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الحمد والشكر للواحد األحد الذي وفقني إلتمام هذا العمل، 

مم اسسعااذم  اهلل ف سعيذوو، ومم سسلكم  اهلل  : "ومصداق ا لقول خير خلق اهلل محمد صلى اهلل عليه وسلم
وو، ف ان لم تتدوا ف ادعوا له حسى تروا  أكم قد  ؤف سعطوو، ومم دعاذم ف سحيوو ومم صنع إليكم معروف ا فكاف

؛ "ذاف ستموو

،  أكرو  جزي  تومي ميلود        سسمى ععاااا الشكر واللناا  تقدم الى  سسااي المشرف األسساا الدذسوا  
. على قعوله اإلأراف على تسطيري وعلى ذل الميحظاا والسو يهاا القيمة السي قدمها لي

.  الموقرزم لقعولهم تقييم ومناقشة األطروحة عضاا لتنة المناقشة       ذما  تو ه  الشكر التجزل لكافة  

مم  امعة واق لة الذي لطالما  قجون محمد العر ي  وذم زلجمني مم ععاااا الشكر واامسنان للسساا الكرزم        
.  تععسه معي  سسئلسي الدائمة واتصااتي  ه المسكراة ولم زعخلني وذان أعم السند لي

 أكرا لوقوفك معي دائما.......أو لي أتيا:  األسسااةصدزقسي     ذل الشكر ل

، ا تككيه ععاااا الشكر  سعيدي ععد الحليماألسساا  : إلى زميلي و خي الكرزم والشكر التجزل موصول  زضا     
 ف سلف أكر....واللناا ذي  وفيه حقه فقد ذان دائما المساأد والمشتع لي

 تكأكرا  جزي على ذل تشتيعا ....العمري  صيلة:    لف أكر للسسااة والجميلة الطيعة   

 . و األخص طلعة تخصص مالية المؤسسةLMD   إلى ذل زميئي وزمييتي مم طلعة الدفعة األولى     

   إلى ذل مم ساعدأي ولو  كلمة تشتيع مم   ل إتمام هذا العمل     

.........  للتميع لف  لف أكر

 



 

 قائمة المصطلحات والرموز
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 IASC International  Accounting Standards Committe لجنة معايير المحاسبة الدولية
 IFRS International Financial Reporting Standards معايير التقارير المالية الدولية

 SCF Système Comptable Financier النظام المحاسبي المالي



 

 

 :الممخص

 وتأثيرىا عمى  القيمة العادلة كأساس لمقياس المحاسبي محاسبةاستخدام   تعالج ىذه األطروحة موضوع 
، بشكل يغطي مختمف أبعاده ، األداء المالي في المؤسسة االقتصاديةبيا يتم تقييملمؤشرات المالية التي ا

 محاسبة القيمة العادلة فاستخدام إبراز ىذا التأثير وىذا باالعتماد عمى المنيج الوصفي التحميمي،محاولين 
لمعمومات التي يستند عمييا لحساب المؤشرات المالية ، وامة لمعرفة األداء المالي لممؤسسةءىو أكثر مال

 ىي أعدت وفقا لمقيمة العادلة، فالمعمومات التي تقدميا إنتكون أكثر مصداقية ومعبرة عن الواقع 
المحاسبة في المؤسسة االقتصادية ال بد ليا من أن تتمتع بقدر من الشفافية والمالءمة حتى يتمكن 

مستخدمييا من اتخاذ قراراتيم، وىذا ما تتميز بو محاسبة القيمة العادلة من خالل تزويد المستخدمين 
فالمؤشرات المالية ىي جزء من المعمومات التي تقدميا ، بمعمومات مالئمة تعكس الواقع االقتصادي

المحاسبة والتي تعد من األدوات التحميمية، وتتوقف جودة ىذه المؤشرات عمى جودة البيانات المالية التي 
 البيانات المالية وفقا لمحاسبة القيمة العادلة تحقق إعدادتستند الييا والمعمومات التي تقارن بيا، لذا فان 

مؤشرات مالية تعكس بدقة الوضع المالي لممؤسسة كما أنيا تعزز الشفافية وبالتالي تكون مطابقة لمواقع 
. وأكثر مصداقية

القياس المحاسبي، القيمة العادلة، محاسبة القيمة العادلة، المؤشرات المالية، األداء : الكممات المفتاحية
 .المالي

 

 

 

 

 

 

 

 



Abstract : 

  Our target from this theme is to spotlight: the use of the fair value types as a 
basis for the accounting measurement –from a side and by the other one- the 
use of the financial indicators which measure the financial performance inside 
the economic enterprise. And by answering the following problematic: What is 
the effect of the fair value accounting use on the financial indicators in the 
Economic company; through the analytic descriptive method we answer the 
problematic as following: the fair value accounting is the most suitable method 
to know the financial performance of the enterprise and to know what are the 
used data by it for calculating the financial indicator in the company and that 
could be more credible and more expressing the reality; if it is made according 
to the fair value, as a conclusion: all the competence and high quality of the 
indicators depend on the competence of the financial declarations according to 
the fair value accounting. 

Keywords: Fair value - accounting measurement - financial indicators - and 
financial performance. 
 

 



 



 

 أ
 

 مقدمــــــــــــــــة

 

فاالقتصاد الجديد يرتكز عمى ثالث  لممعرفة، نشره االقتصاد الناجح انفتاحو في المعمومات ومميزاتمن   
وال يمكن لممعرفة أن تتوفر إال من خالل المعمومات الدولة، المؤسسة، نظام المعرفة، : أعمدة رئيسية ىي

المالية، وال يمكن لممعمومات المالية أن تكون ذات فائدة إال إذا توفرت عمى معايير محاسبية مناسبة 
ففاعمية نظام المعمومات المحاسبية في تحقيق أىداف المستخدمين ىو إلعدادىا لتكون مكتممة ودقيقة، 

األساس الذي يجب أن يبنى عميو مضمون وشكل ىذه القوائم المالية أي أن القوائم المالية يجب أن تكون 
نافعة لمستخدمييا، وتعد ذات فائدة بقدر ما تكون قيميا المعطاة لمختمف عناصرىا ذات موثوقية وتمثل 

 .الواقع بصدق

 ومن الواضح أن فائدة وأىمية ىذه القوائم المالية تعتمد عمى نوع القيم المعطاة لمعناصر الواردة فييا، 
فيناك تأثير كبير في حالة عدم إعطاء قيم واقعية لعناصر ىذه القوائم المالية ال يقتصر فقط عمى اإلقالل 

من فائدة المعمومات المحاسبية لممؤسسة، بل إن ذلك قد يؤدي في كثير من األحيان إلى قرارات إدارية 
، وقد يؤدي إلى (...توزيع األرباح أو تسعير اإلنتاج، تقييم األداء: مثل)غير صحيحة داخل المؤسسة 

مساىمون، مقرضون، مستثمرون، )قرارات خاطئة يتخذىا مستخدمو ىذه المعمومات من خارج المؤسسة 
 .(...دائنون، مؤسسات حكومية

  ان القرارات المتخذة من قبل مستخدمي القوائم المالية تكون بالتأكيد مختمفة باختالف طرق القياس 
التكمفة التاريخية، التكمفة الجارية، التكمفة االستبدالية أو القيمة العادلة، وباعتبار أن التكمفة : المعتمدة مثل

التاريخية معترف بيا لدى المحاسبين منذ فترة طويمة باعتبارىا نموذج لمقياس في الفكر المحاسبي، ولكن 
بالرغم من مبررات استخدام ىذا النموذج، إال أنو شيد انتقادات عديدة  بسبب أن التكمفة التاريخية ال 

تقيس القيمة االقتصادية لممؤسسة وتؤدي إلى تضميل مستخدمي القوائم المالية، كما أنيا تعبر عن 
الماضي زيادة عن سمبيات عديدة أخرى ليذا النموذج، وليذا ظير اتجاه جديد يفرض نفسو كنموذج 

لمقياس المحاسبي وىو نموذج محاسبة القيمة العادلة، فمنذ بداية التسعينات من القرن الماضي وحتى اآلن 
بدأت المؤسسات والجمعيات المينية المنوط بيا إصدار المعايير المحاسبية الدولية تدعو إلى استخدام 
نموذج القيمة العادلة واعتماده كأساس لمقياس المحاسبي، وبالنسبة لمجزائر فقد اعتمد النظام المحاسبي 
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المالي التكمفة التاريخية مع تعديميا بأسس أخرى عند الضرورة مثل القيمة المحينة أو قيمة االنجاز أو 
 .القيمة العادلة أو ما اصطمح بتسميتيا بالقيمة الحقيقية

انطالقًا من الحقائق السابقة تنبع أىمية االطالع عمى منيج القيمة العادلة لموقوف عمى األسباب التي    و
 التوجو، واستنباط اآلثار التي ستنعكس عمى مستخدمي المعمومات المالية الذين يتوقعون أن  ىذاأدت إلى

تكون المؤشرات المالية المنشورة والمفصح عنيا في التقارير المالية متصفة بالصدق والدقة والموثوقية 
فموضوع ،  وتقييم األداء في المؤسسة المعنيةحتى تكون مالئمة لمساعدتيم في اتخاذ قراراتيم االقتصادية

المحاسبة عن القيمة العادلة واإلفصاح عنيا طبقًا لمعايير المحاسبة الدولية من الموضوعات التي تستحق 
الدراسة، وذلك من منطمق أن قياس القيمة العادلة واإلفصاح عنيا يساىم في توفير المعمومات المناسبة 
 : التي تعكس حقيقة الوضع المالي وكذا األداء في المؤسسة، وعميو تكمن مشكمة الدراسة في السؤال التالي

 ؟لمؤسسة االقتصاديةفي االقيمة العادلة عمى المؤّشرات المالية محاسبة  استخدام يؤثركيف 

 :  التاليةالتساؤالت الفرعية من أجل مناقشة ىذا اإلشكال نحاول اإلجابة عن 

 .ماىي محاسبة القيمة العادلة وفيما تتمثل أىميتيا بالنسبة لمقوائم المالية؟ .1

 .ما مدى مالءمة القياس واإلفصاح عمى أساس القيمة العادلة ؟ .2

 .المعدة بالقيمة العادلة تؤثر عمى عممية قياس األداء؟المؤشرات المالية ىل  .3

 .بسكرة؟-كيف يؤثر استخدام محاسبة القيمة العادلة عمى المؤشرات المالية لمؤسسة الكوابل  .4

 : أننفترض ولغرض اإلجابة عن ىذه األسئمة 

استخدام محاسبة القيمة العادلة يجعل من البيانات المالية أداة ميمة بيد مستخدمييا لتحديد  .1
 .الوضع المالي لممؤسسة

 البيانات المالية وفق محاسبة القيمة العادلة تحقق مؤشرات مالية مطابقة لمواقع وأكثر إعداد .2
 .مصداقية

المؤشرات المالية التي تستند عمى التكمفة التاريخية تؤدي إلى تشوىات في عممية قياس األداء،  .3
 . لمقيمة العادلةاتعد وفقالمعمومات التي بعكس 

بسكرة عمى نموذج التكمفة التاريخية، وتستخدم مؤشرات مالية لقياس – تعتمد مؤسسة الكوابل  .4
 .وتقييم أدائيا
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 :أهمية الموضوع

   تكمن أىمية الموضوع في حداثة استخدام القيمة العادلة في البيئة المحاسبية والمالية الجزائرية، كما 
أن األىمية نستشفيا من أىمية القياس واإلفصاح المحاسبي كموضوع محاسبي يكثر حولو النقاش 
والجدل ومستجد دوما، أما األداء المالي فيو من المواضيع التي كثرت عميو الدراسات واألبحاث 
خاصة في مجال قياسو وتقييمو وذلك لالىتمام الكبير الذي يوليو المسيرين حول كيفية تقييم أداء 

 .المؤسسة

 :منهج الدراسة

   تماشيا مع طبيعة الموضوع واإلشكالية المطروحة تم اعتماد أسموب المنيج الوصفي التحميمي في 
الدراسة النظرية من أجل عرض ما ىو متوفر من معمومات حول محاسبة القيمة العادلة وكيفية 

تأثيرىا عمى المؤشرات المالية في المؤسسة االقتصادية، باإلضافة إلى اعتماد منيج دراسة حالة الذي 
يمكن من التعمق وفيم مختمف جوانب الموضوع وكشف أبعاده، ومحاولة تجسيد الجانب النظري عمى 

 .بسكرة من أجل اإلجابة عمى إشكالية الموضوع محل الدراسة- بيانات مؤسسة جنرال كابل

 :دوافع اختيار الموضوع

 :   يعود السبب في اختيار موضوع البحث لعدة مبررات، يمكن تمخيصيا في

  ،النظام المحاسبي المالي جاء لمعالجة أوجو القصور التي كانت تميز المخطط المحاسبي الوطني
ومن بين أوجو القصور ىو االعتماد عمى نموذج التكمفة التاريخية ومن ىنا أردنا االطالع عمى 

 .كيفية معالجة ىذا القصور من خالل نموذج القيمة العادلة

  ،حداثة مفيوم القيمة العادلة عمى المستوى الدولي ونفس األمر بالنسبة لمبيئة المحاسبية الجزائرية
 .األمر الذي يدفعنا كدارسين أن نسمط الضوء عمى كل ما يستجد في ميدان تخصصنا

  االىتمام المتزايد بنموذج القيمة العادلة الذي ظير في التحول التدريجي لمعايير المحاسبة الدولية
 .نحو القيمة العادلة كأساس لمقياس واإلفصاح

  يدعونا  (نموذج القيمة العادلة)عدم وضوح تطبيق ىذا المفيوم وكثرة االنتقادات الموجية نحوه
 .لدراستو قصد تحميمو وفيمو

 واألكيد من المبررات لتناول ىذا الموضوع ىو أن ىذا الموضوع يندرج في تخصص الباحث. 
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  محاولة إثراء الدراسة حول الموضوع، بعد تبني النظام المحاسبي المالي في الجزائر لمفيوم    
 .كأساس إلعادة التقييم واإلفصاح (الحقيقية)القيمة العادلة 

 :أهداف الدراسة

 :  إضافة إلى محاولة اإلجابة عن التساؤل الرئيسي واختبار الفرضيات، فان ىذا البحث ييدف إلى

  تسميط الضوء عمى مشاكل القياس المتعمقة باستخدام نموذج التكمفة التاريخية، لكونيا تميد
 .الطريق نحو التوجو إلى استخدام نموذج محاسبة القيمة العادلة

 التعريف بمحاسبة القيمة العادلة كمصطمح حديث في البيئة المحاسبية والمالية الجزائرية. 

  محاولة تحميل العالقة بين استخدام محاسبة القيمة العادلة واألداء المالي في المؤسسة
 .االقتصادية

  الوقوف عمى واقع تطبيق النظام المحاسبي المالي في الجزائر من خالل فحص فعالية تطبيق
 .القيمة العادلة لنتمكن من استخالص التوصيات المناسبة لذلك

 : صعوبات الدراسة
 :من بين الصعوبات التي اعترضت دراسة موضوع البحث 

  موضوع محاسبة القيمة العادلة يضم عددا كبيرا من المفاىيم المختمفة والمعقدة في كثير من
 .األحيان

  عدم وجود صفة االلزامية الستخدام القيمة العادلة وال حتى شروحات تتعمق بيذه األخيرة في
 .الجزائر
 :هيكل الدراسة

من أجل اإللمام واإلحاطة بمختمف حيثيات الموضوع وتحميل أبعاده واإلجابة عن اإلشكالية الرئيسية  
 المطروحة، تم تقسيم البحث إلى أربعة فصول؛ ثالث فصول نظرية وفصل تطبيقي؛ 

 ويتضمن  المفاىيم المرتبطة بالقيمة العادلة من إطار محاسبة القيمة العادلة: الفصل األول بعنوان
أجل ضبط مدلوليا، وأيضا العالقة بين القيمة العادلة والمعمومة المالية والمحاسبية وفيو مختمف 

استخدام محاسبة القيمة العادلة كأساس لمقياس : المفاىيم المتعمقة بيما، والفصل الثاني بعنوان
 وفيو مختمف العناصر المتعمقة باعتماد القيمة العادلة كأساس لمقياس واإلفصاح وكيفية واإلفصاح

: قياس مختمف عناصر القوائم المالية بالقيمة العادلة، أما الفصل الثالث والذي جاء تحت عنوان



 

 ه
 

، ففيو الربط بين محاسبة القيمة مؤشرات تقييم األداء المالي في إطار استخدام محاسبة القيمة العادلة
العادلة ومؤشرات تقييم األداء في المؤسسة االقتصادية، أما الفصل الرابع والذي يمثل الجانب التطبيقي 

تأثير استخدام محاسبة القيمة العادلة عمى المؤشرات المالية لمؤسسة : والذي جاء تحت عنوان
 وىو محاولة إلسقاط كل ما ورد في الجانب النظري عمى المؤسسة محل الدراسة، وفيو بسكرة-الكوابل

إعادة تقييم لعناصر ميزانية المؤسسة محل الدراسة ومن ثم إعداد الميزانية المعدلة، وبعدىا مقارنة 
المؤشرات المالية المعدة وفقا لمقيمة العادلة واألخرى المعدة وفقا لمتكمفة التاريخية واستنتاج الفروقات 
ومن ثم التأثير، وفي األخير الخاتمة وفييا تم عرض أىم النتائج واختبار الفرضيات واإلجابة عمى 

 .اإلشكالية الرئيسية وأىم التوصيات واالقتراحات المتوصل إلييا
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 :تمييد

في إطار سعييا لتحقيؽ أىداؼ المحاسبة المالية، المتمثمة بشكؿ رئيسي في تزويد مستخدمي البيانات 
المالية بمعمومات مفيدة تساعدىـ في اتخاذ قرارات اقتصادية رشيدة، فقد توجيت معظـ الييئات المينية 
المشرعة لممعايير المحاسبية في معظـ الدوؿ  ومنيا مجمس معايير المحاسبة الدولية نحو مفيـو القيمة 
العادلة كأساس لمقياس المحاسبي، في محاولة لمعالجة عيوب أساس التكمفة التاريخية، وقد أحدث ىذا 
، كما اعتبره البعض تغيرًا محوريًا في الفكر  التوجو العديد مف اآلراء المؤيدة والمعارضة ليذا المفيـو

المحاسبي، ومف خالؿ ىذا الفصؿ سنحاوؿ البحث في ماىية محاسبة القيمة العادلة، وخصائصيا ومدى 
 .مساىمتيا في توفير المعمومة المالية والمحاسبية ذات الجودة
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 اإلطارالمفاىيمي لمقيمة العادلة: المبحث األول

سيتـ التعرض في ىذا المبحث إلى تقديـ مفاىيـ أساسية حوؿ القيمة العادلة، والمعمومة المحاسبية 
 .والمالية، باإلضافةإلى واقع القيمة العادلة كمصطمح حديث في النظاـ المحاسبي المالي

 التحول من نموذج التكمفة التاريخية الى القيمة العادلة: المطمب األول

العناصر األساسية التي تشمميا القوائـ المالية ب  ينطوي القياس المحاسبي عمى تحديد القيـ المتعمقة 
عممية تحديد القيـ النقدية لمعناصر التي : "لمؤسسة معينة، ويعتبر القياس وفؽ المعايير المحاسبية الدولية

 1."سيعترؼ بيا في البيانات المالية

مدرسة التكمفة التاريخية ومدرسة :  وقد تناوؿ الفكر المحاسبي مدرستيف أساسيتيف لمقياس المحاسبي
محاسبة القيمة العادلة، ولقد ميزىاتيف المدرستيف عف بعضيما البعض، إذ ارتبطت مدرسة محاسبة التكمفة 
التاريخية لمعمؿ المحاسبي في ظؿ االستقرار االقتصادي، بينما ارتبطت محاسبة القيمة العادلة باإلفصاح 

 .اإلضافي في حالة التضخـ االقتصادي

 وتمثؿ التكمفة التاريخية النموذج الكالسيكي لمتوثيؽ والقياس المحاسبي، والذي يقـو عمى إثبات جميع 
الموارد والحقوؽ والمصروفات وااللتزامات بالتكمفة المحددة لحظة وقوع التبادؿ بيف المؤسسة والمتعامميف 

، في حيف ىا بيف األطراؼ المتعاقدة في تمؾ الّمحظةفمعيا، وىي تمثؿ التكمفة الفعمّية والحقيقية والمتّفؽ ع
يتجاىؿ ىذا النموذج مختمؼ المتغيرات االقتصادية والمالية التي تشيدىا المؤسسات، والتي بالتأكيد ستمقي 

بظالليا وبصورة سمبية عمى واقعية وسالمة القياس واإلفصاح المحاسبي، وقد بدأت االنتقادات لمبدأ 
التكمفة التاريخية نتيجة لمظروؼ االقتصادية المتغيرة باستمرار، حيث تصبح القيمة المسجمة مف الماضي 
والذي يختمؼ قميال أو كثيرا عف القيمة الحالية، ومف ىنا جاء مف ينادي باستخداـ القيمة العادلة كنموذج 

وىذا مف خالؿ مجمس معايير المحاسبة الدولية ومجمس معايير المحاسبة المالية )لمقياس واإلفصاح 
 2.(األمريكي

 ومف مزايا التكمفة التاريخية أنيا تمثؿ القيمة الحقيقية وقت الحصوؿ عمى األصؿ، كما أنيا تستند الى 
أنيا تتالءـ مع مبادئ محاسبية مقبولة عموما، فالتكمفة التاريخية وعمميات حدثت فعال وليست افتراضية، 

                                                             
1

 .157، ص 2005، دار وائل للنشر، عمان، األردن، التطبٌقات العملٌة-اإلطار الفكري: مدخل النظرٌة المحاسبٌةرضوان حلوة حنان، -  
2

 أكتوبر 25-24 زهٌر خضر ٌاسٌن، القٌاس المحاسبً بٌن التكلفة التارٌخٌة والقٌمة السوقٌة العادلة، بحث مقدم للمؤتمر العلمً العاشر، بغداد، -

 .153 خاص، بغداد، ص 14، الجزء الثانً، العدد 2010، مجلة المنصور، 2009
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ينظر إلييا عمى أنيا أكثر موثوقية وموضوعية وخاصة في الحاالت التي ال توجد فييا سوؽ نشطة 
لألصوؿ أو الخصـو التي يراد قياس قيمتيا العادلة، وأيضا استخداميا يتيح إمكانية التحقؽ مف صحة 

 .ودقة البيانات التاريخية المثبتة في الدفاتر

ومف بيف ما يعاب عمى استخداـ التكمفة التاريخية ىو أف القيمة المسجمة عمى أساسيا ال تعكس الواقع في 
، فالبيانات المعدة مؤسسةاؿظؿ اقتصاد تضخمي لمعظـ الدوؿ، وبالتالي تعطي صورة غير حقيقية لواقع 

وفؽ التكمفة التاريخية ال تأخذ بعيف االعتبار تغيرات المستوى الخاص أو العاـ لألسعار مما يظير عدـ 
 1.مالءمتيا لعممية القياس المحاسبي

 إذف فعدـ مسايرة نموذج التكمفة التاريخية لمتغيرات االقتصادية وخاصة عامؿ التضخـ أدى الى التفكير 
 تصحيحا لمخمؿ في مخرجات فمحاسبة القيمة العادلة أنشئت، في بديؿ يعكس آثار التغيرات السعرية

تطبيؽ محاسبة التكمفة التاريخية في ظؿ ظروؼ التضخـ، وألف التحوؿ مف التكمفة التاريخية إلى القيمة 
اإلبالغ المالييتطمب إعداد بيانات مالية تمبي حاجات األطراؼ العديدة  : العادلة يستند إلى قاعدة أف

المستخدمة ليذه البيانات وتعتمد عمى الوقائع االقتصادية، وىذا مافشؿ فيو مدخؿ التكمفة التاريخية ووفرتو 
 .القيمة العادلة

 اتجيت معايير المحاسبة الدولية نحو المطالبة والتوصية بمزيد مف تطبيقات القيمة العادلة في وقد
وىذا حسب مجمؿ اإلصدارات المتنوعة  معيار القيمة العادلة إتباعالتقاريرالمالية، ولعؿ أىـ األسباب في 

ىو بسبب النتائج السمبية المترتبة عمى افتراض ثبات وحدة الصادرة عف مجمس معايير المحاسبة الدولي
، وليذا وحسب مجمس النقد والمعروؼ أف االقتصاد العالمي في الحاضر مف ميزاتو أنو اقتصاد تضخمي

االعتراف باألصول والخصوم في القوائم المعايير المحاسبية الدولية فاف اليدؼ طويؿ المدى يتمثؿ في 
 ؛2 بدال مف التكمفة التاريخيةالمالية بقيمتيا العادلة

 

                                                             
1

المالٌة والوعاء الضرٌبً فً الشركات المساهمة أثر تطبٌق المحاسبة عن القٌمة العادلة لألصول المعنوٌة على محتوى القوائم ماجد عبد المجٌد قباجة، - 

 .138، ص2009، أطروحة دكتوراه غٌر منشورة، تخصص محاسبة، األردن، العامة
2

 .67، ص2000الدار العلمٌة، عمان،  المحاسبة الدولٌة، حسٌن القاضً، مأمون حمدان،- 
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وىناؾ سببيف ىاميف لتطبيؽ المعايير الدولية العداد التقارير المالية المبنية عمى أساس القيـ العادلة 
 1:لعناصر القوائـ المالية بحيث

  القيـ العادلة تقدـ معمومات حوؿ عناصر القوائـ المالية واألكثر مالئمة مف القيـ المبنية عمى
 أساس التكمفة التاريخية؛

  النموذج لمقياس المختمط أيف يتـ تقييـ بعض األصوؿ المالية عمى أساس القيمة العادلة، مع
أغمب الخصـو المالية، التي تقاس بالتكمفة التاريخية ال تتالءـ مع األدوات المالية المعقدة 

 .المستعممة اليـو واستراتيجيات ادارة الخطر

 
 مفيوم القيمة العادلة وأىدافيا: المطمب الثاني

قيـ الشيء تقييما : "، حيث يقاؿ"عدؿ"والفعؿ " قيـ"تعرؼ القيمة العادلة في المغة العربية مف خالؿ الفعؿ 
أي قدر قيمتو وعادؿ بيف الشيئيف أي وازف بينيما، وعادؿ الشيء بالشيء أي سواه وجعمو مثمو قائما 

 .2"مقامو، والعدؿ ىو اإلنصاؼ وىو اعطاء المرء مالو وأخذ ما عميو

اريؼ لتع لكف كؿ ا،قدتعددت تعاريؼ القيمة العادلة بتعدد الميتميف والباحثيف في المحاسبة وبدائؿ القياسو
 و نشر IAS 20 عف طريؽ 1982ظير أوؿ تعريؼ لمقيمة العادلة في ثكانت تصب في المعنى ذاتو، حي

،ولـ يطرأ عمى ىذا التعريؼ تغيرات كثيرة مع مرور السنيف، فيو بالتقريب نفس IAFRS3عف طريؽ
 .4"السعر بيف أطراؼ مطمعة وراغبة في تبادؿ أصؿ: "وىوالتعريؼ

المبمغ الذي يمكف استالمو مف بيع أصؿ ما عند وجود رغبة وقدرة مالية بيف مشتري "كما تعرؼ عمى أنيا
 5".وبائع وذاؾ في ظؿ عدـ وجود ظروؼ غير طبيعية مثؿ التصفية أو اإلفالس أو ظروؼ احتمالية

 1995الصادر عف لجنة معايير المحاسبة الدولية عاـ  (32)وقد عرؼ المعيار المحاسبي الدولي رقـ 
القيمة  (تعريفات) ضمف البند الخامس 1998 ونافذ المفعوؿ اعتبارا مف بداية عاـ 1996والمعدؿ عاـ 

                                                             
1

األزمة المالٌة "مداخلة مقدمة فً الملتقى العلمً الدولً حول دور محاسبة القٌمة العادلة فً األزمة المالٌة العالمٌة، شنوف شعٌب، زاوي أسماء، - 

 .13، ص 2009، جامعة فرحات عباس سطٌف، الجزائر، "واالقتصادٌة الدولٌة والحوكمة العالمٌة
2

 .588، ص 2004، مصر، 4، مكتبة الشروق الدولٌة، طالمعجم الوسٌطمجمع اللغة العربٌة، - 
3MiroslaySkodapeterbilka, Fairvalue in financial statements advantages and disadvantagesstudia, university 
Economics series, vol22, 2012,P4. 
4
 Paul Jaijairam,Fair Value Accounting Vs Historical Cost Accounting, Review of Business Information 

systems, University of New York, 2013,P2. 

.11، ص 2003، األردن، ،المحاسبة عن القٌمة العادلةطارق عبد العال حماد- 
5
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المبمغ الذي يمكف أف تتـ مبادلة األصؿ بو أو سداد االلتزاـ بيف أطراؼ مطمعة وراغبة : " العادلة عمى أنيا
 .1"س تبادؿ تجاري بحتافي التعامؿ عمى أس

مفيـو القيمة العادلة في أكثر مف معيار  (FASB) كما حدد مجمس معايير المحاسبية المالية األمريكية 
القيمة التي يمكف تبادؿ األداة المالية في المعامالت الجارية بيف األطراؼ الراغبة '' بأنيا 107مثؿ معيار 

السعر الذي يجب الحصوؿ عميو ''بأنيا 157، كما حددىا في المعيار ''بخالؼ حاالت الجبر أو التصفية
مف بيع أصؿ أو الذي يجب دفعو لسداد التزاـ في عممية تبادؿ منظمة بيف المتعامميف في السوؽ في 

 .2"تاريخ القياس
القيمة " المصطمح المرادؼ لمقيمة العادلة وىو IASB وقد استعمؿ مجمس المعايير المحاسبية الدولية 

 كمرادؼ لػ Market- to- Market، وبالتالي فيي غالبا ما تستعمؿ مصطمح Market Value" السوقية
Fair Value أيف يتـ تبادؿ األصوؿ والخصـو في سوؽ نشطة وأف القيمة العادلة يمكف تحديدىا بسيولة ،

 .مف قبؿ معدي القوائـ المالية وقابمة لمفيـ مف قبؿ مستخدمييا
 :وىناكمصطمحات مرادفة لمقيمة العادلة

 القيمة السوقية، أو -
 القيمة البديمة، أو -
 .القيمة الحالية -

 3: أنيا تقسـ الى قسميف ىمايوجدبحث في مفيـو القيمة العادلة ي  وعندما 
:قيم تستند الى السوق وىي: أوليما  

. القيمة السوقية،أي األسعار المعمنة في سوؽ نشط -
 القيمة العادلة وىي المبمغ الذي يمكف بموجبو تبادؿ موجودات او تأدية مطموبات بيف جيات  -

. مطمعة وراغبة  وفي معاممة مباشرة
:قيم ال تستند بالضرورة الى السوق وىي: ثانييما  

.القيمة مف االستعماؿ-  
.القيمة القابمة لالسترداد-  
.القيمة االستبدالية-  

                                                             
1

 .12، مرجع سابق، ص المحاسبة عن القٌمة العادلةطارق عبد العال حماد، - 
2

أثر توجه المعاٌٌر المحاسبٌة الدولٌة نحو القٌمة العادلة على الخصائص النوعٌة للمعلومة المالٌة والمحاسبٌة فً ظل رضا ابراهٌم صالح،- 

 .23،ص2009 ٌولٌو46،المجلد رقم 02،مجلة كلٌة التجارة للبحوث العلمٌة،جامعة االسكندرٌة،العدداالزمة المالٌة العالمٌة

.05، ص 2009، محاضرة غير منشورة مقدمة في المركز الثقافي العربي، سوريا، القيمة العادلة واالبالغ المالينعيـ سابا خوري،-  3 
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.قيمة المنشأة المستمرة-  
.قيمة التصفية-  

 1:كما يرى بعض الباحثيف أف مفيـو القيمة العادلة يقـو عمى محوريف
 :األطراؼ الداخمة في الصفقةويفترض في ىذا المحور مايمي: المحور األول .1

أف تتـ الصفقة بيف أطراؼ غير ذوي عالقة، ألنيا أحد الجوانب الميمة التي تفسر بيا القوائـ  . أ
المالية بحيث أف الصفقات والعمميات عادة ما تتـ عمى أساس متوازف حيث أف الصفقة تمت بيف 

 طرفيف مستقميف يفاوض كؿ منيما عمى أحسف الشروط؛
أف تتـ الصفقة بيف أطراؼ راغبة في عقد الصفقة، ومطمعة عمى الحقائؽ األساسية ذات الصمة،  . ب

وذلؾ بعدـ وجود معمومات ىامة لدى طرؼ دوف اآلخر، وىو األمر الذي يطمؽ عميو عدـ تماثؿ 
 .المعمومات

الظروؼ التي تتـ فييا الصفقة؛ويشترط في الظروؼ التي تتـ فييا الصفقة بأف : المحور الثاني .2
وليس في عممية اجبارية، أو ظروؼ تصفية ألنيا ال تعبر عف  (عادية)تتـ عممية التبادؿ بصورة طبيعية 

 .القيمة العادلة لمصفقة
ويعتبر المحور األوؿ والثاني شرح لألركاف التي يقـو عمييا مفيـو القيمة العادلة، التي تؤكد عمى 

استقاللية األطراؼ وتماثؿ المعمومات لدييما، والظروؼ العادية لدى طرفي الصفقة، وأف تتـ الصفقة في 
 .ظروؼ عادية وليست اجبارية

ومف التعاريؼ السابقة يمكف القوؿ بأف القيمة العادلة ىي قيمة األصؿ محؿ البيع والتي يتفؽ عمييا كؿ 
مف البائع والمشتري بشرط توافر المعمومات والحقائؽ الكاممة لطرفي البيع، وبشرط أال تتوافر في عممية 

 .البيع أي عمميات جبرية أو ظروؼ غير طبيعية

 كما يمكف القوؿ أف القيمة العادلة ىي القيمة التي يمكف توافرىا في السوؽ الكؼء فقط، حيث توافر 
المعمومات الكاممة لجميع األفراد بأقؿ تكمفة، وفي نفس الوقت ومف ىنا فاف كفاءة السوؽ تعتبر عامؿ 

أساسي، ويكوف السوؽ كؼء اذا كانت المعمومات المتاحة عمى نطاؽ واسع وبتكمفة قميمة وبالتالي تعكس 
، ويركز مفيـو كفاءة السوؽ عمى مجموعة مف المقومات (التاريخية، الحالية)األسعار كؿ المعمومات 

 2:تتمثؿ في

                                                             
 .14-13ص -طارؽ عبد العاؿ حماد، مرجع سابؽ، ص- 1
2

 .08،ص2010،مصر،أفرٌل632،مجلةاالقتصادوالمحاسبة،العددالقٌمةالعادلةكنموذجللقٌاسفٌالفكرالمحاسبًحٌاة محمود على دحروج،-
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 توافر المعمومات لجميع المتعامميف مع السوؽ في نفس الوقت وبأقؿ تكمفة. 
 توافر قدر كبير مف كفاءة وسالمة التشغيؿ باإلضافة الى قدر كاؼ مف كفاءة التسعير. 
 يجب أف يتمتع السوؽ بالعدالة النسبية ألف العدالة المطمقة أمر صعب التحقؽ. 

وقد اقترحت المعايير المحاسبية الدولية بعض األساليب التي يمكف استخداميا في حالة عدـ توفر سوؽ 
 1:كؼء وتتمثؿ في

 استخداـ القيمة السوقية في سوؽ كؼء ألصوؿ أو التزامات ذات خصائص مشابية. 
 تقنية )نماذج تسعير الخدمات أو نماذج مصفوفة التسعير: استخداـ طريقة مف طرؽ التقدير مثؿ

والتي ال تأخذ سعر محدد لسند ولكف - االلتزامات–رياضية تستعمؿ أساسا بالنسبة لمسندات 
 .(تستعمؿ أسعار سندات مسعرة أخرى تستند عمييا

 تحميؿ التدفقات النقدية المخصومة. 

تقييم " بػ والمتعمؽ2011 ماي 12 الصادر في (IFRS13) اإلشارة إلى المعيار المحاسبي الدولي بيجو
،  وىذا 2013 جانفي 01وساري المفعوؿ ابتداء مف "Evaluation de la juste valeur"القيمة العادلة

 المعيار جاء بعد االنتقادات الشديدة التي تعرضت ليا القيمة العادلة عمى اثر األزمة
، وفيو محاولة لمتحديد الدقيؽ لمفيـو القيمة العادلة وضبطو، وأيضا ىذا المعيار قدـ 2008العالمية 

فقط نقـو بالتقييـ كباقي المعايير السابقة التي " متى"التقييـ بالقيمة العادلة وليس " كيفية"إرشادات حوؿ 
تناولت القيمة العادلة بشيء مف الغموض، وانطالقا مف ذلؾ صدر تعريؼ جديد لمقيمة العادلة وىو أنيا 

السعر المتحصؿ عميو مف خالؿ عممية بيع أصؿ أو المدفوع مقابؿ تحويؿ التزاـ في معاممة عادية : "تمثؿ
 2".بيف متدخميف في السوؽ بتاريخ التقييـ

 :وتظير العناصر األربع التي شمميا ىذا المعيار فيما يتعمؽ بمفيـو القيمة العادلة في الشكؿ التالي
 
 
 
 

                                                             
1

 .09مرجع سابق، ص القٌمة العادلة كنموذج للقٌاس فً الفكر المحاسبً، حٌاة محمود علً دحروج، - 
2- Watchman. A, IFRS 13 :Evaluation de la juste valeur, Bulletin de nouvelles sur les IFRS, Numéro spécial, Février 
2012, P04. 
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  فيما يتعمق بمفيوم القيمة العادلة IFRS 13العناصر التي شمميا: 1ل الشك

 
 .IFRS13منإعداد الباحثة، باالعتماد عمى ما جاء مف تعريؼ لمقيمة العادلة في المعيار :المصدر

 
 :IFRS13 ويتضح مف خالؿ ىذه العناصر الموضحة في الشكؿ أف المعيار 

حصر القيمة العادلة في السعر بدؿ القيمة، ومف ىنا يتضح جميا دوف أي لبس أف السوؽ ىو  
أسعار الخروج )المرجع الرئيسي لتحديد القيمة العادلة، ومف ثـ فيو يعتمد القيمة البيعية الصافية 

 (.الجارية
ومف ثـ يتضح جميا أنو يعتمد أسعار الخروج " تبادؿ أصؿ"بدؿ " بيع أصؿ"واستعمؿ مصطمح  

معبر عنيا  (التكمفة االستبدالية)أوال بدؿ ما كانت أسعار الدخوؿ  (قيمة البيع الصافية)الجارية 
بعبارة تبادؿ أصؿ، ومف ىنا تظير أسعار البيع المعمنة في السوؽ، وىي التي تمثؿ القيمة العادلة 

 .في المقاـ األوؿ
، وىنا المفيـو وسع "تسوية خصـ"بدؿ " السعر المدفوع نظير تحويؿ خصـ"استعمؿ مصطمح  

دائرة العمميات الخاصة بالدفع المترتب عف الخصـ كقيمة عادلة لو، ذلؾ أف التحويؿ أشمؿ مف 
التسوية، حيث أف التسوية يفيـ منيا إنياء االلتزاـ بدفع المقابؿ النقدي، لكف التحويؿ قد يتـ إنياء 

 .التزاـ مقابؿ تغييره بالتزاـ آخر

مفهوم 
القٌمة 
العادلة

أسعار 
الخروج

السعر 
الحالً

ارادة حرة

المتدخلون 
فً السوق
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بيف أطراؼ "بدؿ " متدخمي السوؽ"يالحظ عمى المفيـو الجديد إدراج أف ىذا السعر يتحدد بيف  
، وىنا يعزز ىذا األمر أف السعر يتحدد في السوؽ بيف المتدخميف وفؽ قانوف "مطمعة وراغبة

العرض والطمب، وليس بيف أطراؼ محتممة تتصؼ بأنيا راغبة ومطمعة، فيذيف الصفتيف سوؼ 
لف تؤثر داخؿ السوؽ نظرا لكثرة عدد البائعيف والمشتريف والتي تعتبر مف شروط سوؽ المنافسة 

 .، وبالتالي يعزز دور السوؽ في تحديد القيمة العادلة(سوؽ نشط)
والتي تعني أف العممية ال تتـ في " إرادة حرة"بدؿ " في معاممة عادية"أدرج ىذا المفيـو عبارة  

ظروؼ تصفية مما ال يجعؿ السعر حقيقي، أو في ظروؼ احتكار مما يجعؿ السعر أكبر أو أقؿ 
مف السعر العادي، وعموما ال يجب أف تكوف العممية في ظروؼ استثنائية، وىذا يؤكد أف ىذا 
السعر ينبغي أف ينتج عف آلية العرض والطمب في سوؽ نشط، وىو الوحيد المتصؼ بالظروؼ 

 .العادية
، "بتاريخ التقييـ"ويالحظ أيضا أف التعريؼ الجديد بيف أف ىذا السعر المأخوذ مف السوؽ يكوف  

وعميو يتضح أف القيمة العادلة يمثميا السعر عند المحظة التي نود فييا تقييـ أصؿ أو خصـ، 
 .وعميو سوؼ لف يترؾ مجاؿ وتأويؿ أي سعر يؤخذ

 القيمة العادلة ىي أف تكوف قيمة عادلة لكؿ مف المشتري والبائع، وكذلؾ :من كل ما سبق نقول أن
 المصطمح المرادؼ لمقيمة العادلة أفبالنسبة لمسعر يكوف معادال لممنافع التي ستتحقؽ لكال الطرفيف، كما 

 .القيمة السوقية، أو القيمة البديمة، أو القيمة الحالية: قد يكوف

ويجب أف ننوه إلى كثرة اإلصدارات بخصوص مفيـو القيمة العادلة وكذلؾ التعديالت التي تتـ عمى 
ىذىاإلصدارات، مما يدؿ عمى عدـ استقرار مفيـو القيمة العادلة، وأيضا وجب اإلشارةإلى أف القيمة 
العادلة وحسب نظر الباحثة ىي نموذج مكمؿ لمقياس المحاسبي وليس بديؿ لنموذج التكمفة التاريخية 

 .باعتباره أىـ نموذج قياس محاسبي
 1:يمكف جمعيا فيلمتمكف مف قياس القيمة العادلة، التي يجب أف تتوفر  المقومات األساسية أما عف

 وجود موضوع لمتبادؿ؛•  
 ؛(العرض والطمب  )وجود طرفي عممية التبادؿ • 
 تمتع طرفي عممية التبادؿ باإلرادة الحرة في إجراء التبادؿ؛• 
 إلماـ طرفي عممية التبادؿ بجميع الحقائؽ المرتبطة بيذه العممية؛• 
 وجود سوؽ نشط لتتالقى مف خاللو اإلرادة الحرة لطرفي عممية التبادؿ؛• 

                                                             
1

،بحث مقدم إلى المؤتمر العلمً المهنً الدولً أثر القٌمة العادلة على مالءمة المعلومات المحاسبٌة ومعوقات تطبٌقهاولٌد زكرٌا صٌام، - 

 .04، ص2009،الجامعة الهاشمٌة،األردن، (القٌمة العادلة واالبالغ المالً)السابع 
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استمرار طرفي عممية التبادؿ في ممارسة نشاطيما دوف وجود أي اتجاه لمتصفية أو لتقميص • 
 النشاط بصورة جوىرية؛

. تمتع البيئة االقتصادية المحيطة بطرفي عممية التبادؿ باالستقرار النسبي• 
 

العمؿ المحاسبي الذي يعتمد عمى حساب القيمة العادلة "فيي : محاسبة القيمة العادلةأما بالنسبة لتعريؼ 
، ابتداءا مف إثبات مختمؼ العمميات االقتصادية ذات الصفة المالية، فالتسويات  لألصوؿ أو الخصـو

 1".القيدية ثـ إعداد الحسابات الختامية وانتياء باإلفصاح في القوائـ المالية
 

 :مواضيع عديدة منيامحاسبة القيمة العادلة وتغطي 
 األدوات المالية 
 االستثمارات العقارية 
 (التزامات عقود التأميف)المطموبات التأمينية 
 (محاصيؿ وموجودات بيولوجية)الموجودات الزراعية  

 2:فيمكف تمخيصيا فيألىداف تطبيق القيمة العادلة كأساس لمقياس، أما بالنسبة 

 إظيار بنود الحسابات المختمفة بالقيمة األقرب إلى الواقع في تاريخ إعداد الميزانية. 
 تمكيف المؤسسة مف قياس أدوالىا المالية بالقيمة العادلة لعدد مف العمميات الداخمية مف أجؿ: 

 صنع القرارات االستثمارية والتجارية المناسبة. 
 إدارة وقياس المخاطر. 
 تحديد كمية رأس الماؿ الذي يجب تكريسو لخطوط األعماؿ المتنوعة. 
 حساب التعويضات. 

 إضفاء الشفافية عمى البيانات المالية الصادرة عف الشركات. 
 التوجو الى عالج أي قصور ناتج عف تطبيؽ مفيـو التكمفة التاريخية. 
 توفير معمومات مالية مفيدة لصناع القرار، سواء أكانوا داخؿ الشركة أو خارجيا. 

 
                                                             

1
 .باالطالع على مجموعة من الكتب والمقاالت المتعلقة بالمحاسبة على أساس القٌمة العادلة- 

2
رسالة ماجستٌر، ، (دراسة مٌدانٌة فً سوق عمان المالً)دور محاسبة القٌمة العادلة فً ترشٌد القرارات االستثمارٌة أحمد عزت أبو شملة، - 

 .36، ص2010جامعة جدرا، األردن، 
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 تقييم نموذج القيمة العادلة: المطمب الثالث

إف التعرؼ عمى خصائص وطبيعة الطرؽ المتبعة في القياس المحاسبي ومناقشتيا وعرض مختمؼ النقاط 
المتعمقة بيا سواء االيجابية أو السمبية، ىو السبيؿ الذي يرشدنا فيما اذا كانت طريقة ما مالئمة في 

 .القياس أـ ال، وسنستعرض أىـ الخصائص التي تميزت بيا القيمة العادلة وكذا ما يؤخذ عمييا

مزايا القيمة العادلة :الفرع األول

 1: مف المزايا التي تتمتع بيا القيمة العادلة نذكر

منذ بداية االستعماؿ في طريقة القيمة العادلة أصبحت المعمومات معنية بالوقت الحاضر وحالة  .1
 بحد ذاتيا بمعمومات جيدة و ؤسسة،وتزود الـةاألسواؽ في الوقت الحالي،فيي تزودنا بمعمومات حالي

 .حالية عنيا حيث تشجعيا و تساعدىا في اتخاذ اإلجراءات التصحيحية
 .(التكمفة التاريخية)يحسف نموذج القيمة العادلة مف قوة معمومات القوائـ المالية عكس النماذج األخرى .2
 بمعمومات شاممة حوؿ المنيج الذي تتبعو المؤسسة،الفرضيات لمؤسسةتزود القيمة العادلة ا .3

إدراج  ووالقضايا األخرى التي تؤدي الى بياف مالي شامؿ لممؤسسة،، الموضوعة مف قبؿ المؤسسة
 .معمومات جديدة متى كانت متوفرة

والتغير في القيمة العادلة يعكس التغيرات ، تعكس القيمة العادلة التغيرات في حالة األسواؽ الحالية .4
 .في األسواؽ الحالية

ة العادلة نتيجة اإلفصاح الشامؿ في قدرة المستثمريف عمى االطالع عمى القوائـ المالية لقيـتساىـ ا .5
 عف كؿ منيا مؤسسةومعرفة أنواع االستثمارات التي تقـو بيا مف خالؿ األدوات المالية ومساءلة اؿ

 .وسبب االحتفاظ بيا
عممية اإلفصاح وفقا لمقيمة العادلة ستساىـ بجعؿ السوؽ المالي كفؤا،وبالتالي استجابة السوؽ  .6

لمعمومة القيـ العادلة وتشجيع المستثمريف عمى االستثمار بشكؿ اكبر وخصوصا أف عممية اإلفصاح 
 2.تضفي عمييـ اإلحساس باألماف

                                                             
1
-Thierry Gorroz,Justevaleur-valeurjuste,Académie des Sciences et Technique comptables et financiers, 

Lexposia, 18 novembre 2010, P4. 
2
-AnisMilad,"Analyzing the fair value market value ok Assets and stake holders Investment decision, (thesis of 

doctora,arizona,july2008),P42. 
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السابؽ وقبؿ ظيور القيمة العادلة تعالج الخسائر الناتجة عف بعض أدوات المؤسسة بلقد كانت  .7
برسممتيا وتنزيميا بالدخؿ تدريجيا دوف شعور أصحاب  (عقود الخيار وعقود المقايضة)التحوط مثؿ 

وجب عمى المؤسسة إظيارىا  (39)المصالح بذلؾ،ولكف اآلف ووفقا لإلفصاح حسب المعيار 
مما ساىـ ، وبالتالي لف تستطيع إخفاء نتائج استخداميا لتمؾ األدوات، ومعالجتيا وفقا لمقيمة العادلة

 1.بإظيار القوائـ المالية بشفافية عالية جدا
ومف خالؿ االطالع عمى العديد مف المواضيع المتعمقة بتقييـ القيمة العادلة سواء في العالـ : ونقول أنو

العربي أو الغربي، نجد أف ىناؾ اتفاؽ كبير عمى كوف القيمة العادلة قادرة عمى توفير معمومات 
محاسبية ذات جودة، إال أف ىذا مرىوف بشرط توفر جميع المقومات والظروؼ المناسبة لتطبيؽ القيمة 

 .توفر السوؽ الكؼء: العادلة وأىميا
 

 العادلة لقيمة لةاالنتقادات الموجو: الفرع الثاني
عمى الرغـ مف التأييد الكبير الذي تمقاه محاسبة القيمة العادلة وتصدرىا لممعايير المحاسبية، اال أف 

السوق قياس القيمة العادلة يكتنفو العديد مف الصعوبات والمتمثمة في اعتماد ىذا النموذج عمى فرضية 
 وىو أمر يصعب الوصوؿ إليو في الواقع العممي بصفة عامة وفي واقع السوؽ الجزائري بصفة الكفء
، حتى إذا -سنتعرض إلى واقع القيمة العادلة في البيئة الجزائرية بمزيد مف التفصيؿ الحقا–خاصة 

أمكف وجود السوؽ الكؼء فاف معمومات القيمة العادلة تفتقر إلى الثقة واالعتماد عمييا ألنيا ال تممؾ 
 الذي يدعميا وىذا أيضا يشكؿ عائؽ كبير أماـ اعتماد ىذا النموذج كأساس لمقياس الدليل الموضوعي

المحاسبي، ومف ناحية أخرى إف استخداـ القيمة العادلة يعطي فرصة لإلدارة لمتالعب في قائمة المركز 
 .المالي وقائمة الدخؿ مف خالؿ اإلفصاح عف األرباح والخسائر غير الحقيقية

 وسيتـ تمخيص أىـ النقاط المتعمقة بما يؤخذ عمى تطبيؽ القيمة العادلة مف وجية نظر مختمؼ الكتاب 
 2:والباحثيف والمحاسبيف الميتميف بيذا الموضوع

  الغموض في قياس األصوؿ واألدوات المالية مما العادلة ىومف االنتقادات الموجية لمقيمة 
 .يخمؽ الكثير مف المنافذ في انحرافات األسعار

                                                             
1

 .22حازم الخطٌب، ظاهر القشً، مرجع سابق، ص- 
2

، عن استخدام محاسبة القٌمة العادلة على مالءمة معلومات بٌانات الدخلساهر محمد عقل، أٌمن هشام عزرٌل، - 

 .2015أكتوبر 26:  ، تارٌخ االطالعaymanuzrail.blogspot.com:الموقع



محاسبة القيمة العادلة إطار : الفصل األول  
 

14 

 

  إف القيمة العادلة ىي قيمة افتراضية تحدد عمى أساس األسعار السوقية، واألسعار السوقية
تخضع لكثير مف العوامؿ التي تتحكـ فييا كعوامؿ العرض والطمب، وأيضا مدى توفر 

كل ما سيؤثر في المعمومات التي يمكف أف تتحدد األسعار عمى أساسيا بشفافية، وبذلؾ فاف 
 .السوق سيؤثر في القيمة العادلة

  يمكف في بعض األحياف أف يكوف سعر األصؿ في السوؽ ال يعكس القيمة المالية الحقيقية
 . ال يعكس القيمة الحقيقيةأيلألصؿ،فالسوؽ يمكف أف يكوف غير كؼء 

  في حد ذاتيا قد يخمؽ مخاطر في الحصوؿ عمى المؤسسةالتالعب في األسعار مف طرؼ 
 .قيمة عادلة في األسواؽ التي يصعب فييا تحويؿ األصؿ إلى سيولة

 تعدد طرؽ القياس بالقيمة العادلة ، وىذا يؤدي إلى نتائج مختمفة وفؽ كؿ طريقة قياس. 
 يكتنؼ تقدير القيمة العادلة الكثير مف التعقيد. 
  إف االعتراؼ بالقيمة العادلة و تحديد قيمتيا ينطوياف عمى قدر كبير مف الحكـ الشخصيواتباع

 .أسس متباينة

 IAS/IFRSمحاسبة القيمة العادلة وفق المعايير المحاسبية الدولية واإلبالغالمالي: المبحث الثاني
اتجيت معايير المحاسبة الدولية نحو المطالبة والتوصية بمزيد مف تطبيقات القيمة العادلة في التقارير 

المالية، ولعؿ أىـ األسباب في أتباع معيار القيمة العادلة ىو بسبب النتائج السمبية المترتبة عمى افتراض 
 .ثبات وحدة النقد والمعروؼ أف االقتصاد العالمي في الحاضر مف ميزاتو أنو اقتصاد تضخمي

 
 المعايير المحاسبية التي تناولت القيمة العادلة: المطمب األول

 : تناوؿ مجمس معايير المحاسبة الدولية القيمة العادلة في العديد مف معاييره وسنعرض أىميا
 16معيار المحاسبة الدولي رقمIAS :الممتمكات، )1والمتعمق باألصول الثابتة الممموسة

، وطبقا ليذا المعيار فانو يحؽ لممؤسسة أف تختار ما بيف أسموب التكمفة أو (التجييزات، المعدات
الممتمكات واآلالت )إعادة التقييـ كسياسة محاسبية يمكف تطبيقيا عمى كؿ بنود األصوؿ الثابتة 

، وتعكس قيمة إعادة التقييـ القيمة العادلة لألصؿ في تاريخ إعادةالتقييـ مطروحا منيا (والمعدات
مجمع اإلىتالؾ الالحؽ وأية خسارة مجمعة الحقة ناتجة عف االنخفاض في القيمة، عمى أف يتـ 

                                                             
1

، 2008، دار المكتبة الوطنٌة، األردن، الجوانب النظرٌة والعلمٌة-معاٌٌر المحاسبة واالبالغ المالً الدولًأبو نصار محمد، حمٌدات جمعة، - 

 .24ص
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إعادة التقييـ عمى فترات منتظمة وكافية لمتأكد مف عدـ وجود اختالؼ جوىري بيف التكمفة الدفترية 
والقيمة العادلة في تاريخ إعداد القوائـ المالية، وأنو يجب إضافة الزيادة في القيمة الناتجة عف 

 .إعادة التقييـ الى حقوؽ المساىميف تحت تسمية فائض إعادة التقييـ
  32المعيار المحاسبي الدولي رقمIAS:يقدـ المعيار وصفا والمتعمق بعرض األدوات المالية

لممتطمبات المتعمقة بعرض األدوات المالية الظاىرة بالميزانية، كما يحدد المعيار المعمومات التي 
يجب اإلفصاح عنيا فيما يتعمؽ باألدوات المالية سواء كانت ظاىرة بالميزانية أو خارجيا، كما 
جاء بتعريؼ لمقيمة العادلة باإلضافةإلى ماتقدـ، ويشير ىذا المعيار إلى أف معمومات القيمة 

 1.العادلة تعتبر مفيدة في العديد مف القرارات المتخذة مف قبؿ مستخدمي البيانات المالية
  38المعيار المحاسبي الدولي رقمIAS:وقد ىدؼ ىذا والمتعمق باألصول الثابتة غير الممموسة

المعيار إلى بياف المعالجة المحاسبية لألصوؿ غير الممموسة أي التثبيتات المعنوية والتي لـ يتـ 
تناوليا في معيار محاسبة دولي آخر، ووفقا ليذا المعيار فانو لممؤسسة أف تختار إما نموذج 

كسياسة محاسبية لمقياس واإلفصاح عف األصوؿ  (القيمة العادلة)التكمفة أو نموذج إعادة التقييـ 
غير الممموسة، وأف القيمة العادلة إماأف تحدد بناءا عمى سوؽ نشط والذي قد يتوفر لبعض 

األصوؿ غير الممموسة كتراخيص سيارة األجرة أو تراخيص الصيد أو حصص اإلنتاج، أو تحدد 
بناءا عمى نموذج إعادة التقييـ لعناصر األصوؿ غير الممموسة التي قد ال يتوافر ليا سوؽ نشط 

مثؿ العالمات التجارية، أسماء المجالت والصحؼ، حقوؽ نشر األفالـ والموسيقى، براءات 
االختراع، واضافة الزيادة في القيمة الناتجة عف اعادة التقييـ الى حقوؽ المساىميف تحت تسمية 

فائض اعادة التقييـ، واالعتراؼ بزيادة القيمة الدفترية لألصوؿ غير الممموسة في األرباح 
والخسائر في حدود رد مبمغ النقص الناتج عف اعادة التقييـ لذات األصؿ الذي تـ االعتراؼ بو 

 2.في األرباح والخسائر
 39المعيار المحاسبي الدولي رقمIAS:يعتبر ىذا االعتراف والقياس: المتعمق باألدوات المالية

المعيار نقطة تحوؿ ىامة في الفكر المحاسبي والذي يتجو أكثر فأكثر نحو مفيـو القيمة العادلة 

                                                             
1

 .227أبو نصار محمد، حمٌدات جمعة، مرجع سابق، ص- 
2

 .315،ص2009، دار نومٌدٌا، الجزائر، IAS/IFRSالمعاٌٌر المحاسبٌة الدولٌة غانم شطاط، - 
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كأساس لمقياس واإلثبات المحاسبي، وذلؾ بيدؼ تعزيز خاصية المالئمة لممعمومات المحاسبية 
 1.المعروضة في التقارير المالية

 2:وقد قسـ ىذا المعيار األدوات المالية الى عدة مجموعات
 وتتعمؽ باألدوات المالية المحتفظ بيا ألغراض المتاجرة، والتي تقـو الشركة : المجموعة األولى

بشرائيا ويكوف الغرض األساسي مف اقتنائيا ىو تحقيؽ األرباح في المدى القصير مف خالؿ التغير 
في أسعارىا، ويتـ قياس ىذه الموجودات عند اعداد القوائـ المالية بالقيمة العادلة ويتـ االعتراؼ 

 .باألرباح أو الخسائر الناتجة مف عممية التقييـ في قائمة الدخؿ في الفترة التي تحدث بيا
 األدوات المالية المحتفظ بيا لتاريخ االستحقاؽ وتمثؿ األدوات المالية التي يكوف : المجموعة الثانية

لدى الشركة النية والقدرة عمى االحتفاظ بيا لتاريخ استحقاقيا، ويجب أف يتـ قياسيا واظيارىا 
 .بالتكمفة المطفأة مطروحا منيا أية مخصصات معدة ازاء التدني في قيمتيا

 القروض والمدينوف الذيف أنشأتيـ المؤسسة، وتمثؿ األدوات المالية التي تنشئيا :المجموعة الثالثة
الشركة عف طريؽ تزويد المقترض باألمواؿ أو تقديـ الخدمات وبطريقة مباشرة، ويجب قياس 
األدوات المالية في ىذه المجموعة بالتكمفة مطروحا منيا أية مخصصات معدة مف أجؿ تدني 

 .قيمتيا
 لمبيع، وىي التي ليست محتفظ بيا  (الجاىزة)وتضـ األدوات المالية المتوفرة : المجموعة الرابعة

لتاريخ االستحقاؽ، وال لممتاجرة بيا وال ىي قروض أو مدينوف، ويجب أف يتـ قياسيا وتقييميا 
 .بالقيمة العادلة مطروحا منيا أية مخصصات معدة لقاء تدني قيمتيا

  07معيار اإلبالغالمالي الدولي رقمIFRSييدؼ ىذا المعيارالى اإلفصاح، : المتعمق باألدوات المالية
 :الطمب مف الشركات توفير االفصاحات في قوائميا المالية وذلؾ لتمكيف مستخدمييا مف تقييـ

 أىمية األدوات المالية بالنسبة لممركز المالي لمشركة وأدائيا. 
  طبيعة ومدى المخاطرة التي تتعرض ليا الشركة والناجمة عف األدوات المالية وكيفية التعامؿ

 .معيا
  39.3 و32يكمؿ ىذا المعيار كال مف المعياريف 

                                                             
1

، المؤتمر االٌجابٌات، السلبٌات ،التحدٌات واألثر على مستخدمً القوائم المالٌة: القٌمة العادلة فً معاٌٌر المحاسبة الدولٌةهٌثم السعافٌن، - 

 .06، ص2004جمعٌة المحاسبٌن القانونٌن األردنٌن،األردن " المحاسبة فً خدمة االقتصاد"العلمً المهنً السادس 
2

 .343غانم شطاط، مرجع سابق، ص- 
3

 .347نفس المرجع، ص-  
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  09معيار االبالغ المالي رقم IFRS : ،حيث نشر المتعمق بتصنيف وتقييم األدوات المالية
، والذي يختص 2010 أكتوبر 28مجمس معايير المحاسبة الدولية النسخة النيائية ليذا المعيار في 

، IAS39بتصنيؼ وتقييـ األصوؿ والخصـو المالية ومف المزمع أف يحؿ محؿ معيار المحاسبة الدولي 
حسب ىذا المعيار فاف الفئة التي يصنؼ ضمنيا األصؿ المالي ىي التي تحدد طريقة تقييمو بصفة 
مستمرة إما عمى أساس التكمفة الميتمكة أو القيمة العادلة، كما يجب تقييـ كؿ أدوات األمواؿ الخاصة 

 مف IFRS09بالقيمة العادلة، ولقد تـ تأجيؿ تاريخ تطبيؽ معيار اإلبالغ المالي الدولي 
 2015.1جانفي01 إلى 2013جانفي01

وتجدر اإلشارةإلى أف القياس وفؽ القيمة العادلة تـ التطرؽ إليو في عشريف معيار محاسبي دولي، األمر 
الذي يبيف مدى أىمية ىذا النوع مف المفاىيـ المحاسبية، والجدوؿ الموالي يوضح المعايير التي أشارت 

 :(باإلضافةإلى المعايير التي عرضناىا سابقا)لمقيمة العادلة 
 المعايير الدولية التي تناولت القيمة العادلة: 1جدول 

 تاريخ صدوره موضوعو رقم المعيار
 01/10/75 المخزوف 02
 01/01/83 الممتمكات، المنشات والمعدات 16
 01/01/84 اإليجارات 17
 01/01/84 اإليراد 18
 01/01/85 منافع الموظفيف 19
 01/01/84 المحاسبة عف المنح الحكومية 20
 01/01/85 أثار التغيرات في أسعار الصرؼ 21
 01/01/85 اندماج األعماؿ 22
 01/01/87 المحاسبة واإلبالغ 26
 01/01/91 االفصاح في القوائـ المالية لمبنوؾ 30
 01/01/96 االفصاح والعرض: األدوات المالية 32
 01/07/99 انخفاض قيمة األصوؿ 36
 01/01/80 األصوؿ غير الممموسة 38
 01/01/80 االعتراؼ والقياس: األدوات المالية 39

                                                             
1

،أطروحة دكتوراه مقدمة لنٌل شهادة دكتوراه الطور حالة الجزائر-دور محاسبة القٌمة العادلة فً تحقٌق أهداف اإلبالغ المالًأحمودة  وفاء، - 

 .30، ص2014-2013الثالث، تخصص مالٌة محاسبة التسوٌق فً المؤسسة ،عنابة، 
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 01/01/2001 الممتمكات المستثمرة 40
 01/01/2003 الزراعة 41

IFRS 01 01/01/2004 تبني معايير التقارير المالية لممرة األولى 
IFRS 02 01/01/2005 الدفعة المرتكزة عمى األسيـ 
IFRS 03 31/03/2004 اندماج األعماؿ 
IFRS 05  األصوؿ غير المتداولة المقتناة لمبيع

 والعمميات غير المستمرة
01/01/2005 

 .IAS/IFRSمف اعداد الباحثة، باالعتماد عمى مختمؼ معايير القيمة العادلة المنبثقة عف : المصدر

 
 اجراءات تحديد القيمة العادلة: المطمب الثاني

 المتعمؽ IFRS13 نشر مجمس معايير المحاسبة الدولية معيار ابالغ مالي دولي 2011 ماي 12في 
، والذي يمثؿ إطار موحد لقياس القيمة (وىو أحدث معيار يتعمؽ بالقيمة العادلة)بقياس القيمة العادلة 

العادلة، وتبعا ليذا المعيار ومف أجؿ تحديد القيمة العادلة لألصوؿ أو االلتزامات يجب إتباعاإلجراءات 
 :1التالية
 تحديد األصوؿ أو الخصـو الخاضعة لمقياس 
 تحديد مقياس القيمة المالئـ لمقياس: بالنسبة لألصوؿ 
 تحديد السوؽ األكثر ايجابية 
 تحديد مدخالت القياس تبعا لمستويات قياس القيمة العادلة. 

