة قياس  إلى اإلستناد ضرورة يستوجب ثانية، جهة

ؤِجر  الشخص  حقوق   ضمان   أجل  من  وذلك   طويلة،  ملدة  إستثماريا  عقارا  أو   بيولوجيا  األصل
ُ
  قيمة   ارتفاع  حالة  في  امل

ؤجر،  األصل  وقيمة  النقد
ُ
ؤجر  األصل  قيمة  و  النقد  قيمة  انخفاض  حالة  في  املستأجر  قيمة  على  الحفاظ  أو  امل

ُ
. امل

ؤجر  األصل  قيمة  املستأجر  يسجل  حيث
ُ
 بالنسبة  أقل،أما  أيهما  املحينة  بالقيمة  أو  العادلة  بالقيمة  حساباته  في  امل

ؤجر لألصل العادلة القيمة حساباته في فيسجل للمؤِجر
ُ
 . امل

 بين مقارنة دراسة ثث املجموعة في املحاسبي  واإلفصاح  القياس على العادلة القيمة تطبيق أثثر  ،(2015)  سبتي  اسماعيل : (بتصرف) املصدر 

 . 222 ص ،سابق  مرجع ،الدول  من مجموعة

 الجزائرية املحاسبية  البيئة في العادلة القيمة تطبيقالعوائق واملشاكل التي تحد من :  الثالثاملطلب  

و  أها  ستعمالإو تقلل من فرصة  أعوائل ومشاكل تحدمن تطبيقها    التحديثات  كغيرها منالقيمة العادلة  تواجه                

 . خيرة في ظل البيئة الجزائريةاأل  . وهذا ما تواجهه هذهتنقص فعالية نتائج تطبيقها

ي، طيار القيانوني والتشيييييييييييييريع اإل الحيدييث عن عيدة جوانيب منهيا لى  إ حتميايسيييييييييييييوقنيا   ن الحيدييث عن البيئية الجزائرييةأو                 

  .طارات ...الخ املؤسيسيات االقتصيادية، اإل   ،املنظمات املهنية املحاسيبية  ،املالي  ، النظام املحاسيبي، التعليم املحاسيبيالثقافة

لك في في البيئة الجزائرية سيييييييينفصييييييييل ذالعادلة كبديل للقياس املحاسييييييييبي    اما بأهم املعوقات التي يواجهها تطبيق القيمةإملو 

 :عدة محاور كما يلي

 بالقيمة العادلة كأداة للقياس املحاسبي   متعلقة  تقنية عوائق -1

 : ية تحد من تطبيق القيمة العادلة ولعل ابرزها نهناك عدة عوائق تق

) العادلة القيمة معايير  فهم وصعوبة غموض1-1
F

1 ) 

فهمها او عدم امكانية تطبيقها، ومن   ملى عدإ عموما يكتنفها الكثير من الصعوباتة بالقيمة العادلة طاملعايير املرتب           

  أمكن فهمه باملضمون   ذاإوحتى  التحقق منه على أرض الواقع  نظريا ال يمكن    فإن مفهوم القيمة العادلة مفهوما  خرى ناحية أ

ن  أو أنها تختلف عاملالية  لألدوات منظمة  ن معظم الدول إما أن ال يكون لديها تشريعات  الذي تقصده املعايير الدولية، فإ

يمكن    من الكفاءة التي تفرز قيم سوقية   أسواق على درجة  أنها  ليس لديها و  دوات أتنظيم مثل هذه األ في    خرى الدول األ 

 .بديال  للقيمة العادلة ستخدامهاإ

 

 

 
اقع ومعوقات تطبيق القيمة العادلة في البيئة املحاسبية الجزائرية  (،  2018: باهية زعيم)(1) دراسة ميدانية مع دراسة تحليلية مقارنة    -و

، أطروحة مقدمة لنيل شهادة دكتوراه، تخصص دراسات محاسبية وجبائيه معمقة، كلية العلوم االقتصادية والعلوم  بين مجموعة من الدول 

 .89وم التسيير، جامعة قاصدي مرباح، ورقلة، الجزائر، ص :التجارية وعل
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 أساليب تقييمهاتعدد   ظل القيمة العادلة في   تحديد صعوبة 1-2

سعار املعلنة  فهي مباشرة تمتل األ   ال غموض فيه لعادلة  ن تحديد القيمة اإالنشطة فسواق  بتوافر األ   نهأ  من املسلم به           

 ن يستند قياس القيمة العادلة أيسواق  ل ال يظهر هنا بل في غياب هذه األ شكا في هده األسواق لحظة التقييم، اإل 

د تشكك  لى معلومات قالعملية وبالتالي سيقودنا إى هذه  تقدير شخص ي يؤثر عل  وقد تتخلله تحيز أالذي    خبراء  وألى مقيمين  إ

أساسية على القوائم  مد بصورة  تتع  يالت  أيضا على عملية التحليل املاليلى تأثيرها  إباإلضافة    و موضعيتها،في مصداقيتها أ

املالي للمؤسسة   ضعنتائج الو  يمنعنا من املقارنة بين ()كما ذكرنا سابقاساليب قياس القيمة العادلة املالية،  وأيضا تعدد أ

للتدفقات    مثال  كأسلوب القيمة الحالية  .يعني تعدد النتائج املتوصل اليهاساليب  األ خرى. ألن تعدد  ألى  الواحدة من سنة إ

 النقدية. 

 املادية   الثابتة لألصول  العادلة القيمة   تحديد صعوبة 1-3

  يتطابق  ال   ما   وهذا   الكافية،  املعلومات  على  واملشتري   البائع  وحيازة  العادية  املنافسة   ظل  في  يتم   القيمة  هذه  تحديد  إن             

  يتحكم   حتكاريةإ  منافسة  ظل  في  يعمل   الذي  العقارات  سوق   مثل   الجزائر  في  املادية  الثابتة  األصول   أسواق  بعض  حال   مع

 (1)السوقية.  قيمها في للعقارات لبائعا

 الجزائر  في في املحاسبة  متعلقة بالقيمة العادلة كاستحداث جديد مهنية وبيئية وائقع-2

 (2) لتعليم املحاسبيا 2-1

ية  هذه املكانة لخصوصية  همأوتأتي    خرى،العديد من اإلختصاصات  األ لى جانب  كبيرة إيحتل التعليم املحاسبي مكانة            

لنظر  ،  وبذلك البد من اي مجتمع من املجتمعاتحاسبي في أالعمل امللى  اسبة والحاجة املستمرة والدائمة إلى املحالنظرة إ

لى تخريج كوادر  مهيأة وفق  عى  إالتي تسمن العناصر املترابطة  لى التعليم املحاسبي كنظام متكامل يتكون من مجموعة  إ

. وفي ظل  بها املحاسبة  األمور التي تهتمالكثير  من  أسس علمية، إضافة إلى ضرورة توافر القدرة الشخصية في الحكم على  

 : في الجزائر شهد التعليم املحاسبي جملة من النقائصصالح النظام املحاسبي إ

  ،إصالح النظام املحاسبي  وخصوصا املساهمة في  املستويات  على مختلف  وجود فجوة بين الجامعة وبيئتها الخارجية  ▪

والتي ال تتعدى      املحاسبي  النظاموالتي تتضح من خالل تمثيله في املجلس الوطني للمحاسبة الذي تولى مهمة تحديث  

معرفة علمية معتبرة حول    ن لألستاذ الجامعي على إعتبار  أن تكون له عالقة مهمة باإلصالح  أيفترض    ، في حين %  08

 حاسبية املختلفة.واملشاكل امل القضايا 

 املشاكل  الجزائرية ملواجهة في مختلف الجامعات وطرق تدريس متجانسة  عدم وجود برامج تعليمية موحدة ▪

 لتطبيق النظام املحاسبي املالي. نتقالية العملية التعليمية أثناء الفترة اإل   التي تعترض

 
،  مداخلة ضمن امللتقى الدولي حول النظام املحاسبي املالي الجزائري، في إطاره العام أثاره وانعكاسات تطبيقه(،  2011عاشور كتوش) :(1)

(، جامعة البليدة، الجزائر، ص:  ISA( واملعايير الدولية للمراجعة التحدي)IAS/IFRSالنظام املحاسبي في مواجهة املعايير الدولية املحاسبية )  

13 . 
بوحفص)(2) اودينة  بن  بلعور،  الجزا(،  2017:سليمان  البيئة  ظل  في  العادلة  القيمة  تطبيق  للبحوث ،  ئريةصعوبات  الواحات  مجلة 

 . 732-731(، جامعة غرداية، الجزائر، ص: 2(، العدد)10والدراسات، املجلد )
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كوينية لألساتذة الجامعيين  جراء دورات ت وإ  في تهيئة البيئة الجامعية  رة التعليم العالي والبحث العلميعدم مساهمة وزا ▪

املساهمة  أوكلت لهم مهمة إعداد هذا النظام، وبالتالي  الذين    نسيين بل الخبراء الفر من ق  املالي  املحاسبي   النظامحول  

 . املؤهلة   طاراتاال عرفة دقيقة بالنظام لتكوين  مفي تكوين نخبة لها دراية و 

 املؤسساتية البيئة ةمالئم عدم  2-2

فعاليتها سيحد  عدم و أة خير وغياب هذه األ الجزائري،  قتصاداإل في دورا  تلعب تكاد ال  املالية  سواقاأل  أن   به املسلم   من         

 : في النقاط التاليةويمكن ابراز اهم املعوقات في البيئة املؤسساتية من نشاط املؤسسات 

  التي   املالية،  األسواق  لعوملة  نتيجة  كان  الدولي  املحاسبي  التطور   إن  :بالكفاءة  يتميز   الجزائر   في   مالي   سوق   دم توفر ع ▪

  يتحقق   ماال  وهو  ،  ممكنا  العادلة  القيمة  لطريقة  وفقا  تها مشتقا   و  السندات  و  األسهم  تقييم   يجعل  مما  بالكفاءة ،تتميز  

  على   وعميق   جاد   إصالح  بإجراء   املالي  املحاسبي  النظام  اعتماد  ربط  ضرورة  يؤكد   الذي  األمر   الجزائر،   بورصةحالة    في

تطبيق القياس    التحديات التي تقف حائال أمامالسوق املالي الفعال من أكبر  ن غياب حيث أ  (1) ،املالي  للجزائر  النظام

بورصة    وأ  لى السوق وبالرجوع إ ،لقيم العادلة والدقيقة  حصول على اللفضل مصدر  ق القيمة العادلة باعتباره أوف

هذه   ففي ، م هذه املؤسسات هي مؤسسات عموميةومعظ الجزائر نجدها تتضمن خمس مؤسسات تتعامل فيه فقط

مما يعني   ،التعامالت فيهدم  تكاد تنع  حيثو سوق نشطة  أكفاءة    الحالة من الصعب جدا الحديث عن سوق ذات

عن عزوف الشركات الخاصة عن الدخول في البورصة  وهذا ما يطرح التساؤل    كذلك تغيب ملفهوم القيمة العادلة،

 (2) .وعن امليكانيزمات الواجب اتخاذها لتفعيل هذه السوق 

  أنظمة   تغيير   عدم  و،  منها  الكثير  في  املحاسبي   الوعي  غياب :  SCF  لتطبيق   الجزائرية   املؤسسات  استعداد   ضعف ▪

  الدولية   املعايير  نحو  التحول   في  للمرافقة  عالية  مقدرة   على   تكون   التي  بتلك  للمؤسسات  املحاسبية   املعلومات

 ( 3) .املالي املحاسبي  النظام  لتطبيق الالزم والتكوين  التأهيل نقص ذلك إلى باإلضافة للمحاسبة،

عن    كافية   معلومات  توفر   يفضل  العادلة  القيمة   وفق التقييم  تطبيق  إن  :الوطني  لالقتصادي  معلومات  نظام  غياب ▪

   تضارب وجود  يبين الجزائر في االقتصادي  العملي  قعاالو  أن  إال   واملتداولة،  الثابتة  لألصول  الحالية  األسعار

 (14).أحيانا توفرها عدم عن ناهيك والشفافية  باملصداقية  تمتعها وعدم ،االقتصاد  حول  املعلومات املنشورة في

ائرودوره في  أهميته في الجز ن  أال إ ، من دور السوق املالي في عمليات التمويل  بالرغم   :البورصة في الجزائرمكانة أو دور  ▪

ا السوق  من جهة  وحداثة هذ   لغياب تقاليد وثقافة وطنية لالستثمار املاليزال محدودا جدا، نظرا  تمويل الكيانات م

 
اقع تطبيق النظام املحاسبي املالي بعد مرور ثالث سنوات،  (2014: مراد ايت محمد واخرون)(1) ، مداخلة ضمن امللتقى الدولي امللتقى الدولي  و

ورقلة، الجزائر، ص:     قاصدي مرباح، ( في تفعيل أداء املؤسسات والحكومات، جامعة  IAS/IFRS/IPSAS)  حول دور معايير  املحاسبة الدولية

563  . 
واخرون)(2) بوزيت  علي  الجزائري(،  2019:  البيئة  في  العادلة  القيمة  تطبيق  وتحديات  االكاديميين   -ة  عوائق  من  لعينة  ميدانية  دراسة 

 .60(، جامعة قاصدي مرباح، ورقلة، الجزائر، ص: 2(، العدد)6املجلة الجزائرية للتنمية االقتصادية، املجلد) ، -واملهنيين
"، مجلة  IFRS  2010-  2016النظام املحاسبي املالي في ظل مستجدات معايير التقارير الدولية(،  2017عقاري مصطفى، تخنوني امال)(:  3)

 بتصرف.  105(، جامعة الحاج لخضر، باتنة، الجزائر، ص: 1دد)(، الع7)املجلداالقتصاد الصناعي، 
یدیر)(4) بن  فارس  الجزائرية  (،  2015:  املحاسبية  البيئة  في  العادلة  القیمة  محاسبة  تطبيق  اقع  میدانیة  -و املؤسسات دراسة  فئة  ؛ 

، مذكرة مقدمة إلستكمال متطلبات شهادة املاجستير،  االقتصادية املدرجة في البورصة الجزائرية  وفئة األكادیمیين واملهنیين املحاسبين

 .37 تخصص املحاسبة املالية، كلیة العلوم االقتصادية والعلوم التجاریة وعلوم التسیير ، جامعة قاصدي مرباح، ورقلة، الجزائر، ص:
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شكاالت محاسبية  عدة إ أدت الى بروز   أرست ثقافة جديدة إال أنها ، وبالرغم من محدودية هذه العملية خرى من جهة أ

 (1) مرتبطة باملحيط الجديد.

  الدولية املحاسبية املعايير  طبيعة 2-3

كثير من الدول    خصوصيات الدول النامية  املوجود بين بيئتها و  للتباين  عدم مراعاة املعايير املحاسبية الدولية   ▪

بيئات اقتصادية  مختلفة وقوانين وثقافات    وهذه الدول ذات  ،في التطبيقعتمدت املعايير املحاسبية الدولية  إ

لذلك  ونظ  متنوعة متباينة،  اجتماعية  إفم  الصعب   من  يكون  وهذه    يجادقد  الداخلية  السياسات  توافق 

) املعايير
12

الكبيرة  املؤسسات   في  للتطبيق  ساساأ  الدولية   املحاسبية   املعايير  صممت حيث    ،(2  االقتصادية واملالية 

كونها تنتمي  لم يتناسب مع البيئة الجزائرية    ، وهذا ماسواق املالية العامليةرصة والحاضرة في األ والتي تنشط في البو 

)غلبية املؤسسات متوسطة وصغيرةأو سواق الدول النامية التي تفتقر إلى هذا النوع من األ لى إ
129F

3). 

الترجمة ▪ إلى  ب  :عائق  آاإلضافة  مشكل  خرعائق    نجليزيةاإل   باللغة  تصدر   الدولية  فاملعايير   الترجمة  وهو 

  من   املصطلح   مقابل  لىإ  تصل  قد   الترجمة   ن أ  هنا  الصعوبة  وتكمن  عليها  متعارف   نجليزية إ  محاسبية   وبمصطلحات

  وبالتالي  الدولية   املعايير   في  املقصود  املضمون   نفس  مضمونه   يعكس  ال   قد   الوطني   املصطلح   ولكن  الوطنية  اللغة

 (04 ).الترجمة  عملية تفقد

 املحاسبية   الثقافة 2-4

 في  معينين وتتحكم   أفراد مجموعة لدى  تسود  التي  واملعتقدات  والقيم   األفكار   من  مجموعة  أنها   على   الثقافة تعرف              

  بحيث   تمع،ملجا  داخل  األفراد  سلوكيات  على  كبير  تأثير  لها  الثقافة  أن  باعتبار  ألخر  مجتمع  من  الثقافة  وتختلف  تصرفاتهم،

  أن   وباعتبار  آخر،  ملجتمع  ينتمون   األفراد  من  أخرى   مجموعة  مع  وتختلف  الواحد  تمعاملج  داخل  األفراد  مختلف  بين  تتشابه

  أخر   إلى  مجتمع  من  ةاملحاسب  تختلف  أن  البديهي  فمن   االقتصادية  األفراد  لسلوكيات   رقمية  ترجمة  عن   عبارة   املحاسبة 

 
ً
  تبنى   وعلى  املحاسبية  املمارسات  على  كبير  أثر  والتقاليد  والعادات  املحاسبية  للثقافة  أن  كما  ،تهم سلوكي  الختالف  نظرا

أيضا قد  من عوائق بل    اال يتوقف فقط على ما ذكرن  مشكل قياس القيمة العادلةن ، ومنه فإ(5) الدولية  املحاسبية  املعايير

 
دراسة لعينة -إشكالية القياس بالقيمة العادلة في البيئة املحاسبية الجزا ئرية  (،  2018: أحمد الصالح سباع، محمد الهادي ضيف هللا )(1)

واملهنيين واألكاديميين  االقتصادية  املؤسسات  املجلد)   ، من  التجارية،  والعلوم  والتسيير  االقتصادية  العلوم  العدد)11مجلة  جامعة 2(،   ،)  

 . 60املسيلة، الجزائر، ص: 
البيئة املحاسبية للدول النامية في تطبيق املعايير املحاسبية الدولية بين مراعات ظروف البيئة املحاسبية املحلية  (،  2016نورالدين جرد)  :(2)

زيان عاشور، الجلفة، الجزائر،    (، جامعة28(، العدد)10مجلة دراسات اقتصادية، املجلد)،  واالستجابة لتأثيرات األنظمة املحاسبية الدولية

 . 356ص: 
دور القياس واإلفصاح بالقيمة العادلة في تعزيز جودة املعلومات املحاسبية ومعوقات تطبيقها في (،  2007: هواري معراج، ادم حديدي ) (3)

(،جامعة زيان عاشور،  1(،العدد)1اقتصادية،  املجلد)مجلة دراسات    ،باإلشارة إلى البنوك التجارية الجزائرية  –البيئة املحاسبية للجزائر  

 بتصرف. 242الجلفة، الجزائر، ص: 
 . 89، ص: مرجع سابق(، 2018: باهية زعيم)(4)
دراسة ميدانية  -دراسة العوامل املؤسسية املؤثرة على تطبيق القيمة العادلة في البيئة املحاسبية الجزائرية    (،2019: هشام شلغام)(5)

، أطروحة مقدمة لنيل شهادة دكتوراه، تخصص محاسبة مالية،  كلية العلوم االقتصادية  -األكاديميين واملهنيين لحالة الجزائرلعينة من  

 .31والعلوم التجارية وعلوم التسيير، جامعة قاصدي مرباح، ورقلة، الجزائر، ص :
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وهذا بتوفر عدة عوامل    بهذه العملية   ويتأثرفهو يؤثر    ي املحاسبأ  و التقييم  القائم بعملية القياس أشكال في  يكمن اإل 

 : براز ذلك في النقاط التاليةإ ويمكن   املحاسبية  تمس ثقافته

)السابق  ▪ الوطني  املحاسبي  املخطط  ظل  في  املحاسبية  املمارسة  على  العادات  التعود  تغيير  صعوبة   :)

سنة، والتي قد تحتاج    33والذي دام التعامل به أكثر من    الوطني  املحاسبي  املخططفي ظل  املحاسبية    عرافواأل 

الكبير من التغيرات التي ستحدث على مستوى املبادئ املحاسبية وطرق  للزخم  ونظرا    ،لى وقت طويل لذلكإ

 (F 1).وعلى كل املستوياتالتقييم واملعالجات املحاسبية وهو ما يتطلب مدة طويلة وتكوين شامل 

على   ▪ املهنيين  التاريخيةأ تعود  التكلفة  املمارسين :  ساس  املحاسبة   لقي  اإل صعوبة    ملهنة  للتقييمفي     نتقال 

ساس التكلفة   املحاسبة التقليدية املعتمد على أ سلوب  بنموذج القيمة العادلة ومختلف بدائله والتخلي عن أ 

 .هوالتعود عليذهانهم في أ تخدامه وترسخ مفاهيمهسإ  التاريخية ولسهولة

  البيئة املحاسبية  حيث تفتقر: صول ن لتحديد القيمة العادلة لبعض األ نقص املقيمين والخبراء املؤهلي  ▪

    هاقيم عادلة وموثوقة ألصول لشركات  للحصول على الجأ اليها  ت الجزائرية لوجود خبراء ومكاتب للتقييم 

)خيرة.أسواق نشطة لهذه األ عدم توفر  في حالة
F 

2) 

 عوائق قانونية وتنظيمية -3

 : تطبيق القيمة العادلة ولعل اهمها هناك عدة عوائق قانونية وتنظيمية في البيئة املحاسبية الجزائرية احالت من         

 :الجبائي القانون  مع  العادلة  القيمة تطبيق تعارض-3-1

  للقاعدة  كلي   إلغاء  إلى  املالي  املحاسبي   للنظام  الجديدة  والقواعد  املفاهيم   مع   الجبائية   القواعد   تكييف  يؤدي  أن   يمكن           

  الجهود   من  العديد  فيوجد  .الضريبي  الوعاء  من  يقلل  ال  أن  يجب  جبائيا  مقبوال  التكييف  هذا  يكون   وحيت  تعديلها،  أو

  التكميلي   املالية   قانون   من  السادسة   كاملادة  هذا،  في  تدخل  التي   للمحاسبة  الوطني   واملجلس  املالية  وزارة  طرف  من  املبذولة

  عدم   مراعاة   مع  املالي  املحاسبي  النظام   في  عليها  املنصوص  للتعاريف  املؤسسات   إحترام   ضرورة  على   تنص  التي  2009  لسنة

  يتوافق   حيت   الجبائية   النصوص  تعديل  ضرورة   يعني  مما.الضريبة  لوعاء  بالنسبة   املطبقة  الجبائية   القواعد   مع   تعارضها 

 للجهود  وبالنظر  جبائي،  إطار  في  املستعملة  املحاسبية  القواعد   تعديل  وكذا  الجديد  املالي  املحاسبي  النظام  قواعد  مع

  أنه   إال   وتعديلها  إليها   الرجوع  تم   املواد  هذه   أغلب   أن   يالحظ  الجديد،   النظام   محتوى   مع  الجبائي  التكييف  إطار   في  املبذولة 

  على   التقييم  قاعدة   ومنها  باألساس،   جديدة   قواعد   طرح   أو   أكثر   والتوضيح   التعديل  واجبة  الجبائية   القواعد   بعض  هناك 

   نص إصدار   العملية  الناحية  من يفترض حيث العادلة القيمة   أساس

  حول   الجبائي  املشرع   طرف  من  التحفظ  بعض  هناك  نال   حتى  أنه  إال   العادلة،  القيمة   أساس  على  بالتقييم  يسمح  جبائي

 (3) .كبير  بشكل الضريبية  اإليرادات بتقليص تهدد كونها رأيهم حسب  األمر هذا  يرجع وربما  ،العنصر  هذا

 

 
 . 243، ص: مرجع سابق(، 2007: هواري معراج، ادم حديدي )(1)
 .93، ص: مرجع سابق(، 2018يم ): باهية زع(2)
على ضوء  املشكالت الضريبية لتطبيقات القيمة العادلة في البيئة املحاسبية الجزائرية و (،  2014نور الدين بعيليش): محمد زرقون،  (3)

كلية    املؤتمر األكاديمي واملنهي السنوي الخامس "املحاسبة في مواجهة التغيرات االقتصادية والسياسية املعاصرة،  ،معايير املحاسبة الدولية

 بتصرف.19- 18  التجارة، جامعة القاهرة، مصر، ص:
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 (1) :والتنظيمي القانوني اإلطار  قصور  3-2

 : يمكن حصرها في نقطتين مهمتين        

 مواكبة النظام املحاسبي املالي للتحديات الحاصلة للمعايير املحاسبية الدولية   عدم  ▪

  والتنظيمي،   القانوني  قصور اإلطار  العادلة  القيمة   محاسبة   استخدام  في  التوسع  من  تحد  التي  الصعوبات  بين  من  

  القيمة  محاسبة   يخص  ما  وفي  عام،  بشكل  الدولية  للمعايير املحاسبية  املتواصلة  التحديثات  االعتبار  بعين  أخذه  وعدم

  يخص   ما  في  تحديثات  صدرت  قد  كانت  2009  و  2007بين  املالي  املحاسبي النظام تبني  بتاريخ  حتى   إذ ،خاص  بشكل  العادلة

  في   ،2006  سنة  "العادلة  قياسات القيمة "  (SFAS  157)األمريكي  املحاسبة  عيارم  بصدور   وذلك  العادلة،  القيمة  محاسبة

  طرف   من الحقا  املعيار هذا تبني يتم أن املتوقع  من  كان حيث األمريكية، واملعايير  الدولية املعايير   بين التقارب  مشروع إطار

 .2011سنة بالفعل تم ما  وهو الدولية، املحاسبية  املعايير مجلس

  مختلف  باملناسبة   ، وهوللقيمة العادلة، تعريفا جديدا  (13IFRS)  املعيار  بعده  ومن(  157SFAS)  املعيار تضمن   وقد           

  عنها،  اإلفصاح  وتوسيع  العادلة  القيمة  قياس   طريقة  عن  تفاصيل أكثر   إلى  باإلضافة  املالي،  املحاسبي  النظام  تعريف  عن

كانت    والتي  العادلة،  القيمة  عن   واإلفصاح  القياس   إجراءات  توحيد  في  تمثلت   نقطة  وأهم   .ملصطلحاتها  دقة  أكثر  وتحديد

 جديدا للقيمة  تعريفا IFRS 13و SFAS 157املعياران  تبنى فمثال، . األحيان بعض في ومتعارضة املختلفة  املعايير في متفرقة

)انظر تعريف   . املدرج في املعايير السابقة  وهو عنه،  التخلي   تم  تعريفا سابقا املالي املحاسبي   النظام  استخدم  فيما العادلة،

 .("املالية األدوات" (IAS 32)عيار الوارد في امل

 العادلة  القيمة محاسبة استيعاب  عن  الجزائري  والتنظيمي القانوني اإلطار  قصور  ▪

  ليس  العادلة  القيمة  محاسبة  استيعاب   عن  الجزائري   والتنظيمي  القانوني  اإلطار   قصور   لى ذلكإضافة  إضا  أي  

  حيث   للتقييم،  أساس ي  كمعيار  التاريخيةلتكلفة  ا  ملحاسبة  اإلطار  هذا  تبني   بسبب   أيضا  بل  التحديث،  عدم  عن   فقط  ناشئا

أن  156  - 08  التنفيذي  املرسوم   من16املادة  تنص د   على    مع .  التاريخية  بتكلفتها  املحاسبية  العناصر  جميع   وتعرض  تقيَّ

 (.العادلة) الحقيقية  بالقيمة تقييدها يتم  والتي واملالية،  البيولوجية  األصول  استثناء

 

 

 

 

 

 

 

 

 
معراجي)(1) املالك  عبد  توفيق،  عتيق  الجزائ(،  2018:  املحاسبية  البيئة  ضمن  العادلة  القيمة  محاسبة  استخدام  املجلة    ،ريةتحديات 

 بتصرف. 100-99 (، جامعة معسكر، الجزائر، ص:2(، العدد )5املغاربية للقتصاد واملناجمنت، املجلد)
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 خالصة الفصل  

القائم    التاريخيبدائله بدءا باملنهج    ملختلف التطرق  لى  باإلضافة إ  عملية التقييم املحاسبي ل طر النظرية  بعد تناول األ           

وصوال   التاريخية  التكلفة  على  الحديث    املنهجى  إل على  العادلةالقائم  األخير،  القيمة  هذا  متطلبات  عرض  البيئة    مع  في 

ستنتاجات  وصلنا من خالل العرض السابق إلى اإل ت. حيث  أهم ما يعيق تطبيقه فيهابراز  إ املحاسبية الجزائرية من خالل  

 : التالية

حيث    باملحاسبة،نتقاد من قبل بعض املهتمين  إالتكلفة التاريخية محل    توضعالتي  املشاكل املحاسبية  د  رغم تعق ➢

 ؛ جوهر العملية املحاسبيةتبقى  نهاأال إ  ،لهامؤيد ومعارض  املحاسبي إلىتمع ملجنقسم ا إ

العادلة بناًء على معلومات  إطاًرا واحًدا لقياس القيمة العادلة ويدعم قياس القيمة    (13IFRS)يضمن املعيار الدولي   ➢

 من السماح السوق 
ً
 عملية يمكن تطبيقها على عملية  بتنفيذ قياسها املحدد  للمؤسسات  ، بدال

ً
  قياس ، لكنه ال يوفر حلوال

 حيث يعتبر املستوى االول االفضل في قياس القيمة العادلة ؛  القيمة العادلة

رابط بين القيمة العادلة وبدائل  تظهرت  أقد    (13IFRS)العادلة التي وردت في املعيار  القيمة  ن املداخل الثالث لقياس  إ ➢

 ؛وظروف معينة ة العادية في لحظة معينةمللقي   ال  تصور إ خيرة ماهي  سابقة الذكر حيث هذه األ  التقييم

املدخالت غير امللحوظة في قياس القيمة العادلة إلى الحد الذي ال تتوفر فيه املدخالت التي يمكن   ستخدامإيجب  ➢

من مستويات القيمة العادلة قد يمنح فرصة التالعب بالتقديرات    الثالثن املستوى ، أل تاريخ القياس مالحظتها في

 ؛الصورة الواقعية للقوائم املاليةوهذا سيشوه  

نه تتخله  أال  إاملمارسات املحاسبية في الجزائر زة نوعية  على مستوى  فملحاسبي املالي  في الجزائر قشكل تبني النظام ا  ➢

  في  التغييرات  من  الكثير  لى  ما يدفع إوهذا    ،و البيئيةحية القانونية أو املهنية أتحكم البيئة الجزائرية سواء من النا  عوائق

 .الجزائرية االقتصادية املؤسسات  في املحاسبية   املمارسات  بها تتم التي الطرق 



 

 
 

املادية  التقييم الدوري للتثبيتاتالفصل الثاني: 

وفق متطلبات النظام املحاسبي املالي واملعايير 

(IAS/IFRS) الدولية  املحاسبية   

 تمهيد                          

ضوء النظام املحاسبي   صول الثابتة في موميات حول األ عاملبحث األول: 

  .(IAS/IFRS)املالي واملعايير املحاسبية الدولية

التقييم االولي للتثبيتات املادية وفق النظام املحاسبي  املبحث الثاني: 

 ( (IAS/IFRSاملالي واملعايير املحاسبية الدولية

نماذج التقييم الدوري للتثبيتات املادية وفق النظام   املبحث الثالث: 

 .(IAS16املحاسبي املالي واملعيار )

النظام   في ضوءالتثبيتات املادية قيمة  انخفاض املبحث الرابع: 

 (.  IAS36)املحاسبي املالي واملعيار 

 خالصة الفصل                    
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 تمهيد  
املادية    تقييم  عادةإ  قضية  نإ فيا  من التثبيتات  كبيرا  حيزا  القت  التي    باعتبارها   املحاسبي  الفكر   ملواضيع 

  هذه   على  الحصول   طرق   وتختلف  السنة،  تفوق   طويلة  ملدة  يستعمل   متاع  على  للحصول   املالية  للموارد  استعماال

  إلى   نقدا  السداد  من   تمويلها  طرق   تختلف  كما  وإيجار،    إنجازإلى    إنتاج و   شراء  من  املؤسسة  في  ولي(تقييم األ )ال  التثبيتات

  عند   يتوقف  ال  املحاسبي  فالعمل  اإليجاري،  التمويل  وحتى  عاناتاإل وأيضا    القروض،  طريق  عن  أو  الحساب  على  الشراء

ومن بينها    األصول   لهذه  واملحاسبية  نتاجيةاإل   الحياة  تتخلل  تقييمات  بعدة  القيام  إلى  يتعدى  بل  فحسب  ولياأل   عترافاإل 

وتأسيسا على ما سبق سوف يتم تناول املفاهيم األساسية لألصول الثابتة    .حيازتها  فترة  طوال  قيمها  في  التغير  دراسة

مختلف   وعرض  الدولية،  املحاسبية  واملعايير  املالي  املحاسبي  النظام  متطلبات  وفق  خاصة  املادية  والتثبيتات  عامة 

التي   الدوري  التقييم  من تاحأنماذج  كال    نموذج   وهما ،  املالي  املحاسبي  والنظام  (IAS16)  الدولي  املحاسبي   املعيار  ها 

قيمتها في نهاية الدورة  نخفاض في  اإل   تسجيل  لىإ  باإلضافةفي املبحث الثالث،    التقييم  عادةإ  ونموذج  التاريخية  التكلفة

  .في املبحث الرابع املالي  املحاسبي والنظام (IAS36) الدولي املحاسبي  املعيار  ها كال منتناولوالتي  املالية 

  املحاسبي   لنظاموا  (  IAS36)و  (IAS16)إلى أوجه االختالف بين املعيارينأيضا  كما سيتم التطرق في هذا الفصل  

   املنظور الجبائي لها.  منوأيضا   املادية التثبيتات عن املحاسبة مجال يف املالي
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  واملعايير  املالي املحاسبي النظام ضوء في الثابتة صول األ  حول  عموميات املبحث األول: 

 ( IAS/IFRS)الدولية املحاسبية

  العاملي بإرساء   التوجه  جاءنظمة املحاسبية  د املمارسات املحاسبية وتقليص اإلختالفات بين األ لى توحيسعيا إ             

يطلق عليها    عاملية   محاسبية   منظومة  ما  املحاسبي  التوافق  والجزائر  (IAS/IFRS)  الدولية   املحاسبة   باملعاييرتحدث   ،

لى إ  1975سبي الوطني املعمول به منذ  كغيرها من الدول لم تكن بمعزل عن ذلك حيث قامت بتغيير مخططها املحا

 .2010 سريانه سنة  اسبي املالي الذي بدأالنظام املح

تبني إ              قد  املحاسبي   النظام  ن  الجزائر  في  جذرية  دخلأ  املالي  مستوى   تغييرات  واملفاهيم،  على    نظم   التعاريف 

  التحدي   بمثابة  تطبيقه  جعل  وهذا ماوفحواها    املالية  القوائم  إعداد  طبيعة  إلى  باإلضافة  املحاسبي،  والتقييد  التقييم

  امللحة  الحاجة  هي العالم دول  مختلف في املالية  التقارير  إعداد في نسجاماإل  فتحقيق ، للمؤسسات الجزائرية الحقيقي

التبني هذا  أ   ، وراء  أعطى  الخاص حيث  والقواعد  للتغيرات  كبيرة  تهمية  التي  للمكانة  الثابتة  باألصول  حوزها ضمن  ة 

 .ؤسسة وصنفها في املجموعة الثانيةامل

 ( IAS/IFRS)  مدخل إلى املعايير املحاسبية الدولية: االول املطلب  

طر  من  الصادرة  الدولية  املعاييراملحاسبية  الدولية  ف  ان  املحاسبية  املعايير  وبش  (IASB)مجلس  كل  تهدف 

الدول  تكون ذات جودة عالية وقابلة للفه  ير محاسبية على املستوى العامليتوفير معاي  أساس ي الى م والتنفيذ لجميع 

إطار   من خالل  وأسس االعتراف والقياس موحدة في جميع الدول    ، وذلك لغاية جميع االفصاحاتفي تطبيقها  الراغبة 

 (F 1).نظري موحد

 وخصائصها  هوم املعايير املحاسبية الدولية  مف-1

 مفهوم املعايير املحاسبية الدولية  1-1

 يتم   قاعدة  على  للداللة  عام  بشكل  تستعمل   والتي  "norme الالتينية"  الكلمة  إلى  معيار  كلمة  أصل  يعود

) جةالحا  عند   إليه  الرجوع  يتم   ونموذج  عليها   االستناد 
1

بيان كتابي     للمعيار   املحاسبي   التعريف  ما أ  ،(2 فيتمثل في كونه 

أحد أنواع  العمليات  او    صادر من قبل هيئة تنظيمية محاسبية او مهنية ويتعلق هذا البيان بعناصر القوائم املالية

بنتيجة    املالية املركز  الخاصة  فاملعاييراملالياو    من   معينة  أنواع   انعكاس  كيفية   عن  موثوقة  بيانات  هي  املحاسبية  . 

  ضرورًيا  املحاسبية باملعايير لتزاماإل يكون  وبالتالي. للشركة املالية  البيانات في واألحداث املعامالت
ً
 البيانات  لعرض عادة

)عادلة،  بطريقة  املالية
1

  البيان   هذا  يتعلق.  مهنية  أو  محاسبية  رسمية  تنظيمية  هيئةتصدره    كتابي  كما يعرف بانه بيان  (3

 
، مجلة العلوم االقتصادية  البيئة املحاسبية الجزائرية في ظل تطبيق معايير املحاسبة  (،2014:محمد الطاهر دربوش بن طاهر حسين)(1)

 .73(، جامعة محمد بوضياف، املسيلة، الجزائر، ص :12(، العدد)7لد)والتسيير والعلوم التجارية، املج
(، 2(، العدد)4، مجلة االقتصاد الجديد، املجلد)اإلصالح املحاسبي في الجزائر في ظل املعايير املحاسبية الدولية(،  2013: محمد سيد)(2)

 . 209جامعة خميس مليانة، الجزائر، ص:
(3) : Rufo R. Mendoza(2005),  I nternational  Accounting  Standards : Historical   and Rational Perspectives, The 

Accountant’s Journal,  Philippine Institute of Certified Public Accounta,Vol54, No1, p 1. 
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  أو   القياس  أسلوب  ويحدد  األعمال،  باملركز املالي ونتائج  الخاصة  األحداث  أو  العمليات  نوع  أو  املالية  القوائم  بعناصر

 .(1) املناسب  التوصيل أو  التصرف  أو العرض

كل  تهدف  وبش  (IASB)مجلس املعايير املحاسبية الدولية  ومنه فاملعايير املحاسبية الدولية الصادرة من طرف  

م والتنفيذ  لجميع الدول  تكون ذات جودة عالية وقابلة للفه  ير محاسبية على املستوى العامليتوفير معاي  أساس ي الى

إطار   من خالل  االعتراف والقياس موحدة في جميع  الدول  ، وذلك لغاية جميع االفصاحات وأسس  في تطبيقها  الراغبة 

 ( 2) .نظري موحد

 املعايير املحاسبية الدولية  خصائص 1-2

 (13) :منها حيث تتميز املعايير املحاسبية الدولية بجملة من الخصائص          

إذن ان ما يميزها  ،  وزيادة درجة قبولهاسهيل تطبيق  مرنة نتيجة للبدائل والخيارات التي تحتويها والتي تهدف الى ت  ✓

 ؛هو ليس ما تسمح به بل ما تمنعه

 ؛وليس قواعد عادية من خالل مبادئ محاسبية متطابقة   تقوم على معالجة العمليات املحاسبية ✓

 ؛ألحداث على حساب شكلها القانونيتعتمد على مقاربة تعكس الواقع االقتصادي ل  ✓

 ؛عن البيئة القانونية والجبائية استقاللية املحاسبة  تقوم على مبدأ ✓

 املالية. القوائم  كعنصر أساس ي من  همية كبيرة للمالحقأتولي  ✓

 ( IAS/IFRS)  املعايير املحاسبية الدولية تطور  -2

  القبول   تلقى  والتي   عليها   املتعارف  املحاسبية   لألصول   وفقا   املالية  القوائم  إعداد  من   املؤسسات   تتمكن  لكي

 وتعقيد   تشعب  مع  تماشياباملعايير املحاسبية الدولية ،وذلك    االلتزام  من  لها  بد  ال(  IASB)  بتطويرها  قام  والتي  العام،

  التقارير   إلعداد  الدولية"املعايير  اسم   عليها   أطلق   عنها  منقحة  نسخة   لقد تم اصدار ف  وغيرها،  واملالية  التجارية   األعمال 

  الدولية   املحاسبة   معايير  من  مجموعة  املعايير   هذه  من   واملنقحة   األصلية   النسختان  حاليا  وتتضمن  "،(IFRS)املالية

(IAS)) 28  املالية  التقارير  إلعداد  الدولية   املعايير   معياًرا(من  17)  و(  معياًرا  (IFRS .)   باملرونة   تتصف   املعايير  ن تلكونظرا أل  

 . األعمال عالم  لتطور  تبعا مستمرة بصفة تتطور  فهي ة،كي والدينامي

و   (IFRS)معاييرإن   صدر  ما  ومحتوى  ملضمون   
ً
طبيعيا  

ً
وامتدادا  

ً
تطورا املحاسبة  تعتبر  معايير  من  يصدر 

  التقارير   معايير  تفسيرات   ولجنة   (IASB)الدولية  املحاسبة  املعايير  مجلس  طرف  من   عليها  واملصادق  الصادرة  تها وتفسيرا

   هذا  ويعتبر  ،(IFRIC)  الدولية  املالية
ً
  ومستجيبة   مواكبة  محاسبية   معالجات   لوضع  والتحديث  التطوير  في  استمرارا

 
، مجلة العلوم االقتصادية وعلوم   -(IAS/IFRSاملحاسبية الدولية) التحفظ املحاسبي في ضوء املعايير (، 2018: صبرينة شراقة))1(

 .162(، جامعة فرحات عباس ، سطيف ، الجزائر ، ص: 1(، العدد)18التسيير ، املجلد)
، مجلة العلوم االقتصادية  معايير املحاسبةالبيئة املحاسبية الجزائرية في ظل تطبيق    (،2014طاهر حسين)  بن،:محمد الطاهردربوش(2)

 .73(، جامعة محمد بوضياف، املسيلة، الجزائر، ص :12(، العدد)7والتسيير والعلوم التجارية، املجلد)
كات  دور املعايير املحاسبية الدولية في تحقيق تماثل املعلومات املحاسبية دراسة مقارنة بين شر (،  2019: عبد االمير جبار عبد هللا )(3)

اقية والشركات االخرى املدرجة في سوق العراق لألوراق املالية (، 9، مجلة املثنى للعلوم االدارية واالقتصادية، املجلد)االستثمار العر

 .  200(، جامعة املثنى، العراق، ص: 2العدد)



 وفق متطلبات النظام املحاسبي املالي واملعايير املحاسبية الدولية  املادية للتثبيتات الدوري التقييم                  الثاني   الفصل 

53 
 

  هذه   ينشر  (IASB) إن  املالية،  التقارير   مستخدمي  أهداف  لتحقيق  واملعلوماتية  واالقتصادية  التكنولوجية   للتطورات

) إصدارات  سلسلة في املعايير
1

1). 

 الدولية   للمرجعية الجديد الهيكل(: 05)  م رق شكل ال

  

 

 

 

 

 

الصفحات   ،ات محلولةمعايير املحاسبة الدولية دروس وتطبيق ،(2012)لخضر العالوي  باالعتماد علىمن اعداد الباحثة  : املصدر

 .31 :ص ،، الجزائرالزرقاء

عداد  واملعايير الدولية إل   (IAS  ) صدار املعايير املحاسبية الدوليةمن خالل الشكل املوضح أعاله يظهر جليا ان إ

ترتبط ارتباطا وثيقا بلجان التفسيرات حيث  ،الصادرة من طرف لجنة املعايير املحاسبية الدولية    (IFRS)التقارير املالية  

تقدم هي االخرى تفسيرات  (SIC )وبدورها،التقارير املالية  إلعدادبتقديم تفسيرات ملعايير الدولية  (IFRIC)تقوم كل من 

الدولية  املحاسبية  اللجنتي   ،للمعايير  لهتين  املشترك  )والهدف  أ IFRIC/SICن  إزالة  هو  وتقديم توضيحات  (  ي غموض 

 شروحات حول تطبيق املعيار . و 

 ( -IAS/IFRSالدولية )  املحاسبية مزايا تطبيق املعايير - 3

)يأتي ما نذكر موحدة، محاسبية   معايير  تطبيق مزايا  بين  من               
1

2) 

 ؛ األجنبية األموال  رؤوس أسواق  إلى الدخول  سهولة ✓

 يعطي الذي  األجنبية األموال  رؤوس بأسواق مقارنة  املحلية األموال  رؤوس  أسواق  مصداقية زيادة ✓

 ؛واالندماج للشراكة  أكبر  حتمالية إ

 ؛ املحتملين  للدائنين بالنسبة النامية  الدول  في للشركات املالية  القوائم  مصداقية زيادة ✓

 ؛للشركات املال رأس تكلفة  تخفيض ✓

 ؛الدول   مختلف بين  املالية  البيانات  مقارنة قابلية ✓

 ؛ (مشتركة مالية لغة)  املالية  التقارير  فهم قابلية زيادة ✓

 ؛ (قطرية) وطنية محاسبية  معايير  إصدار تكاليف تخفيض ✓

 
مجلة  النظام املحاسبي املالي ملواكبة تطورات املعايير الدولية العداد التقارير املالية،    اطار مقترح  لتحيين (،2019: أسامة معمري )(1)

 .67-66(، جامعة حسيبة بن بوعلي، الشلف، الجزائر، ص: 1(، العدد)5الريادة القتصاديات األعمال، املجلد)
ين مزايا التطبيق وتحدياته من وجهة نظر املمارسين  : ب2007النظام املحاسبي املالي لسنة  ،  (2013حمزة العرابي)  نسيمة أوكيل،  :(2)

 .187- 186(، جامعة خميس مليانة، الجزائر، ص: 2(، العدد)4مجلة االقتصاد الجديد، املجلد)  ،ملهنة املحاسبة في الجزائر

للمرجعية الدولية  االستحداثهيكل   

تفسيرات معايير 

التقارير املالية 

 الدولية

IFRIC 

لجنة تفسيرات 

   املحاسبةمعايير 

 الدولية

SIC 

لدولية ا املعايير 

إلعداد التقارير 

 املالية

IFRS 

املعايير 

 ةياملحاسب

 الدولية

IAS 
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 ؛املالية األوراق أسواق تنظيم سهولة ✓

 .السياسية بالضغوط التأثر  تخفيض ✓

   الجزائر   في املالي املحاسبي  النظام  تطبيق ومشاكل  صعوبات :املطلب الثاني

  هذه  ان  وبما الدولية  املحاسبة  املعايير  من  مستمد  املالي  املحاسبي  النظام  نفإ  سابقا   ذكر  وما  متعارف   هو  كما

  في   ترجمت   الجزائرية  املحاسبية   البيئة  على  سلبا  يعكس  حتما  ذلك  فان،  فيها  الصادرة  البيئة  وتواكب  تتغير  خيرةاأل 

 (1) : كاالتي  واملشاكل  الصعوبات  من سلسلة

افق صعوبة -1    الجبائي  النظام  مع  التو

  واملالية    املحاسبية  املعلومات  من    الدولة  متطلبات   يلبي  الجزائر   في  للمحاسبة  الوطني   املخطط  كان  لقد

  الجباية   وارتبطت   والتعامالت  لألحداث  وجبائية  قانونية  نظرة  على  ترتكز  املحاسبة  من  جعل    بشكل  الضرائب  وحساب

  خلفية  ذات  وقواعد  مبادئ من  يحتويه  بما  املالي املحاسبي  النظام  جاء  معاكسة وبصورة ولكن  وثيقا، ارتباطا  باملحاسبة 

  الجباية  القواعد  بين   الترابط  وعدم  االستقاللية   مميزاتها   أهم   ومن ،  بحتة   اقتصادية  نظرة   وفق   معدة  انكلوسكسونية 

  بالعناصر  يتعلق فيما خاصة  احدثها التي املتغيرات ظل في النظامين بين التوفيق في صعوبة أحدث  ما وهو واملحاسبية

 (. الخ....االهتالك  طرق   التدني، العادلة،  القيمة) النتيجة  حساب في تدخل  التي

 الدولية  املحاسبة من  املطلوبة  القيم بعض  حساب  صعوبة -2

  املحاسبية   املعايير   بعض  تطبيق  في  صعوبة  تجد  الجزائرية  املؤسسات  فان  فعالة   مالية  سوق   غياب  ظل  في 

  فارق   تحديد   او   التثبيتات  تقييم   عادةإ  عند   و أ  املالية  االدوات  لتقييم  بالنسبة   العادلة  القيمة   تحديد   مثل   الدولية

   والخبراء    املثمنين  طرف  من  التقدير  يتطلب  الن   القيمة  تدني  اجراء  عند   وكذلك  ،املؤسسات  بين  إندماج  عند  او  االقتناء

  منفضل   بشكل  االصل  اجزاء  اهتالك  مثل)  باالهتالك  املرتبطة  الصعوبات  الى  إضافة  طائلة  مبالغ  املؤسسات  يكلف  وهذا

  بعض  تطبيق  تشوب  التي   وتعقيدات  صعوبات  من  ذلك  غير   إلى..    االهتالك  طريقة  في  دوريا  النظر  اعادة  الى  باالضافة

 .  املعايير

 الحذر  الحيطة و   مبدا عن والتخلي  العادلة  القيمة على   االعتماد  مخاطر  -3

  ي   اهميتها   ورغم  ،   عليها   تقوم  مقومات  من   العادلة  القيمة   قياس   بخصوص  االول   الفصل   في  سابقا   ذكرنا  كما

  التي   لألدوات   بالنسبة   خاصة  عديدة  مخاطر  على  ينطوي   ذلك   أن  إال    امليزانية  اعداد  تاريخ   في  الحقيقية  القيمة   اعطاء

  محاسبيا   يقيد  الفرق   وجد   فان   وبالتالي  الدورة   نهاية   في  هاتقيم  املؤسسة  فان   املالي   النظام  وحسب   ،   مرارا  قيمتها   تتغير

  وهذا ،  فعال  حدث اذا    اال   االيراد  تسجيل   عدم  على  ينص  والذي   والحذر   الحيطة  مبدأ   عن  وهو خروج ،  ايراد/  عبء  سواء

 . تحققه عدم رغم   النتيجة إلى ويضاف  للضريبة الخاضع وعاء على يؤثر

   فعالة مالية  سوق   غياب -4

 الى وفعالة   نشطة مالية سوق   غياب يثح  من  الدولية  البيئة عن  الجزائر في  االقتصادية  البيئة اختالف   إن

   عدم الى  يدفع ما وهذا  فيها   التداول   حجم وقلة   الجزائر  ببورصة   املدرجة   املؤسسات  من  القليل   العدد جانب

 
 بتصرف. 69- 68، ص: مرجع سابق(، 2016: عبد القادر بكيل، عاشور كتوش)(1)
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  املحللين  املستثمرين  وافادة   بالبورصة  املالية القوائم نشر في  فعاليتها تظهر التي  الدولية   املعايير  أهداف   تحقيق

  بعض تحديد الى  اللجوء  خالل من  وكذلك  املقارنة خالل  من   االقتصادية   القرارات  اتخاذ في  وساعدتهم  والدوليين

 .العادلة القيمة تحديد  مثل  املطلوبة القيم 

   والخيارات  البدائل   كثرة -5

  املالية  املعلومة  تجعل   االخيرة  هذه   متشابهة   لعمليات  املحاسبية  املعالجات  تتيحها  التي  والخيارات  البدائل  إن

  ي أ  فرض  عدم   مع  اخرى   بدائل   أو  وبديل   مرجعي  بديل   وجود  على    املعايير   من   الكثير   تنص   حيث  للمقارنة،  قابلة  غير

  نموذج   املثال  سبيل  على    التطبيق  عند   املستوى   بنفس  البدائل  جميع  يجعل  مما   معين  بديل  لتطبيق  قيود  او  حدود

  املعنوية   والتثبيتات(  IAS40)  والعقارات(  IAS16)  للتثبيتات  الدوري  للتقييم  بديلين  وهما  التقييم  واعادة  التكلفة

(IAS38 )التثبيت  قيمة  الى  اضافتها او كعبء اما تسجل  التي االقتراض لتكاليف بالنسبة وكذلك(IAS23  . ) 

افقإشكالية  -6  الدولية   املحاسبية  واملعايير  املحاسبي  النظام بين التو

    بان   التذكير  الى  تدفعنا  الدولية  املحاسبية  واملعايير   املحاسبي  النظام  بين  التوافق  عن  الحديث  إشكالية  ان 

(SCF  ) تغييرات   تعرف  الدولية  املحاسبية  املعايير  ان  وبما  2004  حتى  الصادرة  املعايير  أساس  على  2007  في  الصادر  

 التعويض  او  املعايير  إضافة  او  تعديل  أو  حذف  خالل  من  يبرز  وهذا  الدولي  االقتصاد  مع  تماشيا  باستمرار  وتطورات

لم يواكب هذه    (SCF)فان    .(9IFRS)باملعيار(  39IAS)واملعيار  (16IFRS)ب  (17IAS)  :املثال  سبيل  على  جديدة  بمعايير

 التعديالت واالستحداثات . 

   تغيرات   تعرف  االخيرة  هذه   لكون   وبالنظر  الدولية  املحاسبية   املعايير   من  مستلهما   باعتباره  ( SCF)  وباختصار

  او  تعديالت  اي  دون   تبينيه  منذ  ساكنا  االخير  هذا  يبقى  العاملية  االعمال  بيئة  تعرفه  وما  االقتصادية  التطورات  تواكب

  النظر  اعادة  من   البد لذا .  الجزائرية البيئة  وليد   يعتبر الذي الجبائي  القانون  مع   سيما وال  ،  حتى   تحسينات  او تغييرات

 النصوص  مع  التكييف  تحقيق  وثانيا  الدولية املحاسبية املعايير مع  او ال    التوافق  تحقيق  اجل من ا  عمق  اكثر  وبصورة

 .  الجبائي  للنظام التشريعية
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   واملعايير  املالي  املحاسبي النظام  ضوء  في الثابتة لألصول  االطار املفاهيمي :  الثالث املطلب  

 الدولية  املحاسبية                                

، فهي املوارد التي   االصول الثابتة وزنا كبيرا في هيكل االصول للمؤسسة خاصة املؤسسات الصناعية  تحتل                  

 تسيطر عليها املؤسسة من خالل استخدامها في النشاط العادي لها  ، وهي نوعان اصول ثابتة ملموسة  وغير ملموسة  

 نواعهاوأصول األ مفهوم  -1

 صول األ  مفهوم 1-1            

  تحقيق    املؤسسة  وتتوقع  املاضية   األحداث   بسبب   الشركة  فيه   تتحكم  مورد   هو   األصل   املفاهيمي   للطار   وفًقا

) املستقبل  في  اقتصادية   منافع
1

  ومراقبة  مسيرة  موارد  بانها  156-08  رقم  التنفيذي  املرسوم  من  20  املادة  عرفتها  حين  في  ،(1

  وتتمثل   ،(F 2)(الكيان)للمؤسسة  مستقبلية  اقتصادية  منافع  تولد  الن   وموجهة   ماضية  احداث  بفعل   املؤسسة  طرف   من

  وما    النقدية  تدفقات  في   مباشرة  غير  او   مباشرة  بصورة  املساهمة   على  االصل  قدرة  في  املستقبلية  االقتصادية  املنافع

 (3) املؤسسة. لصالح يعادلها

  منافع   عن  عبارة   األصل  إن  املالية،  الكشوف  عناصر  عنوان   تحت  6  رقم  البيان  في  (FASB)  ال  أوضح  ولقد

   أحداث   أو  صفقات  نتيجة  االقتصادية  الوحدة  قبل  من  عليها  مسيطر  أو  محَصلة  محتملة  مستقبلية   اقتصادية

 (F 4).ماضية

 : مهمين في عنصرين وتشترك بعضها من تقترب املفاهيم  نفإ  سبق  ما خالل  ومن          

   جارياإل   وأ  االستخدام  خالل من االقتصادية املنافع  لتوليد مصدرا   صول األ  تعتبر  حيث : موارد صول األ  ▪

 . املؤسسة ثروة ضمن   ممتلكات مجرد وليست   البيع وأ

 : حالتين بين  التمييز يمكن  وهنا: االقتصادية املنافع   تحقيق لزامية إ ▪

 . املالي املركز  قائمة ضمن  به عترافاإل  يمكن ال نهفإ قتصاديةإ  منافع  يأ  يدر ال  كانن إو   :لألصل املؤسسة امتالك ✓

 كانت  وإن حتى  لألصل  االقتصادية املنافع  على املؤسسة سيطرة حالة في:  لألصل املؤسسة إمتالك عدم   ✓

 الجوهر االقتصادي فتغليب هنا  ومن . أصولها  هيكل  ضمن كبند  وإدراجه   به اإلعتراف يمكن فإنه التملكه

 . االيجار  طريق  عن عليها  املتحصل صول األ   مثل القانوني  الشكل على

 

 
(1( :Catherine Maillet, Anne LeManh(2007) ,Les Normes Comptables InternationalesIAS / IFRS,  Foucher, 5 Edition,  

Paris, p 33 . 
ألولى عام  جمادى 20مؤرّخ في  156 - 08مرسوم تنفيذّي رقم (، 2008جمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية)لل الرسمية الجريدة:(2)

افق ا 1429  . 13، ص: 27،  العدديتضّمن تطبيق أحكام القانون   2008  مايو سنة 26 املو
افق لي  1429رجب لعام 23قرار مؤرخ في (، 2009الجزائرية الديمقراطية الشعبية) للجمهورية الرسمية الجريدة:(3) ، 2008يوليو 26املو

 . 82ص:  مرجع سابق،، وكذا مدونة الحسابات وقواعد سيرهايحدد قواعد التقييم واملحاسبة ومحتوى الكشوف املالية وعرضها 
، مجلة اإلدارة واإلقتصاد،  األصول غير امللموسة املكونة داخليا ومتطلبات اإلبالغ املالي عنها(، 2013: يحيى التميمي، توفيق شبلي )(4)

 .  51(، جامعة كربالء، بغداد، العراق، ص: 10(، العدد)5املجلد) 
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 صول األ  نواع أ  1-2      

   سرع األ   فاألصل   الزمنية  والفترة  السيولة  ملعياري    وفقا  وذلك   رئيسيتين فئتين  لىإ عام  بشكل  صول األ   تصنف

  فيتم    سيولة  لىإ  التحول   بطيئة  للعناصر  بالنسبة   ماأ   ،والصندوق   البنك  مثل  امليزانية   خر آ  في  يدرج  سيولة   لىإ  تحوال 

) الواحدة  املالية  السنة  تفوق   ملدة   ستعمالها إ  هو   اقتنائها   من   الهدف   ن أل   ، واملباني  راض ياأل   مثل   امليزانية   على أ  في  دراجهاإ
149F

1)، 

  عناصر   نبأ  156-08  رقم   التنفيذي   املرسوم  من  21  املادة  نصت  حيث  املالي،  املحاسبي  النظام  عليه  اعتمد  ما  وهذا

  هذه   لها  ليست  التي  األصول   أما  ،(ثابتة)  جارية  غير  أصوال  تشكل  دائمة  بصورة  املؤسسة  نشاط  لخدمة  املوجهة  األصول 

 (F 2):وهي(. متداولة)  جارية غير أصوال تشكل  فإنها طبيعتها، أو  وجهتها بسبب  الصفة

 الجارية صول األ   :والأ

 : في تتمثل         

  الفترة   تمثل   التي   العادية  االستغالل   دورة  طار إ   في  ستهالكهاإ  وأ  بيعها   وأ  تحقيقها   املؤسسة   تتوقع  التي  صول األ  ▪

 . نقدية شكل في نجازهاإ غاية الى  االستغالل  عملية  ضمن   تدمج التي البضائع  وأ األولية  املواد اقتناء  في املمتدة

   شهرا عشرة 12 خالل  تحقيقها يتوقع والتي   قصيرة ملدة وأ  املعامالت ألغراض ساسا أ  حيازتها تم التي   صول األ  ▪

 .قيود ألي تخضع ال  التي   شابهها ما و أ النقدية ▪

 "التثبيتات"  الجارية  غير   االصول  ثانيا

 : في تتمثل         

 .املعنوية  أو العينية التثبيتات مثل املؤسسة  أنشطة  حتياجاتإ لتغطية املستمر   ستعماللل   املوجهة   األصول  ▪

  غضون   في  إنجازها  املؤسسة   ينوي   التي   أو   املوجهة   غير   أو   الطويل   املدى   على  توظيفها  لغرض  حيازتها   تتم   التي  األصول  ▪

 . املالية  السنة قفال إ تاريخ  تلي التي عشر  اإلثني األشهر

 :التي  الشكل خالل من  لكذ توضيح  ويمكن          

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 .308، ص : مرجع سابق(، 2018ده، جمال خنشور)محمد فيصل ماي: (1)
افق لي  1429رجب لعام 23قرار مؤرخ في (، 2009الجزائرية الديمقراطية الشعبية) للجمهورية الرسمية الجريدة:(2) ، 2008يوليو 26املو

 . 81، ص: مرجع سابق ،سيرهايحدد قواعد التقييم واملحاسبة ومحتوى الكشوف املالية وعرضها وكذا مدونة الحسابات وقواعد 
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 األصول  أنواع (: 06)  رقم  شكل ال

 

 

 

 

     

 

 

   

 (  2009)الشعبية الديمقراطية الجزائرية جمهوريةباالعتماد على الجريدة الرسمية  لل إعداد الباحثةمن  : املصدر

  املادية   التثبيتات   ما أ  عنها  مبسطة  فكره   إلعطاء  مختصر  بشكل  واملالية  املعنوية  التثبيتات  من  كل  سنتناول                    

 . موضوعنا محور  باعتبارها  واسع بشكل فسنتاولها 

 )االصول الثابتة( التثبيتات  نواعأ -2

  منافع   تحقيق  هو  اقتنائها  من  والهدف  املؤسسة  طرف  من  فيها  املتحكم  الثابتة  صول األ   هي  التثبيتات  نإ              

  تستغرق    أن   املفترض   ومن   املؤسسة   حيازة  في  تظل  ومالية  ومادية  ةيو عنم  تثبيتات  لىإ  تصنف  وهي  مستقبلية،  إقتصادية

  20/ح :التالية  الحسابات  وتشمل   امليزانية  بنود  من  الثانية  املجموعة  تشغل  وهي  ،سنة  من   أكثر   إلى  إستعمالها  مدة

  26/انجازها،ح  الجاري  التثبيتات   23/ح   امتياز.  شكل  في  التثبيتات   22/ح  العينية،  التثبيتات 21/ح املعنوية، التثبيتات

  خسائر   29/ح  تثبيتات،  اهتالك  28/ح  اخرى،  مالية  تثبيتات  27/ح  باملساهمات،  ملحقة  دائنة  وحسابات  مساهمات

 . التثبيتات  عن القيمة 

 : نواعأ  لثالثة  امللموسة  الثابتة  األصول  وتتنوع             

   املعنوية التثبيتات  2-1         

  وغير   نقدية  غير  للتحديد  قابلة  أصول   "أنها  على  (SCF)  من  2-121  املادة  حسب  املعنوية  الثابتة  األصول   تعرَّف ▪

  والعالمات   التجارية  املحالت:  مثال  بها  واملقصود  ،"العادية  املؤسسة  أنشطة  إطار  في  ومستعملة  مراقبة  مادية،

  موجه   منجمي   حقل  تنمية   ومصاريف  واإلعفاءات،  األخرى،   االستغالل  رخص   أو   املعلوماتية  وبرامج  املكتسبة، 

 ،20/ح  الحساب  ضمن املعنوية  التثبيتات  وتسجل التجاري  لالستغالل

  يتوفر   أن   ويجب  مادي،  وجود  له  ليس  لكن  للتحديد  قابل  نقدي  غير  أصلعلى انها "  (IAS38)  املعيار   عرفها  كما ▪

  الشرط   أما   التطوير، أو الشراء مثل  سابقة   ألحداث  نتيجة  عليه   املؤسسة سيطرة: امللموس  غير   األصل في  شرطين

الجار يه االصول   االصول غير الجارية)التثبيتات( 

 التثبيتات العينية التثبيتات املالية  التثبيتات املعنوية

 واملنشئاتاالراض ي 

 االصول البيولوجية

 عقارات التوظيف

 املدينون  املخزونات النقدية وما شابهها

 االصول 
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  بتدفقات   ممثلة   اقتصادية  منافع  على  األصل   ستخدامإ  أو  قتناءإ  نتيجة   املؤسسة  تحصل  أن   يتوقع  أن   فهو   الثاني

 )1) ".مستقبلية نقدية

 (2) بها  اإلعتراف شروط ومن    

  عنواأ  لجميع بالنسبة  مشترك  الشرط   وهذا : مستقبلية نقدية بتدفقات  تأتي أن  املحتمل  من  كانت إذا ✓

 . ستخدامهإ  نتيجة نقدية تدفقات يولد كان ذاإ  الإ  باألصل  عترافاإل   يمكن ال  بحيث   صول األ 

 باقي عن منفصل  بشكل  تكلفة قياس يمكن يأ: صادق بشكل  األصل تكلفة  قياس باإلمكان كان إذا ✓

 .خرى األ   العناصر

 املالية   التثبيتات 2-2                  

  هذه   اعتبار  يمكن  وال  الدائم،  لالستعمال   موجهة  ديون   أو  سندات  أسهم،  تكون   قد  الجارية  غير  املالية  األصول 

  تاريخ   إلى  أو  ،طويلة  فترة  إلى  األصول   بهده  لالحتفاظ  النية  لها  املؤسسة  كانتاذا  إال   جارية   غير  مالية   أصوال   األصول 

 (3) .طويلة ملدة بها   حتفاظاإل   على القدرة ولها   ستحقاقهاإ

  العقارية   القيم  غبر  من  الكيانات  من  كيان  ألي  اململوكة  املالية  األصول   تكون ":  (SCF)  من  1-122  املادة  وحسب

  والدواعي   لنفعيتها  تبعا  الحسابات في  إدراج  محل  جارية،  مالية أصول  شكل  في  املذكورة األخرى   املالية  واألصول  املوظفة

  مساهمات   26/ح   الحسابين  ضمن  املالية  التثبيتات  وتسجل،  (4)"وجهتها  تغيير  عند  أو  اقتنائها   عند   سائدة   كانت  التي 

 .  أخرى  مالية  ثبيتاتت 27/وح بمساهمات ملحقة  دائنة  كحسابات

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
عياش ي):  (1) الزهراء  فاطمة  سماش،  املعايير  (،  2019كمال  ظل  في  امللموسة  غير  األصول  عن  املحاسبي  واإلفصاح  القياس  تحديات 

ادرار، الجزائر،  (، جامعة احمد درارية،  1(، العدد)7، مجلة التكامل االقتصادي، املجلد)SCFاملحاسبية الدولية والنظام املحاسبي املالي 

 .46ص: 
، مجلة الدراسات  املعالجة املحاسبية الهتالك التثبيتات حسب النظام املحاسبي املالي مع دراسة حاالت(،  2012مصطفى عوادي):  (2)

 بتصرف. 125(، جامعة الوادي، الجزائر، ص 5(، العدد)5االقتصادية واملالية، املجلد)
(3( :Jacqueline langot (2006),Comptobilité Anglo–Saxonne Normes US GAAP et Rrapprochements avec Les 

IAS/IFRS, Economica, 5ème édition, Paris , p 165. 
افق لي    1429رجب لعام  23قرار مؤرخ في  (،  2009الديمقراطية الشعبية)  الجزائرية  للجمهورية  الرسمية  الجريدة:(4) ،  2008يوليو  26املو

 . 11 ، ص:مرجع سابق، واملحاسبة ومحتوى الكشوف املالية وعرضها وكذا مدونة الحسابات وقواعد سيرهايحدد قواعد التقييم 
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   املادية  لى التثبيتاتمدخل مفاهيمي إ املطلب الرابع :

يستخدم مصطلح املمتلكات والالت واملعدات لوصف األصول امللموسة ذات الطبيعة طويلة األجل كما تداولها  

(SCF" ضمن مواده تحت إسم" التثبيتات املادية )،  والتي يتم الحصول عليها لالستخدام في العمليات. ويشمل هذا

. وقد تقع تحت عدة تسميات  النوع من التثبيتات عموًما مثل هذه العناصر املباني والالت واألثاث واألراض ي واملركبات

 لة االجل . االصول الثابتة امللموسة االصول الثابتةامللموسة طوي

   وخصائصها  بها عترافاإل  وشروط املادية التثبيتات مفهوم -1

  يوجد   نهأ  إال  أهدافها،  تحقيق  في  املؤسسة  عليها  تعتمد  التي  الرئيسية  صادرامل   من  مصدرا  خيرةاأل   هذه  تعتبر

او في ضور    (SCF)وردت لها عدة تعاريف  سواء في ضوء    وتقييمها  ولقد  .وتقييمها  عليها الحصول   طرق   في  كبير  ختالفإ

 .(IAS16)املعيار 

  املادية التثبيتات  مفهوم 1-1                

  شركة   بها   تحتفظ  التي   امللموسة   األصول : " أنها  على 6  الفقرة   في  امللموسة   الثابتة  األصول   (IAS16)  املعيار   يعّرف ▪

 ويتوقع  إدارية  أغراض أو  ثالثة، ألطراف الستئجارها أو  الخدمات، أو السلع يدتزو  أو  إنتاج في ستخدامهاإل  إما

 (51 ).واحدة  مالية  سنة  من  ألكثر  ستخدامهاإ

  املؤسسة،   لرقابة   خاضعة  مادية  أصول "  عن  عبارة  امللموسة  الثابتة  األصول   نأ  Jean-Jacques  كما يعرفها ▪

  اإلدارية   العمليات  في  ستخداماإل   الخدمات،  تقديم  السلع،  إنتاج  في  ستخدامهاإ   بغرض  قتناؤهاإ  يتم   بأنه  تتميز 

 .(12) "محاسبية دورة  من  ألكثر ستخدامهاإ  ينتظر كما  تأجيرها، أو

  نتاج اإل   جلأ   من   الكيان  يحوزه  عيني  صلأ  هو  العيني  التثبيت"  يلي   كما  (SCF)من    1-121عرفتها املادة    في حين ▪

  بعد ما لىإ ستعماله إ مدة تستمر نأ يفترض والذي داريةاإل   لألغراض ستعمالواإل  يجارواإل  الخدمات وتقديم

 (53)"املالية  السنة

  جل أ  من  املؤسسة  تكتسبه  ملموس  ثابت  صلأ  هو  املادي  التثبيت  ن بأ  القول   يمكن  السابقة  التعاريف  ومن

 . سنة من  كثر أ لىإ ستعمالهإ  مدة تزيد حيث خرى أ وألغراض جاروإي وخدمات   نتاجإ  من  بها  تقوم التي   بالنشاطات القيام

 وخصائصها    املادية بالتثبيتات عترافاإل  شروط   1-2       

  شرطين   حسب   األصول   لتقييم  العامة   للقاعدة  طبقا   كأصل   الحسابات   في  مادي  كتثبيت  األصل   إدراج   يتم  حيث          

 (4) :هما  أساسيين

 مستقبلية.  اقتصادية منافع به ترتبط أن  املحتمل   ومن سابقة  أحداث بسبب  مراقب  بمورد يتعلق األمر  كان إذا  -

 . صادقة بصورة التقدير  ممكنة تكلفته  كانت إذا  -

 
(1) : Catherine Maillet,  Anne Le Manh(2007) ,  op.cit, p 82. 
(2) : Jean-Jacques Julian (2007),  Les Normes Comptables Internationales IFRS/IAS Foucher, 2eme édition,  Paris, p 46. 

افق لي    1429رجب لعام  23قرار مؤرخ في    (،2009الجزائرية الديمقراطية الشعبية)  للجمهورية  الرسمية  الجريدة:(3) ،  2008يوليو  26املو

 .8، ص: ضها وكذا مدونة الحسابات وقواعد سيرها، مرجع سابقيحدد قواعد التقييم واملحاسبة ومحتوى الكشوف املالية وعر 
 نفسه:(4)
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 ( 11) : بيي يزنها تتمأ املادية التثبيتات  خصائص  ومن بين

  سوى   الثابتة  األصول   ضمن  تسجل  ال   حيث  البيع،  بغرض  وليس  النشاط   في  ستخداماإل   بغرض  قتناؤهاإ  يتم ▪

 ؛للمؤسسة املعتاد النشاط في تستخدم  التي   األصول 

  عدد مدى على خدمات تدر  الثابتة  فاألصول  لالهتالك،  عادة خضعتو  األجل  طويلة  طبيعة  ذات أنها  ▪

  علىتكلفتها  توزيع ويتم السنوات،   من
ً
 ؛ االهتالكاقساط    طريق   عن مستقبلية  راتفت

 . املحل  شهرة مثل ملموسة الغير  التثبيتات  عن تختلف بذلك  وهي ملموس،  مادي وجود لها أن ▪

    املادية التثبيتات  نواعأ -2

 (12):يلي  فيما نحصرها موجودات عدة إلى املادية التثبيتات  وتنقسم         

  األراض ي   بينما  ت،  مخزونا  تعتبر  بيعها  إعادة  بهدف  تشترى   التي  فاألراض ي  تثبيتات،  األراض ي  كّل   ليست:  األراض ي ▪

 تثبيتات؛  فهي ومنشآت  مصانع إقامة   لغرض توجد التي

  األراض ي   اقتناء•  تكلفة   ضمن  تدخل  ال   التي   األحداث  الحساب   هذا   في  وتسجل:  األراض ي  وتهيئة  ترتيب  عمليات ▪

 ذاتها؛  بحد كتثبيتات تعالج حيث

 املباني؛ من غيرها أو  إدارية أو صناعية   مباني سواءً  القاعدية  املنشآت جميع وتضم: لبناءاتا ▪

  اإلنتاج •    عملية  في  تستخدم  التي  التقنية  املنشآت  جميع  في  وتتمثل :  الصناعية  واألدوات   املعدات و   اآلالت ▪

 األرض؛ عن  غالبا فصلها ويصعب طويلة  زمنية  لفترات

 . وغيرها اللي اإلعالم  ومعدات واألثاث  والتجهيزات النقل وسائل تشمل: ألخرى ا املادية  التثبيتات  ▪

  زمنية   لفترات  والخدمات  السلع  إنتاج   في  تساهم  ألنها  جاريةال  غير  األصول   أهم  من  العينية  التثبيتات   وتعتبر

  يؤثر   ونفقاتها  اقتناءها  تكلفة   حساب  في  الخطأ   أّن   كما  الخسارة،  أو  الربح  تحقيق   على  كبيرة  وبدرجة  بذلك  وتؤثر  طويلة،

 .سنة من  ألكثر املالية القوائم على

  ى إل  بدوره  يتفرع  والذي  21/ح  الحساب  ضمن  األصول   جانب  املالي  املركز  قائمة  ضمن  املادية    التثبيتات  وتندرج

   :التالية الفرعية  الحسابات

 

 

 

 

 

 
اقع إعادة تقييم التثبيتات(،  2018مروان مباركي ، حمزة العرابي)  :(1) املادية في الجزائر في ظل النظام املحاسبي املالي "دراسة على    و

، الجزائر، ص: 2(، جامعة البليدة  2(، العدد)13، مجلة األبحاث االقتصادية، املجلد)مستوى الشركات الصناعية املسعرة في البورصة

258 . 
، املعالجة املحاسبية للتثبيتات املادية وفق النظام املحاسبي املالي حالة مجمع متيجي  (،2018: عبد اللطيف عثمان، عباس لحمر )(2)

 . 59- 58(، جامعة حسيبة بن بوعلي، الشلف، الجزائر، ص: 2(، العدد)4مجلة الريادة القتصاديات األعمال، املجلد) 
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 ( SCF) : الحسابات الفرعية للتثبيتات املادية وفق ( 12رقم )  الجدول 

 Immobilisations corporelles ملاديةا التثبيتات 21ح/

 الحساب سمإ رقم الحساب

 راض ياأل  211

 راض ي  عملية ترتيب وتهيئة األ  212

 املباني  213

 صناعية وأدوات  معدات تقنية، تركيبات 215

 خرى األ  املادية التثبيتات  218

 (SCF)  املصدر:  من اعداد  الباحثة باالعتماد على  

 املادية األصول  وفصل  جمع  مبادئ -3     

 (161):كالتي 2006 لسنة املالي املحاسبي  النظام  مشروع من  321-4 املادة حددت ولقد

   رسملتها يتم ال  وبالتالي ستخدامها،إ سنة في  بالكامل  مستهلكة  املنخفضة القيمة  ذات العناصر عتبار إ يمكن ✓

 ؛تثبيتات شكل  على تدرج ال وبالتالي

   ستعمالهاإ  كان  ذاإ  تثبيتات،  شكل  على  الخصوصية   ذات  الصيانة  ومعدات  الغيار  بقطع  عترافاإل   يتم ✓
ً
  مرتبطا

 ؛ مالية سنة  من  ألكثر ستخدامهاإ ينوي  الكيان  كان ذاإو  آخر، عيني بتثبيت 

  اقتصادية  منافع  توفر  أو  مختلفة  إنتاجية   أعمار   لها  كانت  إذا   منفصلة  كعناصر  األصل  مكونات  مع  التعامل  يتم ✓

 ؛مختلفة بوتيرة

   واألمنية البيئية  األصول  تعتبر ✓
ً
   املستقبلية قتصاديةاإل املنافع ورفع بزيادة للكيان سمحت  إذا  عينية أصوال

 . عليها الحصول   يتم لم  لو عليها  الحصول   املمكن من  كان التي   بتلك مقارنة أخرى  ألصول 

 (SCF) للتثبيتات وفق  االولي  لتقييمق اطر  -4

إي املادية عند  التكلفة    كتسابهاتم تقييم التثبيتات  وكيفية قياسها باختالف طرق  بالتكلفة ويختلف مفهوم 

ويمكن التمييز   (SCF) من   2-112املادة    به  ت جاء  ما   للتثبيتات حسب  االولي  للتقييم  العامة  القواعد  وفيما يلي   الحيازة

 (2)بين:

 : بالنسبة لألصول املكتسبة بمقابل )الشراء( ويمكن التمييز بين حالتين بمقابل نقدي  تكلفة االقتناء ✓

 ؛ او على الحساب

 ؛: وهنا تخص األصول املنتجة ذاتيا من طرف املؤسسة )بوسائل املؤسسة(اإلنتاج تكلفة  ✓

 
(1) : Republique Algerienne Democratiqueet Populaire  Ministère des finances (2006), Projet de Système Comptable 

Financier,Conseil National de La  Comptabilité, Algérie,p15 
افق لي  1429رجب لعام 23قرار مؤرخ في (، 2009لجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية)لالجريدة الرسمية : (2) ، 2008يوليو 26املو

 .7، ص: مرجع سابق، واملحاسبة ومحتوى الكشوف املالية وعرضها وكذا مدونة الحسابات وقواعد سيرهايحدد قواعد التقييم 
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ب نوعية األصول املتبادلة متجانسة أو غير متجانسة فتكون القيمة  حس  حالتينوهنا نميز  تكلفة التبادل:   ✓

املتجانسة   الغير  األصول  تبادل  حالة  في  املتماثلة(العادلة  والقيمة    املقدم  األصل  حالة  وفي  )الغير  مجانا، 

 ؛في حالة تبادل األصول املتجانسة )املتماثلة(املحاسبية الصافية 

 .املقدمة كمساهمات عينية : وهذا بالنسبة لألصول قيمة االسهام ✓

 وفق النظام املحاسبي املالي واملعايير املحاسبية الدولية   : التثبيتات الخامس  املطلب

ويمكن تلخيص  املعايير املحاسبية الدولية    وأ   ( SCF)  مستوى   على  سواء كبيرا حيزا  خذت األصول الثابتة لقد أ

 : املوالي االصول الثابتة في الجدول  مضمونهامواطن الفقرات واملعايير التي كان محور 

 الدولية   املحاسبية واملعايير  املالي  املحاسبي  النظام وفق التثبيتات(: 13)  رقم جدول لا

 املالي  املحاسبي  النظام املالية املحاسبية املعايير  صول الثابتةاأل 

  الدولي املحاسبي  املعيار  • املادية  التثبيتات

(16IAS)  "،املنشآت املمتلكات  

 "واملعدات

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 شروط االعتراف كأصل   1- 11املادة  •

تتضمن  طرق التقييم تكلفة الحيازة  باالضافة    4/ 2/3/   1-112املادة    •

 الى تكلفة التقييم االولي.

 املادي.   التثبيت مفهوم1-121 املادة •

 شروط االعتراف به كتثبيت مادي.  3-121املادة  •

 املادية  شروط التجميع او الفصل بين التثبيتات  4-121املادة  •

او    5- 121املادة   • االنتاج  تكلفة  ضمن  التكاليف  دمج  يخص  ما  كل 

 االقتناء. 

كتثبيت   بإدراجهايخص التكاليف الالحقة سواء    مل  كل  6- 121  املادة •

 او كعبء. 

االهتالكات  7/8/9- 121  املادة • يخص  ما  وكل   كل  وطرق  مفهوم  من 

 التغيرات التي قد تطرا على هذا الحساب خالل السنة املالية.  

 التنازل  طرق  كل)امليزانية  من التثبيت حذف ما يخص كل121-11/12 •

 اقتصادية(.  منافع انتظار من او عدم او بيع شطب

  الدولي املحاسبي  املعيار  • 

(36IAS تدني قيمة األصول" )  " 

اعادة    20/21/22/23/24- 121املادة    • عملية  يخص  ما  كل  تتضمن 

   التقييم للتثبيت املادي

تتضمن كل ما يخص    10-121واملادة    9/10/11/ 6/7/8/ 5-112ملادة  ا •

 . املاديتدني قيمة التثبيت 

للتثبيت   26/  25-121املادة   • القيمة  خسارة  معالجة  كيفية  تتضمن 

 املعاد تقييمه. 

املعيار املحاسبي الدولي:    • املعنوية  التثبيتات

(IAS38)االصول غير امللموسة" " 

 

 

 

 

 

 

   كأصل االعتراف شروط 1-11 ملادةا •

  الحيازة   تكلفة  التقييم   طرق    تتضمن  املواد  وهذه  4/ 2/3/  1-112   املادة •

 االولي. التقييم تكلفة الى باالضافة

 مفهوم التثبيت املعنوي   2-121املادة  •

 معنوي كتثبيت  به االعتراف شروط 3- 121 ملادةا •

   االنتاج  تكلفة ضمن التكاليف دمج يخص مل كل 5-121 املادة •

 االقتناء.  او

  كتثبيت  بإدراجها سواء   الالحقة التكاليف يخص مل كل 6-121 املادة •

 كعبء  او
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  الدولي املحاسبي  املعيار  •

(IAS36" )االصول  قيمة تدني " 

 

 وكل   وطرق   مفهوم  من  االهتالكات  يخص  ما  كل13/   7/8-121  املادة •

 . املالية السنة خالل الحساب هذا على تطرا قد التي  التغيرات

كل ما يخص حذف التثبيت من  امليزانية)كل طرق    11/12- 121املادة   •

 التنازل شطب او بيع او عدم انتظار من منافع اقتصادية ( . 

 التنمية  نفقات يخص ما كل  14/ 13-121 املادة •

كل تثبيت معنوي يعالج تقيمه مثل التثبيت املادي    بان27- 121املادة   •

ظ  20/21/22/23/24- 121املادة  حسب   في  فقط  القيمة وهذا  تحديد  ل 

 . نوي في سوق نشطاملع .الحقيقية للتثبيت

  يخص   مال  ك   تتضمن  10-121  دةواملا  11/ 10/ 8/9/ 6/7/ 5-112  املادة •

 املعنوي  التثبيت قيمة تدني

  للتثبيت   القيمة  خسارة  معالجة  كيفية   تتضمن  26/ 25- 121املادة   •

 تقييمه.  املعاد

 التثبيتات املالية

)االصول املالية غير  

 الجارية ( 

 محاسبة املالية االدوات •

 (IFRS 9) التغطية

 االفصاحات املالية األدوات •

(IFRS7 ) 

 و االعتراف املالية األدوات •

 ( IAS 39)القياس

 كل ما يخص التثبيتات املالية .  9/ 7/8/ 5/6/ 3/4/ 1/2-122املادة  •

 

 املمتلكات عن املحاسبة العقارات املوظفة 

 ( IAS40)االستثمارية

كل ما يخص عقارات التوظيف حيث اعتبرها    18/ 17/ 16- 121املادة   •

 النظام املحاسبي املالي كحالة خاصة. 

 البيولوجية  االصول 

 

 الزراعة  أعمال عن املحاسبة

(41 IAS ) 

  النظام   اعتبرها  حيث  البيولوجية  االصول   يخص  ما  كل  19-121املادة  

 .  خاصة خرى كحالة املالي هي اال املحاسبي 

خاصة بتقييم املنتوجات الزراعية عند  ادراجها االول او    7-123املادة   •

 عند نهاية السنة املالية . 

 رجب23 في مؤرخ قرار  ،(2009)الشعبية الديمقراطية الجزائرية للجمهورية الرسمية الجريدةباالعتماد على  من اعداد الباحثة املصدر : 

افق 1429 لعام   الحسابات مدونة وكذا وعرضها املالية الكشوف ومحتوى  واملحاسبة  التقييم قواعد يحدد ،2008 يوليو 26 لي املو

 سابق مرجع ،سيرها وقواعد
 

تصنيفها  حسب طريقة اكتسابها    للتثبيتات يتوقفخرى  هناك حاالت أ  في الجدول   هلى ما سبق ذكر إ  باإلضافة            

يخص مواطن    شارة لها  بصورة مختصرة فيما يد اإل ر والي بشكل مفصل فقط هنا ن ألول مرة والتي سنراها في املبحث امل

 : لها بصورة مستقلة وهي كالتالي تواملعايير املحاسبية التي أفرد( SCF)تناولها في 

   الحكومية"  "اإلعانات( IAS 20 )خيرة تعالج وفق املعيار: هذه األ عاناتتات محصل عليها عن طريق اإل تثبي ▪

 ؛حاسبي املالي عالجت ذه النقطةمن النظام امل  5/  2/4-124ن املادة وفي املقابل فإ

والذي    "يجارعقود اإل "  (IAS  17)  املعيار   وفق  كانت تعالج  خيرةاأل   هذه  :يجارطريق اإل   عن   عليها  محصل   تثبيتات ▪

عن  تناولت املحاسبة    ( SCF)  من  4/  3/  1/2-135  املادة  ن فإ  املقابل  وفي(  IFRS16) عوض حاليا بمعيار اإلبالغ املالي

 ؛االصول املستأجرة
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  العمالت   صرف  أسعار  في  التغيرات  "آثار  (21IAS  )خصص لها املعيار عليها بالعمالت االجنبية:    محصل   تثبيتات ▪

 ؛ ل املحصل لها بالعمالت األجنبيةصو ملعالجة األ  (SCF) من 1-137األجنبية" واملادة 

  IFRS5 5)بالغ املالي : تعالج هذه األخيرة وفق معيار اإل والعمليات غير املستمرة للبيع  املقتناة  املتداولة غير   األصول  ▪

 ؛ (SCF)في حين لم يتطرق إليها (

التي تدمج فيها    الحالة  (.SCF)من    3-126واملادة   (  23IAS)تناول املعيار  :  قتراضاإل  طريق  عن   عليها  محصل  تثبيتات ▪

 . من تكلفة التثبيت تكاليف االقتراض ض 

وفق املعايير املحاسبية الدولية والنظام املحاسبي املالي  حول التثبيتات  سفله  من خالل الجدول وما عرض أ    

األ ، هذا  اعتمد  بعض  خير  حيث  فيعلى  الدولية  املحاسبية  أ  التثبيتات   معالجة  املعايير  إال  كامل  بوجه  قام  وليس  نه 

 .  وصية البيئة املحاسبية الجزائريةخص همية بما يتناسب األ ات منها ذات قتباس بعض الفقر با

  واملعايير  املالي املحاسبي النظام وفق املادية للتثبيتات االولي التقييمملبحث الثاني: ا

 . الدولية املحاسبية

كما    طويلة   الطبيعة  ذات  امللموسة  األصول   لوصف  واملعدات  والالت  املمتلكات  مصطلح  يستخدم األجل 

  عمليات   خالل  من   عادة  ها إقتناء  يتم  حيث،"التثبيتات املادية  "سمحاسبي املالي ضمن مواده تحت إتداولها النظام امل

  كما يمكن   نقل  وسائل  أو  معدات   أو  مباني  شراء  عند   الحال  هو   كما  الوحدات،   من  وغيرها  اإلقتصادية  الوحدة  بين   تبادل

   إقتناؤها 
ً
  لفترة   املؤسسة    داخل  إستخدامها  ألغراض   داخليا   معينة  أصول   إنتاج  طريق   عن  أو  تبرعات   طريق   عن  أيضا

،   طويلة
ً
للتقييم    كأساس   التكلفة  تستخدم  الثابتة  األصول   أحد  إقتناء  عند  فإنه  واملؤسسات  الشركات   جميع   فى  نسبيا

  إثبات   يتم   أن   يجب   نهفإ  ولذلك   اإلقتناء  تاريخ   في  السوقية  لقيمته   تقدير   أفضل   هي   األصل  تكلفة   أن   إعتبار  على  وذلك

  ، املؤسسة   تتحملها   التي  الفعلية  بالتكلفة  الدفاتر  في   األصول   من  غيرها  شأن  ذلك  في  شأنها  الثابتة   األصول   إقتناء

ه  مهم  جد   لها  األولي  فالتقييم 
ّ
  ترصد   التي  واملصاريف  األصل،   تكلفة   من   جزءا   تعتبر   التي   املصاريف   بين  التمييز  يتطلب  ألن

مختلف طرق إكتسابها وفق   البد من التطرق الىتثبيتات املادية ولي للعلى التقييم األ  وللوقوف.الدخل  قائمةفي  مباشرة

 .  ر املرجعية الدولية التي تحكمهاطاأل 
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 ( واملعدات  املنشآت املمتلكات،)(  IAS  16) الدولي املحاسبي  املعيار   تقديماملطلب األول: 

 ستفادةاإل   تقتنى ألغراض   حيث  لها،  نتاجيةاملؤسسة طاقة إ   تمتلكها  التيواملعدات    املمتلكات،املنشآت  تمثل

السيارات    الالت،  املباني،  مثل  لالهتالك  قابلة  وقد تكون   بها،  املتاجرة  أو  بيعها  لغرض  وليس  املؤسسة  نشاط  في  منها

  16)  املحاسبي  املعيار  وهو  مستقال  معيارا  لها   أفردت  حيث  األراض ي  مثل  لالهتالك  قابلة  غير  أو  وغيرها،  واملعدات   األثاث

IAS) . 

 الهدف من  املعيار  -1

 :يمكن تلخيصها في  النقاط التالية املادية  للتثبيتات املحاسبية  املعالجة  إيضاح  يهدف هذا املعيار إلى   

املادية   الثابتة  األصول  به تسجل  أن يجب  الذي  باالعتراف واملبلغ يتعلق فيما املختلفة  الجوانب التطرق إلى ✓

 ؛اقتنائها عند مبدئيا

ن  باستخدام نموذجي وذلك بتعديل قيمتها الدفترية غيرات في القيمة بعد اإلعتراف األولي للتثبيتاتظهار التإ ✓

 ؛ نموذج التكلفة واعادة التقييم

  بسبب منها   املحتملة  ( وكل االنخفاضات)طرق االهتالك والتعديالت املمكنة  املسائل املتعلقة باالهتالكات  ✓

 ؛باإلضافة إلى القضايا املتعلقة بخروج التثبيتات من املؤسسة ( )تدني القيمة قيمتها  نقص

 ؛متطلبات اإلفصاح الالزمة ✓

 املعيار  نطاق -2

)مختلفة:  معالجة آخر  معيار فيها يفرض التي الحاالت  في إال   املادية التثبيتات على  املعيار هذا تطبيق  يتم 
1

1) 

   للبيع  بها   كمحتفظ  املصنفة  واملعدات   والالت  املمتلكات  ✓
ً
(  IFRS5)  املالية   التقارير   إلعداد   الدولية   للمعايير  وفقا

 ؛ املتوقفة  والعمليات  للبيع بها املحتفظ املتداولة  غير املوجودات

 ؛الزراعة" IAS 41"الزراعي   بالنشاط املتعلقة البيولوجية   األصول  ✓

والقياس ✓   الستكشاف   (IFRS 6)  املالية   التقارير   إلعداد  الدولي  "معيار  االستكشاف   والتقييم ألصول   االعتراف 

 ؛املعدنية("  املوارد وتقييم

 . املتجددة املماثلة غير  من املوارد وغيرها الطبيعي  والغاز  النفط مثل  املعدنية  حتياطياتواإل  املعادن  حقوق  ✓

  صنف   بكل  خاصة   معايير   وفق  معالجتها  تتم  التي  املادية  األصول   من  الخاصة  شارة الى الحاالتوهنا تجدر اإل 

  باملعيار  عوض  والذي(  IAS17  )التمويلي التي تعالج وفق املعيار    اإليجار  األصول املحصل عليها عن طريق عقود  مثل

(IFRS16 )املعيار وفق تعالج  التي  التوظيف وعقارات( 40IAS) . 

 

 

 

 

 
(1) : International Accounting Standards Board)2016( , op.cit,   P A929. 
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 ( االولي )التقييم  املادية التثبيتات على الحصول  طرق  املطلب الثاني:

اما عن طريق االقتناء او ان تنتجها املؤسسة     التثبيتات املادية الحصول على  هناك عدة طرق يتم بها  

عن طريق التبادل او االيجار او عن طريق االعانة ، او ان تكون عبارة عن مساهمة او عقار او   وبوسائلها الخاصة ا

 بيولوجي .  ال اص

 التبادل   ، االنتاج الذاتي او االقتناء  طريق  عن  املكتسبة ادية امل التثبيتات -1

 االقتناء  طريق  عن   املكتسبة  ملادية ا  التثبيتات 1-1           

 تكلفة االقتناء :أوال

الشروط ملعالجتها محاسبيا كما  فيها جميع   والتي تتوفر    املادية   التثبيتات  تدرج  (SCF)من    5  -121للمادة      وفقا

  املدفوعة  والرسوم أماكنها،  في وتجهيزها االقتناء تكاليف مباشرة واملتضمنة   إليها املنسوبة  بتكلفتها الحسابات صل فياأل 

حيث تناولت ذلك بصورة  (  IAS  16)من املعيار   15وهذا ما يتطابق مع الفقرة  األخرى،   املباشرة   واألعباء   املسترجعة   غير 

)نظام املحاسبي املالي وتتمثل فيكثر مما ورد في المفصلة أ
1

1) 

  بما   التنزيالت  جميع   لالسترداد بعد خصم   القابلة  غير  والضرائب   الجمركية  الرسوم  ذلك  في  بما    الشراء  سعر ▪

 ؛ التجارية الخصومات فيها

االستخدام    على  قادرة  تكون   لكي  الالزم  والشرط  املوقع  إلى  األصول   ترجع إلحضار  اخرى املباشرة  ي تكاليفأ ▪

 ؛بها )قررتها( القيام  اإلدارة  تنوي  التي بالطريقة

  األصل   اقتناء  عن  الناش ئ   االلتزام)  ،املوجود فيه  املوقع  ستعادةوأزالته وإ  البند  تفكيك  لتكاليف  ولياأل   التقدير ▪

 ؛(اإلنتاج خالل تلك الفترة غير  ألغراض  استخدامه أو

 (2):(IAS 16)من املعيار  17ورد في الفقرة  التكاليف املباشرة لألصل كما ومن أمثلة

  الناشئة   "املوظفين  منافع"  املحاسبي  املحاسبة  ملعيار  في  املحدد  النحو  علي)  املوظفين  منافع  تكاليف ▪

 ؛ واملعدات  تواملنشآ املمتلكات   بند اقتناء أو  تشييد عن مباشره

 ؛ األولية االستالم واملناولة تكاليف و  املوقع إعداد تكاليف ▪

 ؛ املهنيين تكاليف والتجميع التركيب  تكاليف ▪

   . ذا كان يعمل بصورة صحيحةا إصل م لأل  الوظيفية  ختباراتاإل  تكاليف ▪

 (13) :التالية قتناء املصاريفتكلفة اإل من  وتستثنى

 ؛ تكاليف فتح مرفق جديد ▪

 ؛والترويج( اإلعالن تكاليف أنشطة  ذلك في )ما جديدة خدمة أو منتج   تقديم تكاليف ▪

 ؛ االخرى   العامة والتكاليف داريةاإل   التكاليف ▪

 
(1) : PWC (sous la direction de claude Lopater( )2018(  ,  Mémento IFRS2019 ,  Editions Francis Lefebvre, p 847. 
(2):  International Accounting Standards Board(2016(, op.cit,  PA 933. 
(3): Idem. 
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تنفيذ  ▪   تدريب   تكاليف  ذلك  في  بما)  العمالء  من  جديدة  فئة   مع  أو   جديد  موقع   في  األعمال  تكاليف 

 . املوظفين

  الضرورية   الحالة   وعلى   املكان  في  تصبح   عندماللتثبيتات املادية    في املبلغ املسجل  االعتراف بالتكاليف  يتوقف

  بند   إعادة توزيع  أو  استخدام  في  املتكبدة  التكاليف  تضمين  يتم  ال  وبالتالي  دارة ،بإستخدامها وفق ما قررته اإل   تسمح  التي

يف النقل أو إعادة الهيكلة  لتكاليف البدء وما قبل التشغيل خسائر التشغيل األولي وتكا   نهايالدفترية ومن ب  القيمة  في  ما

كما تتكبد املؤسسة بعض التكاليف للعمليات العرضية قبل أو خالل أنشطة اإلنشاء أو    (1) .لبعض أو جميع النشاطات

 . يث يتم اإلعتراف بها ضمن قائمة الدخللى االستخدام حالتثبيت إالتطوير وال تعد هذه األخيرة ضرورية لتهيئة  

 االقتناء طريق  عن   املكتسبة ةاملادي اتالتسجيل املحاسبي للتثبيت :ثانيا

املوافق لألصل املشترى مدينا    21للحساب  عند شراء التثبيتات املادية من الغير يجعل أحد الحسابات الفرعية

   .او موردوا التثبيتات دائنا  نقدي (او الصندوق )مقابل   بنك )بشيك(بتكلفة الشراء مع جعل أحد الحسابات 

 في حالة شراء تثبيتات مادية مكونة من عناصر :ثالثا

املناسب   من  يكون  معينة  ظروف  األ تحت  مجموع  على  توزيع  باألصل  الخاصة  األ عباء  ذلك    صل مكونات 

واملحاسبة عن كل جزء بشكل منفصل، ويكون ذلك حينما تمتلك هذه االجزاء أعمار مختلفة أو تدر منافع اقتصادية  

مثل مكونات الطائرة مثال     للتكلفة الكلية للعنصر  لة بالنسبةذات دال  مختلفة. فكل جزء من هذه العناصر له تكلفة 

ث تكون له مدة استخدام  تختلف عن األجزاء األخرى للتثبيت، أو نمط  حي  يجب أن يسجل ويهتلك بصفة منفصلة

ف تسجل  واالهتالك املختل  خدام، فالعناصر ذات مدة االست(SCF)من    4-121وهو ما يتوافق مع املادة    اهتالك مختلف

)اللة  ويمكن تقييمها بصورة صادقةكانت قيمة الوحدة ذات د  منفردة ضمن التثبيتات اذا
F

حيث يسجل كل عنصر  .  (2

  موردوا   وأ  (نقدي  مقابل)   الصندوق   وأ  (بشيك)  بنك  الحسابات  حدأ  جعل  مع  الشراء  بتكلفة   مدينا  من التثبيت املادي

 دائنا.  ( الحساب على)التثبيتات

 الخاصة )انتاج ذاتي( املؤسسة    بوسائل املنتجة املادية  التثبيتات  1-2             

 نتاج  تكلفة اإل  :أوال

لة يتم تحميل  وفي هذه الحا  ،و غيرها ذاتيابعض األحيان تقوم املؤسسة بإنشاء مبنى أو تصنيع معدات أفي  

  يتم   نهبأ 22فقرتهفي  (IAS  16)  وضح املعيار  نشاء، و لقد أصروفات التي انفقت على عملية اإلصل املنشأ ذاتيا بكافة املاأل 

  ما   كيان   قام  إذا  ،املكتسب  األصل   في  ستخدامها إ  يتم  التي  املبادئ  نفس  باستخدام   اإلنشاء  ذاتي  األصل  تكلفة  تحديد

  أصل   إنشاء  لتكلفة  مماثلة عادة  تكون  األصل  تكلفة  فإن العادية،  التجارية  األعمال   سياق في للبيع  مماثلة أصول  بإنشاء

زال  داخلية  أرباح  أي  فإن  ولذلك،  (2IAS)نظرأ)  للبيع
ُ
  تشتمل   ال مماثل  نحو  وعلى.  التكلفة  هذه  تحديد  عند )تستبعد(  ت

   ذلك غير أو العمالة  أو )النفايات (،  املهدرة  املواد من  العادية غير الكميات  تكاليف بناء األصل ذاتيا على تكاليف

 
(1) : OdileBarbe,Laurent Didelot(2016), Maitriser LesIFRS,Groupe Reve Fiduciaire, 8 Edition,  p 67. 

