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 ملخص:
األثر المتولد عن  وقياس المؤسسات الجزائريةفي  إعادة تقييم التثبيتاتتطبيقات  استقراءالدراسة إلى  هذه هدفت   

الدراسة التطبيقية على  هذه ، حيث اعتمدتمؤسساتال نلعينة م 2002-2002لفترة ل القوائم المالية فيتطبيقها 
انطالقا من ت المؤسسافي  إعادة تقييم التثبيتات تطبيق تشخيصوذلك للوقوف على  لةحااألولى دراسة ؛ حالتين

ثل في معدل العائد متماللربحية لالتحليل المالي من خالل  الميزانية وأثره على المؤشرات المالية المتعلقة بالتثبيتات
قييم إعادة ت، أما الثانية فركزت على قياس أثر ل في معدل دوران األصولالمتمثولنسب النشاط  ،على األصول

ذلك و ، (Panel Dataمن خالل استخدام منهجية بيانات السالسل الزمنية المقطعية ) التثبيتات على القوائم المالية
وجدول  على جدولي جدول حسابات النائج اختبارات التكامل المشتركو  لناستخدام اختبارات جذر الوحدة لبيانات الباب

 .تغيير األموال الخاصة
التحليل  يكون في تثبياتإعداد القوائم المالية على أساس القيمة التاريخية للخيار  أن توصلت الدراسة إلى     

 سابات النتائججدول حمن  على كلتطبيق إعادة تقييم التثبيتات أثر  تبين وجود كما ،في كثير من الحاالت مضلالا 
ـنـفـيـذي رقم المـرسـوم ت، كما أثبت اختبار التغير الهيكلي اختالف هذا األثر بعد اعتماد جدول تغير األموال الخاصةو 

 . نفسهاول اجدعلى  2000لسنة 210 – 00
جدول تغير  ،ائججدول حسابات النت، تحليل المالي ،بئية محاسبية جزائرية، ثبيتاتتإعادة تقييم ال: الكلمات المفتاحية

 .األموال الخاصة
Abstract:   
This study aims to extrapolate the applications of re-evaluating the fixings in Algerian institutions and measuring 

the impact generated by its application in the financial statements for the period 2002-2009 for a sample of 

institutions. This applied study relied on two cases; The first is a case study in order to identify the diagnosis of 

the application of re-evaluation of fixings in institutions based on the Statement of Financial Position and its 

impact on the financial indicators related to fixations through the financial analysis of profitability represented 

in the rate of return on assets, and for activity ratios represented in the turnover rate of assets, while the second 

focused on measuring the impact of reassessment Consolidations to the financial statements by using the Panel 

Data methodology, using unit root tests of panel data and tests of co-integration on the tables of the income 

statement and the statement of changes in equity. 

The study concluded that the option of preparing financial statements on the basis of the historical value of 
the stabilizations is misleading in the analysis in many cases, as it was found that there is an effect of applying 
re-evaluation the fixings on both the income statement and the statement of changes in equity, and the 
structural change test proved the difference of this effect after the adoption of Executive Decree No. 07-210 
of 2007 on the same tables. 
Keywords: Re-evaluation of the fixings, Algerian accounting environment, financial analysis, income 
statement, statement of changes in equity.. 
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 مقدمة 

 

 أ
 

كل اهي وأحد أهم أجزاء ،أحد العناصر األساسية لألصول في الميزانيةتشكل التثبيتات      

الي الملموسة وغير الملموسة ونسبتها إلى إجم التثبيتاتع انو أعلى الرغم من اختالف  ،الشركة

دوًرا  لتثبيتاتاتلعب بحيث ، هامن الكبيرة، إال أنها تشكل الغالبية المؤسساتاألصول باختالف 

 . رالقرا يصناعلله أهمية بالنسبة  وهذا  ،مؤسسةلل القوائم الماليةمهًما في 

معايير الع مالبيئة المحاسبية الجزائرية وفق لتثبيتات ل المعالجات المحاسبية تتقارب   

إثارة  عاضيالمو هي واحدة من أكثر التثبيتات إعادة تقييم  جعلمما هذا و ، حاسبة الدوليةمال

 موح بهاوغير مس، المعايير الدولية لتقارير الماليةو في الجزائر بها  امسموح كونها ،للجدل

 .األمريكية المتحدة الواليات في المستخدمة عامة بصفة المقبولة المحاسبية لدى المبادئ

 في لموسةالم وغير الملموسة األصول قياس يمكن الجزائرية البئية المحاسبية ِغَرار على    

 نموذج عتمدي  حيث  ،العادلة بالقيمة أوالتاريخية  بالتكلفة األولي لالعتراف الالحقة الفترات

 تعيد التي طريقةال تعتمدو ، لكونها ليس اجباريا اإلدارة حكم على المختارالتثبيتات  تقييمإعادة 

 إعادة تقييم بحيث ،والحجم واالتجاه والتوقيت القرار قضايا على أصولها تقييم مؤسسةال بها

ا مايثير اإلشكالية وهذ لمؤسساتلالقوائم المالية  على ثرؤ يمما   متغير بمتغير السوق التثبيتات

  .التالية

 تمثلت ومعالجتها دراستها إلى البحث هذا يرمي التي اإلشكاليةإشكالية الدراسة :   .1

 في:



 مقدمة 

 

 ب
 

ثار تطبيق إعادة تقييم التثبيتات على القوائم المالية في البيئة المحاسبية آماهي 

 ؟دراسة حالة لعينة من مؤسسات جزائرية الجزائرية

 رع عن هذه اإلشكالية جملة من التساؤالت هي: فتت

لتكلفة اباعتماد على  المواصلةتثبيتاتها دون إلعادة التقييم  المؤسسة اختيارهل   -1

 ؟ المالية  النسب صحة على سلبا يؤثرالتاريخية 

 ؟تغير األموال الخاصةجدول  على التثبيتات تقييم إعادة تطبيق أثر ماهو -2

 ؟ النتائج حسابات جدول على التثبيتات تقييم إعادة تطبيق أثر ماهو -3

 قبلخاصة ال األموال تغير جدولعلى  التثبيتات تقييم إعادة تطبيق أثر يختلف هل -4

 تقييم إعادة بشـروط المتعلق 2770 لسنة 217 – 70 رقم تـنـفـيـذي المـرسـوم صدور وبعد

 المقفلة لميزانيةا في الـواردة لالهـتـالك الـقـابـلـة وغير لالهتالك القابلة العينية الثابتة األمـوال

 ؟التجاري للقانون الخاضعة والهيئات للمؤسسات 2772 سنة ديسمبر 31 في

 وبعد بلق حسابات النتائج جدول على التثبيتات تقييم إعادة تطبيق أثر يختلف هل -5

 األمـوال تقييم إعادة بشـروط المتعلق 2770 لسنة 217 – 70 رقم تـنـفـيـذي المـرسـوم صدور

 31 في لمقفلةا الميزانية في الـواردة لالهـتـالك الـقـابـلـة وغير لالهتالك القابلة العينية الثابتة

 التجاري؟ للقانون الخاضعة والهيئات للمؤسسات 2772 سنة ديسمبر
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 فرضيات الدراسة :  .2

 ثبيتاتها تقييم ت إعادة يوجد تأثير سلبي على صحة النسب المالية الختيار المؤسسة

 .على التكلفة التاريخيةالمواصلة باالعتماد  دون

 جدول ىعل التثبيتات تقييم إعادة لتطبيق إحصائية دالله ذو معنوي أثر يوجد ال 

 .الخاصة األموال تغير

 جدول ىعل التثبيتات تقييم إعادة لتطبيق إحصائية دالله ذو معنوي أثر يوجد ال 

 .حسابات النتائج

   صدور وبعد قبلجدول حسابات  على التثبيتات تقييم إعادة تطبيق أثر يختلف القد 

 األمـوال تقييم إعادة بشـروط المتعلق 2770 لسنة 217 – 70 رقم تـنـفـيـذي المـرسـوم

 في المقفلة زانيةالمي في الـواردة لالهـتـالك الـقـابـلـة وغير لالهتالك القابلة العينية الثابتة

 .التجاري للقانون الخاضعة والهيئات للمؤسسات 2772 سنة ديسمبر 31

   قبل بعدو  قبلالخاصة  األموال تغير جدول على تقييم إعادة تطبيق أثر يختلف القد 

 إعادة بشـروط المتعلق 2770 لسنة 217 – 70 رقم تـنـفـيـذي المـرسـوم صدور وبعد

 في لـواردةا لالهـتـالك الـقـابـلـة وغير لالهتالك القابلة العينية الثابتة األمـوال تقييم

 للقانون الخاضعة والهيئات للمؤسسات 2772 سنة ديسمبر 31 في المقفلة الميزانية

 .التجاري

 



 مقدمة 

 

 ث
 

 أهمية ادراسة:  .3

 العلمي توىالمح إثراء وكذلك العلميه، المكتبه إثراء في الدراسة هذه النظرية: تسهم األهمية 

 المحاسبية البيئة في وأثره على القوائم المالية تقييم التثبيتات بإعادة يتعلق فيما المحاسبي

براز  ناولتت التي السابقة الدراسات خالل من المجال هذا في الرائدة التجارب الجزائرية، وا 

 الدراسة. هذه

 في لجزائريةا االقتصادية المؤسسات مساعدة في التطبيقية: تبرز أهمية هذه الدراسه األهمية 

الباحثين  فيدت أن يمكن كما المالية من خالل إعادة تقييم التثبيتات، المعلومات مستوى تحسين

 المالية. القوائم لىع التثبيتات تقييم إعادة تأثير مستوى بمعرفة  المحاسبة مجال والمهتمين في

 أهداف الدراسة: .4

  لتثبيتاتا تقييم بإعادة تحيط التي النظرية والقانونية الجوانب أهم على التعرف محاولة 

 الجزائر. في

  مرتبطةالالبيئة المحاسبية الجزائرية أو خارجها في  ة سواءً يكاديممعرفة الدراسات األ 

 .ثير إعادة تقييم التبيتاتأتب

  في الجزائر بيتاتثالتي تطبق إعادة تقييم الت استقراء القوائم المالية.  

   ة في المؤسسات االقتصادي التثبيتات على القوائم المالية تقييم إعادة قياس آثار

  .الجزائرية
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 دود الدراسة:ح .5

 تتمثل حدود الدراسة في: 

 ةقتصاديإ اتمؤسسل التثبيتاتتقييم  إعادة موضوع على ةالدراس هذه تقتصر: حدود موضوعية 

 المالية. على القوائم التثبيتات تقييم إعادة ثيرأت برازإ خالل من وهذا ةجزائري

 بقطاع ةاشطالن ةالجزائريية االقتصاد المؤسسات بعض على ةالدراس هذه تطبيق: حدود مكانية 

 .في ذلك الوقت الجزائر ةبورص في ةالمدرجو  ة،الطاق الخدمات، ،ةالصناع

 ةالدراس هذه قتطبوقائمة التثبيتات  نظًرا لصعوبة الحصول على القوائم الماليةزمنيه:  حدود 

 ةغاي الى 2772 ةسن من الممتده ةلفتر  ةجزائري ةقتصاديإ مؤسساتل القوائم المالية على

2772  . 

 مبررات اختيار الموضوع :  .2

 : في الموضوع اختيار مبررات تمثلت

 قوائم الماليةعلى ال التثبيتات تقييم إعادة تأثيرات موضوع في طالبلل الشخصي الميول. 

 محاسبة التخصص بمجال التثبيتات تقييم إعادة موضوع ارتباط. 

  جزائرية ةقتصاديإ مؤسساتل ةالمالياالطالع على القوائم. 

 لممارساتا بين ةالمقارب ةومحاول ةوالمالي ةالمحاسب في اهوتعميق المعارف محاولة توسيع 

 .ةالمختلف ةالمحاسبي
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 منهج الدراسة :  .7

 البحثية تتمثل في: المناهج  من مجموعه استخدام تتطلب الدراسه موضوع طبيعة

 لدراسةا من النظري الجانب في المنهج هذا استخدام تم: التحليلي الوصفي المنهج 

 كتبال طريق عن بالموضوع عالقة لها التي والمعلومات المفاهيم جمع خالل من وهذا

 تخدمهااس تم التي المتاحة العلمية المصادر من وغيرها العلمية والمقاالت واألطروحات

 الدراسة. هذه في

 ستقراءا خالل من التطبيقي الجانب في المنهج هذا استخدام تم:  االستقرائي المنهج 

خالل  الجزائرية، من االقتصادية مؤسساتلل السنوية والتقارير المالية القوائم بنود

  .لفة التاريخية أو بالقيمة المعاد تقييمهااستخراج قيمة التثبيتات سواء بالتك

 عرفة م خالل من التطبيقي الجزء في المنهج هذا استخدام تم:  الحالة دراسة منهجال

 .الجزائرية صاديةقتاإل للمؤسساتالتثبيتات على القوائم المالية  تقييمعادة إمقدار تأثير 

 اهتحليل خالل من ةالمجمع والمعلومات البيانات ةمعالج في: التحليلي المنهج 

 دواتاأل من ةمجموع على ةالتطبيقي ةالدراس في االعتماد تم حيث ا،هوتفسير 

 محتوى تتضمن التي البانل لبيانات ةالوحد جذر اختبار ا:همن ةوالقياسي ةحصائياإل

 تقديرلبيانات البانل، ول المشترك التكامل واختبارات معا والزمني المقطعي المعلومات

 التغير اختبار استخدام تم كما ةالمدمج ةالمجموع وسط استخدام تم ةالدراس نماذج

 على لتثبيتاتا تقييم إعادة تطبيق وبعد قبل الحاصل التغيير على للحكم وذلك يكليهال
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 المعطيات ةمعالج وتمت النتائج حسابات وجدول ةالملكي حقوق في ةالمتمثل المتغيرات

 .2ايفيوز البرنامج ةبواسط

 مصادر الدراسة :  .8

 للغاتا بمختلف الكتب من ةمجموع في فتمثلت اهعلي االعتماد تم التي المصادر ماأ     

مواقع وال والدراسات والبحوث والمجالت الدوريات وكذلك ،ةواالنجليزي ةالفرنسي ةالعربي

 التطبيقي لجانبا وفي ةالنظري ةالناحي من لموضوعل ةالمختلف العناصر تناولت التي االلكترونية

 .ةالدراس مؤسسات الجزائرية محللل ةالسنوي التقارير على

 :الدراسةصعوبات  .2

ن  المطلوب لجهدا عين وذلك بطبيعته، البحث يفرزه شيء فذلك صعوبة البحث في شكونا وا 

 :في مثلت صعوبات من البحث اعترض ما أهم إن   فنقول ألهميته، فيذكر العلمي البحث في

 .مركزة بصفة الدراسة موضوع تناولت المراجع التي توفر عدم -

صعوبة الحصول على المعلومة من المؤسسات محل الدراسة، وبالتالي عدم تمكننا من  -

 .الحالةالحصول على العديد من المعلومات المهمة إلنجاز الدراسة 

ة إضافة مع صعوبة توفر القوائم المالي التثبيتات تقييمإعادة  طبقتصعوبة إيجاد مؤسسات  -

 .التثبيتات قوائم لىإ
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ة وخاصة في ظرف جائحلمؤسسات الدراسة سواًء لجمع مصادر الدراسة أو  صعوبة التنقل -

  خذ المعطيات.رونا ألكو 

 : هيكل الدراسة -9

طبيعة وأهداف الدراسة تقتضي تناول جانبين أساسيين هما الجانب النظري، والذي يعني 

ة الدراسة في سقاط إشكاليوالجانب التطبيقي إل بتوضيح مختلف المفاهيم المتعلقة بالدراسة،

 الواقع الممارس، وذلك وفق الخطة التالية:

 التثبيتات تقييم إلعادة النظري اإلطار الفصل األول:

في  م التطرقتالتثبيتات، حيث  تقييمعادة أهم الجوانب النظرية إل تم توضيحهذا الفصل في 

مبحث الثاني ما في الألها،  المحاسبية والمعالجة هتالكهااو  التثبيتات مفهوم الىالمبحث األول 

وء على إعادة تم تسليط الض أما بقية المباحثالتثبيتات  تقييم إلعادة النظري تناول اإلطارتم 

جوانب ي فهم الدراسات التي خاضت أو  ،التثبيتات من جانبي الجبائي والمحاسبي تقييم

 الموضوع.  

  الجزائرية المحاسبية البيئة حسب المالية القوائمالثاني: الفصل 

وكذلك  ها،قحمالح مجموعة من المفاهيم المتعلقة بالقوائم المالية و يوضت تمفي هذا الفصل 

المالي للقوائم  والتحليل المالية القوائم منها تبنى التي العناصر وقياس على االعتراف التعرف

 .المالية
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 البيئة في ماليةال القوائم على التثبيتات تقييم عادةإ لتأثير تطبيقية دراساتالفصل الثالث: 

 .جزائرية لمؤسسات الجزائرية المحاسبية

 الدراسة متقس ،المالية القوائم على التثبيتات تقييم عادةإ تطبيق على الوقوف أجل من ومن

 المؤسسات في التثبيتات تقييم إعادة تطبيق تشخيص األول المبحث مبحثين، إلى التطبيقية

 فهو الثاني المبحث ، أما2772-2772 للفترة المؤسسات  على التطبيق خالل من الجزائرية

 المحاسبية بيئةال في المالية القوائم على التثبيتات تقييم عادةإ ثرأل قياسية دراسة عن عبارة

 نفسها. للفترة جزائرية لمؤسسات الجزائرية



 

 

 

 

 

 

 

الفصل األول: اإلطار النظري  
 إلعادة تقييم التثبيتات
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 تمهيد:

 تصدراديا قتصإفهي تمتلك عمًرا  ،المؤسسةأصول تجزأ من يال  اتعتبر التثبيتات جزء   

أهم  منة سوقيال بالقيمة الثابتةاألصول  تقييم أن إعادة، إال قتصاديةذات صبغة إ منه منافع

 عملت يهف وبالتالي ،المؤسسةأصول  لقيم الحقيقي الوضع تعكسالتي  المحاسبية السياسات

 ل الصادقالمالئمة والتمثي تتمثل في الجيدة المالية للمعلومات أساسيتين خاصيتين رفع على

التي و  لتقييمل أخرى بطرق SCF المالي يالمحاسب نظامسمح الالتاريخية  التكلفة طريقة بخالفو 

 .إعادة التقييم في رئيسي بشكل تمثيلها يتم

إعادة هو همنا أما الذي ي ،المعنوية بشكل عامالتثبيتات العينية و  تعريفالفصل هذا  لو ايتن 

يات النظرية األدب إلى طرقحيث تم الت ،تقييم التثبيتات والذي سوف نتعرض له بشكل واسع

االستخدامات ب كل ما يتعلقو  به،فاهيم المتعلقة مالتحتوي على التي و  التثبيتات،إلعادة تقييم 

 تقييم إلعادة ةالقانوني المراجعة أيضا لو اتن كما التثبيتات،المحاسبية لفائض قيمة إعادة تقييم 

 زيفي موضوع الدراسة مع ذكر ما يم تضخاالتي  أهم الدراساتمع سرد  الجزائر في التثبيتات

  .األخرىالدراسة عن الدراسات 
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 معالجة المحاسبية لها المفهوم التثبيتات واهتالكها و  ل:وال المبحث 

 وتسيير لرئيسيةا أنشطتها تنفيذ في المؤسسة مساعدة في كبير بشكل التثبيتاتاهم تس    

 ول،األص هذه بنود أحد وجود من عملها طبيعة عن النظر بغض ميزانيةية أ تخلو ال أعمالها،

 لسابقا الوطني المحاسبي المخطط مع مقارنة اختالفات عدة المالي المحاسبي النظام عرف وقد

 وهذا تعريفها يف وحتى ،اهتالكها طرق أو التسجيل كيفية فيتقييم ال طرق في سواء لالستثمارات

 التثبيتات دراسة المبحث هذا خالل من لو اسنح أننا إال ،رمعايي عدة به جاءت لما موافقة

 .المحاسبية تهاومعالج هتالكهااو 

 تعريف التثبيتات وعناصرها وخصائصها. ل:وال المطلب 

أجل  من ةالمؤسس حوزهاتالتي مرتكزات المن  وغير الملموسة الملموسة التثبيتاتتعتبر 

 يستخدم حمصطل، هو مالية سنة من أكثر إلى استعمالها مدة تستغرق أن يفترض والذي ،اإلنتاج

 .قودن إلى بسهولة تحويلها يمكن الالتي  والممتلكاتاألصول  إلى لإلشارة المحاسبة في

 تعريف التثبيتات-1

 لمؤسسةا عليها حصلت المستقبل، في محتملةإقتصادية  منافع أنها: علىاألصول  تعرف

قتصادية إلا المنافع لهـذه يمكـن حيث الماضية، األحـداث أو للعمليات نتيجـة لرقابتهـا تخضع أو

   طرق: بعدة المؤسسة على تتدفق أناألصول  في المتضمنة المستقبلية

 .والخدمات السلع إنتاج فياألصل  يستخدم أن يمكن -

 .أخرىأصول ب يستبدل أن يمكن -

  .االلتزام وسداد لتسوية يستخدم أن -
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  المؤسسة. مالك على يوزع أن -

 اعـتماده ـنم أكثر المؤسسة لرقابة الخاضعة الموارد فكرة على الثابتةاألصول  مفهوم يعتمد

األصل ف ،الشكل على الجوهر تغليب مبدأ مع يتوافق ما وهذا تمتلكها،التي  الثروة فكرة على

 وثائق ابلغي القانونية الناحية من للمؤسسة ملكا ليس تمويلي إيجار عقد وفق عليه المحصل

 المنافع ءباقتنا قامت ألنها لسيطرتها يخضع فإنهقتصادية اإل الناحية من لكن ذلك، تثبت

 .1اغلب عمره اإلنتاجي تمثل لفترة منه المتوقعةقتصادية اإل

 في استخدامهاأجل  من المؤسسة تملكها ةمعمر أصول  بأنها :2األصول الثابتة عرفت       

 شروط ثةثال يتوفر نأ ويجب سنة عن عمرها ويزيد بيعها ألغراض وليس التشغيلي نشاطها

 : وهي ثابتااألصل  يعتبر حتى ةمجتمع

 األصل. لهذا المؤسسة امتالك -1

 ة.سن عن قتصادياإل مرهاع يزيد نأ -2

 .بيعها إعادة وليس التشغيل هو اقتنائها من الغرض يكون نأ -3

 لمتناقصةا صولاأل طبيعة اًل:أو ما عكس األصول الثابتة هي األصول المتناقصة ويقصد بها أـ

 اهرهاظ على أو رضاأل باطن في سواء الثروات تلك المتناقصة صولاأل تمثل وخصائصها:

 ويمكن ،يرهاوغ والفوسفات والنحاس والذهب والنفط كالفحم المعدنية الثروات عليها مثلةألا ومن

                                                           

للنشر، القاهرة مصر ، دار زهران التدقيق الداخلي للتثبيتات في المؤسسات االقتصادية ،مريم عمارةو حامد نور الدين1 
 .142، ص2112،
 .312ص ، 2019،عّمان، األردن، دار اليازوري العلمية للنشر والتوزيع، تقييم الشركات العائلية ،رندة الدبل 2 
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 ذتستنف رضاأل باطن في المخزونة الطبيعية صولاأل تلك نها:أ على المتناقصة صولاأل تعريف

 االستخراج مجردب نهائياً  منتجا وتصبح ،تعويضها أو ستبدالهاا يمكن وال االستخراج عملية ثناءأ

 األرض. بباطن مخزونة بقيت نإ الوقت مرور لمجرد قيمتها تفقد ال امبين

 التالية: بالخصائص المتناقصة صولاأل تتصف  

 الطبيعة. في متواجدة  

 االنتاج. عملية ثناءأ تستنفد  

 منها. قدف   عما التعويض أو هالاستبدا يمكن ال  

 استخراجها. بمجرد لو امتد أصل الى تتحول أو نهائياً  منتجاً  تعتبر 

 1مخزنة في األرض بقيت اطالم الوقت بمرور قيمتها تفقد ال.  

 متناقصةال لألصول السابق التعريف من الثابتة: صولواأل المتناقصة األصول بين الفرقو 

 الثابتة ولاألص عن الجوانب من العديد في تختلف أنهايتضح  بها تتصف التي والخصائص

 مدة به حتفاظاال بقصد ىقتني   الثابت صلاأل امبين االختالف جهأو  من عدداً  يأتي اموفي ،األخرى

 المتناقصة صولألا امبين البيع، بهدف وليس نتاجاإل عملية في منه االنتفاع بقصد نسبياً  طويلة

 تنقص ال لتيا الثابتة صولاأل غير على ،كميتها بنقصان نتاجاإل تستنفد حيث دائمة، ليست

  تدريجيًا. تقل االنتاجية طاقتها نأ رغم االستخدام ثناءأ كميتها

 

                                                           
 .193ص، 2111 عّمان األردن، ،دار اليازوري العلمية للنشر والتوزيع ،والغازمحاسبة النفط  ي،او الز عبد الخالق مطلق  1
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 العينية:مفهوم التثبيتات  1-1

تقديم ) نتاجاإلاستعماله في أجل تحوزه المؤسسة من  امراقب امادي أصالتعتبر التثبيتات  

 كثرأفترض أن تستغرق مدة استعماله والذي ي   (إدارية راضألغاالستعمال و  اإليجار، خدمات،

 .من سنة مالية

 نوتتضم الحسية أو الملموسة شياءاأل على مادي ةكلم طلقت :الملموسة األصول المادية

 ،رىأخأصول و  ،واآلالت ،والمعدات ،والعقارات ،كاألراضي الماديةاألصول  على األمثلة بعض

 .1ملموس وجود لها

 ألصول،ا: طبقا للقاعدة العامة لتقييم الحسابات العينية في التثبيتات إدراجمبادئ  1-2

 : هما يدرج التثبيت العيني في الحسابات كأصل مع احترام شرطين أساسيين

ع من المحتمل أن ترتبط به منافبمورد مراقب بسبب أحداث سابقة و  يتعلق األمركان إذا  -

 مستقبلية.إقتصادية 

 .2كانت تكلفته ممكنة التقدير بصورة صادقة إذا -

 

 

 

                                                           
الخليج للنشر  إلى، دار من المحيط ، القاموس الشامل في إدارة البنوك والنقود والمصارف الحديثةوسيم أبو عريش 1

 .33، ص2112والتوزيع، عمان األردن،
 .24،ص 2114الصفحات الزرقاء،الجزائر، ،نظام المحاسبة الماليةي،و لخضر عال 2
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  :1المعنويةالتثبيتات  مفهوم-2

من خالل تعريف غير ملموس هو أصل غير نقدي قابل للتحديد و  المادي غيراألصل 

 :بالصفات التاليةملموس يجب ان يتمتع ال غيراألصل ملموسة نجد أن ال غيراألصول 

  كان: إذاللتحديد  قابالاألصل يعتبر  :(التشخيص إمكانيةالتحديد ) إمكانية -

 .استبداله أوبيعه،  تأجيره،ؤسسة حيث تستطيع الم للفصل،قابال  *

  حقوق قانونية. أومن اتفاق تعاقدي  أ* ينش

ية كما مستقبلإقتصادية تحقق من خالله المؤسسة منافع : (مورد تحت رقابة )السيطرة -

 منها.تستطيع الحد من إمكانية استفادة الغير 

بلية من المستققتصادية اإل قد تشمل المنافع منتظرة:مستقبلية إقتصادية وجود مزايا  -

أخرى  عمناف إلى باإلضافةتخفيض التكاليف  أوبيع المنتجات  غير ملموس اإليراد من أصل

 .لألصلمرتبطة باستغالل المؤسسة 

 

 

 

 

 

                                                           

 .121،ص 2112الصفحات الزرقاء،الجزائر، ،معايير المحاسبة الدوليةي، و لخضر عال
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 مفهوم االهتالك وطرق معالجته واحتسابه الثاني:المطلب 

أجل هذا من و  ،سنة كل نهاية في التثبيتات بجرد القيام المالي المحاسبي النظام فرض لقد

 يعتبر منز  مرور أو نتاجاإل بسبب قيمتها من التثبيتات هذه فقدت ذاإف ،األصولثبات حالة إ

 فقدان سابح يمكن الجرد طريق وعن للتراجع قابل غير وهو ،التثبيتات لعناصر االكتها هذا

 .الدورة عناصر ضمن اوتسديده قيمتها

 التثبيتات: اهتالك مفهوم  -1

 األصول قييمت لتصحيح ةمحاسبي ةطريق نهأ االهتالك عرفي   :المفهوم القانوني والمحاسبي

 للتطورات ةجنتي أو باالستعمال، الزمن، بمرور تالكهالل ةالقابل األصول  ةقيم تناقص يؤكد وهو

 .خرآ سبب يأ أو ةالتقني

 سأر  ليشك وهو ،األصول لتجديد ةساسيأ موارد خلق إلى االهتالك يهدف: المفهوم المالي

 تاالهتالكا ةلمحاسب الوطني المخطط فعر   لقد ،ةالجديداألصول  لتمويل موجه مهتلك مال

 .ةتثمر المس موالاأل رؤوس تكوين إعادةب وتسمح االستثمارات ةقيم تناقص ثباتإ تمثل نهاأ

جلت س  لتي ا الثابتاألصل الك هو نظام يتم بموجبه توزيع تكلفة تاالهمفهوم االهتالك: 

 ،هتمثل العمر اإلنتاجي المتوقع ل والتي ،األصلبالدفاتر على السنوات المستفيدة من خدمات 

كبدتها تالتي يجب أن تتحمل بنصيبها من التكلفة  الثابتاألصل أي أن كل سنة من عمر 

 سبيل الحصول عليه.  في المؤسسة

الك ستهأي ا ،تسمى )مصروف االستهالك( الثابتاألصل ونصيب السنة من تكلفة  -

 . األصول المعنوية
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 ةنتيج الثابت لاألصب تلحقالتي  ةالخسار  تقدير ةكيفي من انطالقا االهتالك ةطريق تحديد يتم

 ةار الخس كون تالكهاال طرق تحديد على ةالمساعد العوامل أهم ومن ،الزمن مرور مع استعماله

 .1قنيالت التطور عن أو صللأل المادي التدهور عن ةناتج تكون األصل ةقيم تناقص أو ةمقدر 

 على االهتالك يـوزع وبحيـث منتظم بشكل والمعـدات والمصانع الممتلكاتيجب استهالك 

 أصل ةتكلف من جزء أو كمصروف إمـا االهتالك بمبلـغ االعتراف ويتم لألصل، اإلنتاجي العمر

  التصنيع(. آالت )اهتالك آخر

 لتلك كاالهتال مبلـغ تحـديـد يـتـم األصل، أجـزاء لـبعض اإلنتاجي العمر اختالف حالة في -

  األخرى. األجزاء عن مستقل بشكل األجزاء

 اكتشاف ةحال وفي دوري، بشكل لألصـل المتبقيـة والقيمة اإلنتاجي العمر مراجعة يتوجب -

 السياسات (8) رقم الدولي المحاسبي ـاريالمع حسـب ذلـك معالجـة يتوجب ذلـك في تغيير وجود

 مصروف لتعدي وجوب عن ينص والذي واألخطاء، المحاسبية التقديرات في المحاسبية التغيرات

 السابقة. الفترات اهتالك عن تعديل أي إجراء عدم مع الالحقة، والفترة الحالية للفترة االهتالك

ستخدم ت أو تستغل أن يتوقع الذي نمطال المستخدمة االهتالك طريقة تعكس أن وجبتي -

 .2لألصلقتصادية المنافع اإل فيه المؤسسة

                                                           
دارة الزمات المالية في أطار المؤسسات االقتصاديةاخالد احمد على محمود،   1 دار الفكر الجامعي، ، اقتصاد المعرفة وا 

 .144، ص2119مصر، 
 .322 :سبق ذكره ص، مرجع بلرندة الد 2
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ادي، مغير  أوالمرتبطة بأصل مادي قتصادية عبر االهتالك عن استهالك الميزات اإلي  

ن طرف دمج مذي ي  ال لألصلويدخل ضمن القيمة المحاسبية  ،نه تكلفةأمحاسبيا على  لسجي  

 .المؤسسة لحاجاتها

مدة  صعوبة تحديد)معروف مدة استعمالها غير التي بالنسبة للتثبيتات المعنوية     

نمايمكن حساب االهتالك  ال (استعمالها لمحققة اوفحص قيمتها الصافية مع قيمتها يتم مقارنة  وا 

  .1في نهاية كل سنة وعند وجود نقص في القيمة نقوم بتخصيص مؤونة

 إهتالك التبيتات العينية: 

 ،عاما21 ويعنمـبيت ثـفعـية ألي تز المدة الـنو ايفـترض أال تـتج: المعنوية الصول طفاءمدة ا

فـإن المـعـلومـات الخـاصة  بـتـاتا،عـدم حصـوله  أووفـي حالة حـصول االهتالك في مـدة أطـول 

    .2بذلك تقدم في ملحق الكشوف المالية

 :3االهتالكطريقة 

قتصادية ( استهالك المزايا اإلrythmeن تترجم وزن )أطريقة االستهالك المستخدمة يجب 

يجب  مكن تحديده بشكل موثوق منه،كان هذا الوزن ال ي إذا المؤسسةالمستقبلية لألصل من قبل 

                                                           
 . 133ص، 2112 ،الجزائر دار عبد اللطيف للطباعة، ،المحاسبة المالية حسب النظام المحاسبي المالي ،صالح حواس 1
 مدونة وكذلك وعرضها المالية والكشوف والمحاسبة التقييم لقواعد المحدد 2118 جويلية 22 في المؤرخ المالية وزارة قرار 2

 .19ص 2119 مارس 23 بتاريخ الصادرة 19 العدد. الجزائرية للجمهورية الرسمية الجريدة، سيرها وقواعد الحسابات
، ديوان 2010/،2002المحاسبة المعمقة وفقا للنظام المحاسبي المالي والمعايير المحاسبة الدولية هوام جمعة،   3

 .21:ص 2112المطبوعات الجامعية الجزائر،
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جه في ال في حالة دمإ باألعباءتطبيق طريقة االستهالك الخطي وتسجل حصص االستهالكات 

 . نفسها المؤسسةالقيمة المحاسبية ألصل منتج من قبل 

 القيمة الباقية: 

 ي الصفر، باستثناء:و ان تسأالقيمة الباقية للتجهيزات المعنوية يجب 

 .عهد بإعادة شراءها في نهاية مدة االستخدامت   أن الغير -

ن وأنه م ،هذا السوق إلىوجود سوق نشطة وأن القيمة الباقية يمكن تحديدها بالرجوع  

 األصل.ن مثل هذا السوق سيوجد في نهاية مدة استخدام أالمحتمل 

  1هتالك وطريقة اال عادة مراجعة مدةإ -2

المدة المدة الـنفعـية والـقيـمة المتـبقـية في أعـقاب  يجب أن تـدرس دوريا طريقة االهتالك

ـرة من ـظتـنـملرة ايلـلوتـهم تعديل م ة حـدوثلففي حا ةيينعــقــة عــلى الـتـثـبـيـتات الـطــبّ المـ   الـنفـعية

هذا التغير  لكي تعكستقـديرات والعات التوق األصول تعدلجة عن تلك تانالقتصادية نافع اإلملا

ذا تبين أن مثل هـذا التغيير أمر ضروري، في الوتيرة كـمـا لو كـان يدرج في الحـسـابـات  فإنه وا 

والسنوات  ةهتالكات الـســـنة المالـيالـبـلغ المخصص لما ويضبط ،تقـديـر محـاسبيل اتـغـيـر 

 .ستقبليةلما

 

                                                           
 مدونة وكذلك وعرضها المالية والكشوف والمحاسبة التقييم لقواعد المحدد 2118 جويلية 22 في المؤرخ المالية وزارة قرار 1

 .9ص ، ذكره سبق مرجع ،سيرها وقواعد الحسابات
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 :1المعنويةالصول الخسارة في قيمة 

 المحاسبيةمته وقيأة خاصة لكل تجهيز معنوي مقارنة قيمته القابلة لالسترداد شيجب على كل من

تجهيز لاكان هناك دليل على أن  إذاالصافية بعد االستهالكات في نهاية كل دورة وفي كل مرة 

قيمة  لىإن ترجع قيمة المحاسبية الصافية أالمعنوي قد فقد من قيمته )خسارة في القيمة(، يجب 

 .االسترداد

 : 2طرق معالجتها واحتسابهاأنواع و 

   حسب عامل النفاذ واإلنتاجيةاهتالك و حسب عامل الزمن  اهتالك :نوعان لالهتالك

 منها:نجد فيه طرق مختلفة نذكر  االهتالك حسب عامل الزمن

 لألصل.ثابت على مدة النفعية  عبء إلىيقود  الثابت: أواالهتالك الخطي 

 القيمة الباقية المتوقعة  –األصل قاعدة االهتالك = القيمة 

 قاعدة االهتالكقسط االهتالك = 
  العمر االنتاجي
 100 × 

 .النفعيةاألصل عبء متناقص على مدة  إلىيؤدي  المتناقص:االهتالك 

  المعاملالثابت  امتالكمعدل  معدل االهتالك المتناقص =

 .1.3سنوات يكون معامل  4إلى 3 من- التثبيتات:كان عمر  إذا

 .2معامل سنوات يكون  2إلى 3من  -                        

                                                           
 .21هوام جمعة، مرجع سبق ذكره، ص 1
الجزائر لى، و طبعة األ هومة،دار  ،الماليالمحاسبة المالية حسب النظام المحاسبي  سماي،علي و  عبد الوهاب رميدي 2
 . 132,133 :، ص ص2111،
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 .2.3سنوات يكون معامل  12أكثر من  -                        

 عبء متناقص على مدة النفعية لألصل.  إلىيؤدي  المتزايد:االهتالك 

 رقم السنة المالية ×األصل = القيمة 1قسط السنة 

 مجموع ارقام السنوات
 

  يلي: ولحساب قسط االهتالك يجب توفر ما

 (األصل )القيمةالتثبيت  تكلفة-1

  يلي:اإلنتاجي وقد حددت كما  العمر-2

 .%1سنة يهتلك بمعدل  111العقار:  -

 .%3إلى %2سنة تهتلك بمعدل  31إلى 21المصانع : من  -

  %.11سنوات تهتلك بمعدل  11 وأدوات:معدات  -

 % .23إلى %21سنوات تهتلك بمعدل  13إلى 14من معدات نقل :  -

 % .11بمعدل سنوات تهتلك  11تجهيزات المكتب :   -
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 :يهعل الثر الضريبيو  عنه االستغناءمعالجة المحاسبية لالهتالك وكيفية ال الثالث:المطلب 

الجات األساسية من المع عند نهاية كل سنة مالية التثبيتات تالمعالجة المحاسبية لالهتالكاتعتبر 

 للقوائم المالية من خالل تخصيص مصاريففي السجالت المحاسبية بحيث تعطي توازن 

  محسوبة على أساس طرق قانونية.  االهتالك

 :1لالهتالكالتسجيل المحاسبي -1

تقوم المؤسسة بتسجيل  n/31/12عند نهاية كل دورة مالية  المعنوية:هتالك القيم اال -1

المؤونات وخسائر القيم و  اإلهتالكاتمخصصات  281حـ/القيم المعنوية  قسط اهتالك

اهتالك القيم المعنوية دائنا وعند االنتهاء  281ويجعل حـ/ ،مدينا ةجاري أصول غير –

لتطوير االمصاريف المتعلقة بالتنمية و  إخراجيتم لالهتالك(  األخيرةمن اهتالك )السنة 

 لالهتالك.دائنا بالقيمة اإلجمالية  x21ويجعل حـ/مدينا  281من ميزانية فيجعل حـ/

  :القيم الثابتة اهتالك -2

 281حـ/عند نهاية كل دورة تقوم المؤسسة بتسجيل قسط االهتالك الخاص بها فيجعل 

 االهتالك. دائنا بقسط  28ويجعل حـ/ مدينا،وخسائر القيم والمؤونات مخصصات اإلهتالكات 

فيجعل مجموع حساب  المؤسسة، تموجودايهتلك التثبيت بالكامل يتم إخراجه من  وعندما

  .مدينا ويجعل حساب التثبيت المهتلك دائنا بتكلفة شرائه 28االهتالك 

                                                           
 .133:، صنفس المرجع السابق 1
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 :1المؤسسةعند خروجها من  المعنويةالصول تقييم  -3

ن عـندما يـكو  أو المؤسساتمعنوي من الميزانـية عـند خروجه من  أوـيت عـيـني بتـثذف أي يح

ية إقتصادينـتظر مـنه أي منفـعة  مؤسسةعد الي ولم مة،االستعمال بـصورة دائ األصل خارج

 مسـتقـبليـة ال من استـعماله وال من خروجه الحقا.

من  وأمــعــنــوي خــارج الخـدمــة  أوة من وضع أي تــثـبــيت عــيــني يـتـر المتأئــساختحدد األرباح وال

 ،لقـدرة والـقيـمـة المحـاسبـيـة لألصلمخروجه عن طريق الفرق بين منتوجات الخروج الصافية وا

 في حساب النتائج. كأعباء عملياتية أووتدرج في الحـسـابات كمنتوجات 

 التثبيتات: تقييم إلعادة  ةالنظري االدبيات الثاني:المبحث 

 اتالتثبيت تقييم إمكانيةقتصادية اإل مؤسساتلل SCF المالي المحاسبي النظام سمحلقد  

 في الحقيقية تهابقيم التاريخية بتكلفتها الحسابات في ليوّ األ إدراجها بعد مسبقا المحددة المادية

 دورية مليةعتقييم  إعادة عملية وتعتبر ،اجبارية غير العملية هذه أن إلى التقييم، إعادة تاريخ

 ةالسوقي قيمتها عن اكبير  اختالف المعنية للتثبيتات المحاسبية القيمة تختلف ال حتى بانتظام تتم

  .اإلقفال بتاريخ

 

 

                                                           
 وكذلك وعرضها المالية والكشوف والمحاسبة التقييم لقواعد المحدد 2118 جويلية 22 في المؤرخ المالية وزارة قرار 1

 .9 :ص ذكره سبق مرجع ،سيرها وقواعد الحسابات مدونة
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 تقييم التثبيتات  إعادةماهية  ل:وال المطلب 

 طريق عن الثابت للألص الدفترية القيمة على إجراؤه يتم تعديل التثبيتات تقييم إعادةيعتبر 

تقييم  إعادة نإ، الثابت لألصل العادلة السوقية القيمة على اعتماًدا النقصان أو بالزيادة تعديلها

 يشمل الغرضو التثبيتات  قيمة فياالهتالك  وكذلك ،االرتفاع من كل تعكس أن يمكنالتثبيتات 

 أو االندماج أو أخرى، أعمال األصل إلى وحدة األصول بيع تقييـم إعادة أجله من يتم الذي

 فقدان قيمتها.أو ، مؤسسةال على االستحواذ

  مفهوم إعادة تقييم التثبيتات  -1

 الممكن من كان إذا أنه إلى تشيرالتي  الثابتةاألصول  بقيمة المرتبطة للمشكلة مراجعة هو

 رئيسية قبةع وجود إلى يشير وهذا لألصل، معقول تقييم لتحقيق عملية تشغيلية إجراءات وضع

 .1األصولب خاصة سوق طريق عن تحدد شأنها منالتي  القيمة أساس تحديد في

 تاريخ لك حلول عند مؤسسةال يقدرأما التعريف الذي جاء به النظام المحاسبي المالي فهو: 

 ول األص من صلأ يأ نأ على يدل مؤشر هناك كان ذاإ ما وتفحص تقدير إلى الحسابات اقفال

 الممكن لقيمةا بتقدير يقوم مؤسسةال نإف المؤشر هذا مثل وجود تثب   ذاا  و  ،قيمته يفقد لم المالية

 الصافي البيع ثمن بين ةقيم بأعلىاألصل  لتحصيل القابلة القيمة مقيّ ت ، األصل من تحصيلها

 بيع من ليهع الحصول الممكن المبلغ هو لألصل الصافي البيع ثمن نأ بحيث النفعية والقيمة

 ةيادر و  تام علم على طرافأ بين العادية المنافسة الظروف ضمن ةمعامل يأ برامإ عند صلأ يأ

                                                           
1 J. Fred Weston , " Revaluation of Fixed Assets , " The Accounting Review , XXVII ( 
October , 1953 ) , p : 482. 
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 لتقدير ةالمحين القيمة هي صلأ ألي النفعية القيمة ماأ ،الخروج تكاليف منه طرح مع وتراضي

 نهاية في نهع والتنازل متواصل بشكل األصل  استعمال من المنتظرة المستقبلية موالألا ةسيول

  .1به نتفاعإلا ةمد

هو تعويض القيمة المحاسبية  شامل:من خالل تعاريف سالفة الذكر نستخلص تعريف 

إعطاء جل أالصافية بالقيمة السوقية بطريقة مستمرة عند نهاية إعداد القوائم المالية وهذا من 

 صول.لألالصورة الصادقة 

 مصادر ومجال التطبيق:  -2

ك هتالالمادية القابلة لال ن التجهيزاتإمنه ف 32في المادة و  2112المالية  قانون إطارفي 

 المنظماتسسات و للمؤ  2112الميزانية للسنة المنتهية  والموجودة فيوغير القابلة لالهتالك 

 .2إعادة تقييم تجهيزاتهاالمسيرة بواسطة القانون التجاري يمكنها 

ط أنمايحدد شروط و  والذي 2112 جويلية 14بتاريخ المؤرخ  211-12المرسوم التنفيذي 

 .3ةإعادة تقييم التجهيزات المادي

                                                           
 وكذلك وعرضها المالية والكشوف والمحاسبة التقييم لقواعد المحدد 2118 جويلية 22 في المؤرخ المالية وزارة قرار 1

 .12: مرجع سبق ذكره ص سيرها، وقواعد الحسابات مدونة
 2مـؤرخ في  ،83، العدد لجريدة الرسمية للجمهورية الجزائريةا ،2002قــانـون المالية لسنة يـتـضـمن  24-12قـانـون رقم  2

 .19، ص: 2112ديـسـمـبـر سـنـة  22الموافق لـ  1422ذي الحـّجـة عام 
يـحـدد شـروط ، 2112سـنـة  يـولـيـو 4المـوافـق  1428جـمـادى الـثـانـيـة عـام  19مؤرخ في  211 – 12مـرسـوم تـنـفـيـذي رقم  3

ديسمبر  31إعادة تقييم المـوال الثابتة العينية القابلة لالهتالك وغير الـقـابـلـة لالهـتـالك الـواردة في الميزانية المقفلة في 
 14، الصادرة بتاريخ 44، الجريدة للجمهورية الجزائرية العدد للمؤسسات والهيئات الخاضعة للقانون التجاري 2002سنة 

 .11ص: 2112جويلية 
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ر في الميزانية تظهالتي وغير المهتلكة و تتعلق بالتجهيزات المادية المهتلكة تقييم عادة إ -

 .2112النهائية 

صفية، تهي ليست في حالة التي التجاري، و يرة بواسطة القانون المؤسسات والمنظمات المس

 إلىعد القيام بإعادة تقييم تجهيزاتها المادية فيما بعلى قرار من هيئاتها االجتماعية  وبناءً  يمكنها

 .معفاة من الضريبة 31/12/2112غاية 

يدة تتم بأن العملية الجدإلعادة التقييم، فإنه يجب أن نثبت  ةواختالفا عن المراحل السابق

لى عالمنظمة العينة وليس  أوبل خبير يعين من قبل المؤسسة ساس قيمة محددة من ق  أعلى 

 دارة الجبائية.إلمعامالت محددة من قبل اساس أ

التجهيزات المادية تقترح طريقتين للتقييم  IAS 16فإن المعيار  IFRSالمرجعي  اإلطاروفي 

 ييم.، طريقة التكلفة وطريقة إعادة تقالالحق للتجهيزات المادية

كلما انحرفت  ةنيعالتجهيزات الميجب عليها إعادة تقييم الطريقة الثانية  المؤسسةفضلت  إذا

قييم يجب هي الطريقة للتتقييم عادة إفطريقة القيمة المحاسبية بشكل فعال عن القيمة العادلة 

  .1ائيوانتقهو اختياري تقييم  إلعادةبشكل دائم، في حين أن النموذج الجزائري تطبيقها 

 

 

 

                                                           
 .22:ص ،مرجع سبق ذكرههوام جمعة،  1
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 :يلي فيما المحاسبيتتمثل أساليب القياس  المحاسبي:أساليب القياس   -3

 المحاسبي القياس أساليب يوضح (1-1) :رقمالجدول 

 التعريف النوع

 أو الساسيةأساليب القياس 

 المباشرة

 حلم الخاصيةبقيمة  القياس المحاسبيفيها نتيجة  تحدد

ين برياضية  عالقات أوعملية الحساب  إلى الحاجةالقياس دون 

كلفة قياس ت في المث األسلوبالقياس، ويتبع هذا  محل الخواص

 .الشراءعلى فاتورة  المثبت ثمنها خاللوذلك من  ،آلة ما

 

 وأ المباشرةر يأساليب القياس غ

 المشتقة

 االقتصادي الحدثقياس قيمة  المحاسبعندما يتعذر على 

 باستخدامة ر مباشر يبطريقة غ همن قياس قيمت مباشرة، البدبطريقة 

 االحتساب يعتبرالنماذج الكمية، إذ  أوقات الرياضية العال

 .األسلوبالذي يقوم عليه هذا  األساس

 

لفرق ، ولكن االمباشرةري يغ األساليبإجراءاتها  فيتشبه  أساليب القياس التحكيمية:

ب القياس حكم أساليتأنه توجد قواعد موضوعية  فيبينهما ينحصر 

 علهاج، فإن أساليب القياس التحكيمية تفتقر إليها مما ةالمباشر ر يغ

 .صيةالشخ األحكام أوالتحيز الناتج عن التقديرات  آلثارعرضة 

-119:، ص ص2112، الدنمارك، نظرية المحاسبة، منشورات الكاديمية العربية، الحياليوليد ناجي  :صدرالم

111. 
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 : 1أسباب إعادة تقييم التثبيتات -4

 قويـة ارتفاعا كبًيرا بصفة نهائية ويستخدم المستخدم هذه الزيـادة لت الثابتةاألصول رتفاع قيمة إ

 .المركز المالي

  ـا بالقيمـة إظهاره إلىكبًيرا األمر الذي قد يدفع المكلف  انخفاضااألصول انخفاض قيمة هذه

 .الحقيقية حتى تمثل حسابات مركزه المالي بدقة

  خـرى اندماجها بشـركة أ أوانضمام شـريك  أوتغييـر شـكل الشـركة القانوني بانفصال شـريك

 .األصولالمنضم من صافي  أوتحديد حصة الشريك المنفصل أجل وذلك من 

  التقدم للحصول على ائتمان طويل األجل عندصول لألتقدير القيمة الحقيقية. 

  في التأمين عليها ضد األخطار المختلفة المؤسسةترغب  التياألصول تقدير قيمة. 

  جميعها للبيع أواألصول عرض هذه. 

 

 

 

 

 

 

                                                           
أثر المعايير المحاسبة في إعادة التقييم الصول الثابتة دراسة تطبيقية على مؤسسة مخابز  ،خالد حسين التجاني حسين 1

 22. ص2114، رسالة ماجستير، تخصص: محاسبة، جامعة شندى، السودان،وحلويات الرياف
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 تقييم التثبيتات وأنواعها إعادةطرق و واص وأهداف خ الثاني:المطلب 

تقييم  إعادة ةمنظم ألي يجوز الو  التزاما وليس الشركة حق هويعتبر إعادة تقييم التثبيتات 

 كانت إذا م،للتقييوأهدافها وأية نوع  المحاسبة هاسياسات في ذلك إلى أشارت إذاال إ اإلطالق على

 .ال أم مفيدةتقييم 

 : 1خواص إعادة تقييم التثبيتات -1

م م وحتى يطبق هذا النموذج يجب أن تحقق فيه  ليس إجباري حسب نتقييم نموذج إعادة 

  :الشروط التالية

  ه عادة سعر السوق يشكل هذا  يجب أن تتوفر إمكانية تحديد القيمة العادلة بموثوقية و

 .القيمة العادلة

  ليست ضرورية سنويا بل يجب القيام بها بانتظام حتى تظهر المثبتات في تقييم إعادة

 .القوائم المالية في نهاية السنة بقيمتها المحاسبية الصافية المعاد تقييمها المقربة للقيمة العادلة

 إذا تمت عملية إعادة تقييم لمثبتة ما وجبت على كل المثبتات من نقص الصنف. 