اف قياس القيمة العادلة يستوجب أوال تحديد : تحديد األصول أو الخصوم الخاضعة لمقياس .1
األصوؿ والخصـو محؿ القياس، وبالرجوع الى المعايير المحاسبية الدولية يمكف تمخيص تطبيقات القيمة 

 :العادلة فيمايمي
 األدوات والمشتقات المالية 
 االستثمارات العقارية 
  (محاصيؿ وأصوؿ بيولوجية)األصوؿ الزراعية 
  (التزامات عقود التأميف)االلتزامات التأمينية 

                                                             
1

المجلة العلمٌة للدراسات التجارٌة، الجزء ، (دراسة نظرٌة)نتائج تطبٌق محاسبة القٌمة العادلة فً ضوء األزمة المالٌة عمرو حسن ابراهٌم، -

 .93، كلٌة التجارة وادارة األعمال، جامعة حلوان، مصر، ص2011الثانً، العدد الثانً، 
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 االندماج واالستحواذ 
 تدني األصوؿ طويمة األجؿ 
 تدني الشيرة 

وضع مجمس معايير المحاسبة المالية األمريكي : تحديد المقياس المالئم لقياس القيمة العادلة .2
ونظيره الدولي مقياس أو افتراض أساسي لقياس القيمة العادلة والذي يرتكز عمى مفيـو االستعماؿ 
األعمى واألفضؿ لألصؿ مف قبؿ المتعامميف في السوؽ، وىو نفس الشيء الذي عرضو المعيار 

IFRS13. 
ويفترض االستعماؿ األعمى واألفضؿ استعماؿ األصؿ الممكف ماديا والمسموح بو قانونيا والمجدي مف 

الناحية المالية، اذ يتمثؿ ىذا المقياس في االستعماؿ الذي يعظـ قيمة األصؿ أو مجموعة األصوؿ التي 
 .ينتمي الييا األصؿ الذي سيستعمؿ مف طرؼ المتعامؿ في السوؽ عوضا عف المؤسسة المعدة لمتقارير
فقد يكوف االفتراض األساسي لقياس القيمة العادلة اما االستعماؿ األعمى واألفضؿ لجزء مف مجموعة 
 .أصوؿ والموسـو باالستعماؿ، أو قد يكوف االستعماؿ األعمى واألفضؿ لألصؿ بمفرده والموسـو بالتبادؿ

في حالة غياب سوؽ نشطة لألصؿ أو االلتزاـ الخاضع لمقياس فانو : تحديد السوق األكثر ايجابية .3
يجب تحديد السوؽ األكثر ايجابية وىي التي يكوف فييا المتعامؿ حريص عمى الحصوؿ عمى أعمى 

 .سعر لألصوؿ وأفضؿ فائدة لتسوية التزاـ
قد تكوف مدخالت قياس القيمة العادلة :تحديد مدخالت القياس تبعا لمستويات قياس القيمة العادلة .4

 :اما مالحظة أو غير مالحظة
ىي تمؾ التي يمكف لممتعامميف في السوؽ استعماليا لتحديد : مدخالت القياس المالحظة: 1.4

 .سعر األصؿ والمستمدة مف معمومات السوؽ
ىي تمؾ التي تضعيا المؤسسة في حد ذاتيا، فيي غير : مدخالت القياس غير المالحظة: 2.4

 .مالحظة عف طريؽ المعمومات المستقمة القائمة عمى السوؽ
ويمكف استعماؿ كال مف المدخالت المالحظة وغير المالحظة لقياس القيمة العادلة، وبيذا الصدد 
أوصى واضعي المعايير المحاسبية األمريكية والدولية بتفضيؿ استعماؿ مدخالت القياس المالحظة 

 1.عمى تمؾ غير المالحظة قدر اإلمكاف

                                                             
1

 .94عمرو حسن ابراهٌم، مرجع سابق، ص - 
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 لمدخالت القياس حسب درجة موثوقيتيا وحدد بذلؾ تسمسل ىرميIFRS 13 كما وقد وضع المعيار
ثالثة مستويات لقياس القيمة العادلة، حيث يتعمؽ المستوى األوؿ بالتقديرات األكثر موثوقية والمستوى 

الثالث بتمؾ األقؿ موثوقية، ييدؼ ىذا التسمسؿ الى تحقيؽ الترابط وقابمية المقارنة في قياس القيمة 
 1:العادلة واالفصاحات المتعمقة بيا، وتتمثؿ المستويات الثالثة فيما يمي

 ويتـ بموجبو أخذ األسعار المحددة في األسواؽ النشطة لألصوؿ والخصـو : المستوى األول
المماثمة لتمؾ المراد تقييميا، أي أف قياس القيمة العادلة يعتمد عمى سعر السوؽ المباشر، واألسعار في 

 .ىذا المستوى ىي المفضمة في حالة التوصؿ الييا
 وىي فئة واسعة النطاؽ عف األولى حيث تدمج أسعار نقمت عف األصوؿ :المستوى الثاني 

والخصـو المماثمة في أسواؽ نشطة أو غير نشطة، وذلؾ باالعتماد عمى مدخالت يمكف مالحظتيا في 
السوؽ، ىذه األسعار يجري تعديميا بشكؿ مناسب حسب الضرورة لتعكس االختالفات في األصوؿ 

والخصـو ومستوى النشاط في السوؽ، اذف يشمؿ ىذا المستوى مجموعات مترابطة لألسعار المستمدة 
 .مف األصوؿ وااللتزامات المشابية والمماثمة

 حيث ال توجد أسواؽ لألصوؿ قابمة لممقارنة ويجب أف تستند عمميات التقييـ : المستوى الثالث
الى حد كبير عمى التقديرات واألحكاـ الصادرة عف الشركة نفسيا، اذف يشمؿ ىذا المستوى المدخالت 

غير المرئية لألصوؿ أو االلتزامات، ويطبؽ ىذا المستوى في حالة عدـ وجود أسواؽ ألصوؿ مماثمة أو 
مقارنة ويعتمد ىذا المستوى في التقييـ عمى الحكـ الشخصي، وتبعا لذلؾ غالبا ما تستعمؿ نماذج التقييـ 
لقياس القيمة العادلة، وىذا ما يفسر لجوء واضعي المعايير الختيار مصطمح القيمة العادلة عوضا عف 

القيمة السوقية، وذلؾ نظرا لعدـ توفر أسواؽ نشطة في بعض األحياف، وبالتالي المجوء الى نماذج التقييـ 
 .لقياس القيمة العادلة

 :  وتظير مستويات تقييـ القيمة العادلة في الجدوؿ التالي
 
 
 
 
 

                                                             
.511سٌد عبد الفتاح صالح حسن، مرجع سابق، ص - 

1
 



محاسبة القيمة العادلة إطار : الفصل األول  
 

21 

 

 مستويات قياس القيمة العادلة: 2جدول 
 مصدر المعمومات المستوى 

 1عالية      درجة الموثوقية
 
 

          2 
 
 

   3منخفضة 

سعر غير معدؿ في سوؽ نشطة ألصوؿ 
 .أو خصـو متطابقة

سعر غير معدؿ ألصوؿ أو خصـو مماثمة 
، في سوؽ نشطة أو سوؽ أقؿ (مقارنة)

 .سيولة

المعطيات المالحظة في السوؽ غير 
متاحة، القيمة العادلة تحدد عمى أساس 

مصادر معمومات غير مالحظة والتي مف 
الضروري أف تعكس فرضيات المشاركيف 

 .في السوؽ وليس فرضيات المؤسسة

Source : T .Jeanjean (2009) :Articles 76 :juste valeur, Encyclopédie de comptabilité, contrôle de 

gestion et audit, sous la direction de Bernard Collasse, Ed. Economica : Paris, France, p1028. 
 

 
 :يمكف تمخيص كيفية تحديد القيمة كمايمي مما سبق، 

يتـ تحديد القيمة العادلة مف خالؿ الحصوؿ عمييا مباشرة مف األسعار المدرجة في األسواؽ  .1
 .النشطة

اف لـ يتـ الحصوؿ عمييا مباشرة مف األسعار المدرجة يمكف استخالصيا مف بيانات سوقية  .2
 .واضحة

في حالة اف لـ يتـ الحصوؿ عمييا ال في الحالة األولى وال الحالة الثانية، فسيتـ تحديد القيمة  .3
 .العادلة باستخداـ نماذج التقييـ الداخمية بواسطة خبير معيف

ان غياب سوق نشط ال يغير من ىدف القياس كما ىو الحال بالنسبة لمجزائر، ولكنو يجعل ىذا 
اليدف صعب التحقيق، ويبقى عمى المحاسب أن يضع تقديرا معقوال لمقيمة العادلة وىنا تظير 

.  مصداقية وموثوقية تقييم الخبير ليذه القيمةإشكالية
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بادر واضعي المعايير ولحل مشكمة األصول والخصوم في القوائم المالية التي ال يوجد ليا سوق، 
 .باستخداـ حساب رياضي لحساب سعر سوؽ افتراضي

 1:كما أف ىناؾ عدد مف النماذج الفنية استخدمت لمتقييـ والتسعير في السوؽ وىي النماذج التالية
 نموذج تحميؿ التدفؽ النقدي المخصـو .1
 نماذج تسعير الخيار .2
 أسعار المصفوفة .3
 التحميؿ األساسي .4

مف المعوقات التي تشكؾ في - مع األساليب البديمة التي قدمت–وتعتبر حالة عدـ وجود سوؽ نشطة 
تقدير القيمة العادلة، خصوصا في ظؿ غياب دليؿ بشأف التوقعات المختمفة حوؿ التدفقات النقدية، 

فالنتيجة ىي التوصؿ الى أفضؿ تقدير متاح لمقيمة العادلة، حيث اعترؼ مجمس معايير المحاسبة الدولية 
بأنو مع غياب صفقات ممحوظة في السوؽ فاف التقدير يحتاج الى حكـ شخصي ىاـ وستكوف النتيجة 

 .غير دقيقة
كما وبيف المجمع العربي لممحاسبيف أف ىناؾ حاالت تكوف فييا القيمة العادلة لألدوات المالية قابمة 

 :لمقياس بشكؿ موثوؽ وىي
 األداة المالية التي يوجد ليا عرض سعر معمف في سوؽ أوراؽ مالية نشط لتؾ األداة؛ .1
 أداة الديف تـ تقييميا مف قبؿ وكالة تقييـ مستقمة، ويمكف تقدير تدفقاتيا النقدية بشكؿ معقوؿ؛ .2
أداة مالية ليا نموذج تقييـ قياس والتي يمكف بشكؿ موثؽ اعتماده في القياس مف خالؿ البيانات لذلؾ  .3

 .النموذج، ألف البيانات مف أسواؽ نشطة
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 بدائل عرض وتمثيل القيمة العادلة: المطمب الثالث
 :تظير أىـ بدائؿ عرض وتمثيؿ القيمة العادلة في

، "استمرارية المؤسسة": تستند محاسبة تكمفة االستبداؿ الى الفرض األساسي وىو:تكمفة االستبدال .1
 .ويمثؿ ىذا الفرض امكانية استمرارية استبداؿ أصوؿ المؤسسة

وتشير تكمفة االستبداؿ الى مقدار النقدية المعادلة التي يمكف أف تتكبدىا المؤسسة، لو أنيا قامت بشراء 
موجودات مماثمة لما تمتمكو منيا في الوقت الحالي مف حيث المواصفات والعمر االنتاجي المتبقي 

لألصؿ، وتحتسب تكمفة االستبداؿ لبند مف بنود الموجودات مف خالؿ التعرؼ عمى تكمفة اقتناء األصؿ 
المماثؿ لألصؿ الذي بحوزة المؤسسة عند اعادة التقييـ، فتكمفة االستبداؿ ىي عبارة عف افتراض السعر 
المعادؿ الذي يمكف بو شراء أصؿ مماثؿ، وتعتبر تكمفة االستبداؿ في وقتيا الحالي المحور األساسي 

الختالفيا عف تكمفة المستوى العاـ لألسعار، ألف تكمفة االستبداؿ تركز عمى الطريقة التي تؤثر بيا عمى 
 1.مستوى األسعار الخاص

وىناؾ صعوبات تكتنؼ تطبيؽ تكمفة االستبداؿ، حيث لـ تتمكف مف إظيار كيؼ يمكف أف يتـ تقييـ 
، واألرباح المعترؼ بيا في محاسبة التكمفة االستبدالية ىي (المعنوية)األصوؿ غير المادية في الشركة 

أرباح وىمية ال يجب االعتراؼ بيا ما لـ تتحقؽ طبقا لمبدأ الحيطة والحذر، ومضموف القياس وفؽ تكمفة 
 2.االستبداؿ يظير مف خالؿ التمييز بيف رأس الماؿ النقدي ورأس الماؿ العيني

سعر البيع الذي يشير الى حد مقدار النقدية : "وتسمى بالقيمة الخارجة، وىي:القيمة السوقية .2
المعادلة التي يمكف أف تحصؿ عمييا المؤسسة لو أنيا قامت ببيع ما ىو متوفر لدييا مف موجودات في 

 .، ويكوف البيع في حالة اختيارية وليس في حالة ضرورة كالتصفية"الوقت الحالي
  ويتضح مف خالؿ تعريؼ القيمة السوقية أنيا تبنى عمى أنو لو تـ البيع اآلف، فاف مقدار النقد سيكوف 

، واالفتراض الذي تقـو عميو القيمة السوقية ىو عكس ظروؼ السوؽ السائدة وقت التغيير، (محدد)كذا 
 3.والذي يوفر إمكانية المقارنة بيف قيمة الموجودات التي تـ اقتناؤىا والحصوؿ عمييا في أوقات مختمفة

 

                                                             
1

 .196، ص 2007دار وائل للنشر، عمان، األردن، بدائل القٌاس المحاسبً، رضوان حلوة حنان، -  
2

مذكرة ماجستٌر القٌاس المحاسبً المستند الى القٌمة السوقٌة العادلة وأهمٌة الشركات المساهمة الصناعٌة األردنٌة، ٌامن خلٌل الزعبً، -  

 .63-58، ص ص 2005غٌر منشورة، جامعة الٌرموك، األردن، 
3

 .197-196محمد مطر، موسى السوٌطً، مرجع سابق، ص ص - 
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وىي الوجو اآلخر مف القيمة السوقية، وصافي القيمة القابمة لمتحقؽ تمثؿ :صافي القيمة القابمة لمتحقق .3
النقدية الصافية التي ينتظر الحصوؿ عمييا أو سدادىا بعد خصـ التكاليؼ الالزمة لتحويؿ أحد 

الموجودات أو أحد المطموبات الى نقدية، وىي تمثؿ بصفة عامة صافي سعر البيع الجاري لألصؿ، 
 1.وىي تعني مقدار النقد الصافي الممكف الحصوؿ عميو بواسطة تحويؿ أصؿ أو سداد التزاـ

وتعني ىذه الطريقة تقدير التدفقات النقدية المستقبمية المتوقعة لفترات قادمة، :القيمة الحالية المخصومة .4
باستخداـ معدؿ الخصـ المناسب، والفرؽ بيف القيمة الحالية لصافي الموجودات في نياية الفترة وفي 

 .بدايتيا يمثؿ دخؿ المؤسسة
وىذه الطريقة ىي األساس في اثبات عناصر البنود المدينة والدائنة طويمة األجؿ، وذلؾ باستخداـ معامؿ 

الخصـ الذي يمثؿ معدؿ الفائدة في تاريخ القياس الذي يشير اليو االقتصاديوف بتكمفة الفرصة البديمة، 
وبنفس الطريقة يمكف مف الناحية النظرية تقدير صافي القيمة الحالية لممتحصالت المستقبمية التي تنسب 
لألصؿ أو مجموعة الموجودات المخصومة بشكؿ مناسب لكف مف الصعوبة عمميا تحديد مساىمة كؿ 

 2.أصؿ في توليد التدفقات النقدية مما يؤدي الى صعوبة التوصؿ لمقيمة الحالية لممؤسسة
 3:ويتجمى الفرؽ بيف القيمة السوقية والقيمة العادلة في

القيمة السوقية ىي السعر المعمف في السوؽ، سواء كاف السوؽ نشط أو غير نشط، بينما القيمة  .1
 .العادلة ىي السعر المعمف في السوؽ النشط

تتأثر القيمة السوقية بعوامؿ العرض والطمب في السوؽ أي أنيا تتوقؼ عمى حركة البيع والشراء  .2
في سوؽ األوراؽ المالية، بينما تحدد القيمة العادلة عمى أساس دراسة العناصر المؤثرة في سوؽ 

 .األوراؽ المالية
اختالؼ العوامؿ المؤثرة عمى القيمة السوقية عف تمؾ التي تؤثر عمى القيمة العادلة، فالقيمة  .3

السوقية قد تتأثر بمتغيرات كثيرة قد تؤدي الى المبالغة في ىذه القيمة أو تخفيضيا بصورة غير 
صحيحة، بينما تحدد القيمة العادلة عمى أساس االفتراضات التي يمكف المشاركيف في السوؽ 

 .استخداميا عند تسعير األصؿ أو االلتزاـ
قد ال تعبر القيمة السوقية عف القيمة الحقيقية لألصؿ نظرا لتأثرىا ببعض العوامؿ السموكية،  .4

فالقيمة السوقية تمثؿ الرأي الجماعي لجميع المشاركيف في السوؽ بخصوص منفعة أصؿ ما أو 
                                                             

1
 .34أحمد عزت أبو شملة، مرجع سابق، ص- 

2
 .35-34ص .نفس المرجع، ص- 

3
 .102-101ص .عمرو حسن ابراهٌم، مرجع سابق، ص- 
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التزاـ ما، والتدفقات النقدية المستقبمية، والظروؼ غير المؤكدة المحيطة بتمؾ التدفقات النقدية، 
 .والمبمغ الذي يطمبو المشاركوف في السوؽ مقابؿ تحمؿ تمؾ الظروؼ غير المؤكدة

القيمة العادلة ىي بحث عف السعر الممكف الذي يمكف أف تتـ عنده مختمؼ : ونخمص مما سبقأن
 :المعامالت
 وىي السعر الممكف دفعو في حالة شراء أصؿ مماثؿ لما لدى المؤسسة في : تكمفة االستبدال

 الوقت الحالي؛
 وىي السعر الممكف الحصوؿ عميو في حالة بيع أصؿ موجود لدى المؤسسة في : القيمة السوقية

 الوقت الحالي؛
 وىي مقدار النقد الصافي المنتظر الحصوؿ عميو بواسطة تحويؿ : صافي القيمة القابمة لمتحقق

 أصؿ أو سداد التزاـ؛
 تقدير التدفقات النقدية المستقبمية المتوقعة حسب الفترات الزمنية : القيمة الحالية المخصومة

 .باستخداـ معدؿ الخصـ المناسب
 

 محاسبة القيمة العادلة والمعمومة المالية والمحاسبية: المبحث الثالث
 تقديـ وضعيتيا المالية وتقييـ ىتعتبر المعمومات المالية والمحاسبية وسيمة تعمؿ مف خالليا المؤسسة إؿ

، وسنتناوؿ في ىذا المبحث جودة أدائيا، وليذا فيي تعد ذات أىمية بالغة لمجموعة المستفيديف منيا
 .المعمومة المالية والمحاسبية وكيؼ أف لمحاسبة القيمة العادلة تأثير عمى ىذه الجودة

 
 الخصائص النوعية لممعمومة المالية والمحاسبية: المطمب األول

ناتج نظاـ المعمومات المحاسبي الذي يتـ تغذيتو بالبيانات مف " : تعرؼ المعمومة المالية والمحاسبية أنيا
خراجيا في شكؿ قوائـ مالية، تكوف الغاية منيا بمثابة المحرؾ لإلدارة  خالؿ تسجيميا ومعالجتيا وا 

الستخداميا في إدارة مشاريعيا، كما تتوقؼ فعالية اإلدارة عمى مدى توفير ىذه المعمومات المحاسبية 
 1".الالزمة لمتخطيط والتوجيو والرقابة

 :ويوضح الشكؿ التالي تكويف المعمومة المالية والمحاسبية في الكياف االقتصادي
 

 

                                                             
1

 .03، ص2002، االطار التارٌخً للمحاسبة، دار الحامد، عمان،1ج:المحاسبة المالٌة فً المجتمع االسالمًعبد المالك عمر زٌد، -
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تكوين المعمومة المالية والمحاسبة : 02الشكل 
 

 
 
 
  
 

 
، وحدة الحرباء، نظام المعمومات المحاسبيةزياد ىاشـ يحي السقا، إبراىيـ الحبيطي ، :  باالعتماد عمىالباحثة مف إعداد :المصدر
 .2006، الدار الجامعية ، االسكندرية،أساسيات المحاسبية المالية وناصر نور الديف، ،2003العراؽ، 

 

ويشكؿ نظاـ المعمومات المحاسبية مجموعة مف المبادئ واألساليب التي يمكف عف طريقيا تجميع البيانات 
والمعمومات داخؿ المؤسسة بصورة تمكف مف تحقيؽ األىداؼ، ويتيح النظاـ التنسيؽ والرقابة وسيولة 

 1:العمميات داخؿ المؤسسة ولكي يكوف أكثر فعالية يجب أف يكوف

  مصدرا لتزويد اإلدارة العميا بمعمومات كافية عف نتائج تنفيذ الخطط عف طريؽ مقارنة
 .النتائج الفعمية بالخطط المعدة سابقا وعرضيا في تقارير واضحة

 جراء مواءمة بيف نظاـ ريوؼ  قنوات اتصاؿ لتدفؽ المعمومات إلى داخؿ وخارج المؤسسة وا 
. المعمومات والبيئة المحيطة حتى يتـ توفير المعمومات وفقا لظروؼ مستخدمي المعمومات

  مرتبطابالييكؿ التنظيمي لممؤسسة حتى يوفر المعمومات الالزمة لتحقيؽ أىداؼ اإلدارة
حيث تظير المعمومات المحاسبية عالقة األنشطة اإلدارية بعضيا ببعض في شكؿ مجموعة 

. مف التقارير الدورية التي تفيد في تحقيؽ األىداؼ
  فيو تكامؿ المعمومات وخصوصا المعمومات الخارجية المفيدة مثؿ الظروؼ االقتصادية

 .السائدة في السوؽ
  يستجيب نظاـ المعمومات المحاسبية لطمب المعمومات بصفة مستمرة مف خالؿ توليد

.      المعمومات وقت الحاجة ليا، ىذا نتيجة لوجود البيانات المحفوظة إلى حيف الحاجة إلييا

                                                             
1

 .96، ص2007دار حامد، عمان، األردن، مقدمة فً نظرٌة المحاسبة والمراجعة، حٌدر محمد علً بنً عطا، - 

البٌانات واألحداث 

 االقتصادٌة
 تسجٌل

 القوائم

 المالٌة

 معالجة

التقارٌر 

معلومة  المالٌة

محاسبٌة 

مالٌةو  

 تحلٌل
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 والخصائص ىي   تحددمفاىيمجودةالمعموماتالخصائصالتيتتسـ بيا المعمومات المالية والمحاسبية،
الصفات التي تجعؿ المعمومة المقدمة في الكشوؼ المالية مفيدة لممستعمميف، وتمتاز المعمومات المحاسبية 

. ببعض الخصائص النوعية التي تعتبر ضرورية في المعمومة مف اجؿ رفع أىمية استخداميا
 كأساس لمقياس المحاسبي القيمة العادلةاعتماد بأف IASBالدوليةوقد أوصى مجمس معاييرالمحاسبة 

يتطمب اختبار أثرىا عمى أربع خصائص أساسية مف شأنيا جعؿ المعمومات المحاسبية مفيدة لمستخدمييا 
 : وىي

 ؛مةءخاصية المال 
  ؛(االعتمادية)خاصية الموثوقية 
 القابمية لمفيـ؛ 
 القابمية لممقارنة. 

مة عندما تؤثر عمى رأي متخذي القرارات، وذلؾ ءتوصؼ المعمومات بالمال: مةءخاصية المال .1
عف طريؽ مساعدتيـ في تقييـ األحداث االقتصادية أو تمكنيـ مف تعزيز وتعديؿ التقييمات 

 1.ةالسابؽ
 2:وتندرج تحت ىذه الصفة النوعية األساسية الخصائص الثالث اآلتية

 ؛أف يكوف ليا قدرة تنبؤية 
  مف صحة التوقعات الماضية؛التحقؽأف تمكف مف  
  (المالئـ)أف يحصؿ عميو متخذ القرار في الوقت المناسب. 

ويشار ىنا الى ضرورة توافر صفة المالءمة في المعمومات المحاسبية لكي تكوف مفيدة في اتخاذ 
القرارات، وأيضا الى أف مف أىـ الخصائص التي يجب توافرىا في ىذه المعمومات ىو مدى تطابؽ 

 .المعمومات المحاسبية مع احتياجات مستخدمييا
 ويقصد بيذه الخاصية ثقة المستخدـ بالمعمومات المالية المتوفرة و :خاصية الموثوقية .2

 وتتوفر ىذه الخاصية في مدىإمكانيةخمقحالةاالطمئنانمدييمكي يعتمدعمييافياتخاذقراراتيالمختمفة،

                                                             
1

 .25، ص2003، دار الشروق، عمان،1، جأصول المحاسبة الحدٌثةٌاسٌن أحمد العٌسً، - 
2

 .100حٌدر محمد علً بن عطاء، مرجع سابق، ص- 
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المعمومات عندما تخمو مف األخطاء المادية أو التحيز، وبالتالي يمكف لممستخدميف االعتماد 
. 1عمييا كونيا تعبر بصدؽ عما تعنيو أو ما يتوقع منيا أف تعنيو بدرجة معقولة

 :وحتى تكوف المعمومة المحاسبية موثوؽ بيا ال بد وأف تتمتع بالخصائص اآلتية
 ؛ إمكانية التحقؽ والتثبت مف المعمومات
 ؛لتمثيؿالصدؽ في ا 
 حيادية المعمومات. 

مكانية االعتماد عمييا، فدرجة الوثوؽ : إذن تتعمؽ خاصية الموثوقية بأمانة المعمومات وا 
بالمعمومات المحاسبية يعتبر انعكاسا واضحا لألدلة الموضوعية وأسس القياس السميمة التي بنيت 

 .عمييا تمؾ المعمومات
تقضي ىذه الخاصية أف تكوف المعمومات المالية المتوفرة قابمة لمفيـ المباشر مف :القابمية لمفيم .3

مستخدمييا، لذا يفترض أف يتوفر مستخدمي المعمومات المالية عمى درجة مف المعرفة و الوعي 
تمكنيـ مف فيـ ىذه المعمومات وتقييـ مستوى منفعتيا،كما يجب عمى معدي ىذه المعمومات 

مراعاة ذلؾ، وفي األخير يجب التنويو عمى أف خاصية القابمية لمفيـ ال تقضي بضرورة عرض 
المعمومات السيمة فقط بؿ تقضي بضرورة عرض كؿ المعمومات المالية ذات األىمية النسبية 

 2.بأسيؿ طريقة ممكنة
خاصية القابمية لمفيـ تعتبر كحمقة وصؿ بيف خصائص المعمومات وخصائص :  ويستنتج ىنا أف

مستوى التعميـ : مستخدمييا، أي أنيا تعتمد عمى خصائص تتعمؽ بمستخدمي المعمومات المحاسبية، مثؿ
فالمعموماتاذا لم تكن مفيومة فانو ال يمكن االستفادة من البيانات التي تحتوييا واالدراؾ المتوفرة لدييـ، 

 .القوائم المالية
تكوف المعمومة قابمة لممقارنة إذا تـ إعدادىا وتقديميا بصفة متناسقة تسمح : القابمية لممقارنة .4

 3.لمستعممييا القياـ بمقارنات ميمة في الزمف وبيف المؤسسات
تكتسي كل خاصية من ىذه الخصائص أىمية كبيرة في زيادة مستوى جودة المعمومات 

 .المالية،وتتأثر مستوى جودة المعمومات المالية بمدى توفرىا عمى ىذه الخصائص
                                                             

1
مع االشارة -عتماد القٌمة العادلة كمدخل للقٌاس المحاسبً و تأـثٌره على جودة المعلومة المالٌة والمحاسبٌةعقبة عبد الالوي، حمدي فلة، ا-

 .2012مداخلة مقدمة ضمن الملتقى الدولً األول حول النظام المحاسبً المالً، جامعة الوادي، نوفمبر إلى النظام المحاسبً المالً الجزائري،
2

، مداخلة نموذج مقترح لتقٌٌم مستوى جودة المعلومات  المالٌة المقدمة من تطبٌق النظام المحاسبً المالًهواري سوٌسً،بدر الزمان خمقانً،-

 .2011فً الملتقى العلمً الدولً حول االصالح المحاسبً فً الجزائر، جامعة ورقلة، نوفمبر 
3
-philippetouron,comptabiltè en IFRS,Edition d'organisation,paris2004,p9. 
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في الجدوؿ سنعرض ممخص لمخصائص النوعية لممعمومات المحاسبية مف منظور واضعي المعايير 
 :المحاسبية

 الخصائص النوعية لممعمومات المحاسبية من منظور: 6الجدول رقم
  واضعي المعايير المحاسبية

 مشروع االطارالمفاىيمي المشترك مجمس معايير المحاسبة الدولية مجمس معايير المحاسبة المالية

 :خاصيتيف رئيسيتيف
 : المالءمة .1

 التوقيت المالئـ 
 القيمة التنبؤية 
 قيمة التغذية العكسية 

 :الموثوقية .2
 التمثيؿ الصادؽ 
 قابمية التحقؽ 
 الحياد 

قابمية المقارنة خاصية متداخمة بيف 
 .الخاصيتيف السابقتيف

 :أربعة خصائص نوعية رئيسية
 قابمية الفيم .1

 :المالءمة .2
 التوقيت المالئـ 
 القيمة التنبؤية 
 قيمة التغذية العكسية 
 األىمية النسبية 

 :الموثوقية .3
 التمثيؿ الصادؽ 
 الجوىر فوؽ الشكؿ 
 الحياد 
 الحيطة والحذر 
 االكتماؿ 

 قابمية المقارنة .4
 

 :خاصيتيف رئيسيتيف
 المالءمة .1

 التمثيل الصادق .2
 :أربعة خصائص نوعية داعمة

 .القابمية لممقارنة .1
 .القابمية لمتحقؽ .2
 .التوقيت المناسب .3
 .القابمية لمفيـ .4

 
 

أطروحة دكتوراه الطور الثالث، حالة الجزائر، –دور محاسبة القيمة العادلة في تحقيق أىداف االبالغ المالي احمودة وفاء، : المصدر
 .108،ص 2014-2013تخصص مالية محاسبة التسويؽ في المؤسسة، جامعة باجي مختار،

 

ويتضح مف الجدوؿ أعاله أف الخصائص النوعية لممعمومات المحاسبية وبحسب مجمس معايير المحاسبة 
 وجدت عمى عدة مراحؿ، فنجد خاصية القابمية لمفيـ في أعمى اليـر مصنفة كخاصية FASBالدولية 

متعمقة بالمستخدـ في حيف تظير كال مف خاصية المالئمة والموثوقية كخصائص أساسية تتفرع بدورىا 
الى خصائص فرعية، كما تظير خاصية القابمية لممقارنة كخاصية ناتجة عف تفاعؿ خاصيتي المالئمة 

 .والموثوقية
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 تأثير استخدام محاسبة القيمة العادلة عمى جودة المعمومة المالية والمحاسبية: المطمب الثاني
يعتبر التوجو نحو مقياس القيمة العادلة خطوة أولى جيدة نحو تطوير إرشاد وتوجيو تحسيني لتقدير القيـ 
العادلة، وذلؾ مف قبؿ مجمس معايير المحاسبة الدولية ومجمس معايير المحاسبة المالية األمريكية، ولقد 

مة والموثوقية ءالمتعمؽ بالمال (FASB)طالب المجمس االستشاري لمعايير المحاسبة المالية األمريكية 
استخداـ أكبر لمقاييس القيمة العادلة في القوائـ المالية، بسبب أنو يرى أف معمومات القيمة العادلة أكثر 

 حيث أف مثؿ ىذه ،مة وصمة لكؿ مف المستثمريف والمقرضيف مقارنة مع معمومات التكمفة التاريخيةءمال
المقاييس تعكس بشكؿ أفضؿ الوضع المالي الحاضر لممؤسسة الناشرة لبياناتيا المالية، كما ُتسيؿ بشكؿ 

 1.أفضؿ تقييـ أداءىا الماضي والتوقعات المستقبمية
بتوفير معمومات محاسبية ومالية مفيدة  كأساس لمقياس المحاسبي يسمح تبني القيمة العادلة إف 

 لمستخدمييا، وكذا يؤدي إلى حدوث تغيير جوىري في مقومات العمؿ ومطابقة لمواقع االقتصادي
توفير معمومات محاسبية وىذا ما ينعكس بدوره عمى  (االعتراؼ والقياس، العرض واإلفصاح)المحاسبي

والمعمومات الجيدة ىي تمؾ المعمومات التي تتسـ بالخصائص النوعية ، ومالية ذات  خصائص نوعية
 ومتى كاف ىناؾ توافر بالقدر الكافي لمخصائص النوعية في المعمومات التي تطرقنا إلييا سابقا،

المحاسبية والمالية كمما كاف الحكـ عمى درجة الجودة بيا عاليا، وبالشكؿ الذي ينعكس عمى عممية اتخاذ 
. القرار االقتصادي

   فاعتماد القيمة العادلة يساىـ في االرتقاء باإلبالغ المالي ومنو توفير معمومات محاسبية ومالية ذات 
خصائص نوعية، مف خالؿ جعؿ المعمومات أكثر مالئمة لمتخذي القرارات، وتكمف أىمية خاصية 

 .مة في أف القرار الذي ينوي مستخدـ المعمومات المحاسبية والمالية اتخاذه لو أىميتو وخطورتوءالمال
 2:المحاسبية والمالية المالئمة تمكف مستخدمييا مف  إف المعمومات 
  تكويف توقعات عف النتائج التي سوؼ تترتب عمى األحداث الماضية أو الحاضرة أو

 المستقبمية؛ 
 وىذا يعني أف المعمومات . تعزيز التوقعات الحالية أو إحداث تغيير في ىذه التوقعات

المالئمة تؤدي إلى تغيير درجة التأكد بالنسبة لمقرار محؿ الدراسة؛ 

                                                             
1

، أطروحة دكتوراه غٌر منشورة، تخصص تسٌٌر، كلٌة العلوم االقتصادٌة التوجه الجدٌد نحو معاٌٌر االبالغ المالً الدولٌةحواس صالح، - 

 .16، ص2007/2008والتجارٌة وعلوم التسٌٌر، جامعة الجزائر
2

، مجلة الباحث، أثر تطبٌق النظام المحاسبً المالً على تكلفة وجودة المعلومات المحاسبٌة فً ظل تكنولوجٌا المعلوماتقورٌن حاج قوٌدر، - 

 .280، ص2012، جامعة ورقلة، 10عدد 
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  تحسيف قدرة متخذ القرار عمى التنبؤ بالنتائج المتوقعة في المستقبؿ وتعزيز أو تصحيح
التوقعات السابقة والحالية؛ 

 تقييـ نتائج القرارات التي بنيت عمى ىذه القرارات .
 أوضح بعض استخداـ  تقديرات القيـ العادلة في خصائص المعمومات المحاسبيةوأما بخصوص تأثير

الباحثيف أف القيـ العادلة ينتج عنيا معمومات أكثر مالئمة  ولكف بأقؿ موثوقية، وذلؾ كما يتضح مف 
المقارنة اآلتية بيف استخداـ القيمة العادلة كأساس لمقياس المحاسبي وكذا المعمومات الناتجة عف استخداـ 

 :1التكمفة التاريخية
:04 جدول  

استخدام  تقديرات القيم العادلة في خصائص المعمومات المحاسبية تأثير
التكمفة التاريخية القيمة العادلة بيان 

المالئمة 

تعكس معمومات تتعمؽ بأداء 
المنشأة وذلؾ بالنسبة لمقرارات 
اإلدارية المتعمقة باالحتفاظ 

باألصوؿ أو االلتزامات وبالمثؿ 
القرارات المتعمقة باقتناء أو بيع 
األصوؿ وكذلؾ تحمؿ الديوف 

. وتسديدىا

تعكس معمومات تتعمؽ بأداء 
المنشأة وذلؾ فقط فيما يتعمؽ 

بقرارات اقتناء أو بيع األصوؿ أو 
تحمؿ الديوف أو تسديدىا بينما 

تتجاىؿ تأثيرات القرارات المتعمقة 
باالستمرار في حيازة األصؿ أو 

. تحمؿ االلتزامات

الموثوقية 

تتطمب تحديد األسعار السوقية 
الجارية مف أجؿ التقرير عف 
القيـ وىذا بدوره قد يتطمب 
الدخوؿ في تقديرات مما قد 
يؤدي إلى مشكالت تتعمؽ 

. بالموثوقية

تعتمد عمى القيـ المثبتة في البيانات 
المالية عمى أسعار المعامالت 

الفعمية دوف اإلشارة إلي البيانات 
. السوقية الحالية

دراسة تحميمية استطالعية  في مكاتب : المدقق الخارجي وتقديرات القيم العادلةأحمد حممي جمعة، مؤيد راضي خنفر، : المصدر
. 11، ص 2006المؤتمر الدولي السابع لممحاسبيف، عماف، التدقيق األردنية الكبرى، 

 
 

                                                             
-1

دراسة تحلٌلٌة استطالعٌة فً مكاتب التدقٌق األردنٌة :المدقق الخارجً وتقدٌرات القٌم العادلةاحمد حلمً جمعة، مؤٌد راضً خنفر، 

 .11، ص2006،المؤتمر الدولً السابع للمحاسبٌن، عمان الكبرى
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 الوقت لبدء التحوؿ الى قياس القيمة العادلة، وذلؾ ألف آفيرى الكثيروف مف مؤيدي القيمة العادلة أنو و
النموذج القديـ بمقاييسو المرتكزة عمى السعر التاريخي يوفر معمومات ذات موثوقيةاقؿ مف حاجةاألسواؽ 

، وال يمكنو مسايرة األدوات المالية المعقدة واستراتيجيات ادارة المخاطر  الرأسمالية الديناميكية اليـو
 .الموجودة اليـو

  إلى أف  معمومات القيمة العادلة 87 فقرة 32باإلضافة إلى ما تقدـ يشير معيار  المحاسبة الدولي رقـ 
تعتبر مفيدة في العديد مف القرارات المتخذة مف قبؿ مستخدمي البيانات المالية حيث أنيا في كثير مف 

 1:اآلتيالحاالت تؤدي إلى 
  تعكس تقدير األسواؽ المالية القيمة الحالية لمتدفقات النقدية المتوقعة لألدوات؛
  تمكف معمومات القيمة العادلة مف إجراء مقارنات بيف أدوات مالية ليا غالبا نفس

الخصائص االقتصادية بغض النظر عف اليدؼ منيا ومتى تـ إصدارىا أو شراؤىا ومف قاـ 
بذلؾ؛ 

  توفر القيمة العادلة أساسا محايدا لتقييـ كفاءة اإلدارة في إدارة األمواؿ عف طريؽ توضيح
تأثيرات قراراتيا بالشراء أو البيع أو االحتفاظ بأصوؿ مالية وتكبد االلتزامات المالية أو 

. االحتفاظ بيا أو سدادىا
استخداـ محاسبة القيمة العادلة يضفي عمى المعمومات المحاسبية والمالية صبغة الموثوقية :  إذن
مة ألصحاب القرارات، وبما أف مبدأ المالئمة يمثؿ أحد الخصائص النوعية األساسية لممعمومات ءوالمال

المحاسبية والمالية، ولجعؿ ىذه األخيرة مفيدة في اتخاذ القرارات فانو يتـ تدعيـ المالئمة بالموضوعية 
البعيدة عف تقديرات األفراد باالستعانة بالسعر السوقي عند قياس قيمة األصوؿ الذي يعتبر طرؼ محايد 

ال يحقؽ مصمحة فئة عمى حساب فئة أخرى ويعطينا صورة حقيقية عف عدالة وواقعية المركز المالي 
.  لمشركة

ورغـ ما يؤخذ عمى منيج القيمةالعادلة بأنو أقؿ حيادية مف منيج التكمفة التاريخية، إال أف ىذا المنيج 
يزود المستثمريف بوعي وبصيرة ونظرة تنبؤية مستقبمية بقيمة المنشأة، ويمتاز باعتماده أساسا عمى أسعار 

السوؽ الجارية كمقياس عادؿ ومالئـ لمقيمة، بشرط توافر سوؽ نشطة ومنظمة، وأف تعتمد األسعار 
 لذلؾ فإنو مف الطبيعي ،الدارجة فييا عمى معمومات صحيحة وموثوقة في ظؿ فرضيات كفاءة السوؽ

                                                             
1

 ، رسالة ماجستٌر، تخصص محاسبة، كلٌة األعمال،محاسبة القٌمة العادلة وأثرها على األزمة المالٌة العالمٌةروحً وجدي، عبد الفتاح عواد،- 

 .46، ص2010 جامعة الشرق األوسط، األردن، 



محاسبة القيمة العادلة إطار : الفصل األول  
 

33 

 

جمالي القيمة العادلة لصافي ؤسستقدير القيمة االقتصادية لمـ ة، بالربط بيف قيمتيا الحقيقية الكمية وا 
موجوداتيا، وعكس ذلؾ فإف المعمومات التي يتـ اإلفصاح عنيا دوف مراعاة ذلؾ قد تكوف مضممة، وتكوف 

االحتماالت مفتوحة لتفسيرات متعددة ومتناقضة، كما تتأثر دقة استخداـ التكمفة التاريخية بمعدالت 
التضخـ السارية، التي كمما ارتفعت، تزيد أخطاء القياس عند استخداـ التكمفة التاريخية مقارنًة مع استخداـ 

 .القيمة العادلة، بينما تكوف القيمة العادلة أكثر دقة عندما تكوف معدالت التضخـ السائدة إيجابية
ويعكس منيج القيمة العادلة تقديرات األسواؽ لألوضاع االقتصادية السائدة، تماما كما تعكس التغيرات في 
القيمة العادلة التغيرات االقتصادية عند حدوثيا،  ذلؾ ألف منيج القيمة العادلة تحدد عادة في سوؽ مفتوح 

ومنافس يعكس الحقائؽ االقتصادية، في حيف أف الكمفة التاريخية ال تعكس سوى األوضاع االقتصادية 
عند االقتناء وال تعكس التغيرات في القيمة العادلة إال عند تحقيقيا، ويمكف تحديد الجوانب االقتصادية 
التالية التي تأثرت بشكؿ أو بآخر مف اتباع محاسبة القيمة العادلة، واالعتراؼ بالمخاطر االقتصادية، 

 1.وتعزيز األسواؽ المالية، وتدعيـ الشفافية في االقتصاد
 ىي عالقة تكاممية باعتبار العالقة بين القيمة العادلة والمعمومة المحاسبية والماليةف أمف كؿ ىذا نقوؿ 

مة و موثوقية المعمومة المحاسبية والمالية؛ أي ءالقياس وفؽ معيار القيمة العادلة يؤثر باإليجاب عمى مال
ضفاء الجودة  القيمة العادلة تقـو بتكامؿ مع  المعمومة المحاسبية والمالية لتحقيؽ خصائصيا النوعية وا 

عمييا، و كؿ ما كاف التطبيؽ الدقيؽ لمقياس المحاسبي وفؽ القيمة العادلة كؿ ما أثر ذلؾ في دعـ 
. الخصائص النوعية لممعمومة المحاسبية والمالية

 ىو أنيما يشكالف معا المعيار والسبب في أننا ركزنا عمييماىذا بالنسبة لخاصيتي المالءمة والموثوقية 
المناسب الذي يحدد قيمة المنفعة أو اإلفادة التي يحققيا مستخدـ المعمومات المحاسبية، أما بالنسبة 
 :لخاصيتي الثبات والقابمية لممقارنة، سنحاوؿ تمخيصيما مع الخاصيتيف السابقتيف في الجدوؿ التالي

 
 
 
 
 
 

                                                             
1

 .48روحً وجدي، عبد الفتاح عواد، مرجع سابق، ص- 
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 النموذج

الخصائص 

     

 العالقة بين القيمة العادلة وجودة المعمومات المحاسبية: 05جدول 

 القيمة العادلة 
مكانية التحقؽ  .1 المالءمة يقصد بيا مالءمة المعمومات لمتوقيت المناسب أو التنبؤ بالمستقبؿ، أو التقييـ االرتدادي وا 

 .مف التوقعات
تطبيؽ معمومات القيمة العادلة بشكؿ أوسع في النشاط التجاري لتحديد الوضع المالي لممشروع، وفي اتخاذ  .2

قرارات حوؿ أدوات مالية منفردة، كما أنيا مالئمة لمعديد مف القرارات المتخذة مف قبؿ مستخدمي المعمومات 
 .المالية، فيي تعكس تقدير األسواؽ المالية لمقيمة الحالية لمتدفقات النقدية المتوقعة ليذه األدوات

عدـ مالئمة المعمومات المحاسبية الواردة في القوائـ المالية في ظؿ التضخـ اذا كانت معدة وفقا ألساس  .3
التكمفة التاريخية، ويعد ىذا األساس غير صالح ولذلؾ يتـ التوجو الى القيمة العادلة حيث يتـ االستعانة 

 .بطرؽ تتضمف تعديال يعكس اثار التضخـ، وتأخذ في الحسباف التغير في المستوى العاـ لألسعار
القابمية لمتحقؽ : يقصد بيا نوعية المعمومات المحاسبية التي يجب أف تتوافر فييا ثالث سمات وىي .1 الموثوقية

 .والصدؽ والحياد
وبمطابقة خصائص الموثوقية عمى المعمومات التي توفرىا القيمة العادلة يالحظ أنيا تتحقؽ بشرط توافر  .2

 .مقومات األسواؽ النشطة لكافة العناصر المحاسبية
وعمى الجانب اآلخر يمكف القوؿ أف ىناؾ الكثير مف عناصر األصوؿ وااللتزامات ليس ليا سوؽ نشطة  .3

األمر الذي يجعؿ تقديرات القيمة العادلة ذاتية مما يزيد مف عدـ دقة التقارير المالية وجودتيا، وتفقد معيا 
 . الموثوقية بأركانيا الثالث العتمادىا عمى التقدير الشخصي

يقصد بيا تطبيؽ المؤسسة نفس المعالجات المحاسبية عمى نفس الحدث مف فترة الى أخرى، وىذا اذا ثبت  .1 الثبات
 .أفضميتيا ومالئمتيا بشرط االفصاح عف طبيعة ومبررات ىذا التغيير وأثره عمى القوائـ المالية

وبالتطبيؽ عمى محاسبة القيمة العادلة يالحظ تعدد نماذج أو مداخؿ تقدير القيمة العادلة لألصوؿ  .2
وااللتزامات، فمف تكمفة االحالؿ الى صافي القيمة البيعية ثـ القيمة السوقية وصافي القيمة الحالية، وصافي 
التدفقات النقدية المستقبمية الى غير ذلؾ، مما يجعؿ طرؽ القياس متنوعة، كما أف تطبيؽ النموذج المختمط 

 .ال يحقؽ خاصية الثبات
القابمية 
 لممقارنة

يقصد بيا قابمية المعمومات المحاسبية الخاصة بمؤسسة معينة لممقارنة بمعمومات مماثمة عف مؤسسة أخرى  .1
 .مماثمة الى نفس الفترة المالية أو عمى مستوى نفس المؤسسة لعدد مف الفترات المالية

ترتبط خاصيتي الثبات والقابمية لممقارنة مع بعضيما، فيما وجياف لعممة واحدة، وبما أف المعمومات  .2
المحاسبية عف القيمة العادلة تفتقد الثبات فيي بذلؾ تفقد القابمية لممقارنة، وذلؾ بسبب تعدد نماذج تقديرات 

، نتيجة تعدد العوامؿ المؤثرة في القيمة العادلة لألداة المالية  القيمة العادلة لعناصر األصوؿ والخصـو
 .وخاصة عند تعدد أساليب التقييـ المستخدمة

تحميل العالقة بين محاسبة القيمة العادلة وممارسات المحاسبة االبتكارية وأثرىا عمى جودة سيد عبد الفتاح صالح حسف،: المصدر
 .517، كمية التجارة، عيف شمس، مصر، ص2009مجمة الفكر المحاسبي، العدد الثاني،، (دراسة ميدانية)التقارير المالية 
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مف خالؿ كؿ ما سبؽ، تظير أىمية الموازنة بيف الخصائص النوعية لممعمومات المحاسبية، وخصوصا 
 خاصيتي المالءمة والموثوقية باعتبارىما مف أىـ الخصائص النوعية لممعمومات المحاسبية، حيث توفر 
خاصية الموثوقية قابمية االعتماد عمى المعمومات المقدمة، أما خاصية المالئمة بعكسيا لمواقع الحالي 

التضخـ، وىذا ما يحقؽ أىداؼ مستخدمي القوائـ المالية : لممؤسسة ومسايرة التغيرات االقتصادية مثؿ
 .ومتخذي القرار

 
 النظام المحاسبي المالي وجودة المعمومة المالية والمحاسبية: المطمب الثالث

  تعتبر المعمومة المالية والمحاسبية أساس المصداقية في القوائـ المالية، بؿ وركيزة محورية في اتخاذ 
القرارات االستثمارية، فيي وسيمة تعمؿ مف خالليا المؤسسة إلى تقديـ وضعيتيا المالية وتقييـ أدائيا، 
وليذا وكما ذكرنا سابقا يجب أف تكوف مالئمة وموثوؽ فييا حتى يمكف استخداميا في اتخاذ القرارات 

المناسبة، وليذا نجد أف المعايير الدولية لممحاسبة أعطت أىمية بالغة لممعمومات المالية، حيث أصبحت 
. المرجع الذي اعتمدتو الكثير مف الدوؿ في إصدار معاييرىا المحاسبية أو التطبيؽ المباشر ليا

 استمد روحو مف ىاتو المعايير  المحاسبي الماليولكن النظام، لـ تعتمد تطبيؽ المعايير الدولية والجزائر 
فيو يحتوي عمى عدة قواعد ومبادئ محاسبية مبنية عمى أسس المعايير الدولية لممحاسبة، ليذا فقد كاف 

 االقتصادية الرامية الى اإلصالحاتاعداده خطوة ىامة في عممية تطبيقيا في الجزائر، وذلؾ في سياؽ 
مواكبة متطمبات اقتصاد السوؽ، ولالستجابة الحتياجات أطراؼ عديدة مف مستخدمي المعمومات 

توفيق البيئة المحاسبية الجزائرية مع المحاسبية، والتي يأتي في مقدمتيا المستثمروف الدوليوف مف خالؿ 
. البيئة المحاسبية الدولية

عطاء  توفير معمومة مالية مفيومة وموثوق  إنمف أىداؼ النظاـ المحاسبيالمالي صورة  بيا دوليا، وا 
 أكبر تؤدي إلى بشفافية، وكذا نشر معمومات وافية، صحيحة وتتمتع صادقة وحقيقية لموضعية المالية

زيادة ثقة المستثمريف فييا، وتساعد في فيـ أفضؿ لممعمومات التي تشكؿ أساس التخاذ القرارات مف طرؼ 
. المستعمميف

فالنظاـ المحاسبي المالي ومف خالؿ ما جاء فيو يقدـ شفافية وثقة أكبر لمحسابات ولممعمومات : نإذ
. المالية التي يسوقيا، األمر الذي مف شأنو التقوية مف مصداقية المؤسسة

ويجب اإلشارة إلى أنو ىناؾ اختالؼ بيف المعمومات المالية المعدة وفقا لممخطط المحاسبي الوطني 
والمعمومات المعدة حسب النظاـ المحاسبي المالي، إذ تتميز ىذه األخيرة بالجودة نظرا الستعماليا بعض 
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مبدأ أولوية الواقع االقتصادي عمى )قواعد التقييـ والمبادئ المبنية عمى أسس اقتصادية تقترب مف الواقع
. مقارنة مع المعمومات المقدمة مف طرؼ النظاـ المحاسبي الوطني (المظير القانوني

 كما وتجدر االشارة الى أف األطراؼ المستخدمة لممعمومة المحاسبية مف خالؿ القوائـ المالية بالنسبة 
 :لمنظاـ المحاسبي المالي لممؤسسات ىـ

 ،المستثمروف 
 ،مسيروف، ىيئات ادارية 
  (بنوؾ، مساىموف)المقرضوف، 
 ،ادارة الضرائب 
 ،شركاء آخروف، زبائف، موردوف، أجراء 
 آخروف . 