أهمية تطبيق طرق تقييم التثبيتات حسب معايير املحاسبة الدولية في تحسين جودة املعلومات   (،  2018: عبد الكريم شناي واخرون )(2)

 .66(، جامعة محمد بوقرة، بومرداس، الجزائر، ص: 1(، العدد)6مجلة املستقبل االقتصادي،  املجلد) ،املحاسبية
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) ذاتيا األصول  بناء في تحملها يتم  التي  املوارد   من
1

1) . 

االقتراض   معاييرثالثة    (*)"االقتراض  "تكاليف(  23IAS)  املعيار  حدد   كما بتكاليف    تكون مجتمعة لالعتراف 

املتعلقة   العناصر   من  كعنصر للتكلفة  مباشرة  اولها    واملعدات   واملنشآت   املمتلكات   اقتناء  او   بإنتاج   املكونة  ارتباط 

مكانية  منافع اقتصادية من هذا االنفاق أما أخرها إ  حتمال ان تحققإ  وثانيها  (**)املؤهل  يع األصل و تصنبامتالك، إنشاء أ

  (2) .ياس هذه التكاليف بشكل موثوق فيهق

  ن أ قبل    شهرا(  12كثر من  )أ  الواحدة  املالية السنة نتاجهإ فترة  تفوق   عندما  فقط  ندرجها   قتراض اإل فتكاليف

نتاج  وانتهاء  طاع نشاط اإل نقفي حالة إ  إدماجها ويتوقف     .نتاجاإل   لفترة  املوافقة  التكاليف  سوى   وتدرج  ،يباع  وأ  يستعمل

   لها قتراض أو هناك معالجتين لتكاليف اإلحيث    و بيعه.أستعماله  قبل إنشطة الضرورية لتحضير األصل  األت  عمليا

  األصل   إدماجها  في تكلفة  وثانيها  قتراضعباء الدورة التي تكبدها فيها  بغض النظر  عن كيفية استخدام االأفي    تسجل

 (13) .صلكجزء من ذلك األ   دماجها( ملؤهل ويجب رسملتها )إا

ء املواد املستهلكة مضافا إليها  تساوي تكلفة شرا  ذاتيا نتاج تثبيت  فتكلفة إ  ،(SCF)  من   4  -112املادة    حسب    أما 

يمكن إدراجها منطقيا ضمن    باشرة التي املعباء املباشرة وغير  يعني األ   ،االنتاجية   خرى تم تحملها خالل العمليةأعباء أ

قل من القدرة  نتاجية )نشاط امثل للقدرات اإل اء املرتبطة باالستعمال غير األ عب تستبعد األ   ،نتاج هذا العنصرتكلفة إ

  (174) .نتاج األصلعند تحديد تكلفة إ (نتاجية الحقيقةاإل 

  العتاد   تكلفة تتضمن  أنتجته املؤسسةتثبيت  أي   ن تكلفةبأ ، (SCF)  من 5-121ورد في املادة وفي نفس السياق 

تهيئة املوقع  ة وإتضاف لها تكلفة تفكيك املنشأ،  (5)األخرى   اإلنتاج  وأعباء  العاملة  اليد نهاية فترة اإلستخدام  عادة  في 

)املحدد إذا كان  هذا التفكيك أو التجديد  إلزاميا
F

من التاريخ الذي    قانطال إاإلنتاج    عباء ضمن تكلفة حيث تدخل األ   ،(6

ام  وتتوقف عند وضع التثبيت  في املكان  وفي حالة االستخدخذت فيه اإلدارة قرار إنتاج التثبيت من أجل استخدامه  أ

 .  وذلك تبعا لالستعمال املتوقع

 

 
(1) :  International Accounting Standards Board(2016(, op.cit,  p A 934. 

/تحديد نوع القرض: قرض مؤهل مباشرة المتالك 1( خطوتين: 23IASالتي يمكن رسملتها حدد املعيار) لتحديد تكاليف االقتراض ( *)

/ تحديد مدة احتساب تكلفة 2انشاء او تصنيع أصل مؤهل /عدة قروض غير مؤهلة مباشرة  المتالك، إنشاء او تصنيع اصل مؤهل 

 االقتراض.

أو لبيعه مثل العقارات االستثمارية املنشآت   : هو أصل يتطلب بالضرورة فترة طويلة إلعداده لالستخدام املقصود منهاألصل املؤهل: (**) 

 الصناعية..الخ. 

 .299ص:  مرجع سابق،، معايير املحاسبة الدولية دروس وتطبيقات محلولة (،2012لخضر العالوي): (2)
املالي  (،  2017: هوام جمعة)(3) )  SCFاملحاسبة املعمقة وفقا للنظام املحاسبي  ،  IAS/IFRS) 2009 -2010واملعايير املحاسبية الدولية 

 .50ديوان املطبوعات الجامعية، الجزائر، ص 
الجامعية،الجزائر،ص:   ،ديوان املطبوعات( SCFدروس في املحاسبة املعمقة حسب النظام املحاسبي املالي)(، 2016بلخير بكاري):(4)

28 . 
افق لي    1429رجب لعام  23قرار مؤرخ في    (،2009الجزائرية الديمقراطية الشعبية)الجريدة الرسمية للجمهورية  :  (5) ،  2008يوليو  26املو

 .8ص:  ،مرجع سابق يحدد قواعد التقييم واملحاسبة ومحتوى الكشوف املالية وعرضها وكذا مدونة الحسابات وقواعد سيرها،
  . نفسه: (6)
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 صل داخليا  اإلدراج املحاسبي إلنتاج األ  :ثانيا

 ادي ذاتيا وفق مرحلتين، أولها فترة اإلنجاز حيث تسجل األعباء نتاج التثبيت املحيث يتم إثبات عملية إ

 (71) .د دخوله في ذمة املؤسسةعن اي  وثانيها عند استالم التثبيت،بيت تاج هذا التثالتي تم تحملها ألجل إن

 التبادل   طريق  عن  املكتسبة املادية  التثبيتات  1-3       

الفقرة   غير    (16IAS)املعيارمن    24أشارت  األصول  من  العديد  تبادل  من  املكتسبة  العينية  التثبيتات  بأن 

  إذا كان هذا التبادل ،(  بالقيمة الحقيقة )القيمة العادلةنقدية يتم تقيمها  الصول النقدية وغير  نقدية أو الجمع بين األ ال

. فيتم  التبادل محل ثقة عند قياسهاالحقيقية لألصول املستلمة في  تكون القيمة  ال  و عندمالتجارية أال يخضع للصفة ا

)للممتلكات التي يتم فصلها في التبادل. املحاسبية  تسجيلها بالقيمة
1

 :ت حالتينفميز  ،(SCF) من 2-112املادة  ماأ (2

  القيمة  يعادل  والذي  املستلم  لألصل  العادلة  بالقيمة    العناصر  تلك  تكلفة  وتقاس  املماثلة غير  األصول   تبادل

 (3) مبادلتها.  يتم معادلة نقدية غير وأ نقدية مبالغ يبأ تعديله  بعد عنه  املتنازل  لألصل العادلة

 ( ربح  او  خسارة )  االستبدال نتيجة /+(  -) القديم لألصل العادلة  القيمة=   الجديد املقتنى  األصل  تكلفة 

  لألصل   الصافية  املحاسبية  بالقيمة   الحالة   هذه   في   املكتسب   األصل   تكلفة  وتحدد  املماثلة  األصول   وتبادل

 (4) به املستبدل

 به  املستبدل لألصل الصافية املحاسبية القيمة= الجديد املقتنى  األصل  تكلفة 

 خرى لحيازة التثبيتات املادية  طرق أ -2

 التمويلي   اإليجار   طريق  عن  املكتسبة املادية التثبيتات  2-1          

   أجل الحصول   من للقتراض كبديل الشركات تستخدمها  التي   املهمة التمويلية الوسائل  من اإليجار  يعتبر

  قد يكون بسبب    شرائه  من  األصل بدال  الستئجار  الشركات  تلجأ  ما  وعادة  اإلنتاجية،  عملياتها  في  إلستخدامها  أصول   على

 الشركة. لدى  السيولة توفر عدم

 يجار التمويلي تكلفة اإل  :أوال

بها من قبل املستأجر بموجب    املحتفظالتثبيتات املادية  تكلفة    بأن تحديد  (IAS  16)املعيارمن    27نصت املادة  

إ املعيارعقد  وفق  تتم  تمويلي  اإليجار  ،االيجار"    عقود"  (IAS  17)يجار   بعقود  االعتراف  املستأجر  على  يجب  حيث 

مبالغ مساوية عند بدئ العقد للقيمة العادلة لألمالك املستأجرة أو إذا    بمقدار    التمويلي على أنها أصول في امليزانية

عند حساب القيمة الحالية للحد األدنى و   ،يجار  كانت أقل من ذلك بمقدار القيمة العادلة للحد األدنى من دفعات اإل 

 
 .29، ص: مرجع سابق(، 2016بلخير بكاري) :(1)

(2 (: OdileBarbe,Laurent Didelot(2016), op.cit, p: 69. 
، ديوان املطبوعات الجامعية،  املحاسبة املالية وفقا للمعايير الدولية لإلبالغ املالي والنظام املحاسبي املالي(،  2016شعيب شنوف):  (3)

 .239الجزائر، ص: 
افق لي    1429رجب لعام  23قرار مؤرخ في    (،2009الشعبية)الجزائرية الديمقراطية    للجمهورية  الرسمية  الجريدة:(4) ،  2008يوليو  26املو

 .7، ص: مرجع سابق، يحدد قواعد التقييم واملحاسبة ومحتوى الكشوف املالية وعرضها وكذا مدونة الحسابات وقواعد سيرها
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يجار إذا كان من املمكن  في عقد اإل    (*.)هو سعر الفائدة الضمني  للحد األدنى من دفعات اإليجار يكون عامل الخصم

  امليزانية   تمويلي في  إيجار  عقد   بموجب   يحوزونها  التي   باألصول   االعتراف  املؤجرين  في حين ينبغي على   (182F1) .تحديده عمليا

سابات الدائنة املترتبة  القروض والح (    274ح/)( وبالضبط  في  27)ح/  خرى أضمن حساب تثبيتات مالية    كذمة مدينة

 اإليجار.  عقد  في ستثماراإل  لصافي مساوي  مبلغ يجار تمويلي بمقدار على عقد إ

السياق   نفس  في  التمويلي    1-135املادة  في    (SCF)  تناول و  االيجار  املؤجر  إ"نه  أعلى  تعريف  بموجبه  يتنازل  تفاق 

عقد إيجار  وقد ميزت بين نوعين    .و عدة دفعات"أدفعة واحدة    أصل مقابل   عن حق إستعمالملدة محددة    للمستأجر

جار بسيط يتعلق بحقيقة املعاملة  يلى عقد إيجار تمويلي أو عقد إف عقد اإليجار إن تصنيإ   ،يجار بسيطتمويلي وعقد إ

)ومن بين املعايير التي تؤدي بنا إلى تصنيف عقد اإليجار إلى عقد إيجار تمويلي نذكر منها مايلي: أكثر منها شكل العقد
1

2) 

 ؛ يجارلمستأجر فيما يتعلق بمدة اإل صل لتحول ملكية األ  ✓

 ين معقول   يجار مع وجود يق ح للمستأجر خيار شراء األصل الذي يبدأ مع انطالق عقد اإل يجار يمنعقد اإل  ✓

 ؛من ممارسة هذا الخيار 

 ؛صل حتى ولو لن يتم تحويل امللكيةكبر من مدة الحياة االقتصادية لأل مدة اإليجار تغطي القسم األ ✓

إ  ✓ في  للدفعات  املحينة  القيمة  فان  اإليجار  بداية عقد  ا مع  األطار عقد  على  تقوم  برفع شبه  إليجار  كلي  قل 

 ؛للقيمة العادلة لألصل املؤجر

 . ستأجر وحده هو من يستعملها دون أن يدخل تعديالت رئيسيةت طبيعة خاصة واملصول املؤجرة ذااأل  ✓

ر  يجاإمتالك التثبيتات عن طريق عقد اإليجار التمويلي ألن النوع الثاني من عقود اإل لى  إوهنا سنكتفي بالتطرق 

 .نهاية  العقدبالستئجار ل موضع اصملزايا للمستأجرولن يكون هناك إنتقال مللكية األ خطار واال يرتبط بانتقال األ 

  حسب  املستأجر   حسابات في لالهتالك  يخضع التثبيت املادي املستأجر  (SCF)من  3-135وحسب املادة 

  نهاية  عند  لألصل مالكا   املستأجر يصبح بأن  معقول  حتمالإ هناك يكن  لم وإذا  ،التثبيتات الهتالك   العامة  القواعد

)املستأجر.   األصل   منفعة ومدة العقد  مدة بين  مدة  أقصر  على اكلي لكتيه  أن يجب  األصل  فإن اإليجار،  عقد
F 

3) 

 يجار التمويلي   املعالجة املحاسبية لعقد اإل  :ثانيا

 :كالتيذلك محاسبيا  يمكن تسجيلحيث 

   لدى املستأجر ▪

أصول امليزانية بالقيمة األقل بين القيمة العادلة والقيمة املحينة    ي املستأجر في حساباتيدرج التثبيت املاد

ة بنفس املبلغ  في حسابات  يجارات املستقبليللدفعات بمقتض ى عقد اإليجار وباملقابل يسجل إلتزام تجاه املؤجر بدفع اإل 

) هالك التثبيتستسط ينقسم إلى فائدة وإلى إستهالك القرض وكل قحيث تقوم املؤسسة بوضع جدول إل   .الخصوم
18

4) .

 
 سعر الخصم )معدل التحيين( عند بدء عقد االيجار  :هو معدل الفائدة الضمني (:*) 

 .247، ص: مرجع سابق، املحاسبة املالية وفقا للمعايير الدولية لإلبالغ املالي والنظام املحاسبي املالي (،2016شعيب شنوف) :(1)
 . 40-39، ص: مرجع سابق، (2016بلخير بكاري) : (2)
افق لي    1429رجب لعام  23قرار مؤرخ في    (،2009الجزائرية الديمقراطية الشعبية)  للجمهورية  الرسمية  الجريدة:(3) ،  2008يوليو  26املو

 .  20، ص: مرجع سابق يحدد قواعد التقييم واملحاسبة ومحتوى الكشوف املالية وعرضها وكذا مدونة الحسابات وقواعد سيرها،
 . 180، ص: مرجع سابق(، 2017: هوام جمعة)(4)
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ومن هنا فالتثبيت املحصل    .تعمل هو املعدل الضمني املتوصل إليه عند حساب القيمة املحينةن املعدل املسمع العلم أ

     .يجار التمويلي تسجل وكأنه حيازة تثبيت مادي عن طريق اإلقتراضن طريق اإل عليه ع

 لدى املؤجر   ▪

 (F 1):املحاسبي املالي بينميز النظام وهنا           

ن الدين املتشكل من التثبيت الصافي املوافق لألصل املؤجر غير املوزع لألصل املؤجر فإويقصد به    :*املؤجر غير الصانع 

صل  ابل الديون الناتجة من اقتناء األ قروض وديون على عقود التمويل باإليجار في مق  274املؤجر يسجل في الحساب  

 .(تمام العقداملرتبطة بالتفاوض وإ  الشراء تتضمن املصاريف االولية)تكلفة  

دلة وفقا للمبادئ املعمول  يسجل الدين بمبلغ يساوي القيمة العا  املؤجر ويقصد به املؤجر املوزع لألصل  *املؤجر املنتج:  

 . ات تسجل في حسابات النتيجةاملبيعو الخسائر الناتجة عن  ائية واألرباح أة بالنسبة للمبيعات النهبها من قبل املنشأ

املكتسبة  التثبيتات  كل   عند   تسجل  باإليجار   تمويلال  عقد  موضع  تكون   التمويلي  اإليجار  طريق   عن  املادية 

  املتعلقة   املحاسبية   حكاماأل   كل   على   ويطبق   القانوني  على  قتصادي اإل  الواقع  تغليب  مبدأ   حترام إ  مع   التنفيذ   حيز   دخولها

واملزايا املرتبطة بها    خطارحيث تنتقل األ   للمؤسسة  ملك  كأنها   تعامل  ألنها .....(.  دوري  تقييم  تنازل،   اهتالك، )   بالتثبيتات

 . للمستأجر

 عانة  املكتسبة عن طريق اإل  املادية بيتاتالتث  2-2          

تحصل عليها    لم   لو   لتفعلها  تكن   لم  بأنشطة  املؤسسات ودعمها للقيام  تشجيع  إلى  تهدف اإلعانات الحكومية

  وإبراز   إيضاح  أجل  من  املساعدات العمومية  عن  واإلفصاح"  الحكومية  اإلعانات"  (IAS20)  عيار امل  صدر   السياق  هذا  وفي

بين    .املؤسسة  به  تقوم  قد  الذي   العمليات  من  الجانب  هذا ميز  اإل حيث  من  إنوعين  باألصول عانات  مرتبطة    عانات 

كل املنح  )  عانات مرتبطة بالدخلإا النوع الثاني فهي  أم، الغرض من منحها هو شراء أو بناء لو تملك أصول طويلة الجل  

 .الغير مرتبطة باألصول(

تحويل   عمليات  نهاعلى أ"لهذا الجانب وعرفت اإلعانات الحكومية    (SCF)من  1-124وفي املقابل تطرقت املادة  

تحملها  التكاليف  لتعويض  مخصصة  عمومية  موارد  لبعض إ  بفعل   اإلعانة  من  املستفيد    سيتحملها  أو  التي    متثاله 

ت تختلف تبعا ملصدرها وهدفها وشروط الحصول عليها.  فاإلعانا  ،(F2)"أو مستقبال  املرتبطة بأنشطته ماضيا  الشروط 

 :ونميز بين

وإ  إعانات ▪ إالتوازن:    عانات اإلستغالل  موجهة  وهي  بنشاط  ا  لتغطيةعانات  املرتبطة  والتكاليف  لخسائر 

األ  أو تغطية  القهوة..(  السكر،  )الحليب،  املدعمة  إراداتها عادة كالسلع  ....  املؤسسة والناجمة عن  املتأخرة مثال  جور 

) من الخزينة تهافتستفيد هذه املؤسسة بتغطي
8

3)   

 
 . 181ص:   ، مرجع سابق(، 2017هوام جمعة):(1)
افق لي    1429رجب لعام  23قرار مؤرخ في    (،2009الجزائرية الديمقراطية الشعبية)  للجمهورية  الرسمية  الجريدة:(2) ،  2008يوليو  26املو

 . 13، ص: مرجع سابق يحدد قواعد التقييم واملحاسبة ومحتوى الكشوف املالية وعرضها وكذا مدونة الحسابات وقواعد سيرها،
 . 171، ص: مرجع سابق(، 2016بلخير بكاري): (3)
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جل  إعانات يستفيد منها الكيان من أ"على أنها    (SCF)  هالقد عرف  :ستثمارلإل   خرى إعانة التجهيز وإعانات أ ▪

  عن   كالبحث  األجل  طويلة  أنشطتها  بتمويل  املؤسسة  الثانية فتستفيد منها   بينما  ،إنشائها  وأ  اكتساب ممتلكات معينة

  (11) ."جديدة سوق 

  عتراف باإلعانات الحكومية ضمن بأنه ال يتم اإل  5-124 مادتهفي ( SCF)و 7 في فقرته ( IAS20)يار شار املعولقد أ

غير نقدية إال إذا توفرت ضمانات    وأ  (نت نقدية )مقيمة بالقيمة العادلةصل و سواء كافي شكل أ  وأ  النتائج  حسابات

 (F 2):منطقية ومعقولة

 ؛لتزم بالشروط املتعلقة باإلعاناتن املؤسسة تإ ✓

 . عانات سيتم استالمهااإل  ✓

  والجماعات   ( الدولة 441وذلك بجعل )ح/  ذلك وفق مرحلتين األولى عند إشعار اإلستفادة باإلعانة    ويسجل محاسبيا 

  املحصل   املادي  التثبيت  تسجيل  ة عند استالمهالثانيوا( اعانات دائنا  131/132مدينا و)ح/  ستستلم  ،اعانات  العمومية

  التثبيت   وحساب  عليها  املحصلة  اإلعانة  بمبلغ  دائنا(  132/اوح131/ح)   اإلعانة  حساب  بجعل  اإلعانة  طريق  عن  عليه

 .(13) .مدينا املعني املادي

توفر ضمان معقول بامتثال    ذا إال إ  أن اإلعانات العمومية ال تسجلعلى  (SCF)من    5-124ولقد نصت املادة  

 (4) .مهاستال خيرة سيتم إالكيان للشروط امللحقة باإلعانات وأن هذه األ 

 عينية  مساهمة كحصة املكتسبة املادية التثبيتات  2-3          

   واملمتلكات للسلع التاريخية  التكلفة  أساس على العينية  املساهمة  طريق  عن املادي  التثبيت  قيمة تحدد

 بالنسبة  املماثلة العناصر   من ذلك وغير والتنزيالت  التجارية والتخفيضات  سترجاعلل  القابلة الرسوم  خصم مع

  عينية   حصة  بتقديم  الشركاء  تقدم  عند  العينية  املساهمة  وتنجز.  اإلسهام  قيمة  من  عينية  كمساهمة  املستلمة  للسلع

  سهام اإل   لحق   ممثلة  (الخ ..مباني  راض ي، أ)  مادي   ي أ  نقدي  غير   مورد  هي  العينية   فالحصة  الشركة   املال   رأس  في  كمساهمة 

)املؤسسة  في
F

  راس   عن  عمليات–  الشركاء(  456بجعل )ح/  باملساهمة  الوعد  مرحلتين  عل  املحاسبي  التسجيل  ويتم.    (5

 .بجعله مدينا العيني   التثبيتاثبات   الوعد  تنفيذ مرحلةدائنا  الصادر  املال  راس( 101مدينا و)ح/  املال

 

 

 
افق لي    1429رجب لعام  23قرار مؤرخ في    (،2009طية الشعبية)الجزائرية الديمقرا  الرسميةللجمهورية  الجريدة:(1) ، 2008يوليو  26املو

 . 54، ص: يحدد قواعد التقييم واملحاسبة ومحتوى الكشوف املالية وعرضها وكذا مدونة الحسابات وقواعد سيرها، مرجع سابق
(2 (: Christel Decock Good,Franck Dosne)2005(, Cmptabilité Internationales: Les IAS/IFRS en Pratque, Economica,  

paris, p 108. 
النشر جيطلي، برج بوعريريج،الجزائر، ص: 2ط  ،املحاسبة املعمقة وفق النظام املحاسبي املالي(،  2014: عبد الرحمان عطية)(3) ،دار 

212 . 
افق لي    1429رجب لعام  23قرار مؤرخ في  (،  2009الجزائرية الديمقراطية الشعبية)  للجمهورية  الرسمية  لجريدةا:(4) ،  2008يوليو  26املو

 . 14، ص يحدد قواعد التقييم واملحاسبة ومحتوى الكشوف املالية وعرضها وكذا مدونة الحسابات وقواعد سيرها، مرجع سابق

 ( 19ريدة الرسمية )العدد من الج 124من املادة  6- 1للمزيد اكثر ارجع الى الفقرات من*
 .42، حقوق امللكية الفكرية، الجزائر، ص 1، طاملحاسبة املالية وفق النظام املحاسبي املالي(، 2012حسين بوطواطو ):(5)
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 و عن طريق العمالت الصعبة  املحصل عليها مجانا أ املادية التثبيتات   2-4          

  أسعار في  السوق وفي حالة عدم وجود  ،  قيم بقيمتها العادلة عند دخولهااملحازة مجانا فت  بالنسبة للتثبيتات

بالقيمة  إف يتم تحديده  العادلة  بالقيمة  التقييم  يتفق عليها طرفين مستقلين، و   التبادليةن  ر  ما عن طريق سعاالتي 

   (11)..فقات النقدية املستقبلية املحققةبحساب القيمة الحالية الصافية للتد وأالسوق لعنصر ذو مواصفات قريبة، 

  التثبيتات ن  بأ  (SCF)  من   1-137واملادة    جنبية" سعار صرف العمالت األ "أثار التغيرات في أ  (21IAS)املعيار  في حين تطرق  

لسعر الجاري  ساس اك بتحويل تكلفتها بالعملة الصعبة على أ لى العملة الوطنية وذلتحول إ  الصعبة  املكتسبة بالعمالت

املعاملة اتمام  إهذ،  ليوم  امليزانية  في  بها  يحفظ  القيمة  خروج  ه  غاية  التنازل  لى  أو  التثبيت  )اهتالك  املادي  التثبيت 

 .(3) أعباء في قائمة الدخلو رادات أعتراف بها كإيمع تسوية فروقات أسعار  الصرف  واإل  (192)(.عليه

 ة التي تمنح في شكل امتياز  اديامل  نجازها والتثبيتاتإ الجاري  اديةامل  التثبيتات 2-5           

 نجازهاإ الجاري  ةاديامل التثبيتات  :أوال

سواء كانت عملية    اية السنةفي نه  هانجاز الجاري إنجازها هي التثبيتات التي لم يكتمل إاملادية  إن التثبيتات  

املادي    عندما يكون التثبيت  يرصد هذا الحساب إال  ، والمن طرف املؤسسة بوسائلها الخاصة أو من طرف الغيرنجاز  اإل 

   .   ذا حدثتاثباتها  إ   في القيمة يجب الخسائر هتالك عليها  ولكن ق أي إ حيث ال يطل .لوضعه في الخدمة جاهزا

 امتياز  الثبيتات املادية املكتسبة في شكل   :ثانيا

إلى شخص طبيعي  متياز(مي )مانح اإل نه عقد يسند بموجبه شخص عمو يعرف امتياز الخدمة العمومية بأ

مقابل حق اقتضاء   عمومية على مسؤوليته ملدة محددة وطويلة على العموم تنفيذ خدمة  (أم معنوي )صاحب االمتياز

  ، فالعمليات املتعلقة باالمتياز تدرج في حسابات صاحب االمتياز وتكون (4) اتاوى من مستعملي الخدمة العمومية

   اإلمتیاز  مانح جانب اإلمتياز من   موضع  واملوضوعة  عینیة متيازاتإ  شكل في املمنوحة  للتثبیتات املحاسبية  املعالجة

 (229 /ح  )وباملقابل الحساب مدینا،  إمتیاز  في شكل  تثبیتات  (22)ح/ بجعل له  املمنوح  اإلمتياز  صاحب جانب من  أو

)رية بامليزانيةالخصوم الغير الجامتیاز دائنا والذي يظهر في جانب اإل  مانح  حقوق 
F

  شكل  في إكتسابه حالة في اما  .(5

 . (6)  ( دائنا40و)ح/ مدینا  إمتیاز شكل في تثبیتات ( 22/ح ) بجعل يسجل فإنه( بكلفة) بمقابل إمتياز

 

 

 

 

 
 . 30، ص: مرجع سابق(، 2016بلخير بكاري ): (1)
 . 199، ص: مرجع سابق(، 2017هوام جمعة): (2)
افق لي    1429رجب لعام  23قرار مؤرخ في    (،2009الجزائرية الديمقراطية الشعبية)  للجمهورية  الرسمية  لجريدةا:(3) ،  2008يوليو  26املو

 . 21، ص: مرجع سابق يحدد قواعد التقييم واملحاسبة ومحتوى الكشوف املالية وعرضها وكذا مدونة الحسابات وقواعد سيرها،
 .59، ص: فس املرجعن: (4)
 بتصرف.  45، ص: مرجع سابق(، 2012بوطواطو )حسين :(5)
 .46، ص: نفس املرجع: (6)
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 تالك التثبيتات املادية  المالحاالت الخاصة  -3

 في شكل عقارات التوظيف  املادية التثبيتات   3-1          

(  كليهما  أو)  _ مبنى  جزء  أو_   مبنى  أو  عقارية أرضمالك  أ   هان أ  على"عقارات التوظيف"  (  IAS40)  املعيار    لقد عرف

  أو   املال  رأس   لزيادة  أو  )االيرادات(  اإليجارات   لكسب  األصول   ستخداما  في  كحق   املستأجر  أو  املالك  قبل   مملوكة من

  ، كليهما
ً
النشاط   سياق في بيعها أو إدارية أغراض  أجل من أو الخدمات  أو السلع توريد أو إنتاج في ستخدامهاإ  من بدال

)املعتاد)العادي(
2

  أو   بناية   )أراض،  عقاريا  ملكا  املوظف   العقار   بان(SCF)من    16-121  املادة  ت وفي نفس السياق أشار   .(1

رأس  أو /و  إيجار   لتقاض ي   مملوكا   بناية(  من   جزء ) املال  لتثمين 
01

2
F

اإل ( يمكن  ال  فإنه  األصول  باقي  ومثل  بعقار  .  عتراف 

فيه  ال  إ التوظيف   توفرت  أإذا  وهو  لالعتراف  األساسين  منالشرطين  تعود  نه    لعقار   االقتصادية  املنافع   املحتمل 

)بموثوقية  التوظيف  عقار  تكلفة  تقييم  يمكن  نه وأ  .املؤسسة  إلى  التوظيف 
2

  ما  لي وفقعتراف األو عند اإل   حيث تقيم   .(3

الفقرة   به  والتي(    IAS40)    املعيار من    21جاءت    به   املرتبطة  املباشرة  املصاريف  وكل  شرائها  سعر  تتضمن  بتكلفتها 

  ما فيما أ  الشراء،  صفقة  مثل األتعاب املهنية وكل ماهو متعلق بإتمام  له  مخطط  هو  كما  استغالله  أجل  من   والضرورية

في  (  IAS  17)املعيار  عليه  نص  ما  تكلفته حسب  فتحدد  تمويلي  إيجار  عقد  في  اقتناؤه  يتم   الذي  عقار التوظيف  يخص

)لقد تم    . اإليجار  عقد  إطار  في  للتسديدات  الحالية  والقيمة  العادلة  قيمته  بين  قيمة   بأقل  تسجيله  يتم  حيث  25فقرته

  وفق   الحسابات   ضمن   املوظفة   العقارات  تقييم   نه يتم أب  17-121  املادة  في(SCF)  شارأ   وفي نفس اإلطار  عاله(أتناوله  

 بتكلفتها.  أي  العينية  التثبيتات  محاسبة  قواعد نفس

 البيولوجية  ألصول ا   3-2          

أن  إال    (IAS  41)  املعيار  خالل  من  املعتمدة  البيولوجية   األصول   تقييم  وقواعد  طرق   نفس  (SCF)عتمد  لقد إ

  البيولوجية   األصول   تعريف  ، حيث تطابقصول األ معالجة هذا النوع من    هذا األخير كان أكثر تفصيل منه بخصوص

  في  املؤسسة الستخدامها  تحوزها التي   الحية  النباتات  أو  الحيوانات  بأنها مجموعة من (SCF) جاء بهمع ما  املعيار   حسب

  لألحداث   نتيجة  األصل  في  تحكم املؤسسة  يتم اإلعتراف بهافي حالة  (IAS  41)من املعيار    10نشاطها، وحسب الفقرة  

 .(4) لى الشرطين املعروفين لالعتراف باألصول بصفة عامة سابقة الذكرباإلضافة إ املاضية 

  للحسابات   إقفال   كل   تاريخ  في  أو  األولى  للمرة  الحسابات  في  وإدراجها  البيولوجية  األصول   لحيازةأما بالنسبة  

بقيمتها  فيتم يطرح  الحقيقية  تقييمها  العادلة(  عدم   ،(**)ع البي   نقطةعند    املقدرة  املصاريف  منها  )القيمة  حالة  وفي 

  حيث ،  القيمة  هتالك وخسائرجموع اإل م  منها   منقوصا   بتكلفتها   تقييمها   يتم  صادقة،  بصورة  القيمة  هذه  تقديرمكانية  إ

 
(1):  International Accounting Standards Board)2016( ,op.cit, p A1345. 

افق لي    1429رجب لعام  23قرار مؤرخ في  (،  2009الجزائرية الديمقراطية الشعبية)  للجمهورية  الرسمية  الجريدة:(2) ،  2008يوليو  26املو

 . 10، ص: يحدد قواعد التقييم واملحاسبة ومحتوى الكشوف املالية وعرضها وكذا مدونة الحسابات وقواعد سيرها، مرجع سابق
(3):  Christel Decock Good,Franck Dosne )2005(, op.cit, p 91. 
(4): International Accounting Standards Board)2016), op.cit,  P: A1371. 

العموالت املدفوعة للوسطاء والتجار واملبالغ التي تقتطعها الوكاالت التنتظيمية، وتستثنى تكاليف تشمل تكاليف عند نقطة البيع :(*)*

 النقل والتكاليف الخرى لنقل األصول إلى السوق 
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  التي   املالية  للسنة  النتيجة الصافية  في  البيولوجية  لألصول   الحقيقية  القيمة  تغير  من  الناتجان  الربح  أو  الخسارة  تسجل

 (1) فيها. يحدثان

 ةالحقة املتعلقة بالتثبيتات املاديالتكاليف ال الثالث:    املطلب

  خالل   األخرى   من املصاريف  مجموعة  تظهر  قد   بل  فقط،   للتثبيت   املبدئي   قتناءاإل  على   التكاليف   تقتصر   ال

العينية    بالتثبيتات  املتعلقة  الالحقة  النفقات  تدرجبان    (SCF)من    6-121،في هذا السياق اشارت املادة    وتشغيله  خدمته

)ال    األصل  نجاعة   استرجاع مستوى   من  تمكن  كانت  إذا  خاللها   املستحقة  املالية  السنة  أعباء  من  التشغيل كعبءبعد  

  أي   األصول،   لتلك    املحاسبية  القيمة  من   ترفع  خيرة  كانت هذه األ   إذا  أما   (،و النشاط العاديداء النمطي له أيتعدى األ 

  النفقات   فإن   ،الكيان  إلى  للنجاعة   األصلي  املستوى   تفوق   مستقبلية  اقتصادية  تؤول منافع  أن  املحتمل   من  كان  إذا

 األصل.  قيمة  إلى تضافو  تثبيتات  شكل في الحسابات في تدرج  بالتثبيتات العينية املتعلقة الالحقة

   الالحقة واع التكاليفأن -1

 : بين صنفينوهنا نميز 

   اإليرادية تكاليف ال  :أوال

  األصلي   املستوى   عن   األصل  أداء  مستوى   ورفع  تحسين  إلى  وتهدف  تؤدي  لألصل  جوهرية  إضافات  بغرض  تكون  

  على   املحافظة  منها  الغرض  وإنما  لألصل،  اقتصادية  إضافية   منافع  تحقق  ال  التي  النفقات  تعتبر  منه،حيث  املتوقع

  أنفقت   التي   املالية  الفترة  تخص  مصروفات  بذلك   فهي  اإلنتاجي   عمره   أو  كفاءته  على   أثر   أي   دون   العادي  التشغيل   مستوى 

 . ء السنة املالية املستحقة خاللهاوتدرج كعبء من اعبا (،2)فيها

  الرأسمالية  تكاليفال :ثانيا

كانتإ  األصول   املحاسبية   القيمة   من   ترفع   ذا  اقتصادية   تؤول  أن   املحتمل  من  كان  إذا  أي   لتلك     منافع 

إلى  األصلي  املستوى   تفوق   مستقبلية     قيمة   إلى  تثبيتات وتضاف  شكل   في  الحسابات  في  تدرج  فإنها  ،  الكيان  للنجاعة 

) األصل
207

3
F

 زيادة  إلى  تؤدي  واحدة و  محاسبية  فترة  من  ألكثر  مخصصةكانت  ذا  إال إحيث ال تعتبر النفقات الرأسمالية    ،(

  تستهلك   األصل حيث  يقدمها  التي  والخدمات   السلع  جودة   لألصل و تحسين  اإلنتاجي  لألصل والعمر  اإلنتاجية   القدرة

 (209F5) :املستقبلية االقتصادية  املنافع زيادة  التي تؤدي إلى  ، ومن أمثلة التحسينات(4) لألصل املتبقية النفعية  الحياة  طوال

 اإلنتاجية،  قدرتها زيادة  أو نفعها  مدة بإطالة يسمح  الذي  اإلنتاج وحدة تعديل •

 الكيان؛ إنتاجية   أو اإلنتاج   لنوعية جوهري  تحسين  على بالحصول  يسمح الذي  املاكنات   قطع تحسين •

 
افق لي    1429رجب لعام  23قرار مؤرخ في    (،2009الجزائرية الديمقراطية الشعبية)  للجمهورية  الرسمية  الجريدة  :( 1) ،  2008يوليو  26املو

 . 10، ص: مرجع سابق يحدد قواعد التقييم واملحاسبة ومحتوى الكشوف املالية وعرضها وكذا مدونة الحسابات وقواعد سيرها،
 . 134، األردن، ص:  ، دار املسيرة، عمان املحاسبة املتوسطة(، 2014عبد الناصر إبراهيم نور، إيهاب نظمي إبراهيم): (2)
افق لي    1429رجب لعام  23قرار مؤرخ في    (،2009الجزائرية الديمقراطية الشعبية)  للجمهورية  الرسمية  الجريدة:(3) ،  2008يوليو  26املو

 .8، ص: مرجع سابق يحدد قواعد التقييم واملحاسبة ومحتوى الكشوف املالية وعرضها وكذا مدونة الحسابات وقواعد سيرها،
 . 246ن، األردن، ص: ، دار الفكر ، عما1، ط، املحاسبة املالية(، ترجمة نضال  محمود الرمحي2013قودوين الد يرمان): (4)
 .239، ص: مرجع سابق، املحاسبة املالية وفقا للمعايير الدولية لإلبالغ املالي والنظام املحاسبي املالي(، 2016شعيب شنوف ):(5)
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 جوهريا.  تخفيضا  سابقا املعاينة العملياتية  التكاليف  بخفض تسمح جديدة إنتاج   أساليب  تبني •

 ويمكن تلخيص ذلك  في الشكل املوالي :

 الالحقة  تكاليفال  تصنيف (:07) رقم  شكل ال

 

 

  

  

 

   باالستناد ملا سبقمن اعداد الباحثة  : ملصدرا

    اإليراديةالرأسمالية و  تكاليف معايير التمييز بين ال 3-2

إلى ما طرح أعاله فهناك بعض املعايير     التكاليف باإلضافة    التي تستخدم من طرف املحاسبيين للتمييز بين 

 : نذكر منها اإلرادية والتكاليف  الرأسمالية 

بالنفقة ▪ النفقة :  فترة االنتفاع  من  االستفادة  تم  مالية  إذا  انفق خاللها    لفترات  التي  املالية  الفترة  يعتبر  فإتلي  نه 

 . إيراديا نه يعتبر فإ ذا استفيد منه فترة مالية واحدة وإرأسماليا 

ذا لم يؤثر  املصروف  وأما إ  رأسماليا  يعتبر  نهفإ   نفاق املصروفنتيجة إنتاجي  طال عمر  األصل اإل ذا  إ:  العمر االنتاجي  ▪

 .إيراديا يعتبر  انهف لألصل  نتاجياإل   على العمر

 األصل  ذا حافظ إما  وأ   رأسماليا يعتبر  نهفإ نتاجية لألصل الكفاءة اإل ذا زاد املصروف من إ: القدرة االنتاجية ▪

1 ) .يرادياإ  يعتبر نه فإنتاجية فقط على كفاءته اإل 
F

 ) 

   تعتبر   دورية  سنويةخدمات    الشركة  يمنح  ثابت  أصل  على  للحصول   املدفوعة  فالنفقة:  منها  والغرض  النفقة   طبيعة ▪

 .عاجلة منفعة  الحصول على  منها  يراد التي اإليرادية النفقة عن بذلك تختلف وهي سمالية،أر 

يتكرر   للشركة،   العادي  النشاط   دورة  خالل   صرفها   يتكرر   ال   الرأسمالية  فالنفقة:  والتكرار  الدورية  ▪   صرف   بينما 

  (22).اعتيادي  بشكل اإليرادية  النفقات

 

 

 
 16مدى التزام الشركات الصناعية املساهمة في قطاع غزة بتطبيق معيار املحاسبة الدولي رقم  (،  2008نبيل سائد سليم غياضة)  :(1)

(، مذكرة مقدمة ضمن متطلبات املاجستير، نخصص محاسبة وتمويل، كلية  الخاص باملمتلكات واملصانع واملعدات )دراسة تحليلية

 .51التجارة، الجامعة االسالمية، غزة، فلسطين، ص: 
أبوهويدي):  (2) السالم  الر   (،2011نهاد اسحق عبد  اإلنفاق  في ترشيد قرارات  املحاسبية  املعلومات  )دراسة تطبيقية على    أسماليدور 

كلية التجارة، الجامعة   مذكرة مقدمة ضمن متطلبات املاجستير ، تخصص محاسبة وتمويل،   (،الشركات املدرجة في بورصة فلسطين

 44االسالمية، غزة، فلسطين، ص: 

الرأسمالية تكاليفال  

 تقيد كعبء  

راديةياإل  تكاليفال   

 

  تقيد كتثبيت 

املتعلقة بالتثبيتات العينية التكاليف الالحقة    
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 املالي املحاسبي النظام وفق املادية للتثبيتات الدوري لتقييمانماذج  الثالث:املبحث 

 ( IAS 16)واملعيار 

  كبير   تأثير   من  لها   ملا   املؤسسة  بها   تقوم  التي  العمليات   هم أ   من   املادية   للتثبيتات   الدوري   التقييم   عملية  تعتبر

  نظرة   بسبب  مستمر  تطور   في  تظل  وال   كانت  العملية   بهذه  املرتبطة  املشاكل   نأ   حين   في  واملستقبلية،  الحالية   قراراتها  على

 . دولية ومنظمات  هيئات   من  فيها الفاعلة  رافاألط

  معايير   أولت  حيث،  الحالي  عصرنا  في  الجديدة  املوضوعات  من  هي  املادية  التثبيتات  تقييم  إعادة  فعملية

 ذكرنا  كما(IAS  16)  املعيار  بإصدار  املادية  التثبيتات  قيم   في  التغيرات معالجة  ملوضوع كبيرا اهتماما الدولية  املحاسبية 

  ، قفال السنة املاليةالتقييم عند إ  عادةإ  جذونمو   التكلفة نموذج  بين  هذا االخير باملفاضلة    باالختيار  يسمح  إذ  ،سابقا  

 يضا.ن النموذجين أياملالي هذ  املحاسبي  النظام تبنى  نفس اإلطار  وفي

زمنية  نتاجية خالل فترة  بيتات املادية خالل مشاركتها في العملية اإل لى ما سبق ذكره فقد تتعرض التثباإلضافة إ

   لتناقص  يتعرض وبذلك ،املنافع لتلك التدريجي ستغالل اإل لى  معينة والتي تعتبر بمثابة العمر اإلنتاجي لها إ

  التثبيتات املادية التي   اهتالك  إلى  ليشير  االهتالك  مصطلح  التناقص  هذا  على  ويطلق  اإلنتاجية،  وقدرته  املنافع  مقدار  في

 .تسجل عند إقفال السنة املالية أيضا

 والنظام (IAS 16) املعيار  مع القائم  ختالفاإل  ظل  في (SCF)ي ل ستجابةاإل  مدى علىايضا سيتم الوقوف 

 املادية. التثبيتات  عن املحاسبة مجال في املرجعية  نظمةاأل  هذه  بين ختالفمواطن اإل  عن والكشف  الجبائي

 ( IAS 16) املعيار   و  النظام املحاسبي املالي وفق املادية  التثبيتات اهتالكاملطلب األول:  

املقابلة  األساسية  املحاسبة  املبادئ  أهم   ألحد  وفًقا   خالل   من  الثابتة  األصول   تكاليف   تخصيص  يتم   مبدأ 

 يؤدي   ن أ  يجب  اختيارها   يتم   التي  اإلهتالك   طريقه  كانت  أيا   ،األصل  استخدام  من  ستستفيد  التي  الفترات  إلى  اإلهتالك

 (1).له  املتوقع  اإلنتاجي  العمر مدى  على  األصل  من لالستهالك القابل للمبلغ والعقالني املنهجي  التوزيع إلى

 والعوامل املؤثرة فيه   تعريف االهتالك -1

   االهتالك تعريف  1-1         

نها تصب في معنى واحد  لذا سنذكر  لى حدما في صياغة الطرح إال أن إختلفت إهتالك وإ ت مفاهيم اإل لقد تعدد

    :بعض التعاريف

 (2)"املنفعية.  حياته طوال  صل األ   تكلفة  لتخصيص   ونظامية عقالنية عملية " بانه اإلهتالك يعرف ▪

  حسابه   ويتم  معنوي   أو   عيني   بأصل  املرتبطة  االقتصادية  املنافع  ستهالكإ   بانه'"(  SCF)من  7-121  املادةكما عرفته   ▪

  .(23) "لنفسه الكيان  انتجه ألصل املحاسبية  القيمة  في مدمجا كان  إذا  إال  كعبء

 
(1): Barry J. Epstein, Eva K. Jermakowicz)2010( , op.cit, ,  p 314. 

 . 233ص : ،مرجع سابق(، ترجمة نضال محمود الرمحي، 2013الد يرمان) قودوين: (2)
افق لي    1429رجب لعام  23قرار مؤرخ في  (،  2009الجزائرية الديمقراطية الشعبية)  للجمهورية  الرسمية  الجريدة:(3) ،  2008يوليو  26املو

 .9، ص:مرجع سابق الحسابات وقواعد سيرها،يحدد قواعد التقييم واملحاسبة ومحتوى الكشوف املالية وعرضها وكذا مدونة 
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  ن للمبلغ اإلنتاجي حيث أ   عمرها   مدار  على  لألصل  ستهالكلل   القابل  للمبلغ  املنهجي  التخصيص  نهويعرف أيضا بأ ▪

  (11 ).املتبقية القيمة منها مطروًحا التكلفة،   محل يحل آخر  مبلغ أي أو  األصل، تكلفة هو  لألصل لالهتالك القابل

 (2) .مدى عمره اإلنتاجي"  على لألصل للهتالك القابلة للقيمة  املنتظم التوزيع فاعتبره (IAS 16) املعيار ما  أ ▪

السابقة فانوتأ التعاريف    الثابت   لألصل  االقتصادية  املنافع  في  التدريجي  التدهور   هو  هتالك اإل   سيسا على 

 . املؤسسة  طرف  من  استخدامه  فترة خالل  منتظم  بشكل صلاأل  تكلفة  توزع حيث،  فيها تتحكم  عوامل  لعدة نتيجة

   االهتالك ملخطط املحددة الرئيسية  العوامل  1-2          

  لألصل   مثلاأل   لالستخدام  وفقا  املنتظرة   االقتصادية  املنافع  ستهالكإ  لوتيرة  املترجم   هو   االهتالك  مخطط

 (3):التالية  للعناصر وفقا املؤسسة  ذمة لىإ صل األ   دخول  لحظة منذ املخطط  هذا عدادإ  يتم حيث  ،عمليا

 االهتالك  ساسأ  تحديد :والأ

  املحتملة   املتبقية  القيمة  مراعاة  مع  صلاأل   نفعية   دوام  مدة  علىطردية    بصورة  لالهتالك  القابل  املبلغ  يوزع

  ويعتبر   .صادقة  بصورة  تحديدها   باإلمكان   املتبقية   القيمة  كانت  ذاإ  ما   حالة   وفي  ،   نفعيةال  فترةال  اعقاب   في  االصل   لهذا 

 : التالية للعالقة وفقا االهتالك  عليها يفرض التي القاعدة  االهتالك  ساسأ

 املتبقية القيمة- االجمالية  القيمة= املهتلك  املبلغ 

   :نأ  حيث       

 (4) .املؤسسة قوائماالعتراف به في   عند تقديره تم ما  ول أ  التثبيت  ساسهاأ  على درجأ  التي التكلفة   هي: جماليةاإل   القيمة

  نهاية  عند(  تنازل -خروج)  االصل مقابل  في  عليه  الحصول  ما  مؤسسة   ترتقب   الذي  الصافي  املبلغ هي  : املتبقية القيمة      

   :اي  (5) املنتظرة الخروج  تكاليف خصم بعد تهمنفع مدة

 الخروج  تكاليف  – التقديري  البيع  سعر  =  املتبقية  القيمة

 (   نتاجي اإل  العمر /املنفعة مدة)  االهتالك  مدة تحديد: ثانيا

  عناصر   من  عنصر  أي  منفعة  مدة  فتقدير،  خاللها  صلاأل   استغالل  منها  املرتقب  الزمنية   املدة  هي  االهتالك   مدة

  تخصيص   تم  فإذا  ذلك  على  وعالوة  مشابهة،  ألصول   استعمالها  خالل  من  املؤسسة   خبرة  نتيجة  هو  املادية  التثبيتات

  املادية   الحياة  وليس  املؤسسة  لفائدة  املتوقعة  الفترة  تكون   ن أ  ينبغي  الزمن  من  فتره  مدى ى  عل  لألصل   املسجل  املبلغ

) تحكم التي   نفسها للممتلكات
0

6).  

 
(1) : Yuvita M. F Goni , Novi Swandari Budiarso)2018( , Analysis  Calculation of  Depreciation  Fixed Assets A ccoring 

to F inancial Accounting  Standards and  Tax Laws as Well as Impact on T axable Income   in PT. M assindoSinar 

Pratama M anado ,  Jurnal Accountability, Vol 7, N1 ,p13 
 . 696ص:  مرجع سابق، (،2013مجلس املعايير املحاسبية الدولية) : (2)
 .54، ص: مرجع سابق (،2017هوام جمعة): (3)
 .59، ص: مرجع سابق(، 2012حسين بوطواطو ):(4)
افق لي    1429رجب لعام  23قرار مؤرخ في  (،  2009الجزائرية الديمقراطية الشعبية)  للجمهورية  الرسمية  الجريدة:(5) ،  2008يوليو  26املو

 .9، ص: مرجع سابق ها،يحدد قواعد التقييم واملحاسبة ومحتوى الكشوف املالية وعرضها وكذا مدونة الحسابات وقواعد سير 
(6) : Barry J. Epstein, Eva K. Jermakowicz)2010( , op.cit. p 314. 
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 ( 21) :التالية  العناصر الحسبان في يأخذ ن أ يجب  وبالتالي

الطاقةإ  الرجوع   خالل   من  يحدد  :لألصل   املتوقع   ستخدام اإل  ▪   املادية   انتاجيته)  مخرجاته  وأ  لألصل   املتوقعة  لى 

 ؛(املقررة

 لألصل؛ الدورية  واملتابعة مثلاأل  االستخدام شروط  ساس أ  على املقدر: املادي املتوقع   ستخداماإل  ▪

 أو عن تطور  للطلب في السوق بالنسبة للمنتوج   نتاج عن تغيرات أو تحسينات في اإل  الناش ئ  : التقادم التقني ▪

 ؛أو الخدمة التي يقدمها األصل

 . االصل  الستعمال املؤسسة حقوق  تعكس :التعاقدية و أ  الحماية القانونية مدة ▪

 تحديد طريقة االهتالك   :اثالث

قيمة   منتظمتوزع  أساس  على  لها  اإلنتاجي  العمر  على  لالهتالك  القابلة  ط  ،التثبيتات  تعكس  ريقة  حيث 

ويجب االعتراف الخاص بكل فترة على    ،األخيرة  ؤسسة املنافع االقتصادية لهذه  فيه امل  االهتالك النمط الذي تستنفذ

ت واملتناقص واملتزايد  ربع طرق وهي طريقة االهتالك الثاب أ  (SCF)من    7-121ادة  ولقد حددت امل  ،(2) من اعباء الدورة  أنه

.  ما عدا طريقة االهتالك املتزايد   (IAS  16)    من واملعيار  62نتاج وهو ما توافق مع الفقرة  باإلضافة إلى طريقة وحدات اإل 

لى  فهي تستند إ  ةخير بينما األ لى عنصر الزمن  لفة الذكر من األساليب التي تستند إولى ساحيث تعتبر الطرق الثالث األ 

 الفعلي.ستخدام  اإل 

 ( IAS 16)  املعيار  و ( SCF)  حسب االهتالك  طرق  -2

( 16IAS)  املعيار  به  جاء  ما  مع   تتوافق  منها  ثالث  االهتالك  لحساب  طرق   بعأر   تبنى   (SCF)  ن بأ  سابقا  ذكرنا   كما

  االقتصادية   الفوائد  الكيان   استهالك  فيه   يتوقع  الذي   النمط  تعكس  ن أ  ينبغي   اإلهتالك  طريقه  ن بأ  خير األ   هذا  نص   حيث

  النمط  في  تغيير  حدوث  حاله  في  األقل  على  سنويا  الطريقة  مالءمة  مدى  استعراض  ينبغي  نهوأ  لألصل،  املستقبلية 

  فترة   من   منسجم  بشكل  ساليب األ   حدى إ  تطبيق  يتم  حيث للمؤسسة    األسلوب   ختيار إ   املعيار  يترك   ذلك  وبعد  ،املتوقع

 : تلخيصها ويمكن (3) .خرى أ الى

 الزمن  إلى  تستند طرق  2-1        

 الثابت  القسط  طريقة  : والأ

  فأساس  لألصل  النفعية  املدة على ثابت عبء لىإ  الطريقة  هذه تقود حيث  الخطي  باألسلوب يضاأ ويعرف

  التي النفعية  الفترات جميع على متساوي   صلاأل  طرف  من  الخدمات  داءأ معدل  نأ   فرضية على قائم الطريقة هذه

)واالستخدام الزمن   بمرور تتناقص ال  أي  ثابثة  وتبقى فيها يستخدم
2

4)  . 

 
 . 69، ص: مرجع سابق(، 2016: بلخير بكاري)(1)
ص   ،مرجع سابق،  SCFوالنظام الم حاسبي املالي  IFRSاملحاسبة املالية وفقا للمعايير الدولية لالبالغ املالي  (،  2016:شعيب شنوف)(2)

:241 . 
(2): Barry J. Epstein, Eva K. Jermakowicz(2010), op.cit, p 316. 
(3): Idem . 

 .61ص ، مرجع سابق(، 2012:حسين بوطواطو )(4)
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   =.....الخ2= قسط االهتالك1ساس االهتالك /مدة املنفعة)ن(= قسط االهتالكأك = قسط االهتال

 املتناقص  القسط طريقة :ثانيا

  من   األولى  السنوات  في  علىأ  اإلهتالك  قساطأ   تكون  ،  املتسارعة   االهتالك   طرق   بين  من  سلوباأل   هذا  يعتبر

  مما   لألصل،  الصافية  املحاسبية   القيمة  على  الكتاإله  معدل  تطبيق  يتم.  الالحقة  السنوات  في  وتنخفض  األصل  عمر

)اخرى   الى  سنة  من  قساطاأل  تناقص  إلى  يؤدي
F

  القسط   من  قلأ  سلوباأل   لهذا  تبعا  االهتالك  قسط  يصبح  وعندما  .(1

 .(2) السنة تلك من  بداية الخطي  سلوباأل  تطبيق لىإ يتحول  نهفإ الخطي لألسلوب تبعا

 السنوي  االهتالك  معدل× الصافية  املحاسبية القيمة=االهتالك   قسط

 (**)املعامل×  الثابت االهتالك معدل =  االهتالك   معدل

 املتزايد  القسط  طريقة  :ثالثا 

  حيث (  املتناقص)  التنازلي  االهتالك   طريقة   مبدا  بعكس  وهي   ،التصاعدي  االهتالك   بطريقة  يضا أ  عليها   ويطلق             

 . الالحقة السنوات في  وتزداد األصل  عمر من  االولي  السنوات في ادنى  اإلهتالك   اقساط  تكون 

  املجموع ÷املعنية السنة ونهاية التثبيت  شراء  تاريخ بين ما الفاصلة  الفترة× )  األصل  تكلفة=  االهتالك   قسط

 ( االستخدام  فترة لسنين الحسابي

  املثال سبيل على سنوات 5 استخدامه فترة تثبيت االستخدام فترة لسنين  الحسابي  املجموعفمثال             

  كامل  عدد فهي املعنية  السنة  ونهاية التثبيت  شراء  تاريخ  بين ما  الفاصلة الفترة بالنسبة ماأ ،15=5+4+3+2+1:هو

  شهراأل  في وأ  السنة  بداية  في كان صل األ  على الحصول   تاريخ مراعاة دون  وهذا  1= ولىاأل   للسنة وبالنسبة( سنين عدد)

) منها خيرةاأل 
2

3). 

 نتاجاإل  وحدات طريقة :الفعلي  االستخدام   الى  تستند  طرق  2-2           

 ا (IAS 16)عيارامل ويعرف. معينه سنه في األصل تنتجها التي  الوحدات عدد إلى أيضا اإلهتالك  يستند نأ  ويمكن     

  املنتظر   االنتاج  وحدات  عدد  على  يقوم  عبء  عليها  يترتب  حيث  (4) .الوحدات  نهج  مجموع  باسم  اإلنتاج  وحدات  طريقة

 (5) :وتحسب وفق العالقة التالية ( الخ...مقطوعة مسافة منتجة  وحدة عمل،  ساعات)

 الفترة خالل  املنتجة الوحدات  عدد  × االهتالك  معدل= االهتالك   قسط

 املقدر  اإلنتاجي  عمرها  مدى على   األصول  من إنتاجها املراد  الوحدات  عدد/   االهتالك اساس= االهتالك   معدل

 
(1) :  Barry J. Epstein, Eva K. Jermakowicz(2010), op.cit ,p 316. 

 .18، ص: مرجع سابق(، 2014الرحمان عطية) عبد : (2)
 . 2.5: املعامل: سنوات  6 من اكثر/2: املعامل: سنوات 6- 1.5/5:  املعامل: سنوات 4-3: النفعية للمدة وفقا املعامل يحدد(: **)
 .20، ص: مرجع سابق(،2014: عبد الرحمان عطية)(3)

(4):  Barry J. Epstein, Eva K. Jermakowicz(2010)  ,op.cit, p 318. 
(5): Idem 
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التي   (IAS  16)  واملعيار(  SCF)فيما يخص مختلف طرق االهتالك التي تناولها كال منمن خالل ما تم عرضه  

وهذاما يحتم على املؤسسة إختيار  ،بانه التوجد طريقة مثالية لتطبيقها    التثبيتات املادية يمكن للمؤسسة تطبيقها على  

ؤثر على  ت  لكونها تغيير الطريقة من سنة إلى أخرى(  ي عدم   بصفة مستمرة  )أ  ،حيث تطبق  ة  واملالئمالطريقة املناسبة  

 (. 6عترف به محاسبيا كعبء ح/ رباح املؤسسة )باعتبار االهتالك يأ

 باالهتالكات  متعلقةمتطلبات اخرى  -3

صول قابلة على حدى حتى ولو تم اقتناؤها معا فالبناءات هي أصوال متمايزة وتعالج كال  تشكل أ  :األراض ي واملباني ▪

بينما تعد األ لالهت العموم  الك   األ   (1)صوال  غير قابلة لالهتالكأراض ي على  اإل را)ماعدا  ستعمال كاملقالع  ض ي محددة 

  التي   راض ي قيمة األ   في  زيادة  ي أ  ن، وإ (2) ها حيث تهتلك على اساس استغاللها(راض ي املنجمية والتي تحدد مدة منفعتواأل 

 (3)لالهتالك. القابل  مبلغه تحديد على تؤثر ال  املبنى عليها يقع

  يحسب   الشهر   هذا  فإن   الشهر،   من  األولى  يوم  15  و  1  بين  ما  التثبيت  على  الحصول   تم  إذا  :االهتالك الجزئي للتثبيت ▪

يحسب    ال   الشراء  شهر   فإن   الشهر،   من   15  التاريخ   بعد  عليه  الحصول   تم   إذا   أما   األولى،  للسنة   فترة االهتالك   ضمن 

تحسب  وبالتالي فان قسط  االهتالك    املتزايد فإنها تهمل هذه املالحظةما في طريقة االهتالك  أ  (4) االهتالك.  فترة  ضمن 

 .  على أساس سنة

أ  : تعديل مخطط االهتالك ▪ ة النفعية والقيمة املتبقية  في أعقاب املدة  دوريا طريقة االهتالك املد  ن تدرس يجب 

تلك    الناتجة عنحدوث مهم للوتيرة املنتظرة من املنافع االقتصادية  ففي حالة    املادية ،النفعية املطبقة على التثبيتات  

وإذا تبين أن مثل هذا التغير أمر ضروري فإنه    ،ت والتقديرات لكي تعكس هذا التغير في الوتيرةتعدل التوقعا  األصول 

تقدير محاسبي حيث عالج النظام املحاسبي املالي هذه النقطة من خالل الطرق الخاصة    يدرج في الحسابات كما لو كان

" للتقي أتغيرات    يم واملحاسبة  األ و الطرق املحاسبية وتصحالتقديرات  التغير    خطاء والنسيان"يحات  في معالجة هذا 

 (5F5 ).السنة املالية والسنوات السابقة حيث يضبط املبلغ املخصص الهتالكات

كون لكل  وي  ركبة من عدة عناصر قابلة للتجديدصول الثابتة متكون األ   : في هذه الحالة التثبيتات املادية املركبة ▪

  اسبي لكل عنصر على حدى مما يؤدي إلى ضرورة وضع ، يتم في هذه الحالة التسجيل املحعنصر مدة استعمال مختلفة

 .(6) اهتالك منفصل لكل عنصر  بداللة مدة استعماله الحقيقية مخطط

األرض تشمل تكاليف تفكيك املوقع    كانت تكلفة ذا إ :ستغاللاإل  فترة  نهاية  في   املوقع   تهيئة  وإعادة تفكيك  أعباء ▪

رض خالل فترة املنافع التي يتم الحصول عليها من تكبد تلك  األ   صلأ  نه يتم اهتالك ذلك الجزء منوإزالته واسترداده فإ

 
افق لي    1429رجب لعام  23قرار مؤرخ في  (،  2009الجزائرية الديمقراطية الشعبية)  للجمهورية  الرسمية  الجريدة:(1) ،  2008يوليو  26املو

 .9، ص: مرجع سابق وعرضها وكذا مدونة الحسابات وقواعد سيرها،يحدد قواعد التقييم واملحاسبة ومحتوى الكشوف املالية 
 37،الصفحات الزرقاء، الجزائر، ص:   نظام املحاسبة املالية سير الحسابات وتطبيقاتها(، 2014: لخضر العالوي)(2)
 .705، ص: مرجع سابق(، 2013مجلس املعايير املحاسبية الدولية) (3)
 .17، ص:مرجع سابق(، 2014عبد الرحمان عطية) :(4)
 37، ص: مرجع سابق، نظام املحاسبة املالية سير الحسابات وتطبيقاتها(، 2014لخضر العالوي): (5)
الدولي(،  2012قورين حاج قورين) :  (6) املحاسبي  املعيار  )  16IASمتطلبات تطبيق  املالي  املحاسبي  النظام  ، مجلة دراسات  (SCFضمن 

 109جامعة املوصل، العراق، ص:  (،26(، العدد)8املجلد)إقليمية، 



 وفق متطلبات النظام املحاسبي املالي واملعايير املحاسبية الدولية  املادية للتثبيتات الدوري التقييم                  الثاني   الفصل 

83 
 

هتالكها بطريقة  ون لألرض نفسها عمر إنتاجي محدود وفي هذه الحالة يتم إك ن يوفي بعض الحاالت يمكن أ  التكاليف 

 (1).التي يتم الحصول عليها س املنافعتعك

إ ▪ في  املادية  االتثبيتات  انتظار :  لتنازل عنهانتظار  املوضوعة موضع  املادية  التثبيتات  تبقى    عناصر  للتنازل عنها 

 .(2) ؤسسة كما  يستمر حساب اهتالكها إذا كانت ذات قيمة محاسبية صافيةصول املضمن أ

املادية ▪ اإل   التثبيتات  الثبيتات    : نجازقيد  باقي  غرار  فان   املاديةعلى  لالهتالك  اإل   الخاضعة  قيد  نجاز  التثبيتات 

عتراف باألصل بان تدر منافع لدولية ألنها لم تستوفي الشرط األول من شروط اإل التهتلك حسب املعايير املحاسبية ا

  املادية ثبيتات  تهتلك كغيرها من التال  سرح بذلك و   فقد(  SCF)  أما   ،ة مستقبلية باعتبارها غير مكتملةاقتصادي

 . القابلة لالهتالك

 لالهتالك املحاسبية املعالجة -4

 باعتباره عبء   ، حيث يسجل قسط االهتالكلالستعمال املادي  التثبيت  جاهزية منذ  االهتالك في يشرع 

مة التثبيت املعني ولكن بتسجيله  حيث يقتطع هذا القسط من قي   ت االهتالكاتامخصص   681من ح/  في الجانب املدين 

 (F3) .املادي هتالك التثبيت  ا  28في حساب خاص باالهتالكات هو ح/

 املعيار و املالي   النظام املحاسبي وفق املادية  إعادة تقييم التثبيتات  نماذجاملطلب الثاني: 

(16 IAS ) 

أ الكما  األ   تثبيتاتشرنا سابقا تسجل  االعتراف  بتكلفتها ويتوقف ذلاملادية عند  اكتسابها   ولي  ك على طريقة 

إ  ،بأنه بعد التقييم األولي(IAS  16)  املعيار من    29والفقرة  (  SCF)  من121ت كل من املادة  ولقد أجاز  عادة  فإنه يمكن 

  ، بها  خاصة  محاسبية  كسياسة  التقييم  إعادة  نموذج  أو  التكلفة  نموذج  استخدام  بين  املؤسسة  تقييمها حيث تختار

عادة التقييم  والقيمة املحصلة بعد إ،  واملعدات  واملصانع  املمتلكات  من  كاملة  فئة  على  السياسة  تلك  بتطبيق  وتقوم

 :سبق في الشكل املوالي . ويمكن تلخيص ما والقاعدة الجديدة لحساب االهتالكتصبح القيمة الدفترية 

 ( IAS 16)  واملعيار ( SCF)  وفق  املادية التثبيتات  تقييم عادةإ نماذج(: 08)  رقم  شكل ال

 

 

 

  

 

   اعداد الباحثةمن : املصدر 

 
 . 705، ص: مرجع سابق(، 2013مجلس املعايير املحاسبية الدولية)  :(1)
 115، ص: مرجع سابق، معايير املحاسبة الدولية دروس وتطبيقات محلولة(، 2012: لخضر العالوي)(2)
 .75ص:   مرجع سابق،(، 2016بلخير بكاري): (3)

املرجعية( )املعالجة التكلفة نموذج   

 .Le modèle du coût 

)املعالجة البديلة( التقييم نموذج إعادة   

Le modèle de la réévaluation 

التثبيتات املاديةالتقييم الدوري  نماذج  
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  )املعالجة املرجعية(  التكلفة نموذج -1

  16)  املعيارمن    30  والفقرة (  SCF)  من 20  -121حيث ورد في املادة  ،ما وبسيط    حد   إلى  واضح  التكلفة   نموذج

IAS)  للتكلفة   ي مساو   بمبلغ  واملعدات  تآواملنش  املمتلكات  تحمل  ينبغي  نهراف بالتثبيتات املادية كأصول، أاالعت  بعد  نهأب  

)املتراكمة. القيمة  وخسائر املتراكم   اإلهتالك منها مخصوما
2

ذا النموذج تؤخذ فقط الخسائر في القيمة عمال  ووفقا له  (1

) بمبدأ التحوط
241F

 :ومنه تحسب بالعالقة التالية  (2

 املتراكمة ( القيمة   خسائر   )االهتالك املتراكم + -التاريخية  التكلفة =  ة لألصل  ياملحاسب  القيمة

 نموذج التكلفة : قوم عليها يويمكن تلخيص اهم العناصر التي 

 التكلفة  لنموذج املقومة العناصر  اهم(: 09)  رقم  شكل ال

 

 من اعداد الباحثة  : املصدر 

 )املعالجة البديلة(  التقييم  إعادة نموذج -2

  ُيعّرف .  الحقا  القيمة  في  نخفاضإ  خسائر  وأي  االهتالك   خصم  بعد  العادلة،  بقيمتهااملادية  التثبيتات    تقييم  يتم

  وراغبة   مطلعة  أطراف   بين  األصل   تبادل  أجله  من   يمكن  الذي  املبلغ: "التالي  النحو   على  العادلة  القيمة   (IAS  16)املعيار

  املقدرة )  عام  بشكل  السوقية  قيمتها  هي  واملباني  لألراض ي  العادلة  ن القيمة" حيث أ.العادية  املنافسة  ظروف  ظل  في  تعمل

  مؤشرات   وجود  عدم  عند  اإلنتاج.ت  آمنش  على  نفس الش يء  وينطبق(.  املؤهلين  املحترفين  املثمنين  قبل   من  عام  بشكل

  القيمة   في  محددة  تقلبات  هناك   تكن  لم   ما .  االهتالك  خصم   بعد  استبدالها  بتكلفة  تقييمها  يتم  السوقية،  القيمة  على

 (3) .العادلة

 التقييم  مفهوم إعادة 2-1          

  ، الجارية  أو  العادلة  القيمة  من  تقترب  لكي  الدفترية  قيمته  تعديلالثابت املادي    األصل  تقييم  بإعادة  يقصد

تقييمه،   إعادة  قبل الدفترية قيمته  من  أقل   وأكبر أ تقييمه  إعادة بعد األصل   قيمة تصبح أن  التقييم   إعادة  على ويترتب

 
(1) : PWC (sous la direction de claude Lopater (2018), op.cit, p 849. 
(2) : Özgür M. Esen, A. Atilla PEREK)2016(, The Revaluation Model and  its Effects on Financial Statements: an E 

xamination on Bist 100 Companies , The Journal of Knowledge Economy & Knowledge Management , Vol11 , P 30. 
(3) : Catherine Maillet,  Anne Le Manh(2007) , op.cit , p 85. 
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إ   بموثوقية لألصل    العادلة  القيمة   تحديد   يمكن   عندما   فقط   استخدامه   ويمكن   تعقيدا   أكثر   التقييم    عادةفنموذج 

  تحمل   ن أ ينبغي   النموذج  لهذا   ووفقا.  ول من شروط قياس ومقومات (أن ذكرنا ذلك في الفصل األ و   )كما سبق   معقولة

  التقييم    أعادة  تاريخ  في  لألصل  العادلة  للقيمة  ي وهو مساو   'تقييمه  املعاد  املبلغ'  على  واملعدات  تآواملنش  املمتلكات

إعادة التقييم األولي، ن نصادف حالتين في  أويمكن  ،القيمة الالحقة   الالحق وخسائر    املتراكم  اإلهتالك  منه  مخصوما

في    سلبية   والثانية(  )فائض في القيمة املحاسبية  من القيمة العادلة  اقل حالة القيمة املحاسبية الصافية    يجابية فيإ

 : التالية. ومن خالل الطرح السابق تصاغ العالقة )إنخفاض في القيمة املحاسبية( حالة العكس

 )االهتالكات املتراكمة +خسائر القيمة املتراكمة ( –القيمة املحاسبية لألصل  =القيمة العادلة 

  التقييم   إعادة  كانت  أين ،عليه من قبل  قائما  كان  ما  بخالف  حر   جراءإ(  SCF)  حسب  التقييم  إعادة  تعتبر

  تقترب   امليزانية كي  في  الواردة  للموجودات  التاريخية  تصحيح القيم  إلى  تهدف  تنفيذية  ملراسيم    وفقا  تؤسس  حيث  قانونية

تؤدي  القيم  من إعادة  السوقية،    حصص   ارتفاع  إلى  وبالتالي  لألصل  الدفترية  القيمة   في  الزيادة  إلى  التقييم  عملية 

  تخفيض   إلى  تؤدي  التي  الالحقة  املحاسبية  الدورات  نتائج  في  انخفاض  االجراء  هذا  عن  ينتج  حيث  االهتالك املستقبلية

 : العناصر التالية عادة التقييم يقوم على ومنه فإن نموذج إ (1) املستحقة. الضرائب

 عادة التقييم إ هم العناصر املقومة لنموذج أ(: 10)  شكل رقم ال

 

 من اعداد الباحثة : املصدر 

 

 

 

 
الحاج عامر )هدى حافي:  (1) التثبيتات(،  2018،  تقييم  املحاسبية إلعادة  للجنوب    املعالجة  الكبرى  املطاحن    GMSالعينية مؤسسة 

(، مجلة ابحاث اقتصادية وادارية، جامعة محمد خيضر،  2)العدد  (،  12)املجلد  ، مجلة أبحاث اقتصادية وإدارية،  وحدة: تصدير / استراد

 . 362، الجزائر، ص: ةبسكر 
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 تقييم التثبيتات املادية   إعادة  عملية تحكم التي االعتبارات  2-2            

يجب أن تتم عملية إعادة التقييم على أساس منتظم بشكل كاف )من دورة ألخرى(    :تكرار عملية اعادة التقييم ▪

ختالف القيمة املسجلة بشكل كبير عن  نقس املجموعة ولضمان عدم إلى على جميع األصول الثابتة املادية التي تنتمي إ

 (1).قيمة العادلة نهاية تاريخ إعداد التقريرباستخدام ال تلك التي يمكن تحديدها 

 ن تشمل بعض الفئات  عملية إعادة التقييم يمكن أ : عادة التقييمإنتقاء التثبيتات املادية موضوع إ ▪

  ستعمال، ومنه فالبد أن جميع التثبيتات س الطبيعة ونفس اإل صول حسب نفلتثبيتات ويقصد بها هنا تجميع األ من ا

من االنتقائية  ة وذلك تفاديا الختيار املؤسسة األفضل أي لعدم تمكين املنشأ (2) .فئة يعاد تقييمهالى نفس الالتي تنتمي إ

 (3) .في اختيار البنود التي ارتفعت قيمتها فقط بهدف تضخيم املبالغ وتجميل قائمة املركز املالي

  املادية  للتثبيتات  القيمة العادلة  في  التغيرات  على  التقييم  إعادة  تكرار  يعتمد  :عادة التقييم انتظامية عملية إ ▪

أي عدم وجود املعاكسة    الحالة  وفي  سنوية  تقييم  إعادة  يلزم(  واملباني  األراض ي)  كبيرة  التقلبات  هذه  تكون   عندما.  املعنية

 (4) كافية. سنوات 5 أو  3 كل التقييم  إعادة تكون  قد...( الصناعية املنشآت الالت،) اختالف جوهري 

املادية ▪ مختلفة(   التثبيتات  عناصر  من  )مكونة  الحالة  :املركبة  هذه  في  التثبيتات  تقييم  إعادة    باعتبارها    تتم 

العناصر املكونة للمجموعة بالتناسب مع القيمة املحاسبية    على مختلف  كمجموعة، وذلك بتوزيع فارق إعادة التقييم

بقيمة  و  النسبة للعناصر بدون قيمة أب.القيمة املحاسبية االجمالية لهااو بالتناسب مع    الصافية  بتاريخ  اعادة التقييم 

) في التوزيع التناسبي لفائض القيمة.صورة منفردة عن غيرها من العناصر ال تدخل بال يمكن تحديدها 
2

5) 

 نه عند أ  (16IAS)من املعيار   35والتي تتوافق مع الفقرة    ( SCF)من  22  -121: حسب املادة  ساس االهتالكتعديل أ ▪

اإلجمالية   مع  بالتناسب   يصحح   التقييم  إعادة   تاريخ   في  االهتالك   مجموع   فإن   عيني   تثبيت  تقييم   إعادة   القيمة 

 . املعاد تقييمه  للمبلغ مساوية  التقييم  إعادة عقب األصل   لهذا املحاسبية  القيمة تكون  بحيث لألصل، املحاسبية 

سابقا فان قياس القيمة العادلة يرتكز على عدة   ينا راكما  طريقة قياس أساس إعادة التقييم )القيمة العادلة (:  ▪

فمثال      يوجد أم ال ن تواجد سوق خاص به  على طبيعة االصل املعاد تقييمه إ  وبالتالي فتحديدها يتوقف،مداخل  

القيمة العادلة لألراض ي واملباني هي عادة  قيمتها السوقية وتحدد عادة من خالل خبراء مهنيين  )التثمين ( على غرار  

 .((SCF)من  22- 121)ارجع الى املادة   ن تعذر ذلك فبمداخل اخرى.إما بقيمتها السوقية  و أاملعدات والتجهيزات  

 
 .100ص:  مرجع سابق،، وتطبيقات محلولةمعايير املحاسبة الدولية دروس (، 2012)العالوي لخضر : (1)

(2) : OdileBarbe,Laurent Didelot)2016(,, op.cit , p70 . 
 . 226ص:  ،مرجع سابق(، 2018)العرابي مروان مباركي، حمزة  :(3)

(4) : PWC (sous la direction de claude Lopater( (2018) , op.cit , p 850. 
 بتصرف.  65، ص: مرجع سابق، نظام املحاسبة املالية سير الحسابات وتطبيقاتها(، 2014لخضر العالوي) :(5)
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)الخدمةو الوضع خارج  التنازل أ ▪
2

**
F

ملدرجة   عادة التقييم ايمكن تحويل فائض إ  :لتثبيتات املادية املعاد تقييمهال(

ذا تم تحقق الفائض حيث يتحقق فائض إعادة التقييم بصفة  إ  رباح املحجوزة مباشرة إلى األ   موال الخاصة ضمن األ 

***)التنازل كاملة إذا تم  
2

 . (1) عن التثبيت املادي او وضعه خارج الخدمة (

    لفارق اعادة التقييماملعالجة املحاسبية  -3

االهتالكات وخسائر القيمة(  ة )بعد  ستبدال القيمة املحاسبية الصافيإن عملية إعادة التقييم تقوم على إ

 (2:(: خير وفق طريقتين يث يحسب هذا األ ى بفارق اعادة التقييم حموالفرق بينهما يس بالقيمة العادلة

 عادة تقييم القيمة االجمالية للتثبيت  إأوال:  

اإل   تثبيت   تقييم  إعادة  فإن  الحالة   هذه  في القيمة  تقييم  بإعادة  تتم  اما  وكذا  املتراكمة   جمالية  الهتالكات 

 : التالية النقاط   وفقالخاصة به 

اي بالعالقة   لى قيمته املحاسبية الصافيةب بنسبة القيمة العادلة للتثبيت إ: والذي يحستحديد معامل التعديل ▪

   :التالية

 العادلة /القيمة املحاسبية الصافية  التقييم =القيمةعادة  معامل إ

 تعديل القيمة االجمالية )التكلفة التاريخية ( واالهتالكات املتراكمة   ▪

 :  حيث يتم اعادة تقييم القيمة االجمالية واالهتالكات باستخدام معامل التعديل وفق العالقتين التاليتين  

 يل معامل التعد×القيمة االجمالية املعدلة =القيمة االجمالية 

 معامل التعديل ×املعدلة  =االهتالكات املتراكمة    االهتالكات املتراكمة

   عادة التقييم حساب فارق إ ▪

لتثبيت من جهة ومجموع االهتالكات املعاد تقييمها من جهة أخرى  لوهو الفرق بين القيمة اإلجمالية املعاد تقييمها            

 :لتاليةويعطى بالعالقة ا

 املعدلة   املتراكمة  االهتالكات -  املعدلة االجمالية القيمة التقييم=  عادةإ فارق 

 عادة التقييم  التسجيل املحاسبي لفارق إ ▪

 ويسجل وفق القيد التالي : 

 
التي لم يعد يتوقع منها أي تدفق للمنافع االقتصادية املستقبلية واملرتبطة   : هي التثبيتاتوضع التثبيتات املادية خارج الخدمة  : ( **)

 باستغاللها حيث يتم اخراجها من حسابات امليزانية، كما يتم االعتراف  بالخسائر  املرتبطة بهذا الخسائر  ضمن حساب 
، كما يتم تحديد مكاسب حيث يتم حذف التثبيت املادي  من امليزانية مع مراعاة االهتالكات وخسائر القيمة املتراكمة :  لتنازل ا(:  ***)

التنازل عن طريق الفرق بين صافي العائد من التنازل  والقيمة الدفترية للتثبيت مع االعتراف بالفرق )مكاسب/خسائر ( في حسابات  

 زل منها : البيع ، التبادل ...الخ. النتائج وهنالك عدة أوجه للتنا

 .108، ص: مرجع سابق ،معايير املحاسبة الدولية دروس وتطبيقات محلولة(، 2012)العالوي : لخضر (1)
 بتصرف. 220، ص: مرجع سابق(، 2014)عطية عبد الرحمان : (2)
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21  

28 

105 

 

 ح/تثبيتات)قيمة الزيادة (

 ح/اهتالك التثبيتات )قيمة الزيادة(

 ح/فارق اعادة التقييم 

 اعادة تقييم التثبيت

 ***  

 **** 

 **** 

 قسط االهتالك للتثبيت املعاد تقييمه   ▪

وفق العالقة   لقيمة املحاسبية الصافية املعدلةعادة التقييم يحسب قسط االهتالك لتلك السنة على ابعد إ            

 التالية:  

  االهتالكات املعدلة (/فترة االستخدام–للتثبيت املعاد تقييمه = )القيمة االجمالية املعدلة  قسط االهتالك 

 املتبقية للتثبيت 

 عادة تقييم القيمة املحاسبية الصافية  إثانيا: 

 وتتم هذه الطريقة وفق املراحل التالية :        

الصافية ▪ املحاسبية  القيمة  اال حساب  ترصيد  من خالل  وذلك  إ:  املراد  للتثبيت  املجمعة  تقييمه  عادهتالكات  ة 

 : وتعطي بالعالقة التالية

 مجمع االهتالكات –القيمة املحاسبية الصافية في تاريخ التقييم =التكلفة التاريخية لألصل 

 حساب فارق اعادة التقييم   ▪

تح        إعند  محل  للتثبيت  العادلة  القيمة  الصافية   ديد  املحاسبية  القيمة  وبين  بينها  الفرق  يحسب  التقييم  عادة 

 : دة التقييم وفق العالقة التاليةونتحصل على فارق اعا

 القيمة املحاسبية الصافية–فارق اعادة التقييم =القيمة العادلة 

 التسجيل املحاسبي لفارق اعادة التقييم   ▪

 : خاص بفارق اعادة التقييموالثاني    بترصيد االهتالكاتخاص  القيد االول  ويسجل وفق القيود التالية: حيث ان  

28  

21 

 اهتالك التثبيت املعني  

 التثبيت املعني  

 ترصيد االهتالكات 

 ****  

 ***** 

21  

105 

 التثبيت املعني )قيمة الفارق(

 فارق اعادة التقييم  

 اعادة تقييم التثبيت املادي

 ****  

 ***** 

 املعاد تقييمه   للتثبيت قسط االهتالك  ▪

 : التالية العالقة  ساس القيمة العادلة وفقعلى أ السنة  لتلك االهتالك قسط يحسب التقييم عادةإ بعد

 للتثبيت املعاد تقييمه  املتبقية االستخدام  فترة  = القيمة العادلة /  ك للتثبيت املعاد تقييمهقسط االهتال

ث يتم إخراج األصل من الخدمة أو بيعه  حيفي حقوق امللكية  كبند منفصل   عادة التقييميتم إدراج فائض إ

  ، عنه كبند منفصل في حقوق امللكية إلى األرباح املحتجزةالذي تم االبالغ    دة التقييمعا عندها  يمكن تحويل فائض إ
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إلى األرباح املحتجزة   االهتالك بعد  ى حد الفرق بين مبلغ االهتالك األصلي ومقدار  لإ  مباشرة كما أيضا  يمكن تحويله 

)صل اليزال في الخدمة.إعادة التقييم وهذا في إطار  أن األ 
F 

1)  

 التقييم   املعالجة املحاسبية لحاالت اعادة -4

  واملنشآت  املمتلكات  من  لبند  األولي  التقييم  إعادة  تاريخ  في(  16IAS)املعيار  في  التقييم  إعادة  نموذج  بموجب

2)2 :التالي  النحو  على التقييم  إعادة تعديالت احتساب   يتم واملعدات،
)( 

 ؛(التقييم إعادة فائض) الشامل   الدخل في تقيد لألصل الدفترية القيمة  في : الزياداتااليجابية  التقييم اعادة ▪

  الخسارة )  الخر   الشامل  الدخل  على  لألصل  الدفترية  القيمة  في  االنخفاضات   تحميل  يتم:  السلبية  التقييم  إعادة ▪

 (. التقييم إعادة عن الناتجة

 إلعادة التقييم االيجابية )فائض اعادة التقييم( املعالجة املحاسبية   4-1           

  قيمة   ذا كانتما إانه  تنص على    (16IAS)املعيار  من    39التي تتوافق مع الفقرة  (  SCF)من    23-121حسب املادة  

  فائض   ضمن   تسجيله  ويتم  الشامل  الدخل  ضمن  بالفرق   عترافاإل   يتم  الدفترية،  القيمة  من  أكبر  لألصل  التقييم  إعادة

  هناك   كان  إذا  ذلك،  ومع.  الفترة  خسارة  /  ربح من  كجزء  به  االعتراف  يتم   ال آخر  بمعنى. امللكية حقوق   في  التقييم  إعادة

  يتم   التي   التقييم  إعادة  في  الزيادة  فإن  باألصل،   املتعلقة  الخسارة/   الربح   في  به  معترف   التقييم   إعادة  في  سابق  انخفاض

  السابقة   التقييم  إعادة  خسارة  حد  إلى  الخسارة/    الربح  ضمن  كإيراد  بها  االعتراف   يتم  التقييم  إلعادة  نتيجة  عليها  العثور 

ويمكن توضيح ذلك من    (3)امللكية  حقوق   في  التقييم  إعادة  فائض  اك فائض بعد تغطيتها فيسجل ضمن وإذا كان هن

 :خالل الجدول التالي

 ( SCF)  حسب  االيجابية  التقييم إلعادة املحاسبية املعالجة(: 14)  رقم جدول ال

  إعادة فارق 

 التقييم

 املسجلالقيد  املعالجة املحاسبية 

 الدائن الجانب املدين الجانب

  تقييم اعادة

 اولية

  إعادة فارق 

 التقييم

 موجب

  يقيد تقييم إعادة عملية أول  في  املوجب التقييم إعادة فارق  إن 

 الحساب في وذلك الدائنالجانب  في أموال رؤوس شكل في مباشرة

وذلك وفق احدى الطرق السابقة اعاله في   التقييم إعادة فارق  105

  االجمالية القيمة تقييم اعادة) معالجة فارق اعادة التقييم

 . الصافية( املحاسبية القيمة تقييم اعادةللتثبيت او 

 

  التثبيتات21ح/

 العينية

 اهتالك 28ح/

 العينية  التثبيتات

  فارق  105ح/

 التقييم إعادة

  تقييم اعادة

 الالحقة 

  إعادة فارق 

 التقييم

 :تغطية الخسارة السابقة أوال*

 قيم خسائر  استرجاع 781 حساب  بجعل السابق التدني استرجاع

 دائنا  الجارية غير  األصول 

 *ثانيا  : تسجيل الفائض ان بقي 

 خسائر 29 /ح

 عن القيمة

 التثبيتات 

 استرجاع 781/ح

 عن القيمة خسائر 

 العينية  التثبيتات

 
(1) :  Özgür M. Esen, A. Atilla Perek (2016(, op.cit.p32. 
(2):   Barry J. Epstein, Eva K. Jermakowicz(2010) ,,op.cit.p324. 
(3): Özgür M. Esen, A. Atilla Perek (2016 (, op.cit,p31. 
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  موالي موجب

  سالب لفرق 

 )ا( 

 فارق إعادة 105 حساب في  الدائن في يسجل زاد عن التدني اذا 

 التقييم

 كان مساويا فنكتفي بالقيد االول فقط واذا

  التثبيتات21/ح

 العينية

 

 اهتالك 28/ح

 العينية  التثبيتات

 إعادة فارق  105/ح

 التقييم

  جمهوريةوالجريدة الرسمية لل 267: ص ،مرجع سابق، (2018) حمزة العرابي مروان، من اعداد الباحثة باالعتماد على مباركي املصدر : 

افق لي   1429ام رجب لع23قرار مؤرخ في  ،(2009)الشعبية الديمقراطية الجزائرية   لتقييم، يحدد قواعد ا2008يوليو 26املو

 .11 :ص سابق، مرجع ،وقواعد سيرهاا مدونة الحسابات ذحاسبة ومحتوى الكشوف املالية وعرضها وكوامل
 

 املعالجة املحاسبية إلعادة التقييم السلبية )خسائر اعادة التقييم(   4-2          

تاج عملية إعادة التقييم  كان ن بانه إذا ( SCF) من 24-121واملادة  (16IAS) املعيار  من 40يضا الفقرة تتوافق أ  

على سبيل األولية إلى فارق إعادة التقييم  ينسب    في القيمة  نخفاضفان هذا اإل   عادة تقييم سلبيةإي  أصل خسارة  األ 

.  نفس األصل ويقيد الرصيد املحتمل  كعبء )اي كانت اعادة تقييم ايجابية سابقة( ل  سبق ادراجه في حقوق امللكية

 :   التالي  الجدول   خالل من  كبرأ  بصورة ذلك توضيح ويمكن

 ( SCF)  حسب  السلبية  التقييم إلعادة املحاسبية  املعالجة: ( 15) رقم جدول ال

 القيد املسجل املحاسبية  املعالجة عادة التقييم فارق إ

 الجانب الدائن الجانب املدين

 وليةأ تقييم عادةإ

 السالب  التقييم إعادة فارق 

 

الجانب  في يسجل األول  التقييم إعادة فارق 

 االهتالك مخصصات 681لحساب  املدين 

 جارية الغير  األصول  القيم وخسائر 

  مخصصات 681 /ح

  وخسائر  االهتالك

  الغير  القيم األصول 

 جارية

 القيمة خسائر 29 /ح

 التثبيتات العينية  عن

 عادة التقييم الالحقة إ

  السالب التقييم إعادة فارق 

 لفرق موجب موالي

تخفيض الفارق السلبي من الفارق  أوال *

 املوجب

 تقييم اعادة فارق  يلي الذي السالب الفارق 

  فارق  105للحساب كترصيد موجب يسجل

 التقييم إعادة

   *ثانيا املتبقي من الفارق السالب

 681 حساب في يسجل ذلك  عن وما زاد

 القيم وخسائر  مخصصات االهتالك

 جارية  الغير  األصول 

 فرق 105 /ح من

 التقييم إعادة

 اهتالك28 /ح

 التثبيتات 

 

 مخصصات681 /ح

  وخسائر  االهتالك

  الغير  األصول  القيم

 جارية

التثبيتات  21 /ح إلى

 العينية

 

 

 

 القيمة خسائر 29 /ح

 العينية  التثبيتات  عن

للجمهورية   الرسمية الجريدة  و 267: ص سابق، مرجع ،(2018)العرابيحمزة  مباركي،مروان  على  باالعتماد الباحثة اعداد من  :  املصدر 

افق لي   1429ام رجب لع23قرار مؤرخ في  ،(2009)الشعبية الديمقراطية الجزائرية   لتقييم، يحدد قواعد ا2008يوليو 26املو

 . 11: ص ،سابق مرجع ،وقواعد سيرهاا مدونة الحسابات ذحاسبة ومحتوى الكشوف املالية وعرضها وكوامل
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 التقييم  إعادة تاريخ املتراكم في   االهتالك  ضبط طرق  4-3         

  إعادة   تاريخ  في  متراكم   الكتإه   أي   مع   التعامل  يتم  واملعدات،  والالت  املمتلكات  عنصر  تقييم  إعادة  عند

 (21) :التالية  الطرق   بإحدى التقييم

  لألصل   الدفترية  القيمة)   لألصل  اإلجمالية  الدفترية  القيمة  في  التغير  مع  بالتناسب  املتراكم  االهتالك  تعديل  إعادة ▪

   ؛(تقييمها املعاد قيمته  تساوي  التقييم إعادة بعد

 لألصل. الدفترية  القيمة إجمالي مقابل املتراكم   االهتالك  خصم أو ▪

تحسب من القيمة املحاسبية    إن مخصصات االهتالكات املستقبليةالعيني ف  التثبيت  تقييم  تتم إعادة  وحينما  

   .ها على باقي املدة النفعية لألصلالصافية املعاد تقييم

تات املادية سواء نموذج  سبق ومن خالل ما عرضناه فيما يخض نماذج التقييم الدوري للتثبي  وبناء على ما

ا  مومتطلبات تحكم كال منه   عليها  ن لكال منهما مقومات وجوانب منهجية تقوم  التكلفة أو نموذج إعادة التقييم، برز لنا أ 

 ،  (SCF)و (16IAS) املعيارضوء في 

في معالجة (SCF) املالي املحاسبي   والنظام(  16IAS) املعيار  متطلبات بين مقارنة:  الثالثاملطلب  

 التثبيتات املادية

مجموعة  برزت    (16IAS)املعيارعليه    نص   ما  مع  املادية  التثبيتات   ملعالجة (SCF)  عليها   جاء  التي  القواعد   بمقارنة

 ملخصة في الجدول املوالي :    واالختالف في نفس الوقت   التوافق نقاط كبيرة من 

 املادية التثبيتات معالجة في ( SCF) و( 16IAS)  ملعيار ا  متطلبات بين  االختالف  وجهأ  (: 16)  رقم جدول ال

 ( SCF) املالي املحاسبي  النظام (16IAS) الدولي املحاسبي  املعيار  وجه االختالف أ

 وهي  التثبيتات الهتالك طرق  ثالث *يعتمد االهتالك

واالهتالك  واملتناقص الخطي االهتالك

 اإلنتاج، وحدات حسب

  طريقة في النظر بإعادة املؤسسة *يلزم

 كل نهاية في األقل على مرة املتبعة االهتالك

 .فترة

 املحاس ي  املعيار في وارد  غير املتطلب وهذا *

 .الدولي

  االهتالك طريقة يضيف الى ما تناوله املعيار ( SCF)  أن  *غير

 ؛ املتزايد

 دوريا  االهتالك  طريقة  في  النظر  إعادة  إلزامية  إلى  أشار  فقد  *

 ؛الفترة تحديد دون 

 نمط   تحديد  يتم  لم  إذا  ما  حالة  في   أنه  إلى  (  SCF)  يشير  *

 . الخطية الطريقة تطبق اإلقتصادية  املنافع استهالك

تكلفة   ضمن التفكيك بتكلفة االعتراف يتم التفكيك تكلفة

  بالنسبة التزاما شكلت إذا العيني  التثبيت

 فترة نهاية في تسديده عليها للمؤسسة

 التثبيت العيني منفعة

  بالقيمة  التثبيت  تكلفة  ضمن  التفكيك  تكلفة  إدراج  على  نص

 العيني.  التثبيت منفعة مدة نهاية في دفعها املقدر

 
(1):  Barry J. Epstein, Eva K. Jermakowicz(2010), op.cit. p 325. 
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 الصيانة نفقات

 الكبرى 

 الكبرى   الصيانة  تكاليف  تثبيت  على  نص

 لألصل األساسية القطع واستبدال

  تؤدي  أن   واشترط  مباشرة  التكاليف  هذه  تثبيت  إلى  يشر  لم

إلى  عملية  املنافع   من  والرفع  األصل  نجاعة  زيادة  االستبدال 

  املستوى   يفوق   مستوى   إلى  األصل  عن   املتأتية  االقتصادية 

  ا   استرجاع  إلى  فقط  تؤدي  الصيانة  تكاليف  كانت  إذا  األصلي،أما

  تسجيلها كتكاليف   فيتم  االقتصادية  للمنافع  األصلي  املستوى 

 .املحاسبية للدورة جارية

  ذات العناصر 

 الضعيفة القيمة

 القيمة  ذات االستثمارات يخص وفيما

  تجميعها إمكانية على نص الضعيفة

 واحد كاستثمار ومعالجتها

 . مستهلكة كعناصر بمعالجتها سمح الذي (SCF)عكس

 

  الالحقة النفقات

  إنشاء أو  لشراء

 األصل

 تكاليف إما التكاليف تلك تكون  أن  فيشرط

 .رئيسية فحص تكاليف أو إحالل

  ان  املحتمل من كان  اذا  النفقات تلك رسملة( SCF) يشترط

 إلى للنجاعة األصلع املستوى  تفوق  مستقبلية اقتصادية منافع

 . الكيان 

  بين  مقارنة  املالية دراسة  القوائم  لعناصر   املحاسبي  التقييم  رق ط  (،2013)  هني   فؤاد  محمدعلى  من اعداد الباحثة باالعتماد    : املصدر  

  بن   حسيبة  جامعة  املاجستير،  شهادة   نيل  متطلبات   ضمن   مقدمة  مذكرة  الجزائري،  املالي   املحاسبي   للمحاسبة والنظام  الدولية  املعايير 

الجزائر،  بوعلي   على  املالي  املحاسبي   النظام  أحدثها   التي   التغيرات  ،(2016)بولعراس  الدين  وصالح بتصرف    149-148  ، ص:الشلف، 

أوثرها  القوائم   املحاسبة  في  واملختصين   الخبراء  من  ملجموعة  استقصائية  دراسة-املحاسبية    املعلومة  جودة  تحسين  في  املالية 

 بتصرف.272  ،ص:فرحات عباس سطيف  جامعة دكتوراه، شهادة على الحصول  متطلبات ضمن  مقدمة ،بالجزائر

  عقارات التوظيف  واملعايير املحاسبية وهي تخص (  SCF) خرى بينأوجه إختالف ألى ما سبق هناك  اإلضافة إب

تثبيتات مالية وقد  ملعايير املحاسبية تعتبر األولى  ن اأال  إ، مادية  تثبيتات  (  SCF)  التي يعتبرهما    االنجاز  قيد  والتثبيتات

املعيار  (  SCF)وافق  ت املؤسسة  تغيير  عن  تنتج  أن  يمكن  التي  الحاالت  باستثناء  ،(40IAS)مع    من   لعقاراتها  استخدام 

 قد  ،(40IAS)عياراملف  العكس،  موظفة أو  عقارات  إلى  اإلنتاج  عملية  في  استخدامها  أجل  من  تحوزها  أو  تشغلها  عقارات

الشروط الالزمة  ألنها ال تستوفي  ال تعترف بها كأصول أصال لثانية  وا . (SCF) عكس الحاالت هذه  مع  التعامل   كيفية ددح

حاالت خاصة  (SCF)ما بالنسبة لألصول البيولوجية والتي اعتبرها أ. ديةوهو تحقيق املنافع االقتصا لالعتراف باألصول 

نه لم يقدم ذاك بشكل  إال أ،  (41IAS)  طرف  من  املعتمدة  البيولوجية  األصول   تقييم  وقواعد  طرق   اعتمد على نفس

 مفصل عكس ما ورد في املعيار . 

