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ىأهموةىتقوومىالمؤسساتىالجزائروة
  

 روابحي عبد الناصر  أ.
 وعلوم التسيري  االقتصاديةكلية العلوم 

  جامعة فرحات عباس سطيف
 

 همخص:
ٌتمحور موضوع هذا البحث حول إشكالٌة   

تقٌٌم المإسسات الجزائرٌة فً ظل الظروؾ 
ٌنصب إهتمامنا  ثالحالٌة لإلقتصاد الوطنً، حٌ

على المراحل المختلفة للتقٌٌم،  بالدرجة األولى
 0996-0991الذي انحصر فً الفترة مابٌن 

واقتصر فقط على الجانب المادي وإهمال الجانب 
المعنوي الذي أصبح فً الوقت الراهن من أهم 

 العناصر الفاعلة فً تحدٌد قٌمة المإسسة،
بروز العولمة المالٌة التً أثرت  عوم    

الحاجة  تصبحعلى المعلومات المحاسبٌة، أ
ملحة إلعادة النظر فً معاٌٌر التقٌٌم وجعلها 
تتماشى مع التؽٌرات المختلفة، وفً األخٌر 
الوقوؾ على أهمٌة تقٌٌم المإسسات الجزائرٌة 
بٌن النظرٌة والتطبٌق، مع إبراز عدم مالئمة 
مختلؾ السٌاسات المتخذة فً هذا الخصوص 

بٌق ومحاولة اإلجابة على هذا الخلل من خالل تط

   .المحاسبة التضخمٌة

Résumé : 
     Cet article est consacré à l’étude 

de la problématique de l’évaluation de 

l’entreprise algérienne, et ce dans le 

but de démontrer l’importance des 

éléments corporels et incorporels dans 

le calcul de la valeur de l’entreprise, 

qui est égale à l’agrégat des valeurs 

corporelles et incorporelles, or ces 

dernières ont été négligées par les 

différentes évaluations instituées par 

l’état (décrets 1990,1993 et1996), 

dont l’influence sur les différentes 

informations financières. 

    la mondialisation financière aidant, 

l’entreprise est contrainte 

d’obtempérer à ces changements dans 

les délais les plus brefs et de modifier 

ces informations sur la base des 

méthodes d’évaluation (comptabilité 

d’inflation) les plus appropriés, afin 

quelle puisse déterminer sa valeur 

d’une manière exacte.          

 المقدمة:
ٌعتبر تقٌٌم المإسسة فً ظل الظروؾ الحالٌة لإلقتصاد الوطنً من األمور المهمة والمعقدة 
فً آن واحد، وترجع األهمٌة فً التقٌٌم إلى إستبدال القٌم التارٌخٌة للمعلومات المالٌة بالقٌم 

مع مراعاة ظاهرة التضخم، بٌنما تكمن الصعوبة فً كٌفٌة إختٌار أحسن طرق وتقنٌات الفعلٌة 
التقٌٌم للعناصر المادٌة والمعنوٌة للمإسسة، وفً الجزائر انصب إهتمام المإسسات على كٌفٌة 
تقٌٌم العناصر المادٌة والمتمثلة فً إعادة تقٌٌم األصل واإلهتالك، مع إهمال الجانب المعنوي 

 صبح فً الظروؾ الحالٌة ٌلعب دوًرا مهما فً تحدٌد قٌمة المإسسة.الذي أ
 وسنتناول فً هذه البحث العناصر التالٌة:

 أثر التكلفة التارٌخٌة ومشكلة التؽٌرات فً مستوٌات األسعارعلى التقٌٌم؛
  تقٌٌم العناصر المادٌة؛  .0
 .ةتقٌٌم العناصر المعنوٌ .2

3.  
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 على التقٌٌم:فً مستوٌات األسعار تغٌراتال مشكلةأوال: أثر التكلفة التارٌخٌة و
النظام المحاسبً التقلٌدي على مبدأ  التارٌخٌة على التقٌٌم: ٌعتمدكلفة أثر الت -0

قٌاس  ة، وٌرتبط بإستخدام النقود كوحدثبات الوحدة النقدٌة إفتراضالتكلفة التارٌخٌة مع 
م الذي ٌتم على أساسه إجراء أساسٌة عند إعداد التقارٌر المالٌة، فالنقود هً المإشر العا

لتقٌٌم عناصر القوائم المحاسبٌة)المٌزانٌة القٌاسات المحاسبٌة وتسجٌلها، وتستخدم 
 (1)وجدول حسابات النتائج( وإعداد البٌانات الخاصة بها، وٌترتب علٌه فً ظل التضخم

ٌتمثل  لذيوا كبٌر فً البٌانات المحاسبٌة التً ٌتم إعدادها وفقا لهذا النظام، نقصوجود 
بسبب تسجٌلها وفق التكلفة التارٌخٌة  فً سوء تقٌٌم )التقٌٌم بالنقص( عناصر المٌزانٌة

 بسبب تحقٌقها باألسعار الحالٌة، للنتائج الواردة فً جدول حسابات النتائج وعدم مقابلتها
 مما ٌإدي إلى إعطاء صورة ؼٌر حقٌقٌة لنشاط المإسسة ومركزها المالً.

مع  رتباطا وثٌقا بعالقة القٌم المحاسبٌةإشكلة التؽٌرات فً األسعار ترتبط موعادة ما 
، وتعتبر مشكلة التوفٌق بٌن القٌم المحاسبٌة والقٌم لألسعارلتقلبات فً المستوى العام ا

هتمام بربط وذلك لزٌادة اإل ،قتصادٌة من المسائل الحٌوٌة فً العصر الحدٌثاإل
تقوم  التً فالقٌم المحاسبٌة إلقتصادٌة المختلفة؛وإستعماالتها فً القطاعات ا المحاسبة

تخاذ القرارات المتعلقة بالحاضر والمستقبل على أساس تارٌخً ال تصلح أساسا إل
التنبإ بالمستقبل فً ظل توافر ظروؾ  إلمكانٌةعلى كونها نقطة بداٌة  أهمٌتهاوتقتصر 

تمثل حلقة الربط  ألنها لقراراتا إلتخاذهمٌة فهً فً منتهى األ لٌةأما القٌم الحا .(2)معٌنة
 .اتذ القراراتخالمتاحة إل اإلمكانٌاتو بالمإسسة بٌن الظروؾ المحٌطة

 (3)وتواجه التكلفة التارٌخٌة عدة إنتقادات تتمثل فً التالً:   
 ٌتم تجاهل وحدة القٌاس فً حالة التضخم؛

ٌمته الفعلٌة تصبح التكلفة التارٌخٌة عدٌمة الجدوى عند اإلحتفاظ باألصل، ألن ق
ٌّمة بسعر السوق ولٌس بقٌمته الدفترٌة؛  مق

 مبالػ الحقٌقٌةالعدم تجانس  ٌصبح فً حالة شراء أصول فً توارٌخ مختلفة -
 الواقع الفعلً؛ ؼٌر معبر بشكل واضح عن

فً  رإن قٌمة أي أصل ؼٌر مستقرة وإنما ترتبط بالزمن والظرؾ والسع -
 ؛ظهر المركز المالً بشكل دقٌقن المٌزانٌة ال تإوبالتالً ف ،وقت معٌن

اإلهتالك أقل من التكلفة الفعلٌة لحٌازة واستخدام االستثمارات، اعتبار أقساط  -
ألن هذه األقساط ستحسب على أساس التكلفة التارٌخٌة لالستثمارات ولٌس على 

ٌإدي إلى تضخٌم نتٌجة الدورة وتحمٌل المإسسة  أساس تكلفتها الحالٌة، مما
 لربح أكبر من المبالػ الواجب تسدٌدها؛   بضرائب على ا