 
 النظام المحاسبي المالي والقيمة العادلة: المبحث الرابع

قيمة االنجاز : اعتمد النظاـ المحاسبي المالي التكمفة التاريخية مع تعديميا بأسس أخرى عند الضرورة مثؿ
، وقد ألـز النظاـ "القيمة الحقيقية"أو القيمة المحينة أو القيمة العادلة أو ما اصطمح عمى تسميتيا ب

المحاسبي المالي باستخداـ القيمة العادلة في اعادة التقييـ لبعض األصناؼ المحاسبية وتقديـ المعمومات 
 .في الكشوؼ المالية وفؽ القيمة الحقيقية في حالة استخداـ سياسة اعادة التقييـ بالقيمة العادلة

 
 النظام المحاسبي المالي : المطمب األول

كاف تبني المعايير المحاسبية الدولية بشكؿ متزايد عمى مستوى العديد مف دوؿ العالـ وااللتزاـ بتطبيؽ ىذه 
المعايير، وفي ىذا االطار تفاعمت البيئة الجزائرية بشكؿ عاـ تفاعال ايجابيا ومضطردا مع البيئة الدولية 
في المجاؿ المحاسبي، ولتطوير ىذا التفاعؿ وزيادتو وتعميؽ مجاالتو في جوانب أخرى مكممة، وبما أف 
المينة المحاسبية ىي مجاؿ آخر يترادؼ مع المجاؿ االقتصادي فاف األمر تطمب حتمية تبني الجزائر 

 .نظريا لممعايير المحاسبية الدولية
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، والذي 2007 نوفمبر 25 المؤرخ في 07/11  وصدر النظاـ المحاسبي المالي بمقتضى القانوف رقـ 
: ييدؼ حسب المادة األولى منو الى تحديد النظاـ المحاسبي المالي والذي يدعى في صمب النص

 1.بالمحاسبة المالية وكذا شروط وكيفيات تطبيقو
نظاـ لتنظيـ المعمومة المالية : "أو كما يعرؼ بالمحاسبة المالية بأنو: ويعرف النظام المحاسبي المالي

يسمح بتخزيف معطيات قاعدية عددية، وتصنيفيا، وتقييميا وتسجيميا، وعرض كشوؼ تعكس صورة 

 2".صادقة عف الوضعية المالية وممتمكات الكياف، ونجاعتو، ووضعية خزينتو في نياية السنة المالية
 3:ونوجز فيما يمي مميزات النظام المحاسبي المالي

  اعتماد الحؿ الدولي الذي يقرب التطبيؽ المحاسبي الجزائري مع التطبيؽ العالمي، والذي
يسمح لممحاسبة بالسير مع قاعدة تصورية ومبادئ أكثر تكيؼ مع االقتصاد الجديد، وانتاج 

 .معمومة مفصمة
  ايضاح المبادئ والقواعد التي يجب أف تسير التطبيؽ المحاسبي ال سيما تسجيؿ المعامالت

عداد الكشوؼ المالية والذي يحد مف مخاطر التدخؿ اإلراديوالالإرادي بالمعالجة  وتقييميا وا 
 .اليدوية في القواعد، وكذا تسييؿ فحص الحسابات

  التكفؿ باحتياجات المستثمريف الحالية أو المحتممة، الذيف يممكوف معمومة مالية عف
 .المؤسسات عمى حد سواء منسقة، قابمة لمقراءة، وتسمح بالمقارنة، واتخاذ القرار

 امكانية الكيانات الصغيرة تطبيؽ نظاـ معموماتي قائـ عمى محاسبة مبسطة. 
 :ومن خصائص النظام المحاسبي المالي

 أولوية الواقع االقتصادي عف الطبيعة القانونية. 
 طرؽ جديدة لتقييـ األصوؿ والخصـو مثؿ القيمة العادلة. 
 مفاىيـ جديدة لألعباء والنواتج أو اإليرادات تغير طرؽ االستيالؾ والمؤونات مثال: 

  اضفاء الصبغة المالية عمى المحاسبة وىذا ما يظير خاصة في مخرجات النظاـ
 .بشكؿ تقديـ القوائـ المالية

                                                             
1

، المادة 2007 نوفمبر74،25 المتضمن المحاسبً المالً، الجرٌدة الرسمٌة، العدد07/11الجمهورٌة الجزائرٌة الدٌمقراطٌة الشعبٌة، القانون رقم -

 .03األولى، ص
2

، 2007 نوفمبر25، 74 المتضمن المحاسبً المالً، الجرٌدة الرسمٌة، العدد07/11الجمهورٌة الجزائرٌة الدٌمقراطٌة الشعبٌة، القانون رقم -

 .03المادة الثانٌة، ص
3

 .24-23، ص ص 2010، دار هومة، الجزائر، 01جالواضح فً المحاسبة المالٌة وفق المعاٌٌر الدولٌة، بن ربٌع حنٌفة، - 
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  ادراج االستثمارات المالية ضمف المثبتات بيف ماكانت في المخطط المحاسبي
 .الوطني ضمف الحقوؽ

 التخمي عف قاعدة عدـ المساس بالميزانية االفتتاحية. 
 1:منياالمزايا األخرى لمنظام المحاسبي المالي كما أف ىناؾ بعض 
 ،تحديد طبيعة وقواعد إعداد القوائـ المالية وفؽ المعايير الدولية 
 ،العمؿ عمى ترسيخ الحكـ الراشد في المؤسسات 
  التمكيف مف القابمية لممقارنة لممؤسسة نفسيا عبر الزمف وبيف المؤسسات عمى

 المستوييف الوطني والدولي،
  المساعدة عمى نمو مردودية المؤسسات مف خالؿ تمكينيا مف معرفة أحسف

 اآلليات االقتصادية والمحاسبية التي تشترط نوعية وكفاءة التسيير،
  نشر معمومات كافية وصحيحة، موثوؽ بيا وشفافة تشجع المستثمريف وتسمح ليـ

 بمتابعة أمواليـ،
  المساعدة في فيـ أحسف التخاذ القرارات وتسيير المخاطر لكؿ الفاعميف في

 السوؽ المالي،
  المساعدة في اعداد االحصائيات والحسابات االقتصادية لقطاع المؤسسات عمى

 .المستوى الوطني مف خالؿ معمومات تتسـ بالموضوعية والمصداقية
 

 2:لمنقاط المستحدثة بالنسبة لمحتويات النظام المحاسبي المالي الجزائري فييأما بالنسبة 
  الكيانات الصغيرة يمكف ليا أف تمسؾ محاسبة مالية مبسطة وتحديد المعايير

التي تصنؼ ىذه الكيانات مف رأسماؿ وعدد المستخدميف مف ىذا بالنسبة لمتعريؼ 
 .ومجاؿ التطبيؽ

  مف القانوف 06تحديد االطار التصوري لممبادئ المحاسبية بدقة، وفقا لممادة 
 وىذا يعتبر جديد مقارنة بالمخطط الوطني المحاسبي، ويمثؿ دليؿ 07/11

                                                             
1

تأهٌل قطاع السوق المالً كمدخل لتدعٌم تنافسٌة االقتصاد الجزائري باالعتماد على النظام المحاسبً المالً قوٌدر الحاج قوٌدر وآخرون، -
التنافسٌة و االستراتٌجٌات التنافسٌة للمؤسسات الصناعٌة خارج قطاع المحروقات فً الدول : ، مداخلة مقدمة للملتقى الدولً الرابع حولالجدٌد

 .09، ص2010 نوفمبر 09و08العربٌة، كلٌة العلوم االقتصادٌة وعلوم التسٌٌر، جامعة الشلف، 
2

، مجلة أبحاث اقتصادٌة النظام المحاسبً المالً الجزائري وإشكالٌة تطبٌق المعاٌٌر المحاسبٌة الدولٌة فً اقتصاد غٌر مؤهلمختار مسامح، - 

 .211-210، كلٌة العلوم االقتصادٌة وعلوم التسٌٌر، جامعة بسكرة، ص ص2008، دٌسمبر04وادارٌة، العدد
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العدادمعايير المحاسبة وتأويميا واختيار الطريقة المحاسبية المالئمة عندما ال تعالج 
 .07/11 مف القانوف 08المعايير تمؾ الحالة، وتحديد عمؿ المعايير بدقة وفقا لممادة 

  تعتبر الحسابات المجمعة والحسابات المدمجة مف المحاور الجديدة التي نص
 منو، وىذا استجابة لموضعيات االقتصادية الجديدة 34 في المادة 07/11عمييا القانوف 

 .المرغوب فييا والمتمثمة في الشراكة األجنبية
  في حالتيف" ثبات الطرؽ"يقر النظاـ المحاسبي المالي منح استثناء لقاعدة: 

 .07/11تغيير مفروض في اطار نص قانوني جديد مثؿ القانوف  .1
 .حالة اعادة التقييـ: عندما ييدؼ الى تحسيف عرض القوائـ المالية مثؿ .2

 
 خصائص البيئة المحاسبية والمالية في الجزائر:المطمب الثاني

وجدت الكثير مف الصعوبات المتعمقة بتبني النظاـ المحاسبي المالي الصيغة التي تتماشى مع المعايير 
والمتمثمة البيئة المحاسبية والمالية في الجزائرالمحاسبية الدولية، وىذه الصعوبات ناتجة عف خصائص 

 1:في الجوانب التالية
عدـ وجود أسواؽ مالية تتميز بالكفاءة والفعالية لتطوير العمؿ المحاسبي الدولي لتسييؿ عممية تقييـ  .1

األسيـ والسندات ومشتقاتيا وفقا لطرؽ التقييـ الحديثة، مما يستوجب االعتماد عمى النظاـ المحاسبي 
 .المالي القياـ بإصالحات معمقة عمى النظاـ المالي الجزائري

نقص في اإلمكانيات خاصة البشرية منيا وتأىيميا العممي والعممي، وعدـ استعداد نسبة كبيرة مف  .2
المؤسسات لمعمؿ بالنظاـ المحاسبي المالي المستمدة نصوصيا مف معايير المحاسبة الدولية، نتيجة 

 .لمنقائص الممحوظة في الجانب التكويني ودراسة ىذا النظاـ قبؿ العمؿ بو
عدـ وجود إجراءات صريحة وواضحة لمقياـ بتغيرات عمى محتويات القانوف التجاري والقانوف  .3

الضريبي تساير كؿ منيما ما ىو معموؿ بيفي النظاـ المحاسبي المالي المستمد مضامينو مف معايير 
دراج مبمغ قسط االىتالكات المتعمقة  المحاسبة الدولية، كتسجيؿ قروض اإليجار التمويمي في التثبيتاتوا 

باألصؿ التي تـ استئجاره ضمف أعباء الدورة، كما ىو معموؿ بو في مضاميف النظاـ المحاسبي 
 .المالي

                                                             
1

، بحث مقدم للمؤتمر مكانة النظام المحاسبً المالً الجزائري فً ظل تطبٌق المعاٌٌر المحاسبٌة الدولٌةسعودي بلقاسم، سعودي عبد الصمد، - 

العلمً الدولً األول حول االصالح المحاسبً فً الجزائر، قسم العلوم االقتصادٌة ومخبر التموٌل مالٌة المؤسسة مالٌة األسواق، جامعة ورقلة، 

 .9-8، ص ص2011 نوفمبر 30و29ٌومً 
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عدـ اإلسراع في تطوير مضاميف التعميـ المحاسبي وتوحيده في مختمؼ أنماط مستويات التكويف  .4
 .والتعميـ

لمتثبيتات المادية، ألف تحديد القيمة العادلة عوائؽ كثيرة تواجو القائميف بعممية التقييـ خاصة في حالة  .5
تحديدىا يتطمب توافر سوؽ تنافسي تتوفر فيو حظوظ متساوية لكؿ مف البائع والمشتري في التمكف 
مف الحصوؿ عمى المعمومات الكافية، وىذا األمر غير متوفر عمى مستوى أسواؽ التثبيتات المادية 

كسوؽ العقارات في الجزائر الذي تتحكـ فيو المنافسة االحتكارية بحيث يكوف البائع فيو ىو الذي يحدد 
 .القيمة السوقية دوف غيره

عدـ وجود نظاـ معموماتي يساىـ في تطوير االقتصاد الوطني، ويتميز بشفافية إحصاء المعمومات  .6
 .وشموليتيا
 1:األخرى المتعمقة بالجانب الضريبي والقانوف التجاري متمثمة فيالعقبات  وىناؾ بعض 

تيدد بتقمص " حسب رأييـ"تحفظ المديرية العامة لمضرائب لتقييـ األصوؿ بالقيمة العادلة لكونيا  .1
اإليرادات الضريبية بشكؿ كبير، خاصة أف االقتصاد الجزائري يشيد حالة تضخـ، وعميو فاف 

حساب )مصالح الضرائب ال تعترؼ بطريقة حساب االىتالكات بغير الطريقة المقررة لدييا 
، أضؼ إلى ذلؾ ال (االىتالكات انطالقا مف القيمة األصمية التاريخية وبمعدالت اىتالؾ مقننة

نما تـ اقتناؤىا في إطارقرض  تعترؼ بحساب االىتالكات التي ال تعود ممكيتيا الى المؤسسة وا 
 .اإليجار

القانوف التجاري الجزائري مازاؿ يعتبر أف أي مؤسسة فقدت ثالثة أرباع مف رأسماليا أنيا في  .2
حالة إفالس ويجب تصفيتيا، في حيف أف معايير المحاسبة الدولية تعتبر أف رأس الماؿ مجرد 
، وىذا الفرؽ يتغير مف وقت آلخر،  قيمة ىامشية ناتجة عف الفرؽ بيف قيمة األصوؿ والخصـو

فاألىـ أال تقع المؤسسة في خطر العجز عف التسديد وبإمكانيا مزاولة نشاطيا بشكؿ عادي ولو 
 .استيمكت رأس الماؿ االجتماعي

 2:ويتضح مدى تأثير البيئة المحاسبية في الجزائر عمى النظاـ المحاسبي المالي وذلؾ مف خالؿ

                                                             
1

، مداخلة مقدمة للملتقى مقومات و متطلبات التطبٌق: المعاٌٌر المحاسبٌة الدولٌة و البٌئٌة الجزائرٌةمزٌانً نور الدٌن، فروم محمد الصالح، - 

آفاق، معهد العلوم االقتصادٌة والتجارٌة -تطبٌقات-تجارب: النظام المحاسبً المالً الجدٌد فً ظل المعاٌٌر المحاسبٌة الدولٌة: الدولً األول حول

 .11، ص2010 جانفً 17/18وعلوم التسٌٌر،المركز الجامعً بالواد،
2

، مذكرة مقدمة ضمن متطلبات نٌل شهادة أثر اإلفصاح بالقٌمة العادلة على اإلبالغ المالً فً المؤسسات الجزائرٌةمسعود بوخالفً، - 

 .97-96، ص ص2013الماجستٌر، تخصص محاسبة ومالٌة، غٌر منشورة، جامعة األغواط،،
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عدـ وجود سوؽ مالي فعاؿ يسيؿ عممية تطوير العمؿ المحاسبي الدولي وىذا راجع الى  .1
 .اعتماد المؤسسات في تمويميا مف طرؼ البنوؾ والمؤسسات المالية أكثر مف السوؽ المالي

: جمود القانوف الضريبي والتجاري حياؿ بعض المتغيرات في النظاـ المحاسبي المالي، مثؿ .2
 .تسجيؿ عممية التأجير التمويمي، وتقييـ األصوؿ بالقيمة العادلة

صعوبة التحكـ في النظاـ المحاسبي المالي نظرا لمسرعة التي ألزمت تطبيقو وادراجو ضمف  .3
 .نظـ التعميـ والعمؿ بو

عدـ توافر شروط عممية التقييـ بالنسبة لبعض األصوؿ مف التثبيتات المادية خصوصا، في  .4
حالة تحديد القيمة العادلة التي تتطمب وجود بائع ومشتري لدييما الدراية الكافية بمحتوى 

 .الصفقة وىذا مف الصعب تحققو في ظؿ غياب مقيـ مستقؿ
 

 النظام المحاسبي المالي ومفيوم القيمة العادلة: المطمب الثالث
بالنظر إلى ماجاءبو النظاـ المحاسبي المالي نمحظ إعطائو أىمية كبيرة لمتمثيؿ الصادؽ لممعمومات المالية 

 إلعطاء تمثيؿ صادؽ لقيـ مختمؼ بدائل القياس المحاسبيوىذا مف خالؿ تشريعو لمجموعة مف 
الحسابات الواردة في القوائـ المالية، وبالنظر إلى عالقة ىذه الطرؽ مع الخصائص النوعية نالحظ 
تناقضيا، فمثال التقييـ وفؽ التكمفة التاريخية يعطي معمومات مالية جد موثوؽ فييا بالنظر إلى قيمة 

 والقيـ األخرى فتعطي القيمة العادلةاألصؿ أثناء اقتنائو مع توفر جميع المستندات المثبتة لذلؾ، أما 
معمومات مالية مالئمة مف خالؿ تقييـ مختمؼ األصوؿ والخصـو بقيمتيا أثناء الدورة المالية مما يسمح 
بإعطاء معمومات تتناسب مع األحداث االقتصادية الحالية، وعميو فاف الجمع بيف ىذه الطرؽ مف خالؿ 
تقييـ األصوؿ والخصـو كؿ حسب الطريقة التي تناسبو، يسمح بتوفير معمومات مالية تتصؼ بالموثوقية 

. مة مما ينعكس إيجابا عمى القيمة اإلعالمية ليذه المعموماتءوالمال
لقيمة الحقيقية، إذنفمقد تبنى النظاـ المحاسبي المالي نموذج القيمة العادلة والتي اصطمح عؿ تسميتيا با

قواعد تقييـ األصوؿ والخصـو واألعباء والمنتوجات "وأشار ليا ضمف القسـ الثاني مف الباب األوؿ 
، وأعطى ليا تعريفا ال يختمؼ جوىريا عف المعنى الوارد في المعايير المحاسبية "وادراجيا في الحسابات

المبمغ الذي يمكف أف يتـ مف أجمو تبادؿ : "الدولية، وعرؼ النظاـ المحاسبي المالي القيمة الحقيقية بأنيا
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األصؿ أو خصـو منتيية بيف أطراؼ عمى دراية كافية وموافقة وعاممة ضمف شروط المنافسة 
 1".االعتيادية

 والمالحظ مف ىذا التعريؼ أف المشرع الجزائري أعطى لمقيمة العادلة تعريؼ لـ يختمؼ كثيرا عف 
: التعريؼ المقدـ مف طرؼ المعايير المحاسبية الدولية، فأشار ىذا التعريؼ الى أف القيمة العادلة ىي

الثمف أو المبمغ الذي تتـ بو عممية تبادؿ األصوؿ أو الخصـو المنتيية بيف أطراؼ يمثموف عادة البائع 
 .والمشتري تكوف ليـ الدراية الكافية بمحتوى وظروؼ الصفقة التي تكوف وفؽ شروط المنافسة االعتيادية

 المتعمؽ بقواعد التقييـ 2009 ديسمبر 29 المؤرخ في 09/08كما عرفتيا المادة السادسة مف النظاـ رقـ 
المبمغ الذي يمكف : والتسجيؿ المحاسبي لألدوات المالية مف طرؼ البنوؾ والمؤسسات المالية عمى أنيا

عمى أساسو تبادؿ أصؿ ما، أو انقضاء خصـ ما، بيف أطراؼ عمى اطالع جيد، راضية وتعمؿ ضمف 
 .شروط مف المنافسة العادية

ويالحظ مف خالؿ ىذا التعريؼ أف المشرع الجزائري وضع نفس المفيـو لمقيمة العادلة مف طرؼ المعايير 
 .IFRS13المحاسبية الدولية قبؿ التعديؿ 

القيمة )كما أشار النظاـ المحاسبي المالي الى أحد المقومات التي يرتكز عمييا مفيـو القيمة الحقيقية 
 :والتي ألـز توافر الشروط اآلتية فييا (العادلة

 .تجانس العناصر المتفاوض عمييا في ىذه السوؽ .1
 .يمكف أف يوجد بيا عادة في كؿ وقت مشتروف وباعة متفقوف .2
 .تكوف األسعار موضوعة في متناوؿ الجميور .3

 27، الجريدة الرسمية العدد 11-07 مف النصوص التطبيقية لقانوف 16        يجب مراعاة المادة 
تقيد في المحاسبة عناصر القوائـ المالية وتعرض بالتكمفة التاريخية  : "2008 ماي 28الصادرة بتاريخ 

عمى أساس قيمتيا عند تاريخ معاينتيا دوف األخذ بعيف االعتبار آثار تغيرات السعر أو تطور القدرة 
. الشرائية لمعممة

، النواتج واألعباء مبنية عمى   إف طريقة التقييـ العامة في النظاـ المحاسبي المالي لألصوؿ والخصـو
: قاعدة عامة وىي مبدأ التكمفة التاريخية،  غير أنو يمكف التقييـ في بعض الشروط وبعض العناصر بػ

                                                             
1

 المحدد لقواعد التقٌٌم 2008 ٌولٌو26 الموافق لـ1429 رجب23القرار المؤرخ فً الجمهورٌة الجزائرٌة الدٌمقراطٌة الشعبٌة، وزارة المالٌة، -

 .87، ص2009 مارس 19،25، الجرٌدة الرسمٌة، العدد والمحاسبة ومحتوى الكشوفات المالٌة وعرضها وكذا مدونة الحسابات وقواعد سٌرها
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 القيمة العادلة La juste valeur 
  القيمة المستحدثةLa valeur actualisé 
  قيمة االنجازLa valeur de réalisation 

 
 األصناف المقيمة بالقيمة العادلة في النظام المحاسبي المالي : المطمب الرابع

 اعتبر النظاـ المحاسبي المالي التكمفة التاريخية القاعدة العامة لمقياس المحاسبي، وجعؿ مف القيمة 
 .العادلة مجرد مراجعة وتصحيح ليا متى توفرت شروط ذلؾ

ولقدرخص النظاـ المحاسبي المالي لبعض األصناؼ المحاسبية بأف يتـ معالجتيا وفؽ إعادة التقييـ 
 1:بالقيمة العادلة ندرجيا وفؽ اآلتي

 ندرج ما جاء في إعادة التقييـ بالنسبة لمتثبيتات العينية والمعنوية في :التثبيتات العينية والمعنوية .1
 :النقاط اآلتية

مف خالؿ ما جاء بو النظاـ المحاسبي المالي فانو يرخص لممؤسسة أف تدرج في حسابات : 1.1
األصوؿ الثابتة )التثبيتات العينية المنتسبة الى فئة أو عدة فئات مف التثبيتات التي تحددىا مسبقا 

القيمة )عمى أساس مبمغيا المعاد تقييمو أي بقيمتو الحقيقية  (المادية التي تنتمي إلى نفس المجموعة
 .في تاريخ إعادة تقييمو منقوصا منيا مجموع االىتالكات ومجموع خسائر القيمة الالحقة (العادلة
تتـ عمميات إعادة التقييـ بانتظامية كافية حتى ال تختمؼ القيمة المحاسبية لمتثبيتات المعنية : 2.1

 .اختالفا كبيرا عف القيمة التي قد تكوف قد حددت باستعماؿ القيمة الحقيقية في تاريخ اإلقفاؿ
القيمة الحقيقية لألراضي والمباني ىي في العادلة قيمتيا في السوؽ، وتحدد استنادا الى تقدير : 3.1

 .يجريو مقوموف محترفوف والمؤىموف
تمثؿ القيمة الحقيقية سعر السوؽ الحالي لمسمع المتماثمة إذا توفر شرط تواجد السوؽ وعند : 4.1

 .غياب مؤشرات تدؿ عمى القيمة السوقية
 .بعد إعادة التقييـ تحدد المبالغ القابمة لالىتالؾ عمى المبالغ المعاد تقييميا: 5.1
إذا ارتفعت القيمة المحاسبية ألصؿ ما عقب إعادة تقييمو فاف الزيادة تقيد مباشرة في شكؿ : 6.1

 .رؤوس أمواؿ خاصة تحت عنواف فارؽ إعادة التقييـ
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يمكف ألي تثبيت معنوي سبؽ أف كاف محؿ إدراج أصمي في الحسابات عمى أساس تكمفتو، أف : 7.1
يدرج كذلؾ في الحسابات بعد إدراجو األولي عمى أساس مبمغو المعاد تقييمو حسب نفس شروط 

التثبيتات العينية، غير أف المعالجة ىذه ال يرخص بيا إالإذا كانت القيمة الحقيقية لمتثبيت المعنوي 
 .يمكف تحديدىا باالستناد الى السوؽ النشطة

تقدـ التثبيتات المادية مف خالؿ الكشوفات المالية بترتيبيا عمى أساس أصنافيا، وفي حالة : 8.1
 في خط إظيار فارق إعادة التقييماختيار المؤسسة نموذج إعادة التقييـ في تقييـ تثبيتاتيا يوجب 

 .مخصص مف حسابات رؤوس األمواؿ
بما أف التثبيتات المادية مدرجة في حسابات المؤسسة بقيمتيا المعاد تقييميا يوجب تقديـ : 9.1

 1:المعمومات التالية
 الطرؽ والفرضيات المعتمدة في تحديد القيمة العادلة لألصوؿ المعاد تقييميا. 
 تاريخ اعادة التقييـ. 
 استشارة أو عدـ استشارة المختص في اعادة التقييـ. 
 طبيعة المؤشرات المعتمدة في تحديد التكمفة التعويضية. 
  القيمة المحاسبية لكؿ صنؼ مف التثبيتات المادية المدرجة في القوائـ المالية اذا كانت ىذه

 .(طريقة الكمفة)التثبيتات المدرجة في حسابات المؤسسة عمى حساب الطريقة المرجعية 
  تقديـ تقييـ شامؿ حوؿ فارؽ اعادة التقييـ فيما يخص توزيع الفارؽ عمى مجموع المساىميف

 .في رأسماؿ المؤسسة
ما عمى أساس : 10.1 تقييـ عقارات التوظيؼ بعد إدراجيا األولي في الحسابات إما بطريقة التكمفة وا 

القيمة العادلة، وتطبؽ الطريقة المختارة عمى جميع العقارات الموظفة الى حيف خروجيا مف التثبيتات، 
 .أو إلى حيف تغيير وجية تخصيصيا

في حالة ما إذا تعذر تحديد القيمة العادلة تحديدا ذا مصداقية ألي عقار موظؼ تحوزه : 11.1
فاف ىذا العقار يدرج في " التقييـ عمى أساس القيمة العادلة"المؤسسىة اختارت طريقة إعادة تقييـ 

 .الحسابات حسب طريقة التكمفة وتقدـ المعمومات عف ذلؾ في الممحؽ أي يخص وصؼ العقار
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تيتمؾ عقارات التوظيؼ المقيمة حسب طريقة التكمفة خالؿ مدة نفعيتيا وتقيـ عند ذلؾ : 12.1
بتكمفتيا مطروحا منيا مجموع االىتالكات وخسائر القيمة إف وجدت، ويشترط في حالة اعتماد طريقة 
التكمفة،واإلشارة في ممحؽ الكشوؼ المالية الى األسباب التي جعمت طريقة القيمة العادلة غير مطبقة، 

ظيار ىاتو القيمة أي القيمة العادلة لألصؿ المعني  .ويقدـ مف خالؿ ذلؾ فاصؿ لتقدير وا 
اذا اعتمدت المؤسسة في تقييـ عقاراتيا الموظفة طريقة القيمة العادلة فانو يشترط أف تظير : 13.1

 .ىذه األصوؿ بقيمتيا العادلة في نياية الدورة المالية، حيث تصبح غير قابمة لالىتالؾ
تدرج في الحسابات الخسارة أو الفائدة الناتجة عف تغير القيمة العادلة لمعقار الموظؼ ضمف : 14.1

حسابي األعباء والمنتجات االستثنائية عف عممية )النتيجة الصافية لمسنة المالية التي حصمت فييا 
 .، وليس ضمف حساب رؤوس األمواؿ الخاصة(التسيير الجاري

 .يجب أف تعكس القيمة العادلة الحالة الواقعية لمسوؽ عند تاريخ اقفاؿ السنة المالية: 15.1
 1:في حالة عدـ وجود سوؽ مماثمة لألصؿ المعني بالتقييـ فاف المؤسسة تتخذ: 16.1
 األسعار الحالية لألصوؿ المختمفة. 
 آخر أسعار األسواؽ األقؿ نشاطا وتعديال. 
 تحديث تدفقات الخزينة المستقبمية المحتممة. 
 .اف تطبيؽ طريقة القيمة العادلة في تقييـ العقارات يمـز المؤسسة مراجعتيا سنويا: 17.1
تقدـ المؤسسة مف خالؿ مالحؽ كشوفيا المالية كيفية محاسبة العقارات الموظفة وطرؽ : 18.1

تقييميا، باإلضافة الى طرؽ التحويؿ مف والى أصناؼ عقارات التوظيؼ وكؿ المعمومات التي مف 
 .شأنيا أف تقدـ الصورة الصادقة عف مختمؼ أمالكيا المدرجة في ىذا الصنؼ مف التوظيفات

يتـ تقييـ األصؿ البيولوجي لدى ادراجو في الحسابات لممرة األولى وفي تاريخ كؿ إقفاؿ : 19.1
، ويطرح منيا المصاريؼ (خاصيتو النمو وبالتالي أسعاره دائما في تغير)لمحسابات بقيمتو الحقيقية 

المقدرة عند نقطة البيع، اال اذا لـ يمكف تقدير قيمتو الحقيقية بصورة صادقة وفي مثؿ ىذه الحالة يتـ 
 .تقييـ األصؿ البيولوجي بكمفتو منقوصا منيا مجموع االىتالكات وخسائر القيمة

الخسارة أو الربح الناتجيف عف تغير القيمة الحقيقية المنقوص منيا المصاريؼ التقديرية في : 20.1
 .نقاط البيع يثبتاف في النتيجة الصافية لمسنة المالية التي يحدثاف فييا
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 :المعمومات الواجب تقديميا في الكشوؼ المالية: 21.1
  تبرير النتيجة اإلجمالية لمفترة الجارية المدرجة في المحاسبة األولية لألصوؿ البيولوجية

 .وتغيرات القيمة العادلة لياتو األصوؿ، مع طرح التكاليؼ المقدرة في نقطة البيع
  يجب عمى المؤسسة تقديـ معمومات إضافية توضيحية تبرر عدـ قدرتيا أو أسباب عدـ

 .قدرتيا عمى تقدير القيمة العادلة لألصوؿ البيولوجية بصورة صادقة
 1:جاء في اعادة التقييـ بالنسبة لألصوؿ المالية أنو:األصول المالية .2

، عند دخوليا (مرتبطة باألسعار اما بارتفاع أو بانخفاض)تدرج في الحسابات األصوؿ المالية : 1.2
ضمف أصوؿ المؤسسة بتكمفتيا التي ىي القيمة الحقيقية لمقابؿ معيف، بما في ذلؾ مصاريؼ 

الوساطة والرسـو غير المستردة ومصاريؼ البنؾ ولكف ال تندرج فييا الحصص والفوائد المتوقع 
 .استالميا غير المدفوعة والمستحقة قبؿ االكتساب

تعتبر المساىمات والحسابات الدائنة المرتبة والتي تمت حيازتيا ضمف الغرض الوحيد ىو : 2.2
التنازؿ عنيا الحقا وكذلؾ السندات المثبتة لنشاط المحفظة كما لوكانت أدوات مالي متاحة لمبيع، 
 :بحيث يتـ تقييميا عقب إدراجيا األولي في الحسابات بقيمتيا الحقيقية التي ىي عمى الخصوص

 ،السندات التي تـ تسعيرىا بالسعر المتوسط لمشير األخير مف السنة المالية 
  السندات التي لـ يتـ تسعيرىا بقيمتو التفاوضية المحتممة فيمكف تحديد قيمتيا انطالقا مف

 .نماذج وتقنيات التقييـ المقبولة عمى العمـو
يدرج في الحسابات ما يظير مف فوارؽ التقييـ المستخرجة مف التقييـ بالقيمة الحقيقية مباشرة : 3.2

 .في شكؿ انخفاض أو ارتفاع لرؤوس األمواؿ الخاصة
تذكر في الممحؽ المعمومات التي تخص طريقة تحديد القيمة المحاسبية لمسندات وكذلؾ طريقة : 4.2

 .معالجة تغيرات قيمة السوؽ بالنسبة لمتوظيفات المالية المدرجة في الحسابات بقيمة السوؽ
 :ندرج ما جاء في اعادة التقييـ بالنسبة لممخزونات في النقاط اآلتية:المخزونات .3

عمال بمبدأ الحيطة والحذر، وعند إغفاؿ المؤسسة لحساباتيا فاف المخزونات تقيـ بأقؿ تكمفة : 1.3
والتي ىي سعر البيع المقدر بعد طرح تكمفتي االتماـ )وقيمة انجازىا الصافية  (تكمفة الحصوؿ عمييا)

 .(والتسويؽ المقدرتيف
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 :المعمومات الواجب تقديميا في الكشوؼ المالية: 2.3
 الطريقة المنتيجة في تقييـ المدخالت والمخرجات مف مخزوناتيا. 
 القيمة المحاسبية لممخزونات التي قيمت حسب قييمة انجازىا الصافية. 
  مبمغ نقص قيمة تدىور المخزونات ومبمغ استرجاع نقص القيمة المسجؿ في الدورة

 .المالية مع تقديـ تبريرات توضح أسبابو
 مبمغ المخزونات المسجؿ ضمف أعباء الدورة المالية. 

يتـ تقييـ المنتجات الزراعية عند إدراجيا األولي في الحسابات ولدى تاريخ كؿ إقفالبقيمتيا : 3.3
 .العادلة منقوصا منيا التكاليؼ المقدرة عند نقطة البيع

تثبت أي خسارة أو ربح متأتيتيف في تغير القيمة الحقيقية منقوصا منيا التكاليؼ التقديرية لنقاط : 4.3
 .البيع في النتيجة الصافية لمسنة المالية التي حصؿ في أي منيا

 :المعمومات الواجب تقديميا في الكشوؼ المالية: 5.3
  تبرير النتيجة االجمالية لمفترة الجارية المدرجة في المحاسبة األولية لممنتجات الفالحية

 .وتغيرات القيمة العادلة ليذه المنتجات، مع طرح التكاليؼ المقدرة في نقطة البيع
  اظيار المنيج والفرضية المطبقة في تحديد القيمة العادلة لكؿ نوع مف المنتجات الفالحية في

 .تاريخ تحصيؿ الغمة حسب أنواع األصوؿ البيولوجية
 :ندرج ما جاء في إعادة التقييـ بالنسبة لإلعانات العمومية فيما يمي: اإلعانات العمومية .4

ال تدرج في الحسابات اإلعانات العمومية بما في ذلؾ اإلعانات النقدية المقيمة بقيمتيا الحقيقية : 1.4
 :ضمف حساب نتائج أو في شكؿ خاص إالإذا توافر ضماف معقوؿ

 أف المؤسسة تمتثؿ لمشروط الممحقة في اإلعانات. 
 أف اإلعانات سوؼ تستمـ. 

ندرج ما جاء في إعادة التقييـ بالنسبة لمقروض والخصـو المالية : القروض والخصوم المالية األخرى .5
 :األخرى في النقاط اآلتية

يتـ تقييـ القروض والخصـو المالية األخرى في األصؿ حسب تكمفتيا التي ىي القيمة الحقيقية : 1.5
 .لممقابؿ الصافي المستمـ بعد طرح التكاليؼ التابعة المستحقة عند تنفيذىا

بعد االقتناء تقـو الخصـو المالية حسب التكمفة الميتمكة باستثناء الخصـو التي تمت حيازتيا : 2.5
 .ألغراض التعامؿ التجاري والتي تقيـ بقيمتيا العادلة
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ندرج ما جاء في اعادة التقييـ بالنسبة لتقييـ األعباء والمنتجات : تقييم األعباء والمنتجات المالية.6
 :المالية األخرى في النقاط اآلتية

العمميات التي تـ الحصوؿ مف أجميا عمى تأجيؿ الدفع أو منح ىذا التأجيؿ بشروط تقؿ عف : 1.6
شروط السوؽ، تدرج في الحسابات بقيمتيا الحقيقية بعد طرح المنتج المالي أو التكمفة المالية 

 .المرتبطة بيذا التأجيؿ
الفارؽ بيف القيمة االسمية لممقابؿ والقيمة الحقيقية لمعممية التي تناسب الكمفة التقديرية لمقرض : 2.6

المتحصؿ عميو أو الممنوح، يدرج في الحسابات كأعباء مالية في حسابات المشتري وكمنتجات مالية 
 .في حسابات البائع

ندرج ما جاء في إعادة التقييـ بالنسبة لعقود اإليجار التمويمي في النقاط : عقود اإليجار التمويمي. 7
 : اآلتية
يدرج األصؿ المستأجر في حسابات أصوؿ الميزانية بقيمتو العادلة أو بالقيمة المحينة : 1.7

 .لممدفوعات الدنيا بمقتضى اإليجار، إذا كانت ىذه القيمة األخيرة أقؿ ثمنا
التغيرات التي  (المستأجر)خالؿ مدة استغالؿ المنافع االقتصادية لألصؿ تتحمؿ المؤسسة : 2.7

 .قد تطرأ القيمة العادلة لألصؿ، مف خالؿ إثبات مؤشرات تدني قيمتو
تظير مبالغ األمالؾ الموضوعة لدى المؤجر في األصوؿ ضمف الحسابات الدائنة وليس في : 3.7

حسابات التثبيتات العينية حتى ولو احتفظ المؤجر بممكية الممؾ عمى الصعيد القانوني ويساوي مبمغ 
الحسابات الدائنة مبمغ االستثمار المبيف في عقد اإليجار الموافؽ مف الناحية العممية لمقيمة العادلة 

 .لمممؾ الممنوح كإيجار تمويؿ
بالنسبة لممستأجر يوضح في ممحقو طريقة الحساب ومبمغ التوافؽ بيف المدفوعات الدنيا : 4.7

 1.والقيمة الحقيقية لألصؿ
أف المشرع المحاسبي الجزائري لـ يخرج عف دائرة المفاىيـ التي جاءت بيا المعايير مما سبق يالحظ

 ، لكف يؤخذ عميو عدـ تفصيمو ليذه المفاىيـ، كما يسجؿ 39،40،41المحاسبية الدولية ال سيما المعايير 
لو أيضا دعوتو لمرجوع لمتكمفة التاريخية كمما كاف القياس وفؽ القيمة العادلة متعذرا، وىو ما يفسر ضمنيا 

 .عمى أنو اقرار بصعوبة تطبيؽ القيمة العادلة ميدانيا
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الى تصحيح الصورة المالية لممؤسسة، ويتضح ييدف المشرع الجزائري من خالل سياسة إعادة التقييم ىذا و
ىذا مف خالؿ األصناؼ التي خير فييا المشرع المؤسسة إتباع سياسة إعادة التقييـ بالقيمة العادلة التي كانت 

، ىذا مع تحديد القيمة العادلة مف طرؼ خبير مؤىؿ في سوؽ نشطة تطرؽ النظاـ 2007إجبارية قبؿ سنة 
 .المحاسبي المالي الى عناصرىا
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: ممخص الفصل

 
 تصحيحا لمخمؿ في مخرجات تطبيؽ   في ىذا الفصؿ تـ التطرؽ الى محاسبة القيمة العادلة التي أنشئت

 كأساس لمقياس المحاسبي يسمح بتوفير  فبتبنييا،محاسبة التكمفة التاريخية في ظؿ ظروؼ التضخـ
معمومات محاسبية ومالية مفيدة ومطابقة لمواقع االقتصادي لمستخدمييا، وكذا يؤدي إلى حدوث تغيير 

وىذا ما ينعكس بدوره عمى  (االعتراؼ والقياس، العرض واإلفصاح)جوىري في مقومات العمؿ المحاسبي
و المعمومات الجيدة ىي تمؾ المعمومات التي توفير معمومات محاسبية ومالية ذات  خصائص نوعية، 

العالقة بيف القيمة العادلة و المعمومة ، ولقد خمصنا في ىذا الفصؿ الى أف تتسـ بالخصائص النوعية
المحاسبية والمالية ىي عالقة تكاممية باعتبار القياس وفؽ معيار القيمة العادلة يؤثر باإليجاب عمى 

تكامؿ مع  المعمومة المحاسبية اؿمةوموثوقية المعمومة المحاسبية والمالية؛ أي القيمة العادلة تقـو بءمال
ضفاء الجودة عمييا،  كؿ ما كاف التطبيؽ الدقيؽ لمقياس المحاسبي ووالمالية لتحقيؽ خصائصيا النوعية وا 

. وفؽ القيمة العادلة كؿ ما أثر ذلؾ في دعـ الخصائص النوعية لممعمومة المحاسبية والمالية
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 :تمييد

  تيدؼ المحاسبة إلىإيصاؿ المعمومة المالية والمحاسبية إلى مستخدمييا باختالؼ أنواعيـ، والتوصيؿ 
الناجح يتـ مف خالؿ اإلفصاح المحاسبي المناسب واليادؼ إلى تقديـ المعمومات المفيدة لمتخذي القرارات 

وىذه المعمومات مف وجية نظر مستخدمييا تنتج عف عمميات القياس المحاسبي لمعمميات واألحداث 
االقتصادية والمالية، والقياس السميـ والمنطقي ىو الذي يعطي نتائج مفيدة في مجاالت اتخاذ القرارات 
وترشيدىا، فالمحاسبة تؤدي وظيفتيا مف خالؿ القياس واإلفصاح المحاسبي، وفي ىذا الفصؿ سنحاوؿ 
البحث في القياس واإلفصاح باستخداـ القيمة العادلة وىذا بدراسة محددات اإلطار المفاىيمي لمقياس 
ظيار ما يتميز بو القياس  واإلفصاح باعتبارىما يمثالف ثنائية فطرية في مجاؿ إعداد القوائـ المالية، وا 
فصاح مختمفة ومعقدة عمى عكس القياس  واإلفصاح عف معمومات القيمة العادلة مف متطمبات قياس وا 

 .واإلفصاح وفقا لمتكمفة التاريخية التي اعتادىا المحاسبوف
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 مفيـو القياس واإلفصاح المحاسبي :المبحث األوؿ
 يعتبر القياس عنصرا أساسيا مف عناصر البحث العممي، فبدونو ال يمكف اختبار صحة الفروض 

 .والنتائج، كما تعتبر وظيفة القياس بمثابة العمؿ األساسي في مجاؿ التطبيؽ المحاسبي
 

 القياس في المحاسبة: المطمب األوؿ

 وجب في البداية أف نعرؼ القياس بصفة عامة، ثـ نتطرؽ الى القياس المحاسبي بكؿ تفاصيمو والمفاىيـ 
 .المتعمقة بو

 تعريؼ القياس:الفرع األوؿ

تعبير عف أشياء أو ظواىر والعالقات بينيا، عف طريؽ تعييف أعداد أو رموز " القياس بشكؿ عاـ ىو 
لألشياء والظواىر يمكف معيا التعرؼ عمى العالقة بيف األشياء والظواىر عف طريؽ معرفة العالقة بيف 

 1".األعداد والرموز

قوؿ مؤلؼ مف قضايا، فإذا كانت ىذه القضايا سميمة وصحيحة "ويرى بعض رجاؿ المنطؽ أف القياس 
 2".بذاتيا وبمقمباتيا ببعضيا البعض، نتج عف ذلؾ نتائج صحيحة

 3".تعييف أعداد األشياء أو األحداث طبقا لقواعد محددة: "  كما يعرؼ بأنو

، أنو وبالرغـ مف وجود (التقدير يعني القياس في المغة)ويتضح مف خالؿ دراسة مفيـو القياس في المغة 
اتفاؽ بيف جميع المعاجـ حوؿ تحديد معنى مفيـو القياس، إال أف ىذا المفيـو ال يعتبر كافيا لوضع صورة 
محددة ودقيقة لمفيـو القياس الذي يمكف أف يخدـ أغراض المحاسبة حيث يقتصر المفيـو المغوي لمقياس 

عمى تحديد مقدار أي شيئ باستخداـ وحدات ثابتة متفؽ عمييا، فيو ينحصر في وجود شيء مطموب 
قياسو أو تقديره أو تحديده ومقياس متفؽ عميو، يمكف أف يستخدـ كمعيار لقياس أو تقدير أو تحديد ىذا 

 .الشيء في ضوء نظاـ معيف بمقتضاه تتـ عممية القياس

                                                             

.59-58  ص ،208لسنة08،العددؼ، مجمة العمـو االقتصادية وعمـو التسيير، سطيالقياس في المحاسبة ماىيتو وقيودهبالرقي تيجاني، -1 

.59 المرجع السابق، ص -2 
، 199، 04، مجمة البحوث التجارية، كمية التجارة، جامعة الزقازيؽ، العددإطار تجريبي لنظرية عامة في القياس المحاسبيمحمد فخري مكي، -3
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  لذا فاف مفيـو القياس، يجب أف يتحدد بتفسير مضموف أساليب القياس المستخدمة، مع ضرورة استبعاد 
األساليب الوصفية عند تحديد مفيـو القياس، ألف تمؾ األساليب تعتبر مف أكثر األساليب تباينا بسبب 

 .ماتوحي بو مف تصورات مخالفة لمخصائص والظواىر التي يتـ قياسيا

أما بالنسبة لعممية التقييـ، فمف البدييي جدا أف تسبؽ عممية القياس مرحمة التقييـ، ذلؾ أف القياس ىو 
عممية التقييـ الجبري لمشيء المدروس في صيغة رقـ أو عدد أو مبمغ أو نسبة مئوية، أما التقييـ فيو 
اصدار حكـ عمى النتيجة المتحصؿ عمييا أو التي ينبغي الوصوؿ إلييا استنادا الى مبادئ وفرضيات 

أشرنا ىنا الى عممية التقييـ )1.النظرية المالية أو مقارنة بالسموؾ السابؽ أو مقارنة بالنظير المماثؿ
 .(باعتبارىا مرحمة تمي عممية القياس، لذا كاف مف المزـو االشارةإلييا

 أساليب القياس: الفرع الثاني

أساليب القياس الوصفية وأساليب القياس : تنقسـ أساليب القياس بصفة عامة إلى ثالث فئات رئيسية ىي
 ويسمى أسموب القياس Stevensالترتيبية وأساليب القياس العددية، باإلضافةإلى أسموب رابع أضافو 

 2:النسبي

تعتمد عمى الوصؼ اإلنشائي لخصائص أو مظاىر شيء أو حدث : أساليب القياس الوصفية .1
معيف بشكؿ يمكف القارئ مف تخيؿ ىذه الخاصية أو الظاىرة موضوع القياس مف التعبير المغوي عنيا 

بالقياس، وعادة ما يترتب عمى القياس الوصفي مفارقات كبيرة تنعكس عمى الشيء أو الحدث الموصوؼ 
نظرا لمتبايف الشديد في قدرات األفراد عمى التخيؿ، وبذلؾ فاف القياس الوصفي يعتبر أكثر القياس تشتتا، 

 .مثاال لذلؾ وصؼ المادة بالصالبة أو بالسيولة أو بالغازية

يعتبر القياس الترتيبي قياسا أساسيا فيو يتـ التعبير بالقياس عف : أساليب القياس الترتيبية .2
خاصية معينة أو عالقة معينة في األشياء المرغوب قياسيا عف طريؽ الترتيب مف حيث مدى توافر ىذه 

 ويعتمد عمى ترتيب خصائص أو ظواىر األشياء أو األحداث طبقا لدواؿ تفضيؿ تتعمؽ ،الخاصية
بخصائص معينة طبقا ألفضمية كؿ عنصر مف عناصر موضوع القياس بالنسبة لمعناصر األخرى، وبذلؾ 

                                                             
1 -Agné Bicard, L’évaluation ne se résume pas des formules de calcul, en la revue du 
financier, N°155, sep-oct, 2005, P05.  

2
 .71، ص1998دار النهضة، بٌروت، أصول القٌاس واالتصال المحاسبً، عبد الحً مرعً، محمد سمٌر الصبان ومحمد الفٌومً، - 
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تقـو تمؾ األساليب بترتيب الحالة الوصفية وفقا لمعيار محدد مثؿ درجة السيولة لعناصر الميزانية، حيث 
يمكف أف توصؼ المادة بأنيا صمبة جدا أو صمبة أو لينة، وبيذا نكوف تبؾ األساليب أكثر داللة مف 

 .األساليب الوصفية

 يؤدي استخداـ القياس العددي الى تعييف أعداد لألشياء المرغوب قياسيا :أساليب القياس العددية .3
بحيث يمكف معرفة العالقة بيف األشياء عف طريؽ المعرفة المسبقة لعالقة بيف األعداد، ويتطمب استخداـ 

 :القياس توافر شروط معينة ومف ىذه الشروط

 أف تكوف الخواص موضوع القياس متجانسة؛ 

 أف ال تتأثر ىذه الخواص بالظروؼ البيئية المحيطة؛ 

 أف يكوف أساس القياس واحدا؛ 

 أف تكوف نتائج القياس قابمة لمتجميع والمقارنة. 