 النظام المحاسب الملموسة وغير الملموسة يمكن إعادة تقييم حسب  كل التثبيتات

 .غير أن شرط وجود سوق نشطة كشرط لتحديد القيمة العادلة المالي

                                                           
 ،2113،(. الجزائر11الجزء، منشورات اكليك،)والمعايير الدولية scfالواضح في المحاسبة المالية وفق ،حنيفة بن ربيع 1

 .321 329 :ص.ص
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  ألن بقاءها طويل في حوزة المؤسسة بعد تقييم  الجاريةاألصول إعادة تقييم تخص

 .عر السوقتجاه تغير سالتخفيض من القيمة المحاسبية لألصل حسب ا أوبالرفع  حيازتها سواءً 

 أهداف إعادة تقييم التثبيتات: -2

  لعناصـر ةأسـاس تغطيـة التكـاليف الجاريـ على تحقيق الربح وذلـك علـى مؤسسةاختبار قدرة ال 

 .الثابتةاألصول اإلنتاج، السيما فيما يتعلق بتقدير إهتالك 

   بـين فـروع الشـركة المختلفـة، وقيـاس معـدل العائـد الذي يحققـه كـل  الثابتةاألصول تخصيص

ائـد جهة، ومقارنة ذلـك الع مناألصول من هذه الفروع، محسًوبا على أساس القيمة الجارية لتلك 

 .فيما بين الفروع المختلفة من جهة أخرى

   ئـد ومقارنـة ذلـك العا املـة،العها أصولعلـى إجمالي  المؤسسةقياس معـدل العائـد الذي تحققـه

 . 1تنتمي إليها الشركةالتي بمعدالت الصناعة 

من بين  شراء االستثمارات )االختيار أوقرارات استثمارية وتجارية رشيدة متعلقة ببيع  التخاذ -

بحيث  ما،لوحدة  قرارات الحيازة )الشراء( أوتتم بين الوحدات التي  االندماج (، وقراراتالبدائل

 .تكون مبنية على معلومات مالية ذات موثوقية عالية

 .المؤسسةالتخطيط ألعمال  -

 إظهار القيمة الحالية لكل من حملة األسهم والمستثمرين والمقرضين.  -

                                                           
 .32:، صمرجع سبق ذكره خالد حسين التجاني حسين، 1
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 وقياسها، بحيث يؤخذ بالحسبان المخاطرقتصادية اإلتحيط بالوحدة التي إدارة المخاطر  -

في  اقتصادي قد تنجم عن تغيرات ذات بعدالتي  االستثمارالمالية المتوقعة المالزمة لقرارات 

 تحديد كمية رأس المال الذي يجبل القيم السوقية، وأسعار العمالت والفوائد ووضع المدينين

  1.تكريسه لخطوط األعمال المتنوعة

 تقييم التثبيتات وأنواعها: إعادة طرق-4

 :تقييم التثبيتات إعادةطرق  4-1

 األصول:إعادة تقييم  ألغراض على القيمة العادلة المحاسبة-1

 :القيمة الحقيقية()حسب النظام المحاسبي المالي مفهوم القيمة العادلة 

 على طـرافاأل ينبـ مـنـتـهــيـة خـصــوم أواألصل  تــبـادل أجـله من يـتم أن ـكـنيم الـذي ـبــلغلما

 .االعتيادية نافسةلما شروط ضمن وعاملة وموافقة كافية دراية

 اآلتية: الشروط فيها تتوفرالتي  السوقشروط السوق النشط:  4-2

 .قالسو  هذا في عليها ضو اتفلما العناصر تجانس -

 .متفقون وباعة مشترون وقت كل في عادة بها يوجد أن كنيم -

                                                           
المدرجة في  الصناعيةأثر تطبيق محاسبة القيمة العادلة على القوائم والتقارير المالية للشركات سامر وليد سليم إبراهيم،  1

مان، االسراء، عماجستير، كلية العلوم اإلدارية والمالية قسم المحاسبة، جامعة  رسالة، سوق عمان المالي )دراسة تطبيقية(
 .33 :ص (،2112-2113)
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  1.الجمهور لو امتن في موضوعة األسعار تكون -

 .) ةالتاريخيها مبدئيا وتم تخصيصها بالفعل )التكلفة تم االعتراف بالتي * القيمة 

 في أسـواق مبادلـة وعادلـة وموثـوق بهـا أووحـدات نقديـة  مـناألصل يه قيمـة و ا* مـا يسـ

 .ض وجود سوق كفءاافتر  ظـل

 IFRS   13 رقم المالية للتقارير الدولي المعيار في جاء لما وفقا العادلة القيمة فيتعر 

 المشاركين لسوقا بين منظمة معاملة في التزام لنقل دفعه أو أصل لبيع استالمه سيتم الذي السعر

 2.القياس تاريخ في

 :الثابتةالصول نماذج القيمة العادلة المستخدمة في إعادة تقييم  4-3

حصـول علـى السـعر النقدي المـدفوع لل الثابتـة بنـاءً  األصول وفقـا لهـذا النمـوذج يـتم تقيـيم 

ـه موقع إلى األصل ، مضافا اليه جميـع النفقـات الضـرورية والالزمـة لوصـول األصل علـى

الوقـت  التكلفة التاريخيـة لفتـرة طويلـة مـن استمرتوحالته المطلوبة لبدء اإلنتاج، وقد  المخصـص

ألنهـا سـهلة الفهـم وموضـوعية ألنهـا تقـوم علـى الـدفاتر وذلـك  فيالقياس والتسجيل  أسـاس هي

بالفعل وألنها تكون مؤيدة بالمستندات، وبالتالي ال تكون عرضة الختالفات في  وقـائع حـدثت

 أويـة مقابلهـا مـن مبـالغ نقد فيالتحقـق منهـا ألنهـا حـدثت فعـال وتقـاس بمـا دفـع  التقـدير، ويسـهل

 3.احدوثهوقت  مـا يعادلهـا في

                                                           
 مدونة وكذلك وعرضها المالية والكشوف والمحاسبة التقييم لقواعد المحدد 2118 جويلية 22 في المؤرخ المالية وزارة قرار 1

 .82: ص ذكره سبق مرجع سيرها، وقواعد الحسابات
2 IFRS AT A GLANCE IFRS 13 Fair Value Measurement LBDO, 2021, p: 1. 

 .44 :، صمرجع سبق ذكرهخالد حسين التجاني،  3
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  التاريخية:موذج التكلفة ن 4-3-1
يعتمد عليها النموذج المحاسبي المعاصر كأساس لتقويم كل التي ادئ بالم أهم  وتعد من

 والخصوم على أساس السعر النقدي األصول والخصوم، ويعني هذا المبدأ بتقويم  األصول من 

يام االلتزام، ق أو األصلوذلك في تاريخ اقتناء  ،دل لتلك الموارد وااللتزاماتاالمع السعر النقدي أو

على أساس  األصل نجد أن هذا المبدأ يتطلب إثبات  األصول  عناصر وبالتطبيق على

القيمة  في سبيل الحصول عليه، فالتكلفة ليستؤسسة تتحملها المالتي قتصادية التضحيات اإل

ر بة للمنشأة في القيمة الحالية لمقداالنسب األصل وتتمثل قيمة  هي أساس اإلثبات في المحاسبة،

ر ومن وجهة نظ خالل سنوات عمره اإلنتاجي األصل هذا  الخدمات المتوقع الحصول عليها من

 لىإعند تحققها، وترتيبا على ما سبق يمكن الوصول  المحاسبة ال يتم االعتراف بهذه القيمة إال

 1.الدخل  =التكلفة –القيمة  ة:الدخل من العالقة التالي

 نموذج التكلفة التاريخية:مميزات  4-3-1-1

 بدفعها الملتزم وأ المدفوعة للتكلفة المالي للحدث الفعلية الحقيقة التاريخية التكلفة تمثل -

 .االلتزام نشوء أواألصل اقتناء  وقت

 حدثت ملياتع إلى التاريخية بالتكلفة المالي للحدث المحاسبي والقياس اإلثبات يستند - 

 .تقديرية أو افتراضية عمليات وليست فعال

                                                           
 .311:، ص1991، دار ذات السالسل للطباعة، الكويت، نظرية المحاسبة الشيرازي، عباس مهدي 1
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 وقوع ؤيدت ثبوتية مستندات وجود إلى البديل هذا باستخدام المحاسبي االعتراف يستند - 

 1.موثوقية أكثر المالية القوائم يجعل مما المالية األحداث

 :التاريخيةعيوب نموذج التكلفة  4-3-1-2

 تمثل الواقع الفعلي للحدث وقت وقوعه لحظة التبادل، الالتي ن حقيقة التكلفة التاريخية إ

نما يظهر التشكيل في سالمة المبدأ بع أويشك في وقتها وصحتها لحظة االكتساب  د التملك، وا 

 وأإذ تصبح القيمة المسجلة شيئا من الماضي، الذي ينحرف قليال  الحدث،حدوث  أوالتملك 

قليال عن القيمة الحالية، ومن هنا بدأت انتقادات لم تنتهي لمبدأ التكلفة التاريخية، وتعددت معها 

تتسم ادية قتصفالظروف اإل ،المستحدثة والنماذج المحاسبيةالطرق، المبادئ، السياسات، البدائل 

دة النقد بتغير هذه حالقوة الشرائية لو  دائم، وتتغير والمتقلبة بشكلبالحركة الديناميكية المتغيرة 

ذلك لقتصادية اإلغيرها من الظروف  أووالتضخم الظروف في حاالتها المختلفة من الكساد 

 .االنتقاداتمبدأ التكلفة التاريخية كثير من  إلىوجهت 

كما أن انتشار ظاهرة التضخم واستفحالها في كل االقتصاديات لم يعد األمر كما كان عليه، 

خاصة وأن المعلومات المحاسبية الناتجة عن القياس باالعتماد على هذا المبدأ أصبحت تفقد 

الكثير من صالحيتها وقدرتها لإلفصاح عن الوضعية الحقيقية للمؤسسة، وأصبح النموذج 

نا بصورة غير حقيقية عن المؤسسة ما دامت عناصر الذمة المالية لها مسجلة المحاسبي يمد

تطور أسعارها في المستقبل، لهذا فإن التكاليف التاريخية الأهم ، مع األصلعلى أساس أسعارها 

                                                           
، دار وائل، عمان األردن، طبعة الممارسات المهنية في مجاالت القياس العرض واالفصاحمحمد مطر، موسى السيوطي،  1

 16.، ص: 2118الثانية، 
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توحي للمسيرين، للحكومات وللجمهور، بأن المؤسسات هي أكثر رخاء وازدهارا مما هي عليه 

قرارات غير سليمة عند تخصيص المداخيل وتطبيق  إلىي بالتالي في واقع األمر، وتفض

 .1الحكومية السياسات

 المعدلة:نموذج التكلفة التاريخية  4-3-2

 تتخـذ المحاسـبة النقـود كوحـدة قيـاس لتسـجيل المعـامالت ويفتـرض المحاسـبون أن قيمـة

 قوتهـا يفأخـرى، إال أن قيمـة وحــدة النقـود المتمثلـة  إلىوحـدة النقـود ثابتـة وال تتغيـر مـن فتـرة 

 ـاس التكلفـةأس إلى االنتقادات المسـتمرةتوجيـه  إلىالشـرائية تتغيـر مـن فتـرة ألخـرى ممـا يـؤدى 

 عديل التكلفـةالتفكير في ت إلىالتاريخية نًظرا ألنه يتجاهل الحقائق االقتصادية، األمر الذي أدى 

 .2الماليةالدفترية باستخدام األرقام القياسية لكي تعكس القوائم 

  :المعدلةمميزات نموذج التكلفة التاريخية  4-3-2-1

ن يمكـن أالتي يتميز هذا النموذج بعدة مزايا لمعالجة آثار التضخم على القوائم المالية و 

  :يليفيما  تـتلخص

   .أ| سهولة وبساطة تطبيقها

 .القوائم المالية بوحدة قياس ثابتةب| يمكن تصوير 

                                                           
، رسالة مقدمة لنيل شهادة الدكتوراه في علوم التسيير، كلية التوجه الجديد نحو معايير اإلبالغ المالي الدوليةالح، صحواس 1

 .119ص:  2008معة الجزائر، الجزائر، ،اوعلوم التسيير، ج االقتصاديةالعلوم 
 ،دراسة تحليلية لمشكالت تقييم عناصر االصول وتحديد التزامات بهدف إعداد الميزانية القوميةدورس إبراهيم، و اسامية ت 2

 .218ص:  2001 رة، كلية التجارة:هجامعة القا مصر رسالة دكتوراه،
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ألن أدائهـا يقـاس بـنفس وحـدة قتصادية ج| يمكـن إجـراء مقارنـات بـين أداء الوحـدات اإل

أن بياناتهـا الماليـة جميعهـا تتـأثر بـنفس التغيـر الحـادث في الفتـرة وكـذلك استخدام  كمـا القيـاس،

 .دالنق العام في القوة الشرائية لوحدة التعبيـر

 .الثابت األصلد| تأخذ في االعتبار تواريخ اقتناء 

 .1المعدلة تكون قريبة من أسعارها في السوقاألصول هـ| أسعار وقيم 

  :نموذج التكلفة التاريخية المعدلة عيوب 4-3-2-2

ن ألنتــائج غيــر دقيقــة وذلــك  إلىأ| قــد يــؤدى استخدام الــرقم القياسي العــام لألسـعار 

تتعامــل فيهــا تســتخدمها و التي  األصولغالبــا مــا تتــأثر بالتضــخم المتعلــق بقتصادية اإل الوحــدات

 .بالتضخم العام ولــيس

 ارتفاع مسـتمر في أسعارهااألصول ليست من طبيعة واحدة فهناك بعض  األصولب| 

 .انخفاض مستمر فياآلخر أسعارها  والـبعض

 .االعتبار فيصول لألج| األرقام ال تأخذ عنصر التقدم التكنولوجي 

د| تعـدد صـيغ حسـاب األرقـام القياسـية العامـة ولكـل صـيغة نتـائج مختلفـة، وال يوجـد اتفاق 

 بـين المحاسبين على الصيغة الواجب إتباعها.

                                                           
حنين دار  ،المحاسبة المتوسطة: دراسة نظريـة وتطبيقـات عمليـةمحمد مجيد سليم، و عبد الكريم زواتي و  محمد مطر 1

 .221-229 :ص ،2111،األردن 
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ـس أسعار البيـع والخـدمات فهي تعك فياالعتبار التغيرات الخاصة  يفهـ| ال يأخذ النموذج 

 .1لنقودألسعار ممثلة في القوة الشرائية ا فيفقـط التغيرات العامة 

  :ةستبداليالانموذج التكلفة  4-3-3  

يازة حأجل من  يجب أن يتم دفعهاالتي معادل النقد، و  أوألصل ما كمية النقد يقصد بها 

اليا، ح األصول الموجودةية للخدمات المتوقع تقديمها من و اموارد قادرة على تقديم خدمات مس

لدى المؤسسة نتيجة للتقدم التكنولوجي، فيمكن  تمماثلة للموجوداأصول أما في حال عدم وجود 

 .  2لها نفس الطاقة االنتاجيةالتي صول تسجيل تكلفة لأل

 الحالي السوق سعرلا على بناءً األصل  قيمة تحديد فيها يتمالتي و  االستبدالية بالتكلفةيقصد 

 عند هأن إال اإلنتاجية الطاقة نفس لها أن أي ،مكافئةأصول ب الموجودةاألصول  الستبدال

 بل منها لبدي أي اختيار في إلزامية قوانين ةأي هناك توجد ال البدائل تلك من بديل أي اختيار

 إما القياس ةطريق اختيار المحاسب يستطيع حيث الشخصي االجتهاد إلى البديل اختيار يخضع

 .3لألسعار العام المستوى محاسبة أو االستبدال تكلفة أو التاريخية التكلفة على بناء

 

 

                                                           
 .224، ص سبق ذكرهدروس إبراهيم، مرجع و اسامية ت 1
االردنية  المساهمة الصناعةالقيمة السوقية العادلة وأهميته للشركات  إلىالقياس المحاسبي المستند يامن خليل الزغبي،  2

، رسالة ماجستير، كلية االقتصاد والعلوم االدارية، جامعة اليرموك، االردن، المدرجة في بورصة عمان دراسة ميدانية
 .32 :ـص2113

 غدادب كلية مجلة، الصول استبدال على وأثرها التضخم عن الناجمة المحاسبي القياس مشكالت، السعدي حيدر خليل 3
 13، ص: 2119العراق،  ،والعشرون الحادي العدد الجامعة االقتصادية للعلوم
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 :استبداليهنموذج التكلفة  شروط تغطية العجز في 4-3-3-1

وجود األرباح، فإن لم تحقق المؤسسة أرباحا فال تستطيع تشكيل االحتياطي الذي يقتطع   -

  .من األرباح

ين على اقتطاع االحتياطي، ألن هذه األرباح من حق للمساهمموافقة الهيئة العامة  -

رهن إرادته، وهي بالتالي أمر غير مضمون وخاصة إذا كانت األرباح قليلة،  المساهم وتكون

ذا ما توفرت  الموافقة في بعض السنوات فإنه ما من شيء يمنع اعادة توزيع هذا االحتياطي  هذهوا 

يل ن تشكيل االحتياطيات لم يقدم حل لمشكلة التمو إال يتحقق فيها ارباح، لذلك ف في السنوات

 .تواجه المؤسساتالتي 

منهجية منظمة وعملية، لمعالجة ظاهرة  إلىواخيرا فان االعتماد االحتياطات يفتقر  -

 .1وانما هي مجرد حلول عشوائيةقتصادية اإل

 :كاآلتييتم تحديد التكلفة االستبدالية الجارية 

صول أللمـا يكافئـه في قدرتـه اإلنتاجيـة في سـوق منتظمـة  أوتكلفـة الشـراء الجاريـة لألصـل   -أ

 .المستعملة

تكلفـة شراء أصـل مماثـل جديـد مـع تخفيضـه بنسـبة الصـالحية لتعـويض الفـرق بـين   -ب

 .التقييم محلاألصل المادية وبما يتميز به من تقدم تكنولوجي وبين  حالتـه

                                                           
، 2112، عمان االردن،محاسبة القيمة العادلة، دار كنوز المعرفة للنشر والتوزيع إلىمدخل هواري معراج، حديدي ادم،  1

 .123 124 :ص ص
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 تعكس سـعرلتقييم محل  صولية لألاألصلاستخدام األرقام القياسية الخاصة لتعديل التكلفة  -ج

 كـس، ولكـن قـد ال تعموجـودة اآلن األصول الشراء الجاري الذي كان سيدفع فيها إذا كانـت هـذه 

 القتصادياإمـا ألن بيانـات العمـر  صولالتكلفة االستبدالية الجاريـة لألبرقام القياسية الخاصة األ

 .األصوللعدم وجود رقم قياسي يغطى هذه الفئة من  أوغير متاحة األصل وتكلفة 

على الرقم و  صول استخدام قوائم أسعار الموردين في الحصول على التكلفة االستبدالية لأل -د

 مـن الصــعب الحصـول علــى أن هـذه الطريقــة قابلـة للتطبيــق في الواقـع العملي إال أنــه من

 .مموثوق بها من هذه القوائ أســعار

 لثابتـة،ا األصولتحـددها مؤسسـات التـأمين عنـد تغطيـة األخطـار علـى التي القـيم  استخدام -هــ

 ه القـيمتعتبـر هـذ ولكـناألصول حيث تعتمد هذه القيم عموما على مالحظـة أسـعار السـوق لهـذه 

جانب  الجاريـة ألنهـا تعتمـد علـى معـايير مختلفـة مـن االستبداليةحسـاب التكلفـة  فيغيـر دقيقـة 

 .1األصولتقييم  فيالمؤسسات، وعلى الرغم من ذلك يمكن أن يستخدم هذا المدخل 

  :االستبداليةمميزات نموذج التكلفة  4-3-3-2

علـــى أســاس  االهتالكس المــال الحقيقي، حيــث أن تحديـــد قيمـــة رأأ| المحافظـــة علــى 

 ستبعاد األربـاحا إلىفي العملية اإلنتاجية ستؤدى تلقائيا  المستنفذةصول لألاالستبدالية  التكلفـــة

 .من أرباح العمليات على مستوى الوحدة االقتصادية باالستعمال ،الخسائر الرأسمالية المحققة أو

                                                           
 .283، ص مرجع سبق ذكرهمحمد مجيد سليم، و  عبد الكريم زواتيو  محمد مطر 1
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ألصول اب| ضمان التخصيص الكفء لرأس المال، حيث أن استخدام أسعار السـوق في تقيـيم 

 .زيادة قابلية القوائم المالية للمقارنة إلى ييؤد الثابتة

 يجـار  تقديري وقيـاسصول لألاحتساب اهتالك يحقـق إمكانيـة اإلحـالل الطبيعي  إلى يج| تـؤد

 األصول.لخدمات 

 االستبدالية:عيوب نموذج التكلفة  4-3-3-3

 .كاملةلذلك ال تتمتع هذه الطريقة بالموضوعية ال ،تقييمالأ| تدخل عنصر التقدير الشخصي في 

 ـةتعقيـد العمليـات الحسـابية الالزمـة لتحديـد التكلف إلى يـؤدىاألصول ب| اختالف تـواريخ حيـازة 

 رارخصوصـا مـع استم ىالك لكـل أصـل علــى حــدتهـالوكـذلك صـعوبة تحديـد تكلفــة ا الجاريـة،

 .التحسينات التكنولوجية

 لألسـعار ممـا يعنـىج| ال تأخذ هذه الطريقة في االعتبار أثر التغير في المسـتوى العـام 

 .قتصادياإلالفكر  فيثبات وحدة النقد، وهذا الفرض ال يعترف به  افتراض

ال تتناسـب قيمتهـا الحقيقيـة مـع التكلفـة ولـيس لهـا عالقـة بالتكلفـة  األصولد| هنـاك بعـض 

لمتوقـع والمنـافع ااألصول الجاريـة وأيضـًا ال تعكـس القيمـة الحقيقيـة لهـذه  أوالتاريخيـة  سـواء

 .األصولعليها من تلك  الحصـول

 العادلة: نموذج القيمة السوقية  -5

جود و  المبلغ الذي يمكن استالمه من بيع أصل ما عندبأنها القيمة السوقية العادلة تعّرف 

وذلك في ظل عدم وجود ظروف غير طبيعية مثل التصفية  ،رغبة وقدرة مالية بين مشترى وبائع

 ظروف احتمالية. أواإلفالس  أو
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تبادل ذلك السعر الذي يجعل الملكية تبأنها فته مصلحة اإليرادات الداخلية األمريكية كما عرّ 

معرفــة  الطــرفينمن ن يكــون لــدى كـال أغــب في البيـع و راغــب في الشـراء وبــائع رامشــترى  بين

 بالحقائق المرتبطة بالعملية. معقولــة

 مفاهيم القيمة العادلة:  5-1

ألنه  FASB ظهر استخدام مصطلح القيمة العادلة من قبل مجلس معايير المحاسبة المالية

ة العادلة رفت القيموااللتزامات قيمة يمكن الحصول عليها من السوق، وقد ع   األصول ليس لكل 

في عملية تبادل حالية بين  األصل قيمة تنازل بأنها   112في معيار المحاسبة األمريكي رقم 

يف البيع الجبري ."وقد تم تعر  أوأطراف راغبة، دون أن تكون هذه العملية في حالة التصفية 

ن قبل لجنة معايير المحاسبة الدولية في عدة معايير منها المعيار المحاسبي القيمة العادلة م

 ألصل انت أن القيمة العادلة هي المبلغ الذي يمكن أن تتم به مبادلة بيّ التي و  21الدولي رقم 

فت ر سداد االلتزام بين أطراف مطلعة وراغبة في التعامل على أساس تبادل تجاري بحتي، وع   أو

البعض  ويرى ه،الخصم في أويباع  أوبه أصل  يأنها المبلغ الذي يمكن أن يشتر كذلك على 

اآلخر أن مفهوم القيمة بعض االخر الويرى  ،1عملية تجارية بين أطراف ترغب بالبيع والشراء

 : العادلة يقوم على محورين أساسيين

  ا:في الصفقة، ويجب توافر شرطين هم ل: األطراف الداخلةو المحور األ -

                                                           
  .3:، ص2113، االردن، 33، مجلة المدقق، العدد المعالجة المحاسبية االنخفاض قيمة الصول المعمرةنعيم دهمش،  1
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 سن الشروط ض على أحو اأن تتم الصفقة بين طرفين مستقلين يسعى كل واحد منهما للتف

 يمكن الحصول عليها.التي 

  أن تتم الصفقة بين أطراف راغبة في عقد الصفقة ومطلعة على الحقائق األساسية ذات

 .ية متوفرة لدى طرف دون توافرها لدى الطرف اآلخرأهمالصلة، وال توجد معلومات ذات 

ة تتم فيها الصفقة بحيث يشترط أن تتم في ظروف طبيعيالتي المحور الثاني: الظروف -  

يرى  كما ،ن البائع مجبر على البيعتصفية معبرة عن القيمة العادلة ألتعتبر ظروف الحيث 

إظهار الحسابات في تاريخ إعداد الميزانية العمومية  إلىالبعض اآلخر أن القيمة العادلة تهدف 

 .1الواقع إلىالقيم األقرب  إلى

  ها:أهموأن أسلوب مفهوم القيمة العادلة يتمثل في عدة طرق يتم تحت مفاهيم من  

  ما لو قامت في المؤسسةتكلفة االستبدال: وهي تلك القدر من النقد الذي يمكن أن تتحمله

فيما يمكن أن تتوفر للمنشأة من نقدية  أوالوقت الحالي،  فيأصول من  بإعادة شراء ما تمتلك

 عندما تتحمل التزاما من االلتزامات الحالية.

  من النقدية لو أنها قامت المؤسسةالقيمة السوقية الجارية: وهي ما يمكن أن تحصل عليه 

 ببيع ما هو متوفر لديها من موجودات في الوقت الحالي.

                                                           
االسكندرية  الجامعية،، دار المدخل الحديث في المحاسبة: المحاسبة عن القيمة العادلةطارق عبد العال حماد،   1

 12.13 :،ص ص2113مصر،
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  دادها بعد خصم س أوينتظر الحصول عليها ي التصافي القيمة القابلة للتحقيق: وهي النقدية

   نقدية. إلىأحد المطلوبات  أوالتكاليف الالزمة لتحويل أحد الموجودات 

  النقدية  القيمة النفعية: تقوم على تقدير التدفقات أوالقيمة الحالية للتدفقات النقدية المتوقعة

 .1بالمستقبلية حسب الفترات الزمنية باستخدام معدل الخصم المناس

 العادلة:مفاهيم اخرى للقيمة  5-2

 .رافمن األط أيالقيمة المتفق عليها بين كل من البائع والمشترى دون الضغط على  هي -

في حالـة وجـود ســوق نشـطة من خالل ســعر العرض صول يـتم تحديــد القيمة العادلـة لأل -

صـم تقـديرات خ إلىالحالي في السـوق، أما في حالة عـدم وجـود سـوق نشـطة فإنـه يـتم اللجـوء 

األصول أسـعار ب واالستعانةالتدفقات النقدية المستقبلية لألصل مع استخدام معـدل خصم مناسـب 

 في السوق. المماثلة

 بـين البـائع والمشـترى علـى قيمـة محـددة لألصـل وفـى ظـل معـامالت حـرة االتفاقعنـد عـدم 

 : 2اآلتيفعندها يشترط لتحديد هذه القيمة 

 .النشطة وجود السوق  -

 .االستبدال أوالحصول على سعر البيع   -

 

                                                           
: ص، ص 2112، دار وائل للنشر، االردن،اتجاه معايير المحاسبة الدولية نحوا لقيمة العادلةنعيم دهمش، ابو زرعفاف،  1

11 11. 
دن، لى، االر و الطبعة األ ،الدوليةالمحاسبة الدولية مع التطبيق العملى لمعايير المحاسبة  وحلس سالم، جربوع يوسف 2

 .21:، ص2111
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 العادلة: القيمة  تقديركيفية  5-3

(ومجلــس معــايير المحاســبة األمريكيــة IASCالدوليــة )رى مجلــس معــايير المحاســبة ي

(FASB أن يـتم استخدام القيمـة العادلـة لتقـدير قيمـة ) ينقسـم عنـد االنخفاض و  الثابتـةاألصول

 قسمين:  إلىموضوع تقدير القيمة العادلة 

  ة:النشطحالة السوق  فيل: تقدير القيمة العادلة والقسم ال 

على األسعار المـأخوذة مـن السـوق النشـطة  قياس القيمة العادلة لألصل بناءً  حيث يتم

 سعر الوحدات في السوق× العادلة = عدد الوحدات  القيمة :كاالتيالقيمة العادلة  وتحسـب

 فيها:يتوفر التي  بأنها السوق Active marketتعرف السوق النشطة 

 .متجانسةيتم التعامل فيها التي جميع األصناف  -

 .وقت أي فيالتعامل عادة  فيغبون ايتواجد المشترون والبائعون الر  -

 .تكون األسعار متاحة للجمهور -

 ة:حالة عدم وجود سوق نشط في: تقدير القيمة العادلة الثانيالقسم 

 صول ـوقية ألبالقيمـة الس االستعانةفيتم  ،إذا لم يتوفر لألصل قيمة سوقية لعدم وجود سوق نشطة

 تحديـد القيمـة العادلـة بعـض األسـاليب الفنيـة فيأخـرى مماثلـة لتحديـد هـذه القيمـة كمـا يـدخل 

 ،راتالخياالتدفقات المقدرة على نتائج تسعير  ( ةالقيمة العادل وتشمل أمثلة األساليب الفنية لتقييم

 ل مـن خـاللأسـف إلىـى مـن أعل األساسيويتدرج التحليـل  األساسيوأسعار المصفوفة، والتحليل 

 ضـــاع الوحـــدةأو تحليـــل ظـــروف الصـــناعة وأخيـــرا ظـــروف و  إلىالعامـــة قتصادية اإلالظـــروف 

 .)االقتصادية
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ذا نتيجة لعدم وجـود أصـل مماثـل تقييم السوق لألصل محل  فيلم يتوفر سعر متاح  وا 

عن إنتـاج مثـل  نتيجة التوقف أوتقييم تاريخ  فيهنة بالسوق اوبنفس حالته الر تقييم محل  لألصـل

قتصادية و ظهــور أنــواع جديـدة وحديثــة ذات كفــاءة إنتاجيــة  أواألصول  هـذه ا أفضــل، فعنــدها 

تقـدير القيمـة العادلـة بشـرط أن يـتم خصـم  فيالمسـاعدة  فيالتـدفقات النقديـة  استخدام يمكــن

 .1األصلالنقدية بمعدل خصم يناسب المخاطر المرتبطة ب التـدفقات

  :المحاسبيالقياس  فيالقيمة العادلة  استخدام مبررات 5-4

 إن المحاسبة وفقا لمبدأ التكلفة التاريخية ال تصلح ألن تكون أساسا مناسبا للقياس     

 القرارات والتيألنها لم تعد قادرة على إعطاء معلومات مالءمة وموثوقة التخاذ  المحاسبي

  ة:ة المستخدمة لها لألسباب التاليتطلبها األطراف المختلف

أخطاء في قياس الدخل  إلىفي حال استخدام مبدأ التكلفة التاريخية فان ذلك سيؤدي - 

ذلك لسبب فرض ثبات وحدة النقد في ظل االرتفاع العام لمستوى األسعار، حيث  ويعود

متجانسة بالنسبة للعمليات والفترات المالية بسبب التغير القياس المستخدمة غير  تصبح وحدة

تدني قيمتها وقوتها الشرائية األمر الذي يتسبب في عدم داللة القوائم  إلىوالنظر  في قيمتها

 .إمكانية استخدامها في عقد المقارنات فيمها بينها المالية وعدم

 وث أخطاء فيحد إلىإن إتباع مبدأ التحقق بمفهومه التقليدي وفقا للتكلفة التاريخية يؤدي -

 توقيت اإلثبات )االعتراف المحاسبي( بالتغيرات في القيمة حيث تكون نتيجة األعمال عبارة

                                                           
 20 . :طارق عبد العال حماد، مرجع سبق ذكره، ص 1
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عن خليط من الدخل الخاص بالفترة المالية والدخل الذي تم اكتسابه حاليا والذي لم يتحقق 

 .1ترات السابقةالف في

 المطلب الثالث: االستخدامات المحاسبية لفائض قيمة إعادة التقييم 

األصل  من لصالتخ عند للخسارة التعديل بعد المتبقي المبلغ هوتقييم  إعادة فائضيعتبر 

 يتم األصل، نم التخلص بعد إال ينشأ التقييم  إعادة فائضاستخدام  فإن ثم ومن ،تقييمه المعاد

 رف فيه.التص ذلك بعد يتاح والذي ،ةالعام اتاالحتياطي حساب تقييم إلى إعادة فائض تحويل

 توزيع الفائض:  إمكانية-1

أرباحا غير متحققة ومن ثم فال يمكن توزيعه إال إذا تحقق جزء منه تقييم يعد فائض إعادة     

حقق كل ما يتعند أرباح المحتجزة إلىذلك بتحويله مباشرة من حقوق الملكية  يكله، ويجر  أو

أن يتحقق جزء من الفائض نتيجة استخدام أصل ويتمثل  أوالفائض عند التنازل عن أصل، 

المحسوب  وذلكتقييم على أساس مبلغ إعادة  االهتالك المحسوبالجزء المتحقق في الفرق بين 

ن اأرباح المحتجزة من خالل بي إلىعلى أساس القيمة أصلية، هذا وال يجب أن يحول الفائض 

 .الدخل

عن  في زيادة رأس المالتقييم رأس المال: يمكن استخدام فائض إعادة  إلىإمكانية إضافته  - 

جزء من الفائض، مع ضرورة اإلفصاح عن ذلك الجزء من رأس المال الذي  أوطريق رسملة كل 

 .مصدره فائض إعادة التقييم

                                                           
 ،ستير، رسالة ماجأثر تطبيق القيمة العادلة على مالءمة وموثوقية بيان الدخل الشامل ،شهد موسى عبد الكريم الصرايره 1

 .24.23ص ص 2113جامعة االسراء، االردن، 
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ر ائر المتراكمة: إذ إن الخسائال يمكن استخدامه مباشرة لتغطية الخستقييم فائض إعادة   -

حمل مباشرة على فائض إعادة التقييم، في حين يمكن بالمقابل أن تجرى المتراكمة ال يمكن أن ت  

ال باستخدام أو عملية تحميل للخسائر على الفائض بطريقة غير مباشرة، وذلك عن طريق القيام 

 ومن ثم يأتي إجراء -كل الفائض  أوأي رسملة جزء  –لزيادة رأس المال تقييم فائض إعادة 

 .التخفيض من رأس المال بقيمة الخسائر المتراكمة

هتالكات اإلضافية: تمثل اإلهتالكات اإلضافية الفرق فائض لتعديل االإمكانية استخدام ال  -

المحسوب على أساس القيمة أصلية وذلك المحسوب على أساس  االهتالك السنويبين قسط 

، ففي كل مرة إذا نصت القوانين الضريبية على وجوب تحميل اإلهتالكات مبلغ إعادة التقييم

 .1ضافية على فائض إعادة التقييمإ

تقييم  عادةإ فائض تحويل يمكن الدخل. بيان تقييم إلى إعادة فائض رصيد تحويل يجوز ال -

 التاليتين: الطريقتين بإحدى المحتجزة األرباح لحساب

 الحالة ـذهه في يتم حيث السابقة، الفترات في تقييمه معاد أصل عن االستغناء حالة في-أ 

 المدورة حاألربا حساب فيتقييم  إعادة فائض رصيد إقفال خالل منتقييم  إعادة فائض معالجة

 سابح فيتقييم  إعادة فائض رصيد مالحظـة إقفال مع الملكية، حقوق بنود ضمن إبقائه أو

 الدخل. قائمة خالل من يـتم أال يجب المدورة األرباح

                                                           
سيير، المجلد التمجلة العلوم االقتصادية و التجارية وعلوم  ،الشروط الجديدة إلعادة تقييم االصول الثابتةنجوى عبد الصمد،  1

 (https://www.asjp.cerist.dz/en/article/13404 ). 199-184، ص ص 2119،الجزائر ، (13)العدد  13
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 المعترفغ لالمب حيـثاألصل  اهتالك خالل منتقييم  إعادة لمبلغ الجزئي االعتراف يتم كما- ب 

 .1تقييمإعادة ال أساس عـلى الكتاالهـ التاريخية التكلفة أساس عـلى الكتاالهـ بين الـفـرق بـه

 البيئة المحاسبية الجزائرية التثبيتات وفق تقييم إعادة  المبحث الثالث:

حكم أن المعايير المحاسبة الدولية ب تعتبر البيئة المحاسبية الجزائرية والتي من ضمنها    

لمعايير المستوحى من افي طياته إعادة تقييم التثبيتات و درج أ  النظام المحاسبي المالي الذي 

األصول  قييمت إعادة لتو اتنالتي  القانونية النصوص مختلف إصدار ارتبط كما ،المحاسبة الدولية

 عرفها التي التوالتحو قتصادية اإل لإلصالحات المتتابعة بالمراحل الجزائر في للمؤسسات الثابتة

 القوائم في لثابتةااألصول  في المدرجة القيم بتعديل القوانين هذه تقضيوالتي  الوطني، االقتصاد

  .المالي عهاووض المؤسسة نشاط نتائج واقع تعكس صورة إلعطائهاقتصادية اإل للمنشآت المالية

 إعادة تقييم التثبيتات وفق المعايير المحاسبة الدولية  ل:وال المطلب 

ن خالل وضع وذلك ملقد مست المعايير المحاسبية الدولية عدة جوانب في إعادة تقييم التثبيتات 

حدد فيها عدة معايير التي ينطبق عليها إطار عام لكل معيار انطالقا من القيمة العادلة التي 

 المعيار نفسه ونذكر منها:

 الممتلكات، تمثل : 2الملموسة التثبيتات (IAS 12) الدولي المحاسبي المعيار -1

 السنة تتجاوز رةالفت المؤسسة بها تحتفظ التي المادية )التثبيتات( األصول والمعدات، التجهيزات

                                                           
 .322:ص ذكره،، مرجع سبق تقييم الشركات العائلية ،الدبلرندة  1
 .91لخضر عالوي، معايير المحاسبة الدولية، مرجع سبق ذكره، ص: 2
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 من أمثلةو  إدارية، ألغراض أو للغير، تأجيرها لغرض أو اإلنتاج في استعمالها لغرض تقديريا،

  والمعدات المكتبية. السيارات السفن، الطائرات، المباني، األراضي، ذلك

، األصولب االعتراف خالل من المادية للتثبيتات المحاسبية المعالجة تحديد إلى المعيار يهدف

 .هاب االعتراف التي القيمة انخفاض خسائر، االستهالك تكاليف، المسجلة مبالغها تحديد

 لتيا والمعدات، التجهيزات للممتلكات، المحاسبية المعالجة في المعيار هذا يطبق بحيث

 معيار يعالجها يالت الحاالت تلك باستثناء عليها والمحافظة أنشطتها لتطوير المؤسسة تستخدمها

 ابهها،ش وما الغابات كاستغالل المتجددة، الطبيعية الموارد معالجة ذلك مثال آخر دولي محاسبي

 IAS لدوليا المحاسبي المعيار) وغيرهما النفط واستخراج المعادن كاستكشافات المتجددة، وغير

 المحاسبي المعيار التوظيف بعقارات الخاصة المحاسبية المعالجة إلى باإلضافة ،(41

 ختلفةم محاسبية بمعالجة الدولية المحاسبية معايير تسمح الحاالت بعض وفي  IAS 40الدولي

 المعيار اسقي ذلك المعيار، مثال هذا يصفها التي المعالجة عن والمعدات التجهيزات للممتلكات،

 ".  األعمال اندماج"  IFRS3 المالي اإلبالغ الدولي

 الدولي المعيار) البيع لغرض بها المحتفظ التثبيتات المعيار هذا تطبيق مجال من يستثنى كما

 .(IFRS 3 المالي لإلبالغ

 وصف إلى المعيار يهدف: 1الصول قيمة تدني (IAS 32) الدولي المحاسبي المعيار اريمع -2

 عالجةالم مراحل مختلف يصف كما ألصولها تدني الدراسة المؤسسة تتبعها التي اإلجراءات

 القوائم يف بها المعترف المحاسبية القيمة تختلف أال ضمان وبالتالي التدني لهذا المحاسبية
                                                           

 .146الدولية، مرجع سبق ذكره، ص:لخضر عالوي، معايير المحاسبة  1
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 معلوماتال أهم المعيار يعرض كما ،المؤسسة أصول لمجمل لالسترداد القابلة القيمة عن المالية

  .أصولها قيمة في التعبير عن المؤسسة قبل من عنها اإلفصاح الواجب

  يلي: ما باستثناء األصول عناصر قيمة انخفاض عند المعيار هذا تطبيق ينبغي    

 .41 الدولي المعيار يتناولها التي التوظيف عقارات -

  .12 الدولي المعيار يتناولها التي زوناتخالم عناصر - 

 .11 الدولي المعيار يتناولها التي اإلنشاء عقود عن الناجمة األصول عناصر -

  .12 الدولي المعيار يتناولها التي المؤجلة الضريبة أصول عناصر - 

  .19 الدولي المعيار يتناولها التي الموظفين منافع عن الناجمة األصول عناصر -

 . 39 الدولي المحاسبة معيار نطاق ضمن تدخل التي المالية )األدوات( األصول -

 .41 الدولي المعيار يتناولها التي الزراعي بالنشاط المرتبطة البيولوجية األصول  -

 المعيار هايتناول التي البيع برسم بها محتفظ أنها على المصنفة المتداولة غير األصول  - 

 .IFRS 5الدولي

 :المادية( )غير الملموسة غير التثبيتات (IAS 33) الدولي المحاسبي المعيار-3

 لتعاملا يتم لم التي الملموسة غير ألصولل المحاسبية المعالجة وصف إلى المعيار هذا يهدف

 يرغ باألصل االعتراف المنشأة من المعيار يتطلب هذهو  ،آخر معيار في محدد بشكل معها

 تتطلبو  الملموسة غير لألصول الدفترية القيمة قياس كيفية أيًضا المعيار يحددإذ  الملموس

 .1الملموسة غير األصول عنها محددة فصاحاتإ
                                                           

1 https://www.ifrs.org Date De Consultation 21/06/2022. 

https://www.ifrs.org/
https://www.ifrs.org/
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 :1باستثناء الملموسة غير األصول محاسبة في المعيار هذا تطبيق المؤسسات على يجب

 . آخر دولي محاسبي معيار يعالجها التي الملموسة غير األصول -

 اإلفصاح المالية، )األدوات LAS 32 الدولي المعيار نص في معرفة هي كما المالية األصول -

 .والعرض(

 2 المالية رالتقاري إلعداد الدولي المعيار) وقياسها تقييمها االستكشافات، بأصول االعتراف - 

 .(المعدنية الموارد وتقييم استكشاف" 

 يرغ المماثلة والمصادر الطبيعي الغاز النفط، المعادن، واستخراج تطوير على اإلنفاق  -

 .المتجددة

 لىع يجب فإنه الملموسة، غير األصول من معينا نوعا آخر دولي محاسبي معيار تناول إذا  -

 هذا ينطبق ال المثال سبيل فعلى ،38 الدولي المعيار من بدال المعيار ذلك تطبيق المؤسسة

 :على األخير

 المعيار) ملللع العادي السير أثناء للبيع المؤسسة بها تحتفظ التي الملموسة غير األصول -

 اإلنشاء(. عقود 11والمعيار  المخزون 2 الدولي المحاسبي

 .النتيجة( على الضرائب 12 الدولي المحاسبي المعيار) المؤجلة الضريبة أصول -

 . اإليجار عقود 12 الدولي المحاسبي المعيار نطاق ضمن تقع التي اإليجار عقود - 

 . المستخدمين( منافع 19 الدولي المحاسبي المعيار) المستخدمين منافع من الناشئة األصول -

                                                           
 .119لخضر عالوي، معايير المحاسبة الدولية، مرجع سبق ذكره، ص: 1



 التثبيتات تقييم إلعادة النظري اإلطار: لوال  الفصل

 

43 
 

 . األعمال( اندماج 3 المالية التقارير إلعداد الدولي المعيار) األعمال دمج من الناجمة الشهرة -

 تعاقديةال الحقوق عن الناتجة الملموسة، غير واألصول بالشراء، لالندماج المؤجلة التكاليف -

 4 اليةالم التقارير إلعداد الدولي المعيار نطاق ضمن التأمين عقود بموجب التأمين لشركات

 لالندماج لةالمؤج التكاليف لتلك محددة إفصاح متطلبات األخير هذا يوضح حيث ،"التأمين عقود

 هذا في لواردةا اإلفصاح متطلبات تنطبق لذلك الملموسة، غير األصول لتلك ليس ولكن بالشراء

 الملموسة. غير األصول تلك على المعيار

 )أو البيع برسم بها محتفظ أنها على والمصنفة المتداولة وغير الملموسة غير األصول -

 الدولي ارللمعي وفقا البيع( برسم بها محتفظ أنها على مصنفة تصرف مجموعة في المشمولة

 .توقفةالم والعمليات البيع برسم بها المحتفظ المتداولة غير األصول 3 المالية التقارير إلعداد

 وصف إلى المعيار هذا يهدف: 1التوظيف عقارات(  IAS 40) الدولي المحاسبي المعيار -4

 المعيار ذاه يطبق بحيث ،بسيط ذات اإلفصاح ومتطلبات الموظفة للعقارات المحاسبية المعالجة

 أخرى شياءأ بين من يتعامل كما التوظيف، لعقارات بالنسبة واإلفصاح القياس االعتراف، عند

 تمويلي يجارإ عقد بموجب بها المحتفظ للمستأجر المالية القوائم في الموظفة العقارات قياس مع

 هذا عامليت ال إيجار عقد حسب للمؤجر المالية القوائم في المؤجرة الموظفة العقارات قياس ومع

 :  ومنها"  اإليجار دعقو "  12 رقم الدولي المحاسبي المعيار في متناولة أمور مع المعيار

 بسيطة. إيجار عقود أو تمويلية إيجار كعقود اإليجار عقود تصنيف  -

                                                           
 .921لخضر عالوي، معايير المحاسبة الدولية، مرجع سبق ذكره، ص: 1
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 الموظفة. العقارات من المتحقق اإليجار عقد بدخل االعتراف -

 بسيط. إيجار عقد حسب به محتفظ لعقار للمستأجر المالية البيانات في القياس -

 التمويلي. اإليجار عقد حسب مؤجر لعقار للمؤجر المالية القوائم في القياس -

عادة التأجير. البيع عمليات على المحاسبة -  وا 

 التشغيلية. وعقود اإليجار التمويلية اإليجار عقود عن اإلفصاح -

   على: أيضا المعيار هذا يطبق ال

والمتعلقة  المتجددة الطبيعية والمصادر الغابات IAS / IFRS الدولية المحاسبة معايير -

  .42 الحيوية( )األصول الزراعي بالنشاط

 غير ةوالمصادر الطبيعي الطبيعي الغاز النفط، المعادن، استخراج التنقيب، التعدين، حقوق-

 .المشابهة المتجددة

 المعالجة وصف إلى المعيار هذا يهدف: 1الزراعة (IAS 41) الدولي المحاسبي المعيار -5

 غير موضوع وهو الزراعي، بالنشاط المتعلقة واإلصالحات المالية البيانات عرض المحاسبة،

      ويالحي للتحول المؤسسة إدارة هو الزراعي النشاط أخرى دولية محاسبة معايير في موضح

 زراعي لكمحصو  بيعها أجل من(  الحيوية األصول الحية الحيوانات أو للبيانات(  البيولوجي) 

 حاسبةالم المعالجة أخرى، أشياء بين من المعيار هذا يصفبحيث  إضافية حبوبة صولأك أو

 للمحصول ىاألول القياس وكيفية واإلنجاب اإلنتاج ، التحللو،  النم فترة خالل الحيوية لألصول

                                                           
 .129عالوي، معايير المحاسبة الدولية، مرجع سبق ذكره، ص:لخضر  1
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 عندما اليةالت العناصر على للمحاسبة المعيار هذا تطبيق يجب، كما الحصاد وقت في الزراعي

  :الزراعي بالنشاط تتعلق

 (.البيولوجية)  الحيوية األصول -

 الحصاد. وقت في الزراعي المحصول - 

 المتناولة. الحكومية المنح - 

  المعيار: هذا تطبيق مجال من يستثنى كما 

 والمعيار المادية اتتبيثالت"  12 الدولي المحاسبي المعيار) الزراعي بالنشاط المتعلقة األرض -

 .العقارية التوظيفات"  41 الدولي المحاسبي

 التثبيتات"  38 الدولي المحامي المعيار) الزراعي بالنشاط المتعلقة الملموسة غير األصول -

  "(. الملموسة غير

 لأصو  من( المجني) المحصود المنتج هو والذي الزراعي المحصول على المعيار هذا يطبق

 المخزون 2 الدولي المحاسبي المعيار يطبق ذلك بعد فقط، الحصاد وقت في الحيوية المؤسسة

 تصنيع مع المعيار هذا يتعامل ال وبناءًا عليه ،للتطبيق( قابل آخر دولي محاسبي معيار )أو

 من صيرع إلى الفواكه تصنيع المثال سبيل )على الحصاد، بعد الزراعي المحصول )تحويل(

 يعيطب إمتداد يكون قد التصنيع هذا أن من بالرغم الفاكهة، زرع الذي االرض صاحب قبل

 مثل أن إال ،الحيوي بالتحول النشبة بعض تأخذ قد الحاصلة والعمليات الزراعي للنشاط ومنطقي

 المعيار(. بهذا الزراعي النشاط تعريف في متضمن غير التصنيع هذا
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 :  1يهدف هذا المعيار إلى اإليجار عقود 12 المالية التقارير إلعداد الدولي المعيار-2

 الواجب والمعلومات اإليجار عقود وعرض والقياس االعتراف مبادئ المعيار هذا يحدد -1

 تيال الصلة ذات المعلومات والمؤجرون المستأجرون يقدم أن الهدف لديها عنها تقديمها

 من شوفالك مستخدمو يتمكن حتى العقود، بهذه المتعلقة للعمليات مخلصة صورة تعطي

 الوضع ىعل اإليجار عقود تأثير لتقييم أساس لديها التي المالية المؤسسات على االطالع

 .للكيان النقدية والتدفقات المالي واألداء المالي األداء

 قدالع وشروط أحكام االعتبار في تأخذ أن المنشأة على يجب المعيار، هذا تطبيق عند -2

 قودع على باستمرار المعيار هذا تطبق أن يجب الصلة، ذات والظروف الحقائق ولجميع

 .مماثلة ظروف في تبرم مماثلة، خصائص ذات

 الخاضعة األصول اإليجار عقود ذلك في بما اإليجار، عقود جميع على المعيار هذايطبق 

 :باستثناء الباطن، من اإليجار اتفاقيات تشكلها التي االستخدام لحقوق

 استغاللها أو الطبيعي الغاز أو البترول أو المعادن عن بالتنقيب المتعلقة العقود  -

 متجددة؛ غير مماثلة أخرى موارد

 النطاق ضمن تقع التي الحيوية األصول لتأجير المستأجر يبرمها التي العقود -

 الزراعة؛ 41 الدولي المحاسبة معيار تطبيق

 12 رقم ليةالدو  المالية التقارير تفسيرات لجنة تفسير نطاق في الخدمة امتياز ترتيبات  -

 الخدمة؛ امتياز اتفاقيات
                                                           

 871:ص ذكره، سبق مرجع الدولية، المحاسبة معايير عالوي، لخضر 1
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 لمعيارا تطبيق النطاق ضمن تقع والتي المؤجر يمنحها التي الفكرية الملكية تراخيص  -

 العمالء؛ معها المبرمة العقود من اإليرادات 13 رقم المالية التقارير إلعداد الدولي

 معيار بيقتط النطاق ضمن ترخيص اتفاقية بموجب له المرخص بها يحتفظ التي الحقوق  -

 يالتوتسج المتحركة الصور مثل ببنود والمتعلقة الملموسة غير األصول 38 الدولي المحاسبة

 .والنشر التأليف وحقوق االختراع براءات والمخطوطات، والمسرحيات الفيديو

 .الملموسة غير األصول إيجار عقود على المعيار هذا تطبيق للمستأجر يجوز

 تقييم التثبيتات في الجزائر  إلعادةالمراجعة القانونية  الثاني:المطلب 

  االصالحات، األصلب يتعلق فيماتقييم  إعادة لتو اتنالتي  السابقة القانونية النصوص عتبرت

من  %21نسبة  إلى بلغتالتي و  التضخم معدالت في ملحوظة زيادة صاحبتالتي  ةقتصادياإل

 سيرئي بشكل واضحا وكاننتيجة المحاسبية ال على سلبا أثر مما، 1993إلى1983السنوات 

 ألصول ا تختلف ،الخصوص وجه على للشركات المالي المركز عناصر فيهاالتي  القيم في

 المالي لوضعا تعكس صورة تقدمالقوائم المالية  توأصبح ،الحقيقية قيمتها عن جوهرًيا الثابتة

 متطلبات م أه أحد أنه على موثوقة حسابات توافر إلى ي نظر كان الوقت في، للمؤسسة الحقيقي

 لمشرعا قاد هذاو  ،ةيممو الع المؤسسات منه استفادت التيقتصادية اإل اإلصالحاتفي األصل 

 تقليص بهدف تةالثاب هاأصول تقييم بإعادة للمنشآت تسمحالتي  القوانين من سلسلة سن الجزائري

 .1حساباتها على العامة األسعار لتغيرات السلبية اآلثار

                                                           
 .189:نجوى عبد الصمد، مرجع سبق ذكره، ص 1
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 :12201 لسنة لالستهالك القابلة المادية تقييمقانون إعادة  -

 يوليو 19 في المؤرخ 31 – 88 القانون من 13 المادة ألحكام تطبيقا منه: لىو األ المادةف

 ميزانية يف واردة لالستهالك القابلة المادية التثبيتات تقييم اعادة يمكن ،ةالمذكور  1988 سنة

  وهي: مالمرسو  هذا يحددهاالتي  الشروط ضمن جاريالت للقانون الخاضعة والهيئات المؤسسات

 ناعيالص الطابع ذات العمومية ؤسساتالمو  االقتصادية العمومية المؤسسات على يجب -

 التجاري كلالش إلى حساباتها فيه تمسك الذي الوقت منذ العمومية، الهيئات وغيرها والتجاري،

 حسبتقييم  إلعادة ابلةق المادية التثبيتات تعد ،الستهالك القابلة المادية هاتتثبيتا تقييم تعيد أن

  تلك: وهي تستهلك، لم أم استهلكت سواء المرسوم، هذا مفهوم

  .1982 سنة ديسمبر 31 تاريخ من ابتداء المختتمة المالية السنة آخر حصيلة في الواردة -
 ادةاع تاريخ من ابتداء األقل على سنوات ثالث خالل صالحة تبقى ان شأنها منالتي و  -

  التالية: المعامالت حسب هذهتقييم  اعادة وتتم ،التقييم
 القابلة لالهتالك:   المادية التثبيتاتتقييم يوضح معامل إعادة ( 2-1)الجدول رقم 

 1232 1233 1232 1232 1235 1234 1233 1232 1231 1230 1222 1223 السنة

 1 1 1 1 1.10 1.15 1.20 1.25 1.30 1.35 1.45 1.50 المعامل 

 423:ص ،1991 افريل 14 في الصادر 14 العدد الجزائرية للجمهورية الرسمية الجريدة المصدر:

 تخصيصاتال على طبقنت كما المادية للتثبيتات يةاألصل القيمة علىتقييم  عادةإ طبقت

 يةاألصل لقيمةا تخصيص منتقييم  عادةإ وتترتب للقانون طبقا به المعمول لالستهالك السنوية

                                                           
يحدد شروط اعادة  1991مارس سنة  22الموافق  1411ل رمضان عام أو مؤرخ في  113 – 91مرسوم تنفيذي رقم  1

 الجريدة ،التثبيتات المادية القابلة لالستهالك والواردة في ميزانية المؤسسات والهيئات الخاضعة للقانون التجاريتقييم 
 .423:، ص1991افريل  14الصادر في  14العدد  الجزائرية للجمهورية الرسمية
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 أو حقيقيةال شرائها قيمة ،السلع هذه نتاجإ أو حيازة سنة بحسب وذلك أعاله، المبين وللمعامل

 تكوينها يعاد أن فينبغي مجهولة مادي لتثبيت يةاألصل القيمة تكون وعندما، الحقيقية نتاجهاإ قيمة

  .مماثلة عسل إلى استنادا تستخلص أو الخبراء آراء حسب

 سابيةالح القيمة فان الخبراء آراء حسب يةاألصل القيمة تكوين عادةإ استحالة حالة وفي

 ويتم حالية،ال بالقيمة المتعلقة اآلراء عن الناجمة تلك هي االعتبار بعين تؤخذالتي  الصافية

 بين رقالف الجديدة الحسابية القيمة صافي يمثلكما  ،األصولتقييم  عادةإ إلى عندئذ اللجوء

 وتستخدم ،تقييمها المعاد لالستهالك الممنوحة والتخصيصات تقييمها المعاد يةاألصل القيمة

  .لالستهالكات الجديدة التخصيصات لحساب كقاعدة

 فائض ىإل ذلك يؤدي وعندما بها، المعمول المحاسبة قواعد حسب جباريةاإلتقييم  عادةإ تمت

 مكني ،االستغالل خارج خاص احتياطي في ضريبي كإعفاء يسجل خيرألا هذا نإف القيمة،

 المؤسسة مال رأس ضمنتقييم  اعادة احتياطي تدرج بقرار أن ينهماللمس العامة الجمعية

 تخضعو  ،التنظيمية الشروط إطار في أسهم صدارإ بالمقابل ،ترخص وأنقتصادية اإل العمومية

 .لعموميةا المؤسسات تصدرهاالتي  المنقولة القيم على قالمطبّ  للتشريع ضافيةاإل سهماأل
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 :12231 لسنةتقييم : قانون إعادة ثانيا

 والهيئات المؤسسات ميزانية في الواردة لالهتالك القابلة المادية التثبيتات تقييم عادةإ يمكن

 التجاري. للقانون الخاضعة

 لكتته لم أم تلكتاه سـواء المرسوم، هذا مفهوم حسبتقييم  إلعادة قابلةال التثبيتات كونتت

 خالل أيضا تسـتـعـمـل أن شأنها منالتي و  ،1991 لسنة الماليـة السنة خـرآ حصيلة في الواردة

 .التاريخ هذا من ابتداء األقل على سنوات ثالث

 هذا:تقييم يتم إعادة و 

 بالنسبة للتجهيزات حسب المعامل 

 التثبيتات القابلة لالهتالك:  تقييم يوضح معامل إعادة (: 3-1)الجدول رقم 
 8711 8711 8711 8711 8718 8711 8797 8791 السنوات 

 ية الصلمعامل القيمة  -

ية المعادة الصلالقيمة -

 تقييم 

1211 
1211 

1211 
1211 

1211 
1211 

12.1 
1211 

1211 
1211 

1211 
1211 

1211 
1211 

1281 
1211 

   8778 8771 8717 8711 8719 .871 السنوات 

    8211 1211 1211 12.1 1211 المعامل

 .14:ص 1993أكتوبر 22 بتاريخ الصادر 29 العدد الجزائرية للجمهورية الرسمية الجريدة المصدر:

 

 

                                                           
، يحدد شروط 1993ة أكتوبر سن 24الموافق  1414لى عام و جمادى األ 8مؤرخ في  231 – 93مرسوم تنفيذي رقم  1

 الجريدة ،اعادة تقييم التثبيتات المادية القابلة لالهتالك الواردة في ميزانية المؤسسات والهيئات الخاضعة للقانون التجاري
 .14ص: 1993أكتوبر 22الصادر بتاريخ  29 العدد الجزائرية للجمهورية الرسمية
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  تي:آلاحسب المعامل  وتكون بالنسبة للعقارات 

 :  العقاراتتقييم يوضح معامل إعادة (: 4-1)الجدول رقم 
 8799 .879 8791 8791 8791 8791 8798 8791 87.7 87.1 87.9 ..87 87.1 87.1 87.1 السنوات 

 21. 271. .92 121 127 .72 8121 8821 8121 8121 8121 8129 89 81211 11 المعامل 

  8778 8771 8717 8711 8719 .871 8711 8711 8711 8711 8718 8711 8797 8791 السنوات 

معامل القيمة 

 ية األصل 

12. 121 1211 121 121 1 127 12. 121 121 121 821 8   

 ة ياألصلالقيمة 

المعاد 

 تقييم 

1291 12.1 1211 1211 121. 1211 1217 1211        

 .14:ص 1993أكتوبر 22 بتاريخ الصادر 29 العدد الجزائرية للجمهورية الرسمية الجريدة المصدر:

 ،نتاجاإل عند لحقيقيةا كلفته من أو الشراء عند الحقيقية كلفته من للتثبيت يةاألصل القيمة تتكون

 عادةإ تطبق ،راءالخب أقوال حسب الحالية قيمته تكوين يعاد للتثبيت، يةاألصل القيمة انعدام وعند

  ما يأتي: على المرسوم هذا ينظمهاتقييم التي 

 113- 91 رقم التنفيذي المرسوم حددها كما ليو األتقييم ال عادةإ عن الناتجة القيمة- أ

 .تمت إذا أعاله، والمذكور 1991 سنة مارس 22 في المؤرخ

  العكس. حالة في للتثبيت يةاألصل القيمة- ب 

 يؤدي ندماوع بها، المعمول المحاسبة قـواعـد حسب المرسـوم هذا ينظمهاتقييم التي  عادةإ تتم

 مستغل يرغ خاص احتياطي في ضريبي كإعفاء يسجل هذا فإن القيمة، فائض حصـول إلى ذلك

 .الميزانية خصوم في

 وصياتت على بناء هذه،تقييم  عادةإ عن ينجم الذي القيمة، فائض مبلغ يخصص أن يمكن

  يلي: ما إلى المؤهلة، الهيئة

 .االجتماعي الصندوق في للزيادة إما -
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ما -   المسجل. العجز البتالع وا 

 : 12221لسنة تقييم ثالثا: قانون إعادة 

 في المؤرخ 22 – 93 رقم األمر من 14 المادة بأحكام عـمـال لى:و األ المادةنصت  لقد  

 المادية التـثبـيـتـات تقييـم إعـادة تتم، 1993 سنة ديسمبر 31 الموافق 1412 عام شعبان 8

 في لمقررةا المعامالت تطبق ،المرسوم بهذا الملحقة اآلتية المعامالت بتطبيق لالهتالك القابلة

 لالهتـالك القابلة ديةالما تاتثبيللت بالنسبة تقييمها المعاد يةاألصل القيم على، الحالة حسب الملحق

التي  تجاريال للقانون الخاضعة والهيئات للمؤسسات بالنسبة المطابقة االهتالكات على وكذلك

 المؤرخ 113 - 91 رقم التنفيذي المرسـوم في والمقررة المنظمة التقييمات إعادة بمختلف قامت

 سنة أكتوبر 24 في المؤرخ 231 - 93 رقم التنفيذي والمرسوم 1991 سنة مـارس 22 في

 بالنسبة ، ةالمطابق االهتالكات تقييمها المعاد غير يةاألصل القيم على أعاله، والمذكورين 1993

 منقوالتها يتاتتثبتقييم  إلعادة تخضع لمالتي  التجاري للقانون الخاضعة والهيئات للمؤسسات

 .  لالهتالك القابلة المادية

 الميزانية في الواردة المطابقة االهتالكات التثبيتات تقييم المرسوم، هذا مفهوم في يعاد

 .بعد تهتلك لم أو مهتلكة كانت سواء ،1993 المالية للسنة الختامية

                                                           
يحدد شروط ، 1992أكتوبر سنة  12الموافق  1412لى عام و جـمـادى األ 29مؤرخ في  332 – 29مرسوم تنفيذي رقم  1

 لجريدةا ،إعادة القابلة المادية التثبيتات لالهتالك، الواردة في ميزانية المؤسسات والهيئات الخاضعة للقانون التجاري

 .2:ص، 1992أكتوبر  13الصادرة بتاريخ  21 العدد ،الجزائرية للجمهوريةالرسمية 
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 التجهيزات تلكته يأتي: كما التثبيتات تقييم إعادة بعد االهتالكات تخصيصات حسابيتم 

 حد كأقصى سنوات (3) ثالث حياة مدة أخذ مع ختامية ميزانية آخر تاريخ في كليا المهتلكة

 العادية ياةالح مدة أساس على االهـتـالك طريق في هيالتي  التجهيزات االعتبار، تهتلك بعين

 الحياة مدة تكون عندما حد، كأقصى سنوات( 3) ثالث حياة مدة أساس على أو المتبقية،

 سنوات.( 3) ثالث من أقل المتبقية

 عشر من أقل الجارية حياتها مدة بقيتالتي  أو كليا المهتـلكة العقارية األمالك تهتـلك - 

 دمجها تمي التو  المؤسسة تحـوزهاالتي  التثبيتات تقييم كذلك يعاد ،حد كأقصى سنوات( 11)

 لخاصة بمجرد اثباتها محاسبيا.المالية ا ذمتها في قانونيا

 : 20021لسنة تقييم ثالثا: قانون إعادة 

 القابلة غيرو  لالهتالك القابلة الـعيـنـيـة الـثـابـتـة األموال تقييم إعادة شـروط المرسـوم هذا يحدد

 والـهـيـئـات للـمـؤسـسـات 2112 سنة ديسمبر 31 في المقفلة الميزانية في الواردة لالهتالك

 لـتـجـاريا للـقـانـون الخاضعة والهيئات المؤسسات تستطيعالتي و  ،التجاري لـلـقـانـون الخاضعة

 قييـمت إعادة يف المباشرة االجتماعية هيئاتهم قرار على وبناء التصفية، حالة في ليستالتي و 

أجل  في ريبةالض تـطـبـيـق دون لالهـتـالك القابلة وغير لالهتالك القابلة العينية الثابتة أمـوالها

  أدناه. المقررة الشروط 2112 سنة ديسمبر 31 أقصاه

                                                           
يـحـدد شـروط  ،2112يـولـيـو سـنـة  4المـوافـق  1428جـمـادى الـثـانـيـة عـام  19مؤرخ في  211 – 12مـرسـوم تـنـفـيـذي رقم  1

ديسمبر  31إعادة تقييم المـوال الثابتة العينية القابلة لالهتالك وغير الـقـابـلـة لالهـتـالك الـواردة في الميزانية المقفلة في 
 14، الصادرة بتاريخ 44العدد  الجزائرية للجمهورية الجريدة ،ؤسسات والهيئات الخاضعة للقانون التجاريللم 2002سنة 

 .11ص: 2112جويلية 



 التثبيتات تقييم إلعادة النظري اإلطار: لوال  الفصل

 

54 
 

 لالهـتـالك ـةالـقـابـل وغيـر الهتالكل القابلة العينية الثابتة األمـوال علىتقييم  إعادة تـطـبـق

 سنة ديـسمبر 31 بـتـاريـخ المقفلـة الميزانية في الواردة الهيئة أو المـؤسـسـة طـرف من المملوكة

 توجبي فإنه مـعـين، ثـابـت مـال تـقـيـيـم إعادة يتم عندما ،الجرد بتـاريخ مـاديـا والموجودة 2112

 هذا إليه ميينت الذي العينية الثابتة باألموال الخاص الصنف كل تقييم إعادة الوقت نفس في

 لمؤسسةا أصبحتالتي  تلك أو مهملة كانت سواء الخدمة، من المعفاة األمالك تستبعدو  ،األصل

 .المرسوم هذا أحكام تطبيق مجال من تستعملها ال

تقييم  إعـادة تـنـجـز ،العملية بهذه المعنية للتثبيتات مـادي جرد أساس عـلىتقييم  إعـادة تـتـم

 المعنية. هيئةال أو المؤسسة تعينه خبير يـحـددهـاالتي  التعويض قيمة أو السوق قـيمة أسـاس عـلـى

 المترتبة والنتائج المستعملةتقييم  طريقة اختيار فيه يوضح مفصال تقريرا المؤهل الخبير يعرض

 لمختصة،ا االجـتـمـاعـيـة الهيئة إلى يوجه خاصا تـقـريـرا الحـالـي الـحـسـابـات مـحـافـظ يـعـدكما  عنها،

 الخصـوم ـةبـجـهتقييم  إعـادة تـؤدي ،والـطـرق الـسـبـل حـول وكـذاتقييم  إعـادة حول رأيه فيه يبـدي

 وفي الضـريبة، من معفى فرق 131 حساب فيتقييم  إعادة لفرق االجـمـالـيـة الـقـيـمـة تسجيـل إلى

 .المعني الثابت المال حساب في الميزانيةأصول  في القيمة هذه تسجل المقابل

 القابلة روغي لالهتالك الـقـابـلـة العيـنـيـة الثابتة األموال تقييم إعادة فروق تقيد أن يجب

 األموالب الخاصة االهتالك مـخـصـصات حـسـاب يـتـم ،مختلفين فرعيين حسابين في لالهتالك

 المعاد افيةالص المحاسبية القيمة أساس على تقييمها المـعـاد لالهتالك القابلة العينية الثابتة

 اسـتـثـنـائيـة، ـصـفـةوب لكن ،المعني لألصل المتبقية المحاسبية الحياة مـدة تـوافـق فترة خالل تقييمها

 مدة فإن لمتبقية،ا المحاسبية الحياة مدة تفوق تقييمه داالمع للملك النفعية المدة بأن يتبين عـنـدما
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 ـعـلـومـاتم مـذكـرة إنـشـاء الحـالـة هذه في يجب ،النفعية المدة أساس عـلى تحـديـدهـا يمكن االهتالك

  المالية. لو ابـالجد تلـحـق توضيحيـة

 رفع إطـار في االجتماعي المال رأس ضمن المستخرجة الـقـيـمـة فـوائـض دمـج يـجـبكما 

 معاد أصل عن التنازل حالة فيو  ،2112 ديسمبر سنة 31أقصاه أجل  إطارفي  المال رأس

 لقابلةا غير لألمالك بالنسبة المحتملة الـقـيـمـة فائض يحدد المرسوم، هذا إطار في تقييمه

 سعر بين فرقال طريق وعن تقييمها المـعـاد والقيـمـة التنازل سعر بين الفرق طريق عن ـالكتلاله

 .تالكلاله القابلة لألمالك بالنسبة تقييمها المعاد الصافية المحاسبية والقيـمـة التنازل

 في المقررة للشروط وفقا التنازل عند للضريبة المستخرج المحتـمـلة القيـمـة فـائض يخضع  

 قـيـمـتـه من غرأص بسعر تقييمه مـعـاد أصل عن الـتـنـازل يـتـم عنـدمـا به. المعمول الجبائي التشريع

 المعاد افيةالص المحاسبية قيمته من أو لالهتالك القابلة غير لألمالك بالنسبة تقييمها المعاد

 للتشريع فقاو  المستخرج القيمة نقص مـعـالجة يـتـم لالهتالك، القابلة لألمالك بالنسبة تقييمها

 المعمول. الجبائي

 في الجزائر: تقييم التثبيتات  بإعادةالمراسيم الخاصة الفرق بين 

 ائرفي الجز بإعادة تقييم التثبيتات المراسيم الخاصة الفرق بين : (4-1الجدول رقم )

 رقم تنفيذي سومالمر  البيان 

لسنة  103 – 20

1220 

   رقم تنفيذي مرسوم

لسنة  250 – .23

1223 

     رقم تنفيذي مرسوم

لسنة  332 – 22

1222 

 مرق تـنـفـيـذي مـرسـوم

لسنة  210 – 02

2002. 

 اختياري اختياري اختياري اجباري   مدى االلتزام 
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 يةعينال الثابتة صولاأل التطبيق مجال

 لالهتالك  القابلة

 يةعينال الثابتة صولاأل

 لالهتالك  القابلة

 يةعينال الثابتة صولاأل

 لالهتالك  القابلة

 الثابتة األصول

الك لالهت القابلة العينية

 والغير القابلة لالهتالك  

 التثبيتاتقيم  عديلت تقييم أساس إعادة 

 معامالت باستخدام

 تقييم إعادة 

 التثبيتاتقيم  عديلت

 معامالت باستخدام

 إعادة التقييم

 التثبيتاتقيم  عديلت

 معامالت باستخدام

 إعادة التقييم

 قيمة أوقيمة سوقية 

التي  التعويض

 خبير يـحـددهـا
عتراف بفائض اال

 إعادة التقييم
 معفى من الضريبة

 حساب إلى ويحول

 التقييم إعادة فائض

معفى من الضريبة 

حساب  إلى ويحول

 إعادة التقييم فائض

لضريبية يحول لخاضع 

 فائض حساب إلى

ليعاد دمجه تقييم إعادة 

 تدريجيا في نتائج السنة

 معفى من الضريبة

 الحسابين إلى ويحول

تقييم  إعادة فائض*

 القابلة المادية صولا

 لالهتالك

 تقييم إعادة فائض*

 القابلة غير صولا

 لالهتالك

ستخدامات الممكنة الا

 للفائض

رفع رأس مال المؤسسة 

 إجراء اختياري
 الخسائر تغطية

 ورفع رأسالمتراكمة 

 المال إجراء اختياري

االهتالكات تعديل 

 إجراء إجباري افيةصال
 رفع رأس مال

جراء ا المؤسسة

 إجباري
الهيئة المكلفة بإعادة 

 التقييم
 +المؤهل الخبير لجنة من داخل المؤسسة لجنة من داخل المؤسسة لجنة من داخل المؤسسة

تقرير محافظ الحسابات 

 االجـتـمـاعـيـة الهيئة إلى

 المختصة

 .الطالبالمصدر: من اعداد 
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   إعادة تقييم التثبيتاتمحاسبة فروق المطلب الثالث: 

مما لسوقية يتحدد  بناءا على القيمة ا القيمة نقصانلاب أوبالزيادة  سواءً  التثبيتات تقييم إعادة إن

وقية أكبر من القيمة الس) تصعد أن يمكنتقييم  إعادة أن هو االثنين بين رئيسي فرق نهاينجر ع

وهذا  (المحاسبية الصافية أكبر من القيمة السوقيةالقيمة ) تنخفض أوالقيمة المحاسبية الصافية( 

 .المحاسبة دفاتر تحديثمن أجل 

 تعريف فائض إعادة تقييم التثبيتات   

 في لتحديدل قابلة عناصر لبعض المحاسبية القيمة بين الفرق عن عبارة هو تقييم فارق

 القيمة بين الفرق هو أو 1السندات اقتناء تاريخ في العناصر هذه لنفس الحقيقية والقيمةاألصل 

 .إيجابي فرق عنه ينتج الصافية المحاسبية القيمة منها مطروح السوقية

 نتيجة اليم تخفيض أو ألصل النقدية القيمة في التغير بسبب التقييم إعادة فروق تنشأ

 خسائر أو بمكاس أيضا التقييم إعادة فروق على يطلق وقد سعره، وهيكل مستوى في التغيرات

 .2ال أم حققتت سواء الفترة، خالل األسعار تغيرات كافة الحسبان في التقييم إعادة ويأخذ الحيازة

 

 

 

                                                           

 مدونة وكذلك وعرضها المالية والكشوف والمحاسبة التقييم لقواعد المحدد 2118 جويلية 22 في المؤرخ المالية وزارة قرار1 
 .12:ص ذكره سبق مرجع ،سيرها  وقواعد الحسابات

2  Eduardo Valdivia-Velarde, Ms.Tamara Razin, Balance Of Payments Manual, Sixth Edition 

Compilation Guide, Publisher: International Monetary Fund, 2014, P144. 
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  1تاتيثبتفروق إعادة تقييم ال حاالت-1

 الفرق الموجب:  1.1

مبدأ الفرق موجب تطبيقا ل سوقيةاللصافية أقل من القيمة المحاسبية اعندما تكون القيمة 

فروق إعادة تقييم  113ل يسجل في الجانب الدائن لحساب و الحيطة والحذر: الفرق الموجب األ

 كاالتي:  محاسبيا الدورة يسجلبحيث ال يؤثر هذا الفرق على نتيجة 

2…  
113 

 التثبيتاتح من 
 فروق إعادة التقييم  ح إلى           

 زيادة في قيمة األصل 

***  
*** 
 

ني سترجاع التدإال أو ن علينا إإما إذا كان الفرق موجب موالي لفرق سالب مسجل سابقا ف

الجانب  فيتقييم وما زاد عن التدني السابق فقط يسجل كفرق إعادة  ادائن 281السابق يجعل ح/

 ويسجل محاسبيا كاالتي:  113الدائن لحساب /

113  
281 

 التثبيتات تقييم إعادة فارق ح من
استرجاعات االستغالل عن خسائر القيمة  إلى ح        

 جاريةغير األصول 
 المؤونة استرجاع

***  
*** 
 

 السالب:الفرق  2.1

ل يسجل و األ ،الفرق سالبفإن  سوقيةعندما تكون القيمة المحاسبية الباقية أكبر من القيمة ال

غير  األصولمخصصات االهتالك المؤونات وتدني قيم  281في الجانب المدين لحساب 

                                                           
 .371ص:  ، الجزء الثاني،بن ربيع حنيفة، مرجع سبق ذكره 1
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سجيل ويكون الت دائما تطبيقا لمبدأ الحيطة والحذر الدورة،الجارية فهو يؤثر على النتيجة 

 المحاسبي كاالتي: 

281  
29… 

           مخصصات إ، و، خ، ق األصول  غير الجارية ح من
 التثبيتات خسائر القيمة  ح إلى 

 تكوين مؤونة يؤثر في نتيجة الدورة 

***  
*** 
 

  113اقتطاع لـ ح/  أوأما الفرق السالب الذي يلي فرق سابق موجب يسجل كترصيد 

 أوقابلة للتعديل بالزيادة  281وما زاد عن رصيد هذا األخير فقط هو الذي يسجل في ح/

 ف نهائية.تم تخصيصه سابقا فهي مصاري عماال تقبل التراجع التي التخفيض عكس اإلهتالكات 

 1لالهتالك غير القابلةو  تات القابلةيثبالتفروق إعادة تقييم  محاسبة-2

 القابلة لالهتالك تاتيثبالتفروق إعادة تقييم  محاسبة 3-1

الطريقتين  القابلة لالهتالك، بإتباع إحدى لتثبيتاتلبالنسبة تقييم يمكن معالجة فروق إعادة 

قا يحافظ على تطبيقها في كل المعالجات الالحقة تطبي نأ ااهمحدإالتاليتين )طبعا إذ تم اختيار 

سابقة عدمه لمخصصات االهتالك ال أومبدأ االتساق( المختلفتين في إدراج  أولمبدأ ثبات الطرق 

  التقييم:في إعادة 

 لى: تصحيح مباشر للقيمة المحاسبية الصافية: و ال  الطريقة 3-2

 ة:التاليوذلك بإتباع المراحل  ،تبنى هذه الطريقة على اعتبار قيمة جديدة للحيازة

 .يةاألصلنرصد اإلهتالكات المتراكمة بطرحها من القيمة  -

                                                           
 321،322ص:  الجزء الثاني بن ربيع حنيفة، مرجع سبق ذكره، 1
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 .يبقى بالقيمة الصافية 21بينما ح/ معدوم، 281يصبح رصيد ح/ -

لتصبح تقييم طرح فرق  أوبإضافة  281نصحح القيمة الصافية الموجودة في ح /  -

 ية للقيمة العادلة.و امس

 واالهتالكات:  ية الصلالثانية: تصحيح التكلفة  الطريقة 3-3

 لىإالذي يحول القيمة المحاسبية الصافية تقييم تصحيح القيم يكون بتحديد معامل إعادة 

 القيمة العادلة انطالقا من معامل التحديد:

 = القيمة العادلة/القيمة المحاسبية الصافية تقييم معامل إعادة 

 ية: الصلتطبيق المعامل على التكلفة  -

 معامل إعادة التقييم×ية لألصلاألصلية المعاد تقييمها = التكلفة صلاألالتكلفة 

 تطبيق المعامل على مجمع االهتالك  -

معامل إعادة  ×مجمع االهتالك المعاد تقييمه = االهتالك المتراكم بالتكلفة التاريخية لألصل 

 التقييم.

مجمع االهتالك  –تقييمها  ية المعاداألصلالمحاسبية الصافية المعاد تقييمها= التكلفة القيمة 

 المعاد تقييمه.

  1تات غير القابلة لالهتالكيثبالتفروق إعادة تقييم  محاسبة-4

وتأثيراتها على التسجيالت المحاسبية الالحقة حسب تقييم تختلف معالجة فروق إعادة 

لجة ولهذا سنقوم بتحليل المعا ،اختالف نوع المثبتات من حيث قابليتها لالهتالك من عدمها
                                                           

 373،372نفس المرجع السابق ص:  1
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غير  باعتباره أصل ،اهشابها المحاسبية في حالة أصل غير قابل لالهتالك مثل األراضي وم

 الصافية:قابل لالهتالك فالمقصود بالقيمة المحاسبية 

 القيمة المحاسبية–فرق إعادة التقييم = القيمة العادلة 

 بالقيمة المحاسبية:وباعتبار األصل غير قابل لالهتالك فالمقصود 

 السابقة.تقييم  فرق-/القيمة المحاسبية = تكلفة الحيازة +

 كونفإن التسجيل المحاسبي يالقيمة المحاسبية  من أقلكانت القيمة العادلة  إذا لى:و األالحالة 

281  
 

2911 
 

االهتالكات، المؤونات وتدني قيم من ح مخصصات 
 األصول غير الجارية

 تدني قيم األراضي  ح إلى           
 تكوين مؤونة يؤثر في نتيجة الدورة 

***  
*** 
 

يل المحاسبي فإن التسج الصافية تفوق القيمة المحاسبية سوقيةالحالة الثانية: إذا كانت القيمة ال

 :يكون

211  
113 

 من ح االراضي....
 فروق إعادة التقييم  ح إلى           

 زيادة في قيمة األصل 

***  
*** 
 

وين لوجود تسجيل سابق لتك القيمة المحاسبية أقلالحالة الثالثة: إذا كانت القيمة العادلة 

 التسجيل المحاسبي يكون مؤونة فإن

281  
 

2911 

من ح مخصصات االهتالكات، المؤونات وتدني من ح 
 قيم األصول غير الجارية

 إلى تدني قيم األراضي    
 تكوين مؤونة يؤثر في نتيجة الدورة 

***  
*** 
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: إذا كانت القيمة العادلة تفوق القيمة المحاسبية لوجود تسجيل سابق لتكوين رابعةالحالة ال

 :التسجيل المحاسبي يكون القيمة فإنمؤونة لنفس 

2911  
281 

 من ح تدني قيم األراضي 
 استرجاع تدني قيم االصول ح إلى            

 مؤونة يؤثر في نتيجة الدورة  االلغاء

***  
*** 
 

قل من القيمة المحاسبية لوجود إطفاء سابق لتكوين أ: إذا كانت القيمة العادلة خامسةالحالة ال

 مؤونة لنفس القيمة مع وجود فارق إعادة التقييم مسجل مسبقا فإن التسجيل المحاسبي يكون:

113  
211 

 من ح فروق إعادة التقييم 
 إلى االراضي....           

 تخفيض في قيمة الزيادة لألصل 

***  
*** 
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القوائم  وتأثيره علىالتثبيتات تقييم الدراسات السابقة المتعلقة بإعادة  :الرابع المبحث

 المالية 

 وهذا ،نبيةواألج العربية باللغتين السابقة الدراسات على المبحث هذا في الضوءسلط سي  

التي  دراساتلا هي لها التطرق سيتمالتي  الدراسات هذه بين ومن ،الزمني ترتيبها على اعتمادا

 ةناحي ومن ةاحين من الجزائرية المحاسبية البيئة مستوى على التثبيتاتتقييم إعادة  عن تحدثت

 هذاو  مختلفة جوانب ةعد منتقييم إعادة  ةتغطي لناو اح ولذلك ،العالمي مستوى على خرىأ

 لو اتني حيث مطالب ثالث إلى المبحث هذا تقسيم تم حيث الموضوع عن ةكافي صور إلعطاء

 والمطلب 2121 سنة إلى 2119 سنة من العربية باللغة السابقة الدراسات عن لو األ المطلب

 2121 سنة إلى 1993 سنةال من األجنبية باللغة المتعلقة السابقة الدراسات إلى تطرقنا الثاني

  :الدراسة هذه عنها يميز  وما السابقة الدراسات ةلمناقش صصفخ الثالث المطلب عن ماأ

 العربية باللغة  الدراسات :لوالمطلب ال 

على وأثره م تقيي إعادة إلى تطرقتالتي  السابقة الدراسات زابر إ إلى المطلب هذانا في تطرق

جتهدنا إن أال إتقييم  إعادة على الخصوص بوجه تتحدثالتي  المواضيع ةقل رغمالقوائم المالية، 

  ها. عفي تجمي

 الثابتة صولاألتقييم  إلعادة الجديدة الشروطبعنوان : 1(2119 الصمد، عبد) دراسة -1

 في تةالثابصول األ تقييم إلعادة القانونية الخلفية عرض إلى الدراسة هدفت: ليةأو  مراجعة

                                                           
 ( https://www.asjp.cerist.dz/en/article/13404). 199-184، الصفحات مرجع سبق ذكرهجوى عبد الصمد، ن 1



 التثبيتات تقييم إلعادة النظري اإلطار: لوال  الفصل

 

64 
 

 وجود من التحقق مع السابقة، القوانين في المقررة الشروط مع الجديدة الشروط ومقارنة رالجزائ

: التالية ائجالنت إلى وخلصت التقييم، إلعادة الجديدة الشروط تطبيق تواجه أن يمكن عوائق أية

 المعايير فيتقييم  إعادة متطلبات مع 12/211 رقم التنفيذي المرسوم مواد بعض انسجام عدم

 إعادة رقوف المتراكمة اإلهتالكات معالجة بتفاصيل يتعلق فيما وخاصة ،الدولية المحاسبية

 الدقة عدم: مالتقيي إلعادة الجديدة الشروط تطبيق عوائقأهم  أن إلى النتائج أشارت كما التقييم،

 غياب عم، التقييم إلعادة والضريبية المحاسبية للمعالجة التفصيلية اإلجراءات لو اتن في

 لمحددةا اآلجال وضيق للعملية المرتفعة الكلفة إلى إضافة المرافقة، التطبيقية النصوص

 .إلنجازها

 دةبالزيا الثابتة األصول  تقويم عادةابعنوان  :21121 الخيال المحسن عبد توفيق دراسة -2

 القياس اتمتطلب تحديد إلى الدراسة هدفت والتحديات: الفرص السعودية ةهماالمس المنشآت في

 في لماليةا القوائم في عنها واإلفصاح وعرضها الثابتة األصول  في الزيادة لقيمة واإلثبات

 ختباروا صياغة خالل من ذلك تحقيق على الدراسة وعملت أعمالها، ونتائج ةهماالمس المنشآت

 بيان،االست أسلوب باستخدام إجرائها تمالتي و  الميدانية للدراسة كأساس األسئلة من مجموعة

 ،السعودية اتالجامع في العاملين واألكاديميين للمهنة الممارسين المراجعين على توزيعه تم والذي

 الصافية السوقية القيمة تحددهاالتي  العادلة القيمة استخدام يةأهم إلى الدراسة نتائج وخلصت

                                                           
 ،المساهمة السعودية الفرص والتحديات عادة تقويم الصول الثابتة بالزيادة في المنشآتتوفيق عبد المحسن الخيال، ا 1

 111-32، الصفحات 2112مجلة جامعة الملك عبد العزيز االقتصاد واإلدارة، السعودية، 
https://www.kau.edu.sa/Files/320/Researches/63277_34303).) 
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 بالزيادة ثابتةال األصول  تقييم إعادة في أقل أيهما المتوقعة النقدية للتدفقات الحالية القيمة أو

 عند سنوًيا تقييمه إعادة يتعين الذي األصل  إلى ينتمي إنه، السعوديةب ةهماالمس الشركات في

 قيمتها في وهريةج تغيرات عليها يطرأ ال لمن بالنسبة أما، العادلة قيمته في كبيرة تغييرات وجود

 على لدراسةا في المشاركون ويجمع سنوات، ثالث عن تقل ال زمنية فترة خالل تتم فهي  العادلة

 ياطياحت حساب في الثابتة األصول  في الثابتة األصول  إعادة عن الناتجة الزيادة معالجة

 تقييم عادةإ احتياطي قيمة زو اتتج ال بحيث كإيرادات مستقبلية زيادة أي ومعالجة التقييم، إعادة

 وتحميل بند،ال نفسل تقييم إعادة في سابق قصوركما توصل أيضا إلى وجود   ،الثابتة األصول

 المحتفظ مبلغال قيمة التخفيض زو ايتج أال بشرط االحتياطي، حساب في مستقبلي تخفيض أي

 حساب إلى الثابتة األصول  تقييم إعادة احتياطي رصيد تحويل ويتم الحساب، هذا في به

، عةالمجمو  أو للعنصر مستردة بيعه أو األصل  من التخلص عند المال رأس أرباح احتياطي

 الزيادة،ب الثابتة األصول تقييم أعاد الذي مؤسسةال عن اإلفصاح يةأهم إلى النتائج تشير كما

 تحديد أساسها على يتمالتي  األسس وكذلك التقييم، إلعادة الفعلي بالتاريخ المتعلقة والمعلومات

 خالل من تةالثاب األصول تقييم يةأهم على النتائج تؤكد، المجموعة أو للبند االستردادية القيمة

 ذهه في واالستقرار للمقارنة القابلية خصائص وكذلك المحاسبية المعلومات مالءمة زيادة

 ناسقت عدم مشكلة وحل وشفافية، وضوًحا أكثر بطريقة المالية البيانات وعرض المعلومات،

 لىإ المالك من المؤسسة ثروة تحويل ومنع الخارجيين، والمستخدمين اإلدارة بين المعلومات

 الدوافع أهم  نم الديون على المفروضة القيود وتقليل للمنشأة، االفتراضية القدرة زيادة ،الدائنين

 .ةبالزياد األصول  ةالثابت األصول  تقييم إلعادة السعوديةب ةهماالمس الشركات لقبول
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 قييمت إعادة تأثير ومدى لدوافع تحليلية دراسة بعنوان: 1(2112)العتيبى،  ةاهتمت دراس  -3

طريق ن ع السعودية للشركات المستقبلي األداء على بالزيادة لةو االمتد غير الثابتة األصول

معاد ال األصول أن جميع أنواع  :هاأهممجموعة من النتائج  إلىالتوصل  ، تمالمكتبيالمسح 

الثابتة الملموسة أقل اتساقا، حيث  األصول كانت   نإ تقييمها لها دور في تحديد أسعار األسهم

إعادة تقييم اآلالت والمعدات أقوى من ذلك التأثير الخاص بالعقارات بما يقترح بأن  ن تأثيرأ

األقل  ولاألصكبر من تلك أالتشغيلية المعاد تقييمها لها تأثير على أداء الشركات  األصول 

ضحت الدراسة التحليلية أيضا عدم تأثير انقضاء عدة أو و  ،ارتباطا بصورة مباشرة بالعمليات

  أيضااسة توصلت الدر  كما  ،األصولخر عملية تقييم على الدور التقييمي لفئات آسنوات على 

غم وجود ر  المؤسسةبالنقص يكون له تأثير على قيمة  أوبالزيادة  األصول أن إعادة تقييم  إلى

ضحت أو د وق ،بالزيادة وتأثير ذلك على األرباحتقييم فيما يتعلق بإعادة  الحرية بالنسبة لإلدارة 

م ، وأن السه وسعراألصول الدراسة أنه توجد عالقة قوية وجوهرية بين احتياطي إعادة تقييم 

واألداء المستقبلي للشركة تكون ضعيفة عندما ترتفع نسبة  األصولعادة تقييم إالعالقة بين 

 حقوق الملكية في الشركات. إلىالديون 

                                                           
تقبلي لة بالزيادة على الداء المسو ادراسة تحليلية لدوافع ومدى تأثير إعادة تقييم الصول غير المتد عبد اهلل العتيبي، 1

 . 341-313،الصفحات  2112 ،السعودية العدد األول ،،AUJAA، مجلة المحاسبة والمراجعة ــ  للشركات السعودية
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 الخصائص على العادلة القيمة محاسبة تطبيق أثر: بعنوان 1(2118 السعدي،) دراسة  -4

 والمدراء ينالمحاسب من عينة على دراسة)  تطبيقها ومعوقات المالية للمعلومات األساسية النوعية

 الخصائص لىع العادلة القيمة تطبيق أثر بيان إلى الدراسة هدفت(: المحاسبين والخبراء الماليين

 قام لدراسةا أهداف تحقيق سبيل وفي الجزائرية، للمؤسسات المالية للقوائم األساسية النوعية

 ديميين،األكا من ومجموعة الجزائرية المؤسسات في لعينة مخصص استبيان بتصميم الباحث

 وثوقيةم درجة من يرفع العادلة القيمة تطبيق: هاأهم النتائج من جملة إلى الدراسة وتوصلت

 إجماعب وهذا الجزائرية للمؤسسات المالية التقارير في الواردة المحاسبية المعلومات ومالءمة

 من مجموعةب تصطدم الجزائرية المؤسسات في العادلة القيمة تطبيق عملية كذلك المستجوبين،

 .المؤسسات في الكوادر تأهيل ونقص نشط مالي سوق غياب أبرزها والعراقيل المعوقات

 سبيةالمحا البيئة في العادلة بالقيمة القياس إشكالية: بعنوان 2(2118 سباع،) دراسة  -3

 إلى لدراســةا هــدفت: والمهنيين واألكاديميينقتصادية اإل المؤسسات من لعينة دراسة- الجزائرية

 لجزائريــة،ا المحاســبية البيئــة في العادلــة القيمــة بتطبيــق تحــيطالتي  المشــاكل علــى التعــرف

 الدولي ليالما واإلبالغ الدولية المحاسبة لمعايير االمتثال نحــو العــالمي التوجــه ظــل في خاصــة

IAS/IFRS، لىإ الدراســة خلصــت وقــد، المالية البنود لقياس كأساس العادلة القيمة ومفهوم 

                                                           
أثر تطبيق محاسبة القيمة العادلة على الخصائص النوعية االساسية للمعلومات المالية ومعوقات عياد السعدي.  1

-249، الصفحات 2118(، الجزائر، 11)العدد  19، المجلد 12د والتنمية البشرية جامعة البليدة . مجلة االقتصاتطبيقها
221( ،https://www.asjp.cerist.dz/en/downArticle/275/9/1/45643) 

 لعينة من المؤسسات دراسة-إشكالية القياس بالقيمة العادلة في البيئة المحاسبية الجزائرية ، أحمد الصالح سباع 2
)العدد  11 المجلد المسيلة،مجلة العلوم االقتصادية والتجارية وعلوم التسيير، جامعة  ،والكاديميين والمهنييناالقتصادية 

 (https://www.asjp.cerist.dz/en/downArticle/324/11/2/72423. 28-32 الصفحات 2118(، الجزائر، 12
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 مؤسساتال قبــل مــن( العادلــة القيمــة قيــاس) 13 رقــم الــدولي المــالي اإلبالغ بمعيــار االلتــزام عــدم

 لىو ألا بالدرجــة موجهــة القــوائم تلــك كــل تعتــبر حيــث الماليــة، قوائمهــا إعداد عنــد الجزائريــة

 لدوليــة،ا للمعــايير الجيــد التطبيــق عــدم إلى يــؤدي ممــا معــين نطــاق وفــق الضــرائب لمصــلحة

 اهزيــةج وعــدم والتجاريــة، والجبائيـــة المحاســبية القــوانين بــين تجـــانس وجــود عــدم إلى إضافة

 ائيةالجب القوانين بين التنسيق بضـــرورة الدراســة صــتأو و  ر،الجزائــ في المـــالي الســوق

 لـ الجيد التطبيق يكفل بما المهنية والهيئات الجامعات بين التفاعل وتنسيق ،والمحاسبية

IFRS/IAS . 

 لجزائرا في المادية التثبيتات تقييم إعادة واقع: بعنوان 1(2118  والعرابي مباركي) دراسة -2

 ،لبورصةا في المسعرة الصناعية المؤسسات مستوى على دراسة المالي المحاسبي النظام ظل في

 االعتراف بعد التثبيتات تقييم في التاريخية التكلفة قصور جهأو  بيان إلى الدراسة هذه هدفت

 على التعرفو  المحاسبية جودةال تحسين في ودورها التثبيتات تقييم إعادة يةأهم برازا  و  لي،و األ

 اختيار نأ تبين الدراسة خالل ومن الجزائر في التثبيتات تقييم إعادة عمليات تطبيق واقع

 صورة ينقل مالتضخ فترات في العادلة القيمة التثبيتاتتقييم  إعادة نموذج لتطبيق المؤسسة

 أداء ييمتق يجعل مما ،المالية للبيانات أفضل وعرض للمؤسسة االقتصادي للوضع حقيقية

 لمؤسساتا تفضل ذلك ومع المستثمرين، قرارات لترشيد موثوقية وأكثر مالءمة أكثر المؤسسة

                                                           
واقع إعادة تقييم التثبيتات المادية في الجزائر في ظل النظام المحاسبي المالي دراسة على مروان مباركي وحمزة العرابي.  1

، الصفحات 2118، الجزائر ،2. مجلة األبحاث االقتصادية لجامعة البليدة مستوى الشركات الصناعية المسعرة في البورصة
233-222 (https://www.asjp.cerist.dz/en/article/70077) 
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 عدم إلى يؤدي فإنه التاريخية، التكلفة نموذج تطبيق البورصة في المدرجة الجزائرية الصناعية

التي و  خية،التاري التكلفة أساس على االهتالك واحتساب للشركة، الحقيقي المالي المركز عرض

 هذا ويؤدي ،تاتالتثبي تجديد على التمويلية قدرتها على سلًبا يؤثر مما العادلة، قيمتها عن تقل

 . الشركة على أعلى ضرائب وفرض الدورة نتيجة تضخيم إلى

 ةالثابتة على القوائم المالي األصولأثر إعادة تقييم  بعنوان 1(2121دراسة بلمداني محمد) -2

 هذه هدفت حيث الترقية والتسيير العقاري ومؤسسة ديواندراسة حالة مؤسسة أن سي أ الرويبة 

 مناهج خالل نم المالية، البيانات على الثابتة األصول تقييم إعادة تأثير يةأهم إبراز إلى الدراسة

 تقييم عادةإ حول العموميات وكذلك العادلة، والقيمة التاريخية التكلفة وهي المحاسبي، القياس

 بعد لثابتةا األصول  مييتق بإعادة اميالق عدم إن :التالية النتائج إلى توصل، الثابت األصول

 جميعت من المؤسسةتمكين  عدم مثل المؤسسة على سلبية أثار عنه تنتج أسعارها ارتفاع

 عدم وكذا ةيكل بصفة اهتالها تمالتي  لها ةضو االمع الثابتة هاأصول لتمويل كافية اهتالكات

 بتاريخ ألصول ا هذه مةيق تظهر بل ،الميزانية هذه عدادإ بتاريخ الحقيقة متهايبق األصول  ظهور

 خاصة الميزانية ادإعد خيبتار  األصول  هذه مةيق مع تتطابق ال قدالتي و التاريخية  شرائها التكلفة

 ليوتحم ةالدور  جةينت ميتضخ إلى ؤديي سوف مييالتق بإعادة اميالق وعدم التضخم، حاالت في

 .دهايتسد الواجب المبالغ من أكبر األرباح على بضرائب المؤسسة

                                                           
أثر إعادة تقييم الصول الثابتة على القوائم المالية دراسة حالة مؤسسة أن سي أ الرويبة ومؤسسة محمد،  بلمداني 1

-229، الصفحات 2121مجلة إدارة األعمال والدراسات االقتصادية جامعة جلفة، الجزائر،  ،ديوان الترقية والتسيير العقاري
311(    .https://www.asjp.cerist.dz/en/downArticle/313/6/4/144262) 
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 الحالية اقيمتهب الميزانية عناصر بإظهار للمؤسسة سمحي الثابتة األصول  مييتق بإعادة اميالق إن 

إعادة  عمليةإن  ،واقعية أكثر كوني الميزانية هذه تحليل ومنه فان التاريخية، ابقيمته ال الحقيقة

جميع  وفيرتمباشرة على نتائج الدورات الالحقة لذا البد من  تأثيراتالثابتة لها  األصول تقييم 

، الشخصيكم التقييم للح عمليةالمهنيين حتى ال تخضع  تأهيلللعملية و  الضروريةالمتطلبات 

ستخدمي م الحتياجاتالعادلة أكثر مالئمة  القيمةبالثابتة  األصول إعادة تقييم  عمليةتعتبر 

من  ةيوثوقم، إال أنها في نفس الوقت أقل التاريخيةالقوائم المالية مقارنة مع معلومات التكلفة 

 .التاريخيةمعلومات التكلفة 

 منض الثابتةاألصول  تقييم إعادة قرار دوافع: بعنوان 1(2121 ، وبوزيان عتيق) دراسة -8

 سياسة نيتب في الجزائرية المؤسسات دوافع رصد إلى الدراسة هذه هدفت الجزائري المؤسسات

 أن لنتائجا ظهرتأ حيث الثنائي، اللوجيستي نحداراإل باستخدام الثابتة األصول تقييم  إعادة

 من وتعاني ثابتةال صوللأل عالية كثافة ذاتتقييم  إعادة سياسة تتبنىالتي  الجزائرية المؤسسات

 عادةإل الجزائرية المؤسسات دوافع أن إلى يشير وهذا الخاصة، األموال على العائد معدل ضعف

 صورتها حسينوت الثابتة هاأصول لحالة صادقة صورة إعطاء عن البحث هو الثابتة هاأصول تقييم

. الخصوص وجه على العمومية السلطات ذلك في بما األموال، رؤوس أصحاب أمام المالية

 لخاصةاقتصادية اإل المؤسسات في القرار صنع إطار لتحسين شاملة توصيات إلى وتوصال

                                                           
األسواق  مجلة المالية & ،دوافع قرار إعادة تقييم الصول الثابتة ضمن المؤسسات الجزائرية ،توفيق عتيق وعثمان بوزيان 1

 222-213الصفحات  2121جامعة عبد الحميد بن باديس مستغانم، الجزائر، 
(https://www.asjp.cerist.dz/en/downArticle/329/8/2/147988) 
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 أهداف قيقلتح المؤسسة هذه إدارات قبل مناألصول  تقييم إعادة خيار ستغاللا لتالفي بالدولة

 .انتهازي طابع ذات

 ةيالمال ةميالق نيتحس في العادلة بالقيمة المحاسبي القياسي دور 1(2121 يو از  عيسى)  -9

 جملة قتحقي إلى الدراسة هذه تهدفرويبة  أ سي أن مؤسسة حالة دراسةقتصادية اإل للمؤسسة

 عادلةال مةيالق أساس على المحاسبي اسيبالق العمل عةيطب على فها: التعر أهم األهداف من

 على عرفالت، المحاسبي اسيالق بدائل من رهيغ عن تميزهالتي  والخصائص مفهومه خالل من

 مييالتق إعادة ،الجزائري المحاسبي التشريع في العادلة مةيالق أساس على المحاسبي اسيالق مكانة

 ةيالمال مالقوائ على المصداقية إضفاء في فعال بشكلهم اسي ةيالمال القوائم لعناصر الدوري

 .ةيالمال القوائم تشوبالتي  السلبية تلقائي بشكل ليز ي  و 

 تضمنهالتي ا المحاسبية اإلجراءات االعتبار نيبع األخذ عدم أن التطبيقية الدراسة نتائج أظهرت

 ةيالمال مالقوائ فقدي أن شأنه من المحاسبي القياس بعملية والمتعلقة المالي المحاسبي النظام

 األعمال نتائج قياس من كل ضبط وعدم النوعية للخصائص فقدانها خالل من وذلك مصداقيتها

 لجوء عدم نأ التطبيقية الدراسة أثبتت ، كماالقتصاديةا للمؤسسة المالي المركز عناصر وقياس

 فقدان نها:م سلبية نتائج ظهور إلى ؤديي موجوداتها مييتق إعادة لعمليةقتصادية اإل المؤسسة

 األعباء ادةيز  وبالتالي الضريبي الوعاء حجم اتساع، ومالءمتها لموثوقيتها ةيالمال القوائم

                                                           
دور القياسي المحاسبي بالقيمة العادلة في تحسين القيمة المالية للمؤسسة االقتصادية دراسة حالة ي، و اعيسى ز  1

 211-383، الصفحات 2121، مجلة العدد االقتصادي جامعة االغواط، الجزائر، مؤسسة أن سي أ رويبة
(https://www.asjp.cerist.dz/en/downArticle/593/12/1/143767) 
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 جمح يف انخفاض، قتصاديةاإل المؤسسة طرف من المحققة النتائج في انخفاض، الضريبية

  .الوقت مرور مع المؤسسة رأسمال تآكل إلى هذا يؤدي وقد الداخلية الموارد

 السابقة باللغة الجنبية المطلب الثاني: الدراسات

 تطبيق اقعو  عن تحدثت يتال باللغة األجنبية السابقة الدراسات مناقشة المطلب هذا في نتطرق

 الزمني لترتيبا أما ،الزمني الترتيب حسب دراجهاإ تم حيث المالية القوائم على وأثرهتقييم  إعادة

 يجد الدراسات لهذه فالقارئ 2121إلى 1993 سنة من األجنبية باللغة السابقة لدراساتل بالنسبة

لهاالجزائرية  المحاسبية البيئة في معظمها في جريتأ الدراسات جميع نأ  نتائج لىع جمعواأ وج 

 األصول.تقييم  إعادة مجال في رائدة دراسات الفترة هذه في عرفت حيثب إيجابية

تحفز اإلدارة على إعادة تقييم التي بعنوان : دراسة العوامل  1(Zimmer, 1995)ة دراس  -1

قتصادية اإل عة المنف أن إلىهذه الدراسة  هدفت االسترالية مؤسساتبالزيادة في الالثابتة  األصول 

التدفقات  قات تنخفض فيهاأو عندما تمر ب مؤسساتبالزيادة بالنسبة للتقييم المرتبطة بإعادة 

لدراسة أن هذه ا أيضا توصلتو  ،إضافيةقروض  ىالحصول عل مؤسساتبحيث تساعد  ،النقدية

 ،مونةالقروض المضنوي زيادة بالزيادة عندما تها أصولأكثر احتماال إلعادة تقييم  مؤسساتال

 .تحدث في نهاية السنة كان دافعها هو التعاقد مع المقرضينتقييم التي وأن معظم عمليات إعادة 

                                                           
1 Cotter, J., & Zimmer, I. Asset Revaluations And Assessment Of Borrowing Capacity. Abacus, _3 

1(2), (1995), 136-151(Https://Doi.Org/10.1111/J.1467-6281.1995.Tb00359.X) 
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 تقييم إعادة في المؤثرة العوامل تحديدبعنوان  1(Lin and Peasnell،  2111) دراسة -2

 تناقص على الثابتة األصول  تقييم إعادة تأثير تحديد مع المتحدة، المملكة في الثابتة األصول 

 مع قةمتواف كانتالتي و  الدراسة الفروض صحة الدراسة هذه نتائج أيدت وقد. الملكية حقوق

 بةنس من: كل مع موجب ارتباط ذو الثابتة األصول تقييم إعادة أن في السابقة الدراسات

 هذه نتائج اختلفت فقد ذلك ومع ،الثابتة األصول وقيمة الشركة حجم السيولة، نقص المديونية،

 نسبة عم عكسي ارتباط له الثابتة األصول  تقييم إعادة أن في السابقة الدراسات مع الدراسة

 متغيرات أن ىإل أيضا الدراسة هذه توصلت وقد ،لها الدفترية القيمة إلى لألسهم السوقية القيمة

 على اتأثير  األكثر العوامل هي الشركة وحجم السيولة، ومعدالت الملكية، حقوق تناقص مثل

  الثابتة. األصول  تقييم إعادة قرار

تقييم  إعادة معلومات اثر استقصاء إلى  2(Herrmann،  3211) دراسة هدفت   -3

 تحدةالم الواليات في المالية المعلومات جودة على العادلة القيمة أسلوب وجود حالة واستخدام

 في التاريخية ةالتكلف باستخدام األمريكية المتحدة الواليات تلتزم الراهن الوضع يفف ،األمريكية

 االعتراف يتم فإنه فقط الثابتة األصول  قيمة في تدهور في باستثناء الثابتة األصول  قيمة تحديد

 إجراء يعتبر العادلة بالقيمة الثابتة األصول تقييم إعادة أن من الرغم فعلى ،التدهور بخسائر

 أنه إال لدولا من العديد في المحاسبية للمعايير وفقا وكذلك الدولية للمعايير وفقا به مسموحا

                                                           
1 Lin, Y., & Peasnell, K. Fixed Asset Revaluation And Equity Depletion In UK. Journal Of Business 

Finance And Accounting, 27(3-4), (2000), 359-394. 
2 Herrmann, D. Saudagaran, S., & Thomas, W. The Quality Of Fair Value Measure For Property, 

Plant And Equipment. Accounting Forum, 30, 2005, 43-59. 
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 استخدام ينب مقارنة بعمل لدراسةا قامت ولهذا األمريكية المحاسبة لمعايير وفقا به مسموح غير

 توصلت وقد  ،بتةالثا األصول  تقييم في التاريخية التكلفة أسلوب واستخدام العادلة القيمة أسلوب