جدٌدة  (4)عدم تمكٌن المإسسة من تجمٌع إهتالكات كافٌة لتموٌل استثمارات -
 بؽرض استبدال تلك المهتلكة؛

، ألن المٌزانٌة ؼٌر المعاد تقٌٌمها (5)التؤثٌر سلبا على الدور اإلعالمً للمحاسبة -
مٌزانٌة، بل تظهر قٌمة األصول بتارٌخ هذه ال ال تظهر قٌمة األصول بتارٌخ إعداد

 .(6)شرائها والتً قد ال تتطابق مع قٌمة هذه األصول بتارٌخ إعداد المٌزانٌة
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التقلبات فً المستوى  أثر مشكلة التؽٌرات فً مستوى األسعار على التقٌٌم: تحدث -2

 هذه ٌجةنت من وكانت (7).الشرائٌة للنقود درةث تؽٌرات فً القوحدلألسعارعند العام 
على عناصر  تثرؤف الفائدة،عدٌمة  ةتارٌخٌالالبٌانات المحاسبٌة  أصبحتن أالتقلبات 
متجانسة،  ؼٌر على مبالػ المٌزانٌة مما أدى إلى إحتواء مختلفة قٌمب هاراظهبإالمٌزانٌة 

 حسابات النتٌجة المختلفة. إلى ٌمتد بل فقط ال ٌقتصر هذا التؤثٌر على بنود المٌزانٌةكما 
الجدل أدى إلى إتساع  األسعار وعدم دقة القٌاس المحاسبً ىالتقلبات فً مستوف      

  لها. قتراح بدائلبإ ٌةمالعدٌد من الدراسات العل، وهذا ما نتج عنه النظري حولها
  :هتماماإلهذا  إلىومن العوامل التً أدت       
 ؛ٌة الثانٌةة فً مستوٌات األسعار خاصة بعد الحرب العالمدالزٌادة المضطر -
 ؛بدقة البٌانات المحاسبٌة المهتمة قتصادٌة الحدٌثةالتوجهات اإل -
خاصة  تخاذ القراراتإ إمكانٌة ٌُصّعب من عتماد على بٌانات محاسبٌة دقٌقةعدم اإل -

  ؛ستثمار وتنوعهاتعدد بدائل اإلحالة  ًف
مر من وما ٌقتضٌه هذا األ ،لمحاسبةل لمبادئ النظرٌةً لفلسفإطار  إرساءمحاولة   -

 .حتٌاجات المجتمعإضرورة الربط بٌنها وبٌن 

 :هدفٌنواقع الومشكلة التقلبات فً األسعار لها فً         
: ٌتعلق بتعدٌل القٌاس المحاسبً للتقلبات فً المستوى العام األولالهدف   -0

 .لألسعار
 جدٌدة.وفقا لهذه القٌاسات ال : ٌتعلق بتعدٌل البٌانات المحاسبٌةالثانً الهدف  -2

 :ما ٌلًلوٌتعلق الشق األول بتصحٌح الوضع فٌما ٌخص وحدة القٌاس ذاتها تحقٌقا   
 وفق قٌم صحٌحة؛ ع الرٌاضً للبٌانات المحاسبٌةٌالتجم إمكانٌةخاصٌة  توفٌر -أ 
 (8).للبٌانات اإلحصائٌةالمقارنة  إمكانٌةخاصٌة  توفٌر -ب 

ٌانات متجانسة ومشتركة فً كون جمٌع البتن أولتوفٌر الخاصٌة األولى ٌجب 
تستدعً فخاصٌة واحدة تتفق مع الخاصٌة الرئٌسٌة لوحدة القٌاس.أما الخاصٌة الثانٌة 

مستوٌات  وفق ًلمحاسباح الوضع ٌوفً الواقع إن تصح مستعملة،توحٌد وحدة القٌاس ال
 ختٌار الرقم القٌاسًإفهناك مشاكل عدٌدة تتعلق ب ،السهلاألمرلٌس ب الحالٌةاألسعار

التعدٌل  إجراء وإمكانٌةللتعدٌل  إخضاعهاوالقٌم المحاسبٌة الواجب  لألسعارالمناسب 
 لةودرجة الموضوعٌة التً ٌمكن توفرها فً البٌانات المعدّ  على فترات متقاربة

 ذلك من المسائل إلىالتعدٌالت الالزمة وما  إلجراءستعداد المهنً للمحاسب واإل
 لألسعارلتقلبات فً المستوى العام ومتابعتها ل لمحاسبةورؼم ذلك فان مشكلة ا مختلفة،ال

 .فٌه ا مرؼوباجزئٌا أمرً  كان لووما ٌجعل أي حل لها مهمٌة األ فً ؼاٌة أصبحت
تخاذ إن وظٌفة المحاسبة تقوم أساسا على أداء خدمات للقائمٌن بإ ،وخالصة القول

 ،ائدة المرجوة منهان مستوى الخدمة ٌتوقؾ على مستوى الفأالمجتمع، و فًالقرارات 
الربط بٌن  من خالل قتصادٌةكون للبٌانات المحاسبٌة داللتها اإلتن أ ولذلك وجب
لتحدٌد الوسٌلة الفعالة لتقٌٌم المإسسة بشطرٌها  قتصادٌة والقٌم المحاسبٌةالمفاهٌم اإل

 المادي والمعنوي، هذا ما ٌشكل لب موضوع البحث.
 

 .ثانٌا: تقٌٌم العناصر المادٌة
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 عامالت إعادة تقٌٌـم االستثمارات المادٌة:م -1
دت من طرؾ القانون، وقد بتطبٌق معامالت حدّ ٌتم تقٌٌم العناصر المادٌة 

ات مراسٌم تنفٌذٌة سطرت تطور إعادة تقٌٌم المإسس ثالثةصدرت فً هذا الخصوص 
 :ماٌلًتتمثل فٌو

 27فً المإرخ 013-91 التنفٌذي مرسومالالمرحلة األولى إلعادة التقٌٌم ) -
 (9) ؛(0991مارس 

 24 المإرخ فً 251-93 التنفٌذي مرسومالالمرحلة الثانٌة إلعادة التقٌٌم ) -
(10) ؛(0993أكتوبر 

 

 02 المإرخ فً 336-96 التنفٌذي مرسومالالمرحلة الثالثة إلعادة التقٌٌم ) -
(11) ؛(0996أكتوبر 

 

 

مارس  05 ًالمإرخ ف 161-76مرسوم ال) المرحلة األولى إلعادة التقٌٌم  1-1
1776): 

المرسوم هً كل  هذا التً مسها التقٌٌم حسب المادٌة ستثماراتإن اإل
ستؽاللها إٌمكن و 3020220987ستثمارات القابلة لإلهتالك التً تظهر فً مٌزانٌة اإل

ستثمارات القابلة لإلهتالك من قبل سنة أما اإل، من هذا التارٌخ ءً ابتدإسنوات  ثالثلمدة 
 .نٌة بإعادة التقٌٌمهً ؼٌر معف 0978

 اإلستثمارات القابلة لإلهتالك:   -1-11
 فً:   ستثمارات القابلة لإلهتالكاإلتتمثل 

 :ضمالتً ت تجهٌزات اإلنتاج -

مواد  المبانً الصناعٌة والتجارٌة، معدات وأدوات، معدات نقل، معدات مكتب،
    . تعبئة وتؽلٌؾ متداولة، تهٌٌئات وتركٌبات

 ضم:تو تجهٌزات إجتماعٌة -

 .وتجهٌزات منزلٌة، تهٌٌئات إجتماعٌة ثالمبانً اإلجتماعٌة، أثا
علما أن عملٌة إعادة التقٌٌم المتعلقة بهذه الفترة كانت موجهة لتجهٌزات اإلنتاج فقط 