يعتمد القياس النسبي عمى استخداـ النسب والعالقات الكمية، حيث 1:أساليب القياس النسبية .4
تعتبر تطورا لممقاييس العددية، ألنيا تمتاز بقدرتيا عمى تصوير العالقة بيف المقادير الكمية وىو ما يطمؽ 

قد : عميو التحميؿ الكمي، وتفيد تمؾ األساليب في القياس المحاسبي ألغراض خاصة، كمثاؿ عمى ذلؾ
تستخدـ األساليب النسبية في التعبير عف التكمفة والقيمة في أوقات معينة في صورة وحدات نقدية منسوبة 

الى وقت معيف يتخذ أساسا لمتعبير عف القوة الشرائية لمنقود، ويتمثؿ ذلؾ في استخداـ األرقاـ القياسية 
 .لتعديؿ البيانات والمعمومات المحاسبية مف أجؿ قبوؿ نتائج القياس المحاسبي في فترات التضخـ

 

 

 

 

 

 

                                                             
 .72، مرجع سابؽ، ص محمد سمير الصباف ومحمد الفيوميمرعي،عبد الحي - 1
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 القياس في المحاسبة: المطمب الثاني
 تعريؼ القياس: الفرع األوؿ

تخصيص قيـ رقمية لحدث أو عنصر معيف مرتبط بالمنشأة عمى أف يشمؿ القياس : "يعرؼ القياس بأنو
 1".عمميات التعريؼ والتبويب ليذا الحدث

القياس المحاسبي ىو تقييـ األحداث الناتجة عف أداء نشاط معيف والمرتبطة بو : " كما يعرؼ عمى أنو
 2".داخؿ الوحدة المحاسبية مع بياف أثر تمؾ األحداث عمى قائمتي الدخؿ والمركز المالي

 : بينماعرفتو جمعية المحاسبة األمريكية أنو

قرف األعداد بأحداث الوحدة الماضية والحالية والمستقبمية وذلؾ بناء عمى مالحظات ماضية أو حالية "
 3."واستنادا الى قواعد محددة

التعبير عف األحداث االقتصادية واثارىا عمى "وبشكؿ أكثر بساطة، يمكف القوؿ بأف القياس المحاسبي ىو 
المؤسسة، ببيانات رقمية متمثمة بوحدات، وىذه الوحدات قد تكوف كمية أو زمنية أو نقدية، والوحدات 

 4".النقدية ىي أساس التعبير عف القيـ التي يتـ قياسيا محاسبيا

وىذا الشرح لمعنى القياس المحاسبي يعده الكثيروف عمى أنو اليدؼ األساسي الذي قاـ عميو عمـ 
المحاسبة، في كوف غايتو ىو تقديـ المعمومات المفيدة لألطراؼ ذات العالقة بالشركة، وىذه المعمومات ال 

يمكف أف تكوف مفيدة لمستخدمي تمؾ المعمومات ما لـ يتـ ترجمتيا إلى قيـ نقدية، كما أف االتجاىات 
الحديثة في األدبيات المحاسبية تميؿ إلى ترسيخ االتجاه الذي تبمور منذ مطمع الستينات، بأف المحاسبة 

ىي في نياية المطاؼ وسيمة إليصاؿ المعمومات االقتصادية القابمة لالستخداـ في مواقؼ محددة داخؿ أو 
 .خارج الوحدة المحاسبية، وىذا يعني أف القياس ىو الوسيمة األولى واألساسية في المجاؿ المحاسبي

                                                             
1

. 30،صمرجع سابؽيامف خميؿ الزعبي، -  
، (غير منشورة)ري، مذكرة ماجستالقياس واإلفصاح المحاسبي في القوائـ المالية لممصارؼ ودورىما في ترشيد قرارات االستثمارروال كاسراليقة، -2

. 41، ص2008تخصص المحاسبة المصرفية، جامعة تشريف، كمية االقتصاد، سوريا
. 42مرجع سابؽ، ص روال كاسر اليقة، -3
. 30مرجع سابؽ، ص يامف خميؿ الزعبي، -4
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شراء، : تبادلٌة

.....بٌع  

 

 

تبرعات، : غٌر تبادلٌة

 ...تلقً هبات

موضوع :ومف أجؿ تحقيؽ الغاية مف عممية القياس المحاسبي تتطمب ىذىاألخيرة وجود ثالثة عناصر
، ATTRIBUTES OR PROPERTIES، خاصية معينة أو صفة مف صفات موضوع القياس OBJECTالقياس 

 1:توقيت االعتراؼ،MEASURING UNITوحدة القياس المستخدمة

يمثؿ الحدث االقتصادي واقعة معينة تؤثر عمى الوحدة المحاسبية، لذلؾ تكوف : موضوع القياس .1
آثاره موضوع القياس واإلفصاح في القوائـ المالية، فموضوع القياس ىو األحداث االقتصادية بكافة 

 .الخارجية والداخمية: أنواعيا

 :وتظير األحداث االقتصادية المؤثرة عمى الوحدة المحاسبية في الشكؿ التالي

 األحداث االقتصادية المؤثرة عمى الوحدة المحاسبية: 01شكمرقـ اؿ

 

المنشأة طرؼ وحيد، : المنشأة مع أطراؼ أخرى                                         داخمية: خارجية
 :مثؿ

 عمميات إنتاجية داخمية، تحويالت           

 ....                                                                           بيف األقساـ

 

 

 

 .160، ص 2007دار وائؿ لمنشر، عماف، األردف، بدائؿ القياس المحاسبي،  رضواف حموة حناف، :المصدر

 

                                                             
 .159،صمرجع سابؽرضواف حموة حناف، -1

تغٌرات المستوى الخاص : أخرى

 والمستوى العام لألسعار
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خارجية : (المؤسسة)وكتمخيص ليذا الشكؿ، نقوؿ أف ىناؾ أحداث اقتصادية تؤثر عمى الوحدة المحاسبية 
عمميات تبادلية : مف (أطراؼ خارجية)وداخمية، الخارجية تتمثؿ في عالقة المؤسسة مع المتعامميف معيا 

كشراء أو بيع أو عمميات غير تبادلية كتمقييا ليبات أو منحيا لتبرعات أو حاالت أخرى كتغيرات المستوى 
العاـ لألسعار، وىناؾ أيضا أحداث اقتصادية داخمية تكوف فييا المؤسسة الطرؼ الوحيد كقياميا بعمميات 
 .اإلنتاج أو بتحويالت بيف األقساـ، ومف ىنا يظير لنا موضوع القياس فيو جؿ ىذه األحداث االقتصادية

وزف، حجـ، )لموضوع القياس عدة خصائص أو صفات مالية أو غير مالية 1:خصائص موضوع القياس .2
تصمح الخصائص المالية ألف يقدـ المحاسب عنيا مقاييس محاسبية، ويعتمد  (...عدد، طاقة إنتاجية

التكمفة التاريخية، التكمفة :  الخصائص الخمس التالية FASBمجمس معايير المحاسبة المالية األمريكي 
الجارية، القيمة السوقية الجارية، صافي القيمة التحصيمية، القيمة الحالية لمتدفقات النقدية المتوقعة 

 .مستقبال
كأداة لتحديد مقياس الخصائص المالية  (الدينار مثال)  تستخدـ المحاسبة الوحدات النقدية :وحدة القياس .3

وعادة ما يستخدـ المحاسب وحدة القياس النقدي الوطنية، كما يمكف أف يستخدـ وحدات . السابؽ ذكرىا
 .(اليورو مثال)قياس نقدية أخرى 

 إضافة إلى العناصر الثالثة السابقة الالزمة لعممية القياس المحاسبي، فاف :توقيت االعتراؼ بالقياس .4
تحديد أثر األحداث االقتصادية عمى عناصر القوائـ المالية يتطمب تحديد النقطة الزمنية التي ينعكس 

عندىا أثر ىذه األحداث، ويسمى ىذا النشاط المحاسبي باسـ االعتراؼ بأثر األحداث االقتصادية عمى 
 .عناصر القوائـ المالية

 :ويظير ىذا النشاط المحاسبي في الشكؿ التالي
 
 
 

 

 عمميات القياس المحاسبي: 04الشكؿ رقـ 
                                                             

 .159،صمرجع سابؽرضواف حموة حناف، -1
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 .162، ص 2007دار وائؿ لمنشر، عماف، األردف، بدائؿ القياس المحاسبي،  رضواف حموة حناف، :المصدر

 أىمية القياس المحاسبي: الفرع الثالث

عندما يتـ تجريد األمور واألحداث مف صفاتيا الحقيقية إلى لغة األرقاـ، فاف ىذا األمر يقود مستخدمي 
الذي ىو عبارة عف أداة المحاسبة في ترجمة األنشطة والعمميات التي تتـ في )معمومات النظاـ المحاسبي 

والذيف يختمفوف في فيميـ وتفسيرىـ لموقائع بشكميا الحالي، إلى توحيد  (المؤسسة إلى معمومات رقمية
رؤيتيـ لألعماؿ التي قامت بيا الشركة، وبالتالي يكوف حكـ المستخدميف عمى أدائيا أكثر وضوحا، 

وبالتالي يكوف حكـ المستخدميف عمى أدائيا أكثر وضوحا، وبالتالي تتحقؽ االستفادة المرجوة مف المحاسبة 

أحداث اقتصادٌة مؤثرة       

 على المنشأة

هل ٌعترف 

باثارها خالل 

 الفترة الحالٌة؟

موضوع  (صفة)تحدٌد خاصٌة 

 القٌاس التً ٌجب إخضاعها للقٌاس

اإلفصاح عن المقٌاس فً صلب 

 القوائم المالٌة

 تحدٌد وحدة القٌاس المستخدمة

هل تحتاج الى 

افصاح فً 

التقارٌر 

 المالٌة

ال ٌفصح عن أثر األحداث فً 

 التقارٌر المالٌة

اإلفصاح عن أثر األحداث من 

مالحظات على القوائم المالٌة 

وغٌرها من المعلومات خارج )

 .(القوائم المالٌة

 نعم
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في مساعدتيـ عمى اتخاذ القرارات المستقبمية، وتصبح المعمومات أكثر مالءمة في الحكـ عمى أداء 
دارتيا، وبالتالي قدرة أكبر عمى إصدار أحكاـ متطابقة مف قبؿ جميع األطراؼ، عمى اختالؼ  الشركة وا 

 .درجة المعرفة والثقافة لكؿ منيـ لمعنى األىداؼ والعمميات التي تتـ في الشركة

 كما أف ضرورة القياس المحاسبي في مظيره النقدي، يظير بوضوح عندما تكوف ىنا رغبة في إجراء 
مقارنة بيف البدائؿ االستثمارية، والتي تكوف عادة مختمفة حسب طبيعة النشاط، ولكف عندما تكوف جميعيا 
معبرا عنيا بالصورة العددية، تصبح إمكانية المقارنة أكثر وضوحا وسيولة، كما أف المقارنة تصبح ممكنة 

لنفس الشركة ولكف في أوقات مختمفة، وذلؾ ألنو عمى الرغـ مف اختالؼ األنشطة التي تتـ  (إلى حد ما)
فييا مف زمف آلخر، إال أف إمكانية المقارنة موجودة لكوف جميع ىذه العمميات عمى تعددىا يعبر عنيا 
بنفس أداة القياس الكمي أال وىي الوحدة النقدية، وبالتالي فاف أىمية القياس المحاسبي تنبع مف أنيا لغة 

 1.التخاطب المشتركة التي يتـ التعامؿ بيا مف قبؿ جميع المستخدميف لممعمومات

 .ما نستطيع قياسو نستطيع تعديمو وتطويره والتحكـ فيو وىنا تكمف فائدة القياس

 أنواع وأدوات القياس المحاسبي: الفرع الرابع

 2:تتعدد أنواع القياس المحاسبي بتعدد أدوات القياس المستخدمة، والمحاسبة تستخدـ أدوات مختمفة منيا

، : وحدات القياس الطبيعية كالمتر، طف، كغـ، باالضافة الى وحدات القياس الزمني كالساعة، اليـو
ىو األكثر أىمية بيف كافة أدوات القياس األخرى، فالنقد  (المالي )الشير، ويبقى دائما القياس النقدي

يستخدـ لمتعبير عف الظواىر واألحداث االقتصادية، فيكوف القياس في شكؿ مالي، وىذه األداة تدخؿ في 
 .(...المحاسبة المالية، محاسبة التكاليؼ، المحاسبة اإلدارية)جميع فروع المحاسبة المستخدمة 

 
 
 

 1:ومف ىنا فاف القياس المحاسبي يتفرع إلى عدة أنواع

                                                             
 32يامف خميؿ الزعبي، مرجع سابؽ، ص-1
، مجمة كمية بغداد لمعمـو مشكالت القياس المحاسبي الناجمة عف التضخيـ وأثرىا عمى استثمار األصوؿإبراىيـ خميؿ حيدر السعدي، -2

. (ص غير مرقمة)، 2009، 21االقتصادية الجامعة، العدد
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 وىو الذي تستخدـ فيو وحدات القياس الطبيعية كالمتر والطف والكغ لمتعبير عف بعض :القياس الكمي .1
األحداث، يستخدـ ىذا القياس باألخص في محاسبة التكاليؼ كأف تقاس كمية المواد المشتراة بالكيموغراـ 

 . وعدد الوحدات المنتجة، ومحاسبة الموارد البشرية بعدد األفراد المتدربيف في مؤسسة ما

، شير، ساعة، كأداة لمقياس المحاسبي : يتـ استخداـ وحدات القياس الزمني مثؿ: القياس الزمني .2 يـو
وتستخدـ باألخص في محاسبة التكاليؼ كأف تحتسب الزمف الفعمي الضائع الذي يتـ قياسو باألياـ، وأيضا 

نسب معدؿ فترة : يستخدـ القياس الزمني في المحاسبة التحميمية التي تقـو باستخراج النسب المالية مثؿ
 .االئتماف، ومعدؿ فترة التخزيف والتي تقاس أيضا باألياـ

حيث يتـ قياس األحداث االقتصادية بالنقد حيث يعتبر النقد الوسيمة األساسية لقياس : القياس النقدي .3
 .قيمة الممتمكات والعالقات االقتصادية األخرى

ويتـ استخداـ المؤشرات كأداة لقياس األحداث االقتصادية وتستخدـ باألخص : المؤشرات والنسب المالية .4
في المحاسبة التحميمية كأف تستخرج نسب معدؿ دوراف األصوؿ ومعدؿ دوراف رأس الماؿ العامؿ، أو نسبة 

 ...التداوؿ إلى آخره مف النسب

 خطوات وأسس عممية القياس المحاسبي:الفرع الخامس

 2:مف أجؿ إتماـ عممية القياس المحاسبي ىناؾ أربع خطوات رئيسية يجب إتباعيا تتمثؿ في

تجميع البيانات عف األحداث االقتصادية التي تنتج عف عمميات المشروع وتعبر ىذه العمميات عف أشياء  .1
، وتنتج جميعيا مف التبادؿ السوقي لمسمع والخدمات،  مختمفة، مثؿ اإليرادات والنفقات واألصوؿ والخصـو

 .ويتـ قياسيا بوحدات نقدية عمى أساس سعر التبادؿ المتفؽ عميو

 .تسجيؿ العمميات المادية السابقة طبقا لمنظاـ قيد المزدوج، وبناءا عمى دليؿ موضوعي قابؿ لمتحقيؽ .2

بمجرد تجميع وتسجيؿ األحداث االقتصادية كما وقعت، يكوف مف الضروري تبويب العمميات واألحداث  .3
 .المختمفة في مجموعات مترابطة كي يمكف الحصوؿ عمى معمومات مفيدة

تمخيص العمميات حتى تحقؽ الفائدة المرجوة مف تسجيؿ المعمومات المالية المتعمقة بالمنشأة في  .4
مجموعات، ومف الضروري تمخيص ىذه المعمومات في شكؿ تقرير أو قائمة، تقدـ لألشخاص المعنييف 

                                                                                                                                                                                              
1

، مجلة كلٌة بغداد للعلوم االقتصادٌة، العدد مشكالت القٌاس المحاسبً الناجمة عن التضخم وأثرها على استبدال األصولابراهٌم خلٌل حٌدر السعدي، - 

 .13، ص2009، جامعة بغداد، 21
. 310، ص2003، دار حنيف،عماف، مبادئ القياس واإلفصاح المحاسبي: المحاسبة الماليةجعفر عبد اإللو، -2
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بالمنشأة، أو الميتميف بأحواليا المالية، وتيدؼ ىذه الخطوة إلىإيضاح األمور واألحداث المالية اليامة التي 
 .وقعت والتي أمكف تبويبيا

 أسس القياس المحاسبي المعتمدة مف طرؼ لجنة معايير المحاسبة الدولية: الفرع السادس

 يتضمف اإلطار المفاىيمي إلعداد وعرض القوائـ المالية لمجنة معايير المحاسبة الدولية أسس قياس 
 :مختمفة، بدرجات متباينة وبتوليفات مختمفة في القوائـ المالية، وىذا ما سنوضحو في الجدوؿ التالي

 IASCأسس قياس األصوؿ وااللتزامات حسب لجنة : 05الجدوؿ رقـ 

 االلتزامات األصوؿ أسس القياس
التكمفة 

 التاريخية
تسجؿ األصوؿ بالقيمة النقدية أو ما 

يعادليا المدفوعة، أو بالقيمة العادلة لما 
 .دفع مقابميا في تاريخ اقتنائيا

تسجؿ االلتزامات بقيمة المتحصالت المستممة 
مثؿ )في مقابؿ التعيد أو في بعض الظروؼ 

بمبمغ النقدية أو مايعادليا  (ضرائب الدخؿ
المتوقع سدادىا لموفاء بااللتزاـ في دورة 

 .النشاط العادية
التكمفة 
 الجارية

تسجؿ األصوؿ بقيمة النقدية أو ما يعادليا 
التي كاف سيتـ دفعيا اذا تـ اقتناء مشابو أو 

 .معادؿ حاليا

تسجؿ االلتزامات بالقيمة غير المخصومة، أو 
ما يعادليا التي تكوف مطموبة لسداد التعيد 

 .حاليا
القيمة 
القابمة 
 لمتحقؽ

تسجؿ األصوؿ بقيمة النقدية، أو ما 
يعادليا، الذي يمكف حاليا الحصوؿ عمييا 
عف طريؽ بيع األصؿ في ظؿ التخمص 

 .منو بشكؿ منظـ

تسجؿ االلتزامات بقيمة تسويتيا بمعنى القيـ 
غير المخصومة لمنقدية، أو مايعادليا المتوقع 

دفعيا لموفاء بااللتزامات في دورة النشاط 
 .العادية

القيمة 
 الحالية

تسجؿ األصوؿ بالقيمة الحالية المخصومة 
لصافي التدفقات النقدية المستقبمية الداخمة 

المتوقع أف تتولد مف األصؿ في دورة 
 .النشاط العادية

كما تسجؿ االلتزامات بالقيمة المخصومة 
الحالية لصافي التدفقات النقدية الخارجة 

المستقبمية التي مف المتوقع أف تكوف مطموبة 
 .لتسوية االلتزامات في دورة النشاط العادية

، مذكرة ماجستير غير منشورة، معالجة القوائـ المالية مف أثار التضخـ وفقا لممعايير المحاسبية الدوليةفريد زعرات، : المصدر
. 102، ص 2009جامعة سعد دحمب بالبميدة، الجزائر، 
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 أف أساس التكمفة التاريخية ىو IASCوورد في اإلطار المفاىيمي إلعداد وعرض القوائـ المالية لمجنة 
األكثر شيوعا في االستخداـ مف جانب المؤسسات لغرض اعداد البيانات المالية، وعادة ما يتـ دمج ىذا 

األساس مع أسس القياس األخرى، فمثال يظير المخزوف عادة بالتكمفة أو صافي القيمة البيعية أييما أقؿ، 
كما يمكف اظيار االستثمارات في األوراؽ المالية بالقيمة السوقية، وتقييـ االلتزامات المرتبطة بخطط 

تساعد المستخدميف بقيمتيا الحالية، يضاؼ الى ذلؾ أف بعض المؤسسات تقـو باستخداـ التكمفة الجارية 
 .استجابة لعدـ قدرة نموذج التكمفة التاريخية عمى التعامؿ مع آثار تغير أسعار األصوؿ غير المالية

أف القيمة العادلة لـ يتضمنيا الجدوؿ، وىذا بالرغـ مف التوسع  (ماورد في الجدوؿ )ويالحظ مما سبؽ
الكبير في استخداميا في معايير التقارير المالية، وليذا ممكف أف مفيـو القيمة العادلة قد يعني أحد أسس 

القياس السابقة، وىي قيمة اجتيادية يتـ تحديدىا وفقا لما يعتقد أنو يمثؿ بعدالة قياسا لقيمة بند 
 .(سنفصؿ أكثر في الفصؿ الثاني مف الرسالة)معيف

 تحيز القياس المحاسبي:الفرع السابع

مف الظواىر العامة المرافقة ألية عممية قياس، وأيا كاف Measurement Bias تعد ظاىرة تحيز القياس
مجاليا في العمـو البحتة أو في العمـو االجتماعية عمى حد السواء، وبيمنا يكوف تحيز القياس ضئيال 

ويمكف تحديده بقدر كبير مف الدقة في العمـو البحتة، فانو غالبا ما يكوف كبيرا و يصعب قياسو في العمـو 
االجتماعية عامة وفي المحاسبة خاصة، ونجد أف عممية القياس في المحاسبة تبقى محكومة بقواعد 

ومبادئ ينقصيا التحديد مما يجعميا عرضة لالجتيادات والتقديرات  الشخصية لممحاسب واإلدارة، مما قد 
 :ينتج عنو تحيز محاسبي، وسنتناوؿ تحيز القياس المحاسبي بكؿ أنواعو

 :تحيز قواعد القياس المحاسبي: 1.1
يطمؽ ىذا المصطمح عمى تحيز القياس المحاسبي الذي ترتبط أسبابو بنظاـ القياس المحاسبي في حد 

ذاتو، مما يتضمنو مف مبادئ و فروض، فعمى سبيؿ المثاؿ نجد أف مبدأ التكمفة التاريخية ومبدأ االعتراؼ 
 1.وفرض ثبات وحدة النقد، فينا يكوف نشوء التحيز حياديا ولو مف الناحية النظرية فقط عمى األقؿ

                                                             
1

مذكرة ماجستٌر غٌر منشورة، جامعة سعد دحلب بالبلٌدة، الجزائر، قٌاس بنود القوائم المالٌة وفق معاٌٌر المحاسبة الدولٌة، محمد قوادري، - 

 .30، ص2010جوٌلٌة 



استخذام هحاسبة القيوة العادلة كأساس للقياس واالفصاح الوحاسبي: الفصل الثاني  

 

64 
 

   ومف أوضح مظاىر ىذا التحيز، ىو القياس الذي تحتويو القوائـ المالية المعدة في فترات التضخـ أو 
في فترات االنكماش طبقا لمبدأ التكمفة التاريخية،وذلؾ عندما ال يراعى تعديؿ القوائـ المالية حسب 

 .الظروؼ أما في حالة التضخـ أو االنكماش
 تحيز القائـ بعممية القياس: 2.2

ويقصد بيذا النوع مف التحيز الذي ترتبط أسبابو بالقائـ بعممية القياس وليس بالنظاـ المحاسبي، أي أف 
النظاـ المحاسبي ال يكوف لديو في نشوء التحيز في القياس، وبافتراض تمتع النظاـ المحاسبي بدرجة 

كاممة مف الموضوعية وأف المحاسب يستخدمو بطريقة  خاطئة في عممية القياس، فيذا يؤدي إلى نشوء 
 .  تحيز قياس مرتبط بالمحاسب وليس النظاـ

 التحيز المشترؾ: 3.3
وىو تحيز القياس المحاسبي الذي يكوف نشوءه نتيجة القائـ بعممية القياس مف جية والقواعد المستخدمة 

في القياس مف جية أخرى، وبمعنى أخر يكوف ىناؾ تحيز في قواعد القياس وتحيز لمقائـ بعممية القياس، 
كأف تكوف كمتاىما ناقصتيف،ويحدث ىذا النوع مف القياس بقياـ محاسب غير موضوعي بقياس حدث 

اقتصادي باستعماؿ قواعد قياس ىي األخرى ال تتصؼ بالموضوعية، وفي ىتو الحالة يكوف ىناؾ تحيز 
في القياس نتيجة لعدـ موضوعية القائـ بعممية القياس وتتضاعؼ نتيجة الستعمالو قواعد قياس غير 

 1.موضوعية
   و يجدر في األخير اإلشارة إلى انو مف الصعب في الواقع العممي تمييز مصدر واحد أو المصدر 
الرئيسي لتحيز القياس، ألنو في حالة وجود تحيز في القياس فيو راجع إلىعدة أسباب عادة ما تكوف 

 .متداخمة، أي تحيز القائـ بعممية القياس وتحيز قواعد القياس المحاسبي

فيناؾ عدة أشكاؿ لمتحيز المحاسبي الذي قد يصيب القياس :أما بالنسبة ألشكاؿ تحيز القياس المحاسبي
 2:المحاسبي نذكر منيا

يأخذ تحيز القياس شكؿ تحيز الموضوعية ، متى كاف عامؿ الدقة ىو العامؿ :  تحيز الموضوعية1.2
المتحكـ في عممية القياس ، وعميو يكوف ىناؾ اختالؼ بيف نتيجة القياس و القيمة الفعمية لمحدث محؿ 
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 .33-30محمد قوادري، المرجع السابق، ص ص - 
2

 .33محمد قوادري، مرجع سابق، ص- 
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القياس، وينشأ ىذا النوع مف التحيز نتيجة نقض الموضوعية لدى المحاسب أو نقص الموضوعية في 
 .قاعدة القياس، أو يكوف التحيز ناتج عنيما معا

يعد تحيزالموثوقية عمى القياس المحاسبي بمثابة المحصمة النيائية لجميع :تحيز الموثوقية القياس2.2
أشكاؿ التحيز التي تنشأ في عممية القياس المحاسبية عبر مراحميا المختمفة، وفي مجاليا التاريخي و 

المستقبمي، وينشئ التحيز عندما يعجز النظاـ المحاسبي في توفير القياسات المحاسبية الموثوؽ بيا أو 
 :المعوؿ عمييا لمتنبؤ بالمستقبؿ وىي 

a.  ذا توفرت الدقة التامة في مخرجات تشتؽ القياسات المحاسبية األساسية بطريقة مباشرة أو غير مباشرة، وا 
 .عممية القياس ينتفي وجود تحيز الموضوعية

b.  ذا نجح المحمؿ تحميؿ القياسات المحاسبية األساسية لتنشأ عنيا المعمومات المناسبة لمقائـ بعممية التنبؤ، وا 
في تحميؿ القياسات األساسية بكيفية توفر لمقائـ بعممية التنبؤ بالمعمومات المناسبة لو تماما، ولذلؾ ينتفي 

 .وجود تحيز المواءمة

c.  استخداـ القائـ لعممية التنبؤ المعمومات المحاسبية الموفرة لو مف قبؿ النظاـ المحاسبي لممعمومات مع
 :معمومات محاسبية أخرى يوفرىا لو النظاـ اإلداري في بناء نموذج التنبؤ، وتتوقؼ صحة النموذج عمى

 معمومات محاسبية مالئمة تماما موفرة مف قبؿ النظاـ المحاسبي. 

 معمومات إدارية مالئمة تماما موفرة لو مف قبؿ النظاـ اإلداري لممعمومات. 

 نجاحو في استخداـ ىتو المعمومات بطريقة سميمة، تقوده إلى بناء نموذج رياضي صحيح. 

عندما ال تفي القياسات المحاسبية باحتياجات مستخدـ ىذه القياسات عند استخداميا :تحيز المواءمة .1
ذا كاف تحيز موضوعية القياس عمى صمة باعتبار دقة مخرجات القياس، فاف  في غرض معيف، ىذا وا 

تحيز مواءمة القياس بمدى االستفادة التي يحققيا مستخدـ البيانات المحاسبية مف مخرجات عممية القياس 
ويقاس تحيز مواءمة القياس بمدى االستفادة التي يحققيا مستخدـ البيانات المحاسبية مف مخرجات عممية 

 .القياس وكمما زادت استفادتو مف ىذه البيانات كمما نقص تحيز المواءمة والعكس بالعكس

  ومف الناحية النظرية البحتة، فانو ينتفي تحيز المواءمة تماما، في حالة واحدة فقط، وىي عندما ينجح 
المحاسب في توفير مخرجات القياس التي يطمبيا مستخدـ البيانات بالضبط بالشكؿ المناسب وفي الوقت 

 .المناسب
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 ماىية اإلفصاح المحاسبي: المطمب الثالث
اإلفصاح المحاسبي وبشكؿ عاـ ىو مف المصطمحات التي تمقى اىتماـ كبير في المجاؿ المحاسبي، 

 .وسنحاوؿ تفصيمو في العناصر التالية
 تعريؼ اإلفصاح المحاسبي: الفرع األوؿ
 1".نقؿ ىادؼ لممعمومات ممف يعمميا لمف ال يعمميا: "يعرؼ اإلفصاح بشكؿ عاـ أنو 

 عبارة عف عممية إظيار وتقديـ المعمومات الضرورية الخاصة بالوحدات االقتصادية : "ويعرؼ بأنو
 2".لألطراؼ التي ليا مصالح حالية أو مستقبمية بتمؾ الوحدات االقتصادية

 الوضوح وعدـ اإلبياـ في عرض المعمومات المحاسبية عند إعداد :"أما اإلفصاح المحاسبي فيعني
 3".الحسابات والقوائـ المالية والتقارير المحاسبية

 شموؿ التقارير المالية عمى جميع المعمومات الالزمة إلعطاء مستخدـ : " اإلفصاح المحاسبي ىو
 4."ىذه التقارير صورة واضحة وصحيحة عف الوحدة المحاسبية

 

فاإلفصاح ىو تقديـ المعمومات في شكؿ قوائـ تختمؼ باختالؼ اليدؼ المرجو منيا، وبشكؿ يعكس : إذف
حقيقة وضع المؤسسة دوف تضميؿ بحيث يستطيع مستخدـ ىذه المعمومات االعتماد عمييا في اتخاذ القرار 

 .السميـ
ومف ىنا يعتبر اإلفصاح المحاسبي أحد أدوات االتصاؿ، حيث بدوف االتصاؿ لف تكوف ىناؾ فائدة مف 

مخرجات النظاـ المحاسبي، ويجب اإلشارةإلى أف عممية االتصاؿ وتقديـ المعمومات ال تتـ فقط مف خالؿ 
 .القوائـ المالية ولكف أيضا مف خالؿ التقارير المالية بكامميا

 والمستفيدوف مف القوائـ المالية عمى اختالؼ مستواىـ الثقافي واالقتصادي والمحاسبي، يتميزوف بتفاوت 
قدراتيـ في معالجة ىذه المعمومات، لذلؾ كاف ال بد مف التمييز بيف المستخدميف، ففي حالة وجود 

مستخدميف داخمييف ىذا يقود الى إفصاح داخمي موجو بالدرجة األولى إلى إدارة المؤسسة االقتصادية 
حيث يتـ توصيؿ المعمومات الى مستخدمييا بدوف أي صعوبة، حيث يسيؿ ذلؾ االتصاؿ المباشر بيف 
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 .24، ص1996الدار الجامعٌة، لبنان، أصول القٌاس وأسالٌب االتصال المحاسبً، : دراسات فً األصول المالٌةالصبان محمد سمٌر،  - 
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 .57 ،ص 2005 ،دارايتزاك،القاهزة،الوحاسبةالذوليةوانعكاساتهاعلىالذواللعربيةمحمذالمبزوكأبىسيذ،- 
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اإلدارة والمحاسب، كما أف وجود المستخدميف الخارجييف يقود إلىاإلفصاح الخارجي الذي يتجمى بضرورة 
 .قائمة الدخؿ، قائمة المركز المالي، قائمة التدفقات النقدية: إعداد القوائـ المالية األساسية وىي

 
 اإلفصاح المحاسبيأنواع : الفرع الثاني

 يعد اإلفصاح المحاسبي مف المفاىيـ والمبادئ المحاسبية التي تمعب دورا ىاما في اثراء قيمة ومنفعة 
 1:البيانات والمعمومات المحاسبية التي تظير في القوائـ المالية، ويمكننا أف نمخص أنواع اإلفصاح كمايمي

وىو أف يكوف تقديـ المعمومات شامؿ ومعبر عف كؿ األحداث : (الشامؿ)اإلفصاح الكامؿ  -1
والعمميات االقتصادية المتعمؽ بيا، أي أف تتوفر جميع المعمومات التي ليا تأثير عمى المستخدـ، 

كما أنو ال يقتصر عمى حقائؽ متعمؽ بفترات محاسبية منتيية بؿ يشمؿ الوقائع الالحقة، وىذا 
قد ال يفيد مستخدـ المعمومات حتى لو تحقؽ، حيث أف كثرة التفاصيؿ التى النوع مف اإلفصاح

تكوف غير ميمة قد تربؾ مستخدـ المعمومات وال تساعده عمى اتخاذ القرار السميـ فى التوقيت 
 .المناسب

ييتـ اإلفصاح العادؿ بالرعاية المتوازنة الحتياجات جميع األطراؼ المالية، اذ : اإلفصاح العادؿ -2
يتوجب اخراج القوائـ المالية والتقارير بالشكؿ الذي يضمف عدـ ترجيح فئة معينة عمى مصمحة 

الفئات األخرى، مف خالؿ مراعاة مصالح جميع ىذه الفئات بشكؿ متوازف، أي أف تقدـ 
 .المعمومات بشكؿ يحتـر اإلنصاؼ بيف احتياجات جميع األطراؼ

ويشمؿ تحديد الحد األدنى الواجب توفيره مف المعمومات المحاسبية في القوائـ : اإلفصاح الكافي -3
المالية، ويمكف مالحظة أف مفيـو الحد األدنى غير محدد بشكؿ دقيؽ اذ يختمؼ حسب 

االحتياجات والمصالح بالدرجة األولى، كونو يؤثر تأثيرا مباشرا في اتخاذ القرار ناىيؾ عف أنو 
 .يتبع لمخبرة التي يتمتع بيا الشخص المستفيد

وىو اإلفصاح الذي يراعي حاجة مستخدمي البيانات وظروؼ المؤسسة وطبيعة : اإلفصاح المالئـ -4
نشاطيا، اذ أنو ليس مف الميـ فقط اإلفصاح عف المعمومات المالية بؿ األىـ أف تكوف ذات قيمة 

 .ومنفعة بالنسبة لقرارات المستثمريف والدائنيف وتتناسب مع نشاط المؤسسة وظروفيا الداخمية
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أي اإلفصاح عف المعمومات المناسبة ألغراض اتخاذ القرارات : (اإلعالمي)اإلفصاح التثقيفي  -5
مثؿ اإلفصاح عف التنبؤات المالية مف خالؿ الفصؿ بيف العناصر العادية وغير العادية في 
القوائـ المالية، ويالحظ أف ىذا النوع مف اإلفصاح مف شأنو الحد مف المجوء الى المصادر 

الداخمية لمحصوؿ عمى المعمومات اإلضافية بطرؽ غير رسمية يترتب عمييا مكاسب لبعض 
 .الفئات عمى حساب أخرى

يقـو ىذا النوع مف اإلفصاح عمى ضرورة اإلفصاح عف التقارير المالية، بحيث : اإلفصاح الوقائي -6
تكوف غير مضممة ألصحاب الشأف، واليدؼ األساسي لذلؾ حماية المستثمر العادي الذي لو قدرة 

محدودة عمى الفيـ واإلدراؾ لممعمومات، ليذا يجب أف تكوف المعمومات عمى درجة عالية مف 
الموضوعية، فاإلفصاح الوقائي يتفؽ مع اإلفصاح الكامؿ ألنيما يفصحاف عف المعمومات 

 .المطموبة لجعميا غير مضممة لممستثمريف الخارجييف
أنو ال توجد اختالفات جوىرية بيف ىذه المفاىيـ، اذا ما استخدمت في إطارىا : ويمكف القوؿ

الصحيح، حيث أف اليدؼ الحقيقي يتمثؿ في إعالـ مستخدمي القوائـ المالية بالمعمومات الجوىرية 
المالئمة، لمساعدتيـ في اتخاذ قراراتيـ بأفضؿ طريقة ممكنة، مع مراعاة الموازنة بيف المنافع 

 .والتكاليؼ، فاإلفصاح المعاصر ييدؼ الى تقديـ معمومات مفيدة ألغراض اتخاذ القرارات االستثمارية
 

 المقومات األساسية لإلفصاح عف المعمومات المحاسبية:الفرع الثالث
 1: يرتكز اإلفصاح عف المعمومات المحاسبية عمى مقومات أساسية وىي

 بسبب تعدد الفئات المستخدمة لممعمومات :تحديد المستخدـ المستيدؼ لممعمومة المحاسبية .1
المحاسبية وتبايف طرؽ استخداميا ليا، جعؿ مف الضرورة تحديد األطراؼ المستخدمة لالفصاح مف 
أجؿ تحديد االطار المناسب لالفصاح  وىذا لالجابة عمى احتياجاتيـ المتباينة، كما يساعد ذلؾ في 
تحديد الخصائص الواجب توفرىا في تمؾ المعمومات، ألف شكؿ ونوعية االيضاحات يجب أف تتالءـ 

المالؾ الحاليوف : مع تطمعات المستخدـ، ومف األمثمة عمى مستخدمي المعمومات المحاسبية نجد
 ....والمحتمموف، الدائنوف، المحمموف الماليوف، وغيرىـ
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 فتحديد الغرض مف استخداـ المعمومات يجعؿ :تحديد أغراض استخداـ المعمومات المحاسبية .2
عممية اإلفصاح عف المعمومات أكثر مالئمة، اذف مف أجؿ الحكـ عمى المعمومات بأنيا مالئمة أو 

 .غير مالئمة وجب تحديد الغرض مف استخداميا أوال
 بعد تحديد األطراؼ المستخدمة لممعمومات :تحديد طبيعة ونوع المعمومات التي يجب اإلفصاح عنيا .3

ثـ الغرض مف استخداميا تأتي مرحمة تحديد طبيعة ونوعية المعمومة الواجب اإلفصاح عنيا، ويتمثؿ 
ذلؾ في تحديد المعمومات المالية التي تكوف في صمب القوائـ المالية األساسية والمعمومات المالية 
األخرى التي تكوف في شكؿ ممحقات أو إيضاحات ليس مف الضروري احتوائيا في القوائـ المالية 

 .األساسية
إف تحقيؽ إفصاح مناسب يكوف مف :تحديد أساليب وطرؽ اإلفصاح عف المعمومات المحاسبية .4

خالؿ استخداـ أساليب وطرؽ إفصاح تسمح بتسييؿ الفيـ وضماف المنطقية في المعمومات مف 
خالؿ التركيز عمى األمور الجوىرية لتسييؿ االطالع، كما ويتطمب اإلفصاح المناسب أف يتـ عرض 
المعمومات في القوائـ المالية بطريقة يسيؿ فيميا، كما يتطمب أيضا ترتيب وتنظيـ المعمومات فييا 

، ورغـ تطور وتعدد أساليب العرض اال أف أسموب 1بصورة منطقية تركز عمى األمور الجوىرية
ضافة الممحقات واإليضاحات يبقى ىو األسموب األنسب واألفضؿ لضماف  القوائـ المالية األساسية وا 

 .سيولة الفيـ
وىو أف يتـ تحديد الفترات المناسبة التي يتـ : تحديد الوقت المناسب لإلفصاح عف المعمومات .5

اإلفصاح خالليا، وتكوف أكثر تقارب فيما بينيا مثؿ التقارير السداسية أو المعمومات الفصمية، 
 .ويعتبر عامؿ الدقة ىو المحدد األساسي لمتقارب أو تباعد الفترات الزمنية
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 متطمبات اإلفصاح المحاسبي: الفرع الرابع
 وما يقابميا مف متطمبات اإلفصاح اإلفصاحعض مف طرؽ تطرقإلىمتطمباتاإلفصاحالمحاسبيسنبينبوقبؿ اؿ

 :مف خالؿ الجدوؿ التالي
 

 طرؽ اإلفصاح العامة: 06الجدوؿ رقـ 
 األىمية النسبية متطمبات اإلفصاح طرؽ اإلفصاح

 :أساسية وىيوتشممقوائـ القوائـ المالية -1
 .قائمةالدخألوالحساباتالختامية -
 .قائمةالمركزالمالي -

 :وكذلكقوائمإضافيةوىي
 قائمةالتغيرفيالمركزالمالي -
 .قائمةاألرباحالموزعة -
 .قائمةالتدفقالنقدي -

تعتبرالقوائمالماليةاألساسيةالعمودالفقري 
 ويراعىفيإعدادىاالمبادئ لإلفصاح

المحاسبيةالمقبولةوأيضامايتعمقبالتبويب، 
 .التوحيدواألرقامالمقارنةعنسنتينماليتيف

 
 
 

 :لقوائمالماليةوتشتممعمىوتكوف أسفال مذكرات -2
 . طرقتقويمالمخزوف -
 . طريقةاالىتالكالمطبقة -
 .التزاماتمحتممة- 
 .أحداثوقعتبعدأعدادالميزانية -
 . أثرالتحويالتممعمالتاألجنبية -
 .التغير في السياسات المحاسبية -

وىذىالمذكراتتعتبرجزءامكماللمقوائـ 
 .المالية،وتشتممعمىبياناتماليةغيرواردة فييا

 

تقرير مراجع  -3
الحسابات 

 الخارجي

 :أىمماستتضمنو
 .مدىتطبيقالمبادئالمحاسبية -
 .مدىكفايةنظامالرقابةالداخمية -
 .أحداثميمةوقعتبعدإعدادالقوائمالمالية -
. لفنيممعممياتالمالية وانتيجةالفحصالمستندي -

 -
يزيدمنثقةالمستفيدينفيالمعموماتالواردةبالقوائـ

 .المالية
 عمىضوءالتقريرتتحددمسؤوليةالمراجع -

 .اتجاه الغير
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 :توضحمايمي االيضاحات -4
 .أيضماناتعمىأحداألصوؿ -
سعرالسوقوسعرالشراءلألوراقالماليةو  -

 .التكمفةلألوراقالمالية
 .سعرالتكمفةلمبضاعةالباقيةؽ وسعرالسو -

تحتويعمىمعموماتغيرواردةبالقوائمالماليةأوالمذ
واألوراقالماليةبقصدالمتاجرةأولياكراتالمكممة

 . الجاىزة لمبيعأوظ بيابغرضاالحتفا
 
 

جداوؿ  -5
 احصائية

 :أىميذىالجداوؿ
 .االىتالؾتحميالألصوؿ، -
 .ومتغيرتحمياللمصروفاتإلىثابت -
 .بيانالمبيعات،تكمفةالمبيعات -

 بصورةؤسسةنتيجةنشاطالـلمستخدـتوضحؿ
 .مختصرة

 

 تقرير االدارة -6
 
 

 .معموماتعنأىدافالمشروع-
 .النشاطالحاليوالمستقبميمو -
 .أحداثغيرماليةتؤثرعمىالمشروعفيالمستقبؿ -
 .الطاقةاإلنتاجية -
 .مشاكمخاصةباإلنتاجأوالتوزيع -

 التي ماليةاؿمعموماتغيرؿيتضمنكال
 المشروع مستقبال، وتفيد في قدتؤثرعمى

 .التنبؤ
 

ىيئة األوراؽ  -7
 المالية

 .األحداثاليامةواإلفصاحعناألمورالجوىرية -
 . العامةاإلفصاحعنإدراجاسمالمؤسساتالمساىمة -
 .اإلفصاحالمتعمقبشركاتالوساطةالمالية -
 .تعامالألشخاصالمطمعينباألوراقالمالية -
 .المعاييرالمحاسبية -
- 

معاييرالتدقيقوالشروطالواجبتوافرىافيمدققيحساباتالج
 .ىاتالخاضعةلرقابةالمجنة

التي ماليةؿمعموماتؿيتضمنكال
عمىمستخدميالتقاريرالماليةوقدتؤثرعمىالشركة
 تفيدفيالتنبؤالتخاذقراراتوحالياوفيالمستقبؿ
 .اقتصادية رشيدة

 
 

دور االفصاح في التقارير المالية في ظؿ المعايير المحاسبية الدولية وأثره عمى المؤسسات ناصر دادي عدوف، معراج ىواري، دراسة حوؿ : المصدر
 .جامعة عمار ثميجي، األغواط، الجزائر، بدوف سنةاالقتصادية الجزائرية، 
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يتضحمنالجدوألنطرقاإلفصاحومتطمباتيالعامةمنمعموماتماليةأوغيرماليةتعتبركنموذجمإلفصاحيمكناالسترشادبيمؿ
حكمعمىمدىكفاءةالمعموماتالواردةبالتقاريرالمالية،كماأناستخدامأيطريقةمناسبةمنالطرقالسابقةيتوقفعمىدرجةاإلفصا

 .حالمرغوبفيياوأىميتيا

 1:في النقاط التالية متطمبات االفصاح المحاسبي وسنتطرؽ الى
السياسات  .1

تقاسبنودالقوائمالماليةبتطبيقسياساتمحاسبيةقدتختمفمنمنشأةإلىأخرى،فالمبادئالمحاسبيةالـ:المحاسبية
تعارفعميياتتضمنسياساتوطرقمحاسبيةمختمفة،وقدأوضحتالمعاييرالمحاسبيةالدوليةىذىالحقيقةبالقولبأ
نييعتبراستخدامسياساتمحاسبيةمختمفةفيمجاالتمتعددةمنالعواماللتيتؤديإلىصعوبةتفسيرالقوائمالمالية،
وليستيناكمجموعةمعينةبالذاتممسياساتالمحاسبيةالمقبولةيمكنالرجوعإلييا،ومنثمفإناستخدامماىومتاح

 منالسياساتالمحاسبيةالمختمفةقديسفرعنقوائمماليةمختمفةعنبعضياالبعض
موعةواحدةمناألحداثوالظروؼ،لذلكيكوناإلفصاحعنالسياساتالمحاسبيةوثيقةىامةلممعموماتتمكنمنتلمج

 .فسيراألرقامالواردةفيالقوائمالماليةوفقالمسياساتالمحاسبيةالتيأدتإلييا
األطراؼ والصفقات  .2

فأخرى،وؾايجبأنتشتمالإليضاحاتالمتممةلمقوائمالماليةعمىوصفممصفقاتالمبرمةبينالمنشأةوأطر:اليامة
 .ذلكالعالقاتاليامةبينالمنشاةوأطرافخارجيةأخرىمثاللعالقاتبينالشركةالقابضةوالشركةالتابعة

  تغطيالقوائمالماليةفترةمحددةمنالوقت،ولكنياالتكونمتاحةلمنشرمباشرةفي:األحداث الالحقة .3
 .الفترةالمالية،وغالباماتنشربعدانتياءالفترةالماليةبعدةشيورنياية

 
وأثناءالفترةالالحقةقدتحدثأحداثيامةأوتتاحمعموماتجديدةمتصمةبالقوائمالماليةالتيتمإعدادىا،فإذالمتكنمنعكسةعمىا

 .لقوائمالماليةفإناألمريتطمبتعدياللقوائمأوعرضيافيصورةالمالحظاتالمرفقةبالقوائمالمالية
: الشكوؾ حوؿ استمرار المؤسسة .4

يتمإعدادالقوائمالماليةعمىأساساستمرارالمنشأة،وأنيفيظمغيابأيمعموماتوتوقعاتبفشاللمشروعأوعدماستمر
، اريتو

لىماال اية،وفيحالتوفرلدىمعديالقوائمالماليةمعموماتتفيدبعدماستمراريةالـنوفإنييفترضأنالمشروعمستمرا 

                                                             
1

 .54، ص2000،جامعتعيىالشمس،مصز،أسساإلعذادوالعرضىالتحليل:التقاريرالواليةحمادطارقعبذالعال،- 
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شروع،أو 
أنيناكشكوكاحوالستمرارالمشروع،عندئذيجباإلفصاحعنتمكالمعموماتفيصورةمالحظاتمرفقةلمقوائمالمالي

 .ة
 تتمثمعادةبالتزاماتيحيط: االلتزامات المحتممة .5

الكثيرمنعدمالتأكدفيمايخصحدوثياأومبالغيا،وتظيرعادةنتيجةلمقضاياالمرفوعةضدالمنشأةأوالمنازبيا
عاتمعاألطرافاألخرى،والتيتتطمبتحويمبعضالمبالغمستقبالعندتسويةالنزاع،وفيبعضالحاالتالتييتأكدفييا

تدخمضمنالدفاترالمحاسبيةلتصبحجزءامنالقوائمالماليةبينمايتماإلفصاحعنااللتزفانيابعضيذىااللتزامات
اماتالمحتممةاألقمتأكيدافيمالحظاتالقوائمالمالية،واإلفصاحفيالحالةيخبرالقارئبالنتائجالسمبيةالمحتممةؿ

 .ألحداثالتيوقعتولكنيالمتصإللىالدرجةالموضوعيةالالزمةإلدخالياإلىالقوائمالمالية
 

 أساليب وطرؽ االفصاح المحاسبي: الفرع الرابع
إف أىمية عرض معمومات مالئمة مف جية، وضماف أفضؿ فيـ ليا مف جية أخرى، جعؿ المؤسسات 
تنافس في استخداـ أفضؿ الطرؽ واألساليب مف أجؿ تحقيؽ ذلؾ، ويمكف ابراز أىـ الطرؽ واألساليب 

 1:لإلفصاح وىي
 اإلفصاح في صمب القوائـ المالية األساسية؛ 
 استخداـ المصطمحات والعرض المفصؿ؛ 
 استخداـ المالحظات واليوامش واإليضاحات؛ 
 استخداـ الجداوؿ والمالحؽ اإلضافية 

يعتبر مف أوائؿ األساليب استخداما، وتكمف أىمية :االفصاح في صمب القوائـ المالية األساسية .1
االفصاح فييا الى أىمية شكؿ العرض في القوائـ المالية،وأغمب االفصاحات المقدمة في القوائـ 

 .ىيعبارة عف بيانات مالية يمكف قياسيا وبدرجة عالية مف الدقة والثقة
اف أىمية استخداـ المصطمحات وبعض التفصيالت :استخداـ المصطمحات والعرض المفصؿ .2

تكمف في المساعدة عمى الوصؼ الصحيح لبنود القوائـ مف أجؿ تسييؿ الفيـ وتقميؿ الغموض في 
المعمومات، كما أف لالختصار في بعض البنود أىمية بالغة تكمف في تحديد المعنى بدقة وتجنب 

 .التضميؿ، وتبقى ضرورة االختصار أو التفصيؿ في البنود تعود الى االختيار األنسب لمعرض
  لقد تطور حجـ وجود المالحظات واليوامش :(االيضاحات)االفصاح عف المالحظات واليوامش  .3

في التقارير السنوية، نتيجة ألىميتيا في التفسير وشرح البنود الغامضة وضرورتيا لضماف أفضؿ 
                                                             

1
مداخلة مقدمة فً الملتقى الوطنً األول انعكاس النظام المحاسبً المالً على سٌاسات االفصاح فً الجزائر، صدٌقً مسعود، صدٌقً فؤاد، - 

 .6-5ص .، ص2013واقع وافاق النظام المحاسبً المالً فً المؤسسات الصغٌرة والمتوسطة، جامعة الوادي، الجزائر، : حول
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عرض لتمؾ المعمومات، ويجب تجنب التكرار في الشروحات وكذا عدـ اإلفراط في استخداـ 
المالحظات واليوامش، وتمتاز ىذه األساليب بكونيا تستخدـ في عرض المعمومات غير كمية بأكثر 
تفاصيؿ، ويعاب عمييا أنيا تمثؿ معمومات يصعب فيميا وتفسيرىا، كما أف اإلفراط في استخداميا 

 .يجعؿ تمؾ المالحظات ميممة مف طرؼ المستخدميف
اف تقديـ جداوؿ بشكؿ مستقؿ عف القوائـ المالية األساسية :استخداـ الجداوؿ والمالحؽ اإلضافية .4

سببو المعمومات التي تتضمنيا أقؿ أىمية مف المعمومات الواردة في القوائـ المالية، ولكنيا تساعد 
في تسييؿ الفيـ لتمؾ القوائـ المالية، كما أف استخداـ المالحؽ االضافية يكوف مف أجؿ معمومات 

 .إضافية مكممة وميمة لمفيـ، وىذه المالحؽ تكوف فييا الحرية في التركيب والشكؿ والمحتويات
ىناؾ أساليب أخرى اضافية وميمة وىي عبارة عف تقارير المدقؽ :أساليب مختمفة أخرى .5

الخارجي، حيث تيدؼ ىذه التقارير الى بعث الثقة في المعمومات المدرجة في القوائـ المالية 
األساسية، وأيضا خطاب رئيس مجمس اإلدارة وتفسيرات القائميف باالدارة في توضيح االستراتيجية 

 .المستقبمية لممؤسسة ىي كذلؾ مف أىـ أساليب اإلفصاح
 

 العوامؿ المؤثرة عمى عممية االفصاح المحاسبي: الفرع الخامس
 1:مايمي منأىـ العوامؿ المؤثرة عمى عممية االفصاح المحاسبي

 :تهننىعيةالوستخذهينىطبيعةاحتياجا .أ
ة البدأنتعطيالمؤسس

اىتماماخاصافيقوائمياالمالية،لتمبيةاحتياجاتالمستخدمينالرئيسييف،والذينميممصالحمباشرةأوغيرمباشرة،فمنالطبي
 .عيأنتختمفطبيعةالمعموماتالمفصحعنيابالقوائمالماليةباختالفنوعيةالمستخدمينالرئيسيينفيكمدولة

 :الجياتالمسؤولةعنوضعمعاييراإلفصاح .ب
صدارمعاييراإلفصاح،باختالفمداخاللتنظيمالمحاسبيالمعتمدةبكؿ تختمفالجياتالمنظمةوالمسؤولةعنتطويروتنظيموا 
دولة،كماسبقوأنأشرنافيالفصالألوؿ،إذنجدفيالعديدمنالدولوخاصةالناميةمنياأناألطرافالمؤثرةعمىعمميةاإلفصاح،غ

 . والموائحالباماتكونمزيجامنالمؤسساتالمينيةوالحكوميةمنخالاللقوانيف
 :المنظماتوالمؤسساتالدولية .ج

باإلضافةإلىالمؤسساتوالقوانينالمحمية،تعتبرالمنظماتوالمؤسساتالدوليةمناألطرافالمؤثرةعمىعممياتاإلفصاح،حيثتؤثر
 IASCالمحاسبة الدولية رىذىالمؤسساتبدرجاتمتفاوتةعمىاإلفصاح،ومنأىميذىالمؤسساتمجنةمعايي

                                                             
1

 .592-586ص .محمد المبروك أبو زٌد، مرجع سابق، ص- 
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، وذلؾ بغرض التيقامتبإصدارالعديدمنالمعاييرالمحاسبيةالدوليةالتيتتعمقباإلفصاح
 .تحسينجودةالمعموماتالمفصحعنياعمىالمستوىالعالمي

 
 معوقات االفصاح المحاسبي: الفرع السادس

ويعودذلكمعدةأسبابمنيا،وعمىاألخصتمكالشركاتالمدرجةفيسوقالماؿح،إنالسمبياتالتيسنذكرىاالتنقصمنأىميةاإلفصا
عمىسبياللمثاألنجيودىيئةسوقالمالفيالرقابةعمىتمكالشركاترفعتمناألنظمةالمحاسبيةوخاصةالتوقيتوالنوعيةباإلضاؼ

وزيادةالوعيالمحاسبيوضغطالمالكوالمواطنينكافةعمىاإلدارةلزيادةمستوىاإلؼ،ةإلىتوافرحدأدنىمناإلفصاحالمحاسب
 1:صاحومنأىممعوقاترفعمستوىاإلفصاحالمحاسبيمايمي

 التمثإلالجزءمنالنشاطاالقتصادينيا تركيزاىتماماإلفصاحبالشركةالمدرجةلسوقالمالفقطعمىالرغممنأ. 
 تشابكالصالحياتبينعدةجياتمتحديدالجيةالمسؤولةعنكافةاإلفصاحالمحاسبي. 
 استغاللبعضاألشخاصوالمؤسساتمممعموماتالداخميةوالتداولبناءاعمييا. 
 تحديدمستوىاإلفصاحيأتيانعكاسالمبيئةوليسالجياتالرقابية. 
 اختالطالمعمومةمعاإلشاعاتوالتداواللفرديبدالمنالمؤسساتي. 
 إصرارالشركاتعمىسريةجميعالمعموماتماعدامايفصحعنيفيالقوائمالماليةالتيالتساعدالمحممينالماليينممتنبؤا

. ت المستقبمية
 القوائـ المالية الواجب االفصاح عنيا: الفرع السابع

مجموعة كاممة مف الوثائؽ المحاسبية والمالية غير قابمة لمفصؿ فيما بينيا، : "تعرؼ القوائـ المالية بأنيا
تسمح باعطاء صورة صادقة لموضعية المالية ولألداء ولتغير الوضعية المالية لممؤسسة عند اقفاؿ 

: قسميفتشكاللقوائمالماليةفيمجمميامخرجاتنظامالمعموماتالمحاسبية،وتنقسميذىالمخرجاتٍالىو، "الحسابات
، قوائمماليةأساسيةاألوؿ

والثانيقوائممكممةلمقوائماألساسية،أمااألساسيةفييالقوائمالتييتعينعمىالوحداتأنتقومبإعدادىاواإلفصاحعنيابشكمدوري
 2:وىيتخدـ مستخدميياحتى
 قائمة المركز المالي 

                                                             
1

 .312، مرجع سابؽ، ص عبد اإللوجعفر- 
2
 -Jean-François des Robert, François Méchain, Hervé Puteaux ,Normes IFRS et PME, Dunod, paris, 2004, 

P12. 
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 قائمة الدخؿ 
  قائمة األرباح المحتجزة 
 قائمة التدفقات النقدية 
وحقوقممكيتيافيتاريخ اعداد تياوىيقائمةتتضمنأصواللمؤسسةوالتزاما: (الميزانية)قائمة المركز المالي .1

، أي ىي تصوير لموضع المالي أو الحالة المالية لممؤسسة وذلؾ في لحظة زمنية القوائـ المالية
 1.(تاريخ اعداد القائمة)معينة 

تعتبر قائمة الدخؿ مف القوائـ المالية التي ال تقؿ أىمية عف قائمة :(حساب النتائج)قائمة الدخؿ  .2
المركز المالي، فيي عبارة عف كشؼ بايرادات المؤسسة خالؿ فترة زمنية، والمصروفات التي 

 2.أنفقت في سبيؿ الحصوؿ عمى ىذه االيرادات وفقا لمبادئ محاسبية متعارؼ عمييا
الغرض الرئيسي منيا ىو توفير معمومات : (قائمة تدفقات الخزينة)قائمة التدفقات النقدية  .3

مالئمة عف المتحصالت والمدفوعات النقدية، وذلؾ لمساعدة المستثمريف والدائنيف وغيرىـ في 
 :تحميميـ لمنقدية، وتقرر ىذه القائمة عما يمي

 االثار النقدية لعمميات المؤسسة خالؿ الفترة؛ 
 صفقاتيا االستثمارية؛ 
 صفقاتيا التمويمية؛ 
 صافي الزيادة أو النقصاف في النقدية خالؿ الفترة. 

ويقصد باألرباح المحتجزة األرباح التي لـ توزع في األعواـ الماضية مف : قائمة األرباح المحتجزة .4
قبؿ مؤسسات المساىمة، وتوضح ىذه القائمة التغيرات الحادثة في ىذه األرباح، وتعرض 

المعمومات بطرؽ مختمفة، فأحيانا تعرض بقائمة مستقمة وأحيانا أخرى تعرض بقائمة ممحقة بقائمة 
 .الدخؿ أو بقائمة التغير في حقوؽ الممكية

قوائـ القيمة المضافة، القوائـ التفصيمية لبنود : أما القوائـ المكممة لمقوائـ األساسية فيي تضـ قوائـ مثؿ
اجمالية وردت في القوائـ األساسية، وتحتوي ىذه القوائـ المكممة لمقوائـ األساسية عمى معمومات 

 3:تتضمف النقاط التالية
 القواعد والطرؽ المحاسبية المعتمدة لمسؾ المحاسبة واعداد القوائـ المالية؛ 

                                                             
1

 .61، ص 2007، األكادٌمٌة العربٌة المفتوحة فً الدنمارك، المحاسبة المتوسطةولٌد ناجً الحٌالً، - 
2

 .45،ص 1998،مكتبتدارالثقافت،عمان،األردن،الوحاسبةالواليةمحمىدأحمذابزاهيم،- 

 
 .29، ص2009عمان،األردن، ،2ط، دارالمسيزة،تحلياللقىائوالوالية مؤيذراضيخىفز،غساوفالحالمطاروت،-3
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  ،مكمالت االعالـ الالزمة لحسف فيـ الميزانية، حسابات النتائج، جدوؿ تدفقات أمواؿ الخزينة
 وقائمة تغيرات األمواؿ الخاصة؛

  المعمومات التي تخص المؤسسات المشتركة، والفروع أو المؤسسة األـ وكذلؾ المعامالت
 التجارية التي يحتمؿ أف تكوف حصمت مع تمؾ المؤسسات أو مسيرييا؛

 المعمومات ذات الطابع العاـ أو التي تخص بعض العمميات الخاصة الكتساب صورة وفية. 
 نيناكاختالففيطرقاإلعدادواإلفصاحعنالمعمومات،فيناكمنيعتمدالنموذجالتقميديمعرضالمعموماتاأوتجدراإلشارةىف

 .(القائمة)وىناكمنيتبعالنموذجالحديثفيالعرضواإلفصاحعنالمعمومات،(بالحسا)
 ويعتبرالنموذجالثانيأينموذجالقائمةاألكثرانتشارالمايوفرىمنتقسيمواضحمإليراداتوالمصروفاتعمىأساس

 .موعاتمنخالاللتبويباتالمتبعةالمجألنشطة،إضافةإلىمايوفرىمنارتباطاتبينالمكوناتوا
أماالتقاريرالماليةفييتتضمنالقوائمالمالية،وتمتدلتشماللوسائالألخرىمتوصياللمعموماتذاتالصمةالمباشرةوغيرالمباشر

ألناإلدارةتعتبرىامفيدةبالنسبةلألطرافالخارجية، ،ة،والتييتماستخراجيامنالنظامالمحاسبي
، اقدتتخذأشكالمختمفةنولمعموماتالتييتمتوصيمياعنطريقالتقاريرالمالية،وليسمنخالاللقوائمالماليةفإوا

وتتعمقبموضوعاتعديدة،فقدتكونمعموماتماليةومعموماتغيرمالية،نشراتأوتقاريرمجمساإلدارةوالمدققالخارجيممحساباتواؿ
 .تنبؤاتالماليةواألخبارذاتالصمةبالمؤسسةووصفممخططوالتوقعاتوكذلكالتأثيرالبيئيأواالجتماعيألعمااللمؤسسة

 
 

 محددات االفصاح المحاسبي في الجزائر: المطمب الرابع
 

أعطىالنظامالمحاسبيالماليأىميةكبيرةلإلفصاحالمحاسبي،منخالإلعطاءاألولويةلممعاييرالمتعمقةبإعدادوعرضالقو
ائمالمالية،وىذابغيةاكتسابالقوائمالماليةالمعدةوفقيالمصداقيةوالشفافية،وتقميصالفروقوالنقائصالموجودةبينياوبيناؿ

 ؛قوائمالمعروضةحسبمعاييرالمحاسبةالدولية
 فمف خالؿ النظاـ المحاسبي المالي فاف كؿ مؤسسة مجبرة عمى اعداد القوائـ الختامية في نياية كؿ دورة 

 :1محاسبية، وىي تضـ الكشوؼ المحاسبية التالية
 الميزانية؛ 
 جدوؿ حسابات النتائج؛ 

                                                             
1

 .2008 ماي 27،28، المتضمن النظام المحاسبً المالً، الجرٌدة الرسمٌة للجمهورٌة الجزائرٌة، العدد 2007 نوفمبر25، 11-07قانون - 
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 جدوؿ تغيرات األمواؿ الخاصة؛ 
 الجداوؿ الممحقة واالضاحات. 