 األصول تقييم يف التاريخية التكلفة أسلوب من أفضل يعتبر العادلة القيمة أسلوب أن إلى الدراسة

 فقو  المعلومات أن إلىأيضا  الدراسة توصلت إذ ،وجودة المعلومات خصائص حيث من الثابتة

 التغذية يف تساعد ،التنبؤية القدرة ها:أهم الخصائص من بمجموعة تتميز العادلة القيمة أسلوب

 إلى الدراسة هتانت وقد والثبات. للمقارنة القابلية والواقعية، الصدق الحيادية، الوقتية، العكسية،

 وماتالمعل ومنفعة قيمة من زادت قدتقييم  إعادة عملية عن الناتجة العادلة القيمة بيانات أن

 القيمة ماتمعلو  أن أيضا الدراسة توصلت وقد. التاريخية التكلفة ببيانات رنتاق ما إذا المالية

 توفير عم التنبؤية وتحسين القدرة األرباح توزيعات على القيود بصدد مؤشرات توفر العادلة

 ادةإع معلوماتمفاضلة  إلى عامة بصورة، و المالي األداء عن العكسية للتغذية أفضل أساس

 .التاريخية التكلفة بيانات عن والقيمة العادلةتقييم 

 داءاأل على الثابتة األصول  تقييم عادةإ تأثير مدى 1( Lopes،  2118)  دراسة لتو اتن -4

 الدخل لمستوى والبعدي القبلي القياس أسلوب باستخدام وذلك ، البرازيلية مؤسساتلل المستقبلي

 تقييم عادةإ قياسل مالئما مقياسا يعتبرتقييم  إعادة احتياطي أن الدراسة نتائج وتشير ،التشغيلي

 لتتوص كما ،األرباح مستوى على التأثير خالل من مؤسساتال أداء على وتأثيرها األصول

التي  ساتمؤسلل بالنسبة ومفيدة قيمة معلومات يوفر األصول تقييم إعادة أن إلى أيضا الدراسة

                                                           
1Lopes, A. Alexsandro," Empirical Evidence On The Relation Between Revaluations Of Fixed 

Assets And Future Performance In Brazil "،  Working Paper, 2008, 1-24.   
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 جوهريةو  قوية عالقة توجد أنه الدراسة ضحتأو  وقد ،واضحة قوانين لديهاالتي  للدول تنتمي

 واألداء ولاألص تقييم عادةإ بين العالقة وأن ، السهم وسعر األصول  تقييم إعادة احتياطي بين

 مؤسساتال يف الملكية حقوق إلى الديون نسبة ترتفع عندما ضعيفة تكون للشركة المستقبلي

 راليااست مثل أخرى دول على أعدتالتي  السابقة الدراسات مع الدراسة هذه نتائج شىاوتتم

 األسواق في ىحت للمستثمرين مفيدة معلومات توفر األصول  تقييم إعادة أن في المتحدة والمملكة

 ئمهاقوا بإعداد ملزمة البرازيلية مؤسساتال بعض هناك أن أيضا الدراسة ضحتأو و  ،النامية

 الثابتة. األصول  تقييم بإعادة تسمح الالتي و  األمريكية للمعايير وفقا المالية

 طابقةم على األصول تقييم إعادة عمليات على المترتبة اآلثار 1(Fabio، 2112دراسة ) -3

 من نةعي على التصاعدية األصول تقييم إعادة على المترتبة اآلثار درست ،الخرائط ورسم

 روضةمعال المتحدة المملكة فيتقييم ال تعيدالتي ، 2114-1992 المتحدة المملكة في مؤسساتال

 تقييم إعادة عمليات أن السابقة األبحاث قتث  و و  ،والمصروفات لإليراداتمطابقة حقيقية و  للبيع

 تفحص لم الكنه المستقبلي، لألداء تنبؤية وهي األصول إلى الشركة دين نسبة تحسناألصول 

 التدفقاتب االستحقاقات ربط في خطأ أقل مؤسساتال أن نجد ،التقييم إعادة بعد الدخل بيان آثار

 مع حتى لماليةا والرافعة والخسائر التدقيق شركة حجم مثل الضوابط، بتضمين قومكما ت ،النقدية

 المكاسب لفم أن إلى نتائج تشير عام، بشكل. جوهري تغيير دون نتائج تظل الضوابط، إضافة

                                                           
1 Fabio, R, S, The Implications Of Asset Revaluations On Matching And Mapping Of Accruals,2016 

1-19  ( Https://Anpcont.Org.Br/Pdf/2016/CUE305.Pdf) 
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 داءأل التمثيلية ةالناحي من وفاءً  أكثر هي التشغيلية هاأصول تقييم تعيدالتي  مؤسساتلل المعلنة

 .التقييم إلعادة تخضع الالتي  مؤسساتبال مقارنة الشركات

2-  (2112،Atilla ) 1  : 111 لىع فحص القوائم المالية على وتأثيراتهتقييم  نموذجبعنوان 

التي و  ، الملموسة غير ةالملموس األصول  تقييم آثار دراسة هو الدراسة هذه من الهدف ،شركة

 تطبيقيةال المعالجةو  المختلفة المالية لألساليب وفًقا ،األصول إجمالي بين كبيرة مكانة لها

 في لمدرجةا مؤسساتال تحليل يتمو  ،المالية القوائم على وأثرهتقييم  إعادة لنموذج والمحاسبية

 عرضب يسمح الذيتقييم  إعادة نموذج :النتائج التالية إلىوخلصت  ،(BIST) اسطنبول بورصة

 لقوائما بعرض مؤسساتال يزودكما  الحالية، بقيمها الملموسة وغير الملموسة الثابتة األصول

 .الحالية بالقيم الميزانية تقديم هوتقييم  إعادة من الهدف ألن ،واقعية أكثرالمالية 

 غير ةالصل ذات األصول تكون عندما المحتجزة األرباح تقييم إلى إعادة فوائض إضافة يمكن

 على وبالمحس واالهتالك ياألصل االهتالك مبلغ بين الفرق فإن ذلك جانب إلى ،بها معترف

 .االستخدام قيد اليز  الاألصل  المحتجزة بينما األرباح إلى مبلغ تحويل يمكن، تقييمه المعاد المبلغ

2-  ((2017 Tahidur2 : لىع دراسة االكتتاب قبل الثابتة األصول  تقييم إعادةبعنوان 

قييم ت إعادة ممارسة ستكشافا إلى الدراسة هدفت هذه ،بنجالديش في ةيالصناع المنسوجات

 أيضا إلىفت كما هد ،بنغالديش في النسيج نعاصم قبل من الثابتة صوللأل العام االكتتاب قبل

                                                           
1  Özgür M. Esen, A. Atilla Perek, The Revaluation Model And Its Effects On Financial 

Statements: An Examination On Bist 100 Companies, The Journal Of Knowledge Economy & 

Knowledge Management / Volume: Xi Spring, 2016, Pages: 29-45. 
2  Md. Tahidur Rahman, Revaluation Of Fixed Assets Before Ipo: A Study On Textile Industry In 

Bangladesh,Volume 5, Issue 5, September 2017, Pages: 200-205 
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وتوصلت  ،الدراسة قيد السنوات بين من التقييم إعادة مبلغ نمو على تؤثرالتي  العوامل معرفة

 في ممارسو  شائع أمر هو العام االكتتاب قبل الثابتة األصول تقييم إعادةنتائج التالية:  إلى

 توصلو ، جالنسي صناعة فئة تحت العينة ةمتوسط مؤسسات في بنغالديش في النسيج مصانع

، 2113و 2114 الدراسة قيد السنوات في 42% بنسبة الثابتة همأصول قيمة زيادة إلى ايضا

ا هذ. الثابتة  األصول نمو على سلبي تأثير لهاالتي الثابتة  األصول  كثافة على العثور تمكما 

 اليإجم على األصول الثابتة من المنخفضة النسبة ذات النسيج مؤسسات أن ضمناً  يعني

 اإلبالغ اكما توصلت أيض ،التقييم إعادة بعد األصول الثابتة في هائالً  نمًواوجود  األصول الحظ

 وضع لىع وغيرهم المستثمرين يساعد أن شأنه من الجارية السوق بأسعار األصول الثابتة عن

 إعادة تمي أن الشرط يجب فإن ذلك ومع المستقبل في مؤسساتال أداء حول متحيزة غير توقعات

 .والشفافية العدالة درجات األصول بأقصى تقييم

 ليالمستقب الشركة وأداء األصول الثابتة تقييم ةعادبعنوان إ 1( Abbas،2119دراسة ) -8

 ألصولاتقييم  إعادة أثر تحليل إلى الدراسة هذه تهدف ،الباكستاني سمنتاإل قطاع من عينة

 خالل من تمؤسساال أداء قياسو ، الباكستاني سمنتاإل مؤسساتل المستقبلي األداء على الثابتة

 على سلبي يرتأث لهاتقييم ال إعادة عمليات النتائج التالية: أن إلىوتوصلت  ،يالتشغيل دخلال

 لالنخفاض عامال التأثير غيريت ال االستراتيجية مؤسساتال تقييم إعادة يعني مما مؤسساتال أداء

 ال تثمرينالمس أن هو األساسي السبب هتالك،اال خالل من بالفعل تأتيالتي  األصول قيمة في

                                                           
1 Sayyed Khawar Abbas,A,S,N, Revaluation Of Fixed Assets And Future Firm Performance Evidence 

From Cement Sector Of Pakistan, Journal Of Computational And Theoretical Nanoscience, Vol. 16, 

2233-2236, 2019,1-4. 
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 الفائض يف الزيادةبحيث  الشركة ألداء كبير بشكل مرتبطة األصول قيمة في الزيادة أن يرون

 هذا ي لذلك،التشغيل الدخل في االنخفاض تغيير مع المطاف نهاية في ستأتيتقييم  إعادة على

 لملكية. ا لحقوق الدفترية النسبة على سلبي تأثير له الذي التشغيلي الدخل السبب هو

 في رهودو  التثبيتات تقييم إعادة فائضبعنوان  1(Rouani ،Noureddine 2021,)دراسة  -9

 الجزائر ةرويب شركة حالة دراسة الجزائرية المحاسبية البيئة وفق المالية القوائم منفعة زيادة

ل حسابات ، جدو الخصوم ،األصول ) المالية القوائماستقراء  تم الدراسة ونتائج ألهداف وللوصول

 التثبيتات يمتقي إعادة فائض منفعة أن إلىتوصلت و  الميدانية الدراسة في للبحث كأداة( النتائج

 قابلةال غيرال اتالتثبيت في وموثوقة حقيقية محاسبية نتائج يقدم الدراسة محل المالية القوائم في

 ليلية مالية مظللةعطي نتائج تحتبالتكلفة التاريخية المقيدة  على خالف قيمة التثبيتات لالهتالك

 زيادة لىإ إضافة، وهذا من أجل تقديم منفعة لمستخدمي القوائم المالية التخاذ القرارات المناسبة

  %113.24 بنسبة الخاصة األموال كثافة في تههمامس وكذا العينية، األصول قيمة في معتبرة

 عدم مع رأسمال كثافة خالل من افتراضية طاقة على للحصول للمؤسسة  منفعة يعطيوهذا 

 ا. لخيار تقييمها للتثبيتات الغير قابلة لالهتالك دون غيره الربحية نتيجةال على تأثير وجود

 

 

                                                           
1  Nouredine Ad, Bouhafes Rouani, Revaluation Surplus And Its Role In Increasing The Utility Of 

Financial Statements In Accordance With The Algerian Accounting Environment - Case Study Of The 

Company Rouiba Algeria Model, Journal Economics And Sustainable Development Review University 

O.Souf, Volume: 04 N°:03,Algeria  (2021), P231-243.( 

Https://Www.Asjp.Cerist.Dz/En/Downarticle/598/4/3/171763) 
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 قة بالدراسة عن الدراسات السا زيميالمطلب الثالث: مناقشة الدراسات وما 

 هناك نهأ تبين ،السابقين المطلبين في واألجنبية العربية باللغتين السابقة الدراساتمن خالل 

 تم ،دراسة لك فيها نجزتأالتي  والظروف البيئةحسب كل  الباحثين بين مختلفة نظر وجهات

 الدراسات عن الدراسةهذه  يميز مامع ذكر السابقة  مناقشة الدراسات إلى المطلب هذا في التطرق

  .ألخرىا

 : لدراسات السابقة باللغة العربيةامناقشة  -1

المخصصة للبيئة الجزائرية الدراسة هذه  اعتمدتحيث  (2119 الصمد، عبد) دراسة 1-1

 عوائق لىع الدراسة عرجت كما ،والجبائي القانوني جانبي منتقييم  عادةإل القانوني المسح على

 محاسبيةال للمعالجة التفصيلية جراءاتاإلغياب  هاأهم ومنالتثبيتات تقييم تطبيق إعادة 

 المشرع جاباست خيرةألهذه ا ،ةالمرافق التطبيقية النصوص غياب معتقييم  عادةإل والضريبية

عوائق مع ذكر ال ،*الجبائية اإلدارة من الصادرة الوثيقة خالل من وذلك النقطة هذه في الجبائي

 .(السوق) ممتلكات لو اتد ةرضيأ عائقأهم  لتأهم

 لرصد ةداأك استبيان باستخدام( 2112 ،الخيال المحسن عبد توفيق) دراسة تستعانا  1-2

ن أفادها مالتي و  النتيجة خلصت وقد ،السعودية الجامعات في واألكاديميين المراجعين جاباتإ

 قابليةال خصائصفي مالئمة المعلومات المحاسبية وكذلك  تزيداألصول تقييم ية إعادة أهم

 .واالستقرار للمقارنة

                                                           
* Ministre Des finances, circulaire. (2019, 03 20). 02 MF/DGI/DLRF/LF19,Direction General des 

impôts, Alger.  
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 يثح الجزائرية المحاسبية البيئة خارج من تعتبرالتي و  (2112 العتيبى،) دراسة ماأ 1-3

 إعادة   أثيرت نأ إلى توصل حيث ،ةشامل بنتائج وخروج المكتبي المسح على الباحث هذا اعتمد

األصول  اضمنه منالتي و  بالعقارات الخاص التأثير ذلك من قوىأ والمعدات اآلالت على تقييم

 ،المؤسسة ةقيم لىع تأثير له تقييمالإعادة  ةقيم تذبذبإلى أيضا  توصلو  ،لالهتالك ةقابل الغير

 .همسال وسعرتقييم الإعادة  احتياطي بين ةوجوهري قوية عالقة بوجود يضاأ توصل كما

مجموعة من  جاباتإ درس ستبانةالا استخدامفيها  تم (2118،السعدي) دراسة ماأ 1-4

 نالمعتمدي والمحاسبين الحسابات ومحافظي والخبراء المحاسبة في المختصين األساتذة

 تطبيق هال توصلالتي  ستنتاجاتاال أهم ومن بالجزائرقتصادية اإل المؤسسات في والموظفين

لى ع الباحث توصل كما ،المحاسبية المعلومة ةومالئم موثوقية ةدرج من ترفع العادلة القيمة

ي  أب ر وحس ،المؤسسات في الكوادر تأهيل ونقص نشط مالي سوق توفر عدم هو العراقيل أهم

 ذكر اللخ من ثاحالب طواستنبا االستبيان في اإلجابة ةدق بين صريح تناقضالطالب يرى 

 المعلومة مهومالئ موثوقية من ترفعالتي  العادلة القيمة على يؤكدون ينالمستجوب وجد العراقيل

 .رالكواد نقص ذكر مع المحاسبية

 ديميةأكا لعينه استبيان ،على نفس األداة الباحث فيه اعتمد الذي (2118 سباع،) ماأ 1-5

 المحاسبية ئةالبي في العادلة القيمة بتطبيق تحيطالتي  المشاكل أهم في ةعين يأر  ألخذ ةومهني

 المعايير لىإ الباحث اتجه حيثوتوصل الباحث إلى نفس النتائج مع دراسة السعدي،  الجزائرية

 التنسيق لىعوصى الباحث  ايضا نأ كما، الجزائرية المحاسبية البيئة منبدال  الدولية المحاسبة
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 بتفاصيلها بيةمحاسوال الجبائية مشاكلللدراج الحلول إوتجاهل والمحاسبية  الجبائية القوانين بين

 تخص إعادة التقييم.التي 

 ناستبيا ،األداة نفس على الباحث اجتهد لقد (2118 والعرابي مباركي) لدراسة بالنسبة ماأ 1-2

 المدرجة ريةالجزائ الصناعية المؤسسات توجه معرفه في ةعينال يأر  ألخذ ةومهني أكاديمية ةلعين

 ،األصول متقيي إعادة على بديال التاريخية التكلفة على اعتمادهم خالل من وذلك البورصة في

 .التمويلية القدرة في تأثير عليها جرني مما

تم  بحيث( 2121 وياز  )عيسى دراسة تثبتالتي و  (2121محمد بلمداني) دراسة ماأ 1-2

 ائج.النت نفس إلى وتوصال المالية القوائم نفسفحص 

 الجنبية:  باللغة السابقة الدراسات ةمناقش  -2

2-1 (Zimmer, 1995 و ) هذه لتو اتن حيث ،األسترالية البيئة في الدراسات من تعتبرالتي 

 الستراتيجية،ا مؤسساتال في الثابتة األصول تقييم إعادة على اإلدارة تحفزالتي  العوامل الدراسة

 المالية مالقوائ يمحلل يأر  على لالطالع للبحث ةداأك ستبانةالا الدراسة هذهفي  استخدم حيث

 القروض يدر ت ماعند بالزيادة هاأصول تقييمل احتماال االكثر مؤسساتال نأ نتائج إلى توصل بحيث

 المقرضين. مع التعاقد دافعها معظمها نأو  المضمونة

 في المؤثرة العوامل تحديدالذي يسعى إلى  (Lin and Peasnell،  2111) دراسة ماأ 2-2

 ثبتأ وقد ،يةالملك حقوق على تأثيرها تحديد مع المتحدة المملكة في الثابتة األصول تقييم إعادة

 على اتأثير  كثراأل العوامل هي الشركة وحجم السيولة ومعدالت الملكية حقوق نأ الدراسة هذه

 .الثابتة األصول  تقييم قرار
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 إعادة   معلومات ثرأ ستقصاءإ إلى تطرقت تيوال (Herrmann،  2112) دراسة ماأ 2-3

 ياتالوال في المالية المعلومات ةجود على العادلة القيمة سلوبأ وجود ةحال واستخدامتقييم 

 الدول من دعدي في الدولية المحاسبة المعايير بين ةمقارن الدراسة هذه عملت األمريكية، المتحدة

 إلى صلوتو  ،األصول قيمه في بالخسائر الإ تعترف الالتي  األمريكية المحاسبة والمعايير

 وفق لماليةا معلومات نأ الباحث ثبتأ كما التاريخية ةتكلف سلوبأ على العادلة القيمة ةمفاضل

 .المالي داءاأل على العكسية للتغذية وأفضل التنبؤية القدرة توفر العادلة القيمة

 مؤسساتال في دراساتال لبيئةل ةمغاير  بيئة فيتعتبر التي ( و Lopes ،2118) دراسة ماأ 2-4

 تأثير يلالتفاص مستوىفي  زادت حيثبرازيلية، كما جرت هذه الدراسة عن الدراسات السابقة ال

 يالتشغيل لدخلا مستوى على والبعدي القبلي القياس سلوبأ استخدامب المؤسسات على تقييم إعادة

 وسعر يتاتالتثب تقييم إعادة فارق بين قوية عالقة وجود أبرزها نتائج عده إلى توصلت حيث

 الديون ةنسب ترتفع عندما ضعيفة تكون المستقبلي داءواأل تقييم إعادة بين العالقة نأو  ،السهم

 البرازيلية. مؤسساتال في الملكية الحقوق إلى

 تخدامباس تقييم إعادة عمليات على المترتبة ثاروبعنوان اآل( Fabio ،2112) دراسة ماأ 2-5

 تعيد التي مؤسساتال نأ مفادها نتيجة إلى الباحث توصل حيث ،والمحاكاة والخرائط الرسم

 مؤسساتبال ةقارنم مؤسساتال داءأل التمثيلية الناحية من وفاء أكثر هي التشغيلية هاأصول تقييم

 للبيع ةمعروضالاألصول تقييم  تعيدالتي  مؤسساتال هذه حيث ،تقييمال عادةإل تخضع الالتي 

 تدفقاتب االستحقاقات ربط في أخط قلأو  ،والمصروفات االيرادات في للحقيقية ةمطابقأكثر 

 النقدية. 
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 على يةالمال القوائم على وتأثيرهتقييم إعادة ال نموذج بعنوان ( Atilla ،2112) دراسةأما  2-2

 موسةالمل األصول تقييمال ثاراآل عرض خالل من البورصة اسطنبول في مدرجه شركه 111

خدام برامج وباست ثبت الباحثأ بحيث ،الميزانية في كبيره مكان لهاالتي و  الملموسة والغير

 عن ةعبار  هي الزيادة نأ واعتبروا ة،واقعيكثر أتقييم ال عادةإ وفق المالية القوائمإحصائية، أن 

تقييم  ادةإع ساسأ على تالك المحسوبهواال ياألصل االهتالك بين الفرق وكذلك ةمحتجز  رباحأ

توضيح  عدم يف ةالدولي ةيالمحاسب ريياالمع نتقدا كما ،المحتجزة االرباح مبلغ إلى تحويله يمكن

 .ينهماالمس علىتقييم  إعادة فوائد توزيع

 نسيجال مصانع في السابقة للدراسات ةمغاير  بيئة في (Tahidur 2112)  دراسة وجاءت 2-2

 ،2113 2114 عام خالل منتقييم  إعادة مبلغ نمو في المؤثرة العوامل بعنوان بنغالديش في

 نمو على سلبي تأثير لهاالتي  األصول الثابتة ةكثاف علىمن خالل الدراسة  العثور تم حيث

 األصول نع بالغاإل واألكاديميين الماليين والمحللين المستثمرون الباحث وصى وقد األصول،

 غير وقعاتت وضع على وغيرهممن شأنه أن يساعد المستثمرين التي ، و الجارية السوق بأسعار

 .المستقبلفي  مؤسساتال داءأ حول ةمتحيز 

 سلبي تأثير له تقييمال إعادة نإلى أ الدراسة هذه توصلت حيث( Abbas ،2119) دراسة 2-3

 زيادة يرون ال المستثمرين نأأي  ،المحاسبية الباكستانية البيئة وفق وهذا مؤسساتال داءأ على

نما  ،الشركة داءأ في كبير بشكل مرتبطةالاألصول  ةقيم في نقصان أو  في زيادةال وااعتبر وا 

 سلبي يرتأث وكذا التشغيلي الدخل في االنخفاضإلى  المطاف نهاية في األصول ستأتي ةقيم

 الملكية. لحقوق القيمة الدفترية ةنسب على
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2-2 (Rouani ,2021 ،Noureddine) زيادة يف ودوره التثبيتات تقييم إعادة فائضبعنوان 

 استخدام، بزائرالج رويبة شركة حالة دراسة الجزائرية المحاسبية البيئة وفق المالية القوائم منفعة

 لدراسةا في للبحث كأداة( ، جدول حسابات النتائجالخصوم األصول،) المالية القوائم استقراء

ابلة لالهتالك ق غيرالاألصول ن المؤسسة تعمدت بإعادة تقييم أبحيث توصال الباحثان  الميدانية

نسبة تقييم  بلغتحيث  ،الربحية نتيجةال على من أجل تجنب التأثيروهذا  حكم في النتيجةتلت

 نم افتراضية طاقة على للحصول منفعة للمؤسسة يعطي األراضي بحيثفي  113.24%

  .رأسمال كثافة خالل

 يمكن حصرها كما يلي:التي ما يميز هذه الدراسة عن الدراسات السابقة و  -3

 عادةإ في مختلفة جوانب لتو اتن السابقة الدراسات نأ طالبال يرى سبق ما خالل من   

 لمحاسبيا النظامتحت إطار  والجبائي القانوني الشأنفي  خاض من فمنهم التثبيتات، تقييم

   مختلفة كانت النتائج نأ الأ المالية القوائم علىتقييم  إعادة تطبيق ثرأ في بحث من ومنهم المالي

 يرى االخر وبعض المالية القوائم موثوقية من يرفعتقييم ال إعادة نأ على تفقتا النتائج بعض

 له تأثير سلبي.  المالية القوائمعلى تقييم ال تأثير نأ

 هال تطرق ةبحثي نظر وجهات ةعد السابقة الدراسات في شاهدناالهداف: من حيث  3-1

المالية  لقوائملى اع تأثيرهو  هقرار إدوافع و  التثبيتاتتقييم  إعادة ةيجابيإ برازإمن خالل  الباحثين

 لنظريةا الجوانب أهم  على التعرف لةو امح إلىبينما هذه الدراسة هدفت  في بيئات عالمية،

 ةاألكاديمي دراساتللمسح المكتبي الو  الجزائر في التثبيتات تقييم بإعادة تحيطالتي  والقانونية

لك اكتشاف ، وكذاألصولصاحبت تقييم التي  خارجها أو الجزائرية المحاسبية البيئةفي  سواءً 
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 القوائم على اهآثار  قياس، و تالتثبيتا تقييم إعادة تطبقالتي  الجزائر في المحاسبية الحاالت

  .المالية

 من حيث متغيرات الدراسة:  3-2

مانها، فمنهم وز  حسب بيئة الدراسة وهذا مختلفة متغيرات ةعد إلى السابقة دراساتت التطرق

 مؤسساتلا داءأ أو األصول نمو على أوالتشغيلي  الدخل داءاأل علىتقييم  إعادة تأثير لو امن تن

 العالقة درست خرىأ دراسات هناك بينما، الملكية لحقوق الدفترية القيمة ةنسب على تأثيره وكذا

 إلى الديون ةبونس المستقبلي داءواألتقييم  بين والعالقة السهم، سعرو  تقييم إعادة فارق بين

 يتم والذي قلمست كمتغير التثبيتاتتقييم  إعادة ددح   فقد الدراسة هذه في ماأالملكية،  حقوق

، النتائج اتحساب جدولزيادة والنقصان في القوائم المالية، وبالخصوص  خالل من عنه التعبير

 .ةتابع اتكمتغير  الملكية حقوق وجدول الميزانية،

 عربيةال باللغتين السابقة الدراسات في البحث طرق اختلفتالطريقة:  حيث من 3-3

 ةكطريق يةالتحليل دراسةال اتخذ من ومنهم للبحث ةكطريق الحالة دراسة اتخذ من فمنهم واألجنبية

 لةالحا ةدراس بين مزج من مومنه لبحثل ةكطريق اإلحصائية الدراسة اتخذ من ومنهم بحث

 إلحصائيةا والدراسات التحليلية والدراسات الحالة دراسة بين مزج من مومنه اإلحصائية والدراسة

باستخدام  يليةالتحل والدراسات الحالة دراسةمزج بين ال سيتم الدراسة هذه في ماأ ،البحث ةطريقالك

 لماليا التحليل مؤشرات عدادا  و  المالية القوائماستقراء  خالل من البحث طريقةك 9برنامج افيوز

 تعتبرلتي او  ،الطاقة ،الخدمات ،الصناعة قطاع في الناشئة الجزائريةقتصادية اإل مؤسساتال في

 .ذاك الوقتفي  الجزائر بورصة في ةمدرج مؤسسات
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  :لخالصة الفص

من التي و  المالية،القوائم  موثوقيةو تقييم التثبيتات هو رفع من مصداقية  إعادة ميزة إن 

 إعدادهاتم تي ال األسسالمالية و  في فهم القوائمالداخليين والخارجيين  المستخدمينمساعدة شأنها 

نتيجة و لمؤسسة اصول لألرسم صورة واضحة عن مدى تمثيلها بعدالة  إلى إضافة غرارها،على 

 فيها.التي وتدفقاتها النقدية والتغيرات  أعمالها

 باشرةم عالقـة لهاالتي و  موضوعنا من لجوانب تطرقتالتي  الدراسات بجميع اإللمام لناو اح

النسبة لدراسات ب الزمني، وتسلسلها اللغوي يفهانتص حسب الدراسات هذه تقسيم تم حيث به،

بالموضوع  متعلقة دراسات تسـعة إلى التطرق تم اغلبها دراسات جزائريةالتي و  باللغة العربية

 تسعة لو اتن تم كما ، السياق هذا في بحثت دراساتبعدة  مناقشتها تمتالتثبيتات تقييم بإعادة 

 تمت لماليةا لقوائمادراسة وأثره على الموضوع ب تتعلقالتي و  ،باللغة األجنبية خرىأ دراسات

 للبحث كأداة االستبانة استخدمت العربية باللغة المحلية الدراسات جل أن لنا تبين كما مناقشتها،

 ما إلى التطرق تم لذلك للبحث، كأداة القياس مؤشرات استخدمت األجنبية باللغة الدراسات أما

 .البحث وطريقة والمتغيرات األهداف حيـث من السابقة الدراسات عن الدراسة هذه يميز

 



 

 

 

 

 

 

ية  القوائم المال: الفصل الثاني
حسب البيئة المحاسبية  

 الجزائرية  
 

 

 

 



 الجزائرية المحاسبية البيئة حسب المالية القوائم: الثاني الفصل

78 
 

 تمهيد:

تعتبر القوائم المالية المعدة وفق النظام المحاسبي المالي والمستوحى من المعايير 

لمعلومة المالية للمستخدمين الداخليين والخارجيين، وعلى لساسيا أة الدولية مصدرا يالمحاسب

ي الجزء تذبذب قيمة التثبيتات والتي ه إلى أدىخيرة نة األو نسبة التضخم في اآل الرغم من اتساع

ينعكس  مام التثبيتات والذي هو محل الدراسةتقييم  إعادةقوائم المالية، إن عملية المن  الكبير

على القوائم المالية وبالتالي على قرارات المستخدمين الخارجيين سواء من ناحية قيمة المؤسسة 

  .من خالل نسب التحليل المالي أو

لنظام ا به جاء اإلطار النظري للقوائم المالية وفق ما نوضح سوف الفصل هذا خالل ومن

 :في لاو تم تن حيث المحاسبي المالي

 .المالية للقوائم المفاهيمي اإلطار :لو األ المبحث -

 .المالية القوائم ملحق محتوى :الثاني المبحث -

 المالية. للقوائم المالي لتحليلل النظري اإلطار :المبحث الثالث -
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 للقوائم المالية. اإلطار المفاهيميل: والمبحث ال 

الختامية ألية مؤسسة الخطوة األخيرة في سلسلة خطوات المحاسبة تعد القوائم المالية 

من ثم المختلفة خالل فترة معينة، و  االقتصاديةتصنيف وقياس أنشطتها  إلىالمالية، والهادفة 

الف مصالحهم باخت ،قراراتهم المختلفة اتخاذعرضها على األطراف المستفيدة منها لمساعدتهم في 

 قتصاديةاالوعلى الرغم من تعدد وتنوع مصادر المعلومات حول المنشآت  المستقبلية، أوالحالية 

  ر.ل من بين هذه المصادو إال أن التقارير المالية الختامية تحتل المركز األ

 المالية لقوائماماهية ل: والمطلب ال 

 وصيلت وسائل من ووسيلة المحاسبة، منتجات من نهائيال منتجال المالية القوائم عتبرت

 لكل ستمرةم متابعة توفير خاللها من يمكن التي الوسائل إحدى فهي للمستفيدين، المعلومات

 الحقيقي لماليا الوضع عن ووضوح بعدالة المالية القوائم تعبر ولكي الشركة؛ في المالية التطورات

 مالئمو  دقيق بشكل المعلومات تضمن وصوللكي  ن يمس القياس معطياتها،أللشركة يجب 

  .كفء بشكل القرارات معظم تخاذا على ومساعدتهم المستخدمة، للفئات

  المالية:القوائم مفهوم  -1

األساسية لتوصيل المعلومات المحاسبية لألطراف الخارجية،  ائلتمثل القوائم المالية الوس

 ،وعلى الرغم من أن القوائم المالية قد تحتوي على معلومات مصادر خارج السجالت المحاسبية

، األصولساس عناصر القوائم المالية )أن النظم المحاسبية مصممة بشكل عام على أال إ

ومات من خالل القوائم المالية تم االمداد بالمعلالخصوم، االيرادات، المصروفات... الخ( وي

 ساسية والتي تشمل:األ
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 قائمة المركز المالي؛ أوالميزانية  -

 الدخل؛ة مقائ -

 قائمة االرباح المحتجزة؛ -

 .1قائمة التدفقات النقدية -

: هي نتـيجة إجـراء معـالجة الـعديد من المعلومات 2وقد عرفها النظام المحاسبي المالي

وكل كيان يدخل في مجال تطبيق هذا النظام المحاسبي والتلخيص والهيكلة ألعمال التبسيط 

 يتولى سنويا إعداد كشوف مالية.

يم قدالـية التي تمّكن من تلممجـموعة كاملة وغيـر منفصلة من الـوثائق المحاسبية واأو عبارة عن 

قفل  ونجـاعة األداء وتغـّير وضعيـة الكيـان عند تاريخ ،اليةلماصورة صادقة عن الـوضعيـة 

سيولة  جدول ،دول تغير رؤوس األموال الخاصةج، حساب نتائج، ميزانية :وتشمل الحسابات

 .ملحق ،الخزينة

رتبة م ،السنة المالية خاللعبارة عن أرقام تعبر عن العمليات التي قامت بها الشركة هي  أو

هناك قوائم الدائنية و لحالي للشركة من حيث المديونية و حسب الهدف فهناك قوائم تقيس الوضع ا

ات وأخرى تقيس التدفقات النقدية من تدفق يفر ادات المصار يإلتقيس النقد الصافي من حيث ا

 .3خارجة داخلة وأخرى

                                                           
، جامعة عين شمس كلية التجارة، الطرق المحاسبية والتقارير الماليةمحمد كمال ابو عجوة، طارق عبد العال حماد،  1

 .21ص، 1122،القاهرة 
 وكذلك وعرضها المالية والكشوف والمحاسبة التقييم لقواعد المحدد 1117 جويلية 12 في المؤرخ المالية وزارة قرار 2

 . 11.12:ص ص مرجع سبق ذكره، سيرها، وقواعد الحسابات مدونة
 212:، ص1121ردن،المان، ا، دار وائل للنشر، عإدارة وتحليل ماليالشديفات،  ابراهيمخلدون 3
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 المالية:همية القوائم أ -2

 :تياالكثة نقاط يمكن تلخيصها المن إعدادها في ثالغرض في تبرز أهمية القوائم المالية 

  ر.القرا اتخاذ؛ وسيلة تساعد في األداءأداة اتصال؛ وسيلة في تقييم  

ت المعلوما يرسالة واضحة ومفهومة لمستعمل إليصالفالقوائم المالية تعتبر أداة  -

الموردين، قات بين المؤسسة و الوسيلة لربط عو  ،المحاسبية عن نشاط المؤسسة والمستثمرين فيها

 .المكونة للمؤسسة األقسامالمعلومات لمختلف  وسيلة لتوفيركذلك  ،البنوكالعمال، 

موارد ستعمال الا أووالحكم على كفاءتها  اإلدارةأيضا تساعد القوائم المالية لتقييم أداء 

فتستعمل في الحكم على المركز المالي للمؤسسة ومدى التقدم في  تصرفها،الموضوعية تحت 

   .موارد المؤسسة استخدامتحقيق أهداف المؤسسة وكذا كيفية 

لين مع المتعام األطرافومختلف  اإلدارةالقرارات حيث تساعد  اتخاذوتعتبر أيضا وسيلة 

قبل صرف الموارد في المستكالقرارات المتعلقة بكيفية  الالزمة،القرارات  اتخاذالمؤسسة في 

لبنوك ا العمال، الموردين،قة مباشرة بالمؤسسة مثل تربطها عال التياألخرى  األطرافومساعدة 

 .1في توجيه العالقات المستقبلية

 

 

 

                                                           
 ذكرمة أثر التضخم من القوائم المالية، جبدوي، دور تطبيق النظام المالي المحاسبي وفق المعايير الدولية في معال الياس 1

 .28-27:ص ، ص1122/1121 الجزائر، ،لةورق جامعة منشورة، غير ماجستير،
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 أهداف واستخدامات القوائم المالية وفق اإلطار المفاهيمي المطلب الثاني:

من خالل استعراض األهداف على  المالية القوائم واستخداماتبأهداف  يهتم هذا المطلب

ل ك المستخدمة األطرافتم التفصيل فيها من خالل  تشكل مخطط توضيحي أما االستخداما

 حسب احتياجاتها.

القوائم المالية وفق اإلطار المفاهيمي أهداف -1
 القوائم المالية أهدف( مخطط يوضح 1-2شكل رقم )

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 رالعالمية، الجزائراق الزرقاء و النشر ال  المالية، دارمحمد بوتين المحاسبة المالية ومعايير المحاسبة  المصدر:

 .11ص، 2212،

 تقديم معلومات حول

تغيير الوضعية  الوضعية المالية

 المالية

 االداء

*قياس قدرة المؤسسة  الفائدة 

على جني تدفقات 

 الخزينة.

تقييم حاجة المؤسسة *

فروض مستقبلية  إلى

وتوزيع تدفقات 

 الخزينة.

* قياس قدرة المؤسسة 

تزاماتها على احترام ال

مواعيد الالمالية في 

 االستحقاق.

*قياس قدرة 

المؤسسة على جني 

تدفقات الخزينة 

اعتمادا على الموارد 

 الموجودة.

عداد أحكام حول إ* 

مدى الفعالية الالزمة 

التي ينغي توفرها 

حتى تستطيع 

المؤسسة توظيف 

 موارد اضافية.

* اخذ نظرة حول 

نشاطات االستثمار، 

التمويل والنشاطات 

 التشغيلية خالل الدورة.

* أخذ نظرة حول قدرة 

المؤسسة على تحقيق 

مداخيل خزينة ومداخيل 

شبه الخزينة وعن تحديد 

 إلىحاجة المؤسسة 

 استعمال التدفقات.

الوثيقة 

 جدول تدفقات الخزينة النتيجةحساب  الميزانية المرجع



 الجزائرية المحاسبية البيئة حسب المالية القوائم: الثاني الفصل

81 
 

  واحتياجاتهم:مستخدمي القوائم المالية   -2

 يشمل لو ألا الصنف المالية القوائم مستخدمي من رئيسيين صنفين بين التمييز يمكن

 ةالمؤسس ةدار ا  و  والمرتقبين الحاليين المالك مثل المباشرة لحةصالم ذوي المستخدمين

 من انيالث صنفال ماأ؛ والمستهلكين والعاملين الضرائب ةومصلح والموردين والمقرضين

 بورصة ينالمالي المحللين مثل ةمباشر ال غير المصلحة ذوي المستخدمين فيشمل المستخدمين

 لمعلوماتا نشر في المتخصصة المؤسسات المعايير بإصدار المعنية الهيئة ،المالية راقو األ

 التركيز ةيهمأ عطاءإ مع المستخدمين من العديد احتياجات ةبتلبي تسمح لذلك وغيرهم المالية

 ةسلط مله ليس الذين والمقربين المستثمرين من المباشرين المستخدمين احتياجات على

 :1المحاسبية المعلومات على الحصول

  المالية قوائملل المستخدمة الطراف 2-1

 شكلب معلومات توفر إلى والمتوقعون الحاليون المستثمرون يحتاج: المستثمرون -

 واتخاذ ةاالستثماري البدائل بين والمفاضلة المتاحة االستثمار فرص تقييم إلمكان مستمر

 المؤسسة يف االستثمار على بالحفاظ سواء رشيد بشكل مواردهم بتوظيف المرتبطة القرارات

 العائد يللتحل ةكبير  ةهميأ المستثمرون ويعطي ،خرىأ ةمؤسس إلى تحويله أو تخفيضه أو

 .االستثمار قرارات اتخاذ ةعملي في والمخاطرة

                                                           
 77، ص2102، سبتمبر 7، مجلة االقتصاد الجديد، العدد أهداف القوائم الماليةمداحي عثمان،  1
)https://www.asjp.cerist.dz/en/article/56072 ) 

https://www.asjp.cerist.dz/en/article/56072
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 شخاصا يمثلون هم معتمدين أو يينحال كانوا سواء للمقرضين بالنسبة المقرضون: -

 خاصة مالية قوائم ونيستخدم فهم جلاأل ةطويل قروض قدموا الذين والمعنويين طبيعيين

 .ليهاع المتفق االستحقاق مواعيد في لديونها سدادها ةقدر  ةلمعرف المقترضة ةأبالمنش

 بشكل عهم والتعاقد ختيارها يحب الذي المورد تحديد في الزبون يفكر عندما :1الزبائن -

 للمورد لماليةا القدرة على للحكم الأو  المالية القوائم ةمراجع إلى يحتاج نهإف ةطويل ةولمد رسمي

 في بةالمطلو  والخدمات ةسلعال توفير جلأ من وهذا ةكافي ةزمني ةلمد نشاطه استمرار وعلى

 .العقد

 مؤسساتال أنشطة وبالتالي الموارد بتوزيع الحكومية الجهات تهتم :2الحكومية الجهات -

 األنشطة تلك وتنظيم توجيه في الستخدامها معلومات إلى الجهات تلك وتحتاج ،المختلفة

 .يماثله وما القومي بالدخل المتعلقة لإلحصاءات كأساس ضريبية سياسات ووضع

 متقد قد فمثال متعددة بطرق العام الجمهور على المؤسسة تؤثر العام الجمهور -

 موردينال دعم أو عمل فرص توفير طريق عن المحلي االقتصاد في ةفعال ةمساهم المؤسسة

 متعلقةال بالمعلومات تزويد طريق عن العام الجمهور المالية القوائم تساعد وقد ،المحليين

 .ازدهارها وفرص بأنشطتها المتعلقة والمستجدات المؤسسة ةنشطأ باتجاهات

                                                           
أسس وقواعد اإلفصاح المحاسبي وفق النظام المحاسبي المالي ومدى كفايته في تلبية محمد العيد عمامرة،  1

، أطروحة دكنورا، كلية العلوم احتياجات مستخدمي القوائم المالية )دراسة عينة من المؤسسات االقتصادية الجزائرية(
 .01، ص 2120االقتصادية والتجارية وعلوم التسيير جامعة ابي بكر بلقايد تلمسان الجزائر ،

في  اور أطروحة دكن، ق النظام المحاسبي الماليلة تقييم إفصاح القوائم المالية في ظل تطبيو امحسعيدي عبد الحليم،  2
 . 02، ص2100العلوم التجارية تخصص: محاسبة، جامعة بسكرة، الجزائر،
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 مصلحة مله من جميع لتشمل تتسع المالية القوائم مستخدمي فئات أن بالذكر والجدير

 عدادإ إطار ضمن والتي الفئات هذه ومن مباشر غير أم مباشر بشكل سواء   المؤسسة، في

 المؤسسة، إدارة: هم الدولية المحاسبة معايير مجلس عن الصادرة المالية القوائم وعرض

 .لمالي، والمنافسون والمحامونالماليون، والسوق اوالمستشارون  والمحللون

 :1يالقوائم المالية فه مستخدمويتخذها  بالقرارات االقتصادية التيأما فيما يتعلق 

 ظ بأحد االستثمارات في صورة صكوكاحتفا أوبيع  أوقرار بشأن توقيت شراء  اتخاذ- 

 ملكية؛

 لة اإلدارة؛ئإمكانية مسا أوعالقات الوكالة  تقييم- 

 يا أخرى للعاملين؛از قدرة المؤسسة على الدفع وتقديم مم تقييم- 

 الضمانات المقدمة للمبالغ التي تم اقتراضها من قبل المؤسسة؛ تقييم- 

 تحديد األرباح القابلة للتوزيع ومقدار التوزيعات؛و السياسات الضريبية  تحديد- 

 .إعداد واستخدام إحصائيات الدخل القومي - 

 

 

 

 

                                                           
المحاسبة المالية: القياس والتقييم واإلفصاح المحاسبي وفقا لمعايير المحاسبة الدولية والعربية أحمد نور،  1

 40-47 :ص ص ،2117مصر،، الدار الجامعية للنشر، اإلسكندرية، والمصرية
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 حةلتقسيم المستخدمون حسب المص 2.2.2

 المصلحة حسب المستخدمون تقسيم( يوضح 0-2الجدول رقم )

 احتياجاتهم المستخدمين  المستخدمين 

  المباشرة:المستخدمين ذوي المصلحة 

 )الحاليين والمحتملين(؛  المساهمين-0

 )قصيرة وطويلة األجل(؛ الدائنين-2

 ؛ المديرين-4

 ؛ العاملين-7

 ؛ المستهلكين-0

 ؛الموردين-6

 .المنافسين-7

المصلحة غير  المستخدمين ذوي

  المباشرة:

القوائم المالية وسماسرة  محللي-0

 البورصة؛ 

 العمال؛  اتحادات-2

 والهيئات الحكومية؛ الوكاالت-4

المهنية ومصدري المعايير  الجهات-7

 المحاسبية.

 ( القياس الشامل لألداء:1)

 ؛مطلقة مقاييس-أ

 مع األهداف والمعايير؛  بالمقارنة-ب

 مع شركات ألخرى. بالمقارنة-جـ

 ( تقييم أداء اإلدارة: 2)

 والكفاءة في استخدام الموارد؛ األرباح-أ

 القانونية.   المسؤولية-ب

 ( التوقعات المستقبلية:2)

 ؛األرباح-أ

 والفوائد؛ التوزيعات-ب

 ؛االستثمارات-ج

 . التوظيف-د

 ( الحكم على المركز المالي:4)

 ؛اليسر المالي تقييم-أ

 درجة السيولة؛ تقييم-ب

 درجة المخاطرة وعدم التأكد. تحديد-ج
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 ( تخصيص الموارد. 1)

 ( تقييم الديون وحقوق الملكية.6)

 ( تقييم االلتزام باللوائح والقوانين.7)

( تقييم مساهمة المشروع االجتماعية 8)

 القومي. وخدمة البيئة واالقتصاد 

 مكتب الجامعي راالستثمار، داتحليل القوائم المالية ألغراض  ي،او الدهر المصدر: كمال الدين  

 .06ص 2112السنة  مصر، الحديث،

 :وبةلومة المطلتقسيم المستخدمون حسب طبيعة المع 2.2.2 

 المطلوبة المعلومة طبيعة حسب المستخدمون تقسيم( يوضح 2-2الجدول )

المعلومة 

 المستعمل 

نتائج 

 المؤسسة

تقييم 

 رالتسيي

آفاق 

 المؤسسة

تقييم 

 المخاطر 

التوازن 

 المالي

تقييم 

 السيولة

مقارنة 

 بين

 المؤسسات

احترام 

 القوانين

مساهمة 

في 

تطوير 

 المجتمع 

 + + + + + + + + + المستثمــــرون

    + + + + + + المقــرضـون

مكاتب 

 االستشارة

+ + + + + + +   

   + + + + +   الزبــائـن

    + + +    الموردون

مصالح 

 الضـرائب

+     +    

         + عامـة النـاس

 2 2 2 6 5 5 4 3 5 المجــموع

 7 7 7 1 2 2 5 6 2 الترتيـب
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 كتوراد أطروحة، التطبيق وتحديات النظرية المرجعية بين البنكي المحاسبي المخطط، زوينة فرج بن المصدر:

 .42ص،2212،الجزائر،سطيف،عباس فرحات جامعة،

 لألعداد القوائم المالية عناصر اإلطار المفاهيمي : لثالمطلب الثا

 وائمالق وهي العام، الغرض ذات المالية القوائم وعرض إلعداد المفاهيمي اإلطار يعالج

 بلق من المملوكة االقتصادية المنشآت إلى باإلضافة الخاص القطاع منشآت تعدها التي

 لتلبية نويس بشكل القوائم هذه إعداد ويتم التجارية، المالية المحاسبة تستخدم والتي الدولة

 لماليةا للقوائم الخارجيين المستخدمين من واسعة لشريحة المعلومات من العامة االحتياجات

 الضرورةب يطبق ال المالية القوائم وعرض إلعداد المفاهيمي اإلطار فإن عليه وبناء   ،ةأللمنش

 االدارة اياتلغ تعد التي القوائم مثل خاصة الستعماالت المعدة المالية القوائم إعداد عملية على

 .الضريبية

 ساسية لإلعداد القوائم المالية:الفرضيات ال -1

 : ساسا الفرضتين األساسيتينأكما تضمن اإلطار التصوري 

 :1ستمراريةاال فرضيةال -

 سوفو  أعمالها في مستمرة المؤسسة أن بافتراض المالية القوائم إعداد العادة في يتم

 بحاجة وليست يتنو  ال المؤسسة بأن يفترض ولذا المنظور، المستقبل في أنشطتها في تستمر

 قد نهإف الحاجة أو النية تلك مثل وجود حالة وفي كبيرة، بدرجة تقليصها أو أنشطتها لتصفية

 يمةبالق األصول تقاس حيث مختلف، ألساس طبقا المالية القوائم إعداد الواجب من يكون

                                                           
 .43مرجع سبق ذكره ص أحمد نور،  1
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 اإلفالس، أو فيةالتص عند فقط تنشأ التي اإلضافية لتزاماتباال االعتراف ويتم للتحقق القابلة

 المؤسسة أن المبدأ هذا يعني وال  المستخدم األساس عن اإلفصاح يجب الحالة هذا وفي

 الحالية ططالخ لتنفيذ كافية لمدة قائمة ستظل أنها يعني ولكنه دائمة بصفة موجودة ستظل

 والخصوم ألصولا عناصر وتقييم تصنيف على المبدأ هذا ويؤثر التعاقدية، التزاماتها ولمقابلة

 .الميزانية في وااللتزامات

ى نتيجة ليه، ولهذه الفرضية أثر مباشر علإن يشار أوهذا التغيير في قاعدة التقييم البد 

أو  اراالستمر ن العناصر المعنية )أصول وخصوم( لن تكون لها نفس القيمة في حالة أمدام 

 .1عن النشاط التوقف

 ساس االستحقاق: أ -

 األساس هذال وطبقا االستحقاق، ألساس طبقا تعد فإنها أهدافها المالية القوائم تحقق كي

 دفع أو ماستال عند وليس) حدوثها عند األخرى واألحداث العمليات بآثار فااالعتر  يتم فانه

 للفترات المالية ائمبالقو  عنها والتقرير المحاسبية بالدفاتر إثباتها يتم كما ،(يعادلها وما النقدية

 العمليات انبي على االستحقاق ألساس طبقا المعدة المالية القوائم تقتصر وال تخصها، التي

 لمستخدميها أيضا توضح ولكنها نقدية ودفع استالم من تضمنته وما الماضي في حدثت التي

 نقدية صورة يف عليها الحصول يتم سوف التي والموارد المستقبل في نقدية بدفع االلتزامات

 األحداث من اوغيره المنصرمة العمليات عن معلومات توفر المالية فالقوائم ولذا المستقبل، في

                                                           
 . 47، صمرجع سبق ذكره، معايير المحاسبة الدوليةي، و لخضر عال 1
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 الستحقاقا أساس ويستخدم االقتصادية، قراراتهم اتخاذ في للمستخدمين هامة تعتبر التي

 ليمةس بصور والمصروفات اإليرادات لتخصيص المستخدمة المحاسبية اإلجراءات لوصف

 التجارية الشركات معظم في األساس هذا استخدام يمنع وال المختلفة، المحاسبية الفترات على

 .1المشروعات أنواع بعض في أخرى أسس استخدام من الحاضر الوقت في والصناعية

تم ساس يهذا األالستحقاق المحاسبي، بموجب ساس اأكما تعد البيانات المالية على 

خرى عندما تحدث ويجري قيدها في السجالت ار العمليات المالية واألحداث األاالعتراف بآث

  .2المحاسبية وتقريرها في البيانات المالية عن الفترات التي تمت فيها

 : معلومات المحاسبيةالخصائص النوعية لل  -2

 لماليةا القوائم في المعروضة المعلومات تجعلالتي  الصفات هي النوعية الخصائص

 الية،ع جودة ذات المحاسبية المعلومات وتجعل المحاسبية، المعلومات لمستخدمي فائدة ذات

 قدم قد الدولية، المحاسبة معايير لجنة قبل من0131عام  في نشر الذي يالمفاهيم واإلطار

 :3التالية الرئيسية النوعية األربع الخصائص

 ؛للفهم القابلية -

 ؛المالئمـة -

 الموثوقية؛ -

                                                           
 .03:أحمد نور، مرجع سبق ذكره، ص   1

 .40 :هوام جمعة، مرجع سبق ذكره، ص 2
3 Robert Obert, Le Nouveau Cadre Conceptuel De L’IASB, Revue Française De Comptabilité, 

N°439, Janvier 2011, P 28. (Téléchargé Le : 24/09/2021, Http : //Www. Focusifrs.Com). 
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 .( (Comparabilitéمقارنةلل القابلية -

 نم المشتقة) النسبية األهمية: هي المشتقة النوعية الخصائص من عدد أيضا وقدم

 الحذر،و  الحيطة الحياد، الشكل، على الجوهر تغليب العادلة، أو الصادقة الصورة ،(المالئمة

 دالجدي اإلطار أن إلى اإلشارة تجدر كما ؛(المصداقية أو الموثوقية من المشتقة) االكتمال

 مجلس مع التقارب سياسة ظل في (IASB) الدولية المحاسبة معايير مجلس قبل من المعتمد

 وأ الموثوقية من العدالة بدال   مفهوم على اإلبقاء فضل قد (FASB) المالية المحاسبة معايير

المطروحة منذ أمد طويل بالخاصية النوعية ونطاق المشاكل  طبيعة ضوء ففي المصداقية

مجلس معايير المحاسبة الدولية ومجلس معايير  الت السابقة لحلها، كما أنو اللموثوقية، والمح

كما أنهم قاموا بتفتيش لمصطلح  المحاسبة المالية قد وصال للتشكيك في نفس المصطلح،

الوصف العادل  هذا يعنيالذي سيكون أكثر وضوح ويعكس المعني المقصود )العدالة(، 

 .المعلومات للظواهر االقتصادية في التقارير المالية، أمر أساسي لفائدة صانعي القرار من

وإلعطاء صورة عادلة عن الظواهر االقتصادية، فإن ممثلي المحاسبة ينبغي أن يقدموا 

لجوهرية، شاملة ومحايدة وخالية من األخطاء ا أومعلومات تكون كاملة  قوائم مالية تتضمن