  إنتاج أصل مادي  ملموس   أو  بناء  أو  اقتناء  إلى  مباشرة  املنسوبة  االقتراض  تكاليف  وكذلك بالنسبة إلدماج

  ( SCF)  كال من وهذا ما سمح به    ، تكلفته  في  يباع  أو  يستعمل  أن   قبل  شهرا  12  تتعدى  التحضير   من   طويلة  مدة   يتطلب

  عندما  نهائيا ويتوقف اإلنتاج نشاط انقطاع حالة في االقتراض  تكاليف إدماج عن املؤسسة توقفتو  ،(23IAS)واملعيار

 بيعه. أو  استعماله قبل  األصل  لتحضير  الضرورية  األنشطة  عمليا تنتهي 

  في  التغيرات   بآثار الخاص  (21IAS)فقد توافق املعيار  جنبية املقتناة بالعمالت األ ات املادية  بالنسبة للتثبيتما أ

  النقدية املقيمة   غير  األصول   قيمة  حساب  إعادة  ال وهيأماعدا في نقطة واحدة  (SCF)األجنبية و  العمالت  أسعار صرف

 . (SCF) إليه  يشر لم  ما وهو  تحديدها  بتاريخ الصرف سعر على باالعتماد العادلة بالقيمة



 وفق متطلبات النظام املحاسبي املالي واملعايير املحاسبية الدولية  املادية للتثبيتات الدوري التقييم                  الثاني   الفصل 

93 
 

  ملعالجة (19IAS)ثانية طريقة   املعيار  ضافانات الحكومية فقد أ وكذلك التثبيتات املكتسبة عن طريق االع

 (1) املرتبط بها. األصل  قيمة  من كتخفيض  بها   االعتراف في تتمثل إليها  (SCF) يشر لم اإلعانات  نمالنوع    هذا

  املحاسبة في الجزائري  الجبائي  والنظام املالي  املحاسبي النظام  بين التباين وجهأ :الرابعاملطلب  

 املادية   عن التثبيتات

األخيرة ت املحاسبية وأن إعادة هيكلة هذه  في القواعد واملمارسا قد أحدث تغيرات جوهرية (SCF)ن تبني إ

النتيجة  املحاسبية، وأن  ساسا على  يرتكز  أ النتيجة الجبائية تحديد ن ير على النظام الجبائي  باعتبار أ ثر كب صاحبه أ

 . الجبائية يصاحبه بالضرورة تعديالت في النتيجة  في القواعد املحاسبية  ي تغير أ

  لى حالةإباإلضافة  األهداف،  و اختالف نظام كل  تضبط التي املبادئ  و األسس  بين الجوهرية  االختالفات وبسبب

  بين  التباين مالمح  أهم نلخص  ، (SCF)بها   جاء التي  الجديدة  املفاهيم  بعض قبول  في الجبائي  املشرع  طرف  من التردد

 (2) :نجد املادية التثبيتات عن  املحاسبة في النظامين

 امليزانية  في  وإدراجه  بالتثبيت عترافاإل  تاريخ -1

  تحويل   تاريخ  من   ابتداء  امليزانية   في  األصول   تدرج  القانوني  الشكل  على  االقتصادي  الواقع  تغليب  بمبدأ  عمال

  الجبائي  املبدأ  أما  ،الكيان  رقابة  و  سيطرة  تحت  يكون   أن  بشرط  الكيان،  الى  به  املرتبطة  األخطار  و  االقتصادية  املنافع

   يختلف  الذي  القانوني  الشكل  على  يرتكز  فهو
ً
  تاريخ استالم   من  ابتداء  األصول   تدرج  حيث  ،(SCF)  به  جاء  ما  عن  تماما

 . االقتصادية املنافع  وتحويل االستعمال  بداية تاريخ مراعاة   عدم مع  املثبت، األصل   نتاجإ من  نتهاءاإل  تاريخ أو األصل 

 للتثبيتات  األولي  التقييم -2

  التحويل   حقوق   وكذا  املضافة  القيمة  علي   الرسم  ذلك  في  اإلجمالية بما  هاتكلفتب  التثبيتات   سجل ت  (SCF)  حسب

الجبائي فان    أن   ،(3)العقود  ومصاريف املنظور  ناحية    على   الرسم  احتساب  دون   الشراء  بسعر  تسجل  التثبيتاتمن 

 . (4) األخيرة تهاه خصم  حق تمنح  التي  األنشطة لتلك بالنسبة املضافة القيمة 

 املادية التثبيتات  قيمة انخفاض  -3

  يدل   مؤشر  أي  هناك  كان  ذاإ  فيما  بتفحص  للحسابات   قفال إ  كل  تاريخ  عند  ملزمة  املؤسسة   فإن   (SCF)حسب  

 أ   أن  على
ً
  القابل قيمته    بتقدير  تقوم  أن  املؤسسة  على  يجب  ذلك   ثبت  فاذا  قيمته،  انخفضت  قد  األصول   من  صال

  عنصر   فهياملنظور الجبائي    ما من ناحيةأ  .كعبء  الحسابات  في  دراجهاإ  طريق  عن  القيمة  خسارة  إثبات  و  للتحصيل،

 
 مرجع سابق. (، 2013على جملة من املراجع وعلى هني محمد فؤاد)باالعتماد : (1)
اقع املحاسبة عن التثبيتات املادية في الجزائر بين االستجابة للنظام املحاسبي املالي  (، 2019أسامة سحنون، حنيفة بن ربيع) : (2)  و

(، 1(، العدد)5البشائر االقتصادية، املجلد) ، مجلة Irragrisو  EURL Confectionأو الخضوع للنظام الجبائي: دراسة حالة شركة 

 بتصرف. 712-707جامعة بشار، بشار، الجزائر، ص: 
مدى مواكبة املشرع الجبائي لقواعد النظام املحاسبي املالي في املعالجة املحاسبية على  (، 2018أمحمد أعمر بوزيد، أيوب نجار ) : (3)

(، جامعة املسيلة، املسيلة،  2(، العدد)3البحوث في العلوم املالية واملحاسبية، املجلد)،مجلة 2018ضوء القوانين الجبائية لسنة 

 .133الجزائر، ص: 
 نفسه. : (4)
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،  ونصوصها   الجبائية  القواعد  إليه  تتطرق   لم  جديد
ً
  املماثلة  والرسوم  املباشرة  الضرائب  قانون   من  141  فاملادة  إطالقا

  تذكرها   لم  وإن   الضريبية  دارةاإل   لكن   للخصم،  قابلة  األعباء غير   قائمة   ضمن  القيمة   خسارة  تورد  لم  5  لفقرةفي ا    2017

  الوعاء   على  جبائيا  تؤثر  كونها  للضريبة،  الخاضع  الربحفي    دماجهاإ  عادةإ  يجب  للخصم  قابلة  غير  أعباء  تعتبرها  فإنها

 األصل.  اهتالك  قاعدة من تخفض و الضريبي

 ( بها املسموح  البديلة الطريقة)  التقييم  عادةإ نموذج -4

 ، حيث يعتمد  (SCF)بها   جاء التي املستجدات أهم   بين من  (الحقيقة  القيمة)  العادلة بالقيمة  التقييم يعتبر   

  الناتج   التقييم   ن فارق أ و   لذلك،   ضرورة  رتأتإ  متى  املؤسسة  بها  وتقوم  السوق   قواعد  تحكمها   حرة  تقييم  عمليات  على

  يعتبر   لسلبيا التقييم  إعادة ما فارق أ الجبائية، النتيجة  في  مباشرة يدمج  و،  (1)للضريبة  خاضعا  يكون   العملية   هذه   عن

قبل    األصول   تقييم  إعادة  بطريقة  سمح  و  تبنى  فقد  الجبائي  النظامما  أ  به.  عترافواإل   تخصيصه  يجب(  681  /ح)  كعبء

  مخولة  سلطة  من   صادر تنظيمي  نص  على  بناءا  تتم أي   منظمة تكون   تقييم  عمليات  على   ، حيث يعتمد(22) (SCF)صدور  

  إعادة   من   املتأتي   القيمة  فائض  يقيد حيث    ، الضريبة  من   معفى   يكون   العملية هذه   عن الناتج التقييم  فارق   وأن  بذلك،

)سنوات  05  أقصاه  أجل   في  الجبائية  النتيجة  في  (SCF)  سريان   بداية  تاريخ  عند   التثبيتات   تقييم
2

  تمديدا   يعتبر   وهذا   ،(3

  في  فيدمج  التقييم  إعادة  عمليات  من  املتأتي  االهتالكات  مخصصات  فائض  ما  أ  الضريبي،  العبء  تفادي  بهدف  للضريبة

4) ،السنة  نتيجة
2

  القواعد   أن  كما  الجبائي،  املنظور   من  مقبولة  غير  أعباء   فهيالسلبي    التقييم  إعادة  لفارق   بالنسبة  (

  إعادة   لعملية  خضعت  و إن  حتى  العينية،   التثبيتات   اهتالكات  حساب   في  التاريخية  التكلفة  على   فقط   تعتمد   الجبائية 

 (*)مالتقيي 

 الصعبة  العمالت   طريق  عن عليها  التثبيتات املادية املحصل-5

  وذلك   الوطنية  العملة  الى  تحول   الصعبة  بالعمالت  املكتسبة  التثبيتات  نإف(  SCF)  من  3- 137و  1-137  املادة  حسب         

  لى إ  امليزانية  في  بها   يحفظ  القيمة   هذه  ،  املعاملة  اتمام  ليوم  الجاري   السعر   ساس أ  على  الصعبة  بالعملة  تكلفتها   بتحويل

  كإيرادات   بها  واالعتراف  الصرف    سعار أ  فروقات  تسوية  مع  (.  عليه  التنازل   او  التثبيت   اهتالك)  املادي   التثبيت  خروج  غاية

 
رجب عام  29املؤرخ في  01 - 09(، أمر رقم  2009الجزائرية الديمقراطية الشعبية) ا للجمهورية الرسمية الجريدة: 185حسب املادة :(1)

افق  1430  6،الجزائر ،ص: 44،العدد 2009يتضمن قانون املالية التكميلي لسنة   2009يوليو سنة  22املو
القعدة  ذي  17مؤرخ في  21 - 04أمر رقم (، 2005الجزائرية الديمقراطية الشعبية) ا للجمهورية الرسمية الجريدة: 41حسب املادة  :(2)

افق ل  1425لعام   14،الجزائر ،ص:  85، ،العدد 2005يتضمن قانون املالية لسنة 2004ديسمبر  29املو
(، قانون الضرائب املباشرة و  2019الجزائرية الديمقراطية الشعبية)ا للجمهورية الرسمية الجريدة:. 186و 185حسب املادة : (3)

 43، وزارة املالية املديرية العامة للضرائب ، الجزائر،ص:  الرسوم املماثلة
افق بين النظام املحاسبي املالي والنظام الجبائي الجزائري (، 2019عائشة عوماري ، أمحمد بن الدين ): (4) ، مجلة دراسة مدى التو

 . 69(،جامعة أحمد درارية، أدرار، الجزائر ، ص: 1(، العدد )7التكامل االقتصادي، املجلد)
فهي تنص   2009قانون املالية التكميلي لسنة  186هذا يدل على وجود تناقض في القوانين الجبائية بحد ذاتها، بالرجوع نص املادة ( *)

على أن تقيد فوائض مخصصات اإلهتالكات املتأتي من عمليات إعادة تقييم التثبيتات في نتيجة السنة، أي تدرج مخصصات اإلهتالكات 

 . الجمالية ال صل بعد عملية إعادة التقييم و ليس بالتكلفة التاريخيةبالتناسب مع القيمة ا
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  بإظهار   يسمح   الدورة  نهاية   في  الصرف  سعارأ  فروقات  تسوية  ن فإ  الجبائي  املنظور   من  ماأ،  (1) الدخل  قائمة   في  عباءأ  وأ

 التحويل هذا عن   الناتجة  املوجبة  الفروقات إلى  يشر ولم.  (2) فقط التحويل  الخسائر على

 (3).الصرف  في الخسارة تسجيل  حالة في بالنقصان الجبائية  األرباح  على يؤثر أن يمكن ما 

 التثبيت املادي    على  بالحصول  الخاصة االقتراض تكاليف-6

  توليد  لىإ  تؤدي  نهاأ  يأ  صلأ   نتاجإ  وأ  نشاءإ  وأ  قتناءإ  جلأ   من  القرض  على  بالحصول   الخاصة  الفوائد  ن فإ  (SCF)  حسب

  من   تخفض  مالية   كمصاريف  يعتبرها  الجبائي   النظام  بينما،  (4) صلاأل   تكلفة   في  تدمج   فإنها   مستقبلية   اقتصادية   منافع

  بفوائد   الخاص  االهتالك  قسط  بحيث  االهتالك  مستوى   على  فرق   االختالف هذا  لىع  ويترتب  للضريبة  الخاضع  الوعاء

 (5) .الضرائب ادارة  ترفضه االصل  تكلفة في  املدمج القروض

 التمويلية   االيجار   عقود-7 

  للحد  الحالية  القيمة  أو  له العادلة بالقيمة  امليزانية   في لتزاموإ كتثبيت  املؤجر   باألصل عتراف اإل   على املستأجر  يجبر 

  املستأجر   حسابات  في  اهتالك  موضع  املستأجر  األصل  يكون   و  ،اإليجار  عقد  تاريخ  في  أقل  أيهما اإليجار  لدفعات  األدنى

 ما ج أ،  التثبيتات  تخص  التي   العامة   القواعد  حسب
ً
  نتقال إ  حالة  في  إال  تمويلي  ايجار  عقد  موضع  باألصل  يعترف  فال  بائيا

  وال   املستأجر  محاسبة  في  اإليجار   عقد  طريق  عن  املكتسبة  األصول   إدراج  يمكن  ال  أنه  على  ،صللأل   القانونية  امللكية

  أن   يجب  املؤجر   األصل  أن  بمعنى  كتكلفة أي  املؤجر  لصالح   املستأجر  يدفعهاالتي    املبالغ  تسجل  و  لالهتالكات،  وجود

   . البسيط  اإليجار  وعقد التمويلي اإليجار  عقد بين  تفرق  ال  الضريبية  القاعدة  أن  حيث املؤجر،  ميزانية  في يظهر

 املادية  التثبيتات  إهتالك-8

األصل  ا  (SCF)  حسب  :االهتالك  قسط  حساب  أساس ▪ القتناء  اإلجمالي  املبلغ  هو  للهتالك  القابل  ملبلغ 

هو تكلفة  جبائيا  ما  أ   ، األخذ بعين االعتبار خسارة القيمة املتعلقة به  عاملقدرة ممطروحا منه القيمة املتبقية  

األخذ بعين االعتبار لخسارة القيمة التي تخفض  االنتاج دون طرح القيمة املتبقية ودون    قتناء األصل أو تكلفةإ

 من قيمة التثبيت. 

  واملتوقعة   النفعية  املدة  حسب  وتهتلك  منفصلة،  بصفة  عنصر  كل  إهتالك  يمكن  :باألجزاء  االهتالك  إمكانية ▪

   بديل،  بعنصر  ستبدالها إ  غاية  إلى  الستخدامها
 
  لكل  منفصل  اهتالك  مخطط  إعداد  املؤسسة  على  يجب  إذ

  باألجزاء   االهتالك  إمكانية   أو   طريقة  إلى  بعد  الجبائي  النظام  يتطرق   لم،  الحقيقية  ستعمالهإ  مدة  بداللة  عنصر

 
افق لي  1429رجب لعام 23قرار مؤرخ في  (،2009الجزائرية الديمقراطية الشعبية) للجمهورية الرسمية الجريدة:(1) ، 2008يوليو 26املو

 . 20، ص: مرجع سابق   لحسابات وقواعد سيرها،يحدد قواعد التقييم واملحاسبة ومحتوى الكشوف املالية وعرضها وكذا مدونة ا
القتصادية   ا ، مجلة البحوث نظرة النظام الجبائي الجزائري للنتيجة املحاسبية )آليات وتعديالت((، 2017: ايمان يخلف واخرون)(2)

 .318(، جامعة العربي بن مهبدي، أم البواقي، الجزائر، ص: 2(، العدد)4واملالية، املجلد)
 135،ص: مرجع سابق(، 2018: أمحمد أعمر بوزيد، أيوب نجار )(3)
اقع النظام الضريبي الجزائري في ظل النظام املحاسبي املالي(، 2016:مراد ناصر )(4) (، 1(، العدد)5جبائية، املجلد) ، مجلة دراسات و

 .59، البليدة، الجزائر، ص: 2جامعة البليدة 
 نفسه.: (5)
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 يرخص  لم  و  االعتبار  بعين  مأخوذة  غير  وهي  للتثبيت،  املكونة  للعناصر  النفعية  أو  العادية  باملدة  كانت  سواء  

 . بعد باعتمادها

  وتكون   التزايدية،  الطريقة  اإلنتاج،  وحدات  طريقة  التناقصية،  الخطية،  الطريقة  :االهتالك  حساب  نمط ▪

  استثنى   ائيابأما ج   .صادقة  بصورة   التطور  هذا  تحديد  من التمكن  عدم  حالة في  املعتمدة  هي  الخطية   الطريقة

 .  اإلنتاج  وحدات  طريقة

  القيمة   و  النفعية  املدة  هتالك، اإل   طريقة   دوريا  تدرس  أن   يجب   هتالك: اإل   تيرةوو   طريقة  مراجعة  مكانيةإ ▪

  املنتظرة  للوتيرة مهم تعديل حدوث ففي حالة  العينية،   التثبيتات  على النفعية املطبقة  املدة  أعقاب في املتبقية 

 .الوتيرة  في  التغير  هذا  تعكس  لكي  والتقديرات  التوقعات  تعدل  األصول،   تلك  عن  الناتجة  قتصاديةاال  املنافع  من

  ففي   األصول،  عن  الناتجة  الوتيرة  تغيرت  مهما  االهتالك  ووتيرة  طريقة  مراجعة  يمكن فال    ائيبما من املنظور الجأ

  االنتقال   وعند  السنوي،  تصريحها  في  الطريقة  هذه  اختيار   رسالة  ارفاق  يجب  فانه  االهتالك   طريقة  تغيير  حالة

   اإلدالء  يجب   نه فإ  التنازلي،  االهتالك   نظام  لىإ  الخطي   االهتالك   نظام   من
ً
  فيه   رجعة  ال  الذي   ختياراإل   بهذا   كتابيا

 . التثبيتات نفس بخصوص

، ورغم املجهودات املبذولة  بين النظامين الجبائي واملحاسبي  وجه تباين أ تم طرحه من    على ضوء ما سبق وما 

ن تساير  اإلدارة الجبائية أإنه لزاما على  لذا ف،ن الهوة بينها ال تزال كبيرة، وهذا ما ظهر جلياأال  إجل التقريب بينهما   أمن  

 . إصدار نصوص تشريعية مرافقة لهامن خالل   (SCF)التغيرات واالستحداثات التي جاء بها
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 واملعيار  املالي املحاسبي النظام ضوء في املادية التثبيتات قيمة انخفاض: رابعاملبحث ال

(IAS36 ) 

  عمرها   ألن  نظًرا  ملعظم الوحدات االقتصادية.  األصول   إجمالي  من  كبيًرا  جزًءا  امللموسة  الثابتة  األصول   تمثل

تعتبر  من  األخرى   األنواع  من  أكبر  اإلنتاجي ماليةصوال معمرة وتغطي  أ   األصول فهي  يؤدي ظهور    فقد  ،أكثر من فترة 

  املهمة   التغييرات  تصحبه بعض  األصول   هذه  في  وهذا التغيير  تهافي قيم  نخفاضمؤشرات داخلية وخارجية تنذر بحدوث إ

   يجعلها  مما   تؤثر بدورها على القوائم املالية،التي    املالية  البيانات  في
ً
  لها   خص   ومستثمريها.  الشركة   قرارات  في  مهًما  عامال

  ملثل   للستجابة  املتطلبات من مجموعة  (  SCF)خير وهذا األ  تناول   ولقد  "،"انخفاض قيمة املوجودات  (IAS  36)املعيار  

 القيمة.  في اإلنخفاض  هذا

 قيمة التثبيتات املادية  اإلطار العام لإلنخفاض في املطلب األول:  

جملة من املتطلبات  والخطوات املنهجية  ، ولقد تحكم عملية اختبار انخفاض قيمة التثبيتات املادية 

هذه االجراءات  الالزمة لهذا االختبار ،  حيث تقوم املؤسسة باختبار ما  (  SCF)بما في ذلك  (IAS 36)تضمن  املعيار 

وذلك من خالل جملة من املؤشرات الدالة على    ،نهاية كل دورة ماليةال في اذا تعرضت تثبيتاتها الى نقص في القيمة ام 

 ذلك  سنوضح ذلك فيما يلي . 

 ( )الهدف والنطاق ( IAS36)  تقديم املعيار  -1

 هدف املعيار   :  والأ

درج  ال   األصول   أن   من   التأكد   هو(IAS36)  عيار امل  هدف
ُ
  يحدد   حيث  ستردادلل   القابلة  قيمتها  حدود  في  إال   ت

  استخدامها   من  استرداده  يمكن  الذي  املبلغ  تتجاوز   ال  بقيمة  بأصولها  عترافاإل   لضمان  املنشأة   تطبقها  التي  اإلجراءات

خسائر    يمكن  التي  والشروط   القيمة   انخفاض  بخسائر   االعتراف   يجب  متى   املعيار   يحدد.  بيعها  أو عكس  بموجبها 

 .منهجية لتقييم هذا االنخفاضيعطي أي انه  يوفر املعيار إرشادات حول متطلبات اإلفصاحكما انخفاض القيمة. 

 املعيار   قنطا :ثانيا

  أصولها   لجميع  القيمة   انخفاض  اختبارات   إجراء  الكيانات   من  (36IAS)  الدولي  املحاسبي   املعيار   يتطلب

  البناء   عقود   عن   الناشئة  واألصول   (2IAS)واملخزونات(  IAS40)  االستثمارية   والعقارات   باستثناء  امللموسة   وغير   امللموسة

(IAS11 واألصول   املالية   واملوجودات(  19IAS)  املوظفين  منافع  عن  الناشئة  واألصول   (12IAS)  املؤجلة  الضريبية  ( 

  باألنشطة   املرتبطة  البيولوجية  واالصول   (9IFRS    والذي عوض حاليا  IAS39)  املعيار   نطاق  في  العادلة  بالقيمة  املدرجة

   العادلة  بالقيمة   تقاس   التي  الزراعية
ً
 (IFRS4  التأمين)   عقود  هن   الناشئة  األصول   -(  IAS41)  البيع تكاليف  منها  مطروحا

 (1)(.IFRS5" )للبيع بها محتفظ" أنها  على املصنفة ( األصول  مجموعات أو)  الجارية غير  األصول 

 

 

 
(1) : OdileBarbe,Laurent Didelot)2016(,  op.cit, p 151. 
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 (  SCF)  وفق  قيمة التثبيات املاديةفي  اإلنخفاض  متطلبات -2

  حلول  انه عندحيث نصت  5 - 112من خالل املادة  التثبيتات  قيمة في نخفاضاإل  عالج فقد (  SCF)  حين في

  من  أصل أي  أن  على يدل  أي مؤشر  هناك  كان  إذا  ما  وتفحص تقدير إلىالكيان  يقوم   إقفال الحسابات  تاريخ كل

  من  تحصيلها  املمكن  القيمة بتقدير  الكيان يقوم املؤشر فإن   هذا مثل وجود ثبت وإذا. يفقد قيمته لم األصول 

أنه  ال إلحساب قيمة االنخفاض    الجراءات  الالزمةامن نفس املادة   7/8/10/11/ 6الفقرات   ولقد تناولت األصل، 

 .بشكل اوسع (36IAS) همل بعض النقاط التي تناولها أ

   املادية  التثبيتات قيمة في  إختبار اإلنخفاض تحكم التي  املفاهيمية الجوانب-3

 املاديةنخفاض في  قيمة التثبيتات تعريف اإل  -3-1

  مجموع   الدفترية  قيمته  تجاوزت  إذا  لالسترداد  قابال  لألصل  الدفتري   املبلغ  يعتبر   ال   SFAS No144بموجب 

  النظر   بغض  املطاف،  نهاية  في  منه  والتخلص  األصل  استخدام  عن  تنجم  نأ  املتوقع  ،  املخصومة  غير  النقدية  التدفقات

  علي   لألصل   الدفتري   املبلغ   فائض   تساوي   القيمة   نخفاضإ  عن  الناجمة  والخسارة .  الفعلي  استخدام  في  األصل   كان   إذا

 (1) .العادلة  قيمته

املعيار أ انها  عرفها فقد    ( 16IAS)و  (36IAS)  ين ما  املبلغ   " على  الدفترية  القيمة  به  تتجاوز  الذي  املبلغ  تساوي 

)القابل لالسترداد.
275F

بأنه    (2 القابل لالسترداد  املبلغ  البيع الصافياأل ويعرف  البديلين: سعر    املستخدمة   والقيمة  على بين 

  من  تتألف التي النقد توليد وحده أو) لألصل االقتصادية  القيمة  تكون  عندما بالضعف االعتراف هو ذلك من  والهدف

 (3)الدفترية  قيمته من بحق  أدنى( األصول  من  مجموعه 

   أقل تثبيت  ألي  للتحصيل القابلة  القيمة صارت   إذا  نهأ  على (SCF) من  10 الفقرة 121 املادة  نصت كما

  إثبات   طريق  عن  للتحصيل  القابلة  القيمة  إلى  تعود  القيمة   هذه  فإن  االهتالكات  بعد  املحاسبية  الصافية  قيمتها  من

4) القيمة في خسارة
27

). 

السابقة   التعاريف    هو إنخفاض مفاجئ وغير متوقع في قيمة  القيمة  في  نخفاض اإل   ان    نستنتج    من خالل 

خير نتيجة  أو الخدمة املحتملة لهذا األ   التدفقات النقدية املستقبليةناتج عن تدني    و مجموعة من التثبيتات()أ  التثبيت

 لظروف مختلفة تكون مسببة لذلك وبالتالي يصعب استرداد قيمته.

 

 

 
(1) : Alan Reinstein, Gerald H. Lander) 2004( , Implementing The Impairmentof Assets Requirements of SFAS No. 

144 an Empirical Analysis, Managerial Auditing Journal ,Vol. 19, No. 3, p 401. 
(2) : James Penner, Jerry Kreuze,  Sheldon Langsam)2013(, Long-Lived Asset Impairments in the Shipping Industry 

and the Impact on Financial Statement Ratios: Comparing U.S. GAAP and IFRS Standards, International Journal of 

Accounting and Financial Reporting, Vol. 3, No. 2, p 81. 
(3): Barry J. Epstein, Eva K. Jermakowicz (2010),  op.cit , p 328.   

افق لي    1429رجب لعام  23قرار مؤرخ في  (،  2009الجزائرية الديمقراطية الشعبية)  للجمهورية  الرسمية  الجريدة:(4) ،  2008يوليو  26املو

 .9ص : مرجع سابق،    يحدد قواعد التقييم واملحاسبة ومحتوى الكشوف املالية وعرضها وكذا مدونة الحسابات وقواعد سيرها،
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 واالهتالك   نخفاضاإل  بين الفرق  -3-2

األ إ  بين  التميز  يعد    نخفاضإو الثابتة  صول  هتالك 
ً
أمرا     قيمتها 

ً
ك  االهتال  من  كل  بين   عالقة  لوجود،مهما

بوجوداإل   يتم   نهأ  حيث  ، الثابتة  املوجودات   قيمة   في  نخفاضواإل    القيمة   زيادة  حالة  في  القيمة   في  نخفاض اإل   عتراف 

  بداية   في  ن االهتالك )قسط االهتالك( أو   ،   )كما سبق ذكره(   القابلة لالسترداد  قيمتها   عن   املوجودات   لتلك  الدفترية

ويمكن تلخيص ذلك  القيمة    في  نخفاض إ  هناك   يحدث  ان   املحتمل   من غير  يجعل   الثابتة  للموجودات  نتاجي اإل العمر  

 : ل التاليوفق الجدو 

 القيمة  في  االنخفاض  و  االهتالك   بين املقارنة(: 17)  رقم جدول ال

 "impairment"القيمة   في االنخفاض "depreciation"االهتالك وجه املقارنة أ

  التدريجي النقص ساس أ على يقوم االهتالك مفهوم ن إ املفهوم 

 الثابت  لألصل التاريخية التكلفة في

  مفاجئ تدهور   اساس على يقوم االنخفاض مفهوم ن إ

 لألصل  الدفترية القيمة في

توزيع تكلفة يقوم االهتالك كما هو متعارف على مبدا  مبدا الطريقة

يعتبر بمثابة   جي  وهوخالل عمره االنتا االصل الثابت

  تقييم اعادة يعتبر  ال توزيع عادل ومنتظم. وبالتالي 

 الثابت  لألصل

 اعادة مبدابالنسبة لالنخفاض فهو يقوم على  اما

  القيمة  تحديدخالل   من  الثابت لألصل تقييم

ومقارنتها  بالقيمة الدفترية   لألصل لالسترداد القابلة

. 

املنفعة  

 االقتصادية

  املوجود قيمة  في االقتصادي االنخفاض عن يعبر  ال 

 الثابت

  املوجود قيمة في االقتصادي االنخفاض عن يعبر 

 الثابت

 العادلة القيمة مدخل مع يتفق التاريخية التكلفة مدخل مع يتفق من ناحية املدخل

نهاية كل اي في  املالية اقفال القوائمعند تاريخ يكون  توقيت   االعتراف

حسب الطريقة   قسط االهتالكالبد من تسجيل  دورة

 من طرف املؤسسة )سابقة الذكر( املتبعة 

 كل نهاية في اي املالية القوائم اقفال تاريخ عند يكون 

تدل   مؤشرات البد من  مالحظة ما اذا كان هناك دورة

ت يتم خفاض قيمة االصل الثابت  فان وجدعلى ان

لتسجيل هذا االنخفاض وان باقي االجراءات الالزمة 

 كان عكس ذلك فال يسجل اي ش يء

  الثابتة املوجودات قيمة في االنخفاض ،(2019خميس) سبع  حسين ، سطمحسين  صالح علىباالعتماد   ثة: من اعداد الباحاملصدر

  ،واالقتصادية اإلدارية للعلوم تكريت مجلة الدوائية، للصناعات املنصور  شركة في تطبيقية االستثمار دراسة قرارات في وأثره

 بتصرف.22 :ص  كلية اإلدارة واالقتصاد، جامعة تكريت، العراق، ،(45) العدد ،(15) املجلد
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 املادية  تبار االنخفاض في قيمة التثبيتاتالجوانب املنهجية الخ املطلب الثاني:

 القابل لالسترداد  مبلغها  عن  تزيد  بقيمة  األصول   تسجيل  عدم  من  التأكد  التثبيت هو  قيمة   في  االنخفاض  إن

  واالعتراف بالفرق   املالية  القوائم  في  الحقيقية بقيمة  ظهاره إ أجل مالية من  فترة  كل  نهاية  في  تقييمه  عادةإ وبهذا يتطلب

املنهجية  كخسارة  )انخفاض( بالطريقة  بهذا  وللملام  املطاف  .  نهاية  في  االنخفاض  والوصول  قيمة  املإلى  عيار  وضح 

(36IAS )كل الخطوات الالزمة لذلك. 

 تحديد التثبيت املادي املعني باختبار انخفاض القيمة     -1

  كانت   إذا  ما  تحديد  الكيان  على  مالي يجب  تقرير  كل  تاريخ  فيانه    (  SCF)من    5-112واملادة  (  36IAS)  ملعيار  وفًقا

 فالبدمن توفر  ،ال  أو  قيمته  فقد  قد  األصل  كان  إن  ما  لتحديد  القيمة   انخفاض  أن  إلى  تشير  أن  شأنها  هناك مؤشرات من

  مبلغ األصل   وتقديرالتدني  ختبار إ  جراءإ  يتمبعدها    القيمة،النخفاض    مؤشر  وجود  حاله  وخارجية وفي  داخلية  مؤشرات

  مجموعة   من   األدنى  الحد   ، وكذلك    املحتمل   الضعف  مؤشرات   من  مجموعة (  36IAS)  املعيار  ولقد وفر،القابل لالسترداد

 : االعتبار  بعين أخذها  يجب التي   العوامل

 الخارجية   املؤشرات  -1-1

 (1) :اذا كان  األصول   على الكيان  سيطرة عن خارجة مؤشرات   تعتبر 

  أو   املدة  نتيجة ملض ي  متوقع  هو   مما   أكثر  وبصورة  الفترة  الل خ  السوقية  األصل  قيمة   في  الجوهري   االنخفاض  ▪

 ؛العادي  االستعمال

  أو أو السوقية التقنية  الظروف  علي  عكس ي  تأثير  ولها،  تحدث  كادت  أو الفترة  خالل  حدثت  التي الهامة  التغيرات  ▪

 ؛فيه األصل   تكريس تم الذي السوق   ىعل أو  الوحدة  فيها تعمل التي القانونية  أو االقتصادية

  ذلك  من شان   وكان   االستثمار،   بعوائد  الخاصة   األخرى   السوقية   األسعار   أو   السوق   في  الفائدة  أسعار   ارتفاع ▪

  استردادها   األصل املمكن  قيمة  وتخصيص  الخارجية  األصل   قيمة  حساب  في  املستخدم  الخصم  معدل  علي  التأثير

 ؛جوهرية بصورة

   الداخلية املؤشرات -1-2

  لألصل،   املادية  األضرار  أو   التقادم   على   األدلة  هذه  وتشمل.  الكيان  لسيطرة   تخضع  التي  تلك   هي  املؤشرات   هذه

 (2) األصول: أداء  تدهور  على ودليل

 ؛لالستخدام صالحيته  عدم أو  األصل تلف ▪

 ؛ منها  للتخلص وخطط األصول   استخدام لوقف خطط وجود ▪

 ؛محدد غير كونه من بدال محدد  نهأ على نتاجياإل  صل األ  عمر  تقييم  عادةإ ▪

 
 للمعايير املحاسبيةتطوير املحاسبة عن  : عماد سعد محمد الصايغ،  (1)

ً
التأمين وفقا ، دراسة ميدانية  -انخفاض قيمة أصول إعادة 

 . 109مجلة املحاسبة واملراجعة، كلية التجارة ، جامعة بني يوسف، مصر، ص: 
عية االنخفاض في قيمة املوجودات الثابتة على الخصائص النو   أثر (،  2017: عالء عبدالحسين صالح الساعدي، يمروة نبيل عبدهللا)(2)

(، جامعة البصرة، العراق 482، مجلة دراسات ادارية، العدد)للمعلومات املحاسبية من وجهة نظر مستخدمي التقارير املالية في العراق 

 .10، ص: 
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التدفقات  كبير   انخفاض  وبالتالي،  متوقع  هو   مما  أسوء  سيكون   أو  أسوء   لألصل   االقتصادي  داءاأل  ▪   النقدية   في 

 . صلهذا األ  من  تولدها املتوقع أو  املتولدة املستقبلية 

ي مدى او الطريقة السلبية الكبيرة التي من املمكن أن تؤثر فن هناك العديد من التغيرات  يتضح بأ  مما سبق

سلبية في الحالة املادية لتلك األصول وال سيما   األصول الثابتة  و تغيرات ملتداولة أغير استخدام األصول  التي يتم فيها إ

اداء  تلك املعدات وتتطلب    سلبا على  ، مما يعرضها ألضرار مادية تنعكساالنتاجية  مثل املعدات املستخدمة في الخطوط

تقرر    أولها    لتقليل  من عمرها النافعتلك املعدات يؤدي الى افان سوء استخدام  وبالتالي    ،انفاق مبالغ كبيرة على صيانتها

او استخدامها أقل مما هو  ،في استخدامها  االستمرار   الداخلة من بيعها   النقدية  التدفقات  الحالتين تكون  وفي كلتا 

  جراء إاالقتصادية  على الوحدة    وعند ذلك يتوجب  ،  متوقع لها بل وتكون  تدفقاتها النقدية الخارجة أكثر  من الداخلة 

)إنخفاض قيمة تلك املعدات واالعتراف بخسارة انخفاض القيمةإختبار 
F

1). 

هذه    (36IAS)املعيارفان  وباختصار     بان  حيث    األصول،  قيمة  النخفاض  حصرية  ليست  املؤشراتيوضح 

 األصول. قيمة نخفاضإ مكانيةإ  على أخرى   دالئل تحديد للمؤسسة يمكن
 

 القيمة القابلة لالسترداد   :االنخفاض  إختبار ساس أ تحديد  -2

هذا    يعتمدفعلى املؤسسة اجراء اختبار التدني حيث    صلاأل   قيمة   انخفاض  على  مؤشر دال  هناك  كان   إذا

 لألصل. لالسترداد القابل  املبلغ تقدير  على جوهري  خير  بشكلاأل 

لالسترداد    18فقرته  في    (36IAS)  املعيار   ُيعّرف القابل     العادلة  القيمة   بين   األعلى   بأنه  "املبلغ 
ً
  منها   مطروحا

  بأنها سم القيمة القابلة للتحصيل  فيعرفها تحت إ(  SCF)من  6-112  بينما املادة  "،والقيمة االستعمالية  البيع   تكاليف

أ  ومن"النفعية.    وقيمته  الصافي  البيع   سعر   بين   العليا  القيمة " توافق  املالحظ  هناك  في  ن  اختالف  مع  التعريف  في 

 (.IAS 36 )املعيار    ما تناوله(و SCF)التسميات بين 

 تحديد القيمة االستعمالية )القيمة النفعية /القيمة االستخدامية(  2-1

 والخطوات الالزمة لتقديرها  لقيمة االستعماليةاف تعري اوال :

   االستعمالية تعريف القيمة ▪

  ومن   األصل،  استخدام  من  تنشأ  أن  املتوقع  املستقبلية  النقدية  للتدفقات  الحالية  القيمة"نها  بأ تعرف

 التوقعات  عن  وتنتج  إليها  التوصل  تم  معقولة  افتراضات  إلى  تستند  أن  ويجب  (2) ."اإلنتاجي  العمر  نهاية  في  منه  التخلص

   احتسابها   يتم. مبررا هذا يكن  لم ما األقص ى الحد  غضون  في اإلدارة  قبل من  املعتمدة التقديرات أحدث  في املتصورة

)لألصول. املستمر  باالستخدام املرتبط النقدي التدفق  أساس  على
 8

3) 

 
دور االبالغ عن انخفاض قيمة األصول غير املتداولة في تعزيز خصيصة (،  2014: بشرى نجم عبدهللا املشهداني، سالمة ابراهيم علي)(1)

(، جامعة بغداد، العراق، ص: 80(، العدد)20، مجلة العلوم االقتصادية و اإلدارية، املجلد )الئمة املعلومات املحاسبية مدخل تحليليم

469 
(2) : Andrzej Krystian Piosik, Małgorzata Rówińska)2012( , Determinants of Long-Lived Asset Impairments.  Evidence 

from Poland,Journal of Economic and Management,vol8,p72 
(3) : Christel Decock Good,Franck Dosne(2005), op.cit,p92 
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  سيولة   لتقدير  املحينة   القيمة"نهاأعلى    "النفعية  القيمة  "تحت إسم  ( SCF)من  6  -112  ولقد عرفتها أيضا املادة

 . (1) به االنتفاع مدة نهاية في عنه والتنازل   متواصل   بشكل استعمال األصل  من  املنتظرة  املستقبلية  األموال

 (. IAS  36)    واملعيار (  SCF)  ما تناوله  بين  التسميات  في  ختالفإ  مع  التعريف  في   توافق  هناك  نأ  املالحظ  ومن

 :موضحة في الشكل املوالي

 ( IAS 36)  واملعيار ( SCF)  وفق  املتناولة التسميات  في   الختالفا  (:11)  رقم  شكل لا

 

 

 

 

 

 

 

 

 ( IAS 36) و(SCF)باالعتماد على من اعداد الباحثة ملصدر : ا

 الخطوات الالزمة لتقديرها   ▪

 :  الخطوات الالزمة لتقديرها وهي كاالتي (IAS 36)  املعيار من  31الفقرة حيث شملت   

والخارجة ✓ الداخلة  املستقبلية  النقدية  التدفقات  املستمر ا  : تقدير  االستعمال  من  األ   لتي تؤخذ  صل ومن  من 

 النقدية الداخلة    التدفقات توقعات للتدفقات النقدية املستقبلية رات حيث تشمل التقديله، االستبعاد النهائي 

  التدفقات   لتوليد  بالضرورة  تكبدها  يتم  التي   الخارجة  النقدية   التدفقات  وتوقعات  لألصل   املستمر  االستخدام  من

  أن  ويمكن( لالستخدام األصل إلعداد الخارجة النقدية التدفقات ذلك في بما) لألصل  املستمر االستخدام من  النقدية

إل  ،(لألصل  ومتسق  معقول   أساس  على  تخصيصها  أو  مباشر  بشكل  تنسب   إن   النقدية  التدفقات  ى صافيباإلضافة 

األصول   للتخلص(  دفعها  أو)   استالمها  يتم  التي  وجدت، تشمل  (2)اإلنتاجي.  العمر  نهاية  في  من  أال    التدفقات   ويجب 

مقبوضات او  التمويلية  االنشطة  من  الخارجة  او  الداخلة  أيًضا  النقدية  الدخل،  ضريبة    تتعلق   أن  يجب  ودفعات 

  املستقبلية   التحسينات  إلى   النظر   دون   الحالي،  استخدامه   وفي  الحالية   حالته   في  باألصل  النقدي   التدفق  توقعات

  باستخدام   األجنبية   بالعملة  املقدرة   املستقبلية   النقدية  للتدفقات  الحالية   القيمة   ترجمة  املنشأة   على   املحتملة كما يجب 

 (83) .املستخدمة  القيمة تاريخ في الفوري  الصرف سعر

  أن   يجب  االستعمالية    القيمة   قياس  عند   : هذه التدفقات النقدية املستقبليةاملناسب على    تطبيق سعر الخصم  ✓

  الزمنية   للقيمة  الحالية   السوق   تقييمات  يعكس  الذي   الضريبة  قبل  ما  معدل   هو  املستخدم   الخصم  معدل  يكون 

 
افق لي    1429رجب لعام  23قرار مؤرخ في    (،2009جمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية)للالجريدة الرسمية:(1) ، 2008يوليو  26املو

 .7، ص: مرجع سابق   يحدد قواعد التقييم واملحاسبة ومحتوى الكشوف املالية وعرضها وكذا مدونة الحسابات وقواعد سيرها،
(2): International Accounting Standards Board)2016( ,  op.cit, p A1211. 
(3): Barry J. Epstein, Eva K. Jermakowicz (2010) , op.cit,p 329. 

 القيمة االستعمالية

 القيمة الحالية 

 سيولة األموال املستقبلية

 

 القيمة النفعية

 القيمة املحينة

 تدفقات النقديةال

 املستقبلية 

SCF IAS36 
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  النقدية   التدفقات  تعديل  تم  التي  املخاطر  الخصم  معدل  يعكس  أن  ينبغي  ال  .باألصل  الخاصة  واملخاطر  للنقود

  أن  شأنه من الستثمار اختيارهم تم إذا املستثمرون سيطلبه الذي العائد معدل تساوي  أن ويجب لها، املستقبلية

 .النقدیة  بالتدفقات یحیط الذي  التأكد یعكس عدم حيث  املتوقعة. تلك تعادل نقدية تدفقات يولد

 على  للنقود  الزمنية  القيمة  يعكس  بديل  استخدام  يجب  السوق،  في  لألصول   محدد  سعر  توفر  عدم  حالة  في

  اعتبار  يتم ما عادة. النقدي   التدفق ومخاطر األسعار ومخاطر العملة  ومخاطر البلد مخاطر  وكذلك األصل  عمر مدى

  اقتراض األخرى   معدالت  أي  وأ  االقتراض الهامش ي للمؤسسة  معدلو   للمنشأة  املرجح  املال   رأس  تكلفة  متوسط  :يلي  ما

 ( 21) .السوق  في

 االستعمالية  القيمة تقدير  عند مراعاتها يجب املؤثرة والتي العوامل  ثانيا :

 االستعمالية  القيمة تقدير  املؤثرة على  العوامل ▪

ار عند تحديد القيمة  ملة من العناصر التي تؤخد بعين االعتبجلى ع (IAS 36) من املعيار   30 لقد نصت الفقرة 

 (2) :االستعمالية

 ؛ األصل من  عليها الحصول   املنشأة تتوقع التي ةاملستقبلي  النقدية  التدفقات تقدير ✓

 ؛ةاملستقبلي   النقدية التدفقات  هذه توقيت أو  قيم في ةاملمكن  التغيرات  بشأن التوقعات ✓

 ؛الخالي من املخاطر السوق   في الحالي  الفائدة سعر في  ةاملتمثل  للنقود الزمنية القيمة  ✓

  النقدية قيمة التدفقات  تحديد عند يعكسها املشاركون في السوق  السيولة والتي   عدم مثل  أخرى  عوامل  ✓

 األصل.  من  عليها  الحصول   املنشأة تتوقع التي املستقبلية 

 االستعمالية  القيمة تقدير  عند مراعاتها يجب التي العوامل ▪

 ( 3) :فيما يلي دراجهاإويمكن 

  تقديرات  أفضل  تمثل ومؤيدة معقولة افتراضات  أساس  على النقدية  بالتدفقات الخاصة التوقعات تقدير ✓

 ؛اإلدارة

  مستقبلية  نقدية تدفقات أية  استبعاد  مع) اإلدارة عتمدتها إ  التي والتوقعات املوازنات آخر ضوء في التقدير يتم ✓

 ؛( األصل أداء دعم أو تحسين  من أو  املستقبل  في هيكله إعادة من  تنشأ أن  متوقع  للخارج أو للداخل

  مؤخرا  الصادرة والتوقعات  املوازنات تغطيها التي  الفترة  بعد فيما النقدية  بالتدفقات الخاصة التوقعات تقدير ✓

 ؛(تبريرها يمكن  كان  إذا  أكثر أو)  سنوات 5 أقصاها لفترة

  مؤخرا  والتوقعات الصادرة  املوازنات تغطيها التي  الفترة  بعد فيما النقدية  بالتدفقات الخاصة التوقعات تقدير ✓

 ؛ اإلدارة  من  واملعتمدة

 
(1): Nicolae Bobitan, Carmen Costuleanu , Diana Dumitrescu )2013(, The Differences Between Revaluation and 

Assets Impairment,. Seria Stiinte Economice, Vol 19, Faculty of Economics, Tibiscus University ,  Timisoara , p68-69. 
 . 1001، ص:  مرجع سابق(، 2013: مجلس املعايير املحاسبية الدولية ) (2)
االعتراف بها نموذج مقترح لقياس مقدار االضمحالل في قيمة األصول الثابتة مع ضرورة (،  2010: نبيل عبد الرؤوف إبراهيم)(3)

 
ً
 . 7 (، ص:4الشروق للعلوم التجارية، العدد) مجلة، ضريبيا
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  التوقعات  تقدير يتم ✓
ً
  أو  ثابت نمو معدل  على بناءا

ً
 لالنخفاض. متجها

 منها تكاليف البيع( ع ) يالبصافي سعر   تحديد-2-2
ً
 القيمة العادلة مطروحا

 البيع  سعر  تعريف صافي : والأ

 تنافسية عادية   ظروف  ظل  في  معاملة  خالل  األصل   بيع  من  عليه  الحصول   يمكن  الذي  املبلغ  "نهيعرف على أ

البيعو   مطلعة  طرافأ   بين تكاليف  في  ( SCF)ماأ   (1)."راغبة بعد خصم جميع    البيع   ثمن"نه  بأ  6-112  املادة  فقد عرفه 

 العادية  املنافسة  ظروف  معاملة ضمن   أية  إبرام  عند  أصل   أي  بيع   من  عليه   الحصول   املمكن   املبلغ  بأنه  ألصل   الصافي

 يمكن تلخيص التعريفين في العالقة التالية:حيث    (22)". الخروج  تكاليف  طرح  مع  وتراض ي  دراية  و   تام  علم   على  أطراف  بين

 البيع  مصاريف  –لألصل  العادلة القيمة =   البيع  سعر  صافي 

 

 البيع  سعر  عتبارات التي تحكم تحديد صافي اإل  : ثانيا

 (23) :البيع سعر  خذ االعتبارات التالية في تحديد صافيأويمكن 

▪  
ً
مطروحا العادلة  القيمة  التثبيتات   تكاليف   منها  لتحديد  القيمة   بيع  انخفاض  الختبار  تخضع  التي  تشير    املادية 

   أفضل دليل على القيمة العادلةان    (IAS  36)  من املعيار  28الفقرة
ً
البيع هو السعر  في اتفاقية     تكاليف   منها   مطروحا

 .بيع ملزمة  في عملية تجارية بحتة 

 فإ  :في سوق نشطبيع ملزمة ولكن تمت املتاجرة باألصل    إذا لم تتوفر اتفاقية ▪
ً
  منها   ن القيمة العادلة مطروحا

الئم هو عادة سعر العرض الحالي اذا كان  امل   السوق لألصل  ناقص تكاليف البيع، وسعر السوق البيع هو سعر    تكاليف

العادلة شرط عدم حدوث     القيمة  أساسا لتقديريوفر    ( )سعر احدث عملية  عملية   وبخالف ذلك فان سعر اخر،متوفرا  

 . وتاريخ التقدير عمليةن تاريخ البي تغير هام باألحداث في الظروف االقتصادية

   القيمة العادلة  تكون :   نشط  لألصل  أو  سوق   لزمةمتفاقية بيع  إذا لم يكن  هناك إ  ▪
ً
البيع     تكاليف  منها  مطروحا

أللية السوق والتي  تعكس القيمة  ز إلنشاء سعر وفقا  املرك   عداد قائمةإ  اءا على أفضل املعلومات املتوفرة في تاريخبن

وراغبة )بائع راغب في استبعاد  بين أطراف مطلعة  بحتة   االصل في عملية تجارية  عليها من استبعادالتي يمكن الحصول 

تحديد هذا املبلغ وفقا  لنتيجة    تكاليف البيع، ويمكن ان يتم    األصل ومشتري راغب في إقتناء األصل(  وذلك بعد طرح

 . الصناعةالعمليات األخيرة )املعامالت الحديثة( ألصول مشابهة ضمن  نفس 

  تعزى   التي  تعد تكاليف مباشرة ويتم استقطاعها عند تحديد القيمة العادلة وهي تشمل التكاليف  :اليف البيع تك  ▪

 (24) :نميز. الدخل  ضريبة ومصاريف التمويل  رسوم  باستثناء األصل، في التصرف  إلى  مباشرة

 ؛ األصول   إزالة وتكاليف باملعاملة، املتعلقة الطوابع  وتكاليف تكاليف العقد،: الخارجية التكاليف ✓

 
(1) : Catherine Maillet, Anne Le Manh(2007) , op.cit,p88   

افق لي    1429رجب لعام  23قرار مؤرخ في  (،  2009الجزائرية الديمقراطية الشعبية)الجريدة الرسمية للجمهورية    :(2) ،  2008يوليو  26املو

 .7، ص: مرجع سابق   يحدد قواعد التقييم واملحاسبة ومحتوى الكشوف املالية وعرضها وكذا مدونة الحسابات وقواعد سيرها،
 .471، ص: مرجع سابق (، 2014: بشرى نجم عبد هللا املشهداني، ابراهيم علي سالمة )(3)

(4) : Pierre Schevin(2005), Les N ouvelles Recles en M atiere de DepreciationD’actifs, Revue Française de 

Comptabilité, Paris, p. 23. 
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 . بيعه يمكن حاله في األصل لوضع املباشرة الالزمة   الهامشية  التكاليف:  الداخلية التكاليف ✓

 بالنسبة  أما  االستعمالیة، القیمة هي لالسترداد القابلة  القیمة فإن  البیع، سعر  صافي  إمكانیة تحدید عدم وعند

  هي   لالسترداد  القابلة  فإن قیمته   عنه،  للتنازل   نیة   هناك  لكن  النشاط  في  املستعمل  أو  البیع  لغرض  به  املحتفظ  للتثبیت

)بیعه. سعر صافي
F 

1) 

 به  واالعتراف   االنخفاض قيمة قياس-3

 القيمة الدفترية تحديد  :اوال

) القيمة.  وخسائر اإلهتالك مبلغ  خصم بعد امليزانية، في األصل تسجيل بها يتم  التي القيمة  هي
2

  وحسب (2

 : يلي ما  وفق حالتين في ذلك ويتم  ( IAS 36) املعيار من 60 الفقرة

 تساوي:  الدفترية ن قيمتها فإ  التكلفة  نموذج وفق معالجتها  يتم التي   لألصول  بالنسبة :األولى 

 املتراكمة(  القيمة   خسائر +   املتراكم  االهتالك)  -التاريخية  التكلفة=  الدفترية    القيمة

 تساوي: الدفترية قيمتها  فان  التقييم نموذج إعادة وفقمعالجتها  يتم التي لألصول  بالنسبة  :الثانية

 (  املتراكمة القيمة   خسائر +  املتراكمة االهتالكات) – العادلة القيمة= الدفترية    القيمة

 لالسترداد:  القابلة بالقيمة الدفترية  القيمة ارنة: مقثانيا

  لوحده  أو) لألصول  العادلة  للقيمة علىأ  يمثل ما وهو لالسترداد، القابل باملبلغ لألصل الدفترية  القيمة تقارن 

  األصل   باستخدام   توليدها  املتوقع  النقدية  للتدفقات  الحالية   والقيمة   البيع   تكاليف  منها   مخصوما(  النقدية  توليد

  االعتراف   يتم  هإنف  الدفترية،  القيمة  من  اقل  املستقبلية  القيم  لهذه  األعلى  القيمة  كانت  وإذا'(.  املستخدمة   القيمة)'

  الدفترية   بالقيمة  مقارنته  و  لالسترداد  القابل  املبلغ  تحديد   . وبمجرد(3) فرق بال  القيمة  انخفاض   عن  الناجمة  بالخسارة

وتعديل    االعتراف  القيمة  في  االنخفاض  هذا  منح  ويجب  األصل  قيمة  انخفضت  فقد  أقل  كان  إذا أساس  املحاسبي 

 : التالي الجدول ويمكن تلخيص ما سبق في .االهتالكات  للسنوات الالحقة

 

 

 

 

 

 

 
(، 2(، العدد)2مجلة الباحث اإلقتصادي، املجلد)  ، IAS  36تدني قیمة التثبیتات وفق املعیار الدولي املحاسبي (،  2014بالل كیموش)  :(1)

 .294، سكيكدة، الجزائر، ص: 1955اوت20جامعة 
(2) :  Holt Gheorghe,  Caruntu Genu Alexandru (2013)   , The  Oretical and Pratical Aspects RegardingThe IAS-36 ,   

A pplication to The Impairment of A ssets TO C.E. OleniaL, Annals - Economy Series, Issue 2, Faculty of Economics, 

Constantin Brancusi University, p350. 
(3): Barry J. Epstein, Eva K. Jermakowicz (2010) , op.cit,p 327 .   
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 ( SCF) و( IAS 36) وفق  االنخفاض  مبلغ  لتحديد ملخص (: 18)  رقم جدول لا

  القيمة البيعية؛ القيمة صافي)االعلى=  لالسترداد القابلة القيمة القيمة الدفترية

 ( االستعمالية

 االستعمالية  القيمة البيعية  القيمة صافي

  القابلة القيمة -الدفترية القيمة يوجد انخفاض في القيمة = لالسترداد القابلة اذا كان القيمة الدفترية اكبر من القيمة

 لالسترداد. 

 ض في القيمةال يوجد انخفا لالسترداد القابلة القيمة اقل من الدفترية القيمة كان اذا

 نموذج التكلفة في قائمة الدخل كمصروف  االعتراف بانخفاض القيمة 

نموذج اعادة التقييم كأنه اعادة تقييم سلبية )اذا كانت اولية في  

تسبقها اعادة تقييم  في قائمة املركز املالي اذا كانت وقائمة الدخل 

 ايجابية ( 

 باالستناد الى الطرح السابق  اعداد الباحثة   ن م املصدر : 

 املعالجة املحاسبية النخفاض قيمة التثبيتات املادية  املطلب الثالث:  

 األصل   قيمة  نه سيتم تخفيضفا ، االصول انخفاض قيمة   انه في حالة وجود (IAS 36) وفقا للمعيار 

 االعتراف بمبلغ انخفاض القيمة على الفور كخسارة في الفترة الحالية. ومع ذلك  يتم   ،وإلى املبلغ القابل لالسترداد

 أعلى: القيمة العادلة مطروًحا منها تكاليف البيع )إذا كان    اإلى أقل مما يلي أيهم ال يمكن تخفيض القيمة الدفترية

 ( 1') (.ا كان من املمكن تحديدهاإذ ) وقيمتها املستخدمة من املمكن تحديدها ( 

  ، لالسترداد  القابلة  قيمته   لألصل   الدفترية  القيمة  فيه  تتجاوز   الذي  الحد  إلى  القيمة  انخفاض  خسارة   إثبات  يتم

  الربح  حساب  في تحدث التي  القيمة   انخفاض خسائر  إدراج   يتم وفقا لنموذج التكلفة فانه  املوجودات  إدراج  يتم  عندما 

  مباشرة   القيمة  انخفاض  خسائر  تسجيل  يتم    ،(  IAS  16)    املعيار    بموجب  نموذج اعادة التقييم    حالة، اما في    والخسارة

  بذلك   يتعلق   فيما  قائم  ربح   أي   حدود  في  ، (سلبية  تقييم   اعادة  كأنها  تعالج )  امللكية   حقوق   في  التقييم   إعادة   ربح   مقابل

 (2) .والخسارة الربح  حساب في الفور  على إضافية  خسارة بأي االعتراف   يتم. األصل

 املادية في حالة نموذج التكلفة   التثبيتات  قيمة النخفاض املحاسبية املعالجة -1

تسجيل  فإن  النموذج  لهذا  الدورةخس  وفقا  نهاية  في  كمصاريف  القيمة  تسجيل  ،ارة  اوال  يتم    قسط   حيث 

 :االنخفاض كما يلي االهتالك لهذه الدورة  ثم تسجيل خسارة

 

 

 

 
(1): Kallie Hamilton, Brett Hyland, James L. Dodd(2011), Impairment: IASB – FASB Comparison( , Drake Management 

Review, Vol 1, Issue 1, p58. 
(2) : DrampaSofia)2007( , Impairment of A ssets: Some Evidence From The Athens Stock Exchange, MSc in Finance 

and Financial Information Systems, University of Greenwich, London,p15. 
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681  

281 

 مخصصات  اهتالك التثبيتات املادية ح/

 اهتالك  التثبيتات املادية ح/

 تسجيل قسط االهتالك 

 ****  

 **** 

681  

291 

 املادية التثبيتات اهتالك  مخصصاتح/

 املادية التثبيتات خسارة  القيمة فيح/

 تسجيل خسارة االنخفاض 

 ***  

 *** 

 عادة التقييم  إ نموذج حالة في  املادية التثبيتات  قيمة النخفاض املحاسبية املعالجة -2

ان كل خسارة في قيمة أصل أعيد تقييمه    (IAS  36)  من  61والفقرة    ( SCF)من    24/25-121  لقد نصت املادتين

التقييم بما يناسب هذه األخيرة ذن عن انخفاض لفارق إعادة  وتنتج إ  ،كإعادة تقييم سلبية   تسجل   وفق هذا النموذج 

 . قائمة الدخل فيعادة التقييم فيسجل هذا األخير كمصروف فارق إ   تجاوز مبلغ الخسارة ذا وإ

   عادة تقييم سلبية الحقةإوكأنها  وتسجل  :سلبية  تقييم إعادة القيمة تسبقها خسارة ▪

681  

291 

 املادية التثبيتات اهتالك  مخصصاتح/

 املادية  التثبيتات في القيمة  خسارةح/

 االنخفاض  خسارة تسجيل

 ***  

 *** 

يجابية  الحقة إلعادة تقييم إ  سلبية   تقييم   عادةإ  وكأنها  وتسجل  : ايجابية  تقييم  إعادة  تسبقها  القيمة   خسارة   ▪

يسجل كمصروف.    ا تجاوز مبلغ الخسارة قيمة فارق إعادة التقييمعادة التقييم واذفارق إ  105ح/وال من  حيث تخفض أ

 : وفق القيود التالية

105 

281 

 

 

21 

 التقييم  إعادة ح/فارق 

 التثبيتات التثبيتات املادية   اهتالك /ح

 تخفيض الخسارة من فارق اعادة التقييم 

 *** 

 *** 

 

 

 *** 

281  

291 

 املادية  التثبيتات اهتالك  مخصصات

 املادية  التثبيتات في القيمة  خسارة

 االنخفاض املتبقية  خسارة تسجيل

 *** 

 

 

 *** 

 

   ساس االهتالكتعديل أ  -3

  تعديل   حيث يتم  املستقبلي،  اإلهتالك  القيمة تعديل  خسائر  إثبات  بعد  (IAS  36)  من  63  الفقرة  لقد نصت

منيا   مخصوم   لألصل   املعدلة  الدفترية  القيمة  تساوي   االهتالك   قاعدة.  املقبلة   للسنوات   اإلهتالك   جدول 
ً
  املتبقية   قيمته   ا

  النفعية   املدة  على  منتظم  بشكل  موزعة   (1)القيمة(  انخفاض  وخسائر  املتراكم  االستهالك  منها  مطروًحا   األصلية  القيمة )

 لألصل.  املتبقية 

 

 

 

 

 
(1) : OdileBarbe,Laurent Didelot)2016(, op.cit ,p157. 
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 القيمة  إنخفاض خرى من اختباراتدراسة حاالت أاملطلب الرابع: 

القيمة   تقييم وحساب  للمؤسسة  يمكن  ال  الحاالت  بعض  أصولها  في  لبعض  الالزمة  بالصورة  االستعمالية 

خزينة بشكل مباشر     عنها سيولة  وبالتالي يتعذر عليها حساب القيمة القابلة لالسترداد، حيث أن هناك أصوال ال يتولد

كما توجد بعض الحالت  (291).لية الناتجة منها بصورة منعزلةاملستقب  مما يصعب بل من املستحيل  تخصيص التدفقات

 االخرى  التي يجب على املؤسسة تسوية الخسارة فيها  وسنتاولها في العناصر املوالية . 

   وحدات توليد النقد دراسة حالة  -1

ابل لالسترداد على الحاالت التي ال يمكن فيها على تحديد املبلغ الق( IAS 36)املعيار  من   67نصت املادة حيث 

 (2) :ألصل مفرد كما يلي

تقدير قيمة االستعمالية لألصل لتكون مقاربة لقيمته العادلة مطروحا منها  تكاليف البيع )مثال  ذا لم يكن ممكنا إ ▪

 ؛ (ال املستمر لألصل على انها ضئيلةستعممن اإل   النقدية املستقبليةير التدفقات ذا لم يكن ممكنا  تقدذلك إ

 . لتدفقات النقدية من أصول  أخرى حد كبير عن ا  لىوالتي تعتبر مستقلة إإذا لم يولد االصل تدفقات نقدية داخلة   ▪

  يكن   لم   إذا  هذه النقطة، في    (SCF)  من  6-112  املادة  مع  تتوافق  والتي (  IAS  36)  من  66  الفقرة  ولقد عالجت  

 توليد  لوحدة  لالسترداد  القابل  املبلغ  تحديد  املنشأة  على  يجب  الفردي،  لألصل  لالسترداد  القابل  املبلغ  تقدير  املمكن  من

تولد تدفقات   التي  األصول   من  محددة  مجموعة  أصغر  "وهي  (لألصل  النقد  توليد  وحدة)  األصل  إليها  ينتمي  التي  النقد

  مجموعات   األصول االخرى أو  من  النقدية  التدفقات  عن   كبير  حد  إلى  مستقلة  تكون   دية من االستخدام املستمر   نق

) األصول"
3

3). 

 النقد  توليد وحدات قيمة  انخفاضختبار إجراء إعند   مراعاتها يجب العناصر التى :  والأ

  هذه   تنفيذ   يتم   أن   هو  الشرط .  املستقبلية  النقدية  التدفقات   بتقييم   السماح   أجل   من  األصول   تجميع  يجب ▪

  ، النقدية لها التدفقات   تحديد يمكن  لألصول  تجميع أصغر   سيكون  والذي  ممكن، مستوى  أدنى  في املجموعة 

  عن   عبارة  الوحدة   هذه   تكون   قد   العملية،   املمارسة   في.  األخرى   األصول   مجموعات  عن   مستقلة   تكون   والتي 

 (4)؛مصنع  أو إنتاج خط  أو قسم

  الحاالت   باستثناء  يجب تحديد وحدات توليد النقد بشكل متماثل من فترة ألخرى لنفس األصل أو األصول  ▪

 (05)؛تغيير إجراء  فيها يجب التي

  العادلة  القيمة بين األكبر  القيمة  هي النقد توليد  لوحدة لالسترداد القابلة القيمة  ▪
ً
 التكاليف  منها  مطروحا

   ؛االستخدامية وقيمتها بيع ▪

 (6).؛الفردية األصول  على  املطبقة نفسها هي املشتركة  النقدية للوحدة لالسترداد القابلة القيمة   تقييم قواعد ▪

 
 . 156ص:  ،مرجع سابق،  دروس وتطبيقات محلولة -املحاسبة الدولية معايير ، (2012لخضر العالوي) :)1(
 . 1007، ص: ا مرجع سابق(، 2013مجلس املعايير املحاسبية الدولية )  :(2)

(3) : Pierre Schevin )2005( , op.cit., p :23 
(4): Barry J. Epstein, Eva K. Jermakowicz)2010(,op.cit. ,p:329. 

 .1009، ص  ا مرجع سابق(، 2013مجلس املعايير املحاسبية الدولية )  :)5(
(6) : OdileBarbe,Laurent Didelot(2016)   , op.cit. ,p:149. 
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  القابل   املبلغ  في تحديد   املستخدمة  املعايير  نفس  أساس  على  النقد  توليد  لوحدة  الدفترية  القيمة  تحديد  يجب ▪

 (31)؛النقد توليد لوحدة لالسترداد

 + CGU"  ملجموعة الدفترية  توليد النقد بالقيمة لوحدة لالسترداد القابلة  تقارن املؤسسة القيمة ▪

goodwill ." 

 :التالي  النحو على مالحظتها  يمكن التي   القيمة خسارة توزيع يتم ▪

 .  الشهرة  على األولوية في ✓

 (32) .النقد وحدة تشكل التي األخرى  لألصول  الدفترية القيمة   مع  يتناسب بما ثم، ✓

 دراسة الحالة الخاصة بفارق االقتناء )الشهرة( : ثانيا

  يتم .  املكتسبة  الشركة  قيمة  من  أكثر  املدفوع  املبلغ  ذلك  هو  الشهرة  مبلغ  ،األعمال  مزيج  من  عادة  تنشأ  الشهرة

  هذه   من  تستفيد  أن   املتوقع  من  التي (  CGU)   النقد  توليد  وحدات   من   وحدة  كل   بين   بالجمع  املرتبطة   الشهرة   تخصيص

  خالل   من   سنوًيا  األقل  على   القيمة   انخفاض  لتحديد   تخصيصها   تم   وحدة   لكل   الشهرة   ختبار إ  يتم حيث  .  املجموعة

  القابلة   القيمة   تجاوزت  إذا .  للوحدة  لالسترداد  القابلة  بالقيمة   الشهرة  ذلك  في  بما   للوحدة،  الدفترية  القيمة  مقارنة 

  القيمة   تجاوزت   إذا .  الوحدة   لهذه   املخصصة   والشهرة  القيمة  تنخفض   فلن  للوحدة،  الدفترية  القيمة   للوحدة  لالسترداد

 (33) .القيمة  انخفاض   بخسارة عترافاإل  املنشأة على فيجب للوحدة، لالسترداد القابل املبلغ للوحدة الدفترية

 خسارة القيمة )التخفيض/االلغاء( دراسة حالة استرجاع -2

  املنشأة   على  يجب  تقرير،  فترة  كل  نهاية  نه فيأ(  IAS  36)من  110الفقرة  مع  (  SCF)من    9-112املادة  تتوافق  

  لألصل بخالف   الفترات السابقة  في  بها  املعترف  القيمة   انخفاض   لخسارة  اإللغاء  أو  ضا خفنال ا  مؤشرات  وجود  تقييم

  حساب   الضروري   من  سيكون ،  املؤشرات  هذه  من  أكثر  أو  واحد   وجود  حالة  في(  النقد  توليد   في حالة وحدة)  . الشهرة

 املبلغ   كان  إذا  ما  لتحديد  األصل،  هذا  على  تحتوي   التي  للنقد  املنتجة   للوحدة  أو  املعني  لألصل  لالسترداد  القابل  املبلغ

  انخفاض   بسبب  مسبًقا  تخفيضه  الذي تم  النقد(،  توليد  )وحدة  القيمة الدفترية لألصل  يتجاوز   لالسترداد  القابل  الحالي

 .   فية قبل حساب االنخفاض في القيمةقيمته املحاسبية الصابشرط أن ال تتجاوز  (4) .القيمة

 املؤشرات الدالة على تعديل خسارة القيمة    2-1           

 : يلي كما وداخلية خارجية مؤشرات إلى تنقسم  (IAS 36)من  111الفقرة حسب 

 املؤشرات الخارجية   :والأ

 (5) :وتشمل مايلي

 ؛الفترة خالل  ملحوظ بشكل  لألصل السوقية  القيمة زادت ✓

 
(1): Holt Gheorghe,  Caruntu Genu Alexandru (2013)   , op.cit. ,p:351. 
(2): OdileBarbe, Laurent Didelot(2016), op.cit. ,p:149. 
(3): Kallie Hamilton, Brett Hyland, James L. Dodd) 2011),op.cit,p58. 
(4):  Barry J. Epstein, Eva K. Jermakowicz(2010), op.cit. ,p:333. 
(5): Holt Gheorghe,  Caruntu Genu Alexandru (2013)   , op.cit. , p:352. 
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  القريب   املستقبل   التغييرات  هذه   ستحدث  املؤسسة أو   على  إيجابي  تأثير  ذات  الفترة،  خالل   كبيرة  تغييرات  حدثت ✓

تزاول   والقانونية  واالقتصادية  والتجارية  التكنولوجية  البيئة  على نشاطهااملؤسس  التي  فيها    في   أو  النشاط  ة 

 األصل؛  الذي ينتمي إليه السوق 

  املحتمل   من   خالل فترة،  االستثمارات  على  للعائد  األخرى   السوق   أسعار   أو  السوق   في  الفائدة   أسعار   نخفضتإ ✓

على االستعمالية لألصل والذي يؤثر بدوره    قيمة  حساب  في  املستخدم  الخصم  معدل  على  الزيادة  هذه  تؤثر  أن

 . القيمة القابلة لالسترداد

 املؤشرات الداخلية   :ثانيا

 (31) :وتشمل مايلي

أو األسلوب الذي    إلى الحد املؤسسة خالل الفترة أو يتوقع حدوثها في املستقبل القريب    لصالححدثت تغييرات هامة   ✓

خالل الفترة لتحسين أو تعزيز    املتكبدة     هذه التغييرات التكاليفشمل  يستعمل فيه األصل أو يتوقع استعماله، و ت

 ؛ العملية التي ينتمي إليها األصل أداء األصل أو إعادة هيكلة

 كذلك.  ألداء االقتصادي لألصل أفضل مما هو متوقع أو سيكون ا  األدلة من التقارير الداخلية على أن تتوفر ✓

 القيمة  خسارة استرجاع  االعتبارات التي تحكم حالة  2-2          

 :ويمكن تلخيصها في عناصر التالية  

ما  ي أ سترجاع خسارة القيمة بالخطوات السابقة لتحديد الخسارة تمر عملية إ :سترجاع خسائر القيمةخطوات إ ▪

 ؛السترداد ومقارنتها مع القيمة املحاسبة الصافية يخص القيمة القابلة

  القيمة االستخدامية األصل   تصبح  قد(  IAS  36)  من  116  الفقرة  حسب  :استثنائية لعدم عكس الخسارةحالة   ▪

اقتربت هذه    كلما  تزداد  املستقبلية   النقدية  للتدفقات  الحالية   القيمة  أن  ملجرد  لألصل   الدفترية  القيمة  من  أكبر

  الوقت   مرور   ملجرد  القيمة   انخفاض  خسارة  عكس  يتم  ال   لذلك.  األصل  خدمة  إمكانات  تزد  لم  ذلك  ومع.  التدفقات

(الدفترية  قيمتها  من  أعلى  لألصل لالسترداد القابلة القيمة  أصبحت  إذا  حتى ،(الخصم تقليل أحياًنا تسمى)
1F؛

 ؛)2

( IAS  36)من    118  والفقرة  (SCF)    من  10-112حسب املادة    :األصل  قيمة  انخفاض  املحاسبي السترجاع   التسجيل ▪

  الدائن  الجانب  في(  78/ح)  املنتوجات  ضمن  مباشرة  (النقد  توليد  وحدة)  األصل  قيمة  تدني  استرجاع تسجيل   يتم

  قيمته   يناسب  بما  لألصل   املحاسبية   القيمة   زيادة  الى  يعمد  وحينئذ ،   ملغيا  او  منقوصا  الخسارة  مبلغ   يكون   عندما 

 (3)؛(السابق  االنخفاض قبل) االصلية  املحاسبية  القيمة تجاوز  دون  لكن لالسترداد القابلة

 وفق   تقييمه  بمبلغه املعاد  مسجل  بأصل  األمر  تعلق  ذاإ  :األصول املادية الثابتة املعاد تقييمهااسترجاع خسارة   ▪

  ضمن   تسجيلها  يتم   إيجابية  تقييم  كإعادة  األصل  قيمة  تدني  في  استرجاع  أي   اعتبار  يتم   الحالة   هذه   في  آخر،   معيار 

 ( 4) األصل؛ لهذا  التقييم إعادة فارق  زيادة  مع اإلجمالية  للنتيجة األخرى   العناصر

 
 .1018، ص ا مرجع سابق(، 2013: مجلس املعايير املحاسبية الدولية ) (1)

( 1): International Accounting Standards Board (2016), op.cit,PA1227 

 بتصرف.    70، ص: مرجع سابق، (2012حسين بوطواطو ) :)3(
 . 1019، ص: ا مرجع سابق(، 2013: مجلس املعايير املحاسبية الدولية) (4)
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عناصر املكونة لوحدة  بال  املتعلقة  القيمة   خسائر   استرجاع   : توليد النقداسترجاع خسائر القيمة بالنسبة لوحدة   ▪

ن  ء فارق االقتناء والذي ال يمكن أ باستثنا  صر بالتناسب مع قيمتها املحاسبية تحمل على مختلف هذه العنا  توليد النقد

 (31)؛يكون موضوع استرجاع خسائر القيمة

  ساس بعد االعتراف بعكس خسارة القيمة يجب تعديل  أ  (IAS  36)من    121: حسب الفقرةساس االهتالكيل أتعد ▪

  لتخصيص القيمة املرحلة املعدلة لألصل مخصوما منها قيمته املتبقية ك لألصل في الفترات املستقبلية  االهتال 

) له. املتبقية  النفعية  على املدة  ( على أساس منتظم ن وجدتإ)
3

2 ) 

: فإن املؤسسة تعترف    (*)ها محتفظ بها لغرض البيع ارية املصنفة على أنغير الج  نخفاض قيمة األصول املاديةإ ▪

**)مجموعة التصرف  ألي عملية تخفيض اولية او الحقة في قيمة االصل )او بخسارة انخفاض القيمة  
3

املحتفظ به    ( (

 )القيمة القابلة لالسترداد  هي صافي سعر  الى القيمة العادلة مطروحا منها تكاليف البيع لغرض البيع

 (3).ي تم االعتراف بهااملتراكمة الت لكن بدون تجاوز الخسارة  وتعترف باي زيادة الحقة البيع(

او ملبلغ مسييييييييي  : يكون في حالتين أولها عند اسيييييييييترجاع مبلغ خسيييييييييارة القيمةالقيمةإلغاء االنخفاض في  ▪

 بالتدني  االعتراف  سييبق  صييل من القوائم املالية للمؤسييسيية الذيالخسييارة املسييجلة سييابقا أو أن يتم شييطب األ 

 .حسب الحاالت املتعارف عليها قيمته في

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 .167، ص: مرجع سابق، معايير املحاسبة الدولية دروس وتطبيقات محلولة( ، 2012: لخضر العالوي)(1)
 . 1020، ص: ا مرجع سابق(، 2013: مجلس املعايير املحاسبية الدولية ) (2)

ا وفقا ملعيار االبالغ املالي األصول غير الجارية املصنفة على انها محتفظ بها لغرض البيع ويجب ان تتوافر فيها الشروط املنصوص عليه(:*) 

IFRS5 . 

من األصول يتم بها معا بالبيع او غير ذلك كمجموعة في معاملة واحدة  وااللتزامات املرتبطة مباشرة   التصرف :مجموعةمجموعة  (:**)

لنقد  بتلك األصول التي سيتم نقلها في املعاملة  وتتضمن الشهرة املشتراة  في اندماج االعمال  في حال كانت  املجموعة  عبارة وحدة توليد ا

 لية  ضمن  توليد وحدة النقد تلك .خصصت  لها الشهرة  او اذا كانت عم

 .246ص:  مرجع سابق،، معايير املحاسبة الدولية دروس وتطبيقات محلولة(، 2012لخضر العالوي) :(3)
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واملعيار   (SCF)وفقا   التثبيتات املادية مقارنة بين متطلبات قياس انخفاض قيمة: املطلب الخامس 

(36 IAS ) 

 : التالية النقاط عدا  فيما ( SCF) مع( IAS 36)  للمعيار وفقا  األصول   قيمة انخفاض  قياس متطلبات  تتوافق

 في معالجة االنخفاض في قيمة التثبيتات املادية ( SCF)  و ( IAS 36)  املعيار  بين ختالفاإل  وجهأ(: 19رقم )  جدول ال

 (SCF)  (IAS 36) املعيار  وجه االختالفأ

  الواردة القيمة في نخفاضاال  قياس متطلبات إن  نطاقه من أصول  عدة استثنى  نطاق التطبيق

 للتقييم العامة  قواعدال ضمن تندرج (SCF) في 

  بدون  املؤسسة أصول  كل على تنطبق فهي  لتالي

 . استثناء

 يمكن(  خارجية  أو داخلية)  مؤشرات تضمن مؤشرات التدني في القيمة

  أو) األصل كان   إذا ما تقييم عند إليها اإلستناد 

 انخفضت قد الخزينة (توليد النقد وحدة

استرجاع  تدل على التي  ات وحتى املؤشر  قيمته،

 .خسائر القيمة

 خارجية( أو داخلية)مؤشرات أي لم يتضمن

يمكن اإلستناد إليها عند تقييم ما إذا كان األصل  

قد انخفضت  )أو وحدة منتجة لسيولة الخزينة(

تدل على استرجاع  التي وال حتى املؤشرات قيمته  

 خسائر القيمة.

بتحديد   املتعلقة    العوامل

القابلة لالسترداد  القيمة

  توليد لألصل )وحدة

 النقد(

في  واردة وتوضيحات شروحات هناك عدة

حيث تناولت اغلبية فقرات املعيار هذه   املعيار 

النقطة بشكل مفصل دون ترك اي غموض 

 حولها . 

سوف ينشأ عنه صعوبة في وهذا (SCF)عكس 

تطبيق متطلبات قياس انخفاض قيمة األصول 

وبالتالي سوف ينتج   النظام املحاسبي الواردة في 

عنه اختالفات كبيرة في تطبيق تلك املتطلبات من 

مؤسسة ألخرى وحتى من فترة ألخرى في نفس  

 املؤسسة. 

 تعديل االهتالكات 

 

 لم يتطرق الى ذلك .  لقد تطرق املعيار الى ذلك بصورة واضحة 

الدولية  املحاسبة ملعايير  وفقا األصول  قيمة انخفاض قياس (،2016) قادري القادر  من اعداد الباحثة باالعتماد على عبد : املصدر

(IAS)- املالي املحاسبي  النظام مع مقارنة دراسة(SCF)- ، جامعة عبد الحميد بن باديس،  ،(2)العدد (،5املجلد)،بوادكس دفاتر  مجلة

 . وعلى الطرح السابق 75 ص: مستغانم، الجزائر،

 : ينا تلخيصها في الشكل املواليأتير إانب نماذج التقييم الدوري للتثبيتات املادية  و اما بجإملو 
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 نماذج التقييم الدوري للتثبيتات املادية  ( :12) الشكل رقم 
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 اعدادالباحثة  من: املصدر

للتثبيتات املادية  نماذج التقييم الدوري  

 نموذج اعادة التقييم  نموذج التكلفة 

  لألصل =القيمة املحاسبية 

)االهتالك   -التكلفة التاريخية

املتراكم + خسائر القيمة  

 املتراكمة(

القيمة  لألصل =القيمة املحاسبية 

)االهتالكات املتراكمة  –العادلة 

( املتراكمة+خسائر القيمة   

 

في القيمةاالنخفاض   

 

؟هناك اي مؤشر على االنخفاضهل   

 

 هل يمكن تحديد القيمة القابلة

الفردي؟ لألصل لالسترداد  

االعلى = لالسترداد القابلة القيمةتحديد 

  القيمة البيعية؛ القيمة صافي)

( االستعمالية  

تحديد وحدة النقد التي ينتمي إليها  

 األصل

إذا لم يكن من املمكن تخصيص الشهرة 

م  نقو ف النقد،لوحدة فردية لتوليد 

بتخصيصها ملجموعة من وحدات توليد 

 النقد

من القيمة القابلة   أكبر هل القيمة الدفترية 

؟الفردي لألصل لالسترداد  

 

تخفيض القيمة الدفترية الى القيمة  

دي.الفر  لالسترداد لألصل القابلة   

تخفيض القيمة الدفترية الى القيمة  

 لباقي االصول القابلة لالسترداد للشهرة ثم 

؟ النقد(لتوليد املكونة لوحدة   

سلبية اعادة تقييم   

 االعتراف بالتغيرات الطارئة على التثبيتات املادية 

من القيمة   أكبر هل القيمة الدفترية 

لوحدة لتوليد النقد     القابلة لالسترداد  

خفاض كعبء نيسجل اال  

تقييم  كإعادة يسجل

 سلبية

إيجابية اعادة تقييم   
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 الفصل  الصةخ

  النظام  التثبيتات املادية في اطار  ملعالجة العملية الجوانب بمختلف ملاماإل   الفصل هذا  خالل من  حاولنا

  التطرق    خالل من  املادية  للتثبيتات  املفاهيمية   االطر  ولهأ  في درجناأ  حيث الدولية،  املحاسبية واملعايير  املالي املحاسبي 

  اإلدراج  عند تقييمها  طرق  مختلف   إبراز  إلى عرجنا بعدها ، نواعهاوأ  وخصائصها بها  عترافاإل   وشروط  مفهومها الى

اكتساب التثبيتات املادية  ، وايضا تطرقنا الى مختلف طرق    باالضافة الى الحاالت االخرى التي يتم بها لها، األولي

 وفي االخير تبلور ماتم طرحه في النتائج التالية : متطلبات االنخفاض  في قيمة االصول الثابتة املادية    واالهتالك 

خاصة فيما يخص التقييم   (16IAS)واملعيار كبير بين النظام املحاسبي املالي ما حد الىهناك توافق   ➢

نموذ اقترحا  فقد  املادية  للتثبيتات  التقييم   جين  الدوري  اعادة  ونموذج  التكلفة  نموذج  في  تمثالن 

 ؛استحدثه  النظام املحاسبي املاليويعتبر االخير التغيير الجوهري الذي 

فيما يخص موضوع تدني   (36IAS)من خالل املقارنة بين النظام املحاسبي واملالي واملعيار اتضح  ➢

هذا االخير كان اكثر شموال ووضوحا  في نصوص فقارته بشان منهجية   قيمة التثبيتات املادية ان  

 ؛النظام املحاسبي املاليمقارنة ب اختبار انخفاض القيمة 

معالجة التثبيتات   اطار   فيين بين النظامين الجزائريين املحاسبي والجبائي  امن خالل عرض اوجه التب ➢

تعديل النصوص الى    تستدعي البيئة الجزائرية    ،مما  بينهما  اتضح ان هناك فروقات عديدة    املادية

 ؛الجبائية او تكييفها  بما يفرضه النظام املحاسبي املالي

ان كل التغيرات التي تطرا على التثبيتات املادية خالل فترة حياتها من انخفاض او ارتفاع في القيمة   ➢

 املالية  على مختلف االصعدة . البد من االفصاح عنها  واالعتراف بها في القوائم   تأثيرات سترافقها 

 

 

 

 

 

 



  

 
 

 

 

 

 

  

 

مساهمة التقييم الدوري  الفصل الثالث:  

للتثبيتات املادية في تحسين ومالئمة 

 املؤشرات املالية

 تمهيد

 لي املؤشرات املالية كألية للتحليل املااملبحث األول:  

 القوائم املالية كمصدر معلوماتي لعملية التحليل املالي املبحث الثاني: 

 نهائي للقوائم املالية املعلومات املحاسبية كمنتج املبحث الثالث: 

العالقة بين التقييم الدوري للتثبيتات املادية  املبحث الرابع: 

 املالية   واملؤشرات

 خالصة الفصل
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 تمهيد

 القرارات السليمة  تخاذإل املالي أدائها  تقييم في املؤسسة عليها تعتمد  ضرورية وأداة هامة وسيلة املالي  التحليل  إن          

 املحلل محتما على صار حيث   ،للمؤسسات األنشطة توسعو   تعقد هو أهميته  زاد ومما أدائها، تحسين إلى والهادفة

وباعتبار املؤشرات املالية    املالي. التحليل أدوات من أكثر أو بأداة تعزيزهامن خالل   للمؤسسة املالي املركز معرفة املالي

املالي التحليل  وسائل  بين  فإ  ساليباأل   كثرواأل  من  اإل تداوال وشيوعا،  يتم  لتقييم نه  عليها    تخاذ إ  بقصد  داءاأل   عتماد 

إ باإلضافة    القرارات ن حساب  أ، حيث  بها  املتعامل  املختلفة  املالية  السياسات  في  والضعف  القوة  نقاط  كتشاف إلى 

إاملؤشرات   الحتمية  بالضرورة  يستند  معلوماتية،املالية  قاعدة  األ   لى  تعوهذه  التي  املالية  القوائم  مصدرها  بر  ت خيرة 

س  من خالل انعكا   اعليها ستؤثر حتما على نتائج التحليل املالي وهذوأن أي تغييرات تطرأ  املحاسبي    لنظامامخرجات  

 . التغيرات على املؤشرات املالية

  ملالية في نهاية الدورة املالية على القوائم ا  التي تطرأ  حد التغيراتأ  وباعتبار التقييم الدوري للتثبيتات املادية  

  ولى لحساب املؤشرات املالية. واللبنة األ النهائي للقوائم املالية    ن ذلك سيؤثر على املعلومة املحاسبية التي تعتبر املنتجفإ

ل إبراز مختلف املؤشرات املالية التقليدية منها والحديثة في املبحث األول وعرض  سنحاول من خالل هذا الفص   وعليه

وإبراز   املحاسبية  للمعلومة  النوعية  الخصائص  األخير عرض مختلف  وفي  الثاني،  املبحث  في  املالية  القوائم  مختلف 

 العالقة بين نماذج التقييم الدوري واملؤشرات املالية . 
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 املالي  للتحليل كألية املالية  املؤشراتاملبحث األول:  

 نشاطها،   تقييم أجل من معها املتعاملين وكذا املؤسسات عليها تعتمد التي الوسائل أهم من املالي التحليل يعد  

وذلك من    دورات، عدة خالل أو معينة إنتاجية دورة خالل املؤسسة في مالية لوظيفة أو لحالة تشخيصا  يعتبر أنه كما

التخالل   املالية  األ املؤشرات  األكثر  تعتبر  تداوالي  اإل   ، ساليب  يتم  القو حيث  على  املاليةعتماد  باعتبارها  ائم    لحسابها 

 . نواع من املؤشرات املاليةويمكن التمييز بين عدة أ ،املالي ومركزها املؤسسة بنشاط تعلقي ما كل تتضمن

   املالي التحليلمدخل الى  املطلب األول: 

لتحليل املالي بشكل عام احد مداخل تقييم أداء املؤسسات من زوايا متعددة وبكيفية تخدم أهداف  ايعتبر 

ومواطن الضعف  تحديد جوانب القوة مستخدمي املعلومات اللذين  مصالح مالية في املؤسسة املعنية، وذلك بقصد

 القرارات السليمة     اتخاذ في ي يوفرهامن املعلومات الت ومن ثم االستفادة

 تعريف التحليل املالي واهدافه -1

 املالي   تعريف التحليل  1-1

 : هناك عدة تعاريف منها

املالي ▪ التحليل  يتم    يعتبر  عملية  إبأنه  خاللها  إمن  أو  مجمو ستكشاف  الكمية  شتقاق  املؤشرات  من  عة 

تحديد   في  تساهم  االقتصادي  املشروع  األوالنوعية حول نشاط  واملالية  أهمية وخواص  التشغيلية  نشطة 

استخدام  وذلك من خالل معلومات تستخرج من القوائم املالية ومصادر اخرى وذلك  لكي يتم    ،للمشروع

 (1).داء بقصد اتخاذ القراراتقييم األ هذه املؤشرات  بعد ذلك في ت

  للبيانات املالية   سة التفصيليةال يخرج عن الدرا   ن التحليل املالي في جوهره بأ  وليد ناجي الحيالي  أشار ولقد   ▪

لى ظهور هذه البيانات  دت إسئلة حول مدلوالتها في محاولة تفسير األسباب التي أواالرتباط فيما بينها وإثارة األ 

إبالكيفي على  يساعد  مما  عليها  هي  التي  والضعفات  القوة  نقاط  املخت  كتشاف  املالية  السياسات  لفة  في 

  (2) .املتعامل بها من طرف املؤسسة

  مواطن   وعلى  املؤسسة لتعزيزها،  في  القوة   مواطن   على   التعرف   إلى  تهدف   منظمة  عملية  نهعلى أكما يعرف   ▪

املنشورة  للقوائم  الواعية  القراءة  طريق  عن  وذلك  لها،  الالزم  العالج  لوضع  الضعف   واالستعانة   املالية 

 (3) "العامة االقتصادية  املؤشراتو   األسهم أسعار مثل  العالقة  وذات املتاحة باملعلومات

ولها البيانات واملعلومات  أن التحليل املالي هو عملية منتظمة تخضع في  ستخلص أن  ومن التعاريف السابقة  

ل  من خالللتحليل  والدراسة  للدراسة    الداخلية أو الخارجية حول نشاط املؤسسة  سواء  من مختلف املصادر    املالية

 . ة في سياساتها وقراراتها املتخذةوضعية املؤسسة حول نقاط الضعف والقو  مجموعة من املؤشرات التي تظهر

 
، خوارزم العلمية، جدة، 1، ط -االصول العلمية والعملية–التحليل املالي (، 2015صابر تاج السر محمد عبد الرحمن الكنزي ) :(1)

 .39ص:
 .13، اثراء للنشر والتوزيع، االردن، ص :1، طاالتجاهات الحديثة في التحليل املالي(، 2009: وليد ناجي الحيالي)(2)
 . 125، دار البداية، عمان،  االردن ،ص: 1ط   مقدمة في االدارة والتحليل  املالي،(،  2000: ايمن الشنطي، عامر شقر)(3)
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 املالي   تحليلالهداف  أ  1-2          

 (1):الجوانب التالية  حليل املالي  فيغراض التويمكن بشكل عام حصر أ  

 ؛ تقييم ربحية املؤسسة ✓

 ؛ للمؤسسة تقييم املركز املالي ✓

 ؛للمؤسسة تقييم املركز االئتماني ✓

 ؛قييم مدى كفاءة   سياسات التمويلت ✓

 ؛مدى كفاءة ادارة االصول والخصوم  تقييم ✓

 ؛ تقييم املركز التنافس ي للمشروع ✓

 )الفشل املالي(؛ ستمراريةعلى اإل  تقييم قدرة املشروع ✓

 .ولتقييم االداء تخطيط وللرقابةدوات للدارة أالتي توفر لل  ستنباط بعض املؤشرات إ ✓

   ستعماالتهالالزمة للتحليل املالي وا ومات املعل ر دمصا -2

 املالي  للتحليل الالزمة املعلومات مصار  2-1          

 خرى خارجية: مصدرين داخلية واأل من  على املعلومات الالزمة للتحليل املالي  يحصل املحلل املالي   

تقارير  والنشورة  املوغير    املنشورة )التقارير املالية(  للحسابات الختامية  كافة البيانات واملعلومات:  مصادر داخلية ▪

 ؛خرى التي يحصل عليها املحلل املالي من املؤسسة نفسهااإلدارية الداخلية األ 

خارجية ▪ الخارجي  :  مصادر  املراجع  تقرير  مثل  عدة  مصادر  اإل وهي  العلمية  ستشارية  واملكاتب  واملجالت  والكتب 

   (2) ؛سواق املال والبورصاتاملتخصصة وأ

ك حسب  غراض عملية التحليل املالي وكذلأي منها حسب طبيعة وأ املحلل املالي على  ويتوقف مدى اعتماد     

 (3)و نوعية )وصفية(.أان كانت مؤشرات كمية  طبيعة املؤشرات املطلوبة 

 : استعماالت التحليل املالي   2-2          

 (4) مكن استخدامه ألغراض عديدة نبرز أهمها في النقاط التالية:ي  

     ذاإ  سيواجهونها التي خطار األ  معرفة  جلأ  من  املقرضون   به يقوم عامة بصورة  التحليل هذا : ئتمانياإل  التحليل ▪

  هذا   نأ   من   التحقق   جلأ  من  قرضا  منحهينوون    الذي  الطرف   ديونيةم  بتحليل   يقومون   لذا   طراف، األ   حدأل   قرضا  منحوا

 . ستحقاقهإ عند  القرض  عادةإ على قادر الطرف

يعتبر  حيث  ،  بصورة عامةبعملية تقييم األسهم والسندات وتقييم املؤسسات    هذا النوع يهتم :  التحليل االستثماري  ▪

 . فراد واملؤسساتسبة كبيرة من األ هتمام نن االستثمار هو مدار إأ  باعتبار نواع املهمةمن األ 

 
 .115، دار الفجر  للنشر والتوزيع، القاهرة، مصر، ص: 1، ط-وجهة نظر محاسبية ادارية-التحليل املالي(، 2014محمد الصيرفي): (1)
 .41، ص: مرجع سابق(، 2015صابر تاج السر محمد عبد الرحمن الكنزي): (2)
 .17، دار االعصار العلمي، عمان، االردن، ص: 1، طأساسيات التحليل املالي(، 2017مزة )محي الدين عبد الرزاق ح: (3)
(4)  :( الخيري  االنحراف واالختالس(،  2013محمد مدحت غسان  املالي_الكشف عن  للنشر والتوزيع، عمان،  1_، طالتحليل  الصايل   ،

 .49االردن، ص: 
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   بين الشركات نحتاج  ندماج فإن عملية شركة أو في مجال عملية اإل  كما هو معروف: ندماج والشراءتحليل اإل  ▪

  ومن أجل   على القيمة الحقيقة للمنشأةمن أجل الوقوف  ،  مثال  املراد شراؤها  للمنشأة   اليامل  التحليل  القيام بعملية   إلى

أمور وكما نعرف فإن شراء  من  أداءها وغيرها  مور كثيرة كالتنبؤ بمستقبل  سوق باإلضافة إلى أاملنشأة في ال  معرفة موقع

ى دراسة  وتحليل دقيق  عل  سيما إذا لم تكن قائمة ال  املنشآت او عملية االندماج من األمور املهمة والتي تكون مكلفة  

 . وبالتالي فإن األهمية تتأتى من هذا الجانب

األداء ▪ تقييم  األ   : تحليل  هو  النوع  األ هذا  من  املهمةخر  األ   نواع  غالبية  واملستثمرون    طرافولعل  )االدارة 

ات عديدة كتقييم الربحية  من جه   املؤسسات   تبار أنه يقوم بتقييم التحليل باع  ..الخ( تقوم بهذا النوع من.قرضون وامل

من خدمات يقدمها هذا    لكلى ذإ  يتعلق بالسيولة والنمو وما  واما   إدارة موجوداتها أو توازنها املالياملؤسسة في  وكفاءة  

 . التحليل

 الفعالة في مجال التخطيط حيث يستعان به في وضع تصور ألداء  يعتبر التحليل املالي من األدوات  :التخطيط ▪

نستطيع القول ان التحليل    املجال  وذلك عن طريق االسترشاد باألداء السابق لنفس املنشاة، وفي هذا املنشاة املتوقع  

 . االداءل تقييم االداء السابق او  يلعب دورا فريدا في مجا املالي

 طراف املستفيدة من نتائجه  أساليب التحليل املالي واأل  -3

  املالي   التحليلأساليب    3-1         

 : ستنادا الى التبويب واألسس املختلفة منهاإأساليب للتحليل املالي هناك عدة   

 تحليل التغير واالتجاه  :اوال

ومتخذي القرارات املالية وتتوقف   املحللين لدى    التقليدية املعتمدةمن الخطوات    النوع من التحليليوصف هذا             

 : شورة في القوائم املالية وصحتها حيث يأخذ هذا التحليل اتجاهيناملن كفاءة هذه االداة على دقة البيانات

أ  وأ  :العمودي  التحليل ▪ القما يطلق عليه باألسلوب الرأس ي بموجبه تتم املقارنة فيما بين  وائم املالية للفترة رقام 

ن تنسب قيمة كل بند من األصول  ورة نسبة مئوية على سبيل املثال أاملحاسبية نفسها لتظهر محصلة هذه املقارنة في ص

 (1).في امليزانية نفسها إلى مجموع األصول   املتداولة في امليزانية

لدراسة اتجاه    ،  مالية متتالية  لعدة سنواتلعناصر القوائم املالية    التحلي  فقييتضمن التحليل األ :  التحليل األفقي ▪

مدى  مئوية ملعرفة    نسب  لىإ  رقاماأل   تحويل  بعد،  ساساأل   سنة  مع  و النفصانكل عنصر من عناصر القائمة بالزيادة أ

 (2) .العناصر  عبر املدى الزمنيت أو التراجع لكل عنصر  من و الثباأالنمو  

 ستخدام النسب واملؤشرات املالية التحليل با ثانيا:

مؤشرات            إلى  الوصول  أجل  من  املالي  املحلل  يستخدمها  فنية  وأساليب  طرق  املالي  اثنا  للتحليل  القيام  معينة  ء 

زال يشكل أهمية وفعالية    وهذه الطرق منها ما هو تقليدي نشا مع بداية تشكل هذه املعرفة  وال  ،بعملية التحليل املالي

 
 . 125، ص : مرجع سابق(، 2014: محمد الصيرفي)(1)
 .44، ص: مرجع سابق(، 2015: صابر تاج السر محمد عبد الرحمن الكنزي)(2)
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والرافعة والنشاط  السيولة  نسب  بينها:  من  املالية  كالنسب  املالي  التحليل  عملية  ...إ  في  ) لخوالربحية 
3

في  ن)سنت  (1 اولها 

 املبحث املوالي بالتفصيل(.

  نفسها،   املالية  للفترة  املالي  القوائم   في  التي  األرقام  مقارنة  تتم  إذ   الرأس ي،  للتحليل  مرادفا  األسلوب  هذا  يعتبر  

  بند  وهو  الحساب   إليه ينتمي  الذي   للبند اإلجمالية   بالقيمة السلعي كاملخزون  معين  بند بين تتم  أن   املقارنة لهذه  ويمكن

 بعالقة  معا  يرتبطان  رقمين  بين  املقارنة  تتم  أن  يمكن  كما  مئوية،  نسبة  شكل  على  املقارنة  نتيجة  لتظهر  املتداولة  األصول 

 . سببية

 نتائج التحليل املالي  األطراف املستفيدة من  3-2        

أ    املاليهناك  التحليل  من  نتائج  تستفيد  متعددة  ل  طراف  يسعىوفقا  التي  هذه    ألهداف  ومن  طرف  كل  لها 

 ( 330F2) :األطراف

الشركة ▪ املالي  إ  : إدارة  التحليل  يظهر  كفاءة  ذ  في  مدى  املالكين  االدارة  تحقيق مصلحة  على  وقدرتها  وظائفها  أداء 

رة من تحديد موقفها  تمكن االدا   أن نتائج التحليل املاليبجانب    هذا  ،ذوي املصالح املشتركة  وكسب ثقة  واملساهمين

 .االستراتيجي

لى نتائج  ساهمة الكبيرة فإن الحاجة إفي الشركات امل: في ظل فصل امللكية عن اإلدارة ال سيما  املالكين واملساهمين ▪

املساهمين في اطار  تعظيم  دارة على تحقيق مصالح املالكين و التحليل املالي مسالة في غاية األهمية  تكمن في قدرة اإل 

 . ثروتهم

يرادية  درة اإلدارة على تحقيق القدرة اإل لتحليل من خالل قتتم االستفادة من نتائج ا  ذإ:  املستثمرين والدائنون   ▪

ة على سداد التزاماتها  ما بالنسبة للدائنون التحقق من قدرة الشرك واألرباح املوزعة أ  رباحمن األ   الواحدونصيب السهم  

 .املالية

 ؛الوطني في مؤشرات االقتصاد   الشركات  من مدى مساهمة  للتحقق :الغرف التجارية والصناعية ▪

 ؛ألغراض تطبيق التشريعات الضريبية:  األجهزة الضريبية ▪

 . بهدف تقدير الجدارة االئتمانية  للشركة  واقرار منح االئتمان  :املؤسسات املالية ▪

 

 

 

 

 

 

 

 
 . 51، ص: مرجع سابق(، 2013محمد مدحت غسان الخيري): (1)
 . 31، دار اليازوري العلمية، عمان، االردن، ص: -اتجاهات معاصرة–التحليل والتخطيط املالي(، 2008فؤاد ارشد التميمي):(2)
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 املالي للتحليل كألية املالية  النسباملطلب الثاني: 

  العناصر   قيم  دارسة  على  املالية   النسب  تنصب  بحيث  قيمتين،  بين  عالقة  عن  عبارة   بأنها   النسبة   تعرف  

،كما    للمعلومات  مكملة  وتكون   منها   االستفادة   يمكن   ومؤشرات   معلومات  اشتقاق  بهدف  التقارير املالية ،   في  الظاهرة 

  النسب   تتمتع  ولكي  املالي،  التحليل  في  الدارسة   موضوع   للظاهرة  واملكان   الزمان   في  للتطور   ومراقبة    قياس  أدوات تعتبر  

 (31).متجانسة  مجموعات في تنظم أن يجب  التنبؤ، بقدرة  املالية

 نسب السيولة   -1

  لديها من أن    التحقق:  التالي  املنطق  املالية للمؤسسة في املدى القصير فهي تتبع  تقيس نسب السيولة املالءة  

جل  إلتزاماتها فصيرة األ   املتداولة على تسديد أصولها  ي مقدرة  أ  .(2) األجل  قصيرة  الديون   لدفع  كافية  األجل   قصيرة   أصول 

،   ويمكن التمييز  ل فترة تتساوى وتسديد التزاماتها قصيرة االجلالى نقدية خال  تحويل موجوداتها املتداولة  ، بمعنى اخر  

 :لسيولة نلخصها في الجدول التاليبين ثالث انواع من نسب ا

 السيولة نسب(: 20)  رقم جدول ال

 القاعدة املفهوم واملدلولية  النسبة  سمإ

 نسبة التداول 

 )السيولة العامة( 

  تعبر عن مدى كفاية االصول املتداولة عند تحوليها الى نقدية  لتغطية

الديون قصيرة االجل بمعنى  اخر عدد مرات تغطية االصول املتداولة   

 للمطلوبات املتداولة.

االصول  املتداولة 

الخصوم  املتداولة 
 

 

 الجاهزة  نسبة السيولة

 (النقدية )نسبة

تقيس مدى تغطية التزامات املؤسسة قصيرة املدى عن طريق السيولة  

 املتوفرة حاليا في املؤسسة اي تحت تصرف املؤسسة في اي وقت . 

القيم الجاهزة  

 الديون  قصيرة االجل 
 

 

 نسبة السيولة السريعة  

  )نسبةالتداول 

 السريعة(

  ألنه  املخزون، رصید استبعاد یتم انه إال  التداول  لنسبة مماثلة  نسبة هي

   القدرة لديها لیس الشركات بعض ان  الى باإلضافة ،عام بشكل سیولة قلأ

  یتم الحالة هذه وفي ،قصير وقت في نقدیة الى املخزون   تحویل على

)استبعاده
333F

3). 

ا ملخزون  −  االصول  ملتداولة

 ديون  قصرة االجل 
 

 

 p67.op.cit ,  (Christophe Thibierge(2014:باالعتماد على من اعداد الباحثة:  (بتصرف)املصدر

 نسب الهيكلة   -2

لك بمقاربة  كل عنصر  عن الهيكل املالي للمؤسسة في تاريخ معين وذ لنا هذه النسب بإعطاء صورة واضحة  تسمح                

صول والخصوم  األ   هيكلة  الخصوم مع مجموع امليزانية ويوجد نوعين من نسب الهيكلة نسب   من عناصر األصول أو 

ا، املؤسسةأل حيث ترتبط نسب هيكلة  إل  صول بطبيعة نشاط  املؤسسة  ى موبقطاعها االقتصادي، باإلضافة  ديونية 

 
، دور النسب املالية في اتخاذ القرارات االستثمارية "دراسة تطبيقية على مصرف الراجحي"(،  2019: عادل علي بابكر املاحي أبو الجود)(1)

 .225هيدي، أم البواقي، الجزائر، ص: (، جامعة العربي بن امل3(، العدد)6مجلة الدراسات  املالية واملحاسبية واالدارية، املجلد)
(2): Christophe Thibierge(2014), Analyse Financière, Magnard-Vuibert, 5e Édition, Paris,p60. 