 ولالشارة أنو تـ اضافة جدوؿ تدفقات الخزينة وكذا جدوؿ تغيرات األمواؿ الخاصة والمالحؽ في النظاـ 
المحاسبي المالي، في حيف أف الميزانية وجدوؿ حسابات النتائج كانا موجوداف في المخطط المحاسبي 

 .الوطني ولكف تـ احداث عمييما بعض التعديالت
والذي يتناوؿ عرض وتقديـ IAS01 ولقد تـ اعتماد القوائـ المالية حسب المعيار المحاسبي الدولي األوؿ 

 . والذي يتناوؿ تدفقات الخزينة IAS07 القوائـ المالية، باالضافة الى المعيار المحاسبي الدولي السابع
 ـ،تونعرضالبياناتالماليةلممؤسساتونشرىايعدضرورةأساسيةلممستثمرينمنأجمترشيدقراراا
 معاييرالمحاسبةالدوليةومنثمالنظامالمحاسبيالمالي،رىاالثباتفيالعرضيوأحدالمزاياالجديدةالتيأؽو

فكمماكانتالمعموماتالمنشورةتتمتعبإفصاحكافيومعروضةبشكممناسبكمماسيمتعمميةالمقارنةبينالمؤسساتاألخرىالمشا
مكانيةالمقارنةلفتراتسابقةلنفسالمؤسسةبو  .ةفيالنشاطوا 

، SCF ،PCNوالجدوؿ الموالي نعرض فيو مختمؼ أوجو المقارنة بيف القوائـ المالية المعدة وفقا لػ
IAS/IFRS: 

 
 

 
 SCF ،PCN ،IAS/IFRSمقارنة بيف القوائـ المعدة وفقا لػ:  07الجدوؿ رقـ 

 IAS/IFRS SCF PCN البياف
القوائـ 
 المالية

 .قائمةالمركزالمالي- 
 قائمةالدخؿ،صافيالربحأو-

 .الخسارة
 .قائمةالتدفقالنقدي -
 .قائمةالتغيرفيحقوقالممكية-
 اإليضاحات-
 .الجداوالإلضافيةو

 .الميزانية -
 .حسابالنتائج -
 .جدولسيولةالخزينة -
 جدولتغيراألموااللخاصة -
 .الممحؽ -

 .الميزانية -
 .حسابالنتائج -
 .ممحؽ -
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أىـ 
األطراؼ 
المستعـ

لة لمقوائـ 
 المالية

- 
المستثمروف،المقرضوف،الموردو

 . العمالءف،
 .أطرافأخرىكالدولةوالجميور -

- 
القوائمالماليةموجيةإلىالمستثمرينوالمقر

 ضوف
 .بالدرجةاألولى

 

- 
 .المحاسبةالوطنية

- 
 .مصالحالضرائب

- 
البنوؾ،أطرافداخمي

 .ة
 .الجميور -

أطروحة دكتوراه، جامعة الجزائر، التوجو الجديد نحو معايير االبالغ المالي الدولية، حواس صالح، : مف اعداد الباحثة باالعتماد عمى: المصدر
2008. 

مف خالؿ الجدوؿ 
الحظأنالنظامالمحاسبيالماليتبنىنفسالقوائمالماليةالواردةفيالمعاييرالمحاسبةالدوليةمعوجودفروقفيالتسميةفقط،كماي

جدولسيولةالخزينةوجد:االنظامالمحاسبيالماليبالنسبةلممخططالمحاسبيالوطنييـبيـنالحظوجودقائمتينجديدتينأتى
ولتغيراتاألموااللخاصة،وذلكمنأجمتفعيالإلفصاحمماستوفرىياتينالقائمتينمنمعموماتإضافيةعنالتدفقاتالنقديةالداخمة

لىالمؤسسة،وأيتغير  والخارجةمنوا 
 .فيحركةرؤوساألمواؿ،وىوماييمالمستثمربالدرجةاألولىمنأجالتخاذالقراراتاالستثماريةأوالتمويمية

 
 

المؤسساتاستخداـ عدد مف الجداوؿ تفيد في فيـ أفضممبنود كما وفرض النظاـ المحاسبي المالي عمى 
: وىذه الجداوؿ ىي، القوائـ المالية

 جدوؿ تطور التثبيتات واألصوؿ غير الجارية؛ -
 جدوؿ اإلىتالكات؛ -
 جدوؿ خسائر القيمة في التثبيتات واألصوؿ األخرى غير الجارية؛ -
 جدوؿ المؤونات؛ -
 ؛)فروع ووحدات مشتركة)جدوؿ المساىمات  -
 .بياف استحقاقات الديوف الدائنة والمدينة عند اقفاؿ السنة المالية -
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وسنوجز في نقاط أىـ المحاور التي تعرض ليا النظاـ المحاسبي المالي فيما يخص االفصاح 
 1:المحاسبي
 يمزمالمشرعالكياناتالتيتدخمفينطاقيذاالنظاـ،أنتستوفيالمحاسبةالتزاماتاالنتظاموالمصداقيةوالشفافيةا

 .لمتعمقةبالمعموماتالتيتعالجياوتراقبياوتعرضياوتحرصعمىتبميغيا
 يجبأنتمسكالمحاسبةبالعممةالوطنيةوانتحولقيمالعممياتالتيتجريبالعممةاألجنبيةلمعممةالوطنية؛ 
 ويجبأنتحترمفيياالترتيب ة، يتمالتسجيمحسبالقيدالمزدوج،ويجبأنتتوفركمعمميةعمىمرجعووثيقةثبوتي

 عشرسنواتعمىاألقؿ؛ ( 10 ) الزمنيويحتفظبيالمدة
  يمكنممكيانأنيستخدماإلعالماآللي،ولكنيجبأنتتوفرمقتضياتالحفظوالعرفواألمنوالمصداقيةواسترجاع

 المعطيات؛
 الميزانية،جدوؿ : تعدالكشوفالماليةمرةعمىاألقمفيالسنةوتشمميذىالكشوفمايمي

، حساباتالنتائججدولتدفقاتالخزينة، جدولتغيراتاألموااللخاصة
 . ممحقيبينالقواعدوالطرقالمحاسبيةالمستخدمةويوفرمعموماتمكممةعنالميزانيةوحساباتالنتائج

 تعدىذىالكشوفوتضبطتحتمسؤوليةالمسيرينفيأجألقصاه 
 أربعةأشيرمنتاريخإقفااللسنةالمالية؛(04)

 يجبأنتعرضالكشوفالماليةبالعممةالوطنيةوأنتكونمعروضةبشكميسمحبمقارنةالسنةالحاليةمعسابقتيا
؛ 

 ديسمبر،غيرأنييمكناستثناء  31 عشرشيراوتكونفية باثني تعدالفترةالتيتعبرعنياالكشوفالمالي
 .ذلكإنكانتطبيعةالنشاطالتسمح

 الكياناتالصغيرةممزمةبإعدادكشوفماليةخاصةوىي :
. وضعيةنيايةالسنةالمالية،حساباتنتائجالسنةالمالية،جدولتغيرالخزينةخالاللسنةالمالية

  النظاميعطيممكيانإمكانيةإجراءتغييرلمتقديراتأوالطرقالمحاسبية،ويجبأنيكونذلكمنأجميدفأساسي
وىوتحسيننوعيةالكشوفالمالية،ويسمحبالحصولعمىمعموماتماليةأكثرموثوقية،أوعرضيافيإطارتنظيـ 

 .جديد

                                                             
1

 .188- 187ص ص ، 2008 ، دكتوراه دولة ، جامعة الجزائر أطروحة ،التوجه الجدٌد نحومعاٌٌر االبالغ المالً الدولٌةحواس صالح ، - 
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 حيثتعتبرالمع،يعتبرمبدأاألىميةالنسبيةمنأىمالقيودالتيتحددالمعموماتالماليةالواجبإظيارىابالتفصيؿ
ىماليايؤثرعمىقراراتالمستخدميف ، لومةميمةنسبياإذاكانحذفياأوا 

 .أماالمعموماتالغيرميمةنسبيافيتمعرضيافي شكممجامععمىأساسخصائصمتجانسة
مف كؿ ما تـ عرضو سابقا 

فيويتوافقمعيدفالمرجبيذانالحظأنالنظامالمحاسبيالماليأعطىاألولويةلممعاييرالمتعمقةبإعدادوعرضالقوائمالمالية،و
عالمحاسبيالدوليفيالتركيزعمىتحسيننوعيةالمعمومةالمحاسبيةوالمالية،والتكفمباحتياجاتالمستثمرينوتمكينيممنالحص

. التخاذالقراريتسوو تعمؿ عمىبياولعمىمعموماتماليةذاتمقروئيةوقابمةلممقارنةوموثوؽ
 
 
 
 
 
 
 
 

 قياس عناصر القوائـ المالية حسب المعايير المحاسبية الدولية: المبحث الثاني
تصور القوائـ المالية اآلثار المالية لمعمميات واألحداث األخرى، وتعمؿ عمى تجميعيا وتوزيعيا عمى 

تصنيفات واسعة تبعا لخصائصيا االقتصادية وتعرؼ ىذه التصنيفات بعناصر القوائـ المالية، فالعناصر 
المتعمقة مباشرة بقياس المركز المالي ىي األصوؿ وااللتزامات وحؽ الممكية، أما العناصر المتعمقة مباشرة 

بقياس األداء في قائمة الدخؿ ىي اإليرادات والمصروفات، وسنتاوؿ في ىذا المبحث كال العنصريف، 
 .وسنعرض قبؿ ىذا معايير القياس المحاسبي

 
 معايير القياس المحاسبي: المطمب األوؿ

تمثؿ المعايير حمقة الربط بيف ميكانيكية القياس وما يقـو عميو مف أسس وما يؤدي إليو مف نتائج 
واألىداؼ المرغوب تحقيقيا مف القياس، وعند القياـ بعممية القياس ال بد مف األخذ بعيف االعتبار بعض 
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المعايير التي تحكـ عمميات تسجيؿ البيانات المحاسبية ضمف القوائـ المالية، وىي تتكوف مف أربع 
 1:معايير

 الموضوعية .1

 المالءمة .2

 القابمية لمتحقؽ .3
 .القابمية لمقياس الكمي، ويضيؼ البعض معيار الفائدة .4

عدـ خضوع القياس لتقديرات شخصية بحتة، أي التعبير "الموضوعية في القياستعني :معيار الموضوعية .1
عف الحقائؽ بدوف تحريؼ وبعيدا عف التحيز الشخصي، وبالتالي فالقياس الموضوعي قياس غير 

 2."شخصي، وذلؾ القناع مستخدمي القوائـ المالية مف أنيا خالية مف أي تعبير شخصي أو تحيز

وفي تقرير لمجنة المحاسبة األمريكية عف موضوع معايير المحاسبة، رأت المجنة المختصة أف الموضوعية 
أف البيانات المحاسبية تعد موضوعية اذا توافر ليا القابمية لمتحقيؽ، عف طريؽ أدلة : "في المحاسبة تعني

 3".االثبات المتعارؼ عمييا، ومف ناحية أخرى أف تكوف خالية مف التحيز الشخصي

ويالحظ مف خالؿ ىذيف التعريفيف لمعيار الموضوعية أف الموضوعية في القياس تعني ضرورة استبعاد 
أي اجتياد شخصي لمقائـ بعممية القياس، ومف ثـ االنفصاؿ التاـ بيف المقاييس الناتجة وشخصية القائـ 
بعممية القياس، إال أف ىذا االنفصاؿ يعتبر أمرا صعبا وقد يكوف مستحيال في كثير مف الحاالت التي 

 .تتطمب مف المحاسب ممارسة خبرتو في عمـ المحاسبة واالعتماد عمى تقديره واجتياده الشخصي
 4:وليذا يجب التأكد مف توافر شروط الموضوعية في المحاسبة عف طريؽ العناصر اآلتية

  قياـ عدد مف المحاسبيف باعادة القياس الذي قدمو أحد المحاسبيف، ثـ يكونوف قد توصموا الى
 نتائج متشابية مما يقدـ دليال عمى حياد المحاسب وعدـ تدخمو بالنتائج؛

 اختبار مدى تمثيؿ المعمومات المحاسبية لحقائؽ الحياة االقتصادية. 

كؿ قياس ال يمبي شرط الموضوعية ىو قياس ال يمكف قبوؿ نتائجو أو االعتماد عمييا في اتخاذ : اذف
 .القرارات المختمفة

                                                             
. 43روال كاسر، مرجع سابؽ، ص-1
. 63عبد الحي مرعي،سمير الصباف،مرجع سابؽ،ص-2
 .322، ص1997،دار الحامد،عماف، دراسات في مشاكؿ محاسبية معاصرة:المحاسبة المتقدمة، محمد غنيـ، عمي رمضاف-3
4

 .251، ص2004الدار العلمٌة ودار الثقافة، األردن، نظرٌة المحاسبة، حسٌن قاضً، مأمون توفٌق حمدان، - 
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يقتضي ىذا المعيار أف تكوف المعمومات :(الصالحية لمغرض المستيدؼ منيا)معيار المالءمة .2
المحاسبية مرتبطة ارتباطا وثيقا مف حيث قدرتيا االيضاحية ودرجة تأثيرىا عمى اليدؼ الذي يتـ 

اعدادىا مف أجمو، ويقصد بالمالءمة أف تكوف البيانات والمعمومات المحاسبية مالءمة لمغرض مف 
القياس وتكوف ىذه المعمومات مالءمة اذا كانت قادرة عمى أف تعكس صورة واضحة وصحيحة عف 
الشيء المراد قياسو في لحظة القياس، وما طرأ عميو مف تغيرات عمى مدار فترة زمنية معينة، ويرى 

 1:البعض أف المالءمة نوعاف ىما

 تعني توفير المعمومات لمختمؼ نماذج القرارات وليس لنموذج : المالءمة العامة لممعمومات المحاسبية
 .معيف

 والتي تعني أف تكوف المعمومات مالئمة لنوع معيف مف القرارات وترتبط بما يراه : المالءمة الخاصة
 .المستخدـ

مما سبؽ يتضح أف المالءمة العامة تعني مجاؿ عمؿ المحاسب، وىو توفير المعمومات التي تفيد مختمؼ 
القرارات، أما المالءمة الخاصة فترتبط بتأثير المستخدـ الذي يستطيع أف يحوؿ المعمومات العامة الى 

 .معمومات تتالءـ مع نموذج قراره
يعتبر ىذا المعيار مف أىـ معايير القياس، ألنو قد : (القابمية لمتطبيؽ العممي)معيار القابمية لمتحقؽ .3

يكوف المقياس ذو فائدة كبيرة وتتوفر فيو كؿ الشروط الموضوعية إال أنو غير قابؿ لمتطبيؽ العممي، أو أف 
تطبيقو محاط بصعوبات ال يمكف تذليميا، أو أف تطبيقو يتطمب تكمفة كبيرة تفوؽ العائد المتوقع منو وفي 
ىذه الحالة ال بد مف البحث عف مقياس آخر يمكف تطبيقو عمميا بحيث يحقؽ التوازف بيف تكمفتو والمنفعة 
المتوقعة منو، كما أف ىذا المعيار يوسع مف نطاؽ التحقؽ ليعني أف تتوافر في المعمومات المحاسبية ما 

يمـز مف صفات بحيث يجعؿ منيا أساسا سميما التخاذ القرارات، حيث يمكف اتخاذ نفس القرار استنادا الى 
نفس المعمومات رغـ امكانية اختالؼ األشخاص القائميف باتخاذه، ويعني ذلؾ وجود داللة محددة ومعينة 

وليا استقالليا الذاتي لممعمومات المحاسبية بصرؼ النظر عف الشخص الفاحص أو المستفيد مف ىذه 
 2.المعمومات

                                                             
 .322، صمرجع سابؽمحمد غنيـ، عمي رمضاف، -1
2

 .31، ص 2003دار الجامعة الجدٌدة للنشر، االسكندرٌة، مقدمة فً أصول المحاسبة المالٌة، مرعً عبد الحً، محمد عباس بدوي، - 
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 1:وحتى يكوف المقياس قابال لمتطبيؽ العممي يجب أف تتوافر فيو العوامؿ اآلتية

 .توافر الظروؼ العممية لتنفيذ نموذج القياس .1

 .أف يصاحب تطبيؽ النموذج تحمؿ المشروع بتكمفة مناسبة .2

 .إمكانية تنفيذ القياس في وقت مناسب.3
يعني القياس الكمي تعييف أعداد لألشياء المرغوب في قياسيا بحيث :معيار القابمية لمقياس الكمي .4

 .يمكف معرفة العالقة بيف األشياء عف طريؽ المعرفة المسبقة لمعالقة بيف األعداد
ونظرا لتعدد المقاييس الكمية وتنوعيا، وتعدد العناصر موضوع القياس، فاف ىناؾ حاجة الى مقياس كمي 
عاـ وموحد يمكف استخدامو عمى كؿ ىذه العناصر المختمفة، وتعد النقود المقياس العاـ والموحد لمتعبير 

عف القيمة االقتصادية في العصر الحديث، وىكذا فتف ىذا المعيار يتطمب بأف تكوف البيانات والمعمومات 
المحاسبية قابمة لمقياس الكمي ألنو يضفي عمييا قيمة اقتصادية أكثر وضوحا، وعمى الرغـ مف أف القياس 
الكمي يعطي داللة أكثر وضوحا ودقة اال أف الكثير مف المعمومات المحاسبية ال يمكف قياسيا كميا وقد 

تكوف ذات فائدة كبيرة، لذلؾ ال بد مف االعتماد عمى المقاييس الكمية كمما أمكف ذلؾ واالعتماد عمى 

 2.(خبرة العامميف وقدراتيـ)المقاييس غير الكمية اذا كانت ذات فائدة وداللة
ليست المحاسبة ىدفا بحد ذاتيا بؿ ىي وسيمة لخدمة مستخدمي المعمومات، لذلؾ البد :معيار الفائدة .5

أف تتصؼ المعمومات المحاسبية بأنيا مفيدة لمستخدمييا سواء داخؿ أو خارج الوحدة االقتصادية، 
وذلؾ في شتى مجاالت اتخاذ القرارات أو تحديد األىداؼ أو توجيو الموارد لموصوؿ إلى األىداؼ 

 3.المرجوة

 

 قياس األصوؿ وااللتزامات: المطمب الثاني
العناصر المتعمقة مباشرة بقياس المركز المالي ىي األصوؿ وااللتزامات وحقوؽ الممكية، وتعرؼ ىذه 

 4:العناصر كمايمي

                                                             
 غير ري،مذكرة ماجستمدى أىمية القياس واإلفصاح المحاسبي عف تكمفة الموارد البشرية وأثره عمى اتخاذ القرارات الماليةفضؿ كماؿ سالـ،- 1

. 98،ص2008،غزة،اإلسالمية،تخصص المحاسبة والتمويؿ،الجامعة منشورة
. 86مرجع سابؽ،ص، عبد الحي مرعي، سمير الصباف-2
 .46روال كاسر،مرجع سابؽ، ص-3

4
-BenjaminPOULARD, la réévaluation des actifs à leur juste valeur quel(s) enjeu (x) pour les sociétés 

française,docteur en sciences de gestion diplômé d'expertise comptable cabinet exo atlantique, P5. 
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 ىي موارد تسيطر عمييا الوحدة كنتيجة ألحداث ماضية، ومف المتوقع أف تتدفؽ منيا منافع :األصوؿ . أ
 األراضي والمباني 16اقتصادية مستقبمية لموحدة، وىي كؿ ما يدخؿ ضمف المعيار المحاسبي رقـ 

 .الخ...والسيارات واآلالت والمعدات المكتبية

 1:وتضـ األصوؿ العناصر التالية
 التثبيتات المعنوية؛ 

 التثبيتات العينية؛ 

 االىتالكات؛ 

 المساىمات؛ 

 األصوؿ المالية؛ 

 المخزونات؛ 

  ؛(مع تمييز الضرائب المؤجمة)أصوؿ الضريبة 

  ؛(أعباء مثبتة مسبقا)الزبائف، والمدينيف اآلخريف واألصوؿ األخرى المماثمة 

 خزينة األمواؿ االيجابية ومعدالت الخزينة االيجابية . 
 

ىو تعيد حالي عمى المؤسسة ناشئ عف أحداث سابقة ومف المتوقع أف يتطمب سداده تدفقات : االلتزاـ.ب
 .خارجة مف الموارد التي تمتمكيا المؤسسة والمحتوية عمى منافع اقتصادية

 . ىو حؽ المالؾ المتبقي في األصوؿ بعد طرح كافة االلتزامات:حؽ الممكية. جػػ
 

 قياس األصوؿ: الفرع األوؿ
 والذي نص عمى عدـ االعتراؼ باألصؿ إالإذا تحقؽ 16وجب اإلشارةإلى نص المعيار المحاسبي الدولي 

 2:الشرطاف التالياف
حيث يعترؼ باألصؿ في الميزانية العمومية عندما : احتماؿ الحصوؿ عمى منفعة اقتصادية مستقبمية . أ

 .تكوف المنافع االقتصادية المستقبمية المتوقعة منو بالنسبة لممؤسسة محتممة الحدوث

                                                             
. 01، الفقرة 220، مرجع سابؽ، المادة 2009/ 25/03 المؤرخة في 19 الجريدة الرسمية رقـ -1
. 104،ص مرجع سابؽطارؽ عبد العاؿ حماد،-2
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حيث يجب أف يتـ تقدير التكمفة أو القيمة :أف يكوف لمبند تكمفة أو قيمة يمكف قياسيا بقدر مف الموثوقية . ب
لمبند مع توفر خاصية الموثوقية وذلؾ بخموىا مف األخطاء المادية أو التحيز، مع مراعاة الحيطة والحذر 

 .في إعداد التقديرات في حاالت عدـ التأكد

وفي حالة عدـ إمكانية تقدير تكمفة البند أو قيمتو بقدر مف المعقولية، فال يجوز االعتراؼ بو ضمف 
 .األصوؿ، ولكف يمكف اإلفصاح عنو عمى شكؿ إيضاحات في القوائـ المالية

 1:فيناؾ عدد مف األسس لقياس األصوؿ وىيأما بالنسبة لقياس األصوؿ، 
وىي ما يعادؿ المقابؿ النقدي الذي تـ التضحية بو في سبيؿ الحصوؿ عمى األصؿ : التكمفة التاريخية .1

في زمف الحصوؿ عميو وتعتبر التكمفة التاريخية مساوية لمقيمة االقتصادية لألصؿ في وقت الحصوؿ 
 .عميو، وسنورد شرحا وافيا لمتكمفة التاريخية في المبحث األخير مف ىذا الفصؿ

وىي المبمغ النقدي الواجب دفعو لمحصوؿ عمى األصؿ أو مايعادؿ ذلؾ : (التكمفة الجارية)قيمة اإلحالؿ .2
 .في الوقت الحاضر

 .وىي المبمغ النقدي أو مايعادلو الذي يمكف الحصوؿ عميو إذا تـ بيع األصؿ: القيمة القابمة لمتحقؽ .3

حيث يستمد األصؿ قيمتو مف الخدمات الكامنة فيو والتي يتوقع الحصوؿ عمييا في : القيمة الحالية .4
 .المستقبؿ في ظؿ استمرارية الوحدة المحاسبية بممارسة نشاطيا العادي

 قياس االلتزامات: الفرع الثاني
تحتاج المؤسسة لمصادر تمويؿ سواء كانت داخمية وتسمى حقوؽ الممكية، أو خارجية وتسمى التزامات، 
وااللتزامات نوعاف قصيرة األجؿ الواجب سدادىا خالؿ سنة واحدة، وطويمة األجؿ الواجب سدادىا ألكثر 

، وتنتج االلتزامات عف عمميات مالية سابقة أو أحداث أخرى ماضية، لذلؾ فعمى سبيؿ 2مف سنة واحدة
ما لـ يكف قد تـ الدفع عنيا )المثاؿ ينشأ عند الحصوؿ عمى سمع أو استخداـ الخدمات ذمـ تجارية دائمة

، كما أف استالـ قرض مف البنؾ يؤدي إلى التزاـ بإعادة دفع القرض، وتستطيع (مقدما عند التسميـ
المؤسسة تسديد االلتزاـ عف طريؽ التخمي عف موارد تحتوي منافع اقتصادية كامنة مف أجؿ مواجية 

 3:مطالبة الجية األخرى، ويمكف تسديد االلتزاـ بعدة طرؽ

 .الدفع نقدا .1

                                                             
. 47، ص2003/2004، الدار الجامعية،مصر، المحاسبة المالية القياس والتقييـ واإلفصاح المحاسبيحمد نور،  أ-1
 .457، ص2005، ،الدار الجامعية،اإلسكندريةمصرمبادئ المحاسبةثناء عمى قباني،-2
 .26/01/2014:، أطلع علٌهhttp//www.socpa.org.sa/AS/as:    أنظر موقعالقياس واإلثبات المحاسبي،-3
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 .تحويؿ أصوؿ أخرى .2

 .تقديـ خدمات .3

 .استبداؿ التزاـ بالتزاـ آخر .4

 .تحويؿ التزاـ إلى حؽ ممكية .5

 .ويمكف تسديد االلتزاـ بطرؽ أخرى مثؿ تنازؿ الدائف أو فقداف حقوقو
  وورد في إعداد القوائـ المالية الصادرة عف لجنة المعايير المحاسبية الدولية، أنو يتـ االعتراؼ بااللتزاـ 

في قائمة المركز المالي عندما يكوف مف المتوقع أف ينتج عف تسديد تعيد حالي تدفقات خارجية مف 
 .الموارد المتضمنة منافع اقتصادية بشرط إمكانية قياس مبمغ التسديد بقدر كافي مف الموثوقية

 : عمى19فقد نص المعيار المحاسبي الدولي رقـ أما بالنسبة لقياس االلتزاـ، 
 قياس االلتزامات بمقدار التكمفة، وىي القيمة العادلة لممقابؿ المستمـ. 

 وكذا، عمى أنو بعد االعتراؼ األولي بااللتزاـ يجب عمى المنشأة أف تقيس االلتزامات بقيمتيا المطفأة. 

 
 
 

 قياس حقوؽ الممكية: الفرع الثالث
تعد حقوؽ الممكية فائض قياس األصوؿ عف قياس االلتزامات، وبالتالي فيي تتضمف اآلثار السمبية 

 .وااليجابية لقياس كال المجموعتيف

 1: حسب طبيعة المؤسسة كمايميتقاس حقوؽ الممكية

 حقوؽ الممكية ىي قيمة االستثمار األوؿ حيف إنشاء الوحدة مضافا إليو : بالنسبة لممؤسسة الفردية
 .استثمارات في فترات الحقة مضافا إليو صافي األرباح مطروحا منو السحوبات الشخصية

 حقوؽ الممكية ىي إجمالي رأس ماؿ الشركاء مضافا إليو مجموع الحسابات الجارية : شركات التضامف
 .لمشركاء مع ضرورة التفصيؿ حسب كؿ شريؾ وشريؾ

                                                             
 .27، ص2007،مف المنشورات األكاديمية العربية المفتوحة في الدنمارؾ، 1، جأصوؿ المحاسبة الماليةوليد ناجي الحيالي، -1
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 حقوؽ الممكية ىي مجموع رأس الماؿ المدفوع مف جميع أنواع األسيـ مضافا إليو : شركات المساىمة
 .األرباح المحتجزة

 
 قياس اإليرادات والمصروفات: المطمب الثالث

 قياس اإليرادات: الفرع األوؿ
يعرؼ اإليراد بأنو إجمالي التدفقات الداخمة التي تؤدي إلى زيادة في إجمالي أصوؿ الوحدة المحاسبية، أو 

 1:نقص في إجمالي خصوميا أو كمييما معا، وىناؾ أسس لالعتراؼ باإليراد وىي
 إيرادات بيع البضائع 

 إيرادات تقديـ الخدمات 

 إيرادات الفوائد واإلتاوات وتوزيعات األرباح 

 :وتنتج اإليرادات عادة مف
 بيع السمع 

 تقديـ الخدمات لمعمالء 

 بيع أصوؿ المؤسسة 

  (فوائد وأرباح)االستثمار في األوراؽ المالية وأوجو االستثمار األخرى. 

 بالقيمة المتوقعالحصوؿ عمييا مقابؿ بيع السمع أو تقديـ الخدمات، ويرى يتـ قياس اإليراد محاسبياوعادة 
االقتصاديوف أف اإليراد يقاس بالقيمة السوقية لمسمع والخدمات أي القيمة الحالية لمقيـ النقدية المنتظر 

 .الحصوؿ عمييا مف اإليرادات الناتجة عف تبادؿ المنتجات في األسواؽ
 والمقصود بقياس اإليراد تحديد القيمة المضافة ألصوؿ الوحدة المحاسبية أو التخفيض الحادث في 

خصوميا أو كالىما معا مف العمميات المتعمقة ببيع السمع أو تقديـ الخدمات أو السماح لمغير باستخداـ 
 .أصوليا خالؿ فترة محاسبية معينة

نما يشمؿ التبادؿ العيني لألصوؿ مع وحدات محاسبية   وال يقتصر قياس اإليراد عمى ىذا الجانب فقط، وا 
أخرى وما تحققو مف زيادة في أصوليا مف خالؿ ىذه العمميات محسوبا عمى أساس القيمة العادلة لعممية 

 .المبادلة التي حققتيا الوحدة المحاسبية في عممية خمؽ اإليراد

                                                             
 .43، ص1996ألردف، ، ا، دار حنيف، عمافالمحاسبة المتوسطة القياس و اإلفصاح المحاسبيوليد ناجي الحيالي، -1
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 قياس المصروفات: الفرع الثاني

التدفقات الخارجة أو أي استخداـ ألصوؿ الوحدة االقتصادية أو حدوث : "تعرؼ المصروفات عمى أنيا
، والتي تحدث خالؿ فترة معينة نتيجة إنتاج أو بيع سمع أو تقديـ (أو أي خميط مف ذلؾ)التزامات عمييا 

 1".خدمات، أو انجاز أي أنشطة أخرى تمثؿ عمميات أساسية لموحدة

تكمفة البضاعة المباعة وأجور المستخدميف باإلضافةإلى االستيالكات : وتتكوف عناصر المصاريؼ مف
يجارات ومصاريؼ أخرى، وىناؾ طريقتاف لتحديد المصاريؼ  2:وا 

ىناؾ نوعاف مف المصاريؼ، النوع األوؿ يمتد أثره ألكثر مف فترة محاسبية واحدة ولذا : الطريقة المباشرة .1
يجب تحميميا عمى أكثر مف فترة، أما النوع الثاني فيي مصاريؼ ترتبط بشكؿ مباشر باإليراد المتحقؽ في 

 .فترة معينة وعميو تحمؿ ىذه المصاريؼ عمى نفس الفترة

 : تحدد المصروفات عمى أساس المعادلة اآلتية:الطريقة غير المباشرة .2

 أرصدة الموجودات –اإلنفاؽ خالؿ الفترة + أوؿ الفترة (المخزوف)أرصدة الموجودات= مصروفات الفترة
 .نياية الفترة

ويتـ االعتراؼ بالمصروفات في قائمة الدخؿ عندما ينشأ ىناؾ نقص في المنافع االقتصادية المستقبمية 
يعود إلى نقص في أصؿ أو زيادة في التزاـ، ويمكف قياسو بدرجة مف الثقة، وىذا يعني في الواقع أف 
 .االعتراؼ بالمصروفات يجري بشكؿ متزامف مع االعتراؼ بزيادة في االلتزامات أو نقص في األصوؿ

يتـ كذلؾ االعتراؼ بالمصروفات عمى أساس أف ىناؾ ارتباط مباشر بيف التكاليؼ المتكبدة واكتساب بنود 
محددة مف الدخؿ، وىذا اإلجراء الذي يشار إليو عامة بمقابمة التكاليؼ باإليرادات يتضمف االعتراؼ 

المتزامف أو المتجمع باإليرادات والمصروفات التي تنشأ مباشرة وبشكؿ مشترؾ مف نفس العمميات المالية 
 3.أو األحداث األخرى

فيي تقاس عمى أساس مقدار النقص أو الزيادة في الخصـو التي تنجـ أما بالنسبة لقياس المصروفات 
 4:عف بيع السمع أو تقديـ الخدمات أو السماح لمغير باستخداـ أصوؿ الوحدة المحاسبية وىناؾ عدة طرؽ

                                                             
1

، دار الجامعة الجدٌدة قٌاس وتقٌٌم األصول قصٌرة األجل-المحاسبة المالٌة المدخل النظريوصفً عبد الفتاح أبو المكارم،سمٌر كامل محمد، - 

 .27، ص2000للنشر، االسكندرٌة، مصر، 
2

 .16القٌاس واإلفصاح المحاسبً، مرجع سابق، ص: ولٌد ناجً الحٌالً، المحاسبة المتوسطة- 
3

 .63-62، ص ص2008، الدار الجامعٌة اإلسكندرٌة، مصر، إعداد وعرض القوائم المالٌة فً ضوء المعاٌٌر المحاسبٌةأمٌن السٌد احمد لطفً، - 
4

 /http//www.socpa.org.sa/AS/as:أنظر الموقع: القٌاس واإلثبات المحاسبً- 
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األساس الذي يجب أف يتبع لقياس المصروفات المحققة محاسبيا نتيجة الرتباطيا المباشر باإليرادات 
المحققة خالؿ فترة زمنية معينة  ىو التكمفة التاريخية أو تكمفة اقتناء األصوؿ التي استنفذت، أو مقدار 

 .االلتزاـ الذي نشأ خالؿ الفترة نفسيا

  بينما األساس الذي يجب أف يتبع لقياس المصروفات المحققة محاسبيا وفقا لتوزيعيا عمى الفترات التي
استفادت مف األصؿ ىو التكمفة التاريخية أو تكمفة االقتناء، واألساس الذي يجب أف يتبع في قياس 

 .المصروفات المحققة محاسبيا فور حدوثيا ىو سعر أو أسعار المنافع التي تـ الحصوؿ عمييا

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 القياس بالقيمة العادلة ومتطمبات اإلفصاح عنيا: المبحث الثالث
 في ىذا المبحث سيتـ التطرؽ الى كيفية القياس باستخداـ القيمة العادلة واعتبارىا كأساس لمقياس 

واإلفصاح المحاسبي، وىذا بالنسبة لممعايير الدولية وكذلؾ ما جاء في النظاـ المحاسبي المالي بخصوص 
 .ىذا الموضوع

 
 أسس القياس واإلفصاح بالقيمة العادلة: المطمب األوؿ

 يعد نموذجالقيمة العادلة في القياس واإلفصاح أكثر أىمية ومنطؽ لممينييف بصفتو يعكس الوضع 
االقتصادي الحقيقي لمشركة،ويعد المقياس األفضؿ و األكثر مالئمة التخاذ القرارات، بينما تستند التكمفة 
التاريخية في التقرير عف البيانات المالية إلى معمومات تكوف وثيقة في البداية لكنيا تصبح أقؿ موثوقية 
مع مرور الزمف وال تتوفر عمى خاصية المالئمة التخاذ القرارات االستثمارية الف القيمة المسجمة تصبح 
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مف الماضي وال توفر معمومات حديثة يمكف االستناد ليا ،كما أف استخداـ القيمة العادلة في التقرير عف 
 .العمميات و األحداث الماضية و الحاضرة بإتباع منيج تقيمي يحسف مف خاصية القابمية لممقارنة

حيث تيدؼ عمميات القياس و االعتراؼ و اإلفصاح لمقيمة العادلة ليس فقط إلى حماية المستثمريف في 
نما تمتد أيضا إلى السوؽ األولية عند  (البورصة)سوؽ األوراؽ المالية  والى عدالة السوؽ و شفافيتو، وا 

تأسيس الشركات المساىمة أو زيادة رأس ماليا، ويتطمب تطبيؽ منيج القيمة العادلة في القياس واالعتراؼ 
 1:و اإلفصاح األسس التالية

أف يتـ القياس واالعتراؼ واإلفصاح الكامؿ والدقيؽ،وفي التوقيتات المناسبة عف المعمومات المالية  .1
 .ونتائج األعماؿ والمعمومات األخرى الالزمة لممستثمر التخاذ قراره االستثماري

أف يحظى حممة األوراؽ المالية في شركة ما عمى معاممة عادلة ومتساوية وخاصة فيما يتعمؽ  .2
بالحؽ في الحصوؿ عمى البيانات والمعمومات وحتى ال تستغؿ المعمومات الداخمية لصالح فئة 

 .عمى حساب أخرى

يجب أف تعد المعمومات المالية طبقا لمعايير المحاسبة الدولية الصادرة عف لجنة المعايير الدولية  .3
(ISAC.) 

يجب أف تدقؽ المعمومات المالية طبقا لمعايير التدقيؽ الدولي الصادر عف االتحاد الدولي  .4
 (.IFAC)لممحاسبيف 

صدؽ  )إعداد المعمومات المالية بحيث تعبر بصدؽ عف الظواىر التي يفترض أف تعبر عنيا .5
 .(تمثيؿ الظواىر و األحداث

 .أف تكوف المعمومات قابمة لإلثبات و باإلمكاف التحقؽ مف سالمتيا .6

 2:و لقد بيف مجمس معايير المحاسبة المالية أنو يمكف قياس القيمة العادلة كما يمي
 .يعتبر السعر المحدد في سوؽ نشط أفضؿ مقياس لمقيمة العادلة .1

إذا لـ يتوفر ذلؾ، يتـ تقدير ما إذا كانت القيمة الدفترية قريبة مف القيمة العادلة وخاصة البنود  .2
 .مثؿ الذمـ المدينة و الدائنة و األدوات المالية ذات معدؿ الفائدة المتغير

 :قد تستخدـ كذلؾ الطرؽ التالية لقياس القيمة العادلة .3

                                                             
1

،مذكرة ماجستٌر غٌر منشورة، جامعة الشرق "محاسبة القٌمة العادلة وأثرها على األزمة المالٌة العالمٌة"روحً  وجدي، عبد الفتاح عواد،- 

 .49-48، ص ص2009األوسط،  األردن، 
2

 .50.49روحً وجدي، عبد الفتاح عواد، مرجع سابق، ص ص - 
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 األسعار السوقية المحددة لألدوات المالية المشابية. 

  خدمات التسعير مف جية خارجية. 

 نماذج التسعير الداخمية. 

 التدفقات النقدية المخصومة. 

 ثالثة أساليب لقياس القيمة العادلة وفقا لمدخؿ السوؽ و وفقا IFRS13 وقد حدد معيار القيمة العادلة 
 1:لمدخؿ الدخؿ، باإلضافة لمقياس وفقا لمدخؿ التكمفة

 وغيرىا Observableيستخدـ مدخؿ السوؽ عند تقييـ األسعار الممكف مشاىدتيا :مدخؿ السوؽ .1

أو  Indenticaمف المعمومات المالئمة التي توفرىا عمميات السوؽ، بما في ذلؾ األصوؿ المماثمة

، وكمثال عه هذا مثال عىذما أريذ شزاء سيارة مه السىق فأقىم بمقاروتها Comparableالمقارنة 

 .بسيارة شبيهت لها لتحذيذ قيمتها

 ويستخدـ مدخؿ الدخؿ عند التقييـ لتحويؿ المبالغ المستقبمية إلى مبمغ موحد لمقيمة :مدخؿ الدخؿ .2

الحالية اعتمادا عمى افتراض أف شركاء السوؽ ىـ السبب في تمؾ المبالغ المستقبمية، وكمثاؿ عف 

 .أشتري عقار وأتوقع كـ مف ايراد أو دخؿ سأتحصؿ عميو عندما أبيعو مثال: ىذا

إحالؿ ) ويمتد عمى المبمغ المطموب حاليا إلحالؿ المقدرة الخدمية ألصؿ ما :مدخؿ التكمفة .3

 .، معناه أني أتوقع كـ سيكمفني ىذا األصؿ مثال الحقا(التكمفة

وطبقا ليذا، فاف استخداـ مدخؿ واحد لمقياس يكوف مناسبا في بعض المواقؼ باستخداـ أسعار استرشادية 
في سوؽ نشط ألصوؿ أو التزامات مماثمة،وفي مواقؼ أخرى فاف استخداـ مداخؿ متعددة لمقياس يكوف 
مناسبا الف نظاـ التقرير بالشركات يتطمب تماسؾ وترابط كؿ قدرات أساليب التقييـ واستخداميا لموصوؿ 

 .لقياس مناسب لمقيمة العادلة
 

 قياس عناصر القوائـ المالية بالقيمة العادلة: المطمب الثاني
                                                             

1
ثر توجو معايير المحاسبة الدولية نحو القيمة العادلة عمى الخصائص النوعية لممعمومات المحاسبية في ظالألزمة  أ، رضا إبراىيـ صالح.- 

 .25، ص2009اإلسكندرية، ،جامعة 02،العدد رقـ 46،مجمة كمية التجارة لمبحوث العممية،مصر،المجمد المالية العالمية
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  الى أف قياس األدوات المالية بالقيمة العادلة ىي فكرة حاف وقتيا،  IASB وFASBلقد توصال كال مف 
حيث قامت مجموعة مشتركة عمى المستوى العالمي تتكوف مف العديد مف الييئات لتطوير نظاـ محاسبي 
أيف يتـ تقييـ األصوؿ والخصـو المالية بالقيمة العادلة، والميـ أف العمؿ خاص في البداية فقط باألصوؿ 

والخصـو المالية، فالتغيرات في المحيط االقتصادي خالؿ العشريتيف الماضيتيف جعؿ مسألة قياس 
األدوات المالية صعبة، ىذه التغيرات تتضمف زيادة ارتفاع األسعار مثؿ معدالت الفائدة ومعدالت الصرؼ 

 .األجنبية، وادخاؿ المشتقات وأدوات أخرى معقدة

–في النموذج المختمط، يتـ قياس بعض األصوؿ والخصـو المالية بالقيمة العادلة، لكف عدد آخر 
تقاس بقيـ مبنية عمى أساس التكمفة التاريخية، البعض يعتقد أف التكمفة التاريخية ىي - خصوصا الخصـو

الخاصية المالئمة بينما القيمة العادلة تناسب أوضاع أخرى ألف المقياس األكثر مالءمة لألداة المالية ىو 
 1.الذي يعكس ىدؼ االدارة مف العنصر

في حيف ىناؾ مف يعتقد أف القيمة العادلة ىي المقياس األكثر مالءمة لألصوؿ والخصـو التي يتـ تداوليا 
مف قبؿ المؤسسة، كذلؾ البعض يعترؼ بأف القيمة العادلة لألصوؿ التي تممكيا أو المتاحة لمبيع ىي 
مالئمة، بالرغـ مف تساؤليـ عف معنى تقييـ أداء المؤسسة لمتغيرات في قيـ األصوؿ والخصـو التي ال 

 .تنوي المؤسسة المتاجرة بيا

 نجد أف مؤيدي النموذج يقولوف بأف المعمومات عمى أساس التكمفة التاريخية ىي أكثر مالئمة ألنيا تركز 
، كذلؾ فالمعمومات عمى  عمى القرارات وردود الفعؿ الناتجة عف شراء أو بيع األصوؿ أو تسوية الخصـو

أساس القيمة العادلة بتركيزىا عمى أسعار السوؽ الجارية فيي أقؿ مالءمة ألنيا تعكس أثر العمميات 
واألحداث التي لـ تشارؾ فييا المؤسسة مباشرة، ألف المعمومات في الوقت المناسب حوؿ القرارات المتعمقة 
باالستمرار بامتالؾ األصؿ أو يديف بالتزاـ غير مالئمة لتقييـ أداء المؤسسة، فاف آثار تمؾ القرارات سوؼ 

تكوف واضحة لقارئ القوائـ المالية عبر الزمف، عندما تقـو المؤسسة بالتقرير عف مكاسبيا التي تعكس 
 .عائد أكبر أو أقؿ مف معدالت السوؽ الجارية

اف قرار االستمرار في امتالؾ أصؿ أو اإلدانة بخصـ ىي ميمة في محيط اقتصادي عاؿ السيولة، 
فالتغيرات تحدث في أقصر وقت، واف آثار تمؾ القرارات ىي مظير ىاـ ألداء المؤسسة، فالمستثمروف 

                                                             
.13شنوف شعٌب، زاوي أسماء، مرجع سابق، ص - 

1
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والدائنوف يحتاجوف معمومات التي تساعدىـ في تقييـ آثار قرار المؤسسة، مثؿ امتالؾ أو بيع أصؿ أو 
 1.االستمرار في اإلدانة أو تسوية التزاـ

 
 قياس عناصر القوائـ المالية بالقيمة العادلة في النظاـ المحاسبي المالي: المطمب الثالث

، فاف الطريقة األساسية لتقييـ القوائـ المالية تتـ وفقا لمتكمفة PCN حسب النظاـ المحاسبي الجزائري القديـ 
التاريخية، وىي تمثؿ إما تكمفة الحيازة أو الشراء، أو تكمفة اإلنتاج، وفي النظاـ المحاسبي والمالي فاف 

 2:طرائؽ القياس والتقييـ تتمثؿ فيما يمي

تكمفة الشراء، تكمفة االقتناء، تكمفة )طريقة التقييـ يجب أف تكوف انطالقا مف مبدأ التكمفة التاريخية .1
 .(...االنجاز

 :في بعض الحاالت يجب إعادة تقييـ بعض العناصر انطالقا مف .2

 أو السوقية في ظؿ المنافسة العادية؛ القيمة العادلة  

 القيمة المحققة؛ 

 القيمة الحالية. 

 تسجؿ محاسبا بقيمة تكمفة االقتناء والمصاريؼ الممحقة مثؿ مصاريؼ التركيب، الرسـو :القيـ الثابتة .3
المدفوعة، ومصاريؼ أخرى ليا عالقة مباشرة، لكف المصاريؼ اإلدارية، المصاريؼ العامة، ومصاريؼ 

 .االنطالؽ ال تدخؿ ضمف القيـ الثابتة

، تضـ تكمفة اإلنتاج، أعباء التجييزات، اليد العاممة، القيـ الثابتة المنتجة عف طريؽ المؤسسة نفسيا .4
 .المصاريؼ األخرى التي ليا عالقة باإلنتاج

 تسجؿ وتضاؼ إلى القيمة المحاسبية لمقيـ الثابتة في المصاريؼ واألعباء الالحقة المتعمقة بالقيـ الثابتة .5
 :الحاالت التالية فقط

 إذا كانت ىذه المصاريؼ خاصة بإصالحات تزيد في العمر اإلنتاجي لالستثمار المعني أو زيادة .1.5
 .في القدرة اإلنتاجية

 .تؤدي إلى تحسيف نوعية اإلنتاج أو تحسيف اإلنتاجية (وسائؿ الغيار)تغيير بعض أجزاء االستثمار . 2.5

                                                             
1

  .329-328، مرجع سابق، ص ص 02شعٌب شنوف، محاسبة المؤسسة طبقا للمعاٌٌر المحاسبٌة الدولٌة، ج
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 . إدخاؿ وسائؿ جديدة مف شأنيا تخفيض األعباء الوظيفية لالستثمار.3.5
 تخضع االىتالكات لممعايير المحاسبية الدولية التي تحكـ األصوؿ المادية 1:بالنسبة لالىتالكات.  6

والمعنوية، كالمعيار المحاسبي السادس عشر الممتمكات، التجييزات والمعدات، والمبالغ القابمة لالىتالؾ 
ىي المبالغ أو القيـ المحصؿ عنيا بعد إعادة التقدير بمعنى أنو ينبغي إعادة النظر في االىتالكات في 

 .وتحسب عمى أساس القيـ العادلة بدال مف التكمفة التاريخيةنياية كؿ دورة 

 
 
 
 
 

 
 

 ممخص الفصؿ الثاني
  بناءا عمى ما تـ تقديمو في ىذا الفصؿ فاف القياس المحاسبي ينطوي عمى تحديد القيـ المتعمقة بكؿ 

وتعتبر التكمفة التاريخية أساس مف العناصر األساسية التي تشمميا القوائـ المالية لمؤسسة معينة، 
التقويـ المعتمد في المحاسبة المالية التقميدية، وقد احتمت وعبر عقود مف الزمف مكانة كبيرة في القياس 

في التقرير عف البيانات المالية إلى معمومات تكوف وثيقة في البداية لكنيا تصبح المحاسبي،وىي تستند 
أقؿ موثوقية مع مرور الزمف وال تتوفر عمى خاصية المالئمة التخاذ القرارات االستثمارية الف القيمة 

المسجمة تصبح مف الماضي وال توفر معمومات حديثة يمكف االستناد ليا وبالتاليستمقي بظالليا وبصورة 
سمبية عمى واقعية وسالمة القياس واإلفصاح المحاسبي، وبالعكس نجد أف استخداـ القيمة العادلة في 
عمميات القياس و االفصاح ىو األفضؿ واألكثر مالءمة التخاذ القرارات، فنشر المعمومات التي تـ 

تقييمو بالقيمة العادلة يخمؽ نوع مف الشفافية والثقة لدى مستخدمي القوائـ المالية، األمر الذي ينعكس 
 .ايجابا عمى مختمؼ القرارات التي سيتخذونيا
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 : تمييد
     تسعى المؤسسات االقتصادية لتحقيؽ مميزات كخصائص النمك كالتكسع كاالستمرارية كالبقاء في 
المحيط االقتصادم، ككذا مكاجية المنافسة الشديدة كذلؾ مف خالؿ تحسيف مركزىا المالي بناءا عمى 
تحسيف أدائيا المالي، كاتخاذ القرارات المالية، لذا تعتبر القرارات المالية مف أىـ القرارات في المؤسسة، 
كحتى تتمكف المؤسسة مف بمكغ أىدافيا يجب القياـ بعممية تقييـ األداء المالي الذم يعتبر محكرا ىاما 

، ألنو ييدؼ الى تحقيؽ أىداؼ المؤسسة في استخداـ المكارد المتاحة كترشيدىا كاعداد كأساسيا ليا
مخططات مستقبمية، كمف ىنا تتجمى األىمية الكبيرة لعممية تحميؿ مؤشرات تقييـ األداء المالي، كسنحاكؿ 

 خالؿ ىذا الفصؿ التفصيؿ في مكضكع األداء ككيفية قياسو كتقييمو في المؤسسة االقتصادية مف مف
خالؿ المؤشرات المالية، ككؿ ىذا مف أجؿ استنتاج كتحميؿ العالقة بيف استخداـ القيمة العادلة كنمكذج 

لمقياس كاإلفصاح كالمؤشرات المالية التي تستخدـ لتقييـ األداء المالي في المؤسسة االقتصادية، كىذا بناءا 
 .تعرض في ىذا الفصؿ كالتي عرضت في الفصكؿ السابقةسعمى مختمؼ الجكانب النظرية التي 
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 األداء في المؤسسة االقتصادية: المبحث األول
األداء المالي دكف  فال يمكف تناكؿ، التزكد باإلطار النظرم لألداء  ىكلمبحثإف الغرض مف ىذا ا 

 بالتطرؽ أكال إلى مفيـك  ىذا المبحثمف أجؿ ذلؾ سيتـ معالجة ك ،اإلحاطة باإلطار النظرم لألداء
كأيضا الى باعتبارىا مفيـك مف المفاىيـ األساسية التي ليا عالقة كطيدة باألداء، المؤسسة االقتصادية 

 .، ثـ نتطرؽ الى مفيـك األداء كأنكاعو في المؤسسة االقتصاديةاألىداؼ المالية لممؤسسة االقتصادية
 

 ماىية المؤسسة االقتصادية: المطمب األول
يبرز ىذا المطمب مختمؼ المفاىيـ كالنقاط المتعمقة بالمؤسسة االقتصادية، مف مفيكميا كأىدافيا المالية  

 .ككظائفيا
 مفيوم المؤسسة االقتصادية: الفرع األول

دراسة المؤسسات االقتصادية في السنكات الماضية باىتماـ كبير كمتزايد مف قبؿ الباحثيف،   لقد حظيت 
كترجع ىذه األىمية الى األدكار األساسية التي تمعبيا في االقتصاد الكطني مف جية، فيي بمثابة خمية 

لالنتاج أم مكاف مزج عناصر االنتاج، ككذلؾ ىي كحدة لتكزيع الدخؿ الناجـ عف عممية االنتاج، كأيضا 
تختمؼ المؤسسات كتتنكع حسب مجاليا خمية اجتماعية كمركزا لمقرارات االقتصادية مف جية أخرل، ك

كاليدؼ منيا، كليذا فقد تعذر كضع تعريؼ كاحد شامؿ لممؤسسة مف طرؼ االقتصادييف، كىناؾ مجمكعة 
مف التعريفات التي تتعدد بسبب اختالؼ االتجاىات االقتصادية لممفكريف باالضافة الى تشعب كاتساع 
نشاط المؤسسات االقتصادية مع مركر الزمف، كفيما يمي بعض التعريفات التي كضعت لتحدد معنى 

 :المؤسسة االقتصادية
 "1"ىي الكحدة التي تجمع فييا كتنسؽ العناصر البشرية كالمادية لمنشاط االقتصادم 
 " ،منظمة اقتصادية كاجتماعية مستقمة نكعا ما، تؤخذ فييا القرارات حكؿ تركيب الكسائؿ البشرية

 2"في نطاؽ زمكاني المالية كالمادية كاإلعالمية بغية خمؽ قيمة مضافة حسب األىداؼ
 " منشأة تمعب دكرا أساسيا في النشاط االقتصادم كذلؾ حسب طبيعة مياميا، مف حيث تصنيع

 .3"منتكج أك تقديـ خدمات أك تسكيؽ سمع
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 األىداف المالية لممؤسسة االقتصادية: الفرع الثاني
  اف التطرؽ بالدراسة ألىداؼ المؤسسة في عممية تقييـ أدائيا أمر ضركرم ال يمكف االستغناء عنو، اذ 

تطمب تحديد األىداؼ  (كالتي سنتناكليا الحقا بالتفصيؿ)نجد معظـ طرؽ تحديد مؤشرات كمعايير التقييـ 
التكازف : كبصفة عامة يمكف حصر األىداؼ التي تسعى المؤسسة الى تحقيقيا في األىداؼ التالية

المالي، السيكلة، المردكدية، بحيث يعتبر ىذا األخير ىدفا جديدا فرضتو الكضعية الراىنة التي تميز بيا 
 1:المحيط الخارجي لممؤسسة؛ حيث أف

تقاس سيكلة المؤسسة في قدرتيا عمى مكاجية التزاماتيا القصيرة أك بتعبير : كاليسر المالي السيكلة -1
الى أمكاؿ  (المخزكنات كالقيـ القابمة لمتحقؽ)آخر قدرتيا عمى التحكيؿ بسرعة لألصكؿ المتداكلة 

متاحة، فنقص السيكلة أك عدـ كفايتيا يقكد المؤسسة الى عدـ المقدرة عمى الكفاء أك مكاجية 
 .التزاماتيا كتأدية المدفكعات

 :كبصفة عامة عدـ قدرة المؤسسة عمى تكفير السيكلة الكافية يؤدم الى اإلضرار بثالث مصالح كىي
 تحد السيكلة مف تطكر كنمك المؤسسة، كذلؾ بعدـ تمكينيا أك السماح ليا مثال مف استغالؿ : المؤسسة

الفرص التي تظير في المحيط كشراء مكاد أكلية بأسعار منخفضة مقارنة بمستكياتيا الحقيقية، 
 .االستفادة مف تخفيضات لقاء تعجيؿ الدفع أك الشراء بكميات كبيرة

 تخمؽ مشكمة نقص السيكلة عدة أزمات اتجاه األطراؼ التي ليا حقكؽ عمى : أصحاب الحقكؽ
المؤسسة، الكثير مف المرات يؤدم ىذا النقص الى تأخير تسديد الفكائد كدفع مستحقات األجراء ككذا 

 الخ...تسديد ديكف المكرديف
 قد تؤدم ىذه المشكمة الى تغيير شركط تسديد العمالء كبالتالي انتقاليا مف اليسر : عمالء المؤسسة

الى العسر، كىذا األمر ينتج عنو تدىكر العالقة التي يجب عمى المؤسسة تحسينيا كخاصة في 
ظركؼ المحيط الحالي، فكؿ ىذه المشاكؿ المترتبة عف نقص السيكلة تفرض عمى المؤسسة االىتماـ 

 .بيا كتسييرىا بأسمكب جيد
فيك عمى خالؼ نقص السيكلة كيتمثؿ في قدرة المؤسسة عمى مكاجية تكاريخ استحقاؽ    أما اليسر المالي

 .ديكنيا الطكيمة كالمتكسطة األجؿ، كما يتعمؽ باالقتراض الطكيؿ كالمتكسط األجؿ الذم تقـك بو المؤسسة
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يعتبر التكازف المالي ىدفا ماليا تسعى الكظيفة المالية لبمكغو، ألنو يمس باالستقرار  :التكازف المالي -2
 1 :المالي لممؤسسة، كتكمف أىمية بمكغ ىدؼ التكازف المالي في المؤسسة في النقاط التالية

 تأميف تمكيؿ احتياجات االستثمارات بأمكاؿ دائمة. 
 ضماف تسديد جزء مف الديكف أك كميا في األجؿ القصير كتدعيـ اليسر المالي. 
 االستقالؿ المالي لممؤسسة اتجاه الغير. 
 تخفيض الخطر المالي الذم تكاجيو المؤسسة. 