المحاسبة الدولية ومجلس معايير المحاسبة المالية المقدمة بأن  وجاءت نصائح مجلس معايير

إن هذه  ،السابقة كما وصفت من جانب الموثوقية العدالة تشمل جميع الخصائص لألطر

الواردة في القوائم المالية، يمكن تصنيفها  الخصائص النوعية التي تحدد مدى فائدة المعلومات

 :قسمين فرعيين ىإل
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 :1الساسية النوعية الخصائص-2

إن اإلطار المفاهيمي الذي جاء به مشروع التقارب يميز بين اثنين من الخصائص 

تمتلك  للحصول على المعلومات المالية المفيدة، فإنها يجب أن والعدالةالمالئمة النوعية: 

 المالئمة والعدالة كما وردت فيإذا فمفهوم  الخصائص النوعية األساسية )المالئمة، العدالة(

صياغة اإلطار المفاهيمي السابق، فإن هذا التعريف لم  إعادة إلىمشروع التقارب التي أدت 

 لمالئمة،ا) الصفتين هذين خصائص على تقتصر التي النهائية، النسخة في يعد موجودا

 (العدالة

 تارار الق على تؤثر أن المحتمل من كان إذا مالئمة المعلومات تكون :2المالئمة 2-1

 رتؤث أن المرجح من معلومات هي المالئمة المالية المعلومات المستخدمين، يتخذها التي

 لمعلوماتا وتكون كليهما؛ أو المؤكدة، القيمة أو التنبؤية، القيمة لديها كان إذا القرارات على

 بالنتائج تنبؤلل المستخدمين قبل من كبيانات استخدامها يمكن كان إذا تنبؤية قيمة لها المالية

 التنبؤية القيمةو  السابقة، التقييمات تعدل أو تؤكد كانت إذا مؤكدة قيمة لها وتكون المستقبلية،

 .البعض بعضها مع بطةامتر  تكون المالية للمعلومات المؤكدة والقيمة

 بيلس على مؤكدة، قيمة تكون األحيان غالب في تنبؤية قيمة لها التي والمعلومات 

 للتنبؤ كأساس الجارية للدورة المحققة النتائج على البيانات استخدام يمكن أنه نجد المثال

 السنوات وأ الحالية السنة نتائج تقديرات مع المقارنة أيضا يمكن كما المقبلة، الدورة بنتائج

                                                           
1 IBID, P 28 
2 IBID, P 28 
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 العمليات ينوتحس تصحيح للمستخدم المقارنات هذه نتائج تساعد أن يمكن بالتالي السابقة،

 .التنبؤات هذه إجراء في استخدمت التي

 :1العدالة الصورة 2-2

 طريقةب اقتصادية ظاهرة تصور عندما( حقيقية) عادلة صورة تعطي المالية المعلومات

 اهرةظ بدقة تعكس التي المالية المعلومات أي الجوهرية، األخطاء من وخالية ومحايدة شاملة

 تطابقت ال التي الكامنة الظروف أو الحدث أو قتصادية،اإل المعامالت جوهر تصور قتصاديةإ

 اديقتصاإل التمثيل نإف عادل، مثالي عرض يكون أن أجل ومن القانوني، شكلها مع دائما

 املة،ك أو شاملة تكون أن وهي خصائص، ثالثة يمتلك أن يجب المالية القوائم في المقدم

 الالزمة المعلومات جميع يشمل الكامل التمثيل ،الجوهرية األخطاء من خالية محايدة،

 لالزمةا التقييمات جميع ذلك في بما تقديمها، يتم التي الحقائق فهم أجل من للمستخدم

 رضع أو اختيار في تحيز بدون خيار هو المحايد التمثيل أما والتفسيرات، صافو واأل

 أن احتمال زيادة هدف نحو موجه التمثيل محايدة يكون أال ويجب المالية، المعلومات

 العادل يلالتمث فإن ذلك ومع المستخدمين، قبل من مواتية غير أو مواتية ترد   سوف المعلومات

 .النواحي جميع في الدقيق التمثيل يعني ال

 

 

                                                           
1 IBID, P 28 
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 : الفرعية النوعية الخصائص -4

  مقارنةلل القابلية هي فرعية نوعية خصائص أربع يحدد الجديد المفاهيمي اإلطار إن

 وهي كاالتي: للفهم والقابلية االستجابة سريعةو  التحقق وقابلية

القابلية للمقارنة هي نوعية المعلومات التي تسمح للمستخدمين بتحديد  :1للمقارنة القابلية -

قتصادية، االتساق ومواصلة الطرق سلسلتين من الظواهر اإل جه التشابه واالختالف بينأو 

المحاسبية خالل نفس الفترة في الكيانات المختلفة  استخدام نفس الطرق واألساليب إلىتشير 

االتساق ومواصلة  إلىللمقارنة تهدف  أخرى في كيان واحد؛ كما أن القابلية إلىمن فترة  أو

المستخدمين المعنيين  الطرق لتوفير وسيلة تيسر تحقيق هذا الهدف، وهكذا مثل قرارات

في  ستثماراال أواالحتفاظ باالستثمار،  أوباالختيار بين البدائل، على سبيل المثال، بيع 

في آخر، معلومات حول الجهة المصرحة أكثر فائدة إذا كان يمكن  أوالكيان المصرح 

 .مقارنتها

التحقق من نوعية المعلومات التي تساعد على تزويد المستخدمين مع : 2قابلية التحقق -

ا قتصادية التي ترمي لتمثيلهلظواهر اإللحقيقية  أوصورة عادلة  تعطي ضمان أن المعلومات

توافق  لىإالمراقبين المطلعين والمستقلين يمكن أن يتوصلوا  وقابلية التحقق تتطلب أن مختلف

 :أكثر من النقاط التالية أوعلى واحد  ن لم تكن بالضرورة كاملةا  عام في اآلراء، و 

                                                           
1 IDEM, P 28. 
2IDEM, P 28. 
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 ؛لهاترمي لتمثقتصادية التي واهر اإللظلتحيز جوهري  أوتصوير المعلومات دون خطأ  -

 .تحيز جوهري أودون خطأ  التقييم المالئم أوأن يتم تطبيق الطرق المحاسبية - 

 : 1االستجابة سريعة -

ضرورة إتاحة المعلومات لوصولها لصناع القرار قبل أن تفقد قدرتها  إلىاالستجابة السريعة 

لة لمعلومات ذات الصالتأثير على قراراتهم الخاصة بهم، وجعل زيادة سرعة الوصول  على

ناسب السرعة في الوقت الم إلىقدرتها على التأثير في القرارات واالفتقار  يمكن أن تزيد من

المعلومات التي  أقدميةالمحتملة وكقاعدة عامة، على أساس  ينقص المعلومات من فائدتها

طويلة بعد المعلومات يمكن أن تظل مالئمة لفترة  حتما سيجعلها أقل فائدة، بيد أن بعض

 .تحليل االتجاهات إلىيحتاجون  انتهاء فترة إعدادها، ألنه مثال بعض المستعملين قد

القابلية للفهم هي نوعية المعلومات التي تسمح للمستخدمين من فهم المعنى : 2قابلية الفهم -

هو عندما تكون المعلومات مصنفة، ومفهومة، وقدمت بطريقة واضحة  وما يعزز قابلية الفهم

أن بعض  إلىالمقارنة من قابلية الفهم، وتجدر اإلشارة  وموجزة، ويمكن أيضا زيادة قابلية

وبطبيعة الحال، يمكن أن يكون استبعاد  بسهولة قتصادية معقدة وال يمكن فهمهاالظواهر اإل

المعلومات الواردة في القوائم المالية  المعلومات حول هذه العناصر في القوائم المالية أن هذه

يحتمل أن تكون  ومن ثم ،ي أسهل على الفهم، بيد أن هذه القوائم ستكون غير مكتملةه

وفي الواقع يتم إعداد البيانات المالية للمستخدمين الذين لديهم معرفة معينة عن  مضللة

                                                           
1 IDEM, P 29. 
2IDEM, P 29 



 الجزائرية المحاسبية البيئة حسب المالية القوائم: الثاني الفصل

211 
 

جعة وتحليل المعلومات المقدمة بعناية وفي اوالذين يقومون بمر  قتصاديةواال األنشطة التجارية

نه يمكن إاالطالع جيدا على البيانات الواردة في القوائم المالية، ف ن تما  حتى و  بعض األحيان

 . االقتصادية المعقدة خارجية لفهم الظواهر للمستخدمين االعتماد على مساعدة

 : 1القيود التي تحكم المعلومات المالية -1

ولية المحاسبة الدن مجلس معايير إفي إطار احترام الخصائص الرئيسية المذكورة أعاله، ف

ية( ل في األهمية النسبية )المادو بأن القيود يمكن أن تواجهها، ويتمثل القيد األ قد اعترف

ورقة المناقشة" عدم تحديد من خالل التقرير عتبة محددة سلفا، " التي وفقا للمؤشرات قدمتها

المعلومات والحالة الخاصة بالكيان، ويجب أن تأخذ  ولكن يرتبط بالطبيعة، ومبلغ عنصر من

المتعمد والتظليل في العرض، أما القيد  أوبعين االعتبار األحكام وخاصية اإلغفال المقصود 

 األرباحفي البداية بأن  الثاني فيتمثل في التكلفة، فمجلس معايير المحاسبة المالية اعترف

نهاية المطاف  يف )المستثمرين والدائنين( ولكن فيقل التكالألئك الذين يتحملون أو تعود على 

 فيقتصاد ككل و ودة عالية، سوف تمتد على نطاق اإلن الميزة التي تعطي للمعلومات جإف

رجة صانعي المعايير قاموا بالتركيز على الجدوى ودفإن تقييمهم لتقرير التكلفة والمنفعة، 

ذلك  ،الطابع المعقد للوسائل الالزمة لتنفيذهابالمقارنة مع التكاليف المتكبدة و  الدقة المكتسبة

الدولية يود أن تكون األطر المفاهيمية ملزمة رسميا لواضعي  أن مجلس معايير المحاسبة

 هم ذلك ومع المطلوبة، المعلومات من تتحقق التي المعايير بزيادة تحليلها )التكاليف/المزايا

                                                           
1 Laurent Lévesque, La Normalisation Comptable Internationale : Un Cadre Conceptuel A 

Repenser, Dossier, Novembre 2006, SIC N°247, P P 17 - 18. (Téléchargé Le : 28/09/2028, Http : 

//Www. Focusifrs.Com). 
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 التحديد لىع القدرة عدم) الممارسة هذه محدودية نفسه الوقت في( المعايير واضعي) يعترفون

 .واقعية غير توقعات خلق وخطر( للمزايا الكمي

تكلفة، والمزايا المستمدة من المعلومات المالية ال إلىن المعلومات المالية تؤدي إإذا ف     

صفة  هذه التكاليف، فمن المناسب ما إذا كان يجوز التضحية بخصائص ينبغي أن تبرر

ما إذا كان  تقييم إلىحد ما لخفض التكاليف، ويؤدي تطبيق قيد التكلفة  إلىأكثر  أوواحدة 

المحتمل أن مزايا المعلومات المالية تبرر تكاليف إنتاجها واستخدامها، وخالل هذا التقييم،  من

 لىإالخصائص النوعية يمكن التضحية بها  أكثر من أوعما إذا كانت واحدة  ينبغي التساؤل

 .1التكاليف حد ما للخفض من

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
1 Robert Obert, Le Nouveau Cadre Conceptuel De L’iasb, Op-Cit, P 30 
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 المبحث الثاني: محتوى ملحق القوائم المالية 

وتنقسم هذه  المالي،تشكل القوائم المالية في مجملها مخرجات النظام المحاسبي 

 ولقد حدد النظام ،ملحقة أووأخرى مكملة  األساسية،القوائم المالية  قسمين: إلىالمخرجات 

القوائم المالية التي يتعين على كافة المؤسسات إعدادها  من المحاسبي المالي مجموعة متكاملة

غيرات جدول ت الخزينة،قائمة تدفقات  النتائج،حساب جدول  الميزانية، :وهي دوريةبصفة 

ات معلوم ملحق يبين القواعد والطرق المحاسبية المستعملة ويوفرأما ال الخاصة،األموال 

 .مكملة عن القوائم المالية السابقة

 المالي المحاسبي النظام حسب ل: مكونات القوائم الماليةوالمطلب األ

ليات في فهم العم وتساعدالتي توضح معلومات من التعتبر معلومات القوائم المالية 

ي المعلومات الواردة ف إلى، حيث أنها وضعت بطريقة منظمة تستعمل إحاالت هاالواردة في

حساب النتائج، وجدول تدفقات الخزينة، وجدول تغير األموال الخاصة، جدول الميزانية، و 

  .ردها النظام المحاسبي الماليأو من بين النماذج التي تعتبر و 

 : القوائم الماليةمكونات -1

ل عرض و األجب النظام المحاسبي المالي بما يتوافق مع المعيار المحاسبي الدولي أو لقد 

جل أي مسؤولية مسيري المؤسسة وتعد ف المالية السابقة تحتالقوائم  وتضبطالقوائم المالية، 

ريقة تية بطإظهار المعلومات اآلأشهر من تاريخ إقفال السنة المالية ويتم لزوما  16أقصاه 

 دقيقة: 

 



 الجزائرية المحاسبية البيئة حسب المالية القوائم: الثاني الفصل

217 
 

 تسمية المؤسسة، االسم التجاري، رقم السجل التجاري؛ -

 حسابات مركبة(؛ أو)حسابات فردية، حسابات مدمجة القوائم المالية طبيعة  -

 تاريخ االقفال؛ -

 العنوان، المقر االجتماعي؛ -

 .1العملة التي تقدم بها والمستوى المجبور -

  الميزانية: 0.0

 ائمالقو  في الرئيسي المكون نهاأ على الميزانية (IAS1)الدولي المحاسبي المعيار عرف

 ةملكيال وحقوق والخصوم األصول يوضح الذي المالي بالمركز بيان عن ةعبار  وهي المالية

 2محدده زمنيه نقطه في

ظهارها بشكل منفصل ا  المؤسسة وتوزيعها و  ذمةتمكن الميزانية من وصف عناصر 

ظهار العناصر المرتبطة مباشرة بتقييم وتحديد الوضعية المالية إبواب كما يتم أومرتب ضمن 

عناصر  لىإوالخصوم بصفة منفصلة في الميزانية، حيث توزع  األصوللمؤسسة المتمثلة في 

 قل الفصول التالية عند وجود عملياتتظهر الميزانية على األجارية وعناصر وغير جارية، و 

 تتعلق بهذه العناصر: 

 

                                                           
 .061، ص2101الصفحات الزرقاء، الجزائر، ،نطام المحاسبة المالية سير حساباتهاي، لخضر عال 1
، المكتب الجامعي الحديث 0ج، اساسيات المحاسبة المالية من منظور المعايير الدوليةعبد الحي مرعي،  عطية 2

 .000 :ص 2111اإلسكندرية مصر، 



 الجزائرية المحاسبية البيئة حسب المالية القوائم: الثاني الفصل

218 
 

  :الصولفي  

 تعرف 2113 ماي 26 في المؤرخ 006-13 التنفيذي المرسوم من 21 المادة نأ كما

 نأل جهةوالمو  ةماضي حداثأ بفعل الكيان يسيرها التي الموارد من تتكون نهاأ على األصول

 مستقبلية ةاقتصادي افعـنم ىلعــ ولالحـص درةقـ هي ـولاألص ـةمـراقــبـة، قتصاديإ منافع له توفر

 .1األصول هذه توفرها

 :2يلي فيما الصول العناصر وتتمثل

  .المادية األصول-              .المعنوية التثبيتات -

 .مؤجلةال الضرائب تمييز مع الضريبة صولأ-                .التثبيتات العينية -

 ةثبتم اعباء المماثلة االخرى األصولو  االخرين والمدينين الزبائن -   االهتالكات -

           .مسبقا

  .اإليجابية الخزينة ومعدالت اإليجابية االموال ةخزين - 

  .المساهمات -

  .المخزونات -

 وهما:هناك تصنيفين لألصول  أن الإ

                                                           
 2008 ســــــنــــــة مـــــــاي 26 ــــــوافقJا 0721 عــــــام لىو األ جـــمــادى 21 في مــؤّرخ 006-13 رقم تـــنـــفـــيـــذيّ  مـــرســـوم 1

 نــوفــمــبـــر 20 ــوافـقلما 0723 عـــــام الــــقــــعــــدة ذي 00 فـي ـــؤرخمJا 00-17 رقم الـــقــــانـــون أحـــكــــام تــــطـــبــــيق يــــتـــضــــّمن
 26خ بتاري الصادرة 27 العدد ،الجزائرية للجمهورية الرسمية الجريدة المالي، المحــاسـبي الــنـظــام ــضــمنالمتو  2117 ســنـة
 .04، ص:2113ماي 

 ونةمد وكذلك وعرضها المالية والكشوف والمحاسبة التقييم لقواعد المحدد 2113 جويلية 26 في المؤرخ المالية وزارة قرار 0
 .24ص مرجع سبق ذكره  سيرها، وقواعد الحسابات
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 لمحتفظا األصولو  النقدية والشبه النقدية األصول وهي )الجارية( لةاو المتد الصول -

 األصول وأ للمؤسسة العادية االستغالل ةدور  خالل واالستهالك البيع التحصيل بغرض بها

 .1الموالية شهر 02 خالل لهاو اتد سيتم والتي بها المحتفظ

 :2نهاأ على الجارية األصولن بيّ  المالي المحاسبي النظام ماأ

 االستغالل ةدور  إطار في استهالكها أو بيعها أو تحقيقها الكيان يتوقع التي األصول 

 ةعملي في دخلت التي البضائع أو ليةو األ المواد اقتناء بين الممتدة الفترة تمثل التي العادية

 .الخزينة ةسيول شكل في وانجازها االستغالل

 يتوقع يوالت ةقصير  ةلمد أو المعامالت ألغراض ساساأ حيازتها تتم التي األصولأنها  أو

 .(قيودل استعمالها يخضع ال التي السيوالت هشب أو السيوالت) شهر 02 خالل تحقيقها الكيان

 لة )غير الجارية(: او غير المتد الصول -

 : يلي ما على المالي المحاسبي النظام نظر ةوجه من الجارية غير األصول وتحتوي

 الموالا مثل الكيان ةنشطأ احتياجات لتغطيه المستمر لالستعمال الموجهة األصول -

 المعنوية أو الثابتة العينية

                                                           
، مجله ابحاث اقتصاديه واداريه، كليه العلوم عرض القوائم المالية 1المعيار المحاسبي الدولي مصطفى عقاري،  1

، 2117، جوان 0، العدد 0االقتصادية والتجارية وعلوم التسيير جامعه محمد خيضر ببسكرة، الجزائر، المجلد 
 (https://www.asjp.cerist.dz/en/article/38493)07ص

 2113 ســــــنــــــة مـــــــايــــــو 26 المــوافق 0721 عــــــام لىو األ جـــمــادى 21 في مــؤّرخ 006-13 رقم تـــنـــفـــيـــذيّ  مـــرســـوم  2
 ســنـة نــوفــمــبـــر20 لـ الموافق 0723 عـــــام الــــقــــعــــدة ذي 00 فـي المؤرخ 00-17 رقم الـــقــــانـــون أحـــكــــام تــــطـــبــــيق يــــتـــضــــّمن
 .04ص ذكره، سبق مرجع المحــاسـبي، الــنـظــام المتضمن 2117
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 ألن ةالموجه غير أو الطويل المد على توظيفها لغرض حيازتها تتم التي األصول -

 .االقفال تاريخ من بتداءا شهرا 02 خالل تحقيقها يتم

 انللكي الراهن االلتزام نهاأب الخصوم فعرّ  المالي المحاسبي النظام في الخصوم:

 موارد خروج انللكي بالنسبة ائهاضانق على يترتب نأ ويجب سابقا وقعت حداثأ على المترتب

 .1اقتصادية منافع تمثل

  يلي:وتتمثل عناصر الخصوم فيما 

 فائدة؛ الخصوم غير الجارية التي تتضمن  -

 والدائنون االخرون؛ الموردون- 

  خصوم الضريبة )مع تمييز الضرائب المؤجلة( -

 وللخصوم المماثلة )منتوجات مثبتة مسبقا(؛ لألعباء المرصدات -

 2ومعادالت الخزينة السلبيةخزينة األموال السلبية  -

 قسمين: إلىوتنقسم الخصوم 

 ةدور  خالل تسديدها ينتظر التي التعهدات (: وهيلةاو الخصوم الجارية )المتد -0

 استخدامب سدادها يتطلب التي تلك أو شهرا 02 خالل المستحقة أو للمؤسسة االستغالل

                                                           
 2113 ســــــنــــــة مـــــــايــــــو 26 المــوافق 0721 عــــــام لىو األ جـــمــادى 21 في مــؤّرخ 006-13 رقم تـــنـــفـــيـــذيّ  مـــرســـوم 1

 ســنـة نــوفــمــبـــر20 لـ الموافق 0723 عـــــام الــــقــــعــــدة ذي 00 فـي المؤرخ 00-17 رقم الـــقــــانـــون أحـــكــــام تــــطـــبــــيق يــــتـــضــــّمن
 .33 :ص ذكره،مرجع سبق  ،المحــاسـبي المحــاسـب الــنـظــام المتضمن 2117

 وكذلك وعرضها المالية والكشوف والمحاسبة التقييم لقواعد المحدد 2113 جويلية 26 في المؤرخ المالية وزارة قرار 2
 .24 :ص ذكره سبق مرجع سيرها، وقواعد الحسابات مدونة
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 02 دبع ما الإ تسديدها تأجير في الحق الشركة تملك ال التي تلك أو لةاو المتد األصول

 .1شهر

 خالل ديدهاتس ةأالمنش تستطيع ال التي االلتزامات وهي(: الجاريةلة )او المتد غير الخصوم-2

 ألغراض تحملها يتم ال التي أو شهرا 02 خالل تستحق ال التي أو العادية التشغيلية دورتها

 .2شهرا 02 من ألكثر سدادها بتأجيل مشروط غير يكون قد التي تلك أو المتاجرة

حساب النتائج هو بيان ملخص األعباء والمنتجات المنجزة من الكيان قائمة النتائج:   2.0

تاريخ السحب ويبرز بالتمييز  أوالحساب تاريخ التحصيل  سنة المالية، وال يأخذ فيالخالل 

 .3الخسارة أوالنتيجة الصافية للسنة المالية الربح، الكسب 

إليرادات األنشطة العادية، تقديمها في حساب النتائج هي: امعلومات الدنيا الواجب إن 

عباء المستخدمين، الضرائب والرسوم والتسديدات المماثلة، أعباء المالية، اإليرادات المالية واأل

يجة بتة المادية والمعنوية، نتالثا األصولمخصصات اإلهتالكات وخسائر القيمة التي تخص 

، يعيرادات(، النتيجة الصافية للفترة قبل التوز ا  عباء و أعادية )نشطة العادية، العناصر غير األ

 سهم بالنسبة لشركات المساهمة. النتيجة الصافية لكل سهم من األ

                                                           
 07مصطفى عقاري، مرجع سبق ذكره ص:  1
المحاسبي على جوده القوائم المالية في ظل تطبيق معايير التقارير المالية الدولية، دراسة  أثر االفصاححنان قسوم،  2

، أطروحة الدكتوراه كليه العلوم االقتصادية والتجارية وعلوم تطبيقيه حول بعض المؤسسات االقتصادية بوالية سطيف
 37، ص:2106التسيير بجامعه فرحات عباس بسطيف، الجزائر، 

 المحاسبة العامة اصول ومبادئ المحاسبة واليات سير الحسابات وفق النظام المحاسبي المالي، كتوش عاشور 3
SCF ،، ،07، ص2104ديوان المطبوعات الجامعية، الجزائر. 
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ما  حسب وظيفتها، وهو أوعباء في حساب النتائج حسب طبيعتها ويمكن تحليل األ

وظيفة سب الل حسب الطبيعة والثاني حو بوجود نموذجين لعرض حساب النتائج، األ حيسم

اح نسب لها وبما يسمح باإلفصفي اختيار الطريقة التي تراها األويترك الخيار لمؤسسة 

 .   1الصادق والعادل عن عناصر أداء ونجاعة المؤسسة

 اتجو والمنت باءعلأل ةملخص ةوضعي نهاأوقد عرفها النظام المحاسبي المالي على 

 أو يلالتحص تاريخ االعتبار بعين يؤخذ وال المالية السنة خالل الكيان طرف من المحققة

 وعرض نموذجو  محتوى يحدد الطرح ةعملي جراءإب المالية ةللسن الصافية نتيجةال ويظهر الدفع

  .2المالية وزير من قرار بموجب النتائج حسابات

 مباشرة:الجدول سيولة الخزينة الطريقة المباشرة وغير  2.1

تعرض قائمة التدفق النقدي بشكل تفصيلي الحركة النقدية وحجم التدفقات النقدية الداخلة 

تدفقا  وأوالتدفقات النقدية الخارجة التي قامت بها خالل الفترة من حيث كونه تدفقا داخال 

 خارجا.

 ىارة علدمات مفيدة تساعد اإلنها تقدم معلو أ إلىوترجع أهمية قائمة التدفقات النقدية 

دارتها، والوفاء بالتزاماتها وتمويل م عرفة مواطن القوة والضعف من حيث توليد النقدية وا 

 التوسعات.

                                                           
 .742 740بن ربيع حنيفة، مرجع سبق ذكره، الجزء الثاني ص ص  1

 2113 ســــــنــــــة مـــــــايــــــو 26 المــوافق 0721 عــــــام لىو األ جـــمــادى 21 في مــؤّرخ 006-13 رقم تـــنـــفـــيـــذيّ  مـــرســـوم 2
 نــوفــمــبـــر20 لـ الموافق 0723 عـــــام الــــقــــعــــدة ذي 00 فـي المؤرخ 00-17 رقم الـــقــــانـــون أحـــكــــام تــــطـــبــــيق يــــتـــضــــّمن

 07مرجع سبق ذكره ص  ،المحــاسـبي الــنـظــام المتضمن 2117 ســنـة
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 : 1تعرض قائمة التدفقات النقدية

 ثر النقدي ألنشطة المنشأة التشغيلية.األ -

 النقدي ألنشطة المنشأة االستثمارية.  األثر -

 النقدي ألنشطة المنشأة التمويلية. األثر  -

 النقدي ألنشطة المنشأة الثالث خالل الفترة. األثرمجمل  -

قائمة  ي الرصيد الظاهر فياو رصيد حساب النقدية في نهاية الفترة التأكد من أنه يس-

 المركز المالي.

 فالطريقة المباشرة:  
 - في:بها تتمثل  الموصيباشرة لمفالطريقة ا

 ...)الضرائب اإلجمالية )الزبائن الموردون، األمـوال  وخروجالرئيـسـية لدخول  تقديم الفصول 

قبل ضريبة الفترة  النتيجـة إلىالي الصافي لمهذا الدفق ا تقريب ،يصافقصد إبراز تدفق مالي 

 .قصودةلما

الية مع األخذ لمالنتيجة الصافية للسنة ا تـــتــمـــثل فـي تـــصــحـــيحـرة اشبـلمر اوالطـريـقة غي

   بالحسبان:

 ،المخزونات ائنبتـغـــيـرات الز ، ( اهــتالكاتةالخزيـنـر فـي يدون الـتـأثـ امالتلمعا ارآثـ- 

 .2...)وردين لما تـغـــيـرات

                                                           
 21، مصر، ص 2107، دار العبيكان ،مبادئ المحاسبة والتقرير الماليوليد بن محمد الشباني،  1

 2113 ســــــنــــــة مـــــــايــــــو 26 المــوافق 0721 عــــــام لىو األ جـــمــادى 21 في مــؤّرخ 006-13 رقم تـــنـــفـــيـــذيّ  مـــرســـوم 2
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 تغير الموال الخاصة: جدول-4

يشكل جدول تغيرات األموال الخاصة تحليال الحركات التي أثرت في كل فصل من 

الخاصة للمؤسسة خالل الدورة وتتمثل المعلومات  األموال الفصول التي تتشكل منها رؤوس

 الحركات المرتبطة بـ: والتي تخصالدنيا المطلوب تقديمها في هذه القائمة 

  لدورة؛لالنتيجة الصافية  - 

التي يسجل تأثيرها مباشرة ضمن األموال خطاء الطرق المحاسبية وتصحيح األ تغير - 

 خطاء الهامة؛الخاصة في إطار تصحيح األ

  ؛توزيع النتيجة والمخصصات المقررة خالل الدورة -

 .1)التسديد ، ـاضفاالنخـ، اعاالرتـف) ةالـرســمـلات ـلـيمعــ- 

 :قوائم الماليةال ملحق 4.1

 علوماتلممعلومات تـخص النقاط اآلتية متى كانت هذه ا لىعـ القوائم الماليةحـق ليـشتـمل م

 :اليةلماالواردة في الكشوف  اتـدة لـفهم العـملـييمـفــ انتك أوا معـا هـابـكـتــسي طات

 عداد القوائم المالية  ؛القواعد والطرق المحاسبية المعتمدة لمسك المحاسبة وا 

جدول تدفقات أموال  مكمالت اإلعالم الالزمة لحسن فهم الميزانية، حسابات النتائج، -

 ؛تغيرات األموال الخاصة الخزينة وقائمة

                                                           

 نــوفــمــبـــر20 لـ الموافق 0723 عـــــام الــــقــــعــــدة ذي 00 فـي المؤرخ 00-17 رقم الـــقــــانـــون أحـــكــــام تــــطـــبــــيق يــــتـــضــــّمن
 .26ص مرجع سبق ذكره ، المحــاسـبي الــنـظــام المتضمن 2117 ســنـة

 .774مرجع سبق ذكره، الجزء الثاني، ص  حنيفة،بن ربيع  1
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المؤسسة األم وكذلك المعامالت  أوالمعلومات التي تخص المؤسسات المشتركة، والفروع  -

 ؛مسيريها أويحتمل أن تكون حصلت مع تلك المؤسسات  التجارية التي

التي تخص بعض العمليات الخاصة الكتساب صورة  أوالمعلومات ذات الطابع العام  -

 .وفية

فهم  ل تفيد فيو االمؤسسات استخدام عدد من الجدولقد فرض النظام المحاسبي المالي على 

  :ل هيو اوهذه الجدالمالية( القوائم  أفضل

 الجارية؛غير  األصولجدول تطور التثبيتات و 

 ؛اإلهتالكات جدول -

 ؛األخرى غير الجارية األصولجدول خسائر القيمة في التثبيتات و 

؛جدول المؤونات 

 ؛) مشتركةفروع ووحدات )جدول المساهمات 

1بيان استحقاقات الديون الدائنة والمدينة عند إقفال السنة المالية. 

  المالي:وفق النظام المحاسبي  القوائم الماليةإعداد  شروط-2

ا غ الوارد ذكرهالبويمكن القـيام بجـبر المـ ة،الوطـنـية لمـاريا بالعبإجـ القوائم الماليةتـقـدم  -

 ألف وحدة. إلى القوائم الماليةفي 

                                                           
 2008مـــــــايــــــو ســــــنــــــة  26المــوافق  0721لى عــــــام و جـــمــادى األ 21مــؤّرخ في  006-13مـــرســـوم تـــنـــفـــيـــذّي رقم   1

نــوفــمــبـــر 20الموافق لـ  0723ذي الــــقــــعــــدة عـــــام  00المؤرخ فـي  00-17الـــقــــانـــون رقم يــــتـــضــــّمن تــــطـــبــــيق أحـــكــــام 
 .74 27 :مرجع سبق ذكره ص ص ،المتضمن الــنـظــام المحــاسـبي 2117ســنـة 
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ة الـسابـقـة الـيمع الـسنة المي تـسـمح إجـراء مـقارنات تات الـمالمعـلـو  القوائم الماليةتـوفــر  -

ت األموال والسـيـ الـنـتـائج وجـدولاب حـس ـزانـيـة،الميل من فـصـول صمن ذلك أن: كل فـ

 السابقة. ـلغ المـتـعـلق بالفصل المقابل له من السنة الماليةبيـتـضـمن بـيـانـا لـلـمـ

 حق على معـلومات ذات صـبغة مـقارنة في شكل سردي وصفي رقمي. لميشـتمل ال -

ذا لقوائم االتقديم أن أحـد الفـصول المـرقمـة ألحد  أوريقة الـتقييـم حدث عـقب تغيـير لط وا 

غ السنة لف مباتكيي فـمن الـضروري السـابـقـة،مـا ال يمكن مـقـارنـته بـفصـل السـنـة المـالـيـة  المالية

للسنة  دةم وجودالمالية السابقة لجعل عملية المقارنة أمرا ممكنا. وعدم توافر المقـارنة )بفعل 

يالت الـــتــعــد أوتــرتــيب  إعادةألي ســـبب آخـــر( فــإنـه يــجب تـــوضـــيح  أوالمالية مـــخـــتــلـــفــة 

تجرى عـلى الـسنـة المالـية الـسابـقة لجـعلـها قـابلـة للـمقـارنة  ــيــة الــتيعـــلى المــعــلـــومــات الــرقــمـ

  .1في الملحق

 

 

 

 

                                                           
 2008مـــــــايــــــو ســــــنــــــة  26المــوافق  0721ــــــام لى عو جـــمــادى األ 21مــؤّرخ في  006-13مـــرســـوم تـــنـــفـــيـــذّي رقم  1

نــوفــمــبـــر 20الموافق لـ  0723ذي الــــقــــعــــدة عـــــام  00المؤرخ فـي  00-17يــــتـــضــــّمن تــــطـــبــــيق أحـــكــــام الـــقــــانـــون رقم 
 .24 :مرجع سبق ذكره ص، حــاسـبيالم المتضمن الــنـظــام 2117ســنـة 
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عداد القوائم  المطلب الثاني: القواعد والطرق المحاسبية المعتمدة لمسك المحاسبة وا 

 .المالية حسب النظام المحاسبي المالي

النظام المحاسبي المالي مجموعة من القواعد والتعليمات والطرق لمسك  سنلقد 

سمح عداد وتقديم القوائم المالية التي تإثناء أخذ بها محاسبة التي يتعين على المؤسسات األال

 والتي سنتطرق لها في هذا المطلب.لها بتقديم صورة عادلة عن الوضعية المالية 

علومات اآلتية حول القواعد والطرق المحاسبية مال يشتمل الملحق علىتعريف الملحق: 

 متى كانت هامة:

 عدم المطابقة للمعايير كل مخالفة لهذه المعايير يجب تفسيرها وتبريرها. أوالمطابقة  مدى - 

 والسيما: القوائم الماليةاط التقييم المطبقة على مختلف فصول مأن بيان - 

 زانية.عنوية الواردة في الميممجال تقييم اهتالكات العناصر العينية والعناصر ال في* 

من رأس  20 %حتيازات ما ال يقل عن ال ناسبةمساهمة اللم* في مجال تقييم سندات ا

 لمال.ا

 * في مجال تقييم األرصدة؛

 *في مجال تقييم ومتابعة المخزونات؛

 مخالفة طريقة التقييم بالتكلفة التاريخية؛ والخـصـوم في حالـة األصولي مجال تــقـيـيـم ف*

 .في مجال تقييم األرصدة *

 في مجال تقييم ومتابعة المخزونات  *
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 .في حالة مخالفة طريقة التقييم بالتكلفة التاريخية والخصوم األصولفـي مجال تقييم  * 

ي تبعة عندما تكون عـدة طرق مقبولة فلماالختيارات ا أوعتمدة لمطرق التقييم ا إلىاإلشارة  -

 .عملية ما

الترتيب والتعديالت  إعادةعمليات  أوتفسيرات لعدم إدراج الحسابات في المحاسبة  -

 .بقة لجعلها قابلة للمقارنةاالية السلمة بالسنة ااصة الخمرقلمعلومات املل

 .بائيةجأجل الحصول على تخفيفات مارسة من لمة ائيالـتأثـيــر في نـتــيـجة الـتـدابـيـر اإلعـفا -

 ـراتيهـــذه التغـي ـريربــيـذ: تـفـنع الـتـوضو نـظــيم متـلا أوقـة ير طع تـغـيـير الـضـيـرات حـول و ستـفـ -

ة لياملرة والـسـنـوات اضحالـية الالمة في الـسـنة اصاخر في الـنتـائج ورؤوس األموال الثيالتأ

 .المحاسبةطريـقة اإلدراج في  ـقةبسالا

 الـية: ملة انحـحــة خالل الـسـصـمة مـمـل وقـوعه من أخطاء هاتا يحـمبيـان  -

عادةو  اتبـساحـريقـة اإلدراج في الطو  الـيـةلمات الـسنة ابوتأثيرها في حسا هاتيعـبط  ا 

 .1وذجنم حساب ابقةلسة ايللماة بالسنة اصخالة وانـقار مـللـلة بات الـقــامـو لعـلممعالجة ا

 

 

 

                                                           
المحدد لقواعد التقييم والمحاسبة والكشوف المالية وعرضها وكذلك مدونة  2113جويلية  26قرار وزارة المالية المؤرخ في  1

 .43ص  ذكره،الحسابات وقواعد سيرها، مرجع سبق 
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المطلب الثالث: مكمالت إعالم ضرورية لـفهم أفضل للميزانية وحساب الـنتـائج وجدول 

 سـيـولة الخـزينـة وجـدول تغـير الموال الخاصة.

 ـتـيـجــة وحــسـاب الــنـتــائجنتعلـقة بالـلمة ايالت اإلعالم اآلتميـشتـمل الملحق علـى مك

 :1األموال الخاصةوجــدول سـيــولــة الخـزيــنـة وجدول تغير 

ـدخـــوالت والـــتحـويالت لملـــلـــمـــخـــزونـــات وا ب:كل با إلىثـبت مبينا بالنسبة لمبيان األصل ا -

 .فصل إلىل فصمن 

والمخصصات  ـسـتـعـمـلـةلمـاط الحـسـاب انموخــسـائــر الــقــيــمــة مع تــبــيـان أ االهتالكاتبــيــان  -

 .ليةلماالتي تمت خالل السنة ا واالسـتـئـنـافـات

 اتمـتلكلمطبـيعة ا اإليجاري:جال القرض مـتـخــذة في لمذكـر مــا يـتـعــلق بـااللــتـزامـات ا -

 .بالغلماالستحقاق وا عالجة المحـاسبيةوالم

ومعالجتها دى ومبلغها لمـة غـيـر محّددة اصـحـات حــول طـبــيـعــة الـديون الخايـضـو ت -

 .المحاسبية

 .ـحـتة لـكل مؤونة وتطورهابع ذكر الـطــبــيـعــة الـمات نؤو لمبــيــان ا  -

  :تقييمهاعاد لمفي حالة احتساب القيم ا

 .التقييم إعادةالية وتقسيم الفارق الناتج عن لمالتغير خالل الـسنة ا *

 .ابالحسالتقييم في  إعادةــبة إللحاق فارق سنـاملـــال المحـصـة رأس ا إلى اإلشارة   *

                                                           
والمحاسبة والكشوف المالية وعرضها وكذلك مدونة  المحدد لقواعد التقييم 2113جويلية  26قرار وزارة المالية المؤرخ في  1

 .71 41 ص: الحسابات وقواعد سيرها، مرجع سبق ذكره، ص
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ـعـاد لمت االــتـثـبـيــتـا إلىـعــلـومـات مـن حـيث الـتــكـالــيف الـتـاريــخـيـة بـالــنـسـبـة لمذكـر ا  * 

 .تــقـيـيـمــهـا وذلك بـإبـراز مكمالت القيمة واالهتالكات اإلضافية ذات الصلة بها

ــات ندرجـة عند االقـتــضـاء في تـكــلـفــة إنـتـاج الــتـثـبــيـتلمة اـلحقـلمايف صار لممبـلغ الفوائـد وا - 

  .ؤسسةلممن السلع التي صنعتها االمخزونات و 

يز ية والـديون في تاريخ وقف الحـسابات )مع تمـئنات الدابحـقاق الحساتال اسجان آيـب -

عام  ينـبــتحـقـــاقها سح أجـل او اوالـتي يـتر  هـا عن عـام واحدحـقاقتالـعناصر التـي يقل أجل اسـ

 (.وام والــتي يفوق خمس سنواتواحد وخــمــســة أعـ

وطريـقة مـعـالجة تـغـيرات الـقـيمـة السـوقـية  طــريـقــة تحــديــد الــقـيــمــة المحــاســبـيــة لــلــســنـدات  -

 .بقيمة السوقدرجة في الحسابات لمالتوظيفات ا إلىبـالـنسـبة 

 ولاألصالقــيـام فــيـما يخـص كل فـصل مـن فـصـول العـناصـر الـقـابـلة لالســتهالك من  -

ببيان الفرق عندما يكون  ،(أدوات مـالــيـة مـشــتـقـة ،سـنــدات الـتـوظــيف ،مـخـزونــات)لة و االمـتـد

  بين: هذا الفرق ذا مبلغ هام

 .تبعة من جهةلمتقييمها حسب الطريقة ا -

عروف عند إقفال الحسابات من جهة لمـسـوق الر في ايـختـقـيـيمهـا عـلى أسـاس سعرها األ  -

 .أخرى

 اإلهتالكات أووتـطـوراتهـا  ـبـلـغـهامة و متوضيحـات تخص طبيـعة خسائـر القييم تـقد -

 :يأتي بماعـالجـة المحـاسـبـية لموا
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 ؛(goodwill) شهرة المحل أواألموال التجارية * 

 ؛الـعـمـلـة الـوطـنـيـة لـلـعـنـاصـر الرقمية بالعمالت األجنبية إلىفـوارق الـتــحـويل * 

 ؛ليةمالقتضى السنة ابم ـطـلوب دفعهالمـطـلوب تحـصـيـلـهـا واألعـبـاء المـنـتـوجات االم* 

 توجاتلمنااألعباء و  (أخرىة مالية نسـ إلىاب سلة لالنـتـبـنـتـوجـات واألعـبـاء الـقـالما* 

 .) مسبقا المثبتة

  ؛العناصر غير العادية     *

 ؛ؤجلةلمالديون والحسابات الدائنة والضرائب ا *     

 ؛ماثلةلمعاش والتعويضات الملتزام باؤونات لإللما *

 .ـورة مشتركةصـات تمت بـيحـــصص الـنـتـيجـــة عن عــمـلـ *

  ل:تقسيم رقم األعما - 

 ؛فئات األنشطة حسب *

  .حسب األسواق الجغرافية *  

 .طـبـيـعـة ومـوضـوع كل احـتـيـاط من االحـتـيـاطـات الواردة في رؤوس األموال -

 أويتهــا مبفـعل أهـ ـلبطـتوالــتي ت نـتوجـات واألعبـاء الـناتجـة عن النـشاط العاديلموصف ا - 

 :مثلالفترة  إلىالــقـــيــام بــإبــرازهــا لـــشــرح نجــاعــة الـــكــيــان بــالـــنــســبــة  هـاتيعـبط

 ؛الهيكلة إعادةتكلفة * 

 .خسارة القيمة االستثنائية للمخزونات* 
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 ط.التخلي جزئيا عن النشا* 

 .التنازل عن التثبيتات* 

 .النزاعات * تسوية

 بنى منها القوائم الماليةاالعتراف وقياس العناصر التي ت   الثالث:المبحث 

 أهم المراحل الرئيسية عند إعداد القوائملعناصر المحاسبي واالعتراف يعتبر القياس 

عرضها  وأالمالية، حيث يتم تقييم وتسجيل تلك البنود الواردة في القوائم المالية بهدف نشرها 

لمختلف مستخدمي هذه القوائم بغية اتخاذ القرار المناسب، ونظرا ألهمية القياس المحاسبي 

وما له من دور في جعل القوائم المالية ذات مصداقية ومعبرة عن واقع المؤسسة سعت 

ير المحاسبية إعداد وبلورة جملة من المعاي إلىالهيئات والمنظمات المحاسبية الدولية 

 تها.لمعالج

 : االعتراف وقياس العناصر التي تبنى منها القوائم الماليةلواألالمطلب 

 االعتراف وقياس العناصر التي تبنى منها القوائم المالية تعريف -1

أصل، في حساب النتائج للبند ) أوالتسجيل في الميزانية  أوعتراف هو عملية االدراج اال

 . 1خصم، أموال خاصة، ايرادات واعباء(

                                                           
، العالمية الزرقاء الصفحات دار محلولة، وتطبيقات دروسIAS/IFRS  الدولية المحاسبة معايير ،يو عال لخضر 1

 77.ص ،،2102، الجزائر
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ك وعرض ذل ،قتصادي ماإلحدث  أوعملية لإدراج التأثيرات المالية  هو عملية االعتراف

ضمن القوائم المالية للبند الذي يحقق معايير االعتراف وتعريف العنصر، وتتمثل معايير 

 :1االعتراف بعناصر القوائم المالية بما يلي

نافع درجة عدم التأكد من تدفق الم إلىلإلشارة  المستقبلية:قتصادية احتمال المنافع اإل-

األدلة  لىإالشركة، ويتم تقييم درجة عدم التأكد المالزمة استنادا  اتيو لأو المرتبطة بالبند من 

المتوفرة عند إعداد البيانات المالية، فمثال عند ما يكون من المحتمل تحصيل الذمم المدينة 

لكن عند وجود عدد كبير من الذمم كأصل )بغياب أي دليل مخالف(  فمن المبرر االعتراف

المدينة فهناك احتمال عدم تحصيل بعضها، وبالتالي االعتراف بمصرف يمثل النقص في 

   .المنافع االقتصادية

ة(، قيمة يمكن قياسها لموثوقية )دعوى قضائي أوإن للعنصر تكلفة  موثوقية القياس: -

المعايير وعليه يصبح جديرا االعتراف به في البيانات  بهذه وعند تحديد ما إذا كان البند يقي

يحقق الخصائص األساسية للعنصر ولكنه الذي المالية، مع األخذ بعين االعتبار أن البند 

 .يفشل في تحقيق معايير االعتراف به قد يتطلب اإلفصاح عنه

 

 

                                                           
موسوعة المعايير المحاسبية الدولية معايير إعداد التقارير المالية والدولية سمير معذى الريشاني، و  حسين يوسف قاضي 1

 30، ص 2102لى و ، دار الثقافة للشر والتوزيع، الطبعة األل عرض البيانات الماليةوالجزء ال 
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 قواعد االعتراف وقياس العناصر القوائم المالية-2

 في الميزانية عندما: األصولاالعتراف باألصل: يتم تسجيل 

 لىإيكون من المحتمل أن المنافع االقتصادية المرتبطة باألصل سوف تتدفق  -

 المؤسسة.

 .ةيمكن قياسها قيمته بمصدقي -

نها ن ينجم عأوعليه ال تعترف المؤسسة بالنفقات كأصول إذا كان من غير المحتمل 

عتراف مكانية تقدير قيمتها بموثوقية وبدال عن هذا يتم االإتدفقات نقدية مستقبلية وبالرغم من 

 بها كأعباء في حساب النتائج. 

  :االعتراف بالخصوم: يتم تسجيل الخصوم في الميزانية عندما

ن ميكون من المحتمل خروج موارد متمثلة في منافع اقتصادية ناتجة عن التخلص  -

 التزام حالي.

 . 1قيةايمكن قياس قيمة االلتزام بمصد -

يتم االعتراف بااللتزام عندما يكون من المحتمل أن ينجم  : 2قواعد االعتراف بااللتزام

تدفق خارجي للمنافع االقتصادية، وأن المبلغ الذي سيتم تسديده من ال عن تسديد التزام حتى

                                                           
 .70ص ،مرجع سبق ذكره ،الدولية المحاسبة معايير ،يو لخضر عال 1
 .36ص، مرجع سبق ذكرهحسين يوسف القاضي،  2
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ل بااللتزامات الناجحة عن عقود لم يتم تنفيذها مث يمكن قياسه بموثوقية، وال يتم االعتراف

  .تستلم بعد أواعة لم تورد ضطلب ب

يتم االعتراف باإليراد عندما تنشأ زيادة في المنافع  :قواعد االعتراف باإليرادات )دخل(

 .اسها بموثوقيةقي ويمكننقص في االلتزام  أوزيادة في أصل  إلىاالقتصادية المستقبلية تعود 

يتم االعتراف بالمصروف عندما ينشأ نقص في المنافع قواعد االعتراف بالمصاريف:  

ية، ويتم زيادة التزام ويمكن قياسه بموثوق أونقص في أصل  إلىاالقتصادية المستقبلية، يعود 

االعتراف بالمصاريف على أساس االرتباط المباشر بين التكاليف المتكدرة واإليرادات المكتسبة 

، وبالنتيجة فان االعتراف هو عملية إدراج البند ضمن الميزانية باإلرادات(المصاريف  )مقابلة

 .1معايير االعتراف قائمة الدخل الذي يحقق تعريف العنصر ويلبي أو
 : قياس عناصر القوائم المالية. 2.2

 عناصر القوائم الماليةالتالي  (4-2)رقميوضح الجدول 

 التعريف النوع 

ى بعبارة أخر  أوبالقيمة المدفوعة ) األصولحسب هذا األساس ت سجل  :التاريخيةالتكلفة 

ائها، القيمة العادلة بتاريخ اقتن أوأشبه الخزينة المدفوعة(  أوبمبلغ الخزينة 

شأ أشباه الخزينة( االلتزام الحاصل الذي ن أوالخزينة  أووتقيم الخصوم بمبلغ )

 عنها.

                                                           
 .37حسين يوسف القاضي، نفس المرجع السابق، ص 1
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التقييم بالتكلفة 

 الحالية

واجب الدفع ال الخزينة(أشباه  أووتسجل بالمبلغ )الخزينة  األصولتٌقيم 

أصل مشابه له حالي، وتقيم الخصوم وتسجل  أوللحصول على األصل 

أشباه الخزينة( غير المحدث الضروري لتغطية االلتزام  أوبالمبلغ )الخزينة 

 حاليا.  

التقييم بالتكلفة 

 القابلة للتحقيق:

ذي يمكن ال الخزينة(أشباه  أوتقييم األصل ويسجل بالمبلغ )الخزينة 

باه الخزينة( أش أوقبضه إذا أريد بيعه حاليا ويسجل الخصم بالمبلغ )الخزينة 

 الذي ينتظر دفعه، دون تحديث وفي ظروف عادية للتخلص منه.

التقييم بالقيمة 

 :الحالية

ت النقدية نة( لصافي التدفقاوتسجل بالقيمة الحالية )المحي األصولت قيم 

المستقبلية التي من المتوقع أن يولدها األصل ضمن السياق العادي للنشاط، 

وت قيم الخصوم وتسجل بالقيمة الحالية لصافي التدفقات النقدية الخارجة 

المستقبلية التي من المتوقع أن خروجها سيتم لتسديد االلتزام ضمن السياق 

 العادي للنشاط.

مرجع دروس وتطبيقات محلولة، IAS/IFRS  ي: معايير المحاسبة الدوليةو لخضر عالالمصدر: 

 .77-76، ص ص سبق ذكره
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 عالقة القوائم المالية ببعضها البعض  ني:الثاالمطلب 

 ربعة العناصر التي تتكون منها كل قائمة ومندراسة القوائم المالية األساسية األعتبر ت

ى اخرى وذلك عل إلىخالل هذه الدراسة يتضح أن هناك بعض المعلومات تتدفق من قائمة 

 : 1النحو التالي

صافي الدخل الذي يمثل النتيجة النهائية في قائمة الدخل سوف يظهر كـأحد بنود  -

 قائمة حقوق الملكية.

الذي يمثل النتيجة النهائية لقائمة حقوق المليكة سوف  رصيد رأس المال أخر المدة -

 يظهر كأحد بنود الميزانية.

رصيد النقدية أخر المدة الذي يمثل النتيجة النهائية لقائمة التدفقات النقدية سوف  -

 يظهر ضمن اصول الميزانية.