وعالقتها بالعائد على السهم للشركات الصناعیة املساهمة   النسب املالیة(،  2019: صخر مرعي حسن بني خالد، أیوب وائل موس ى )(3)

مجلة إدارة األعمال والدراسات االقتصادیة،    ،2015- 2005العامة األردنیة املدرجة في بورصة عمان / دراسة تحليلية للفترة من عام  

 .259(، جامعة زيان عاشور، الجلفة، الجزائر، ص: 2(، العدد )5املجلد) 
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املؤسسة لتمويل    التي استعملتهاتبين نسب هيكلة الخصوم املصادر    ستعمال الجيد ألموالها، في حينواستقالليتها واإل 

 ( 31) .البحث عن الوضعية املثلى للتمويلوالهدف من حسابها  خالل فترة معينة استخداماتها 

فإ    العناصر   الهيكلة تصف  نسب   ن وباملختصر  إجمالي  أهمية مختلف  النسبي(  امليزانية   من  ، حيث  )الوزن 

  إجمالي   من  مئوية  كنسبة  األصول   بنود  عن  التعبير   في  تتمثل   الحالية  املمارسة  ولكن  هنا   النسب  بعض  فقط  سنقدم

خيص بعض النسب في الجدول  يمكن تل  وتأسيسا على ما سبق طرحه  (32).الخصوم  مع  والقيام بنفس الش يء  األصول 

 التالي:

 الهيكلة   نسب بعض(: 21)  رقم جدول ال

 بعض نسب الهيكلة

 الخصوم  هيكلة نسب االصول  هيكلة نسب

 القاعدة النسبة القاعدة النسبة

 االصول  الثابتة    االصول الثابتة نسبة 

 مجموع  االصول 
 

 نسبة االموال الخاصة 

 ( نسبة االستقاللية املالية)
 االموال  الخاصة 

 مجموع  الخصوم 
 

قيم االستغالل  نسبة قيم االستغالل 

مجموع  االصول 
 

ومتوسطة نسبة الديون طويلة 

 الدين( االجل )نسبة

 الديون  طويلة متوسطة  

 مجموع  الخصوم 
 

 القيم  غير  جاهزة  القيم غير جاهزة  نسبة

 مجموع  االصول 
 

الديون  نسبة توزيع الديون 

مجموع  الخصوم 
 

 القيم  جاهزة  نسبة القيم الجاهزة

 مجموع  االصول 
 

  االموال الى املالية الديون  نسبة

افعة(   الخاصة)الر
الديون  املالية 

 االموال  الخاصة 
 

 الباحثة باالعتماد على : من اعداد : املصدر 

 التل    ملبنة  مؤسسة  حالة   دراسة-  املالي  املحاسبي   النظام  ظل  في  الجزائرية  للمؤسسة  املالي  االداء  تقيم  ،(  2017)  سبتي   اسماعيل-

 .424: ص ،سابق  مرجع ،2016- 2014 للفترة بسطيف

- Christophe Thibierge (2014), op.cit.p59 

 املردودية(   نسب)  نسب الربحية -3

  لهذا نجد   املالكين،  حقوق   وعلى  األصول   وعلى  املبيعات  على  الربح  تحقيق  في  املؤسسة  إدارة  كفاءة  مدى  تقیس  

  املربحة لتوجیه   الفرص  الى  یتطلعون   فاملستثمرون  املقرضين،  و  واإلدارة  املستثمرین  اهتمام  مجال  هي  الربحية  نسب  نأ

التي   تمويل  عند  باألمان  يشعرون  واملقرضون   سياساتها،  نجاح  من  التحقق  تستطیع  واإلدارة  ليها،إ  أموالهم   املشاریع 

 6تحققه. ال تلك من بكثير أكثر  األرباح  تحقق

 : في الجدول التالي الإ ويمكن تلخيصها )3(

 
دراسة  حالة مؤسسة ملبنة  التل  -تقيم االداء املالي للمؤسسة الجزائرية في ظل النظام املحاسبي املالي  (،  2017): اسماعيل سبتي(1)

للفترة   املجلد)،  2016-2014بسطيف  اقتصادية،  دراسات  : 33)العدد(،  11مجلة  الجزائر، ص  الجلفة،  عاشور،  زيان  جامعة   ،)  424  

 بتصرف.  
(2) : Christophe Thibierge(2014(, op.cit. p59. 

 . 257، ص: مرجع سابق(، 2019: صخر مرعي حسن بني خالد، أیوب وائل موس ى )(3)
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 الربحية نسب(: 22)  رقم جدول ال

 القاعدة واملدلولية  املفهوم النسبة

  الربح هامش نسبة

 ةيمردود) االجمالي

 ( االستغالل

  بين العالقة توضح حيث. املبيعات صافي الى  الربح مجمل  نسبة يمثل

 هذه مقارنة ويجب املباعة البضاعة وتكلفة املبيعات ايراد صافي

  انخفاض  يعكس ان  يمكن حيث،  قطاعلل املحقق توسطاملب النسبة

  في املستخدمة  واللوازم  االولية  املواد تكلفة في فيه مبالغ ارتفاع النسبة

)ذلك غير او املباشرة  العاملة اليد او االنتاج
37

1
F

) 

 

 النتيجة االجمالية

رقم  األعمال الصافي
 

 

 

الربح   هامش نسبة

 الصافي

ربح. الكما تبين قدرة املؤسسة على تحقيق  ،تمثل العائد على املبيعات

حيث تشير  هذه النسبة الى ما تحققه  املبيعات من أرباح بعد تغطية  

النسبة كان  هذه  تكلفة املبيعات وكافة املصاريف حيث كلما ارتفعت

 (2) .مقبوال

 

 النتيجة الصافية 

 رقم  األعمال الصافي
 

 

 املردودية املالية 

االموال  مردودية )

 الخاصة ( 

 مدى كفاءة على للحكم وذلك للمؤسسة بالنسبة مؤشرا هاما تعد

 املتعلقة الجوانب مختلف دراسة خالل من املالية  وفعاليتها االدارة

 تحقيق بغية لها االمثل االستغالل على املستثمرة والعمل باألموال

 .3. جيدة مالية مردودية

 النتيجة الصافية 

 األموال الخاصة 
 

املردودية 

 االقتصادية

ومجموع    لتي تحققها املؤسسةا(3*)هي العالقة بين النتيجة االقتصادية

على  تسمح هذه النسبة بمعرفة قدرتها حيث ،االموال  التي استعملتها

تحقيق االرباح بعيدا عن تأثير التمويل  وكذلك كفاءة وفعالية  ادارة  

 (5)املؤسسة في تحقيق االرباح

 

 نتيجة االستغالل 

   األصول  االقتصادية 
 

 

الحصول على  رصد كفاءة املنشاة في توليد األرباح من األصول حيث ت صول العائد على األ 

باح من  األصول  بينما ر الكفاءة العالية في تحقيق األ  يبين  عالمؤشر 

فاع في هذه النسبة يبين عكس ذلك . ويعود سبب  االرت املؤشر املتدني

في صافي الربح ونجاح  املؤسسة  في تحقيق مستوى عال من الى االرتفاع 

الدخل بينما  سبب االنخفاض مرده  الى فشل املنشاة  في تحقيق  ارباح 

 النتيجة الصافية 

اجمالي  االصول 
 

 
،  1(، مكتبة الشركة الجزائرية بوداود، ج(IAS/IFRS محاسبة املؤسسة طبقا للمعايير املحاسبية الدولية(،  2008شعيب شنوف)  :(1)

 .202الجزائر، نسخة الكترونية، ص: 
 .203، ص: نفس املرجع:  (2)
واخرون)(3) العيفة  محمد  االقتصادية(،  2018:  للمؤسسة  التجارية  املردودية  على  الصرف  سعر  تغير  العلو ،  أثر  االجتماعية   مجلة  م 

 . 287الجزائر، ص:  ،(، جامعة العربي التبس ي، تبسة2(، العدد)9)اإلنسانية، املجلد
  النتيجة هذه تحقيق في املستخدمة االموال أما االستغالل نتيجة أو لالستغالل اإلجمالي بالفائض القتصادية  النتيجة عن يعبر وقد(: *)

   االموال عن للتعبير العامل املال رأس  احتياج إليها مضافا الثابتة األصول  يستخدم البعض أن  إال املؤسسة بأصول  عادة عنها فيعبر

 االقتصادية النتيجة لتحقيق املستعملة

تقييم األداء املالي للمؤسسة اإلقتصادية بإستخدام مؤشر قياس املردودية دراسة حالة: (،  2011شريف غياط، مهري عبد املالك)  :(5)

عاشور (، جامعة زيان 13(، العدد )5دراسات اقتصادية املجلد )، 2013- 2011( خالل الفترة: ertpمؤسسة البناء واألشغال العمومية )

 بتصرف. 141الجلفة الجزائر، ص: 
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و زيادة  في اجمالي االصول نتيجة أ نتيجة لزيادة املصاريف.عالية  

)لشراء اصول جديدة 
F 

1) 

معدل العائد على  

االستثمار)مردودية 

 االموال الدائمة (

 

 املتاحة االموال كل تعبر على مدى كفاءة  املؤسسة  في استخدام وادارة

لديها من املساهمين  واالموال املقترضة  طويلة االجل  في تحقيق  عائد   

على تلك  االموال . حيث يمكن حساب اجمالي االستثمار بطريقتين :اما 

بجمع  االلتزامات طويلة االجل  وحقوق امللكية او بجمع صافي راس  

 . (2)ال العامل  وصافي االصول الثابتةامل

 
 النتيجة الصافية 

 اجمالي  االستثمار
 

 باالعتماد على املراجع املذكورة اسفله  من اعداد الباحثة: املصدر 

 نسب النشاط   -4

  دوران   سرعة  تحديد  هو   منها  والغرض  .األعمال  رقم   حجم  إلى  بالنسبة  والتسيير  النشاط  نسب  تحديد  يتم  

 توفر   ألنها  األجل،  قصيرة  التسيير املالي    على  الحكم  همية خاصة فيأنها ذات أاي   ،املؤسسة  كفاءة  إلبراز  معينة  كميات

تمثل    التي  املتداولة  األصول   من  بند  لكل  حسابها  يمكن  حيث.  وسيولتها  للشركة  املالي  التوازن   لتقييم  مفيدة  معلومات

 4Fة: املخزونات، العمالء، املوردينصول املؤسسأ

)3( 

بأ    القول    لها   املتاحة   املالية  مواردها   استخدام   في  املنشأة  فعالية  مدى   بقياس   تهتم  النشاط   ن نسبيمكن 

   املنشأة  رةوقد املختلفة،  األصول  في واالستثمارات  املبيعات مستوى  بين املقارنات عليها، وتتضمن  والرقابة

)العمالء  من  الديون  تحصيل  على املنشأة  ةر إدا   ةر مقد كذلك البيع، بغرض املشتراة  البضاعة تصريف على
34

4) . 

 ويكمن تلخيصها في الجدول التالي:

 

 

 

 

 

 

 

 

 
، دار املسيرة، عمان، االردن، ص:  1ط  تحليل القوائم املالية مدخل نظري  وتطبيقي،(،  2006مؤيد راض ي خنفر، غسان فالح املطارنة)  :(1)

144 . 
 . 205، ص: سابقمرجع ،  (IAS/IFRSمحاسبة املؤسسة طبقا  للمعايير املحاسبية الدولية )(، 2008شعيب شنوف) :(2)

(3): Josette Peyrard, Jean-David Avenel, Max Peyrard(2006), Analyse Financière  Normes Françaises et  

Internationales IAS/IFRS, Librairie Vuibert,9 Edition, Paris, p157. 
أمين بوساق(4) البار،  بن  األداء  ،  (2019): موس ى  لتقييم  للمؤسسات االقتصاديةنموذج مقترح  الناشطة   املالي  عينة من املؤسسات 

(، جامعة املسيلة، املسيلة، الجزائر، ص:  1(، العدد)4مجلة البحوث في العلوم املالية واملحاسبية، املجلد) ،  باملنطقة الصناعية باملسيلة

66 . 
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 النشاط  نسب(: 23)  رقم جدول ال

 القاعدة املفهوم والداللة  النسبة

  دوران معدل

 املخزون 

اإلدارات   على  الحكم  يمكن  خاللها  ومن  بضائعها،  بيع  في  الشركة  فعالية   تبين 

  دوران  معدل  في  والزيادة.  سياساتها  وفعالية  البيع  عمليات   عن  املسؤولة

  املخزون  تحويل  في  وسرعتها  ،  مخزونها  إدارة  في  اإلدارة  إلى كفاءة  يشير  املخزون 

 نقدية الى

 تكلفة  املبيعات

متوسط  املخزون 
 

 (2(/2 مخ)+(1)مخ)

 بعد استخراج   استخراجها  ويمكن، الشركة  لدى  املخزون   بقاء  أيام  عدد  وهي التخزين  فترة

 وهذا  أفضل  النتيجة  كانت  أقل  األيام  عدد  كان   وكلما  املخزون،  دوران   معدل

 األرباح. على ينعكس مما املخزون  بيع سرعة الى يشير

360

 معدل  دوران  املخزون 
 

 

  دوران معدل

 املدينة الذمم

ببيع  الشركة قيام من تنشأ التي  ديونها تحصيل في الشركة كفاءة تقيس

  سرعة على ويدل إيجابي مؤشر العالي الدوران  معدل أن  حيث بالجل، بضائع

  الشركة سيولة على يؤثر وهذا نقد، إلى وتحويلها الديون  في تحصيل الشركة

 وربحيتها.

املبيعات االجلة 

الذمم  املدينة
 

 

 )عمالء + اوراق القبض( 

 فترة متوسط

 التحصيل 

  في الشركة قبل من املتبعة التحصيل سياسة  كفاءة تقيس باأليام، عنها يعبر

جيدا ،اما   مؤشرا كان  التحصيل ايام  عدد قل وكلما. املدينة تحصيل ذممها

  غير الشركة في االئتمان  سياسة أن  يعني  التحصيل فهذا فترة زيادة عند

 تحصيلها.  خطر عدم الى تتعرض الشركة  وديون  موفقة،

360

 معدل  دوران  الذمم  املدينة
 

 

 

  دوران معدل

 الدائنة الذمم

  الشركة   لدى  ايجابي  مؤشر  كان   أقل  املرات  عدد  كان   وكلما  ،  باملرات  يقاس

الوقت  ويعبر   تكون   ان  الشركة  فتحرص  للموردين  الديون   لسداد  الكافي  عن 

اقل  املمنوحة  الفترة  حتى   املوردين  قبل  من   لها  املمنوحة   الفترة  من  لزبائنها 

 املوردين.  تجاه التزاماتها وسداد ديونها تحصيل لها يتسنى 

 

 املشتريات االجلة 

الذمم  الدائنة
 

 

  االئتمان فترة

 املمنوحة

 ذمم من عليها ترتب ما لسداد للشركة املمنوحة الفترة النسبة هذه تقيس

 جيدا.  مؤشرا يعتبر كبير أيام عدد على الحصول عند  و باأليام،   دائنة

360

 معدل  دوران  الذمم  الدائنة
 

 

 

  دوران معدل

 األصول 

  قدرة على والتعرف االصول  أنشطة لقياس يستخدم و باملرات، يقاس

  معدل على والحصول .  املبيعات لتوليد األصول  هذه على استغالل الشركة

  وفعالية  بكفاءة ألصولها الشركة استغالل إلى للموجودات يشير عال دوران 

 . املبيعات حجم  على إيجابي بشكل ينعكس وهذا

صافي املبيعات

اجمالي  االصول 
 

 

  دوران معدل

 األصول الثابتة

  على والتعرف  ،الثابتةاالصول  أنشطة لقياس يستخدم و باملرات، يقاس

 إلى حيث يشير .املبيعات لتوليد األصول  هذه استغالل على الشركة قدرة

 وفعالية.  بكفاءة ألصولها الثابتة  الشركة استغالل

صافي املبيعات

  االصول  الثابتة 
 

 

التحليل املالي كأداة لتقييم األداء املالي للشركات املساهمة   ،(2019) عادل عيس ى حسان  ،عبدالفتاح سعيد السرطاوي  : املصدر

وث في العلوم مجلة البح ،2017- 2010حالة شركات األدوية املدرجة في بورصة فلسطين للفترة ما بين دراسة الصناعية في فلسطين: 

 .157 :ص ،مسيلة، الجزائر ،(2)العدد ،(4)، املجلداملالية واملحاسبية

 (الهيكل التمويلي ) املديونية نسب  -5

 ومدى  اعتماد املؤسسة   وااللتزامات طويلة  االجل  تقيس قدرة  املؤسسة على تسديد االموال املقترضة    

البنوك  في    وتستخدم  نسب املديونية من طرف الخارجية ،التمويل الخاصة او  مصادر لى  ع في تمويل استثماراتها

مع  تقييم  قدرة املؤسسة على تسديد القروض وفوائدها، وفي تحديد سعر الفائدة على القروض الذي يتناسب 
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من االجابة على معرفة كيفية تمويل   اطر ة املرافقة لعملية التمويل لكل مؤسسة، وتمكن هذه النسب مستوى املخ

املديونية تحليال    وتقدم نسب أم على القروض أو مزيجا منهما، على حقوق امللكية  ألصولها، اعتماد املؤسسة املؤسسة 

 (1) .الذي ذهبت إليه املؤسسة في االعتماد على أموال الغير  في تمويل احتياجاتها هيكل التمويلي واملدى لل

 :يمكن ايجازها في الجدول املواليوتأسيسا  على ماسبق طرحه  

 ملديونيةنسب ا  (:24)  رقم جدول ال

 العالقة  املفهوم والداللة  النسبة

تهتم بقياس مدى قدرة املؤسسة على تسديد ديونها، واملدى الذي  الخارجي  التمويل سبةن 

نخفاض وأن أي إذهبت اليه من اجل  تمويل اصولها من اموال الغير . 

في هذه النسبة يعبر عن االنخفاض في املخاطر التي يتعرض لها املالك 

 . (2)او املقرضون 

 مجموع  الديون 

 مجموع  االصول 
 

   الديون  نسبة

 امللكية حقوق  إلى

 (نسبة املديونية )

بمساهمة   مقارنة املؤسسة لأموا في الدائنين  مساهمة مدى تقيس

املالك ي اي درجة اعتماد املؤسسة  على التمويل من مصادرها الذاتية   

 . يدة عندما تكون هذه النسبة ضعيفةوتكون وضعية املؤسسة ج

 مجموع  الديون 

 حقوق  امللكية 
 

 موال الدائمة لألصول غير الجاريةهذه النسبة عن تمويل اال  وتعبر نسبة التمويل الدائم 

(3) %100لكي تكون هذه النسبة جيدة يجب ان تفوق 
) 

 االموال  الدائمة

االصول  غير  الجارية
 

 الديون طويلة االجل نسبة

 امللكية حقوق  إلى

كانت  ة االجل  وكلماعلى تسديد ديونها طويلتقيس قدرة املؤسسة 

 . ذلك على الوضعية الجيدة للمؤسسةدل  هذه النسبة منخفضة كلما
 ديون  وط  م

 حقوق  امللكية 
 

 نسبة الخصوم املتداولة 

 الى حقوق امللكية

قدار ما يقدمه املالك  من أموال وما  متقيس هذه النسبة العالقة بين  

على  عن طريق القروض قصيرة االجل  وارتفاعها ما هو اال داللة   يأتي  

)املؤسسة على الديون قصيرة االجل زيادة اعتماد
3

4) 

الخصوم  املتدولة

 حقوق  امللكية 
 

تعبر هذه النسبة عن مدى تمويل االموال الخاصة للمؤسسة لألصول   نسبة التمويل الخاص 

فهي تعبر عن قدرة   %25غير الجارية  حيث يجب ان تكون اكبر من 

 (5) املؤسسة الذاتية في تمويل جزء من انجازاتها. 

االموال  الخاصة 

 االصول  الثابتة 
 

 االصول املتداولة   نسبة

 الديون  الى 

املؤسسة التزاماتها إعتمادا    تعتمد هذه النسبة لقياس إمكانية مواجهة

   .صولها املتداولةعلى أ

االصول  املتداولة

الديون 
 

 : على  باالعتماد الباحثة اعداد من  :  املصدر 

-Hervé Stolowy, Michel J.Lebas, GeorgesLanglois(2006), Comptabilite et AnalyseF inanciere,Editions De Boeck 

Université, Bruxelles, Belgique ,P764. 

 
ة دراسة تطبيقية في مؤسسة مطاحن الحضنة للفترة  تحليل األداء املالي بالنسب املالية للمؤسسة االقتصادي(،  2018: علي بحري)(1)

 . 352(، جامعة زيان عاشور، الجلفة، الجزائر، ص: 35(، العدد )12، مجلة دراسات اقتصادية، املجلد )2016- 2011
دیة  انعكاسات تطبیق النظام املحاسبي املالي على عملیة التحلیل املالي في املؤسسات اإلقتصا(، 2017عبد الرزاق عریف) :(2)

، رسالة مقدمة ضمن متطلبات نیل شھادة دكتوراه علوم تخصص: علوم  الجزائریة دراسة حالة: عینة من املؤسسات الجزائریة

 . 101التسیير، كلیة العلوم االقتصادیة والعلوم التجاریة وعلوم التسیير ، جامعة محمد خيضر، بسكرة، الجزائر، ص: 
، مطبوعة لطلبة السنة الثالثة، كلية العلوم االقتصادية والتجارية وعلوم التسيير، جامعة ابن  املاليالتحليل (، 2017: فاطمة ساجي)( 3)

 .33خلدون، تيارت، الجزائر، ص: 
 .  نفسه: (4)
 .34، ص نفس املرجع : (5)
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   مؤشرات التوازن املالي:  الثاملطلب الث

  الجال   حيث  من  في األصول   واستخداماتها   التمويل   مصادر  بين  التوافق  مدى  على  املالي  التوازن   مفهوم  يتركز  

  كل   تمويل   ضرورة  بمعنى  املالئمة،  مبدأ  تحقيق  التمويل أي  في  التغطية  منهج  تطبيق  إمكانية  وهو  لالستحقاق،  الزمنية 

  هذا   عند  املالي  والتوازن   األصول   تمويل  بين  العالقة  تتوقف  وال  تقريبا؛  بنفس االستحقاق  تمويلي  مصدر  طريق  عن  أصل

).الستثمارها  الالزم  األموال توفير  مدى تحديد إلى  بل تتعدى الحد
F

1) 

 ( )املفهوم، األنواع، املستوياتFRN س املال العاملأر  -1

املؤسسة في األصول قصيرة االجل، ويعرف بانه إجمالي    هتستثمر   الذي  بلغ  امليمثل رأس املال العامل اجمالي    

  يكون   أن  يجب  إن رأس املال العامل ومهما كان نوعهحيث    (32).حا منها اجمالي الخصوم املتداولةصول املتداولة مطرو األ 

  كل   أن   إلى  تطمئننا  ذلك،  من  العكس  على  أو  السلبية  املواقف  لتصحيح   الالزمة  التدابير   اتخاذ  لنا  تتيح   تشخيص  أداة

)يرام. ما  على يسير ش يء
3

 : ال العامل من زاويتين للميزانيةويمكن تحليل راس امل (3

ابتة   موال الدائمة بالنسبة لألصول الثبأنه الفائض من األ   ويمكن تعريفه  من خالل املدى الطويل )اعلى امليزانية (: ✓

 (4) :ويحسب وفق العالقة التالية

 صول الثابتةاأل –موال الدائمة العامل =األ رأس املال 

للديون  ائض من االصول املتداولة بالنسبة يعرف على انه ذاك الفامليزانية( :  اسفل )  القصير  املدى  خالل من ✓

 قصيرة  االجل  ويحسب كما يلي : 

 الخصوم املتداولة – االصول املتداولة = العامل املال  راس

 نلخصها فيما يلي:   املال العاملمن راس  أنواع  أربعة نجد و

 العامل  املال س أر  نواعأ(: 25)  رقم جدول ال

 قاعدة الحساب املفهوم والداللة  س املال العامل أنوع ر 

س املال العامل  أر 

 الصافي

 

املتداولة كما انه   الفرق بين املوجودات املتداولة  وااللتزامات يمثل

 .ولة املمولة بالتمويل طويل االجلالجزء من املوجودات املتدا

األصول   –لدائمة األموال ا

الخصوم  -املتداولة الثابتة=األصول 

راس املال العامل   املتداولة =

 الخصوم املتداولة -االجمالي

س املال العامل  أر 

 االجمالي 

 

ارة  عن اجمالي يمثل االصول ذات طبيعة قصيرة املدى التي هي عب

التي   قيمة املبالغ معرفة من دراسته هو . والهدفاألصول املتداولة

ويحدد لنا طبيعة نشاط   يصولها املتداولةأبها املؤسسة  مولت

 . املؤسسة

راس املال العامل  األصول املتداولة=

 . الخصوم املتداولة الصافي+

 
، مجلة الدراسات  اسبي املاليتفسير أثر اإلهتالك على التوازن املالي في ظل تطبيق النظام املح(،  2014: املهدي حجاج، بالل شيخي)(1)

 .252(، جامعة الشهيد حمه لخضر، الوادي، الجزائر، ص: 2(، العدد )7االقتصادية واملالیة، املجلد )
 . 118، دار زهران، االردن، ص 1ط ،التحليل املالي الحديث طبقا للمعايير الدولية لإلبالغ املالي(، 2014: شعيب شنوف)(2)

)3(N. R ebaine, F. Makhlohf (2008), Introduction àL'analyse Financière,Les Pages Bleues, p67. 
 .119، ص :مرجع سابق، التحليل املالي الحديث طبقا للمعايير الدولية لإلبالغ املالي(، 2014: شعيب شنوف )(4)
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املال العامل  رأس 

 الخاص

الخاص مدى تغطية  االموال الخاصة  يبرز رأس املال العامل 

من حقوق امللكية لألصول الثابتة .  فهو يمثل الفرق بين   املتكونة

راس املال العامل الصافي والديون طويلة االجل او االموال الخاصة   

ان االموال الخاصة   بتة  فاذا كان موجبا يدل ذلك علىواالصول الثا

 .بتةتغطي االصول الثا

الصافي العامل  املال  الديون   -راس 

االجل الخ  =  طويلة   -  اصةاالموال 

 . االصول الثابتة

راس املال العامل  

 االجنبي

  بحوزة املؤسسة والتي تتحصل عليهاوهو يمثل مجموعة الديون التي   

 من الخارج   لتمويل   نشاطها  

راس املال العامل   =مجموع الديون 

رأس املال العامل   -االجمالي

 (1)الخاص

مرجع  ،املالي لإلبالغ الدولية للمعايير  طبقا الحديث املالي  التحليل ،(2014)شنوف  عداد الباحثة باالعتماد على شعيبمن إ املصدر : 

 بتصرف. 120- 119 ص سابق،

اإلجمالي فإننا نصادف ثالثة   الصافي  س املال  العاملإلضافة إلى ما ذكر  في الجدول أعاله بخصوص أنواع رأبا  

 (32):كالتالي وهي يامليزانية ألنها االكثر داللة على التوازن املالمستويات حيث  يمكن االستعانة بالعالقة من اسفل  

املتداولة مما يدل  كبر من الخصوم  األصول املتداولة أن  أأي    : ( FRN >oكبر من الصفر) العامل الصافي أ  املال   سرأ ▪

عند  الوفاء بديونها     ضمانذا يعبر عن وفاء املؤسسة وقدرتها على  وه،  على وجود فائض في السيولة في املدى القصير 

استحقاقها ف  ،تاريخ  متوقعة  غير  مشاكل  مواجهة   الى  الحالة  هذه  في  املؤسسة  تلجا  بسبب   كما  حدوثها   حالة  ي 

 .التي تحدث  في دورة  االستغالل االضطرابات 

مما    ،املتداولةقل من الخصوم  أ  صول املتداولةأي أن األ :   ( FRN <o) الصفر  من  قل  أ  الصافي   العامل  املال  سأر  ▪

  لوفاء بالتزاماتها  اتجاه الغير غير قادرة  على ا اي انها   ،جل القصير  يجعل املؤسسة في هذه الحالة تعرف صعوبات في األ 

  باملقابل هذا يدل أيضا لكن   ،وازن املاليالتجل تحقيق بإجراءات تصحيحية او تعديالت من أيتطلب منها القيام هذا  و

 . ك جزء من االستثمارات ممول من طرف الديون قصيرة االجل وهذا ليس توظيفا عقالنيا  ألموال املؤسسةنا على ه

  وهو شكل ،املتداولة تساوي الخصوم املتداولة  صول  أي أن األ   :(FRN=0) الصفر  يعادل  الصافي   العامل   املال  سرأ ▪

وهذه الحالة صعبة التحقيق  ،ء بديونها  في ميعاد استحقاقها  على الوفا  ألدنى يعني أن املؤسسة  قادرة التوازن املالي ا 

 . لعدم امكانية تحقيق السيولة الكافية وااللتزامات ملدة طويلة

 ( )املفهوم، األنواع( BFR) س املال العامل إحتياجات رأ -2

العامل في تاريخ معين عن رأس املال العامل الذي تحتاجه املؤسسة ملواجهة ديونها    املال   س تعبر احتياجات رأ  

لم    من االحتياجات الضرورية املرتبطة  مباشرة  بدورة االستغالل  التي كما يعرف بانه جزء  ،املستحقة في هذا التاريخ  

الدورية املوارد  طرف  من  مرتبطة  تغط  للتمويل  احتياجات  تنتج  االستغالل  االصول     فدورة  عناصر  دوران  بسرعة 

سرعة  دوران  الديون قصيرة  بينما موارد التمويل  فهي  مرتبطة  ب   ،املتداولة )قيم االستغالل +القيم  الغير الجاهزة(

 :ومنه تصاغ العالقة التالية (3) حقاقها ما عدا السلفات املصرفيةاست   االجل عند وقت

 
(1): N.Lotmni (2011), Analyse Financière, les Pages Bleues, p:70. 

،  1مكتبة الشركة الجزائرية بوداود، ج  (،AS/IFRSمحاسبة املؤسسة طبقا  للمعايير املحاسبية الدولية  )(،  2008شعيب شنوف)  :  (2)

 .215الجزائر، نسخة الكترونية، ص: 
 .121، ص: مرجع سابق، للمعايير الدولية لإلبالغ املاليالتحليل املالي الحديث طبقا (، 2014شعيب شنوف) :(3)
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 ( السلفات املصرفية –)ديوم قصيرة االجل   -(  النقدية –االصول املتداولة ) =العامل  املال سرأ احتياجات

   ستغالل باإلضافةبدورة اإل  املتعلقة  العامل  املال رأس احتياجات  على العامل املال رأس   احتياجات  تشمل  

   (1)ومنه يمكن التمييز بين: املالي.  التحليل في للغاية مهًما دوًرا  املفهوم  هذا االحتياجات خارج االستغالل. حيث يلعب إلى

إ  الفرق   تساوي   :( BFREاستغالل)   العامل   املال   سرأ  احتياجات ▪ التشغيلبين    واملوارد   جهة  من  حتياجات 

 : أخرى وتحسب وفق العالقة التالية ناحية  من التشغيلية

 موارد االستغالل –=احتياجات االستغالل ( BFRE) استغالل العامل   املال سرأ احتياجات

  جهة   من   التشغيل  احتياجات خارج   بين   الفرق   تساوي   ( BFRHE) االستغالل  العامل خارج  املال  راس   احتياجات  ▪

 :التالية العالقة وفق وتحسب  أخرى   ناحية خارج التشغيل من  املوارد

 االستغالل  خارج  موارد – االستغالل  خارج احتياجات( =BFRHE) االستغالل خارج العامل   املال سرأ احتياجات

 : التالية صياغة العالقةتأسيسا على ما سبق يمكن 

  العامل  املال  راس احتياجات(+ BFRE)  استغالل العامل املال   راس احتياجات=العامل املال راس احتياجات

 ( BFRHE)  االستغالل  خارج

 ( 2)فيةالخزينة الصا –العامل=راس املال العامل  املال راس احتياجات

 : الخزينة الصافية -3

  القصير   املدى  على  التوازن املالي  تحقيق   في  أساسيا   دورا   تلعب  إذ  املؤسسة،   داخل   هاما  مركزا   الخزينة  تحتل  

  قدرتها   مدى  تظهر  التي  الخزينة،  بحركة  تترجم   طرف املؤسسة  من  املحققة  العمليات  فجميع  االستغالل،  بدورة  والخاص

املستحقة؛  وتسديد  إحتياجاتها  تمويل  على   تملكها   التي  األموال  عن  تعبر   التي  الجاهزة  األموال  هي  فالخزينة  ديونها 

  من  فيه فعال التصرف  يستطيع ما  أي  الجاهزة  القيم صافي  تمثل فهي فورا، الستخدامها تصرفها وتكون تحت املؤسسة

 (3)االستغالل. دورة  خالل السائلة املبالغ

 العامل  املال  رأس احتياجات   -العامل املال رأس= االجمالية الصافية  الخزينة

 خزينة خصوم   –خزينة اصول =   الصافية  االجمالية الخزينة

 : التاليزها في الشكل ن نصادف ثالث حاالت نوجإن الخزينة مرتبطة براس املال العامل واحتياجاته حيث يمكن أ 

 

 

 

 

 

 
(1): Josette Peyrard, Jean-David Avenel, Max Peyrard(2006), op.cit.p172-173. 
(2): N. R ebaine, F. Makhlohf (2008), op.cit.p67. 

 .253، ص: مرجع سابق(، 2014: املهدي حجاج، بالل شيخي))3)
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 الصافية   املمكنة للخزينة الحاالت(: 13)  رقم  شكل ال

 

مرجع  املالي، لإلبالغ الدولية للمعايير  طبقا الحديث املالي  التحليل ،(2014)شنوف شعيب من اعداد الباحثة باالعتماد على  املصدر: 

 بتصرف 122- 121:،صسابق

 ؤشرات املالية الحديثة امل  املطلب الرابع:

ة  ومدى  الفترات والراهن  خالل  السوق   مست  و  االقتصاد  على  طرأت  التي  والتطورات  التقلبات  نتيجة ملختلف   

، حيث لم تعد املؤشرات املالية التقليدية كافية لتشخيص  ا  خاصة من ناحية األداء املاليبه تأثر املؤسسة االقتصادية

 املضافة.    السوقية  االقتصادية املضافة القيمة  منها القيمة  حديثةسسة برز االهتمام بمؤشرات  مثالي حول وضعية املؤ 

 ( EVA) املضافة  القيمة االقتصادية -1

لقياس الشركة    مؤشر  عدادإ  عند  الشركات  لجميع   كبيرة  أهمية   املضافة  االقتصادية  القيمة   ملفهوم  أصبح   

  التي   القوائم  املضافة من االقتصادية القيمة  أصبحت   وبذلك اإلدارة،  بكفاءة والتنبؤ خاص  بشكل  أدائها   تقييم لغرض

  بأنها مؤشر   ، حيث تعرف(1) وتقييم الشركات  املالي  األداء  تقيس  التي  املؤشرات  كإحدى  الشركات  من  الكثير  هتمامإ  أثارت

أن   للتسيير،  طريقة   الوقت   نفس  في  و  األداء  لقياس   مسيري   أداء  بقياس  يقوم  نجده   بحيث  للتحفيز،  طريقةها  كما 

  وفق  ويتم   مؤسساتهم  أداء  تحسين  نحو   جهود  املسيرين لبذل   تدفع  وسيلة  تصبح  فبذلك  املساهمين،  أمام   املؤسسات

  باألموال   النتائج   تربط  التي  العالقة  خالل   من   منطق النتائج  وفق  بها  وتحسسيهم   باملؤسسة  املسيرين   ربط  املؤشر   هذا 

 
قياس و تحليل النجاح املالي وفق املؤشرات املالية الحديثة دراسة تطبيقية في  (،  2019: إياد طاهر محمد، صالح برشنك العسكري)(1)

 .26(، جامعة زيان عاشور، الجلفة، الجزائر، ص: 38(، العدد )13، مجلة دراسات اقتصادية، املجلد )سوق ابو ظبي املالي



   في تحسين ومالئمة املؤشرات املالية املادية للتثبيتات الدوري التقييممساهمة                                                          الثالث   الفصل 

 131  
 

  األموال،   أصحاب  عليه  يحصل  الذي  التعويض  التي تمثل  املال  رأس  تكلفة  ووفق  جهة، من  مسير  كل  تصرف  تحت  التي

 (1) ثانية. جهة من األولى  بالدرجة املساهمين في ممثلين 

  املرجحة املتوسطة  التكلفة ×املستثمرة األموال  ) - الضريبة  بعد االستغالل  نتيجة:املضافة= االقتصادية  القيمة

 املال(   لرأس

EVA = NOPAT – (WACC × Capital Invested   (  

  (2):حيث أن

▪ NOPAT: نتيجة  بها ويقصد االقتصادية النتيجة  مصطلح  عليها يطلق الضريبة: بعد الصافية االستغالل   نتيجة  

 املالية،   التكاليف الحسبان  في األخذ  دون  ولكن الضريبة  منها  مطروحا  االستغالل

▪ CI:   االقتصادية  باألصول  كذلك  تسمى  و املستثمرة األموال 

▪ WACC  : املال  لرأس املرجحة  املتوسطة  التكلفة 

أ  موجبة   ( EVA  )القیمة  تكون      وھنا   املال  رأس  تكلفة  من  أعلى  املستثمر یكون   املال   رأس  على   العائد  ن  معناه 

  یفوق   أداء   تحقیق   األسھم  نظر حملة  وجھة   من   یعني  ما   وھو ،  للمساهمين  ثروة  خلق  على  القدرة   لھا   تكون   املؤسسة 

  لم   املحققة   فالعوائد  املساھمين   ثروة  بتدمير   قامت   أن املؤسسة  على   یدل   فھذا   سالبة  كانت  حال  وفي  السوق،   توقعات

أدنى  أداء  تحقیق  وبالتالي  املستثمر،  املال  سرأ  تكلفة  تغط   تكون   جدا  االستثنائية  الحاالت  بعض  وفي  التوقعات،  في 

)فقط املدینين  مطالب تسمح بتلبیة الربحیة ھنا  تماما معدومة املضافة االقتصادیة القیمة 
F

3) 

 ( MVA  )  املضافة القيمة السوقية -2

    (MVA)    للمؤسسة    املال املستثمررأس  و   السوقية للمؤسسةبين القيمة    الفرق   آخر وهيهي مقياس اقتصادي

نتيجة    كما هي  املضافة  السوقية  القيمة  القيمة  أن  املربحة  صافي  املستقبلية  والفرص  السابقة  للمشاريع  الحالية 

الفرص املستقبلية وخططت لتحقيقها، من  ،للمؤسسة   وتبين كيف نجحت املؤسسة في استثمار رأسمالها وتوقعت 

للمؤسسة املضافة  السوقية  القيمة  النظرية  للقيم    الناحية  الحالية  القيم  مجموع  املضافةهي    EVA  االقتصادية 

 (5) :وتعطى بالعالقة التالية (365F4) .في املستقبل اح املتوقع انشاؤهاللمؤسسة او االرب

 
القيمة االقتصادية املضافة(،  0172:سعاد معاليم، سميحة بوحفص)(1) في املؤسسة وفق مؤشر  القيمة  )دراسة حالة:  EVAإنشاء 

(، جامعة  30(، العدد)9مجلة الباحث في العلوم اإلنسانية و اإلجتماعية، املجلد)  ،بسكرة(  –مؤسسة صناعة الكوابل فرع جنرال كابل  

 . 405قاصدي مرباح، ورقلة، الجزائر، ص : 
 . 406 ، ص:نفس املرجع: (2)
دراسة حالة املؤسسات    -قياس األداء املالي باستخدام مؤشر القيمة االقتصادية املضافة  (،  2015: حسنيية صيفي، نوال بن عمارة)(3)

(، جامعة قاصدي مرباح، ورقلة، الجزائر، 15(، العدد )15، مجلة الباحث، املجلد)(2013-2008خالل الفترة )  Cac40املدرجة في مؤشر  

 . 182ص: 
رمضاني)(4) حميدة  سويس ي،   الهواري  باستخدام   (،  2017:  القيمة  خلق  منظور  من  الجزائرية   االقتصادية  املؤسسة   أداء  قياس  

(،  2(، العدد)10مجلة الواحات للبحوث والدراسات، املجلد) ،  2015- 2010دراسة حالة مجمع صيدال للفترة  –مؤشرات االداء الحديثة  

 .804الجزائر، ص: جامعة غرداية، 
زرقون)(5) الفاروق  عمر  مقارنة (،  2014:  االقتصادية  للمؤسسات  املالي  االداء  قياس  في  املضافة  االقتصادية  القيمة  مؤشر  فاعلية 

 . 38(، جامعة االغواط، الجزائر ، ص:  2(، العدد)5، مجلة دراسات  العدد االقتصادي، املجلد)باملؤشرات التقليدية



   في تحسين ومالئمة املؤشرات املالية املادية للتثبيتات الدوري التقييممساهمة                                                          الثالث   الفصل 

 132  
 

∑ 𝐸𝑉𝐴𝑡/((1 + 𝑘) 𝑡𝑛
𝑡=1= MVA 

MVA القيمة الحالية ملجموع قيم =EVA   املستقبلية 

 :حيث أن

MVA: القيمة السوقية املضافة 

EVAt:   القيمة االقتصادية للفترةt 

K:    املرجحة لراس املال للفترة   الوسيطةالتكلفةt 

  ، الربحية   سوقا متفائلة وتعني قدرة املسيرين على خلق ثروة للمساهمين تفوق متطلبات  موجبة    (MVA)حيث تعكس

  (   MVA)التعبير عن    ملواجهة تكلفة راس املال  ويتم   ربحية غير كافيةني سوق يوفر  والتي تع  سالبة  (MVA)على عكس  

 (31) .ثابتس مال كلفة املتوسطة املرجحة لرأالت  على أنها (EVA)بشكل مبسط ضمن فرضية

 املالي التحليل لعملية معلوماتي كمصدر  املالية  القوائمبحث الثاني: امل

  ماتية تتمثل في التقارير املالية والتي تعدها املؤسسة في نهاية كل لى قاعدة معلو تستند عملية التحليل املالية إ  

ي تشخيص الوضعية املالية  املحلل املالي ف، والتي من شأنها أن تساعد  (IAS1)واملعيار    ( SCF)جاء به    سنة وهذا وفقا ما

جدول تغير    ، جدول سيولة الخزينة  ، حساب النتائج  ، : امليزانيةلزم املشرع الجزائري بالقوائم التاليةاملؤسسة. ولقد أ

 . حق، املال االموال الخاصة

 ( IAS1) واملعيار  املالي املحاسبي  لنظام ا  وفق املالية  القوائم:  األول   املطلب

  املنتوج   بمثابة  وهي  املؤسسة،  خارج  هم  من  إلى  املعلومات  توصيل  في  املحاسبة  أمام  الرئيسية  الوسيلة  عتبرت  

  قد  محاسبية بوحدة يرتبطان اللذان  والنتيجة  املال رأس حول  عليها تحتوي  التي املعلومات  وتتركز للمحاسبة، الرئيس ي

  القطاع   في  تنشط  كانت  سواء  محدودة  مسؤولية  ذات  أو  مساهمة   أو  تضامن  شركة  أو   فردية  مؤسسة  شكل  في  تكون 

)تحقيقه. عدم أو  الربح.  تحقيق بغرض الخدمي،   أو الصناعي  أو  التجاري 
F 

2) 

 القوائم املالية   تعريف -1

،  عمال التبسيط و التلخيص والهيكلةأل   نتاج إجراء معالجة العديد من املعلومات  نهابأ(  SCF)من  2-210  عرفتها املادة ▪

في القوائم املالية    تعرض  وهيكلتها  من خالل عملية تجميع    يتم جمعها  وتحليلها وتفسيرها  وتلخيصها  (**)وهذه املعلومات

من طرف مسيري املسؤولية ويتم إصدارها خالل    فإنها  تضبط(SCF)  3-210ووفقا للمادة    جاميع.في شكل فصول  وم

 (3).مهلة أقصاها ستة أشهر  التالية تاريخ إقفال السنة املالية

 
 805، ص: مرجع سابق(، 2017، حميدة رمضاني) : الهواري سويس ي (1)
 – أهمية إعداد وعرض القوائم املالية وفق النظام املحاسبي املالي واملعايير املحاسبية الدولية(،  2019: علي بن قطيب، دالل حطاب)(2)

(،  1(، العدد)4) لية واملحاسبة، املجلدلعلوم املا، مجلة البحوث في اوالنظام املحاسبي املالي  01دراسة مقارنة بين املعيار املحاسبي رقم  

 .10جامعة مسيلة، الجزائر، ص: 
حول ما يخص املؤسسة من حيث األصول وااللتزامات وحقوق امللكية والدخل واملصروفات بما فيها املكاسب  هي كل املعلومات (:**)

 والخسائر  ومساهمات املالكين  والتوزيعات عليهم بصفتهم مالكين  والتدفقات النقدية باالضافة الى املعلومات االخرى في املالحق.
افق لي  1429رجب لعام 23قرار مؤرخ في  (،2009الديمقراطية الشعبية)لجمهورية الجزائرية الجريدة الرسميةل :(3) ، 2008يوليو 26املو

 . 22، ص: مرجع سابق    يحدد قواعد التقييم واملحاسبة ومحتوى الكشوف املالية وعرضها وكذا مدونة الحسابات وقواعد سيرها،
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خالل   ياتها املالي ونتائج عمل  عطاء صورة دقيقة عن وضع املنظمة تهدف إلى إانها  الرزاق  عبد  الدين  في حين  يرى محي  ▪

ة من املبادئ املحاسبية املتعارف  هذه القوائم في ظل مجموع  فترة معينة، وقد تولت مهنة املحاسبة مهمة القيام بإعداد

 (F 1).عليها والتي وضعت اإلطار العام ملهنة املحاسبة

  التقارير   مفهوم  ن فإ  ولىاأل   من   اشمل   خيرةاأل   هذه  تعد  ذ إ  املالية   والتقارير   املالية  القوائم  بين  التفرقة   يجب  كما  

  يخرجها   التي  باملعلومات  مباشرة  غير   أو  مباشرة  عالقة  ذات  معلومة  أية  يشمل  بحيث  ، واسعا  يكون   أن  يمكن  املالية

  ملسؤوليتها   املؤسسة   أداء   مدى  على   املالية   التقارير   تحتوي   أن  مثل   لذلك  عديدة   أمثلة  وضربت   املحاسبي،  النظام

  تنشر  التي واملعلومات  واملستقبلي الحالي الشركة نشاط بخصوص اإلدارة وتنبؤات وتوقعات املجتمع اتجاه  االجتماعية

  وأسعار   املحاسبية  لألرباح  بالنسبة  املالية  القوائم  بمحللي  الخاصة  والتنبؤات  املتخصصة  باإلصدارات  الشركات  عن

2)وغيرها. الفائدة أسعار  عن املعلومات  وكذلك األسهم
3

) 

أن  السابقة  التعاريف  ستقراءإ  خالل من     باعتبارها املنتج    مالية  تقارير  عن  عبارة   هياملالية  ن القوائمستنتج 

املحاسبي  النهائي ماليةممث، املالي    للنظام  في جداول وكشوف وبيانات  و    ومالحظات فهي همزة  لة  بين املؤسسة  وصل 

 . نسبة للطرفينالقرارات باللها فهي بذلك تساهم في اتخاذ  األطراف املستخدمة 

 (3) :تعتبر األهم من املصادر التي يعتمد عليها املحلل املالي، وذلك لألسباب التالية فاملعلومات املتوفرة في القوائم املالية

 ؛اذ انها تتحدث عن نتائج تاريخية فعلية موضوعيتها،  ✓

 ؛ تقديمها ملعلومات كمية يمكن قياسها ومقارنتها واإلستنتاج منها ✓

 .الجميع في وحدات النقد املستعملةلوحدة قياس مفهومة لدى استعمالها  ✓

لكن تختلف فقط    املالية   نفس عدد القوائم  (IAS1)ن املعيار  م10  و الفقرة   ( SCF)  من  1-210وتتضمن املادة  

 :في الشكل املواليويمكن تلخيصها في التسميات 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 . 21، ص: مرجع سابق(، 2017محي الدين عبد الرزاق حمزة ): (1)
دراسة اثر النضخم على النظرية التقليدية للمحاسبة مع نموذج مقترح الستبعاد اثر التضخم  على القوائم (،  2006تيجاني البراقي)  :(2)

االقتصادية والتجارية وعلوم التسيير، جامعة فرحات  ، اطروحة مقدمة لتيل شهادة الدكتوراه تخصص علوم اقتصادية كلية العلوم  املالية

 .132عباس، سطيف، ص: 
 .258، دار املسيرة، عمان، ص: 1، ط-اطار نظري ومحتوى عملي–مبادئ االدارة املالية (، 2013فيصل محمود الشواورة): (3)
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 ( (IAS1  املعيار  و ( SCF)  وفق املالية  القوائم(: 14)   رقم  شكل ال

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 (  IAS1و) (SCF)باالعتماد على   الباحثة اعداد  : املصدر 

أ   نستخلص  أن  مع    ( SCF)وفق  املالية   القوائم   عدد   ن ويمكن  إم.  (IAS1عيار)امليتوافق  خالل  لزاميتها  ن 

  للمؤسسة التي تتجلى في كل قائمة   املاليةتلف املستخدمين، بخصوص الوضعية  مخ   للمؤسسات بغية تلبية احتياجات

 . غموض وفهم عمليات الكشوف املاليةوكل معلومة متوفرة في املالحق لفك ال

 اهداف القوائم املالية    -2

 اتصال بين املؤسسة ومستخدميها وهي تظهر بذلك الوضعية املالية للمؤسسة   تعتبر القوائم املالية وسيلة   

 :فها حسب نوعها في الجدول املواليهدالف الجوانب التي تغطيها هذه األخيرة ويمكن تلخيص أمن مخت

 ساسية األ  املالية القوائم  عدادإ  هدافأ(: 26)  رقم جدول ال

عدادهامن إالهدف   املبدأ القائمة عليه البيان   

صول والخصوم  العرض املنظم لبنود األ  قائمة املركز املالي

 وفق مبداي السيولة واالستحقاق

اتجاه الغير  تحديد موجودات املؤسسة والتزاماتها  

 اي توضح ثروة ووضعية املساهمين. 

االيرادات واملصاريفاملقارنة بين  قائمة الدخل او   ربح  سواء  للمؤسسة   الدورة  نتيجة  تحديد 

واداء  االرباح    تحقيق  مدى  توضح  اي  خسارة  

 االدارة

قائمة التدفقات  

 النقدية

بين التدفقات النقدية الداخلة   املقارنة

 والخارجة

يتم تحديد موقف السيولة اي  مدى قدرة    وهنا 

في   التحكم   على  ،اي قدرة  املؤسسة    التسيير 

 من  النقد  توليد   على  املؤسسة  قدرة   عن  االبالغ

  سياسة   تمويل   بالتزاماتها   الوفاء   قدرة  نشاطها،

  وتقييم  الخارجي  التمويل  إلى  اللجوء  دون   النمو

)الشركة مالءة
3

1) 

قائمة التغير في حقوق  

 امللكية 

واخر الفترةأ امللكية فياملقارنة بين حقوق     امللكية  حقوق  في التغيرات اسباب تحديد 

 
(1) : Beatrice et Francis Grandguillot (2010/2011), Analyse Financière,Gualino éditeur ,7edition,Paris, France,P164. 

 (IAS1) املعيار املحاسبي الدولي SCFالنظام املحاسبي املالي

 قائمة املركز املالي  امليزانية 

 جدول حساب النتائج 

 جدول سيولة الخزينة

 قائمة الدخل

 قائمة التدفقات النقدية

ةالخاص جدول تغير االموال  امللكية قائمة تغيرات في حقوق  

 امللكية 
  والجداول االيضاحات  املالحق
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 تقوم على اساس فك الغموض والتعتيم املالحق او االيضاحات 

على الطرق  والقواعد املحاسبية    

 املستعملة في القوائم  املالية االساسية .  

باالضافة الى   تساهم في فهم وقراءة القوائم املالية 

 العام . اإلطارلومات ذات عامل

 

     

 :من اعداد الباحثة باالعتماد على  املصدر : 

االفصاح عن القوائم املالية وفق نظام املحاسبة املالية ووفق املعايير املحاسبية  ، (2016دفرور )  النعيمعبد ، الياس شاهين  -

 151 :ص ،(، جامعة العربي بن مهيدي، ام البواقي، الجزائر1)العدد ،(3)املجلد ،ت املالية واملحاسبية واالدارية، مجلة الدراساالدولية

   )بتصرف(

صائص النوعية للمعلومة  والخ احتياجات مستخدمي القوائم املالية بين تحليل العالقة ،(2019)مقدم واخرون خالد  -

 .317 :  ص ، الجزائر ،جامعة الواد ،(2)العدد ،(4)املجلد  واألعمال، املال إقتصاد ،مجلةاملحاسبية

وتزويد مستخدميها    يصال املعلومة إاالساسية هو    للقوائم املالية  ن الهدف العام واملوحد وبصفة عامة يتضح أ   

هناك قوائم    )املوضحة في الجدول اعاله(  ساسية إلى ما ذكر أعاله  فإن هنالك إضافة إلى القوائم املالية األ   باإلضافة،  بها

األولى التي تعد  خيرة بشكل اختياري وفق ظروف معينة خاصة باملؤسسة على عكس تعد هذه األ  ،مالية مكملة )ملحقة(

املالية األساسية كجدول    القوائم  في  الواردة  اإلجماليات  لبعض  ةتفصيلي  )مثل قوائمتقل أهمية عنها    ها الإال أنجباريا إ

 .  التثبيتات او االهتالكات....الخ( 

تقرير مدقق    تكمل القوائم املالية بصفة عامة وهي  خرى التي أيضا تجدر االشارة إلى بعض التقارير املالية األ   

) الحسابات
3

و تقرير    (وذلك من التأكد مدى صحة وموثوقية املعلومات في القوائم املالية االساسية  عادة يكون سنويا)  (**

مثلتها  يمكن توضيحها في القوائم املالية األساسية ومن أضافية التي  باإلضافة إلى بعض املعلومات اإل ،  مجلس االدارة

 . يعات املحلية مثال قانون الضرائبالدعاوى القضائية ، التشر 
 

   :وائم املالية والتقارير املاليةكثر بين مصطلحي القفي الشكل التالي للتوضيح أ ذلك  تلخيص  ويمكن

 

 

 

 

 

 

 

 

 
كل شخص یمارس بصفة عادیة باسمه الخاص  یعرف مدقق الحسابات بأنه " 22( في مادته 1-10نجد في القانون الجزائري رقم ):(**)

  الجريدة "لتشریع املعمول بهوتحت مسؤولیته مهمة املصادقة على صحة حسابات الشركات والهیئات وانتظامها مطابقتها ألحكام ا

 .7ص:  ،( 2010) الرسمية
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 املالية  التقارير (: 15) رقم شكل ال

 

 

 

 

 

 

 

 على ما سبق  باالعتماد    ةثمن اعداد الباح املصدر : 

 طراف املستفيدة من القوائم  املالية  األ -3

وليس بالضرورة أن    ،  ت ملختلف االطرافمختلف اإلهتماماتلبي    القوائم املاليةباألخص  و   إن التقارير املالية  

األ  هذه  تلبية  درجة  نفسها  تكون  االطراف  خيرة  مختلف  طراف  األ   ملختلف  على  يتوقف  ذلك  اإلهتمامات    الن 

 :املوالي الجدول  في صحاب املصلحة مع ابراز احتياجاتهم من املعلوماتاملستخدمين أ  برازإ يمكن حيث ،والرغبات

 املعلوماتية واحتياجاتهم  املالية القوائم  مستخدمي(: 27) قمر  جدول ال

 االحتياجات املعلوماتية املستخدمين 

  املساهمين)املباشرة  املصلحة  ذوي   املستخدمين •

 العاملين -/املديرين-/الدائنين -/الحاليين واملحتملين 

 ( املنافسين /املوردين/املستهلكين -

 غير املباشرة املصلحة ذوي  املستخدمين •

 الحكومية والهيئات الوكاالت /املالية القوائم محللي)

 ( الجمهور العام 

 

 

 

 

 

 

  مع باملقارنة/مقاييس مطلقة)لألداء الشامل القياس •

 أخرى  شركات مع باملقارنة /واملعايير األهداف

  فباستخدام والكفاءة األرباح)اإلدارة أداء تقييم •

 (القانونية املسؤولية/املوارد

 والفوائد  التوزيعات/األرباح)املستقبلية التوقعات •

 ( التوظيف/االستثمارات

 درجة تقييم /املالي   اليسر تقييم) املالي املركز  الحكم على •

 ( التأكد وعدم  املخاطرة درجة تحديدالسيولة/

 املوارد  تخصيص •

 امللكية  وحقوق  الديون  تقييم •

 والقوانين  باللوائح االلتزام تقييم •

 البيئة وخدمة االجتماعية  املشاريع  مساهمة تقييم •

 القومي  واالقتصاد

 في ظل التوجه مستخدميها أهميته ومدى املالية للتقارير  املحتوى االعالمي (،2018شبوطي )  حكيم عباس، علي راهيماب املصدر  : 

جامعة حسيبة بن  ،(1)العدد ،(10)واإلنسانية، املجلد  االجتماعية للدراسات مجلة األكاديمية ،معايير االبالغ املالية الدولية نحو 

 . )بتصرف( 72  :صالجزائر،  ،الشلف،بوعلي

  قراراتهم   اتخاذ  عند   ملستخدميها   ومدخالت  املالي  للتحليل   خام  كمادة  االساسية  املالية   القوائم  ألهمية   ونظرا  

 .املوالي املطلب في بالتفصيل  ليهاإ  سنتطرق 
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 ( IAS1) واملعيار النظام املحاسبي املالي  فق و  املالي  املركز  قائمةاملطلب الثاني: 

تعد قائمة املركز املالي او ما وردت في في النظام املحاسبي املالي تحت تسمية امليزانية من اهم القوائم املالية االساسية ،  

) املالية.اإلجمالي لألصول والخصوم ورؤوس األموال الخاصة للمؤسسة في تاريخ نهاية السنة  هي الكشف ف
3

1)   

 ( امليزانية)  املالي   املركز  قائمة-1

 :يمكن تناول عدة تعاريف  

األصول    وقت  في  املؤسسة   لوضعية   فوتوغرافية   صورة هي   ▪ عناصر  في  تتمثل  التي  املؤسسة  ذمة  تظهر  أنها  أي  ما 

سالبة  من عناصر موجبة   وعناصر    )طبيعي او معنوي( ذمة تتألف   ن لكل شخص وعناصر الخصوم مجتمعة، أي أ

 (2) (.)ماله وما عليه

)معينة لحظة في املؤسسة  وضعية عن  تعبر صادقة صورة عن عبارة هي ▪
F

3 ) 

حيث    4في تاريخ نهاية السنة املالية  الخاصة للمؤسسة    األموالوالخصوم  ورؤوس    لألصول     اإلجماليهي الكشف   ▪

 (5).فة منفصلة عناصر  االصول والخصوم هذه االخيرة  بص  تصف

فانو    سبق  ما  على  االصول    تاسيسا  عناصر  بين  متوازن  هيكلي  كشف  عن  عبارة  هي  املالي  املركز  قائمة 

وذلك في تاريخ محدد يكون   امللكية  وحقوق  األيمن االصول وفي جانبه االيسر الخصوم  جانبه  في ظهر ، حيث يوالخصوم

 : ترجم املعادلة التاليةتفهي بذلك  عادة في نهاية السنة املالية.

 املوجودات ( = الخصوم ) املطلوبات (+حقوق امللكية)  صول األ 

 املالي  املركز  قائمة تبويب بنود -2

املالي    تصنيف  يمكن   املركز  ا  تؤخذحيث    ةرئيسي   قسام  أ  ثالثة    إلىبنود قائمة  االعتبار درجة  لسيولة   بعين 

 : ( كاالتيوغير متداولة )غير جارية (واالستحقاق في ترتيبها إلى متداولة )جارية

 صول  : األ والأ

األ    بأن  أشرنا  وأن  عبوكما سبقنا  املؤسسة حيث  صول  لرقابة  تخضع  مستقبلية  اقتصادية  منافع  عن  ة  ار 

 (36):في الحاالت التالية نها متداولةاألصول على أتصنف حيث  ، تنقسم إلى قسمين متداول وغير متداول 

 
افق لي    1429رجب لعام  23قرار مؤرخ في  (،  2009لجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية)لالجريدة الرسمية  :(1) ،  2008يوليو  26املو

 . 82 ، ص:مرجع سابق ،وقواعد سيرهايحدد قواعد التقييم واملحاسبة ومحتوى الكشوف املالية وعرضها وكذا مدونة الحسابات 
معتوق):  (2)  إلنتاج العمومية املؤسسة : حالة دراسة SCFاملالي املحاسبي  النظام وفق  املعدة  املالية القوائم تحليل(،  2017جمال 

، مجلة العلوم االنسانية واالجتماعية، املجلد  2015-4201للفترة )سطيف مزلوق، التل ملبنة وحدة(  IPLAIT  مجمع : ومشتقاته الحليب

 .79الجزائر، ص:  ،2 ، جامعة قسنطينة)2(، العدد )3(
)3(: Catherine Deffains Crapsky)2006(,  Comptabilité Générale : Principes Opérations De Régularisationétats 

Financiers Anglo-Saxon, Bréal, France, 4éme edition, P 32.  
افق لي  1429رجب لعام 23قرار مؤرخ في  (،2009الديمقراطية الشعبية)لجمهورية الجزائرية الجريدة الرسميةل : (4) ، 2008يوليو 26املو

 82، ص: مرجع سابق    يحدد قواعد التقييم واملحاسبة ومحتوى الكشوف املالية وعرضها وكذا مدونة الحسابات وقواعد سيرها،

 .23، ص: نفس املرجع: (5)
 . 67ص: دروس وتطبيقات محلولة، مرجع سابق،–معايير املحاسبة الدولية (، 2012: لخضر عالوي)(6)
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 ؛(العادية )خالل دورة االستغالل خالل الدورة التشغيلية عندما يتوقع أن يحتفظ بها  ✓

 ؛ساس ي لغرض املتاجرة عندما يحتفظ باألصل بشكل أ ✓

السنة من تاريخ إعداد    ن يتحقق في حدودوأ ل استغالله خالل املدى القصير  جعندما يحتفظ به بشكل رئيس ي من أ ✓

 ؛امليزانية

 .اثال وال توجد شروط على استعمالهصال نقديا ممعندما يكون نقدا أو أ ✓

واملالية    التشغيلية ،األصول امللموسة والغير امللموسة  وتشمل  أصوال غير متداولةخرى تعتبر  كل العناصر األ   

 (. البيع أو تحويلها إلى نقدية خالل فترة االستغاللالتي بطبيعتها طويلة األجل .)أي ليس الغرض منها إعادة 

  ثانيا: الخصوم 

  ماضية،  أحداث   عن  ناتجة للمؤسسة  حالية  نها التزامات بأ" 156 -  08 رقم  التنفيذّي  من املرسوم  22املادة   عرفتها          

   وتقسم  (31)"اقتصادية  منافع ممثلة في املؤسسة  تملكها التي  املوارد من  تدفقات خروج سدادها عملية  تتطلبحيث 

 وغير متداولة )غير جارية(. (متداولة )الجارية إلى خصوم

ه  يجب  بأن  (IAS1)  عياراملمن    69والفقرة    156  -  08  رقم   التنفيذّي   املرسوم  من  22املادة    تنص  :الخصوم الجارية ▪

 (2) زاماتها على انها متداولة عندما:على املؤسسة تصنيف الت

 ؛ ؤسسةيتوقع تسديد االلتزام  اثناء الدورة التشغيلية  العادية للم ✓

 ؛لتزام  بشكل اساس ي لغرض املتاجرةيحتفظ باال ✓

 ( ثني عشر  شهرا بعد فترة إعداد التقارير )تاريخ اقفال الحساباتيستحق اإللتزام التسديد خالل إ  ✓

  ال   التي  أو  للمؤسسة،  التشغيلية  العادية  الدورة  خالل  تسديدها  يتم  ال  التي  لتزاماتاإل  وهي  :الجارية  غير   الخصوم ▪

  اثني عشر   من   ألكثر   سدادها بتأجيل  مشروط غير  حق للمؤسسة  يكون   قد   التي   تلك  أو  شهرا،   عشر   اثني  تستحق خالل

 شهرا. 

  تمويل   بإعادة   االختيار   حرية  لها  وكانت   املؤسسة   توقعت  ذاأنه إ  (IAS1)  الدولي  املحاسبي   املعيار   من   73الفقرة  نصت  كما  

  تقوم   حالية  قروض  تسهيالت  بموجب   التقارير عدادإ  فترة بعد قلاأل  على شهرا  عشر  اثني  لفترة معين   التزام  جيلتأ وأ

 (3) قصر.أ فترة خالل استحق  ولو حتى  متداولة غير نها أ  على بتصنيفهاتقوم     حينها ،املؤسسة

 (F 4):تيفي الخصوم كال ثالثة خصائص رئيسية أنه البد من توافر   ويرى الشيرازي 

صول  اقتصادية مستقبال أما بنقل ملكية بعض أصول الوحدة باستخدام هذه األ وجود التزام حالي بتحمل تضحية   ✓

 ؛لحه سواء كان ذلك في تاريخ محدد أو قابل للتحديدلصا

  عليها   نوأ   حوالاأل   من  حال  يمحددة وقاطعة، وأنه ال يمكن تجنب هذا اإللتزام بأ  بصفة  ارتباط االلتزام باملؤسسة ✓

 ؛ رطبه دون قيد او ش  الوفاء

 
 .13، ص: مرجع سابق(، 2008الجزائرية الديمقراطية الشعبية) الرسميةللجمهورية الجريدة:(1)
 . 556، ص: ا مرجع سابق(، 2013مجلس املعايير املحاسبية الدولية )  :(2)
 نفسه.  : (3)
 . 240، ص: مرجع سابق(، 1990: عباس مهدي الشيرازي)(4)
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 .أن تكون األحداث او العمليات التي ترتب عليها االلتزام قد حدثت فعال في املاض ي ✓

 حقوق امللكية ثالثا: 

نها  أب  "156  –  08من املرسوم التنفيذّي رقم    24املادة    عرفتها، حيث  وهو ثالث عنصر في قائمة املركز املالي               

الخاصة  أو  الخاصة  األموال  ؤوسر  الرأسمال  األموال  لفائض  أو    وغير   الجارية  عن خصومهااملؤسسة    أصول   املالي 

املشروعات    اصيتين فيخولها    حقوق امللكية فيما يتبقى من أصول املؤسسة بعد استبعاد خصومه   تتمثل،و (1)"الجارية

 : التجارية بأنها

 ؛تمثل حقوق متبقية ✓

 (32).مكتسبة نتيجة األرباح املجمعةق  و حق/صحاب الحقوق أستثمارات  أن تأتي من مصدرين أساسيين: إ  ✓

تهدف إلى تحقيق    في الوحدات التي ال  بدال من مصطلح حقوق امللكية  صول األ   صافيمصطلح  ايضا    عليها  ويطلق               

ة،  املشروعات التجاري  باملعنى املألوف في  الربح، وذلك لسبب بسيط هو أنه ليس هناك رأس مال مستثمر يمثل حقوقا

 ويمكن  .(3) ف من االطرافال يمثل حقا ألي طر   الربح  ال تهدف لتحقيق  التي  في الوحدات  وعلى ذلك فإن صافي األصول 

 ترجمتها في املعادلة التالية: 

 مجموع الخصوم   –امللكية = مجموع االصول  حقوق 

 الشكل القانوني لقائمة املركز املالي   -3

 (IAS1)على غرار املعيار    هذا الجانب وحدد شكال خاصا بها   (SCF)املالي فقد تضمن    املركز  بالنسبة لشكل قائمة             

،  األخيرة  يكون عبارة عن جدول أو قائمة تعرض فيها العناصر سابقة الذكر اعاله  ن شكل هذهالذي لم يتطرق له وأ 

ت بهويمكن  جاء  الذي  الشكل  في   (SCF)وضيح  موجود  هو  كما  متنه  في  الواردة  )واملعلومات  رقم  )01امللحق  خاص ( 

بنود    ث  تناولت القائمة كل من بنود األصول بشكل مفصل يليهاسة  التطبيقية(ي حيبميزانيات  املؤسسات محل الدرا

ول خاص  األ فقد تضمنت عمودين    أما بالنسبة للمبالغ  الخصوم بشكل مفصل )التفريق بين املتداولة والغير املتداولة(

 ني خاص بالدورة املاضية. والثا بمبالغ الدورة الحالية 

 

 

 

 

 

 

 

 
 .13ص: ، مرجع سابق(، 2008الجزائرية الديمقراطية الشعبية) الرسميةللجمهورية الجريدة:(1)
 . 242، ص: مرجع سابق(، 1990: عباس مهدي الشيرازي)(2)
 .243، ص: نفس املرجع: (3)
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 (  IAS1) واملعيار النظام املحاسبي املالي  وفق الدخل قائمةاملطلب الثالث: 

   البد  التي العناصر الى  باإلضافة النموذجي  وشكلها الدخل وعناصرها  بقائمة التعريف خالله من سنتاول            

 .(IAS1) املعيار و( SCF) متطلبات  بين املوجودة لفروقات ا  اهم   الى التطرق  وكذلك القائمة  هذه  متن في عرضها  من

 تعريف قائمة الدخل )جدول حساب النتائج(  -1

    :يمكن تناول التعاريف التالية         

  من   واملنتوجات املحققة  ملخصة لألعباء   وضعية  تعبر "بأنها    156  -   08  رقم   التنفيذّي   املرسوم  من  34  عرفته املادة ▪

السنة  الكيان  طرف أو  تاريخ   االعتبار  بعين  يأخذ  وال  ة،املالي   خالل    الصافية   النتيجة  ويظهر  الدفع  التحصيل 

 (31)".)الفرق بين االيرادات و املصاريف( الطرح  بإجراء عملية املالية للسنة

  من خالل  ذلك تبين و الفترة،  هذه  خالل حدثت التي  التدفقات  تقیس و معینة محاسبیة فترة عن تعد مالیة  قائمة  ▪

  سداد   على   الشركة   إمكانیة،   عن   أوضح   صورة   یعطي  مما  املستقبلیة   باألرباح   والتنبؤ  املالیة   الدورة   ألرباح  عرضها 

)املتاحة االقتصادیة املوارد  استخدام في اإلدارة  كفاءة وتقییم االلتزامات
3

2) 

ن القول بأنها عرض لنشاط املؤسسة في شكل جدول يتضمن مختلف األعباء  كخالل التعارف السابقة يم  ومن           

ورة )سواء كانت هذه االخيرة ربح  ظهار النتيجة الصافية الخاصة لهذه الدبغية إ،واإليرادات الخاصة بدورة مالية معينة  

 و خسارة (.أ

   الدخل قائمة نودب-2

حيث ال يؤخذ بعين االعتبار  كال  ،(  )االيرادات )املصاريف( والنواتج  عباء األ عنصرين وهما  تتكون قائمة الدخل من         

التحصيل   تاريخ  التسديد  من  املعنية،أو  للدورة  الصافية  النتيجة  واألعباء  اإليرادات  ويمكن  ويبرز من خالل حركة   .

 : يلي تعريف بنودها فيما

  ريف املصاريف )االعباء( تع: والأ

  تناقص املزايا االقتصادية في مالية  سنة أعباء تتمثل  156 -  08 رقم  التنفيذّي  املرسوم من 26 املادة عرفتها ▪

  مخصصات   األعباء  وتشمل .  ظهور خصوم  شكل   في  أو  أصول   انخفاض   أو  خروج  املالية في شكل  السنة  خالل   حصلت  التي 

 (33).املحددة  القيمة وخسارة أو االحتياطات االهتالكات 

  استنفاذ   أو   الخارج   إلى  تدفقات   شكل   في  املحاسبية   الفترة  خالل   االقتصادية  املنافع  املصاريف هي عبارة انخفاض ▪

.  األسهم  في  املشاركين   على  بالتوزيعات  املتعلقة  تلك  بخالف  امللكية،   حقوق   في  انخفاض   إلى  تؤدي  خصوم  تكبد   أو  لألصول 

)العادية،  النفقات  فئات  وكذلك   الخسائر  لتشمل  الكفاية  فيه   بما  واسع  املصاريف  مصطلح
3

حيث أشار  إلى ذلك اإلطار  (  4

خيرة  حيث تنشأ هذه األ   خرى األ   مصطلحين الخسائر واملصاريف تشمل  ن تعريف املصاريف  بأ   33املفاهيمي في الفقرة  

  في سياق النشاطات   كونه يحقق تعريف العبء فقد ينشأ  أو ال ينشأ  ما  الخسائرادية للمؤسسة أفي سياق النشاطات الع

 
 .14، ص: مرجع سابق(، 2008الجزائرية الديمقراطية الشعبية) الرسميةللجمهورية الجريدة:(1)
، مؤسسة الوراق، عمان، األردن، ص:  1، طاملعایير  -املبادئ  -املفاهیم  -نظریة املحاسبة: الفروض(،  2013: یوسف محمود جربوع)(2)

174 . 
 .13، ص: ، مرجع سابق(2008الجزائرية الديمقراطية الشعبية) الرسميةللجمهورية الجريدة:(3)

(4): Barry J. Epstein, Eva K. Jermakowicz(2010),op.cit.p103. 
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ي هناك تزامن في االعتراف باملصاريف مع االعتراف بالزيادة في االلتزامات  أ   بموثوقية  قياسها  ويمكن(1)للمؤسسة  العادية

) النقص في االصول  أو
3

2). 

 االيرادات  تعريف :ثانيا

  التي   تزايد املزايا االقتصادية  في  مالية  سنة  منتوجات  تتمثل  156  –  08  رقم  التنفيذّي   املرسوم  من  26  املادة  عرفتها ▪

استرجاع    املنتوجات  تمثل  كما.  في الخصوم  انخفاض  أو  األصول   في  زيادة  أو  مداخيل  في شكل  املالية  السنة   خالل  تحققت

 .(3) املحددة  واالحتياطات  في القيمة خسارة

  هذه   نشأ ت وااليرادات حيث  املكاسب   الدخل يشمل مصطلحين تعريف  نبأ  29 الفقرة في املفاهيمي   طاراإل  شار أ لقد ▪

  ما أ  (.واإليجار  واإلتاوات  األسهم  وأرباح   والفوائد   والرسوم  )املبيعات  للمؤسسة   العادية  النشاطات   سياق   في  خيرةاأل 

)للمؤسسة  العادية النشاطات  سياق  في  تنشأ  ال  وأ تنشأ  فقد  يراداإل   تعريف  تحقق  كونها  املكاسب
F

فإن    عامةوبصفة    ،(4

ينشأ   )االيرادات/املكاسب(  الزيادات الدخل    إلى   تدفقات   شكل   في  املحاسبية   الفترة   خالل  االقتصادية  املنافع  في  عن 

  املتعلقة   تلك  بخالف  امللكية،  حقوق   في  زيادات   إلى  تؤدي  الخصوم  في  انخفاض  أو  لألصول   تحسينات   أو  الداخل 

) األسهم  في  املشاركين  بمساهمات 
3

بالزيادة   االعتراف   مع  باإليرادات  االعتراف  في  تزامن   هناك  اي  بموثوقيةي  قياسها  ويمكن(  5

)االلتزامات. في النقص  وأ  االصول في 
4

6) 

  االقتصادية،   املنافع  في(  النقصان)   الزيادات  تمثل(  الخسائر)  ن املكاسبجدر االشارة الى أتومن خالل ماسبق                

  معايير   مجلس  إطار  في  منفصلة  عناصر  تعتبر   ال  ثم  ومن(.  املصروفات)  اإليرادات   عن  طبيعتها   في  تختلف   ال  وبالتالي

 : يلي ما والخسائر املكاسب خصائص تتضمن. الدولية  املحاسبة

 ؛مراقبة املؤسسة نطاق  خارج تكون  قد التي املحيطية والظروف املعامالت  نتيجة ✓

 (07).تشغيلية غير  أو تشغيلية   أنها على أو املصادر  حسب تصنيفها يمكن ✓

    لها القانوني الشكل -3

الطبيعة او الوظيفة   حسب  طريقتين  وفق حسب اعداد قائمة الدخل  (IAS1) واملعيار (SCF) أتاح كال من           

 :ويمكن توضيحهما فيما يلي

 الطبيعة    قائمة الدخل حسب ▪

ذلك بتحديد مجاميع التسيير    ، حيث يسمح ل تحليل األعباء وفقا لطبيعتهاقائمة الدخ  وفقا لهذه الطريقة تقدم           

النتيجة  االستغالل  عن  اإلجمالي   الفائض  املضافة،القيمة    اإلجمالي،  الهامش:  الرئيسية إلى  للدورة    وصوال  الصافية  

  ( االهتالك  دمين، شتريات املواد االولية ،مصاريف املستخاملعنية  وذلك من خالل تجميع املصاريف حسب طبيعتها )م

 
 .42، ص: ا مرجع سابق(، 2013مجلس املعايير املحاسبية الدولية )  :(1)
 نفسه  : (2)
 .13، ص: مرجع سابق(، 2008الجزائرية الديمقراطية الشعبية) الرسميةللجمهورية الجريدة:(3)
 .42، ص:ا مرجع سابق(، 2013: مجلس املعايير املحاسبية الدولية ) (4)

(5): Barry J. Epstein, Eva K. Jermakowicz)2010(,op.cit,.p103. 
 .42، ص :ا مرجع سابق(، 2013: مجلس املعايير املحاسبية الدولية ) (6)

(7): Barry J. Epstein, Eva K. Jermakowicz)2010( ,op.cit. p107. 
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  وهو خاص بقوائم الدخل ( 01) رقم   امللحق  في هذه الطريقة توضيح  . ويمكنوال يتم إعادة توزيعها ضمن مهام املؤسسة

 .(SCF)التطبيقية وفق الدراسة  للمؤسسات محل

 الوظيفة    حسب  الدخل قائمة ▪

النشاط والحجم،     الوظيفة وذلك حسب خصوصيات كل مؤسسة من حيث  األعباء حسب  بحيث  تصنف 

 ( 1) وهذا كما يلي:تصنيف األعباء حسب الوظيفة  أن نجد عدة طرائق وصور فييمكن 

االدارية  الوظيفة    ،توزيعال  وظيفة  وظيفة اإلنتاج،  ،: وظيفة الشراءو النشاطالتصنيف الوظيفة االقتصادية أ ✓

 واملالية؛

 ؛: املخازن، املصانع، املكاتب ....الخستغاللالتصنيف حسب وسائل اإل  ✓

 ؛ املنتوج) ب(.....الخ ،املنتوج )ا( و نوعية الخدمات : املنتوج أ  حسب التصنيف ✓

املسؤولية  التصنيف ✓ أو  التكلفة  مراكز  واملالية  : حسب  اإلدارة  العامة،  املاملديرية  التجارية،  مصالح    ، ديرية 

 ؛ الدراسات، املصالح التقنية

افية التصنيف ✓  . ...الخ.(ب) املنطقة   ،(ا)املنطقة   :حسب املناطق الجغر

  حسب الوظيفة والذي ورد في القرار   بقائمة الدخل  خاص  وهو(  01)  رقم  امللحق  في  الطريقة  هذه  توضيح  ويمكن          

 . 2008 جویلیة 26 في املؤرخ  املالیة  الكشوف ومحتوى  التقییم  لقواعد  املحدد

 (7IAS)  واملعيار النظام املحاسبي املالي  وفق  التدفقات النقدية قائمةاملطلب الرابع: 

)النقدية  التدفقات  قائمة تتميز             
4

عد أنها املالية  القوائم من غيرها عن (**
ُ
  ت

ً
   تبنى  ألنها  ،النقدي  لألساس وفقا

فهي ثالث     ال،  أم الحالية  السنة  تخص التدفقات هذه أن من النظر  بغض والخارجة  الداخلة  النقدية التدفقات على

 . والتي اصبحت لزاما على املؤسسة  قائمة بعد قائمتي املركز املالي وقائمة الدخل 

     ( قائمة سيولة الخزينة)  النقدية التدفقات تعريف قائمة -1

 منها:  نذكر النقدية التدفقات لقائمة تعاريف عدت وردت لقد            

  وتسمح   مختلفة   بطرق   تقدم  حيث املالية،  السنة  خالل   املؤسسة  في  يحدث   ما  لكل  ديناميكية   صورة"  أنها  على  تعرف ▪

  ونشاط   االستثمار  نشاط  االستغالل،  نشاط:  هي  فروع ثالثة  في  وتتم  املؤسسة،  وسيولة  التسيير  لنوع  جيد  بتقييم

 ". (2) التمويل

 
 . 154، ص: مرجع سابق، IFRSالتحليل املالي طبقا للمعايير الدولية لإلبالغ املالي (، 2014شعيب شنوف): (1)
كمصطلح بمفهومه العام فهو يتكون من مصطلحين النقدية وما يعادلها  بالنسبة للنقد  فهو مصطلح معروف وشائع   النقدية:  (: **)

 واملتمثل في النقدية املتاحة والودائع الجارية اما بالنسبة للنقد املعادل فاملقصود به االستثمارات قصيرة االجل عالية السيولة. 
دراسة حالة البنوك التجارية بوالية   -أثر قائمة التدفقات النقدية على اتخاذ القرارات املالية(،  2015: محمود جمام، اميرة دباش)(2)

 .69(، جامعة العربي ين مهيدي، الجزائر: ام البواقي، ص: 2(، العدد)2، مجلة البحوث االقتصادية واملالية، املجلد)جيجل
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كشف يعمل على تلخيص كل من التدفقات النقدية الداخلة والخارجة    " بأنها  Andoranو   kloterولقد عرفها كال من   ▪

حظات الزمن  لاب النقدي بين لحظتين من   نسيهي تعكس صافي التدفق أو اإلو   للمؤسسة خالل فترة زمنية معينة،

 (F1)".والناتجة عن األنشطة العملياتية، االستثمارية والتمويليةوغالبا ما تكون في بداية ونهاية السنة املالية 

  أساسا   املالية  الكشوف  مستعملي  إعطاء  الخزينة يهدف إلى  تدفقات  جدول فإن    ( SCF)من  1-240  املادة  وحسب ▪

 (2) املالية.  السيولة  هذه  استخدام  بشأن  املعلومات  وكذلك  ونظائرها  توليد األموال  املؤسسة على  قدرة  مدى  لتقييم

باملقبوضات  واملدفوعات النقدية    نستنتج أن قائمة التدفقات النقدية هي تقرير مالي  من خالل التعاريف السابقة           

الحكم على نجاعة التسيير املالي الذي  يمكن من خاللها  فهي بذلك اداة     ،ؤسسة ما خالل فترة زمنية معينةالخاصة بم

 قرارات استراتيجية ومهمة. يترتب علية اتخاذ 

 النقدية  التدفقات  قائمة مكونات -2

 التدفقات النقدية حسب النشاطات،   2-240 في مادته (SCF)و 10 في فقرته (7IAS) صنف كال من املعيار        

  بينهما   الفرق   وأن  خارجة  نقدية   وتدفقات  داخلة  نقدية تدفقات  فيه   نشاط  كل  نوأ تشغيلية واستثمارية وتمويلية  لى  إ

 : كاالتي األنشطة تلك عن النقدية  التدفقات صافي يمثل
 

 النقدية   التدفقات قائمة مكونات(: 28)  رقم جدول ال

التدفقات  

النقدية حسب 

 نوع النشاط 

 امثلة عن  التدفقات النقدية تعريفها 

 املتحصالت النقدية

 )التدفقات النقدية الداخلة( 

 املدفوعات النقدية

 )التدفقات النقدية الخارجة (

املرتبطة 

باألنشطة 

 التشغيلية

وتشمل الثر النقدي لعمليات التي يتم 

معاملتها في قائمة الدخل وتتضمن عمليات 

املختلفة واملصروفات بيع وشراءالبضاعة،

التي تدفع في سبيل التشغيل. وهذه األنشطة 

هي عمليات مستمرة، لذلك فإنه إذا تم 

عة من هذا النشاط  النقدية املتوقتقدير 

. ذلك يشير إليه مدى ما لعدة سنوات فإن 

تستطيع به أنشطة التشغيل توليد نقدية 

  (3) تزيد من استخداماتها.

 بیع السلع وتقدیم الخدمات  -

املدینة الخاصة  الحسابات-

 بالعمالء؛ 

بما  فوائد القروض املقدمة للغير-

في ذلك عوائد االستثمار في األوراق 

 املالیة؛

املتحصالت النقدیة األخرى غير   -

املرتبطة باألنشطة االستثماریة  

)واألنشطة التمویلیة
4

4) 

املدفوعات النقدية للموردين -

 )لشراء املواد واملهمات واملخزون

تسديدات  -السلعي(.

الضرائب، الفوائد، ،للعاملين 

 التشغيلية األخرى املصروفات 

فوعات النقدیة األخرى غير  دامل -

املرتبطة باألنشطة االستثماریة أو  

 (5) األنشطة التمویلیة.

 
بروال) :  (1) النقدية للمؤسسة االقتصادية دراسة    (،2018بومدين  التدفقات  إدارة  في  السابع  الدولي  املحاسبي  املعيار  أهمية اعتماد 

(، مجلة ميالف للبحوث والدراسات، الجزائر: املركز الجامعي ميلة،  1(، العدد)4، املجلد) 2016- 2015حالة مللبنة األوراس باتنة لدورتي  

 .39ص: 
افق لي    1429رجب لعام  23قرار مؤرخ في    (،2009الجزائرية الديمقراطية الشعبية)  الرسميةللجمهورية  الجريدة:(2) ، 2008يوليو  26املو

 . 26، ص: مرجع سابق يحدد قواعد التقييم واملحاسبة ومحتوى الكشوف املالية وعرضها وكذا مدونة الحسابات وقواعد سيرها،
فقات النقدية في دعم عملية اتخاذ القرار في ظل املعيار املحاسبي الدولي  دور قائمة التد(، 2018:صالح الدين شريط، أمينة حفاصة) (3)

IAS  7الدولي السابعIAS (جامعة املسيلة، الجزائر، ص: 5(، العدد)3، مجلة الدراسات االقتصادية املعاصرة، املجلد ،)82. 
افق الدولي نظریة(، 2005: أمين السید أحمد لطفي)(4)  .543، الدار الجامعیة، اإلسكندریة، مصر، ص: املحاسبة: منظور التو
 . 594، ص: ا مرجع سابق(، 2013: مجلس املعايير املحاسبية الدولية ) (5)
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املرتبطة 

باألنشطة 

 االستثمارية

و هي التدفقات الناتجة من األنشطة 

التي تقوم بها املؤسسة من شراء   اإلستثمارية

و بيع األصول الثابتة و كذلك اإلستثمار في 

امللكية في املؤسسات األخرى  الديون و حقوق 

 (1)و التي ال تدخل ضمن ما في حكم النقدية.

بيع عقارات ومعدات  واالصول  -

 ؛الثابتة االخرى 

 بيع استثمارات مالية  -

املتحصالت عن القروض   -

 املمنوحة للغير . 

   ؛القروض املمنوحة للغير-

شراء االستثمارات في األسهم  -

 ؛ والسندات ملؤسسات أخرى 

) شراء الالت واملعدات-
4

2) 

املرتبطة 

باألنشطة 

 التمويلية

تتمثل التدفقات النقدية من األنشطة  

التمويلية في التدفقات الناتجة عن التغيرات 

األنشطة التي تسبب تغيرات في حجم وتكوين 

)حقوق امللكية والقروض
4

3 ) 

 إصدار أسهم أ رس املال؛  -

 إصدار السندات؛  -

)وقصير األجل القروض طويل -
41

4 ) 

  ؛سداد   التوزيعات -

 اعادة شراء االسهم ؛  -

سداد املبالغ املقترضة من البنك   -

 أو من اطراف أخرى. 

 باالستناد على املراجع املذكورة اسفله  من اعداد الباحثة املصدر : 

 لها   الشكل القانوني -3

  ، النقدية   التدفقات  في طريقة عرض قائمة    (SCF)  من  3-240واملادة    (  7IAS)من املعيار    18الفقرة  كال من  تتوافق             

ي ن التغيرات في كال الطريقتين يكمن فواالختالف يكمن في أ   ،هما الطريقة املباشرة وغير املباشرة  طريقتين  اتاحتا حيث  

غير املباشرة أما التدفقات النقدية الناتجة  و طريقة املباشرة  نشطة التشغيلية وفق المعالجة التدفقات الناتجة عن األ

)سواء املباشرة او غير    ي ال تختلف طرق عرضهما وفق الطريقتينمتماثل أالتمويلية فهو  عن األنشطة اإلستثمارية و 

 : الطريقتين لتلك  توضيح  يلي وفيما املباشرة(

  النقدية واملدفوعات للمقبوضات اإلجمالية املبالغحساب   الطريقة هذه  بموجب يتم  : الطريقة املباشرة  ▪

هذه    التشغيلية وتقوم  األنشطة  من  النقدي  التدفق  صافي  يمثل  الذي   بينهما   الفرق   وايجاد ،   التشغيلية  األنشطة  من

.    الضرائب...(  املوردين،  )الزبائن،   اإلجمالية   النقدية   التدفقات  لدخول وخروج   الطريقة على تقديم الفصول الرئيسية

 . (5) املعنية للفترة الضريبة  قبل لى النتيجةإ  النقدي الصافي بغية تقريبه  على التدفق الحصول  قصد

ل(  حساب صافي التدفقات النقدية التشغيلية انطالقا من تصحيح )تعدي: حيث يتم بموجها الطريقة غير املباشرة ▪

فات غير  بنود االيرادات واملصرو أو خصم    بإضافةنتيجة الصافية للسنة املالية املستخرجة من قائمة الدخل وذلك  

 (F 6):املؤثرة على النقدية ومنها

   التشغيلية؛ و املدينين والديون  املخزونات في التغيرات  ✓

 
بوهرين)(1) فتيحة  مرازقة،  صالح  رقم  (،  2010:  الدولي  املحاسبي  النقدية  07املعيار  التدفقات  االقتصاد  قائمة  مجلة  واملجتمع،  ، 

 .87، قسنطينة، الجزائر، ص: 2(، جامعة قسنطينة 6(، العدد)6املجلد) 
، مجلة دراسة تحليلية لنماذج التنبؤ بالتدفقات النقدية في ضوء املعايير املحاسبية الدولية(،  2017: سميرة عدوان، عمار زيتوني)(2)

 .240نة، الجزائر : ص :(، جامعة الحاج لخضر ،بات2(، العدد)7االقتصاد الصناعي، املجلد)
(3): Beatrice et Francis Grandguillot (2010/2011), op.cit,P166. 

 .240 ، ص:مرجع سابق(، 2017سميرة عدوان، عمار زيتوني): )4(
افق لي    1429رجب لعام  23قرار مؤرخ في    ،(2009الجزائرية الديمقراطية الشعبية)  الرسميةللجمهورية  الجريدة:(5) ، 2008يوليو  26املو

 . 26، ص: مرجع سابق، يحدد قواعد التقييم واملحاسبة ومحتوى الكشوف املالية وعرضها وكذا مدونة الحسابات وقواعد سيرها
(: 6) Hervé Stolowy, Michel J. Lebas, Georges Langlois(2006), op.cit.p664. 
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املخصصات    في  واالنخفاض  االهتالك  مثل  النقدية  غير  واملنتجات  املصروفات  ✓ و    املؤجلة   لضرائبواالقيمة 

 ؛ األقلية  وحقوق  الزميلة الشركات  أرباح   في وحصة الصرف،  أسعار  من  املحققة  غير والخسائر واملكاسب

بعاد  است  يتم  املثال،  سبيل  على.  التمويل  أو  االستثمار  تدفقات  مع  تتوافق  التي  األخرى   واملنتجات  النفقات  جميع ✓

 . االستثمارية األنشطة في مدرجة ألنها صول الثابتة األ االيرادات او الخسائر من 

  والذي  املباشرة   الطريقة غير  حسب النقدية التدفقات قائمة وهو(01امللحق رقم ) الطريقتين في توضيح  ويمكن           

والطريقة   (36/35ص)  2008  جویلیة  26  في  املؤرخ  املالیة   الكشوف   ومحتوى   التقییم   لقواعد   املحدد   القرار   في  ورد

 املباشرة املستخدمة من طرف مؤسسات االسمنت محل الدراسة.

 ( IAS1) واملعيار النظام املحاسبي املالي  تغيرات حقوق امللكية وفق ئمة قا خامس: طلب الامل

  بشكل   املؤسسة تعد من طرف    "موال الخاصةتغيرات األ "  كما يطلق عليها بجدول   و أ  امللكية  حقوق   تغيرات   قائمة             

تعرض    فهي بذلك تعطي صورة متوازنة حيث  ،الفترة  ونهاية  بداية  بين  امللكية  حسابات حقوق   تسوية  بغية  منفصل

 الخاصة.  األموال  في مباشرة تحمل التي األعباء والنتائج وكذلك نتيجة الفترة،

 امللكية   حقوق  تغيرات قائمة تعريف-1

  الخاصة   األموال  منها رؤوس  تتشكل  التي  الفصول   من  فصل  كل  في  أثرت   للحركات التي   تحليال"  ابأنه  (SCF)  هاعرف ▪

 (1) ".املالية السنة خالل للكيان

 و الناتجة  املالك أ مع  املعامالت  من  الناشئة  تلك سواء امللكية حقوق  في التغيرات  نها تعكسبأايضا   كما تعرف ▪

  إلى حقوق   مباشرة  ترحل  التي  التقييم  فروق  بعض  أو  ،امللكية  حقوق   إلى  الدخل  قائمة  من  النشاط   نتيجة  ترحيل  عن

فهي بذلك تعبر عن مختلف األحداث التي قد تطرأ على بنود  رأس    (2) امللكية.  حقوق   تركيبة  في  التغيرات   وكذلك  امللكية

واأل  املال  رأس  على  السنة  أثناء  التي  التغيرات  عن  معلومات  تعطي  والتي  املساهمين  وحقوق  املاملال  حتجزة   رياح 

 (43).والتوزيعات واالحتياطات

ها من القوائم  همية عن سابقيامللكية ال تقل أ  ق حقو   تغيرات  قائمة   ن خالل التعاريف السابقة نستنبط بأ  ومن             

  قائمة   عن  الناجم  املالي، من خالل افصاحها عن التغير  املركز  وقائمة  الدخل  قائمة  همزة ربط بين بين  املالية حيث تعتبر

سة على  يترجم قدرة املؤس  املحتجزة فهو  بذلك  األرباح  تغير في  والذي يصحبه  خسائر  أو  أرباح  صورة  في  متمثال  الدخل

 . خلق الثروة للمساهمين

 

 

 
افق لي    1429رجب لعام  23قرار مؤرخ في    (،2009الجزائرية الديمقراطية الشعبية)  الرسميةللجمهورية  الجريدة:(1) ، 2008يوليو  26املو

 26، ص: مرجع سابق يحدد قواعد التقييم واملحاسبة ومحتوى الكشوف املالية وعرضها وكذا مدونة الحسابات وقواعد سيرها،
حماد)(2) العالي  عبد  طارق  معها،  (2008:  افقة  املتو العربية  واملعايير  الدولية  املحاسبة  معايير  تطبيق  جدليل  الجامعية، 1،  الدار   ،

 .61االسكندرية، ص: 
، نسخة  2امثلة محلولة (، ط -)مبادئ  عامة  املحاسبة املالية وفق النظام املحاسبي املالي(، 2016: عبدالوهاب الرميدي، علي سماي ) (3)

 44، ص:  pdf.html-https://www.4kotoob.com/2019/09/scfاملوقع التالي: الكترونية متوفرة على 

https://www.4kotoob.com/2019/09/scf-pdf.html
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 امللكية  حقوق  تغيرات  قائمة مكونات -3

 (1):حقوق امللكیة ثالثة عناصر نلخصهاتتضمن  قائمة تغيرات                 

  س ورأ   الحصص؛  قیمة  أو  لألسهم  اإلسمیة  القیمة  یمثل   القانوني الذي    املال   سرأ  املدفوع:  املال   سرأ  في   التغيرات ▪

(  كهبة  املمنوح   املال  رأس )  الرأسمالیة   والهبات   األسهم  إصدار   خصم  أو  اإلصدار   عالوة   یشمل   اإلضافي الذي    املال

   املساهمون   أو املالك  یقدمها إضافیة استثمارات صورة في املال رأس  زیادة التغيرات  وتشمل  الخزینة  وأسهم

 املال.   رأس توزیعات حالة  في وتكون  املال، رأس  تخفیض  او

  رهن   نتائج)  املالي  املركز  قائمة  إعداد  تاریخ  حتى  املوزعة   وغير  املحققة  األرباح  هي  املحتجزة:  األرباح  في   التغيرات ▪

 وذلك   االستثمار  على  عائد  شكل  في  توزیعه  یمكن  الذي  األقص ى  الحد  املكتسب  املال  رأس  رقم  ویمثل  ،(التخصیص

  الدورة   أول   املحتجزة  األرباح   رصید :  مصادر  ثالثة  إلى   التغيرات   وترجع  املدفوع   املال  رأس   على   املحافظة   تتم   حتى

  خالل   املساهمين  على  األرباح  توزیعات  ،سابقة  سنوات  أخطاء  كتصحيح   السابقة  السنوات  بتسويات  وتعديله

 .الجاریة  الدورة دخل  قائمة  تظهره حسبما( الخسارة)  الشامل الربح  صافي، الدورة

  ومن   املالي،   املركز   قائمة  إعداد   تاریخ  حتى  بعد  تتحقق  لم   رأسمالیة   تسویات  یمثل :  املحتسب   املال  س رأ  في   التغيرات ▪

  أو   مكاسب   املحققة،  غير   الحیازة  خسائر  أو  مكاسب  التقييم،   إعادة  خسائر   أو  مكاسب :  فیه  التغير  مصادر   أهم 

 . الدورة  نهایة في املتوفرة األجنبیة  العمالت أرصدة  ترجمة خسائر

      لها القانوني الشكل -3

للجانب  العناصر بالنسبة     فيها  الخاصة في شكل جدول تعرض  االموال  لجدول تغيرات  نموذجا(SCF)لقد صاغ            

،  والنتيجة  االحتياطات   التقييم،  إعادة  فرق   التقييم،  فارق   اإلصدار،  عالوة  الشركة،   ما يلي رأس مال  فيتضمن  العمودي

  أو   األرباح   التثبيتات،   تقييم  إعادة  املهمة،   األخطاء   تصحيح  املحاسبية،   الطريقة   تغيير   الجانب االفقي في حين تضمن  

النتيجة الصافية للسنة    املال،  رأس  زيادة  املدفوعة،  الحصص   النتائج،   حساب  في  الحسابات  في  املدرجة  غير  لخسائر ا

  لقواعد   املحدد القرار  في  ورد  والذي الخاصة  موالاأل   تغيرات  وهو جدول   (1)  رقم  ذلك في امللحق  توضيح  ، ويمكناملالية

 . (37ص) 2008 جویلیة 26 في املؤرخ املالیة الكشوف  ومحتوى  التقییم

 ( IAS1) واملعيار لنظام املحاسبي املالي ا االيضاحات وفقاملطلب السادس: 

  براز الداللة للمعلومات املتوفرة في القوائم الرئيسية التي تلعب دورا مهما في إتعتبر املالحق آخر القوائم املالية               

 . أعاله  االخرى سابقة الذكر   الرئيسية املالية

 ( االيضاحات )مالحق الكشوف املاليةتعريف  -1

 :ويمكن تناول التعاريف التالية        

وفر التفسيرات الضروریة لفهم  ت  يملالیة وهاالكشوف  من    د جزءا تع  يثح  وثیقة تلخیص  بأنها   ( SCF)لقد عرفها   ▪

   تمم كلما اقتضت الحاجة املعلومات املفیدة لقارئيتالنتائج، و  اتحسابجدول و  للميزانيةأفضل 

 
، دار وائل 1، طدراسة معمقة في نظریة املحاسبة -النموذج املحاسبي املعاصر: من املبادئ إلى املعايير (، 2003: رضوان حلوة حنان)(1)

 بتصرف.   295-292للنشر، عمان، األردن، ص: 
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ا يجل في القوائم املالية  ل  ان يحل محل مما يسجل في املالحق اليمكنه بحال من االحوا   حيث ام كل   الحسابات  ▪

 (1) .االخرى 

  وجدول حسابات النتائج   امليزانية  مثلتماما    ،القوائم املالية  من  يتجزأ  ال  جزًءا  نها تشكلوآخرون أ    Josette  ويرى  ▪

تتضمن  حيث    ( )باقي القوائم املالية االخرى   .األخرى   املوجزة  للوثائق  أفضل   لفهم   الالزمة  حيث يقدم التفسيرات 

 (2)املحاسبية.  البيانات في والقواعد املحاسبية  بالطرق  املتعلقة املعلومات  من أنواع عدة

)كمي او نوعي( كل   املعلوماتيتخدم من خالل محتواها  (SCF)لهي االخرى منتج نهائي   ن املالحقسبق فإ ومن خالل ما

لك تخدم  خرى. فهي بذاملالية األ  القوائم  غموض تضمنته باقي الشروحات والتفسيرات الكفيلة لفهم أو لتوضيح أي

 .مستعملي القوائم املالية

ظهار هذه املعلومات  ية املوجزة في الجدول املوالي  وأن  إ املعلومات تتعلق بالنقاط التال  جملة من  (SCF)ورد  لقد أ      

 على املعلومات املهمة والكفيلة  الإ ال يشمل امللحق  أحيث يجب    معيارين اساسيين املالئمة واالهمية النسبية يحكمه  

الحكم  في  الج  بالتأثير  به  تحكم  قد  املؤسسة الذي  وثائق  لها  ترسل  التي  بممتلكاتها    هات  املالية  الخاصة  ووضعيتها 

 (43) .ونتيجتها

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
افق لي    1429رجب لعام  23قرار مؤرخ في  (،  2009الجزائرية الديمقراطية الشعبية)  الرسميةللجمهورية  الجريدة:(1) ، 2008يوليو  26املو

 . 38 : ، ص، مرجع سابقيحدد قواعد التقييم واملحاسبة ومحتوى الكشوف املالية وعرضها وكذا مدونة الحسابات وقواعد سيرها
(2) :  Josette Peyrard, Jean-David Avenel, Max Peyrard(2006), op.cit , p49. 