تعتبر مف األىداؼ األساسية التي ترسميا المؤسسة كتكجو المكارد لتحقيقيا، فيي بمثابة : المردكدية -3
ىدؼ كمي لممؤسسة، كالمردكدية كمفيـك عاـ تدؿ عمى قدرة الكسائؿ عمى تحقيؽ النتيجة، كالكسائؿ 

التي تستعمميا المؤسسة تتمثؿ في رأس الماؿ االقتصادم كىذا يعكس المردكدية االقتصادية، 
كرأسماؿ مالي كىذا يعكس المردكدية المالية، فحسب نكع النتيجة كالكسائؿ المستخدمة يتحدد نكع 

 2.المردكدية فبصفة عامة اىتماـ المؤسسة ينصب عمى المردكدية المالية كالمردكدية االقتصادية
 3:كلممؤسسة االقتصادية عدة كظائؼ أىميا 

 :كفييا يتـ انجاز المياـ التالية: الوظيفة اإلدارية- أوال
كىي الميمة األىـ حيث يتـ ىنا تحديد األىداؼ كجمعيا ككضع السياسات كتقرير : التخطيط -1

 .اإلستراتيجية الكاجب إتباعيا مف طرؼ المؤسسة
ثاني أىـ ميمة، حيث يعمؿ التنظيـ عمى إقامة كمكازنة العالقات السميمة بيف العمؿ المحدد : التنظيـ -2

 .كاألشخاص القائميف، كالتسييالت المادية
كىي الميمة التي تمكف مف تكطيد العالقات بيف العماؿ كالمرؤكسيف، كتمكف المدراء مف : القيادة -3

التحكـ في العمؿ كنشاط العماؿ، ألف القيادة في األصؿ ىي مدل قدرة الفرد في التأثير عمى 
رشادىـ مف أجؿ كسب تعاكنيـ كتحفيزىـ عمى العمؿ بأعمى  الشخص، أك المجمكعة كتكجيييـ كا 

 .درجة مف الكفاءة
أم الرقابة عمى تنفيذ ما خطط لو كتـ تنفيذه كقيادتو، فقد عرفت بأنيا التحقؽ ما إذا كاف كؿ : الرقابة -4

 .شيء يحدث كفؽ الخطة المكضكعة كالتعميمات الصادرة، كالمبادئ التي تـ إعدادىا
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 كيقصد بيا إمداد المؤسسة بالبضائع كالمكاد األكلية كالمنتجات الضركرية :وظيفة التموين- ثانيا
 :بالنكعية كالكمية كالكقت المناسب، كبأقؿ تكمفة ممكنة كتتـ في الغالب في مرحمتيف ىما

تـ عممية الشراء بعد اجراء دراسة مسبقة لتحديد الكميات المطمكبات كالكقت المسمكح : الشراء -1
 .لمحصكؿ عمييا حسب السكؽ كتكاليؼ الحصكؿ عمييا

كىي عممية المحافظة عمى المكاد كالمستمزمات كمف ثـ تكجيييا لمبيع أك استعماليا في : التخزيف -2
العممية االنتاجية، كانطالقا مف مخزكنات المؤسسة يمكف تحديد نجاحيا أك فشميا بأخذىا كمقياس 
 .حيث أف المؤسسة ذات المخزكف الكبير تعتبر في كضعية اقتصادية كمالية جيدة كالعكس صحيح

يتـ بيذه الكظيفة دراسة كؿ ما يتعمؽ بالمستيمؾ مف احتياجات كرغبات يطمح : وظيفة التسويق- ثالثا
الييا مف أجؿ ضماف بيع السمع كالمنتجات أك تقديـ الخدمة ألكبر عدد ممكف مف المستيمكيف، باالضافة 

 1:الى الحصكؿ عمى زبائف دائميف بكاسطة العديد مف السبؿ أىميا
يتـ ىنا البحث عف أماكف التكزيع المطمكبة كتحديد كيفية الكصكؿ الييا، كدراسة : البحكث التسكيقية -1

 .حاجيات كمتطمبات المستيمؾ لتمبيتيا
كتعمؿ ىنا المؤسسة عمى التعريؼ بمنتجاتيا لدل السكؽ بالنسبة لمسمع الجديدة كالمكجكدة : االشيار -2

سابقا، كىذا لمتركيج ليا كضماف أكبر عدد مف العمالء الدائميف، كيككف االشيار عبر كسائؿ 
 .االعالـ كالصحؼ كالتمفزيكف كاالنترنت كغيرىا

تيدؼ المؤسسة مف خالؿ التسكيؽ الى بيع منتجاتيا كليذا فانيا تعمؿ عمى تحديد أماكف : البيع -3
التكزيع، ألف الباعة يشكمكف أىـ مصدر لمحصكؿ عمى المعمكمات المطمكبة لدراسة السكؽ كما سيؿ 

 .عمى بعض التجار تركيج ىذه المنتجات كالسمع بفضؿ شيرتيـ لدل العمالء
كىي أساس حركة األمكاؿ فيي تساعد عمى دراسة مكاطف القكة كالضعؼ : الوظيفة المالية- رابعا

كظيفة تختص باتخاذ القرارات في : "لمبيعات المؤسسة كمصاريفيا كمداخيميا كأىـ مكاردىا، كتعرؼ بأنيا
 ". مجاؿ االستثمار ك في مجاؿ التمكيؿ، كما تختص بالتخطيط المالي كالرقابة المالية

تدرس فاعمية كميارة كتعاكف العامميف في المؤسسة، كتعمؿ عمى : وظيفة الموارد البشرية- خامسا
 .تحفيزىـ كتحديد الكفاءات فييـ

كتحكيميا عف طريؽ عمميات االنتاج  (المكاد) يتـ بيذه الكظيفة أخذ المدخالت :وظيفة االنتاج -سادسا
 .تكجو الشباع حاجات كرغبات المستيمكيف (سمع كخدمات)الى مخرجات 

                                                             
 .08، ص1991، المكتب العربً الحدٌث، مصر، 2طمدخل تحلٌلً معاصر، - االدارة المالٌةمنٌر ابراهٌم هندي، -  1
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 داء في المؤسسة االقتصادية والعوامل المؤثرة فيومفيوم األ: المطمب الثاني
يرتبط األداء بالجانب الداخمي لممؤسسة كىذا مف خالؿ انتاجية العمؿ، كفي ىذا المطمب سيتـ التطرؽ  

 .الى مفيـك األداء في المؤسسة االقتصادية ككذا الى العكامؿ المؤثرة فيو
 

 مفيوم األداء:  الفرع األول
 التي تعني اعطاء PERFORMAREيعكد األصؿ المغكم لكممة األداء مف المغة الالتينية مقابؿ لكممة  

 كأعطتيا معنى انجاز PERFORMANCEالشكؿ لشيء ما، كبعدىا اشتقت المغة االنجميزية منيا لفظ 
 1.العمؿ كما يجب أف ينجز

  كلطالما اقتصر مفيـك األداء في كثير مف الدراسات عمى المكرد البشرم فقط باعتباره المكرد األساسي 
قياـ الفرد باألنشطة كالمياـ المختمفة التي : "كاىماؿ باقي المكارد كاألنشطة حيث كاف يعرؼ األداء بأنو

، لكف بالرغـ مف ككف المكرد البشرم جزء ال يتجزأ مف أىداؼ المؤسسة كبالرغـ مف 2"يتككف منيا عممو
 .أىميتو اال أنو ال يعتبر كافيا لكحده لمحكـ عمى نشاط المؤسسة

 أما في الكقت الراىف تكسعت نظرة الباحثيف لألداء ليشمؿ جميع األنشطة، فأصبح ينظر لمفيـك األداء 
، كعمى ىذا األساس فاف ىذا المفيـك يعكس 3"المخرجات أك األىداؼ التي يسعى النظاـ الى تحقيقيا"بأنو 

كال مف األىداؼ كالكسائؿ الالزمة لتحقيقيا، أم أنو استظيار يربط بيف أكجو النشاط كبيف األىداؼ التي 
 .تسعى ىذه األنشطة الى تحقيقيا داخؿ المؤسسة

، 4"المخرجات أك األىداؼ التي يسعى النظاـ الى تحقيقيا'': كما كيرل بعض الباحثيف أف األداء ىك
، حيث   األىداؼ المسطرةمركز المسؤكليةالفعالية كاالنتاجية التي يبمغ بيما : " كيعرؼ األداء أيضا بأنو

أف الفعالية تحدد في أم مستكل تتحقؽ فيو األىداؼ، أما االنتاجية تقارف النتائج المتحصؿ عمييا 
 5".بالكسائؿ المستخدمة في ذلؾ

حسب ىذا التعريؼ يتبيف أف األداء يتمثؿ في عنصريف ىما الفعالية كاالنتاجية، العنصر األكؿ معناه 
أىداؼ مسطرة يراد بمكغيا كأىداؼ منجزة، العنصر الثاني : درجة بمكغ اليدؼ أم ىناؾ عنصريف لممقارنة

 .ىك االنتاجية المتمثمة في العالقة بيف النتائج المحققة فعال كالكسائؿ المستخدمة لبمكغيا

                                                             
1 - Abdellatif Khemakhem, la dynamique du contrôle de gestion, Dunod, 2 ed, Paris, 1996, P310. 

 .50، ص1999، دار النهضة العربٌة، بٌروت، 2طادارة القوة العاملة، أحمد صقر عاشور، -  2
 .03، ص1998دار النهضة العربٌة، مطبعة االخوة األشقاء، القاهرة، تقٌٌم األداء، عبد المحسن توفٌق محمد، -  3
 .03عبد المحسن توفٌق محمد، مرجع سابق، ص-  4

5 - Adellaif Khemakhem, op.cit, P 311. 
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 كما يرل البعض أف األداء في مجاؿ التسيير ىك النتيجة النيائية لجميع جيكد المؤسسة، ىذه الجيكد 
ىي أف تفعؿ األشياء الصحيحة بالطريقة الصحيحة كبسرعة كفي الكقت المناسب، كأيضا بأقؿ تكمفة 

ممكنة، كىذا لمحصكؿ عمى نتائج جيدة التي تمبي احتياجات كتكقعات العمالء كمنحيـ الرضا كتحقيؽ 
 :أىداؼ المؤسسة، اذف فمفيـك األداء ىنا يشمؿ مفيكميف

 تحقيؽ اليدؼ المحدد أصال: الكفاءة 
 المقارنة بيف النتائج المتحصؿ عمييا مع الكسائؿ المستخدمة لتحقيؽ ىذا اليدؼ: الفعالية. 

 الفعالية+ الكفاءة = األداء
 

 األداء من منظور الكفاءة والفعالية: 05الشكل رقم 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

، 2001، مجمة العمـك اإلنسانية، العدد األكؿ، نكفمبر، مفيوم وتقييم: ةاألداء  بين الكفاءة والفعاليعبد المميؾ مزىكدة ، : المصدر
.88-86 ص ص جامعة بسكرة،                                        

 

 

 رأس المال

 العمل 

 المواد األولية

 المعمومات

 الثقافة

 التكنولوجيا

 

 

 

 

 اإلنتاج

 الربح

 القيمة المضافة

 رقم األعمال

 عائد السيم

 المكانة في السوق

 

اءاألد الفعالية الكفاءة  

 االستمرارية والنمو
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 العوامل المؤثرة في األداء: الفرع الثاني
 1:ىناؾ عكامؿ خاضعة لتحكـ المؤسسة، كأخرل غير خاضعة لتحكـ المؤسسة 

تقابؿ العكامؿ الخاضعة لتحكـ المؤسسة االقتصادية العكامؿ : العوامل الخاضعة لتحكم المؤسسة .1
الداخمة في محيطيا، لكف يعد تحكـ المؤسسة في ىذه العكامؿ ليس تحكـ مطمؽ، لترابط العكامؿ 
الداخمية فيما بينيا، كتأثرىا أيضا بعكامؿ المحيط الخارجي، أم ىذه العكامؿ تخضع نسبيا لتحكـ 

 :المؤسسة، كيمكف تصنيفيا حسب الجانب الذم تمسو الى عكامؿ تقنية كأخرل بشرية
كتضـ مختمؼ العكامؿ التي تتعمؽ بالجانب التقني في المؤسسة االقتصادية كنكع : العوامل التقنية - أ

التكنكلكجيا المستخدمة، نكعية اآلالت المستخدمة في العممية االنتاجية، المكقع الجغرافي 
 لممؤسسة، جكدة المنتج كتناسبو مع ممحقاتو ككؿ العكامؿ مف ىذا القبيؿ؛

كىي كؿ المتعمقة بالمكرد البشرم كالمستكل التعميمي لألفراد، أنظمة األجكر : العوامل البشرية - ب
 .الخ...كالمكافآت كالحكافز، التنظيمات العمالية

 تتجمى ىذه العكامؿ في مجمكعة المتغيرات كالقيكد التي ال :عوامل غير خاضعة لتحكم المؤسسة -2
تستطيع المؤسسة التحكـ فييا، فيي بذلؾ تنتمي الى المحيط الخارجي الذم ىك مصدر لمفرص التي 

تحاكؿ المؤسسة استغالليا، كفي نفس الكقت يعتبر مصدر لممخاطر التي تفرض عمى المؤسسة 
العمؿ عمى التخفيؼ مف حدتيا، كيمكف تقسيـ ىذه العكامؿ حسب طبيعتيا الى عكامؿ اقتصادية، 
عكامؿ اجتماعية، عكامؿ تكنكلكجية، عكامؿ سياسية كعكامؿ قانكنية، كفي حقيقة األمر ىذا التقسيـ 

يساعد عمى التكضيح ال أكثر ألف الفصؿ بيف ىذه العكامؿ عمى درجة عالية مف التعقيد نظرا 
 :لتداخؿ العكامؿ فيما بينيا

تتمثؿ في مجمكعة العكامؿ كالنظاـ االقتصادم الذم تنشط فيو المؤسسة : العوامل االقتصادية - أ
االقتصادية، الظرؼ االقتصادم كاألزمات االقتصادية كتدىكر األسعار، تذبذب أسعار الصرؼ 

 .الخ....كأسعار الفائدة كمعدالت التضخـ، كارتفاع الطمب الخارجي كىيكمة األسكاؽ كالمنافسيف
كتشمؿ سمكؾ أفراد المجتمع الخارجي، كتتعمؽ بالعالقات بيف مختمؼ ىيئات : عوامل اجتماعية - ب

المجتمع كبالتّأثير الذم تمارسو تمؾ العناصر عمى المؤّسسة االقتصادية، كمف ىذه العكامؿ كذلؾ 
 .الخ...نذكر النمك الديمغرافي، فئات العمر، النظاـ الثقافي كالمعيشي السائد

                                                             
 .94-90عبد الملٌك مزهودة، مرجع سابق، ص ص -  1
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نذكر منيا مختمؼ التغيرات كالتطكرات التي تحدثيا التكنكلكجيا كايجاد طرؽ : عوامل تكنولوجية - ت
 .الخ....جديدة لتحكيؿ المكارد الى سمع كخدمات، براءات االختراع كاالبداعات التكنكلكجية

تتجمى عمكما في االستقرار السياسي كاألمني لمدكلة، نظاـ الحكـ السائد، : عوامل سياسية وقانونية - ث
          .الخ...العالقات مع العالـ الخارجي، القكانيف، المراسيـ، القرارات

 
 أنواع األداء :المطمب الثالث

معيار : تختمؼ أنكاع األداء باختالؼ معايير تصنيفو، فيصنؼ اعتياديا ضمف أربعة أشكاؿ ىي  
 .المصدر، معيار الشمكلية، معيار الطبيعة، كالمعيار الكظيفي

 
 معيار المصدر: الفرع األول

 1:كأداء خارجي، حيث أف (ذاتي)أداء داخمي : حسب ىذا المعيار يقسـ األداء الى  
كيطمؽ عميو أيضا األداء الذاتي كأداء الكحدة، كىك ينتج بفضؿ ما بحكزة : األداء الداخمي -1

 :المؤسسة االقتصادية مف مكارد ضركرية لنشاطيا كتتمثؿ ىذه المكارد في
 كىك أداء أفراد المؤسسة الذيف يمكف اعتبارىـ مكرد استراتيجي قادر عمى : األداء البشرم

 .صنع القيمة كتحقيؽ األفضمية التنافسية مف خالؿ تسيير مياراتيـ
 كيتمثؿ في قدرة المؤسسة عمى استعماؿ مختمؼ استثماراتيا ككسائميا التقنية : األداء التقني

 .بشكؿ فعاؿ
 كيتمثؿ في فعالية ككفاءة استخداـ مختمؼ الكسائؿ المالية المتاحة لممؤسسة: األداء المالي. 

 ."األداء الناتج عف التغيرات التي تحدث في المحيط الخارجي لممؤسسة"كىك : األداء الخارجي -2
نما المحيط الخارجي ىك المسؤكؿ عنو، كيظير   ىذا النكع مف األداء المؤسسة ال تتسبب في إحداثو كا 
األداء الخارجي بصفة عامة في النتائج الجيدة التي تتحصؿ عمييا المؤسسة كارتفاع رقـ األعماؿ في 

الخ فمثؿ ىذه التغيرات قد تؤثر عمى األداء سكاء ....حالة ارتفاع سعر البيع أك خركج أحد المنافسيف
 .باإليجاب أك السمب

 :كيمكف تكضيح النكعيف السابقيف في الشكؿ التالي
 

 
                                                             

1 - Bernard Martory, contrôle de gestion social, librairie Vuibert, Paris, 1999, P236. 
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 أنواع األداء: 06الشكل رقم 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
Bernard Martory, contrôle de gestion social, librairie Vuibert, paris, 1999, P237. : المصدر  
   

   يظير مف خالؿ ىذا الشكؿ ارتباط المؤسسة بمحيطيا الخارجي ارتباطا كثيقا، فالمحيط الخارجي 
كبمختمؼ متغيراتو قد يؤثر حاليا كفي المستقبؿ عمى أنشطة، نتائج كحتى أىداؼ المؤسسة، كفي ظؿ 

معطيات المحيط ينتج سمكؾ أك ردة فعؿ مف طرؼ المؤسسة ازاء األكضاع بشكؿ عاـ، كليذا كجب عمى 
المؤسسة أف تطكر مف قدراتيا كامكانياتيا مف أجؿ التحكـ في مختمؼ التيديدات كالظركؼ المعاكسة ليا، 

 .كالتماشي مع كؿ الظركؼ الجديدة
 

 معيار الشمولية: الفرع الثاني
 1:حسب ىذا المعيار يقسـ األداء الى أداء كمي كأداء جزئي 

يتمثؿ األداء الكمي لممؤسسة في النتائج التي ساىمت جميع العناصر في تككينيا : األداء الكمي -1
دكف انفراد جزء أك عنصر لكحده في تحقيقيا، فاألداء الكمي لممؤسسة يعني التطرؽ الى قدرة 

 ....االستمرارية، النمك: المؤسسة في تحقيؽ أىدافيا الرئيسية
عمى خالؼ األداء الكمي فاف األداء الجزئي ىك قدرة النظاـ التحتي عمى تحقيؽ : األداء الجزئي -2

 األنظمة األخرل، كمف ىنا فاألداء الكمي لممؤسسة االقتصادية ىك  أىدافو الخاصة بو ال أىداؼ
 .تفاعؿ كتكامؿ كتسمسؿ مجمكع األداءات الجزئية

                                                             
 .89عبد الملٌك مزهودة، مرجع سابق، ص-  1

 المحٌط

 

ظمة أداء  المن  

األداء  البشري 

 األداء الخارجً

   مقاسداءألا

 المخرجات

األداء  التقني  المالي األداء 
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 معيار الطبيعة: الفرع الثالث
 كىذا  حسب ىذا المعيار يقسـ األداء الى أداء اقتصادم، أداء اجتماعي، أداء تكنكلكجي، أداء سياسي 

 1:ما يتناسب مع أىداؼ المؤسسة االقتصادية
كىك الميمة األساسية التي تسعى المؤسسة االقتصادية الى بمكغيا، كيتمثؿ : األداء االقتصادي -1

 (...االنتاج، الربح، القيمة المضافة، رقـ األعماؿ، حصة السكؽ، المردكدية)في تعظيـ نكاتجيا 
 .(...رأس الماؿ، العمؿ، المكاد األكلية، التكنكلكجيا )كتدنية استخداـ مكاردىا 

في بعض الحاالت ال يتحقؽ األداء االقتصادم اال اذا تحقؽ األداء : األداء االجتماعي -2
االجتماعي، فاألىداؼ االجتماعية التي ترسميا المؤسسة أثناء عممية التخطيط كانت قبؿ ذلؾ 

شركطا فرضيا عمييا العامميف أكال كأفراد المحيط الخارجي ثانيا، كالقدرة عمى تحقيؽ ىذه األىداؼ 
ىك ما يصطمح عميو باألداء االجتماعي، كيعد األداء االجتماعي ألم مؤسسة ىك أساس تحقيؽ 

 .المسؤكلية االجتماعية ليا
يككف لممؤسسة أداء تكنكلكجي عندما تحدد أىدافا تكنكلكجية كتسعى لتحقيقيا، : األداء التكنولوجي -3

 .مثال كمحاكلتيا السيطرة عمى مجاؿ تكنكلكجي معيف
يتجسد في تحقيؽ المؤسسة أىدافيا السياسية، كيمكف لممؤسسة أف تتحصؿ عمى : األداء السياسي -4

مزايا مف خالؿ تحقيؽ أىدافيا السياسية التي تعتبر ككسائؿ لتحقيؽ أىدافيا األخرل، ككمثاؿ عمى 
تمكيؿ الحمالت االنتخابية مف أجؿ ايصاؿ أشخاص معينيف الى منصب معيف كمف ثـ : ىذا

 .استغالؿ امتيازاتيـ لصالح المؤسسة
 المعيار الوظيفي: الفرع الرابع

 الكظيفة المالية، كظيفة االنتاج،: حسب ىذا المعيار يقسـ األداء حسب كظائؼ المؤسسة كالمتمثمة في  
 كظيفة األفراد، كظيفة التسكيؽ، كظيفة التمكيف، كما كيضيؼ آخركف كظيفة البحث كالتطكير ككظيفة

 2 :العالقات العمكمية
يتمثؿ ىذا األداء في قدرة المؤسسة عمى بمكغ أىدافيا المالية بأقؿ التكاليؼ : أداء الوظيفة المالية -1

 .الممكنة

                                                             
 .89عبد الملٌك مزهوذة، مرجع سابق، ص -  1

2 -George R Terry, Stéphan G Franclin, les principes du management, Ed economica, 8 ed, paris, 1995, P325. 
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كيقصد بو عندما تستطيع المؤسسة تحقيؽ معدالت مرتفعة مف االنتاجية : أداء وظيفة االنتاج -2
مقارنة بمثيالتيا أك بالنسبة لمقطاع الذم تنتمي اليو، كانتاج منتجات بجكدة عالية كبتكاليؼ 

 .منخفضة تسمح ليا بالتنافس مع مثيالتيا كتخفيض نسبة تعطؿ اآلالت كالتأخر في تمبية الطمب
كيقصد بو األثر المتعمؽ بجيكد الفرد التي تبدأ بالقدرات : (الموارد البشرية)أداء وظيفة الفرد  -3

كادراؾ الدكر كالمياـ المتعمقة بكؿ فرد مف أفراد المؤسسة، كيتجمى أداء كظيفة الفرد مف خالؿ 
عائد األفراد، كعدد الحكادث كاالجراءات التأديبية التي : مجمكعة مف المؤشرات كالمعايير كمنيا

 .الخ...كمما قؿ عددىا دؿ ذلؾ عمى األداء الجيد، كأيضا عالقات أرباب العمؿ كالنقابات
يتمثؿ في قدرة كظيفة التسكيؽ عمى التحديد الجيد لمتطمبات العمالء : أداء وظيفة التسويق -4

كبالتالي محاكلة تمبيتيا كارضاءه كأيضا معرفة الحصص السكقية لممؤسسة كمحاكلة تنميتيا 
 :كتعظيميا، اذف يمكف تحديد ىذا النكع مف االداء مف خالؿ المؤشرات التالية

 السمعة* حصة السكؽ                         *
 مردكدية كؿ منتكج* ارضاء العمالء                                 *

يتمثؿ أداؤىا في القدرة عمى تكفير المكاد األكلية بجكدة عالية كفي اآلجاؿ : أداء وظيفة التموين -5
المحددة كبشركط دفع مرضية كالحصكؿ عمى آجاؿ تسديد المكرديف تفكؽ اآلجاؿ الممنكحة 

  .لمعمالء، كتحقيؽ استغالؿ جيد ألماكف التخزيف
يتمثؿ في قدرة المؤسسة عمى تكفير الجك المالئـ لالختراع : أداء وظيفة البحث والتطوير -6

 .كاالبتكار كالتجديد، كالتنكيع كالقدرة عمى ارساؿ منتكجات جديدة كمكاكبة التطكرات الحديثة
يتجسد ىذا األداء في قدرة المؤسسة عمى حسف تسيير عالقات : أداء وظيفة العالقات العمومية -7

المؤسسة االقتصادية مع مختمؼ األطراؼ الفاعمة معيا كارضائيـ كالمساىميف، المكظفيف، 
 .العمالء، المكرديف كأخيرا الدكلة
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 األداء المالي في المؤسسة االقتصادية: المبحث الثاني
  مصطمح األداء المالي يتبايف نسبيا مف مكاف الى آخر كمف قطاع الى آخر، كمف ىذا المنطمؽ ىناؾ 

غياب مفيـك تاـ لألداء المالي، فكؿ طرؼ يفسره بما يخدـ مصالحو فالمساىـ يسعى لتعظيـ ثرائو، 
كالمؤسسة تسعى نحك االستمرار كالبقاء، كالجياز الحككمي ييدؼ الى زيادة حصيمة الضرائب، كمف خالؿ 
ىذا المبحث سنقـك بتسميط الضكء عمى مصطمح األداء المالي انطالقا مف تحديد االطار المفاىيمي لو 

 .ككذا التطرؽ الى مختمؼ النقاط المتعمقة بو
 مفيوم األداء المالي: المطمب األول

فيك يساىـ في تشخيص الصحة   أك فشميا،األداء المالي المجاؿ المحدد لمدل نجاح المؤسسات يمثؿ  
 كمجابية المستقبؿ création de la valeurالمالية لممؤسسة لمعرفة مدل مقدرتيا عمى انشاء القيمة 

 1.مف خالؿ االعتماد عمى الميزانيات، جدكؿ حسابات النتائج، كالجداكؿ الممحقة
 تعريف األداء المالي : الفرع األول

انعكاس لقدرة كقابمية المؤسسة عمى تحقيؽ : "  ىناؾ عدة تعريفات لألداء المالي، فيناؾ مف يعرفو بأنو
األىداؼ كىذا عند ربط األداء المالي باألىداؼ، أك مف يعرفو بداللة النتيجة بغض النظر عف الكسائؿ 

، كىذا التعريؼ يعد محدكدا جدا ألنو مف الممكف أف 2"النتيجة النيائية لنشاط المؤسسة: "المستخدمة بأنو
تحقؽ المؤسسة االقتصادية النتيجة المطمكبة كلكف في المقابؿ يككف ىناؾ ىدر كبير في المكارد كىذا ليس 

 .بعقالني
تشخيص السالمة المالية لممؤسسة لمكقكؼ عمى مدل " كيرل بعض المفكريف بأف األداء المالي يتمثؿ في 

، مع 3"قدرتيا عمى خمؽ القيمة كمكاجية التحديات المستقبمية مف خالؿ االعتماد عمى الكشكفات المالية
األخذ بعيف االعتبار لمظركؼ االقتصادية لمقطاع الذم تنتمي اليو المؤسسة، كعمى ىذا األساس فاف 

 4.تشخيص األداء المالي يتـ بمعاينة المردكدية االقتصادية لممؤسسة كمعدؿ نمك األرباح
مدل قدرة المؤسسة االقتصادية عمى االستغالؿ األمثؿ " كيرل البعض اآلخر بأف األداء المالي يعبر عف 

 5".لمكاردىا المالية في االستخداـ القصير كطكيؿ األمد مف أجؿ تشكيؿ ثركة

                                                             
1 -Arnaud Thauvron, Evaluation des entreprise :technique de gestion, economica,paris ,2005, P23. 

 .131، ص2009دار الثقافة، عمان، مدخل تحلٌلً، –محاسبة الجودة ناظم حسن عبد السٌد، -  2
3 - Arnaud Thauvron, Evaluation des entreprises (technique de gestion), ed economica, paris, 2005, p23-25. 

 .42-41، ص ص 04مجلة الباحث، جامعة ورقلة، العدد قراءة فً األداء المالً والقٌمة فً المؤسسات االقتصادٌة، دادن عبد الغنً، -  4
المؤتمر العلمً الدولً حول األداء المتمٌز للمنظمات األداء المالً من منظور المحاكاة المالٌة، دادن عبد الغنً وكماسً محمد األمٌن، -  5

 .304، ص2005 مارس، 8/9والحكومات، جامعة قاصدي مرباح، ورقلة، 
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كعمى الرغـ مف تعدد تعاريؼ مصطمح األداء المالي نتيجة االستخداـ كالتطبيؽ المستمر لو اال أنو يكجد 
قاسـ مشترؾ يجمع بينيـ كىك مدل قدرة المؤسسة االقتصادية في تحقيؽ أىدافيا المالية المسطرة 

آلية تمكف مف نجاح المؤسسة "كاالستخداـ األمثؿ لممكارد، كمما سبؽ يمكف القكؿ بأف األداء المالي ىك 
االقتصادية في االستخداـ األمثؿ لمكسائؿ المالية المتاحة في المؤسسة مف أجؿ تحقيؽ األىداؼ 

 1".المسطرة
 

 خصائص األداء المالي: الفرع الثاني
 2:يتسـ األداء المالي بخصائص عديدة منيا

 األداء المالي أداة تعطي صكرة كاضحة عمى الكضع المالي القائـ في المؤسسة االقتصادية؛ 
 األداء المالي يحفز االدارة لبذؿ المزيد مف الجيد لتحقيؽ أداء مستقبمي أفضؿ مف سابقتو؛ 
  األداء المالي أداة تدارؾ االنحرافات كالمشاكؿ التي قد تكاجو المؤسسة كتحديد مكاطف القكة

 كالضعؼ؛
 األداء المالي كسيمة جذب المستثمريف لمتكجو لالستثمار في المؤسسة؛ 
 األداء المالي آلية أساسية كفعالة لتحقيؽ أىداؼ المؤسسة. 

 
 أىمية األداء المالي: الفرع الثالث

 3:بشكؿ عاـ يمكف حصر أىمية األداء المالي في أنو يمقي الضكء عمى الجكانب التالية
 تقييـ ربحية المؤسسة كاليدؼ منو ىك تعظيـ قيمة المؤسسة كثركة المساىـ؛ 
 تقييـ سيكلة المؤسسة كاليدؼ منو ىك تحسيف قدرة المؤسسة في الكفاء بااللتزامات؛ 
 تقييـ تطكر نشاط المؤسسة كاليدؼ منو معرفة سياسة المؤسسة في تكزيع األرباح؛ 
 تقييـ مديكنية المؤسسة كمف خالؿ معرفة مدل اعتماد المؤسسة عمى التمكيؿ الخارجي؛ 
 تقييـ تطكر حجـ المؤسسة مف أجؿ تحسيف القدرة الكمية لممؤسسة. 

 
 

                                                             
دراسة حالة مؤسسة المطاحن الكبرى للجنوب -استخدام أدوات المحاسبة االدارٌة فً تحسٌن األداء المالً للمؤسسة االقتصادٌةنوبلً نجالء، -  1

 .78، ص20014/20015رسالة مقدمة لنٌل شهادة الدكتوراه الطور الثالث فً العلوم التجارٌة، غٌر منشورة، جامعة محمد خٌضر بسكرة، بسكرة، 
 .45، ص2010دار حامد، األردن، األداء المالً وأثره على عوائد أسهم الشركات، محمد محمود الخطٌب، -  2
 .48-47محمد محمود الخطٌب، مرجع سابق، ص ص -  3
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 العوامل المؤثرة في األداء المالي: الفرع الرابع
 1: ىناؾ عكامؿ داخمية كأخرل خارجية، كتتمخص أىـ العكامؿ الداخمية لألداء المالي فيما يمي

 حيث يؤثر عمى األداء المالي مف خالؿ تقسيـ المياـ كالمسؤكليات المتعمقة : الييكؿ التنظيمي
بالكظيفة المالية كمف ثـ تحديد األنشطة كتخصيص المكارد الالزمة ليا، فضال عف تأثير طبيعة 
الييكؿ التنظيمي عمى اتخاذ القرارات المالية كمدل مالءمتيا لألىداؼ المالية المسطرة، كمدل 

 .تصحيحيا لطبيعة االنحرافات المكجكدة
 كيقصد بو مدل كضكح التنظيـ في المؤسسة، كادراؾ العامميف عالقة أىداؼ : المناخ التنظيمي

المؤسسة كعممياتيا كأنشطتيا باألداء المالي، حيث اذا كاف المناخ التنظيمي مستقر فانو منطقيا 
نضمف سالمة األداء المالي بصكرة ممحكظة كايجابية، كذلؾ جكدة المعمكمات المالية كسيكلة 
سريانيا بيف مختمؼ الفركع كالمصالح، كىذا ما يضفي الصكرة الجيدة لمنشاط المالي كبالتالي 

 .األداء المالي
 يقصد بيا تمؾ األساليب كالميارات الحديثة التي تخدـ األىداؼ المرجكة، كتكنكلكجيا : التكنكلكجيا

الخ، لذا كجب عمى المؤسسة االقتصادية ...االنتاج حسب الطمب، كتكنكلكجيا التحسيف المستمر
أف تكلي اىتماميا الكبير بالتكنكلكجيا المستخدمة كالتي يجب أف تنسجـ مع األىداؼ الرئيسية ليا، 
كذلؾ عف طريؽ التكيؼ كاالستيعاب لمستجداتيا بيدؼ المكائمة بيف التقنية كاألداء المالي، مما 

 .يضعيا أماـ حتمية تطكير ىذا األخير بما يالئـ التكنكلكجيا المستخدمة
 قد يؤثر حجـ المؤسسة كتصنيفيا عمى األداء المالي بشكؿ سمبي، فكبر حجـ : حجـ المؤسسة

المؤسسة يشكؿ عائقا لألداء المالي، ألف في ىذه الحالة تصبح االدارة أكثر تعقيدا كتشابكا، كقد 
يؤثر ايجابا مف ناحية أف كبر حجـ المؤسسة يتطمب عدد كبير مف المحمميف المالييف مما يساىـ 

 .في رفع جكدة األ داء المالي ليا كىذه الحالة ىي األكثر كاقعية
  كيؤثر في األداء المالي مجمكعة مف العكامؿ الخارجية كالتي يقصد بيا العكامؿ التي تخرج عف نطاؽ 

 2:الخ، كعمكما تتمثؿ أىـ العكامؿ الخارجية في.....تحكمو كاألكضاع االقتصادية كالسياسات االقتصادية
 يكجد العديد مف األشكاؿ التي يمكف أف تأخذىا أسكاؽ السمع االقتصادية، حيث يعتمد : السكؽ

ذلؾ عمى ىيكؿ السكؽ كالسمكؾ الذم تقـك المؤسسة باتباعو مف أجؿ تحقيؽ ىدفيا األساسي كىك 
                                                             

رسالة ماجستٌر، غٌر أثر األداء المالً على عوائد أسهم الشركات الصناعٌة المساهمة فً بورصة عمان، محمد محمود أحمد الخطٌب، -  1

 .40، ص2007منشورة، كلٌة ادارة المال واألعمال، عمان، 
 .138-136ناظم حسن عبد السٌد، مرجع سابق، ص ص -  2
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تعظيـ األرباح، كيؤثر السكؽ في األداء المالي مف ناحية قانكني العرض كالطمب، ففي حالة ما 
اذا كاف السكؽ منتعشا كفيو الطمب كثير ىذا سيؤثر بايجابية عمى األداء المالي، أما في الحالة 

 .العكسية فسنالحظ تراجع في األداء المالي
 تعتبر المنافسة سالح ذك حديف بالنسبة لألداء المالي في المؤسسة االقتصادية، فنراىا : المنافسة

قد تعتبر المحفز لتعزيزه عندما تكاجو المؤسسة تداعيات المنافسة فتحاكؿ جاىدة لتحسيف صكرتيا 
ككضعيا المالي عف طريؽ أدائيا المالي لتكاكب ىذه التداعيات، أما مف جية أخرل فاف لـ تكف 
المؤسسة أىال ليذه التداعيات ك ال تستطيع مكاجية المنافسة فاف كضعيا المالي يتدىكر كبالتالي 

 .األداء المالي يسكء
 اف األكضاع االقتصادية قد تؤثر عمى األداء المالي سكاء بطريقة سمبية أك : األكضاع االقتصادية

عمى العكس، فنجدىا مثال في األزمات االقتصادية، أك حاالت التضخـ تؤثر بالسمب عمى األداء 
المالي، أما في حالة ارتفاع الطمب الكمي أك دعـ الدكلة النتاج ما قد يؤثر بايجابية عمى األداء 

 .المالي
 : كيمكف تكضيح العكامؿ السابقة المؤثرة في األداء المالي في الشكؿ التالي
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:األداء المالً   

 . القٌمة االقتصادٌة المضافة .1

 . الربحٌة .2

 . النمو .3

 . المخاطر المالٌة .4

 

:المزاٌا التنافسٌة    

 . التمٌز .1

 . الكلفة المخفضة .2

 .اإلستجابة السرٌعة  .3

:مشاركة الشركة   

 . القدرة الممٌزة .1

 .قوة السوق .2

 .البنٌة التحتٌة للشركة .3

 .التدفقات النقدٌة المتوازنة .4

 .المزاٌا العالمٌة .5

:هٌكل المنافسة   

 .المنافسة .1

 .الداخلون الجدد .2

 .البدائل .3

 .العمالء .4

 .المجهزون .5

 

:تنفٌذ العملٌة   

 . تطوٌر المنتج .1

 . إدارة الطلب .2

 .  إنجاز األمر .3

 

:القدرة التنظٌمٌة   

 القٌادة .1

 . التعلم .2

 .االستجابة للمتغٌرات .3

 

 العوامل المؤثرة في األداء: 07الشكل رقم 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 .137، ص2009دار الثقافة، عماف، مدخل تحميمي، –محاسبة الجودة  ناظـ حسف عبد السيد، :المصدر
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  يالحظ مف الشكؿ أف األداء المالي يحتؿ الصدارة أماـ مجمكع المتغيرات األخرل لممؤسسة، حيث 
 .تساىـ ىذه األخيرة فيما بينيا في دعـ كتعزيز األداء المالي نحك التميز كبالتالي تحقيؽ األىداؼ

 
 مداخل األداء المالي: الفرع الخامس

 .  اف المؤسسة التي تتميز بأداء مالي أفضؿ ىي التي تجمع بيف الكفاءة كالفعالية كتسيرىما بشكؿ جيد
الحصكؿ عمى أكبر "يتمثؿ جكىر الكفاءة في تعظيـ الناتج كتدنية التكاليؼ، كتعرؼ بأنيا : الكفاءة- أوال

 1".كمية مف المخرجات أم النتائج مقابؿ استخداـ أقؿ كمية أك أقؿ تكمفة مف المكارد كالكسائؿ
كما كتعرؼ عمى أنيا االستخداـ األمثؿ لممكارد المؤسساتية بأقؿ تكمفة ممكنة، كتقاس الكفاءة بالعالقة 

  2:التالية
 Mr/Rm= الكفاءة                       

 المخرجات = Rm:حيث
Mr      = المدخالت 

؛ فكمما كانت المخرجات أكبر مف (المكارد)كالمدخالت  (النتائج)لذا فمفيـك الكفاءة يربط بيف المخرجات  
 3.المدخالت تـ الحكـ عمى المؤسسة بأنيا ذات كفاءة

 4:كما كيرتكز مفيـك الكفاءة عمى مؤشريف أساسييف ىما
 مدل تكفر المكارد المممكسة كغير المممكسة؛ 
 سبؿ تحقيؽ األىداؼ عف طريؽ االستخداـ األمثؿ لممكارد المتاحة. 

 :الفعالية- ثانيا
ينظر الباحثكف في عمـ التسيير الى مصطمح الفعالية عمى أنو أداة مف أدكات مراقبة التسيير في  

 مدل قدرة "المؤسسة، كتعتبر الفعالية المعيار الذم يعكس درجة تحقيؽ األىداؼ المسطرة، فيي يقصد بيا 
، مما يدؿ عمى المقارنة بيف عنصريف ىما األىداؼ المخططة التي تسعى 5"المؤسسة عمى تحقيؽ أىدافيا

 المؤسسة الى تحقيقيا كاألىداؼ المنجزة فعميا؛
 

                                                             
1 - Michel Garvais, Contrôle de gestion, ed Eiconomica, Paris, 1994, P14. 

 .219، ص2009مجلة الباحث، العدد السابع،ورقلة، الجزائر، تحلٌل األسس النظرٌة لمفهوم األداء، الشٌخ الداوي، -  2
3 - Michel Garvais, OP CIT, P14. 

 .38، ص2009دار وائل، عمان، أساسٌات األداء وبطاقة التقٌٌم المتوازن، وائل محمد صبحً ادرٌس وطاهر محسن منصور الغالً، -  4
باتنة، –دراسة مٌدانٌة بشركة االسمنت عٌن التوتة الجودة كمدخل لتحسٌن األداء االنتاجً للمؤسسات الصناعٌة الجزائرٌة، الهام ٌحٌاوي، -  5

 .46، ص2007مجلة الباحث، العدد الخامس، ورقلة، 
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 1: كتقاس الفعالية بالنسبة التالية
 Rp/Rm= الفعالية               

 قيمة المخرجات المتكقعة = Rp:حيث
     Rm =قيمة المخرجات الفعمية. 

القدرة عمى تدنية مستكيات استخداـ المكارد دكف المساس باألىداؼ "كما تعرؼ الفعالية أيضا بأنيا 
 . 2"المسطرة التي تقاس بالعالقة بيف النتائج كعكاممو أك النتائج كالمكارد المستخدمة
 :(الفعالية كالكفاءة)كالشكؿ المكالي يمثؿ مصفكفة الفعالية كالكفاءة، باعتبار أف المدخميف متكامميف 

 
 مصفوفة الفعالية والكفاءة: 08الشكل  رقم

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 .49، ص2009دار كائؿ، عماف، أساسيات األداء وبطاقة التقييم المتوازن،  كائؿ محمد صبحي ادريس كطاىر محسف منصكر الغالبي، :المصدر
 

                                                             
 .219الشٌخ الداوي، مرجع سابق، ص-  1
 .87عبد الملٌك مزهودة، مرجع سابق، ص -  2
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  يتضح مف الشكؿ ضركرة أف تجمع المؤسسة االقتصادية كتحقؽ عنصرم الكفاءة كالفعالية، فيذا مف 
شأنو أف يكصميا الى تحقيؽ أىدافيا كخططيا المكضكعة، فالمؤسسة الفعالة كغير الكفؤة تستطيع أف 

تحقؽ أىدافيا لكف ىذا ما يسمح ليا بالبقاء في األجؿ القصير فقط، فال يمكنيا أف تستمر كاالستمرارية 
ىي أىـ ىدؼ تصبك لو أم مؤسسة اقتصادية، كنفس الشيء عندما تككف المؤسسة كفؤة كغير فعالة فإنيا 

لف تحقؽ األىداؼ المسطرة رغـ أنيا تستخدـ المكارد بكفاءة كبالتالي فانيا تصبح ميددة بالفشؿ، أما 
المؤسسة التي تككف غير كفؤة كغير فعالة فمصيرىا الفشؿ ذلؾ ألنيا حققت األىداؼ الخاطئة بالطريقة 

 .الخاطئة
 

 قياس األداء المالي: المطمب الثاني
القياس، : تعد عممية قياس األداء المرحمة األكلى مف عممية الرقابة كالمتمثمة في ثالث مراحؿ أساسية  

مف الضركريات التي تقـك عمييا عممية تقييـ األداء، فدائما مايسبؽ المقارنة كتصحيح االنحراؼ كىي 
 .القياس التقييـ

 
 تعريف قياس األداء المالي: الفرع األول

تحديد كمية أك " يعتبر قياس األداء المالي مف بيف أىـ المرتكزات األساسية في المؤسسة، كالقياس ىك  
طاقة عنصر معيف، كغياب القياس يدفع المسير الى التخميف كاستخداـ الطرؽ التجريبية التي قد تككف أك 

عممية اكتشاؼ كتحسيف تمؾ األنشطة التي "كما كيعرؼ قياس األداء المالي بأنو ، "1ال تككف ذات داللة
تؤثر عمى ربحية المؤسسة، كذلؾ مف خالؿ مجمكعة مف المؤشرات ترتبط بأداء المؤسسة في الماضي 

، كأيضا تعرؼ عممية 2"كالمستقبؿ بيدؼ تقييـ مدل تحقيؽ المؤسسة ألىدافيا المحددة في الكقت الحاضر
عممية تحديد القيـ الرقمية لألشياء أك لألحداث كفقا لقكاعد معينة كالتي يجب أف : " قياس األداء بأنيا

 3".تككف متكافقة مع خصائص األشياء أك األحداث مكضكع القياس
 اف عممية قياس األداء المالي ال يمكف أف تككف فعالة اال اذا ارتبطت بالنتائج ككيفية الحصكؿ عمييا، 

كقياس األداء ال يتـ في أغمب الحاالت اال بتكفر مجمكعة مف المعايير كالمؤشرات التي تمكف مف تحديده 
 .كتحديد تطكراتو المحققة اذا استمـز األمر مقارنة بينو كبيف األداء السابؽ لو

 : كيظير ىيكؿ قياس األداء المالي في الشكؿ التالي

                                                             
1  - George R Terry, Stéphane G Franclin, OP CIT ,P49. 

مدخل –قٌاس األداء فً المنظمات الحكومٌة "ورقة عمل مقدمة فً ندوة النشأة والتطور التارٌخً واألهمٌة، : قٌاس األداءعبد الرحٌم محمد، -  2

 .193، ص 2007، القاهرة، "قائمة قٌاس االنجاز المتوازنة
 .150مدحت أبو النصر، مرجع سابق، ص -  3
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الرؤٌا

المستقبلٌة

للمنظمة

المالٌة            السوق    

اإلنتاجٌة           المرونة             رضا                           
العمالء

الضٌاع      دورة الوقت          التوصٌل            الجودة

العمــــلــــٌـــــــــــــــــــــــــات

 ىيكل قياس األداء المالي: 09الشكل رقم 
 

 
 
 

 
 المقاييس

 
 
 
 
 

 
 

 
 دار كائؿ، ،أساسيات األداء وبطاقة التقييم المتوازن كائؿ محمد صبحي ادريس، طاىر محسف منصكر الغالبي، :المصدر

. 68 ص،2009عماف، 
 

كيمثؿ مكضكع قياس األداء المالي أىمية بالغة لمتقييـ الجيد لو، مف خالؿ البحث في المقاييس كالمؤشرات   
 .المالئمة لمتكازف الفعاؿ الذم يعكس العكامؿ الحاسمة لنجاح المؤسسة االقتصادية

 
 أىداف قياس األداء المالي: الفرع الثاني

اف الغرض األساسي مف قياس األداء المالي في المؤسسة االقتصادية ىك تكفير المدخالت الدقيقة   
لعممية التقييـ، كبالتالي المساىمة في اتخاذ القرارات المناسبة بما يخدـ األىداؼ المسطرة، كيندرج ضمف 

 1:ىذا اليدؼ األساسي جممة مف األىداؼ الجزئية التي تصب في مجمميا نحكه، حيث يتمثؿ أىميا في

                                                             
 .72-70وائل محمد صبحً ادرٌس وطاهر محسن منصور الغالبً، مرجع سابق، ص ص -  1

 األىداف

 الكفاءة الداخلٌة

 

 

 

 

 

 

                        

 

 

 الكفاءة الخارجٌة
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  اف اليدؼ مف عممية قياس األداء المالي المساىمة بشكؿ فعاؿ في صياغة التقارير المتعمقة
باجراء العمؿ كالبرامج، مف خالؿ تبياف مختمؼ االيجابيات التي ال بد كأف يركز عمييا، ككذا 

 االنحرافات التي ال بد ك اتخاذ االجراءات المالئمة لتصحيحيا؛
  تركيز االىتماـ عمى ما ىك كاجب انجازه مف تكفير المكارد كالطاقات، باالضافة الى ككنو يشكؿ

تغذية عكسية فيما يتعمؽ بالمسار نحك األىداؼ، فيك بذلؾ يبرز مختمؼ الفجكات بيف النتائج 
كاألىداؼ مما يسيؿ عممية تعديميا، كىذا مف شأنو أف يساىـ بشكؿ كبير في تحقيؽ األىداؼ 

 المرجكة؛
  يؤدم قياس األداء المالي بطبيعة الحاؿ الى تحسينات ممحكظة عمى مختمؼ المستكيات مف انتاج

 الخ؛ مف خالؿ جمع المعمكمات المالية لمختمؼ المصالح كمعالجتيا؛....كخدمات كتسكيؽ ك
 الحصكؿ عمى تبريرات لمختمؼ التكاليؼ؛ 
  التحسيف في األداء المالي، فمف خالؿ معرفة المؤسسة لكاقع أداءىا المالي بعد القياـ بعممية

 1.قياسو، فانو مف السيؿ عمييا أف تقـك بالتحسينات الممكنة لألداء المالي المستقبمي
 
 مزايا وعيوب قياس األداء المالي: الفرع الثالث 

 2: تشكؿ عممية قياس األداء المالي خطكة ذات فائدة كبيرة ليا ألنيا
 تساىـ في اضفاء خاصية المصداقية في عرض الكضعية المالية لممؤسسة؛ 
 تعنى بتكفير قدر كاؼ مف البيانات كالمعمكمات ذات المكضكعية الكبيرة؛ 
 ترتبط باألىداؼ المسطرة لممؤسسة االقتصادية؛ 
 تقـك عمى مؤشرات كمقاييس مالية التي مف شأنيا أف تعكس نجاح المؤسسة في بيئة تنافسية؛ 
 تساعد في تحديد ما اذا كانت تحقؽ متطمبات العمالء أـ ال كبالتالي البحث في سبؿ ارضائيـ. 
كعمى الرغـ مف األىمية الكبيرة التي تكتسييا عممية قياس األداء المالي اال ىناؾ مف الباحثيف مف شكؾ  

 :في ايجابيتيا مف خالؿ

                                                             
 .72-70ص -وائل محمد صبحً ادرٌس وطاهر محسن منصور الغالبً، مرجع سابق، ص-  1
 .90نوبلً نجالء، مرجع سابق، ص-  2
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  اف نتائج عممية قياس األداء المالي خاصة كاف كانت سمبية مف شأنيا أف تحدث خمال كاضطرابا كىبكطا
في الركح المعنكية لمعماؿ كالمسيريف عمى حد سكاء، كفي المقابؿ لما تككف ايجابية قد تكلد شعكرا 

 بالرضا كىذا مف شأنو أف يحد مف العزيمة في البحث عف سبؿ التطكير؛
  غالبا ما تتسـ النتائج المنتظرة مف عممية قياس األداء المالي في المؤسسة االقتصادية بالذاتية خاصة

 أثناء اختيار المقاييس المستعممة، كأيضا عندما تككف ىذه المقاييس نكعية كليست كمية؛
  في حالة كجكد نتائج سمبية بعد القياـ بعممية القياس فانو مف الصعب في الكثير مف األحياف اثبات

 السبب كتفسير النتيجة؛
 قد يككف الدافع األساسي كراء عممية القياس ىك الدافع السياسي أكثر مف ككنو دافع تقييمي؛ 
 1.قصكر المؤشرات كالمقاييس المستخدمة في قياس األداء المالي عمى اآلجاؿ القصيرة 

 
 طريقة قياس األداء المالي: الفرع الرابع

  لقياس األداء المالي ألم شركة يتـ تصنيؼ النسب المالية الى ثالث مجمكعات األكلى متعمقة بنسب 
الربحية، كالثانية متعمقة بنسب األداء، كالثالثة نسب المديكنية كالسيكلة، كىي بمجمكعيا تككف قيمة األداء 

 2:المالي الذم يتحدد بالصيغة التالية
 .معدل نسبة المديونية والسيولة+معدل نسب األداء +معدل نسب الربحية = األداء المالي

 كيتـ ايجاد معادلة الخط المستقيـ بقيمة األداء المالي باعتماد طريقة تحميؿ العكامؿ، بالرجكع الى 
 3: كبالخطكات التاليةSPSSالمجمكعة االحصائية لمعمـك االنسانية 

 .احتساب القيمة الفعمية لمنسب المالية المختارة .1
 .ايجاد االرتباط بيف ىذه النسب .2
 .(عدد ىذه العكامؿ يساكم النسب المالية المختارة)تحديد العكامؿ غير المتعاقبة لممصفكفة  .3
مرحمة التعاقب لمعكامؿ حيث يتفؽ الباحثيف عمى أف العكامؿ غير المتعاقبة ال تمثؿ عكامؿ بناء  .4

مفيدة، كبالتالي يتـ تحكيؿ العكامؿ غير المتعاقبة الى عكامؿ متعاقبة ذات نفع أكبر باستخداـ 
 .برنامج رياضي يتـ فيو تحكيؿ العكامؿ الى عدد محدد قابؿ لالحتساب

                                                             
 .91نوبلً نجالء، مرجع سابق، ص -  1

 .سٌتم التطرق الى مختلف مؤشرات قٌاس األداء المالً فً المباحث الالحقة- 1
-، صwww.aleq.com/2009/05/25، 5705ناصر محمد العدٌلً، كٌف نقٌس مؤشرات األداء، صحٌفة االقتصادٌة االلكترونٌة، العدد -  3

 .5-4ص
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 :كعمى ضكء ذلؾ يتـ تحديد معادلة احتساب القيمة النيائية لألداء المالي كمايمي .5
 

FP(Y)= C1 R1 + C2 R2 + C3 R3 +……………..+ Cn Rn +C 
 :حيث أف

Y =األداء المالي لمشركات 
C1 =كزف النسبة األكلى المحتسب 
R1 =النسبة األكلى 
n =عدد النسب 
C =مقدار ثابت 

 
 تقييم األداء المالي وأىميتو بالنسبة لممؤسسة االقتصادية: المطمب الثالث

  تعتبر المؤسسة الركيزة األساسية في االقتصاد الكطني كالدكلي، كلذلؾ ظيرت الحاجة الى تقييـ أداءىا 
كىذا لمتأكد مف كفاءة كؿ العكامؿ المساىمة في بقائيا، كتعتبر عممية القياس بمثابة القاعدة األساسية 

 .لعممية التقييـ، ىذا األخير الذم يعتبر بمثابة الكظيفة األساسية كالالزمة في المؤسسة االقتصادية
 

 تعريف تقييم األداء: الفرع األول
دائيا، كىك أتقييـ األداء المؤسسي عممية تسعى االدارة مف خالليا الى تحديد العناصر لدييا كشكؿ   

مختمؼ األحداث كسيمة فعالة لمحصكؿ عمى حقائؽ كبيانات مف شانيا أف تساعد عمى تحميؿ كفيـ 
تقييـ نشاط الكحدة االقتصادية : " كالعمميات المتعمقة بالمؤسسة، كينظر الى عممية تقييـ األداء عمى أنيا

عمى ضكء ما تكصمت اليو مف نتائج في نياية فترة مالية معينة، كىي تيتـ أكال بالتحقؽ مف بمكغ األىداؼ 
المخططة كالمحددة مسبقا، كثانيا بقياس كفاءة الكحدة في استخداـ المكارد المتاحة سكاء كانت مكارد بشرية 

، مف ىذا التعريؼ يتضح أف األداء في المؤسسة يمكف الحكـ عميو بقياس النتائج المتحصؿ 1"أك رأسمالية
ككفاءتيا  (نسبة انجاز اليدؼ)عمييا في نياية فترة محددة كالتي يمكف أف تفسر فعالية المؤسسة 

 .(االستخداـ العقالني لممكارد)

                                                             
 .30السعٌد فرحات جمعة، مرجع سابق، ص-  1
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تقديـ حكـ ذك قيمة حكؿ تسيير المكارد الطبيعية : " أما تقييـ األداء المالي في المؤسسة فيعرؼ بأنو
كالمادية كالمالية، أم قياس النتائج المحققة أك المنتظرة كمف ثـ مدل تحقيؽ األىداؼ لمعرفة مستكل 

، كما كيعرؼ عمى أنو العالقة بيف العناصر المككنة لممركز المالي 1"الفعالية كالحكـ عمى درجة الكفاءة
، حقكؽ المساىميف)لممؤسسة  لمكقكؼ عمى درجة التكازف بيف ىذه  (النشاط التشغيمي/األصكؿ، الخصـك

العناصر، كبالتالي تحديد مدل متانة المركز المالي لممؤسسة، كعمى ضكء ذلؾ يمكف قياس التنبؤ بالفشؿ 
مدل تحقيؽ القدرة االيرادية كالكسبية في المؤسسة، حيث أف األكلى تعني قدرة "، كما يقصد بو 2المالي

المؤسسة عمى تكليد ايرادات سكاء مف أنشطتيا الجارية أك الرأسمالية أك االستثنائية، بينما تعني الثانية 
قدرة المؤسسة عمى تحقيؽ فائض مف أنشطتيا مف أجؿ مكافئة عكامؿ اإلنتاج كفقا لمنظرية الحديثة، 

 3".كالبعض يعرفو بمدل تمتع كتحقيؽ المؤسسة ليامش أماف يزيؿ عنيا العسر المالي
 يستكجب األمر أف يؤدم تقييـ األداء المالي الى تحقيؽ نتائج ايجابية مف ناحية تحسيف األداء كرفع 
الكفاية عند تحقيؽ األىداؼ المرسكمة، كذلؾ ألف اليدؼ المنتظر مف تقييـ األداء المالي ليس الكشؼ 

 .عف أكجو الخمؿ كاالنحرافات كانما أيضا يساىـ في تحميؿ أسبابيا بقصد الكصكؿ لكسائؿ لعالجيا
 4:اف عممية تقييـ األداء الناجحة ال بد أف تتسـ بالخصائص التالية

 أف تشمؿ جميع الكحدات االقتصادية كأنشطتيا؛ 
 أف تككف جميع المؤشرات كالمقاييس المستخدمة أثناء عممية التقييـ كاضحة بالنسبة لمقائـ بالتقييـ؛ 
 أف تتميز بالسرعة المكافقة لألداء المقيـ الذم يتسـ بالحركية؛ 
 التكامؿ مع العممية اإلدارية كاإلستراتيجية؛ 
 االستمرارية في التقييـ عمى األجؿ الطكيؿ بصفة دكرية كمنتظمة. 