 :الدخل والتدفقات النقـدية قائمة-1

ك فترة زمنية معينة، وبذل خالل األرباحى تحقيق لر مقدرة المنشأة عهقائمة الدخل تظ

 في  رهظا تهك الفترة غير أنلت خالل لمنشأة االقتصادي لألداءي بمنزلة قياس وتقويم هف

ا همقدرت وأى مدى سيولة المنشأة ليات علر أثر العمهتظ واال ،توقيت تدفق التدفقات النقدية

لتدفقات ار توقيت اهالتدفقات النقدية تختص بإظ، وفي حين أن قائمة التزاماتهاى سداد لع

ا تفتقد هفإن التزاماتها ى سدادلع هاذه التدفقات ومدى سيولة المنشأة وبمقدرتهالنقدية ومصادر 

                                                           
 . 71 :العال حماد، مرجع سبق ذكره ص طارق عبدو  محمد كمال ابو عجوة 1
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لقائمة الدخل،  الن قائمة التدفقات النقدية ليست بديأى قياس الربحية، لذا يمكن القول لالقدرة ع

 طةاألنشصوصا الجزء الخاص بالتدفقات النقدية من كما أن قائمة التدفقات النقدية وخ

 .لرقم صافي الربح التعد بدي ال التشغيلية

 هشويلت تعرضا أقل النقدية التدفقات أرقام أن يهو  مةهالم الحقيقة تبقى ذلك ومع

 تأخذ اهأن طالما الموضوعية من أكبر بدرجة تتميز حيث الدخل، قائمة أرقام من والتحريف

 .1المسددة والنفقات ةلالمحص اإليرادات االعتبار في

 الميزانية وتعاقب النقدية التدفقات بين العالقة-2

 اهيعادل وما لنقديةا في التغير شرح في النقدية التدفقات قائمة في الرئيسي الغرض يتمثل

 .المالي التقرير اهيغطي معينة زمنية فترة أثناء

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
، االستحقاق ارباح إلىالمحتوى االعالمي لقائمة التدفقات النقدية، دراسة تحليلية مقارنة بالقياس وابل بن علي الوابل،  1

 . 246، ص0116ت أو ، 2، العدد 46العامة، رياض، المجلد  االدارة العامة، معهد االدارة
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 بين العالقات بين القوائم المالية ي (2-2)شكل

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 74 :ص مرجع سبق ذكره حماد، العال عبد طارقو  عجوة ابو كمال محمدالمصدر: 

 

 

 

 

 

التغير في 

 النقدية

قدية من نتدفقات 

 التشغيل، االستثمار،

  التمويل
 نقدية 

 اصول

 نقدية 

 خصوم 

 راس مال 

 ارباح محتجزة

 نقدية  خصوم 

اصول  راس مال 

 نقدية 

 ارباح محتجزة

الميزانية 

في بداية 

 السنة 

الميزانية 

نهاية في 

 السنة 

 التغير في االرباح المحتجزة

 صلفي الدخل

 ايرادات

 مصروفات

 توزيعات

 قائمة الدخل 
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   قيود القياس المحاسبي وأثره على القوائم المالية ثالث:الالمطلب 

 وتعد اح،اإلفص ةووظيف القياس وظيفة هما مهمتان فتانيوظ والمحاسبين للمحاسبة نإ

 اعتماد محل كونت وعليها الثانية الوظيفة عليها تتوقف والتي واألساسية المهمة لىو األ الوظيفة

  ،المحاسبية المعلومات يستخدمون من ثقة موضع أو

 عينينم للمستخدمين ةمالئم معلومات تقديم إلى المحاسبة في القياس يوجه نأ يجب كما

 ومدى قاييسالم ةدق على قيودا المعينة البيئية والخصائص المتاحة البيانات تفرض ذلك ومع

 .فيها الثقة

 لمحاسبيا القياس ادوات نقص أو البيئة طبيعة بسبب المحاسبي القياس قيود تحدث

 لخصائصا لقياس تستخدم بها موثوقة مقاييس عدادإ على القدرة عدم عن ذلك ويحدث الكافية

 على قدرةال وعدم الموثوقة القياس ساليبأ نقص إلى ويرجع ةمالئم نهاأب يظن التي المعينة

 .1قياسها يتم التي الخصائص لوصف ةكافي قياس جراءاتإ يجادإ

 فان كلذل ،زهاو اتج لها يمكن ال محددات أو لقيود تخضع المحاسبي القياس وظيفة نإ

 الفترة نتهاءا بعد المالي المركز النشاط نتيجة وتمثل الشركات تصدرها التي المالية القوائم

 ليس ذلك ان اال والحقيقة، الواقع تعكس التقارير هذه مثل بان الناس معظم ويعتقد ،المالية

 كاالتي: وهي  المحددات هذه لمثل تخضع كونها منه بقريب

                                                           

 .71، ص 2103، دار اليازوري العلمية، عمان األردن،القياس المحاسبي ومحدداتهي وسالم الزوبعي، و اطالل حج 1
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 : 1أثر عدم التأكد-1

 تيجتهاون المحاسبي القياس ةعملي ةجود في تؤثر التي القيود من ةواحد التأكد عدم نإ

 كونها وقةموث غير المعلومات هذه تكون هنا ومن ةمستقبلي ةقتصاديإ بأحداث تتعلق كونها

 ة.مؤكد غير

 ةقيم قياس موسيت المستقبل في ستحصل الشركة تهم ةمحتمل بأحداث مرتبط تأكد مانعدا

 ال االحداث فسن بقياس اثنان قام فلو الموضوعية إلى تفتقر ةبطريق المستقبلية االحداث هذه

 أو ةر تبالف ائماد يرتبط يأ المقبل للزمن مرافق كمفهوم التأكد عدم نإ مختلفة نتائج إلى توصل

 عدم نأ لىإ ويشير المحاسب بالقياس يرتبط المفهوم وهذا الشركة ةحيا من القادمة الفترات

 : 2االتي في يتمثل المحاسبة في التأكد

 للفترة القادمة: أثر استمرارية الشركة وتخصيص المصروفات -2

 حدودم غير مدأ إلى النشاط ةلو امز  في االستمرار ةفرضي على تقوم ةشرك يأ نأ ماب

 ةالسن في المصروفات صيصبتخ المحاسب يقوم نأ هو الفرضية هذه مع يرتبط ما نإف

 ا  قسم نأ رىخأ ةبعبار  أو القادمة لفتراتل فيها المصلحة ذات طرافاأل توقعات لتعكس الحالية

 في رهاقراإ تم أو ةسابق سنوات أو سنه من لها خصص قد الحالية ةالسن مصروفات من مهما

 على مثال هاب حملت التي الحالية ةالسن ةحقيق المصروفات هذه تمثل ال عليهو  ،ةماضي ةفتر 

                                                           
 01 :ص ،نفس المرجع السابق 1
 .00ي وسالم الزوبعي مرجع سبق ذكره ص و اطالل حج 2
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 لثابتا نصيبها ا،الحق قرارهاإ يتم لةو االمتد غير لألصول الكتااله مصاريف معظم نأ ذلك

 هذه ونفتك ة،خسار  أو ربح ةالسن االعمال نتيجة على ذلك وينعكس مسبقا قرارهإ تم الذي

 رقم نإف وعليه بها حملت التي ةالسن المصروفات ةحقيق تمثل ال يأ ةحقيق هي المصاريف

 .قيقد غير رقما يكون المصروفات مع االيرادات ةمقابل عمليه عن الناتج الخسارة الربح

 : ةمؤكد غير ةمستقبلي ةنقدي بمقادير الثروة عن التعبير أثر-2

 المركز ائمهق في تظهر التي ةلو امتد غير األصول الثروة فان التأكد عدم لمفهوم تطبيقا

 السنة في وليس األصول هذه على الحصول ةسن في مسبقا حددت ةنقدي قاديرالمك المالي

 ال ةلو اتدم غير لألصول نقديه كمقادير المسبق تهديد فان وعليه العرض موضوع الحالية

 وال لفعليا الواقع عن القيم هذه تبتعد بل المعروضة ةلو امتد غير األصول قيم حقيقة يمثل

 تقلصت قد وةالفج فان العادلة بالقيمة االخذ ومعه ينبغي كما الصادق التعبير ذلك عنه تعبر

 .انتقادات يواجه التاريخية ةفالكل إلى اليه يستند الذي القياس اسلوب وان كثيرا

 : 1التحقق ةوقابلي الموضوعية أثر-4

 اسةالمق وتكون المعلومات المحاسبي، للقياس األصلية الصفات احدى الموضوعية نإ   

 مفهوم حول المحاسبين نظر وجهات في اختالف وهنالك لموضوعيةا اتصفت إذا موثوقة

 القياس، ةيبعمل القائم ةشخصي على يعتمد ال الذي القياس هو الموضوعي القياس الموضوعية

                                                           
، مجلة الجزائرية القيود القياس المحاسبي في جودة القوائم المالية أثردراسة مسعود،  سيو ادر مغدوري شهرزاد و  1

 7:ص، 2121 ،0 العدد ،6 المجلد والمالية،لالقتصاد 
 (https://www.asjp.cerist.dz/en/downArticle/313/6/1/118555)الرابط



 الجزائرية المحاسبية البيئة حسب المالية القوائم: الثاني الفصل

229 
 

 هذاو  المحاسبي، العمل في حيز له الشخص حكم نإف مفتوحا االجتهادباب  يكون عندما يأ

 المحاسبي، المالي النظام مرونة به تسمح وما المحاسبية البدائل به تسمح ما أو فعال يحصل ما

 خصيةالش مصلحته يغلب نحياا االنسان عتباراعلى  شك محل الموضوعية تصبح بحيث

 حياديةال من ةكامل ةبدرج يتمتع المحاسبي القياس النظام نأ افترضنا ذاإف. يشعر نأ دون

 يستخدم كونهل القياس بعمليه القائم هو المحاسبي القياس في التحيز سبابأ نأو  والموضوعية

 في ماك تطبيق في الخطأ أو الخبرة ضعف نتيجة فيه مبالغ أو خاطئ بشكل القياس نظام

 أو ينتاجاإل عمرها تقدير في المبالغة أو لةو االمتد غير الموجودات اهتالك ةطريق اختيار

 عليه يقع الذي االثبات دليل في تكمن الخطورة نأ ذلك من ويبدو ت،ياالنفا ةقيم تقدير

 األدلة من غيره لىع هوتفضيلي الدليل اختيار نأ الإ منه للتحقق قابل فعال يكون فقد االختيار

 ليهع يستند الذي ساساأل هو ما فمثال موضوعي، غير عمل ذاته حد في يكون قد البديلة

. المحاسبية ةالفتر  يراداتإ لقياس كأساس نتاجاإل ةمرحل تمامإ على البيع ةمرحل تمامإ لتفضيل

 النتائج حةص وال القياس ةطريق ةبصح يقطع ال ثباتاإل دليل من التحقق على فالقدرة لذلك

 .اليها التوصل يتم التي
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 : 1حدود الوحدة النقدية أثر-1

 ةنار قيمللدي ةهي النقد الدينار مثال وكما هو معلوم هناك قيم المحاسبةالقياس  ةن وحدإ

بسبب النقد و  ةالسلع والخدمات بوحد ةي كميأ ةي قيمأ ةحقيقي ةصدار وقيماإل ةي قيمأ ةاسمي

اقي خرى التي يستخدمها بعكس وحدات القياس األي هاتين القيمتين على الدوام يو اعدم تس

ت على المثب االسمية ةهي قيمت ةواحد ةن لها قيمإف ....الخ المهنيين كالمتر والكيلوجرام 

اريخ حدوث في ت الحقيقية بالقيمةالقياس المحاسبي قياس  ألنالقياس وال توجد غيرها و  ةوحد

اس المحاسبي ن القيأ إلىن تغيير هذه القيم الحقا بمرور الوقت يؤدي إف الماليةعناصر القوائم 

 جهةمن و  ،مسالختالف قيم اليوم مع قيام األ الدقةلعدم  ةستكون بال شك معرض هونتيجت

جعل هذا ي المتباينة الماليةم ئالمحاسب بقيام عناصر القوان التجميع الذي يقوم به إخرى فأ

 ةفي سل ةمن الفواك مختلفةعن جمع اصناف  ةالقيم وتجميع عبار  مختلفةالتجميع بدنانير 

 .واحد

 : 2التحفظ()أثر الحيطة والحذر  -6

 اسبةالمح في التعقل بمعنى" والحذر الحيطة نأ المالية المحاسبة معايير مجلس يرى

. لتأكدا عدم بعنصر محاطة قتصاديةاإل النشاطات نأ لكون المالية القوائم عدادإ عند المالية

 توفر ندع ويعترف باإليراد، القيد هذا االستخدام في العناية بذل هو المجلس ليهإ يرمي ما يأ

ن أو  دوثهاح على دليل يتوفر نأ قبل خسائربال االعتراف يبرر ما يوجد وال الموضوع دليل

                                                           
 .02 :ي وسالم الزوبعي مرجع سبق ذكره صو اطالل حج 1
 .1 :، مرجع سبق ذكره صسي مسعودو ادر مغدوري شهرزاد و  2
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 الحيطة أبدم نأ خرآ بمعنى ،الواقع رضأ في حصل ما حقيقة فعال تمثل المالية القوائم تكون

 ال ةالمالي المحاسبة معايير مجلس نأ ذإ المحاسبة، في ةهميأ كثراأل القاعدة يمثل والحذر

 افيصعلى  معتمدا التخفيض كان ذاإ خصوصا متطلب بشكل التحفظ تطبيق إلى يميل

 نم جزء أصبح التحفظ من النوع هذا استخدام نأ يحصل ولكن الذي ،الدخل أو موجوداتال

 لمؤسسةل والمركز المالي النشاط نتائج على أثره تظهر وبذلك عاما، قبوال المقبولة مبادئ

 سواء   ماليةال للقوائم المستخدم قرارات على وينعكس سلبا وعدالة بصدق ةمعبر  غير فتكون

 من والحذر طةالحي معتقد تعرض لقد ،تمويلية أو االستثمارية القرارات تخاذإ في أو تخطيطبال

 عديدة نتقاداتا إلى المالية القوائم لعناصر المحاسبي القياس على ثيراتهتأو  المحاسبين قبل

 :وهي كاالتي

 ذلك نإف قصد عن الموجود ةقيم تخفيض تم إذا :1االستقامة( الثبات )عدم عدم -

 خفضي الذي المبلغ بمعنى ،يباع أو الموجود يستخدم عندما الدخل في المغاالة إلى سيؤدي

 ةمقارن قلأ يهماأ للتحقق القابلة القيمة أو الكلفة تطبيق خالل من ةمعين سنة في الدخل به

 التحفظ كان ام ذاإف ،الالحقة الفترة في الدخل إلى يضاف الحقيقة في فهو الكلفة استخدام مع

 .لمستقبليةا الفترة دخلعلى  متسق غير هذا نإف قصدا الدخل تخفيض تفضيل على مبنيا

 ياسةس على تعتمد ةلأمس المالية القوائم في التحفظ خذهيأ الذي المدى نإ :2التقلب -

 المتوقعة الخسائر لتسجي يتم ال أو يتم قد المثال سبيل فعلى وصغيرا كبيرا يكون فقد المؤسسة،

                                                           
 1نفس المرجع السابق ص:  1
 1نفس المرجع السابق ص:  2
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 نى القضائية يمكو االخسائر الناجمة عن الدعن أ، و باستمرار تعدل نأ يمكن التوقعات ألن

 .تحليل من هذا النوع باتجاهما مالت المؤسسة  إذاتفاؤال  أكثرخالل تحليل  تلغى من نأ

 من نأ الإ مختلفة المحاسبية الطرق نأب معروف هو مما رغمبال :1(الحجب) االخفاء -

 الحيطة دمعتقالف ،الموجودات قيم في التخفيض مقدار يحددوا نأ المستثمرين على الصعب

 .سسةالمؤ  داخل وه من مواتيا موقفا ويمنح سيئ موقففي  العادي المستثمر والحذر يضع

 نإف محاسبي أمبد مع والحذر الحيطة أمبد تضارب ما متى نهبا يعرف :2المبادئ تناقض -

 .يهيمن الذي هو والحذر الحيطة معتقد

تحيز منظم في القوائم المالية وليس تقويم  إلىيؤدي معتقد الحيطة والحذر  :3التحيز - 

 إلى ن التحفظ يميلأ إلىالمحاسبة المالية  مجلس معايير أشهرولهذا السبب فقد  ،حقيقي

وجود و المقارنة،  ةمكانيا  مثل التمثيل الصادق والحيادية و  ةمهم ةنوعي صائصتضارب مع خ

رض ن يفتأال يمكن و من مستخدمي القوائم المالية  ةواحد ةيخدم حاجات مجموع ربما التحيز

 أصبحي وبالتال ،خرين بدون ضرراآل حتى يترك مصالح أوخرين نه يساعد مصالح اآلأعلى 

 ةحال وأصبح موقفا أالحيطة والحذر نمط فكري مترسخ جدا في المحاسبة الحالية بحيث  أمبد

ن يتم أعدم التأكد، فمن المفروض  ةستخدم لمواجهي ةكثر مما هو ببساطأ للمحاسبين ةليفع

 .ةاستخدام الحيطة والحذر عندما تكون هنالك شكوك جدي

 

                                                           
 1نفس المرجع السابق ص:  1
 1نفس المرجع السابق ص:  2
 1نفس المرجع السابق ص:  3
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 النظري لتحليل المالي للقوائم المالية  اإلطار: رابعالمبحث ال

 األساليب خدامباست المالية القوائم دراسة على المالية للقوائم المالي التحليل موضوع يقوم

في  شرمبا بشكل متاحة غير معلومات على الحصول بغرض واالتجاهات والنسب الرياضية

 .تحقيقه نيمك ما وهو المالية القوائم بهذه األرقام زحمة وراء مختفية تكون أو المالية، القوائم

 المالي يالمحاسب النظام وفق المالية القوائم أن إلى السابق الفصل في اإلشارة سبقت ولقد

 محللي بلق من كثيرا عليهما يعول النتائج وحسابات الميزانية أن نجد القوائم هذه جملة ومن

 المالية عيةالوض عن فكرة تكوين في تساعدهم معلومات من تحتويه لما نظرا المالية، القوائم

 ذاه المستقبلية، التوقعات أو الحالي الوقت في سواء المؤسسة أداء وكذلك عن للمؤسسة

 ضاع المالية التي توفرها قائمة التدفقات النقدية.و األ تغيرات حول المعلومات إلى باإلضافة

 ل: ماهية التحليل المالي للقوائم المالية والمطلب ال 

 ضوء يف سيما ال العقود هذه خالل المالية للقوائم المالي بالتحليل المتزايد االهتمام

 بحأص بحيث الجنسيات، متعددة الشركات وظهور المال رأس وأسواق السوق اقتصاديات

 أن جدن بحيث للمؤسسة، المالية لإلدارة المهمة األنشطة أحد المالية للقوائم المالي التحليل

 بأحد تتعلق اأنه حقيقة في تكمن المالية باإلدارة المالية للقوائم المالي التحليل تطوير عالقة

  .األطراف من العديد منها يستفيد والتي لديها المالي التخطيط أدوات أهم
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  المالي:مفهوم التحليل -1

التحليل المالي عبارة عن عملية حسابية يتم من خاللها تحويل األرقام الواردة في البيانات 

يجاد ا  األرقام ونسب مئوية و  إلىحالية لمؤسسة ما  أوما السابقة إل المالية والمحاسبية و اوالجد

ومن ثم اشتقاق مجموعة من المؤشرات تساعد تلك  ،ارتباطات ما بين تلك األرقام والنسب

المؤسسة من اتخاذ القرارات المناسبة وبالتالي تطوير عملياتها بما يلي ويحقق األهداف التي 

 .1تسعى لتحقيقها

من  تقديم معلومات إلىعملية اجرائية لنظام المعلومات المحاسبي تهدف وع رف أيضا أنه: 

من  نخرى مالية وغير مالية بهدف مساعدة المستفيديأومعلومات  واقع القوائم المالية المنشورة

دراسة للعالقة بين مجموعة من عناصر القوائم المالية في فترة  أو ،تخاذ قرارتهم االقتصاديةإ

 .2معينة وكذا دراسة اتجاه العالقة في الفترة التالية

تخاذ إة عملي تستعمل فيية للحصول على معلومات هو معالجة منظمة للبيانات المال أو

القرار وتقييم أداء المؤسسات في الماضي والحاضر ولتوقع ما ستكون عليه في المستقبل، 

كما تضمنت هذه التعريفات أن التحليل المالي يتضمن عملية تفسير القوائم المالية المنشورة 

                                                           
لى، و عمان، األردن، طبعة األ ، دار البداية ناشرون وموزعون،التحليل المالي دراسة نظرية تطبيقيةود، و انعيم نمر د 1

 .10ص ، 2102
 12، دار المسيرة، عمان األردن، طبعة تحليل القوائم مدخل نظري وتطبيقيغسان فالح مطارنة، و  مؤيد راضي خنفر 2
 .72، ص 2111،
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اط القوة اكتشاف نق إلىكما أن التحليل المالي يهدف  ،تخاذ قرارات مستقبليةإوفهمها ألجل 

 .1والضعف في السياسات المالية المختلفة التي يعمل المشروع على إظهارها

 : 2يمكن تلخيص أهداف عملية التحليل المالي بما يليهداف تحليل القوائم المالية: أ -2

 معرفة الوضع المالي للمنشأة. -

 الحكم على القدرة الكسبية للمشروع. -

 المالي والتشغيلي في المنشأة.داء الحكم على كفاءة األ -

 تقييم قدرة المنشأة على سداد ديونها والتزاماتها في المدى القصير والطويل. -

 حكام الرقابة الداخلية.أوضع الخطط المستقبلية و  -

 .3التعرف على نقاط الضعف في المنشأة واقتراح الحلول والتوصيات الكفيلة بمعالجتها -

 األهداف.  جل تحقيقألمؤسسة ومدى الربحية، وسبل تطويرها من تقييم السياسة المالية ل -

  .بيان الجدوى االستثمارية في المؤسسة -

 .على األداء اإلداري لألقسام المختلفة ومدى التزامها بالخطط الموضوعية التعرف -

 

 

                                                           
ية اإلدارة كل، منشورات األكاديمية العربية المفتوحة في الدنمارك، التحليل المالي المتقدم، محمود شحادةو  حسين خليل 1

 4 :واالقتصاد، قسم المحاسبة، بدون سنة النشر، ص
 .00 :ود مرجع سبق ذكره صو انعيم نمر د 2
 72 :مرجع سبق ذكره، ص ،غسان فالح مطارنةو  مؤيد راضي خنفر 3
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 :1المالي التحليل مجاالت-2

 :يأتي فيما أهمها زاإلبرا يمكن عدة مجالت في المالي التحليل تخدامسا يمكن

تحليل الوضع واألداء المالي للشركة بشكل عام، حيث تقوم مجالس اإلدارات  •

الصناديق االستثمار بتقييم مدى كفاءة  أوالماليون لجهات التمويل  الشركات، وكذلك المحللون

  طويلة األجل أويرة صعلى سداد التزاماتها سواء كانت ق إدارة الشركة ووضعها المالي وقدرتها

 عة،المتوق غير النقدية احتياجاتها مواجهة على شركةال قدرة مثل أخرى عوامل إلى ةضافإهذا و 

 فترة خالل ممكن عائد أفضلالمتاحة لتحقيق  المالية الموارد داماستخعلى  قدرتها وكذلك

 .النمو على وقدرتها معينة زمنية

( البنوك في عادة المتمثلة) التمويل جهات ومحيث تق شركة،ئتماني للع االالوض لتحلي •

 زاماتهابالت الوفاء عند تواجهها قد التي األخطار لمعرفة المقترضة، شركةال مديونية بتحليل

 .ةالمستحق تواريخها في المالية

 أو ليينالحا سواء) المستثمرون به يقوم وعادة شركة،لل االستثماريع ضتحليل الو  •

 من ذلكو  فيها، االستثمار المراد شركةلتحديد المركز المالي الحقيقي لل شركة؛تقبليين( للالمس

 الخاصة والسندات األسهم وتقييم االستثمارالعائد على  معدل تحليل على التركيز خالل

 .ةبالشرك

                                                           
 .640، ص ، مرجع سبق ذكرهمبادئ المحاسبة والتقرير الماليوليد بن محمد الشابي،  1
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 دمج ةعملي اجندمد باالصويق عليها، تحوذسالم أو المندمجة الشركات اعضأو  لتحلي• 

 أو كل اءبشر  شركة قيام فيعني تحواذساال أما جديدة، شركة وتكوين بأخرى ةشرك مامضان أو

 إلى فةاإض ةيالحقيق الشركة قيمة لمعرفة التحليل هذا تخدامسا ويتم. أخرى ةشرك من جزء

 الشركة المستقبلي. بأداء ؤنبالت

 :1نقاط الضعف والقوة في التحليل المالي  -4

اتخاذ و برغم كل ما يقدمه تحليل المالي من فوائد جمة على صعيد تقييم المنشآت  

جه القصور ونقاط الضعف فيه تجعل من أو وجود بعض  إلىشارة القرارات فإنه البد من اإل

 : أهمها خذها باالعتبار من قبل المحلل الماليأ مكانإالضرورة ب

 : المنشأةنقاط ضعف ناشئة عن كون المحلل من خارج  -

ساسي أنه يعتمد بشكل أالمحلل المالي شخصا من خارج المنشأة فان ذلك يعني  ن كونإ

بة للتحليل والهامة بالنسخرى غير المنشورة أما البيانات األ ،على القوائم المالية المنشورة فقط

 نه ال يمكنه الحصول عليها واستخدامها مما يضعف نتائج تحليلية وعلى العكسإفالمالي، 

المحلل من داخل المنشأة فإنه سيحصل على معلومات تفصيلية  يكون من ذلك عندما

باإلضافة للقوائم المالية المنشورة كما يمكنه الحصول على معلومات غير المالية والبيانات 

الكمية سيجعل بما ال يدع مجاال للشك المحلل المالي يحصل على نتائج أكثر دقة مما 

 من خارج المنشأة. سيحصل عليه في حال كان

                                                           
 32-30مرجع سبق ذكره، ص  ،فالح مطارنةغسان و  مؤيد راضي خنفر 1
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 :نقاط ضعف ناشئة عن القوائم المالية المستخدمة -

القوائم المالية مصدرا مهما من مصادر المعلومات التي يستند عليها التحليل المالي  تعد

ة الدخل، رئيسية وهي: قائم ثالث قوائمبل هي المصدر الرئيسي له وتتكون هذه القوائم من 

ساسي أأما الجوانب الضعف فتاتي بشكل  ،قائمة المركز المالي، وقائمة المركز التدفق النقدي

من قائمة الدخل، وقائمة المركز المالي، حيث تعد هذه القوائم طبقا للمبادئ والفروض 

حفظات ير من التال هناك الكثإتفاق جموع المحاسبين عليها االمحاسبية التي وبالرغم من 

 ونقاط الضعف فيها مما أثر وبشكل مباشر على محتويات قائمتي الدخل والمركز المالي.

 في التحليل: االسلوب المستخدم أوداء نقاط ضعف ناشئة عن ال -

د تنشأ قتعددت أدوات وأساليب التحليل التي يستخدمها المحلل إلنجاز عمله وتحليله، و 

لتحليل العمودي نقاط ضعف، كما الحال في النسب المالية، لذا نقاط الضعف من خالل ا

دوات االخذ باالعتبار نقاط الضعف المالي عند استخدام أي من هذه األيجب على المحلل 

 فيه. 
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 وأساليب تحليل المحتوى المعلوماتي للقوائم المالية منهجيةالمطلب الثاني: 

 البيانات لكت محتوى وتفسير فهم مراحل في لىو األ الخطوة المالية القوائم تحليل يعد     

 ستثماراال أو لالئتمان كانت سواء مستخدميها، تهم التي المجاالت في استخدامها ألغراض

 األخرى المشاريع رنةمقا األداء تقييم عند المشروع إدارة نظر وجهة من أخرى ألغراض أو

 .السائد االقتصاد الظروف ظل وفي

لقوائم ا البيانات محتوى تحليل مجال في االستخدام الشائعة األساليب من العديد توجد

 وكذلك بةالمطلو  التحليل درجة في االختالفات ،بينهافيما  األساليب هذه تختلف المالية،

 تحليل ساسياتأ يلي فيما الطرق تلخيص يمكننا هنا، النتائج استخدام مجاالت في االختالفات

 : الماليةالقوائم  البيانات محتوى

 التحليل الفقي:-1

ويستند هذا التحليل على استعراض وثائق سنتين على األقل لتجنب بناء تحليل على 

غير العادية ال يعكس بالضرورة حقيقة الوضع  أوحاالت استثنائية  إلىتستند  استنتاجات

مثل والنسب، التي تاستخدام المجاميع الرئيسية )التوازنات المالية(  المالي للمؤسسة، حيث يتم

 :1دعما من أجل تحليل وتقييم

 المخاطر الرئيسية؛ -

 التغييرات في الهيكل المالي؛ -

                                                           
1 Audrey Bouteley, Louise Wiart, Le Diagnostic Financier, Fiche Pratique De Gestion, UNIOPSS, 

France, Avril 2008, PP 2-4 
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 .فعالية للمؤسسة -

إن التحليل الشامل يسمح بإعطاء صورة عن وضعية الهيكل المالي للمؤسسة من جهة، ومن 

 إلىدي أن يؤ  أخرى توقعات التطور مستقبال، وفي األخير يمكن لنفس الوضع المالي جهة

 ن. المحلليتماما، إذ يعتمد التحليل المالي بشكل كبير على وجهة نظر  استنتاجات مختلفة

 :1الرأسي التحليل- 2

قيمة  ىإليهتم التحليل الرأسي بقياس نسبة كل عنصر من عناصر القائمة المالية 

ية، وعلى القائمة المالالقائمة تستخدم كأساس لقياس التوزيع النسبي لعناصر  أساسية في تلك

ي جمالإ إلىثم المخزون السلعي  األصولإجمالي  إلىنسبة النقدية  سبيل المثال يمكن قياس

إجمالي الميزانية، ويمكن  إلىمن عناصر الميزانية  ، وهكذا تتم نسبة كل عنصراألصول

لميزانية نسبة كل عنصر من عناصر ا بطبيعة الحال القيام بنوع آخر من التوزيع النسبي وهو

 األصولإجمالي  إلى إجمالي المجموعة التي ينتمي إليها العنصر مثل نسبة النقدية إلى

 إلىواآلالت  لة، في حين يتم نسبة العددو االمتد األصولإجمالي  إلىلة، والمخزون و االمتد

 يفهم من هذا أن التحليل الرأسي يهتم بقياس النسب المئوية الثابتة وهكذا األصولإجمالي 

لتوزيع عناصر القوائم المالية وال شك أن هذا يساعد اإلدارة في فهم مكونات القوائم المالية 

                                                           
 تطبيقية علىالتحليل المالي كأداة لتقويم الداء المالي للمؤسسات: دراسة محرز نور الدين، و  بهلول نور الدين 1

، الملتقي الوطني حول التشخيص المالي للمؤسسات االقتصادية، معهد العلوم االقتصادية والتجارية المؤسسة الوطنية للدهن
 00-07 :ص ، ص2102ماي  24و 22وعلوم التسيير، المركز الجامعي سوق أهراس، يومي 
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 يساعد ال دق القوائم بتلك المطلقة النقدية القيم على االعتماد أن حيث سهولة بطريقة أكثر

 .القوائم تلك محتوى مغزى فهم على

 :للنسب المالي التحليل- 2 

 ةمرتباليةالقوائم الم في الواردة المحاسبية القيم بين عالقات عن ةعبار  المالية نسبال   

 .عينةم ةزمني ةنقط عند معين نشاط داءأ لتقييم ةدال لتكون ةومنظم

 الفقرات يمق دراسة في ساساأل هي النسبية مفهوم نأ المالية النسب التعريف من يتضح

 الشركة. داءأ لتعكس لها والداللة المعنى طفاءإ بهدف المالية القوائم في الواردة

 مهاراتهاو  اإلدارة سلوكيات تقييم في تفيد الشركة عن معلومات المالية النسب قدمت

 تقاريرالفي  المفصح المعلومات ساسأ على تعد النسبية قيامها نأ كون الربحية ومراكز

 ةقمنط تعزز التي قتصاديةاإل القيمة ذات باألحداث ةغني خرىاأل هي التي المحاسبية

 قدرات حسينت في وتساهم جانب من المالي التحليل من المستفيدين من وغيرهم المستثمرين

 الستجابةا وبشكل يضمن اإلدارة تنبؤات مع الفجوة وتضييق المستقبلية باألحداث التنبؤ

 .1ليةالما ريرللتقا المعلومات محتوى تعظيم بمعنى اي المالي النسب تحليل لنتائج المتوازنة

م معالجته ن القلق من التوازن المالي يتأو  النسبة بين كتلتين، إلىيشير  نسبةإن مصطلح 

  ةمة الماليئخالل مفهوم رأس المال العامل، والنسب التي تعكس مستويات المال بالفعل من

ي والخصوم التي تشير ف األصولمفاهيم سرعة دوران بنود  إلىباإلضافة  مديونية المؤسسة،و 

                                                           

مان ع دار اليازوري العلمية، ،التحليل والتخطيط المالي اتجاهات معاصرة ،أرشد فؤاد التميمي ،عدنان تايه النعيمي 1
 .34 :ص ،2117األردن،

https://www.neelwafurat.com/locate.aspx?mode=1&search=author1&entry=%D8%B9%D8%AF%D9%86%D8%A7%D9%86%20%D8%A7%D9%84%D9%86%D8%B9%D9%8A%D9%85%D9%8A
https://www.neelwafurat.com/locate.aspx?mode=1&search=author1&entry=%D8%B9%D8%AF%D9%86%D8%A7%D9%86%20%D8%A7%D9%84%D9%86%D8%B9%D9%8A%D9%85%D9%8A
https://www.neelwafurat.com/locate.aspx?mode=1&search=author1&entry=%D8%A3%D8%B1%D8%B4%D8%AF%20%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%85%D9%8A%D9%85%D9%8A
https://www.neelwafurat.com/locate.aspx?mode=1&search=author1&entry=%D8%A3%D8%B1%D8%B4%D8%AF%20%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%85%D9%8A%D9%85%D9%8A
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نسب ما يسمى النتيجة والربحية ذات الصلة باألرباح )في و  ب،و االتننسب  إلىالوقت نفسه 

، وكل هذه ةالميزانيالمبيعات وما يتصل البنود األخرى من  أشكال مختلفة( على التوالي في

القيم  لىإب التي تستند و اباستثناء نسب التن النسب تحسب عادة على أساس ميزانية الذمة

  .1الخام للميزانية الوظيفية

 عيوب استخدام النسب المالية:  ومن

 :التحليل يف قوتها النسب هذه تفقد أن يمكن المالية النسب في القصور نقاط بعض يوجد

 المالية يروالتقار  المالية القوائم في الواردة األرقام سالمة مدى على تعتمد المالية النسب إن. 

  المالية النسب مقارنة عليها يتم التي األسس تحديد صعوبة. 

  مما ألخـرىل شركة من الدخل وقائمة العمومية الميزانية ببنود الخاصة التعريفات اختالف 

 .واضحة غير الحاالت من كثير في المالية النسب تفسيرات يجعل

  يف داللة ذات ليست يجعلها مما سابقة مالية بيانات من تحسب المالية النسب إن 

 .المستقبل

 في كوني األساس وهذا لألصول التاريخية القيمة أساس على يتم المالية القوائم إعداد إن 

 .الحاالت من كثير في لالضم التحليل

 تتسم  لنقديةا الحركة بينما معين تاريخ في النقدية األرصدة على المالي المركز قائمة تعبر

 بالحركة.

                                                           
1 F. Engel, F. Kletz, Cours De Comptabilité Générale, Ecole Des Mines De Paris, Mars 2005, P 74. 
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هناك عوامل أخرى غير ملموسة تؤثر على الحالة المالية لشركات مثل كفاءة اإلدارة 

 .1التي ال تظهرها القوائم المالية ةوالتسويقيالفنية والمشاكل 

 : 2المالي النسب استخدام محدداتومن ال

 يعرف ام المحاسبية البيانات بموجبها تعد التي والفروض والمبادئ سساأل تضفي* 

 تشتق التي يةالمال النسب يفقد ما وهذا البيانات تلك في الظاهرة االرقام على التحكيمية ةبسم

 ؛الموضوعية الخاصة البيانات تلك من

 في مةالمنظ داءأ عن عنها الكثير يعبر ةمحاسبي بيانات من المالية النسب تشتق* 

 ؛لمستقبليةا باالتجاهات للتنبؤ النسب هذه على الركون الصعب من يصبح لذا ةمعين ةلحظ

 في ةمظلل نتائجها جل اإلجمالية رقاماأل على قياسها في المالية نسبال اعتماد نإ* 

 األحيان؛ من كثير

  ةظممن من الدخل ةوقائم المالي المركز ةقائم لبنود المحاسبية المعالجة اختالف نإ* 

 المقارنة. ةعملي في واستخدامها المالية نسب ةصح على سلبا يؤثر ألخرى

تحليل السيولة يسمح لنا بإدارة السيولة من خالل قدرة المؤسسة : السيولة تحليل-4

لمواجهة االلتزامات عند استحقاقها، ويمكن تحديدها من  على توفير األموال بكلفة معقولة

                                                           
، جامعة الملك عبد العزيز، األولى، الطبعة اإلدارة المالية واتخاذ القرارات بمنشآت االعمال عبد الخالق صديق، أنور 1

 .061ص: 0137الرياض،

 .204:، ص2107، دار الفجر للنشر والتوزيع، مصر، التحليل المالي وجهة نظر محاسبية إدارية، محمد الصيرفي  2
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فترة معينة، مضافا  إليها ما يمكن الحصول  نقد خالل إلىخالل الموجودات القابلة للتحويل 

 .1المال واألرباحراس ض وزيادة امن االقتر  عليه

 من السيولة إلى قرباأل والعناصر السائلة العناصر تقيس التي نسب هي السيولة نسب

رأس المال  ،منها التزامات سداد مجال في مالي عسر من يعاني ال المشروع نأ ةمعرف جلأ

 .2العامل، نسبة التداول، نسبة التداول السريعة، نسبة النقدية

 :3تحليل الربحية -

 من لربحيةا في المالي تحليل في الرئيسية المجاالت من الشركة ةربحي قياس يعتبر

 ةلحمل مقبول عائد وضمان المستقبل في واستمرارها الشركة بقاء لضمان الهامة المؤشرات

ذا األسهم، ويساعد  ةقتصاديإ ةقو  على يدل هذا رومستق جيد وضع في الربحية مؤشر كان وا 

 لتاريخيةا الربحية نأ كما ،والموردين الزبائن مع ةيجابيإ عالقات على المحافظة في الشركة

 .للشركة المستقبلية والتوجهات التوقعات تحديد في ةالهام العناصر من

العالقة بين األرباح التي تحققها الشركة واالستثمارات التي ساهمت في أو هي عبارة عن 

يوجه نحو االستخدام األمثل للموارد المتاحة بهدف  انجد أن جهدا  كبير  تحقيق هذه األرباح، لذا

للمساهمين، ال تقل قيمته عن العائد الممكن تحقيقه على  تحقيق أفضل عائد ممكن

منها العائد على حقوق الملكية،  من المخاطر االستثمارات البديلة التي تتعرض لنفس الدرجة

                                                           
1  Audrey Bouteley, Louise Wiart, Op-Cit, Pp 2-4. 

 .60:، صمرجع سبق ذكره ،علي خلف عبد اهللو  وليد الحيالي 2
، دمشق ، دار ومؤسسة رسالنتحليل القوائم المالية، مدخل صناعة القرارات االستثمارية واالئتمانيةسلمان حسين الحكيم،  3

 .217: ص ،2107سوريا،
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ال المستثمر، اجمالي الربح الى المبيعات، العائد على العائد على األصول، العائد على الم

    :الثابتة األصول على العائد معدلوالذي يتعلق بالدراسة هو  .1المبيعات

  بالنسبة لمعدل عائد الصول )نسب مؤشر الربحية(: 

وهو نسبة صافي الربح إلى  ROA (Return On Assets)الصول معدل العائد على  -

إجمالي األصول )أي مجموع األصول المتداولة والثابتة(. يمكن استخدام إجمالي األصول أو 

متوسط إجمالي األصول هذه النسبة مشابهة لمعدل العائد على حقوق المساهمين حيث )كال 

يس قدرة يق معدل العائد على األصول ،منهما يقيس العائد على االستثمار بصورة أو بأخرى

ما تبادر رب ،الشركة على استثمار األصول التي تمتلكها من معدات ومباني وأراضي ومخزون

إلى ذهنك أن بعض األنشطة تحتاج أصوال أكبر من غيرها، هذا صحيح ولذلك فإن مقارنة 

هذه النسبة بين شركتين يعمالن في مجالين مختلفين ال يعطينا مؤشر عن فشل هذه أو نجاح 

لكن يمكننا مقارنة قيمة هذا المؤشر لنفس الشركة عاما بعد عام أو أن نقارنه بالشركات و  ،تلك

  .2المماثلة من حيث طبيعة النشاط

وكلما كان هذا المعدل مرتفعا سواء بالنسبة إلى متوسط الصناعة أو إلى سنوات سابقة لنفس 
 .3جيدةالمنشاة، كلما كان أداء المنشـاة أفضـل وأنهـا تحقق أرباحـا 

                                                           
1 Jet M.Peyard, J.D.Avenel, Analyse Financière, Vuibert, 9ème Edition, 2006, P 215 

، 2107القاهرة،  ، دار حميثرا للنشر والترجمة،تحليل وتقييم محافظ االوراق الماليةمحمد عبداهلل شاهين محمد،  2 
 . 066ص
مركز  ،الداء والكشف عن االنحرافات، التحليل المالي واستخداماته للرقابة على علي خلف عبد اهللو  وليد الحيالي 3 

 .71 :، ص2100الكتاب األكاديمي، عّمان، األردن،
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/متوسط اجمالي 011= )صافي الربح بعد الضريبة*العائد على اجمالي الصول

 .األصول(

 ةوكفاء بفعالية لمواردها ةأالمنش استخدام ةكيفي النشاط نسب قيس :النشاطتحليل  -7

 .1ألصولا عناصر وبعض المنشئة المبيعات بين المقارنة تتضمن النسب تلك فان ولذلك

 لموجوداتا اداره في المنشاة ةدار إ نجاح مدى لتقييم تحليل النشاط بالنس هذه تستخدم

 تناءاق في المنشاة المتاحة الموارد استخدام في كفاءتها مدى تقيس انها اي والمطلوبات

 .2الموجودات لهذه االمثل االستخدام في قدرتها مدى ثم ومن الموجودات

 : 3ويتضمن نسب النشاط كل ما يأتي ماعدا

 االحتفاظ بالسهم.عائد  -

 معدل دوران المخزون. -

  معدل دوران المدينين. -

 كفاءة مدى الثابتة األصول دوران نسبة تحدد: FAT معدل دوران الصول الثابتة -

قية الناتجة التمويل الحقي نسبة متوقع تكون هو الثابتة، كما أصولها استخدام في الشركة

                                                           
 2107 ،، مصروالترجمةدار حميثرا للنشر  ،تقييم- تحليل-راق المالية إدارة و محافظ ال محمد عبد اهلل شاهين محمد،  1

 .020:ص
 .13 :ص ،2103عمان األردن،  دار اليازوري العلمية، ،إدارة االئتمان المصرفيمحمد كمال عفاته،  2
 . 600وليد محمد الشباني، مرجع سبق ذكره، ص :  3
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: الثابتة لاألصو  الكثير من الشركة لدى يكون عندما للغاية مفيدة عن إعادة التقييم هذه

 .ذلك إلى وما والمعدات، العقارات،

 ماستخدا في اإلدارة كفاءة عن الثابتة لألصول الدوران معدل ارتفاع يعبر حيث 

 المعدل ذاه وانخفاض فيها االستثمار زيادة ضرورة يعني قد مما الثابتة األصول واستغالل

 التوصية ةضرور  عنه يترتب ما وهو الثابتة، األصول في الحاجة عـن الزائـد االستثمار يعني

 .1إضافية رأسمالية أصول شراء بعدم

 .الثابتة األصول=صافي المبيعات/ متوسط  الثابتةمعدل دوران الصول 

 : 2المالي الرفع نسب -1

 حيث من معين ختاري في للشركة التمويلي الهيكل تقييم على المالي الرفع النسب تساعد

 وتساعد ةخارجي مصادر مأ داخليه مصادر كانت سواء التمويل مصادر على عتماد ةدرج

 المالية رافعال ونظام نسبيا ةطويل فترات االستمرار على ةأالمنش ةقدر  قياس على النسب هذه

، لمقترضا المال بهذا تحقيقها تستطيع التي المكاسب من قلأ ةفائد بمعدل ةشرك نأ يعني

 نسبال هذه خالل ومن المديونية نسب لوصف تستخدم المالي الرفع نسب نأ إلى ةضافإ

 الشركة صولأ تمويل في الديون ةمساهم توضح التي المهمة النسب بعض ةمعرف تستطيع

                                                           

، دار زهران للنشر والتوزيع، التدقيق الداخلي للتثبيتات في المؤسسات االقتصادية، مريم عمارة ،حامد نور الدين1 
 .073، ص2106 عمان،

 .21ص  ذكره،وليد بن محمد الشباني، مرجع سبق  2
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 ةبونس المساهمين حقوق إلى ةونسب األصول يلاجمإ إلى الديون ةنسب النسب هذه ومن

 .الفوائد التغطية

 المالية التحليل المالي كأداة لفهم وتفسير محتوى القوائم: ثالثالمطلب ال

 االنضباطب المتعلقة التحليلية العمليات لمعظم ساساأل المالية القوائم البيانات تشكل

 دىم فهم أجل من ومحدداتها البيانات هذه طبيعة مراجعة الضروري من لذلك ،االقتصادي

 .لتحليل المالية اإلدارة في تلعبه الذي والدور فائدتها

 الجهات المستفيدة من التحليل المالي: -1

 همأ ،يةالمال المحاسبة النظام مخرجات النتائج وحسابات المحاسبية الميزانية عتبرت

 القوائم تلك هاتظهر  التي النتائج تعد لم االقتصادية للتطورات نتيجة ولكن المالية البيانات

 خضوعها نم البد كان ولذلك ،المختلفة القرارات ةوصناع والتمويل االستثمار ألغراض ةكافي

 سبابأ دراسةو  للمؤسسة المالي الوضع حقيقه على الوقوف بهدف لتحليل البيانات تلك في

 داءاأل يمتقي في يساعد هو المجال هذا في ةفعال ةداأ يمالال التحليل ويعد ،لهاشوف نجاحها

 التأكد معد الظروف اخفاء على يعمل نهأ حتى النشاطات ةلكاف المستقبلي التخطيط وفي

 .1والسيطرة للرقابة

                                                           
 .027 :، ص2102، دار الجنادرية للنشر والتوزيع، عمان األردن، نظرية المنظمة والمؤسساترائد محمد عبد ربه،  1
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 من المستمدة المعلومات توفر :مستخدميها حسب المالية المعلومات احتياجات -

عمليات مثل: )التحليل المالي الأفضل لوظائف وواجبات المنظمة من  اهمحاسبة وفهمال

 :1ـطريقة لالمحاسبة يجعل والتشخيص الكامل وخطة العمل والتقييم( وهذا ما 

   تقديم معلومات حول تقييم المؤسسة؛ *

 المصرفيين؛ أومراقبة استخدام األموال الصادرة المقدمة من قبل المساهمين  *

 تسيير المؤسسة من قبل فحص النتائج المترتبة خالل الدورة المالية؛ * تحسين

 لي والتشخيص الشامل ألداء المؤسسة.الما التحليل* 

 التوقعات المالية. وضع* 

...( موردونال البنوك،) الخارجيين للمراقبين كافية غير والمحاسبة األرقام أن المؤكد ومن

 إجراء ريالضرو  من سيكون أفضل نحو على ولتعرف المؤسسة، عن شيء كل معرفة لنا ليتم

 وضحي الذي التالي الجدول نقدم أن يمكن أخير وفي المؤسسة، مقر وزيارة المدير مع مقابلة

 (2-4) رقم الجدول حسب وهم المؤسسة لحسابات األساسين المستخدمين

 المستخدمين الساسيين لحسابات المؤسسة (2-4) الجدول رقم

 المؤسسة لحسابات المالية المعلومات مستخدمو
 المستخدمين المالية المعلومات طبيعة
 المؤسسة مسيري التجاري الهامش حساب

                                                           
1 Claude-Annie Duplat, Analyser Et Maîtriser La Situation Financière De Son Entreprise, 

Librairie Vuibert, France,  Septembre 2004, 02/10/2021- P 11. 

  Https://Docplayer.Fr/3481386-Analyser-Et-Maitriser-La-Situation-Financiere-De-Son-Entreprise.   
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 حسب النتائج، حسب األعمال رقم تقسيم
 .العمالء حسب الجغرافية، المنطقة

 المؤسسة مسيري

 المؤسسة مسيري .التسديد لنموذج وفقا العمالء تقسيم
 المؤسسة مسيري الربحية عتبة حساب

 المحتملين الشركاء
 المؤسسة مسيري المالي والتنبؤ التحليل

 والمستثمرين المصارف
 المساهمين
 والعمالء الموردون
 المحتملين الشركاء

 العمومية لخزينةا الجبائية الوثائق
 المؤسسة مسيري

 المساهمين
 المصرفيين

 التجارية المحكمة إقليم
Source : Claude-Annie Duplat, Analyser Et Maîtriser La Situation Financière De 

Son Entreprise, Librairie Vuibert, France, Septembre 2004, P 12. 

 لمجاالتا في المالي التحاليل من تستفيد: التحليل المالي من وجهة نظر إدارة المؤسسة -

 : التالية

 ؛السيولة تحقيق في المؤسسة نجاح مدام* 

 ؛الربحية تحقيق في المؤسسة نجاح مدى* 

 ؛المنافسة المؤسسات مع بالمقارنة للمؤسسة المالية الوضعية ةمعرف* 

 واإلنتاج؛ والبيع التسويق مجال في المؤسسة منجزات تقييم* 
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 ؛بالمستقبل التنبؤ* 

 .المالية بالرقابة ةالمساعد* 

 ةمعرف في المالي التحليل من الجهات هذه ستفيدت الدائنون:التحليل المالي من وجهة نظر  -

 في سداد لىع قدرتها ومدى لديها ةالسيول ةوالدرج تمويلها وهيكل ةللمؤسس االئتماني الوضع

 ة.المؤسس ةالربحي ةودرج والقصير الطويل المدى

 ةالقو  ةرفمع من المالي التحليل من يستفيدوا المستثمرون: التحليل المالي من وجهة نظر -

 االرباح زيعتو  في وسياستها االرباح من المؤسسة في االسهم ةجمل ونصيب للمؤسسة اإلدارية

 .المؤسسة في والتوسع النمو ونسب خرىأ إلى ةسن من االرباح استقرار ومدى

 خالل من المالي التحليل من تستفيد المالية: الخبرة يوتب التحليل المالي من وجهة نظر -

 .1المحلي االقتصاد في مساهمتهاى ومد المؤسسة عن المعلومات ةمعرف

 المالي:المحلل  وضائف-2

 :وظائف المحلل المالي: المحلل المالي يقوم بوظيفتين رئيسيتين هما

ما أير سس ومعايأن التحليل المالي هو علم له قواعد و ألقد تبين  الفنية: الوظيفة -

وظيفة المحلل المالي تتجلى فنيا في كيفية التعامل في استخدام وتطبيق هذه المعايير والقواعد 

 على النحو التالي: 

 .كيفية احتساب النسب المالية رياضيا* 

                                                           
 03-07: ص محمد عبد اهلل شاهين محمد مرجع سبق ذكره ص 1
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 .قارنةشكل يسمح بالربط بينها ألغراض الدراسة والمتصنيف وتبويب البيانات والمعلومات ب* 

 .المعلومات المستخرجة بما هو متوقع ةمقارن* 

ليها بشكل إوتتمثل هذه الوظيفة بتفسير النتائج التي تم الوصول  الوظيفة التفسيرية: -   

 يل ووضع الحلول والتوصيات لهذه النتائج.أو دقيق غير قابل للت

 :لته بوظيفته الفنية والتفسيرية مراعاة ما يليو امز وعلى المحلل المالي عند 

 الشكل القانوني للمنشاة؛* 

 القطاع الذي تنتمي له؛ أومركز المنشاة في الصناعة * 

 المنشاة؛ ةادار * 

 القطاع الذي تنتمي له؛ أو ةصناعالمركز المنشاة في * 

 خصائص الصناعة التي تنتمي لها المنشأة؛* 

 الحكومية التي تعمل على المنشاة في ظلها؛طبيعة األنظمة * 

 طبيعة السوق الذي تعمل به؛* 

 الموقع الجغرافي الذي توجد به المنشاة.* 

 المحلل امعه يتعامل التي جراءاتواإل واالساليب الطرق هي المالي:التحليل  منهجية-2

 هجيةالمن وهذه بالعمالء الخاصة المالية القوائم المالي التحليل عمليات جراءإ في المالي
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 التحليل عمليه إلتمام االعتبار بعين خذهاأ يجب التي العامة سسواأل المبادئ بعض تحكمها

 :1المالي حليلالت بخطوات عنها التعبير ويمكن المطلوب الهدف تحقيق له يتيح بشكل المالي

 :2الهدف من عملية التحليل المالي- 

 على ماليال تحليل ةعملي في الهدف يتحدث المالي التحليل عمليه عن الهدف تحليل

 المعلومات جمع من المحلل يتمكن حتى المنشاة لدى الموجودة المشكلة أو الموضوع ضوء

 فمثال الالزمة غير والتكاليف والعناء الجهد نفسه على ويوفر المعني بالموضوع فقط الخاصة

 المالي لللمحل ساسياأل الهدف فيصبح التجاري البنك من قرض بطلب العمالء حدأ تقدم ذاإ

 .محددال الوقت في القرض سداد على العميل لهذا المالية القدرة مدى ةمعرف من البنك لدى

حتى تحقق عمليات التحليل المالي  :3الفترة الزمنية التي يشملها التحليل المالي- 

يث أن القوائم حسنوات متتالية،  أهدافها فال بد أن تشتمل فترة التحليل للقوائم المالية على عدة

البيانات التي تساعد  المالية المعدة عن سنة مالية واحدة قد ال تكون كافية للحصول منها على

 .المحلل للحكم على أداء العميل

 
 

 

                                                           
 .000ص2110لى، عمان، األردن،و والتوزيع، الطبعة األ، دار البركة للنشر اإلدارة والتحليل الماليالعصار وآخرون، 1
 .01، مرجع سبق ذكره مبادئ المحاسبة المالية ،رائد محمد عبد ربه 2

 000مرجع سبق ذكره ص  العصار وآخرون، 3
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 :1أهدافه إلى للوصول المحلل إليها يحتاج التي المعلومات نوعية-4

 يمكنف مصادر ةعد من عليها الحصول فيمكن المحلل ليهاإ يحتاج التي المعلومات ماأ

 لشخصيةا المعلومات على الحصول يمكن كما تظهر والتي المالية القوائم من عليها الحصول

 .معها يتعامل التي المؤسسات خالل من العميل عن

 : أسلوب وأداة التحليل المناسبة -

 ال مثالال سبيل على منها التحليل في المستخدمة واألدوات األساليب من العديد هناك

 مخزونال نادور  ومعدل النقدية دوران ومعدل السريعة السيولة ونسبة لو االتد نسبة الحصر

 .متتالية يةزمن فترات خالل النقدية التدفقات كشوف إلى باإلضافة المالية والرافعة السلعي

اء اإلجر  أواستعمال المعلومات والمقاييس التي تجمعت لدى المحلل التخاذ القرار - 

 :2المطلوب

 إلى تحتاج المالي التحليل عملية في أهمية واألكثر األصعب الخطوة هذه تعتبر  

 األرقام خلف يقف ما لتقييم والجهد والمهارة والحكمة الذهني العمل من كبير مقدار استعمال

 للمشكلة، حالصحي التعريف أن إال ميكانيكية، بعملية الجهد هذا استبدال يمكن وال حقائق، من

 لتحليليةا األدوات اختيار في والمهارة عليها، اإلجابة يجب التي لألسئلة المناسب والتحديد

 .لنتيجة معقول تفسير إلى شك بال ستقود المناسبة

                                                           
 .61 01: ص ، مرجع سبق ذكره صمبادئ المحاسبة المالية ،رائد محمد عبد ربه 1
 ، ص2000لى، األردن، و ، دار الفكر للطباعة والنشر والتوزيع، الطبعة األالمالياإلدارة والتحليل هيثم محمد الزغبي،  2

.160 
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 خالصة الفصل: 

القوائم المالية ومحتواها وفق البيئة المفاهيمي  اإلطار إلى الفصل ذاه في لناو اتن

منية محددة ؤسسة وفق فترة ز القوائم المالية هي قيمة المن أالمحاسبية الجزائرية، ويمكن القول ب

 عادة ما تكون سنة.