افق لي    1429رجب لعام  23قرار مؤرخ في    (،2009الجزائرية الديمقراطية الشعبية )  الرسميةللجمهورية  الجريدة:(3) ، 2008يوليو  26املو

 .38، ص مرجع سابق  ، يحدد قواعد التقييم واملحاسبة ومحتوى الكشوف املالية وعرضها وكذا مدونة الحسابات وقواعد سيرها
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 املالية القوائم   ملحق يتضمنها التي  املعلومات(: 29)  رقم جدول ال

 املحتوى  الفئة 

القواعد  والطرق املحاسبية املعتمدة 

ملسك املحاسبة  واعداد القوائم  

 املالية

 ومبررة ون مفسرة وكل مخالفة لها تك املطابقة مع املعايير تكون موضحة-

املادية،    التثبيتاتائم املالية :  القياس(  املعتمدة  في اعداد القو االشارة الى طرق التقييم )  -

، مختلف األصول والخصوم املؤونات املخزوناتاملعنوية، االهتالكات، سندات املساهمة،  

 ؛ االخرى 

 ؛ في حالة  وجود  عدة  طرق مقبولة  التقييم املعتمدة  او االختيارات  املتبعة  االشارة الى طرق  -

 االشارة  الى امكانية  او عدم امكانية  وجود  قابلية  املقارنة ؛-

 . املحاسبية  والتقديرات واالخطاء في السيات )الطرق ( ابراز التغيرات-

علومات التكميلية الضرورية  امل

جدول حساب  لحسن فهم امليزانية

 الخزينة النتائج  جدول تدفقات

 . وجدول تغبر االموال الخاصة

 : ملخصة  في مجموعة  من الجداول   هذه  املعلومات

 ؛ جدول  التثبيتات املادية -

 ؛ جدول االهتالكات وخسائر القيمة-

 ؛ جدول املؤونات-

 ؛ تزامات املتعلقة بالقرض االيجاري االل-

 (؛ وثهافي حالة حدبفارق اعادة التقييم )املتعلقة  املعلومات -

 . املعلومات املتعلقة بالديون والفوائد-

ات الزميلة املعلومات املتعلقة بالشرك 

او الشركة الفروع واملشاريع املشترك، 

التي تتم  عند   االم  وكذلك املعامالت

االقتضاء   مع هذه الكيانات  او مع  

 مسيريها 

لة  ، حجم ومبلغ املعامالت ، سياسة  تحديد االسعار  التي  طبيعة العالقات  ، نوع املعام-

 ؛ وكل املعلومات  املفيدة االخرى تخص هذه  املعامالت  

 . املتعلقة بإعداد الحسابات املوحدة كل املعلومات املفيدة واملهمة-

التي   املعلومات ذات الطابع العام  او 

تخص بعض العمليات الخاصة   

 الضرورية للحصول  على صورة وفية

عدد   االموال  االسميةبالنسبةللشركات  القيمة   ، وتطوره  املرتبطة  االسهم   الحقوق   ،

 باألسهم...  

 ، السندات... مبالغ توزيعات االرباح، الحصص الربحية

 عدد العاملين وتوزيعهم... 

النشاطا بقطاعات  الخاصة  بالتقاعد  ملعلومات  الخاصة  االلتزامات  الحاصلة  ،  ، األحداث 

 بعد اقفال الحسابات ....

، اطروحة دكتوراه  حاسبي الوطني التفكير حول املخطط املتوفيق الدولي التوحيد املحاسبي في اطار ال، (2017)فريد لطرش املصدر: 

 .184 :الجزائر، ص ،سطيف  ،فرحات عباستخصص علوم اقتصادية، كلية العلوم االقتصادية والتجارية وعلوم التسييري جامعة 

    لها القانوني الشكل -2

  نماذج  مختلفة لومات التكميلية والضرورية لفهم أحسن قد تصاغ في عاله فان املعكما سبق ذكره  في الجدول أ            

  واألصول   التثبيتات  مثل: جدول تطور   ،املالية وهذا ما أورده النظام املحاسبي املالي  القوائم  ملحقات  في  جها راإد  يمكن

  غير   األخرى   واألصول   التثبيتات   القيمة عن  خسائر  جدول   املؤونات،  جدول   اإلهتالكات،  جدول   الجارية،  غير  املالية

الديون عند اقفال السنة  الدائنة و   الحسابات  استحقاقات  و جدول كشف  ، جدول املؤونات  املساهماتالجاريةي جدول  
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الت سردية أو وصفية أو تحليلية لتوضيحها  خيرة بشكل منتظم يتبع بتحليباإلضافة إلى إلزامية تقديم هذه األ  .(1)املالية

 . بشكل أكبر

 املالية  للقوائم نهائي كمنتج املحاسبية املعلوماتاملبحث الثالث: 

( التي تسند بطبيعتها إلى اإلطار املفاهيمي والذي يعتبر ترجمة  IAS/IFRSن صياغة املعايير ملحاسبية الدولية )إ

وجودة ونزاهة  بغية ضمان توافق دولي هدفه إنتاج قوائم مالية ذات موثوقية ومصداقية  ، وذلك   للخلفية النظرية لها

كثر  وللملام أ.   نستطيع من خاللها اتخاذ القراراتذات فعالية ونفعية  حتما عن معلومات محاسبية  تظفر    هذه األخيرة

إلى  سن املبحث  التطرق من خالل هذا  للمخصائص  الحاول  املحاسبيةالنوعية  ا  تأثرها    ومدى  .علومة  لتقييم  بعملية 

 الى املؤشرات املالية تبعا .  التأثير ، وانتقال هذا  الدوري للتثبيتات املالية

 اإلطار املفاهيمي للمعلومة املحاسبية املطلب األول:  

تعد املعلومات املحاسبية الناتج النهائي للنظام املحاسبي   ، حيث تمثل هذه االخيرة  كل املعلومات التي  

مين  في شكلها النهائي   تخص االحداث االقتصادية  ، والتي يتم اعطا ؤها في شكل قوائم مالية  مقدمة للمستخد

 مع ابراز اهميتها و مستخدميها  .  سنحاول  التطرق الى مفهوم املعلومة عامة واملعلومة املحاسبية خاصة 

 وبعض املصطلحات املرتبطة بها املعلومة تعريف -1

 تعريف املعلومة  1-1              

  املعرفة ونقلها" ومنه   "تعليم  يعني   كان   الذي   الالتيني  األصل   من "  Information"  باألجنبية     ة معلوم  كلمة   اشتقت  ▪

 في  مدركة  قيمة  لها  والتي  مستقبال  للفرد  نفعا  أكثر  شكل  في  لتصبح  إعدادها  تم  التي  البيانات  أنها  على  املعلومات  تعرف

 (42) .اتخاذها  تم التي   القرارات أو  املتوقع أو  الحالي  االستخدام

عن مجموعة بيانات تم تحويلها إلى معلومات وذلك بتشغيلها وهي املعرفة  ن املعلومات هي عبارة أ ويرى علي القباني ▪

) ومفيدة في تحقيق األهداف التي لها معنى
4

3 ) 

 لغة  تمثل املعلومات  أن  كما النظام املحاسبي، مراحل وفق تشغيلها تم التي البيانات  من النهائي  املنتج  عن عبارةهي  ▪

  املعلومات   تلك  من  يتطلب  الذي  مستلمها  بوضوح وبين  هدفها   يحدد  أن  عليه  يجب  الذي  معدها  بين  ما  االتصال   وأداة

)''.القرارات  اتخاذ في ومفيدة كفاءة وذات فاعلة تكون  أن
 4F

4) 

 

 
افق لي    1429رجب لعام  23قرار مؤرخ في  (،  2009طية الشعبية )الجزائرية الديمقرا  الرسميةللجمهورية  الجريدة: انظر  (1) يوليو  26املو

، ص:  ، مرجع سابق، يحدد قواعد التقييم واملحاسبة ومحتوى الكشوف املالية وعرضها وكذا مدونة الحسابات وقواعد سيرها2008

41 /42 /43 
 .65، دار كنوز املعرفة، عمان، األردن، ص: 1، ط التسويقيةنظم املعلومات (، 2011، حكيمة لحمر )فريد كورتل :(2)
 . 9 ،الدار الجامعية، االسكندرية، مصر، ص:نظم املعلومات املحاسبية(،2003ثناء علي القباني ) :(3)

، ملحاسبيةحوكمة الشركات وأثرها على مستوى اإلفصاح. في املعلومات ا(،  2015: وليد ناجي الحيالي، حسين عبد الجليل آل غزوي)(4)

 .62، مركز الكتاب األكاديمي، عمان، االردن، ص: 1ط 
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 باملعلومة  املرتبطة املصطلحات بعض  1-2                 

ويمكن تلخيصها في   يث تتشكل عالقة ترابط فيما بينهاح هناك بعض املصطلحات تتداخل مع املعلومة                   

 : اليالجدول الت

 باملعلومة املرتبطة املصطلحات  :( 30) لجدول رقما

 املعلومات  نظام املعرفة  البيانات 

 سيتم  أو  تسجيلها  تم  حقائق  هي  البيانات

 قد  و  معينة،  أحداث  بشأن   مستقبال  تسجيلها

وغير   الحقائق  هذه  تكون    مرتبطة   مستقلة 

 أيضا  تعرف  و  العدد  محددة  غير  و  ببعضها

 .( 1) للمعلومات الخام املادة أو باملدخالت

 حقيقية  علومةم  عن  تعبر  املعرفة

 الحقيقي،  العالم  من  نتجت  ،فيها  موثوق 

ومعدة   تكون  معالجة  مفهومة،   منظمة، 

 (2)أشكال. عدة وفق

متجانسة    يتضمن  الذي  النظام مجموعة 

ومترابطة  من االعمال  والعناصر واملوارد  تقوم 

ورقابة    وادارة  وتشغيل     البيانات بتشجيع 

وتوصيل     ضبغر  مفيدة انتاج      معلومات  

 ملستخدمي القرارات من خالل شبكة

)من قنوات وخطوط االتصال.
4F

3) 

 باالستناد الى املراجع املذكورة اسفله  الباحثة اعداد من  :  املصدر 

املعلومة،  ن هنالك عالقة ترابط بين املصطلحات املذكورة   من خالل الجدول اعاله والتعاريف السابقة يتبين أ   

اللبنة األولى واملادة  ن البيانات هي  حيث أ  باملعلومات،  وينتهي  بالبيانات  نظام  أي  ، يبدأماتونظام املعلو البيانات، املعرفة  

اال   للمعلومةاألولية إلنتاج   أرقام و وحروف ورموز تجمع هذه  أولية مترجمة على شكل  خيرة وتخزن  متمثلة في حقائق 

خيرة  وبتراكم هذه األ . وتوجه ملستخدميهاوتعالج عن طريق نظام املعلومات  وفق مراحل تمر بها  لتنج بعد ذلك املعلومة 

 تلخيص ذلك   املعرفة ويمكنواملصداقية من خالل تجميعها وترتيبها تنشا  واتسامها باملوثوقية 

 :في الشكل املوالي 

 واملعرفة  املعلومات  ونظام واملعلومة البيانات بين العالقة(: 16)  رقم  الشكل 

 تراكم   ع وترتيب  ميتج

   

                          مخرجات                                                      مدخالت                        

 

 باالستناد الى ما سبق   الباحثة اعداد من  : املصدر

 

 
، مجلة السراج في  مزايا طرق جمع البيانات املختلفة و عيوبها و متى يتم استخدام كل منها(،  2017: نوال مجدوب، خيرة مجذوب)(1)

 .72(، جامعة الوادي، الجزائر، ص: 1(، العدد )1التربية وقضايا املجتمع، املجلد )
(2) : Alexandru Tugui)2011( , Comptabilité Basée sur La Connaissance ,p 3.متوفر على املوقع االلكتروني 

https://halshs.archives-ouvertes.fr/halshs-00581294/document  
علومات املحاسبية في املؤسسة   دور نظام املعلومات املحاسبية في تحسين جودة امل(، 2019، اسالم هاليلي )مد نور الدين قايد: أح(3)

 . 243(،  جامعةالشهيد حمه لخضر، الوادي، الجزائر، ص: 1(، العدد )4مجلة اقتصاد املال واالعمال، املجلد)  االقتصادية،

 املعرفة  املعلومة  البيانات 

 نظام املعلومات 



   في تحسين ومالئمة املؤشرات املالية املادية للتثبيتات الدوري التقييممساهمة                                                          الثالث   الفصل 

 151  
 

 وأهميتهاتعريف املعلومة املحاسبية   -2

 تعريف املعلومة املحاسبية   2-1             

  معالجتها  يتم  والتي   ،االقتصادية تخص األحداث  التي الكمية  وغير  الكمية املعلومات  كل املحاسبية تعد املعلومات  ▪

في  املعلومات  نظم  بواسطة   عنها  والتقرير   التشغيل   خطط  وفي  الخارجية  للجهات  املقدمة   املالية  القوائم  املحاسبية 

) املستخدمة.  والتقارير
4

 انفصلت   إذ  األموال  شركات  وهو  جديد  نمط  بظهور   املحاسبية  باملعلومات  هتماماإل   وازداد  (1

مالكيها  الشركة   إدارة   املساهمين   إلى  اإلدارة  قبل  من   املحاسبية   املعلومات  تقديم  تطلب  مما(  األسهم  حملة)  من 

   شمل  بل  فقط  األسهم  حملة  على  املحاسبية  باملعلومات  االهتمام  يقتصر  ولم  أموالهم،  حسن إدارة  على  لالطمئنان
ً
  أيضا

  وعمالئها بالشركة  والعاملين  واملقرضين والدولة الدائنين 
ً
 (2) .اإلدارة عن فضال

  بواسطة   لالستخدام،   صالحة   جعلتها  التي   ما  بطريقة  عدتوأ  جمعت  البيانات التي  من  مجموعةيقصد بها أيضا    ▪

ملستخدميها  معين  شخص  ربط   عنصر  تعد  فهي  منشأة  أي  في  ساساأل   الحجر  املحاسبية   املعلومات  وتعد.  بالنسبة 

 (3) واملستفيد. املنشأة عمل  مجريات  بين االتصال سلك  بمثابة يضاأ وتعد املنشأة وفروع تنظيمات  وتنسيق بين 

   خراجهاوإ  معالجتها   تسجيالتها، خالل من بالبيانات، تغذيته يتم  الذي  املحاسبي  املعلومات نظام ناتج فهي  

  كما  مشاريعها، ادارة  في   الستخدامها  للدارة  املحرك   بمثابة  منها  الغاية تكون   لية، أ  املحاسبية   للمعلومات  شكل قوائم   في

  صبحت أ  حيث  والرقابة،  والتوجيه  للتخطيط  الالزمة املحاسبية  املعلومات  هذه  توفير مدى   على  االدارة  فعالية تتوقف

  ا معتبر   كما   وتعالج  تخزن   تجمع،  ان   فعليها  البقاء،  الى  املؤسسة  سعت   فاذا   الحالي،  العصر  في  جوهريا   موردا  املعلومات

  بدورها  خيرةاأل   هذه   تقوم  ولكي   املعلومات،  على   الحصول   في  السباقة  تكون   ن أ  فعليها  التفوق   رادتأ  ذاإ  ما أ  املعلومات، من

) واملميزات الخصائص  بعض على تتوفر ان يجب
4

4) 

 املحاسبية  املعلومات   هميةأ 2-2           

 (45):األتية  في النقاط املحاسبية  املعلومات  أهمية  تتمثل         

  وعدم  الجھل تخفيض حاالت أو معلوم، إلى  املجهول   تحويل أو  املعرفة، زيادة يف املحاسبية املعلومات  تكمن وظيفة ▪

   القرارات  متخذي  لدى  التأكد
ً
  ھذا   مخرجات   فإن  نظام للمعلومات،  أنھا  على  املحاسبة  إلى  نظرنا  ما  وإذا  لذلك،  ووفقا

 
للعلوم اإلداریة    ، مجلة تكریتاثر التجارة االلكترونية على جودة املعلومات املحاسبية(،  2006: صدام محمد محمود الحیالي واخرون )(1)

 . 133(، كلیة اإلدارة واالقتصاد، جامعة تكریت، العراق، ص 3(، العدد)2االقتصادیة، املجلد)
إسماعيل)(2) خليل  إسماعيل  والتطبيق،(،  2012:  النظرية  بين  املحاسبية  للمعلومات  النوعية  للعلوم   الخصائص  بغداد  كلية  مجلة 

 .283داد، العراق، ص: (، جامعة بغ30االقتصادية الجامعة، العدد)
أهمية املعلومات املحاسبية في تحديد انعكاسات التغير في الهيكل املالي على  (،  2018: شكر محمود مصطفى، لبنى ليث إسماعيل)(3)

ية مجلة تكريت للعلوم اإلدار ،دراسة تطبيقية في عينة من الشركات املدرجة في سوق العراق لألوراق املالية-القيمة السوقية للشركة

 .123(، كلية اإلدارة واالقتصاد، جامعة تكريت، العراق، ص: 44(، العدد)4واالقتصادية، املجلد)
حالة -مساهمة حوكمة املؤسسات في تحقيق جودة املعلومة املحاسبية واالفصاح املحاسبي  (،  2018: بوخروبة الغالي، بلقاسم دواح)(4)

 .335(، املركز الجامعي ميلة، الجزائر، ص: 2(، العدد)2مجلة املال واالعمال، املجلد)  شركات التأمینات،
كاظم)(5) زيادة مو (،  2019: عزيز محمد عزيز، عقيل جابر  في  للتدقيق  املنهي  التخصص  الشركات  دور  في  املعلومات املحاسبية  ثوقية 

اقيةر الع (، 9، مجلة املثنى للعلوم االدارية واالقتصادية، املجلد)اقية دراسة استطالعية في عينة من املصارف وشركات االستثمار العر

 .240(، كلية االدارة واالقتصاد، جامعة املثنى، بغداد، ص: 1العدد)
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  القرار   متخذ   تفكير  في   التأكد  عدم   تقليل   على  القدرة   لديه   منتوج  بأنھا   ُعّرِفت   التي   املحاسبية  باملعلومات  تتمثل   النظام

)قبولھا. يتوجب  التي   القيمة أو  اتخاذه يتوجب الذي  املناسب اإلجراء  حول 
4

1) 

  معين   ببديل  معرفتهم  مستوى   وزيادة  أهداف مستخدميها  تحقيق   هو   املحاسبية  للمعلومات  ساس ي األ   الغرض  نإ ▪

اختيار   التي  التأكد   عدم  بتخفيض حالة   املحاسبية  فائدة املعلومات  وتتمثل   ل ئالبدا  ضمن   من  معين  بديل  تصاحب 

  ختيار إ  احتمالية  تخفيض  خالل  من  يستوجب فعله  ما  لىإ  القرار  متخذ  توجه   املحاسبية  فاملعلومات،االخرى    املتاحة

 ؛االخرى   البدائل

هم  أ  من   تعتبر  فهي  ،والسندات  باألسهم  الذي يمثل املتعاملين املال أسواق  في  هاما دورا  تلعب  املحاسبية  املعلومات ▪

  املستثمرين   وتساعد  والعاند  املخاطرة  حالة  سكتع  وذلك ألنها  املالية  وراقاأل   سعارأ  الى   للتوصل  الضرورية  صر  العنا

 ؛مخاطرة وباقل عاند بأعلى املالية  االوراق على الحصول  على

عندما    التوزيع   هذأ  ويتحقق   ، املنتجين  بين   املتاحة   األمثل للموارد  التوزيع  تحقيق   على  املحاسبية   املعلومات  تساعد ▪

 ؛املوارد  من معين  بمقدار قومي  ناتج اعلى  لتحقيق  ا لرأسمالية الالزمة  االعتمادات على  الحصول   من املنتجين يمكن

   يجب والتي  مستخدميها هدافأ  لتحقيق هي وسيلة نماذاته إ بحد هدفا ليست املحاسبية  املعلومات  نأ  كما ▪

  هذا  به  توجد التي  باملحتوى  لصيقة  تكون هذه املنفعة  نأ  يستوجب  والتي  منها  االستفادة يمكن  التي  تتصف باملنفعة  ان 

 املعلومات.

 ومستخدميها  املحاسبية املعلومة أنواع- 3

 أنواع املعلومة املحاسبية  3-1              

 (2) يلي: ما في إيجازها  ويمكن  

  االقتصادية   العمليات  نتيجة  تحدث  التي  االقتصادية  األحداث  سجل  بتوقير  تختص  التي  وهي  :تاريخية  معلومات ▪

 في  املالي  املركز  وعرض  معينة  مالية  مدة  عن  خسارة  أو   ربح  من  وقياسها  النشاط  نتيجة  لتحديد  ،الوحدة  تمارسهاالتي  

 . بااللتزام الوفاء ومدى  الوحدة  سيولة لبيان  تاريخ معين 

  وتحديد   األداء  تحسين  وفرص  مجاالت  إلي  اإلدارة  هتمامإ  بتوجيه  تختص  وهي:  والرقابة  التخطيط  عن  معلومات ▪

 .املناسب  الوقت في ملعالجتها  املناسبة القرارات  واتخاذ لتشخيصها   الكفاءة انخفاض   مجاالت أوجه

أي    ، الروتينية  غير   لألمور   ضرورية   وتعد  بينها   واالختيار   القرارات   بدائل   بتقييم   تتعلق  وهي:  املشكالت  لحل   معلومات ▪

  هذه   تستخدم  ما  وعادة  الدورية  بعدم  تتسم  فهي  وبذلك  خاصة  محاسبية  تقارير  أو  تحليالت  إجراء  تتطلب  التي

 .األجل  طويل  التخطيط املعلومات في

 

 
محمد  (1) باخجة  املحاسبة (،  2013طالب): عبد هللا  معايير  في ظل  املحاسبية  املعلومات  في جودة  اإلبداعية  املحاسبة  أساليب  تأثير 

رسالة ماجستير علوم في املحاسبة، كلية      دراسة إستطالعية آلراء عينة من املحاسبين و املدققين في محافظة السليمانية،  –الدولية  

 .67اق، ص: االدارة واالقتصاد، جامعة السليمانية، العر 
(2)( إسالم هاليلي  الدين،  نور  قايد  أحمد  باملؤسسة  (،  2019:  القرارات  اتخاذ  تحسين عملية  في  املحاسبية  املعلومات  نظام  مساهمة 

 .380(، جامعة زيان عاشور، الجلفة، الجزائر، ص: 2(، العدد)11مجلة دفاتر اقتصادية ، املجلد)  االقتصادية،
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 مستخدموا املعلومات املحاسبية    3-2            

) طراف داخلية واطراف خارجية:أ لى ويمكن تصنيفهم إ  
4

1) 

 مستخدمين داخليين  :اوال

 : فياملستخدمين العاملين في تحقيق أداء نشاط املؤسسة ويتمثلون وهم كافة  

العليا ▪ املسؤول  :االدارة  العام  املدير  أو  اإلدارة  مجلس  بها  املرسومة     ويقصد  والسياسات   الخطط  تنفيذ  عن 

املاليين ل اتجاه  املؤسسة  أداء  العليا مسؤولة عن  اإلدارة  أن  املحاس  لمؤسسة حيث  املعلومات  بية ملعرفة   ونستخدم  

 . نتيجة  نشاط املؤسسة

 لدنيا والتي تتولى متابعة النشاط واالشراف  ويقصد بها املديرين في املستويات الوسطى وا: املستويات  االدارية  ▪

 وتكون مسؤولة اتجاه االدارة العليا في تحقيق الرقابة االدارية    ، ذ االجراءات التصحيحية للنشاطواتخا على أعماله

 .التقارير  املحاسبية بصورة دوريةلى  ولذلك تحتاج إعلى النشاط  

إ  يحتاج   : املوظفون  ▪ ملتابعةاملوظفون  معلومات  ملعرفةأ  لى  املؤسسة  وكذلك  عمال  وظائفهم  استقرار  ى  مد   مدى 

 .املحققة للمؤسسةنها مع النتائج  جور والرواتب التي يتقاضو مالئمة األ 

   مستخدمين خارجيين :ثانيا

 : ويتمثلون في       

 : علومة املحاسبية  التي تمكنهم منينظر  هؤالء الى املالحاليون  واملحتملون   املستثمرون  ▪

اكتشاف درجة ربحية املؤسسة في الحاضر والتوقعات املستقبلية والتعرف على جدوى االستثمار فيها   ✓

 ؛من عدمه

 املالك من طرف املسيرين وتدارك أي خلل    الوقوف على مدى االستخدام االقتصادي لرأسمال ✓

عليها في الحكم على أداء  الربحية من الطرق التي يعتمد    مؤشرالجمعية العامة حيث يعتبر  من خالل  

 . املؤسسة

بغية    موالهاأو مؤسسة ذات طابع اقتصادي آخر توظيف أ   ي جهة مالية )بنوك(أ  ن يكون مقرضايمكن أ  :املقرضون  ▪

املعلومات الكافية  البد من توفر  بشكل عقالني    وحتى تتم عملية اتخاذ قرار االقراض  ،(تحقيق عائد اقتصادي )فائدة

( طول فترة الدين وذلك  )السيولة  بحيث يكون التركيز  على درجة املالئمة املالية   ،املالية لطالب القرض حول الوضعية

الن وجدول  الختامية  امليزانية  مستقب باستخدام  واملتوقعة   حاضرا  النقدية  والتدفقات  التقديرية  تائج  امليزانية  ال) 

 .(للسيولة

أ  : الدولة ▪ في  املختلفةمتمثلة  اجتماعية  ،)ضرائب  جهزتها  تسهر   ،حماية  والتي  بيئية(  إعحماية  ضمان  حترام  لى 

  ، تطبيق التشريعات والقوانين املعمول بها مستخدمة املعلومة التي تتضمنها التقارير املالية التي تحصل عليها  املؤسسات

االقتصاد املعلومة املحاسبية على مستوى  تعتبر  إعداد   الحسابات  ال   كما  في  أهمية  املعلوماتي االكثر  جزئي املصدر 

 . الوطنية

 
زوينة(1) زايدي)  :  حميدة  التمويلي(،  2018مخلخل،  القرار  اتخاذ  في  املحاسبية  املعلومة  املجلد) مساهمة  واالعمال،  املال  مجلة   ،3 ،)

 .204(، جامعة الشهيد حمه لخضر، الوادي، الجزائر، ص: 2العدد)
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ار املؤسسة وقدرتها  يم ربحية واستقر يمن تقيهتمون بالحصول على املعلومات التي تمكنهم   وهؤالء: ممثلوا العمال  ▪

على خلق فرص عمل جديدة، وعلى دفع مستحقات العمال املختلفة وفرص العمل املتاحة واستمرارها وكذلك أمور  

 . اجتماعية اخرى 

قرضين  إال أن اهتمامهم  يركز إلى حد كبير في الجال  الى درجة كبيرة بامل  اهتمام املوردين باملعلومات  يتشابه  :ن املوردو  ▪

 القصيرة.

التجاري    وجودهم  خاصة اذا كان يهتمون باملعلومات التي تمكنهم من تحديد قدرة املؤسسة على االستمرار    :العمالء ▪

 . يعتمد بشكل كبير عليها وبشكل أساس ي

باملعلومة املحاسبية التي تظهر القدرة التنافسية التي يتوفر عليها غيرهم ومثال يراقب     يضايهتمون هم أ  : املنافسون  ▪

االسعار  فكلما كان املخزون يفوق املستوى املطلوب  كان احتمال تخفيض    ،مخزون وسيولة  املؤسسة    املتنافسون 

ر املؤسسة مجال للمناورة وامكانية  فعا فهذا يوفالسيولة مرت  أما إذا كان مستوى ،ضروريا عند ظهور الحاجة للسيولة  

 .التوسع

 استخدامها   قيود و  املحاسبية الخصائص النوعية للمعلومات :املطلب الثاني

  املالیة  للمحاسيبة  النظري  للطار  األسياسيية  املكونات  أحد  هي  املحاسيبية للمعلومات  النوعیة  الخصيائص تعد   

  ومفاهیم ناحیة  من  املالي  اإلبالغ  هدف یربط بين  جسيييير وهي  للمحاسييييبة،  النظري   اإلطار  مسييييتویات  من الثاني  واملسييييتوى 

  كما  املحاسييييبیة املعلومات  بها  تتمتع  أن  یجب  التي  واملزايا  السييييمات  من أنها تعد  كما  أخرى، ناحیة  من  والقیاس  االعتراف

 (1)كبيرة. فائدة ذات املحاسبیة املعلومات تجعل الصفات التي أنها

 املحاسبية  للمعلومات  النوعية  الخصائص تعريف-1

يتوجب توفرها فهي تأخذ بعين    التي   الصفات  مجموعة منعلى  املحاسبية    للمعلومات  النوعية   تعرف الخصائص ▪

) االعتبار جميع املفاهيم التي تتعلق باملعلومات وال يمكن صياغتها كميا وال يمكن تجاهلها
4

2) 

يعتبر   ه الخصائصذن اتسام املعلومات املحاسبية بالخصائص النوعية يترجم بالضرورة جودتها  ويتم تحديد ه ا ▪

كبيرة لكل املسؤولين  عن اعداد التقارير املالية  في تقييم    فائدة عظيمة حيث أنها ستكون ذات ،حلقة وصل ضرورية 

 (3) تطبيق االساليب املحاسبية البديلة املعلومات التي تنتج من 

هي جملة من املعايير التي من  ص النوعية للمعلومات املحاسبية  ومن خالل التعاريف السابقة فان الخصائ  

 .اتخاذ القرارات املناسبةخاللها خاللها يمكن الحكم على منفعة املعلومة املحاسبية  وجودنها والتي يمكن من 

 

 
، مجلة العلوم  التجاریة الجزائرية  متطلبات تطبیق املحاسبة عن القیمة العادلة في البنوك(،  2017: هوام جمعة، أسماء زغادنیة)(1)

 . 171(، جامعة محمد خیضر، بسكرة، الجزائر، ص: 48اإلنسانية،  العدد)
يحياوي)  :(2) مفيدة  مخلخل،  حالة  (،  2019زوينة  دراسة  البنكية  السيولة  مخاطر  تسيير  في  املنشورة  املحاسبية  املعلومة  تأثير  مدى 

البنوك لوالية بسكرة العدد)10املجلد)  ار املتوسطي،مجلة الحو   ، مجموعة من  بلعباس، الجزائر، ص:  2(،  (، جامعة الجياللي، سيدي 

119 . 
 بتصرف. 195، ص: مرجع سابق(، 1990: عباس مهدي الشيرازي)(3)
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 قيود استخدام الخصائص النوعية  -2

كر، كما قد  ليست كل املعلومات املالئمة او املوثوق بها تعتبر مفيدة، ألنها قد ال تكون ذات أهمية  نسبية تذ  

الحصون  تكو  امل  لتكلفة  العائد  من  أكبر  منها،  عليها  ت  ذا  املعلومات  وتقديم  املالية  التقارير  أهداف  لتحقيقتوقع 

محددين  القرارات   اتخاذ   في  للمستخدمين   مفيدة  تجعلها  التي  النوعية   الخصائص   املعلومات   لتلك  أساسيين   هناك 

)وهما: بعين االعتبار أخذها يتوجب
F 

1) 

 النسبية  األهمية: االعتراف  معيار  2-1         

  القرارات   على  يؤثر  أن  يمكن  تحريفها  أو  حذفها  كان   إذا   نسبية   أهمية  ذات  املحاسبية   املعلومات  تعتبر  

  الخطأ   أو  البند  حجم   على النسبية  األهمية  وتعتمد املالية، القوائم  على اعتمادا  يتخذها املستخدمون  التي   االقتصادية

  خاصية  وليس  قطع  بنقطة   النسبية  األهمية  مفهوم  يزودنا  وعليه.  أو التحريف  للحذف  الخاصة  الظروف  ضوء  في  املقدر

  حيث   املحاسبي  اإلفصاح  مبدأ  لتطبيق  مهمة  ضوابط املحاسبي  القيد  هذا  يوفر  .مفيدة  تكون   لكي  للمعلومات  أساسية

  على   القوائم  هذه  اشتمال   وعدم  املالية  القوائم  في  النسبية  األهميةذات    البنود  على  فقط  اإلفصاح  ضرورة  على  ينص

  التمييز   على  القدرة  يفقده  وقد  بل  له  للمستخدم وتضليال  إرباكا  يسبب  قد  مما،  عنها  للفصاح   داعي  ال  وبنود  تفاصيل

  والنوعية،   الكمية  االعتباراتبعض    ضوء  في  نسبيا  مهم  أنه  على  البند ويوصف  هذا  أهمية،  أقل هو  وما   مهم  هو   ما  بين

  القوانين   فرضته   بندا  أو  عادي   غير   بندا  يكون   كأن   طبيعته   أو  إليها،  ينتمي  معينة   مجموعة  ضمن   النسبية  كقيمته 

   .والتعليمات

 التكلفة   من  أكبر  املنفعة: الحاكم  القيد  2-2          

  تزد  لم  ما  املعلومات  توصيل أو  إنتاج عد  على ينص  حيث  ، حاسبيةامل املعلومات وتوصيل  إنتاج   على قيدا  يعد  

  حصر جميع عناصر   على  القدرة  عدم   أهمها  عوائق  عدة  الواقع  في  القيد   هذا  تطبيق  يواجه  و  تكاليفها،  على  منفعتها

)الثقة.   من   معقولة   بدرجة  العناصر   لهذه  الكمي  القياس  صعوبة  إلى  باإلضافة  املنافع  و  التكاليف 
4

 ومن جانب اخر    (2

  تكاليف   موازنة  يجب.  كذلك  ليست  أنها  مقدموها  يعرف  بينما  مجانية،  سلعة  املعلومات  أن  القرار  صانعي  معظم  يفترض

  واملزايا   التكاليف  من   كل  ألن  للغاية  صعبة   والعائد  التكلفة  قرارات  .املعلومات  استخدام  فوائد  مقابل  املعلومات  توفير

 (3)املوثوقية  قياس املستحيل من أو  وصعبة ذاتية تكون  ما غالًبا

 

 
محاولة تحليل عالقة الخصائص النوعية األساسية للمعلومات املحاسبية بمستوى اإلفصاح  (،  2018: األخضر عزي، رابح طويرات)(1)

( املالية وفق معايير املحاسبة الدولية "دراسة على عينة من خبراء املحاسبة ومحافظي الحسابات IFRS-IASاسبي في القوائم .)املح

 .260(، جامعة حسيبة بن بوعلي، الشلف، الجزائر، ص: 18(، العدد )14"، مجلة اقتصاديات شمال إفريقيا، املجلد)بالجزائر
الخروب   ALEMOدور املعايير املحاسبية الدولية في تحسين  جودة املعلومة املالية دراسة حالة مؤسسة  (،  2014: عادل بو لجنيب)(2)

، مذكرة مقدمة ضمن متطلبات نيل  شهادة  املاجستير ، تخصص ادارة مالية، كلية العلوم  االقتصادية  وعلوم  التسيير،  والية قسنطينة

 .75، الجزائر، ص :2جامعة قسنطينة 
(3): Ahmad N. Obaidat (2007), Accounting Information Qualitative Characteristics Gap: Evidence from Jordan, 

International Management Review, Vol. 3 No. 2,p29. 
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طار املفاهيمي  وعية األساسية للمعلومات املحاسبية وفق اإل الخصائص الن   :املطلب الثالث

 (IASB & FASB )املشترك بين

بين   املفاهيمي املشترك    املحاسبية   املعايير   ومجلس  (IASB)  الدولية  املحاسبية  املعايير  مجلس  في ظل االطار 

خصائص  حاسبية تتمثل في  تم تحديد جملة موحدة من الخصائص النوعية للمعلومة امل   2010لسنة    (FASB)   االمريكية

والفهم  والثانية تتمثل في قابلية املقارنة    ،الصادق  عن خاصيتين املالئمة والتمثيلفاألولى عبارة  ،  رئيسية وأخرى تعزيزية

 : تلخيصها في الشكل املواليويمكن   . والتحقق والتوقيت املناسب

 ( FASB و أ  IASB )  بين املشترك  املفاهيمي االطار  وفق املحاسبية  للمعلومات النوعية  الخصائص(: 17) رقم شكل ال

 

 

 

 

 

 

 

                                                                    

                                                                                                                  

 

 ( IASB / FASB)  املشترك املفاهيمي  االطارباالعتماد على  من اعداد الباحثة : املصدر

   املالئمة خاصية -1

 : ة  ويمكن تناول التعاريف التاليةوافرها في املعلومالركيزة االساسية التي البد من ت وهي  

املحاسبية    أن املعلومات  تعني   املالئمة  خاصية   ن( فإIASB)  الدولية   املحاسبة   معايير  مجلس  قدمه  الذي  للطار  بقا ط ▪

  املستقبلية،   أو  أو املاضية  الحالية   األحداث  تقييم  في  مساعدتهم  خالل  من   للمستخدمين،   االقتصادية  القرارات   في  تؤثر

 .(1)السابق  تقييمهم  تصحيح على  التأكيد أو

 
(، 1، املجلد)للدراسات االقتصاديةدور حوكمة الشركات في تحقيق الثقة في املعلومة املحاسبية، مجلة االفاق  (،  2016: وئام مالح)(1)

 .216(، جامعة العربي التبس ي، تبسة، الجزائر، ص :1العدد)

IASB & FASB  حسب النوعية للمعلومات املحاسبية  الخصائص  

النوعیة الثانویة ةيالخاص  

املالئمة    املناسب التوقيت قابلية التحقق قابلية الفهم  قابلية املقارنة التمثيل الصادق  

. 

 القيمة التنبؤية

القيمة 

 التأكيدية

الحياد  االكتمال  

 الخلو من االخطاء

تغليب الجوهر 

 على الشكل

 

 

 

 

 

 

 

األساسية النوعيةالخصائص   
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تخدمين على تكوين  تلك املعلومات القادرة على احداث فرق في القرار عن طريق مساعدة املس "  نهابأ  FASBكما عرفها   ▪

 (1)."التنبؤات السابقة او تصحيحها  او تعزيز ، التشغيليةتنبؤات للنتائج  

  مالئمة   عدم  أو  مالئمة  مدى  على  الحكم   نويمك  جلهأ  من   أعدت  التي  الغرض  مع  املعلومات  تتالءم  أن  بمعني ▪

  القرار   متخذ  سلوك  على  تأثر  التي  هي  املالئمة  فاملعلومات  مستخدميها  سلوك  على  املعلومات  هذه  تأثير  املعلومات بكيفية

 . (2) هذه املعلومات غياب حالة في اتخاذه يمك كان الذي القرار  ذلك  يختلف على قرارا يعطي وتجعله

عم متخذي القرارات  وبذلك  لتد  ملعلومات املالئمة تتسم مع الهدف الذي تعد ألجلهن ا وتأسيسا على ما سبق فإ        

 همال . حالية واملستقبلية )التنبؤ( دون أي تحريف أو إ)التأكيد( وال لى تقييم االحداث املاضيةتقوده إ

)  كي تكون املعلومات مالئمة حدد اإلطار املفاهيميول     (IASBاملشترك بين مجلس املعايير املحاسبية الدولية 

 :  تميز بها املعلومات املالئمة وهيالث معايير ت( ثFASB) ومجلس املعايير املحاسبية االمريكية

   القيمة التنبؤية:  والأ

حتمالية التنبؤ بنتائج األحداث املاضية  إلتي تساعد املستخدمين على زيادة  بأنها جودة املعلومات اها  يتم تعريف  

) أو الحالية بشكل صحيح
45

  والتنبؤ التي   التقدير  عمليات  على  املستخدمة  املحاسبية  املعلومات  تساعد  أن  يجبحيث    ،(3

  املبيعات   التنبؤ بأرقام  في  استخدامها  أو  املستقبلية  النقدية  بالتدفقات  التنبؤ  في  استخدامها  مثال  املؤسسة،  تقوم بها

  املناسبة  اإلستراتيجية  رسم الخطط على  املؤسسة  تساعد  والتنبؤات  التقديرات  فهذه ،القادمة  األشهر  خالل  املتوقعة

 (54).املستقبل  في

 التأكيدية   القيمةثانيا: 

ي  أالعكسية    توافرت التغذية  اذا   توكيدية  قيمة   تمتلك  املعلومات  يث أنح،  (9QC)الفقرة  طرقت لهات  لقد   

  والقيمة   التنبوئية  القيمة  بين  ترابط  هناكأن    (QC  10) الفقرة    السابقة، ومن جانب آخر أكدت  التقييمات  تغير  وأ  تؤكد

  على   تأكيدية   قيمة   ذات  يضاأ  تنبوئية   قيمه   لها  املعلومات التي تكون   حياناأل   من   كثير   في  ذإ املالية  للمعلومات  التأكيدية 

  مقارنتها   الوقت  نفس  وفي   ،املقبلة  السنوات   إليرادات   كأساس للتنبؤ  استخدامها   يمكن   الحالي   يرادات العامإ  املثال   سبيل 

العام  تنبؤات  مع في  تم  التي   الحالي  ايرادات    للمستخدم   يمكن  املقارنات  هذه  نتائج  ومن   املاضية   السنوات   اجراءها 

 (5) السابقة. التنبؤات   ألعداد التي تم استخدامها  العمليات  مستوى  ورفع التصحيح

 

 
لقياس املحاسبي وفقا الساس القيمة العادلة واثره على جودة املعلومات املحاسبية في الشركات (، ا2020: جعفر عثمان الشريف) (1)

 21(، املركز الجامعي بافلو، الجزائر، ص: 1(، العدد)2املجلد)،مجلة اراء للدراسات االقتصادة واالدارية،  السودانية
مجلة الدراسات  دور اإلفصاح املحاسبي في تحسين املعلومة املحاسبية للقوائم املالية،(، 2018: أحمد قايد نور الدين، لبنى بن زاف)(2)

 131الجزائر، ص : (، جامعة الشهيد حمه لخضر، الوادي،1(، العدد)11االقتصادية واملالية، املجلد)
(3): Don Herrmann, Shahrokh M. Saudagaran, Wayne B.Thomasc(2006), The Quality of Fair Value Measures For 

Property, Plant, and Equipment, Accounting Forum, Vol3.,Issue 1,p8. 
بهلول)(4) نورالدين  تحسين  (،  2011:  في  املحاسبية  املعلومة  الجزائريةدور  االقتصادية  للمؤسسة  اإلداري  اإلقتصاد  األداء  مجلة   ،

 .286(، جامعة خميس مليانة، الجزائر، ص :1(، العدد )2الجديد، املجلد) 
(5): Financial accounting standards board (2010), Statement of Financial Accounting Concepts No8 : Conceptual 

Framework for Financial Reporting, Norwalk,ct: FASB, p17. 
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 النسبية   هميةأل ا ا:ثالث

  ات و تحريف تلك املعلومة تتأثر  قرار ، أنه في حالة ما إذا تم إهمال أمهمة نسبيان املعلومة  أ حتى يمكن القول ب  

نب املالئمة  فهي مرتبطة  خاص من مختلف جوا  مستخدمي املعلومات املحاسبية، وتركز األهمية النسبية على جانب

مات بما فيها املعلومات  املعلو   السياق العام ملختلف املعلومات املتوفرة ملستخدميوحجم تلك املعلومة مقارنة ببطبيعة  

وال يمكن تحديد معايير كمية تمكن اإلدارة وتساعدها على تحديد ما    املتضمنة في التقرير املالي للوحدة االقتصادية،

 (1)، فهي تختلف من مستخدم ألخر .كانت هذه املعلومة مهمة نسبيا  ذاإ

 الصادق )املوثوقية ( عبير التخاصية  -2

 خصائص  خمس على املفاهيمي  اإلطار ركز ، حيثاملوثوقية أي  العادل  التمثيل  هي الثانية  األساسية  سمةال  

 عليها: االعتماد يمكن  حتى املالية البيانات في تنعكس أن  يجب  محددة

 ما؛  حد إلى االقتصادية األحداث  املالية البيانات تعرض أن يجب  :أوال ✓

✓  
ً
  ضرر   أي نتاج تكون  أن   يجب ال :ثانيا

ً
   محايد؛ بمعنى كان، أيا

  قانونية؛ قيود دون  االقتصادية لألحداث االقتصادي الجوهر   تقدم أن  يجب :ثالثا ✓

✓  
ً
   بحذر؛ الحكم  ممارسة تتطلب التي املؤكدة  غير األحداث بشأن اإلدارة  تتخذها  التي   القرارات اتخاذ  يجب :رابعا

✓  :
ً
 ( 2) .كاملة املالية البيانات  تكون  أن   يجب وأخيرا

  حدثت   األخرى التي   واألحداث  املالية  العمليات عن  بصدق  تعبر  أن  يجب  موثوقة  املالية املعلومات  تكون   حتى  

املالية   تعبر  أن   يجب  أي   وتصدرها،   عنها  تعبر  أن  الواجب  والظواهر  املنشأة  في   التي   الظواهر  عن  املفيدة  املعلومات 

  لتقييم  الكافية والخبرة  الوقت لديهم  يتوفر ال  الذين  لألفراد ملحة  ضرورة  املحاسبية املعلومات في فاملوثوقية (3) تمثلها،

التقارير   خلو   بمقدار  باملوثوقية  املحاسبية  املعلومات  تتسم  حيث   لهم،  املفيدة  املعلومات  واختيار  املالية  محتويات 

املالية  في  نشرها  يتم   التي  املعلومات   والعمليات   لألحداث  الصادق  والتصور   العرض   في  والتحيز  األخطاء  من  التقارير 

  لكنها   محدد  مقياس  ليست  فالثقة  الش يء،  هذا  عن  بصدق  أنه يعبر  على  معين  مقياس   في  الثقة  تعتمد  إذ.  االقتصادية

 .(4) القياس وسالمة املالية  واألحداث  عن الصفقات  املحاسبي  التعبير   صدق من التحقق من يمكنها معين مدى تمثل

 

 
في ظل التقارب مع     IASBاإلطار املفاهيمي املحاسبي الجديد ملجلس معايير املحاسبة الدولية(،   2015خالد قاش ي)  ،حمزة العرابي:  (1)

(، جامعة الوادي، الجزائر، ص:  8(، العدد)3مجلة الدراسات االقتصادية واملالية، املجلد)  ، FASمجلس معايير املحاسبة املالية األمريكي

68 . 
(2): Alexios Kythreotis (2014), Measurmentof  Financial Reporting Quality Based on IFRS  ConceptualframeWorc’s 

Fundamental Qualitative Characteristics, European Journal of Accounting Finance & Business, Vol 2,Issue (3), p7. 
ساهل)(3) بن  وسيلة  سايب،  رامي  األساسية (،  2019:  بالخصائص  وعالقتهما  العادلة  القيمة  ومحاسبة  التاريخية  التكلفة  نموذج 

(، 6، مجلة الدراسات املالية واملحاسبية واإلدارية، املجلد)BIASمن وجهة نظر مجلس معايير املحاسبية الدولية  -للمعلومة املالية املفيدة  

 . 437ئر، ص :(، جامعة العربي بن املهيدي، أم البواقي، الجزا4العدد)
 . 259، ص: مرجع سابق(، 2018: األخضر عزي، رابح طويرات)(4)
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 الكتمال  : ااوال

من فهم    حتى  يتمكن املستخدم  جميع  املعلومات الالزمة   ةالوصف الكامل  للظاهر   ان  يتضمن  يعني االكتمال   

 حول نوعية    املهمة  بالحقائق يتعلق العناصر، فإكمال هذا الوصف بشرح لبعض  الحدث بالنسبة

نوعيتها  و  تؤثر على  فد  التي  والظروف  والعوامل  العناصر  املثال   وطبيعتها طبيعة  الكامل  ي  على سبيل  الوصف  تضمن 

 (41).واملعدلة والقيمة العادلة للموجودات من حيث الطبيعة والعدد والتكلفة املبدئية

 الحياد  ثانيا: 

املعلومة  ترتكز  أن  يجب  التي  والخصائص  الشروط  أهم  من  يعتبر  الذي  الحياد  بشرط  يقصد      املالية   عليها 

  افتراضات   بحسب   وغير موجهة  عامة   املعلومة  لهذه   اإلعالم  خاصية  تكون   أن   يعنى   املالية  املعلومة  وحياد  الصادقة،

  املعلومة،  إنتاج  بمرحلة  كذلك  الحياد يتعلق  شرط  فإن   ثانية  جهة   من  أما  جهة،  من  محددة  أطراف  ولصالح  مسبقة

  يشترط   حيث   والتقدير،  القياس  وأساليب   واإلفصاح الكافي  املحاسبية  الطرق   أو  القياس  بدائل  اختيار  عملية  في  سواء

  محددة  أهداف  تحقيق بغية وليس  الكفاءة معايير  على والطرق مؤسسة البدائل  مختلف  بين املفاضلة   عملية تكون  أن

  وموثوقية   مالءمة   مدى هو  األساس ي  الشاغل  يكون   أن يجب  املعايير، تطبيق  أو صياغة عند  أنه   يعني   الحياد  .(2) مسبقا

 (3)أخرى   مجموعة  على القرار  صناع من واحدة مجموعة  لصالح املعلومات  اختيار  يمكن وال  املعلومات

 خلو من االخطاءال: ثالثا

أ   من وتعني  تخلو  املعلومات  القوائم   ن  مصداقية  على  تأثر  التي  وهي  الجوهرية  تمثل    االخطاء  حيث  املالية 

خالية من االخطاء     فمن ناحية عملية ال توجد معلومات،النسبية مقياس مهم للقياس للحكم على االخطاء    األهمية 

 : طاء مما يلييث يمكن ان تنتج االخح عبر  عن املركز املالي بشكل عادلت بشكل مطلق فاملعلومات املحاسبية

 ؛املعامالت والعمليات املعقدة ✓

 الروتينية   مقارنة  بالعمليات  واملعامالت   فيها  حيث تزيد نسبة االخطاء والعمليات  غير متكررة  املعامالت ✓

 ؛فهي نظرا  الن عمليات التقدير  هي محاولة  لتقريب الواقع    االخطاء  املعامالت املرتبطة بالتقديرات حيث تزيد نسبة ✓

 ينتج عنه  وجود االخطاء   والتحريفات باإلضافة  الى عدم القدرة   حيث  الداخلية الرقابة نظام ضعف حالة في ✓

 .(4) ى اكتشافه او تصحيحها بشكل مناسبعل

 

 

 
(1): Liana Gadau (2012), The Quality Increasing of Information The Financial Statements. A Rearrangement of the 

Qualitative Characteristics, Annals - Economy Series, Faculty of Economics , Constantin Brancusi University, vol. 

3,p126. 
جودة املعلومة املالية وفق النظام املحاسبي، وإشكالية الوصول إلى مستويات جودة  (،  2017سليمان بن بخمة، عبد الوهاب برحال):  (2)

الجز  املؤسسية  البيئة  داخل  املالي  املجلد)ائريةاإلعالم  االقتصادية،  للدراسات  االفاق  مجلة  العدد)2،  التبس ي، 1(،  العربي  جامعة   ،)

 . 158تبسة، الجزائر، ص: 
(3): Ahmad N. Obaidat (2007), op.cit, p28. 

 . 320ص:  مرجع سابق (،2019: خالد مقدم واخرون)(4)
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 تغليب الجوهر على  الشكل: رابعا

  وتلبيتا   التوافق  آليات  مع   تماشيا   الجزائري   املالي  املحاسبي  النظام   بها  جاء   التي   الشروط  أهم   من   الشرط   هذا   يعتبر

  وفق   املحاسبية  العمليات  بتسجيل  ملزمة االقتصادية    الجزائرية   املؤسسات  أصبحت   حيث   السوق،   اقتصاد  ملتطلبات

)القانوني  الشكل  منظور   من  وليس  االقتصادية  املزايا  مبدأ تحقيق  على  تعتمد  خالصة  اقتصادية  نظرة
466F

  تمثل   لكي  (1

   األخرى   واألحداث  املالية  العمليات  املعروضة   املعلومات
ً
؛  تمثيال

ً
  يختلف   وعندما,  تمثلها  أنها   املفترض  والتي من   صادقا

  عن   واإلبالغ  املحاسبة  تتم   أن   تتطلب  الشكلعلى  الجوهر    خاصية  فإن ,  القانوني  شكلها   عن   للعملية  االقتصادي  الجوهر 

) وحسب. لشكلها القانوني وليس  وآثارها  العملية جوهر
4

2) 

  البعض   لبعضها  مكملة   فإنها   الصادق  التمثيل   خاصية   تميز  باعتبارها  عالهأ   املذكورة  ربع األ   الخصائص  ن إ  

  تتحقق   ال   املثال  سبيل   فعلى.  لها  ومعززة  مدعمة   ألنها  ،ساسيةاأل   الخاصية   على   سلبا  سيؤثر  منها   واحدة  ي أ  وغياب

  في   نقص  الى  ذلك  سيقود  فبالتأكيد  الشكل  على  الجوهر  تغليب  وأ  خطاءأ  وأ  تحيز  هناك   كان  ذاإ  كتمالاإل  خاصية

 .لها الكاملة الصورة عن  تظفر الصادق  التمثيل لخاصية  املعززة الخصائص    بين الترابط  فهذا  هنا  ومن   املعلومات

للمعلومات املحاسبية وفق اإلطار املفاهيمي املشترك  املعززة  النوعية  الخصائصاملطلب الرابع: 

 ( FASB وIASB)بين 

تعتبر  نوعية  خصائص  أربع  املحاسبة   ملعايير  الدولي  املجلس  يحدد  ذلك،  إلى  باإلضافة     مكملة   محسنة 

  بالخصائص   تتميز   املالية  املعلومات  تكن  لم   إذا   أنه   هو  األساسية  الخصائص  عن   الرئيس ي   والفرق .  األساسية  للخصائص

  فإن   تحديًدا،   أكثر  وبشكل .  للمستخدمين  مفيدة  معلومات  توليد   يمكنها   ال   وحدها  املعززة  الخصائص   فإن   األساسية 

) والتحقق. وقابلية الفهم املناسب، والتوقيت قابلية املقارنة، التعزيز هي خصائص
4

3) 

 املقارنة  قابليةخاصية  -1

   ديد نقاط التشابه واالختالف األساسيةمن تح القوائم املالية ة تمكن مستخدمي  يقصد بهذه الخاصي  

تم اختفاء هذه الجوانب باستخدام طرق محاسبية غير مماثلة. ويجب أن يكون  طاملا انه لم يالقتصادية  في الظواهر ا 

املستخدمين قادرين على مقارنة القوائم املالية عبر الزمن من أجل تحديد االتجاهات في املركز املالي وفي األداء، كما   

بمقدورهم   يكون  ان  املاليجب  القوائم  يقيممقارنة  أن  أجل  من  املختلفة  للمؤسسات  واداءها  ية  املالية   مراكزها  وا 

الحداث االخرى يجب  وا وعليه فإن عملية قياس وعرض األثر املالي للعمليات املالية املتشابهة  ،مركزها املالي    في  والتغيرات

 املختلفة،    ساس ثابت للمؤسساتفي املؤسسة وعبر الزمن وعلى أ ساس ثابتان تتم على أ

 
 155، ص: مرجع سابق(، 2017: سليمان بن بخمة، عبد الوهاب برحال)(1)
اثر التزام  منظمات املجتمع املدني بمتطلبات االفصاح املحاسبي وجودة املعلومات   (،2018: علي ناظم الشيخ، حيدر عباس العطار)(2)

مجلة  ،-دراسة تحليلية آلراء عينة من االساتذة الجامعيين وممتهنين املهن في منظمات املجتمع املدني-املحاسبية في عملية اتخاذ القرار  

 .361(، العراق، ص :23(، العدد)10االنبار للعلوم االقتصادية واالدارية، املجلد) جامعة
(3): Alexios Kythreotis (2014), ), op.cit, p7. 
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ن يكون  ارنة إعالم املستخدمين عن السياسات واثار هذه التغيرات ويجب أاملق  خاصية قابلية  ومن أهم  ما تتضمنه

)ديد االختالفات  في تلك السياسات املستخدمون قادرون على تح
9F

1) . 

 (2) :أساسين عنصرين  توفر يجب الخاصية   هذه توفر جل أ ومن

 القياس مجاالت  في سواء وذلك إعدادها في املتبعة  والطرق  األساليب بتوحيد ويقض ي  :التوحيد  عنصر  ▪

 اإلفصاح؛ مجاالت أو

 األسس   إتباع  في التماثل   توفر ضرورة  ويقض ي التوحيد، لعنصر مكمل االتساق عنصر : االتساق عنصر  ▪

 املعلومات تكون  لكي واإلفصاح  القياس مجاالت في وذلك املتتالية   املالية الفترات مدار  على نفسها واملبادئ

 . للمقارنة قابلة املنشورة  املالية

   سب التوقيت املناخاصية  -2

  البديهي   فمن  القرارات،  اتخاذ  عملية  في  التأثير  قدرتها على  أو  منفعتها  تفقد  قبل أن   حينها  في  املعلومات  توفير  

 محددة   دائما   تكون   اتخاذه  عملية   أن   إذ  القرار،  على  تأثير   يكون لها  فلن  إليها،   الحاجة   عند  املعلومات  تتوفر   لم  إذا  أنه

  غيرها  من  أكثر   سرعة  تستلزم القرارات   القرار، فبعض طبيعة   اختالف  مع  املالئم التوقيت  ويختلف معينة،  زمنية  بفترة

)املالئمة  املعلومات  توفير  في
F

  القرارات،   في  التأثير   على  قدرتھا  تفقد   ن أ  قبل   متخذي القرار   لدى   املعلومات   توافر   أي   ،(3

الوقت  ھاإلي  الحاجة   عند  املعلومات  توافر   عدم  حالة  وفي   املالئم   التوقيت   ألن   التوقيت  في  املالءمة  تفقد  املحدد  وفي 

  اتخاذ  أو محددة  مھمة  إلنجاز   املناسب  الوقت في  للمستخدمين   توفر املعلومات  ضرورة  إلى يشير  املحاسبية   للمعلومات

) محدد قرار
4

4) . 

 قابلية التحقق خاصية  -3

  التحقق  يمكن ال  التي املعلومات. املعلومات  مصداقية يضمن ألنه التحقق،  هي  خاص بشكل املميزة الخاصية  

  إمكانية   تتضمن.  مباشر  غير   أو  مباشر  طابع   ذات   التحقق   قابلية  تكون   أن   يمكن  ،بالكامل   موثوقة  اعتبارها   يمكن   ال   منها

  طريقة   أو  تقنية  استخدام  من  املباشرة  غير   التحقق  إمكانية  تتكون .  املباشرة  املالحظة  أو  القياس  تطبيق  املباشر  التحقق 

  تنفيذها   يتم   التي   املالية  املراجعة   خالل   من   ضمانه   يجب  الفاعلية   صحة   من   والتحقق  األولية  البيانات  نفس   مع  معينة

  في  الواردة التفصيلية واألحكام  العامة  املحاسبة   ملبادئ السليم التطبيق   أن  ُيفترض  املحاسبة،  على ابناءً . يحح ص بشكل 

47املعلومات ملصداقية الضامن هو  القانونية اللوائح

 (6) :رئيسية جوانب ثالثة للتحقق )5(

 
 .121، ص: مرجع سابق(، 2019: زوينة مخلخل، مفيدة يحياوي)(1)
 . 159، ص: مرجع سابق(، 2017: سليمان بن بخمة، عبد الوهاب برحال )(2)
، دار وائل، عمان، األردن، ص:  1، طمدخل النظرية املحاسبية: اإلطار الفكري والتطبيقات العملية(،  2005: رضوان حلوة حنان)(3)

192-193 . 
 . 71ص:  مرجع سابق،(، 2013: عبد هللا محمد طالب باخجة )(4)

(5): Marena Strojek-FilusI (2013 ),Qualitative Characteristics of the financial information Presented  in Financial 

Statements According To IFSR/IAS Versus The Information Function – Contribution ToT the HE Disussion, Ad 

Alta : Journal of Interdisciplinary Research, Vol: 03 , Issue1,p116 
)6( :L. Todd Johnson)2005(, Relevance and Reliability, FASB Report, p2-3. 
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اقبين  بين   اإلجماع ▪   و أ  واحدة  قياس  جهة   بواسطة  تحديدها  يتم  التي  القياسات  دعم   أو  تأكيد  يتم  أن  يجب:  املر

 . ةالظاهر   نفس قياس من  أساس ي  بشكل  النتيجة  نفس تحقق أخرى   قياس جهات  ِقبل  من  دعمها

لألشياء  ضمان ▪ افق  التأكد  هو  املراجعة  من  لغرضا  :االقتصادية  واألحداث  التو   املعلومات   مطابقة  من  توفير 

  بسبب   و  االقتصادية  األحداث  مع  املحاسبية  املعلومات  تتوافق  الحقيقية قد ال  االقتصادية  الظواهر  مع  املحاسبية 

  سبيل   على)  مقصود  غير   بالقياس  القائم   يكون تحيز   قد.  سواء  حد  أو على  انحياز القياس   أو  بالقياسانحياز القائم  

الى املهارات  املثال،  من    إثباتها   يمكن   والتي  ،(النزاهة  الى  االفتقار  بسبب   املثال،  سبيل  على )  متعمد  أو(  بسبب االفتقار 

  املرجح   غير   من  التي  القياس  طريقة  استخدام  عن  القياس  انحياز  ينتج .  القياس  خالل التطبيق غير الصحيح لطريقة

  أو   العنصر  شأن   من   تقلل   نتائج  عنها باستمرار  التي ينتج  الطريقة  مثل  ، تمثيله  إلى  تهدف  ما   تمثل   نتيجة التي  إلى  تؤدي  أن

 .فيه تبالغ

القياس املحاسبي نفسه  خالل  من    (املنفصل: يتم التحقق مباشرة )أو  املباشر  غير   التحقق  مقابل  املباشر   التحقق ▪

من قبل فحص املدخالت وإعادة   التحقق غير املباشر يتمفي حين    كميتها.   من   للتحقق   املخزونات  عد سبيل املثال    على

باستخدام املخرجات  املنهجية    احتساب    يتم   الذي  للمخزون،   الدفترية  القيمة   هو  ذلك  على  ثال ماملحاسبية  نفس 

  النهائي   املخزون   حساب  وإعادة(  والتكاليف  الكميات)املدخالت    من   التحقق   طريق   عن  مباشر  غير   بشكل   منه  التحقق 

 (FASB , 2010 , QC13 (. ) على سبيل املثال ... LIFO   ،FIFO أي)  باستخدام أحد الطرق 

 قابلية الفهم  خاصية  -4

  ، ميز  وأن  تعرض بشكل واضح  وبسيطوت  املعلومات املحاسبية ينبغي ان تكون مفهومة لذلك يجب أن تصنف  

ولزيادة وضوح  املعلومات  تعني امكانية    ،وأن وضوح املعلومات تعني امكانية فهمها واستيعابها بسهولة من قبل املستفيد

ولزيادة وضوح  املعلومات  يمكن دمج املعلومات املتشابهة وفصل املتباينة   فهمها واستيعابها بسهولة من قبل املستفيد 

 (1) .واشكال ليمكن تفسيرها  بكل بساطةووضعها  في جداول 

 تتعلق  التي  الخصائص  من  مجموعة  تحكمها  املعلومات  فهم  قابلية  أن   القول   يمكن  أدق  وبشكل  

  واملحاسبية،   االقتصادية  واألنشطة  باألعمال   معقولة  معرفة  لديه  يكون   أن  يفترض املعلومات باملستخدم،فمستخدم

  القضايا   حول   املعلومات  استبعاد   عدم   يجب   كما   أكبر،  وعناية باهتمام  املعلومات   دراسة  في  الرغبة   لديه  تكون   وأن 

  استبعادها   وعدم  االقتصادية  القرارات  صانعي لحاجات  مالئمة  كانت  إذا   املالية  القوائم  في  إدخالها  يجب  التي   املعقدة

  املعلومات   قابلية  قياس  يتم   فإنه  تقدم،   ما  على  تأسيسا.  (2) املستخدمين  بعض  طرف  من   فهمها   الصعب  من   أنه  بحجة

 (3):كالتالي أساسية  عناصر خمسة على باالعتماد للفهم

 تصنيفها؛ وطريقة السنوي   التقرير في الواردة املعلومات  تنظيم مدى ▪

 املعلومات؛  عرض في واإلفصاح والبساطة الوضوح  درجة ▪

 
 .236، ص: مرجع سابق(، 2013: عبد هللا محمد طالب باخجة )(1)
، مجلة دراسة تطبيقية -املالية إسهامات النظام املحاسبي املالي في تحقيق الخصائص النوعية للمعلومات (، 2017حنان قسوم):( 2)

 68(، املركز الجامعي بتندوف، الجزائر ، ص 2(، العدد)3مجاميع املعرفة، املجلد) 
  نفسه: ( 3)
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 اإليجاز؛   وضمان العالقات  وتوضيح الفهم  لتحسين  وجداول   أشكال  وجود أهمية ▪

 ومفهومة؛ سهلة بطريقة العالقة ذات والجمل الكلمات بين يجمع السنوي   التقرير  معد كان  إذا ما ▪

 . املعلومات تلك مستخدمي لدى والفهم  واإلدراك   الوعي مستوى  ▪

 النظام املحاسبي املالي  وفق املحاسبية للمعلومات النوعية الخصائصاملطلب الخامس: 

  ولى األ   جمادة20  في  املؤرخ 156  -08رقم التنفيذي  املرسوم  من  8  رقم  مادته  في  فنجده (SCF)  الرجوع   تم   ما   وإذا   

  يوجب   املالي،  املحاسبي   نظام  املتضمن 11-07  القانون   أحكام   تطبيق  واملتضمن  2008  سنة  ماي   26  ل   املوافق   1429  عام

) في  تنحصر  والتي  النوعية  الخصائص  على  املالية  القوائم  في  الواردة  املعلومة  توفر
4

  قابلية  ،(املصداقية)  الدقة  ،املالءمة(  1

ي املعجم  بالتعاريف أيمها في امللحق الخاص  لى مفاهعلى التطرق إوقد اقتصر   . (الفهم قابلية) الوضوح   ،املقارنة

 :يمكن إيجازها في الجدول املواليو 

 املالي  املحاسبي  لنظاما وفق  املحاسبية للمعلومات النوعية  الخصائص(: 31)  رقم جدول ال

 التعريف  اسم الخاصية 

تأثيرها على القرارات االقتصادية  حيث تسمح لهم  بتقييم االحداث املاضية   ندعتكون املعلومة مالئمة   املالئمة

 . والحالية واملستقبلية 

 . تكون املعلومة معدة ومعروضة بصفة مستمرة  حيث تسمح ملستخدميها  بمقاربات زمنية بين املؤسسات  قابلية املقارنة

تكون املعلومة ذات مصداقية اذا  كانت خالية من االخطاء حيث يمكن ملستعمليها الوثوق بها  نتيجة إلعطائها   املصداقية

 صورة صادقة  عما هو مفترض  ان تقدمه  او ما ستقدمه بصورة عقولة. 

في املحاسبة واالقتصاد     تكون املعلومة سهلة الفهم  من طرف مستعملها  وان تكون لدى هذا االخير  دراية ومعرفة قابلية الفهم 

 باإلضافة الى رغبته في دراسة املعلومة بجدية .

رجب 23قرار مؤرخ في  ،(2009)الشعبية الديمقراطية الجزائرية الرسميةللجمهورية الجريدة اعداد الباحثة باالعتماد علىمن : املصدر

افق ل 1429لعام  ا مدونة الحسابات  ذ، يحدد قواعد التقييم واملحاسبة ومحتوى الكشوف املالية وعرضها وك2008يوليو 26 ث املو

 .(القسم الخاص باملالحق)سابق مرجع ،  وقواعد سيرها

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 .12 :ص مرجع سابق،(، 2008الجزائرية الديمقراطية الشعبية) الرسميةللجمهورية الجريدة:(1)



   في تحسين ومالئمة املؤشرات املالية املادية للتثبيتات الدوري التقييممساهمة                                                          الثالث   الفصل 

 164  
 

 املالية  واملؤشرات املادية للتثبيتاتنماذج التقييم الدوري  بين  العالقة: الرابع املبحث

  البد ،  القرارات   اتخاذ  في  املستفيدين  مساعدة على  يجاباإ  تساهم   وان   فعالية ذات  املالية املؤشرات  تكون   حتى

  ولكي   ،املالية  املؤشرات  لحساب  وليةاأل   املادةه  باعتبار   فعالية  ذات  خرال   هو  املالية  للقوائم  املعلوماتي  املحتوى   يكون   نأ

  التقييم   عملية   ن أ  بماو   والنوعيةي  ساسية األ   بشطريها   النوعية  الخصائص   توفر  من  البد  جودة  ذات  خيرةاأل   هذه   تكون 

  التكلفة   على  يعتمد  والذي   التكلفة   نموذج  الثاني  الفصل  في  ليهإ  تطرفنا  ن وأ  سبق  وكما ،  نموذجين  تشمل  الدوري

  ثر أ . فإن لهذه األخيرة  كأساس  العادلة القيمة  على   يعتمد  والذي   التقييم  عادةإ فهو  الثاني النموذجو  كأساس  التاريخية

 .  املحاسبية  املعلومات على تؤثر بدورها والتي املالية القوائم على

 املحاسبية املعلومة ومالئمةللتثبيتات املادية نماذج التقييم الدوري  بين طلب األول: العالقةامل

  فيها    تغييرا  تحدث  نأ  لها  يمكن   كما  ستتخذ   التي  بالقرارات  صلة   على  تكون    كونها  املالئمة   املعلومة  حيث تعرف

 . تؤكدها وأ

 املحاسبية  املعلومة العالقة بين نموذج التكلفة ومالئمة -1

فان هذه االخيرة ال تقدم الكثير فيما   لكون نموذج التكلفة يستند إلى التكلفة التاريخية كأساس للتقييم،

وبالتالي فهي تفتقر لخاصية القدرة على  ( 1)  يخص التوقعات املستقبيلية وذلك رغم اتساقها بمبدأ استمرارية النشاط .

، حيث أن القيمة  مين توفر معلومات مقيدة للمستخد ان التكلفة التارخيةفالتنبؤ  ، اما بالنسبة  للقيمة التاكيدية 

  حتى  ينخفض،  االصل   قيمة  بأن تظهر  ،مخصوما منهااالهتالك املتراكم   التارخية بالتكلفةلالصول املقاسة الدفرتية 

 (2).السابقة التوقعات تصحيح أو  تأكيد عن بعيدة فهي ليوبالتا السوق، في ترتفع قيمته كانت وإن

عليها   ينطوي  التاريخية  التكلفة  ان  الى  ب  حيث،   القياس  تحيز باالضافة  القياس  ترتبط  لوحدة  الشرائية  القوة  ثبات 

، وهنا فالتكلفة  هذا األساس  فترات التضخم على مصداقية القوائم املالية املعدة على  وهذا ينعكس سلبا في  النقدي،  

 التاريخية تفتقد لخاصية التاكيد .

 . نموذج التكلفة غير مالئمة للمستخدمين وغير محدثةالناتجة عن تكون املعلومات عن وعليه 

 املحاسبية مالئمة املعلومة نموذج اعادة التقييم و  بين  العالقة  2- 

أ  نجد  اخر  نموذج من جانب  العادلة    لى إ  يستند الذي      التقييم   عادةإ  ن  أن    ،   للتقييم  كأساس   القيمة  أي 

لى القيمة العادلة يوفر معلومات مالئمة ملستخدميها عن طريق توفير معلومة آنية أو حالية )خاصية الوقت  ع االعتماد  

الذي يوفر إمكانية توقع األحداث املستقبلية بشكل    ، املناسب(، وأنها تمثل الوقائع االقتصادية في تاريخ حدوثها األمر

  قيمة   تصحيح  مثل  ة القدرة التنبئية( ، باإلضافة إلى قدرتها على تصحيح املعلومات التاريخية السابقة يأفضل )خاص

 
، املعلومات املحاسبية بين مالءمة القيمة العادلة وموثوقية التكلفة التاريخيةجودة (، 2019محمد أمين عكوش، بشير كشرود) :( 1)

 .234 (، جامعة حسيبة بن بوعلي، الشلف، الجزائر، ص:21(، العدد)15مجلة اقتصاديات شمال افريقيا، املجلد)

  نفسه:( 2)
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)العادلة  أو   الصحيحة   قيمته   من   والتأكد   الزمن   عامل   لتغير   نتيجة   النقد 
4

  مالئمة   أكثر  العادلة  القيمة  وفق  فالقياس  ،(1

  التوقيت   وفي  (ةيرجع)  عكسية   تغذية  يوفر   حيث  ،لألصل  الحالي   السوق   سعر  يعكس  ألنه  واملقرضين   للمستثمرين 

  (42) .املناسب

  ترتفع   املالئمة   هذه   أن   كما  للمستخدمين.   مالئمة  التقييم   إعادة  نموذج   عن  لناتجةا  املعلومات   تكون   وبالتالي

 لها(. مدخالت قياس القيمة العادلة واالسلوب املتبع في ذلك )توافقا مع التسلسل الهرمي   عن اإلفصاح   كلما تم 

 لمعلومةل الصادق  والتمثيلللتثبيتات املادية  الدوري التقييم نماذج  بين العالقة: الثاني  املطلب

 املحاسبية

واملتمثلة في  الشمول  ،  ن خاصية التمثيل الصادق تحتوي على مزيج من الخصائص الثانويةلقد ذكرنا سابقا أ

 ومنه يمكن ابراز اثر نماذج التقييم الدوري على كال منها: والحياد والخلو من االخطاء 

 املحاسبية   علومةالتمثيل الصادق للمو   التكلفة  نموذج بين العالقة -1

  وضوعية، امل  من  أكبر  درجة  لنا  يوفر    الذي  األمر   بياناتها   من   التحقق  بإمكانية  التاريخية  التكلفة  ميزتتحيث  

ير  التغي أو  ل للجد  قابلة  وهي غير    التجارية،   عاملةامل  أو  الصفقة   حدوث  عند   بالكامل   فةومعرو محددة    األسعار  نأ  ذلك

  املحاسبية   املعلومات  على  االعتماد  إمكانية  وبالتالي  والوثائق،   ستنداتبامل  مؤيدة  افتراضية  وليست  واقعية  أنها  كما

  املسجلة  واملبالغ  الفعلية،  حداثاال   على  مبنية   فهي (  3). الشخص ي  والتحيز  تيةالذا  عن  البعيدة  وثوقيةامل  درجة  الكتسابها

ان  .(4) االداري   التحيز  من  وخالية   للتحقق  وقابلة  موثوقة   للزيادات   املتماثلة  غير  املعالجة  أنيرى    البعض  إال 

  حيث .  محايدة  ليست  وبالتالي  متحيزة  محاسبية   معلومات  تولد  التاريخية،  التكلفة  نموذج  ظل  في  القيمة  في  والتخفيضات

 في   السلبية  بالتغيرات  فقط  يعترف  املعلومات، ألنه   لتشويه  وسيلة  يكون   قد   التكلفة  في نموذج  والحذر   الحيطة   مبدأ  أن

  أن .   غير محايدة    بذلك  فهي  (  5) .بها  باالعتراف   يسمح  ال  القيمة فإنه  في  بارتفاعات  األمر  تعلق  إذا  أما  قيمة األصول،

  قيم   ألنها    ، تماًما  عرضها  يتم  التي   كل جوانب الظاهرة  املعلومات  امستخدمو   يعرف  ال  قد  التكلفة،  نموذج   استخدام

 شاملة.القدر فهي غير   بنفس الجدد  املستثمرين  تخدم ال  وقد سابقة

 بعض مكونات خاصية التمثيل الصادق.يحقق  التكلفةومنه يمكن القول أن نموذج 

 

 

 

 

 
واإلفصاح املحاسبي في املجموعة ثث دراسة مقارنة بين مجموعة أثثر تطبيق القيمة العادلة على القياس (، 2015: سبتي اسماعيل )(1)

 . 193 :، صمن الدول، مرجع سابق
(2): Volha Shamkuts)2010(, Fair Value Accounting, BS-Thesis In Business Administration, University of Iceland, p16. 

مجلة   ،دراسة مقارنة بين التكلفة التاريخية والقيمة العادلة من وجهة نظرمهنيي املحاسبة في الجزائر(، 2018: عبلة قوادري)(3)

 . 111، الجزائر، ص: 2(، جامعة البليدة2(، العدد )13األبحاث االقتصادية، املجلد)
(4): Volha Shamkuts(2010), opcit ,p16. 

 . 235، ص:  سابق  مرجع (،2019محمد أمين عكوش، بشير كشرود)  :(5)
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 املحاسبية  للمعلومة الصادق  والتمثيلإعادة التقييم    نموذج بين العالقة -2

 قابلة مدونة وثائق على تعتمد  ال  ألنها  موثوقية أقل  العادلة القيمة قياس على الناتجة   املعلومة تعتبر

  إلى  األحيان بعض في تستند  ومستقبلية  حالية وتوقعات قيم على تعتمد  بل ،الضرورية  املعالجات  اجراء  عند للفحص

) الخاطئ الشخص ي  الحكم 
4

  الحالية القيمة   معرفة  الرصيد رؤية  لك تتيح قد  التقييم، إعادة  نموذج استخدامفب ،(1

  االقتصادية لحقيقة االى   أقرب  واقعية معلومات تعطي العادلة  فالقيمة، حددامل  وقت ال ذلك عند  الثابتة  لألصول 

ال تميل الي    فهي آخر، على عنصر إغفال  دون  ،املحيطة بالبنود املراد تقييمها  الظروف كل بعين االعتبار  تأخذ  النها ،

  إلى األول   املقام فييستند  العادلة  بالقيمة القياس   أنايضا   من املعروف و  ،خيةيالتار  التكلفة  من حيادا أكثر  فهيجهة  

  الخطأ   احتمال يزيد ذلك، على عالوة ، التكلفة  بنموذج مقارنة أعلى يكون  أخطاء وقوع احتمال  فإن بالتالي التقدير،

  تقدير ألن  ،قيمتها  لتقدير تقديًرا تتطلب التي  العناصر حالة هيأي   ،تقييمه املراد للبند نشط سوق  هناك يكن لم  إذا

  يكون  وبالتالي كبير، حد إلى  شخص ي حكم تطبيق يتطلب املحددة، والتقنيات  النماذج باستخدام العادلة القيمة 

  تكون  ال قد) عليها اإلعتماد يمكن  ال  قد النشطة   غير  األسواق في العادلة  القيمة تقديراتأي أن   (2) .أكبر  لخطأ عرضة

 (3)(.بالثقة جديرة

 الصادق.  التمثيل  خاصية  مكونات بعض نموذج إعادة التقييم يحقق  أن  القول  يمكن  ومنه

 ملوازنة بين خاصتي املالئمة والتمثيل الصادق في ظل نماذج التقييم الدوري للتثبيتات املادية ا-3

 نموذجي   بين  املقارنة  عند  املفاضلة  أساس  واملوثوقية  املالئمة  خاصيتي  من  تحقيقه  املطلوب  القدر  يمثل

  فإن   املالئمة  من   أقل قدراو   املوثوقية من كبيرا  قدرا  التاريخية  التكلفة  نموذج  يحقق  حين  ففي  ،اعادة التقييمو   التكلفة

  ال  وألنه. نشطة سوق   غياب ظل في خاصة املوثوقية، من   أقل قدراو  املالئمة  من أكبر دراق يحقق العادلة القيمة  نموذج

  املالئمة   تكون   املواقف بعض  ففي   بينهما،  املوازنة يجب فإنه   املوثوقية،  أو   املالئمة  خاصيتي   من  أي  عن  االستغناء يمكن

  ظرف   أي   تحت   يمكن  ال  نهأمن الدراسات ب  العديد  أجمعت  فقدذلك    ومع   أخرى،  مواقف  في  والعكس  املوثوقية  من   أهم 

إلى    .بالكامل  املوثوقية  أو  املالئمة  من  بأي  التضحية  الظروف  من الدراسات  من  العديد  توصلت    محاسبة   تميزولقد 

  التكلفة   محاسبة بخالف وذلك املالئمة  خاصية فيها تتوفر بمعلومات املالية  التقارير مستخدمي بتزويد العادلة  القيمة

  تحقيق   على  العادلة  القيمة  قياس  أساليب  بعض  وفاعلية  كفاءة  عدم  هي  الرئيسية  املشكلة  أن  حين  في  التاريخية،

  السعر   أن  على  املعايير  معظم  ركزت  فقد  هنا  ومن  التاريخية،  التكلفة  محاسبة  في  الحال  هو  كما،  املوثوقية  خاصية

  األخرى   القياس  أساليب  أن  حين   في  موثوقية،  وأكثر  العادلة  للقيمة  املحددة  املقاييس  أفضل  هو  نشطة  سوق   في  السوقي

  موثوقية   درجة  ذات  الحاالت  جميع  في  تبقى   أن  على  ممكنة،  موثوقية  درجة  أعلى  على  الحصول   فيها  يراعى  العادلة  للقيمة

 ( 4) .األقل  على مقبولة

 
واإلفصاح املحاسبي في املجموعة ثث دراسة مقارنة بين مجموعة من أثثر تطبيق القيمة العادلة على القياس (، 2015: سبتي اسماعيل)(1)

 .19، ص: الدول، مرجع سابق
 . 235، ص :املرجعمرجع (، 2019: محمد أمين عكوش، بشير كشرود) (2)

(3): Volha Shamkuts(2010), opcit ,p17. 
في ظل  أثر توجه معايير املحاسبة نحو القيمة العادلة على الخصائص النوعية للمعلومات املحاسبية (، 2009رضا إبراهيم صالح) :(4)

 .33(، جامعة اإلسكندرية، مصر، ص: 2(، العدد )46مجلة كلية التجارة للبحوث العلمية، املجلد) األزمة املالية العاملية،
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 والخصائص املعززة للمعلومة للتثبيتات املادية املطلب الثالث: العالقة بين نماذج التقييم الدوري

 املحاسبية

وتوفر هذه االخيرة في  يل الصادق ،ثاملالءمة والتمكما ذكرنا سابقا توجد جملة الخصاص املعززة لخاصية  

 املعلومة  يزيد من جودتها  . 

 املحاسبية  للمعلومة املقارنة وقابلية  الدوري التقييم  نماذج بين العالقة -1

اثنين بين  املقارنة  إمكانية  من  التاريخية  التكلفة  استخدام  يحد  نفس    قد  )لها  املتساوية  األصول  من 

واملكتسبة في نقاط زمنية مختلفة، هذه الصعوبة في املقارنة ليست فقط في البيانات املالية للشركة، بل  الخصائص(  

، وبالتالي  يمكن للقياسات وفق التكلفة التاريخية ان تعيق قابلية املقارنة من  (1) تظهر أيًضا عندما نقارن بين شركتين

ذا كان  إ(2) صر املتشابهة وأوجه االختالف بين العناصر املختلفة.خالل عدم القدرة على تحديد أوجه التشابه بين العنا 

يساهم بشكل كبير في تحسين إمكانية     نموذج اعادة التقييم  من املمكن قياس القيمة العادلة بشكل موثوق به، فإن  

هناك إمكانية املقارنة بين أصلين متساويين تم الحصول عليهما في نقاط زمنية مختلفة. ومنه يمكن    فمثال.  (.3) املقارنة

خاصية  ا القول   يحقق  فهو  التقييم  اعادة  نموذج  عكس  على  للمقارنة  القابلية  خاصية  يحقق  ال  التكلفة  نموذج  ن 

 .القابلية للمقارنة

 املحاسبية  للمعلومة التحقق وقابلية الدوري  التقييم نماذج  بين  العالقة -2-

  االقتصادية  الظواهر بصدق  تمثل املعلومات أن  للمستخدمين  التحقق  إمكانية  هذه الخاصية ضمنت

  خالل   من  مباشر  غير  بشكل  أو  ،التأكد مثال من تكلفة الشراء  مثل  مباشًرا  التحقق   يكون   أن  يمكن.  تمثلها  أنها  تدعي  التي

  التحقق   خاصية  لضمان  التقييم  إعادة  فإن نموذج التكلفة يتفوق على نموذج. وفي هذا السياق  البيانات  استخدام

تكلفة ناحية نموذج  مالحظتها بسهولة،  يمكن  الشراء  لكون    القيمة   من  التحقق  الصعب  فمن  التقييم  إعادة  أما من 

  ومنه .نتيجة ملختلف التقنيات التي تقدر على اساسها في حالة عدم توفر االسواق النشطة    التثبيتات  لبعض  العادلة

 تحققال  قابلية التقييم في تحقيق خاصية  إعادة نموذج  التكلفة يتفوق على  نموذج أن   القول  يمكن

 املحاسبية    للمعلومةوالتوقيت املناسب الفهم  وقابلية  الدوري التقييم  نماذج بين العالقة -3

يقوم نموذج إعادة التقييم على القيمة العادلة، والتي تستند إلى عدة مداخل وأساليب لتقديرها مما يجعلها  

  فهم   في  عديدة  مشاكل  إلى  يؤدي  أن  يمكن  تقنية    من  أكثر   استخدام، اال ان    املناسب  الوقت  في  رغم انها   صعبة الفهم

نموذج التكلفة فهو  على غرار  ،  بحاجة الى درجة معينة من املعرفة الكافية للفهمبدورهم  لكون مستخدميها    املعلومات

  ماضية مستندة الى قيم    ولكن املعلومات املقدمة من خالله تكون  ،   سهل وواضح وبسيط وال يحتاج الى معرفة سابقة

اتخاذ قرارات غير سليمة احيانا   الى  ما يؤدي    إعادة   نموذج  على  يتفوق   التكلفة  نموذج  أن  القول   يمكن   ومنه  .وهذا 

  خاصية   تحقيق  في  التكلفة  نموذج  على  التقييم  إعادة  نموذج  يتفوق في حين     .  الفهم  قابلية  خاصية  تحقيق  في  التقييم

 . املناسب التوقيت

 
 . 235: ص ،مرجع سابق (، 2019: محمد أمين عكوش، بشير كشرود ) (1)

(2): Volha Shamkuts(2010), opcit ,p17. 
 . 235، ص: مرجع سابق (، 2019محمد أمين عكوش، بشير كشرود ) : (3)
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  الخصائص معظم في على نموذج التكلفة  وتأسيسا على الطرح السابق فإن نموذج إعادة التقييم يتفوق  

 نموذج التكلفة.  تقدمها  التي تلك من للمستخدمين فائدة أكثر  محاسبية معلومات  وبالتالي فهو يقدم النوعية،

 تحسين في  ومساهمتها املالية القوائم  على املادية  التثبيتات  تقييم إعادة  أثر : الرابع  لباملط

 املالية  املؤشرات

  تم ي حيث بها، تقارن  التي  واملعلومات إليها  تستند املعلومات التي جودة علىاملالية  املؤشرات جودة تتوقف

باالستناد إلى القوائم املالية،   املالية،  البيانات  بين العالقات  تتضمن التي  الحسابية العمليات  على قرارات بناءا  تخاذإ

م املالية من خالل التغييرات  وكما ذكرنا سابقا فإن عملية إعادة تقييم التثبيتات املادية تحدث تغييرات على القوائ

التي تمس البنود الخاضعة لعلمية إعادة التقييم . وأن هذه األخيرة ستساهم هي االخرى في التأثير على املؤشرات  

 املالية.

 املالية  القوائم  تقييم التثبيتات املادية على  عادةإ  ثر أ -1

مستوى قائمتي املركز املالي والدخل     على  تثبيتات املادية عدة تأثيراتالينتج عن االعتراف بفارق إعادة تقييم  

 :  اثير على الحسابات التالية الت  وذلك من خالل 

   نتيجة الدورة   على   التأثير  :والأ

زيادة في مصاريف  عادة التقييم السلبية ينتج عنه  إن االعتراف بنواقص إعادة التقييم الناتجة عن عملية إ

وأن أي تسويات الحقة قد ينتج عنها العكس وذلك  . والتي بدورها تخفض من نتيجة االستغالل والدورة  ،االستغالل

 من خالل استرجاع الخسارة.

 موال الخاصة ثانيا: التأثير على األ 

األموال   قيمة  في  زيادة  االيجابية  التقييم  إعادة  عملية  عن  الناتجة  التقييم  إعادة  بفوائض  االعتراف  ينتج 

وأن أي تسويات الحقة قد ينتج عنها العكس )حالة إعادة تقيم  ،( لها  105الخاصة نتيجة إضافة فارق إعادة التقييم )ح/

 ثانية سلبية(.

 وم  والخصصول ا: التأثير على مجموع األ ثالث

تطلب االعتراف بعد عملية إعادة التقييم سواءا كانت إيجابية أو سلبية إظهار التثبيتات املادية  محل عملية  ي

التقييم   إعادة  لحظة  العادلة  القيمة  وهي  الصافية  املحاسبية  القيمة  بتعديل  التقييم  في ، إعادة  إدراجها  يتم  حيث 

ي الفرق بين التكلفة اإلجمالية املعدلة مطروحا منها مجموع  اإلهتالكات  ح هبامليزانية  أي أن قيمة التثبيتات املادية تص 

املعدلة. وبهذا فإن التغييرات في جانب التثبيتات املادية سيؤثر على مجموع األصول  ومن جانب آخر دمج فارق إعادة  

 التقييم في األموال الخاصة أو التغير في النتيجة سيؤثر هو الخر على مجموع الخصوم. 

 على مخطط االهتالك  التأثير  : ابعار 

      القيمة املحاسبية الصافية املعدلة  وبذلك تصبح ساس االهتالك يتغير بعد عملية إعادة التقييم فإن أ 

وفي حالة أي تسويات أيضا البد   حساب أقساط االهتالك للدورات الالحقة. على اساسها  ويتم هي اساس االهتالك  ،

 من تعديل أساس االهتالك مرة أخرى .
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قائمة املركز املالي  تم طرحه فإن تأثير عملية إعادة تقييم التثبيتات املادية يظهر على كال من  من خالل ما

 والدخل. 

 املالية املؤشرات و   املادية التثبيتات  تقييم عادةتحليل العالقة بين عملية إ  -2

طراف االخرى ذوي املصلحة لتحليل تطور  ة واملحاسبية من قبل املستثمرين واأل استخدام املعلومات املالييتم  

يث  ح  التحليل املالي على جملة من املؤشرات    يعتمد  ما  عادة  نفس القطاع،  ومقارنتها مع مثيالتها في  الوقت  الشركة بمرور

املالية  في  ةاملعروض  األرقام  في  للتغيرات  خيرة حساسة تكون هذه األ  املتبعة من    املحاسبية   للسياسة   وبالتالي  ،القوائم 

الشركة املادية    لتقييم   التقييم  إعادة  نموذج   أو  التكلفة  نموذج  استخدام   فإن  ، طرف    إلى   يؤدي  أن   يمكنالتثبيتات 

 قائمة املركز املالي و الدخل كما ذكرنا اعاله.  مجاميع وتكوين  قيمة في وهريةج تغييرات

  ذات  التحليلية  األدوات   من  تعد  والتي   املحاسبة   تقدمها   التي   املعلومات   من   جزء  هي  املؤشرات املالية  وباعتبار

  هذه  على  بناءا  قرارات  إتحاذ  ي  األحيان  من  كثير  ،فانه يعتمد عليها في    للمستخدم  ومالئمتها  بساطتها  بسبب  جاذبية

  إليها   تستند  التي   البيانات  جودة  على  جودتها    وتتوقف  املالية،   البيانات  العالقات بين   تتضمن  التي  الحسابية   العمليات

  قياس   عملية   في  تشوهات  إلى  تؤدي  التاريخية   كلفة تال  إلى  تستند  التي  املالية  املؤشرات  فإن  بها، لذا  تقارن   التي  واملعلومات

املالي     للمركز  صحيحة  تقديرات غير   إلى  والتي تؤدي  باألسعار  الخاصة   التغيرات  في الحسبان   األخذ  لعدم  وذلك  األداء

 (1) بها.  الخاص األداء  للمؤسسة ومركز

خر ملسنا مما سبق أن عملية إعادة تقييم التثبيتات املادية التي تستند إلى القيمة العادلة تزود أ  جانب   من

حيث وجدنا أن  ،قراراتهم    إتخاذ  على   ملساعدتهم   اإلقتصادي  الواقع   تعكس  مالئمة   بمعلومات  املالية   القوائم  مستخدمي

  التكلفة   إلى  يستند  الذي  التكلفة  نموذج  على  يتفوق   للتقييم  كأساس  العادلة  القيمة  إلى  املستند  التقييم  إعادة  نموذج

املالية املعدة على أساس   إلى  تستند  التي  املالية  فاملؤشرات  النوعية،  الخصائص  تحقيق معظم  في  التاريخية القوائم 

  املستوى  في  التغّيرات  اإلعتبار  بعين  يأخذ   ال   التاريخية   التكلفة   منهج  ألن  نظرا  ،دقيقة  نتائج  تعطي  ال   قد   نموذج التكلفة 

املشتقة  املؤشرات  ُيفقد  مما   لألسعار،  العام   املالي   األداء  لتقييم   كأداة  وصالحيتها   مدلولها   البيانات  تلك  من  املالية 

 املستقبلية،  وإتجاهاته للمؤسسة

 لعكس  املثلى  والطريقة  فعالية األكثر  الطريقة  تعد أنها إال  متعددة صعوباترغم ان القيمة العادلة يواجه 

 نتائج يقدم العادلة  القيمة   منهج إتباع أن   حيث التاريخية التكلفة مع  باملقارنة منه أفضل  بشكل االقتصادي الواقع

  الوضع  عن بدقة تعبر  ملحاسبةاملختلفةوأهمهاأنها ا   أهداف مع  أفضل بشكل  تتناسب  إضافية   ومعلومات شفافية أكثر

  للمقارنة قابلة مالية  مؤشرات   ذات تقارير وتقدم"وعادلة حقيقية صورة" بأنها القول  يمكن  والتي  للشركة الحالي

 ( 2) .مالءمة  وأكثر والفهم

 
مؤشرات األداء املالي في املصارف  القيمة العادلة وتأثير استعمالها فى (،2013ابراهيم عبد موس ى السعبري، زيد عائد مردان): (1)

 .238(، جامعة الكوفة، الكوفة، العراق، ص: 25مجلة الغرى للعلوم االقتصادية واالدارية، العدد)، التجارية
صص  ، مذكرة ملاجستير تخأثر القيمة العادلة على األداء املالي في البنوك التجارية األردنية( ، 2017اماني إبراهيم إسماعيل عريضة) (:2)

 48ص:،جامعة الشرق األوسط،محاسبة  ، كلية األعمال 
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 املالي   الوضع  بدقة  تعكس  مالية  يحقق مؤشرات  نموذج اعادة التقييم    وفق  املالية  البيانات  إعداد  فإن  لذا 

كما  ،وتمويلية ومالية وإدارية مناسبة      إقتصادية  قرارات  إتخاذ  على  املالية  القوائم  مستخدمي  يساعد  مما،  للمؤسسة

على غرار نموذج التكلفة الذي يضعف إمكانية  ،أنه يحسن من إمكانية املقارنة بين املؤشرات املالية من سنة إلى أخرى 

املقارنة وذلك للتغيرات الناتجة عن الظروف االقتصادية املحيطة بالشركة ألن هذه األخيرة تؤثر على عملية التقييم  

 املحاسبي. 

حثة أنه رغم كل الصعوبات التي تواجه عملية إعادة التقييم واملتمثلة أساسا في  وتعقيبا على ما سبق ترى البا

بنموذج    مقارنة  أفضل  بشكل  اإلقتصادي  الواقع  لعكس  فعالية  األكثر  إال أنها تبقى الطريقة  ،تحديد القيمة العادلة

  بدقة   حيث تعكس  ،تحقيق معظم الخصائص النوعية للمعلومات املحاسبية  التكلفة. بإعتبارها تفوق هذا األخير  في

  .مالءمة  أكثر  مالية مؤشرات   تقارير ذات وتقدم عادلة بصورة للمؤسسة  املالي الوضع

 ( : عالقة اعادة تقييم التثبيتات املادية باملؤشرات املالية 18الشكل رقم ) 

 اساس الى تستند  

   

  النوعية الخصائص معظم تحقق 

   

                                                                  االعالمي  املحتوى  على تؤثر                                                                                

            

    

 

   

 باالستناد الى ماسبق  من اعداد الباحثة املصدر : 

 

 

 

 

                   

   جودة            تؤثر على

  ملؤشرات املاليةا
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 الفصل  صة خال 

التي تستخدم كوسيلة لتقييم اداء املؤسسة على جميع    تناولنا من خالل هذا الفصل مختلف املؤشرات املالية 

باالضافة  الدولية    املستويات،  املحاسبية  واملعايير  املالي  املحاسبي  النظام  املالية ومتطلباتها وفق  القوائم  إلى مختلف 

وباعتبار املعلومة املحاسبية هي املنتج النهائي لها  والركيزة األساسية التي تعتمد عليها املؤسسة ومختلف األطراف التخاذ  

سية أو املعززة في سياق اإلطار الدولي أو الجزائري وفي األخير تم  القرارات فقد تناولنا الخصائص النوعية سواء األسا

 تحليل العالقة بين نماذج التقييم الدوري للتثبيتات املادية  واملؤشرات املالية  وتوصلنا إلى مايلي: 

  ختلف ت  أنها  بخصوص إعداد القوائم املالية إال  الدولية  املحاسبية  واملعايير  املحاسبي  ناك توافق بين النظامه ➢

 املستخدمين؛  مختلف إحتياجات  تلبية بغية التسميات  في

لم يتناول النظام املحاسبي املالي الخصائص النوعية للمعلومة املحاسبية بشكل مفصل بل اكتفى بالتطرق  ➢

 الى بعضها  في امللحق الخاص بالتعاريف )املعجم(؛ 

ة بخصوص الخصائص النوعية للمعلومة الدوري للتثبيتات املادي من خالل املقارنة بين نماذج التقييم   ➢

املحاسبية  فإن نموذج إعادة التقييم يحقق أغلبية الخصائص النوعية للمعلومة املحاسبية حيث يوفر 

 املالئمة وقابلية املقارنة والتحقق والفهم خاصة في ظل توفر السوق النشط لتحديد القيمة العادلة .

 عالية؛ وجودة مصداقية ذات ملعلومات وفقا القرارات  صناعة في ويساهم

 خالل إحداث التغييرات  ن إن إعادة تقييم التثبيتات املادية تؤثر على قائمتي املركز املالي والدخل م ➢

 على كال من حساب التثبيتات املادية  وحساب النتيجة واالموال الخاصة؛ 

 ة على القوائم املالية تؤثر حتما تؤثر إن التغييرات التي تحدثها عملية إعادة التقييم للتثبيتات املادي ➢

 على املؤشرات املالية باعتبارها مشتقة من املعلومات الواردة فيها. 