 :أما الركائز التي يجب أف تتكفر في عممية التقييـ فتتمثؿ في
 التحديد الدقيؽ لألىداؼ الرئيسية كاألىداؼ الجزئية؛ 
  االختيار السميـ لممقاييس كالمؤشرات المستعممة كال بد أف تركز عمى أىداؼ المؤسسة المحددة

 سمفا؛
 تدريب المقيميف تدريبا جيدا عمى ىذه المقاييس كالمؤشرات؛ 

                                                             
 .39، ص 2000، دار المرٌخ، الرٌاض، األداء المالً لمنظمات األعمالالسعٌد فرحات جمعة، -   1
، بحث مقدم الى استخدام مؤشرات النسب المالٌة فً تقوٌم األداء المالً والتنبؤ باألزمات المالٌة للشركاتمحمود جالل أحمد، طالل الكسار، -  2

 .07، ص2009المؤتمر العلمً الدولً السابع لكلٌة االقتصاد والعلوم االدارٌة جامعة الزرقاء الخاصة، 
 .34مرجع سابق، صقٌاس وتقٌٌم األداء المالً فً المؤسسات االقتصادٌة، دادن عبد الغنً، -  3
مداخلة مقدمة فً الملتقى الدولً الثانً حول عملٌات المصادر الخارجٌة كمدخل لتحسٌن أداء المؤسسة االقتصادٌة، محمد الصغٌر قرٌشً، -  4

 .111، ص2011 نوفمبر 23و22األداء المتمٌز للمنظمات والحكومات، جامعة ورقلة، الجزائر، ٌومً 
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 تكفير المعمكمات كالبيانات الالزمة لقياس األداء المالي؛ 
 التغذية العكسية في الكقت المناسب. 

كيمكف القكؿ أف عممية تقييـ األداء المالي تساىـ في التأكد مف كفاءة استخداـ المكارد المتاحة مف جية، 
كمف جية أخرل يساىـ في التحقؽ مف تنفيذ األىداؼ المسطرة، كأيضا تيتـ بمختمؼ األنشطة في 

 .المؤسسة كتتأكد مف حسف سيرىا
كمف أجؿ أف تتمكف عممية تقييـ األداء المالي مف تحقيؽ أىداؼ اجرائيا، ال بد كأف تتكفر فييا مجمكعة 

 1:مف الشركط كىي
 فيجب عمى المؤسسة أف تتحصؿ عمى المعمكمات بمختمؼ الطرؽ : تكفر المعمكمات الكافية

 .المتاحة لدييا، كذلؾ بمعالجة جميع المعطيات المتكفرة لدييا
 يجب عمى المؤسسة تحديد معدالت معيارية لألداء المالي تمكنيا : تحديد معدالت األداء المرغكب

 .مف تحديد نسبة انجازاتيا كتطكرات أدائيا، كىذا مف أجؿ تسييؿ عممية المقارنة
 كيعني ذلؾ عدـ االقتصار عمى فترة زمنية معينة، بؿ يجب أف تمارس : استمرارية عممية التقييـ

 .عمى طكاؿ حياة المؤسسة كعمى فترات دكرية قد تطكؿ أك تقصر
 

 :أىمية تقييم األداء بالنسبة لممؤسسة االقتصادية: الفرع الثاني
يعتبر تقييـ األداء بمثابة مراجعة كمراقبة لبقية سياسات مديرية تسيير المكارد البشرية، فمف خالؿ نتائج  

 2:تقييـ األداء تستطيع االدارة الحكـ عمى
  مدل نجاح سياسة االختيار، اذ أف التقييـ يفحص ما اذا كاف الشخص المناسب مكمفا بالكظيفة

 .التي تتفؽ مع ميكلو كقدراتو كتتناسب مع مؤىالتو كتنسجـ مع مستكل طمكحو
  تقرير مدل سالمة االختبارات التي تجرل لمعامميف، أك بمعنى آخر مدل تكافر خاصيتا الصدؽ

 .كالثبات
  مدل صالحية برامج التدريب، أم مدل استجابتيا لمحاجة الى التدريب، كمدل فعالية ىذه البرامج

 .كتنمية ميارات العامميف  كزرع القيـ الثقافية المناسبة
  كيتبيف لالدارة ما اذا كاف نظاـ الحكافز مناسب كيستجيب لحاجيات األفراد كتطمعاتيـ، أك ما اذا

 .كاف خمؿ أك قصكر في منظكمة الحكافز
                                                             

 .138صالح الدٌن حسن السٌسً، مرجع سابق، ص-  1
مداخلة مقدمة فً الملتقى الدولً الثانً حول عملٌات المصادر الخارجٌة كمدخل لتحسٌن أداء المؤسسة االقتصادٌة، محمد الصغٌر قرٌشً، -  2

 .111، ص 2011نوفمبر23 و22األداء المتمٌز للمنظمات والحكومات، جامعة ورقلة، الجزائر، ٌومً 
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  كما يستدؿ عمى قدرات المشرفيف عمى قيادة مرؤكسييـ كتكجيييـ خصكصا اذا انتظمت عممية
التقييـ كتضمنت ىذه األخيرة تقييما متبادال بيف المشرفيف كمرؤكسييـ، فاف ذلؾ يتبعو المشرؼ مع 

 .العماؿ
  يساىـ تقييـ األداء في تقييـ كؿ مف طرؽ العمؿ كأداء العماؿ اذ تعكس المعمكمات ما اذا كاف

مكاف القياـ بتنفيذ المطمكب يتـ بشكؿ أفضؿ أـ ال؟، ىؿ تـ كضع الخطط بشكؿ جيد؟، ىؿ 
نظمت األشياء بشكؿ جيد؟، ىؿ كاف التنسيؽ كاالتصاالت كافييف؟، ىؿ تكافرت المكاد 

الضركرية؟، ال شؾ أف االجابة الصحيحة عمى مثؿ ىذه الحاالت ليا أىمية كبيرة في امداد 
 .سياسة مديرية المكارد البشرية، كالنظاـ الكمي لممؤسسة بمعمكمات قيمة التخاذ قرارات مستقبمية

  يعتمد تقييـ األداء كمدخؿ التخاذ القرارات المتعمقة باألفراد، كتكفير الكسائؿ التي تساعد المديريف
في تكجيو كتطكير أداء األفراد كالتخطيط المستقبمي لمعمؿ كتنمية الميارات كالقدرات كالعالقات 

 .بيف مختمؼ مستكيات اتخاذ القرار مف ناحية، كالعامميف مف ناحية أخرل
 اذف فاألداء المالي يستمد أىميتو مف الفكائد التي يكفرىا لممؤسسة االقتصادية، حيث يعتبر مف أىـ الركائز 

التي يعتمد عمييا لتسطير السياسات العامة بالنسبة لممؤسسة االقتصادية، كما كيكفر لالدارة مختمؼ 
المعمكمات المالية التي مف شأنيا أف تساعدىا في اتخاذ القرارات المناسبة، بغض النظر عف نكعية ىذه 

 .القرارات
 

 مراحل عممية تقييم األداء المالي: الفرع الثالث
 عمكما يمكف حصر مراحؿ عممية تقييـ األداء المالي في خمسة مراحؿ أساسية مكممة لبعضيا البعض، 

أكال جمع البيانات كالمعمكمات الضركرية لعممية التقييـ، ثانيا تحميؿ كدراسة البيانات : كىي بالترتيب كما يمي
كالمعمكمات االحصائية، ثالثا اجراء عممية التقييـ، رابعا اتخاذ القرار المناسب عف نتائج التقييـ، خامسا 

 1. تحديد المسؤكليات كمتابعة العمميات التصحيحية لالنحرافات
حيث تتطمب عممية تقييـ األداء تكفير البيانات كالمعمكمات كالتقارير : جمع المعمومات الضرورية- أوال

كالمؤشرات الالزمة لحساب النسب كالمعايير المطمكبة لمعممية عف نشاط المؤسسة، حيث يمكف الحصكؿ 
عمييا مف حسابات االنتاج كاألرباح كالخسائر كالميزانية العمكمية، المعمكمات المتكفرة عف الطاقات 

االنتاجية كرأس الماؿ كعدد العامميف، اف جميع ىذه المعمكمات تخدـ عادة عممية التقييـ خالؿ السنة 
المعنية، اضافة لممعمكمات المتعمقة بالسنكات السابقة كالبيانات عف أنشطة المؤسسات المشابية في نفس 

 .القطاع أك في االقتصاد الكطني، أك مع بعض المؤسسات في الخارج ألىميتيا في اجراء المقارنات
 

                                                             
 .39، ص2007دار المناهج للنشر والتوزٌع، عمان، األردن، تقوٌم األداء، مجٌد الكرخً، -  1
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لمكقكؼ عمى مدل دقتيا كصالحيتيا لحساب : تحميل ودراسة البيانات والمعمومات اإلحصائية- ثانيا  
المعايير كالنسب كالمؤشرات الالزمة لعممية تقييـ األداء، حيث يتعيف تكفير مستكل مف المكثكقية 

كاالعتمادية في ىذه البيانات كقد يتـ االستعانة ببعض الطرؽ اإلحصائية المعركفة لتحديد مدل المكثكقية 
 .بيذه البيانات

باستخداـ المعايير كالنسب المالئمة لمنشاط الذم تمارسو الكحدة االقتصادية : اجراء عممية التقييم- ثالثا
عمى أف تشمؿ عممية تقييـ النشاط العاـ لمكحدة، أم جميع أنشطة مراكز المسؤكلية فييا بيدؼ التكصؿ 

 .الى حكـ مكضكعي كدقيؽ يمكف االعتماد عميو
اف نشاط الكحدة يرتكز عمى ضماف األىداؼ المخططة، : اتخاذ القرار المناسب عن نتائج التقييم- رابعا

كاف االنحرافات التي حصمت في النشاط قد حصرت جميعيا كبتحديد أسبابيا فاف الحمكؿ الالزمة لمعالجة 
 .ىذه االنحرافات قد اتخذت، كالخطط قد كضعت لمسير بنشاط الكحدة نحك األفضؿ في المستقبؿ

اف تحديد المسؤكليات كمتابعة : تحديد المسؤوليات ومتابعة العمميات التصحيحية لالنحرافات- خامسا
العمميات التصحيحية لالنحرافات التي حدثت في الخطة االنتاجية، كتغذية نظاـ الحكافز بنتائج التقييـ 
كتزكيد اإلدارات التخطيطية كالجيات المسؤكلة عف المتابعة بالمعمكمات كالبيانات التي تمخضت عف 

 1.عممية التقييـ لالستفادة منيا في رسـ الخطط القادمة، كزيادة فعالية المتابعة كالرقابة
 

 2: كيمكف تمخيص عممية تقييـ األداء في الخطكات التالية
  دراسة كتقييـ النسب، كبعد استخراج النتائج يتـ معرفة االنحرافات كالفركقات كمكاطف ضعؼ األداء

المالي الفعمي، كىذا مف خالؿ مقارنتو باألداء المتكقع أك مقارنتو بأداء المؤسسات التي تعمؿ في 
 نفس القطاع؛

  الحصكؿ عمى مجمكعة القكائـ كالتقارير المالية السنكية، حيث اف مف خطكات األداء المالي اعداد
 المكازنات المالية كالقكائـ السنكية المتعمقة بأداء المؤسسات خالؿ فترة زمنية معينة؛

  احتساب مقاييس مختمفة لتقييـ األداء مثؿ نسبة الربحية كالسيكلة كالرفع المالي، كاختيار األدكات
 المالية التي تستخدـ في عممية تقييـ األداء المالي؛

 كضع التكصيات المالئمة معتمديف في ذلؾ عمى عممية تقييـ األداء المالي مف خالؿ النسب. 
  
 
 

                                                             
 .39مجٌد الكرخً، مرجع سابق،  ص-  1
مداخلة مقدمة فً الملتقى دور النقارٌر المالٌة فً تقٌٌم األداء المالً فً المؤسسات االقتصادٌة، مسعود درواسً وضٌف هللا محمد الهادي، -  2

، 2011 نوفمبر 23 و22نمو المؤسسات واالقتصادٌات بٌن األداء المالً وتحدٌات األداء البٌئً، جامعة قاصدي مرباح، ورقلة، ٌومً : الدولً
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 :  كيمكف تمخيص مراحؿ تقييـ األداء المالي السابقة في الشكؿ التالي
 

 مراحل تقييم األداء المالي: 10الشكل رقم 
 

 
 
 
 
 

 .2007مف اعداد الباحثة، باالعتماد عمى مجيد الكرخي، تقكيـ األداء، دار المناىج لمنشر كالتكزيع، عماف، األردف، : المصدر
 

 
 المؤشرات المالية ومحاسبة القيمة العادلة: المبحث الثالث

  يتكقؼ األداء المالي لممؤسسة االقتصادية عمى قدرتيا عمى انشاء القيمة كىذا تبعا ألىداؼ النظرية المالية 
 .يمكنيا تقييـ األداء الماليالحديثة، كىذا ال يتحقؽ اال مف خالؿ مؤشرات 

 
 مصادر معمومات تقييم األداء المالي: المطمب األول

تعد مرحمة جمع المعمكمات األكلى كاألىـ في مراحؿ عممية تقييـ األداء المالي، فجمع المعمكمات ىي نقطة   
 .االنطالؽ، فيشترط في المعمكمات الجكدة كأف تككف في الكقت المناسب، كىناؾ عدة مصادر ليا

 المصادر الخارجية: الفرع األول
 : تتحصؿ المؤسسة عمى ىذا النكع مف المعمكمات مف محيطيا الخارجي، كيمكف تصنيفيا الى نكعيف

كتتعمؽ ىذه المعمكمات بالظرؼ االقتصادم، حيث تبيف الكضعية العامة لالقتصاد : المعمومات العامة -1
في فترة معينة كسبب اىتماـ المؤسسة بيذا النكع مف المعمكمات ىك تأثر نتائجيا بطبيعة الحالة 

االقتصادية لممحيط كالتضخـ كالتدىكر، حيث تساعد ىذه المعمكمات عمى تفسير نتائجيا كالكقكؼ 
 1.عمى حقيقتيا

تقـك بعض المنظمات المتخصصة بجمع المعمكمات الخاصة بالقطاع كنشرىا : المعمومات القطاعية -2
لتستفيد منيا المؤسسات في اجراء مختمؼ الدراسات المالية كاالقتصادية، فمثال يجمع مركز الميزانيات 

                                                             
 .200صالح الدٌن حسن السٌسً، مرجع سابق، ص -  1

مرحلة 

جمع 

البٌانات 

 االحصائٌة

اتخاذ 

القرار 

المناسب 

عن نتائج 

 التقٌٌم

اجراء 

عملٌة 

 التقٌٌم

تحلٌل 

ودراسة 

البٌانات 

 والمعلومات

تحدٌد 
ت المسؤولٌا
ومتابعة 
العملٌات 

 التصحٌحٌة



ية في إطار استخذام نمورج القيمة العادلةالمؤشرات المال: الفصل الثالث  
 

127 
 

لبنؾ فرنسا مختمؼ الحسابات السنكية التي تنشرىا المؤسسات ثـ يضعيا في حسابات مجمعة، كبعدىا 
يستخمص منيا نسب كمعمكمات قطاعية تساعد المؤسسات في تقييـ كضعيتيا المالية بالمقارنة مع 

النقابات المينية، النشرات : كىذا النكع مف النسب قد تتحصؿ عميو المؤسسة مف"ىذه النسب، 
 لكف ىذا النكع مف المعمكمات ،...االقتصادية، المجالت المتخصصة، بعض المكاقع عمى االنترنت

 1".يظؿ غائبا في معظـ الدكؿ النامية كالجزائر
 

  المصادر الداخمية: الفرع الثاني
  تتمثؿ المعمكمات المتحصؿ عمييا مف المصادر الداخمية في المعمكمات التي يتـ الحصكؿ عمييا عمكما 

 .الميزانية كجدكؿ حساب النتائج ككذا المالحؽ: مف مصمحة المحاسبة، كتتمثؿ ىذه المعمكمات في
تقدـ مصمحة المحاسبة الى المسيريف المكمفيف باجراء عممية تقييـ األداء المالي كثيقة : الميزانية-1

محاسبية ختامية ىي الميزانية، كمجمكعة مف المعمكمات التي تمكنيـ مف اعدادىا كالتي يمكف االعتماد 
كتعبر الميزانية عف مجمكعة مصادر أمكاؿ المؤسسة "عمييا كمعمكمات مالية مساعدة عمى تقييـ األداء، 

، كذلؾ في زمف معيف عادة ما يككف في نياية (األصكؿ)، كأكجو استخدامات ىذه األمكاؿ (الخصـك)
  2".السنة

مادية ) ترتب األصكؿ المحاسبية تبعا لمدة استعماليا، فنجد عمى رأس عناصر األصكؿ االستثمارات 
، كفي أسفؿ األصكؿ نجد الحقكؽ ...(بضائع، مكاد أكلية، منتجات تامة)، كتمييا المخزكنات (كمعنكية

 .(القابمة لمتحقؽ كالعمالء، أكراؽ القبض، سندات المساىمة، كاألمكاؿ الجاىزة كالبنؾ كالصندكؽ)
 أما الخصـك فتشكؿ مجمكعة مف العناصر يككف ترتيبيا تنازليا حسب درجة استحقاقيا، أم ابتداء مف 

األمكاؿ التي تستغرؽ مدة طكيمة جدا العادتيا الى أصحابيا، الى غاية األمكاؿ التي تعاد الى أصحابيا في 
أدنى اآلجاؿ، فنجد األمكاؿ الخاصة ثـ الديكف الطكيمة كالمتكسطة األجؿ ثـ الديكف األقصر مدة بكجكدىا 

 3.في المؤسسة
 كتكمف قيمة الميزانية المالية في المؤسسة باعتبارىا كسيمة كمية كقانكنية تظير التزامات المؤسسة نحك 

 .الغير مف جية، كاستعماالت مكاردىا المالية كحقكقيا عمى الغير مف جية أخرل

                                                             
 .50، ص2006دار وائل للنشر والتوزٌع، األردن، التسٌٌر المالً واالدارة المالٌة، الٌاس بن ساسً، -  1
 .77، مرجع سابق، ص1شعٌب شنوف، ج-  2
3

 .01، الفقرة220، مرجع سابق، المادة 25/03/2009 المؤرخة فً 19الجرٌدة الرسمٌة رقم - 
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يعد جدكؿ حساب النتائج كثيقة محاسبية نيائية تمخص نشاط المؤسسة دكريا، : جدول حساب النتائج-2
كيتمثؿ في جدكؿ يجمع مختمؼ عناصر التكاليؼ كاإليرادات التي تساىـ في تحقيؽ نتيجة نشاط المؤسسة 

في دكرة معينة، دكف تحديد تكاريخ تسجيؿ ليا، أم يعبر عف مختمؼ التدفقات التي تتسبب في تككيف نتيجة 
المؤسسة خالؿ فترة معينة، فيك يعد كسيمة جد ميمة لممسيريف لدراسة كتحميؿ نشاط المؤسسة مف جية 

 1كلتحديد مجاميع المحاسبة الكطنية مف جية أخرل؛
 2: المعمكمات المقدمة في حساب النتائج ىي كاآلتي 

 اليامش : تحميؿ األعباء حسب طبيعتيا، الذم يسمح بتحديد مجاميع التسيير الرئيسية اآلتية مثؿ
 االجمالي، القيمة المضافة، الفائض االجمالي عف االستغالؿ؛

 منتجات األنشطة العادية؛ 
 المنتكجات المالية كاألعباء المالية؛ 
 أعباء المستخدميف؛ 
 الضرائب كالرسـك كالتسديدات المماثمة؛ 
 المخصصات لالىتالكات كلخسائر القيمة التي تخص التثبيتات المعنكية؛ 
 المخصصات لالىتالكات كلخسائر القيمة التي تخص التثبيتات المعنكية نتيجة األنشطة العادية؛ 
  ؛(منتجات كأعباء)العناصر غير العادية 
 النتيجة الصافية لمفترة قبؿ التكزيع؛ 
 النتيجة الصافية لكؿ سيـ مف األسيـ بالنسبة الى شركات المساىمة. 

 :تتـ المقاصة بيف عناصر المكجكدات كاألعباء، كيقدـ في جدكؿ حسابا النتائج
 اذا كانت مرتبطة بأصكؿ كخصـك ىي نفسيا في محؿ المقاصة؛ 
 اذا كانت ناتجة عف مجمكع معامالت أك حكادث متجانسة أك مماثمة؛ 
 اذا كاف مثؿ تمؾ المقاصة يفرضيا التنظيـ أك يأذف بيا. 
الممحؽ ىك كثيقة شاممة تنشئيا المؤسسة، ىدفو األساسي ىك تكممة كتكضيح فيـ الميزانية : المالحق -3

كجدكؿ حسابات النتائج، فيك يمكف أف يقدـ المعمكمات التي تحتكييا الميزانية كجدكؿ النتائج بأسمكب 
آخر، كيجب عمى المالحؽ أف تمكف األطراؼ المكجية الييا الميزانية كجدكؿ النتائج مف الفيـ الجيد 

                                                             
 .2،7، 1، الفقرة 230، مرجع سابق، المادة 25/03/2009 المؤرخة فً 19الجرٌدة الرسمٌة رقم -  1
 .7، 2، 1، الفقرة 230، مرجع سابق، المادة 25/03/2009 المؤرخة فً 19الجرٌدة الرسمٌة رقم -  2
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المعمكمات المكممة أك الرقمية المكجية لتكممة : ليا، كتقدـ ىذه المالحؽ نكعيف مف المعمكمات
كتفصيؿ بعض عناصر الميزانية كجدكؿ حسابات النتائج، المعمكمات غير المرقمة تتمثؿ في 

 1.التعميقات المكجية لتسييؿ كتكضيح فيـ المعمكمات المرقمة
 

 المؤشرات المالية : المطمب الثاني
 تعددت مؤشرات تقييـ األداء المالي كتنكعت كىذا نظرا لكثرة االستعماؿ كاتساع دائرة التقييـ في المؤسسة، 

عبارة عف معمكمة كمية تقيس فعالية ككفاءة كؿ أك جزء مف عممية أك نظاـ بالنسبة "كيعرؼ المؤشر بأنو 
، كالمؤشر الجيد ىك الذم يمكف مف 2"لمعيار أك مخطط أك ىدؼ محدد، مقبكؿ في إطار إستراتيجية المؤسسة

 3:عممية قياس األداء بصكرة فعالة كيجب أف يتكفر عمى
 كيقصد بيا أف ال يككف مبيما، بؿ يجب أف تعكس المعمكمة التي يقدميا األداء أك : معنوية المؤشر

 النتيجة التي نرغب في قياسيا كذلؾ بشكؿ دقيؽ كعممي؛
 يقصد بكضكح المؤشر أف يككف سيؿ الفيـ مف طرؼ الجميع:الوضوح . 
 كىذا مف أجؿ أف يضمف لممؤسسة القياـ بالتصحيحات الالزمة كفي :سرعة الحصول عمى المؤشر 

 الكقت المناسب؛
 كتعني أف المؤشرات تغطي كافة العمميات كأنشطة المؤسسة، كمف المستحسف اعتماد :الشمولية 

 .المؤسسة عمى بعض المؤشرات الشاممة التي تسمح بتقديـ صكرة إجمالية عف نشاط المؤسسة
   كتنظر المؤسسات الحديثة إلى مؤشرات قياس كتقييـ األداء كإستراتيجية لتحقيؽ األىداؼ كالنتائج، كمؤشر 

قكم لمنجاح أك اإلخفاؽ التنظيمي، ليذا تعتبر بمثابة الترمكمتر الطبي لممؤسسة مف حيث قياس صحة 
المؤسسات الحديثة كنجاحيا في أداء مياميا عمى الكجو المطمكب، كال تتكقؼ كظيفة المؤشرات ككنيا كسيمة 
لمقياس كالتقييـ فقط، بؿ تتعداىا الى أكثر مف ذلؾ فيي ليست مجرد تعبير رقمي مف حيث الداللة اذ تعتبر 
كسيمة أكثر تعقيدا في صكرة تجميع لقاعدة بيانات شاممة حكؿ األداء المالي في المؤسسة االقتصادية، لذا 

ستراتيجيتيا  .يتكجب عمى المؤسسة تركيز االىتماـ عمى االختيار الجيد لممؤشرات التي تعكس أىدافيا كا 

                                                             
 .01، الفقرة 260، مرجع سابق، المادة 25/03/2009المؤرخة فً 19الجرٌدة الرسمٌة رقم -  1
مداخلة مقدمة ضمن أهمٌة التكامل بٌن أدوات ومراقبة التسٌٌر فً تقٌٌم أداء المنظمات وزٌادة فعالٌتها، السعٌد برٌش ونعٌمة ٌحٌاوي، -  2

فعالٌات الملتقى الدولً الثانً حول األداء المتمٌز للمنظمات والحكومات، كلٌة العلوم االقتصادٌة وعلوم التسٌٌر، جامعة قاصدي مرباح، ورقلة، 

 .299ص، 2011 نوفمبر 23 و22أٌام 
 .300السعٌد برٌش ونعٌمة ٌحٌاوي، مرجع سابق، ص -  3
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مقاييس مالية كغير مالية تستخدـ لممساعدة في التأكد مف أف المؤسسة : " كتعرؼ مؤشرات قياس األداء بأنيا
، فمف خالؿ ىذه المؤشرات يتـ التعرؼ عمى قدرة المؤسسة عمى  نجحت في تحقيؽ أىدافيا كعمؿ التقدـ الالـز

 ، كيتـ قياس كتحديد مؤشرات األداء بناء عمى معايير 1"تحقيؽ أىدافيا المحددة مف خالؿ استراتيجياتيا
 :تحددىا طبيعة مياـ كنشاطات المؤسسات، كيمكف تصنيؼ أنكاعيا في الجكانب التالية

 كاالحصاءات كالبيانات الرقمية المختمفة: مؤشرات كمية. 
 تتعامؿ مع عمميات المؤسسة المكجكدة: مؤشرات تطبيقية. 
 تكضح اف كانت المؤسسة تتحسف كتتقدـ أـ العكس: مؤشرات تكجييية. 
 تكضح مدل رضا المؤسسة عف أسمكب رقابة التغيير الفعاؿ: مؤشرات عممية. 

 2: كما أف ىناؾ أنكاع عديدة أخرل مف المؤشرات، تختمؼ حسب زاكية النظر أك المعيار المعتمد في التقسيـ، منيا
 المؤشرات الشخصية ىي التي يككف مردىا تصكرات : المؤشرات الشخصية كالمؤشرات المكضكعية

كتقييمات األفراد الذيف ليـ عالقة مع المؤسسة، أما المؤشرات المكضكعية فيي التي تؤدم الى نفس 
 النتيجة ميما كاف المقيـ، أم أنيا ال يمكف أف تكلد تناقضات في كؿ مرة تجرم عممية التقييـ؛

 المؤشرات النكعية ىي مؤشرات يصعب قياسيا في أغمب : المؤشرات النكعية كالمؤشرات الكمية
الخ، أما المؤشرا الكمية فيي العكس أم ...الحاالت مثؿ رضا العميؿ، الجكدة، الميزة التنافسية
 الخ؛...تسيؿ عممية قياسيا كالمردكدية كالقيمة المضافة 

 النظاـ )المؤشرات الشاممة تقدـ نظرة كمية عف أداء المؤسسة : المؤشرات الشاممة كالمؤشرات الجزئية
 ، أما المؤشرات الجزئية فتسمح بقياس كفاءة كفعالية األنظمة الجزئية؛(الكمي

 المؤشرات المالية ىي تمؾ المؤشرات التي تعتمد في : المؤشرات المالية كالمؤشرات غير المالية
 مثؿ العائد عمى األصكؿ، السيكلة، التكازف حسابيا عمى المعمكمة المحاسبية كالمالية في المؤسسة

الخ، أما المؤشرات غير المالية فتظير بكجييف كجو داخمي يتجو نحك العمميات األساسية ...المالي
 الخ، أما الكجو الثاني فيرتبط بالمحيط كتطكرات الطمب كالمنافسة؛...كارضاء العميؿ، الجكدة

 مؤشرات الكفاءة يقصد بيا المؤشرات التي تسمح مف التأكد عمى : مؤشرات الكفاءة كمؤشرات الفعالية
االستخداـ األمثؿ لممكارد البشرية كالمادية المتاحة، أما مؤشرات الفعالية فتعبر عف درجة تحقيؽ 

 .األىداؼ التي تسعى المؤسسة االقتصادية الى الكصكؿ الييا
                                                             

  www.aleq.com/2009/05/25، 5705ناصر محمد العدٌلً، كٌف نقٌس مؤشرات األداء، صحٌفة االقتصادٌة االلكترونٌة، العدد -  1
رسالة ماجستٌر، غٌر منشورة، كلٌة األعمال، جامعة الشرق تقٌٌم األداء المالً باستخدام بطاقة األداء المتوازن، مرٌم شكري محمود ندٌم، -  2

 .35-34، ص ص 2013األوسط، األردن، 
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 إف مؤشرات األداء المالي الفاعمة تساعد المؤسسة االقتصادية عمى صنع القرارات المالئمة كاتخاذ 
 1:اإلجراءات الصحيحة السميمة كىذا مف خالؿ

 التحقؽ مف مستكل جكدة أعماليا؛ 
 التأكد مف المضي قدما نحك تحقيؽ األىداؼ المرجكة؛ 
 معرفة مستكل رضا العمالء؛ 
 التحقؽ مف مدل السير الحسف لمعمميات كفؽ ماىك متكقع؛ 
 معرفة امكانية اجراء التحسينات كمحميا مف العمميات. 

 
 استخدام المؤشرات المالية في تقييم األداء المالي: المطمب الثالث

  تعتبر نسب كمؤشرات التكازف المالي أداء لمرقابة كتقييـ أداء المؤسسة االقتصادية، كأيضا كسيمة الظيار 
االنحرافات كبياف أسبابيا كتفسيرىا، كتعتمد المؤسسة في تقييـ كمراقبة أدائيا عمى جممة مف المؤشرات نذكر 

مؤشرات التكازف المالي، النسب المالية، ككذا اعداد الميزانية كالميزانية المختصرة كاالستفادة مف مختمؼ : منيا
 .عناصرىا مف أجؿ تقييـ األداء المالي

 
 مؤشرات التوازن المالي : الفرع األول

ذلؾ التفاعؿ القيمي كالزمني بيف المكارد المالية في المؤسسة كاستعماالتيا، فيك : "كيقصد بالتكازف المالي 
يقـك عمى مبدأ أساسي مضمكنو أف التمكيؿ الدائـ يجب أف يفكؽ مجمكع االستثمارات مضاؼ ليا جزء 
مف احتياجات دكرة االستغالؿ، أم أف األمكاؿ الدائمة لممؤسسة يجب أف تككف مساكية لالستثمارات 

، كالمؤسسة التي ترغب في تحقيؽ حد أدنى مف التكازف المالي 2"الصافية مضاؼ ليا رأس الماؿ المعيارم
يجب أف تمكؿ أصكليا الثابتة بأمكاؿ دائمة، أما األصكؿ المتداكلة فيجب أف تمكؿ بأمكاؿ قصيرة األجؿ 
أم أقؿ مف سنة، كأفضؿ مؤشر يمكف أف يبيف مدل احتراـ قاعدة التكازف األدنى ىك مؤشر رأس الماؿ 

 .العامؿ
 : اف التكازف المالي ماىك اال كضعية مثالية لممؤسسة، كىك مبنى عمى فكرتيف أساسيتيف ىما

                                                             
 .69وائل محمد صبحً ادرٌس وطاهر محسن منصور الغالبً، مرجع سابق، ص-  1
 .17، ص1980دار النهضة العربٌة، بٌروت، االدارة المالٌة، جمٌل أحمد توفٌق وعلً شرٌف، -  2
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  ىامش األماف لممؤسسة ىك فائض األمكاؿ الدائمة عمى األصكؿ الثابتة أك ما يعرؼ بصافي رأس
الماؿ العامؿ، كحتى تحافظ المؤسسة عمى ىذا المستكل مف اليامش فانو يجب عمييا مقابمة كؿ 

 .زيادة في األصكؿ الثابتة بزيادة تعادليا عمى األقؿ في األمكاؿ الدائمة
  اف كؿ تغير في نشاط المؤسسة يكلد احتياج اضافي لمتمكيؿ، أك كما يعرؼ بتغيير احتياجات

 .رأس الماؿ العامؿ كىذا التغير يجب أف بغطى بمصادر تمكيمية دائمة
 1:كتسعى المؤسسة االقتصادية الى البحث في سبؿ تحقيؽ التكازف ألىميتو في أنو

  يؤمف تغطية احتياجات االستثمار الثابت باألمكاؿ طكيمة األجؿ، كالمتداكؿ بالديكف قصيرة
 .األجؿ

 يجنب المؤسسة خطر العسر المالي. 
 يكشؼ تحميمو عمى درجة االستقالؿ المالي لممؤسسة. 
 التنبؤ بالنتائج المستقبمية لمخزينة كالمخاطر المرتبطة بيا. 
 يحقؽ الرقابة عمى مختمؼ التدفقات النقدية. 
 يقيـ األداء المالي لممؤسسة مف خالؿ التأكد مف االستخداـ العقالني لممكارد المتاحة. 

 2:، فيناؾ ثالث تكازنات تستعمؿ مف طرؼ المحمؿ المالي كىيلمؤشرات التوازن المالي أما بالنسبة 
كىك مف أىـ مؤشرات التكازف المالي كيسمى أيضا ىامش األماف، كيعرؼ بأنو : رأس المال العامل- أوال

فائض األمكاؿ الدائمة عمى األصكؿ الثابتة، بمعنى الحصة مف األمكاؿ الدائمة التي يمكف تكجيييا 
لتمكيؿ األصكؿ المتداكلة، أم أف رأس الماؿ العامؿ ىك جزء مف األمكاؿ الدائمة أم التي تاريخ استحقاقيا 
يتجاكز السنة كالذم يمكؿ بعض عناصر األصكؿ المتداكلة التي يمكف أف تصبح سائمة في فترة تقؿ عف 

سنة، ففكرة رأس الماؿ العامؿ ىامة جدا في الدراسة المالية ألف رأس الماؿ العامؿ يعبر عف التكازف 
 .المالي االجمالي كبالضبط أحد شركطو، كما يمتاز بالتغير بمركر الزمف كتبعا لدكراف األمكاؿ

  كىناؾ عدة مفاىيـ لرأس الماؿ العامؿ، المفيـك األكثر استعماال لدل المحاسبيف رأس الماؿ العامؿ    
 .، أما عند االقتصادييف فنجد رأس الماؿ العامؿ اإلجمالي(الدائـ)الصافي 

 
 

                                                             
 .259السعٌد فرحات جمعة، مرجع سابق، ص-  1
 .56-53ص -، ص2000دار الصفاء للطباعة والنشر والتوزٌع، عمان، األردن، االدارة المالٌة والتحلٌل المالً، عبد الحلٌم كراجة، -  2
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الديون قصيرة األجل- األصول المتداولة= رأس المال العامل الصافي  

 1كىك الفرؽ بيف األمكاؿ الدائمة كاالستثمارات: رأس المال العامل الصافي -1
  االستثمارات–األموال الدائمة =       رأس المال العامل الصافي

 
                           

كىك عبارة عف اجمالي األصكؿ المتداكلة في دكرة االستغالؿ، أم األصكؿ : رأس المال العامل االجمالي -2
التي تتداكؿ في فترة أقؿ مف سنة، أك العناصر التي يتـ تحكيميا في أقرب كقت الى سيكلة، كيحسب بالعالقة 

 2:التالية
 قيم جاىزة+ قيم قابمة لمتحقيق+ قيم االستغالل= رأس المال العامل االجمالي                 

                                                   أك
  األصول الثابتة –مجموع األصول = رأس المال العامل االجمالي                          

 
 3:كيتجزأ رأس الماؿ العامؿ االجمالي الى

كىك عبارة عف الفرؽ بيف األمكاؿ الخاصة كاالستثمارات، كيعبر عف : رأس المال العامل الخاص . أ
الفائض مف تمكيؿ األمكاؿ الخاصة لألصكؿ الثابتة مف أجؿ تمكيؿ األصكؿ المتداكلة، كىذا يعني أف 
األمكاؿ الخاصة ال تغطي فقط األصكؿ الثابتة بؿ تمكؿ أيضا جزءا مف األصكؿ المتداكلة، كيمكف 

 :حساب رأس الماؿ الخاص بالعالقتيف
  األصول الثابتة–األموال الخاصة = رأس المال العامل الخاص                   

                              أو            
 مجموع الديون- األصول المتداولة=                  رأس المال العامل الخاص

 
 كىك عبارة عف مجمكع الديكف التي تحصمت عمييا المؤسسة مف الخارج :رأس المال العامل األجنبي . ب

 :قصد تمكيؿ عممياتيا، كيحسب كما يمي
 الديون قصيرة األجل+ الديون الطويمة األجل= رأس المال العامل األجنبي               

                                                             
 مذكرة  ماجستٌر، ، (GMSudدراسة حالة المطاحن الكبرى للحبوب )دور التحلٌل المالً فً تقٌٌم األداء المالً بالمؤسسة الجزائرٌة شباح نعٌمة، -  1

 .70-69، ص ص 2007/2008غٌر منشورة، تخصص تسٌٌر المؤسسات، كلٌة العلوم االقتصادٌة والتجارٌة وعلوم التسٌٌر، جامعة بسكرة، 
 .70شباح نعٌمة، مرجع سابق، ص-  2
 .195، ص 1993الجامعة المفتوحة، لٌبٌا، منهج تحلٌلً شامل، - االدارة المالٌةعدنان هشام السامرائً، -  3
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 1:فنجد ثالث حاالتالحاالت الممكنة لرأس المال العامل، أما عف 
، يعني أف المؤسسة (األمكاؿ الدائمة أكبر مف األصكؿ الثابتة): اذا كان رأس المال العامل موجبا-أ

استطاعت تمكيؿ جميع استثماراتيا بكاسطة مكاردىا المالية الدائمة، كىي تتمتع ب كضع مالي جيد مف 
حيث تكازنيا المالي، اال أف ىذا المؤشر المكجب ال يجب أف تككف قيمتو مرتفعة ألف ىذا يعني أف 

المؤسسة تعتمد اعتمادا كبيرا عمى األمكاؿ الدائمة ذات التكمفة المرتفعة لتمكيؿ األصكؿ المتداكلة، كىذا ما 
 .يتسبب في تجميد األمكاؿ مما يحمميا تكمفة الفرصة البديمة

 رأس المال العامل موجب: الحالة األولى
 األموال الدائمة األصول الثابتة

 األصول المتداولة
 رأس المال العامل

 القروض قصيرة األجل
، يعني أف األمكاؿ الدائمة (األمكاؿ الدائمة أقؿ مف األصكؿ الثابتة): اذا كان رأس المال العامل سالبا-ب

غير كافية لتمكيؿ األصكؿ الثابتة، كىذا يستدعي الى أف تبحث المؤسسة عف مكارد أخرل لتغطي العجز 
 .في التمكيؿ كبالتالي مكاجية الصعكبات كضماف التكازف المالي

 رأس المال العامل سالب: الحالة الثانية
 األموال الدائمة األصول الثابتة

 رأس المال العامل
 القروض قصيرة األجل

 األصول المتداولة
 
، كىي حالة نادرة الحدكث (األمكاؿ الدائمة تساكم األصكؿ الثابتة): اذا كان رأس المال العامل معدوما-ج

أم تمثؿ حالة التكافؽ التاـ في ىيكؿ المكارد كاالستخدامات، تعتبر الكضع األمثؿ لتسيير عممية 
االحتياجات المالية في المؤسسة، لكف ال يعني ىذا أنيا محبذة فيي حالة تعبر عف دنك المؤسسة مف 

 .خطر عدـ القدرة عمى تسديد الديكف قصيرة األجؿ، ألنيا ال تممؾ مصدر تمكيمي مستقبمي
 رأس المال العامل معدوم: الحالة الثالثة

 األموال الدائمة األصول الثابتة
 القروض قصيرة األجل األصول المتداولة

 
                                                             

1
 .83، ص2006دار وائل للنشر، األردن، التسٌٌر المالً، الٌاس بن ساسً، ٌوسف قرٌشً، - 
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 ىناؾ العديد مف العناصر في الميزانية كالتي بزيادتيا أك بنقصانيا يتأثر رأس الماؿ العامؿ، كيتجمى 
 :بكضكح في اجمدكؿ التالي

 العناصر المؤثرة في رأس المال العامل: 08الجدول رقم
 العمميات التي تزيد من رأس المال العامل العمميات المنقصة من رأس المال العامل

 
 :                          زيادة األصول الثابتة -1
 قيم معنوية 
 قيم ثابتة 
 قيم أخرى 
 :انخفاض األموال الدائمة -2
 نقص األموال الخاصة: 

 توزيع االحتياطات 
 توزيع أرباح األسيم 
 اقتطاعات لفائدة المستغل 
 خسائر االستغالل 

 تسديد األموال المقترضة 
 

 
 :زيادة األموال الدائمة -1

 زيادة رأس المال : زيادة األموال الخاصة
 الخ...واالحتياطات، اعانات االستثمار

 زيادة القروض الطويمة والمتوسطة األجل. 
 :انخفاض األصول الثابتة -2

  التنازل عن االستثمارات المعنوية الثابتة
 .واألخرى

، ديكاف 1جالسمسمة العممية في التقنيات الكمية لمتسيير، التسيير المالي والتحميل المالي، عمجيمي حسف لخمؼ، : المصدر
 .41، ص1997المطبكعات الجامعية، الجزائر، 

 
كالتي  يرتبط االحتياج مف رأس الماؿ العامؿ ارتباطا كثيقا بدكرة االستغالؿ: احتياجات رأس المال العامل-ثانيا 

الفترة الزمنية التي تنحصر بيف لحظة عممية شراء المكاد الضركرية لسير النشاط كلحظة تحصيؿ : يقصد بيا
إجمالي األمكاؿ : المؤسسة نقدا ماليا مف حقكؽ عمى عمالئيا، أما تعريؼ احتياجات رأس الماؿ العامؿ فيك

التي تحتاجيا المؤسسة فعال خالؿ دكرة االستغالؿ لمكاجية ديكنيا القصيرة عند مكاعيد استحقاقيا، كىي تمثؿ 
الفرؽ بيف إجمالي قيـ االستغالؿ كالقيـ القابمة لمتحقؽ مف جية كمف جية أخرل الديكف قصيرة األجؿ ما عدا 

1 :السمفات المصرفية، كيحسب بالعالقة التالية
 

 
                                                             

 .110، ص1997دار هومة للنشر والتوزٌع، الجزائر، المنبر فً التحلٌل المالً وتحلٌل االستغالل، بوعالم بوشاشً، -  1
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سمفات - الديون قصيرة األجل)-(القيم القابمة لمتحقق+ قيم االستغالل)= احتياجات رأس المال العامل

 (مصرفية
 أك

 (سمفات مصرفية-الديون القصيرة األجل)– (القيم الجاىزة-األصول المتداولة)= احتياجات رأس المال العامل
 

 1: عند حساب احتياج رأس الماؿ العامؿ تصادفنا ثالث حاالت
يحدث ىذا عندما ال تغطي المؤسسة كؿ احتياجات الدكرة : احتياج رأس المال العامل موجب-أ

االستغاللية باستخداـ مكارد الدكرة بؿ تتعداىا الى المكارد األخرل، لذا ال بد كلممؤسسة أف تكفر البديؿ 
 .التمكيمي ليذا العجز

 .كىي حالة نادرة الحدكث، تعني المثالية: احتياجات رأس المال العامل معدوم-ب
ىك الحالة الجيدة بحيث تضمف المؤسسة االقتصادية تكازنيا : احتياجات رأس المال العامل سالب-ج

 .المالي، دكف التأثير السمبي عمى مردكديتيا المالية
 

 .كمما كانت احتياجات رأس المال العامل تقترب من الصفر دلت عمى حسن تغطية االحتياجات بالموارد
 

مجمكعة األمكاؿ التي بحكزة المؤسسة لمدة دكرة االستغالؿ، كىي "يمكف تعريفيا عمى أنيا : الخزينة- ثالثا
، كيمكف "تشمؿ صافي قيـ االستغالؿ، أم ماتستطيع المؤسسة تكفيره مف مبالغ سائمة خالؿ دكرة االستغالؿ

  2:حسابيا كما يمي
 سمفات مصرفية- القيم الجاىزة= الخزيــنة

                                                 أك
 احتياجات رأس المال العامل- رأس المال العامل= الخزينة

 

                                                             
1

 .112بوعالم بوشاشً، مرجع سابق، ص - 
 .51، ص1999دار المحمدٌة، الجزائر، التحلٌل المالً، ناصر دادي عدون، -  2
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 اذف فالخزينة ىي مجمكعة األمكاؿ السائمة التي تحت تصرؼ المؤسسة، لذلؾ فيي عمى درجة كبيرة 
 1:بالنسبة لممؤسسة لمتعبير عف تكازنيا المالي كسيكلتيا، كتأخذ ثالث حاالت

كىذا يعني أف رأس الماؿ العامؿ يفكؽ احتياج رأس الماؿ العامؿ، كىذا دليؿ عمى : خزينة موجبة-أ
التكازف المالي لممؤسسة، كلكف كمما كاف الفرؽ كبيرا دال ىذا عمى كجكد سيكلة مفرطة تؤثر عمى مردكدية 

 .المؤسسة سمبا اف لـ تستغؿ في استثمارات جديدة
كىذا يدؿ عمى أف رأس الماؿ العامؿ أقؿ مف احتياج رأس الماؿ العامؿ، كىذا دليؿ : خزينة سالبة-ب

عمى عدـ كجكد تكازف مالي في المؤسسة، كىذا ما يستدعي المؤسسة الى االقتراض كمنو تحمؿ تكاليؼ 
أك الرفع مف قيمة رأس الماؿ العامؿ كىذا بالتنازؿ عف بعض عناصر القيـ الثابتة أك زيادة األمكاؿ 

 .الدائمة، كفي بعض األحياف يؤدم ىذا االختالؿ الى االفالس
كتعني أف رأس الماؿ العامؿ كاحتياج رأس الماؿ العامؿ متساكييف، كىذا يدؿ عمى : خزينة معدومة-ج

تكازف مالي مثالي ألف المؤسسة تستطيع مكاجية احتياجات التمكيؿ كفي نفس الكقت ال تتكفر عمى أمكاؿ 
 .سائمة ستجمد اف كجدت

 : كالشكؿ المكالي يكضح ىذه الحاالت
 حاالت الخزينة : 11الشكل رقم 

احتياجات رأس المال 
 العامل

 رأس المال العامل

 

احتياجات رأس 
 المال العامل

 رأس المال العامل

 
ةـــــالخزين  

 

 الخزينـــة

 .51، ص1999دار المحمدية، الجزائر، التحميل المالي، ناصر دادم عدكف، : اعداد الباحثة باالعتماد عمى: المصدر
 

 اذف كمف خالؿ الشكؿ، يتضح أنو يتحقؽ التكازف مف خالؿ الخزينة فتضاؼ الى السيكلة اذا كاف رأس 
الماؿ العامؿ أكبر مف احتياجات رأس الماؿ العامؿ، أك تنقص لتصبح سالبة اذا كاف رأس الماؿ العامؿ 

 . المتكاجد ال يغطي احتياجات رأس الماؿ العامؿ، كلذلؾ فالخزينة ىي عامؿ تعديؿ بينيما
                                                             

 .51ناصر دادي عدون، مرجع سابق، ص-  1
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 دوران رأس المال هامش الربح

 النسب المالية: الفرع الثاني
مف األساليب المستخدمة في تقييـ األداء المالي النسب المالية كالتي تمثؿ حزمة كاحدة تربط العالقة بيف   

مؤشرات الربحية كالمديكنية كالنشاط التشغيمي، كتنعكس آثارىا عمى األداء لممؤسسة، فعند تقييـ األػداء 
المالي لممؤسسة أك بصفة عامة القيـ بالتحميؿ المالي في المؤسسة يمكف استخداـ عدد ضخـ مف النسب 
المالية المختمفة، كالشكؿ التالي يكضح االطار العاـ لمنسب المالية التي يمكف استخداميا في تقييـ األداء 

 :المالي لممؤسسة
 االطار العام لمنسب المالية: 12الشكل  رقم

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
استخدام مؤشرات النسب المالٌة فً تقوٌم األداء المالً والتنبؤ باألزمات المالٌة  محمكد جالؿ احمد، طالؿ الكسار، :المصدر

 .07، ص2009، بحث مقدم الى المؤتمر العلمً الدولً السابع لكلٌة االقتصاد والعلوم االدارٌة جامعة الزرقاء الخاصة، للشركات

 

يعد أسمكب تقييـ األداء المالي بكاسطة النسب المالية مف أساليب التحميؿ المالي األكثر شيكعا في عالـ   
األعماؿ، كذلؾ ألنو يكفر عددا كبيرا مف المؤشرات المالية التي يمكف االستفادة منيا في تقييـ أداء المؤسسة 

 1.المالي في مجاالت الربحية كالسيكلة كالكفاءة كادارة األصكؿ كالخصـك

                                                             
 .08محمود جالل أحمد، طالل الكسار، مرجع سابق، ص -  1

 العائد على االستثمار

 الربحٌة

 

 األداء االداري

 سٌاسة الدٌن

 البضاعة

 االدارة

 حقوق للملكٌة- تركٌبة األصول
 

(المالءة المالٌة)المدٌونٌة   

 

 

 

 

 

 

 قصٌر األجل

 طوٌل األجل
 تدفق نقدي
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 كيمكف القكؿ بأف النسب المالية التي تستخدـ في التحميؿ ليست ىي الغاية كانما ىي في الكاقع نتائج أك 
تصكرات تعطي االجابة لكثير مف التساؤالت المتعمقة بالمركز المالي كالنقدم كالداء كتقييـ قرارات االستثمار 

 .كالتمكيؿ
 كالنسب المالية ماىي اال عالقة بيف بسط كمقاـ، كقيـ البسط كالمقاـ ىي البيانات كاألرقاـ المحاسبية التي 

تعرضيا الميزانية العمكمية أك قائمة الدخؿ، شرط أف تككف العالقة معبرة عف جزء األداء كمرتبطة بو كمفسرة 
لو، كىذا يعني أف ىناؾ عالقات بيف البيانات المحاسبية يجب اعتمادىا دكف االخالؿ بمككنات البسط أك 
بمككنات المقاـ، كمف جانب آخر فاف نتائج كؿ نسبة مالية ال يمكف أف يفيـ مدلكليا أك كيفية الحكـ عمى 
األداء اال بمقارنتيا ببعض المعايير القياسية، كمف خالؿ المقارنة بيف نتيجة النسبة كقيمة المعيار المستخدـ 

 1:يمكف الحكـ عمى األداء، كيمكف تصنيؼ النسب الى أربع مجمكعات رئيسية
اليدؼ منيا اكتشاؼ مدل مساىمة كؿ مصدر تمكيمي في تمكيؿ األصكؿ بصفة عامة : نسب التمويل -1

 :كاألصكؿ الثابتة بصفة خاصة، كنبيف ذلؾ في الجدكؿ التالي
 نسب التمويل:  09الجدول رقم

 التعميق العالقة النسبة
 األمكاؿ الدائمة التمكيؿ الذاتي

 
 األصكؿ الثابتة

 تقيس مدل تغطية األصكؿ الثابتة باألمكاؿ الدائمة، منيا يمكف استنتاج
 .1.2، كالمتكسط ىك 1كجكد رأس ماؿ عامؿ أـ ال، حدىا األدنى ىك

 األمكاؿ الخاصة التمكيؿ الخاص
 

 األصكؿ الثابتة

تعني قدرة أمكاؿ المساىميف عمى تغطية األصكؿ الثابتة، كتبيف النسبة التي 
 تحتاجيا المؤسسة مف القركض الطكيمة األجؿ لتكفير الحد األدنى مف رأس

 .الماؿ العامؿ
 األمكاؿ الخاصة االستقاللية المالية

 
 مجمكع الديكف

 تقيس درجة االستقاللية المالية عف الدائنيف، القيمة النمكذجية المتكسطة 
 .0.5ليا ىي 

 

 مجمكع الديكف التمكيؿ الخارجي
 

 مجمكع األصكؿ

 ،(ديكف)تبيف قدرة تغطية مكجكدات المؤسسة باألمكاؿ الخارجية 
 .فكمما كانت صغيرة كانت أمكاؿ الدائنيف مضمكنة

 .45، ص2004 ديكاف المطبكعات الجامعية، الجزائر، التسيير المالي،مبارؾ لسمكس، : المصدر
                                                             

 .12محمود جالل أحمد، طالل الكسار، مرجع سابق، ص -  1
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كىي مؤشر ميـ لتقييـ األداء المالي لممؤسسة كقابميتيا في مكاجية التزاماتيا العاجمة : نسب السيولة-2
تمثؿ نسبة كؿ جزء مف "كديكنيا المالية المستحقة مف خالؿ تحديد مقدار ما تكفر لدييا مف نقد سائؿ، كىي 

 ؛1"األصكؿ المتداكلة الى مجمكع الديكف قصيرة األجؿ
 2:كلقياس ذلؾ نقـك بحساب النسب المالية التالية

 :كتحسب بالعالقة التالية: نسبة سيولة األصول . أ

 
 مجموع األصول / األصول المتداولة:                              نسبة السيولة

 
 :كتتمثؿ الحاالت المتعمقة بنسب السيكلة في

  يعني أف قيمة األصكؿ المتداكلة أكبر مف قيمة األصكؿ الثابتة، كتبيف لنا سرعة : 0.5اذا كانت أكبر من
 .حركة األصكؿ المتداكلة كتحقيقيا لألرباح، كىذا ما يدؿ بأف نكعية المؤسسة تجارية

  يعني أف قيمة األصكؿ الثابتة أكبر مف قيمة األصكؿ الكمية، كيعني ذلؾ أف : 0.5اذا كانت أقل من
االستثمارات مرتفعة خاصة عند حداثتيا كبالتالي تعطي امكانية تحسيف مردكدية المؤسسة، فالمؤسسة في 

 .ىذه الحالة ىي مؤسسة صناعية
تقيس مدل تغطية األصكؿ المتداكلة بكؿ مككناتيا الديكف قصيرة األجؿ، : نسبة السيولة العامة-ب

 :كتحسب بالعالقة اآلتية
 

 الديون قصيرة األجل/ األصول المتداولة=                      نسبة السيولة العامة
 

  معناه أف المؤسسة تتمتع بسيكلة كبيرة، كبالتالي يمكنيا مف : 1اذا كانت نسبة السيولة العامة أكبر من
 .مكاجية االلتزامات المالية القصيرة األجؿ بمعنى آخر أنيا قادرة عمى الكفاء

  المؤسسة في كضعية حرجة، عمييا أف تزيد مف قيمة األصكؿ : 1اذا كانت نسبة السيولة العامة أقل من
 .المتداكلة أك تخفض مف الديكف قصيرة األجؿ

تبيف ىذه النسبة مدل تغطية كؿ الديكف قصيرة األجؿ بكاسطة  (خزينة عامة) :نسبة السيولة المختصرة-ج
الحقكؽ دكف المجكء الى بيع مخزكناتيا، أم ىذه النسبة ال تأخذ بعيف االعتبار سكل السيكلة التامة، كلكي 

 0.5  > نسبة السيكلة المختصرة > 0.3: تككف مثالية ال بد ليا كأف تككف محصكرة في المجاؿ التالي
 

                                                             
 .114جمٌل أحمد توفٌق، مرجع سابق، ص-  1
 .115-114ص - جمٌل أحمد توفٌق، مرجع سابق، ص 2
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 100 *(مجموع الخصوم/ الديون قصيرة األجل)= نسبة ىيكمة الديون قصيرة األجل
 

 1:كتحسب كما يمي
 

 الديون قصيرة األجل/ (القيم غير الجاىزة+ القيم الجاىزة)=             نسبة السيولة المختصرة
  
تقيس مدل قدرة المؤسسة عمى تسديد كؿ ديكنيا قصيرة األجؿ، كىذا باالعتماد عمى : نسبة السيولة اآلنية-د

 نسبة > 0.25سيكلة مكجكدة حاليا تحت تصرفيا، كالقيمة المثمى ليا ال بد كأف تككف محصكرة في المجاؿ 
 .0.33  >السيكلة اآلنية 

 :تستخرج مف خالؿ النسب التالية: نسب ىيكمة الخصوم- ه
 

 100 *(مجموع األصول/ األموال الخاصة)=                   نسبة ىيكمة األموال الخاصة
 

 
 
تأتي ىذه النسب لتكممة نسب التمكيؿ كالسيكلة مع األخذ بعيف االعتبار حجـ نشاط : نسب النشاط-3

 :المؤسسة لتسريع دكراف باقي أصكليا المتداكلة، كالجدكؿ المكالي يمخص أىـ ىذه النسب
 نسب النشاط: 10الجدول رقم

 التعميق العالقة النسبة
 دكراف 

 المخزكف
 مخزكف السمع

 

متكسطمباعة
مشتراةالسمعة  أك  تكمفة 

×  360 

 تقيس لنا ىذه النسبة مدل تصريؼ المخزكنات باختالؼ أنكاعيا
 ،(...سمع، مكاد أكلية، منتجات تامة الصنع) 

  أم تدؿ عمى مدل تحكـ المؤسسة في تسيير مخزكناتيا ككؿ زيادة
 .فييا تؤدم الى الزيادة في احتياجات رأس الماؿ العامؿ

 
 دكراف
 الزبائف

الزبائنالسنكم+أكراؽ القبض
رقـ األعماؿ 

 تعطي مدة ممنكحة لمزبائف لمتسديد، كعادة ال يجب أف تزيد عف سنة 360  ×
 .كيجب أف تككف ىذه المدة أقؿ مف مدة المكرديف

 دكراف
 المكرديف

المكردينالسنكية+أكراؽ دفع
المشتريات 

 تبيف المدة الممنكحة مف طرؼ المكرديف لمتسديد، كعادة تككف سنة،  360  ×
 .اال أنو عمى المؤسسة أف ترفع مف ىذه المدة بالمقارنة مع مدة الزبائف

 .51، ص 2004، ديكاف المطبكعات الجامعية، الجزائر، التسيير الماليمبارؾ لسمكس، : المصدر