 ولٌس للعقارات.
 اإلستثمارات غٌر القابلة لإلهتالك:   1-1-0

، بإعادة التقٌٌم ةمعنٌستثمارات ؼٌر إ ؼٌر القابلة لإلهتالك اإلستثماراتتعتبر
 . قٌد التنفٌذ تاإلستثمارا األراضً، القٌم المعنوٌة، المصارٌؾ اإلعدادٌة،  فً: وتتمثل
ٌتم إعادة  ، ففً هذه الحالةفً حالة وقوع أضرار طبٌعٌةٌا إستثنائ تهتلك األراضًإال أن 

 . هاتقٌٌم
 0978ن سنة معامالت إعادة التقٌٌم مبنالحظ من خالل هذا المرسوم أنه جاء 

ا ضمن معا مجهادمإوالتجهٌزات بل تم  اتحٌث لم ٌفرق بٌن العقار ،0987إلى ؼاٌة 
 .10وٌمكن حصر هذه المعامالت كما هو مبٌن فً الجدول رقم  ،ستثماراتاإل
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على  تستثمارات المادٌة كما طبقلإل ()تقٌٌم على القٌمة األصلٌةالإعادة  تطبقو
 إلستثمار المعنً المعمول به طبقا للقانون. السنوٌة ل (**)مخصصات اإلهتالك

إعادة تقٌٌم األصل المعنً على أساس المعامل المقابل لسنة حٌازة  توتحدد
 . السابق اإلستثمار وهذا وفق الجدول

سبٌة الجدٌدة المترتبة من إعادة التقٌٌم قاعدة لحساب احمصافً القٌمة ال وتمثل
 خصصات الجدٌدة لإلهتالكات. مال

أكتوبر  02 المإرخ فً 036-71مرحلة الثانٌة إلعادة التقٌٌم )المرسوم ال  1-0
1771:) 

وتعدٌل المعامالت  والتجهٌزات، بٌن العقارات فصللل مرسومجاء هذا ال
قابلة إلعادة التقٌٌم حسب هذا المرسوم  ستثماراتاإل فً المرسوم السابق. كانتالصادرة 

الحقٌقٌة  اكلفتهتمن  ستثماراتة األصلٌة لإلتتكون القٌمو أو جزئٌا. كلٌاهتلكت اسواء 
ٌعاد تكوٌن القٌمة الحالٌة  لهانعدام القٌمة األصلٌة إوعند  ،اإلنتاج عندعند الشراء أو 

 الخبراء. تقارٌرحسب 
 إعادة التقٌٌم التً نظمها هذا المرسوم على ما ٌلً: تطبق
 013-91م التنفٌذي:دها المرسوالقٌمة الناتجة عن إعادة التقٌٌم األولً كما حدّ  ( أ

   تقٌٌمها؛ إذا تم 0991مارس 27المإرخ فً 

 .عدم تقٌٌمها ستثمارات فً حالةعلى القٌمة األصلٌة لإلأو ( ب
 ،إعادة التقٌٌم التً نظمها هذا المرسوم حسب قواعد المحاسبة المعمول بها تتمو

 فإن هذا ٌسجل كإعفاء ضرٌبً فً ،قٌمة على زائدحصول الوعندما ٌإدي ذلك إلى 
 خاص فً خصوم المٌزانٌة.  حساب

القٌمة الذي ٌنجم  زائد على توصٌات الهٌئة المإهلة ٌمكن أن ٌخصص مبلػ بناءً 
 ما ٌلً: فًعن إعادة التقٌٌم 

  ؛االجتماعً الرأسمالإما للزٌادة فً  -

 . فً السنوات الماضٌة العجز المسجل تؽطٌةإما ل -

 
 

 10 المإرخ فً 114-74م المرحلة الثالثة إلعادة التقٌٌم )المرسو  1-1
 (:1774أكتوبر 

 ، وتمسللتطور اإلقتصادي ةجاء هذا المرسوم بمعامالت جدٌدة للتقٌٌم مساٌر 
وأهم ما جاء فً هذا  ،0993سنة و 0991أي سنة  ،خاصة تلك التً تم تقٌٌمها من قبل

 المعامالت حسب الحالة: هذه ق ٌتطبهو  المرسوم
                                                 

() 
VO x COEF 1 = VOR          VO: انقيًت األصهيت            COEF 1 :   ادلعايم ادلقابم نسُت شراء األصم  

(**)
 A1 x COEF 1* = A1R   COEF 1* : يعايم يقابم سُت تكىيٍ انقسط األول       A1 :  0هتالك انسُت إقسط  

  A2 x COEF 2  = A2R          COEF 2 : يعايم يقابم سُت تكىيٍ انقسط انثاين         A2 :  2هتالك انسُت إقسط   

    …………………………………….. 

  An x COEF n = AnR        COEF n : يعايم يقابم سُت تكىيٍ انقسط األخري     An : قسط انسُت األخرية 
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المادٌة القابلة لإلهتالك  ستثماراتإللمها بالنسبة على القٌم األصلٌة المعاد تقٌٌ -
بالنسبة للمإسسات والهٌئات الخاضعة للقانون وهذا  ،وكذلك على اإلهتالكات المطابقة

التجاري التً قامت بمختلؾ إعادة التقٌٌمات المنظمة والمقررة فً المرسوم التنفٌذي 
المإرخ  251-93ي رقم والمرسوم التنفٌذ 0991مارس  27المإرخ فً  0993-91رقم 
  سالفا؛المذكورٌن  0993أكتوبر  24فً 

بالنسبة  ،على القٌم األصلٌة ؼٌر المعاد تقٌٌمها واإلهتالكات المطابقة -
للمإسسات والهٌئات الخاضعة للقانون التجاري التً لم تخضع إلعادة التقٌٌم المتتالً 

 لإلهتالك.  ةالمادٌة القابل ستثماراتإلل

واإلهتالكات المطابقة الواردة  ستثماراتالمرسوم ٌعاد تقٌٌم اإلفً مفهوم هذا 
 . جزئٌاأو كلٌا سواء كانت مهتلكة ،0995فً المٌزانٌة الختامٌة للسنة المالٌة 

 كما ٌلً:  ستثماراتخصصات اإلهتالك بعد إعادة تقٌٌم االمٌتم حساب و
زانٌة ختامٌة مع المهتلكة كلٌا فً تارٌخ آخر مٌ المنقولة تهتلك التجهٌزات -  

 ؛سنوات بعٌن اإلعتبار 13أخذ مدة حٌاة 

تهتلك التجهٌزات المنقولة التً هً فً طرٌق اإلهتالك على أساس مدة  -  
سنوات بعٌن اإلعتبار عندما تكون  13الحٌاة العادٌة المتبقٌة، أو على أساس مدة حٌاة 

 سنوات.  13مدة الحٌاة المتبقٌة أقل من 

 01المهتلكة كلٌا أو التً بقٌت مدة حٌاتها الجارٌة أقل من  تهتلك العقارات -  
 سنوات بعٌن اإلعتبار فً كلتا الحالتٌن؛  01سنوات بؤخذ 

المإسسة التً تم دمجها قانونٌا فً ذمتها المالٌة  تإستثماراٌعاد كذلك تقٌٌم 
 .االخاصة بمجرد إثباتها محاسبٌ

 المادٌة: ستثماراتالطرٌقة المحاسبٌة المستخدمة فً تقٌٌم اإل -0
بعد التطرق للمراسٌم التنفٌذٌة التً تحدد معامالت تقٌٌم اإلستثمارات، نحاول 