 

 

 

 

 

 



  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  عادة تقييم التثبيتاتإ أثر الفصل الرابع: 

املادية على بعض املؤشرات املالية ملجموعة 

 من املؤسسات العمومية للسمنت

 تمهيد

 العام للدراسة املبحث األول: اإلطار 

 ( 31/12/2015) لألصول الثابتة العادلة  املبحث الثاني: تقدير القيمة

  اإلسمنتملؤسسات املادية   اعادة تقييم التثبيتاتاملبحث الثالث: 

 ( 31/12/2015العمومية)

عادة  إاملؤشرات املالية قبل وبعد عملية وتحليل دراسة املبحث الرابع: 

 تقييم التثبيتات املادية  

 خالصة الفصل
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 هيد  مت

الن الفصول  في  تناولناه  ما  ضوء  وذعلى  للدراسة  ألظرية  عرض  خالل  من  الت ك  نماذج  الدوري  قهم  ييم 

في هذا الفصل      سنحاول ،  التي يستند اليها املحلل املالي  املادية يصحبه في ذلك عرض مختلف املؤشرات املالية  للتثبيتات

وبالتالي حساب    ،املادية وفق القيمة العادلة على املؤشرات املاليةعادة تقييم التثبيتات  يرات التي تحدثها إالتغيعرض  

ات املادية ثم حسابها  عادة تقييم التثبيتساس القوائم املالية قبل عملية إملالية قبل إعادة التقييم أي على أاملؤشرات ا

  سقاط سيتم إحيث    .املادية التثبيتات  تقييم  اعادة  عمليةة بعد  املالي القوائم  ساس أ  على  أيعادة التقييم  بعد عملية إ

 . على مجموعة من املؤسسات العمومية للسمنتذلك 

  لقياس   استخدامها  يمكن  التيللتقييم    ثالثة اساليب    (IFRS  13)  الدولي  املعيار  فلقد حدد  اخر  جانت  ومن

من معلومات واستنادا الى  ، واعتمادا على ماهو متاح  الدخل   مدخل  ،  التكلفة  مدخل  ،   السوق   مدخل:  العادلة  القيمة

القيمة العادلة من خالل نموذج  ساليب تقييم  ، كأحد أالدخل  البيئة التي تمت فيها الدراسة فإنه تم استخدام مدخل 

، حيث استهل املبحث األول بتقديم منهجية وخطوات الدراسة والتعرف على متغيراتها،  التدفقات النقدية املخصومة 

خير تم دراسة  أل وفي ا  ، الثاني والثالث  ينثم إعادة تقييم التثبيتات املادية لهذه املؤسسات وفق نموذج التدفقات في املبحث

الناتجة عنها  وتحليل مختل باستخدام  ف املؤشرات املالية وإبراز أثر إعادة التقييم عليها من خالل إختبار الفروقات 

 .اإلختبار اإلحصائي ويلكوكسن 
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 للدراسة العام  اإلطار املبحث األول:  

  يتم   كما  التطبيقية،  الدراسة  في  التي استعملت  االجراءات  وتوضيح  على تقديم  املبحث  هذا  خالل  نعتمد من

 . الدراسة  ومتغيرات الدراسة   عينة وتحديد وكذلك تقديم الدراسة،عن املؤسسات االقتصادية محل   ملحة تقديم

 ة )خطوات، أسلوب الدراسة( الدراس منهجية املطلب األول:

  واالجراءات االسلوب   في  ساساأ تتمثل  الدراسة املطروحة فان منهجية واإلشكالية  طبيعة املوضوع  مع   تماشيا

بغية قياس    ، الدراسة  مراحل   مختلف   في  استعملت   التي  االحصائية  واالختبارات  والبرامج  املستخدمة   والطريقة   املتبعة

النتائج املتوصل إليها    الدراسة وتحليلاملادية على بعض املؤشرات املالية للمؤسسات محل    التثبيتات   تقييم   عادةإ  ثرأ

إ  التعبير   تم  فرضياتها حيث   نفي  أو  ثباتوإ،   املؤشرات املالية   ماأ  املستقل(    املتغير )  املادية  التثبيتات   تقييم   عادةعن 

 (. التابعة املتغيرات )

 :ت التاليةعلى التساؤال   حيث تسعى الدراسة الى االجابة

 ؟1/1/2016ت اإلسمنت العمومية في  ؤسساعلى املؤشرات املالية ملاملادية    هل تؤثر عملية إعادة تقييم التثبيتات   ✓

  اإلسمنت   اتؤسسمل  املالية عادة تقييم للتثبيتات املادية على املؤشراتهل هناك أثر ذو داللة احصائية لعملية إ ✓

 ؟1/1/2016العمومية في 

 خطوات الدراسة  - 1

املادية لبعض مؤسسات اإلسمنت  العمومية    التثبيتات   تقييم   عادةإ  حقيق هدف الدراسة قمنا بعمليةبغية ت

بحيث تتم مقارنة املؤشرات املالية قبل    ،تحليل أثر هذه األخيرة على املؤشرات املاليةمحل الدراسة وذلك من خالل  

ر ذلك عن طريق  ثم اختبا،  ساس التكلفة التاريخية والقيمة العادلةلى أ املادية أي ع   التثبيتات  تقييم  وبعد عملية اعادة 

  - Wilcoxon Signed Ranks Test- ص بعينتين مرتبطتين ر  ويلكوكسن إلشارات الرتب هو خاجراء اختباإ

   النقدية  التدفقات  عادة تقييم التثبيتات املادية باستخدام طريقةإتتم  ولى كمرحلة أ حيث

تها عملية  ثالتعديالت التي احد التي طرأت عليها التغيرات بسبب هذه املالية   بعدها عرض القوائم  ،(DCF)ملخصومةا

املؤشرات املالية   على  املادية  للتثبيتات التقييم عادةقياس أثر إ أخيرا ، و كمرحلة ثانية  تقييم التثبيتات املادية إعادة 

لكل نوع من  مدى داللة هذه الفروقات االحصائية  اختبارثم ،إعادة التقييم عملية   أي حسابها على فترتين قبل وبعد

 . املؤشرات املالية باستخدام االختبار االحصائي ويلكوكسن 

 سلوب الدراسة أ-2

  طريقةوهي  العادلةج القائم لتقييم القيمة حد التقنيات التي يقوم عليها املنهاعتمدت الدراسة على أ

عادة تقييم  لقياس القيمة العادلة من أجل إ هج  الدخلتقنيات من حد تعتبر أ التي، املخصومة النقدية التدفقات

جل حساب  ة التقييم من أظهار القوائم املالية بعد عملية اعادت املادية للمؤسسات محل الدراسة،  ومن ثم إالتثبيتا

و املقارنة بينها بغية ابراز االثر الذي تحدثه عملية اعادة التقييم  ،املؤشرات املالية قبل وبعد عملية اعادة التقييم 

 .للتثبيتات املادية على املؤشرات املالية 
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 في العناصر التالية: توضيح هذه الطريقة املعتمدة  وال أسنحاول  

 العادلة ياس القيمةالدخل كأحد تقنيات  ق  املدخل القائم على  2-1

  تحديد   يتم.  واحد  حالي  مبلغ  إلى  املستقبلية   املبالغ  تحول   التي   التقييم  تقنيات"  بأنه  الدخل  نهج  (13IFRS)  ُيعّرف

 املستقبلية.   املبالغ تلك حول  الحالية   السوق  توقعات في املوضحة  القيمة أساس على العادلة  القيمة قياس

.  املقدرة  املستقبلية  النقدية  التدفقات   أو  واألرباح  اإليرادات  على  الدخل  بنهج  املتعلقة  التقنيات  حيث تعتمد

 (490F1) :الدخل نهج مع  تتوافق التي التقييم لطرق  أمثلة   املعيار يقدم

 ( Discounted cash-flow method) املخصوم النقدي  التدفق طريقة ▪

   املخصومة   النقدية   التدفقات   طريقة   تطبيق   يتم  
ً
 لفترة   املتوقعة  النقدية   التدفقات  توقع  خالل  من  عادة

  وخصم (  النهائية  القيمة )   الالحقة  للفترات  قيمة ال  تحديد  ثم  ،(سنوات  خمس   إلى  ثالث  من   املثال،   سبيل   على )  منفصلة

  النسبية   واملخاطر   للنقود  الزمنية   القيمة   يعكس  بمعدل   الحالية   القيمة   إلى  املتوقعة  النقدية  التدفقات

 (.اليه بشكل أوسعلالستثمار.)سنتطرق  

 ( Dividend Discount Models)  األرباح خصم نموذج ▪

  لجميع   الحالية  القيمة   يساوي   للكيان  امللكية  حقوق   ألداة(  العادلة  القيمة)   السعر  أن   (DDM)  يفترض

  أرباًحا   تدفع  التي  الكيانات  على  للتطبيق  قابلية  األكثر  هي  الطريقة  هذه،األبد  إلى  املتوقعة  املستقبلية  األرباح  توزيعات

  العادلة   القیمة   أن   للسهم،  العادلة  القیمة   تقدیر   عند  یفترض  والذي "  Gordon"  بنموذج  النموذج   هذا   یدعى   كما .  ثابتة

  قبل   من  املطلوب  العائد  بمعدل  خصمها  یتم  التي  املستقبل  في  املتوقع  النقدي  ألرباح ا  ملقسوم  املخصومة  للقیمة  دالة

  (.2) النقدیة التوزیعات لتلك التأكد عدم حاالت  لتعویض املستثمر

 (Constant-growth dividend discount model) النمو ثابت االرباح خصم نموذج ▪

ا   افتراًضا   يستخدم  ولكنه  ،  األرباح   خصم   طريقة   نفس  النمو   ثابت  األرباح   خصم   نموذج
ً
  أرباح   نمو   ملعدل  مبسط

 . ثابتة أرباح توزيع سياسة لديها التي اتللمؤسس األنسب هي  الطريقة هذه. ثابت

 Capitalization model  الرسملة نموذج ▪

   الرسملة  طريقة  تطبق
ً

  النقدية   التدفقات  املثال،  سبيل  على)  االقتصادي  للدخل  مقياًسا  يمثل  مبلغ  على   معدال

  النموذج   يعتبر ،الحالية  للقيمة  تقدير  إلى  للوصول (  امللكية  حقوق   إلى  الحرة  النقدية  التدفقات  أو  ةللمؤسس  الحرة 

 . األخرى  األساليب   استخدام عند  شامل ق يكتحق مفيًدا 

)املخصوم. النقدي التدفق  وطريقة الدخل رسملة  طريقة هي استخداما  األكثر
4

3)   

 

 
(1): PKF international Ltd (2017)op.cit, p765-766. 

بالتطبيق   –القياس  واالفصاح املحاسبي  لصافي االصول املحاسبية باستعمال مبدا القيمة العادلة  (،2014مجید خضير عالوي) :(2)

(، جامعة بابل، العراق، 6(، العدد)22مجلة العلوم االنسانية، املجلد) –مساهمة مختلطة –على شركة بغداد  النتاج املواد االنشائية 

 .  1651ص: 
(3): Cristina-Aurora, Bunea-Bonta )2013( , Valuation Techniques used in Fair ValueMeasurement,Management 

Strategies Journal, Constantin Brancoveanu University, vol. 22, Issue Special,p101. 
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 ( DCF)  املخصومة  النقدية  للتدفقات  الحالية القيمةسلوب أ  مقومات 2-2        

  تدفقاتها   توقع  طريق  عن  األعمال  قيمة  تقدر  لتي ا  املباشر  التقييم  أساليب  أحد  النقدية  التدفقات  خصم  يعد

  الحالية   القيمة  صافي.  النقدية  التدفقات   تلك  لقياس  الحالية  القيمة  صافي  طريقة   استخدام  ثم   ،املستقبلية  النقدية

  بحيث   ، اليوم  معادلة  مبالغ  إلى   املتوقعة  السنوية   النقدية  التدفقات   مبالغ  من   كل   لترجمة  رياض ي   أسلوب  ببساطة   هو

 (1) .للمقارنة قابلة حالية مبالغ إلى  عام لكل  املتوقعة النقدية التدفقات  تلخيص يمكن

في املرحلة األولى يتم وضع  ،تقييم بطريقة التدفقات النقدية املخصومة على مراحل مختلفةالتحتوي عملية  

، يجب تحديد معدل الخصم  . بعد ذلكالعشر القادمةللتنبؤ بالتدفقات النقدية املستقبلية للسنوات الخمس إلى  فترة  

املال)  وااملناسب   رأس  لتكلفة  املرجح  املستقبلية لحساب صافي WACCاملتوسط  النقدية  التدفقات  ( لخصم جميع 

القيمة النهائية هي صافي القيمة الحالية لجميع  ن  حيث أقيمها الحالية. في الخطوة التالية يجب تحديد القيمة النهائية.  

في الخطوة األخيرة، يتم  ا  ام  .  فترة التنبؤالتدفقات النقدية املستقبلية التي تتراكم بعد الفترة الزمنية التي يغطيها تحليل  

للتد الحالية  القيم  النهائيةتلخيص صافي  القيمة  مع  النقدية  النقدية  فقات  التدفقات  ، وهناك طريقتان الستخدام 

  الديون   ألصحاب   املتاح  النقدي   التدفق   وهو  ة للمؤسس  النقدي  التدفق   استخدام  ما ا  لتقييم التدفق النقدي املخصوم 

  األسهم   ألصحاب  النقدي املتاح  التدفق  وهو  امللكية  حقوق   إلى  النقدي  التدفق  باإلمكان استخدام  امللكية، أو  وحقوق 

 ة. للمؤسس  النقدي  ي التدفقدراستنا هذه سنتناول الطريقة األولى أ ونحن في (42).فقط ةاملؤسس في

 :التالية العامة  املبادئ  على  بناءً  التقييم تقنية  في   املدخالت تحديد  تم

 السوق؛   في املشاركين  آراء الخصم ومعدالت النقدية للتدفقات املستخدمة   االفتراضات تعكس أن يجب ✓

  بالقيمة  تقييمه   يتم  الذي   االلتزام   أو   األصل   إلى   تعزى   التي   العوامل  فقط   االعتبار   بعين   االفتراضات  تأخذ  أن   يجب ✓

 العادلة؛ 

  الحساب   لتجنب  النقدية  التدفقات  في  املتأصلة  تلك  مع   تتوافق  التي  االفتراضات   الخصم  أسعار   تعكس  أن  يجب ✓

 (3) معينة. خطر عوامل  آثار  حذف أو املزدوج

 :على عدة مقومات هي املخصومة تقوم طريقة التدفقات النقديةحيث 

 ( FTD) املتاحة  التدفقات النقدية: اوال

 النتيجة التشغيلية الصافية    تعتبر والدائنين حيثاملحسوبة هنا هي لجميع املساهمين  النقدية    التدفقات           

 ( 4) :ق لحسابها وفق العالقة التالية هي نقطة االنطال 
 

  –التدفق النقدي املتاح = النتيجة التشغيلية الصافية + مخصصات االهتالكات واملؤونات وخسائر القيمة 

 للدورة  االستثمارات االجمالية –( BFREالتغير في احتياجات راس املال العامل لالستغالل ) 

 
(1): Ivana Bešlić Rupić, Dragana Bešlić Obradović, Bojan Rupić(2017), Free Cash Flow V aluation Model in Capital 

Budgeting, European Project Management Journal, Vol7, Issue 1,p75-76. 
(2):  Ibid,P 75. 
(3): Cristina-Aurora, Bunea-Bonta(2013), op.cit, p101. 
(4): Arnaud Thauvron(2010), Évaluation d’Entreprise, economica , 3édition, Paris ,  France, P109. 
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 ( CMPC )  املال   لرأس املرجح التكلفة متوسط: ثانيا

  الخصم معدل  تحديد تطلبي
ً
  تحليال

ً
  ُيطلق ، الحالية  السوق  وظروف  ةاملؤسس  تمويل لهيكل شامال

  عوامل أهم  حيث يعد أحد، WACC)املال)  رأس لتكلفة املرجح  اسم املتوسط التدفقات  لخصم املستخدم  املعدل على

  يتم. الشركة قيمة في كبيرة تغييرات إلى ستؤديفي معدل الخصم   الصغيرة  التغييرات.  (DCF) لنموذج امدخالت 

   ضربها ثم  ةللمؤسس املالي  للهيكل وفًقا املال رأس  مصادر  ترجيح طريق  عن املال   رأس تكلفة احتساب 

  (491)  :هي املال  رأس لتكلفة املرجح املعدل  حساب  معادلة فإن  لذلك. تكاليفها مع

  ×  تكلفة االموال الخاصةمتوسط التكلفة املرجح لرأس املال= 
   القيمة  السوقية   لالموال  الخاصة

 الهيكل التمويلي  
تكلفة الديون  +  

  ×(معدل الضريبة-1)×
 القيمة  السوقية  للديون 

 الهيكل التمويلي 
 

  التدفق مقابل  تحصيله املستثمرين على يجب  الذي املطلوب  العائد معدل  هي املال رأس  ومنه فتكلفة 

  رأس ملقدمي البديلة الفرصة  تكلفة أنها   على املال  رأس  تكلفة  إلى ُينظر ما غالًبا . العمل عن الناتج ذلك مثل   النقدي

 ( 2) .املال

 ثالثا: القيمة النهائية 

  الزمنية   الفترة  بعد  تتراكم  التي  املستقبلية  النقدية  التدفقات  صافي القيمة الحالية لجميع  هي  النهائية  القيمة

التنبؤ    يغطيها  التي فترة    تطور   كيفية  توضح  التي   الدقيقة  األرقام  تقدير  جًدا  الصعب  من  أنه  لحقيقة  نظًرا.  تحليل 

  .بها  التنبؤ   يسهل  والتي  النمو،  توقعات  متوسط  على  تعتمد   النهائية  القيمة  فإن  طويلة،  زمنية   فترة  مدار   على  ةاملؤسس

  نطاق   على   تحليلها   تم  التي   الزمنية   الفترة  يلي   الذي  للوقت  ثابتة   نمو  معدالت   افتراض   هي   النهائية  القيمة   وراءالفكرة  

  أرباح   خصم  نموذج  باستخدام  خصم   كمعدل   (cmpc)   مع   جنب   إلى  جنًبا(  g)الثابت  الدائم  النمو   معدل  يسمح .  أوسع

) النهائية.  القيمة  لتحديد  بسيط
499F

  يجب  ،  املستقبل  في  تاريخ  حتى  النقدية  التدفقات  هذه  جميع  خصم  يتم  ألنه  نظًرا  (3

 (4).املتوقعة  الفترة بعد تحدث التي   النقدية التدفقات لجميع الحالية   القيمة لتعطينا  أخرى  مرة النهائية  القيمة خصم

 التنبؤ املستحيل  من  يكون  حيث يكاد .التنبؤ فترة بعد ة املؤسس قيمة هي النهائية  ومن هنا فالقيمة 

  االستمرارية  افتراض ظل  في النهائية  القيمة تحسب  لذلك. التنبؤ  فترة بعد األجل طويلة  املستقبلية   النقدية بالتدفقات

 جوردون(.   نمو  نموذج مثل)  الثابت  النمو  نموذج (5):املناهج الشائعة وهو  أحد باستخدام 

 
(1): Florian Steige(2008)r, The Validity of Company Valuation Using Discounted Cash Flow Methods, Seminar Paper 

Fall, p 6-7 . 
(2): Ivana Bešlić Rupić, Dragana Bešlić Obradović, Bojan Rupić(2017), , op.cit,p78. 
(3): Florian Steige(2008)r, op.cit,p10. 
(4): Idem. 
(5): Ivana Bešlić Rupić, Dragana Bešlić Obradović, Bojan Rupić(2017), op.cit,p 78. 
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يعتبر    ستستمراملؤسس  أن  ويفترض  متزايد  دائم  أسلوب:  الدائم  للنمو   جوردون   نموذجحيث    النمو   في  ة 

  النمو   ملعدل  مؤشر  بمثابة  للبلد  االسمي  اإلجمالي  املحلي  الناتج  نمو  معدل  اعتبار  يمكن  .تكلفتها  من  أكثر  وستكسب

  ة.املؤسس  مال   رأس   لجميع  اإلجمالية  بواسطة معدل الخصم القيمة  ة للمؤسس  النقدي  التدفق   مخص   يعطي  .املستدام

 (502F1):ثابت بمعدل ينمو ة للمؤسس النقدي التدفق  كان إذا  ةاملؤسس قيمة

𝑉𝑇𝑛 =
𝐹𝑇𝐷 (1 + 𝑛) (1 + 𝑔)

( 𝑐𝑚𝑝𝑐 − 𝑔)
  

 حيث ان: 

- 𝑽𝑻𝒏 :النهائية  لقيمةا   

-  (1+n ) FTD اخر تدفق :اخر نقدي 

- Cmpc: الخصم  معدل 

- g: النمو معدل   

  النقدية  التدفقات  تحليل عملية  في تعقيًدا وأكثرها  املهام  أهم أحد ( g) الدائم   النمو  معدل تحديد ويعد

 وبالتالي التدفقاتعلى   كبيرة تأثيرات لها سيكون   املعدل هذا  في الطفيفة  التغييرات  ألن  نظًرا  بأكملها، املخصومة

  إيجابًيا يكون  أن يجب  ٪.5 و ٪ 0 بين الدائم  النمو  ل معد يكون  الحاالت معظم إجمالي،في بشكل  ةاملؤسس  قيمة على

  ليس٪ 5 عن يزيد نمو  معدل أي  فإن االقتصاد لخبراء ووفًقا ذلك، ومع . دائًما ينمو  الطويل  املدى  على االقتصاد ألن

)اإلجمالي   املحلي   الناتج نمو  مع   الدائم النمو  معدل  يتماش ى  حيث. الطويل املدى على مستداًما
503F

2). 

 القيمة االجمالية : رابعا

  خصم   يتم  النهائية،   والقيمة  التنبؤ  فترة  خالل  املتراكمة  النقدية  للتدفقات  الحالية  القيمة  صافي  تحديد  عند

 فترة   خالل  الحراملتوقع  النقدي  التدفق  بخصم  القيمةاإلجمالية  حساب  ثم.  الحالية  قيمتها  صافي  إلى  النهائية  القيمة

 الفترة  هذه  بعد الحر  النقدي   التدفق  قيمة تمثل  التي  النهائية   والقيمة الصريحة  التنبؤ

 (3):وذلك من خالل العالقة التالية

∑ 𝐹𝑇𝐷/(1 + 𝐶𝑀𝑃𝐶)𝑡𝒏
𝒕=𝟏 +

𝑉𝑇𝑛

(1+𝐶𝑀𝑃𝐶)
𝑛        =VGE 

 النهائية  القيمة +املخصومة  النقدية التدفقات   مجموع=   االجمالية  القيمة

 

 

 

 

 
القرارات االستثمارية(،  2019: عالء محسن شحم، هاني حميد مشجل)(1) وانعكاسها  على  العادلة   بالقيمة  الكوت القياس  ، مجلة 

 .230(، بغداد، العراق، ص: 31االدارية االقتصادية، العدد)للعلوم 
(2): Florian Steiger (2008) op.cit,p10. 
(3):  Ivana Bešlić Rupić, Dragana Bešlić Obradović, Bojan Rupić(2017), op.cit,p78. 
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 عينة الدراسة املطلب الثاني: 

الجزائر من بين أاإلسمنت  عتبر صناعة  ت العمالةهم الصناعات وهذا من و في    ، جهة نظر االستثمار وحجم 

 اإلسمنت العمومية تلعب دورا هاما   مؤسساتولكون  .في الونة االخيرة تطورا ملحوظا ولقد شهد هذا القطاع 

الوطني  االقتصاد  أ  في  تطورات  أي  مواكبة  عليها  تفرض  بها  املحيطة  البيئة  توأن  ونظر عديالتو  األخيرة  هذه  لكون  ا  ، 

تقييم اصولها الثابتة امللموسة مهمة  عادةعملية إان  و   ،ن هيكل أصولها مهم جدا بالنسبة لها امؤسسات صناعية فأكيد  

ارتأينا  لذا  بناءا عليه    ،التحليل املالي  ةعملينتائج  تؤثر على  والتي بدورها  ت على القوائم املاليةتغييرا  ه منتحدثملا  للغاية  

-   جيكا)  الجزائر   سمنت إل   الصناعي   املجمع الى  تنتمي  ون عينة الدراسة بعض مؤسسات اإلسمنت العمومية التي  ان تك

GICA ). 

 (   GICA– جيكا)  الجزائر   سمنتإل  الصناعي   املجمع  -1

 العادية،   غير  العامة  الجمعية   من  بقرار  "Groupe GICA"  الجزائري   للسمنت  الصناعية   املجموعة  إنشاء  تم

  هي   GICA  مجموعة .  2009  نوفمبر  26  في"  Industrie des Ciments"  لي  السابقة  اإلدارة  ملؤسسة  القانوني  التحول   بعد

 .دينار 25.358.000.000: برأسمال مساهمة  ةمؤسس

 (  14)  منها  متخصصة  تابعةشركة  (  23)  من   املجموعة  تتكون 
ً
  ، BPE  و  الركام  شركات(  3)  للسمنت،   مصنعا

(  01)  واحد  وتطوير  تدريب  مركز   فنية،  مساعدة(  01)  واحدة  الصناعية،  للصيانة(  02)  شركتا   ،(01)  واحدة  توزيع  شركة

 . (01) واحدة  أمنية شركةو 

  وتنمية   منهم   كل   ومسؤولية  الجميع  التزام  خالل  من   نجاحها   موظف،  12000  تضم  التي   ،GICA  مجموعة  ترى 

.  التخصصات  متعددة  وفريق  فرعية  مؤسسة   23  من  بمحفظة  سوقها،  في  رائدة  عامة،  مجموعة  إلى  باالنتماء  الشعور 

  التنمية   لصالح  العمل  أجل  من  ملوظفيها،  املستمر  والتدريب  الوظيفي  التعاقب  تخطيط  في  جهودها  GICA  مجموعة  تبذل

  انتاج   في  واملتمثلة  اإلنتاج  بأنشطة  جيكا  مجمع  يقوم. كما  ل موظفك   وتوقعات  طموحات  ودعم  للبالد،  االقتصادية

 .  والصيانة التوزيع أهمها  التي   الدعم  الى انشطة ، باالضافةالخام املواد وإنتاج اإلسمنت 

 :الشكل املوالي للمجمع فيويمكن ابراز مصانع االسمنت 
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 اإلسمنت التابعة ملجمع جيكامصانع (: 19)  شكل رقم لا

 

 

   

 

 

 

  

 

  18/11/2020االطالع  تاريخ  www.gica.dzالجزائر  إلسمنت الصناعي املجمع الباحثة باالعتماد على موقعمن اعداد  : املصدر

 د 15سا و20على 

 (505F1) :ماعدا%100 اإلسمنت يمتلك جميع  مؤسسات    ( GICA)الصناعي عاله فان املجمعخالل الشكل أمن 

)   بني  اإلسمنت  مؤسسة ✓  "فرعون   السعودي  جمعاملويمتلك    GICA  "65%"  تمتلك  :(SCIBSصاف 

"Pharaoun Arabie Saoudite  35%  ؛  2007سنة  املصنع وذلكسهم  من أ 

    ASEC Egypte    "35%"  املصرية  ؤسسةامل  وتمتلك%  GICA  65تمتلك  : اين  الزهانة  اإلسمنت  مؤسسة  ✓

 ؛ 2007 سنة املصنع وذلك  أسهم  من

 هولسيم  الفارج الفرنسياملجمع   ويمتلك GICA  "% 65 تمتلك أين :السود لحجار اإلسمنت  مؤسسة ✓

Lafrage France"   e35  %؛ 2008 سنة  املصنع وذلك سهم أ   من 

 % Buzzi Italie " "35  اإليطالية  املؤسسة  وتمتلك%  GICA   65  تمتلك  ينأ:  الغزالن  سور اإلسمنت    مؤسسة ✓

 ؛ 2008 سنة املصنع وذلك  أسهم  من

  " Lafrag France  ".الفارج  الفرنس ي   للمجمع  متلكيو %  GICA  65  تمتلك  ينأ:  ملتيجةاإلسمنت    مؤسسة ✓

 املصنع.  سهمأ  من% 35

  مؤسسة   لدخول   نظرا  القلة  احتكار  عليه  يطلق  ما  إطار  في  اإلسمنت  قطاع   ةمحتكر   الدولة  لتصبح

"Lafarge" قطاع   يعيش  الحاضر  يومنا  حتى2010  سنة  وبداية  2009  سنة  نهاية  ومع  ،الجزائري   للسوق   الفرنسية  

االحتكاراإلسم قامت   الوطن.  مختلف واليات  على  موزعا  للدولة  تابع  للسمنت  اعمصن  12  بوجود  الثنائي  نت    حيث 

تغطية  على  بالعمل  2014-2010  املخطط  ضمن  الدولة   صناعية   مركبات  بناء  إلى  باللجوء  اإلنتاج  حاجيات  محاولة 

  ويتم   لسنة،ا/طن   مليون   03  إجمالية تقدر  بطاقة  وغليزان  بشار  من  كل  فيين  مركب  إنشاء  في  ثلتمت  ،للسمنت  جديدة

 
ا(،  2018: طارق بن قسمي)(1)   لصناعية دراسة حالة بعض املؤسسات، محاولة بناء نموذج لقياس كفاءة االستغالل في املؤسسات 

خيضر،  محمد  جامعة  التسيير،  وعلوم  والتجارية  االقتصادية  العلوم  كلية  التسيير،  في  الكمية  االساليب  تخصص:  دكتوراه،  اطروحة 

 .98بسكرة، الجزائر، ص: 
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  مع   بالشراكة  نجازهإ  سيتم  بغليزان   نت اإلسم  مركب   انحين    في،  (  GICA)  املجمع  قبل  ن  بشار  اإلسمنت   مركب   زانجا

  الفرنسية   ؤسسةامل  مع  بالشراكة  البواقي  بأم  تللسمن  مركب  ببناء  (GICA)  املجمع  قام  كما   الصينية،  ةملؤسسا

"Lafrage" السنة/ طن  مليون  02  تقدر  إنتاجية بطاقة . 

واململوكة    GICA  الجزائر  إلسمنت  الصناعي  جمعللمالتابعة    شركة  تم اختيار عينة الدراسة من ضمن  حيث

 :وهي  %  100

 ؛( SCAEK)سطيف–  الكبيرة  لعين اإلسمنتشركة  ✓

 ؛(ECDE) بالشلف اإلسمنت ومشتقاته  مؤسسة ✓

 ؛(SCHB)قسنطينة– بوزيان اإلسمنت حامة  شركة ✓

 ؛( SCIMAT )- باتنة -توتة اإلسمنت عين شركة ✓

 ؛( SCIS)   اإلسمنت سعيدة شركة ✓

 ؛ (SCT)اإلسمنت تبسة شركة ✓

 ( SCAEK) -سطيف –الكبيرة  اإلسمنت لعين شركة - 2

  رأس   من٪  100  تمتلك  والتي  ،GICA  ملجموعة   تابعة  مساهمة  شركة  هي(  SCAEK)  الكبيرة  عيناإلسمنت  شركة  

  املصنع   احتياجات   بتلبية  احتياطياته  تسمح   الذي  املحجر  من   بالقرب حيث    جزائري،  مليار دينار   2.2  يبلغ  الذي   مالها 

  على   اإلسمنت   معمل  التقديرات. يتربع  ألحدث  وفقا   سنة  100  من   أكثر   املحاجر   هذه   عمر  توقع  مع  الطويل،  املدى  على

   50  مساحة
ً
  الكبيرة مقره   عين  دائرة  جنوب  كم   07و  سطيف  والية  عاصمة   شرق   شمال  كم  20  بعد  الواقع على  هكتارا

سياسة   سطيف،   مدينة  في  العامة  للدارة  الرئيس ي من  واالجتماعية  كجزء  االقتصادية  امل  التنمية  ؤسسة  أطلقت 

( في أوائل السبعينيات برنامًجا استثمارًيا واسًعا من أجل تجديد خطوط موروثة من الفارج  SNMCالوطنية ملواد البناء )

خط عين الكبيرة. حيث تمتلك خطي انتاج ولقد دخل الخط  ، بما في ذلك  اإلسمنتوإنشاء عدة خطوط جديدة إلنتاج 

 .2017الثاني حيز التنفيذ في 

تمتلك  اإلسمنت    من  طن3  000،000  تبلغ(  مركبة)  تعاقدية  بسعة(  02)  إنتاج  خطي(SCAEK)  وبهذا 

  من   أسمنت  أول   إنتاج  إطالق  2017خرها في  شهدت هذه االخيرة عدة محطات تاريخية كان آ  .سنوًيا(  CPA)  البورتالندي

  بنظام   تشغيلية  مزايا  على  الحصول   للمؤسسة كذلك  التشغيلية  النتائج  بتعزيز  سمح  مما  ،2017  أبريل  1  في  الثاني  الخط

ANDI  الرابع   الربع  خالل  الثاني  للخط  الصناعي اإلنتاج  اختبارات  من  يضا االنتهاءوأ  .الجديد  الخط   بفضل٪  72  بنسبة  

  ملنتجات   الجزائرية  الجودة  عايير مل  مطابقة   وهي عالمة   أوت،  05  في  (TEDJ)  شهادة  تحصلت على فقد    2018ما في  ، أ2017

  CRS. (1) و CPJ  اإلسمنت 

 

 

 

 
(1) : www.scaek.dz 
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  ( ECDE) بالشلف ومشتقاته اإلسمنت مؤسسة -3

 82/325  رقم  املرسوم  بموجب   إنشاؤها  تم  ( SPA)  مؤسسة  عن  عبارة  بالشلف  ومشتقاتهاإلسمنت    ةمؤسس

  املجموعة  إلى  وتحويلها ،(*1) (SNMC)  البناء  ملواد  الوطنية  ة املؤسس  هيكلة  إعادة  بعد  1982  أكتوبر  30  في  الصادر

يار  مل  6.24لها حيث يقدر رأسمالها ب  تابعة  ةمؤسس  (ECDE)  أصبحت حيث  (.  GICA)   الجزائرية  للسمنت  الصناعية

ن طن في السنة والذي مكنها  مليو سعة كل خط إنتاج    انتاج يحوي خطي ة على نظام كما تتوفر املؤسس،دينار جزائري  

كما تحوز املؤسسة على نظام مراقبة رقمي  ،حتالل  املرتبة  في الكمية املنتجة في املجمع الصناعي إلسمنت الجزائر من إ

مجهزة  يمكن متابعة ذلك من خالل قاعة للمراقبة    ،حديث  يسمح  باملراقبة والتحكم  في كل مراحل االنتاج املختلفة

يضا من مراقبة مستويات  أكما يمكن    ، من مالحظة الخلل في وقته وتحديد مكانة  بشبكة حواسيب تمكن العون املراقب  

 التلوث الناتجة عن املصافي في كامل منطقة املصنع.

بعد    بالشلف  ومشتقاتهاإلسمنت    ةمؤسستقع    باملنطق  كلم  07على  غربا  الشلف  مدينة  الصناعية   من  ة 

عين بها في الحصول على املواد  بها عدة محاجر تستهكتار حيث يحيط    38مساحة تقدر ب  ، تتربع علىببلدية وادي سلي

خرى  كما نجد بجانب هذه املحاجر محاجر أ كلم 02بحوالي كلس والتي تبعد عن موقع االنتاج فنجد محاجر ال ،ولية األ 

ملتواجدة بسيدي عامر طريق  صل على مادة الرمل من محجرة احوت  ،الستخراج الصلصال وهي متواجدة بمنطقة معز

والتي  كما يتم استخراج مادة الجبس من محجرة بمنطقة بوزغاية  ،  كلم  10والتي تبعد عن وحدة االنتاج ب  الشطية

 )2(. كلم 35تبعد عن املصنع بحوالي 

 ( SCHB) قسنطينة –اإلسمنت حمامة بوزيان  شركة  -4

 الجزائري   للسمنت الصناعية   للمجموعة التابعةالشركات    إحدى  ،(SCHB)بوزيان الحامة  اإلسمنت شركة

"Groupe GICA"، بقرارمن  1998أفريل   بتاريخ تأسست دينار،2.200.000.000: برأسمال مساهمة شركة هي  

  القانوني التحول  حول (ERCE) للشرق  اإلقليمية  سمنتاإل  ملجموعة   ستثنائيةاإل  العامة  والجمعية  العامة السلطات

 (3) مساهمة. شركة  إلى بوزيان بحامة  األسمنت   إنتاج لوحدة

 وثالث   إنتاج،  ووحدة  عامة،  وإدارة  موظف،  485  عاملة مكونة من  قوة  من  ويتكون   إدارة،  مجلس (SCHB )يدير

 ISO  و  2007  عام  منذ  ISO 9001  شهادة   على(SCHB)حصلت  تحيث    .للمبيعات  مستودعات  وعدة  تجارية   وحدات

 .2015 عام منذ  (TEDJ) شهادة على حاصل(SCHB)تنتجه الذي  مع العلم أن اإلسمنت ،2017عام منذ 14001

  الحامة   بلدة  في  وتقع  سنة،   /طن   مليون   بطاقة  األسمنت  إنتاج  وحدة  أهمها  وحدات،  أربع  من  (SCHB)  تتكون 

 وتغطي   ،(فرنسا)"  Creusot Loire Entreprise"  مؤسسة  إلى  ببنائها  ُعهد.  املدينة  شرقي  كيلومترات  10بعد  بوزيان،على

 
* S.N.M.C: Société Nationale des Matériaux de Construction 

 :  باالعتماد على:(2)

-ecde-http://www.ecde.dz/presentation  

مساهمة املمارسات التسويقية في تدعيم البعد البيئي للتنمية املستدامة دراسة حالة مؤسسة االسمنت ، (2016علي دحماني) -

 بتصرف 130،اطروحة دكتوراه، كلية العلوم االقتصادية والتجارية وعلوم التسيير، جامعة الشلف، الجزائر، ص:  ومشتقاته بالشلف

(3) : http://www.schb.dz/presentation-de-lunite 

http://www.ecde.dz/presentation-ecde
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  وسكيكدة،   عنابة  قسنطينة  واليتي  في  تقع  تجارية  وحدات(  03)  ثالث  من  مكونة  توزيع  وشبكة  هكتار،  339.6  مساحة

  املنطقة   في  الصغيرة  والشركات  الذاتيين  ءالبنا  إمداد  تضمن  مختلفة،  في بلديات  البيع  مستودعات  من  نفسها  وتتكون 

  تضمن  العامة  باإلدارة  امللحقة  الوحدات   هذه،  قاملة الطارف، سكيكدة،  عنابة،  جيجل،  ، ميلة  قسنطينة، من  الشرقية 

  لصالح  هاتمنتج وتوزيع إنتاج في األسمنت ملصنع الرئيسية املهمة  تمثل، مختلفة مواقع في البيع خالل نقاط من التوزيع

  التجارية   الوحدات  أما  .وميلة  وجيجل   قسنطينة  ملناطق   التنمية   برامج   في  املدرجة  االستثمارية   واملشاريع   الكبرى   الشركات

 الواليات. مختلف في املوجودة املختلفة  البيع نقاط في الذاتي البناء لعمالء األسمنت  احتياجات تلبية عن  مسؤولة

 ( 11)  ( SCIMAT) باتنة– توتة عين  تاإلسمنركة  ش-5

 2.25  قدره  مال  برأس  أسهم  ذات  شركة  وهي  (GICA)  اإلسمنت  ملجمع  تابعة  هي  التوتة  اإلسمنت عين  شركة

 للوجود  ظهرت  وقد  ، اإلسمنت  من  البناء  قطاع  لتلبية مختلف حاجات  نشاطها  خالل  من  تسعى  ، مليار دينار جزائري 

 وحدة   "الدانماركية إلنجازFLS"  شركة  مع 1983 ماي  15 للشرق بتاريخ ومشتقاته  اإلسمنت  شركة ين ب عقد بإبرام

 : التالية الشركات  مع االختصاص حسب   بالتعاون  (توتة )باتنة اإلسمنت عين

 Six Constructeurs Internationaux-املدنية  الهندسة شؤون  في املختصة  الشركة البلجيكية ✓

 S.A.Baron and Lereque -امليكانيكي والكهرباءبأعمال التركيب   ةشركة خاص  ✓

  وكانت   ،  1986  جويلية  بشهر   فكانت   اإلنجاز   بنهاية   تعلق  ما   أما ،  1983  نوفمبر   28  بتاريخ   األشغال   بداية   وكانت

  شهريا،   طن   84000  إنتاج  يعادل   ما  أي   سنويا   طن 1  قدرها  إنتاجية  بطاقة  1986  سبتمبر   03  بتاريخ  اإلنتاج  في  بةاد ب  أول 

  لتدوم   1989  سبتمبر  30  بتاريخ  كان  للمشروع  النهائي  اإلستالم  أما  ،1987  نوفمبر  25  بتاريخ  للمشروع  األولي  اإلستالم  ليتم

شركة   حيث تتكون .األجنبية اإلطارات رحيل 1990 سنة  ليتم شهرا، 32 عين توتةاإلسمنت   لوحدة النهائية اإلنجاز  مدة

 : من التوتة  عين اإلسمنت

 ؛بباتنة الكائن العامة  املديرية  مقر ✓

 ؛تيالطو ببلدية اإلسمنت  إنتاج وحدة ي ✓

 ؛تيالطو ببلدية الحص ى إنتاج وحدة ✓

 ؛ ببسكرةاإلسمنت  توزيع وحدة ✓

 .(ورقلة والية) بتقرتاإلسمنت  توزيع وحدة ✓

 

 
   االعتماد على : ب: )1)

https://www.scimat.dz/portail/ar - 

اقع (، 2019سعاد بشوع ) - افاق تطويرها في ظل اقتصاد املعرفة و دراسة حالة مصنع -ادارة التغيير في املنشاة الجزائرية  و

، اطروحة دكتوراه، تخصص علوم تسيير ،كلية العلوم االقتصادية  والتجارية وعلوم التسيير ، جامعة  االسمنت  عين توتة)باتنة (

 بتصرف.    204محمد خيضر، بسكرة، الجزائر، ص:  

https://www.scimat.dz/portail/ar-
https://www.scimat.dz/portail/ar-
https://www.scimat.dz/portail/ar-
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 (1) ( SCIS)   اإلسمنت سعيدة   شركة-6

(SCIS)اإلسمنت    ملجمع   تابعة  شركة  هي(GICA)  دينار   مليار   1.05:  قدره  مال   برأس  أسهم   ذات  شركة  هي  و  

  الحساسنة ضواحي بلدية  فيبوالية السعيدة  ةؤسسامل مقر يقع، حيث (GICA) اإلسمنت ملجمع%100مملوكة  جزائري 

  املصنع،   من   كلم2بعد  على  يقع   الجيري   الحجر   من   أحدهما   منطقتين   تستغل  ، سعيدةوالية      من  كم   20  بعد   على  تقع   التي  

هكتار مقسمة    23حيث تتربع على مساحة قدرها  ،املصنع  غرب  جنوب  لم ك  25  حوالي  بعد   على  قع ت  الطين  من   ى واألخر 

 . سنويا طن 500.000تقدر الطاقة االنتاجية لها و للتفريغ والباقي مساحة خضراء . هكتار 11هكتار مبنية و 08كالتالي 

 : ( SCT)  اإلسمنت تبسةشركة  -7

جزائري  مليار دينار  2.7ذات أسهم برأس مال قدره:    شركة   هيو   ( GICA)  اإلسمنت  ملجمع  تابعة  ( SCT)شركة  

بعد    جيكا ،%ملجمع  100  مملوكة على  تبسة  إسمنت  الطريق    26يقع مصنع  بمحاذاة  تبسة  الوالية  مقر  كلم جنوب 

  :للدولة. وتحوز الشركة ثالثة مقالع نحددها فيما يليهكتارا، تعود ملكيتها    32، يتربع على مساحة قدرها  16الوطني رقم  

الكلس ي: يقع شرق املصنع على بعد   ✓   90هكتارا، يحوي    230كلم، ويتربع على مساحة قدرها    2مقلع الحجر 

 ؛ مليون طن من مادة الحجر الكلس ي كاحتياطي

مليون طن من مادة الطين    33.2هكتارا، يحوي    70كلم، مساحته  10مقلع الطين: يقع شمال املصنع على بعد   ✓

 ؛ كاحتياطي

مليون طن من  9هكتارا، يحوي    21كلم، مساحته    6مقلع الرمل الكوارتزي: يقع شمال شييرق املصنع، على بعد  - ✓

 .مادة الرمل الكوارتزي 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
(1) : http://www.scis.dz/presentation.asp 
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 متغيرات الدراسة  املطلب الثالث:  

أجل إبراز العالقة بين متغيرين كان البد من تحديد اي املتغيرين مستقل    ومن  في الدراسة   كثر بغية التعمق أ

  املستقل  أثر املتغير والهدف إبراز   ، حدى    متغير علىونة لكل  لى ذلك البد من معرفة الجزيئات املكتابع إضافة إال  وأيهما 

 . االتابع االكثر تأثر   يرونة للمتغجزيئة من الجزيئات املك التابع وأيةاملتغير  على 

  إثر براز  هو إمنها  ن الهدف  ان أوبم  ،التابع واملستقل  متغيرينعلى  دراستنا التطبيقية    تقتصر متغيراتحيث  

  حد نماذج التقييم الدوري للتثبيتات املتغير املستقل هو أ  املالية فإناملادية على املؤشرات    تقييم الدوري للتثبيتات ال

 :الية ويمكن التعريف باملتغيريناملادية واملتغيرات التابعة هي جملة من املؤشرات امل

 املتغير املستقل  -1

عادة التقييم فقد تم  منهج التكلفة ومنهج إمنهجين وهما  على ن التقييم الدوري للتثبيتات املادية يعتمد أ بما

إ إختيار   كما سبق    القيمة العادلة  مبدأخير يقوم على  املستقل. حيث أن هذا األ واعتباره املتغير  عادة التقييم  منهج 

 . في اإلطار النظري  شرحه

   املتغيرات التابعة -2

 :فيما يلياملالية نلخصها والنسب حيث تمثلت املتغيرات التابعة في جملة من املؤشرات  

 مؤشرات التوازن املالي؛  ✓

 ؛نسب السيولة ✓

 ؛ نسب الربحية ✓

 ؛نسب النشاط ✓

 ؛ نسب الهيكلة ✓

 . املديونية نسب ✓

 الدراسة نموذج(: 20)  رقم  شكل ال

 

 

 

 

 

  

 

 من اعداد الباحثة.  املصدر : 

اعادة تقييم نموذج 

 التثبيتات املادية 

العادلة()بالقيمة   

 مؤشرات التوازن املالي ▪

 نسب السيولة ▪

 نسب الربحية ▪

 نسب الهيكلة ▪

 نسب النشاط ▪

 املديونيةنسب ▪

 

التابع  املتغير  املتغير املستقل  
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         2015 /31/12 في الثابتة لألصول  العادلة القيمة تقدير : ملبحث الثانيا

بغية   العادلة لهاالقيمة    من تقدير  املادية البدعادة تقييم التثبيتات  تأسيسا على ما طرح سابقا ومن أجل إ

املحاسبية  مقارن قيمتها  أل تها مع  لذلك ووفقا  الوصول  أجل  القيمةالصافية، ومن    النقدية   للتدفقات  الحالية  سلوب 

التدفقاتفإ،  املخصومة تقدير  من  البد  ملؤسس  نه  املستقبلية  للفترة   ات النقدية  الدراسة  العمومية محل    اإلسمنت 

عادة التقييم ستكون في  عملية إ  باعتبار  ،2025  غايةالى   2016ي من سنة  أ  ملدة عشر سنوات   بها  التنبؤ  املراد  الزمنية 

 . النهائية كخطوة ثانية الخصم والقيمة يجاد معدالت  أولى ثم إ كخطوة 31/12/2015

 (2025 -2016) العمومية اإلسمنت  ؤسساتتقدير التدفقات النقدية مل املطلب األول: 

ولها هو تقدير  أتعتمد على مقومات     (DCF)  الحالية  ن طريقة القيمة إليه في بداية الفصل أ  سبق اإلشارةكما   

:  م في ذاتها على عدة متغيرات وهيخيرة تقو وهذه األ ،(  2025-2016)  التنبؤ بهاالتدفقات النقدية للفترة الزمنية املراد  

  االستثمارات   القيمة،  خسائر   واسترجاعات  واملؤونات  االهتالكات  مخصصات  ، الصافية  العملياتية  النتيجة

ات محل  للمؤسس  النقدية  لى التدفقات بغية الوصول إ  لالستغالل  العامل   املال   سأر  حتياجات إ   في   التغير   االجمالية،

 (1):العالقة التالية وهذا وفق، الدراسة

  واملؤونات االهتالكات   املخصصات+ الصافية العملياتية  النتيجة  = الصافية  النقدية التدفقات

 (  لالستغالل العامل املال راس  احتياجات في  التغير +   االجمالية االستثمارات )   -  ( القيمة خسائر  واسترجاعات 

على  محل الدراسة بناءا شركة ولكل سيتم التنبؤ بالنسبة لجميع املتغيرات سابقة الذكر ذلك جل ومن أ

  نموها وتقديرلحساب متوسط معدل  ،(2015-2011معطيات ومعلومات خاصة بتطور هذه املتغيرات خالل الفترة )

 .سنبرزها في االتي ستتم وفق خطواتالتنبؤات عليها وهذا كنسبة من رقم االعمال. و 

 (2025 -2016)  العمومية  اإلسمنت ت تقدير رقم األعمال ملؤسسا-1

األ   توقعات  من  املتوقع  الدخل   بيان  إنشاء  يتم   نقطة   هو  وأ   ولىاأل   اللبنة   هو  هذا األخير  باعتبار  ،عمالرقم 

بناءالتنبؤ  في  عليها   االعتماد  يمكن  طرق   عدة   توجد   حيث،  العمل   خطة   لبناء  البداية  وألجل  التقديرات    ،  فمن  هذه 

قم األعمال أو النتيجة  بالنسبة لر   ذلك   كان  غني باملعلومات سواء  دائما   فهو   املاض ي   في  النمو  لى تحليلالطبيعي االستناد إ

 : ( نتبع الخطوات التالية2025-2016عمال للفترات املستقبلية )أل ولتقدير رقم ا  ،التشغيلية.....الخ 

معدل ▪ )   لرقم  النمو   حساب    فمن   الوقت  مرور   مع   البيانات  هذه   لتباين  نظرا  (:2015-2011االعمال 

 حسابيا  وليس (géométrique)  هندسيا  سنوات  عدة  مدى  على  هذا  النمو  معدل  متوسط  حساب  املستحسن

(arithmétique)   الدراسة هذه  وفق  لدينا  حيث  باملاض ي  الخاصة  الزمنية  السلسة  وفق  العالقة  وتعطى 

 (2) ية: بالتالي تبنى العالقة وفق االتو  (2015-1201)سنوات5

ن ))/ رقم االعمال  (ن ) )النمو لرقم االعمال =  م.م   + (رقم االعمال  (𝟒
𝟏/𝟒

-1 .. ....... 

 
(1): Arnaud Thauvron)2010(, op.cit, P109. 
(2): Ibid,P112. 
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عمال للفترات املستقبلية  كما سبق ذكره فإن تقدير رقم األ :  ( 2025-2016) للفترة  تقدير رقم األعمال   ▪

 :العالقة التالية تصاغ (1وباالعتماد على العالقة ) النمو للفترات السابقة ومنه   معدل متوسطب مرتبط

 ........... االعمال(   لرقم النمو  معدل +1) ×( 1-ن )  للسنة االعمال  رقم قم االعمال للسنة )ن(= ر 

 

ت محل  عمال للمؤسساثم تقدير أرقام األ   ( 01امللحق رقم ) على    واالعتماد عاله  ( أ 2قم ) ر   العالقة   بتطبيق

 :الدراسة في الجدول التالي

 (2025 -2016)  العمومية اإلسمنت  ملؤسسات  عمالاأل  رقم  تقدير (: 32)  رقم جدول ال

 دج𝟏𝟎𝟑لوحدة :  ا                                                                                              

 ملؤسسات ا        

 السنوات
SCT SCHB ECDE SCAEK SCIS SCIMAT 

2016 4673197 8299355 13725396 9130152 3363635 7891534 

2017 5093784 8797316 14686174 9860564 3699998 8759603 

2018 5552225 9325155 15714206 10649409 4069998 9723159 

2019 6051925 9884664 16814201 11501362 4476998 10792707 

2020 6596599 10477744 17991195 12421471 4924698 11979904 

2021 7190293 11106409 19250579 13415189 5417167 13297694 

2022 7837419 11772794 20598119 14488404 5958884 14760440 

2023 8542787 12479161 22039987 15647476 6554773 16384089 

2024 9311638 13227911 23582787 16899274 7210250 18186339 

2025 10149685 14021586 25233582 18251216 7931275 20186836 

 ( 01)  امللحق رقم على  باالعتماد الباحثة اعداد  من:  املصدر 

في نمو  تزايد وهذا ش يء طبيعي باعتبار    الشركات في  عمال املقدر لكل رقم األ   ( ان32)  رقم   الجدول   من   ّيتضح

وهذا راجع    (دج103)   25233582يعادلما    5202( حيث بلغ في  2025-2016)  األكبر للفترةهي    (ECDE)، اذ تعد  دائم

وبما أن التقديرات بنيت على أساسه فأكيد   ،( أعلى هو الخر 01 ()انظر امللحق 2015-2011) عمال للفترةلكون رقم األ 

 بيي دنى قدر  رقم األعمال األ   هي التي تمتلك(  SCIS  )ن  في حين نجد أ،  أن رقم األعمال للفترة املقدرة سيكون حتما أكبر

 .(10 امللحق  انظر)مقارنة بباقي املؤسسات وهذا راجع لألسباب سابقة الذكر   (دج103) 7931275

أو )ن  بما  الباقية  املتغيرات  جميع    واملؤونات  االهتالكات   مخصصات،الصافية  العملياتية  النتيجةتقدير 

  للفترة   (الستغاللالعامل    املال  س رأ  احتياجات  في  التغيرات  ، االجمالية   االستثمارات ،القيمة  خسائر  واسترجاعات 

 . عمال لهذه الفترةرقم األ  وتيرة نمو نفسستتبع بالضرورة  املقدر فإنهامرتبطة برقم األعمال   (2016-2025)

 

 

  

2 



 لإلسمنت  العمومية املؤسسات من ملجموعة املالية املؤشرات بعض على املادية التثبيتات  تقييم اعادة اثر الرابع     الفصل 

188 
 

 (2025-2016العمومية )  اإلسمنتت ؤسساتقدير النتيجة العملياتية الصافية مل -2

إحدى    العملياتية  النتيجة  وباعتبار   عمال على تقدير رقم األ يتوقف    كما ذكر سابقا تقدير بنود بيان الدخل 

الالزمة   ،عناصره العناصر  الذي ستقدر على أساسه كل  العملياتية    فإنها تتأثر حتما برقم األعمال  النتيجة  لحساب 

 :وعليه نتبع الخطوات التالية الصافية

  املشابهة واملنتجات  وعات تقدير كل من املشتريات املستهلكة والخدمات الخارجية والضرائب والرسوم واملدف : أوال

 : ( 2025-2016األخرى)  العملياتية  عباءالعملياتية األخرى واأل 

  واملدفوعات والرسوم  والضرائب الخارجية والخدمات   املستهلكة املشتريات)  متغير كل حساب معدل  ▪

  :( 2015-2011)  عمال للفترةكنسبة من رقم األ  ( خرى األ  العملياتية عباءواأل   خرى األ   العملياتية  واملنتجات املشابهة

 :التالية العالقة وفقعمال من رقم األ   كنسبة متغير كل   حيث يحسب 

(ن)( =  ن) متغير كل دل مع (ن) رقم  االعمال   ............ ⁄املتغير 

  واملدفوعات والرسوم  والضرائب الخارجية والخدمات   املستهلكة املشتريات) متغير  لكل النمو   معدل ▪

 حيث(: 2025-2016للفترة ) ( خرى األ  العملياتية عباءواأل   خرى األ   العملياتية  املشابهة واملنتجات

 -2011على متوسط معدالت الفترة ) باالعتماد( 2025-2016) للفترةمتغير  لكل  النمو  معدل يحسب

 :التالية العالقةوفق ( وذلك 2015

ن= النمو لكل متغير. م  ⁄ مجموع  معدالت نمو  لكل  متغير  

  املشابهة   واملدفوعات   والرسوم  والضرائب  الخارجية  والخدمات  املستهلكة  املشتريات) املتغيرات    تقدير   :ثانيا

املستقبلية  (:  2025-2016)   للفترة   ( خرى األ   العملياتية   عباءواأل   خرى األ   العملياتية   واملنتجات  للفترة  ولتقديرها 

 العالقة التالية:  ( تصاغ01) رقم ( وامللحق4) العالقة رقموباالعتماد على 

 ..... رقم االعمال املقدر )ن(× متغير لكل  النمو  معدل املتغير املقدر )ن(=

 (  2025-2016عباء املستخدمين للفترة ) قدير أ ت: ثالثا 

هما  نمتغيرة ومن املنطقي الفصل بي  املستخدمين يتضمن جزئين أعباء ثابتة وأخرى كما هو معروف فإن أعباء   

حصولنا على املعلومات الكافية  ونظرا لصعوبة    ،به  الجزء الثاني يتأثرفي حين    أن األول ال يتأثر برقم األعمال   باعتبار 

من إجمالي  تكاليف متغيرة      %50ثابتة و  تكاليف%  50افترضنا  الفصل بين النوعين الثابتة واملتغيرة    منتمكننا  التي  

 : تم تقديرها وفق الخطوات التاليةوقد  املستخدمين  عباءأ

 عباء املستخدمين لكل سنة  أقسمت   حيث: ( 2015-2011الفصل بين الجزء الثابت واملتغير للفترة )  ▪

 . ( 01رقم )  وذلك باالعتماد على امللحقجزئيين لى إ

من خالل متوسط االعباء للفترة    عباء الثابتةاأل تحسب    (:2025-2016)   للفترة  الثابتبالنسبة للجزء    ▪

 :( وفق العالقة التالية2025-2016املقدر للفترة )  والذي يعتبر هو الجزء الثابت( 2011-2015)

نمتوسط االعباء الثابتة =   ..... ⁄ مجموع   االعباء  الثابتة  

3 

4 

5 
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  عمال األ   رقم  من   عباء املتغير ة كنسبة األ   حسب ت:  ( 2015-2011)   للفترةاملتغيرة  األعباء  ملعدل    بالنسبة  ▪

 : التالية والعالقة( 01) رقم  امللحق  على باالعتماد وذلك( 2015- 2011) للفترة

(ن)(=  ن)   املتغيرة  االعباء م. (ن) رقم  االعمال   ............. ⁄ الجزءاملتغير 

نمو   ▪ )وباالعتماد    :( 2025-2016) للفترةاملتغيرة  األعباء  معدل  العالقة  العالقة  يمكن    (7على  صياغة 

 : التالية

ن=    املتغيرةاألعباء  نمو  معدل  ..... ⁄ مجموع  معدالت  االعباء  املتغيرة

العالقة )  (8)رقمومن  رقم  أ  (32والجدول  )فإن  للفترة  املستخدمين  العالقة 2025-2016عباء  وفق  تقدر   )

 : التالية

  االعمال  رقم   ×املتغيرة  لألعباءمعدل النمو  ] +الثابتة االعباء  متوسط عباء املستخدمين املقدرة )ن(=أ

 . ....[ ( ن)  املقدر 

 :  ( 2025-2016) القيمة خسائر   واسترجاعات   واملؤونات االهتالكات مخصصات قدير ت: رابعا

 .وبالتفصيل املوالي  العنصر في ستتناولها

  Lexelبرنامج    وباستخدام(  01)رقم  وامللحق  (32  )( والجدول رقم5و)  (9)  رقم  العالقات  على   باالعتماد  ومنه

  رباح أ   ن معدل الضريبة على علم أمع ال  ، محل الدراسة  للمؤسسات  الصافية   العملياتية  تحصلنا عل ى تقديرات النتيجة 

   :املواليتلخيص النتائج في الجدول  تمحيث  . 2015في سنة   (%23 ) قدر بالشركات 

 (2025-2016)  العمومية االسمنت  ملؤسساتالنتيجة العملياتية الصافية   تقدير (: 33) جدول رقمال

 دج 𝟏𝟎𝟑لوحدة :  ا

  املؤسسات       

 السنوات 

SCT SCHB ECDE SCAEK SCIS SCIMAT 

2016 1089392 1772076 4666543 3559571 771623 1981029 

2017 1179564 1897530 5035876 3873519 829331 2260615 

2018 1304931 2034047 5426289 4211352 933022 2556086 

2019 1441581 2178754 5844032 4576212 1047082 2884060 

2020 1590530 2332144 6291016 4970260 1172547 3248111 

2021 1752884 2494737 6769290 5395832 1310559 3652208 

2022 1929850 2667086 7281043 5855450 1462373 4100755 

2023 2122743 2849776 7828618 6351837 1629368 4598643 

2024 2332996 3043427 8414524 6887936 1813062 5151298 

2025 2562173 3248698 9041443 7466922 2015125 5764745 

   (01)  حق رقماملل علىباالعتماد   الباحثة اعداد من : املصدر
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املقدرة    الصافية العملياتية  النتيجة  فان (33) رقم  باالعتماد على النتائج املتحصل عليها في الجدول 

  ( SCAEK )و (ECDE)كال من  حققتحيث  ،هذا يعتبر مؤشر جيدو ومتزايدة  كلها موجبة العمومية اإلسمنت  ملؤسسات

 9041443 ما يعادل 2025النتيجة العملياتية الصافية لألولى سنة وكانت  ،تؤسسا مقارنة بباقي امل  نتيجةكبر أ

وهذا  ( دج103)  2015125  يقل قيمة قدرت بأ ( SCIS)حققت حين في،( دج103) 7466922الثانيةبينما( دج103)

املحققة للفترة  ائج  والنت {.( 32)عمال املقدر }انظر الجدول رقم تباط تقديرات هذه األخيرة برقم األ كيد الر راجع أ 

(2011-2015) . 

 ( 2025  -2016)   العمومية  اإلسمنت  اتاالجمالية ملؤسس  االستثماراتواملؤونات و   االهتالكات  مخصصات  تقدير-3

واملؤونات االهتالكات  مخصصات  لتقدير  )  بالنسبة  باالستثمارات    (2025-2016للفترة  باألساس  مرتبط 

( البد من 2025-2016جمالية )التثبيتات( للفترة )اإل   االستثماراتجل تقدير  ومن أ  ،  (2025-2016الصافية املقدرة )

مخصصات  تقدير ،(  2025-2016)  واملؤونات  االهتالكات  تقدير  بين  مترابطة  عالقة    االهتالكات   مخصصات  فهناك 

  ة ومبسطة لى منهجية واضحصغنا هذه الخطوات للوصول إجل تحقيق ذلك ومن أ ،االجمالية واالستثمارات واملؤونات 

 : في النقاط التالية

 (2025-2016)   العمومية االسمنت ملؤسسات   الصافية التثبيتات  تقدير  :أوال

 : املستقبلية محل الدراسة البد من جل تقدير التثبيتات الصافية للفترةأ  من              

 سنة للفترةعمال لكل  رقم األ   من  كنسبة  عنه  ويعبر  :( 2015-2011)  الصافيةالتثبيتات  معدل  حساب   ▪

 : العالقة التاليةو  (01)باالعتماد على امللحق رقم ( 2011-2015)

(ن)الصافية)ن(=  االستثمارات  م. (ن) رقم  االعمال   ⁄االستثمارات  الصافية

 : ( 2025-2016الصافية )   النمو للتثبيتاتمعدل حساب  ▪

 : العالقة التاليةوفق  حسابه يتم (10( والعالقة)01) رقم  امللحق  على ن خالل االعتمادم

ن=   الصافية للتثبيتات   النمو  معدل    ..... .....⁄ مجموع  معدالت التثبيتات  الصافية

الجدول باالعتماد    ) ( 32رقم)   على  للعالقة  االستثمارات  ( 11وتطبيقا  تقدير  للفترةا  يتم  - 2016)  لصافية 

 وفق العالقة التالية: (2025

   رقم االعمال املقدر  )ن( ×الصافية التثبيتات  النمو م. املقدرة  )ن(= الصافية  التثبيتات 

 (2025-2016) العمومية  االسمنت ملؤسسات  واملؤونات االهتالكات مخصصات  تقدير ثانيا: 

 : خير نستد للخطوات التاليةهذا األ لتقدير             

مإ ▪ واملؤوناتيجاد  االهتالكات  مخصصات  التثبيتات  :  (  2015-2011) عدل  من  كنسبة  عنه  ويعبر 

 : التالية والعالقة( 01رقم )  امللحقتماد على  باالع الصافية وذلك

(ن) التثبيتات  (ن) ⁄ مخصصات واالهتالكات املؤونات (= واملؤونات)ن   االهتالكات مخصصات  م.  

10 
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خير تم  هذا األ : ومن أجل حساب  ( 2025-2016)   واملؤونات  االهتالكات  خصصاتم معدل نمو  حساب   ▪

 :( وصوال الى العالقة التالية01)رقم  ( وامللحق13االعتماد على العالقة )

ن=  املؤونات  و  الهتالكاتا  نمو مخصصات .م  ⁄ مجموع  معدالت نمو مخصصات واالهتالكات املؤونات 

لى امللحق  العالقة التالية باالعتماد ع  تقدر وفق  :( 2025-2016)   واملؤونات  االهتالكات   مخصصات  تقدير  ▪

 (1):(14( والعالقة )01رقم )

  التثبيتات الصافية) ]×  واملؤونات االهتالكات صاتخص مل  النمو .م )ن(= واملؤونات  االهتالكات خصصاتم

 ...........2/[ (1-)ن  التثبيتات الصافية )ن(+

ات محل  خصصات االهتالكات واملؤونات للمؤسستم تلخيص م( 01) رقم    ( وامللحق15العالقة )   وبتطبيق 

 :الدراسة في الجدول التالي

 (2025-2016) العمومية  االسمنت  ملؤسسات  واملؤونات االهتالكات  مخصصات تقدير  (:34) رقم جدول ال

    الوحدة :103دج 

املؤسسات            

 السنوات

SCT SCHB ECDE SCAEK SCIS SCIMAT 

2016 
569882 818244 2240216 756111 443768 962460 

2017 656341 871930 2390833 816600 540367 1049021 

2018 715411 924246 2558192 881928 594404 1164414 

2019 779798 979700 2737265 952483 653845 1292499 

2020 849980 1038482 2928874 1028681 719229 1434674 

2021 926479 1100791 3133895 1110976 791152 1592488 

2022 1009862 1166839 3353267 1199854 870268 1767662 

2023 1100749 1236849 3587996 1295842 957294 1962105 

2024 1199817 1311060 3839156 1399510 1053024 2177936 

2025 1307800 1389724 4107897 1511471 1158326 2417510 

 ( 10)  رقم امللحق على  باالعتماد الباحثة اعداد من  :  املصدر 

 (2025-2016) العمومية   االسمنت  ملؤسساتتقدير االستثمارات االجمالية ثانيا: 

لتقدي  أما                 أبالنسبة  األخيرة فإنه يعتمد على متغيرين  واملؤونات    االهتالكات  مخصصاتساسيين وهما  ر هذه 

 (2):وذلك وفق العالقة التالية (2025-2016للفترة )والتثبيتات الصافية 

 مخصصات  +[ ( 1-ن) التثبيتات الصافية  -(ن)  التثبيتات الصافية)  ](= ن)  االجمالية االستثمارات 

 .......... (ن)  املقدرة واملؤونات االهتالكات 

  :الجدول املوالي  عل ى تحصلنا  (01امللحق رقم )و (34) رقم  الجدول و  (16العالقة )ومنه بتطبيق 

 
(1): Arnaud Thauvron (2010), op.cit, P117. 
(2): Idem 
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 (2025 -2016)  العمومية االسمنت  ملؤسسات االجمالية  االستثمارات تقدير (: 35)  رقم جدول ال

 دج 𝟏𝟎𝟑لوحدة :ا                                                                                                                               

املؤسسات          

 السنوات

SCT SCHB ECDE SCAEK SCIS SCIMAT 

2016 1054841 1384042 3508722 2210173 1277500 1599919 

2017 891870 1379850 3860823 2386987 843095 2142788 

2018 972138 1462641 4131081 2577946 927404 2378495 

2019 1059631 1550400 4420257 2784181 1020145 2640129 

2020 1154997 1643424 4729675 3006916 1122159 2930543 

2021 1258947 1742029 5060752 3247469 1234375 3252903 

2022 1372253 1846551 5415004 3507267 1357813 3610722 

2023 1495755 1957344 5794055 3787848 1493594 4007902 

2024 1630373 2074785 6199639 4090876 1642953 4448771 

2025 1777107 2199272 6633613 4418146 1807249 4938136 

 ( 34والجدول ) (01)امللحق  على  باالعتماد الباحثة اعداد من :  املصدر 

 (2016- 2025) ( ∆BFREلالستغالل )  رأس املال العامل  التغيرات في احتياجات  تقدير  -4

للتباينات   نتيجة  وهذااالستغالل    بدورة  املرتبطة  التمويل  احتياجات  العامل في  املال  رأس  مثل احتياجاتتت

  األصول   من   لجزء  املمول   الدائمة   األموال  من  الجزء  ذلك  أي   ، وتحصيلها وصرفها  واملبيعات  املشتريات  املوجودة بين

 األجل.  قصيرة املوارد املالية مع  املتداولة االصول   مقارنة عند االحتياجات هذه وتظهر املتداولة،

املال  رأ  احتياجات  بين  التمييز  أحيانا  املفضل  فمن  مالءمة،  أكثر  املالي  التحليل  ولجعل العامل  س 

  احتياجات   في  التغيرات   حساب   يتم   يثح  (.BFRHE)  العامل غير التشغيلية  املال   س رأ  احتياجات  وبين(BFRE)التشغيلية

) ومنه فقط تشغيلي أساس على لالستغالل العامل  املال  راس
519F

 : العالقة التالية امليزانية وفق  بنود من  احتسابها يتم. (1

 (BFRE  = )االستغاللدورة   موارد – دورة االستغالل استخداما ت 

  على التدفقات ول حد املتغيرات الالزمة للحص ألالستغالل  س املال العاملالتغير في احتياجات رأن  وباعتبار أ

  ( 01امللحق رقم )تم االعتماد على    (2025-2016للفترة )  (  ∆BFRE جل بناء التنبؤات الخاصة )أ  املستقبليةي ومنالنقدية  

 :ة من خالل اتباع الخطوات التالي

العالقة رقم)( 2015-2011لالستغالل)   العامل  املال  سرأ  احتياجات  حساب  ▪ باالعتماد على  ( وامللحق  17: 

 . ات محل الدراسةللمؤسس(BFRE)( تم حساب 01)رقم

 كنسبة   (BFRE): حيث يحسب ( 2015-2011) لالستغالل  العامل املال س رأ حساب معدل احتياجات ▪

 :( وفق العالقة التالية2015-2011)عمال للفترة من رقم األ 

 
(1): Arnaud Thauvron (2010), op.cit,P26. 
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(ن)(= ن) ( BFRE)  معدل (ن) رقم  االعمال   ⁄   احتياجات  راس  املال  العامل  لالستغالل 

 (2025-2016العامل لالستغالل للفترة )   املال سرأ الحتياجات معدل النمو  حساب ▪

  للسنوات   املبالغ  تقدير   أجل  من   املاضية  السنوات  في  مستواه   متوسط   حساب(  BFRE)  بالنسبة الطبيعي    من 

وقسمتها   (2015-2011كنسبة من رقم االعمال للفترة )(  BFRE)  جمع معدالتمن خالل  وذلك  ،   املتغيرات  كباقيالقادمة  

 :العالقة التاليةوذلك بتطبيق   (5على عدد السنوات )

ن =  ( BFRE)  النمو  معدل   (BFRE) مجموع معدالت النمو ⁄ 

احتياجاتتقدير   ▪ في  العاملأ ر   التغير  املال  جميع  أ بما    (:2016-2025)   ( ∆BFRE)   لالستغالل س  ن 

ستقدر  خرى  هي األ (  2025-2016س املال العامل )أعمال فان التغيرات الحتياجات ر ساس رقم األ أالتنبؤات تبنى على  

5201) :( وفق العالقة التالية0252-2016)للفترات املقدر  عمال ساس رقم األ أعلى 
F

) 

 (BFRE∆ )=)النمو   معدل  ×[ (  1-رقم االعمال )ن-رقم االعمال )ن( ]     )ن  (BFRE ) ..... 

املقدرة    (∆BFRE)تم تلخيص  (  01وامللحق رقم )  (32)( والجدول رقم  20وباالعتماد على العالقة أعاله رقم )

 في الجدول التالي: (2025- 2016)للفترة 

ملؤسسات االسمنت   لالستغالل ل العام املال  سرأ احتياجات في   التغير  تقدير (: 36)  رقم جدول ال

 (2025-2016)  العمومية 

 دج 𝟏𝟎𝟑لوحدة :ا

املؤسسات 

 لسنواتا

SCT SCHB ECDE SCAEK SCIS SCIMAT 

2016 135051 183212 143667 114972 70330 226792 

2017 147205 194204 153724 124170 77363 251739 

2018 160454 205857 164485 134103 85099 279431 

2019 174895 218208 175999 144831 93609 310168 

2020 190635 231301 188319 156418 102970 344287 

2021 207792 245179 201501 168932 113268 382158 

2022 226494 259889 215606 182446 124594 424196 

2023 246878 275483 230698 197042 137054 470858 

2024 269097 292012 246847 212805 150759 522652 

2025 293316 309533 264127 229830 165835 580144 

 ( 01رقم )  امللحقباالعتماد على  من اعداد الباحثة: املصدر 

ا كانت موجبة  ه فإنللمؤسسات  (  ∆BFRE)صل عليها  النتائج املتح  لى وبالنظر إ  عاله( أ36)رقم    من خالل الجدول 

أخرى  إلى  تزايد من سنة  رأ،وفي  احتياجات  لكون  راجع  العامل  وهذا  املال  )لل(∆BFRE)س  ( موجبة 2015-2011فترة 

 
(1): Arnaud Thauvron (2010), op.cit , P117. 
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رقم)انظر    ومتزايدة  فإ  ،(1امللحق  التغيرات  وبالتالي  بطبيعة  (∆BFRE)للمؤسسات  املال   س رأ  احتياجات  فين  ستكون 

 .((32)انظر الجدول رقم)( 2025-2016األعمال املقدر للفترة )ات تقدير ها بل موجبة الرتباط الحا 

 (2025 -2016ت اإلسمنت العمومية ) ؤسسامل الصافية حساب التدفقات النقدية - 5

مخصصات النتيجة التشغيلية الصافية و فيما يخص تقديرات كال من عاله ه أتأسيسا على ما سبق عرض

- 2016للفترة ) (∆ BFRE) العامل  املال   سرأ احتياجات  والتغيرات في  اإلجمالية واملؤونات واالستثماراتكات االهتال

 :( وتطبيقا للعالقة التالية2025

  واملؤونات االهتالكات   املخصصات+ الصافية العملياتية  النتيجة=) الصافية  النقدية التدفقات

 ...... ( ( ∆BFRE) +   االجمالية االستثمارات ) -( القيمة خسائر  واسترجاعات 

اعتمادا على    ( 2025  -2016)  للفترةالعمومية  اإلسمنت    اتملؤسسالصافية    النقدية  التدفقات  حساب  تم

 :املواليفي الجدول  موضحة  (36( و)35( و)34) (،33)رقمالجداول  

 (2025-2016)  العمومية االسمنت اتؤسسمل  الصافية  النقدية  التدفقات(: 37)  رقم جدول ال

 دج𝟏𝟎𝟑:   لوحدةا

املؤسسات 

 السنوات

SCT SCHB ECDE SCAEK SCIS SCIMAT 

2016 
469383 1023066 3254369 1990538 -132439 1116777 

2017 796829 1195405 3412161 2178963 449241 915108 

2018 887750 1289794 3688915 2381231 514922 1062574 

2019 986854 1389846 3985041 2599681 587172 1226262 

2020 
1094877 1495901 4301896 2835607 666646 1407955 

2021 1212623 1608320 4640932 3090407 754069 1609634 

2022 1340965 1727484 5003699 3365591 850233 1833498 

2023 1480858 1853798 5391861 3662790 956014 2081987 

2024 1633342 1987690 5807193 3983764 1072372 2357810 

2025 1799549 2129616 6251599 4330416 1200367 2663974 

 ( 36/ 35/ 33/34الجداول )من اعداد الباحثة باالعتماد على  املصدر : 
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 ( 2025 -2016) اإلسمنت العمومية  ت الصافية ملؤسسا  النقدية التدفقات خصماملطلب الثاني: 

 أكيد سنحتاج إلى معدل الخصم   (37)رقم   بغية خصم التدفقات النقدية الصافية املوضحة في الجدول 

 ة  ديد معدل الخصم لكل مؤسسيجب تح ، واستنادا لذلك2015ين قيم التدفقات النقدية إلى سنة جل تحي من أ

 . على حدى

ساس ي لتحديده  لى املقوم اال تقد إالبيئة الجزائرية التي تففي ظل    أن تحديد هذا األخير صعب  ومن املعروف 

الذي تم  ،  2015سنة  (   SCAEK)الناتج عن عملية التقييم    الخصم   تم االعتماد على معدل ومن هنا  وهو السوق املالي،  

طرف   من  امللحق  مقيمين تحديده  )انظر  عوامل  عدة  على  الدراسة  مؤسسوباعتبار    (2اعتمادا  محل  ت  مؤسسا ات 

النشاطمتم نفس  تمارس  ،   اثلة  القطاع  لنفس  أ  وتنتمي  إلى  لنها  باإلضافة  املجمع      املجمع نفس  تنتمي    الصناعي وهو 

نها تخضع  فمن الطبيعي أ  ، وباالستناد الى ماسبق طرحه  مأي أنها تنتمي لنقس مؤسسة األ ،(    GICA)  الجزائر  ألسمنت

  لنفس املخاطر  وتحيط بها نفس العوامل. 

   الخصم تحديد معدل -1

البديلة التي يتحملها مختلف املساهمين  ( تكلفة الفرصة  CMPCرأس املال )التكلفة املتوسطة املرجحة لتمثل  

، فإنها  االعتبار املخاطر التي يتحملونها  بعيناألخذ  مع   ،ةمؤسساليين( للمبالغ التي أتاحوها لل)املساهمين والدائنين امل

املتوسط   مع  املساهمينتتوافق  قبل  من  املطلوبة  الربحية  قبلRc) بين  من  املطلوبة  وتلك  (،  Rd)املاليينالدائنين    ( 

ة. ويأخذ هذا  ( في تمويل املؤسسVdfالديون املالية )السوقية   القيمةو (  Vcpمرجحة بالقيمة السوقية لحقوق امللكية )

كلفة الحقيقية التي  في االعتبار أيًضا حقيقة أن الفائدة على القروض معفاة من الضرائب، وبالتالي فإن الت املتوسط  

وذلك    T-(1 Rd.(1)تساوي املعدل الذي يمكن أن تؤخذ على الديون، ولكن بمعدل ما بعد الضريبة: )ة ال  تتحملها املؤسس

 (2) : وفق العالقة التالية

Vdf (Vdf + Vcp)  ⁄ ( ×Rd(1-T  +  Vcp (Vdf + Vcp) ⁄ ×Rc  =CMPC 

املخصومة  يتحتم علينا  سلوب التدفقات النقدية  مما ال شك فيه أنه من أجل تقدير القيمة العادلة وفق أ

  ( SCAEK) شركة وبما أن   ،املتعلقة باألصول   ة لكل املخاطر تحديد معدل الخصم الذي يعكس تقديرات السوق الحالي

بعض مكونات    فقد تم االعتماد على   الشركات   وبة تحديد معدل الخصم لباقيونظرا لصع،  2015عادة تقييمها فيإقد تم  

الخبراء    معدل تحديده من طرف  تم  الذي  تحديدف  واملقيمينالخصم  الدراسة  ات محل  للمؤسس  الخصم   معدالت   ي 

وخاصة  املخاطر  تتعرض لنفس  فإنها حتما  نفس النشاط    لدراسة تنتمي لنفس القطاع وتمارسلكون عينة ا  استنادا،

 البد فإنه( 22) رقم للعالقةاستنادا حيث تم تحديد عناصر معدل الخصم  .(GICA) تمثل كلها فروع لنفس املجمع أنها

 وفق الخطوات التالية: (.Rd) الديون  وتكلفة( Rc)  امللكية  حقوق  تكلفة تحديد  من

 

 

 
(1): Arnaud Thauvron (2010), opcit,p70. 
(2): Simon Parienté(2007) , Analyse Financière et EvaluationD'entreprise, France,p144. 
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 امللكية  حقوق  تكلفةأوال: 

امللكية   حقوق  تكلفة  أخذ  تم  تقييم  (Rc  )حيث  بعملية  الخاص  الخصم  معدل  لجميع    (SCAEK)  من 

عتمد على عدة متغيرات لحسابها منها: املعدل  باعتبارها ت  اتؤسسألنه يصعب تحديد هذه األخيرة لباقي امل  ، اتاملؤسس

نفس القطاع     الى كون هذه االخيرة تنتمي الىالخالي من املخاطر، عالوة مخاطر السوق املالي...الخ من املتغيرات، باالضافة  

  اإلسمنت   اتؤسسمل  امللكية   حقوق   تكلفة  هذا املنطلق تم االعتماد  ، ومن  وهي متماثلة وايضا تنتمي الى نفس املجمع  

 :( فان02على امللحق ) واالعتمادومنه  SCAEK  ةملؤسس امللكية  حقوق  تكلفة  سهاالعمومية محل الدراسة هي نف

   SCAEK ة ملؤسس امللكية  حقوق  تكلفة اإلسمنت العمومية =ات  امللكية ملؤسس حقوق  تكلفة 

%14.05= Rc.....  .. 

  (:38العناصر التالية موضحة في الجدول رقم )  األموال الخاصة  تضمنت تكلفةحيث 

 العمومية  اإلسمنت اتؤسسمل  امللكية حقوق  تكلفة تحديد (: 38)  رقم جدول ال

 االموال الخاصة  كلفةت

 % 3.5  ( 1 ) خطر  بدون  املعدل

  % 00,7 أ( ) السوق  خطر  عالوة

  % 1,23 )ب( اإلسمنت  صناعة قطاع بيطا

 % 8,61  (ب)  ×(أ)= (2) الصناعي القطاع عالوة

 % 12,11  (  2+  1 )= (3 ) السوق  عائد معدل

  % 1,94 5 الى%  1 )ن(:من النظامي الخطر  عالوة

 % 14,05  )ن(  + ( 3)=  ( 4 ) مخفض السوق  عائد معدل

 % 14.05 ( Rc =)4 الخاصة األموال تكلفة

 (02امللحق رقم ): املصدر 

، MEDAF (1)  نموذج   موال الخاصة تم االعتماد على جل تحديد تكلفة األ من خالل الجدول أعاله يتضح أنه من أ

سواق  استنادا أل تم الحصول عليها  فقدالسوق    خطر عالوةبالنسبة ل  لعناصرمجموعة من ا  (38)لجدول ا   حيث تضمن

يضا تتضمن هذه  وأعتماد على سوق البورصة املغربية  حيث تم اال   ، جزائرال  مع اقتصادياتها  البورصة للدول التي تتقارب  

خطر  لأ  البلد.   العالوة  بالنسبة  )ما  صناعة  (  ßبيطا  بقطاع  دراسات    اإلسمنت الخاصة  على  االعتماد  تم  فقد 

Damodaran(**)  وهي خاصة بقطاع البناء تقييم املؤسسات( )رائد في عمليات   . 

   تكلفة الديون ثانيا: 

 عليهو   ،لذلكهي األخرى وجدنا صعوبة في تحديدها لعدم توفر املعطيات الالزمة    (Rd)بالنسبة لتكلفة الديون 

  ( 01امللحق )محل الدراسة اعتمادا على    اإلسمنت ت  خالل حسابها ملؤسسا  من  (***)كلفة الديون ه تم االعتماد على ت فإن

 
       p95,, opcit)Arnaud Thauvron (2010     : للمزيد انظر : (1)

 / Damodaran  : ggl http://pages.stern.nyu.edu/~adamodar: للموقع الخاص ب      للمزيد انظر  : )**( 

 تكلفة الديون = املصاريف املالية)ن( /الديون املالية)ن( :  خالل العالقةمن   : (** )*
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معدل الخصم  على   جل الحصول باره تكلفة الديون التي تدمج من أثم اخذ املتوسط واعت ،( 2015-2011خالل الفترة )

 :ومنه (02) ( و01ين رقم )انظر امللحق

 4.69%= (  Rdالديون لكل املؤسسات )   تكلفة متوسط =  العمومية اإلسمنت  اتملؤسس  الديون  تكلفة 

و  (22) على العالقاتاالعتماد  من خالل   العمومية سمنت اإل  ات ومنه يمكن تحديد معدل الخصم ملؤسس

   :( 39) الجدول في  اموضح (01وايضا امللحق ) (24) (23)

 (2016) العمومية  اإلسمنت ملؤسساتمعدل الخصم   تحديد (: 39)  رقم جدول ال

 املؤسسات                 

 السنوات 

SCT SCHB ECDE SCAEK SCIS SCIMAT 

 % 14.05 % 14.05 % 14.05 % 14.05 % 14.05 % 14.05 ( Rc )  الخاصة تكلفة االموال

 %4.69 4.69 % %4.69 %4.69 %4.69 %4.69 ( Rd)الديون  تكلفة

 % 8513. % 13.69 % 13.67 % 11.11 % 5713. % 13.86 ( CMPC) الخصم معدل

 ( 02( و)01على امللحقين )  باالعتمادة من اعداد الباحث : املصدر

  ، وباالعتماد على هذه النتائج %13و  %11ن معدالت الخصم تتراوح بين  يتضح أ   (39)  رقم  من خالل الجدول 

املخصومة للفترة  ( بغية الحصول على التدفقات النقدية  37)رقم    املوضحة في الجدول   النقدية  التدفقاتخصم    تم

(2016-2025 .) 

 (2025-2016الصافية)  النقدية خصم التدفقات 2

اسلوب   خالل  نقوم    املخصومة  النقدية  التدفقاتمن  العادلة  القيمة  التدفقاتلقياس  النقدية    بخصم 

 :. وذلك وفق العالقة التاليةالعمومية بمعدالت الخصم املحددة  اإلسمنت  اتؤسسمل الصافية

  النقدي التدفق ) +  ¹+معدل الخصم(1(/) 1)التدفق النقدي )لنقدية املخصومة =امجموع التدفقات 

الخصم معدل )(/ ن)  النقدي التدفق)+..................+ ²(الخصم معدل+1(/)2) +  ...... ...ن(1

  تطبيق بو   (37)  و   (39)  رقم الجدولين   الفترة التي تم التنبؤ بها. ومنه اعتمادا على   سنوات وهي10=  ن: حيث أن

 :ات في الجدول املواليخصومة للمؤسسامل  النقدية  التدفقات  ( تم تحديد مجموع25العالقة رقم )
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 (2025-2016) العمومية االسمنت  اتملؤسس الصافية  النقدية التدفقات خصم (:40)  رقم جدول ال

 دج𝟏𝟎𝟑:   لوحدةا

 املؤسسات           

 السنوات 

SCT SCHB ECDE SCAEK SCIS SCIMAT 

2016 412282 899873 2862997 1791502 -116614 980833 

2017 614750 924848 2640814 1764995 348298 705878 

2018 601577 877715 2511661 1735970 351520 719856 

2019 587382 945801 2386983 1705719 352948 729623 

2020 572401 895393 2266891 1674481 352839 735754 

2021 556836 744798 2151444 1642467 351422 738754 

2022 540861 703652 2040657 1609864 348893 739064 

2023 524625 664177 1934513 1576837 345426 737070 

2024 508253 626395 1832962 1543530 341171 733108 

2025 491851 590308 1735931 1510074 336262 727475 

مجموع التدفقات  

 7547420 3012169 16555443 22364858 7872965 2788394 ملخصومة االنقدية 

 ( 39/ 37الجدولين ) على  الباحثة باالعتمادمن اعداد  املصدر : 

لجميع مؤسسات اإلسمنت   موجبة مجموع التدفقات النقدية املخصومة  ن ا(40)نالحظ من خالل الجدول 

ات وهذا طبعا يتوقف  ؤسسعلى قيمة مقارنة بباقي املأ( SCAEKو) (ECDE)حيث حققت كال من ،محل الدراسة

 .(32/33الجدولين انظر )  عمال والنتيجة التشغيليةلحساب هذه التدفقات وهو رقم األ  ولىباألساس إلى اللبنة األ 
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)القيمة العادلة تحديد القيمة النهائية واالجمالية ملؤسثثثثثثسثثثثثثات االسثثثثثثمنت العمومية  :  املطلب الثالث

 للتثبيتات(

التدفقات   طريقة  وفق  الثابتة  لألصول  العادلة  القيمة  القيمة  لتحديد  تحديد  لنا  بقي  املخصومة  النقدية 

   أنه  إلى بالنظر. محدودة بأعمار  تتمتع  ال  اتاملؤسس  ننهائية بعد خصم التدفقات النقدية، حيث من املعروف أال

يفرض   إلى   النقدية  التدفقات   تقدير   يمكننا   ال لهذا  ا  عموًما  األبد، 
ً
  تقديرنا  إيقاف   خالل  من   التقييم   نماذج   في  إغالق

  تلك   بعد  النقدية  التدفقات  جميع  تعكس  التي  النهائية  القيمة  حساب  ثم،  املستقبل  في   ما  وقت  في  النقدية  للتدفقات

 (. 2025-2016سنوات اي خالل الفترة )10وبالنسبة لدراستنا فانه تكون الفترة بعد  .النقطة

 تحديد القيمة النهائية   -1

  األكثر   ونحن في دراستنا استندنا الى النهج  لحساب هذه القيمة،  املختلفة  األساليب  من  العديد  حيث يوجد

ا
ً
بعد  التدفقات  أن   فيها  نفترض  التي  األساليب  أحد  هو  املخصوم  النقدي  التدفق   نموذج   مع   اتساق   السنة   النقدية 

 (1):التالي  النحو على النهائية اعتمادا  القيمة تقدير يمكن  الحالة هذه وفي األبد،  إلى  (gثابت) بمعدل ستنمو  النهائية،

 ........... معدل النمو ( –(/)معدل الخصم 1القيمة النهائية = التدفق النقدي )ن+

حيث    (Perpetuity Growth Modelبدي )نموذج الديمومي األ ويمكن االستناد في حساب القيمة النهائية إلى  

 الوحدة االقتصادية  والذي يفترض أن ،( Gordon Growth) الطريقة على نموذج جوردون للنمو تستند هذه

من    السنة وذلكخر  اللتوصل إلى التدفق النقدي في    املفترضة  بنفس معدالت النمو   مستمر أبدي ومستقرفي حالة نمو  

 ( 2) :خالل العالقة التالية

معدل  النمو القيمة النهائية=  − معدل  النمو ) (معدل  الخصم + 1) (ن ) ⁄التدفق  النقدي    

  هذه   األبد،  إلى  ثابتة  أنها   أي  األبد  إلى  مستدامة   النموذج   في  (g)النمو  ومعدل  املال  رأس   تكلفة   تكون   حيث

  بمعدل  األبد إلى  تنمو  أن  ةمؤسس ألي  يمكن  ال  ألنه  نظًرا  .عليها املعقولة  القيود  بعض بوضع لنا  تسمح  التي  هي  الحقيقة

  اإلجمالي   النمو   معدل   من   أكبر   املستقر   النمو  معدل   يكون   أن  يمكن   ال  فيه،   تعمل  الذي  االقتصاد  نمو   معدل  من  أعلى

  لالقتصاد في الجزائر  بمعدل النمومن خالل االستدالل    g (4*)ساس تم تحديد معدل النمو  وعلى هذا األ ،(3) لالقتصاد

الدراسة    باعتبار أياملؤسسات محل  أ  جزائريةي  أخرى  للتدفقاتن معدل  بعبارة    ا م  للفترةاملستقبلية    النقدية   النمو 

  2011حساب متوسط معدالت نمو االقتصاد الجزائري للفترة  من خالل  وهذا  ،ومستقر    ثابت  بمعدل  ستنمو  2025بعد

النقدية للفترة ما بعد   التدفقات  ن ومن هنا يمكن القول بأ  (،03)انظر امللحق رقم    %3.5  والذي بلغ  ،  2015لى غاية  إ

 . القيمة النهائية كما ذكرنا سابقاوالتي تعكسها   %3.5ي بنسبةة أنمو بنفس الوتير تس 2025

 
(1) : Damodaran Aswath , op,cit,p7 

اقية  IFRS13امكانية تطبيق معيار االبالغ  املالي الدولي  (، 2019عالء محسن شحم، هاني حميد مشجل): (2) مجلة  ، في البيئة العر

 . 118(، جامعة واسط، العراق، ص 33(، العدد)1)الكوت لالقتصاد والعلوم اإلدارية، املجلد 
(3) :  Damodaran  Aswath,opcit,p7. 