 إلىجهة مو  ةال حصيلة سنوية تبنى عليها تقارير ماليإالمالية ماهي  ن القوائمأ نرى

األدوات  ختياراعن طريق داخليين التخاذ قرارات سليمة  أوكانوا خارجيين  مستخدميها سواء  

تقييم أداء  ىإل هذه األخيرةكما تهدف  ،ةمعقولات تفسير  إلىالتي تؤدي  التحليلية المناسبة

 .تصرفهاستعمال الموارد الموضوعية تحت او والحكم على كفاءتها  اإلدارة

إدراج ي أ المالية القوائم منها تبنى التي العناصر وقياس االعتراف إلىكما تطرقنا 

لحدث اقتصادي ما وعرض ذلك ضمن القوائم المالية للبند  أوالتأثيرات المالية العملية ما 

لمستقبلية ااحتمال المنافع االقتصادية وذلك من خالل المعيارين ، فالذي يحقق معايير االعترا

 .موثوقية القياسو 

م التقيي إعادة تطبيق تشخيصل الوقوف على او من خالل الفصل القادم سوف نح

ن ثراه على القوائم المالية لهذه المؤسسات مأالتثبيتات في المؤسسات الجزائرية من جهة و 

   .جهة أخرى

 

 



 

 

 

 

 

 دراسات: الفصل الثالث
 قييمت إعادة لتأثير تطبيقية

 القوائم على التثبيتات
 يةالمحاسب البيئة في المالية

  الجزائرية
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 تمهيد: 

جانب المتمثل في والالميزانية من خالل  على القوائم الماليةالتثبيتات تقييم  إعادة تأثير يكمن

 التكلفةب دون المقيدة تقييمها المعاد بالقيمة المحاسبية المعالجةاألصول وذلك من خالل خيار 

معدل  وأ األصولمعدل العائد ) بخصوص المالية المؤشراتعلى  بدوره الذي يؤثرو  التاريخية

دول حسابات جوالمتمثل في  صافي النتيجة قبل الضريبة، وكما يؤثر على (الثابتة األصولدوران 

 واقع إلى وبالنظر ،راجع لقرار المؤسسة كله هذاو  الخاصة األموال تغير جدول علىو  النتائج

 ،غازسونل هي:المؤسسات  على االختيار وقع ،مؤسسات جزائرية مستوى على مسح تم الحال

 رة.لشركة العربية لإلجااو  ،الجزائر مجمع صيدال

 الدراسة قسمن سوف تقييم التثبيتات في الجزائر إعادة تطبيق واقع على الوقوف أجل ومن 

  :مبحثين إلى التطبيقية

 .زائريةجال مؤسساتال في التثبيتات تقييم إعادة تطبيق تشخيص :األول المبحث - 

 .لجزائريةا للمؤسسات المالية القوائم على التثبيتات تقييم إعادة أثر: الثاني المبحث  - 
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 ة  جزائريالمؤسسات الفي  تتقييم التثبيتا إعادةتطبيق  تشخيص ول:ال لمبحث ا

ط في التي تنش)سونلغاز، مجمع صيدال، شركة العربية لإلجارة(  تعتبر هذه المؤسسات

لى هذا ع وقد وقع االختيار في الجزائر ةرائدالالمؤسسات إطار البيئة المحاسبية الجزائرية من 

لمعلومات على اتوفر صاحبت إعادة تقييم التثبيتات، لكونها  ؛منها عدةلألسباب المؤسسات 

( PCNني)النظام المحاسبي الوط تقطبحيث  ،لةسداسية وسنوية مفص  المالية  القوائمالمتمثلة في 

وتقارير  ((Fiche Invest التثبيتاتتوفر قوائم مع وجود وكذلك  ،المالية افي إعداد قوائمه

 .محافظي الحسابات حول إعادة تقييم التثبيتات

  حالة دراسة: منهجية لمطلب الولا

من البيئة  جزء عتبارهاب هوفي هذا المطلب سوف نتناول التعريف بمجتمع الدراسة والذي 

 المتمثلة في الميزانية وجدول حسابات كما سوف نحدد متغيرات الدراسة المحاسبية الجزائرية،

  ها.التي تم االعتماد عليوالفرضيات  البيانات ومصادر الخاصة األموال تغير النتائج وجدول

 تعريف بمجتمع الدراسة: -1

وقد تم  البورصة،رة في مسع   يتكون مجتمع الدراسة من ثالث مؤسسات كبرى في الجزائر

اختيارها لعدة اعتبارات أهمها توفر القوائم المالية وقائمة التثبيتات التي تحتاجها الدراسة، إضافة 

 . 2002-2002ة الممتدلفترة لتحتل مساحة معتبرة في البورصة  كون هذه المؤسسات إلى
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 البيانات: ومصادر الدراسة متغيرات-2

 وفي علمي،ال البحث عناصر أهم من البيانات جمع وكيفية الدراسة متغيرات تحديد يعتبر

  يلي: ما نوضح سوف الفرع هذا

 الدراسة:  متغيرات تحديد 2-1

م التثبيتات إعادة تقيي تطبيق راثآ دراسة متغيرات تحديد يمكننا الدراسة فرضيات خالل من 

 علىة، مستوى الميزاني على يكون األثر هذا أن حيث جزائرية،الالقوائم المالية للمؤسسات  على

 الدراسة متغيرات تتمثل األساس هذا وعلى جدول حسابات النتائج،و  ،الخاصة األموال تغير جدول

 تغير جدول ىعلوجدول حسابات النتائج الميزانية  مستقل، كمتغير تفي إعادة تقييم التثبيتا

والذي ميز عن  210 – 00 رقم تـنـفـيـذي المـرسـوم المتغير الضابط أنكما  ،الخاصة األموال

 والذي جاء بمتغيرات جديدة نذكر منها: المراسيمغيره من 

 ؛لالهتالك القابلة والغير لالهتالك القابلة العينية الثابتة األصول -

 قابلةال المادية أصول تقييم إعادة فائض) الحسابين إلى ويحول الضريبة من معفى -

 (.لالهتالك القابلة غير أصول تقييم إعادة فائض، لالهتالك

 .إجباري إجراء المؤسسة مال رأس رفع -
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 الدراسة:  نموذج يوضح اآلتي والشكل 

 (: متغيرات الدراسة 1-3الشكل رقم )

  

 

  الطالبمن اعداد : المصدر

 

 

 الطالب  إعدادالمصدر: من 

  مالية ال القوائم على الدراسة بيانات جمع في االعتماد تم مصادر بيانات الدراسة: 2-2 

 إلى م 2002 من للسنوات وذلك الدراسة، لمؤسسات الثالث التي هي محل السنويةالسداسية و 

ا أوال توفر المعلومة، وثاني بالذات السنوات هذه تحديد وتم عينة،  83للحصول على   م 2002

 2000 لسنة 210 – 00 رقم تـنـفـيـذي المـرسـوم قبل سنوات خمسة تخص بيانات توفير أجل من

 ،لالهـتـالك  ـةالـقـابـل وغير لالهتالك القابلة العينية الثابتة األموال تقييم إعادة بشـروط المتعلق

 ختبارا جلأ ومن التطبيق، بعد سنوات ثالث م، 2000 عام بداية مع التطبيق حيز دخل والذي

تقارير محافظي الحسابات المنشورة وغير  البيانات جمع في االعتماد تم ،الدراسة فرضيات

 .وقائمة التثبيتاتالمنشورة في 

 المتغير الضابط

  تـنـفـيـذي المـرسـوم

  لسنة 210 – 07 رقم

  بشـروط المتعلق 2007

  األمـوال تقييم إعادة

  القابلة العينية الثابتة

  قـابـلـةالـ يروغ الكلالهت

   لالهـتـالك

 المتغيرات التابعة 

 الميزانية، جدول

 حسابات النتائج 

 األموال تغير جدول

 الخاصة

المتغير المستقل 

 إعادة تقييم التثبيتات
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الفرضيات بار اختو  تطبيق إعادة تقييم التثبيتات في الجزائر تأثيرومن أجل الوقوف على 

 :نذكر

1-  H1 ثبيتاتهات تقييم إعادة المؤسسة الختيار المالية النسب صحة على سلبي تأثير يوجد 

 .التاريخية التكلفة على االعتماد دون

2-  H0  ل حصائية لتطبيق إعادة تقييم التثبيتات على نتيجة قبإ: ال يوجد أثر معنوي ذو داللة

 .الضريبة )جدول حسابات النتائج(

8-  Ho  :جدول لىع التثبيتات تقييم إعادة لتطبيق إحصائية دالله ذو معنوي أثر يوجد ال 
 .الخاصة األموال تغير
4- 0H ال يختلف أثر تطبيق إعادة تقييم التثبيتات على نتيجة قبل الضريبة )جدول حسابات :

 إعادة بشـروط المتعلق 2000 لسنة 210 – 00 رقم تـنـفـيـذي المـرسـوم صدور وبعد قبلالنتائج( 

 المقفلة الميزانية يف الـواردة لالهـتـالك الـقـابـلـة وغير لالهتالك القابلة العينية الثابتة األموال تقييم

 .التجاري للقانون الخاضعة والهيئات للمؤسسات 2002 سنة ديسمبر 81 في

5- H0  قبل بعدو  قبل الخاصة األموال تغير جدول على تقييم إعادة تطبيق أثر يختلف ال قد 

 األموال تقييم إعادة بشـروط المتعلق 2000 لسنة 210 – 00 رقم تـنـفـيـذي المـرسـوم صدور وبعد

  الميزانية في الـواردة لالهـتـالك الـقـابـلـة وغير لالهتالك القابلة العينية الثابتة

 .التجاري للقانون الخاضعة والهيئات للمؤسسات 2002 سنة ديسمبر 81 في المقفلة
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    محل الدراسة تقييم التثبيتات إعادةصاحبت  مؤسسات الجزائريةال: الثانيالمطلب 

ا ونشاطه ةنشأالفي هذا المطلب سوف نتناول التعريف بالمجتمع الدراسة، من خالل 

، وسرد المعلومات المالية المتعلقة بإعادة 2002-2002في الفترة الممتدة  ورأسمالها ووظائفها

 من أجل إعطاء صورة واضحة عن المؤسسات محل الدراسة.وهذا التقييم، 

 : ((SONELGAZبمؤسسة سونلغاز تعريفال -1

المعروفة  الجزائر إنشاء المؤسسة العمومية كهرباء وغاز 1947تم في سنة :تهانشأ

ونقله وتوزيعها وكذلك  الكهرباء ، التي أسند إليها احتكار إنتاج(EGA) اختصارا بالحروف الرامزة

ساسي أ قانون إلىالمؤسسات السابقة لإلنتاج والتوزيع، وهي تنتمي  E.G.A توزيع الغاز، وتضم

الشركة الجزائرية للكهرباء والغاز ثم وقعت  (SAE) وشركائه  (LEBON) خاص منها لوبون

 .19461 سنة الفرنسية تحت مفعول قانون التأميم الذي أصدرته الدولة

وتوزيعها، وقانونها  الطاقة مجال نشاطها إنتاج ونقل جزائرية عمومية شركةوهي عبارة عن 

األساسي الجديد يسمح لها بإمكانية التدخل في قطاعات أخرى من قطاعات األنشطة ذات 

 .والغاز نحو الخارجالمؤسسة والسيما في ميدان تسويق الكهرباء  إلىاألهمية بالنسبة 

ية التموين بالطاقة الكهربائ الجزائر ميدانها فيالوحيد هو المتعامل مؤسسة سونلغاز إن 

ــرامج المهمــة الب لة الوطنيــة للطاقــة مــن خــالفــي تجســيد السياســ اوالغازية فـي الجزائــر، مساهمته

 هو: األساسي اشاطهنو وات الغــاز بالربط بقن ةالخاصـلــك وتالخاصــة بــالربط بالطاقــة الكهربائيــة 

                                                           
1 https://ar.wikipedia.org/, Date De Consultation 13/08/2021 

https://ar.wikipedia.org/wiki/1947
https://ar.wikipedia.org/wiki/1947
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%B2%D8%A7%D8%A6%D8%B1
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%B2%D8%A7%D8%A6%D8%B1
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%83%D9%87%D8%B1%D8%A8%D8%A7%D8%A1
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%83%D9%87%D8%B1%D8%A8%D8%A7%D8%A1
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%81%D8%B1%D9%86%D8%B3%D8%A7
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%81%D8%B1%D9%86%D8%B3%D8%A7
https://ar.wikipedia.org/wiki/1946
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%B2%D8%A7%D8%A6%D8%B1
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%B2%D8%A7%D8%A6%D8%B1
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%B7%D8%A7%D9%82%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%B7%D8%A7%D9%82%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/
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             زحيث بلغ عدد عمالء الغا توزيعهنقل الغاز و نقلها وتوزيعها و و إنتاج الطاقة الكهربائية 

   .6851 605 9ما عمالء الكهرباء فقد بلغ أ   267 628 5 

 : (GROUP SAIDAL) صيدالمجمع  تعريف بمؤسسةال-2

 هو رالجزائ في الجنيسة األدوية صناعة في ةالرائد من المؤسسات صيدال مجمعيعتبر 

 لتلبية 1232 عام في المجمع تأسس ،الجزائر في الجنيسة األدوية ينتج صيدالني مخبر أول

 نظمةم صيدال حاليا للمواطنين، األدوية توفير على قادرة محلية صيدالنية صناعة إقامة حاجة

نتاج تطوير في متخصص صناعي مجمع شكل على  لموجهةا الصيدالنية المنتجات وتسويق وا 

 جزائري دينار 2.500.000.000 برأسمال أسهم ذات شركة صيدال، تعتبر البشري لالستهالك

 % 20 والـ للدولة صيدال ملك رأسمال من % 30 ،1222 سنة البورصة في رأسمالها إدراج تم

 .واألشخاص المؤسسات من للمستثمرين ملك المتبقية

 في: فتتمثل صيدال الصناعي مجمعلالوظائف  أهم أما

 بتطوير اجاإلنت لوحدات التكنولوجي الدعم توفير في مهمته تتمثل البحث والتطوير الذي -

 تصنيعها. في الشروع قبل جديدة جنيسة أدوية

جراء الصناعية منشآت تطويراإلنتاج من خالل  -  الصارم باالمتثال اإلنتاجية أنشطة وا 

 الجيدة. التصنيعية بالممارسات

                                                           
1 https://www.sonelgaz.dz/en/home  , Date De Consultation 15/08/2021. 

https://www.sonelgaz.dz/en/home
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دخالو التكافؤ الحيوي  -  يف متخصص الجزائر في مركز أول إنشاء خالل من جديد نشاط ا 

 المرافق ميعج تضم ومختبرات عيادة على الجديد الهيكل هذا يحتوي الحيوي التكافؤ دراسات

 سيكون اليةالح التنظيمية للمتطلبات وفًقا الحيوي، التكافؤ دراسات إلجراء الالزمة والمعدات

 .القطاع في المتعاملين لجميع الخدمات تقديم على قادًرا المركز هذا

 وباتنة البليدة في تقع جهوية مراكز( 08) ثالثة من المجمع توزيع شبكة تكونالتسويق  -

 بتسويق بدورهم يقومون الذين للجملة تاجر 180 حوالي على هامنتجات توزيع لضمان ووهران

 .1الوطني التراب أنحاء جميع في صيدال منتجات

 :(ARAB LEASING CORPORATION)العربية لإلجارة  التعريف بالشركة  -3

هي أول شركة تأجير يتم و دينار جزائري  5.000.155.212.00 برأسمال قدرههي مؤسسة 

سبب وجودها هو المشاركة في حركة التنمية للوكالء االقتصاديين  ،تأسيسها في الجزائر

 الجزائريين من خالل تزويدهم بأدوات تمويل جديدة بسيطة ومتكيفة مع متطلباتهم.

 المساهمة المؤسسات قبل من ،1002 أكتوبر في ALC لإلجارة العربية الشركة إنشاء تم 

 :التالية

 :2 (ALC) لإلجارة العربية لشركة في رأس المال (: يوضح نسب المساهمة1-3الجدول رقم ) -

 CNEP/Banque Capitaux privés Banque ABC Alegria T.A.I.C المؤسسات المساهمة

%20 نسبة المساهمة  0%  41%  25%  

 dz.com-https://arableasing :المؤسسة موقعالمصدر: من إعداد الطالب بناًء على 

                                                           
1 https://www.saidalgroup.dz Date De Consultation 21/08/2021. 
2 https://arableasing-dz.com  , Date De Consultation 22/08/2021. 

https://arableasing-dz.com/
https://www.saidalgroup.dz/
https://arableasing-dz.com/
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 في: فتتمثل (ALCالشركة العربية لإلجارة )وظائف  أهم أما

 معدات التأجير: يغطي تأجير المعدات تمويل معدات اإلنتاج لمختلف قطاعات االقتصاد. -

 تأجير العقارات: يغطي التأجير العقاري تمويل المباني المهنية. -

 تأجير مخصص لمتخصصي الرعاية الصحية.هو منتج  ALC medical لتأجير الطبيا -

تمويل المنتجات المخصصة و تأجير األشغال العامة: يغطي تأجير األشغال العمومية  -

 لألشغال العمومية وشركات البناء.

تأجير النقل: يغطي تأجير وسائل النقل تمويل المنتجات المخصصة لنقل األشخاص  -

 والبضائع.

السيارات تمويل سيارات الركاب والمركبات التجارية الخفيفة تأجير السيارات: يغطي تأجير  -

 والشاحنات الصغيرة.

 سواء بالتكلفة التاريخية أو بالقيمة اختالف المعالجة المحاسبيةثار آ :لثالثاالمطلب 

 المالية:المعاد تقييمها على المؤشرات 

 اسبي سواءً التسجيل المحاختيار طريقة قرار المؤسسة لخيار إعادة تقييم التثبيتات و  نإ

عداد إمن خالل ين تبفي قراءة الميزانية  كبير أثربالتكلفة التاريخية أو بالقيمة الحقيقية له 

لتحليل المالي ا كان سواءً  التثبيتاتبمنها المتعلقة للمؤسسات محل الدراسة المؤشرات المالية 

عدل مالتحليل المالي لنسب تتمثل في  وأ األصول على معدل العائدتمثل في الملربحية ل
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قراءة سليمة لمستخدمي القوائم المالية التخاذ قرارات وهذا من أجل  الثابتة األصولدوران 

    .صائبة

 لمؤسسة سونلغازالمؤشرات المالية -1

فائض و  اجمالي التثبيتات من خالل الميزانية يمكننا رصد بعض المؤشرات حول

الل خالشكل يوضح تطور اجمالي التثبيتات لمؤسسة سونلغاز  إعادة التقييم من خالل

 .2002 إلى 2002الفترة من 

 نلغازو لمؤسسة سوفائض إعادة التقييم مخطط عمودي يوضح اجمالي التثبيتات  (2-3)رقم  الشكل

 

 (.2002-2002)خالل الفترة  القوائم الماليةمن على معطيات المستخرجة  بناءً  الطالب إعدادمن  المصدر:

مؤسسة سونلغاز بدأت تنخفض حجم أصولها بشكل أن  من خالل الشكل أعاله نالحظ

وهذا يدل على تذبذب قيم التثبيتات تزامنا مع تراجع  2000 إلى 2002عام من خالل سنة 

1 2 3 4 5 6 7 8

التثبيات 345,30 373,89 221,49 229,32 5,276, 4,728, 705,31 908,01

فائض اعادة التقييم  110,05 91,051 38,968 33,053 1,000, 525,05 486,34 213,87

السنوات 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009

0.00

100,000,000,000.00

200,000,000,000.00

300,000,000,000.00

400,000,000,000.00

500,000,000,000.00

600,000,000,000.00

700,000,000,000.00

800,000,000,000.00

900,000,000,000.00

1,000,000,000,000.00

0.00

20,000,000,000.00

40,000,000,000.00

60,000,000,000.00

80,000,000,000.00

100,000,000,000.00

120,000,000,000.00

ييم فائض إعادة التقومخطط عمودي يوضح اجمالي التثبيتات

لمؤسسة سونلغاز 
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ارتفاع كبير وبالتالي  2003.2002في سنتي  األصولالتقييم، لترتفع قيمة  إعادةقيمة فائض 

 ضاعفت من قيمة ممتلكاتها. المؤسسة أنيمكن القول 

 : مؤسسة سونلغازل التقييم التثبيتات إعادةقبل وبعد  الصولمعدل عائد  2.1

 سونلغاز:مؤسسة ل التقييم التثبيتات إعادةب الصول: معدل عائد (2-3)الجدول رقم  -

د بعنتيجة قبل الضريبة  التثبيتات بعد التقييم   الصولمعدل عائد 
  التقييم

 السنوات

0.00% 345,304,410,044.91 12,101,189,828.40 2002 
6.37% 373,895,609,896.41 22,892,422,535.99 2003 
0.06% 221,496,756,312.64 180,518,071.76 2004 
0.98% 229,323,478,197.55 2,202,374,661.07 2005 
0.02% 5,276,589,202.81 22,412,355.57 2006 

17.28% 4,728,557,113.77 864,686,550.50 2007 
0.48% 705,313,083,431.03 1,715,458,104.58 2008 
0.47% 908,018,511,322.00 3,787,648,640.79 2009 

 .2002-2002المالية خالل الفترة  القوائم المستخرجة من المعطياتعلى  بناءً  الطالب إعدادمن المصدر: 

 :سونلغازمؤسسة ل بالتكلفة التاريخية الصول: معدل عائد (3-3)الجدول رقم  -

 قبلنتيجة قبل الضريبة   التثبيتات   بالتكلفة التاريخية  الصولمعدل عائد 
  تقييم إعادة

 السنوات

0.00% 235,250,012,031.87 13,201,733,808.53 2002 
9.19% 282,844,565,316.91 23,802,932,981.79 2003 
0.15% 202,528,227,363.79 370,203,361.25 2004 
1.27% 196,270,274,169.35 2,532,906,701.35 2005 
0.03% 4,276,404,432.07 32,414,203.28 2006 
20.52% 4,203,506,655.62 869,937,055.08 2007 
0.49% 704,826,740,004.86 1,720,321,538.84 2008 
0.47% 907,804,640,039.78 3,789,787,353.61 2009 

 

 .2002-2002خالل الفترة  المالية القوائمالمستخرجة من  المعطياتعلى  بناءً  الطالب إعدادمن المصدر: 
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التثبيتات قبل وبعد  يوضحان ناللذا (3-2) (3-3)تحت رقم  عالهأ على الجداول بناءً 

 قبل الضريبة قبل نتيجةال وتأثر 2002-2002لمؤسسة سونلغاز خالل السنوات  إعادة التقييم

   .الكات والمؤوناتقيمة االهتفي  أو نقصان وهذا ناتج عن زيادةبمجرد إعادة تقييم تثبيتاتها  التقييم

عادةبالتكلفة التاريخية و  الصولمخطط الخطي يوضح الفرق بين معدل عائد ( 3-3)الشكل رقم  ييمتق ا 

 . سونلغاز التثبيتات لمؤسسة

 

 القوائم المالية المستخرجة من المعطياتعلى  بناءً  الطالب إعدادمن المصدر: 

 فةبالتكل األصول عائد معدلالخطي لفرق بين معدلي  طمخطأعاله على الشكل  بناءً 

عادةو  التاريخية  األصول دعائ معدلأن تبين وجود فرق واضح من خالل الشكل بحيث  ،التقييم ا 

 األصول جماليإاستخدام من اجل معرفة كيفية وهذا  ،يعطي نتائج مضللة التاريخية بالتكلفة

 .2008.2005.2000السنوات التالية  تبين خالل اوهذ ،بالقيمة الحقيقية لشركةلبتوليد أرباحا 

 

20022003200420052006200720082009

ريخية معدل عائد األصول  بالتكلفة التا 0.00%9.19%0.15%1.27%0.03%20.52%0.49%0.47%

معدل عائد األصول بإعادة التقييم  0.00%6.37%0.06%0.98%0.02%17.28%0.48%0.47%
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مخطط الخطي يوضح الفرق بين معدل عائد األصول بالتكلفة 
لمؤسسة سونلغازالتاريخية وإعادة التقييم
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 الصولمعدل دوران المالي لنسب النشاط من خالل الداء التشغيلي ) التحليل 1-3

 لشركة سونلغاز(: FATالثابتة 

 توفرها يالت األرقام إلى استناًدا :التالية الصيغة الثابتة األصول دوران نسبة تستخدم 

مبيعات وتحسب هذه النسبة بتقسيم صافي ال لشركة سونلغاز وجدول الحسابات النتائج الميزانية

 : حوالجدول يوض التكلفة التاريخية للشركة وأالتقييم  إعادةالثابتة سواء ب األصولعلى 

عادةالتاريخية و  بالتكلفة الصول معدل دورانفرق بين : (4-3) رقم الجدول -   لمؤسسة التقييم ا 

 :سونلغاز

 

 

 

 

 

 .2002-2002خالل الفترة  القوائم الماليةالمستخرجة من  المعطياتعلى  بناءً  الطالب إعدادمن  المصدر:

 لتاريخيةا بالتكلفةالثابتة  األصولدوران  معدللفرق بين معدلي أعاله على الجدول  بناءً 

عادةو   تةدوران األصول الثاب معدلتبين وجود فرق واضح من خالل الجدول بحيث أن ، التقييم ا 

 حقيقت في الشركة كفاءة مدىمعرفة يعطي نتائج مضللة وهذا من أجل  التاريخية بالتكلفة

واحد دينار  ريوضح كيفية استثماالذي بالقيمة الحقيقية،  الحالية الثابتة أصولها من المبيعات

السنوات لشركة 
 سونلغاز 

معدل دوران 
الثابتة  األصول

وفق إعادة 
 التقييم 

معدل دوران 
الثابتة  األصول

وفق التكلفة 
 التاريخية 

 الفرق بين معدلي 

  0..2       د.ج.   0..2   د.ج.   0..2      د.ج.  2002

  .2.2       د.ج.   ...2   د.ج.   0..2      د.ج.  2003

  2.20       د.ج.   ...2   د.ج.   0..2      د.ج.  2004

  ...2       د.ج.   ...2   د.ج.   2.00      د.ج.  2005

 -2.20      د.ج.   0..2   د.ج.   ...2      د.ج.  2006

  0..2       د.ج.   0...   د.ج.   0...      د.ج.  2007

  2.00       د.ج.   2.00   د.ج.   2.02      د.ج.  2008

  2..2       د.ج.   0..2   د.ج.   2.00      د.ج.  2009



على القوائم المالية التثبيتات تقييم إعادة لتأثير تطبيقية دراسات: الثالث الفصل  

174 
 

مة دج( بالنسبة لألصول المقي   0.22)الثابتة الملموسة التي تولد ما يقارب  األصولجزائري في 

لصافي المبيعات  2002دج( لسنة  0.15دج( لفرق قيمته ) 0.40ما بالتكلفة التاريخية يولد )أ

 ةما بالنسبأبشكل جيدا،  األصولمقدار الحقيقي لكيفية استخدام الجل معرفة أالحقيقية وهذا من 

عادةانخفض الفارق بين التثبيتات بالتكلفة التاريخية و  2002لسنة  دج(  0.02يمة )التقييم  لق ا 

ما أ، ريخيةمن التكلفة التاالتقييم قريبة جدا  إعادةن المؤسسة أصولها الثابتة بأوهذا ناتج على 

 تتقييم التثبيتا إعادةحدا كبير ب إلى( الفارق كان مرتفع 2002-2003السنتين األخيرتين )

 ى التكلفة التاريخية. التقييم تعطي نتائج حقيقية عل إعادةوتبقى القيمة المولدة ب
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 :مجمع صيداللمؤسسة المؤشرات المالية  -2

عادة وفائض إ جمالي التثبيتاتإمن خالل الميزانية يمكننا رصد بعض المؤشرات حول 

الفترة من  خالل لمؤسسة مجمع صيدالالتثبيتات الشكل يوضح تطور اجمالي  التقييم من خالل

 .2002إلى  2002

 دالصيمؤسسة لـوفائض إعادة التقييم مخطط عمودي يوضح اجمالي التثبيتات  (4-3)الشكل رقم

 
-2002خالل الفترة ) القوائم الماليةمن المستخرجة  المعطياتعلى  بناءً  الطالب إعدادالمصدر: من 

2002.) 

مجمع صيدال بدأت تنخفض حجم أصولها نالحظ أن مؤسسة من خالل الشكل أعاله 

ا قيمة التثبيتات المعاد تقييمهفي ن التراجع أيعني  مماو  2004 إلى 2002بشكل كبير من سنة 

1 2 3 4 5 6 7 8

التثبيات 11,633, 3,951,7 4,331,2 4,975,3 4,766,5 4,595,9 5,665,9 7,536,3

فائض اعادة التقييم  1,060,7 966,557 874,877 783,200 701,696 620,193 538,689 457,264

السنوات 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009
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يم مخطط عمودي يوضح اجمالي التثبيتات وفائض إعادة التقي

صيداللـمؤسسة مجمع 
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يم، لترتفع قيمة التقي إعادةقيمة فائض بالمستوى األول ال يتعلق بتراجع نشاطها تزامنا مع تراجع 

 .اممتلكاته ةمن قيم زادت إن المؤسسةبالتالي يمكن القول و  ،2002.2005في سنتي  األصول

سب ن) مجمع صيدال لمؤسسة التثبيتات تقييم إعادة وبعد قبل الصول عائد معدل 2-1

  مؤشر الربحية(:

 :صيدال مجمع لمؤسسة تقييم التثبيتات إعادةب الصول: معدل عائد (3-5)الجدول رقم  -
معدل عائد 
  الصول

 إعادةنتيجة قبل الضريبة ب بعد التقييم  الصول
 التقييم 

 السنوات

0.00% 11,633,239,070.34 610,877,704.26 2002 
14.97% 3,951,726,038.78 1,166,343,751.54 2003 
37.00% 4,331,210,771.34 1,532,464,903.14 2004 
26.38% 4,975,363,657.80 1,227,600,463.78 2005 
28.74% 4,766,522,945.07 1,399,677,394.99 2006 
32.57% 4,595,924,031.19 1,524,602,379.91 2007 
35.23% 5,665,952,523.98 1,807,606,809.58 2008 
53.28% 7,536,352,675.00 3,517,199,838.00 2009 

 .2002-2002المالية خالل الفترة القوائم المستخرجة من  المعطياتعلى  بناءً  الطالب إعدادمن  المصدر:

 :صيدال مجمع لمؤسسة التاريخية بالتكلفة الصول: معدل عائد (6-3)الجدول رقم  -

 عائد معدل
  الصول

 كلفةبالت الضريبة قبل نتيجة  التاريخية االصول بالتكلفة
  التاريخية

 السنوات

0.00% 10,572,442,831.11 621,485,666.65 2002 
17.35% 2,985,168,931.60 1,176,009,322.61 2003 
47.85% 3,456,333,609.53 1,541,213,674.76 2004 
32.31% 4,192,163,006.64 1,235,432,470.29 2005 
34.07% 4,064,826,041.45 1,406,694,364.03 2006 
38.08% 3,975,730,874.92 1,530,804,311.47 2007 
39.83% 5,127,263,115.07 1,812,993,703.67 2008 
57.70% 7,079,088,170.00 3,521,772,483.05 2009 

 2002-2002المالية خالل الفترة القوائم  المستخرجة من المعطياتعلى  بناءً  الطالب إعدادمن  المصدر:
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يوضحان التثبيتات قبل وبعد  ناللذا (3-5) (4-6)عاله تحت رقمأعلى الجداول  بناءً 

 لقبو  الضريبة قبل نتيجةوتأثر ال 2002-2002إعادة التقييم لمؤسسة سونلغاز خالل السنوات 

   .بمجرد إعادة تقييم تثبيتاتها وهذا ناتج عن زيادة أو نقصان في قيمة االهتالكات والمؤونات التقييم

عادةبالتكلفة التاريخية و  الصولمخطط الخطي يوضح الفرق بين معدل عائد  (5-3)الشكل رقم  ييمالتق ا 

 .صيدال مجمع لمؤسسة

 
 المالية القوائمالمستخرجة من  المعطياتعلى  بناءً  الطالب إعدادمن  المصدر:

 فةبالتكل األصول عائد معدلالخطي لفرق بين معدلي  طعلى الشكل أعاله مخط بناءً 

عادةو  التاريخية  األصول عائد معدلتبين وجود فرق واضح من خالل الشكل بحيث أن  التقييم ا 

يعطي نتائج مضللة، وهذا من أجل معرفة كيفية استخدام اجمالي األصول  التاريخية بالتكلفة

 .2002الى  2008تبين خالل السنوات التالية من  ابتوليد أرباحا لشركة بالقيمة الحقيقية وهذ

 

20022003200420052006200720082009

معدل عائد األصول  بالتكلفة التاريخية  0.00%17.35%47.85%32.31%34.07%38.08%39.83%57.70%

معدل عائد األصول بإعادة التقييم  0.00%14.97%37.00%26.38%28.74%32.57%35.23%53.28%
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لثابتة ا الصولالتحليل المالي للنسب النشاط من خالل الداء التشغيلي )معدل دوران  2-2

FAT  إلى اًداستنإ :التالية الصيغة الثابتة األصول دوران نسبة تستخدم: (صيداللمؤسسة 

م وجدول حسابات النتائج لشركة صيدال تحسب هذه النسبة بتقسي الميزانية توفرها التي األرقام

كة والجدول التكلفة التاريخية للشر  وأالتقييم  إعادةب الثابتة سواءً  األصولصافي المبيعات على 

  يوضح:

عادةالتاريخية و  بالتكلفة الصول فرق بين معدل عائد دوران: (7-3) رقم الجدول   ؤسسةلم التقييم ا 

 :صيدال مجمع

 

 

 

 

 

2002-2002 الفترة خالل المالية القوائم من المستخرجة المعطيات على بناءً  الطالب إعداد من :المصدر  

 لتاريخيةا بالتكلفة الثابتة األصول دوران معدل معدلي بين لفرق عالهأ الجدول على بناءً 

عادةو   الثابتة صولهاأ من المبيعات تحقيق في الشركة كفاءة مدى معرفة إلى يسعى الذي التقييم، ا 

 الثابتة صولاأل في جزائري دينار واحد استثمار كيفية يوضح الذيو  الحقيقية، بالقيمة الحالية

السنوات 
 صيداللشركة 

معدل دوران 
الثابتة  الصول

 وفق إعادة التقييم 

معدل دوران 
الثابتة  الصول

وفق التكلفة 
 التاريخية 

 االفرق بين معدلي 

  0.04       د.ج.   0..0   د.ج.   0.72      د.ج.  2002
  0.02       د.ج.   1.40   د.ج.   1.57      د.ج.  2003
  0.42       د.ج.   2.51   د.ج.   3.00      د.ج.  2004
  3..0       د.ج.   2.31   د.ج.   2.24      د.ج.  2005
  2..0       د.ج.   2.34   د.ج.   2.27      د.ج.  2006
  0.75       د.ج.   3..2   د.ج.   3.30      د.ج.  2007
  0.70       د.ج.   1.02   د.ج.   2.53      د.ج.  2008
  0.02       د.ج.   1.77   د.ج.   2.52      د.ج.  2009
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 لفرق( دج 0.23) يولد التاريخية بالتكلفة ماأ المقيمة لألصول بالنسبة( دج0.02) يقارب ما تولد

 الفارق ارتفع 2008 لسنة بالنسبة ماأ الحقيقية، المبيعات لصافي 2002 لسنة( دج 0.04) قيمته

قيمة الفارق ارتفعت ( 2002-2003) األخيرة السنتين ماأ ،(دج0.02)لقيمة

ة ( القيمة المعتمدة في معرفة كفاءالتقييم إعادةالحقيقية ) القيمة وتبقىدج( 0.32دج،0.00)ـــب

 .جيدا شكلب ثابتةال األصول استخدام كيفية معرفة جلأ من وهذا افي تحقيق مبيعاته الشركة

  لإلجارة  العربية لمؤسسة الشركةالمؤشرات المالية  -3

فائض و  جمالي التثبيتاتإمن خالل الميزانية يمكننا رصد بعض المؤشرات حول 

 للمؤسسة مجمع صيداالتثبيتات جمالي إيوضح تطور الذي الشكل إعادة التقييم من 

 .2002إلى  2002خالل الفترة من 
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 التقييم حسب إعادةوفائض  عمودي يوضح اجمالي التثبيتات طمخط (.-3)الشكل رقم 

 لإلجارة العربية لشركةالسنوات 

 

 (.2002-2002المالية خالل الفترة ) القوائمالمستخرجة من  المعطياتعلى  بناءً  الطالب إعدادمن  المصدر:

جم ح رتفعبدأت ت بالجزائرالشركة العربية لإلجارة ن أمن خالل الشكل أعاله نالحظ 

 إلىنها حديثة نشأة تسعى أمما يعني  م2000 إلى م2002من سنة بداية أصولها بشكل كبير 

تقييم التثبيتات  إعادةما أ، م2002وم 2003خالل سنتي ع نشاطها، ليتراجع حجم التثبيتات يتوس

 م.2002وم 2003التقييم في عام  إعادةقر فائض تم ليس2000 سنة فقد كانت في

 

 

1 2 3 4 5 6 7 8

التثبيات 1,588,2 1,850,3 2,425,7 5,497,4 8,217,7 9,490,4 8,451,1 5,625,8

فائض اعادة التقييم  0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 176,909 176,909 176,909

السنوات 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009
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يم مخطط عمودي يوضح اجمالي التثبيتات وفائض إعادة التقي

حسب السنوات لشركة العربية لإلجارة
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  :لإلجارة العربية لشركة نسب مؤشر الربحية() الصولبالنسبة لمعدل عائد  8-1

 :لإلجارة العربية الشركة تقييم التثبيتات إعادةب الصول: معدل عائد (8-3)الجدول رقم 

معدل عائد 
  الصول

 السنوات ييم التق إعادةبربح قبل الضريبة  بعد التقييم  الصول

0.00% 1,588,287,721.80 37,300,086.50 2002 
3.19% 1,850,391,265.80 54,773,699.76 2003 
5.30% 2,425,749,188.99 113,382,112.27 2004 
3.51% 5,497,478,496.76 139,207,658.55 2005 
2.94% 8,217,718,719.55 201,516,670.89 2006 
1.61% 9,490,416,905.03 142,270,086.49 2007 
2.70% 8,451,195,297.00 242,360,090.57 2008 
0.82% 5,625,845,645.57 57,756,750.19 2009 

 .2002-2002المالية خالل الفترة  القوائمالمستخرجة من  المعطياتعلى  بناءً  الطالب إعداد من المصدر:

 :لإلجارة العربية الشركة التاريخية بالتكلفة الصول: معدل عائد (9-3)الجدول رقم  -
معدل عائد 

  الصول
نتيجة قبل الضريبة بالتكلفة  بالتكلفة التاريخية  الصول

 التاريخية 
 السنوات

0.00% 1,588,287,721.80 37,300,086.50 2002 
3.19% 1,850,391,265.80 54,773,699.76 2003 
5.30% 2,425,749,188.99 113,382,112.27 2004 
3.51% 5,497,478,496.76 139,207,658.55 2005 
2.94% 8,217,718,719.55 201,516,670.89 2006 
1.88% 9,313,507,725.03 164,383,733.99 2007 
3.01% 8,274,286,117.00 264,473,738.07 2008 
1.16% 5,448,936,465.57 79,870,397.69 2009 

 .2002-2002المالية خالل الفترة  القوائمالمستخرجة من  المعطياتعلى  بناءً  الطالب إعدادالمصدر: من 
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 ،يوضحان التثبيتات قبل وبعد إعادة التقييم (3-8) (4-9)عاله تحت رقمأعلى الجداول  بناءً 

لتقييم اإعادة  قبل الضريبة قبل نتيجةال توتأثر  2000المؤسسة قامت بإعادة تقييم ابتداء من سنة 

االهتالكات وهذا ناتج عن زيادة أو نقصان قيمة  2000 في السنة تقييم بمجرد إعادة تقييم تثبيتاتها

  والمؤونات.

عادة التقييم (7-3)الشكل رقم  مخطط الخطي يوضح الفرق بين معدل عائد الصول بالتكلفة التاريخية وا 

 .لشركة العربية لإلجارة

 

 المالية القوائمالمستخرجة من  المعطياتعلى  بناءً  الطالب إعدادمن المصدر: 

 التكلفةب األصول عائد معدل بينالخطي لفرق بين معدلي  طمخط عالهأعلى الشكل  بناءً 

باحا لشركة بتوليد أر  األصولالذي يوضح كيفية استخدام اجمالي  ،التقييم إعادةمعدل و  التاريخية

 على التكلفةباعتمادها وهذا لم يتغير  2002سنة إلى 2002بداية  المؤسسةمنحنى ن أوالمالحظ 

ليتغير  2000التقييم بعد اعتماد النظام المحاسبي في بداية  إعادةأن قامت ب إلىالتاريخية 

20022003200420052006200720082009

معدل عائد األصول  بالتكلفة 
التاريخية 

0.00%3.19%5.30%3.51%2.94%1.88%3.01%1.16%

معدل عائد األصول بإعادة 
التقييم 

0.00%3.19%5.30%3.51%2.94%1.61%2.70%0.82%

0.00%

1.00%

2.00%

3.00%

4.00%

5.00%

6.00%

لفة مخطط الخطي يوضح الفرق بين معدل عائد األصول بالتك
لشركة العربية لإلجارةالتاريخية وإعادة التقييم
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، ليتبين وجود فرق واضح من خالل الشكل (2000.2003.2002التالية ) واتالمنحنى في سن

ية يعطي نتائج مضللة، وهذا من أجل معرفة كيف التاريخية بالتكلفة األصول عائد معدلبحيث أن 

 استخدام اجمالي األصول بتوليد أرباحا لشركة بالقيمة الحقيقية .

 الصولالتحليل المالي للنسب النشاط من خالل الداء التشغيلي )معدل دوران  2-

 :العربية لإلجارة(لشركة  FATالثابتة 

 الميزانية توفرها التي األرقام إلى ستناًداإ: التالية الصيغة الثابتة األصول دوران نسبة تستخدم

ات على وتحسب هذه النسبة بتقسيم صافي المبيعالعربية لإليجار وجدول حسابات النتائج لشركة 

 التكلفة التاريخية للشركة والجدول يوضح:  وأالتقييم  إعادةالثابتة سواء ب األصول

عادةو  التاريخية بالتكلفة الصول دوران عائد معدل بين فرق(: 10-3) رقم الجدول  شركةل التقييم ا 

 : لإلجارة العربية

السنوات 
لشركة 
 اإلجارة
 العربية 

معدل دوران 
الثابتة  الصول

 التقييم  إعادةوفق 

معدل دوران 
الثابتة  الصول

وفق التكلفة 
 التاريخية 

 بين معدلي  الفرق

    -          د.ج.   0.20   د.ج.   0.20      د.ج.  2002
    -          د.ج.   0.30   د.ج.   0.30      د.ج.  2003
    -          د.ج.   3..0   د.ج.   3..0      د.ج.  2004
    -          د.ج.   0.42   د.ج.   0.42      د.ج.  2005
    -          د.ج.   0.35   د.ج.   0.35      د.ج.  2006
  0.002     د.ج.   0.21   د.ج.   0.21      د.ج.  2007
  .0.00     د.ج.   0.32   د.ج.   0.33      د.ج.  2008
  0.004     د.ج.   0.14   د.ج.   0.14      د.ج.  2009

2002-2002 الفترة خالل المالية القوائم من المستخرجة المعطيات على بناءً  الطالب إعداد من :المصدر . 
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 تاريخيةال بالتكلفة الثابتة األصول دوران معدل معدلي بين لفرق (10-8) رقم الجدول على بناءً 

عادةو   صولهاأ من المبيعات تحقيق في الشركة كفاءة مدى معرفة إلى يسعى الذيو  التقييم، ا 

 األصول يف جزائري دينار واحد استثمار كيفية يوضح الذي الحقيقية، بالقيمة الحالية الثابتة

 يقارب ما تتولد في هذه السنة، و 2000غاية  إلىالتقييم  إعادةن المؤسسة لم تقم بأنجد   الثابتة

 قيمته لفرق( دج 0.21) يولد التاريخية بالتكلفة ماأ المقيمة لألصول بالنسبة( دج 0.21)

بقية  ماأ ،قييمالت إعادةسواء بالتكلفة التاريخية أو بنجد القيم متقاربة جد وبالتالي ( دج 0.002)

الحقيقية  القيمة دائما وتبقى، (0.004،0.002( بقيت القيم متقاربة)2003.2002السنوات )

ي تحقيق ف ( القيمة المعتمدة في معرفة كفاءة الشركةالتقييم إعادة)الثابتة بـ األصوللمعدل دوران 

 .مبيعاته

 الفرضيات:  اختبار-4

 ،ختياريافي البيئة المحاسبية الجزائرية خيارًا ا التثبيتات يعتبر خيار المؤسسة إلعادة تقييم   

اريخية أو بالتكلفة الت المعالجة المحاسبية للتثبيتات سواءً  تبين من خالل الدراسة أن اختالف

وذلك من ة الفرضيحة النسب المالية وهو ما يثبت على ص سلباالقيمة المعاد تقييمها يوثر ب

إعداد القوائم المالية على أساس القيمة التاريخية لألصول وهذا األساس يكون في التحليل  خالل

العائد  عدلمالتحليل المالي لربحية تتمثل في وهذا تبين من خالل  لال في كثير من الحاالتضم

 .األصولمعدل دواران تتمثل في  النشاط لنسبالتحليل المالي و  األصولعلى 
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 تقييم التثبيتات على القوائم المالية للمؤسسات الجزائرية إعادةأثر تحليل المبحث الثاني: 

ايير المحاسبة لمواكبة المع نتيجةتقييم التثبيتات في المؤسسات الجزائرية  إعادة تطبيقن إ

 ات الجزائريةالمؤسس فيتقييم التثبيتات  إعادة تطبيق تأثيرات على الوقوف أجل ومن ،الدولية

 إعادةراء ج في البيئة المحاسبية الجزائرية المالية القوائم تأثر مدى المبحث هذا في تناولن سوف

 جدول حسابات النتائج وقائمة ،الخاصة األموال تغير جدول من كل دراسة خالل من ،التقييم

 إلى إضافةيم التقي إعادةب المباشر الرتباطهما نظرا القائمتين هاتين اختيار تم قد تأثرهما ومدى

 فرضيات اراختب أجل ومنوهذا  القائمتين هاتين في دراستها يمكن التي المالية المعلومات توفر

مؤسسات  الثثتقييم التثبيتات في  إعادة بتطبيق المالية القوائم تأثر بمدى المتعلقة الدراسة

 .التقييم إعادةجزائرية صاحبت تطبيق 

  النتائج وتحليل ومناقشة النماذج تقدير :الول المطلب

لخاصة ا األموال تغير جدولب المتعلقة النماذج تقدير سنحاول الدراسة من الجانب هذافي 

اتج عن ، وذلك لمحاولة تقدير األثر النتتقييم التثبيتا إعادة وفق المعدةوجدول حسابات النتائج 

 التثبيتات على المتغيرات التابعة.تقييم  إعادةتطبيق 

  :وكيفية المعالجة اإلحصائيةبناء النموذج   -1

ة، ومتغيرات هذه الدراس األطروحةليه في الجانب النظري لهذه إمن خالل ما تم التوصل 

 ونتائج الدراسات السابقة تتم عملية بناء النموذج والمعالجة اإلحصائية للبيانات كما يلي: 
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  بناء نماذج الدراسة: 1-1

Y it = C + αxit + εit 

قييم الت إعادة وفق المعدة الخاصة األموال تغير جدولالنموذج األول الخاص بوبذلك يأخذ 
 :اآلتية العامة الرياضية الصيغة

ر جدول تغيالتقييم دالة في )معدل تأثر  إعادة وفق المعدة الخاصة األموالجدول تغير 

ة نتيجة قبل الضريب، وفق التكلفة التاريخية الخاصة األموال تغير جدول، الخاصة األموال

 التقييم، الديون( إعادة، فائض التقييم إعادةب

EQUITYFV = f( IMPACTRATE, EQOUITYHC, RHCPTAX ,  REVAPLUS, Debts) 

  :ُيكتب على الشكل اآلتي االحتمالية صيغته فيالُمشار إليه  النموذجو 

𝐄𝐐𝐔𝐈𝐓𝐘𝐅𝐕 =  𝛃𝟎  +  𝛃𝟏𝐈𝐌𝐏𝐀𝐂𝐓𝐑𝐀𝐓𝐄 + 𝛃𝟐 𝐄𝐐𝐎𝐔𝐈𝐓𝐘𝐇𝐂 + 𝛃𝟑 𝐑𝐇𝐂𝐏𝐓𝐀𝐗 + 𝛃𝟒  𝐑𝐄𝐕𝐀𝐏𝐋𝐔𝐒

+ 𝛃𝟓𝐃𝐞𝐛𝐭𝐬  +  𝜺𝒕 

قيمه  أن فترضيُ  والذي (error term)للمعادلة  العشوائي الخطأ حد يمثل (Uحيث )

 ضرورية ثابت، وهذه الفروض وتباين صفر يساوي حسابي وبوسط طبيعيا توزيعا موزعة

               النموذج معلمات معلمة من لكل بالكفاءة وتتصف متحيزة غير مقدرات على للحصول

(β0 , β1 , β2, β3 , β4 , β5 ).  ومع افتراض المتغيرات مستقلة عن بعضها البعض، فإن نا

 نستبعد وجود التكامل المتزامن للمتغيرات، مع إمكانية وجوده.

 حيث ُتمثل: 

EQUITYFV:  تقييم التثبيتات إعادة وفق المعدة الخاصة األموالجدول تغير 

𝐈𝐌𝐏𝐀𝐂𝐓𝐑𝐀𝐓𝐄 : الخاصة األموالجدول تغير معدل تأثر  

EQOUITYHC : وفق التكلفة التاريخية الخاصة األموالجدول تغير 
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RHCPTAX :التقييم إعادةبنتيجة قبل الضريبة ال 

REVAPLUS:  التقييم إعادةفائض 

Debts :الديون 

يأخذ  (INCFV)جدول حسابات النتائج نتيجة قبل الضريبة بالأما النموذج الثاني الخاص 
 :التالية العامة الرياضية النموذج األول الصيغة

Y it = C + αxit + εit 

INCFV = f(IMPR, GLFV) 

رقم  ،ائججدول حسابات النت معدل تأثير علىدالة في )التقييم  إعادةنتيجة قبل الضريبة ب

 خرى(ألامصاريف  التقييم، إعادةمعامل  التاريخية،االهتالكات وفق التكلفة األعمال، 
𝑰𝑵𝑪𝑭𝑽 =  𝒇( IMPR, 𝑩𝑵, 𝑫𝑬𝑷𝑯𝑪, 𝑹𝑪, 𝑬𝑿𝑷𝑶𝑻) 

  :ُيكتب على الشكل اآلتي حتماليةالا صيغته الُمشار إليه في والنموذج
𝑰𝑵𝑪𝑭𝑽 =  𝛃𝟎  +  𝛃𝟏IMPR + 𝛃𝟐 𝑩𝑵 + 𝛃𝟑 𝑫𝑬𝑷𝑯𝑪 + 𝛃𝟒  𝑹𝑪 + 𝛃𝟓𝑬𝑿𝑷𝑶𝑻  +  𝜺𝒕 

قيمه  أن ُيفترض والذي (error term)للمعادلة  العشوائي الخطأ حد يمثل (Uحيث )

ضرورية  ثابت، وهذه الفروض وتباين صفر يساوي حسابي وبوسط طبيعيا توزيعا موزعة

             النموذج معلمات معلمة من لكل بالكفاءة وتتصف متحيزة غير مقدرات على للحصول

(5β, 4 β,  3β2, β, 1 β,  0β ) ، مع افتراض المتغيرات مستقلة عن بعضها البعض، فإن نا

 نستبعد وجود التكامل المتزامن للمتغيرات، مع إمكانية وجوده.

 حيث ُتمثل: 

𝐈𝐍𝐂𝐅𝐕(جدول حسابات النتائجالتقييم ) إعادة: النتيجة قبل الضريبة ب 

𝐈𝐌𝐏𝐑 : معدل تأثر 



على القوائم المالية التثبيتات تقييم إعادة لتأثير تطبيقية دراسات: الثالث الفصل  

188 
 

𝐁𝐍   األعمال : رقم 

𝑫𝑬𝑷𝑯𝑪االهتالكات وفق التكلفة التاريخية : 

𝑹𝑪 التقييم إعادة: معامل 

𝐄𝐗𝐏𝐎𝐓مصاريف أخرى : 

 :والدوات واالختبارات القياسية الطريقة  2-1

 الطريقة والدوات: -2-1-1

 اإلحصائية والبرامج المستخدمة في معالجة المعطيات:  الدوات 2-1-1-1

ي جدول ومعدل التأثر ف الخاصة األموالجدول تغير معدل التأثر في  إعدادبالنسبة لكيفية 

والملحق رقم  01حسابات النتائج فقد تم االعتماد على المعادالت التالية، انظر الملحق رقم 

  على التوالي:02

=  الخاصة األموالجدول تغير معدل تأثر 
   قيمة الجدول  تغير األموال الخاصة وفق إعادة التقييم التثبيتات

    قيمة الجدول تغير األموال الخاصة وفق التكلفة التاريخية
-1 

 

 =جدول حسابات النتائج معدل تأثر 
 قيمة النتيجة قبل الضريبة وفق إعادة التقييم التثبيتات

  فيمة النتيجة قبل الضريبة وفق التكلفة التاريخية 
-1 

 

اإلحصائية كالبرامج المستخدمة في معالجة المعطيات تم االعتماد أما بالنسبة لألدوات 

 على البرنامج اإلحصائي:

اكنة: الس البانل: بهدف اختبار تجانس المعامالت وتقدير النماذج Eviews9.5* برنامج 

 النموذج المدمج، األثار الثابتة واألثار العشوائية.