 .المادٌةتلخٌص الطرٌقة المحاسبٌة المتبعة فً تقٌٌم اإلستثمارات 
 إعادة تقٌٌم القٌمة اإلجمالٌة: 0-1

صلٌة للحصول على القٌمة اإلجمالٌة لإلستثمار المعاد تقٌٌمه ٌتم ضرب القٌمة األ
فً المعامل المقابل لتارٌخ شراء أو إنتاج األصل، وٌطبق المعامل المناسب على تكلفة 
إقتناء أو إنتاج األصل أو على التكلفة المعاد تقٌٌمها سابقا إذا لحقت باإلستثمار أحد 

 (. 0993أو  0991التقٌٌمات السابقة )المرسوم 

 
 
 
 إعادة تقٌٌم اإلهتالكات: 0-0

الك بضرب كل قسط بالمعامل المقابل لتارٌخ تكوٌنه، ومن أجل ٌتم تقٌٌم اإلهت
الحصول على أقساط اإلهتالك الجدٌدة ال بد من تحدٌد مدة حٌاة كل إستثمار بالشكل 

 التالً:
بالنسبة للتجهٌزات المهتلكة كلٌا فً تارٌخ آخر مٌزانٌة، ٌتم إهتالكها أخًذا بعٌن  -

 اإلعتبار مدة مساوٌة لثالث سنوات؛
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النسبة للتجهٌزات المهتلكة جزئٌا، تهتلك على أساس المدة المتبقٌة العادٌة أو على ب -
 سنوات. 13أساس مدة ثالث سنوات عندما تكون المدة المتبقٌة أقل من 

سنوات، ٌتم إهتالكها على  01بالنسبة للعقارات المهتلكة كلٌا أو مدتها أقل من  -
 سنوات.  01أساس مدة أقصاها 

 ما ٌلً:فٌص ذلك وٌمكن تلخٌ  
 سنوات. 3مدة التقٌٌم          1 =مدة حٌاة   للتجهٌزات: بالنسبة -

                         سنوات  3 >مدة حٌاة  سنوات. 3مدة التقٌٌم 

                         سنوات  3 <مدة حٌاة  .مدة التقٌٌم = مدة حٌاة التجهٌز 

 

 سنوات. 01مدة التقٌٌم              1 =ة حٌاة مد  العقارات: بالنسبة -

                       سنوات    01 >مدة حٌاة  سنوات. 01مدة التقٌٌم 

                       سنوات    01 <مدة حٌاة .مدة التقٌٌم = مدة حٌاة العقار  

 
محاسبٌة الصافٌة مع العلم أن إعادة تقٌٌم اإلهتالكات تحسب على أساس القٌمة ال
 المعاد تقٌٌمهاعن طرٌق تقسٌم هذه األخٌرة على عدد السنوات المتبقٌة.

 حساب فارق إعادة التقٌٌم: 0-1
ٌتحقق فارق إعادة التقٌٌم بالفرق بٌن القٌم المحاسبٌة الصافٌة قبل وبعد إعادة التقٌٌم 

عادة تقٌٌم أو عن طرٌق الفرق بٌن فارق إعادة تقٌٌم القٌمة اإلجمالٌة وفارق إ
 اإلهتالكات.

 التسجٌل المحاسبً: 0-2
 تحقق إعادة تقٌٌم اإلستثمارات:

فارق إعادة التقٌٌم على أساس القٌمة اإلجمالٌة لألصل الذي ٌتم تسجٌله فً جانب  -
 (؛2الدائن للحساب المعنً فً المجموعة الثانٌة )المجموعة 

الجانب الدائن لحساب اإلهتالك فارق إعادة تقٌٌم على اإلهتالكات وٌتم تسجٌله فً  -
 (؛29)حساب  المعنً

فارق إعادة  05صافً الفارق المتحصل علٌه ٌسجل فً الجانب الدائن )حساب  -

 التقٌٌم(.

 األثـر الضرٌبً: 0-3
لقد أعطت عملٌتا التقٌٌم األولى والثانٌة إمتٌاًزا ضرٌبٌا عن طرٌق إعفاء 

 27-95ة للمإسسة، بٌنما حذؾ األمر رقم الفارق، مما ٌساهم فً زٌادة األموال الخاص
منه لتؽٌر  04وجاءت المادة  (12)هذا اإلمتٌاز، 0996المتضمن قانون المالٌة لسنة 

 من قانون الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة. 086و 085المادتٌن 
على أن اإلستثمارات المادٌة المهتلكة من طرؾ  085حٌث نصت المادة 

القانون التجاري ٌمكن إعادة تقٌٌمها فً الحاالت التً ٌنص  المإسسات التً ٌدٌرها
 علٌها القانون. 
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من القانون نفسه فإنها نصت على أنه ٌسجل زائد القٌمة الناتج  086أما المادة 

من إعادة التقٌٌم فً حساب إحتٌاطً خاص، وٌتم دمج هذا الفائض لنتٌجة الدورة عن 
 الناتجة عن إعادة التقٌٌم.طرٌق أقساط متساوٌة لمخصصات اإلهتالك 

المتضمن قانون المالٌة لسنة  27-95من األمر رقم  017بٌنما تنص المادة 
0996

هو  1021020995على أن التقٌٌم الظاهر فً مٌزانٌة المإسسة بتارٌخ ( 13)
من قانون  086من المادة  12خاضع للضرٌبة تبعا للخطوات المتطرق إلٌها فً الفقرة 

أجزاء الفائض المقابلة ألقساط اإلهتالكات اإلضافٌة ؼٌر الضرائب على أساس 
 المخصصة بعد.    

 31202295المإرخ فً 27-95من األمر رقم  701و 04وتطبٌقا للمواد 
، فإن أقساط اإلهتالك التكمٌلٌة الناتجة من إعادة 0996الخاص بقانون المالٌة لسنة 

 ( بالكٌفٌة التالٌة:IBSالتقٌٌم ٌجب أن تكون تابعة لنظام أرباح الشركات )
 فارق إعادة التقدٌر" ٌنقسم إلى:» 05حساب 

ٌكون دائنا بمبلػ فارق إعادة التقٌٌم فارق معفى من الضرائب:  – 136حـ/
حتى تارٌخ البدء بتطبٌق  0991الموافق لألقساط التكمٌلٌة من تارٌخ أول تقٌٌم 

 .0996اإلجراءات الصادرة فً قانون المالٌة لسنة 

ٌكون دائنا بمبلػ فارق إعادة التقٌٌم المدمج فارق خاضع للضرٌبة:  – 131حـ/
 0995إلى النتٌجة وهو ٌعادل أقساط اإلهتالكات التكمٌلٌة الناتجة من إعادة التقٌٌم لسنة 

 وما بعدها.

ٌكون مدٌنا بمبلػ فارق إعادة التقٌٌم فارق مدمج فً األرباح:  – 130حـ/
"فارق إعادة التقٌٌم مسجل  7985ق جعل حساب المدمج كل سنة فً النتٌجة عن طرٌ

 كناتج إستثنائً" دائنا.
 45والمادة  2113من قانون المالٌة لسنة 70وقد صدرت بعد هذه المراحل المادة

، تنص على إمكانٌة إعادة تقٌٌم اإلستثمارات القابلة 2115من قانون المالٌة لسنة 

  لإلهتالك طبقا للقوانٌن السارٌة المفعول.
 