% 4-%3حيث افترض ان معدل النمو االقص ى البد ان يتراوح بين  119ص:  010Arnaud THAUVRON(2انظر الى املرجع السابق ) : )*( 

 يفترض ان نمو اي مؤسسة ال يكون اكبر من معدل النمو اإلجمالي لالقتصاد  Aswath Damodaranوبالنظر الى مراجع اخرى ومنها 
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( وامللحق رقم  39( و)37) الجداول رقم  على  االعتمادبو ( 27)املعادلة رقم تطبيقومن خالل  ومن هذا املنطلق

 :ات في الجدول املواليائية للمؤسسالقيمة النه تم تقدير (03)

 العمومية االسمنت  ات ؤسسمل النهائية القيمة تقدير (: 41)  رقم جدول ال

 دج𝟏𝟎𝟑:   الوحدة

 املؤسسات               

 السنوات 

SCT SCHB ECDE SCAEK SCIS SCIMAT 

 1799549 2129616 6251599 4330416 1200367 2663974 ( 2025FTD) النقدي التدفق

 % 3.5 % 3.5 % 3.5 % 3.5 % 3.5 % 3.5 (g) النمو  معدل

 % 13.85 % 13.75 % 13.67 % 11.11 % 13.57 % 13.86 (CMPC) الخصم معدل

 17995499 21630555 63622475 58895946 ( TV) النهائية القيمة

 

12337443 26614029 

 (37/39(والجدولين )03)امللحق اعداد الباحثة باالعتماد على  من  املصدر : 

قد حققتا أكبر قيمة مقارنة بباقي  ( SCAEK ) و( ECDE)ن كال من ( نجد أ41)رقم من خالل الجدول  

القيمة  تحديدنا للقيمة النهائية يمكن الن إيجاد  . وبعد املستقبليةتدفقاتها النقدية  فاع الرتاملؤسسات وهذا يعود 

بجمع كال من مجموع التدفقات النقدية املخصومة  من خالل  باعتبارها القيمة االجمالية لألصول الثابتة العادلة

 . مة االجماليةوالقيمة النهائية بغية الحصول على القي

 (31/12/2015) اإلسمنت العمومية ات( ملؤسسالقيمة العادلة للتثبيتات)  االجمالية تحديد القيمة - 2

معاملين    على  تقوم  فإنها   املخصومة   النقدية  للتدفقات  الحالية   القيمة  لطريقة  ووفقا  ذكرنا  نوأ  سبق  كما

 العادلة   القيمة  حساب  يمكن  كالهما  تحديد  فبعد  ،النهائية  والقيمة  املخصومة  النقدية  التدفقات  اجمالي  هما  اساسيين

وذلك من خالل  ملختلف املؤسسات محل الدراسة    (31/12/2015  )العموميةفياإلسمنت    ات ملؤسس  الثابتة   لألصول 

 : جمع هاتين املتغيرين وفق العالقة التالية

 النهائية .......  القيمة +املخصومة  النقدية التدفقات  اجمالي  =  إلجماليةالقيمة ا

يمة  الق  تحديد( تم 28بتطبيق العالقة رقم ) ذلكو ( 41و) (40) رقم الجدولين كال من وباالعتماد على  

 : ات نوضحها في الجدول املواليالعادلة لألصول الثابتة ملؤسس
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                                                                  ( 31/12/2015)  للتثبيتات العادلة القيمة تقدير (: 42)  رقم جدول ال

 دج𝟏𝟎𝟑 :الوحدة

 املؤسسات                

                    السنوات

SCT SCHB ECDE SCAEK SCIS SCIMAT 

 النقدية اجمالي التدفقات

 7547420 3012169 16555443 22364858 7872965 2788394 املخصومة 

 7267730 3456120 20537800 17666558 5995770 4918510   النهائية القيمة

االجمالية ) القيمة  القيمة

 العادلة( 

7706904 13868736 40031417 37093244 6468290 14815151 

 ( 41)و( 40) رقم الجدولين من اعداد الباحثة باالعتماد على  املصدر : 

العادلة   القيمة  تحديد  الثابتةبعد  التثبيتات  لألصول  املؤسسمل  أو  الختلف  القيمة  تحديد  يمكن  عادلة  ات 

 هذا ما سنعرضه عادة التقييم لها و لألصول الثابتة امللموسة أي التثبيتات املادية وهذا من خالل إجراء عملية إ

 .في املبحث املوالي 

 العمومية اإلسمنت ملؤسسات املادية التثبيتات تقييمإعادة الثالث: املبحث

(31/12/2015 ) 

تقييمإ  يتم إليه    العادلة  بقيمتها  امللموسة  الثابتة  األصول   عادة  تطرق  ما  إلى  استنادا  واملعيار    (SCF)وهذا 

(IAS16)   لكي   الدفترية  قيمته  تعديل  املادي  الثابت  األصل  تقييم  بإعادة  حيث يقصد  طار النظري،كما ذكرنا سابقا في اإل  

  قيمته   من   أقل وأ  أكبر   تقييمه  إعادة بعد  األصل  قيمة تصبح   أن التقييم  إعادة  على  ويترتب  ،  العادلة  القيمة  من  تقترب

 . املالية عند تاريخ اعادة التقييمتقييمه. ويدرج هذا التعديل في القوائم  إعادة قبل الدفترية

 ( 31/12/2015)العمومية  اإلسمنت  ملؤسسات  املادية  للتثبيتات  العادلة  القيمة  تحديد  املطلب األول :

  عادة إ  يمكن  نه فإ  ولياأل   التقييم  بعد  نهبأ(IAS16)  املعيار   من  29  والفقرة (SCF)  من 121  املادة  من   كل   جازت أ

  كسياسة   التقييم  إعادة  نموذج  أو   التكلفة  نموذج  استخدام  بين  املؤسسة  تختار  حيث  املادية  التثبيتات  تقييم

  ال   حتى  كافية  بانتظامية  التقييم  إعادة  عملية  تتم.  الفئة كاملة  على  السياسة  تلك  بتطبيق  تقوم  بها،  خاصة  محاسبية

  الحقيقية  القيمة باستعمال حددت تكون  قد التي القيمة عن كبيرا اختالفا املعينة للتثبيتات املحاسبة  القيمة تختلف

 اإلقفال.  تاريخ في

 (31/12/2015) العمومية اإلسمنت  ات ملؤسساملادية  للتثبيتات  العادلة القيمة  -1

وكما هو الحال  ،في تاريخ التقييم  د القيمة العادلة للبنود املعنيةعادة التقييم هو تحديكأول خطوة من عملية إ

العادلة   القيمة  املاديةفي دراستنا البد من تحديد  الثابتة،وهذا انطالقا م  ،للتثبيتات  عن    ن القيمة العادلة لألصول 

 : صول الثابتة بة التثبيتات املادية بالنسبة إلجمالي األ نستحديد  ،حيث يتمباستخدام التناسبيةتوزيعها  طريق
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 (31/12/2015)  املادية  للتثبيتات العادلة القيمة تحديد (: 43)  رقم جدول ال

 دج𝟏𝟎𝟑:   لوحدةا

 املادية  التثبيتات

 البيان 

 

 املؤسسات

 موزعة  والنسب املبالغ اجمالي التثبيتات املادية

 انجازها  الجاري  التثبيتات املادية  التثبيتات

 النسبة% املبلغ املبلغ النسبة% املبلغ النسبة%

SCT 91 % 7706904 87.40 % 6736216 3.92 % 301818 

SCHB 66 % 13868736 63.35 % 8786987 2.71 % 376952 

ECDE 53 % 40031417 16.70 % 6685442 36.46 % 14597683 

SCAEK 87 % 37093244 12.26 % 4548812 74.53 % 27645907 

SCIS 94 % 6468290 89 % 5759373 4.73 % 306550 

SCIMAT 59 % 14815151 35.25 % 5223041 23.71 % 3513468 

 ( 42والجدول) (10باالعتماد على امللحق ) الباحثة اعداد من  :  املصدر 

  األصول   إلجمالي  العادلة  القيمة  من%  50  من  أكثر  أن  جيدا  يظهر  أعاله  الجدول   في  املوضحة  النتائج  خالل  من           

     . الصناعية بطبيعتها العمومية  اإلسمنت  مؤسساتمن خالل كون  يفسر  وهذا ،املادية التثبيتات عليها تستحوذ الثابتة

 (2015/ 31/12) العمومية اإلسمنت  ملؤسسات املادية التثبيتات عناصر   على  العادلة القيمة توزيع -2

  مبلغ   من  املادية  التثبيتات  من  بند  كل  نصيب  تحديد  سيتم  الطريقة  بنفس  سابقا  وضحنا  وكما  التناسبية  طريق  عن

  النسبة  في اإلجمالي التقييم  إعادة مبلغ بضرب عليها املتحصل  النسب  خالل من وذلك  ،(العادلة القيمة) التقييم  إعادة

بالنسبة   كل   نسبة  تحديد  خالل  من   وذلك  ،االخرى   املادية  التثبيتات  املباني،  االراض ي،   في  تتمثل   البنود   وهذه   منها 

  حول   معلومات  اي   توفر   لعدم  ونظرا،املبالغ    نفس  الى  سنتوصل  الثابتة  األصول   إجمالي  من   او  املادية  للتثبيتات

وامللحق     ( 43رقم )  الجدول   على باالعتماد  . اجمالي  كمبلغ معها  فسنتعامل  االخرى  املادية  للتثبيتات الفرعية  الحسابات 

 :املوالي الجدول   وفق النتائج  نلخص( 01رقم)

 (31/12/2015)  املادية التثبيتات لبنود العادلة القيمة تحديد (: 44)  رقم جدول ال

  الوحدة:𝟏𝟎𝟑دج  

 البيان 

 

 

 املؤسسات

 التثبيتات الجاري 23/ح املادية التثبيتات 21ح/

 

 انجازها
التثبيتات  218ح / املباني213ح/ االراض ي211ح /

 املادية االخرى 

 املبلغ النسبة املبلغ النسبة املبلغ النسبة املبلغ النسبة

SCT 3.24 % 218241 24.23 % 1632252 72.53 % 4885721 3.92 % 301818 

SCHB 1.12 % 98676 2.18 % 191719 96.69 % 8496591 2.71 % 376952 

ECDE 31.50 % 2082574 2.47 % 165638 66.37 % 4437229 36.46 % 14597683 

SCAEK 1.08 % 49248 8.34 % 379381 90.57 % 4120181 74.53 % 27645907 

SCIS 0.13 % 7839 0.43 % 25269 99.42 % 5726263 4.73 % 306550 

SCIMAT 0.81 % 42561 9.02 % 471575 90.15 % 4708904 23.71 % 3513468 

 ( 43والجدول ) (10) امللحق على  باالعتماد الباحثة اعداد من :  املصدر 
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 ات بل باألحرى ملؤسسلب اغفي أ ن التثبيتات العينية االخرى يمكن مالحظة أ (44) رقم  جدول من خالل ال

ت  يعود إلى طبيعة نشاط املؤسسا  وهذا ،ل التثبيتات العينية  مفما فوق من مج   %66  بنسبة  في جلها تمثل أكبر نسبة أي 

عالم الى  مكونة من معدات نقل وكذلك معدات مكتب ومعدات إ الفرعية له ن الحسابات  الصناعي إذ أنه من املعروف أ

الحصول عليها،....الخ   املعلومات وصعوبة  أ   ونظرا لعدم توفر  باملبالغ االجمالية فقط.  للتثبيتات   مااكتفينا    بالنسبة 

 % 74.53قدرت ب  SCAK  ة مؤسسما عدا  ل نسب ضئيلة جدا مقارنة بمجمل األصول الثابتة  نجازها فهي تمث الجاري إ

 (. 2015)في  نتاج جديد آنذاكوهذا لكون هذه األخيرة كانت بصدد إنجاز خط إ

  العمومية اإلسمنت  ملؤسسات املادية التثبيتات  تقييم إعادة فارق  تحديد املطلب الثاني:

(31/12/2015 ) 

  تعديل   طريق عن  ماا ،التقييم عادةإ فارق   إليجاد طريقتين  هناك   ن فإ  النظري   طار اإل   في   سابقا  ليهإ شرناأ  كما 

  ونحن .مباشرة الصافية  املحاسبية  القيمة  تعديل  عن طريق  وأ  التقييم   معامل   بواسطة  واالهتالكات   االجمالية   القيمة 

اخترنا للتثبيتات    حيث، الثانية  الطريقة    بدورنا  العادلة  القيمة  تحديد  فانهبعد  بدمن  املادية  قيم  ال  مع  ها  تمقارنتها 

الص  في  املحاسبية  فإذا،  31/12/2015افية  العادلة    وبالتالي  القيمة  املحاسبيةمن    أكبركانت  فإنها   القيمة    الصافية 

املالي  في  التقييم وادراجه  اعادة  فارق   حساب  يجب  حينها  ايجابية   تقييم  اعادة فإنها  ،قائمة املركز  العكس    وفي حالة 

 . ادراج الخسارة في قائمة الدخل وبالتالي (. )خسارة القيمة هاتسلبية وحينها يجب إدراجها كانخفاض في قيم تقييم عادةإ

التثبيتات  تقييم لبنود   اعادة  تم توضيح  (44والجدول رقم) (  01رقم )  انطالقا مما سبق وباالعتماد على امللحق

 : فيما يليعلى حدى  املادية كل

 (31/12/2015) اإلسمنت العموميةإعادة تقييم األراض ي ملؤسسات  -1

نه يتم مقارنتها مع القيمة املحاسبية الصافية  عد تحديد القيمة العادلة لألراض ي ومن أجل إعادة تقييمها فإب

 :  موضحة في الجدول املوالي 31/12/2015في 

 (31/12/2015)  العمومية االسمنت ملؤسسات   االراض ي تقييم  عادةإ(: 45)  رقم جدول ال

 دج 𝟏𝟎𝟑: الوحدة 

 املؤسسات                

                    البيان

SCT SCHB ECDE SCAEK SCIS SCIMAT 

 42561 7839 49248 2082574 98676 218241 القيمة العادلة)ق ع( 

  الصافية القيمة املحاسبية

 )ق.م.ص(

60374 56205 1718807 45850 2658 26734 

ع(  . )ق املالحظة 

 )ق.م.ص( >

(  ع. )ق

 ( ص.م.ق)>

 >( ع. ق)

 ( ص.م.ق)

(  ع. ق)

 ( ص.م.ق)>

 >( ع. ق)

 ( ص.م.)ق

(  ع. ق)

 ( ص.م.ق)>

  تقييم اعادة التقييم  نوع اعادة

 ايجابية

  تقييم اعادة

 ايجابية

  تقييم اعادة

 ايجابية

  تقييم اعادة

 ايجابية

  تقييم اعادة

 ايجابية

  تقييم اعادة

 ايجابية

 15827 5181 3398 363766 42470 157867 مبلغ فارق اعادة التقييم 

 ( 44والجدول ) (10) امللحقمن اعداد الباحثة باالعتماد على  : املصدر
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ها  مت مقارنة قيبوذلك  ملؤسسات شهدت ارتفاعا في قيمة األراض ي  ا  جميع ن  نالحظ أاعاله    الجدول   من خالل 

هناك    اخر   بمعنى  ايجابية  تقييم  عادةإ  سجلتوبالتالي    ،ها املحاسبية الصافيةتمع قيم2015نهايةالعادلة التي سجلت في  

 ( .ECDE )عادة التقييمفي القيمة حيث قدر أكبر فارق إ فائض

 (2015/ 31/12) العمومية اإلسمنت  اتملؤسس املباني تقييم عادةإ- 2

املباني لبند  قيم  بالنسبة  تحديد  العادلتوبعد  األ ها  هي  نقارنها  بالقيمة  املؤسس  ةخرى  لجميع  ات  املحاسبية 

 :نوضحها في الجدول املوالي

 (31/12/2015)  العمومية االسمنت  ات ملؤسس املباني تقييم  عادةإ(: 46)  رقم جدول ال

 دج𝟏𝟎𝟑:   الوحدة

 املؤسسات                

                    البيان

SCT SCHB ECDE SCAEK SCIS SCIMAT 

 471575 25269 379381 165638 191719 1632252 القيمة العادلة )ق.م( 

  املحاسبية القيمة

 الصافية)ق.م.ص( 

451545 109202 136706 353200 8569 296211 

ع(  . )ق املالحظة 

 )ق.م.ص( >

(  ع. )ق

 ( ص.م.ق)>

 >( ع. ق)

 ( ص.م.ق)

(  ع. ق)

 ( ص.م.ق)>

 >( ع. ق)

 ( ص.م.)ق

 >( ع. ق)

 ( ص.م.ق)

  تقييم اعادة التقييم اعادة نوع عملية

 ايجابية

  تقييم اعادة

 ايجابية

  تقييم اعادة

 ايجابية

اعادة تقييم  

 ايجابية

  تقييم اعادة

 ايجابية

  تقييم اعادة

 ايجابية

 175363 16700 26181 28932 82517 1180707 التقييم  اعادة فارق  مبلغ

 ( 44) والجدول ( 01) امللحق على  باالعتماد الباحثة اعداد من: املصدر

كبر من القيمة  ا أن القيمة العادلة للمباني أيتضح جليا لن  (46) رقم  الجدول في  على النتائج املوضحة تأسيسا 

فائض اعادة تقييم    أكبروقد كان    ،هي االخرى   ايجابيةإعادة تقييم  نها حققت  ، أي أ اتا في جميع املؤسساملحاسبية له

 .  ( SCT) املباني

 (31/12/2015)  اإلسمنت العمومية  اتملؤسس التثبيتات املادية االخرى  تقييم عادةإ -3

 خرى  التي عالجنا بها سابقا كال من األراض ي واملباني، تمت إعادة تقييم التثبيتات املادية األ بنفس الطريقة  

في الجدول املوالي  موضحا  تم حساب فارق إعادة التقييم    حيث ،ها العادلة  مقارنة قيمتها املحاسبية مع قيمت  من خالل 

 :وهذا ما وضحناه سابقا التعامل بها باملبالغ االجمالية تم   لعدم توفر الحسابات الفرعية لها  ونظرا
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 (31/12/2015)  العمومية االسمنت اتؤسسمل االخرى  املادية التثبيتات   تقييم  عادةإ(: 47) رقم جدول ال

 دج𝟏𝟎𝟑:   الوحدة

 املؤسسات                

                    البيان

SCT SCHB ECDE SCAEK SCIS SCIMAT 

 4708904 5726263 4120181 4437229 8496591 4885721 )ق.ع(  العادلة القيمة

الصافية  املحاسبية القيمة

 )ق. م ص( 

1351582 4839604 3662171 3835845 1941902 2957814 

ع(  . )ق املالحظة 

 )ق.م.ص( >

 ق.ع( )

 ( ص.م.ق)>

 >( ع. ق)

 ( ص.م.ق)

  ع( ق)

 ( ص.م.ق)>

 ( ع. ق)

 ( ص.م.ق >

 >(  ع. ق)

 ( ص.م.ق)

  تقييم اعادة التقييم اعادة نوع عملية

 ايجابية

  تقييم اعادة

 ايجابية

  تقييم اعادة

 يجابيةا

  تقييم اعادة

 ايجابية

  تقييم اعادة

 ايجابية

  تقييم اعادة

 ايجابية

 1751089 3784361 284336 775058 3656986 3534139 التقييم  اعادة فارق  مبلغ

 ( 44) والجدول ( 01) امللحق على الباحثة اعداد من : املصدر

املؤسسات  في جميع    أنها شهدت ارتفاعا في قيمهاخرى  ثبيتات املادية األ تعادة التقييم للمن املالحظ من نتائج إ

إ إ  نصيب فيأن أكبر  . ومن خالل الجداول  ابيةايج عادة تقييم  أي أنها حققت    قييم حققته التثبيتات عادة التفائض 

  طابع صناعي ات محل الدراسة ذات  التثبيتات املادية كون عينة املؤسسكبر نسبة من  لكونها تحوز على أ  ،املادية األخرى 

 .  التجهيزات واملعداتو نها تعتمد على الالت  أي أ

 (31/12/2015) اإلسمنت العمومية  تملؤسسا الجاري انجازها التثبيتات  تقييم عادةإ -4

  سواء   السنة   نهاية   في  انجازها   يكتمل  لم   التي  التثبيتات  هي  نجازها إ  الجاري   العينية   التثبيتات  كما هو معروف أن 

  يكون   عندما   الحساب إال  هذا   يرصد  وال  الغير،  طرف   من  وأ  الخاصة   بوسائلها  املؤسسة  طرف  من   االنجاز  عملية  كانت

تقييمها   عادةهي جزء من التثبيتات املادية فإنه سيتم إ خيرة، وباعتبار هذه األ الخدمة  في لوضعه جاهزا  املادي  التثبيت

 املوالي:املوضحة في الجدول  النتائجالطريقة حيث تم الحصول على مثل باقي العناصر وبنفس 

 (31/12/2015)  العمومية االسمنت اتؤسسمل  انجازها الجاري  التثبيتات تقييم  اعادة(: 48)  رقم جدول ال

:𝟏𝟎𝟑دج   الوحدة 

 املؤسسات                

                    البيان

SCT SCHB ECDE SCAEK SCIS SCIMAT 

 3513468 306550 27645907 14597683 376952 301818 العادلة)ق .ع(  القيمة

 القيمةاملحاسبيةالصافية 

 )ق. م ص( 

83494 214709 12047882 25738047 103958 2206922 

 >ع( .)ق املالحظة 

 )ق.م.ص( 

 ع(  )ق

 ( ص.م.ق)>

 >( ع. ق)

 ( ص.م.ق)

 >( ع ق)

 ( ص.م.ق)

 >( ع. ق)

 ( ص.م.)ق

 >( ع. ق)

 ( ص.م.ق)

  تقييم اعادة التقييم اعادة نوع عملية

 ايجابية

  تقييم اعادة

 ايجابية

  تقييم اعادة

 ايجابية

  تقييم اعادة

 ايجابية

  تقييم اعادة

 ايجابية

  تقييم اعادة

 ايجابية

 1306545 202592 1907860 2549801 162242 218323 التقييم  فارق اعادة مبلغ

 ( 44) والجدول ( 01) امللحق على الباحثة اعداد من: املصدر
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الجاري    العادلة للتثبيتاتقيمة  وذلك من خالل مقارنة ال  (48)  رقم   الجدول ة في  حلى النتائج املوضاستنادا إ

ات حققت  مما يعني أن املؤسس  ، اتعلى مبالغ موجبة في جميع املؤسستحصلنا  الصافية    إنجازها مع قيمها املحاسبية 

 . إعادة تقييم إيجابية

 :في الجدول املوالي  عادة تقييم التثبيتات املادية ص عملية إخلنأعاله  في الجداول  تأسيسا على النتائج املوضحة   

 (31/12/2015)  العمومية االسمنت املادية ملؤسسات التثبيتات  تقييم اعادة فوائض(: 49)  رقم جدول ال

 دج𝟏𝟎𝟑:   الوحدة 

 تااملؤسس

 البيان  

 نوع عملية اعادة التقييم فوارق اعادة التقييم  القيم العادلة  القيم املحاسبية 

 ايجابية تقييم اعادة SCT 1946996 7038034 5091038 ةمؤسس

 ايجابية تقييم اعادة SCHB 5219722 9163939 3944217 مؤسسة

 ايجابية تقييم اعادة ECDE 17565567 21283125 3717558 مؤسسة

 ايجابية تقييم اعادة SCAK 29972942 32194719 2221776 مؤسسة

 ايجابية تقييم اعادة SCIS 2057088 6065923 4008835 مؤسسة

 ايجابية تقييم اعادة SCIMAT 5487683 8736509 3248826 مؤسسة

 ( 48/ 45/46/47باالعتماد على الجداول )  الباحثة اعداد من: املصدر

إ(  49)  رقم  الجدول من خالل     أن  التثبيتات  نستخلص  تقييم  للمؤسسعادة  قد  املادية  الدراسة  محل  ات 

خرى  املادية من أراض ي ومباني وتثبيتات مادية أ  لكل بنود التثبيتات   يجابيةأسفرت فوائض أي أنها حققت إعادة تقييم إ

ية للمجمع جيكا باعتبار  سيكون لها تأثير كبير على قيمة التثبيتات املاد  أن هذه األخيرة، و نجازوتثبيتات مادية قيد اإل 

 . فروع لهاات هذه املؤسس 

سبق وان ذكرنا فإنها تدرج في ات محل الدراسة وكما  د من االعتراف بها في دفاتر املؤسسن هذه الفوائض البإ

 .ذا ما سنوضحه في املطلب املواليوه التقييم  إعادة  فارق  105الحساب ح/
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 (1/1/2016عملية اعادة تقييم التثبيتات املادية )لاملحاسبي  لتسجيل  ااملطلب الثالث:  

بعد إجراء عملية إعادة التقييم للتثبيتات املادية فإنه من الضروري اإلعتراف أو االدراج املحاسبي في دفاتر                

تصحبها تغييرات في املبالغ وظهور حسابات جديدة إذا كانت عملية إعادة   العملية باعتبار أن هذه   ،املؤسسات

 التقييم أولية )ألول مرة(.

 (1/1/2016ادة تقييم التثبيتات املادية ) إع  التسجيل املحاسبي لفائض  -1

  لألصل   التقييم   إعادة  قيمة   كانت   ذا إ  ما   تنص(IAS16)  املعيار   من  39  والفقرة ( SCF)  من  23-121  املادة  حسب  

 في  التقييم   إعادة  فائض  ضمن   تسجيله   ويتم   الشامل   الدخل   ضمن   بالفرق   عترافاإل   يتم   الدفترية،   القيمة   من   أكبر 

  في  أموال   رؤوس  شكل   في   مباشرة  يقيد   تقييم  إعادة   عملية   أول   في   املوجب  التقييم   إعادة  فارق   ن امللكية. أي أ  حقوق 

 التقييم.  إعادة فارق  105 الحساب في وذلك الدائن   الجانب

إ استنادا  أ  لىومنه  السابقة  الجداول  في  إليها  املتوصل  االنتائج  الخاصة بتحديد فوائض  في حالة  عاله  لقيم 

 :كاالتي 1/1/2016مية املؤسسات في ود التالية في يو ييجابية فيتم ادراج القإعادة التقييم اإل 

 1/1/2016في  ( SCT) يومية  ▪

املادية  (  SCT)ن  أبما   تثبيتاتها  في  القيم  في  األ أشهدت فوائض  بالنسبة لكل من    واملباني والتثبيتات راض ي  ي 

   :نها تسجل القيود التاليةأ  نجازهاإالجاري   التثبيتاتو  العينية أخرى 

    دج𝟏𝟎𝟑:    الوحدة                                                                          

211  

105 

 ح/االراض ي 

 التقييم  إعادة فارق  /ح

157867  

157867 

213  

105 

 املباني /ح

 التقييم  إعادة فارق  /ح

11180707  

1180707 

218  

105 

 أخرى  عينية تثبيتات /ح

 التقييم  إعادة فارق  /ح

3534139  

3534139 

23  

105 

 انجازها الجاري  التثبيتات ح/

 التقييم  إعادة فارق  /ح

218323  

218323 
 

 1/1/2016في (  SCIS ) يومية ▪

      :وعليها تسجل القيود التاليةادية رتفاع في قيم التثبيتات املهي األخرى شهدت إعادة تقييم إيجابية أي هناك إ           

 دج𝟏𝟎𝟑:   الوحدة

211  

105 

  االراض ي /ح

 التقييم  إعادة فارق  /ح

5181  

5181 

213  

105 

   املباني /ح

 التقييم  إعادة فارق  /ح

16700  

16700 

218  

105 

 أخرى  عينية تثبيتات /ح

      التقييم إعادة فارق  /ح

3784361  

3784361 
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23  

105 

 انجازها الجاري  التثبيتات /ح

      التقييم إعادة فارق  /ح

202592  

202592 
 

 1/1/2016 في (  ECDE)  يومية ▪

 :التالية القيود  تسجل وعليها املادية التثبيتات  قيم في رتفاع إ  هناك   يأ يجابية إ  تقييم عادةإ لقد شهدت 

 دج𝟏𝟎𝟑:   الوحدة                                                                    

211  

105 

  االراض ي /ح

 التقييم  إعادة فارق  /ح

363766  

363766 

213  

105 

   املباني /ح

 التقييم  إعادة فارق  /ح

28932  

28932 

218  

105 

 أخرى  عينية تثبيتات /ح

      التقييم إعادة فارق  /ح

775058 

 

 

775058 

23  

105 

 انجازها الجاري  التثبيتات /ح

      التقييم إعادة فارق  /ح

2549801  

2549801 
 

 1/1/2016 في  ( SCAEK) يومية ▪

 وبالتالي تسجلية بالنسبة لتثبيتاتها املادية يجابفقدت شهدت هي األخرى إعادة تقييم إ SCAKة ملؤسسبالنسبة            

  : في الدائن كاالتي 105القيم في ح/فوائض 

 دج 𝟏𝟎𝟑:   الوحدة                                                                             

  االراض ي /ح 105 211

 التقييم  إعادة فارق  /ح

3398  

3398 

   املباني /ح 105 213

 التقييم  إعادة فارق  /ح

26181  

26181 

 أخرى  عينية تثبيتات /ح 105 218

      التقييم إعادة فارق  /ح

284336  

284336 

 انجازها الجاري  التثبيتات /ح 105 23

      التقييم إعادة فارق  /ح

1907860  

1907860 

 

 1/1/2016في  ( SCHB ) يومية ▪

 دج𝟏𝟎𝟑:   لوحدةا                                                                                                                          القيم كاالتي:  فوائض تسجل

  االراض ي /ح 105 211

 التقييم  إعادة فارق  /ح

42470 42470 

   املباني /ح 105 213

 التقييم  إعادة فارق  /ح

82517  

82517 

 أخرى  عينية تثبيتات /ح 105 218

      التقييم إعادة فارق  /ح

3656986  

3656986 

 انجازها الجاري  التثبيتات /ح 105 23

      التقييم إعادة فارق  /ح

162242  

162242 
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 1/1/2016في  (SCIMAT ) يومية ▪

إ أفرزت عملية  املادية  لقد  للتثبيتات  التقييم  قيمنها  (  SCIMAT  )عادة  في  االرتفاع  وبالتاارتفاعا  فان هذا  لي 

 : يسجل كفائض إعادة التقييم كاالتي

           دج𝟏𝟎𝟑:    لوحدةا                                                                                                      

211  

105 

  االراض ي /ح

 التقييم  إعادة فارق  /ح

15827  

15827 

213  

105 

   املباني /ح

 التقييم  إعادة فارق  /ح

175363  

175363 

218  

105 

 أخرى  عينية تثبيتات /ح

      التقييم إعادة فارق  /ح

1751089  

1751089 

23  

105 

 انجازها الجاري  التثبيتات /ح

      التقييم إعادة فارق  /ح

1306545  

1306545 

 

التغييرات    سنقوم بإجراءملؤسسات محل الدراسة  في يوميات اعادة التقييم  إ  املحاسبي لفوائض بعد التسجيل  

 21والثانية )ح/  105ولى )ح/ باعتبار أن التغييرات مست املجموعة األ   2016امليزانية اإلفتتاحية لسنة    على التي تطرأ  

 (28وح/ 23وح/

 (1/1/2016)  املادية  التثبيتات قييم ت عادةإ  اإلسمنت العمومية بعد عملية قائمة املركز املالي ملؤسساتعرض -2

املادية وبالتالي  على حسابات التثبيتات    بما أن إعادة التقييم مست فقط التثبيتات املادية فإن التغيير يطرأ

  فارق   ما من جانب الخصوم فسيضاف حساب جديد مالية هذا من جانب األصول، أ جستتأثر قيمة األصول الثابتة واإل 

 .جمالي الخصوموبالتالي سيتأثر مجموع األموال الخاصة وإ،لفوائض ا بإجمالي (105/ح) التقييم إعادة

نها في  ي نفس املبالغ املفصح عباقي الحسابات التي لم تشملها عملية إعادة التقييم فستبقى كما هي أ حين في

 (. 01)انظر امللحق رقم 2015 امليزانيات الختامية لسنة

 البد املادية    التثبيتات  تقييم  عادةإ  عملية  بعد  العمومية  اإلسمنت  اتؤسسمل  املحاسبية  قبل عرض امليزانيات 

وفق    تقييم وذلكالعن طريق معامل   بتعديلها  31/12/2015املتراكمة  من تعديالت تمس القيم اإلجمالية واالهتالكات 

 :العالقة التالية

 ⁄القيمة   العادلة القيمة  املحاسبية ا  لصافيةمعامل اعادة التقييم = 

 ....... معامل اعادة التقييم ×اعادة التقييمقبل  االجمالية  القيمة  القيمة االجمالية املعدلة =

 ............   معامل اعادة التقييم × اعادة التقييم  قبل املتراكمة  االهتالكات   =  املتراكمة املعدلةاالهتالكات 

  القيمة   نفسها  هي  املعدلة  جماليةاإل   القيمة  فان   نجازهاإ  الجاري   والتثبيتات  راض ياأل   من  لكل  بالنسبة

  مباشرة   املعدلة   جماليةاإل   قيمها  ستوضح  وبالتالي  التهتلك  خيرة األ   هذه   لكون   العادلة  القيمة  هي   يأ   ،املعدلة  املحاسبية 

التي  التثبيتات  باقي  غرار  على  امليزانية  في اي بعد عملية   2016/ 1/1في    امليزانية االفتتاحية  في  سنظهرها   تهتلك  املادية 

29 

30 
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)  من خالل عرض امليزانية االفتتاحية    (04و)  (01)  رقم وامللحق(  30)و(  29)  رقم   العالقات باالعتماد على  اعادة التقييم

SCAEK)  (04ات االخرى فهي في امللحق رقم )االفتتاحية للمؤسس  امليزانياتاقي اما ب كنموذج:    

 1/1/2016في ( SCAEK)  املعدلة املحاسبية امليزانية (: 50) رقم الجدول 

 دج  : لوحدة ا

املبالغ الصافية بعد   االهتالكات املتراكمة   املبلغ االجمالي  االصول  

إعادة التقييم 

(1/1 /2016 ) 

املبالغ الصافية 

قبل اعادة التقييم   

(31 /12 /201 ) 

 معنوية تثبیتات

 عينية تثبیتات

 يأراض 

 مباني 

 أخرى  عينية تثبیتات

 امتيازها  ممنوح تثبیتات

 إنجازها  الجاري  تثبیتات

 مالية  تثبیتات

 –املؤجلة  الضرائب

 - اصول 

24722510.94 

15711740160.50 

49248875.74 

3834494265.71 

11827997019.04 

0.00 

27645907633.16 

4441629914.49 

118437023.41 

24315010.94 

11162927930.75 

0.00 

3455112358.00 

7707815572.75 

0.00 

0.00 

00 

00 

407500.00 

4548812229.75 

49248875.74 

379381907.71 

4120181446.30 

0.00 

27645907633.16 

4441629914.49 

118437023.41 

407500.00 

4234895977.73 

45850181.38 

353200535.40 

3835845260.95 

0.00 

25738047016.02 

4441629914.49 

118437023.41 

 34533417431.65 36755194300.81 11187242941.69 47942437242.50 االصول الغير الجارية 

 3868154257.78 3868154257.78 48865982.31 3917020240.09 االصول الجارية 

 38401571689.43 40623348558.59 11236108924.00 51859457482.59 العام لألصول  مجموع

 

 الخصوم

 

بعد اعادة   املبالغ

 ( 2016/ 1/1)التقييم

 

قبل اعادة التقييم    املبالغ

(31 /12 /2015 ) 

 رؤوس األموال الخاصة

 راس مال الصادر 

 راس مال غير املطلوب 

 احتياطات مدمجة  -عالوات و احتياطات

 فارق إعادة التقييم 

 الصافيةالنتيجة 

 جديد من ترحيل/  أخرى  خاصة أموال رؤوس

 

2200000000.00 

0.00 

16479353772.12 

2221776869.16 

3207771487.39 

-231032774.28 

 

2200000000.00 

0.00 

16479353772.12 

0.00 

3207771487.39 

--231032774.28 

 21656092485.23 23877869354.39 ( 1) املجموع

 9126950634.74 9126950634.74 الجارية غير  الخصوم

 7618528569.46 7618528569.46 مجموع الخصوم الجارية

 38401571689.43 40623348558.59 املجموع العام للخصوم

 ( 04( و)01من اعداد الباحثة باالعتماد على امللحق رقم ) : املصدر 

املادية   التقييم للتثبيتات إعادةعملية   ي بعدأ 2016 املحاسبية االفتتاحية لسنة   امليزانيةخالل   من نالحظ

  إعادة دج قبل38401571689.43حيث كانت تقدر ب صافيةصولها الأن هناك ارتفاع في قيمة أSCAEK ) )ةؤسسمل
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دج 2221776869.16حوالي  % 5ي زيادة بنسبة أ  التقييم  إعادة عملية بعد40623348558.59الى   لتصل التقييم

 (.4)موضحة في امللحق   الطريقة  بنفس ميزانياتها عرض فسيتم  اتؤسس امل لباقي بالنسبة

 31/12/2016 في  تقييم التثبيتات املاديةاعادة عملية  بعد االهتالك تعديل مخطط -3

 عليه   نص  كما  هتالكاإل   ساسأ  تعديل  من  البد  املادية  للتثبيتات  التقييم  عادةإ  عملية  بعد  نأ   فيه  ال شك  مما

(SCF)  املعيار  من  35  الفقرة  مع  تتوافق  والتي  22  -121  مادته  في   (16IAS  )بحيث   ملادية  ا  اتتثبيتال  تقييم  إعادة  عند  نه،ا  

 ..تقييمه املعاد للمبلغ مساوية التقييم إعادة  عقباي   األصل لهذا املعدلة  املحاسبية  القيمة  تكون 

   االهتالك  معدل ×املعدلة  الصافية املحاسبية القيمة=   الجديد االهتالك   قسط

  الصافية   املحاسبية  القيمة   من  حسبي  قسط االهتالك املستقبلي  فإن   العيني  التثبيت   تقييم   إعادة  عند   هنا  يا

 لألصل. النفعية املدة باقي على  تقييمها املعاد

عادة التقييم  فإن تأثير إ  31/12/2015امليزانية الختامية أي في  على اساس  التقييم  عادة  ه قمنا بعملية إنوبما أ

ة وبالتالي يتأثر وهذا سيؤثر على النتيجة الصافي  31/12/2016على مخطط االهتالكات سيظهر في امليزانية الختامية في  

 النتائج. جدول 
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  التثبيتات تقييم اعادة عملية وبعد قبل  املالية وتحليل املؤشرات دراسة: رابعاملبحث ال

 املادية 

أ  املعروف    خيرة األ   وهذه  معلوماتية،  قاعدة  الى  الحتمية   بالضرورة  يستند  املالية   املؤشرات  حساب   نمن 

  حتما   ستؤثر  عليها  طرأي  تغييرات  أي  نوأ،  املالي  املحاسبي   للنظام  ةالنهائي  خرجاتاملتعبر عن    التي  املالية   القوائم  مصدرها

ادة تقييم  عإن  وكما سبق ذكره فإ املالية.  املؤشرات  على  التغيراتهذه    انعكاس  خالل من  وهذ ،املالي  التحليل نتائج على

 .  محل الدراسة  اإلسمنت ملؤسساتقائمة املركز املالي حدثت تغييرا على التثبيتات املادية قد أ

إ أثر  إبراز  التساؤل املطروح من خالل  اإلجابة على  التثبيتاتبغية  تقييم  املالية    عادة  املادية على املؤشرات 

 التقييم. عادة  م حساب هذه األخيرة قبل وبعد عملية إتسي

 عملية وبعد قبلملؤسسات االسمنت العمومية  املختصرة  املالية  امليزانيات  اعداداملطلب االول: 

 التقييم  اعادة

املالية وذلك   حساب املؤشرات   في  عليها   يعتمد  والتي   املختصرة  املالية  قوم بعرض امليزانياتن س  كخطوة أولى

ساس  وبعد إعادة التقييم أي على أ  31/12/2015ريخية في ساس التكلفة التاخالل فترتين قبل إعادة التقييم أي على أ

 . 1/1/2016القيمة العادلة في 

 التقييم  اعادة  عملية  وبعد قبل  ( SCT)  املختصرة املالية امليزانية عرض -1

)خالل    من             رقم  امللحقين  على  و)01االعتماد  املختصرة  04(  املالية  امليزانية  إعداد  تم    عادة إ  عملية  وبعد  قبل( 

 : التقييم في الجدول املوالي

 التقييم  اعادة عملية  وبعد بلق ( SCT)  املختصرة املالية امليزانية  (:51) رقم جدول ال

 دج  𝟏𝟎𝟑لوحدة:  ا                                                                                                                 

 الخصوم االصول 

اعادة قبل  البيان 

 التقييم

بعد اعادة  

 التقييم

اعادة قبل  

 التقييم

بعد اعادة  

 التقييم

 10941717 5850679 االموال الدائمة 7223070 2132032 االصول غير جارية

 10196438 5105400 الخاصة االموال 5068097 5068097 الجارية  االصول 

 745278 745278 الجارية غير  الخصوم 1438435 1438435 قيم االستغالل 

 1349450 1349450 الجارية الخصوم 121028 121028 للتحقق  قابلة قيم

 3508633 3508633 الجاهزة القيم

 12291167 7200129 اجمالي الخصوم 12291167 7200129 اجمالي االصول 

 (04على امللحق )  باالعتماد الباحثة إعداد من : املصدر

 :يمكن توضيح ذلك في الشكل املواليو 
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 التقييم  عادةإ  عملية وبعد  قبل ( SCT)  وخصوم  اصول (: 21)  رقم  شكل ال

 

 
 (51على الجدول )باالعتماد   الباحثة اعداد من  :  ملصدر ا

راجع    االخاصة وهذة واألموال  صول غير الجاريمن خالل الشكل أعاله نالحظ أن هناك زيادة في كال من األ  

التثبيتات  إل االتقييم    إلعادة شهدتها  التي  في   ( SCT)  املاديةيجابية  الزيادة  بلغت  حيث  األصول ،  الجارية    قيمة  غير 

. وهذه الزيادة  بعد عملية إعادة التقييم  %99  في حين مثلت الزيادة في األموال الخاصة نسبة ،دج  5091038249.51

 .على كال من إجمالي األصول والخصوم تؤثر إيجابا س

 املادية بقيمتها الحقيقية في حين سبب الزيادة   بيتاتلى تسجيل التثويرجع سبب الزيادة في قيمة األصول إ

 . ملاديةعادة تقييم التثبيتات اإفائض  لى  الخاصة والتي تتبعها زيادة في األموال الدائمة وإجمالي الخصوم إموال  في قيمة األ 
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 التقييم  اعادة عملية   وبعد قبل ( SCHB)  املختصرة املالية امليزانية عرض -2

  عادة إ  عملية  وبعد  قبل  املختصرة  املالية  امليزانية  عدادإ  تم(  04)و(  01)  رقم   امللحقين   على  االعتماد   خالل   من

 : املوالي  الجدول  في التقييم

 التقييم  اعادة عملية وبعد بلق  ( SCHB)   املختصرة املالية امليزانية(: 52)  رقم جدول ال
 دج𝟏𝟎𝟑:  الوحدة

 الخصوم االصول 

اعادة قبل  البيان 

 التقييم

بعد اعادة  

 التقييم

اعادة قبل  البيان 

 التقييم

بعد اعادة  

 التقييم

 15568408 11624191 االموال الدائمة  11843762 7899544 جاريةالاالصول غير 

 13566066 9621849 االموال الخاصة 5942066 5942066 االصول الجارية 

 قيم االستغالل 
3587333 3587333 

 الجاريةالخصوم غير 
2002342 2002342 

 الخصوم الجارية  164901 164901 قيم قابلة للتحقق 

 2189831 2189831 قيم الجاهزةال 2217420 2217420

 17785829 13841611 اجمالي الخصوم 17785829 13841611 اجمالي االصول 

 (04) امللحق على  باالعتماد الباحثة إعداد من : املصدر

 :الشكل املوالي في ذلك توضيح ويمكن

 التقييم  عادةإ  عملية  وبعد  قبل( SCHB اصول وخصوم ) (: 22) رقم شكل ال
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 (52) الجدول  علىباالعتماد   الباحثة اعداد من  :  املصدر 

  تتبعها زيادة في إجمالي األصول   الجارية  غير  صول األ   من  كال  في  زيادة  هناك  نأ   نالحظأعاله  الشكل    خالل  من

  الجارية  غير  األصول في  مثلت الزيادة   حيث  ، ي قيمة التثبيتات املادية نتيجة إعادة التقييم االيجابيةوهذا راجع للزيادة ف

والذي يتبعها زيادة في كال من  خرى  زيادة هي األ   الخاصة   موالاأل شهدت  وباملقابل أيضا  ، %49  التقييم  عادةإ  عملية  بعد

 الزيادة  سبب  ويرجع  التقييم  عادةإ  عملية  بعد%  41نسبة    هذه الزيادة  مثلتحيث    ،األموال الدائمة وإجمالي الخصوم

 . املادية  التثبيتات  تقييم عادةإ فارق  لىإ

 التقييم  اعادة عملية  وبعد قبل( ECDE)  املختصرة املالية امليزانية عرض -3

  اعادة   عملية  وبعد  قبل  املختصرة  املالية  امليزانية  عدادإ  تم(  04)و(  01)  رقم   امللحقين   على  االعتماد   خالل   من

 املوالي:   الجدول  في التقييم

 التقييم  اعادة عملية وبعد بلق ( ECDE املختصرة )  املالية امليزانية(: 53)  رقم جدول ال

 دج   𝟏𝟎𝟑:  الوحدة                                                                                       

 الخصوم االصول 

اعادة قبل  

 التقييم

بعد اعادة  

 التقييم

اعادة قبل  البيان 

 التقييم

بعد اعادة  

 التقييم

 51315131 47597573 الدائمة االموال  36756622 33039064 جاريةالغير  االصول 

 50050147 46332589 الخاصة االموال 20845856 20845856 الجارية  االصول 

 1264983 1264983 الجارية غير  الخصوم 1984289 1984289 قيم االستغالل  

  5841154 5841154 للتحقق  قابلة قيم

 13020412 13020412 الجاهزة القيم 6287347 6287347 الجارية  الخصوم

 57602479 53884920 اجمالي الخصوم  57602479 53884920 اجمالي االصول   

 ( 04) امللحق على الباحثة إعداد من: املصدر

     :املوالي الشكل  في ذلك توضيح ويمكن
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 التقييم  عادةإ   عملية  وبعد قبل  ( ECDE) اصول وخصوم (: 23) رقم شكل ال

 

 

 
 (53) الجدول  علىباالعتماد   الباحثة اعداد من  :  املصدر 

  صول األ  جماليإ في زيادة  تتبعها الجارية  غير  صول األ   من كال في زيادة  هناك نأ  عاله نالحظأ  الشكل  خالل من

  يقدرت الزيادة ب حيث يجابية اإل   التقييم عادةإ  نتيجة املادية التثبيتات قيمة في للزيادة راجع وهذا

  من كال في زيادة  يتبعها والذي  خرى األ  هي نفس الزيادة الخاصة  موال األ   يضا شهدتأ  وباملقابلدج 3717558289.45

  الزيادة سبب ويرجع  التقييم عادةإ عملية  بعد%  8 نسبة الزيادة هذه  مثلت حيث الخصوم،  جماليوإ الدائمة  موالاأل 

 . املادية  التثبيتات  تقييم عادةإ فارق  لىإ
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 التقييم  اعادة عملية وبعد  قبل( SCAEK)  املختصرة املالية امليزانيةعرض  -4

  اعادة   عملية  وبعد  املختصرة قبل  املالية  امليزانية  عدادإ  تم(  04)و(  01)  رقم   امللحقين   على  االعتماد   خالل   من

   :املوالي  الجدول  في التقييم

 التقييم  اعادة عملية وبعد بلق ( SCAEK)  املختصرة املالية امليزانية (: 54رقم)  جدول ال

 دج𝟏𝟎𝟑وحدة : لا                                                                                                

 الخصوم االصول 

اعادة قبل  

 التقييم

بعد اعادة  

 التقييم

اعادة قبل  البيان 

 التقييم

بعد اعادة  

 التقييم

 33004819 30783043 االموال الدائمة  36755194 34533417 جاريةالغير  االصول 

 الجارية  االصول 

3868154 3868154 

 656 21 االموال الخاصة

092 23673269 

 9126950 9126950 الجارية غير  الخصوم 046 314 2 046 314 2 قيم االستغالل  

  223446 223446 للتحقق  قابلة قيم

 الجارية  الخصوم

 

 1330661 1330661 الجاهزة القيم 7618528 7618528

 40623348 38401571 اجمالي الخصوم 40623348 38401571 اجمالي االصول   

 (04) امللحق علىباالعتماد   الباحثة إعداد من : املصدر

 

 :  الشكل املوالي في ذلك توضيح ويمكن

 التقييم  اعادة عملية  وبعد  قبل(  SCAEK) وخصوم  اصول (: 24)  رقم  شكل لا
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 (54) الجدول  علىباالعتماد   الباحثة اعداد  من:  املصدر 

  جمالي إ  في  زيادة تتبعها  الجارية غير  صول األ   من   كال   فيأن هناك زيادة    عاله نالحظالشكل والجدول أ  خالل   من

  بلغت قيمة الزيادة بعد   حيث،  االيجابية  التقييم  عادةإ  نتيجة   املادية  التثبيتات  قيمة  في  للزيادة  راجع   وهذا    صول األ 

  بعد %  10بنسبة    خرى األ   هي  زيادة  الخاصة   موال األ   شهدت  يضاأ  وباملقابل ،  دج  2221776869.16  التقييم  عادةإ  عملية

عملية ّإعادة التقييم اإليجابية للتثبيتات   نإعادة التقييم الناتج ع فارق  لىإ الزيادة سبب ويرجع، التقييم عادةإ عملية

 . التي لم تتأثر بإعادة التقييم األصول والخصوم  عناصر باقي مع ثبات ،املادية

 التقييم  اعادة عملية  وبعد  قبل( SCIS)  املختصرة املالية  امليزانية  عرض-5

  عادة إ  عملية  وبعد  قبل  املختصرة  املالية  امليزانية  عدادإ  تم(  04)و(  01)  رقم   امللحقين   على  االعتماد   خالل   من

 : املوالي  الجدول  في التقييم

 التقييم  اعادة عملية  وبعد قبل (  SCIS)  املختصرة املالية امليزانية(: 55)  رقم جدول لا

 دج 𝟏𝟎𝟑الوحدة :                                                                                              
 الخصوم االصول 

اعادة قبل  البيان  

 التقييم

بعد اعادة  

 التقييم

قبل اعادة  البيان  

 التقييم

بعد اعادة  

 التقييم

 8653401 4644566 االموال الدائمة   6202375 2193539 جاريةالاالصول غير 

 8011133 4002298 االموال الخاصة 3448255 3448255 الجارية  االصول 

 642267 642267 الجارية غير  الخصوم 1026291 1026291 قيم االستغالل 

 الجارية  الخصوم 159444 159444 للتحقق  قابلة قيم

 2262519 2262519 الجاهزة القيم 997229 997229

 9650631 5641795 اجمالي الخصوم  9650631 5641795 اجمالي االصول   

 (04) امللحق على  باالعتماد الباحثة إعداد من: املصدر

 :الشكل املوالي في ذلك توضيح ويمكن
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 التقييم  اعادة  عملية  وبعد قبل   (  SCIS)  وخصوم  اصول (: 25)  رقم  شكل ال

 

 (55) الجدول  علىباالعتماد   الباحثة اعداد من: املصدر 

صول  جارية والتي تتبعها زيادة في إجمالي األ  الغير   صول من خالل الشكل أعاله نالحظ أن هناك زيادة في األ 

ية وذلك من خالل إظهارها  يجابية للتثبيتات املاددج وهذا راجع إلى إعادة التقييم اإل 4008835239.73 قدرت ب

ا راجع  وهذ األموال الخاصة  ونفس الزيادة مست في حين لم تلحظ باقي عناصر االصول أي تغييرات،  .بقيمها الحقيقية

 . تغييرات ي أالخصوم  عناصر  باقي تلحظ لم حين  عادة التقييم فيلفارق إ
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 التقييم  اعادة عملية  وبعد قبل ( SCIMAT)  املختصرة املالية امليزانية  عرض 6

  عادة إ  عملية  وبعد  قبل  املختصرة  املالية  امليزانية  عدادإ  تم(  04)و(  01)  رقم   امللحقين   على  االعتماد   خالل   من

 : املوالي  الجدول  في التقييم

 التقييم  اعادة عملية  وبعد  قبل( SCIMAT)  املختصرة املالية امليزانية(: 56)  رقم جدول ال

 دج𝟏𝟎𝟑لوحدة :ا                                                                     

 الخصوم  االصول  

 

 البيان  

اعادة قبل 

 التقييم

 بعد اعادة 

 التقييم

اعادة قبل  البيان  

 التقييم

 بعد اعادة 

 التقييم

 18955248 15706422 االموال الدائمة  12554700 9305874 غير الجارية االصول 

 17774802 14525976 االموال الخاصة 8510261 8510261 الجارية  االصول 

 1180445 1180445 الجارية غير  الخصوم 2734436 2734436 قيم االستغالل 

 الجارية  الخصوم 607552 607552 للتحقق  قابلة قيم

 5168272 5168272 الجاهزة القيم 2109713 2109713

 21064962 17816136 الخصوم اجمالي 21064962 17816136 اجمالي االصول 

 (04) امللحق علىباالعتماد   الباحثة إعداد من: املصدر

نالحظ   أعاله  الشكل  كالمن خالل  إ  أن  واأل جمالي  من  والخصوم  قد عرفت  موال  األصول  فيالدائمة    زيادة 

االيجابية  عادة التقييم  قيمتها، فبالنسبة لألصول ترجع الزيادة إلى إظهار التثبيتات املادية بقيمتها الحقيقية بعد عملية إ

بقيمة    وبالتالي الجارية  غير  االصول  قيمة  في  التقييم.3248826191.82الزيادة  اعادة  عملية  بعد  بالنسبة    دج  أما 

موال الدائمة حيث  على كال من االموال الخاصة واأل   أثر إيجابا التقييم والذي  الزيادة إلى فارق إعادة    فترجعللخصوم  

 . تغييرات ي واألصول ا الخصوم  عناصر باقي تلحظ لم حين في  %22هذه الزيادة  بلغت نسبة

 التقييم  اعادة عملية وبعد  قبل( SCIMAT)  وخصوم  اصول (: 26)  رقم  شكل لا
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 (56) الجدول  علىباالعتماد   الباحثة اعداد من  :  املصدر 

 وبعد قبل العمومية االسمنت  ملؤسسات مؤشرات التوازن املالي وتحليل دراسةاملطلب الثاني: 

 التقييم  إعادة عملية 

ا              ملختلف  املختصرة  املالية  امليزانيات  عرض  قبلملؤسسبعد  للتثبيتات  عادةإ  عملية  وبعد  ات  املادية   التقييم 

األولى   الخطوة  أم باعتبارها  دران  في    الثانية  فالخطوةاملالية،  املؤشرات  وتحليل مختلف  سة  جل  حساب هذه  تتمثل 

املالية التغييراتالتقييم بغية    اعادة  عملية  وبعد  قبل  املؤشرات  سنقوم بدراسة    ..االخرى   عليها هي  تطرأالتي    اظهار 

  راس املال   في  واالحتياج  العامل   املال  راس  فياالخيرة  مؤشرات التوازن املالي قبل وبعد عملية اعادة التقييم وتتمثل هذه  

 . الصافية والخزينة العامل

 التقييم إعادة عملية  وبعد قبل العمومية  االسمنت  ملؤسسات العاملة األموال  رؤوسحساب  -1

 :العاملة سنلخصها في الجدول املوالي األموال   هناك انواع مختلفة من رؤوسف كما ذكرنا سابقا 
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 التقييم  إعادة عمليةوبعد  قبل العمومية االسمنت  ت ؤسسامل العاملة األموال رؤوس(: 57)  رقم جدول ال

      𝟏𝟎𝟑 :الوحدة

 بعد اعادة التقييم  التقييم قبل اعادة  اتاملؤسس العالقة  البيان 

راس املال العامل  

 الصافي

  األصول  – الدائمة األموال

 الثابتة

 

SCT 3718646 3718646 

SCHB 3724646 3724646 

ECDE 14558509 14558509 

SCAEK -3750374 -3750374 

SCIS 2451026 2451026 

SCIMAT 6400548 6400548 

العامل   املال راس

 الخاص

االصول غير  -االموال الخاصة

 الجارية 

 

 

SCT 2973368 2973368 

SCHB 1722304 1722304 

ECDE 13293525 13293525 

SCAEK -12877324 -12877324 

SCIS 1808758 1808758 

SCIMAT 5220102 5220102 

  العامل املال راس

 االجنبي

الخصوم غير الجارية + 

الجارية =مجموع الخصوم 

 الديون 

SCT 2094729 2094729 

SCHB 4219762 4219762 

ECDE 7552331 7552331 

SCAEK 16745479 16745479 

SCIS 1639497 1639497 

SCIMAT 3290159 3290159 

  العامل املال راس

 االجمالي 

=  االجمالي العامل املال راس

 املتداولة  األصول 

 

SCT 5068097 5068097 

SCHB 5942066 5942066 

ECDE 20845856 20845856 

SCAEK 3868154 3868154 

SCIS 3448255 3448255 

SCIMAT 8510261 8510261 

 باالعتماد على امليزانيات املالية املختصرة   من اعداد الباحثة: املصدر 

 :مايلي  عاله يتضحأمن خالل الجدول   

املؤسسات  العاملة ملختلف    رؤوس األموال  ن : أاملاديةعادة تقييم التثبيتات  تأثرها بعملية إحيث  ن  م ➢

بها  ثابتة تتأثر  لم  أنها  التقييم أي  إعادة  أو بعد عملية  العاملة  لفبالنسبة    ،سواء قبل  األموال  رؤوس 

حيث ملست زيادة في    ،ت املاديةتقييم التثبيتاتأثر العناصر املكونة لها بإعادة    الصافية والخاصة رغم

  انه بقيت كال من األصول غير الجارية واألموال الخاصة واالموال الدائمة بعد عملية إعادة التقييم إال  

وهذاثابتة لكون   ،  أقيم  راجع  لها،  تأثير  فال  وبالتالي  متساوية  الطرفين  في  الزيادة   لرؤوس   بالنسبةما  ة 

 . عادة التقييمبعملية إ تتأثرلم  جنبية والخاصة فهي ثابتة لكون العناصر املكونة لهاالعاملة األ األموال  

 : يليالحظ ماالعاملة ن األموال بعد حساب رؤوس : التوازن املالي للمؤسسة تظهر  مؤشرات انها  حيث من ➢
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وهذا    (SCAEK)ؤسسات ما عدا  موجب لجميع املنه  من خالل الجدول نالحظ أ  : الصافي   العامل   املال  سرأ ▪

 في   فائض   وجودبمعنى    أن األموال الدائمة تغطي األصول الثابتة   أمان، أي هامش    املؤسسات تمتلكيدل على أن باقي  

 . االستحقاق   تاريخ عند  بديونها الوفاء  ضمان على  املؤسسة وقدرتها الذي يترجم وفاء السيولة

مالحظة:  الخاص  العامل  املال  سرأ ▪ كلأ  يمكن  رؤوساملؤسس   ن  الخاصة    األموال  ات حققت  العاملة 

ن ذلك بأ  الثابتة ويفسرصول على تغطية األ   الخاصة قدرة األموالعدم    وهذا يبرز،  (  SCAEK)  ةمؤسس  ما عداموجبة  

  األموال   فتحقيقها لرؤوسات  ، على عكس باقي املؤسس كافية وبالتالي التوجه إلى املوارد الخارجيةمواردها الذاتية غير  

 . خاصة موجبة يعتبر مؤشرا جيدا لهاال العاملة

  عليها املتحصل    املؤسسة   بحوزة  التي  الديون   لى مجموعة األول إ  يشير جمالي:  األجنبي واإل   العامل   املال  سأر  ▪

  ذات   صول في حين يشير الثاني إلى األ   ، هي مجموع الديون طويلة وقصيرة األجلي  نشاطها أ  لتمويل  مصادر خارجية   من 

  طبيعة   لنا  ويحدد    املتداولة  صولهاأ  املؤسسة  بها   مولت  التي   املبالغ  قيمة  حيث يمكن من معرفة    املدى   قصيرة  طبيعة 

العاملة    األموال   من رؤوساالجمالية أكبر بكثير    العاملة  األموال  ن جميع رؤوسويبرز الجدول أعاله أ  .املؤسسة  ط   نشا

 . التي حققت عكس ذلك(  SCAEK)ما عدا مستقلة ماليا ات أن املؤسسي  االجنبية أ

 قبل وبعد عملية إعادة التقييم احتياجات راس املال العامل حساب  -2

 :إعادة التقييم التثبيتات املاديةوبعد عملية  قبل العامل  املال   سرأ في حتياجاال  املوالي الجدول   يوضح

 التقييم  إعادة عملية  وبعد قبل العمومية االسمنت ت ؤسسامل  العامل املال راس احتياجات(: 58)  رقم جدول ال

 𝟏𝟎𝟑دج  الوحدة :

 بعد اعادة التقييم  اعادة التقييم قبل  اتاملؤسس العالقة  البيان 

  املال راس  احتياجات

 العامل

االصول املتداولة  )استخدامات الدورة 

)الخصوم   موارد الدورة–النقدية( –

 مصرفية(سلفات -املتداولة

SCT 210013 210013 

SCHB 2189027 2189027 

ECDE 1819329 1819329 

SCAEK -4898024 -4898024 

SCIS 190339 190339 

SCIMAT 1232275 1232275 

 املختصرة  املالية امليزانيات على  باالعتماد الباحثة اعداد من :  املصدر 

رقم   الجدول  خالل  من  إ  (58)نالحظ  مل  املال   س أر   حتياجاتأن  وموجبة  ثابتة    اإلسمنت   اتؤسس العامل 

اي ان    ،إحتياجا سالبا وهذا مؤشر ايجابي  تالتي حقق   (SCAEK)  ة مؤسسالتقييم ما عدا    إعادة  وبعد  قبل   العمومية

ا لتغطية  كافية  املؤسساتمواردها  باقي  على عكس  فهذا  لثباتبالنسبة    ماأ  ،حتياجاتها  لكون   القيم    العناصر   يرجع 

ن موارد ها  جيد أي أفهذا مؤشر غير  أما بالنسبة لليجاب  .التثبيتات املاديةتقييم    عادةإ  بعملية  تتأثر  لم  لها  املكونة

 . لتغطية استخداماتهااملالية غير كافية 
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 التقييم  إعادة عملية  وبعد  قبل العمومية  االسمنت  ملؤسسات الخزينة الصافية حساب  -3

  الجدول   يوضح   املالي، حيث   التوازن   تحقيق   في  أساسيا   دورا   تلعب  إذ  املؤسسة،  داخل   هاما   مركزا   الخزينة  تحتل

  م رقوذلك من خالل االعتماد على الجدولين    التثبيتات املادية  التقييم  عملية إعادة  وبعد  الصافية قبلالخزينة    املوالي

(57/58) : 

 التقييم  إعادة عملية  وبعد قبل العمومية االسمنت ملؤسسات  العامل  املال  راس احتياجات (:59) رقم جدول ال

 𝟏𝟎𝟑 الوحدة:  

 بعد اعادة التقييم  اعادة التقييم قبل  اتؤسسامل العالقة  البيان 

  راس احتياجات  -راس املال العامل  الخزينة  

 العامل املال

 او

 خزينة الخصوم–خزينة االصول 

SCT 3508633 3508633 

SCHB 2189027 2189027 

ECDE 12739179 12739179 

SCAEK 1247650 1247650 

SCIS 2260686 2260686 

SCIMAT 5168272 5168272 

 املختصرة  املالية امليزانيات على  باالعتماد الباحثة اعداد من :  املصدر 

  وبعد عملية اعادة التقييم اي انها  موجبة وثابتة قبل خزينة العمومية حققت اإلسمنت اتنالحظ ان مؤسس

  املال   س النسبة للقيم املوجبة فهذا يعني أن رأب  أما   .اعادة التقييم بعملية    تتأثر   لمالن العناصر املكونة لها    تتغير   لم

 استغاللها.  ات تصحيح هذه الوضعية من خاللللمؤسس األحسن  من  الحالة هذه وفيالعامل أكبر من احتياجاته 

 : تأسيسا على ماسبق

 

 

 

 

 

 

 

 

 

بعملية اعادة تقييم التثبيتات املادية  تتأثر مؤشرات التوازن املالي بمجملها لم  نإف
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 عملية وبعد  قبل اإلسمنت العمومية اتؤسسمل  املاليةالنسب  وتحليل دراسةطلب الثالث:  امل

 التقييم  عادةإ

لوضعية املالية  با  اإلحاطة  واألكثر شيوعا بغيةلتحليل املالي كثيرة التداول  دوات اتعتبر النسب املالية من أهم أ

إعادة التقييم من  وبعد عملية خيرة قبل  يث سيتم حساب هذه األ . حللمؤسسة من خالل إظهار نفاط القوة والضعف

 .  أجل إبراز أثر هذه األخيرة عليها ومقارنة النتائج املتحصل عليها

 قبل وبعد عملية اعادة التقييم العمومية  االسمنت  ملؤسسات السيولة  نسبدراسة وتحليل  -1

تسديد    على  املتداولة  صولهاأ  مقدرة   يأ  القصير   املدى  في  للمؤسسة  املالية  املالءة  السيولة  نسب  تقيس

  التالي: الجدول  في نلخصها  منها  انواع ثالث بين حيث نميز ، جل األ  فصيرة التزاماتها

 التقييم إعادة عملية  وبعد قبل العمومية  االسمنت  اتؤسسمل السيولة نسب(: 60)  رقم لجدول ا

  العالقة  النسبة

 املؤسسات

 النسبة

 نسبة التداول 

 العامة( )
 االصول  املتداولة

  الخصوم  املتداولة 
 

قبل اعادة 

 التقييم

بعد اعادة  

 التقييم

SCT 3.76 3.76 

SCHB 2.68 2.68 

ECDE 3.31 3.31 

SCAEK 0.51 0.51 

SCIS 3.45 3.45 

SCIMAT 4.03 4.03 

  السيولة نسبة

 )السريعة( 

 مختصرة 

القيم القابلة  للتحقيق +   القيم الجاهزة 

 الخصوم  املتداولة
 

SCT 2.68 2.68 

SCHB 1.06 1.06 

ECDE 2.99 2.99 

SCAEK 0.20 0.20 

SCIS 2.42 2.42 

SCIMAT 2.73 2.73 

  السيولة نسبة

 الفورية( ) الجاهزة

  القيم الجاهزة 

 الخصوم  املتداولة
 

SCT 2.60 2.60 

SCHB 0.98 0.98 

ECDE 2.07 2.07 

SCAEK 0.17 0.17 

SCIS 2.26 2.62 

SCIMAT 2.44 2.44 

 على امليزانيات املالية املختصرة باالعتماد  : من اعداد الباحثة املصدر 
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 :بناء على النتائج املحصل عليها يتضح لنا النقاط التالية لتحليل نسب السيولة

نواعها الثالث العامة  أب  دراسة نسب السيولةبعد    إعادة تقييم التثبيتات املادية:  تأثرها بعملية   ن حيثم ➢

  بقائها ثابتة سواء قبل أو بعد عملية إعادة التقييم  أي  التقييمبعملية اعادة   تأثرهاتوصلنا الى عدم  والفورية والسريعة

 . بعملية إعادة التقييم تتأثر لها لم املكونة   لكون العناصر، وهذا اتاملؤسس لكل

 :  ات تظهر املالءة املالية للمؤسسةنها مؤشر من حيث أ ➢

  ن املؤسسة أ أي    فإنها جيدة  كانت أكبر من واحدذا  عادة ما يحكم على هذه النسبة إ:  ة العامةلنسب السيو  ▪

وكما هو مالحظ من خالل    ،من تغطية ديونها فصيرة األجل  كبيرة تمكنهامالية جيدة وسيولة    تتمتع بوضعية

أقل من واحد.    (  SCAEK)  عداكبر من واحد ما  املؤسسات أن جميع نسب السيولة العامة لكل  الجدول أعاله أ

 . والتمويلية دة النظر في سياستها االقتراضيةعافهي في وضعية حرجة فالبد من إ 

ؤسسة على تسديد ديونها قصيرة األجل  هذه النسبة مدى قدرة امل  تظهرصرة(  املخت ) السريعة  السيولة  نسبة ▪

حيث تكون هذه    املخزونات،ى دون اللجوء الى بيع  خر داولة ما عدا املخزونات، بعبارة أصولها املتبواسطة أ

الجدول    الواحد، من    أكبرمثالية  خيرة  األ  نسب عاله  أومن خالل  كل  أن    من   أكبر السريعة    السيولة  يتضح 

أن   الواحد  ذلك  مواجهة   اإلسمنت ات  مؤسس  يعني    القابلة   أموالها   بواسطة   األجل  قصيرة  ديونها  تستطيع 

 .(  SCAEK)عدا  ما  والجاهزة للتحقيق

هو  ما    أحيانا بالسيولة النقدية أي أنها تعتمد املؤسسة هنا على  وتسمى:  الفورية( )   الجاهزة  السيولة  نسبة ▪

خالل    ومن  الواحد   من   أكبر   ذا كانت إ  عادة   مثالية  وتكون الخزينة لتسديد ديونها قصيرة األجل،    فعال في  موجود

موجود  األجل بما هو    قصيرة  ديونها  تسديد  يمكنهاات  لجميع املؤسس  الجاهزة  السيولة   نسب  الجدول يتضح أن

 (  . SCAEK)عدا  ما بديونها مقارنة  أكبر  قيمتها ألن  في الخزينة

 :  نستنتج أن ومنه فانه 

 

 

 

 التقييم  إعادة عملية وبعد قبل  العمومية االسمنت ملؤسسات الهيكلة  سبنوتحليل دراسة  -2

النسب                هذه  الهيكل تسمح  عن  واضحة  صورة    نشاط   بطبيعة  صول األ   هيكلة  نسب  ترتبط  حيث  ،بإعطاء 

في  وبقطاعها  املؤسسة   لتمويل   املؤسسة   استعملتها  التي  املصادر   الخصوم   هيكلة   نسب   تبين  حين   االقتصادي، 

 في الجدول املوالي: النسب بعض سنقدم  معينة،  فترة استخداماتها خالل

 

 

 

 

 بعد دراسة مختلف نسب السيولة قبل وبعد عملية اعادة تقييم التثبيتات املادية يمكن  

لعملية. ا  بهذهالقول بانها لم تتأثر   
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 التقييم إعادةعملية   وبعد قبل العمومية االسمنت اتملؤسس الهيكلة نسب(: 61)  رقم جدول ال

 %لوحدة :ا

 نسب هيكلة االصول 

 النسبة اتاملؤسس العالقة  النسبة

 بعد اعادة التقييم قبل اعادة التقييم 

  نسبة االصول الثابتة

 االصول  الثابتة 

  اجمالي  االصول  
 

 

SCT 29.61 77.58 

SCHB 57.07 66.59 

ECDE 61.31 63.81 

SCAEK 89.93 90.48 

SCIS 38.88 64.27 

SCIMAT 52.23 59.60 

  نسبةاالصول املتداولة

 االصول  املتداولة

  االجمالي  االصول 
 

 

 

 

SCT 70.39 41.23 

SCHB 42.93 33.41 

ECDE 38.69 36.19 

SCAEK 10.07 9.52 

SCIS 61.12 35.73 

SCIMAT 47.77 40.40 

 نسبة

 قيم االستغالل 

 

 

 قيم االستغالل 

 اجمالي  االصول 
 

 

 

SCT 19.98 11.70 

SCHB 25.92 20.17 

ECDE 3.68 3.44 

SCAEK 6.03 5.70 

SCIS 18.19 10.63 

SCIMAT 15.35 12.98 

 القيم الغير  الجاهزة نسبة   القيم املحققة 

 اجمالي  االصول 
 

 

SCT 1.68 0.99 

SCHB 1.19 0.93 

ECDE 10.84 10.14 

SCAEK 0.58 0.55 

SCIS 2.83 1.65 

SCIMAT 3.41 2.88 

 القيم الجاهزة نسبة   القيم الجاهزة 

 اجمالي  االصول 
 

SCT 48.73 28.55 

SCHB 15.82 12.31 

ECDE 24.16 22.60 

SCAEK 3.47 3.28 

SCIS 40.10 23.44 

SCIMAT 29.01 24.53 

 نسب هيكلة الخصوم 

 النسبة ؤسساتامل العالقة  النسبة

 بعد اعادة التقييم قبل اعادة التقييم 

 SCT 70.91 82.96  الموال لخاصةا نسبة
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   االموال  الخاصة 

  اجمالي   الخصوم  
 

 

 

SCHB 69.51 76.27 

ECDE 85.98 86.89 

SCAEK 56.39 58.78 

SCIS 70.94 83.01 

SCIMAT 81.53 84.38 

طويلة  نسبة الديون 

 االجل 

 

  الخصوم  غير الجارية 

  اجمالي   الخصوم 
 

SCT 10.35 6.06 

SCHB 14.47 12.47 

ECDE 2.35 2.20 

SCAEK 23.77 22.47 

SCIS 11.38 6.66 

SCIMAT 6.63 5.60 

الديون  قصيرة    نسبة 

 االجل  

 

 

 الديون  قصيرة  االجل

 اجمالي   الخصوم 
 

 

SCT 18.74 10.98 

SCHB 16.02 12.47 

ECDE 11.67 10.92 

SCAEK 19.84 18.75 

SCIS 17.68 10.33 

SCIMAT 11.84 10.02 

 االموال  الدائمة  نسبة االموال الدائمة  

 اجمالي  الخصوم 
 

SCT 81.26 89.02 

SCHB 83.98 87.53 

ECDE 88.33 89.08 

SCAEK 80.16 81.25 

SCIS 82.32 89.67 

SCIMAT 88.16 89.98 

 املختصرة  املالية امليزانيات علىباالعتماد   الباحثة اعداد من :  املصدر 

الجدول    الدراسة فيات محل  لكل املؤسسصول بالنسبة  نسب الهيكلة سواء للخصوم أو األ ل عرض  من خال

بعض    حيث حققت   النسب بعد عملية إعادة تقييم للتثبيتات املادية،  على قيم   قد طرأ   اتغيير أعاله يتبين لنا أن هناك  

حين حققت    الدائمة في  موال األ   نسبة  يضاوأ  موال لخاصةاأل   الثابتة ونسبة  صول األ   النسب زيادة في قيمها وهي نسبة 

 . خرى انخفاض في قيمهاباقي النسب األ 

صول الثابتة  نسبة األ   فمثال   ،التقييملتأثر العناصر املكونة لها بعملية إعادة    ترجعالنسب    حيث الزيادة فيمن   

يها األصول الثابتة  تأثر كال عنصر ي  ادية بقيمها الحقيقية بعد عملية إعادة التقييم أترجع زيادتها إلظهار التثبيتات امل 

مع  بعملية إعادة التقييم    لها   املكونة   العناصر  النسب األخرى لتأثر جزء من   ، في حين يرجع انخفاضوإجمالي األصول 

حيث    ،الخصوم  األجل وإجمالياك متغيرين لحسابها، الديون طويلة  هن  ثبات األخرى مثال: نسبة الديون طويلة األجل

عملية إعادة التقييم هي ثابتة أي لم تتأثر بها في حين طرأت زيادة في   وبعد  األجل قبلون طويلة  الدي  قيمةن  أ  نالحظ

 . عادة التقييمإجمالي الخصوم نتيجة فائض إعادة التقييم أي أنها تأثرت بعملية إ
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 ا طرح في العرض السابق نستنتج أن: وتأسيسا على م

 

 التقييم إعادة عملية  وبعد قبل العمومية االسمنت ملؤسساتدراسة وتحليل نسب الربحية  -3

  نجد   لهذا  املالكين،  حقوق   وعلى  األصول   وعلى  املبيعات  على  الربح  تحقيق  في  املؤسسة  إدارة  كفاءة  مدى  تقیس

 :واملقرضون ويمكن عرض بعض النسب في الجدول املوالي واإلدارة املستثمرین  هتمامإ  مجال هي الربحية نسب  نأ

  التقييم إعادة عملية  وبعد قبل العمومية االسمنت اتملؤسس الربحية نسب(: 62)  رقم جدول ال

 %الوحدة :  

 النسبة اتاملؤسس العالقة  النسبة

 التقييم  اعادة بعد التقييم  اعادة قبل

معدل ) املردودية املالية

  حقوق  على العائد

 املساهمين( 

 

 النتيجة الصافية 

 االموال  الخاصة 
 

 

SCT 10.00 5.01 

SCHB 12.37 8.77 

ECDE 11.15 10.32 

SCAEK 14.81 13.43 

SCIS 17.03 8.51 

SCIMAT 15.52 12.68 

  املردودية االقتصادية

 النتيجة ااالقتصادية 

   االصول  االقتصادية 
 

 

SCT 34.37 10.83 

SCHB 16.64 11.74 

ECDE 18.01 16.27 

SCAEK 13.91 12.94 

SCIS 41.05 15.30 

SCIMAT 27.66 21.14 

  الدائمة  االموال مردودية

 

 النتيجة الصافية 

 االموال  الدائمة
 

SCT 8.73 4.67 

SCHB 10.24 7.65 

ECDE 10.85 10.07 

SCAK 10.42 9.72 

SCIS 14.68 7.88 

SCIMAT 14.35 11.89 

املردودية    
رية جا

الت
 

  

ط( 
شا

رية)مردودية الن جا
الت

 

 

  هامش نسبة

 الربح الصافي 

 على العائد )

 (  املبيعات

 النتيجة الصافية 

 رقم  االعمال  خارج الرسم
 

 

SCT 11.91 11.91 

SCHB 15.20 15.20 

ECDE 40.26 40.26 

SCAEK 37.94 37.94 

SCIS 22.29 22.29 

SCIMAT 31.71 31.71 

 مردودية

  االستغالل

SCT 4.07 4.07 

SCHB 30.50 30.50 

من جانب االصول او الخصوم  الهيكلة سواء  على نسبتأثير  املادية لهاعملية اعادة تقييم للتثبيتات    
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هامش  ) نسبة

 االجمالي(  لربح

النتيجة االجمالية

 رقم  االعمال  خارج الرسم
 

 

ECDE 57.18 57.18 

SCAEK 56.62 56.62 

SCIS 43.28 43.28 

SCIMAT 49.16 49.16 

 املختصرة  املالية امليزانيات علىباالعتماد   الباحثة اعداد من :  املصدر 

 : مالحظة النقاط التالية  اعاله يمكن انطالقا من الجدول 

أ  بعد دراسة ➢ كال من املردودية املالية ن  مؤشرات الربحية قبل وبعد عملية إعادة التقييم نالحظ 

لى تأثر ذلك إ  ويرجع  ،التقييمعادة  إ  د تغيرت بعد عمليةقموال الدائمة  ومردودية األ   واالقتصادية

عادة التقييم عملية إ  بعدالتجارية ثابتة    حين بقيت املردودية  العملية، في  هبهذ  لهاالعناصر املكونة  

 . لى عدم تأثر العناصر املكونة لهاوهذا يرجع ا

  كلما خيرة قدرة املؤسسة على خلق الربح ملساهميها حيثهذه األ  تمثل بالنسبة للمردودية املالية:  ➢

عن  رضا  إلى  ذلكيؤدي    ارتفعت وتحقيق    استغالل  في  ةاملؤسس  إدارة  كفاءة  املساهمين  أموالهم 

لهم عائد  يتضح  أفضل  الجدول  خالل  ومن  وهذا  ،  موجبة  القيم  ان   األموال   أن   على  يدللنا 

نتيجة    عادة تقييم التثبيتات املادية ساهم في خفض هذا املؤشركما أن إ  إنتاجية،  ذات   املستثمرة

 .   لزيادة االموال الخاصة

  رباحاأل   تحقيق   قدرة املؤسسة على  بمعرفة  النسبة  هذه  تسمح  االقتصادية:  للمردودية  بالنسبة ➢

 مقدار   توضح  وهي  رباحاأل   تحقيق   في   املؤسسة  دارة إ  وفعالية  كفاءة  وكذلك  ، التمويل  تأثير  عن   بعيدا

هذا   ناألصول ومن خالل الجدول نالحظ أ  من  واحد  دينار  كل  استخدام  مقابل  تحققت  التي  األرباح

غير الجارية   األصول ذلك إلى الزيادة في قيمة    التقييم ويرجعاملؤشر قد انخفض بعد عملية إعادة  

عادة تقييم  وبالتالي تأثر املردودية اإلقتصادية بعملية إ. والتي رفعت من قيمة األصول االقتصادية

 . اديةالتثبيتات امل

  كل دارةوإ استخدام في املؤسسة كفاءة  مدى األخيرةتبرز هذه   :ملردودية األموال الدائمة  بالنسبة ➢

  تلك  على  عائد  تحقيق  في  جلاأل   طويلة  املقترضة  موال واأل   املساهمين   من  لديها   املتاحة   موالاأل 

 ة التقييم ويرجع ذلك عادومن خالل الجدول أعاله نالحظ انخفاضها بعد عملية إ  ،األموال

 . للزيادة في األموال الخاصة عن طريق فائض إعادة التقييمإلى الزيادة في األموال الدائمة نتيجة 

حقق مقابل كل دينار من املبيعات رباح التي ت : فهي تعبر عن مقدار األ للمردودية التجارية بالنسبة  ➢

توصل إليها في الجدول أعاله نجد أن هذه خالل النتائج امل  املؤسسة، ومن ي تقيس مردودية نشاط  أ

راجع   التقييم وهذا  إعادة  تتأثر بعملية  لم  لم    إلى كون النسبة  لها  املكونة  بعملية    تتأثرالعناصر 

 التقييم. اعادة 

 : ان نجد  ليهاإ  املتوصل النتائج  على   سيساوتأ

 
على مؤشرات الربحية ما عدا املردودية التجارية  أثر عملية اعادة تقييم التثبيتات املادية كان لها   
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 عادة التقييم  قبل وبعد عملية إ بعض نسب النشاط  وتحليل  دراسة -4

سة في استخدام مواردها  وبطبيعة الحال فإنها تقيس مدى كفاءة املؤسيطلق عليها نسب التشغيل أو الحركة 

 : بعض نسب النشاط في الجدول املوالي سنعرضاملتاحة، 

 التقييم  إعادة عملية  وبعد قبل العمومية سمنتاإل  اتملؤسس  النشاط  نسب بعض(: 63)  رقم جدول ال

 النسبة اتاملؤسس العالقة  النسبة

 بعد اعادة التقييم  قبل اعادة التقييم  

  معدل دوران االصول  

  االعمال  رقم  خارج الرسم

 مجموع  االصول   
 

 

 

SCT 0.5955 0.3488 

SCHB 0.5657 0.4402 

ECDE 0.2381 0.2227 

SCAEK 0.2201 0.2081 

SCIS 0.5420 0.3169 

SCIMAT 0.3990 0.3375 

  دوران االصول معدل 

 الثابتة

 

 رقم  االعمال  خارج  الرسم

  االصول  الثابتة  
 

 

 

 

SCT 2.010 0.5936 

SCHB 0.9911 0.6611 

ECDE 0.3883 0.3490 

SCAEK 0.2428 0.2300 

SCIS 1.3940 0.4930 

SCIMAT 0.7640 0.5663 

معدل دوران االصول  

 املتداولة

 

 

رقم  االعمال  خارج الرسم

 االصول  املتداولة
 

 

 

SCT 0.845 0.845 

SCHB 1.317 1.317 

ECDE 0.615 0.615 

SCAEK 2.185 2.185 

SCIS 0.886 0.886 

SCIMAT 0.835 0.835 

 املختصرة  املالية امليزانيات على  باالعتماد الباحثة اعداد من  :  املصدر 

 : عاله نستخلص النقاط التاليةالنتائج املحصل عليها في الجدول أمن خالل  

يعات، جل توليد املبالنسبة على دراسة مدى استخدام األصول من أتعمل هذه صول: األ  دوران معدل ➢

الواحد  ات محل الدراسة أقل من  ختلف املؤسسن املعدالت املحصل عليها ملومن خالل الجدول يتضح أ

اإلنتاجية    كفاءتهاد على املؤسسة من رفع وبالتالي الب التقييم،سواء قبل أو بعد إعادة   كال الحالتين في

ذه املعدالت وسببه  املادية قد خفضت هتقييم التثبيتات عادة مع حجم أصولها. وأن عملية إ لتتوافق

 .تثبيتات املادية بقيمها الحقيقيةظهار الزيادة قيمة األصول نتيجة إ 

دارة في تسيير  نجاعة وكفاءة اإل على مدى خير دليال هذا األ   يعتبر: الثابتة صول األ  دوران معدل ➢

، فمن خالل  رتبطة مباشرة بالعملية االنتاجيةاملبيعات باعتبارها م  تسمح توليدصولها الثابتة بصورة واستغالل أ
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يم وهذا  عادة التقيات قد انخفضت بعد عملية إصول الثابتة ملختلف املؤسسوران األ ن معدالت دالجدول نجد أ

 . تات املادية التي رفعت من قيمتهاعادة تقييم التثبيل الثابتة نتيجة إيتوقف على الزيادة في األصو 

صول  هذا املعدل يقيس مدى مساهمة األ  ن نسب النشاط فإ كباقي : املتداولة  صول األ  دوران معدل ➢

عادة تقييم  عدالت بقيت ثابتة حتى بعد عملية إن هذه املحيث يظهر الجدول أعاله أ  ولة في توليد املبيعات ا املتد

   .ر املرتبطة بها لم تتأثر بعملية إعادة التقييمالتثبيتات املادية لكون العناص 

 :فإن ( 63ومنه باالعتماد على النتائج املوضحة في الجدول رقم ) 

 

 قبل وبعد عملية إعادة التقييم  ( الهيكل التمويلي )  املديونية نسب وتحليل دراسة  3-5

  تمويل   في  املؤسسة  اعتماد  ومدى   االجل  طويلة  وااللتزامات  املقترضة  االموال   تسديد  على  املؤسسة  قدرة  تقيس

 :  يلخيص بعص النسب في الجدول املوالويمكن ت الخارجية  او الخاصة  التمويل  على استثماراتها 

 التقييم إعادةعملية    وبعد قبل  العمومية االسمنت تملؤسسا املديونية نسب(: 64)  رقم جدول ال

 % الوحدة : 

 النسبة اتؤسسامل العالقة  النسبة

 بعد اعادة التقييم  قبل اعادة التقييم 

نسبة التمويل   

 الخارجي

 

 

 مجموع  الديون 

  اجمالي  االصول  
 

 

 

SCT 29.09 17.04 

SCHB 30.49 23.73 

ECDE 14.02 13.11 

SCAEK 43.61 41.22 

SCIS 29.06 16.99 

SCIMAT 18.47 15.62 

نسبة الديون إلى  

حقوق 

امللكية)حقوق  

 املساهمين ( 

 

 

 مجموع  الديون 

  االموال  الخاصة 
 

 

 

 

SCT 41.03 20.54 

SCHB 43.86 31.11 

ECDE 16.30 13.11 

SCAEK 77.32 70.13 

SCIS 40.96  20.47 

SCIMAT 22.65 18.51 

نسبة الديون طويلة 

حقوق  االجل إلى

 امللكية 

 

 

  الخصوم  غير  جارية 

 حقوق  امللكية 
 

 

 

SCT 14.60 7.31 

SCHB 20.81 14.76 

ECDE 2.73 2.53 

SCAEK 42.14 38.22 

SCIS 16.05   8.02 

SCIMAT 8.13 6.64 

نسبة الديون  

قصيرة االجل  

SCT 26.43 13.23 

SCHB 23.05 16.35 

صول ومعدل دوران  ات املادية ما عدا معدل دوران األ عادة تقييم التثبيتإ نسب النشاط ال تتأثر بعملية 

الثابتةصول األ       
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)الخصوم املتداولة 

 (الى حقوق امللكية 

  الخصوم  املتداولة

 حقوق  امللكية 
 

 

ECDE 13.57 12.56 

SCAEK 35.18 31.91 

SCIS 24.92 12.45 

SCIMAT 14.52 11.87 

هيكل راس  نسبة 

 املال

  ديون  طويلة االجل 

 االموال  الدائمة 
 

SCT 12.74 6.81 

SCHB 17.23 12.86 

ECDE 2.66 2.47 

SCAEK 29.65 27.65 

SCIS 13.83 7.42 

SCIMAT 7.52 6.23 

نسبة التمويل  

 الخاص

 االموال  الخاصة 

 االصول  الثابتة 
 

SCT 239.46 141.16 

SCHB 121.80 114.54 

ECDE 140.24 136.17 

SCAEK 62.71 64.96 

SCIS 182.54 129.16 

SCIMAT   156.06 141.58 

نسبة الديون املالية 

الى االموال  

افعة(   الخاصة)الر

 الديون  املالية 

 االموال  الخاصة 
 

SCT 1.93 0.97 

SCHB 15.14 10.74 

ECDE 0 0 

SCAEK 39.17 35.53 

  SCIS 4.74 2.37 

SCIMAT 0 0 

نسب التمويل  

 الدائم

 االموال  الدائمة

 االصول  الثابتة 
 

SCT 274.42 151.48 

SCHB 147.15 131.45 

ECDE 144.06 139.61 

SCAEK 89.14 89.80 

SCIS 211.74 139.52 

SCIMAT 168.76 150.98 

نسبة االصول  

 الديون  املتداولة الى

 االصول  املتداولة

 اجمالي   الديون 
 

SCT 241.95 241.95 

SCHB 140.82 140.82 

ECDE 276.02 276.02 

SCAEK 23.10 23.10 

SCIS 210.32 210.32 

SCIMAT 258.66 258.66 

 باالعتماد على امليزانيات املالية املختصرة   من اعداد الباحثة املصدر : 
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 : من خالل الجدول أعاله نجد أن

تمويل األصول، حيث أنها  على املصادر الخارجية في    توضح هذه النسبة مدى االعتماداملديونية:    نسبة ➢

إ بعد  التثبيانخفضت  تقييم  األ   تاتعادة  قيمة  زيادة  نتيجة  ترج  ، صول املادية  قيمة  حيث  إرتفاع  إلى  الزيادة  هذه  ع 

أ   ،التثبيتات املادية نتيجة إعادة تقييمها   وهذا يعتبر مؤشر جيدا    %50ن هذه النسب ال تتعدى  ومن املالحظ أيضا 

 .املقرضون   او املالك  لها يتعرض التي املخاطر   في االنخفاض عن  يعبر حيث

 تترجم هذه النسبة مدى اعتماد املؤسسة  : ( املساهمين حقوق ) امللكية  حقوق   إلى  الديون  نسبة ➢

ة  الذي تتمتع به املؤسسمان  مش األ للمقرضين ملعرفة ها  املساهمين وهذه النسبة مفيدةعلى القروض مقارنة بما يملكه  

  تكون   عندما  جيدة  املؤسسة  وضعية  وتكون   الذاتية  مصادرها  من  التمويل  على  املؤسسة  اعتماد  درجة  يضاوأ  ، املقرضة

املادية نتيجة الرتفاع   ت عادة تقييم التثبيتاومن خالل الجدول يتضح أنها انخفضت بعد عملية إ ضعيفة، النسبة   هذه

 جيدا.  مؤشر يعتبر وهذا .قيمة األموال الخاصة حيث ترجع الزيادة إلى فائض إعادة التقييم

يس هاتين النسبتين مدى قدرة  تقامللكية:   حقوق   إلى  جلاأل   قصيرة  الديون  االجل/  طويلة  الديون   نسبة ➢

عاله  الجدول أالل  وكلما انخفضت كان ذلك مؤشرا جيدا، فمن خ  جل طويلة أو قصيرة األ   ا يد ديونهتسد  ىاملؤسسة عل

خفاض في كال النسبتين بعد عملية إعادة التقييم ويرجع ذلك إلى الزيادة في األموال الخاصة نتيجة فائض إعادة  يتبين ان

    جيدا.وهذا مؤشر  التقييم

مؤشرا جيدا  املال:    سرأ  هيكل  نسبة ➢ اإلتعتبر  عملية  عن  الناتجة  املخاطر  درجة  قتراض حيث  لقياس 

عادة التقييم نتيجة ارتفاع قيمة  النتائج املحصل عليها في الجدول أعاله أنها انخفضت بعد عملية إنالحظ من خالل  

 وهذا يعتبر مؤشرا جيدا   لخاصة بإضافة فائض إعادة التقييمموال اموال الدائمة وهذا راجع للزيادة في األ األ 

حيث تشير األولى إلى مدى مساهمة األموال الدائمة في تغطية األصول  :  الخاص نسبة التمويل الدائم /  ➢

عاله  من خالل الجدول أيتضح  في حين الثانية تشير إلى مدى تغطيتها باألموال الخاصة حيث    الدائمة، ل  باألموا الثابتة  

  العناصر املكونة مست  عادة التقييم التي  التغيير الناتج عن عملية إناتج عن لتغير وهذا ا تغيرتا،ان هاتين النسبتين قد 

 اكبر  ويالحظ ايضا ان هاتين النسبتين اكبر من الواحد   موال الدائمة.وهي األموال الخاصة واألصول الثابتة واأل لها 

اصولها    اي ان هذه العينة من املؤسسات قادرة على تغطية  (SCAEK)ييم ماعدا  من الواحد قبل وبعد عملية إعادة التق

 جيد.ذلك مؤشر  الخاصة ويعتبرالدائمة او اموالها  بأموالها الثابتة 

  التزاماتها   املؤسسة  مواجهة   مكانيةإ   لقياس  النسبة   هذه   تعتمد الديون    لى إ   املتداولة   صول األ   نسبة ➢

لعناصر عادة التقييم نتيجة لعدم تأثر ا، حيث الحظنا أن قيمها بقيت ثابتة بعد عملية إاملتداولة  صولهاأ  على اعتمادا

 .املكونة لها بهذه األخيرة

   :نبق أ نستنتج مما س 

 

 
 املديونية    ى نسب عل  أثر عادة تقييم التثبيتات املادية لها إ
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باسثثثثثثثثثثثتخدام االختبار    املالية  املؤشثثثثثثثثثثثرات  على املادية  التثبيتات  تقييم  عادةأثر إ  اختبار املطلب الرابع:  

 اإلحصائي ويلكوكسن

وذلك قبل وبعد  ل الدراسة  العمومية محاإلسمنت  املؤشرات املالية ملختلف مؤسسات    دراسة وتحليل بعد  

لم    مؤشراتبل هناك    التغيرات لم تمس جميع املؤشرات  تبين لنا ان هذه،عادة التقييم للتثبيتات املادية لها  عملية إ

  يم وذلك بالنسبة للمؤشرات عادة التقيعملية إبراز مدى داللة هذه الفروقات الناتجة عن  . وبغية إبهذه العملية  تتأثر  

 .لعينتين مرتبطتين  حصائي ويلكوكسناإل   استخدمنا االختبارالتي تأثرت فقط  

من االختبارات الالمعلمية التي ال تتطلب بالضرورة تحديد توزيع   اإلحصائي ويلكوكسن  حيث يعتبر اإلختبار

 املجتمع املدروس وحجم عينة الدراسة يكون صغيرا، وتستوجب القليل من الفرضيات املتعلقة بالدراسة باالضافة الى

  ما يكون النوع من االختبارات عادة    وأيضا نجد أن هذا،للنظرية الكالسيكية )أي ال تخضع للتوزيع الطبيعي(    تجاهلها

وأن   لفعاليتها  نظرا  الدراسات  من  العديد  في  أهميتها  برزت  املعلمية، حيث  باالختبارات  مقارنة  والتطبيق  الفهم  سهل 

 (1) نتائجها تكون بنفس أهمية االختبارات املعلمية.

 ( Wilcoxon signed ranks)   ويلكوكسن حصائياإل   ختبار اإل  تقديم  -1

  ارة عب  البيانات  تكون   عندما   ي أ  ، املرتبطةفي حالة العينات  اختبار ويلكوكسن هو من اإلختبارات الالمعلمية  

الفروق    راء إجراء هذا اإلختبار هو معرفة إتجاهاختبار إشارات الرتب والهدف من و حيث يقوم على  (  زواجأ)   ثنائيات  عن

سنلخص الخطوات    وبالتالي نتحصل على أزواج قبلية وبعدية ولتوضيحه أكثر،عند إدخال متغير جديد على العينة  

 ( 2):التي يقوم عليها في النقاط التالية 

تتمثل في املؤشرات املالية قبل إعادة التقييم واملؤشرات املالية    التي ستخضع لالختبار: تحديد الثنائيات   ▪

املتغير الجديد الذي نود إختبار إتجاه  حيث تعتبر عملية اعادة تقييم التثبيتات املادية هي    عملية إعادة التقييم.  بعد  

 ؛تي يحدثها على املؤشرات املاليةالالفروق  

حسب    متغير وهنا لكل    لفرق بين الدرجة القبلية والبعديةي تحديد اأ زواج  الفروقات بين األ   حساب قيمة ▪

ويرمز لها    املؤشرات املالية قبل وبعد إعادة التقييم للتثبيتات املاديةالفروقات الناتجة عن قيمة  ت هي  املتغيرادراسة  

 ؛ dعادة ب

الفروقات   ▪ لدرجات  املطلقة  القيمة  ترتيب  أ:  يتم  األكبر  إلى  األصغر  اإلعتبار  ي  من  بعين  تأخذ  ال  هنا 

حيث من الضروري تعيين الرتبة األولى لدرجة الفرق    ،وبالتالي فهي ترتب تصاعديا  |𝑑|شارات الفروقات عند ترتيبها  إ

 . الفرق بأعلى قيمة مطلقة  لدرجة( n) قل قيمة مطلقة في حين تعطى الرتبةبأ

 .ساس الرتبة املتوسطة وهنا يتم تحديد الرتبة على أ فروق متشابهةعند تحديد الرتب قد نصادف    ▪

 
)1(  : Yaldolah Dodge(2007),Statistique Dictionnaire Encycloperdique,Springer,Paris,France,p566 
)2( : David J. Sheskin(2011) , Handbook of Parametric and Nonparametric Statistical Pocedures, Fifth Edition, The 

United States of America,p810-815. 



 لإلسمنت  العمومية املؤسسات من ملجموعة املالية املؤشرات بعض على املادية التثبيتات  تقييم اعادة اثر الرابع     الفصل 

236 
 

 درجة  في ختالفإ عنه  ثنائية ينتج  أي  ستبعادإ  إلى يترجم  الصفر وهذاي درجة فرق تساوي  ال يتم ترتيب أ   ▪

 . التحليل من  الصفر

حيث يتم تجميع   . مرتبتها  أمام فرق  درجة شارة كل إ  وضع  يتم ، الفرق  لدرجات املطلقة  القيم  ترتيب  عند   ▪

∑كل من الرتب التي لها عالمة موجبة +𝑅 والرتب التي لها عالمة سالبة∑ −𝑅 كل على حدى . 

 .  Wختبار  إحصائية اإل   والسالبة  املوجبة الرتب  ملجموع  املطلقة القيمة  بين قيمة  دنىأ تمثل  حيث

 : خالل العالقة التالية من  املعيارية   Zتحديد  ▪

𝒁 =
𝑾 − 𝒏(𝒏 + 𝟏)/𝟒

√𝒏(𝒏 + 𝟏)(𝟐𝒏 + 𝟏)/𝟐𝟒
 

الفرضيات ▪ تقييم    :اختبار  مع    Zيتم  عند الجدولية    Zاملعيارية  الطبيعي  التوزيع  جدول  من  واملأخوذة 

أ الفرضية الصفر مستوى داللة معين حيث يمكن قبول  التي تنص على عدم وجود داللة  و رفض  ية 

أو إذا كانت القيمة      الجدولية   Zقل من  املعيارية أ  Zحيث يتم قبولها في حالة   إحصائية لهذه الفروقات  

 .   الجدولية Z اإلحتمالية   كبر من القيمةاملعيارية أ  Zحتمالية  اإل 

    ويلكوكسن حصائياإل  ختبار اإل  التطبيقية الدراسة وفرضيات عينة  تحديد 2

 ختبار إل إختيار العينة الخاضعة ل 2-1           

لتي تخضع لالختبار وهي مجموعة  ر ويلكوكسن البد من تحديد عينة اجراء اختباكما ذكرنا سابقا ومن أجل إ

ك فروقات بين املؤشرات قبل وبعد هنا  أي أنعادة تقييم التثبيتات املادية  ات التي طرأت عليها تغييرات بعد إاملؤشر 

 ( :64-57)على الجداول وذلك باالعتماد إعادة التقييم يمكن تلخصيها في النقاط التالية 
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 الدراسة  عينة  اختيار (: 65)  رقم جدول ال

 من اعداد الباحثة : املصدر 

أمن   الجدول  من  أ  يظهرعاله  خالل  كال  امل من  التوازن  ونسب  ؤشرات  األ الي  دوران  ونسبة  صول  السيولة 

ومنه    مما يعني أنها لم تتأثر بهذه العملية.،ييم للتثبيتات املاديةعادة تقعملية إب  تتأثرلم  واملردودية التجارية    املتداولة

على  باإلضافة إلى كون هذا األخير ووفق ما طرحناه أعاله فإنه يقوم    ، الختبار ويلكوكسن  تخضعي  تنستثنيها من العينة ال

فإنها تستثنى  ذا كانت هذه الفروقات مساوية للصفر  إ  واتجاهه، وأنه رتيب الفروقات الناتجة عن إدخال متغير جديد  ت

أ اإلختبار  ما،  ليا من  إ  وهذا  إلى  الخاضعة  دفعنا  العينة  من  الذكر  سابقة  املؤشرات  باعتبار قصاء  الفروق    لالختبار 

 إعادة التقييم. كون القيم بقيت ثابتة بعد عملية الناتجة مساوية للصفر ل

 ومنه عينة الدراسة هي عبارة عن:

املتداولة نسبة قيم اإلستغالل   األصول نسبة  ،الثابتة األصول )نسبة  األصول نسب هيكلة الهيكلة:  نسب ✓

الخاصة، نسبة الديون طويلة األجل،    املوالالقيم الجاهزة( نسب هيكلة الخصوم )نسبة  ، سبة  نسبة القيم املحققة

 ؛ (، نسبة األموال الدائمةقصيرة األجلنسبة الديون 

  ؛املردودية املالية، املردودية االقتصادية، مردودية األموال الدائمةالربحية:  نسب ✓

 الثابتة؛ االصول معدل دوران    ،األصول   معدل دوران  النشاط: نسب ✓

 نسبة املالءمة العامة، نسبة الديون إلى حقوق امللكية،  نسبة الديون طويلة األجل  املديونية:  نسب ✓

العينة التي تخضع   النتيجة املالحظة بعد عملية اعادة التقييم نوع املؤشر

 الختبار ويلكوكسن 

 ال تنتمي تنتمي تتأثر  لم تتأثر 

فان جميع مؤشرات ( 59/ 58/ 57)ول احسب الجد مؤشرات التوازن املالي 

 التوازن املالي بقيت قيمها ثابتة

 /  / 

 

 نسب السيولة 

  نسب السيولة بقيت جميع فان  (60) الجدول  حسب

 ثابتة قيمها

 /  / 

 الهيكلة نسب

 

قد  الهيكلة( فان جميع نسب 61) الجدول  حسب

 قيمها. تغيرت 

/  /  

 قد نسب الربحية جميع فان  (62) الجدول  حسب نسب الربحية

قيمها ما عدا املردودية التجارية التي بقيت   تغيرت

 ثابتة .

/  /  

 قد النشاط كل نسب فان(  63) الجدول  حسب نسب النشاط 

دوران االصول املتداولة  نسبةعدا قيمها ما  تغيرت

 بقيت ثابتة

/  /  

 قد املديونية نسب جميع فان(  64) الجدول  حسب نسب املديونية 

 املتداولة الى الصول ماعدا نسبة ا قيمها تغيرت

 الديون. 