 (PMGالمدمجة ) المجموعة سطو  لتقدير هاستخدام تم :Stata14 برنامج* 
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 تبارات:منهجية االخ 2-1-1-2
امالت القيام باختبارات تحديد تجانس المع البانلتقتضي أدبيات القياس االقتصادي لبيانات 

، تجانسةم قبل تقدير النماذج، فهل النماذج المقدرة هي نماذج متجانسة لجميع المعامالت أم غير

لحدود هل هي متجانسة بالنسبة ل ،ستقلةالمثم إذا كانت متجانسة بالنسبة لمعامالت المتغيرات 

انسة بالنسبة للحدود الثابتة هل عدم التجانس هذا هو عبارة الثابتة أم ال، فإذا كانت غير متج

جب ي تحديد الهيكل التجميعيلذا ففي بادي األمر سوف نقوم  ،أثار ثابتة أم أثار عشوائيةعن 

طريقة إلجراء اختبارات التجانس  1232Hsiaoإجراء اختبارات تجانس المعامالت، ولقد اقترح 

 :لى الشكل التاليع

 التجانس ت(: اختبارا8-3الشكل)

 ال    نعم                                            
 
 

 نعم                        ال                                                       
 
 

 ال نعم                                                  
 
 
 

Source : Bourbonnais, R. (2011). Econométrie. Paris, France : Dunod., p333 

𝑯𝟎اختبار الفرضية -
𝟏 :𝒂𝟎𝒊 = 𝒂𝟎  ،𝜷, = 𝜷𝒊

, 

𝐻0
1 ∶  𝑖 = 𝛼 & 𝑖 =    𝑖 

𝑦𝑖𝑡 = 𝛼 + 𝑥𝑖𝑡 + e𝑖𝑡  𝐻0
2 ∶  𝑖 =     𝑖 

𝑦𝑖𝑡 = 𝑖 + 𝑥𝑖𝑡𝑖 + e𝑖𝑡  

……(2). 
𝐻0

3 ∶  𝑖 = 𝛼   𝑖 

𝑦𝑖𝑡 = 𝑎 + 𝑥𝑖𝑡 + e𝑖𝑡  𝑦𝑖𝑡 =  𝑖 + 𝑥𝑖𝑡 + e𝑖𝑡  
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يعتمد اختبار هذه الفرضية على اختبار فيشر حيث تعطى إحصاء فيشر على الشكل 
 التالي:

𝐹1 =
(𝑅𝑆𝑆𝐶1 − 𝑅𝑆𝑆)/((𝑛 − 1)(𝑘 + 1))

𝑅𝑆𝑆/(𝑁 − 𝑡(𝑘 + 1))
 

𝑯𝟎مجموع مربعات البواقي المقيدة حسب الفرضية  :𝑅𝑆𝑆𝐶1  حيث
نموذج الفرضية ، 𝟏

𝑁يتكون من معادلة واحدة تحتوي على  × 𝑇  مالحظة تقدر معالم النموذج بواسطة المربعات

 الصغرى العادية.

𝑅𝑆𝑆مربعات البواقي غير المقيدة والذي يساوي  : مجموع 𝑅𝑆𝑆 = ∑ 𝑅𝑆𝑆𝑖
𝑛
𝑖=1 

𝑅𝑆𝑆𝑖مربعات البواقي الخاص بمعادلة الفرد  : مجموعI 

n)]المجدولة بدرجة حرية Fأكبر من  1Fإذا كانت  − 1)(K + 1)،N − t(K + 1)] 

𝑯𝟎نرفض الفرضية
 .αعند مستوى معنوية  𝟏

𝑯𝟎اختبار الفرضية -
𝟐 :𝜷, = 𝜷𝒊

, 
يعتمد اختبار هذه الفرضية على اختبار فيشر حيث تعطى إحصاءة فيشر على الشكل 

 التالي.

𝐹2 =
(𝑅𝑆𝑆𝐶2 − 𝑅𝑆𝑆)/((𝑛 − 1)(𝑘))

𝑅𝑆𝑆/(𝑁 − 𝑡(𝑘 + 1))
 

𝑯𝟎:مجموع مربعات البواقي المقيدة حسب الفرضية 𝑅𝑆𝑆𝐶2 : حيث
نموذج الفرضية  ،𝟐

 .عن نموذج اآلثار الثابتة لألفرادعبارة 

n)]المجدولة بدرجة حرية Fأكبر من  2Fإذا كانت  − 1)(K)،N − t(K + نرفض  [(1

𝑯𝟎الفرضية
 .αعند مستوى معنوية  𝟐



على القوائم المالية التثبيتات تقييم إعادة لتأثير تطبيقية دراسات: الثالث الفصل  

191 
 

𝑯𝟎اختبار الفرضية
𝟑 :𝒂𝟎𝒊 = 𝒂𝟎  

 يعتمد اختبار هذه الفرضية على اختبار فيشر حيث تعطى إحصاءة فيشر على الشكل التالي

𝐹3 =  
(𝑅𝑆𝑆𝐶1 − 𝑅𝑆𝑆𝑐2)/(𝑛 − 1)

𝑅𝑆𝑆𝑐2/(𝑛 × (𝑡 − 1) × 𝑘)
 

n)]المجدولة بدرجة حرية Fأكبر من  3Fإذا كانت  − 1)،n × (t − 1) × (K)] 

𝑯𝟎نرفض الفرضية
 لثابتةثار ان هذه االختالفات يطلق عليها باآلأحيث  αعند مستوى معنوية  𝟐

إن هذه النتيجة ال تحقق إال إذا تم قبول الفرضية البديلة وهذا عند تجاوز اإلحصائية المحسوبة 

لة الخطوة الثانية هي القيام بعملية المفاض ،الثالثالقيمة الجدولية عند أحد مستويات المعنوية 

ضي الفرضية الصفرية فعالية تحيث تق hausman اختبارعبر ثار الثابتة والعشوائية آلبين ا

ثار العشوائية مقارنة مع مقدر األثار الثابتة، أما الفرضية البدلية فتعني فعالية مقدر مقدر اآل

 األثار الثابتة. 
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 اختبار نموذج الدراسة  2-2
 لنماذج الدراسة:اختبارات تجانس المعامالت -2-2-1

 إعادةالمعد وفق  الخاصة الموالجدول تغير (: اختبارات التجانس للنموذج الول 11-3الجدول )
 (EQUITYFVالتقييم )

 
 Eviews9.5 مخرجات البرنامج اإلحصائيالمصدر: 

𝑯𝟎 اختبار الفرضيةمن خالل نتائج الجدول أعاله وبخصوص 
𝟏 :𝒂𝟎𝒊 = 𝒂𝟎  ،

𝜷, = 𝜷𝒊
وى التجانس الكلي( عند مست)العدم قبول فرضية  إلىتشير نتائج اختبار فشير   ,

لهذا نقوم بتقدير النموذج المدمج و مما يعني أن جميع المعامالت للنموذج متجانسة  %5معنوية 

مرتبطة غير ال المعادالت بواسطة طريقة ة التباينات والتباينات المشتركةمع حساب مصفوف

أجل تفادي المشاكل القياسية الخاصة بعنصر الخطأ والتي تتمثل في عدم  من SUREظاهريا

 جانس التباين واالرتباط الذاتي لألخطاء.ت
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التقييم  إعادةوفق  جدول حسابات النتائجالثاني  التجانس للنموذج(: اختبارات 12-3الجدول )
(INCFV) 

 
 Eviews9.5 مخرجات البرنامج اإلحصائيالمصدر: 

𝑯𝟎اختبار الفرضيةمن خالل نتائج الجدول أعاله وبخصوص 
𝟏 :𝒂𝟎𝒊 = 𝒂𝟎  ،

𝜷, = 𝜷𝒊
وى التجانس الكلي( عند مست)العدم قبول فرضية  إلىتشير نتائج اختبار فشير   ,

مما يعني أن جميع المعامالت للنموذج متجانسة لهذا نقوم بتقدير النموذج المدمج  %5معنوية 

 بواسطة طريقة المعادالت غير المرتبطة المشتركة والتباينات التبايناتساب مصفوفة ح مع

من أجل تفادي المشاكل القياسية الخاصة بعنصر الخطأ والتي تتمثل في عدم  SUREظاهريا

 جانس التباين واالرتباط الذاتي لألخطاء.
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 تقدير النماذج وتحليل النتائج:-2

التقييم  إعادةالمعدة وفق  الخاصة الموالجدول تغير النموذج تقدير  2-1    

(EQUITYFV:) 

 (:PMG)وسط المجموعة المدمج تُبين نتائج التقدير الموضحة في الجدول أدناه مقاربة

التقييم  إعادةالمعدة وفق  الخاصة الموالجدول تغير (: مقدرات للنموذج الول 13-3الجدول )

(EQUITYFV) 

 

 Eviews9.5 المصدر: مخرجات البرنامج اإلحصائي 

 لىإالتقييم  إعادةالمعدة وفق  الخاصة األموالجدول تغير ُيشير تقدير نموذج المدمج ل

جدول تغير  ،الخاصة األموالجدول تغير للمتغيرات المستقلة: معدل تأثر يجابية إوجود تأثيرات 

التقييم  إعادة التقييم، فائض إعادةوفق التكلفة التاريخية، النتيجة قبل الضريبة ب الخاصة األموال
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، هذا التأثير (التقييم التثبيتات إعادةالمعدة وفق  الخاصة األموالجدول تغير في المتغير التابع )

 .%1معنوي عند مستوى داللة 

 وفقا للتكلفة التاريخية إيجابيا في الخاصة األموالجدول تغير من الجدول أعاله ُتؤثر 

 %1واألثر معنوي عند مستوى داللة  التقييم، عادةإلالمعدة وفقا  الخاصة األموالجدول تغير 

ة التاريخية وفقا للتكلف الخاصة األموالجدول تغير بالمئة، ونالحظ من مخرجات التقدير أن ارتفاع 

 .1.00012 بـالتقييم  عادةإلوفقا  الخاصة األموالجدول تغير ارتفاع في قيمة  إلىيؤدي  1بـ 

 : تحليل العالقة محاسبيا واقتصاديا والتعليق عليها  -
جدول إيجابيا في  (𝐈𝐌𝐏𝐀𝐂𝐓𝐑𝐀𝐓𝐄) الخاصة األموالجدول تغير تأثر  يؤثر معدلكما 

بالمئة،  %1داللة ، واألثر معنوي عند مستوى التقييم عادةإلالمعدة وفقا  الخاصة األموالتغير 

 إلىيؤدي  1بـ  الخاصة األموالجدول تغير معدل تأثر ونالحظ من مخرجات التقدير أن ارتفاع 

 .8.03وفقا للقيمة العادلة بـ  الخاصة األموالجدول تغير ارتفاع في قيمة 

 (REVAPLUSالتقييم ) إعادةفائض ومن مخرجات التقدير نسجل عالقة تأثير طردي بين  -

وى ، واألثر معنوي عند مستالتثبيتات التقييم إعادةوفق  المعدة الخاصة األموالجدول تغير و 

 1بـ  (REVAPLUSالتقييم ) إعادةفائض بالمئة، ونالحظ من مخرجات التقدير أن  %1داللة 

 .0.20ـ بالتقييم التثبيتات  عادةإلوفقا  الخاصة األموالجدول تغير ارتفاع في قيمة  إلىيؤدي 



على القوائم المالية التثبيتات تقييم إعادة لتأثير تطبيقية دراسات: الثالث الفصل  

196 
 

عند المستوى  إحصائيا( أثر طردي دال RHCPTAX) التقييم إعادةنتيجة قبل الضريبة بلل إن -

كلما  0.5022بـ  التقييم عادةإلالمعدة وفقا  الخاصة األموالجدول تغير رتفع ي، حيث 1%

 ارتفعت قيمة النتيجة قبل الضريبة بوحدة واحدة.

دول جكل من معدل تأثر أما من حيث تفسير المتغيرات المستقلة للمتغير التابع، فإن  -

وفق التكلفة  الخاصة األموالجدول تغير (، 𝐈𝐌𝐏𝐀𝐂𝐓𝐑𝐀𝐓𝐄) الخاصة األموالتغير 

 إعادة (، فائضRHCPTAXالتقييم ) إعادة(، النتيجة قبل الضريبة بEQOUITYHCالتاريخية )

المعدة وفق  الخاصة األموالجدول تغير من سلوك:  %22(، ُيفسر REVAPLUSالتقييم )

 .(EQUITYFVالتقييم ) إعادة

 (:INCFVالتقييم ) إعادةوفق جدول حسابات النتائج تقدير النموذج الثاني  2-2

 (:PMG)وسط المجموعة المدمج تُبين نتائج التقدير الموضحة في الجدول أدناه مقاربة
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 (EQUITYFVالتقييم ) إعادةوفق  نتيجة قبل الضريبةالثاني  مقدرات للنموذج(: 14-3الجدول )

 

 Eviews9.5 المصدر: مخرجات البرنامج اإلحصائي 

 تحليل العالقة محاسبيا واقتصاديا والتعليق عليها:  -

 المجموعة سطو  بطريقةالتقييم  إعادةوفق  المعدلجدول حسابات النتائج نموذج ُيشير تقدير 

 :يلي ما ( إلىPMG)المدمج

جدول التابع ) في المتغيرللمتغير المستقل المتمثل في رقم األعمال يجابية إوجود تأثيرات  -

 .%1(، هذا التأثير معنوي عند مستوى داللة التقييم إعادةحسابات النتائج وفق 

كلفة االهتالكات وفق الت أخرى،للمتغيرات المستقلة: مصاريف وجود تأثيرات سلبية  -

أثير معنوي عند هذا التو (، التقييم إعادةوفق  نتيجة قبل الضريبةفي المتغير التابع )التاريخية 

 .%1مستوى داللة 
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 الفرضيات:  اختبار-4

  يلي: ما وجدنا السابقة االختبارات خالل من

فائض إعادة  بين بالمائة 1 %معنوية مستوى عند إحصائية داللة ذو طردي أثر يوجد  -

 ذو عكسي ثرأ يوجد كما وفق إعادة التقييم، المعدة الخاصة األموالجدول تغير و تقييم التثبيتات 

 الخاصة األموالجدول تغير و  التأثر معدل بين بالمائة 1% معنوية مستوى عند إحصائية داللة

 داللة ذو معنوي رأث يوجد ال بأنه القائلة الثانية الفرضية ينفي ما وهو ،وفقا إلعادة التقييم المعدة

  ؛الخاصة األموالجدول تغير  على إعادة تقييم التثبيتات لتطبيق إحصائية

 قييم إعادة الت وفق المعد جدول حسابات لنتائج بين حصائيةإ داللة ذات عالقة يوجدال  -

 يوجد طويلال المدى في بينما ، القصير المدى فيإعادة التقييم  فائضو  التأثير معدل من وكل

إعادة تقييم  وخسائر أرباح بين بالمائة %1 معنوية مستوى عند إحصائية داللة ذو طردي أثر

 داللة وذ عكسي أثر يوجد كما ،إلعادة التقييم وفقا المعدجدول حسابات النتائج و  التثبيتات

 فقاو جدول حسابات النتائج المعد و  التأثر معدل بين بالمائة% 1 معنوية مستوى عند إحصائية

 إحصائية داللة ذو معنوي أثر يوجد ال بأنه القائلة الثالثة الفرضية يثبت ما وهو ،إلعادة التقييم

 المدى في( تائج )جدول حسابات الن الضريبة قبل الربح صافي علىإعادة تقييم التثبيتات  لتطبيق

 .الطويل المدى في ينفيها بينما القصير،
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 التغير الهيكلي لنموذجي الدراسة: اختبارالمطلب الثاني:  

القياسي، ُصمم في  قتصادالامن األساليب المعتمدة في  (The Chow Test)اختبار شاو   

األصل لتحليل نفس المتغيرات في فترتين زمنيتين مختلفتين أو أكثر، لتحديد ما إذا كانت متماثلة 

يعنى قياس عدم تغير معالم النموذج  Chowبما يكفي لتكون مجمعة معًا، بتعبير آخر فإن  اختبار 

 .1خالل العينتين

 : 2عمليا، ليكن لدينا النموذج الخطي العام كما يلي
Y= βX + U 

والقائلة بعدم تغير معالم النموذج  0Hحيث لدينا فترتين زمنيتين ونريد اختبار الفرضية 
 وتكون : 1n ، 2n  خالل العينتين 

H0: β1 = ४ 1 ,  β2 = ४ 2 , …… , βk = ४ k 

 التالي:ولنضع نموذج العينتين على الشكل 

Y1= X1 β1 + U1      :  i = 1, 2 ,…. n1 

Y2= X2 β2 + U2      :  i = n1 + 1, …. n1 + n2 

 هي :  0H، لتكون الفرضية  x  k 2nهي  2Xو  x  k 1nهي  1X حيث أن  
H0: β1 = β2 …………………. 1 

 ويكون النموذج غير المقيد على الشكل: 

                                                           
1. Howard B. Lee, Using the Chow Test to Analyze Regression Discontinuities, Tutorials in 

Quantitative Methods for Psychology, 2008, Vol. 4, N 2, P 46.  
http://www.tqmp.org/Content/vol04-2/p046/p046.pdf 

-122، ص ص 1222، ديوان المطبوعات الجامعية، الجزائر، 1، جمدخل لنظرية القياس االقتصادي. تومي صالح، 2 
128. 

 

http://www.tqmp.org/Content/vol04-2/p046/p046.pdf
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   1 1 1

2 2 2

0

0

Y X

Y X U



   …………………….2 

 الشكل اآلتي: إلى 1X ،2Xولنجز ء المصفوفتين 
 1 1 01:X i X  ,  

2 22 0:X i X     

x  2nهي   02Xو  x (k  1n- (1هي   01Xمعرفتين من قبل، بينما  2iو  1iحيث أن 
(k - 1) 

 من الشكل: 2وعليه ُتكتب المعادلة 

 
1

1 01 01

1

2
2 02 2

02

0 0

0 0

C
i X

I X C

Y

Y U




 
        

 

………………3 

بالعينة الثانية.  حد ثابت خاص كذلك 1Cيمثل الحد الثابت الخاص بالعينة األولى،  1Cحيث أن  

ا النموذج x 1 (1-k  )هي  01βللعينة األولى و x 1 (1-k  )فهي   01βأم ا  للعينة الثانية. أم 

 فهو :  2β  = 1β  :0Hالمقيد           
1 1

2 2

Y X

Y XY U        

 ُيصبح النموذج أعاله على الشكل: 2Xو  1Xوبناء على تجزئة كل من 
011 1

2 2 02

XY i

Y i X U      …………….4 
ويكون اختبار فرضية تساوي معالم االنحدارين للفترتين المخلفتين بواسطة تقدير المعادلة 

n 1n +2 – ( بدرجات حرية هي s 1s +2التي نرمز لها بـ ) URSSللحصول على  4غير المقيدة 
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S :لمتاحة ا مجموع مربعات البواقي في النموذج التجميعي المقدر باســـــتخدام المشـــــاهدات الكلية

 التكتل معا.للفترة قبل التكتل والفترة بعد 

 -1S  : ـــــوممجموع مربعات البواقي في النموذج المقدر للفترة قبل ـــــرسـ ـــــذي المـ ـــــيـ ـــــفـ ـــــنـ  – 00 رقم تـ
 وغير كلالهتال القابلة العينية الثابتة األموال تقييم إعادة بشــــــــــــــــروط المتعلق 2000 لسـنة 210
 .لالهـتـالك الـقـابـلـة

 -2S :  ـــــوممجموع مربعات البواقي في النموذج المقدر للفترة بعد ـــــرسـ ـــــذي المـ ـــــيـ ـــــفـ ـــــنـ  – 00 رقم تـ
 وغير كلالهتال القابلة العينية الثابتة األموال تقييم إعادة بشــــــــــــــــروط المتعلق 2000 لسـنة 210
 .لالهـتـالك الـقـابـلـة

 -1n  :ـــــوم تطبيق عدد المشاهدات للفترة قبل ـــــرسـ ـــــذي المـ ـــــيـ ـــــفـ ـــــنـ  2000 لسنة 210 – 00 رقم تـ

 .لالهـتـالك ـةالـقـابـل وغير لالهتالك القابلة العينية الثابتة األموال تقييم إعادة بشـروط المتعلق

 -2n  : ــــرســـــومعدد المشاهدات للفترة بعد ــــيـــــذي المـ ــــنـــــفـ  المتعلق 2000 لسنة 210 – 00 رقم تـ

 .ـالكلالهـت الـقـابـلـة وغير لالهتالك القابلة العينية الثابتة األموال تقييم إعادة بشـروط

k  :الهيكلية المقدرة في كل النموذج عدد المعلمات. 
وفق المعد  الخاصة الموالجدول تغير (: اختبار التغير الهيكلي للنموذج الول 15-3الجدول )

 (EQUITYFV)التقييم التثبيتات  إعادة

 
 Eviews9.5 مخرجات البرنامج اإلحصائيالمصدر: 

تقييم ال إعادةوفق جدول حسابات النتائج الثاني  للنموذج الهيكلي التغير اختبار(: .1-3الجدول )
 (INCFVالتثبيتات )

 
 Eviews9.5 خمرجات الربنامج اإلحصائيالمصدر: 
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 تحليل العالقة محاسبيا والتعليق عليها: 
التحقق اختبار وجود تغير هيكلي للنموذج  إلىالذي يهدف  Chowاختبار  من خالل نتائج

 األموال تقييم إعادة بشـروط المتعلق 2000 لسنة 210 – 00 رقم تـنـفـيـذي المـرسـومقبل وبعد 

التثبيتات تقييم  عادةإالذي أشاد بالتطبيق و  لالهـتـالك الـقـابـلـة وغير لالهتالك القابلة العينية الثابتة

من  ركبفإن اإلحصائية المحسوبة والتي تتبع توزيع كاي مربع لهذا األخير أ ،2007 لعام

ا ُيشير وهذ ،بالمئة نقول النموذجين يحتويان على تغير هيكلي 5%الجدولية عند مستوى معنوية 

تطبيقها(،  وبعدتثبيتات التقييم  إعادةأن المتغيرات في فترتين زمنيتين مختلفتين )قبل تطبيق  إلى

مكننا وهو ما يُ  ،تغير معالم النموذجين خالل العينتين إلىُيشير  Chowبتعبير آخر فإن  اختبار 

 التابعمتغير ال علىالتثبيتات تقييم  إعادةمن الحكم على التغير الحاصل بعد تطبيق محاسبة 

 .تاتتقييم التثبي إعادةالنتائج وفق  وجدول حسابات الخاصة األموالجدول تغير الممثل في 

  الفرضيات:اختبار -1

  يلي: ما وجدنا السابقة االختبارات خالل من

 م 2000 العام من ابتداء الثاني النموذج في هيكلي تغير وجود Chow اختبار أثبت -

  ظام المحاسبي المالي الن تطبيق )قبل مختلفتين زمنيتين فترتين في المتغيرات أن إلى يشير وهذا

SCF على لحكما من يمكننا ما وهو العينتين، خالل النموذج معالم تغيرت حيث ،(تطبيقه وبعد 

 بشـروط المتعلق 2000 لسنة 210 – 00 رقم تـنـفـيـذي المـرسـوم تطبيق بعد الحاصل التغير

 المستقل المتغير علىلالهـتـالك  الـقـابـلـة وغير لالهتالك القابلة العينية الثابتة األموال تقييم إعادة

 الرابعة، رضيةالف ينفي ما وهو ،(جدول حسابات النتائج الضريبة قبل الربح صافي في المتمثل
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 وبعد قبل ججدول حسابات النتائ علىتقييم التثبيتات  إعادة تطبيق أثر يختلف ال بأنه القائلة

  .SCFالنظام المحاسبي المالي  اعتماد

 عدم إلى يشير وهذا األول، النموذج في هيكلي تغير وجودإلى  Chow اختبار أثبت -

 00 رقم تـنـفـيـذي ـومالمـرس تطبيق )قبل المختلفتين الزمنيتين الفترتين في النموذج معلمات تغير

 وغير تالكلاله القابلة العينية الثابتة األموال تقييم إعادة بشـروط المتعلق 2000 لسنة 210 –

 تطبيقال عدب حاصل تغير وجود  على الحكم من يمكننا ما وهو (،تطبيقه وبعد لالهـتـالك الـقـابـلـة

نفي ي ما ووه ،التقييم عادةإل وفقا الخاصة األموالجدول تغير  في الممثل التابع المتغير على

 األموال جدول تغير علىالتقييم  إعادة تطبيق أثر يختلف ال بأنه القائلة الخامسة الفرضية

  .المحاسبي الماليالنظام  اعتماد وبعد قبل الخاصة
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 خالصة الفصل الثالث: 

 خيصتشفحواه حول  كان األول المبحثففي  مبحثين، إلىقسم  والذي الفصل هذا في

من خالل  ،لماليةا مؤشراتال بعض ودراسةالجزائرية،  المؤسسات في التثبيتات تقييم إعادة تطبيق

سب التاريخية وبإعادة التقييم وهذا األخير يعطي نمقارنة نسب التحليل المالي المقيدة بالتكلفة 

 حقيقية أكثر موثوقية في المعلومات المالية من أجل استخدامها لمتخذي القرار على خالف قيمة

 التكلفة بالتاريخية يعطي تحليل مضلل. ب التثبيتات

 التقييم عادةإ بتطبيق المالية القوائم تأثر لمدى قياسية بدراسة فقمنا الثاني المبحث في أما

ث لثال الدراسة تناولت وقد ،جئجدول حسابات النتاو  الخاصة األموالجدول تغير من جانب 

 من مجموعة باستخدام وذلك م، 2002 إلى م 2002 من للفترة في الجزائر ىمؤسسات كبر 

ييم التثبيتات التق إعادة لتطبيق إحصائية داللة ذو أثر وجود إلى وتوصلنا حصائية،اإل االختبارات

 غيرت وجود إلىأيضا  توصلناكما  وجدول حسابات النتائج  الخاصة األموالجدول تغير  على

 تقييم إعادة بشـروط المتعلق 2000 لسنة 210 – 00 رقم تـنـفـيـذي المـرسـوم تطبيق بعد هيكلي

 إحصائية اللةد ذو أثر له كان  لالهـتـالك الـقـابـلـة وغير لالهتالك القابلة العينية الثابتة األموال

جدول و  (ات النتائججدول حساب) الضريبة قبلالنتيجة الصافية  علىتقييم التثبيتات  إعادة لتطبيق

 .تطبيقال جراء المؤسسات لهذه الخاصة األموالتغير 
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والمهني  ألكاديميا الفكر في كبير اهتمام موضعالتثبيتات  تقييم مشكلة كانت طويلة لفترة    

 بناء   ألصولا تقييم نظام من تدريجيا   االنتقال يعتزمالذي  الدولية المحاسبة معاييرال ومجلس

 حدثت حيث ،ةالثابت األصول قيمة في السيما ،ةالحالي القيمة نظام إلى التاريخية التكلفة على

 الدولية. ةمعايير المحاسبتماشت مع  لكونها ،ومنها الجزائر مختلفة بلدان في مماثلة تطورات

وفا معينة لتقييم التثبيتات وكل بديل يعكس ظر بديلين  البيئة المحاسبية الجزائرية تأتاح    

بديل  علىحيث استهدف هذا البحث الوقوف المؤسسة خالل الدورة المحاسبية، ثر على تؤ 

 ال أنه توجد مؤسساتإعملية تطبيقه،  في قلةالتقييم الذي مس أهم جوانبه، رغم وجود 

 .ينعكس باإليجاب على القوائم المالية بدوره الذيو  إعادة التقييم استطاعت تطبيق

قييم فيما يخص إعادة ت تشريعات قانونية البيئة المحاسبية الجزائرية عدة  شهدت كما    

اآلن، وكل مرسوم يأتي الذي هو ساري لحد  7112الى غاية  0991التثبيتات ابتداء  من 

 ماإعادة التقييم وال سيفيما يخص  ةالعام طراألحدد مرسوم األخير فال خر،باختالف عن اآل

 المـوافـق 0271 عـام الـثـانـيـة جـمـادى 09 في مؤرخ 701 – 12 رقم تـنـفـيـذيال في المـرسـوم

 وغير كلالهتال القابلة العينية الثابتة األمـوال تقييم إعادة شـروط حـددي ،7112 سـنـة يـولـيـو 2

 والهيئات للمؤسسات 7112 سنة ديسمبر 10 في المقفلة الميزانية في الـواردة لالهـتـالك الـقـابـلـة

حداث والعمليات والظروف التي إبراز جميع األلى إ، الذي يهدف التجاري للقانون الخاضعة

تؤثر على المؤسسة خالل الدورة المحاسبية وهذا من أجل رفع مستوى مصداقية القوائم المالية، 

 .المحافظة على قيمة المؤسسةالمالية  القوائم مستخدميحتى تتيح إلى 
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ترتكز حول إعادة تقييم التثبيتات وتأثيرها على القوائم المالية في ومن خالل الدراسة التي 

ائج على لى مجموعة من النتإتوصلنا  لعينة من مؤسسات جزائرية البيئة المحاسبية الجزائرية

 ضوئها نقترح بعض التوصيات كما يلي: 

  نتائج الدراسة المتعلقة بالجانب النظري: -1

 معلوماتال مةئومال موثوقية درجة من يرفعإعادة تقييم التثبيتات بشكل دوري  تطبيق -

 .الجزائرية للمؤسسات المالية التقارير في الواردة المحاسبية

 المعوقات من عةبمجمو  تصطدم الجزائرية المؤسسات فيإعادة تقييم التثبيتات  تطبيق عملية -

 .نشط مالي سوق غياب أبرزهاولعل  والعراقيل

 للوضع يةحقيق صورة ينقل التضخم فترات في التثبيتات تقييم إعادة نموذج تطبيق -

 أكثر ةالمؤسس أداء تقييم يجعل مما ،المالية للبيانات أفضل وعرض للمؤسسة قتصاديإلا

 .المستثمرين قرارات لترشيد موثوقية وأكثر مةئمال

 لحقيقيا حسابات النتائججدول  عرض عدم إلى يؤديالتاريخية،  التكلفة نموذج تطبيق -

 مما الحقيقية اقيمته عن تقل والتي التاريخية، التكلفة أساس على االهتالك واحتساب للشركة،

 أعلى رائبض وفرض الدورة نتيجة تضخيم إلى يؤديهذا و  ،التمويلية قدرتها على سلب ا يؤثر

 .الشركة على

 على لبيةس ثارآ عنه تنتج أسعارها ارتفاع بعد الثابتة األصول مييتق بإعادة اميالق عدم -

 ابتةالث أصولها لتمويل كافية اهتالكات تجميع من المؤسسة تمكين عدم مثل المؤسسة
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 بتاريخ ةيقيقالح متهايبق األصول ظهور عدم وكذا ةيكل بصفة هاكاهتال تم التي لها ةالمعاوض

 .شرائها بتاريخ األصول هذه مةيق تظهر بل ،الميزانية هذه عدادإ

 جوانبب والمتعلقة المالية المحاسبة نظام في المتضمنة المحاسبية اإلجراءات مراعاة عدم -

 خالل من وذلك مصداقيتها ةيالمال القوائم فقدي   أن شأنه منالذي  المحاسبي التقييم عملية

 لمركزا عناصر وقياس األعمال نتائج قياس من كل ضبط وعدم النوعية للخصائص فقدانها

 قتصاديةاإل ةالمؤسس لجوء عدم أن التطبيقية اتالدراس أثبتت ، كماقتصاديةإلا للمؤسسة المالي

 ةيلمالا القوائم فقدان منها: سلبية نتائج ظهور إلى ؤديي موجوداتها مييتق إعادة لعملية

 .متهائومال لموثوقيتها

 نتائج الدراسة المتعلقة بالجانب التطبيقي:  -2

 7119الى  7117تقييم في المؤسسات الجزائرية للفترة من تمت الدراسة التطبيقية إلعادة 

ي البيئة ف تقييم التثبيتاتتطبيق إعادة تشخيص  كان حول من جانبيين الجانب األول 

ر من توظيف عناصعلى مؤسسات جزائرية من خالل المحاسبية الجزائرية، والتي اقتصرت 

عادة التقييم، فكلالتحليل المالي بين الت  قد عنيلجانب الثاني من الدراسة فما اأة التاريخية وا 

ن خالل استخدام معلى القوائم المالية للمؤسسات جزائرية  التثبيتات تقييمإعادة بأثر تطبيق 

ثالث مؤسسات من ( لعينة مكونة panal dataمنهجية بيانات السالسل الزمنية المقطعية )

 النتائج التالية:  إلى وتوصلنا 7119لى إ 7117للفترة من 
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كثير من  لال فيضم المالي للقوائم المالية على أساس التكلفة التاريخية يكون التحليل -

 ألصولاالعائد على  التحليل المالي لربحية تتمثل في معدلوهذا تبين من خالل  الحاالت

 للمؤسسات.األصول معدل دواران التحليل المالي لنسب النشاط تتمثل في و 

غير األموال جدول تتقييم التثبيتات على لتطبيق إعادة  ذو داللة إحصائيةيوجد أثر معنوي  -

 ؛الخاصة

ي الربح قبل على صافلتطبيق إعادة تقييم التثبيتات  إحصائيةمعنوي ذو داللة  أثرال يوجد  -

في المدى  أكثرفي المدى القصير، بينما يظهر هذا األثر  (جدول حسابات النتائج)الضريبة 

 ل.يالطو 

 تطبيق عدبتقييم التثبيتات على قائمة جدول حسابات النتائج يختلف أثر تطبيق إعادة  -

 الثابتة األموال تقييم إعادة بشـروط المتعلق 7112 لسنة 701 – 12 رقم تـنـفـيـذي المـرسـوم

 .لالهـتـالك الـقـابـلـة وغير لالهتالك القابلة العينية

 تطبيق عدب جدول تغير األموال الخاصةتقييم التثبيتات على يختلف أثر تطبيق إعادة  -

 الثابتة األموال تقييم إعادة بشـروط المتعلق 7112 لسنة 701 – 12 رقم تـنـفـيـذي المـرسـوم

 .لالهـتـالك الـقـابـلـة وغير لالهتالك القابلة العينية

بيقاتها في وتطالتثبيتات تقييم دراسة إعادة نتائج على ضوء  البحث: توصياتاقتراحات و 

المؤسسات الجزائرية نقترح مجموعة من التوصيات التي من شأنها المساهمة إيجابيا في 

  االستفادة من محاسن التقييم:
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ضرورة توفير الكوادر والكفاءات القادرة على مسايرة التطورات والتحسينات التي يقوم بها  -

ر المحاسبة الدولية فيما يخص تطبيق المعايير واللوائح المتعلقة بالقيمة كل من مجلس معايي

   .العادلة

 يألصلا االهتالكقيمة  الفرق بين دراجمن قبل النظام المحاسبي المالي في إ النظر إعادة -

دم جل تخطي عأحساب اإليرادات وذلك من  في تقييم إعادة ساسأ على تالك المحسوبهواال

 قبول الزيادة في النتيجة الجبائية. 

 أو يادةز  قبول عدم على تنص التي الجبائية اإلدارة من الصادرة الوثيقة في النظر إعادة -

 .الجبائية النتيجة في التقييم إعادة عن الناجمة االهتالك مصاريف نقصان

 لةالمستعم والممتلكات الملموسة األصول لتداول ةإلكتروني منصات نشاءإ على العمل -

 .معطياتها على والقياس المعلومة على للحصول

 قيمتها والتي اتللتثبيت الجزائرية السلطات قبل من جباريةإ قانونية تقييم إعادة عملية تنظيم -

 .للمؤسسة مستقبلية منافع تقدم مازالت والتي معدومة، الصافية المحاسبية

 فاق البحث آ-3

 مجموعة نقترح ،ةالماليعلى القوائم  وأثرهتقييم التثبيتات إعادة  تناولت التي الدراسة هذه عدت

  يلي: فيما تتمثل بالدراسة، الجديرة البحثية المواضيع من

يئة المحاسبية في الب التثبيتات تقييم إعادة تطبيق مبعد المصاحبة المخاطرونمذجة  تقييم -

 .الجزائرية
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في البيئة  لماليةا للمؤسسات المالية البيانات صدق علىإعادة تقييم التثبيتات  تطبيق تأثير -

  .المحاسبية الجزائرية

 .زائريةالج المالية المؤسسات في عنها واإلفصاح العادلة القيمة لقياس المراجعة تحديات -

 الجزائرية. فيللمصار  التشغيلي األداء مؤشرات علىإعادة تقييم التثبيتات  تطبيق أثر -
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  : المراجع باللغة العربية

 الكتب : 

 المحاسبة رلمعايي وفقا المحاسبي واإلفصاح والتقييم القياس: المالية المحاسبة نور، أحمد .1

 .4002مصر، اإلسكندرية، للنشر، الجامعية الدار والمصرية، والعربية الدولية

 ألولى،ا الطبعة االعمال، بمنشآت القرارات واتخاذ المالية االدراة صديق، الخالق عبد أنور .4

 .1891الرياض، العزيز، عبد الملك جامعة

 محاسبةال لمعايير العملى التطبيق مع الدولية المحاسبة سالم،  وحلس يوسف  جربوع .3

 .4001 االردن، االولى، الطبعة ، الدولية

 دار دية،االقتصا المؤسسات في للتثبيتات الداخلي التدقيق ،عمارة ومريم الدين نور حامد  .2

 .4012، مصر القاهرة للنشر، زهران

 المفتوحة العربية األكاديمية منشورات المتقدم، المالي التحليل شحادة، محمود خليل، حسين .5

 النشر. سنة بدون المحاسبة، قسم واالقتصاد، اإلدارة كلية الدنمارك، في

 معايير ةالدولي المحاسبية المعايير موسوعة الريشاني، معذى سمير قاضي، يوسف حسين .2

 والتوزيع، شرلل الثقافة دار المالية، البيانات عرض األول الجزء والدولية المالية التقارير إعداد

 .4014 األولى الطبعة

 منشورات الدولية، والمعايير scfوفق المالية المحاسبة في الواضح ربيع، بن حنيفة .1

 .4013،الجزائر(. 01 المجلد)اكليك،
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دارة المعرفة ااقتصاد محمود، على احمد خالد   .9  المؤسسات أطار في المالية األزمات وا 

 .4018 مصر، الجامعي، الفكر دار االقتصادية،

 .4010االردن، عمان، للنشر، وائل دار مالي، وتحليل إدارة الشديفات، ابراهيم خلدون .8

 شرللن الجنادرية دار الثاني، الجزء: المالية المحاسبة مبادئ ربه، عبد محمد رائد   .10

 .4012األردن، عمان والتوزيع،

 عمان ،والتوزيع للنشر الجنادرية دار والمؤسسات، المنظمة نظرية ربه، عبد محمد رائد   .11

 .4014 األردن،

 عّمان، ،والتوزيع للنشر العلمية اليازوري دار العائلية، الشركات تقييم ،الدبل رندة  .14

 .4018األردن،

 تثماريةاالس القرارات صناعة مدخل المالية، القوائم تحليل كتاب الحكيم، حسين سلمان .13

 .4011سوريا، دمشق رسالن، ومؤسسة دار واالئتمانية،

 الكويت، للطباعة، السالسل ذات دار المحاسبة، نظرية مهدي، عباس الشيرازي،   .12

1880. 

 اللطيف عبد دار المالي، المحاسبي النظام حسب المالية المحاسبة حواس، صالح  .15

 .4012،الجزائر للطباعة

 العادلة، القيمة عن المحاسبة: المحاسبة في الحديث المدخل حماد، العال عبد طارق .12

 .4003،مصر االسكندرية، الجامعية دار
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 العلمية، اليازوري دار ومحدداته، المحاسبي القياس الزوبعي، وسالم حجاوي طالل .11

 .4019األردن، عمان

 التوزيع،و  للنشر العلمية اليازوري دار والغاز، النفط محاسبة الزاوي، مطلق الخالق عبد .19

 .4011 األردن، عّمان

 دار ،المالي المحاسبي النظام حسب المالية المحاسبة، سماي علي، رميدي الوهاب عبد .18

 .4011،الجزائر االولى، طبعة، هومة

 عاصرة،م اتجاهات المالي والتخطيط التحليل التميمي، فؤاد أرشد النعيمي، تايه عدنان .40

 .4001االردن عمان العلمية، اليازوري دار

 ألولى،ا الطبعة والتوزيع، للنشر البركة دار المالي، والتحليل اإلدارة وآخرون، العصار .41

 .4001األردن، عمان،

 ،1ح الدولية، المعايير منظور من المالية المحاسبة اساسيات مرعي، الحي عبد عطيه .44

 .4008 مصر، اإلسكندرية الحديث الجامعي المكتب

 فقو  الحسابات سير واليات المحاسبة ومبادئ اصول العامة المحاسبة عاشور، كتوش .43

 .4013الثانية، الطبعة الجزائر، الجامعية، المطبوعات ديوانSCF المالي المحاسبي النظام

 امعيالج مكتب دار االستثمار، ألغراض المالية القوائم تحليل الدهراوي، الدين كمال .42

 .4004 السنة مصر، الحديث،
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 دار محلولة، وتطبيقات دروسIAS/IFRS  الدولية المحاسبة معايير: عالوي لخضر .45

  .4014، الجزائر، العالمية الزرقاء الصفحات

 الزرقاء، الصفحات حساباتها، سير المالية المحاسبة نطام عالوي، لخضر   .42

 .4010الجزائر،

 رللنش الفجر دار إدارية، محاسبية نظر وجهة المالي التحليل الصيرفي، محمد    .41

 .4012 مصر، والتوزيع،

 قاءالزر  االوراق النشر دار المالية، المحاسبة ومعايير المالية المحاسبة بوتين محمد .49

 .4010، الجزائر العالمية،

 ميثراح دار تقييم، - تحليل - إدارة المالية األوراق محافظ محمد، شاهين اهلل عبد محمد .48

 . 4011 ،مصر، والترجمة للنشر

 المالية، والتقارير المحاسبية الطرق حماد، العال عبد طارق عجوة، ابو كمال محمد .30

 .4011،القاهرة ،التجارة كلية شمس عين جامعة

 األردن، عمان العلمية، اليازوري دار المصرفي، االئتمان إدارة عفاته، كمال محمد   .31

4019. 

 يـةنظر  دراسة: المتوسطة المحاسبة سليم، مجيد محمد زواتي، الكريم عبد مطر، محمد .34

 .4001حنين، دار:  عمليـة عمان وتطبيقـات
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 العرض القياس مجاالت في المهنية الممارسات السيوطي، موسى مطر، محمد .33

 .4009 الثانية، طبعة األردن، عمان وائل، دار واالفصاح،

 ارد وتطبيقي، نظري مدخل القوائم تحليل مطارنة، فالح غسان خنفر، راضي مؤيد .32

 .4008، 04 طبعة األردن، عمان المسيرة،

 دار العادلة، لقيمة نحوا الدولية المحاسبة معايير اتجاه زرعفاف، ابو دهمش، نعيم   .35

 .4002االردن، للنشر، وائل

 موزعون،و  ناشرون البداية دار تطبيقية، نظرية دراسة المالي التحليل داوود، نمر نعيم .32

 .4014 األولى، طبعة األردن، عمان،

 شرللن المعرفة كنوز دار العادلة، القيمة محاسبة الى مدخل ادم، حديدي معراج، هواري .31

 .4011االردن، عمان والتوزيع،

 المعرفة كنوز دار العادلة، القيمة محاسبة الى مدخل ادم، حديدي معراج، هواري   .39

 .4011االردن، عمان والتوزيع، للنشر

 لمحاسبةا والمعايير الجديد المالي المحاسبي للنظام وفقا المعمقة المحاسبة جمعة، هوام  .38

 .4011 الجزائر الجامعية، المطبوعات ديوان الدولية،

 الطبعة زيع،والتو  والنشر للطباعة الفكر دار المالي، والتحليل اإلدارة الزغبي، محمد هيثم .20

 .4000األردن، األولى،
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 دار الحديثة، والمصارف والنقود البنوك إدارة في الشامل القاموس عريش، أبو وسيم  .21

 .4012األردن، عمان والتوزيع، للنشر الخليج الى المحيط من

 األداء ىعل للرقابة واستخداماته المالي التحليل اهلل، عبد خلف علي الحيالي، وليد .24

 .4015األردن، عّمان، األكاديمي، الكتاب مركز االنحرافات، عن والكشف

 لرياضا لنشر، العبيكان المالي، والتقرير المحاسبة مبادئ الشابي، محمد بن وليد   .23

 .4012 ،1ط السعودية،

 العبيكان دار المالي، والتقرير المحاسبة مبادئ الشباني، محمد بن وليد   .22

 .4012،مصر،

 .4001 الدنمارك، العربية، األكاديمية منشورات المحاسبة، نظرية الحيالي، ناجي وليد .25

 البحوث والدراسات: 

 مقارنة ةتحليلي دراسة النقدية، التدفقات لقائمة االعالمي المحتوى الوابل، علي بن وابل .1

 ،32 المجلد رياض، العامة، االدارة معهد العامة، االدارة االستحقاق، ارباح الى بالقياس

 .1882 اوت ،4 العدد

: مؤسساتلل المالي األداء لتقويم كأداة المالي التحليل الدين، نور محرز الدين، نور بهلول .4

 لماليا التشخيص حول الوطني الملتقي للدهن، الوطنية المؤسسة على تطبيقية دراسة

 الجامعي مركزال التسيير، وعلوم والتجارية االقتصادية العلوم معهد االقتصادية، للمؤسسات

 .4014 ماي 43 و44 يومي أهراس، سوق
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 المقاالت والدوريات:
 العمـالا قطاع شركات لتقييم العادلة القيمة لتحديد محاسبي منظور الليثي، محمد فؤاد .1

 العدد ،التجارية والدراسات للبحوث العلمية المجلة تطبيقية، نظرية دراسة الخصخصة العام

دارة التجارة كلية:  حلوان  الثاني  .1883 حلوان جامعة األعمال، وا 

 لعددا المدقق، مجلة المعمرة، األصول قيمة االنخفاض المحاسبية المعالجة دهمش، نعيم   .4

 .4003 االردن، ،55

 قتصاديةاال العلوم مجلة. الثابتة االصول تقييم إلعادة الجديدة الشروط، الصمد عبد نجوى .3

 .4008، ،الجزائر( 03 العدد) 03 المجلد التسيير، وعلوم والتجارية

 لمساهمةا المنشآت في بالزيادة الثابتة األصول تقويم اعادة الخيال، المحسن عبد توفيق .2

 دية،السعو  واإلدارة، االقتصاد العزيز عبد الملك جامعة مجلة والتحديات، الفرص السعودية

4014. 

 المتداولة يرغ األصول تقييم إعادة تأثير ومدى لدوافع تحليلية دراسة العتيبي، اهلل عبد .5

 ،AUJAA  ــ والمراجعة المحاسبة مجلة السعودية، للشركات المستقبلي األداء على بالزيادة

 .( 4014)، السعودية

 ةاالساسي النوعية الخصائص على العادلة القيمة محاسبة تطبيق أثر. السعدي عياد .2

 المجلد ،04 يدةالبل جامعة البشرية والتنمية االقتصاد مجلة. تطبيقها ومعوقات المالية للمعلومات

 .4019 الجزائر، ،(01 العدد) 08



 قائمة المراجع 

 

122 
 

 دراسة- ريةالجزائ المحاسبية البيئة في العادلة بالقيمة القياس إشكالية سباع الصالح أحمد .1

 التجاريةو  االقتصادية العلوم مجلة. والمهنيين واألكاديميين االقتصادية المؤسسات من لعينة

 .4019 الجزائر، ،(04 العدد) 11 المجلد المسيلة، جامعة التسيير، وعلوم

 النظام ظل يف الجزائر في المادية التثبيتات تقييم إعادة واقع. العرابي وحمزة مباركي مروان .9

 األبحاث ةمجل. البورصة في المسعرة الصناعية الشركات مستوى على دراسة المالي المحاسبي

 .4019الجزائر، ،4 البليدة لجامعة االقتصادية

 حالة ةدراس المالية القوائم على الثابتة األصول تقييم إعادة أثر بعنوان محمد، بلمداني .8

 لاألعما إدارة مجلة العقاري، والتسيير الترقية ديوان ومؤسسة الرويبة أ سي أن مؤسسة

 .4040 الجزائر، جلفة، جامعة االقتصادية والدراسات

 لمؤسساتا ضمن الثابتة األصول تقييم إعادة قرار دوافع بوزيان، وعثمان عتيق، توفيق .10

 .4041الجزائر، مستغانم، باديس بن الحميد عبد جامعة األسواق&  المالية مجلة الجزائرية،

 للمؤسسة يةالمال القيمة تحسين في العادلة بالقيمة المحاسبي القياسي دور زاوي، عيسى   .11

 االغواط، جامعة االقتصادي العدد مجلة رويبة، أ سي أن مؤسسة حالة دراسة االقتصادية

  .4041 الجزائر،

 .4014 سبتمبر ،1 العدد الجديد، االقتصاد مجلة المالية، القوائم أهداف عثمان، مداحي .14
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 ابحاث مجله المالية، القوائم عرض ،1 الدولي المحاسبي المعيار عقاري، مصطفى .13

 خيضر مدمح جامعه التسيير وعلوم والتجارية االقتصادية العلوم كليه واداريه، اقتصاديه

 .4001 جوان ،1 العدد ،1 المجلد الجزائر، ببسكرة،

 لقوائما جودة في المحاسبي القياس القيود اثر دراسة مسعود، ودراوسي شهرزاد مغدوري .12

 .4040 ، 1 العدد ، 2 المجلد والمالية، لالقتصاد الجزائرية مجلة المالية،

 المنشورات والمراسيم واالصدرات: 
 والكشوف والمحاسبة التقييم لقواعد المحدد 4009 جويلية 42 في المؤرخ المالية وزارة قرار .1

. لجزائريةا للجمهورية الرسمية الجريدة سيرها، وقواعد الحسابات مدونة وكذلك وعرضها المالية

 .4008 مارس 45 بتاريخ الصادرة 18 العدد

 للجمهورية الرسمية الجريدة ،4001 لسنة المالية قــانـون يـتـضـمن 42-02 رقم قـانـون   .4

 سـنـة ديـسـمـبـر 42 لـ الموافق 1241 عام الحـّجـة ذي 2 في مـؤرخ ،95 العدد الجزائرية،

4002. 

 2 المـوافـق 1249 عـام الـثـانـيـة جـمـادى 18 في مؤرخ 410 – 01 رقم تـنـفـيـذي مـرسـوم .3

 وغير لالهتالك القابلة العينية الثابتة األمـوال تقييم إعادة شـروط يـحـدد ،4001 سـنـة يـولـيـو

 والهيئات للمؤسسات 4002 سنة ديسمبر 31 في المقفلة الميزانية في الـواردة لالهـتـالك الـقـابـلـة

 جويلية 02 بتاريخ الصادرة ،22 العدد الجزائرية للجمهورية الجريدة التجاري، للقانون الخاضعة

4001. 
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 مارس 41 الموافق 1210 عام رمضان أول في مؤرخ 103 – 80 رقم تنفيذي مرسوم .2

 ميزانية يف والواردة لالستهالك القابلة المادية التثبيتات تقييم اعادة شروط يحدد 1880 سنة

 العدد ئريةالجزا للجمهورية الرسمية الجريدة التجاري، للقانون الخاضعة والهيئات المؤسسات

 .1880 افريل 02 في الصادر 12

 42 الموافق 1212 عام األولى جمادى 9 في مؤرخ 450 – 83 رقم تنفيذي مرسوم .5

 في واردةال لالهتالك القابلة المادية التثبيتات تقييم اعادة شروط يحدد ،1883 سنة أكتوبر

 الجزائرية ةللجمهوري الرسمية الجريدة التجاري، للقانون الخاضعة والهيئات المؤسسات ميزانية

 .1883أكتوبر 41 بتاريخ الصادر 28 العدد

 14 الموافق 1211 عام األولى جـمـادى 48 في مؤرخ 332 – 28 رقم تنفيذي مرسوم .2

 في واردةال لالهتالك، القابلة المادية التثبيتات تقييم إعادة شروط يحدد ،1882 سنة أكتوبر

 الجزائرية، ةللجمهوري الرسمية الجريدة التجاري، للقانون الخاضعة والهيئات المؤسسات ميزانية

 .1882 أكتوبر 13 بتاريخ الصادرة 20 العدد

 2 المـوافـق 1249 عـام الـثـانـيـة جـمـادى 18 في مؤرخ 410 – 01 رقم تـنـفـيـذي مـرسـوم .1

 وغير لالهتالك القابلة العينية الثابتة األمـوال تقييم إعادة شـروط يـحـدد ،4001 سـنـة يـولـيـو

 والهيئات للمؤسسات 4002 سنة ديسمبر 31 في المقفلة الميزانية في الـواردة لالهـتـالك الـقـابـلـة

 جويلية 02 بتاريخ الصادرة ،22 العدد الجزائرية للجمهورية الجريدة التجاري، للقانون الخاضعة

4001. 
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 ــــــوافقJا 1248 عــــــام األولى جـــمــادى 40 في مــؤّرخ 152-09 رقم تـــنـــفـــيـــذيّ  مـــرســـوم  .9

 فـي ـــؤرخمJا 11-01 رقم الـــقــــانـــون أحـــكــــام تــــطـــبــــيق يــــتـــضــــّمن 2008 ســــــنــــــة مـــــــاي 42

 الــنـظــام ــضــمنالمتو  4001 ســنـة نــوفــمــبـــر 45 ــوافـقلما 1249 عـــــام الــــقــــعــــدة ذي 15

ماي  42خ بتاري الصادرة 41 العدد ،الجزائرية للجمهورية الرسمية الجريدة المالي، المحــاسـبي

4009. 
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