 
 
  فً الجزائر بٌن النظرٌة والتطبٌق: االستثماراتتقٌٌم  -ثالثا 

إن المالحظ من خالل تطبٌق هذه المراسٌم على أرض الواقع وجود عدة نقائص 
 تتمثل فً:

عتبار أن قٌمة المعامل لم بإ ،مة هذه المعامالت مع نسب التضخم الفعلٌةءعدم مال -أ
ت فً السنوات قع نسب التضخم تؽٌرّ إال أنه فً الوا 0995من سنة  بتداءً إتتؽٌر 

 ؛األخٌرة

( إال أنه فً plus valueفً القٌمة ) زائدعتبار أن التقٌٌم ٌإدي فقط إلى إ -ب
 ؛(moins valueالحقٌقة توجد بعض العناصر تإدي إلى نقص فً القٌمة )

 ستراتٌجً للعنصر المادي المراد تقٌٌمه.عدم إعطاء أهمٌة للموقع اإل -ج
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حل التً سطرت التطور التارٌخً للتقٌٌم لم تعط أهمٌة لهذا المفهوم كل هذه المرا
نظًرا إلهمال عنصر الحركٌة ومتؽٌر الزمن، مما أدى إلى تؤثٌر سلبً على ذمة 

إلى ذلك فإن  ةالمإسسة من خالل عدم واقعٌة النتائج المتحصل علٌها، باإلضاف
لقٌمة الحقٌقٌة للعنصر المراد المعامالت المعتمدة فً النصوص القانونٌة ال تعبر عن ا

تقٌٌمه، بحٌث ٌبقى السإال مطروحا حول كٌفٌة تشكٌل المعامالت المختلفة؟ وما هً 
  األسس المعتمدة فً الوصول إلى قٌمها المختلفة ؟           

المالٌة وإنتشار الشركات المتعددة الجنسٌات أّدت الى  العولمة بروز إال أنه مع
وفهم القوائم المالٌة بنفس الطرٌقة  ببٌة موحدة من أجل إستٌعاضرورة وجود لؽة محاس

 Le »الدولٌة للمعلومات المالٌة من خالل المعاٌٌر بٌن جمٌع الدول، وتتجسد هذه اللؽة 

référentiel IAS/IFRS »،(14)
واضح أهمٌة التقٌٌم  بشكل ت هذه المعاٌٌرأبرز وقد 

 فكرة تتمحور حول: ال أصبحت، وويسواء بالنسبة للعنصر المادي أو العنصر المعن
 La Juste) عنصر من عناصر مٌزانٌة المإسسةلكل ( 15)القٌمة الحقٌقٌة -

valeur.)(16)  

، دولًالمستوى الالمتداولة على  ومات المحاسبٌة والمالٌةلعمالصورة الفعلٌة لل -
عن طرٌق تقدٌم معطٌات شفافة وكاملة وهذا إلمكانٌة الحكم على الوضعٌة 

(17)، ومن ثم إتخاذ قرار اإلستثمار.لمإسسةالمالٌة ل
 

 

على التؤقلم فً وقت  هاجبرتالجزائرٌة  اتالمإسسفهذه التحدٌات التً تواجه 
عن طرٌق تطبٌق وسائل علمٌة تساعدها على تقٌٌم  الجدٌدة طٌات الدولٌةقٌاسً مع المع

بٌة، ومن بٌن هذه ممتلكاتها بطرٌقة دقٌقة وفّعالة لمحو أثار التضخم على البٌانات المحاس
  الوسائل:
 المحاسبة التضخمٌة:تطبٌق   1-1        

ضخمٌة "  قومت سبة الت مج بالمحا جل د من أ ستعملة  طرق الم موع ال ٌد مج تحد
ظروؾ التضخمٌة " ٌدي لمواجهة ال  (18) ،التصحٌحات الالزمة فً النظام المحاسبً التقل

ٌة ضافة معطٌات جدٌدة لتكملة المعطٌات المحاسبٌة الرإل سمٌة، مما ٌإدي إلى زٌادة فعال
 المعلومات المحاسبٌة والمالٌة من خالل التحلٌل.

 أهداف المحاسبة التضخمٌة: 1-1-1  
سررتعمال المحاسرربة التضررخمٌة لمواجهررة ظررروؾ التضررخم بتعرردٌل إٌجررري     

 المعطٌات المحاسبٌة والمالٌة من أجل بلوغ األهداؾ التالٌة:
مة - سائل الالز ٌد  منح المسٌر الو قة، وتحد صفة دقٌ تائج ب لؾ الن نة مخت لمقار

 ؛أهداؾ المإسسة على أساس األسعار الحالٌة
ة خررالل قٌررام المإسسررة بنشرراطها العررادي فررً عدلررالتوصررل إلررى النتررائج الم -

 ؛ظروؾ التضخم

مال اإل - مة رأس ال لى قٌ فاظ ع موّ الح سة، والم صادي للمإس طرؾ قت من  ل 
 ؛ٌق إعداد مصدر واضح للمعلومات المحاسبٌة والمالٌةالشركاء عن طر

مل  - لؾ إالسماح للمإسسة بالتعا مع مخت ٌة صحٌحة  من وضعٌة مال نطالقا 
قتصررادٌٌن: المسررتخدمٌن، المرردٌنٌن، الرردائنٌن، الدولررة، هررذه المتعرراملٌن اإل
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لؾ  ٌوزع على مخت لذي  قً ا الوضعٌة تإدي أٌضا إلى تحقٌق الفائض الحقٌ
 لة.معقولة ومعدّ  الجهات بمقادٌر

تتوقررؾ جرردوى وفعالٌررة المحاسرربة التضررخمٌة علررى تصررحٌح المعلومررات     
ضاع اإل كل األو ٌل  ستمرة، وتحل صفة م ٌة ب سبٌة والمال ترة المحا فً ف سائدة  صادٌة ال قت

 الدراسة.

                الطرق المختلفة للمحاسبة التضخمٌة: 1-1-0

 (19)وهً:خمٌة لمحاسبة التضل توجد ثالثة طرق أساسٌة  
 وطرٌقة القدرة الشرائٌة العامة: سمًاالالمنطق  1-1-0-1

ٌة حسابها على القٌمة التارٌخٌةقاعدة فً  هذه الطرٌقة تعتمد          قٌم النقد عدٌل ال  بت
لرأسب شرائٌة ل قدرة ال شركاء، حٌث  هدؾ المحافظة على ال طرؾ ال من  ستثمر  مال الم

لة د قٌمة عناصر األصول على أساستحدّ  ٌة المعد مة التارٌخ ٌة  ،القٌ ثائق المال كون الو فت
سبب  قد ب تدهور الن ٌد ل ٌاس وح ساس مق لى أ لة ع سبٌة معد سنة المحا ٌة ال ٌة ونها فً بدا
شراء  تارٌخ  فً  التضخم، وبالتالً ٌرتفع مستوى األسعار الحالً على مستوى األسعار 

 عناصر األصول.
قدرة ال          ناتج ال ضح  قة تو هذه الطرٌ خالل و من  ٌه  صل عل شرائٌة المتح

خرى تحقق اإل من جهة أ من جهة، و نة  سنة معٌ خالل  قروض(  ٌة ) حتفاظ بخصوم نقد
سبب  شرائٌة ب قدرة ال فارق إخسارة فً ال ٌة وسٌولة(، وأن  حتفاظها بؤصول نقدٌة)مدٌون

( لقررٌم عناصررر األصررول t+1إعررادة التقٌررٌم ٌسرراوي الفرررق بررٌن القٌمررة المعدلررة بتررارٌخ )
 (.t( والقٌمة المحاسبٌة بتارٌخ )tبة بتارٌخ )المكتس

 مزاٌا هذه الطرٌقة:  -أ   
ٌق والموضوعٌة، إل   سهولة التطب ساطة و قة بالب هذه الطرٌ سم  لى تت ها ع عتماد

 لة عن طرٌق األرقام القٌاسٌة لألسعار األحادٌة.أساس القٌم التارٌخٌة المعدّ 
 
 
 

   عٌوب هذه الطرٌقة: -ب     
خ إن       فً المآ من  قة تك هذه الطرٌ لى  هت إ تً وج صحٌح إذ ال لى الت ها ع عتماد

عٌن اإل خذ ب قدي دون األ خدمات، وبالترالً ال الن سلع وال سعار مختلرؾ ال طور أ عتبرار ت
 تعطً صور حقٌقٌة عن ذمة المإسسة.