/  /  
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، نسبة  إلى حقوق امللكية، نسبة الديون قصيرة األجل إلى حقوق امللكية، نسبة هيكل رأس املال، نسبة التمويل الخاص

 .  ، نسبة التمويل الدائمالرافعة املالية

 فرضيات اختبار ويلكوكسن   صياغة 2-2         

يقوم  ونفس الش يء    أساسيتين الفرضية الصفرية والبدلية ،   حصائي على فرضتين عادة يقوم أي إختبار إ 

 :(α= 0.05)ةفرضتين التاليتين في ظل مستو ى داللة معنويالوكسن على  اختبار ويلك

 𝐇𝟎  : الفرضية الصفرية ▪

 عادة التقييم مفادها أنه ليس هناك فروق ذات داللة إحصائية ألثر إ  التي  العدم و ما تسمى بفرضية أ 

 ( أكبر Zاملحسوبة )  االحتماليةكانت القيمة رات املالية وتتحقق هذه الفرضية إذا  للتثبيتات املادية على املؤش

 (. Z=1.96) الجدولية من القيمة أقل  Zالقيمة املحسوبة  أو إذا كانت  0.05معنوية   من مستوى داللة

 𝐇𝟏  : الفرضية البديلة ▪

هذه   علىتنص  داللة    الفرضية  ذات  فروق  هناك  ألثرإأنه   على   املادية  للتثبيتات   التقييم  عادةإ  حصائية 

 0.05معنوية    داللة  مستوى   من  أقل  (Z)  املحسوبة  حتماليةاال   القيمة  كانت  ذاإ  الفرضية  هذه  وتتحقق  املالية   املؤشرات

 (. Z=1.96) الجدولية  القيمة من  كبر أ   Z  املحسوبة القيمة   كانت ذا إ او

   عادة تقييم التثبيتات املاديةلمؤشرات املالية قبل وبعد عملية إ ل  االحصاء الوصفي -3

خاص باإلحصاءات الوصفية  "وهو Rangsيحمل عنوان "  ويلكوكسن والذيختبار الجدول األول من إ باالعتماد على  

 :لتقييم على املؤشرات املالية حيث يلخص في الجدول املواليعادة اإ  أثر عملية للفروق الناتجة عنبالرتب  املرتبطة
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 املادية التثبيتات تقييم  اعادة عملية وبعد قبل  املالية   للمؤشرات الوصفي االحصاء(: 66)  رقم جدول ال

 متوسط الرتب مجموع الرتب  النسبة

 السالبة املوجبة السالبة املوجبة
ب الهيكلة

س
ن

 
 00 3.50 00 21 نسبة االصول الثابتة

 3.50 00 21 00 نسبة قيم االستغالل 

 3.50 00 21 00 نسبة القيم املحققة 

 3.5 00 21 00 نسبة قيم الجاهزة

 00 3.5 00 21 نسبة االموال الخاصة 

 3.5 00 21 00 نسبة الديون طويلة االجل

 3.5 00 21 00 قصيرة االجل  الديون نسبة 

 00 3.5 00 21 نسبة االموال الدائمة

حية
ب الرب

س
ن

 

 3.5 00 21 00 املردودية املالية 

 3.5 00 21 00 املردودية االقتصادية

 3.5 00 21 00 مردودية االموال الدائمة 

ب  
س
ن

ط
شا

الن
 

 3.5 00 21 00 معدل دوران االصول 

 3.5 00 21 00 الثابتة معدل دوران االصول 

 3.5 00 21 00 نسبة املديونية  

 3.5 00 21 00 امللكية حقوق  إلى الديون  نسبة

ب املديونية 
س
ن

 

 3.5 00 21 00 امللكية حقوق  االجل إلى ويلةط الديون  نسبة

 3.5 00 21 00 امللكية حقوق  ىلا االجل قصيرة الديون  نسبة

 3.5 00 21 00 املال  راس  هيكل نسبة

 4.00 1.00 20 01 نسبة التمويل الخاص 

 2.5 00 10 00 نسبة الديون املالية الى االموال الخاصة

 4.00 1.00 20 1 نسبة التمويل الدائم 

 (SPSS )مخرجات على  الباحثة باالعتماد اعداد من املصدر: 

الرتب  ( أن هناك رتب موجبة وأخرى سالبة حيث أ66يوضح الجدول رقم )  positive Rangs "املوجبةن 

قيم املؤشرات املالية قبل إعادة التقييم أقل من قيم املؤشرات  ن  ذلك أ  معنى،  موجبازواج مرتبطة  أن هناك أ  علىتفسر  

أن هناك أزواج   على"  Rangs  negative". في حين تعبر الرتب السالبة عملية إعادة التقييم أي أن الفروق موجبةبعد 

  ن أ يأ  التقييم عادةإ  عملية بعد املؤشرات  قيم من كبرأ  التقييم عادةإ  قبل املالية املؤشرات  قيم نأ ي أ  ،مرتبطة سالبا

 : راتحد املؤشفعلى سبيل املثال نأخذ أ .سالبة الفروق

 انظر) 3.5  وجبا بمتوسط رتب م   زواج مرتبطةأ   6اي هناك  ة رتبة موجب  21هناك  الثابتة:  نسبة األصول  ▪

 . (05رقم امللحق 

يضا وأ 4 رتب  بمتوسطسالبا  مرتبطة زواج أ  5 هناك ي أة بالس رتبة 20هناك :التمويل الدائم نسبة  ▪

 .(05رقم امللحق انظر) .1بمتوسط موجبا بمعنى هناك زوج مرتبط   رتبة موجبةهناك  
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هذا الجدول يمكن حساب القيمة اإلحصائية    نه من خاللياق تحلل باقي املؤشرات املالية حيث أوبنفس الس 

ليها  املوجبة والسالبة. ولم نتطرق إدنى قيمة بين مجموع الرتب  تمثل أن ذكرنا فهي  ا سبقنا وأ كم    Wويلكوكسن  لالختبار

 (. Zاملعيارية ) يجاد قيمة القيمة من أجل إ SPSSليا وفق برنامج ها تحسب أفي الجدول لكون

 املادية   التثبيتات تقييم  عادةإ  عملية  وبعد قبل للمؤشرات املالية تحليل نتائج اختبار ويلكوكسن 4

عنوان   تحت  الثاني  الجدول  على  للقيمة  الخاص    " Test Statistics"باالعتماد  املعالجة  يتضمن  الذي 

مستوى الداللة التي على اساسها تحدد النتائج  املعيارية وقيمة    (.Zقيمة )   حيث يرصد لنا  (.Z)االحصائية لويلكوكسن في  

 يمكن تلخيصها في الجدول املوالي:و 

 املالية  املؤشرات على  املادية التثبيتات  تقييم اعادة عملية  ألثر  ويلكوكسن اختبار  نتائج(: 67)  رقم جدول ال

 

 النسب

 

مستوى  

 sig)الداللة) 

(  Zقيمة)

 املعيارية

ب الهيكلة
س
ن

 

 2.201 0.028 الثابتةنسبة االصول 

 2.201 0.028 نسبة قيم االستغالل 

 2.201 0.028 نسبة القيم املحققة 

 2.201 0.028 نسبة قيم الجاهزة

 2.201 0.028 نسبة االموال الخاصة 

 2.201 0.028 نسبة الديون طويلة االجل

 2.201 0.028 قصيرة االجل  نسبة الديون 

 2.201 0.028 نسبة االموال الدائمة

حية
ب الرب

س
ن

 2.201 0.028 املردودية املالية  

 2.201 0.028 املردودية االقتصادية

 2.201 0.028 مردودية االموال الدائمة 

ب  
س
ن

ط
شا

الن
 

 2.201 0.028 معدل دوران االصول 

 2.201 0.028 معدل دوران االصول الثابتة 

ب 
س
ن

املديونية 
 

 2.201 0.028 نسبة املديونية 

 2.207 0.027 نسبة الديون إلى حقوق امللكية

 2.201 0.028 حقوق امللكية االجل إلى ويلةنسبة الديون ط

 2.201 0.028 ى حقوق امللكيةلنسبة الديون قصيرة االجل ا

 2.201 0.028 نسبة االصول الثابتة الى حقوق امللكية

 2.201 0.028 نسبة هيكل راس املال 

 1.992 0.046 التمويل الخاص نسبة 

 1.826 0.068 نسبة الديون املالية الى االموال الخاصة

 1.992 0.046 نسبة التمويل الدائم 

 (SPSS) من اعداد الباحثة باالعتماد على مخرجات املصدر: 
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 املالية: املؤشرات   على املادية التثبيتات   تقييم عادةإ ثر عملية أ  ختبارنتائج إ  (67وضح الجدول رقم )ي

الهيكلة  ➢ الداللة  إ:  نسب  الهيكلة هون مستوى  أقل من    0.028لنسب  أ  0.05أي  أن   يضا باإلضافة    نجد 

 :القائلةالفرضية البديلة   الصفرية ونقبلفرضية  النرفض   الجدولية وهنا(  Z) من  كبر أ املعيارية( Z) قيمة

مستو ى   عند  الهيكلةلتثبيتات املادية على نسب عادة تقييم ابأن هناك فروق ذات داللة إحصائية ألثر إ

 .(α= 0.05)معنوية داللة 

الربحية    مستوى   نإ   :الربحية  نسب ➢ لنسب  (  Z)قيمة  ن أ  نجد  يضاأ  املقابل  وفي  0.05  من   قل أالداللة 

 :القائلة البديلة الفرضية  نقبل  وهنا الجدولية(  Z)  من كبر أ  املعيارية

  مستوى  عند على نسب الربحية املادية لتثبيتاتا  تقييم عادةإ ألثر حصائيةإ  داللة ذات فروق بأن هناك

 .(α= 0.05)معنوية  داللة

كما يمكن الحكم   0.05 قل منبذلك أفهو  0.028هو  النشاط  الداللة لنسب  مستوى   ن: إالنشاط نسب ➢

  نرفض   وهنا  الجدولية(  Z)   من  كبر أنها  أي أ   2.201التي قدرت ب  املعيارية(  Z) ختبار من خالل قيمةعلى نتيجة اإل   يضاأ

 : نبأ البديلة القائلة الفرضية ونقبل  الصفرية فرضية ال

 عند  املادية على نسب النشاط  لتثبيتاتا  تقييم عادةإ ألثر حصائيةإ داللة ذات هناك فروق

 (.α=  0.05)معنوية  داللة مستوى  

 0.05أنها أقل من    النسبهذه  ويلكوكسن ل  (P-Value)  لالختبار  حتماليةاإل   تشير القيمة   املديونية:  نسب ➢

الرافعة    عدا نسبة البديلة ما    الفرضية  نقبل  وهنا  ،الجدولية(  Z)  من   كبرأ  نجدها  املعيارية(  Z)ن قيمةباإلضافة إلى أ

  داللة فروق ذات  ليست هناك    هقائلة بأنمما يعني قبول الفرضية الصفرية ال  0.05كبر من  الخاصة أ موالاأل   لىإ املالية

   ، ومنه يمك القول أن:على نسبة الرافعة املادية لتثبيتاتا تقييم  عادةإ إحصائية ألثر

معنوية  داللة  ى مستو عنداملديونية ادة تقييم التثبيتات املادية على نسب عهناك فروق ذات داللة إحصائية ألثر إ

(0.05 =α .) 
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 : الفصل  الصةخ

عادة التقييم  ملؤشرات املالية قبل وبعد عملية إالنظري قمنا بدراسة وتحليل ا  للجانب  العملية  الصبغة  إلعطاء             

وهذا املادية  مؤسسبتط  للتثبيتات  من  عينة  على  في  بيقها  العمومية  اإلسمنت  بدراسة  1/1/2016ات  قمنا  بعدها   ،

نة من هذه املؤشرات التي الحظنا أنها عرفت تغييرات في قيمها بعد عملية إعادة التقييم وهذا باستخدام  حصائية لعيإ

 : تين مرتبطتين حيث توصلت الدراسة إلى النتائج التاليةختبار ويلكوكسن لعينإ

جاء في كما لتثبيتات املادية ادة تقييم اععملية إب مال تقو مومية محل الدراسة العات اإلسمنت  مؤسس نإ ➢

 ؛ (IAS16الي واملعيار )النظام املحاسبي امل

 ؛ لتاريخية كأساس للتقييم املحاسبيات محل الدراسة على التكلفة ااملؤسس  اعتماد ➢

إ  ➢ املعيارإن  العادلة    خطوةIFRS)13(  الدولي  صدار  القيمة  إعادة  مهمة فتح مداخل لتحديد  التي تسمح بعملية 

 ؛التقييم

رات  أضفى تغيي  املادية قد  ن االعتماد على طريقة التدفقات النقدية املخصومة لتحديد القيمة العادلة للتثبيتاتإ ➢

 ؛على القوائم املالية

أ ➢ املادية  التثبيتات  القوائم املالية التي بدورها أثرت على  ثرت ع إن التغييرات الناتجة عن عملية إعادة تقييم  لى 

 ؛املؤشرات املالية

كانت  في حين كان    ،لةعادة تقييم التثبيتات املادية لم تؤثر على مؤشرات التوازن املالي ونسب السيو إ  إن عملية ➢

ًراتاالكثر   والهيكلةاملديونية  نسب
ُ
 ؛والربحية النشاط  غرار نسب على  أث

عادة تقييم التثبيتات املادية على املؤشرات  أكدنا أن الفروقات التي أحدثتها عملية إ ويلكوكسنختبار باستخدام إ ➢

 .(α= 0.05)معنوية  داللة ى مستو عند كانت ذات داللة إحصائيةتي تأثرت ال
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س ي لوظيفة التقييم املحاسبي  سا بدائل التقييم املحاسبي يقودنا إلى الحديث عن الهدف األ   ن الحديث عن إ  

  الالزمة   املعلومات  لضمان تقديمالختامية،    الحسابات  إعداد  وقت  "بقيمها الحقيقية" املالية  ظهار بنود القوائم  وهو إ

  نهاية   فيعليها    تطرأ   التي  التغيرات  املادية إحدىللتثبيتات  عادة التقييم الدورية  إ  وباعتبار   ، املالية  القوائم   ملستخدمي 

  حساب ساس  وأ  املالية  للقوائم   النهائي  املنتج   تعتبر  التي  املحاسبية  املعلومة  علىبالضرورة    سيؤثر  ذلك  نفإ،  املالية   الدورة

 . املالية  املؤشرات

املحاسبة  ثار كبيرة في  أر ينطوي عليه  لى القيمة العادلة هو خياإالتحول من التكلفة التاريخية  خر فمن جانب آ  

ة  . وتحتاج البيئصادية الوطنية والعاملية الحاليةقتاإل  االتجاهات عادة بلورتها في سياق  إلى  إألنه عملية صعبة تحتاج  

الحالية   الجزائرية  املؤسسات  إاملحاسبية  في  املحاسبية  املمارسات  بها  تتم  التي  الطرق  في  التغييرات  من  الكثير  لى 

 . رهانا بتغيرات سريعة وغير متوقعةكونها تعمل في بيئة غير مستقرة ،قتصاديةاإل

إلبراز     محاولتنا  التقييم أوفي  املؤشرات   الدوري   ثر  على  املادية  من  مل  اليةامل  للتثبيتات  مؤسسات  جموعة 

 : يتم ذكر اهمها لى جملة من النتائجالنظري والعملي إشقيها  راسة في  خلصت الدسمنت العمومية  اإل 

 النتائج النظرية والتطبيقية  

التقييم إ ▪ بدائل  تعدد  يواجههاأمن    ن  التي  املشاكل  املحاسبي  هم  األ التقييم  هذه  تصبح  حيث  عرضة  ،  خيرة 

في هذا السياق  و،  والواقع االقتصاديمسايرة للتطورات الحاصلة في البيئة املحاسبية  تكون غير  لالنتقادات عندما  

  التوجه ث كان  يح ،عاني منه  تباتت    القصور الذي  ض تقادات نتيجة لبعاالن  من  القت التكلفة التاريخية العديد

القصور   بتدارك  الكفيل  السبيل  العادلة  نحوالقيمة  النظرية املحاسبيةأمما  ،  هذا  ولعل    ،حدث نقلة وتغييرا في 

ال  واملالية   املحاسبية  املعلومات  على  املالئمة   من  مزيدا  اضفاء املبرر وراء ذلك   الى  املتقارير  حتى تصبح  الية اقرب 

 ؛ الواقع

  املالي   املحاسبيفي النظام    املحاسبي  مللتقيي لى استخدام القيمة العادلة كبديل  التي أشارت إ املواطن مختلف رغم ▪

  النظام   يعتمدحيث  التكلفة التاريخية ساسأ عن التخليذلك لم يمنع من  ن أ ال إ  ،"الحقيقية  القيمة" سمإ تحت

 التقييم؛  إجراءات عند  عام بشكل عليها  املالي املحاسبي 

االصالح  ن  إ ▪ الجعملية  في  اإل املحاسبي  معقدا من خالل  نهجا  املالي  إنتقال  زائر سلكت  املحاسبي  النظام  كونه  لى 

 نظمة محاسبية مختلفة  أ بيئة ذاتصال للتطبيق في أ التي صممت  ،ير املحاسبية الدوليةمستوحى من املعاي

الجزائرية   املحاسبة  البيئة  مع  تتناسب  التحول   كونها ال  هذا  مرافقة  على  قادرة    النظام   تبني  شكلحيث    ، غير 

  عوائق   تتخلله  ذلك    نأ  الإ   ،الجزائر  في  املحاسبية   املمارسات  مستوى   على  نوعية  فزهاملالي للقيمة العادلة ق  املحاسبي 

  املحاسبية واملهنية    الثقافة من ناحية  و  أوالتنظيمي    القانوني  اإلطار   ناحية قصور   من  سواء  الجزائرية  البيئة   تحكم

  املؤسسات   في  املحاسبية   املمارسات   بها   تتم  التي  الطرق   في  التغييرات  من   الكثير   لىإ  يدفع  ما   وهذا   ، البيئية  وأ

االستحداثاتالجزائرية    االقتصادية هذه  هنا    ملواكبة  الفرضيةومن    االشارات   رغم   " انه    القائلة  االولى نثبت 

البيئة  ن  أو ،  املالي   املحاسبي  النظام  في   مهم  اساس   التاريخية   التكلفة  تبقى  العادلة  القيمة  الى   العديدة 

 ؛"القيمة العادلة وتشكل عائقا لها  غير مهيئة لتطبيق الجزائرية املحاسبية
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التقييم الدوري  نماذج  رغم التوافق املوجود بين املعايير املحاسبية الدولية والنظام املحاسبي املالي فيما يخص   ▪

حيث أن  ،  ضحة أكثر من النظام املحاسبي املاليايير املحاسبية كانت شاملة وواعن املعايير املأ   الإ   ،للتثبيتات املادية

 ن هذه النقائص ستزيد وعليه فإ  .يتناول عدة شروحات وتوضيحات بل اكتفى بذكر بعضها دون غيرها  لمخير هذا األ 

ن تدارك هذا النقص من خالل  لذلك البد له م   ، لة املحاسبيةاملسأ  ه ا فيما يخص هذم فجوة االختالفات بينه  من

التي  مواكب  واالستحداثات  التطورات  املحاسبية  تطرأ  ة  املعايير  الوإعلى  والقواعد  حداث  املمارسات  في  تقارب 

افق شكلي  ن: "أ  القائلةالثانية  وعليه نثبت الفرضية  املحاسبية   بين النظام املحاسبي املالي واملعايير  هناك تو

 "؛لتقييم الدوري للتثبيتات املاديةا  نماذج فيما يخص( IFRS  /IAS)املحاسبية الدولية 

اعتبر  ▪   إعادة   نموذج  أن  إال   ،املادية  الثابتة  األصول   لتقييم  دقة  أكثر  ونهًجا  مرجعية  طريقة  التكلفة  نموذجلطاملا 

أكثر    املؤسسة   ألصول   الحالية  القيمة   بدقة  يعكس  أنه  يبدو  ،العادلة  القيمة  مقاييس  بعض   إلى  استناًدا   التقييم

  منه   الهدف   ألن   نظًرا  ة،املالي للبيانات  واقعية  أكثر   عرًضا   االقتصادية للوحدات  يوفر  حيث   . التاريخية  التكلفة  من

 . سابقا عليه يعتمد كان  ما  غرار على حالية  بقيم  الحالية   امليزانية  تقديم هو

إ  ▪ املعياريعتبر    املعايير   مجلس  جانب  من  األمام  إلى  مهمة   خطوة  (IFRS  13)  املاليةالتقارير   إلعداد  الدولي  صدار 

فلقد حدد ثالث مداخل لتحديد القيمة العادلة حيث    ،العادلة القيمة  قياس   مجال  في(  IASB)  الدولية  املحاسبية 

سلوب املستخدم في دراستنا طريقة  بينها األ من  ساليب  ا منج الدخل الذي يعتمد على عدة أاستخدمنا في دراستن

 التدفقات النقدية املخصومة؛ 

  املستقبلية   النقدية  التدفقات  بناء  على  تقوم  لكونها  موضوعية   غير  نها بأ  املخصومة   النقدية  تالتدفقا  طريقة  ميز تت ▪

ظل غياب    للتالعب في  عرضة   وبالتالي قد تكون   تقديرها،  عند   الخص ي   والتحيز  للميول   تخضع  قد  خيرة األ   هذه   ن وأ

 ؛ املقومات القائمة عليها

  بقيمها   املادية  التثبيتات  ظهار إ  خالل  من والدخل    املالي  املركز  تي قائم  ثر على التثبيتات أ  تقييم   عادة إ  عملية   عن   ينتج ▪

  املستقبلية   الفترات  في  أعلى  ستكون   االهتالك  اقساط  أن  حيث  ، االهتالك  مخطط  على  التأثير   وكذلك  ،العادلة

 ؛االهتالك  مخصصات من  يزيدمما  التقييم  إعادة لفائض  نتيجة

عادة  إرات املالية املحسوبة قبل عملية  املؤش  ملختلفدراستنا  من خالل  سمح لنا تحليل النتائج املتحصل عليها   ▪

  ولقد كان تأثير ،عملية  هذه ال  رات املالية املحسوبة بعد  تختلف عن املؤشنها  أ التقييم الدورية للتثبيتات املادية  

ثر على بعض  أكان هناك  حيث    ،خرى واضحا على بعض املؤشرات بخالف األ عادة تقييم التثبيتات املادية  إعملية  

مؤشرات التوازن املالي ونسب السيولة لم تتأثر    حين  في  ،والهيكلة  نسب املديونيةعلى  النشاط والربحية و مؤشرات  

ومن  تقييمها    ةوالعناصر املراد إعاد  مالتقيي عملية إعادة  إجراء  على تاريخ    معادة التقيي حيث يتوقف تأثير عملية إ،

املرتبطة    على املؤشرات املالية  إلعادة تقييم التثبيتات املادية  ثر هناك أ  "أن  :القائلةالثالثة  الفرضية  نثبت  هنا  

 . "الجزائريةسمنت العموميةملؤسسات اإل  املالي  بالهيكل 
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   االقتراحات 

  :ليها يتم عرض بعض املقترحات التاليةضوء النتائج املتوصل إ على

األ  ▪ املحاسبية  ضرورة  البيئة  خصوصية  االعتبار  بعين  يخص خذ  فيما  قرار  أي  اتخاذ  عند    صالح  اإل   الجزائرية 

املحاسبية الجزائرية    ةالبيئ  متطلبات مع  تتالءم  نظمة املحاسبية حتى  ألن ذلك يتطلب إعادة هيكلة األ   ،املحاسبي 

 ؛لى النظام املحاسبي املالياسبي إمن املخطط الوطني املح وهذا ما أثبته اإلنتقال 

  إستخدام   ومواطن  إلجراءات   مفصل   توضيح   يتضمن  الجزائري   املالي  املحاسبي   النظام  في  خاص  فصل  تخصيص ▪

  إتباعها   املمكن   القياس بدائل  مختلف  الستخدام الضرورية  الحاالت   وتحديد  ،العادلة القيمة  إلى  املستند التقييم  

  ترك دون 
ً

النظام املحاسبي مع ما يوافقها  الواردة في املصطلحات اضافة الى ذلك البد من توحيد   ،للمفاضة مجاال

مصطلح القيمة الحقيقية بمصطلح القيمة العادلة املذكور في القرار املحدد  في املعايير املحاسبية فمثال استبدال  

 لقواعد التقييم واملحاسبة ومحتوى الكشوف املالية وعرضيا وكذا مدونة الحسابات وقواعد سيرها؛

رية لألصول الثابتة ملا لها من أثار إيجابية من خالل  تقييم الدو العادة  ة إئرية على عمليشجيع املؤسسات الجزات ▪

 ؛  ملختلف القطاعاتو ات ام يحكم هذه العملية ملختلف املؤسسطار عصياغة إ

  البرامج   تحديث  من خالل   العملي،  جانبها  يشهدها  التي  التطورات   للمحاسبة  األكاديمي  الجانب  مسايرة  على  التركيز  ▪

  وآثاره   الجديد   املحاسبي   بالنظام   املتعلقة  حول املواضيع  علمية   ومؤتمرات  وتظاهرات  دراسية  أيام   وتنظيم   التعليمية 

 ؛االقتصادية  الساحة على

  هنالك  ليكون   تكوينية  ودورات  تربصات  وتنظيم  املهنيين  بتكوين  الجزائرية  االقتصادية  املؤسسات  تكفل  ضرورة ▪

 . اإلصالح  هذا تطبق والبيئةالتي محاسبي  إصالح   كل بين  تناسق

 فاق الدراسة  أ

 ؛سواق النشطةعدم توفر أ ظل  تحديد القيمة العادلة فيمداخل  ➢

 ؛ النظام املحاسبي املالي الجزائري ومتطلبات   القيمة العادلة بين شرعية النظام الجبائي ➢

 . ظل متطلبات النظام املحاسبي املالي والجبائي في الجزائر  فيصول الثابتة عادة تقييم األ أثر إ ➢
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ترجمة  ،  املعايير الدولية إلعداد التقارير املالية، الجزء ا /ب،  (2013مجلس املعايير املحاسبية الدولية ) .39

 االردن    عمان، املطابع املركزية، القانونيين، املجمع الدولي العربي للمحاسبيين 

40. ( الدولية  املحاسبية  املعايير  املعايير  (،  2016مجلس  القانونيين،  للمحاسبين  السعودية  الهيئة  ترجمة 

   ، نسخة الكترونية . املاليةالدولية العداد التقارير  

 دار االعصار العلمي، عمان، االردن. ،  1، طأساسيات التحليل املالي (،  2017)محي الدين عبد الرزاق حمزة .41

، 1ط  تحليل القوائم املالية مدخل نظري  وتطبيقي،(،  2006مؤيد راض ي خنفر، غسان فالح املطارنة) .42

 دار املسيرة، عمان، االردن. 

43. ( دهمش  املحاسبیة(،  2005نعیم  واملبادئ  املالیة  عمان،  1، طالقوائم  املصرفیة،  الدراسات  معهد   ،

 األردن. 

 الدولية املحاسبية واملعايير   SCFاملالي  املحاسبي للنظام وفقا املعمقة املحاسبة ،(2017)جمعة هوام .44

2010-(IAS/IFRS) 2009، الجزائر  الجامعية،  املطبوعات  ديوان 

 ، اثراء للنشر والتوزيع، االردن.1، طاالتجاهات الحديثة في التحليل املالي (، 2009وليد ناجي الحيالي) .45

حوكمة الشركات وأثرها على مستوى اإلفصاح.  (،  2015وليد ناجي الحيالي، حسين عبد الجليل آل غزوي) .46

 ، مركز الكتاب األكاديمي، عمان، االردن.1، ط في املعلومات املحاسبية

، مؤسسة  1، طاملعایير  -املبادئ  -املفاهیم  -نظریة املحاسبة: الفروض (،  2013یوسف محمود جربوع) .47

 األردن.  الوراق، عمان،

  املحكمة املجالت في العلمية املقاالت 

مردان) .48 عائد  زيد  السعبري،  موس ى  عبد  فى مؤشرات    (،2013ابراهيم  استعمالها  وتأثير  العادلة  القيمة 

(، جامعة الكوفة،  25للعلوم االقتصادية واالدارية، العدد)  مجلة الغرى ،  األداء املالي في املصارف التجارية

 .الكوفة، العراق

املحتوى االعالمي للتقارير املالية ومدى أهميته مستخدميها    (،2018حكيم شبوطي )  راهيم علي عباس،اب .49

الدولية املالية  االبالغ  نحو معايير  التوجه  واإلنسافي ظل  االجتماعية  للدراسات  األكاديمية  مجلة  نية،  ، 

 .(، جامعة حسيبة بن بوعلي،الشلف، الجزائر1(، العدد)10املجلد)

50. ( الهادي ضيف هللا  محمد  سباع،  الصالح  البيئة  (،  2018أحمد  في  العادلة  بالقيمة  القياس  إشكالية 

مجلة العلوم   ،دراسة لعينة من املؤسسات االقتصادية واألكاديميين واملهنيين-  املحاسبية الجزا ئرية

 (، جامعة املسيلة، الجزائر. 2(، العدد)11االقتصادية والتسيير والعلوم التجارية، املجلد)
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املدقق الخارجي وتقديرات القيم العادلة دراسة تحليلية  (،  2007حمد حلمي جمعة، مؤيد راض ي خنفر )ا .51

(، 4(، العدد)3، املجلة األردنية في إدارة االعمال، املجلد)ة في مكاتب التدقيق األردنية الكبرى استطالعي

 عمادة البحث العلمي وضمان الجودة ، الجامعة االردنية، االردن. 

دور نظام املعلومات املحاسبية في تحسين جودة املعلومات  (،  2019، اسالم هاليلي )أحمد نور الدين قايد .52

(،  جامعةالشهيد  1(، العدد )4مجلة اقتصاد املال واالعمال، املجلد)  في املؤسسة  االقتصادية،املحاسبية  

 حمه لخضر، الوادي، الجزائر.  

53. ( الدين، إسالم هاليلي  نور  في تحسين عملية  (،  2019أحمد قايد  املعلومات املحاسبية  مساهمة نظام 

االقتصادية، باملؤسسة  القرارات  اقتصادية  اتخاذ  دفاتر  املجلد)مجلة  العدد)11،  زيان  2(،  جامعة   ،)

 عاشور، الجلفة، الجزائر 

زاف) .54 بن  لبنى  الدين،  نور  قايد  املحاسبية  (،  2018أحمد  املعلومة  تحسين  في  املحاسبي  اإلفصاح  دور 

املالية، املجلد)  للقوائم  واملالية،  االقتصادية  الدراسات  العدد)11مجلة  حم 1(،  الشهيد  جامعة  ه  (، 

 لخضر، الوادي، الجزائر. 

اقع املحاسبة عن التثبيتات املادية في الجزائر بين االستجابة  (،  2019أسامة سحنون، حنيفة بن ربيع)  .55 و

،  Irragrisو    EURL Confectionللنظام املحاسبي املالي أو الخضوع للنظام الجبائي: دراسة حالة شركة  

 ، جامعة بشار، بشار، الجزائر. (1(، العدد)5مجلة البشائر االقتصادية، املجلد)

معمري  .56 الدولية   (،2019)أسامة  املعايير  تطورات  ملواكبة  املالي  املحاسبي  النظام  لتحيين  مقترح   اطار 

املالية التقارير  املجلد)العداد  األعمال،  القتصاديات  الريادة  مجلة  العدد)5،  بن  1(،  حسيبة  جامعة   ،)

 بوعلي، الشلف، الجزائر. 

  الخصائص النوعية للمعلومات املحاسبية بين النظرية والتطبيق، (،  2012إسماعيل خليل إسماعيل) .57

 (، جامعة بغداد، العراق. 30مجلة كلية بغداد للعلوم االقتصادية الجامعة، العدد)

دراسة   -تقيم االداء املالي للمؤسسة الجزائرية في ظل النظام املحاسبي املالي  (،  2017اسماعيل سبتي) .58

(، العدد 11مجلة دراسات اقتصادية، املجلد)،  2016-2014الة مؤسسة ملبنة  التل بسطيف للفترة  ح

 (، جامعة زيان عاشور، الجلفة، الجزائر. 33)

محاولة تحليل عالقة الخصائص النوعية األساسية للمعلومات (،  2018األخضر عزي، رابح طويرات) .59

( املالية وفق معايير املحاسبة الدولية  IFRS-IASالقوائم .) املحاسبية بمستوى اإلفصاح املحاسبي في  

بالجزائر الحسابات  ومحافظي  املحاسبة  خبراء  من  عينة  على  شمال  "دراسة  اقتصاديات  مجلة   ،"

 (، جامعة حسيبة بن بوعلي، الشلف، الجزائر. 18(، العدد )14إفريقيا، املجلد)

تفسير أثر اإلهتالك على التوازن املالي في ظل تطبيق النظام املحاسبي  (،  2014املهدي حجاج، بالل شيخي) .60

(، جامعة الشهيد حمه لخضر، الوادي،  2(، العدد )7، مجلة الدراسات االقتصادية واملالیة، املجلد )املالي 

   الجزائر. 
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ر خلق  ة  من منظو قياس  أداء املؤسسة  االقتصادية الجزائري(،  2017الهواري سويس ي،حميدة رمضاني) .61

مجلة  ،  2015-2010دراسة حالة مجمع صيدال للفترة  –مؤشرات االداء الحديثة    القيمة باستخدام

 (، جامعة غرداية، الجزائر. 2(، العدد)10الواحات للبحوث والدراسات، املجلد)

املالي في  مدى مواكبة املشرع الجبائي لقواعد النظام املحاسبي  (،  2018) أمحمد أعمر بوزيد، أيوب نجار .62

لسنة   الجبائية  القوانين  ضوء  على  املحاسبية  املالية    ،2018املعالجة  العلوم  في  البحوث  مجلة 

 (، جامعة املسيلة، املسيلة، الجزائر.2(، العدد)3واملحاسبية، املجلد)

قياس و تحليل النجاح املالي وفق املؤشرات املالية  (،  2019)العسكري  إياد طاهر محمد، صالح برشنك   .63

املالي الح ابو ظبي  في سوق  تطبيقية  دراسة  ا ديثة  اقتصادية،  دراسات  مجلة  العدد13ملجلد)،   ،)(38  ،)

 جامعة زيان عاشور، الجلفة، الجزائر. 

نظرة النظام الجبائي الجزائري للنتيجة املحاسبية  (،  2017)، محمد طرش ي ، عزوز عليايمان يخلف   .64

(، جامعة العربي بن مهبدي،  2(، العدد)4، مجلة البحوث االقتصادية  واملالية، املجلد))آليات وتعديالت( 

 أم البواقي، الجزائر. 

دور االبالغ عن انخفاض قيمة األصول غير  (،  2014بشرى نجم عبدهللا املشهداني، سالمة ابراهيم علي) .65

م االقتصادية و مجلة العلو   ،املتداولة في تعزيز خصيصة مالئمة املعلومات املحاسبية مدخل تحليلي 

 (، جامعة بغداد، العراق. 80(، العدد)20)اإلدارية، املجلد

كیموش) .66 املحاسبي(،  2014بالل  الدولي  املعیار  وفق  التثبیتات  قیمة  الباحث    ، IAS  36تدني  مجلة 

 ، سكيكدة، الجزائر. 1955اوت20(، جامعة 2(، العدد)2اإلقتصادي، املجلد)

مساهمة حوكمة املؤسسات في تحقيق جودة املعلومة املحاسبية  (،  2018اح)بوخروبة الغالي، بلقاسم دو  .67

املحاسبي   التأمینات،- واالفصاح  شركات  املجلد)  حالة  واالعمال،  املال  العدد)2مجلة  املركز  2(،   ،)

 الجامعي ميلة، الجزائر. 

بروال) .68 التدف (،  2018بومدين  إدارة  في  السابع  الدولي  املحاسبي  املعيار  اعتماد  النقدية  أهمية  قات 

لدورتي   باتنة  األوراس  مللبنة  دراسة حالة  االقتصادية  املجلد)2016-2015للمؤسسة  العدد)4،   ،)1  ،)

 .الجزائر ، مجلة ميالف للبحوث والدراسات، املركز الجامعي ميلة

بالراقي) .69 بالتضخم (،  2008تيجاني  تأثره  ومدى  وقيوده   ماهيته  املحاسبة  في  العلوم   ،مجلة القياس 

 ، الجزائر. -1-(، جامعة سطيف 8، العدد)(8دية وعلوم التسيير، املجلد)االقتصا

70. ( عابد  نواف  محمد  الداعور،  إبراهيم  _دراسة  (،  2008جبر  فلسطين  في  الثابتة  االصول  تقييم  اعادة 

 (، غزة، فلسطين.1)(، العدد10سلسلة العلوم اإلنسانیة، املجلد)  جامعة األزھر،  _، مجلةميدانية

71. ( الشريف  املعلومات (،  2020جعفر  جودة  في  وأثره  العادلة  القيمة  ألساس   
ً
وفقا املحاسبي  القياس 

السودان الشركات  في  ) املحاسبية  ميدانية( ية  واإلدارية،  دراسة  واملحاسبية  املالية  الدراسات  مجلة   ،

 (، جامعة العربي بن املهيدي، أم البواقي، الجزائر.1(، العدد )7املجلد)
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عثم .72 الشريف)  جعفر  ا2020ان  جودة (،  على  واثره  العادلة  القيمة  الساس  وفقا  املحاسبي  لقياس 

السودانية الشركات  في  املحاسبية  املجلد)  ،املعلومات  واالدارية،  االقتصادة  للدراسات  اراء  (، 2مجلة 

 (، املركز الجامعي بافلو، الجزائر 1العدد)

معتوق) .73  :حالة دراسة SCFاملالي  املحاسبي النظام وفق املعدة املالية القوائم تحليل(،  2017جمال 

 )سطيف مزلوق،  التل ملبنة وحدة (  IPLAIT  مجمع  :ومشتقاته الحليب إلنتاج  العمومية املؤسسة

العلو  2015-4201للفترة مجلة  املجلد،  االنسانية واالجتماعية،  العدد)3(م   ،2 ، جامعة قسنطينة)2(، 

 الجزائر. 

النجار) .74 حسن  موثوقية (،  2013جميل  على  العادلة  القيمة  محاسبة  تطبيق  معلومات   ومالئمة  اثر 

الفلسطينية    القوائم العامة  املساهمة  شركات  عن  الصادرة  وجهة  –املالية  من  تطبيقية  دراسة 

(، الجامعة  3(، العدد)9املجلة األردنية في إدارة األعمال، املجلد)  ،نظرمدققي الحسابات املاليين واملديرين

 . نية، االردناالرد

قياس األداء املالي باستخدام مؤشر القيمة االقتصادية املضافة  (،  2015حسنيية صيفي، نوال بن عمارة) .75

مؤشر    - في  املدرجة  املؤسسات  حالة  )   Cac40دراسة  الفترة  الباحث،  ( 2013-2008خالل  مجلة   ،

 (، جامعة قاصدي مرباح، ورقلة، الجزائر. 15(، العدد)15املجلد)

املتوسطة  (،  2015)  مرنيشحمدي   .76 و  الصغيرة  املؤسسات  في  املالي  املحاسبي  النظام  تطبيق  اقع  –و

 ، الجزائر.  2(، جامعة البليدة 13(، العدد)10، مجلة األبحاث االقتصادية، املجلد)-دراسة استقصائية

 سبة الدوليةاإلطار املفاهيمي املحاسبي الجديد ملجلس معايير املحا(،   2015خالد قاش ي)  ،حمزة العرابي .77

IASB  املالية األمريكي التقارب مع مجلس معايير املحاسبة  االقتصادية   ، FASفي ظل  الدراسات  مجلة 

 .(، جامعة الوادي، الجزائر8(، العدد)3واملالية، املجلد)

قسوم) .78 للمعلومات (،  2017حنان  النوعية  الخصائص  تحقيق  في  املالي  املحاسبي  النظام  إسهامات 

 (، املركز الجامعي بتندوف، الجزائر  2(، العدد)3، مجلة مجاميع املعرفة، املجلد)طبيقيةدراسة ت -  املالية

احتياجات مستخدمي    بين  تحليل العالقة   (،2019)  ةلبز   هشام  ، هللا  ضيف  الهادي  محمد ،خالد مقدم   .79

املحاسبية للمعلومة  النوعية  والخصائص  املالية  )القوائم  املجلد  املال واألعمال،  إقتصاد  (،  4،مجلة 

 (، جامعة الواد ، الجزائر2العدد)

نموذج التكلفة التاريخية ومحاسبة القيمة العادلة وعالقتهما (،  2019رامي سايب، وسيلة بن ساهل) .80

،  BIASمن وجهة نظر مجلس معايير املحاسبية الدولية  -ة املالية املفيدة  بالخصائص األساسية للمعلوم

(، جامعة العربي بن املهيدي، أم البواقي،  4(، العدد)6مجلة الدراسات املالية واملحاسبية واإلدارية، املجلد)

   الجزائر. 

إبراهيم صالح) .81 النوعية  (،  2009رضا  الخصائص  العادلة على  القيمة  نحو  املحاسبة  توجه معايير  أثر 

(،  46مجلة كلية التجارة للبحوث العلمية، املجلد)  في ظل األزمة املالية العاملية، للمعلومات املحاسبية  

 .(، جامعة اإلسكندرية، مصر2العدد )
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، مجلة املال  املحاسبية في اتخاذ القرار التمويلي مساهمة املعلومة  (،  2018زوينة مخلخل، حميدة زايدي) .82

 (، جامعة الشهيد حمه لخضر، الوادي، الجزائر. 2(، العدد)3واالعمال، املجلد)

مدى تأثير املعلومة املحاسبية املنشورة في تسيير مخاطر السيولة  (،  2019زوينة مخلخل، مفيدة يحياوي) .83

ب  لوالية  البنوك  من  مجموعة  حالة  دراسة  املتوسطي،  ،سكرةالبنكية  الحوار  (،  10املجلد)  مجلة 

 (، جامعة الجياللي، سيدي بلعباس، الجزائر 2العدد)

القيمة العادلة وتأثير استعمالها في جودة التقارير  (،  2013زيد عائد مردان، ابراهيم عبد موس ى السعبري) .84

 .العراق(، جامعة بغداد، 25(، العدد)8، مجلة دراسات محاسبية ومالية، املجلد)املالية

تأثير استخدام أساس التكلفة التاريخية في إعداد  (،  2006سالم عبد هللا حلس، يوسف محمود جربوع) .85

، مجلة  دراسة تحليلية آلراء املراجعين القانونيين في فلسطين  –القوائم املالية  في ظل هذه الظاهرة  

 15-14(، ص: 1الدراسات التجارية، العدد)

القيمة العادلة كأسلوب للقياس ما بين املرجعية املحاسبية الدولية  أهمية  (،  2020سحنون بونعجة ) .86

(، جامعة  1(، العدد)4، مجلة شعاع للدراسات االقتصادية، املجلد)والنظام املحاسبي املالي في الجزائر  

 تلمسان، الجزائر. 

بوحفص) .87 سميحة  معاليم،  االقتصادي(،  2017سعاد  القيمة  مؤشر  وفق  املؤسسة  في  القيمة  ة إنشاء 

في  ،بسكرة(   –)دراسة حالة: مؤسسة صناعة الكوابل فرع جنرال كابل   EVAاملضافة الباحث  مجلة 

 (، جامعة قاصدي مرباح، ورقلة، الجزائر. 30(، العدد)9العلوم اإلنسانية و اإلجتماعية، املجلد)

وأخرون) .88 الزهرة  عبد  كرار  نمو (،  2013سليم  باستعمال  العادية  لألسهم  العادلة  القيمة  ذج  قياس 

العراق لألوراق  -مضاعف الربحية   في سوق  املدرجة  الخاصة  اقية  العر في املصارف  دراسة تطبيقية 

املجلد)-املالية واالدارية،  االقتصادية  للعلوم  الغزي  مجلة  العدد)9،  واإلقتصاد، 29(،  اإلدارة  كلية    ،)

 جامعة الكوفة، العراق 

افع واثار االنتقال الى  (، 2014)سليمان بلعور  .89 مجلة رؤى    ،النظام املحاسبي املالي الجديد في الجزائردو

 (، جامعة الواد، الجزائر. 6(، العدد)4اقتصادية،  املجلد)

،  صعوبات تطبيق القيمة العادلة في ظل البيئة الجزائرية(،  2017سليمان بلعور، بن اودينة بوحفص) .90

 اية، الجزائر. (، جامعة غرد2(، العدد)10)لواحات للبحوث والدراسات، املجلدمجلة ا

جودة املعلومة املالية وفق النظام املحاسبي، وإشكالية (،  2017سليمان بن بخمة، عبد الوهاب برحال) .91

، مجلة االفاق للدراسات  الوصول إلى مستويات جودة اإلعالم املالي داخل البيئة املؤسسية الجزائرية

 .، الجزائر(، جامعة العربي التبس ي، تبسة1(، العدد)2االقتصادية، املجلد)

دراسة تحليلية لنماذج التنبؤ بالتدفقات النقدية في ضوء املعايير  (،  2017سميرة عدوان، عمار زيتوني) .92

الدولية املجلد)املحاسبية  الصناعي،  االقتصاد  مجلة  العدد)7،  ،باتنة، 2(،  لخضر  الحاج  جامعة   ،)

 الجزائر. 
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القوائم املالية وفق نظام املحاسبة املالية  االفصاح عن  (،  2016، عبد النعيم دفرور )شاهين الياس .93

الدولية املحاسبية  املعايير  املجلد)ووفق  واالدارية،  واملحاسبية  املالية  الدراسات  مجلة  العدد)3،   ،)1 ،)

 .جامعة العربي بن مهيدي، ام البواقي، الجزائر

املالك) .94 عبد  مهري  غياط،  اإلقتصادية (،  2011شريف  للمؤسسة  املالي  األداء  بإستخدام مؤشر    تقييم 

،  2013-2011( خالل الفترة:  ertpقياس املردودية دراسة حالة: مؤسسة البناء واألشغال العمومية ) 

 (، جامعة زيان عاشور الجلفة الجزائر. 13)(، العدد5ة املجلد)دراسات اقتصادي

انعكاسات أهمية املعلومات املحاسبية في تحديد  (،  2018شكر محمود مصطفى، لبنى ليث إسماعيل) .95

دراسة تطبيقية في عينة من الشركات املدرجة في  -التغير في الهيكل املالي على القيمة السوقية للشركة

املالية لألوراق  العراق  املجلد)  ،سوق  واالقتصادية،  اإلدارية  للعلوم  تكريت  العدد)4مجلة  كلية 44(،   ،)

 اإلدارة واالقتصاد، جامعة تكريت، العراق. 

االنخفاض في قيمة املوجودات الثابتة وأثره في قرارات    (،2019ن سبع خميس)حسي ،صالح حسين سطم   .96

الدوائية، للصناعات  املنصور  شركة  في  تطبيقية  دراسة  اإلدارية    االستثمار  للعلوم  تكريت  مجلة 

 .(، كلية اإلدارة واالقتصاد، جامعة تكريت، العراق45)(، العدد15املجلد)  واالقتصادية،

، مجلة  قائمة التدفقات النقدية  07املعيار املحاسبي الدولي رقم  (،  2010، فتيحة بوهرين)صالح مرازقة .97

 ، قسنطينة، الجزائر. 2(، جامعة قسنطينة 6(، العدد)6االقتصاد واملجتمع، املجلد)

شراقة) .98 املعايير  (،  2018صبرينة  في ضوء  املحاسبي  الدولية)  التحفظ  مجلة    -( IAS/IFRSاملحاسبية   ،

 ، الجزائر . (، جامعة فرحات عباس، سطيف 1عدد)(، ال18العلوم االقتصادية وعلوم التسيير ، املجلد)

الحیالي .99 محمد محمود  التجارة  (،  2006)  صالح  سطم  حسين  الكسب،  حسين  إبراهيم  علي،  صدام  اثر 

املحاسبية املعلومات  جودة  على  اإلداریة   االلكترونية  للعلوم  تكریت  مجلة  املجلد)،  (، 2االقتصادیة، 

   (، كلیة اإلدارة واالقتصاد، جامعة تكریت، العراق.3العدد)

النسب املالیة وعالقتها بالعائد على السهم  (،  2019صخر مرعي حسن بني خالد، أیوب وائل موس ى ) .100

عام  للشركات الصناعیة املساهمة العامة األردنیة املدرجة في بورصة عمان / دراسة تحليلية للفترة من  

(، جامعة زيان عاشور،  2(، العدد ) 5مجلة إدارة األعمال والدراسات االقتصادیة، املجلد)  ،2005-2015

 الجلفة، الجزائر. 

دور قائمة التدفقات النقدية في دعم عملية اتخاذ القرار  (،  2018صالح الدين شريط، أمينة حفاصة) .101

السابع   الدولي  املحاسبي  املعيار  ظل  الدرا  7IASفي  مجلة  املجلد)،  املعاصرة،  االقتصادية  (،  3سات 

 (، جامعة املسيلة، الجزائر.5العدد)

في تطویر عملیة القیاس املحاسبي(،  2014ضیف هللا محمد الهادي) .102 ،  دور معایير املحاسبة الدولیة 

 (، جامعة الوادي، الجزائر. 7(، العدد)1مجلة الدراسات االقتصادية واملالية املجلد)

افق بين النظام املحاسبي املالي والنظام (،  2019أمحمد بن الدين )  عائشة عوماري ،  .103 دراسة مدى التو

 (،جامعة أحمد درارية، أدرار، الجزائر  1(، العدد )7، مجلة التكامل االقتصادي، املجلد)الجبائي الجزائري 
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القرارات االستثمارية "دراسة  دور النسب املالية في اتخاذ  (،  2019عادل علي بابكر املاحي أبو الجود) .104

الراجحي" املجلد)،  تطبيقية على مصرف  واالدارية،  واملحاسبية  املالية  الدراسات   العدد)6مجلة   ،)3  ،)

 جامعة العربي بن املهيدي، أم البواقي، الجزائر. 

105. ( كتوش  املوحد  (،  2009عاشور  املحاسبي  النظام  تطبيق  الجزائر  IAS/IFRSمتطلبات  مجلة  في   ،

 (، جامعة الشلف، الجزائر. 6(، العدد)5ات شمال افريقيا، املجلد)إقتصادي

106. ( هللا  عبد  جبار  االمير  املعلومات (،  2019عبد  تماثل  تحقيق  في  الدولية  املحاسبية  املعايير  دور 

اقية والشركات االخرى املدرجة في سوق العراق   املحاسبية دراسة مقارنة بين شركات االستثمار العر

 (، جامعة املثنى، العراق.  2(، العدد)9مجلة املثنى للعلوم االدارية واالقتصادية، املجلد)، لألوراق املالية

مدى تأثير تطبيق القيمة العادلة على جودة املعلومات املحاسبية  (،  2015عبد الرحيم الفاتح األمين ) .107

مجلة املثنى للعلوم  ،  دراسة ميدانية  على عدد من الشركات املدرجة في سوق الخرطوم لألوراق املالية–

 (، كلية االدارة واالقتصاد، جامعة املثنى، العراق. 2(، العدد)5االقتصادية واإلدارية، املجلد)

شناي .108 الكريم  تقييم  (،  2018)  جناي   الدين   عالء  محمد   لقليطي،األخضر    ،عبد  طرق  تطبيق  أهمية 

امل املعلومات   جودة  تحسين  في  الدولية  املحاسبة  معايير  حسب  املستقبل    ، حاسبيةالتثبيتات  مجلة 

 (، جامعة محمد بوقرة، بومرداس، الجزائر. 1(، العدد)6االقتصادي،  املجلد)

109. ( لحمر  عباس  عثمان،  اللطيف  النظام   (،2018عبد  وفق  املادية  للتثبيتات  املحاسبية  املعالجة 

املالي حالة مجمع متيجي  املجلد)املحاسبي  األعمال،  الريادة القتصاديات  العدد)4، مجلة  (، جامعة  2(، 

 حسيبة بن بوعلي، الشلف، الجزائر.

110. ( كتوش  عاشور  بكيل،  القادر  املحاسبية) (،  2016عبد  وصعوبات IAS/IFRSاملعايير  مزايا  بين   )

الجزائ حالة  دراسة  ا   ر_،التطبيق_  واالنسانية،  االجتماعية  للدراسات  االكاديمية  (، 8ملجلد)مجلة 

 (، جامعة حسيبة بن بوعلي، الشلف، الجزائر. 1العدد)

دور النظام املحاسبي املالي في تعزيز اإلفصاح باملؤسسة  (،  2019عبد القادر بكيل، محمد امين بربري ) .111

املجلد)دراسة حالة مجمع صيدال  -االقتصادية   (، جامعة  37(،العدد)13، مجلة دراسات اقتصادية، 

 . ، الجزائرزيان عاشور، الجلفة

112. ( قادري  القادر  )   (،2016عبد  الدولية  املحاسبة  ملعايير  األصول وفقا  قيمة  انخفاض    - (   IASقياس 

املالي)  النظام املحاسبي  العدد)5مجلة دفاتر بوادكس،املجلد)،    -( SCFدراسة مقارنة مع  (، جامعة  2(، 

 .عبد الحميد بن باديس، مستغانم، الجزائر

التحليل املالي كأداة لتقييم األداء املالي    (،2019)  عادل عيس ى حسان،  السرطاوي عبدالفتاح سعيد   .113

في بورصة فلسطين   األدوية املدرجة  في فلسطين: دراسة حالة شركات  الصناعية  للشركات املساهمة 

بين   املالية واملحاسبية، املجلد)،  2017-2010للفترة ما  العلوم  البحوث في  العدد)4مجلة  (، مسيلة،  2(، 

   .الجزائر
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القياس املحاسبي وفق النظام املحاسبي املالي  في  (،  2018د االمين بربري )عبد املجيد موزارين، محم .114

العدد)10، مجلة االكاديمية للدراسات االجتماعية واالنسانية، املجلد)ظل التضخم االقتصادي  ،)1  ،)

 جامعة حسيبة بن بوعلي، الشلف، الجزائر . 

قوادري) .115 وا (،  2018عبلة  التاريخية  التكلفة  بين  مقارنة  نظرمهنيي  دراسة  وجهة  من  العادلة  لقيمة 

 .، الجزائر2(، جامعة البليدة2)(، العدد13ث االقتصادية، املجلد)مجلة األبحا ،املحاسبة في الجزائر

تحديات استخدام محاسبة القيمة العادلة ضمن البيئة  (،  2018عتيق توفيق، عبد املالك معراجي) .116

الجزائرية املجلد)  ،املحاسبية  واملناجمنت،  للقتصاد  املغاربية  )5املجلة  العدد  (، جامعة معسكر،  2(، 

 الجزائر. 

كاظم) .117 جابر  عقيل  عزيز،  محمد  موثوقية (،  2019عزيز  زيادة  في  للتدقيق  املنهي  التخصص  دور 

وشركات   املصارف  من  عينة  في  استطالعية  دراسة  اقية  العر الشركات  في  املحاسبية  املعلومات 

اقيةاالستثمار   املجلد)العر واالقتصادية،  االدارية  للعلوم  املثنى  مجلة  العدد)9،  االدارة  1(،  كلية   ،)

 واالقتصاد، جامعة املثنى، بغداد.

امال)  .118 تخنوني  مصطفى،  التقارير  (،  2017عقاري  معايير  مستجدات  ظل  في  املالي  املحاسبي  النظام 

(، جامعة الحاج لخضر،  1(، العدد)7جلد )"، مجلة االقتصاد الصناعي، امل IFRS  2010-  2016الدولية

 باتنة، الجزائر. 

زرقون) .119 الفاروق  املالي  (،  2014عمر  االداء  قياس  في  املضافة  االقتصادية  القيمة  مؤشر  فاعلية 

العدد االقتصادي، املجلد)للمؤسسات االقتصادية مقارنة باملؤشرات التقليدية (، 5، مجلة دراسات  

 ائر . (، جامعة االغواط، الجز 2العدد)

عبدهللا) .120 نبيل  يمروة  الساعدي،  عبدالحسين صالح  املوجودات    أثر (،  2017عالء  قيمة  في  االنخفاض 

في   املالية  التقارير  نظر مستخدمي  املحاسبية من وجهة  للمعلومات  النوعية  الخصائص  على  الثابتة 

 (، جامعة البصرة، العراق.482، مجلة دراسات ادارية، العدد)العراق

القياس بالقيمة العادلة  وانعكاسها  على القرارات  (،  2019هاني حميد مشجل)  عالء محسن شحم،  .121

 .(، بغداد، العراق31، مجلة الكوت للعلوم االدارية االقتصادية، العدد)االستثمارية

   IFRS13امكانية تطبيق معيار االبالغ  املالي الدولي   (،  2019عالء محسن شحم، هاني حميد مشجل) .122

اقية العر البيئة  املجلد  ،  في  اإلدارية،  والعلوم  لالقتصاد  الكوت  العدد)1)مجلة  (، جامعة واسط،  33(، 

 . العراق

بحري) .123 في (،  2018علي  تطبيقية  دراسة  االقتصادية  للمؤسسة  املالية  بالنسب  املالي  األداء  تحليل 

الحض للفترة  مؤسسة مطاحن  )2016-2011نة  املجلد  اقتصادية،  دراسات  مجلة   ،12( العدد   ،)35  ،)

 جامعة زيان عاشور، الجلفة، الجزائر. 
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بن قطيب، دالل حطاب) .124 املحاسبي  (،  2019علي  النظام  املالية وفق  القوائم  إعداد وعرض  أهمية 

،  والنظام املحاسبي املالي   01رقم  دراسة مقارنة بين املعيار املحاسبي    –املالي واملعايير املحاسبية الدولية

 (، جامعة مسيلة، الجزائر.1(، العدد)4مجلة البحوث في العلوم املالية واملحاسبة، املجلد )

عوائق وتحديات تطبيق القيمة العادلة في البيئة  (،  2019)  فارس   يدير  بن ,    هشام  شلغام  ،علي بوزيت   .125

من  -الجزائرية   لعينة  ميدانية  واملهنييندراسة  االقتصادية،   ، -االكاديميين   للتنمية  الجزائرية  املجلة 

 .60(، جامعة قاصدي مرباح، ورقلة، الجزائر، ص: 2(، العدد)6املجلد)

مدى استجابة النظام املحاسبي املالي ملتطلبا املؤسسات  (،  2016علي سماي، خلف هللا بن يوسف ) .126

،  SCFسنوات من تطبيق    4ض املؤسسات بعد مرور  دراسة استطالعية على بع –االقتصادية الجزائرية  

 (، جامعة زيان عاشور، الجلفة، الجزائر.1(، العدد)7مجلة دفاتر اقتصادية، املجلد) 

العطار) .127 عباس  حيدر  الشيخ،  ناظم  بمتطلبات   (،2018علي  املدني  املجتمع  منظمات  التزام   اثر 

دراسة تحليلية آلراء عينة من  -خاذ القرار  االفصاح املحاسبي وجودة املعلومات املحاسبية في عملية ات

مجلة جامعة االنبار للعلوم االقتصادية ،-االساتذة الجامعيين وممتهنين املهن في منظمات املجتمع املدني

 .(، العراق23(، العدد)10واالدارية، املجلد)

 للمعايير تطوير املحاسبة عن انخفاض قيمة أصول إعادة التأمين  عماد سعد محمد الصايغ،   .128
ً
وفقا

 ، مجلة املحاسبة واملراجعة، كلية التجارة ، جامعة بني يوسف، مصر.دراسة ميدانية -املحاسبية

ضمن النظام املحاسبي    16IASمتطلبات تطبيق املعيار املحاسبي الدولي (،  2012قورين حاج قورين) .129

 . ل، العراقجامعة املوص  (،26(، العدد)8، مجلة دراسات إقليمية، املجلد)( SCFاملالي ) 

تحديات القياس واإلفصاح املحاسبي عن األصول غير  (، 2019كمال سماش، فاطمة الزهراء عياش ي) .130

، مجلة التكامل االقتصادي، SCFامللموسة في ظل املعايير املحاسبية الدولية والنظام املحاسبي املالي  

 (، جامعة احمد درارية، ادرار، الجزائر. 1(، العدد)7املجلد)

باستعمال   (،2014خضير عالوي)مجید   .131 املحاسبية  لصافي االصول  املحاسبي   القياس  واالفصاح 

مجلة    –مساهمة مختلطة  –بالتطبيق على شركة بغداد  النتاج املواد االنشائية    – مبدا القيمة العادلة  

 .(، جامعة بابل، العراق6(، العدد)22العلوم االنسانية، املجلد)

أمين عكوش، بشير كشرود .132 جودة املعلومات املحاسبية بين مالءمة القيمة العادلة (،  2019)محمد 

(، جامعة حسيبة  21(، العدد)15مجلة اقتصاديات شمال افريقيا، املجلد)وموثوقية التكلفة التاريخية، 

 .بن بوعلي، الشلف، الجزائر

دراسة    -اليةأثر قائمة التدفقات النقدية على اتخاذ القرارات امل(،  2015محمود جمام، اميرة دباش) .133

(، جامعة 2(، العدد)2، مجلة البحوث االقتصادية واملالية، املجلد)حالة البنوك التجارية بوالية جيجل

 . الجزائر ،العربي ين مهيدي، ام البواقي

  ، مجلة القيمة العادلة بين حتمية التطبيق واشكالية التحديد(،  2012محمد سفير، جمال مدات ) .134

 ، جامعة البويرة، الجزائر. (13(، العدد)7معارف، املجلد)
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، مجلة االقتصاد اإلصالح املحاسبي في الجزائر في ظل املعايير املحاسبية الدولية(،  2013محمد سيد) .135

   (، جامعة خميس مليانة، الجزائر.2(، العدد)4الجديد، املجلد)

سبي  قياس عناصر قائمة امليزانية  وفق النظام املحا(،  2017محمد فيصل مايدة، جمال خنشور ) .136

 (، جامعة الوادي، الجزائر.1(، العدد)14، املجلد)تمجلة البحوث والدراسا ،-دراسة تحليلية–املالي 

افق النظام املحاسبي املالي) (،  2018محمد السعيد سعيداني، بوبكر رزيقات) .137 مع املعايير   ( SCFمدى تو

 ( الدولية  تقييميةIAS/IFRSاملحاسبية  تحليلية  دراسة  االقتصادية،   ، (  للدراسات  شعاع  مجلة 

 (، جامعة تيسيمسيلت، الجزائر. 1(، العدد)2املجلد)

طاهر حسين) .138 بن  دربوش  الطاهر  معايير    (،2014محمد  تطبيق  في ظل  الجزائرية  املحاسبية  البيئة 

املجلد)املحاسبة التجارية،  االقتصادية والتسيير والعلوم  العلوم  العدد)7، مجلة  (، جامعة محمد  12(، 

   وضياف، املسيلة، الجزائر.ب

التجارية (،  2018)  ،مجلخ  سليم  ،بشيش ي  وليد  ، محمد العيفة .139 أثر تغير سعر الصرف على املردودية 

االقتصادية )،  للمؤسسة  املجلد  االجتماعيةاإلنسانية،  العلوم  العدد)9مجلة  العربي 2(،  جامعة   ،)

 . التبس ي، تبسة الجزائر

اقع النظام الضريبي الجزائري في ظل النظام املحاسبي املالي (،  2016مراد ناصر ) .140 ، مجلة دراسات  و

 ، البليدة، الجزائر.2(، جامعة البليدة 1(، العدد)5جبائية، املجلد)

اقع إعادة تقييم التثبيتات(،  2018مروان مباركي ، حمزة العرابي) .141 املادية في الجزائر في ظل النظام   و

البورصة في  املسعرة  الصناعية  الشركات  مستوى  على  "دراسة  املالي  األبحاث  املحاسبي  مجلة   ،

 ، الجزائر. 2(، جامعة البليدة 2(، العدد)13االقتصادية، املجلد)

آدم .142 السيد  خير  عوض  السالم  عبد  الحكيم،  سالم  حامد  القيم  ،   ( 2016)مصطفى  عن  اإلفصاح 

املاليةا األزمة  من  الحد  في  ودوره  التضخم  بيئة  في  العاملة   لجارية  املصارف  على  ميدانية  "دراسة 

املجلد)بالسودان االقتصادية،  العلوم  مجلة  العدد)17،  السودان  1(،  العلمي، جامعة  البحث  (، عمادة 

 للعلوم والتكنولوجيا، السودان 

تثبيتات حسب النظام املحاسبي املالي مع املعالجة املحاسبية الهتالك ال(،  2012مصطفى عوادي) .143

 (، جامعة الوادي، الجزائر.5(، العدد)5، مجلة الدراسات االقتصادية واملالية، املجلد)دراسة حاالت

عينة   نموذج مقترح لتقييم األداء املالي للمؤسسات االقتصادية،  (2019)موس ى بن البار ، أمين بوساق .144

الصنا باملنطقة  الناشطة  املؤسسات  باملسيلةمن  واملحاسبية،  ،  عية  املالية  العلوم  في  البحوث  مجلة 

 (، جامعة املسيلة، املسيلة، الجزائر. 1(، العدد)4املجلد)

نموذج مقترح لقياس مقدار االضمحالل في قيمة األصول الثابتة (،  2010نبيل عبد الرؤوف إبراهيم) .145

 
ً
 .(4عدد)للعلوم التجارية، ال مجلةالشروق، مع ضرورة االعتراف بها ضريبيا
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العرابي) .146 حمزة  أوكيل،  لسنة  ،  (2013نسيمة  املالي  املحاسبي  التطبيق  2007النظام  مزايا  بين   :

الجزائر في  املحاسبة  ملهنة  املمارسين  نظر  وجهة  من  املجلد)  ،وتحدياته  الجديد،  االقتصاد  (، 4مجلة 

 (، جامعة خميس مليانة، الجزائر. 2العدد)

مزايا طرق جمع البيانات املختلفة و عيوبها و متى يتم استخدام  (،  2017رة مجذوب)نوال مجدوب، خي .147

 (، جامعة الوادي، الجزائر.1(، العدد )1، مجلة السراج في التربية وقضايا املجتمع، املجلد )كل منها

بهلول) .148 االقتصادية(،  2011نورالدين  للمؤسسة  اإلداري  األداء  تحسين  في  املحاسبية  املعلومة   دور 

 (، جامعة خميس مليانة، الجزائر. 1(، العدد )2، مجلة اإلقتصاد الجديد، املجلد)الجزائرية

جرد) .149 بين  (،  2016نورالدين  الدولية  املحاسبية  املعايير  تطبيق  في  النامية  للدول  املحاسبية  البيئة 

األنظمة   لتأثيرات  واالستجابة  املحلية  املحاسبية  البيئة  ظروف  الدولية مراعات  مجلة  ،  املحاسبية 

 (، جامعة زيان عاشور، الجلفة، الجزائر. 28(، العدد)10دراسات اقتصادية، املجلد)

150. ( عامر  الحاج  حافي،  مؤسسة  (،  2018هدى  العينية  التثبيتات  تقييم  إلعادة  املحاسبية  املعالجة 

(، 12رية، املجلد)، مجلة أبحاث اقتصادية وإداوحدة: تصدير / استراد  GMSاملطاحن الكبرى للجنوب  

 (، مجلة ابحاث اقتصادية وادارية، جامعة محمد خيضر، بسكر، الجزائر.2العدد)

دور القياس واإلفصاح بالقيمة العادلة في تعزيز جودة املعلومات (،  2007هواري معراج، ادم حديدي) .151

  ، جارية الجزائريةب اإلشارة إلى البنوك الت–املحاسبية ومعوقات تطبيقها في البيئة املحاسبية للجزائر

 (، جامعة زيان عاشور، الجلفة، الجزائر. 1(، العدد)1مجلة دراسات اقتصادية،  املجلد)

زغادنیة) .152 أسماء  جمعة،  البنوك  (،  2017هوام  في  العادلة  القیمة  عن  املحاسبة  تطبیق  متطلبات 

 (، جامعة محمد خیضر، بسكرة، الجزائر.48، مجلة العلوم اإلنسانية،  العدد)التجاریة الجزائرية

153. ( التميمي، توفيق شبلي  املالي  (،  2013يحيى  املكونة داخليا ومتطلبات اإلبالغ  امللموسة  األصول غير 

 (، جامعة كربالء، بغداد، العراق. 10(، العدد)5، مجلة اإلدارة واإلقتصاد، املجلد)عنها

مالح) .154 االفاق  (،  6201وئام  مجلة  املحاسبية،  املعلومة  في  الثقة  تحقيق  في  الشركات  حوكمة  دور 

 (، جامعة العربي التبس ي، تبسة، الجزائر. 1(، العدد)1، املجلد)للدراسات االقتصادية

 العلمية والرسائل  االطروحات  

ثث  أثثر تطبيق القيمة العادلة على القياس واإلفصاح  (،  2015اسماعيل سبتي) .155 املحاسبي في املجموعة 

الجزائر، جامعة محمد  دراسة مقارنة بين مجموعة من الدول  ، أطروحة مقدمة لنيل شهادة دكتوراه، 

 بوضياف، املسيلة، الجزائر.

عريضة) .156 إسماعيل  إبراهيم  ،  2017اماني  التجارية (  البنوك  في  املالي  األداء  على  العادلة  القيمة  أثر 

 االردن .  ،جامعة الشرق األوسط،، مذكرة ملاجستير تخصص محاسبة  ، كلية األعمال  األردنية

اقع ومعوقات تطبيق القيمة العادلة في البيئة املحاسبية الجزائرية  (،  2018باهية زعيم) .157 دراسة    -و

الدول  من  مجموعة  بين  مقارنة  تحليلية  دراسة  مع  دكتوراه،  ميدانية  شهادة  لنيل  مقدمة  أطروحة   ،
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دراسات محاسبية وجبائيه معمقة، كلية العلوم االقتصادية والعلوم التجارية وعلوم التسيير،  تخصص  

 جامعة قاصدي مرباح، ورقلة، الجزائر. 

التقييم الدوري للعناصر املادية ودوره في املحافظة على قيمة املؤسسة في ظل  ،  (2010بالل كيموش ) .158

املالي  املحاسبي  درجة النظام  لنيل  مقدمة  رسالة  وعلوم ،  والتجارية  االقتصادية  العلوم  املاجستير،كلية 

 التسيير ، جامعةفرحات عباس، سطيف، الجزائر. 

  مقترح   نموذج  مع   للمحاسبة  التقليدية  النظرية  على   النضخم   اثر   دراسة  ،(2006)البراقي  تيجاني .159

  علوم   تخصص  الدكتوراه  شهادة  لتيل   مقدمة   اطروحة  ، املالية  القوائم   على    التضخم   اثر   الستبعاد

 سطيف   عباس، فرحات جامعة التسيير، وعلوم والتجارية االقتصادية العلوم كلية اقتصادية

 املؤسسة  في  املالية   املؤشرات على   العادلة  القيمة محاسبة استخدام تأثير  ،(2017)فلة حمدي .160

  كلية ،دكتوراه   شهادة لنيل  مقدمة أطروحة  بسكرة، – الكوابل   مؤسسة حالة  دراسة– االقتصادية

 الجزائر  بسكرة، خيضر، محمد  جامعة التسيير، وعلوم والتجارية االقتصادية العلوم

افاق تطويرها في ظل اقتصاد املعرفة(،  2019سعاد بشوع ) .161 اقع ادارة التغيير في املنشاة الجزائريةو -و

، تخصص علوم   شهادة دكتوراهأطروحة مقدمة لنيل  ،  ( )باتنة  راسة حالة مصنع االسمنت  عين توتةد

 .تسيير ،كلية العلوم االقتصادية  والتجارية وعلوم التسيير ، جامعة محمد خيضر، بسكرة، الجزائر

في تحديد قيمة املؤسسات من منظور اسالمي، دراسة حالة من    دورالقررات(،  2017سفيان دلفوف ) .162

، كلية العلوم االقتصادية والتجارية وعلوم التسيير،    أطروحة مقدمة لنيل شهادة دكتوراه،  املؤسسات

   جامعة محمد خيضر، بسكرة، الجزائر.

أطروحة مقدمة لنيل شهادة    ، الدولية  املالي   االبالغ  معايير   نحو   الجديد   التوجه   ،(2007)  حواس  صالح .163

 . الجزائر الجزائر، جامعة التسيير، وعلوم والتجارية االقتصادية العلوم كلية  ، دكتوراه

بولعراس) .164 الدين  املالية   (،2016صالح  القوائم  على  املالي  املحاسبي  النظام  أحدثها  التي  التغيرات 

استقصائية ملجموعة من الخبراء واملختصين في  دراسة  -أوثرها في تحسين جودة املعلومة املحاسبية  

 .جامعة فرحات عباس سطيف ، أطروحة مقدمة لنيل شهادة دكتوراه، املحاسبة بالجزائر

إمكانية تطبيق معايير التقييم الدولية في قياس القيمة العادلة للشركات  (،  2013صفاء ناصر الدين) .165

 ي املحاسبة، كلية االقتصاد، جامعة دمشق، سوريا.، الرسالة املقدمة لنيل درجة املاجستير ففي سوريا

قسمي) .166 بن  الصناعية  (،  2018طارق  املؤسسات  في  االستغالل  كفاءة  لقياس  نموذج  بناء  محاولة 

املؤسسات  بعض  حالة  دكتوراه  دراسة  شهادة  لنيل  مقدمة  في    أطروحة  الكمية  االساليب  تخصص:   ،

 .والتجارية وعلوم التسيير، جامعة محمد خيضر، بسكرة، الجزائرالتسيير، كلية العلوم االقتصادية 

دور املعايير املحاسبية الدولية في تحسين  جودة املعلومة املالية دراسة حالة (،  2014عادل بو لجنيب) .167

قسنطينة  ALEMOمؤسسة   والية  ،  الخروب  املاجستير  شهادة  نيل   متطلبات  مقدمة ضمن  مذكرة   ،

 ، الجزائر. 2العلوم  االقتصادية  وعلوم  التسيير، جامعة قسنطينة   تخصص ادارة مالية، كلية
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عریف) .168 الرزاق  في  (،  2017عبد  املالي  التحلیل  على عملیة  املالي  املحاسبي  النظام  تطبیق  انعكاسات 

  لنيل   مقدمة أطروحة،  املؤسسات اإلقتصادیة الجزائریة دراسة حالة: عینة من املؤسسات الجزائریة

،  ،  دكتوراه  شهادة التسیير  وعلوم  التجاریة  والعلوم  االقتصادیة  العلوم  كلیة  التسیير،  علوم  تخصص: 

 جامعة محمد خيضر، بسكرة، الجزائر. 

طالب) .169 محمد  باخجة  هللا  املعلومات (،  2013عبد  جودة  في  اإلبداعية  املحاسبة  أساليب  تأثير 

ة آلراء عينة من املحاسبين و املدققين في  دراسة إستطالعي   –املحاسبية في ظل معايير املحاسبة الدولية  

رسالة ماجستير علوم في املحاسبة، كلية االدارة واالقتصاد، جامعة السليمانية،      محافظة السليمانية،

 العراق. 

محاولة تقييم إفصاح القوائم املالية في ظل تطبيق النظام املحاسبي  (،  2016عبد الحليم سعيدي) .170

، رسالة مقدمة لنيل شهادة دكتوراه تخصص: محاسبة، كلية العلوم اتاملالي دراسة عينة من املؤسس

 االقتصادية والتجارية وعلوم التسيير، جامعة محمد خيضر، بسكرة، الجزائر. 

دحماني) .171 املستدامة  ،  (2016علي  للتنمية  البيئي  البعد  تدعيم  في  التسويقية  املمارسات  مساهمة 

، كلية العلوم  دكتوراه شهادة لنيل مقدمة  أطروحة  ، بالشلفدراسة حالة مؤسسة االسمنت ومشتقاته 

 .االقتصادية والتجارية وعلوم التسيير، جامعة الشلف، الجزائر

ساجي) .172 املالي (،  2017فاطمة  االقتصادية التحليل  العلوم  كلية  الثالثة،  السنة  لطلبة  مطبوعة   ،

 الجزائر. والتجارية وعلوم التسيير، جامعة ابن خلدون، تيارت،  

اقع تطبيق محاسبة القیمة العادلة في البيئة املحاسبية الجزائرية  (،  2015فارس بن یدیر) .173 دراسة    - و

واملهنیين   األكادیمیين  وفئة  الجزائرية   البورصة  في  املدرجة  االقتصادية  املؤسسات  فئة  میدانیة؛ 

اسبة املالية، كلیة العلوم ، مذكرة مقدمة إلستكمال متطلبات شهادة املاجستير، تخصص املحاملحاسبين

 االقتصادية والعلوم التجاریة وعلوم التسیير ، جامعة قاصدي مرباح، ورقلة، الجزائر.

لطرش) .174 املحاسبي  (،  2017فريد  املخطط  التفكير حول  الدولي  التوفيق  اطار  في  املحاسبي  التوحيد 

علوم  ،  دكتوراه   شهادة  لنيل   مقدمة   أطروحة   الوطني االقتصادية تخصص  العلوم  كلية  اقتصادية، 

 والتجارية وعلوم التسييري جامعة فرحات عباس، سطيف، الجزائر

طرق التقييم املحاسبي لعناصر القوائم املالية دراسة مقارنة بين املعايير    (،2013محمد فؤاد هني ) .175

الجزائري  املالي  املحاسبي  والنظام  للمحاسبة  متطلبات  ، الدولية  ضمن  مقدمة  شهادة    مذكرة  نيل 

 .جامعة حسيبة بن بوعلي، الشلف، الجزائر املاجستير،

دراسة تحليلية ملشاكل القياس واإلفصاح املحاسبي عن انخفاض  (،  2006محمد نواف حمدان عابد ) .176

 ملتطلبات  قيمة األصول الثابتة في ضوء املعايير الدوليةدراسة تطبيقية
ً
، قدمت هذه الرسالة استكماال

 ماجستير، كلية العلوم املالية واملصرفية، القاهرة. الحصول علي شهادة  
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التزام الشركات الصناعية املساهمة في قطاع غزة بتطبيق  (،  2008ائد سليم غياضة)س  نبيل .177 مدى 

(، مذكرة مقدمة  الخاص باملمتلكات واملصانع واملعدات )دراسة تحليلية 16معيار املحاسبة الدولي رقم 

 املاجستير، نخصص محاسبة وتمويل، كلية التجارة، الجامعة االسالمية، غزة، فلسطين.ضمن متطلبات  

شلغام) .178 البيئة    (،2019هشام  في  العادلة  القيمة  تطبيق  على  املؤثرة  املؤسسية  العوامل  دراسة 

، أطروحة مقدمة  -دراسة ميدانية لعينة من األكاديميين واملهنيين لحالة الجزائر-املحاسبية الجزائرية  

لنيل شهادة دكتوراه، تخصص محاسبة مالية،  كلية العلوم االقتصادية والعلوم التجارية وعلوم التسيير،  

 جامعة قاصدي مرباح، ورقلة، الجزائر. 

أبوهويدي) .179 السالم  عبد  اسحق  اإلنفاق    (،2011نهاد  قرارات  ترشيد  في  املحاسبية  املعلومات  دور 

مذكرة مقدمة ضمن متطلبات   (،رجة في بورصة فلسطين)دراسة تطبيقية على الشركات املد  الرأسمالي 

 كلية التجارة، الجامعة االسالمية، غزة، فلسطين.  املاجستير ، تخصص محاسبة وتمويل،

  العلمية واملؤتمرات  العمل  وأوراق البحوث   

 تحليلي   عرض-  املحاسبي  للقياس  ومنهج  كأداة  العادلة  القيمة  ،(2014)عمامرة  اسامة  فروحات،  حدة .180

(  IPSASs-IFRS-IAS)  الدولية  املحاسبة  معايير  دور   حول   الدولي  امللتقى  ضمن  مداخلة  الصين،   دولة  لتجربة

 . الجزائر ورقلة، جامعة والحكومات، املؤسسات أداء تفعيل في

  املعايير   توجه  ظل  في   والتأييد  االنتقاد  بين  التاريخية   التكلفة   مبدأ  ،( 2011)وأخرون  بوكساني  رشيد  .181

  الجديد   املالي املحاسبي  النظام حول   األول   الدولي  العلمي  امللتقى  ،العادلة  القيمة  نحو   الدولية  املحاسبية

 . الجزائر  الوادي، الجامعي  املركز  الدولية،  املحاسبة   معايير ظل في

   ، تطبيقه  وانعكاسات  أثاره  العام  إطاره  في   الجزائري،  املالي   املحاسبي   النظام  ،(2011)كتوش  عاشور  .182

( IAS/IFRS)    املحاسبية  الدولية  املعايير  مواجهة   في  املحاسبي  النظام  حول   الدولي  امللتقى  ضمن  مداخلة

 .الجزائر  البليدة، جامعة ،(ISA)التحدي للمراجعة الدولية  واملعايير 

  البيئة   في   العادلة  القيمة   لتطبيقات   الضريبية  املشكالت "  ،(2014)بعيليش  الدين  نور   زرقون،  محمد  .183

  الخامس   السنوي   واملنهي  األكاديمي  املؤتمر  ،"الدولية  املحاسبة  معايير   ضوء  وعلى   الجزائرية  املحاسبية

 .مصر  القاهرة، جامعة التجارة، املعاصرة،كلية  والسياسية االقتصادية التغيرات  مواجهة في املحاسبة"

  املالية   األزمة   ومسببات   العادلة  القيمة  محاسبة"  ،(2014)فارس  بدر  بن   بركة،   هشام   شلغام   محمد  .184

 تفعيل   في(    IAS/IFRS/IPSAS)  الدولية  املحاسبة   معايير  دور   حول   الدولي  امللتقى  الدولي  امللتقى  ،"العاملية

 . الجزائر ورقلة، جامعة: الجزائر  والحكومات، املؤسسات أداء

اقع   ،(2014)واخرون  محمد  ايت   مراد .185   ، سنوات  ثالث  مرور   بعد  املالي   املحاسبي  النظام   تطبيق   و

  في (    IAS/IFRS/IPSAS)  الدولية   املحاسبة   معايير   دور   حول   الدولي  امللتقى  الدولي  امللتقى   ضمن   مداخلة 

 . الجزائر ورقلة،  مرباح، قاصدي جامعة والحكومات،  املؤسسات  أداء تفعيل

  للمحاسبة   الدولية  باملعايير   SCF  املالي   املحاسبي  النظام  مقارنة  ،(2011)واخرون  دراوس ي  مسعود .186

 (IAS/IFRS )مواجهة   في  املالي  املحاسبي  النظام:  حول   الدولي  امللتقى  ،املالية  القوائم  لبنود  وتقييم  قياس  

 البليدة،  البليدة،  جامعة  ،(ISA)  التحدي   للمراجعة  الدولية  واملعايير(  IAS/IFRS)  للمحاسبة  الدولية  املعايير

 الجزائر 
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 العادلة،  القيمة   نحو   الدولية   املحاسبة  معايير   تجاها  ،(2004)زر   أبو  اسحق   عفاف   دهمش،   نعيم .187

  في  واملدققين  املحاسبين "  بعنوان   األردنيين   القانونيين  املحاسبين   لجمعية   السادس   املنهي   العلمي  املؤتمر

 .األردن ،  عمان ،"االقتصاد خدمة

 وإمكانية   العادلة   القيمة   استخدام   ومالئمة  موثوقية  ،(2006)زر   أبو  اسحق  عفاف   دهمش،   نعيم .188

 العادلة   القيمة "  بعنوان  األردنيين   القانونيين  املحاسبيين   لجمعية  السابع  املنهي  العلمي  املؤتمر  ،تطبيقها

 .االردن عمان،  ،"املالي  اإلبالغ

  لجمعية   السابع  املنهي  العلمي  املؤتمر  ،االقتصادي  والنمو   العادلة  القيمة  ،(2006)خوري  سابا  نعیم .189

 . االردن املالي،  االبالغ العادلة  القيمة بعنوان  االردنيين القانونيين   املحاسبيين

  سورية،   في  القانونیين  املحاسبين  جمعية  ،املالي   واالبالغ  العادلة  القیمة  ،(2007)خوري  سابا  نعیم .190

 .سوريا دمشق، في العربي الثقافي املركز  في محاضرة

  والقرارات  واملراسيم  القوانين 

 17مؤرخ في  21 - 04أمر رقم ( ، 2005لجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية)ل الرسمية  الجريدة ، .191

افق  1425ذي القعدة  لعام   85،العدد 2005يتضمن قانون املالية لسنة 2004ديسمبر  29 لث املو

 الجزائر،

-08املرسوم التنفيذي رقم  (،2007لجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية)ل الرسمية  الجريدة ، .192

افق لي  1429جمادى األولى لعام 20مؤرخ في 561 قانون  ، تضمن تطبيق أحكام ال  2008ماي 26املو

افق 1428دي القعدة لعام 15مؤرّخ في 11 - 07رقم  واملتضمن النظام املحاسبي  2007نوفمبر 25املو

 ، الجزائر74 ،العدد ،املالي 

 -08املرسوم التنفيذي رقم( ، 2008لجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية)ل الرسمية  الجريدة ، .193

افق ل  1429عام   جمادة اآلولى 20املؤرخ في  156 واملتضمن تطبيق أحكام  2008ماي سنة  26املو

 ،الجزائر 27، العدد املتضمن نظام املحاسبي املالي،11-07القانون 

 29املؤرخ في   01 - 09أمر رقم (، 2009الجزائرية الديمقراطية الشعبية)  للجمهورية الرسمية  الجريدة .194

افق  1430رجب عام   ، ،العدد 2009قانون املالية التكميلي لسنة يتضمن  2009يوليو سنة  22املو

 الجزائر  ،  44

رجب لعام  23قرار مؤرخ في (،  2009الجزائرية الديمقراطية الشعبية)  للجمهورية الرسمية  الجريدة .195

افق لي  1429 ، يحدد قواعد التقييم واملحاسبة ومحتوى الكشوف املالية وعرضها 2008يوليو 26املو

 ، الجزائر 19، العدد  اعد سيرهاوكدا مدونة الحسابات  وقو 

املتعلق   08-09النظام رقم (، 2010الجزائرية الديمقراطية الشعبية)  للجمهورية الرسمية  الجريدة .196

لجريدة  بقواعد التقييم والتسجيل املحاسبي لألدوات املالية من طرف البنوك واملؤسسات، ا

 ، الجزائر. 14الرسمية، العدد 

قانون الضرائب املباشرة و  (، 2019الجزائرية الديمقراطية الشعبية)  للجمهورية الرسمية  الجريدة .197

 ، وزارة املالية املديرية العامة للضرائب ، الجزائر الرسوم املماثلة
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 (02امللحق )

معدل الخصم لشركة االسمنت 

 عين الكبيرة
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 (03امللحق )

تحديد معدل نمو التدفقات 

 (gالنقدية املستقبلية )



 

317 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ( 2015-2011النمو لالقتصاد في الجزائر )معدل 

 

 

 

 

 

 

 

 السنوات 

 البيان 
املعدل  2015 2014 2013 2012 2011

 ( g ملتوسط) 

 %3.5 3.9% 3.3% 2.8% 3.8% 3.7% املعدالت
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 (04امللحق )

عرض امليزانيات املحاسبية 

ت االسمنت العمومية  ؤسسامل

بعد عملية اعادة تقييم 

 ( 1/1/2016التثبيتات املادية )

 



 

319 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                          (  1/1/2016( بعد عملية  اعادة تقييم التثبيتات املادية ) SCT) عرض امليزانية االفتتاحية  للشركة

 الوحدة :دج 

 

 

 

 االصول 

املبالغ الصافية بعد   االهتالكات املتراكمة  املبلغ االجمالي 

عملية اعادة  

 (1/1/2016التقييم) 

املبالغ الصافية  قبل  

 عملية اعادة لتقييم 

 (31/12/2015 

 تثبيتات معنوية

 تثبيتات عينية 

 ي أراض 

 مباني 

 تثبيتات عينية أخرى 

 

تثبيتات ممنوح  

 امتيازها 

تثبيتات الجاري  

 إنجازها 

 تثبيتات مالية 

  –الضرائب املؤجلة 

 -اصول 

43398129.51 

38009995210.16 

218241997.86 

6981789668.21 

30722497519.87 

 

0.00 

 

301818540.05 

 

9389334.99 

170005234.89 

37757185.02 

31273778922.88 

/ 

5349537228.71  

25578855092.09   

 

0.00 

 

0.00 

 

0.00 

00 

5640944.49 

6736216287.28  

264847101.15 

1615958165.87  

4836949192.72 

 

0.00 

 

301818540.0517 

 

0005234.89 

170005234.89 

5640944.49 

1863501727.48 

60374299.56 

451545067.88 

1351582360.04 

 

00 

 

83494850.34 

 

9389334.99 

170005234.89 

 االصول غير  الجارية
38534606449.60 31311536107.90 7223070341.70 2132032092.19 

 5068097538.87 5068097538.87 41625140.05 5109722678.92 االصول الجارية

املجموع العام  

 7200129631.06 12291167880.57 31353161247.95 43644329128.52 لألصول 
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                                          (  1/1/2016( بعد عملية  اعادة تقييم التثبيتات املادية ) SCT) عرض امليزانية االفتتاحية  للشركة

 الوحدة :دج 

 

 الخصوم 

 

 اعادة التقييماملبالغ بعد عملية 

 (1/1 /2016) 

 املبالغ  قبل عملية اعادة لتقييم

 (31/12/2015) 

 

 

 

 رؤوس األموال الخاصة

 راس مال الصادر

 راس مال غير املطلوب 

 احتياطات مدمجة  -عالوات و احتياطات 

 فارق إعادة التقييم 

 النتيجة الصافية 

رؤوس أموال خاصة أخرى / ترحيل من  

 جديد 

 

2700000000.00 

0.00 

1964231652.35 

5091038249.51 

510604882.89 

181838692.28 - 

 

2700000000.00 

0.00 

1964231652.35 

0.00 

510604882.89 

181838692.28 - 

 5105400488.19 10196438737.70 ( 1املجموع ) 

 745278522.71 745278522.71 الخصوم غير الجارية 

 1349450620.16 1349450620.16 مجموع الخصوم الجارية 

 7200129631.06 12291167880.57 املجموع العام للخصوم 
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  (                                       1/1/2016(  بعد عملية  اعادة تقييم التثبيتات املادية ) SCIMATعرض امليزانية االفتتاحية  للشركة) 

 الوحدة :دج             

 

 االصول 

االهتالكات   املبلغ االجمالي 

 املتراكمة 

املبالغ الصافية  

بعد عملية اعادة 

 التقييم 

 (1/1 /2016) 

املبالغ الصافية   

قبل عملية  

 اعادة لتقييم 

 (31/12/2015) 

 

 

 

 تثبيتات معنوية 

 تثبيتات عينية 

 ي أراض 

 مباني 

 تثبيتات عينية أخرى 

 تثبيتات ممنوح امتيازها

 تثبيتات الجاري إنجازها

 تثبيتات مالية 

  –الضرائب املؤجلة 

 - اصول 

42536774.63 

27614213957.09 

42561767.06 

2662367844.14  

24909284345.89 

0.00 

3513468234.97 

3507612660.00 

294227182.35 

26185941.65 

22391172521.46 

/ 

2190792595.35 

20200379926.11. 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

16350832.98 

5223041435.64  

42561767.06 

471575248.79 

4708904419.78 

0.00 

3513468234.97 

3507612660.00 

294227182.35 

16350832.98 

3280760770.15 

26734418.52 

296211622.19 

2957814729.44 

0.00 

2206922708.64 

3507612660.00 

294227182.35 

 9305874154.12 12554700345.94 22417358463.11 34972058809.05 االصول غير  الجارية 

 8510261925.67 8510261925.67 0.00 8510261925.67 االصول الجارية 

 17816136079.79 21064962271.61 22417358463.11 43482320734.72 املجموع العام  لألصول 
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 الخصوم 

 

 املبالغ بعد عملية اعادة التقييم

 (1/1 /2016) 

املبالغ قبل عملية  

 اعادة لتقييم 

 (31/12/2015) 

 رؤوس األموال الخاصة

 راس مال الصادر

 راس مال غير املطلوب 

 احتياطات مدمجة  -عالوات و احتياطات 

 إعادة التقييم فارق 

 النتيجة الصافية 

 رؤوس أموال خاصة أخرى / ترحيل من جديد 

 

2250000000.00 

0.00 

10131150082.15 

3248826191.82 

2254198516.59 

-109372210.68 

 

2250000000.00 

0.00 

10131150082.15 

0.00 

2254198516.59 

-109372210.68 

 14525976388.06 17774802579.88 ( 1املجموع ) 

 1180445893.96 1180445893.96 الخصوم غير الجارية 

 2109713797.77 2109713797.77 مجموع الخصوم الجارية 

 17816136079.79 21064962271.61 املجموع العام للخصوم 
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 (      1/1/2016(عملية  اعادة تقييم التثبيتات املادية ) SCIS)Sعرض امليزانية االفتتاحية  للشركة

 الوحدة :دج  

 

 االصول 

املبالغ الصافية بعد   االهتالكات املتراكمة  املبلغ االجمالي 

 عملية اعادة التقييم 

 (1/1 /2016) 

املبالغ الصافية   

قبل عملية اعادة  

 لتقييم 

 (31/12/2015) 

 تثبيتات معنوية 

 تثبيتات عينية 

 اراض ي 

 مباني 

 تثبيتات عينية أخرى 

 

 تثبيتات ممنوح امتيازها

 تثبيتات الجاري إنجازها

 تثبيتات مالية 

  –الضرائب املؤجلة 

 - اصول 

19489580.32 

20779978001.32 

28286312.80 

91174189.76 

20660517498.76 

 

0.00 

306550468.15 

19400401.31 

108206894.99 

10645525.51 

15020604588.79 

20446485.55 

65904374.54  

14934253728.71 

 

0.00 

0.00 

000. 

0.00 

 

8844054.81  

5759373412.53 

7839827.25 

25269815.22 

5726263770.06 

 

0.00 

306550468.15194

00401.31 

108206894.99 

8844054.81  

1953130612.74 

2658658.42  

8569551.96 

1941902402.37 

 

0.00 

103958028.21 

19400401.31 

108206894.99 

 2193539992.06 6202375231.79 15031250114.30 21233625346.09 االصول غير  الجارية 

 3448255813.53 3448255813.53 60410800.87 3508666614.40 االصول الجارية 

 5641795805.59 9650631045.32 15091660915.17 24742291960.49 املجموع العام  لألصول 

 



 

324 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 الخصوم 

 

 املبالغ بعد عملية اعادة التقييم

 (1/1 /2016) 

 املبالغ قبل عملية اعادة التقييم

 (31/12/2015) 

 رؤوس األموال الخاصة

 راس مال الصادر

 راس مال غير املطلوب 

احتياطات   -عالوات و احتياطات 

 مدمجة

 إعادة التقييم فارق 

 النتيجة الصافية 

رؤوس أموال خاصة أخرى / ترحيل  

 من جديد 

 

1050000000.00 

0.00 

2270656920.46 

4008835239.73 

681641788.57 

0.00 

 

1050000000.00 

0.00 

2270656920.46 

0.00 

-681641788.57 

0.00 

 4002298709.03 8011133948.76 ( 1املجموع ) 

 642267525.77 642267525.77 الجارية الخصوم غير 

 997229570.79 997229570.79 مجموع الخصوم الجارية 

 5641795805.59 9650631045.32 املجموع العام للخصوم 
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(                                                           1/1/2016املادية ) (عملية  اعادة تقييم التثبيتات SCHBرض امليزانية االفتتاحية  للشركة)ع

        الوحدة :دج

االهتالكات   املبلغ االجمالي  االصول 

 املتراكمة 

املبالغ الصافية بعد  

 عملية اعادة التقييم 

 (1/1 /2016) 

املبالغ الصافية  قبل  

 عملية اعادة لتقييم 

 (31/12/2015) 

 تثبيتات معنوية 

 تثبيتات عينية 

 ي أراض 

 مباني 

 تثبيتات عينية أخرى 

 تثبيتات ممنوح امتيازها

 تثبيتات الجاري إنجازها

 تثبيتات مالية 

  –الضرائب املؤجلة 

 - اصول 

18076319.31 

31559830596.84 

98676315.00 

9664968026.18 

21796186255.662 

0.00 

376952488.88 

2511338540.16 

165590227.57 

15182816.69 

22772843089.74

0.00 

9473248184.26 

13299594905.49 

0.00 

0.00 

 

0.00 

0.00 

2893502.62 

8786987507.10 

98676315.00 

191719841.92 

8496591350.18 

0.00 

376952488.88 

2511338540.16 

165590227.57 

2893502.62 

5005012563.69 

56205405.54 

109202410.58 

74839604747.5 

0.00 

214709755.90 

2511338540.16 

165590227.57 

 7899544589.94 11843762266.32 22788025906.43 34631788172.76 االصول غير  الجارية 

 5942066950.89 5942066950.89 2667126.31 5944734077.20 االصول الجارية 

 13841611540.83 17785829217.21 22790693032.74 40576522249.96 لألصول املجموع العام  
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 الخصوم 

 

 املبالغ بعد عملية اعادة التقييم

 (1/1 /2016) 

املبالغ قبل عملية اعادة  

 التقييم  

 (31/12/2015) 

 رؤوس األموال الخاصة

 راس مال الصادر

 راس مال غير املطلوب 

 احتياطات مدمجة  -عالوات و احتياطات 

 فارق إعادة التقييم 

 النتيجة الصافية 

رؤوس أموال خاصة أخرى / ترحيل من  

 جديد 

 

2200000000.00 

0.00 

6413298790.75 

3944217676.38 

1190389077.10 

-181838692.28 

 

2200000000.00 

0.00 

6413298790.75 

0.00 

1190389077.10 

-181838692.28 

 9621849175.57 13566066851.95 ( 1املجموع ) 

 2002342126.08 2002342126.08 الخصوم غير الجارية 

 2217420239.18 2217420239.18 مجموع الخصوم الجارية 

 13841611540.83 17785829217.21 املجموع العام للخصوم 
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(عملية  اعادة تقييم التثبيتات املادية ECDEعرض امليزانية االفتتاحية  للشركة)

 الوحدة :دج                                                                            (                              1/1/2016)

افية بعد  املبالغ الص االهتالكات املتراكمة  املبلغ االجمالي  االصول 

 عملية اعادة التقييم 

 (1/1 /2016) 

املبالغ الصافية  قبل  

 عملية اعادة لتقييم 

 (31/12/2015) 

 تثبيتات معنوية 

 تثبيتات عينية 

 ي أراض 

 مباني 

 تثبيتات عينية أخرى 

 تثبيتات ممنوح امتيازها

 تثبيتات الجاري إنجازها

 تثبيتات مالية 

  –الضرائب املؤجلة 

 - اصول 

890000.00  

26710472362.72 

2082574667.19  

1809822204.82 

22818075490.71 

0.00 

14597683445.62 

16918727844.32 

440002564.80 

 

890000.00  

20025029904.82 

0.00 

1644183829.60  

18380846075.23 

0.00 

0.00 

1885233867.32 

0.00 

0.00 

6685442457.90   

2082574667.19 

165638375.22  

4437229415.48 

0.00 

14597683445.62 

15033493977.00 

440002564.80 

0.00 

5517685327.64 

1718807955.83 

136706050.26 

3662171321.55 

0.00 

12047882286.43 

15033493977.00 

440002564.80 

 33039064155.87 36756622445.32 21911153772.14 58667776217.46 االصول غير  الجارية 

 20845856820.05 20845856820.05 219444697.14 21065301517.19 االصول الجارية 

 53884920975.92 57602479265.37 22130598469.28 79733077734.65 املجموع العام لألصول 
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 الخصوم 

 

 املبالغ بعد عملية اعادة التقييم

 (1/1 /2016) 

 املبالغ  قبل عملية اعادة التقييم

 (31/12/2015) 

 رؤوس األموال الخاصة 

 راس مال الصادر 

 راس مال غير املطلوب 

 احتياطات مدمجة  -عالوات و احتياطات

 فارق إعادة التقييم 

 النتيجة الصافية 

رؤوس أموال خاصة أخرى / ترحيل من  

 جديد

 

6241000000.00 

0.00 

6413298790.75 

3717558289.45 

5164927567.02 

-245395628.64 

 

6241000000.00 

0.00 

6413298790.75 

0.00 

5164927567.02 

-245395628.64 

 46332589659.75 50050147949.20 ( 1املجموع )

 1264983566.09 1264983566.09 الخصوم غير الجارية

 6287347750.08 6287347750.08 مجموع الخصوم الجارية

 53884920975.92 57602479265.37 املجموع العام للخصوم 
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 (05امللحق )

نتائج اختبار ويلكوكسن للمؤشرات  

ت االسمنت العمومية  ؤسسا املالية مل

املادية  بعد عملية اعادة تقييم التثبيتات 

(1/1/2016 )  



 

330 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

الوصفية املرتبطة بالرتب للفروق الناتجة عن اثر  عملية   جدول االحصاءات 

 إعادة التقييم على املؤشرات املالية 

Wilcoxon Signed Ranks Test 

Ranks 
 
 

  N Mean Rank Sum of Ranks 

R#imm1 - R#imm0 Negative Ranks 0a .00 .00 

Positive Ranks 6b 3.50 21.00 

Ties 0c   

Total 6   

R#vex1 - R#vex0 Negative Ranks 6d 3.50 21.00 

Positive Ranks 0e .00 .00 

Ties 0f   

Total 6   

R#vre1 - R#vre0 Negative Ranks 6g 3.50 21.00 

Positive Ranks 0h .00 .00 

Ties 0i   

Total 6   

R#vp1 - R#vp0 Negative Ranks 6j 3.50 21.00 

Positive Ranks 0k .00 .00 

Ties 0l   

Total 6   

R#CP1 - R#CP0 Negative Ranks 0m .00 .00 

Positive Ranks 6n 3.50 21.00 

Ties 0o   

Total 6   

R#DL1 - R#DL0 Negative Ranks 6p 3.50 21.00 

Positive Ranks 0q .00 .00 

Ties 0r   

Total 6   

RF1 - R#DC0 Negative Ranks 5s 4.00 20.00 

Positive Ranks 1t 1.00 1.00 

Ties 0u   

Total 6   

v2 - v1 Negative Ranks 6v 3.50 21.00 

Positive Ranks 0w .00 .00 

Ties 0x   

Total 6   

R#FP1 - R#FP0 Negative Ranks 6y 3.50 21.00 

Positive Ranks 0z .00 .00 

Ties 0aa   

Total 6   

T#RA1 - T#RA0 Negative Ranks 6ab 3.50 21.00 

Positive Ranks 0ac .00 .00 

Ties 0ad   
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  N Mean Rank Sum of Ranks 

R#imm1 - R#imm0 Negative Ranks 0a .00 .00 

Positive Ranks 6b 3.50 21.00 

Ties 0c   

Total 6   

R#vex1 - R#vex0 Negative Ranks 6d 3.50 21.00 

Positive Ranks 0e .00 .00 

Ties 0f   

Total 6   

R#vre1 - R#vre0 Negative Ranks 6g 3.50 21.00 

Positive Ranks 0h .00 .00 

Ties 0i   

Total 6   

R#vp1 - R#vp0 Negative Ranks 6j 3.50 21.00 

Positive Ranks 0k .00 .00 

Ties 0l   

Total 6   

R#CP1 - R#CP0 Negative Ranks 0m .00 .00 

Positive Ranks 6n 3.50 21.00 

Ties 0o   

Total 6   

R#DL1 - R#DL0 Negative Ranks 6p 3.50 21.00 

Positive Ranks 0q .00 .00 

Ties 0r   

Total 6   

RF1 - R#DC0 Negative Ranks 5s 4.00 20.00 

Positive Ranks 1t 1.00 1.00 

Ties 0u   

Total 6   

v2 - v1 Negative Ranks 6v 3.50 21.00 

Positive Ranks 0w .00 .00 

Ties 0x   

Total 6   

R#FP1 - R#FP0 Negative Ranks 6y 3.50 21.00 

Positive Ranks 0z .00 .00 

Ties 0aa   

Total 6   

T#RA1 - T#RA0 Negative Ranks 6ab 3.50 21.00 

Positive Ranks 0ac .00 .00 

Ties 0ad   

Total 6   

T#IMM01 - T#IMM0 Negative Ranks 6ae 3.50 21.00 

Positive Ranks 0af .00 .00 

Ties 0ag   

Total 6   

R#EN1 - R#EN0 Negative Ranks 6ah 3.50 21.00 

Positive Ranks 0ai .00 .00 

Ties 0aj   

Total 6   

R#DCP1 - R#DCP0 Negative Ranks 6ak 3.50 21.00 

Positive Ranks 0al .00 .00 

Ties 0am   

Total 6   

R#DLT1 - R#DLT0 Negative Ranks 6an 3.50 21.00 

Positive Ranks 0ao .00 .00 

Ties 0ap   

Total 6   

R#DCT1 - R#DCT0 Negative Ranks 6aq 3.50 21.00 

Positive Ranks 0ar .00 .00 

Ties 0as   

Total 6   

R#SCA1 - R#SCA0 Negative Ranks 6at 3.50 21.00 

Positive Ranks 0au .00 .00 

Ties 0av   

Total 6   

R#FPR1 - R#FPR0 Negative Ranks 5aw 4.00 20.00 

Positive Ranks 1ax 1.00 1.00 

Ties 0ay   

Total 6   

R#DF1 - R#DF0 Negative Ranks 4az 2.50 10.00 

Positive Ranks 0ba .00 .00 

Ties 2bb   

Total 6   

R#FP11 - R#FP01 Negative Ranks 5bc 4.00 20.00 

Positive Ranks 1bd 1.00 1.00 

Ties 0be   

Total 6   

RFR1 - RFR0 Negative Ranks 0bf .00 .00 

Positive Ranks 6bg 3.50 21.00 

Ties 0bh   

Total 6   
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cTest Statistics 

 

 R#imm1 - R#imm0 R#vex1 - R#vex0 R#vre1 - R#vre0 R#vp1 - R#vp0 

Z 2.20-1a- b-2.201- b-2.201- b-2.201- 

Asymp. Sig. (2-tailed) .028 .028 .028 .028 

a. Based on negative ranks. 

b. Based on positive ranks. 

c. Wilcoxon Signed Ranks Test 

 

 cTest Statistics 

 R#CP1 - R#CP0 R#DL1 - R#DL0 R#DC1 - R#DC0 R#FR1 - R#FR0 RF1 - RF0 v2 - v1 

Z -2.201a- 2.-201b- 2.20-1b- 2.20-1a- b-2.201- b-2.201- 

Asymp. Sig. (2-

tailed) 

.028 .028 .028 .028 .028 .028 

 a. Based on negative ranks. 

 b. Based on positive ranks. 

 c. Wilcoxon Signed Ranks Test 

 

cTest Statistics 

 R#FP1 - R#FP0 T#RA1 - T#RA0 T#IMM01 - T#IMM0 R#EN1 - R#EN0 

Z b-2.201- b-2.201- b-2.201- b-2.201- 

Asymp. Sig. (2-tailed) .028 .028 .028 .028 

 

b. Based on positive ranks. 

c. Wilcoxon Signed Ranks Test 
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Test Statisticsc 

 

 R#DCP1 - R#DCP0 R#DLT1 - R#DLT0 R#DCT1 - R#DCT0 

Z -2.207-b -2.201-b -2.201-b 

Asymp. Sig. (2-tailed) .027 .028 .028 

 

b. Based on positive ranks. 

c. Wilcoxon Signed Ranks Test 

 

Test Statisticsc 

 R#SCA1 - R#SCA0 R#FPR1 - R#FPR0 R#DF1 - R#DF0 R#FP11 - R#FP01 

Z -2.201-b -1.992-b -1.826-b -1.992-b 

Asymp. Sig. (2-tailed) .028 .046 .068 .046 

 

b. Based on positive ranks. 

c. Wilcoxon Signed Ranks Test 

 



 

334 
 

 

 امللخص 
للمؤسسة.  املالية  املؤشرات  على  املادية  للتثبيتات  الدوري  التقييم  أثر  دراسة  الى  البحث  هذا  الجزء   يهدف  في 

األسس املفاهيمية لعملية إعادة التقييم املحاسبي لألصول الثابتة امللموسة في إطار  تهتم هذه األطروحة بدراسة  النظري،  

بعد مراجعة   (SCF) ونظام املحاسبة املالية (IAS/IFRS)، ال سيما فيما يتعلق باملعايير املحاسبية"بالقيمة العادلة"ما يسمى 

في هذا املجال.  املختلفة  التقييم  التي قد تعيق تطبيق  إضافة لذلك،   مناهج  الرئيسية  املعوقات  الدراسة تحديد  حاولت 

  .القيمة العادلة

تقيي  إلى  األطروحة  التطبيقي، تسعى  الجزء  امللموسة على مجموعة من  في  الثابتة  الدورية لألصول  التقييم  تأثير إعادة  م 

املؤشرات املالية املهمة التي ترتبط بعينة من الشركات الوطنية التابعة لقطاع اإلسمنت. لهذا الغرض، تم إتباع منهجية  

الدراسة اإلحصائ نتائج  تظهر  التقييم.  إعادة  وبعد  قبل  الفروق  اختبار  بهدف  املؤشرات  إحصائية  في   
ً
ملحوظا  

ً
ية تحسنا

 .املتعلقة بالهيكل املالي لهذه الشركات

 : الكلمات املفتاحية 

املادية ؛ املؤشرات املالية؛ املعايير املحاسبية   )اعادة(التقييم املحاسبي؛ القيمة العادلة؛ التكلفة التاريخية ؛التثبيتات 

  الدولية؛ النظام املحاسبي املالي.

 

Summary: 

This research aims to study the impact of periodic valuation of tangible fixed assets on the 

company’s financial indicators .In a first theoretical part, the thesis is devoted to the study of the 

conceptual foundations that underlie the accounting revaluation of tangible fixed assets within the 

framework of what is commonly called « fair value”, particularly with regard to international 

accounting standards (IAS/IFRS) and Financial Accounting System (SCF). After reviewing the different 

valuation approaches in this area, the study attempts to identify the main obstacles that may hinder the 

application of fair value.  

In a second practical part, the thesis seeks to assess the effect of a periodic revaluation of 

tangible assets on a set of financial indicators deemed relevant for a sample of national companies 

belonging to the cement sector. For this, a statistical approach was implemented in order to test the 

differences before and after revaluation. The results of the statistical study show a significant 

improvement in the financial structure indicators for these companies. 

keywords: 

Accounting (re)valuation; fair value; Historical cost; Tangible fixed assets; financial indicators; 

IAS/IFRS; Financial Accounting System (SCF ( 

 

 

 