 
 وتغٌر األسعار المتعلقة بالسلع والخدمات: االستبدالًالمنطق  1-0-0- 3

مد  قة تعت خدماتعلى اهذه الطرٌ سلع وال قة بال عد لألسعار المتعل طور المتبا  ،لت
كز قتصادي المموّ وتهدؾ إلى حفظ رأس المال اإل ل من طرؾ األموال الخاصة، كما ترت

لؾ  عن طرٌق مخت أٌضا على إعادة تقٌٌم العناصر النقدٌة لألصول والخصوم بالمإسسة 
لوحٌد لتؽٌر األسعار المطبق األسعار الحالٌة للسلع والخدمات، وبالتالً تستبعد المقٌاس ا

مة اإل ٌة والقٌ سٌولة والدائن نب ال ٌر جا ستبدالٌة على مختلؾ عناصر األصول مع عدم تؽ
خدمات  سلع وال خاص بال ٌاس األسعار ال ٌق مق ها بتطب تً ٌحصل علٌ سوق( ال سعار ال )أ
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تارٌخ) لة ب مة المعد بٌن القٌ فرق  هو ال ٌٌم  عادة التق فارق إ ٌة، و صر النقد ( t+1على العنا
 (. tوالقٌمة األصلٌة بتارٌخ )

 مزاٌا هذه الطرٌقة: -أ             
ساس   ها عناصر األصول والخصوم على أ شمولٌة لتقٌٌم قة بال تتسم هذه الطرٌ

 من الرقم القٌاسً للسعر األحادي. األسعار المختلفة للسلع والخدمات بدالً 
 عٌوب هذه الطرٌقة: -ب            
هذه الطر تكمن  خذ  شرائٌة الناجمة مآ قدرة ال ناتج أو خسارة ال ها ل فً إهمال قة  ٌ

 حتفاظ المإسسة بخصوم وأصول نقدٌة خالل سنة معٌنة.إعن 
 

 المنطق اإلستبدالً وقٌاس الربح بداللة القدرة الشرائٌة:  1-0-1-  3
بتطبٌق طرٌقة  اعلٌهوٌحصل  (20)تمزج هذه الطرٌقة بٌن الطرٌقتٌن السابقتٌن،  

ستبدالٌة، وتقٌٌم عناصر األصول ؼٌر النقدٌة للمٌزانٌة عن طرٌق القٌمة اإلإعادة تقٌٌم 
بمقٌاس عام لألسعار، ومنه  ٌةفتتاحمٌزانٌة اإلالنقدٌة فً ال األصول والخصوم ؼٌر
 .جًدا الوصول إلى نتائج إٌجابٌة

بعد أن تناولنا كٌفٌة تقٌٌم العناصر المادٌة، ننتقل إلى عرض كٌفٌة تقٌٌم العناصر  
 المعنوٌة.

             
 رابعا: تقٌٌم العناصـر المعنوٌــة:

نا نالحظ إال أن ات،لتقٌٌم المإسس الجزائر التً قامت بها المحاوالت العدٌد منرؼم 
جانب من خالل المراسٌم التنفٌذٌة السالفة الذكر اإلهتمام بتقٌٌم العناصر المادٌة وإهمال ال

تتحدد  التًٌعتبر أحد مكونات قٌمة المإسسة والذي  فً ؼاٌة األهمٌة،المعنوي الذي ٌعد 
مت لعناصر المادٌة والعناصر المعنوٌة، بحٌث قٌّ ا بٌن (Agrégat) التجمٌععن طرٌق 

بعض المإسسات العالمٌة بؤكبر من مجموع مٌزانٌة فً العالمة التجارٌة لوحدها 
 (، نفس الشًء بالنسبة لشركةMICROSOFTعالمة  المإسسة ككل )مثال

(COCACOLA)،  وبفضل هذه العالمة تستطٌع المإسسة أن تبنً نفسها من جدٌد

نطالقا من هذه إندثار، وفتراض تعرض كل أصولها المادٌة لإلإوفً وقت قٌاسً ب
هتمامنا على الجانب المعنوي وكٌفٌة تقٌٌمه إلعطاء صورة دقٌقة إنصب إاألهمٌة 

 لها.  ةالصحٌح ةالمالٌ ٌةوضعتحدٌد المن ثم ، و(21)وواضحة لمفهوم قٌمة المإسسة
ة مكونات هذه فللوقوؾ على مشاكل تقٌٌم العناصر المعنوٌة ال بد من معرو
 .العناصر

 :مكونات العناصر المعنوٌة -1
  العناصر المعنوٌة الوهمٌة: 11-

العناصر المعنوٌة الوهمٌة كل المصارٌؾ اإلعدادٌة )إنشاء، دراسات،  تشمل
، أو عند توسعها الفعلً نشاطهابها المإسسة قبل بداٌة  رتبطتإقتراض...إلخ( التً إ

مصروؾ فعلً ك تعتبر( ألنها Sans Valeurوهً تعتبر فً جمٌع الحاالت دون قٌمة )

 (22).ولٌس أصل من أصول المإسسة
 األصول المعنوٌة الحقٌقٌة:  1-0
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أنها تتكون  األصول المعنوٌة الحقٌقٌة" Michel Levasseur"ؾ قد عرّ ل

(23):من
 

 :وتشملأصول معنوٌة متعلقة بحقوق الملكٌة الصناعٌة  -أ
  ؛ختراعبراءات اإل -
  ؛الرسوم والنماذج الصناعٌة -
 .العالمات التجارٌة -

 :وتشملأصول معنوٌة متعلقة باإلعالم اآللً  -ب
 ؛البرمجٌات -
 .قواعد المعطٌات -

 :وتشملأصول معنوٌة متعلقة بالجانب التجاري  -ج
 (؛Nom Commercial)سم التجاري اإل -
 .(Enseigne)الرمز التجاري  -

 أصول معنوٌة متعلقة بقدرة المؤسسة فً إدارة: -د
 ؛ملفات العمالء -
  ؛ملفات الموردٌن -

 ؛ملفات الموزعٌن -

 ملفات المساهمٌن. -

 تقٌٌم عناصر األصول المعنوٌة الحقٌقٌة:  -0
 (24):فً إطار تقٌٌم هذه العناصر ٌمكن تقسٌمها إلى نوعٌن

 ؛ها قٌمة منفصلة عن المإسسةعناصر معنوٌة ل -
 ستؽالل العادي للمإسسة.عناصر معنوٌة لها قٌمة تتعلق مباشرة باإل -

 العناصر المعنوٌة التً لها قٌمة خاصة منفصلة عن المؤسسة: 1- 0
  : (Droit au Bailحق اإلٌجار ) 1-1- 0

سسة إن قٌمة حق اإلٌجار ترتكز أساسا على الحماٌة القانونٌة التً تساعد المإ
 وعلى أساس اإلٌجار المطلوب من جهة أخرى. ،ستؽالل المحل التجاري من جهةإعلى 

 والتقٌٌم فً هذا الجانب ٌعتمد على:
 ؛موقع المحل -
 ؛حجم المحل -

 .شكل المحل -

فكلما كان فً  ،م المحل التجاريٌفً تقٌ اكبٌرً  اٌلعب دورً  الجؽرافً إن الموقع
ه مرتفعة. وترتكز عملٌة التقٌٌم فً تقرٌب اإلٌجار كلما كانت قٌمت إستراتٌجٌةمنطقة 

اإلٌجار الحقٌقً للمحل التجاري عن طرٌق أسلوب من النظري 
 .(Actualisation)نٌٌالتح

ألن قٌمة المحل  ،وفً الواقع فإن فكرة الموقع وتقرٌب اإلٌجار لهما صلة بٌنهما
 الحجم والشكل.و تتحدد على أساس الموقع

 على مرحلتٌن من أجل تحدٌد قٌمة حق اإلٌجار: لهذا ٌستوجب المرور 
 ؛قتصادٌات اإلٌجارإرسملة  -0
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 تحدٌد القٌمة الفائضة الناتجة عن الندرة. -2

 ختراع:براءات اإل 0 -1- 0
 ،ستؽالل هذا الحق من جهةإختراع على المبالػ المحققة من تعتمد قٌمة حق اإل

 من جهة أخرى. ات المختلفةوعلى المدة التً تحقق فٌها هذه البراءات اإلٌراد
 الهٌاكل والعالمات والنماذج: 1-1- 0

إن كل هذه العناصر مضمونة من طرؾ الدولة وتعالج بنفس الطرٌقة كبراءات 
ستؽالل هذه العناصر سواء إختراع )بمعنى تحدد األرباح الصافٌة المتوقعة لسنوات اإل

 رباح( بالكٌفٌة التالٌة:ختراع أو هٌاكل...إلخ ومنه رسملة هذه األإكانت براءات 
 

1 – (1 + i)
-N

 
VB.I = RNET . 

i  

  :بحٌث

-   VB.I  :؛تمثل قٌمة حق االختراع 

-   RNET  : ً؛تمثل الربح الصاف 

-  i  :    ؛الخصم معدل تمثل    

- N :    ستؽالل هذا الحق.تمثل عدد السنوات المتوقعة إل 

 
ستغالل العادي علق مباشرة باإلالعناصر المعنوٌة التً لها قٌمة تت 0-2

 للمؤسسة)المتعلقة بالقٌمة اإلستعمالٌة للمؤسسة(:
والمصطلح المحاسبً للمحل  "Goodwill"بالمحل التجاري  اوٌعبر عنه

. ومن ضمن المإسسة التجاري ٌشمل كل العناصر المعنوٌة التً ال ٌمكن فصلها عن
  (25)المحل(:  عناصر شهرة(هذه العناصر

 :وتشمل المرتبطة بعمالء المؤسسةالعناصر  -أ
  ؛التعامل المستمر مع المإسسة -
  ؛عدد العمالء -

  ؛نوعٌة العمالء -

  ؛إمكانٌة تطوٌر التعامل مع العمالء -

 الصلة الجٌدة مع العمالء. -

 :وتشملالعناصر المتعلقة بموردي المؤسسة  -ب
 ؛ختٌار الموردٌنإإمكانٌة  -
 ؛شروط الشراء تفاوض فًالإمكانٌة جعلهم فً منافسة بٌنهم من أجل  -

نوعٌة الخدمات والسلع المقدمة من طرؾ الموردٌن )التسلٌم فً  -
 اآلجال...إلخ(.

 :وتشملالعناصر المتعلقة بمستخدمً المؤسسة  -جـ
 ؛المعرفة المكتسبة من طرؾ العمال -
نوعٌة العالقة بٌن اإلدارة والمستخدمٌن )إمكانٌة التقلٌل من  -

 ؛.(.اإلضرابات.
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  ؛اباتنقص عدد الؽٌ -

 ؛نوعٌة الخدمات المقدمة -

  ؛ستبدال المستخدمٌنإسهولة  -

 (؛Dynamisme) نشاط اإلدارة -

 ؛نشاط المستخدمٌن )مهارات تجارٌة وتنظٌمٌة( -

 ؛لمستخدمٌنل الدخول والخروج ضعؾ حركة -

 ؛نوعٌة الخدمات اإلدارٌة -

 وهذه العناصر تدخل فً تسٌٌر الموارد البشرٌة.

 :وتشمل العناصر المتعلقة بالبنوك -د
 ؛ستقرار فً العالقة مع البنوكالنوعٌة واإل -
الخصومات والسحب على المكشوؾ المسموح به من طرؾ البنك   -

 ؛للمإسسة

 .قتراضإمكانٌة اإل -

 :وتشملالعناصر المتعلقة بمحٌط المؤسسة  -هـ
  ؛جتماعٌةنوعٌة العالقة مع الهٌئات اإل -
  ؛نوعٌة العالقة مع مصلحة الضرائب -

 ؛مع مدٌرٌة العملنوعٌة العالقة  -

 .نوعٌة العالقة مع النقابات -

 :وتشملالعناصر المتعلقة بأصول المؤسسة  -و
 ؛ستثمارات متطورة...إلخ(إستثمارات اإلنتاجٌة)نوعٌة اإل -
 ؛ستراتٌجٌة(إنوعٌة المحالت)إمكانٌة زٌادة مساحات إضافٌة، ومواقع  -

 شهرة جٌدة فً المحٌط. -

 :وتشملمؤسسة العناصر المتعلقة باإلنتاج فً ال -ز
 ؛نوعٌة المنتجات والخدمات المقدمة من طرؾ المإسسة -
  ؛قدرة المإسسة على تطوٌر منتجاتها -

  ؛أسعار تنافسٌة -

 أسواق جدٌدة. -

 :وتشملالعناصر المتعلقة بالمنافسة  -ح
  ؛عدد المنافسٌن -
 ؛موقع المنافسٌن فً السوق -

  ؛نوعٌة المنافسٌن -

 الموقع الجؽرافً للمنافسٌن.  -

 
من خالل تفاعل كل  "Goodwill"ٌتحدد مفهوم المحل التجاري  ،امةبصفة عو

هذه العناصر الداخلٌة والخارجٌة التً تساهم فً تعظٌم األرباح المحققة حالٌا ومستقبال، 
 " كقٌمةBadwill" ٌقابلهو بالنسبة لقٌمة المإسسة هو إٌجابً "Goodwill"ونستنتج أن 

 فً حالة تفاعل هذه العناصر بشكل سلبً. ٌرهذا األخ ٌحدث ثة بالنسبة لها، حٌسلبٌ
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القٌم لقٌم المادٌة وتجمٌع اوحسب هذا المبدأ فان قٌمة المإسسة تساوي إلى  
 .المعنوٌة

 ن للوصول إلى مفهوم المحل التجاري نلخصها فٌما ٌلً:اوتوجد طرٌقت
 (     Valeur Substantielle Bruteالقٌمة األساسٌة اإلجمالٌة ) 0-2-1
ستخدامات المادٌة للمإسسة المستعملة لقٌمة األساسٌة اإلجمالٌة مجموع اإلتمثل ا 

عتبار طرق تموٌل هذه خذ بعٌن اإلاألوالمنظمة من أجل تحقٌق الهدؾ بدون 
وحسب هذا التعرٌؾ فإن القٌمة اإلجمالٌة تساوي  ،(les Emploisستخدامات )اإل

 مجموع األصول بعد القٌام بالتعدٌالت التالٌة:

ستؽالل التً تستعملها المإسسة بدون ستثمارات الالزمة لإلؾ لألصول كل اإلتضا -
 ؛)   crédit bailستثمارات المإجرةتضاؾ كل اإل(أن تكون مالكة لها 

 ؛ستؽاللالزمة لإلالمن األصول كل العناصر المادٌة أو المعنوٌة ؼٌر  حذؾ -

 ؛قٌمة شراء المحل التجاري حذؾ -

ختراع، الهٌاكل...إلخ ٌتم المحل التجاري مثل براءات اإلالعناصر المعنوٌة ؼٌر  -
 حتسابهم وتقٌٌمهم حسب الشروط السالفة الذكر.إ

 وبالنسبة لألصول المتداولة فٌتم دمجها من ضمن القٌمة األساسٌة اإلجمالٌة.
 (26).ٌقترحون حذؾ األصول المتداولة بسبب تؽٌرها المستمرالباحثٌن وهناك بعض 

ستخدامات الالزمة للتشؽٌل القٌمة األساسٌة اإلجمالٌة إلى قٌاس اإلوفً األخٌر تهدؾ 
 الجٌد للمإسسة.

 
 Capitaux permanents nécessaires à)       لالستغة لالـاألموال الدائمة الالزم2 -2-2

l’exploitation)                                 

ٌهدؾ إلى تحدٌد ما هو حجم  ٌعتبر هذا المفهوم أقرب للحقٌقة من سابقه، ألنه  
ستؽاللً للمإسسة، مع اإلشارة أن األموال الدائمة األموال الدائمة الالزمة للنشاط اإل

رأس المال العامل الموجه  ٌمثل فهو الجزء المتبقًأما ستثمارات من اإل اجزءً  لتمو
 ستؽالل بؽٌة تحقٌق التوازن المالً.لتموٌل نشاط اإل

ستثمارات ورأس حتٌاجات دورة اإلإرتبط مباشرة بإن حجم الموارد الالزم م
حذؾ ٌ ذيفائدة الالستؽالل، هذه األموال مرتبطة بسعر المال العامل الناتج عن دورة اإل

قٌمة المحل  ٌساعد فً حساب ذيمن األرباح المحتملة من أجل تحدٌد الربح المعظم ال
 .التجاري

  
 الخاتمة:

فً المإسسات  المعنوٌة دٌة والعناصرالمانستخلص مما سبق أن تقٌٌم العناصر
لهذا ٌستوجب التركٌز على  تها،عتبر من األمور المهمة فً تشكٌل قٌمٌ الجزائرٌة
للقٌام بعملٌة التقٌٌم بصورة  اما بكٌفٌة جٌدة وتحدٌد العناصر المكونة لهمتشخٌصه

صحٌحة ودقٌقة بؽٌة الوصول إلى المركز المالً الصحٌح، والحكم على الوضعٌة 
ٌجب على المإسسات الجزائرٌة أن تعمل جاهدة  كما، لمالٌة للمإسسة فً ظروؾ أكٌدةا

 على تحسٌن شهرتها والتً تتحقق من تفاعل العدٌد من العناصر المعنوٌة )كالكفاءة
 واإلبداع(. بتكارالقدرة على اإلو القدرة على التسٌٌرو
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 املالحـــق

                        1776هرشون الخنفيذي لشنج ال: هعبهالح إعبدث الخقيين حشة 1الجدول
 1765 1764 1763 1762 1761 1760 1761 1766 1757 1756 الشنج

 0 0 0501 0505 0521 0525 0531 0535 0545 0551 عبهلاله

 266، ص1776هبرس 05 المؤرخ في 161-76خنفيذي  نالهصدر:الجريدث الرشهيج لمجههوريج الجزائريج، هرشو   
 1771: هعبهالح إعبدث خقيين الخجهيزاح حشة الهرشون الخنفيذي لشنج 0دولالج

 1771 1776 1767 1766 1765 1764 1763 1762 1761 1760 1761 1766 1757 1756 الشنواح

هعبهل 
القيهج 
 األصميج

4521 4515 3581 3565 3551 3535 3521 3501 2581 2561 2541 2515 0551 0 

هعبهل 
القيهج 
األصميج 
الهعبدث 
 لمخقيين

2581 2581 2581 2581 2581 2581 2581 2581 2581 2581 2581 2581 2581 2581 

  .12، ص1771أكخوتر02الهؤرخ في  036-71الهصدر: الجريدث الرشهيج لمجههوريج الجزائريج، هرشون خنفيذي رقن      
 

 1771: هعبهالح إعبدث خقيين العقبراح حشة الهرشون الخنفيذي لشنج 1الجدول
 1755 1754 1753 1752 1751 1750 1751 1756 1747 1746 1745 1744 1743 1742 1741 الشنواح

هعبهل 
القيهج 
 األصميج

21 0855 07 0557 0455 0353 0253 0053 0155 956 859 852 756 6595 654 

هعبهل 
القيهج 
األصميج 
الهعبدث 
 لمخقيين

 ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ

 1771 1776 1767 1766 1765 1764 1763 1762 1761 1760 1761 1766 1757 1756 الشنواح

هعبهل 
القيهج 
 األصميج

5.60 5.30 4.40 4.30 4.20 4.00 3.90 3.80 3.60 3.50 3.30 2.80 1.80 0 

هعبهل 
القيهج 
األصميج 
الهعبدث 
 لمخقيين

3.73 3.65 3.25 3.30 3.36 3.33 3.39 3.45 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 

 .12، ص1771أكخوتر02الهؤرخ في  036-71الهصدر: الجريدث الرشهيج لمجههوريج الجزائريج، هرشون خنفيذي رقن      
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          1774الخجهيزاح حشة الهرشون الخنفيذي لشنج  8 معامالت إعادة تقييم2الجدول
 1773 1772 1771 1770 1771 1776 1767 1766 1765 1764 الشنواح

هالح تبلنشتج الهعب
لمقيهج األصميج الهعبد 

 خقييههب

5505 5507 4542 3586 4532 2594 2546 2520 0540 0 

 0 0540 2520 2546 2594 6548 7593 01560 03546 04543 القيهج األصميج

 .66، ص1774أكخوتر 10الهؤرخ في  114-74الهصدر: الجريدث الرشهيج لمجههوريج الجزائريج،  هرشون خنفيذي رقن   
 

                  1774: هعبهالح إعبدث خقيين العقبراح حشة الهرشون الخنفيذي لشنج 3جدول
 1750 1751 1756 1747 1746 1745 1744 1743 1742 1741 الشنواح

الهعبهالح 
تبلنشتج لمقيهج 
األصميج الهعبد 

 خقييههب

2530 2530 2530 2530 2532 2532 2532 2532 2532 2532 

 22530 24539 26524 28555 31587 33565 36541 39539 42586 46533 صميجالقيهج األ

الشنواح ) 
 خبتع (

1751 1752 1753 1754 1755 1756 1757 1766 1761 1760 

الهعبهالح 
تبلنشتج لمقيهج 
األصميج الهعبد 

 خقييههب

2532 2532 2532 2532 2533 2534 2532 2532 2536 2534 

 9584 01503 01520 02528 03500 04594 06508 07568 .0960 21568 القيهج األصميج

الشنواح ) 
 خبتع (

1761 1762 1763 1764 1765 1766 1767 1776 1771 1770 

الهعبهالح 
تبلنشتج لمقيهج 
األصميج الهعبد 

 خقييههب

2532 2534 2535 2534 2530 2530 2535 2531 2534 0580 

 0580 2534 4505 6561 7565 8601 8543 8592 9503 9529 القيهج األصميج

الشنواح ) 
 خبتع (

1771 1772 1773        

الهعبهالح 
تبلنشتج لمقيهج 
األصميج الهعبد 

 خقييههب

0545 0507 0511        

        0511 0507 0545 القيهج األصميج

 66، ص.1774أكخوتر  10في الهؤرخ  114-74الهصدر: الجريدث الرشهيج لمجههوريج الجزائريج، هرشون خنفيذي رقن   
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