                                                             
 .116-115الٌاس بن ساسً، ٌوسف قرٌشً، مرجع سابق، ص ص -  1
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عمى تحقيؽ  (مالية، مادية)كيقصد بالمردكدية قدرة كسائؿ المؤسسة  1:(المردودية)نسب الربحية -4
النتيجة، حيث تحدد مدل مساىمة رأس الماؿ المستثمر في تحقيؽ النتائج المالية، كيعتبر مؤشر المردكدية 
مف أكثر مؤشرات األداء المالي مكضكعية، حيث يمكف مف الحكـ عمى األداء المالي مف جميع النكاحي 

كيمكف مف خالليا اتخاذ القرارات المتعمقة بالتمكيؿ كاالستثمار، فيعد ىذا المؤشر أفضؿ مف الربح أك 
النتيجة لمحكـ عمى أداء المؤسسة، ألف الربح عبارة عف رقـ مطمؽ ال يشير الى حجـ رأس الماؿ أك 

االستثمارات المتعمقة بيا، بينما المردكدية تربط بيف الربح المحقؽ كحجـ رأس الماؿ المرتبط بو، األمر 
الذم يسيؿ اجراء المقارنات مع معدالت المردكدية لمسنكات السابقة كدراسة تطكرىا كاجراء مقارنات مع 

 .مؤسسات تنتمي الى نفس القطاع
 :كالجدكؿ المكالي يمخص أىـ نسب الربحية

 نسب الربحية: 11الجدول رقم 
 التعميق العالقة النسبة
 ربحية 
 األصكؿ

النتيجةاألصكؿ االجمالية
مجمكع 

  
 

 تقيس ىذه النسبة ما استخدـ مف أصكؿ لمحصكؿ عمى 
 النتيجة، كبالكحدات تمثؿ ما تعطيو الكحدة النقدية الكاحدة مف
 األصكؿ الثابتة  كاألصكؿ المتداكلة مف النتيجة االجمالية، 

 .كتبيف مردكدية األصكؿ المستخدمة
 ربحية
 األمكاؿ
 الخاصة

 

النتيجةالخاصة الصافية
األمكاؿ 

  
 تقيس مردكدية األمكاؿ الخاصة، كىي نتيجة متحصؿ عمييا

 ، ككمما كانت النسبة (المالؾ)مف استخداـ أمكاؿ المساىميف
 .مرتفعة دؿ ذلؾ عمى كفاءة استغالؿ أمكاؿ المؤسسة

 ربحية
 النشاط

النتيجةالسنكم الصافية
رقـ األعماؿ 

  
 تمثؿ نسبة مردكدية رقـ األعماؿ، كىي تقيس نشاط المؤسسة

 كتبيف ىذه النسبة كفاءة المسيريف في ادارة كؿ مف رقـ 
 .األعماؿ كاألعباء الكمية

 
 .52-51، ص ص2004مبارؾ لسمكس، مرجع سابؽ، ديكاف المطبكعات الجامعية، الجزائر، : المصدر

 
 
 
 
 

                                                             
1

 .117الٌاس بن ساسً، ٌوسف قرٌشً، مرجع سابق، ص - 
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 : مؤشرات اليسر المالي-الفرع الثالث
 :تيدؼ ىذه المجمكعة مف المؤشرات الى تقييـ قدرة المؤسسة عمى مكاجية التزاماتيا في المدل الطكيؿ

تقيس ىذه النسبة مدل قدرة المؤسسة عمى دفع فكائد قركضيا مف األرباح التي : نسبة تغطية الفوائد-أ
 1:تحققيا في دكرة االستغالؿ، كتحسب بالعالقة التالية

 
 مصروف الفائدة/ النتيجة قبل الفوائد والضرائب= نسبة تغطية الفوائد

 
 دؿ ىذا عمى قدرة المؤسسة عمى تسديد فكائد قركضيا: 1اذا كانت النسبة أكبر من 
دؿ ىذا عمى عجز المؤسسة عف تسديد فكائد قركضيا، فيذه النسبة تعتبر : 1اذا كانت النسبة أقل من 

 .مؤشر لمدل األماف المكجكد ألصحاب القركض في الحصكؿ عمى فكائد قركضيـ
تقيس ىذه النسبة مدل قدرة التدفقات النقدية العادلة : نسبة التغطية لخدمة الديون طويمة األجل-ب

لممؤسسة عمى مكاجية أقساط القركض الطكيمة األجؿ التي حاف مكعد استحقاقيا، كتحسب ىذه النسبة 
 2:بالعالقة التالية

 
 أ.القسط الواجب تسديده من الدين ط/ (االىتالكات والمؤونات+ صافي الربح)= أ.نسبة خدمة الدين ط

 
القسط الكاجب تسديده ىك قسط السنة التي تمي سنة التدفؽ النقدم، لكي تتمكف المؤسسة مف تسديد أقساط 

، ككمما زادت دلت عمى قدرة المؤسسة أكثر عمى مكاجية 1ديكنيا يجب أف تككف النسبة أكبر مف 
 .التزاماتيا الطكيمة

في الكاقع تمتـز المؤسسة بدفع أقساط الديكف طكيمة األجؿ كبعض العناصر، : نسبة التغطية الشاممة-ج
لذلؾ فيي بحاجة الى مؤشر شامؿ لمحكـ عمى قدرتيا عمى الكفاء بالتزاماتيا الكمية كىك مؤشر التغطية 

 3:الشاممة، كيحسب بالعالقة التالية
 االلتزامات الثابتة/ الدخل النقدي المتاح لمواجية االلتزامات الثابتة= نسبة التغطية الشاممة

أقساط التمويل + الفائدة ]/ [أقساط التمويل االيجاري+االىتالكات+الفوائد+الضريبة+صافي الربح]= 

 . [(أقساط الدين)+ (نسبة الضريبة-)1/(أرباح األسيم الممتازة) +[االيجاري
 .مقاـ ىذه النسبة يشمؿ جميع االلتزامات المتكقعة عمى الشركة خارج نطاؽ تكاليؼ االستغالؿ

 
                                                             

 .371، ص2000، عمان، 2دار المستقبل للنشر والتوزٌع، طمقدمة فً االدارة المالٌة والتحلٌل المالً، مفلح محمد عقل، -  1
 .73محمد مطر، مرجع سابق، ص-  2
 .372مفلح محمد عقل، مرجع سابق، ص-  3
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 تحميل العالقة بين استخدام محاسبة القيمة العادلة والمؤشرات المالية: المطمب الثالث
 اف المعمكمات التي تقدميا المحاسبة في المؤسسات االقتصادية ال بد ليا مف أف تتمتع بقدر مف الشفافية 

 ,FASBحتى يتمكف المستخدميف مف اتخاذ قراراتيـ، كقد اىتمت العديد مف الجيات المحاسبية المينية مثؿ 
IASB بتكفير المعمكمات المحاسبية الالزمة لخدمة المؤسسات في العالـ، عمما أف أم قرار ال يمكف لو أف 

يتـ بمعزؿ عف البيئة المعمكماتية التي تحيط بو، كىذا ما تتميز بو محاسبة القيمة العادلة مف خالؿ تزكيد 
 .المستخدميف بمعمكمات مالءمة تعكس الكاقع االقتصادم

المعمكمات اليامة الالزمة  ة تقارير عف األداء عف فترة مالية ماضية، تكفربكتعتبر القكائـ المالية بمثا  
في تحقيؽ األىداؼ، كما أنيا تبرز الصعاب كالمشاكؿ التي مؤسسة لتكضيح مدل نجاح أك فشؿ إدارة اؿ

  .تتعرض ليا الشركة
 إلجراء التحميالت عمييا كالقياـ بربط أرقاـ تعتبر القكائـ المالية بالنسبة لممؤشرات المالية المادة األكليةكما   

بعضيا البعض، كيكمف اليدؼ مف حساب المؤشرات إصدار أحكاما كتعميقا كشرحا كافيا حكؿ البنية المالية 
كيمكف قياس المؤشرات انطالقا مف مخرجات نظاـ ، لممؤسسة، اذ يفقد المؤشر فحكاه دكنما تعميؽ

باالعتبار تأثير بيدؼ إصدار حكـ عاـ حكؿ األداء المالي لممؤسسة آخذيف  المعمكمات المحاسبي 
 عمى مستكل قيمة المؤسسة، كمعدؿ النمك، كمف ثـ إصدار حكـ عمى األطراؼ عمى األطراؼ المؤشرات

، الشكؿ المكالي سنحاكؿ مف خاللو استخراج تأثير استخداـ القيمة العادلة عمى المتفاعمة في المؤسسة
 :المؤشرات المالية نظريا
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 شكل توضيحي لتأثير التكمفة التاريخية والقيمة العادلة عمى المؤشرات المالية: 13الشكل رقم 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

 . 14 العدد المنصكر، مجمة العادلة، كالقيمة التاريخية الكمفة بيف المحاسبي ياسيف،القياس  اعداد الباحثة، باالعتماد عمى خضر:المصدر
 

، (القكائـ المالية)  مف الشكؿ يالحظ أف المؤشرات المالية ىي جزء مف المعمكمات التي تقدميا المحاسبة 
كالتي تعد مف األدكات التحميمية الميمة فيي بسبب بساطتيا كمالئمتيا لممستخدـ يتـ االعتماد عمييا في 
اتخاذ القرارات، كتتكقؼ جكدة ىذه المؤشرات عمى جكدة البيانات التي تستند الييا كالمعمكمات التي تقارف 

بيا، لذا فاف المؤشرات المالية التي تستند عمى التكمفة التاريخية تؤدم الى تشكىات في عممية قياس األداء، 
كذلؾ لعدـ األخذ بعيف االعتبار التغيرات الخاصة باألسعار خاصة في ظؿ االقتصاد التضخمي الذم 

 .تشيده كؿ الدكؿ كمنيا الجزائر، كالذم يؤدم الى تقديرات غير صحيحة لممركز المالي لممؤسسة
 اف لمتغير في مستكيات األسعار تأثيرا مباشرا كميما عمى المؤشرات المالية، حيث يؤدم الى صعكبة 

احتساب المؤشرات المالية، كذلؾ مثال عندما يتـ شراء بعض أصكؿ المؤسسة االقتصادية في فترات أسعار 

معمومات محاسبية  مؤشرات مالية  قوائم مالية
 ومالية

 القيمة العادلة التكمفة التاريخية

 التضخم

صورة ال تعبر 
عن الوضع 
الحقيقي 
 لممؤسسة

 

صورة تعبر عن 
الوضع الحقيقي 

 لممؤسسة
مؤشرات 

 مالية

مؤشرات مالية 
تفتقد لممالئمة 

 والمصداقية

تقارير ذات 
مؤشرات مالية 
قابمة لممقارنة 
والفيم، وأكثر 

 مالئمة
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مختمفة، كىنا ال بد بالطبع أف تدرج ىذه األصكؿ في الميزانية باألسعار التي تـ شراؤىا دكف أف تعدؿ تمؾ 
األسعار لتتالءـ مع التغير في مستكياتيا، كنتيجة لذلؾ فاف المؤشرات المالية قد ال تعطي نتائج صحيحة 

 1.كتفقد معيا مدلكليا كبالتالي مدل صالحيتيا كأداة لتقييـ األداء المالي لممؤسسة االقتصادية
 كفعالية القرارات، آلية مف المعركؼ أف البيانات المالية تخضع لشركط كخصائص محددة كنكعية كتحكـ  

فمف المستحسف عند المستثمر أف يتحصؿ عمى معمكمات مطابقة لمكاقع كحديثة، معناه تعطيو الصكرة 
الكفية كالصادقة لمكضع المالي لممؤسسة التي يريد االستثمار فييا كالتعامؿ معيا، لذلؾ يجب أف تككف 
المعمكمات تعكس الحقائؽ االقتصادية كاألداء المالي لممؤسسة، كباستخداـ القيمة العادلة كأساس لمقياس 

كالتقييـ المحاسبي يسمح ىذا بتكفير معمكمات محاسبية كمالية مفيدة كمطابقة لمكاقع االقتصادم 
االعتراؼ كالقياس، )لمستخدمييا، ككذا يؤدم إلى حدكث تغيير جكىرم في مقكمات العمؿ المحاسبي

 2.كىذا ما ينعكس بدكره عمى تكفير معمكمات محاسبية كمالية ذات خصائص نكعية (العرض كاإلفصاح
، فالمعمكمات التي يستند مة لمعرفة األداء المالي لممؤسسةءأكثر مالإف إتباع محاسبة القيمة العادلة ىك  

عمييا لحساب مختمؼ المؤشرات المالية في المؤسسة تككف أكثر مصداقية كمعبرة عف الكاقع إف ىي أعدت 
كمطمب أساسي في إثبات معالجة األحداث  (القيمة العادلة)كفقا لمقيمة العادلة، كليذا فاف التكجو إلييا 

كالعمميات المالية كي تككف أكثر دقة كأقرب إلى الكاقع الفعمي كفقان لمظركؼ السائدة، بما يحقؽ مالءمة 
مكثكقية البيانات المالية المنشكرة، كىذا ما يكفر لمستخدمي المعمكمات المالية كالذيف يتكقعكف أف تككف ك

المؤشرات المالية المنشكرة كالمفصح عنيا في التقارير المالية متصفة بالصدؽ كالدقة كالمكثكقية حتى تككف 
المعمكمات التي تقدميا المحاسبة في المؤسسة ؼ: ، إذفمالئمة لمساعدتيـ في اتخاذ قراراتيـ االقتصادية

االقتصادية ال بد ليا مف أف تتمتع بقدر مف الشفافية كالمالءمة حتى يتمكف مستخدمييا مف اتخاذ قراراتيـ، 
كىذا ما تتميز بو محاسبة القيمة العادلة مف خالؿ تزكيد المستخدميف بمعمكمات مالئمة تعكس الكاقع 

. االقتصادم
 فالمؤشرات المالية ىي جزء مف المعمكمات التي تقدميا المحاسبة كالتي تعد مف األدكات التحميمية ذات 

جاذبية بسبب بساطتيا كمالئمتيا لممستخدـ ك في كثير مف األحياف يتـ اتخاذ قرارات بناءا عمى العمميات  
الحسابية التي تتضمف العالقات بيف البيانات المالية، كتتكقؼ جكدة ىذه المؤشرات عمى جكدة ىذه 

 البيانات المالية كفقا لمحاسبة إعدادالبيانات المالية التي تستند الييا كالمعمكمات التي تقارف بيا، لذا فاف 
القيمة العادلة تحقؽ مؤشرات مالية تعكس بدقة الكضع المالي لممؤسسة  كما أنيا تعزز الشفافية كبالتالي 

، أما مبدأ التكمفة التاريخية كالذم يعد األىـ كاألكسع انتشارا مف حيث تككف مطابقة لمكاقع كأكثر مصداقية
، ىذا  االستخداـ يفرض عمى المحاسب اىماؿ التقمبات السعرية التي تحدث عمى قيمة األصكؿ كالخصـك

                                                             
العالقة بٌن أهمٌة القٌاس المحاسبً المستند الى القٌمة العادلة وتعظٌم الخصائص النوعٌة للمعلومات ماهر موسى درغام، تامر بسام االغا، -  1

 .، بدون صفحة2013الوضع االقتصادي العربً وخٌارات المستقبل، جامعة الزرقاء األردن، : المؤتمر الدولً التاسع حولالمحاسبٌة، 
 .89مسعود بوخالفً، مرجع سابق، ص -  2
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ما ينعكس عمى مدلكؿ األرقاـ التي تظير في تمؾ البيانات، اذف كعمى الرغـ مف الصعكبات التي تكاجو 
القيمة العادلة اال أنيا تعد الطريقة األكثر فعالية كالطريقة المثمى لعكس الكاقع االقتصادم بشكؿ أفضؿ 

 .منو بالمقارنة مع التكمفة التاريخية
 كترل الباحثة أف مؤشرات تقييـ األداء المالي تقـك عمى افتراض أف القكائـ المالية تككف لدييا قابمية 

لممقارنة مف سنة ألخرل، كىذا ما تساعد عميو محاسبة القيمة العادلة ألنيا تكفر أساس منطقي كأقرب 
لمكاقع يجعؿ عناصر القكائـ المالية المتشابية تبدك كذلؾ، كالعناصر غير المشابية ال تبدك متشابية، ىذا 
ما يميزىا عف التكمفة التاريخية التي تضعؼ مف القابمية لممقارنة عف طريؽ جعؿ األشياء المشابية تبدك 
مختمفة كالعكس، ىذا يعني ضعؼ امكانية المقارنة بيف نتائج األعماؿ ليذه السنة مع السنكات السابقة 
لممؤسسة االقتصادية، كالسبب في ذلؾ اختالؼ الظركؼ االقتصادية المحيطة، ألف طريقة القياس ىذه 
تتأثر بالظركؼ االقتصادية ككذلؾ المقارنة بيف ىذه المؤسسة االقتصادية كأخرل مشابية ليا مف نفس 

 .القطاع
 كفيما يمي سيتـ عرض بعض المفاىيـ كالتي بابراز عالقتيا بالقيمة العادلة يظير لنا التأثير الذم قد يثبت 

 :نظريا ليذه األخيرة عمى المعمكمات المالية كالمحاسبية
اف نفع المعمكمات المحاسبية يتكقؼ عمى مف يتخذ القرار، كنكع القرار : القيمة العادلة واتخاذ القرار- أوال

ككذا طريقة متخذ القرار في تحميؿ ىذه المعمكمات بصكرة مناسبة كاالستفادة منيا، كىذا يستمـز أف تككف 
المعمكمات المحاسبية مفيكمة لمتخذ القرار حتى يمكف االستفادة منيا، كأيضا يجب أف تككف ىذه 

المعمكمات تعكس الكاقع كالكضع المالي لممؤسسة، كقيميا محينة كىذا مف أجؿ أف تعطي الصكرة الحقيقية 
 .، كالقيمة العادلة تكفر ىكذا نكع مف المعمكمات، أم أنيا تكفر معمكمات محينة1لممؤسسة محؿ االىتماـ

كجكد نظـ تحكـ العالقات بيف "بشكؿ عاـ تعني الحككمة : القيمة العادلة ومفيوم الحوكمة- ثانيا
األطراؼ األساسية في الشركة، بيدؼ تحقيؽ الشفافية كالعدالة كمكافحة الفساد كمنح حؽ مساءلة ادارة 
، 2"الشركة لحماية المساىميف، كالتأكد مف أف الشركة تعمؿ عمى تحقيؽ أىدافيا كاستراتيجياتيا طكيمة األمد

دكافع االىتماـ بتطبيؽ حككمة الشركات ىك اعادة الثقة بيف المساىميف كاإلدارة، لذا فإف أحد كمف أىـ 
المبادئ األساسية التي ترتكز عمييا  حككمة الشركات ىي جكدة المعمكمة المحاسبية كالمالية، كىذا ما 

القيمة العادلة عمى عتماد اال لمقياس المحاسبي كالمالي، فعند أساسساىـ فيو استخداـ القيمة العادلة ؾ
االرتقاء باإلبالغ المالي مما يسمح بتكفير معمكمات محاسبية في ساىـ  سيكأساس لمقياس المحاسبي

 المساىمة في التطبيؽ الفعاؿ لمبادئ يؤدم الىكمالية مفيدة لمستخدمييا ككذا تعكس الكاقع كىذا ما 
التي ترتكز عمى جكدة المعمكمة المحاسبية كالمالية أم مدل  ( كالشفافيةاإلفصاحمبدأ )حككمة الشركات 

                                                             
دور : الملتقى الدولً حول التحدٌات التً تواجه المدقق الخارجً فً تدقٌق القٌمة العادلة، ثابت حسان ثابت، عبد الواحد غازي محمد، -  1

 .373، ص2014المعاٌٌر المحاسبٌة الدولٌة فً تفعٌل أداء المؤسسات والحكومات، جامعة ورقلة، الجزائر، 
 .05، ص2015سمسمة النشرات التثقيفية لمركز أبك ظبي لمحككمة، مصطمحات ومفاىيم، : أساسيات الحوكمةمركز أبك ظبي لمحككمة، -  2
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الثانكية  كالمالئمة أك، المكثكقية ق المعمكمة بالخصائص النكعية سكاء كانت الرئيسية كالمصداقيةىذاتساـ 
، إذف حككمة الشركات كالقيمة العادلة كؿ منيما يؤثر عمى اآلخر، فتطبيؽ كالثبات كقابمية المقارنة

الحككمة سيؤثر عمى درجة كمستكل اإلفصاح عف البيانات المالية كاالدارية لممؤسسة، كىذا تأكيد عمى أف 
 1.اإلفصاح كالشفافية كمفيـك الحككمة كجياف لعممة كاحدة يؤثر كؿ منيما في اآلخر كيتأثر بو

يقصد بمالءمة المعمكمات؛ أف تككف : القيمة العادلة ومالءمة المعمومة المحاسبية والمالية- ثالثا
المعمكمات المحاسبية قادرة في التأثير عمى القرار المتخذ مف جانب مستخدمي المعمكمات بصدد تككيف 

تنبؤات مستقبمية أك التحقؽ مف صحة التكقعات السابقة، كمف خالؿ جممة الدراسات التي أعدت 
بخصكص القيمة العادلة فيالحظ مالءمة مخرجات المعمكمات المستندة عمى القيمة العادلة بالنسبة 

لألطراؼ ذات العالقة، كىذا مف خالؿ اتصافيا بخاصية المالءمة، كالتي تمثؿ أحسف بديؿ قياس في 
 .تقكية ىذه الخاصية

اعتماد القيمة العادلة كأساس لمقياس المحاسبي : القيمة العادلة وحيادية وتحيز القياس المحاسبي- رابعا
فيو كثير مف التحيز كاختالؼ االجتيادات كاآلراء الشخصية، كبالتالي عدـ حيادية كدقة القياس المحاسبي 
كفؽ ىذا المنيج، كبالتالي المعمكمات ستككف مضممة لمستخدمييا، كلكف ىذا المشكؿ لف يطرح اذا تكفرت 
أسكاؽ نشطة لعناصر الميزانية لممؤسسة؛ ككف السكؽ يصبح ىك أداة القياس كال يختمؼ اثناف في نتائج 
تقييمو، لكف مشكمة عدـ الحيادية كعدـ الدقة كالتحيز تطرح في حاؿ استخداـ أدكات التقييـ الداخمي أك 
عند استعماؿ السكؽ بشكؿ غير مباشر مما يطرح ىذه المشكمة، كلمتخمص منيا يجب أف تقـك الييئات 

المعنية بالتكحيد المحاسبي كىذا بكضع طرؽ مفصمة تفصيال دقيقا لمقياس في مثؿ ىذه الظركؼ، كتكفير 
فالقياـ بذلؾ رغـ ارتفاع تكمفتو بالمقارنة بطرؽ أخرل يجعؿ القيمة ...البيانات الالزمة مثال كمعدؿ الخصـ 

 2.العادلة تتجاكزه
  
 
 

 
 
 
 

                                                             
مجلة االدارة واالقتصاد، العالقة بٌن الخصائص النوعٌة للمعلومات المحاسبٌة وقواعد الحوكمة لمجلس االدارة، كرٌمة علً كاظم الجوهر، -  1

 .113، ص 2011، العراق، 90العدد 
المجلة األردنٌة فً ادارة األعمال، أثر تطبٌق محاسبة القٌمة العادلة على موثوقٌة ومالءمة معلومات القوائم المالٌة، جمٌل حسن النجار، -  2

 .467، ص 2013، 03، العدد 09المجلد 
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 :الثالث ممخص الفصل

تناكؿ ىذا الفصؿ  األداء المالي كالذم أضحى يمثؿ محكرا أساسيا كفعاال لنمك كاستمرارية المؤسسة،  كلذا   
نسب مالية كمؤشرات التكازف المالي كمؤشرات اليسر : أكجب تقييمو كليذا الغرض تستخدـ عدة مؤشرات

تعتبر ىذه المؤشرات أداة كككذا إعداد الميزانية كالميزانية المختصرة كاالستفادة مف مختمؼ عناصرىا، المالي، 
لمرقابة كتقييـ أداء المؤسسة االقتصادية، كأيضا كسيمة إلظيار االنحرافات كبياف أسبابيا كتفسيرىا، كيمكف 

قياس المؤشرات المالية كالمحاسبية كاالقتصادية انطالقا مف مخرجات نظاـ المعمكمات المحاسبي المتاح عمى 
شكؿ ميزانيات مالية كمحاسبية كاقتصادية، كتتكقؼ جكدة ىذه المؤشرات عمى جكدة البيانات التي تستند إلييا 
كالمعمكمات التي تقارف بيا، لذا فاف المؤشرات المالية التي تستند عمى التكمفة التاريخية تؤدم إلى تشكىات في 

 لحساب مختمؼ المؤشرات المالية في  لمقيمة العادلةاتعد كفؽالمعمكمات التي عممية قياس األداء، بعكس 
 (القيمة العادلة) التكجو إلييا كاف مف الضركرة تككف أكثر مصداقية كمعبرة عف الكاقع ، كليذا  فييالمؤسسة

كمطمب أساسي في إثبات معالجة األحداث كالعمميات المالية كي تككف أكثر دقة كأقرب إلى الكاقع الفعمي كفقان 
لمظركؼ السائدة، بما يحقؽ مالءمة كمكثكقية البيانات المالية المنشكرة، كىذا ما يكفر لمستخدمي المعمكمات 

المالية كالذيف يتكقعكف أف تككف المؤشرات المالية المنشكرة كالمفصح عنيا في التقارير المالية متصفة بالصدؽ 
 .كالدقة كالمكثكقية حتى تككف مالئمة لمساعدتيـ في اتخاذ قراراتيـ االقتصادية
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 :تمييد
  بعد الدراسة النظرية لمحاسبة القيمة العادلة باعتبارىا أىـ نمكذج حديث لمقياس المحاسبي، ككذلؾ 

 سنحاكؿ مف خالؿ ىذا الفصؿ استنتاج التأثير الذم قد يحدث عند استخداـ محاسبة لممؤشرات المالية،
بسكرة، كىذا مف خالؿ حساب مختمؼ -القيمة العادلة كاعتمادىا كأساس لمقياس في مؤسسة الككابؿ 

المؤشرات المالية بقيـ العناصر المكجكدة في الميزانية كجدكؿ حساب النتائج، كلمعمـ فيي مقيمة بتكمفتيا 
التاريخية كبعدىا سنقـك بإعادة حساب ىذه المؤشرات كلكف بعد تحييف قيـ عناصر الميزانية كنحاكؿ فيما 

بعد استخراج الفركقات كىذا مف أجؿ محاكلة اثبات التأثير الذم قد يممس عمى المؤشرات المالية بعد 
 .استخداـ محاسبة القيمة العادلة
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 ENICABبسكرة - التعريف بمؤسسة الكوابل :المبحث األول

 تحسيف كالية بسكرة كتسعى إلىمؤسسة الككابؿ ىي مؤسسة اقتصادية ذات طابع صناعي تقع في   
سيتـ ، نكعية كجكدة منتجاتيا كتعظيـ إنتاجيتيا مف أجؿ ضماف استمرارىا كتطكرىا كالحفاظ عمى مكاردىا

 . كأىميتياالمؤسسة كىيكميا التنظيمي كنشاطياالتطرؽ إلى نشأة 

نشأة المؤسسة وىيكميا التنظيمي : المطمب األول

  بسكرة- نشأة وتعريف مؤسسة الكوابل: الفرع األول

مف أجؿ التنمية االقتصادية كاالجتماعية بالجزائر، كبغرض خمؽ الصناعة الكيربائية كااللكتركنية   
كلتمبية احتياجات السكؽ مف الككابؿ الكيربائية، انطمقت األشغاؿ النجاز مشركع كحدة صناعة الككابؿ 

 1984-1980 تطبيقا لممخطط الخماسي األكؿ 1980بسكرة في فيفرم -الكيربائية 

 المؤرخ في 20/82 بمكجب المرسـك 01/03/1983في SONELEC  مؤسسة  كبعد إعادة ىيكمة
:   انقسمت ىذه األخيرة إلى1/1/1983

ENIE :المؤسسة الكطنية لصناعة األجيزة االلكتركنية .

EDIMEL :المؤسسة الكطنية لصناعة العتاد الكيربائي .

EWGP :المؤسسة الكطنية لصناعة البطاريات .

ENIEM :المؤسسة الكطنية لمصناعات الكيركمنزلية .

ENICAB :مقرىا الجزائر العاصمةالمؤسسة الكطنية لصناعة الككابؿ المنزلية ،. 

 : كتشرؼ عمى ثالث كحدات ىي1983 تأسست ىذه األخيرة سنة 

 كحدة القبة لصناعة الككابؿ الكيربائية ذات الضغط المتكسط كذات الضغط المنخفض؛ -
 كحدة كاد السمار بالحراش لصناعة األسالؾ كالككابؿ الياتفية؛ -
 .(الككابؿ بشتى أنكاعيا)كحدة بسكرة لصناعة ككابؿ الطاقة  -

 بسكرة عف الكحدات -انفصاؿ المؤسسة الكطنية لصناعة الككابؿ تـ  1997في نياية شير ديسمبر    
 بحيث أصبحت مؤسسة مستقمة بذاتيا كتقع في المنطقة الصناعية غرب (كالقبةكاد السمار )األخرل 

 اإلنتاج اإلدارة ككرشات ىكتار مغطاة تشمؿ مباني 12 ىكتار منيا 42 عمى مساحة المدينة كتتربع
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أما الجزء المتبقي فيك عبارة عف مساحة خضراء كقد تستخدـ في بعض  كالمخازف كمكاقؼ السيارات،
 . كفاية المخازف الخاصة بالمنتجاتحالة عدـاألحياف كمخازف إضافية في 

 مف أسيميا الى مجمكعة %70بسكرة حيث تـ بيع – تـ خصخصة مؤسسة الككابؿ 2008 كفي سنة 
 كىي شركة أمريكية، تعد كاحدة مف أكبر الشركات في العالـ في GENERAL CABLEجنراؿ كابؿ 

 عامؿ، 14000 دكلة ، كتكظؼ أكثر مف 26 منشأة صناعية في 57تصنيع األسالؾ كالككابؿ، كتممؾ 
 مميار دكالر كىي الشركة الرائدة عالميا في مجاؿ تطكير كتصميـ كتسكيؽ 06مع عكائد سنكية تقدر بػ 

، أسالؾ األلياؼ البصرية كالككابؿ لمطاقة، الصناعة، االتصاالت  كتكزيع منتجات النحاس، األلمنيـك
 المتبقية مف األسيـ بقيت تحت تصرؼ %30أما ، (WWW.GENERAL CABLE.COMأنظر المكقع )

،  SGP (SOCIETE DE GESTION ET DE PARTICIPATION)شركة مساىمات الدكلة 
 . بسكرة فرعا مف فركع جنراؿ كابؿ–كأصبحت بذلؾ مؤسسة الككابؿ 

 : الى مجمكعة مف اآلثار منياE. N.I.C.A.B  كلقد أدت خكصصة مؤسسة 

  مميكف دينار جزائرم1010 مميكف دينار جزائرم الى 800زيادة رأسماؿ المؤسسة مف . 
  احتفاظ المؤسسة باسميا التجارم مع اضافة كممة ( (Filiale General Câble في جميع

 .كثائقيا، لالستفادة منو في تعامميا مع زبائنيا

   كتتـ عممية تسيير المؤسسة باستعماؿ البريد االلكتركني، كىذا لمعرفة سير العمؿ كاعطاء األكامر 
الخ، باالضافة الى انتقاؿ بعض المسؤكليف الى مقر رئيس المؤسسة الكائف باسبانيا اذا ....كالتكجييات

 .اقتضى األمر ذلؾ

 : عامؿ929 :31/03/2013يبمغ عدد عماؿ المؤسسة الى غاية   ك

  133: إطارات-

  118: أعكاف تحكـ-

 .678:أعكاف تنفيذ-

 بسكرة–المتعاممون مع مؤسسة الكوابل : الفرع الثاني

اف الحركة االقتصادية التي تقـك بيا المؤسسة مف عمميات شراء لممكاد األكلية كبيع منتجات، ككنت  
 :مجمكعة مف المتعامميف منيـ األجانب كمنيـ المحمييف
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 :لممؤسسة مجموعة من الموردين منيم .1
 . التركية التي يستكرد منيا النحاسSARCUYSANشركة  -

 . البحرينية التي يستكرد منيا األلمنيـكMIDAL CABLEشركة  -

 . السعكديةPLASCOM البمجيكية ككذا شركة BOREALISشركة  -

 .PRC الفرنسية التي تستكرد منيا مادة ASPELLشركة  -

 .PVC التركية التي تستكرد منيا مادة TEKFENشركة  -

 .الفرنسية التي تستكرد منيا الطباشير ANONYME- SOCIETE-BOYAMA  شركة -

 .PVC بسكيكدة التي تمكف المؤسسة بػػENABشركة  -

 . بسكيكدة تزكد المؤسسة بالخشبENABشركة  -

 .pvc تزكد المؤسسة بمادة النحاس كENGشركة  -

 :أما زبائن المؤسسة كثر منيم .2

 مف رقـ %47 كىي الزبكف الرئيسي، ىذا بنسبة SONELGAZالمؤسسة الكطنية لمكيرباء كالغاز  -

 .2009أعماليا في سنة 

 .2009 مف رقـ أعماليا لسنة %20 كتتعامؿ معيا بنسبة KAHRIFالمؤسسة الكطنية لمخدمات  -

 .SONATRACH-EDIMEL-EDIED-ENELالمؤسسات  -

 .BAKOUCHE-KAJAJA-IMOZAR: كىناؾ أيضا زبائف مف المؤسسات الخاصة مثؿ -

سكريا كدبي، كقد قامت المؤسسة بتجربة التصدير : أما بخصكص زبائف المؤسسة األجانب مف بينيـ -

 .مع العراؽ لكف ظركؼ الحرب حالت دكف مكاصمة العمؿ معيا
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 الييكل التنظيمي لممؤسسة : لث الثاالفرع

 :التاليةبسكرة مف المديريات -يتككف الييكؿ التنظيمي لمؤسسة  الككابؿ 

كذلؾ بمساعدة ر تيتـ باإلشراؼ كمتابعة مختمؼ مياـ الكحدة كالتنسيؽ بيف الدكائ: العامة المديرية
: مجمكعة استشارية مككنة مف

ييتـ بمعالجة كحؿ النزاعات الداخمية : مكتب مساعد الرئيس المدير العام لمشؤون القانونية والمنازعات
. ا كمكردييا كزبائنومؤسسةبيف العماؿ كاإلدارات الخارجية بيف اؿ

 كىك ،ميمتو إنابة الرئيس المدير العاـ في حالة غيابو(:الجودة)مكتب مساعد الرئيس لضمان النوعية 
 .بالمؤسسةالمسؤكؿ عف كؿ ما يتعمؽ بالجكدة 

كذلؾ لمكاكبة التطكرات السريعة مؤسسة يعد مف الفركع الناشئة لدل اؿ: مكتب رئيس مشروع المعموماتية
بالنسبة لمختمؼ مؤسسة كتتمثؿ ميمتو في الخدمات التي تستفيد منيا اؿ، عمى المستكل المحمي كالدكلي

. النشاطات

المؤسسة،  العمؿ المحاسبي لدل بمراقبة سير مكمؼ :PVCمكتب مساعد المدير العام لمشروع حبيبات 
.  بتطبيؽ المبادئ المحاسبيةكااللتزاـ

. حاسبيةـتقـك بالمراجعة اؿ: مكتب مراقبة الحسابات

:  كتندرج ضمف المديرية العامة خمس مديريات فرعية ىي كما يمي

كىي الييئة المعنية بمتابعة القرارات الخاصة بالعمميات االنتاجية مف خالؿ الدكائر  :التقنية المديرية :أوال
 :التالية

كتعتبر مف أكبر الدكائر عمى مستكل المؤسسة حيث تشرؼ عمى تخطيط كتسيير  :الكوابلدائرة إنتاج 
 مرحمة كىي تعبئة الككابؿ في البكرات آخرالعممية اإلنتاجية بمختمؼ المراحؿ مف دخكؿ المكاد األكلية إلى 

 .الخشبية

 ككذلؾ تيتـ ، تقـك بتصنيع المنتجات حسب البرنامج المرسـك مف طرؼ المصمحة:دائرة إنتاج الممحقات
. بتمكيؿ الكحدة بالطاقة الكيربائية كتزكيدىا بالخشب إلنتاج البكرات



بسكرة-تأثير استخذام محاسبت القيمت العادلت على المؤشراث الماليت لمؤسست الكوابل : الفصل الرابع  
 

156 
 

 تقـك بمراقبة المنتكج التاـ الصنع كمدل مطابقتو لممقاييس المعمكؿ بيا،: الجودةدائرة التكنولوجيا وضمان 
 كمدل مطابقتيا لمكاصفات الشراء مف أجؿ التأكد مف أنيا ،ككذا مراقبة المكاد المشتراة مف الداخؿ كالخارج

. صالحة لالستعماؿ

 كصيانة كسائؿ اإلنتاج كاآلالت الميكانيكية ككسائؿ النقؿ ككسائؿ التكييؼ كتتكفؿ بحماية :دائرة الصيانة
. كتأميف الطاقة الكيربائية

تقـك بتنسيؽ كمراقبة كؿ النشاطات المتعمقة بالمشتريات، كنشير إلى أف ىذه : مديرية الشراء-ثانيا
 .المديرية كانت سابقا مدمجة مع المديرية العامة كىي تشمؿ دائرة الشراء

 ىي المديرية المعنية بمتابعة تنفيذ القرارات الخاصة بعممية تسيير المنتكج :المديرية التقنية التجارية-ثالثا
 :النيائي كتسكيقو، كتتضمف دائرتيف

تنظـ كتراقب حركة المخزكف سكاء تعمؽ األمر بالمنتكج النيائي أك : دائرة تسيير المنتكج النيائي-1
 .الممحقات، كتشرؼ عمى مصمحة تسيير الككابؿ كمصمحة تسيير انتاج الممحقات

مف مياميا دراسة السكؽ كاحتياجاتو لممادة المنتجة لمككابؿ، كما تقـك بتسيير عممية : دائرة التسكيؽ-2
البيع كتكزيع المنتجات، كايجاد منافذ كعمالء جدد، كابراـ العقكد المتعمقة بالبيع مف خالؿ مصمحة البيع 

 .كمصمحة التسكيؽ

المالية، تيتـ ىذه المديرية بتسجيؿ جميع العمميات المحاسبية ككذا : والمحاسبة المالية مديرية-رابعا
 ؛المالية كالميزانية:  بدراسة الكضع المالي كالمحاسبي لممؤسسة كتشمؿ دائرتيف ىماكتقـك

تقـك بإعداد ممفات ، كميمتيا متابعة حركة األمكاؿ مع البنؾ الخاص باإليرادات كالنفقات :مصمحة المالية
 .الشراء كاحتياجات المؤسسة كتتابع أيضا األمكاؿ المتعمقة بيا

، كتتككف مف فرع الميزانية الذم يقـك بكضع ر كبدكرىا تقـك بإعداد ميزانية االستثما:مصمحة الميزانية
 : الميزانية التقديرية مع المصالح كالمديريات األخرل لمسنكات المقبمة بإتباع الخطكات التالية

 كضع نتيجة تقديرية لمسنة 
 متابعة جميع التسديدات كمقارنتيا مع الميزانية 
 إعداد تقرير شيرم. 

 كتقـك بتسجيؿ العمميات المحاسبية اليكمية كتشرؼ أيضا عمى عمميات الجرد : المحاسبةدائرة-ب 
 .مصمحة المحاسبة العامة كمصمحة المحاسبة التحميمية: السنكية لكؿ دكرة، يكجد بيا مصمحتيف ىما
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صالحيتو  تقـك بتنظيـ عمؿ الدكائر كالمصالح كالتأكد مف : الموارد البشرية والوسائلمديرية-خامسا
كذلؾ تأميف محيط ، ك(....الترقية، االنتقاء، التككيف) الحسنة لمعامؿ كتكفير الشركط العامميف كتأىيؿ

. كالتككيف دائرة المستخدميف كتتككف مفالعمؿ مف المخاطر 

 : كيظير الييكؿ التنظيمي لممؤسسة محؿ الدراسة في الشكؿ التالي

 بسكرة- الييكل التنظيمي لمؤسسة الكوابل :14الشكل رقم 
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 مصلحة تخطيط اإلنتاج

 

 مصلحة الغزل والتغليف

 مصلحة القلد والظفر

 PRCمصلحة الغزل  

 

 مصلحة التجميع والتغليف

 

 مصلحة الشراء والعبور

 مصلحة تسيير مخزون قطع الغيار 

 مصلحة لتسيير مخزون المواد األولية 

 
 مصلحة الصيانة الميكانيكية

 مصلحة الصيانة الكهربائية 

 

 مصلحة المناهج والمراقبة التنظيمية

 

 مصلحة صيانة عتاد النقل والتكييف

 

 مصلحة التجارب

 مصلحة المخابر

 

ريمصلحة التكنولوجيا والتطو  

 

 مصلحة المنافع

 

 مصلحة صناعة البكرات واالسترجاع

تحضير حبيبات مصلحة  PVC 

 

 مصلحة التسويق

 مصلحة البيع

 مصلحة تسيير إنتاج الملحقات

 مصلحة تسيير الكوابل

 

 مصلحة الوسائل العامة

 مصلحة الوقاية و األمن

 مصلحة المستخدمين

 مصلحة التكوين والخدمات االجتماعية

 مصلحة الميزانية

 مصلحة المحاسبة العامة

 مصلحة المحاسبة التحليلية

 المصلحة المالية

ة 
ري

ش
لب
 ا
رد

وا
لم

 ا
ية

ير
مد

ئل
سا

لو
 ا
و
 

 و
ية

ال
لم

 ا
ية

ير
مد

 

بة
س

حا
لم

 ا
 

اء
شر

 ال
ية

ير
مد

 
ة 

ني
تق

 ال
ية

ير
مد

ال
 

ية
ار

ج
لت
 ا

ية
قن

لت
 ا
ية

ير
مد

ال
 

    

دائرة 

المستخدمين 

 التكوين

دائرة تسيير 

 منتوج نهائي

دائرة 

 و االتكنولوجي

 ضمان النوعية

 دائرة الصيانة

 دائرة التسويق

 دائرة الشراء

دائرة المالية و 

 الميزانية

 دائرة المحاسبة

دائرة إنتاج 

 الملحقات

دائرة إنتاج 

 الكوابل



بسكرة-تأثير استخذام محاسبت القيمت العادلت على المؤشراث الماليت لمؤسست الكوابل : الفصل الرابع  
 

159 
 

 دافيانشاط المؤسسة وأه: نيالمطمب الثا

نشاط المؤسسة    : الفرع األول

تعمؿ المؤسسة عمى إنتاج عدة أصناؼ مف الككابؿ الكيربائية كىذا بفضؿ إدخاليا لتكنكلكجيا متطكرة في 
 نكع مف الككابؿ جمعت في 400ىذا المجاؿ، إذ تمكنت المؤسسة مف التخصص في إنتاج أكثر مف 

 :مجمكعاتخمس 

 نكع تستخدـ في البنايات كاالستخداـ المنزلي 229 حيث تنتج منيا المؤسسة حكالي :الكوابل المنزلية
 .النحاس فكلط كتصنع مف مادة 750 ك250كيتراكح ضغطيا مابيف 

 نكع كتستخدـ في تشغيؿ اآلالت الصناعية كالمحركات كيتراكح 70 كيبمغ عددىا :الكوابل الصناعية- 
 المستخدمة في األكلية كتنقسـ بدكرىا الى قسميف حسب المكاد ، فكلط1000 ك600ضغطيا بيف 

 .PRC كالككابؿ المعزكلة بمادة PVCصناعتيا كىي الككابؿ المعزكلة بمادة

تستخدـ في النقؿ الكيربائي، كيقدر التكتر المتكسط : الكوابل الكيربائية ذات التوتر المتوسط والعالي
.  فكلط3000، أما التكتر العالي فتفكؽ شدة تكتره في نقؿ الكيرباء  فكلط3000ك 1000مابيف 

 تستعمؿ خاصة في نقؿ الكيرباء مف المحكالت إلى مناطؽ 10أنكاعيا يبمغ عدد : المعزولة الكوابل غير
 .فكلط 22000تكزيع معينة كتتحمؿ تيار شدتو 

تستخدـ ىذه الككابؿ لتكزيع الكيرباء كتصنع بدرجة أكلى مف : كوابل التوزيع أو الشبكات الكيربائية
، كتتككف مف حكالي المغنيزيـك كالسميسيـك مف مككف AGSاأللمنيـك كخميط يسمى   نكع، 70 كاأللمنيـك
 .فكلط 1000كتنقؿ تيار شدتو حكالي 

 . الككابؿكما تنتج المؤسسة بكرات خشبية بأحجاـ مختمفة لتكظيب

 إطار في (الغذائية أكلية لمصناعات البالستيكية مادة)كذلؾ شرعت المؤسسة في إنتاج حبيبات الككمباند
 .استثماراتياتكسيع 

.  طف، كلكف تغيرت حاليا ألسباب تكنكلكجية كاقتصادية28000كقد بمغت الطاقة اإلنتاجية البدائية 

 التي تستعمميا كمادة حشك أك كمادة PVCكالى جانب إنتاج المؤسسة ليذه الككابؿ، تنتج أيضا مادة 
 .عازلة، ىذا باإلضافة إلنتاجيا لمبكرات الخشبية التي تمؼ عمييا الككابؿ
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 36مركز لمعالجة المياه، مركز لمعالجة اليكاء، : دة تجييزات مساعدة نذكر منياكتمتمؾ المؤسسة ع
جسر متحرؾ أرضي، كىذا األخير عبارة عف كسيمة مناكلة لنقؿ قطع الغيار أك المكاد الثقيمة بيف 

 ناقال معمقا كالتي تعتبر مف كسائؿ المناكلة أيضا كىي معمقة في سقكؼ 35الكرشات، باإلضافة الى 
 . جياز تكييؼ214 سيارة مف النكع الثقيؿ ك37 سيارة خفيفة، 28الكرشات، ككذا تمتمؾ المؤسسة 

 
 مؤسسة الكوابل بسكرة أىداف  :الثانيالفرع 

 المستكل الدكلي كتعتبر أكبر كحدة صناعية في مجاؿ تخصصيا عمى عمىتحتؿ المؤسسة مكانة بارزة   
 ISO 9002 كISO 9001شيادةكقد اكتسبت سمعة جيدة دكليا بعد تحصميا عمى ، المستكل اإلفريقي

 :ىذا بعد شراكتيا مع المؤسسة األجنبية، تتمثؿ أىـ أىدافيا في

.  تمبية احتياجات السكؽ الكطنية مف الككابؿ الكيربائية-

.  إمكانية صرؼ المنتجات الكطنية مف الككابؿ الكيربائية في السكؽ العالمية- 

.  تشغيؿ عدد معيف مف العماؿبالتقميؿ مف نسبة البطالة - 

. تكنكلكجيا الحديثة كالمتطكرة في صناعة الككابؿاؿإدخاؿ - 

. تدعيـ ىيكؿ االقتصاد الكطني- 

. راد الككابػؿ مػف السػكؽ الخارجيػة كالقضػاء عمػى التبعيػة اإلقتصاديػةمتخفيػض نسبػة است- 

. المسػاىمػة في جمػب العممػة الصعبػة-

.  الكطنيػة فػي السػكؽ العالميػػة تحسيػف صػكرة المنتجػات- 

 الحفاظ عمى مستكل منخفض مف استيراد المكاد األكلية؛- 

 االستغالؿ األمثؿ لمختمؼ المكارد؛- 

 تخفيض التكاليؼ؛- 

 ضماف مكقع الريادة في مجاؿ تخصصيا كمكاجية المنافسة؛- 

 الدخكؿ الى األسكاؽ العالمية؛- 

 االىتماـ بالعنصر البشرم كالحفاظ عميو كتحسيف ظركؼ عممو؛-
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 ارضاء العمالء كالحفاظ عمييـ ككسب ثقتيـ؛- 

 كزيادة التحكـ في مقاييس الجكدة كالسعي لمحصكؿ عمى شيادة نظاـ ادارة ISOالحفاظ عمى شيادة الػ- 
 .البيئة

 
 بسكرة-تقييم وضعية مؤسسة الكوابل : الفرع الثالث

 مف خالؿ الدراسة الميدانية التي قمنا بيا في المؤسسة حاكلنا استنتاج بعض مف نقاط القكة كنقاط 
 :الضعؼ مف أجؿ تقييـ كضعيتيا، ككمحاكلة منا لفيـ مختمؼ الجكانب المتعمقة بالمؤسسة

 : مف بينيا-نقاط القوة .1
  بسكرة تعتبر الرائدة في –المكقع الريادم لممؤسسة عمى المستكل الكطني، اذ أف مؤسسة الككابؿ

مجاؿ صناعة الككابؿ الكيربائية كتسكيقيا، لكف ىناؾ بعض المنافسة التي تمارسيا مؤسسة سكيدية 
مصرية في عيف الدفمى كجسر قسنطينة بالقبة كبعض المنافسيف الخكاص، اال أف ىذا ال يشكؿ 

خطرا كبيرا، فالمؤسسة ليا منتجات ذات جكدة عالمية كأسعار تنافسية، كلدييا السرعة في االستجابة 
 .لحاجات الزبائف

  حصكليا عمى شيادة االيزكISO 
  خبرة االدارة في ىذا المجاؿ الصناعي تمكنيا مف التأقمـ بسرعة مع تحكالت المحيط، كىذا نظرا

 .لمميارات كالمعارؼ التي يمتمكيا اطارات المؤسسة
  مكزع جيكم يغطكف كافة االحتياجات الكطنية29شبكة تجارية ضخمة، اذ أف المؤسسة تمتمؾ . 
 التعامؿ الجيد مع الزبائف كالمكرديف. 
 الكضع المالي الجيد لممؤسسة مف خالؿ نتائجيا السنكية كمختمؼ التقارير المالية المعدة. 
 

دائما كمف خالؿ الدراسة الميدانية التي قمنا بيا اكتشفنا بعض العيكب التي تعتبر - نقاط الضعف .2
 :تيديدا لممؤسسة، منيا

  كذلؾ في اقتناء التجييزات كالمكاد األكلية%90تبعية المؤسسة الى المكرديف األجانب بنسبة ،. 
  ضعؼ الدراسات التي تقـك بيا المؤسسة حكؿ السكؽ كمنافسييا، فيي كثيرا ما تعتمد عمى زبائنيا

في استقاء المعمكمات حكؿ منافسييا كاألسعار مثال، كالسبب في ذلؾ يعكد لعدـ كجكد مكتب أك 
 .أشخاص مكمفيف بدراسة السكؽ
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 عدـ كجكد جية أك أفراد مكمفيف باالشيار. 
 بعض الكحدات االنتاجية ال تشتغؿ بكامؿ طاقتيا كىذا لمحدكدية الطمب عمى أنكاع مف المنتجات. 
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 بسكرة-واقع استخدام محاسبة القيمة العادلة والمؤشرات المالية في مؤسسة الكوابل : المبحث الثاني
  سيتطرؽ في ىذا المبحث إلى عرض كاقع استخداـ محاسبة القيمة العادلة كأيضا مؤشرات تقييـ األداء 

 .المالي
 

 بسكرة-واقع استخدام محاسبة القيمة العادلة في مؤسسة الكوابل : المطمب األول
 تبنى نمكذج القيمة العادلة SCF  كما أشرنا في الجانب النظرم لممكضكع، فاف النظاـ المحاسبي المالي 

 ، كلكف طريقة التقييـ العامة لألصكؿ كالخصـك مبني عمى بالقيمة الحقيقيةكالتي اصطمح عمى تسميتيا 
قاعدة عامة ىي مبدأ التكمفة التاريخية، كالقيمة الحالية يمكف التقييـ بيا متى تكفرت شركط لذلؾ، كمف 

بسكرة تعتمد عمى التقييـ بالتكمفة التاريخية لكؿ أصكليا، - أف مؤسسة الككابؿ خالؿ الدراسة الميدانية لكحظ
فيي تعتمد عمى تسجيؿ قيـ عناصر الميزانية بقيمة التكمفة التاريخية، أما القيمة العادلة فإف مؤسسة الككابؿ 
بسكرة ال تستخدميا كأساس لمقياس المحاسبي مبررة ذلؾ بعدـ كجكد سكؽ مالي نشط يمكنيا مف تحديد قيـ 
أصكليا، كأيضا إف اكتفاء مؤسسة الككابؿ بالتقييـ فقط كفؽ التكمفة التاريخية يرجع لعدـ كجكد نص تشريعي 

يجبرىا عمى تطبيؽ القيمة العادلة، كتعارض تطبيؽ القيمة العادلة مع القانكف الجبائي حيث يفترض مف 
الناحية العممية إصدار نص جبائي يسمح بالتقييـ عمى أساس القيمة العادلة، اال أنو لحد اآلف ىناؾ بعض 

التحفظ مف طرؼ االدارة الجبائية حكؿ ىذا العنصر، كربما يرجع ىذا األمر حسب رأييـ ككنيا تيدد 
بتقميص االيرادات الضريبية بشكؿ كبير كعميو فيي ال تعترؼ بطريقة حساب االىتالكات بغير الطريقة 

 .المقررة لدييا
  كلكف كجب اإلشارة الى أف مؤسسة الككابؿ كانت قد استعانت بمجنة مف الخبراء المختصيف في مجاؿ 

 ككاف لغرض انتقاؿ الممكية 2007 كبداية سنة 2006اعادة تقييـ أصكؿ المؤسسة، كىذا في أكاخر سنة 
جنراؿ كابؿ، كباالستفسار عف إجراءات عممية إعادة التقييـ التي حصمت فقد كانت –لمشريؾ األجنبي 

االجابات كميا تدكر حكؿ صعكبة ىذه العممية كاعتمادىا عمى أسعار السكؽ في تمؾ الفترة، كىذا نظرا 
 .(المنظمة)لغياب األسكاؽ الجاىزة 

 كتماشيا مع المعايير المحاسبية الدكلية كىذا بعد حصكؿ الشريؾ األجنبي 2010 كأيضا ننكه أنو في سنة  
 مف أسيـ الشركة قامت المؤسسة كباالعتماد عمى مجمكعة مف الخبراء باعادة تقييـ %70جنراؿ كابؿ عمى 

أصكليا كاممة، كىاتو القيـ المحدثة كالتي تمثؿ أسعار السكؽ المحمية في تمؾ الفترة ال زالت تعتمد عمييا 
 .كتظير في قكائميا المالية
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بسكرة تـ تحيينيا بالقيمة السكقية لغرض الشراكة، –  اذف فاف اعادة تقييـ عناصر ميزانية مؤسسة الككابؿ 
كالشريؾ األجنبي استعاف بخبراء قامكا باعادة تقييـ أصكؿ المؤسسة مف أجؿ تحديد قيمة رأس الماؿ الفعمي، 

كاألكيد أف الشريؾ األجنبي ككإجراء أكلي كميـ قاـ بالتشخيص الكصفي لكضعية المؤسسة، فالمعمكمات 
المحاسبية كعممية تشخيص كضعية المؤسسة يعتبراف مفتاح عممية التقييـ الذم اعتمد عميو في اتخاذ قرار 

 .الشراكة
 

 بسكرة-المؤشرات المالية في مؤسسة الكوابل : المطمب الثاني
كمف خالؿ الدراسة الميدانية لممؤسسة كاالستفسار عف المؤشرات المالية    بخصكص المؤشرات المالية

المستخدمة في تقييـ األداء المالي، الحظنا أف المؤسسة ال تعتمد في تقييـ أدائيا عمى حساب المؤشرات 
نما تعتمد عمى النتيجة الصافية المستخرجة مف الكشكفات المالية السنكية لقياس مردكديتيا كبالتالي  المالية كا 
تسمح بقياس أدائيا المالي خصكصا مف جانب المساىميف كالمحمميف المالييف، فيي تعد الدليؿ عمى الصحة 

 .المالية لممؤسسة
كىذا ال يمنع مف أف المؤسسة كفي بعض األحياف تقـك بتقييـ األداء المالي باستخداـ أسمكب المقارنة كىذا 
بمقارنة رقـ األعماؿ المحقؽ بالسنكات السابقة، كتسجيؿ االنحرافات إف كجدت، لكف تبقى ىذه الطريقة غير 
مبنية عمى أسس عممية فيي تتـ كفؽ طرؽ عشكائية ال يمكف االعتماد عمى نتائجيا في الحكـ عمى أداء 

 .المؤسسة
  كتجدر اإلشارة أف المؤسسة محؿ الدراسة تقـك بإعداد تقارير سنكية كمختمؼ القكائـ المالية حسب النظاـ 

ىذا تقـك بإعادة صياغة ىذه القكائـ حسب المعايير الدكلية كارساليا الى  ، كبعدSCFالمحاسبي كالمالي 
جنراؿ كابؿ في الكاليات المتحدة األمريكية ىذه األخيرة ىي التي تقـك بحساب مختمؼ –مقر المؤسسة األـ 

المؤشرات المالية كمف ثـ إعداد مختمؼ التقارير المالية، كبعدىا تقـك بارساؿ تقارير عف ماجاء كنتيجة مف 
بسكرة، كمف خالؿ ىذه التقارير فالمؤسسة األـ تزكد –حساب ىذه المؤشرات المالية الى مؤسسة الككابؿ 

مؤسسة الككابؿ بسكرة بالمعمكمات الضركرية كالدقيقة عف نقاط القكة كنقاط الضعؼ القابمة لمتحسيف -فرعيا
في أدائيا في الفترة القادمة، الى جانب معرفة مدل التقدـ في تنفيذ سياستيا التي تعطييا القدرة عمى تصميـ 

استراتيجية تسييرىا كالتخطيط لتطكرىا مستقبال، كما تعتمد ىذه المؤشرات المالية مف المؤسسة األـ كمف 
 .خالليا المؤسسة الفرع كمقياس لتكجيييما نحك تحسيف األداء كاتخاذ القرارات المستقبمية
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 بسكرة-استخدام محاسبة القيمة العادلة وتأثيرىا عمى المؤشرات المالية في مؤسسة الكوابل:المبحث الثالث

   سيتـ في ىذا المبحث حساب مختمؼ مؤشرات األداء المالي كذلؾ بعد إعادة تقييـ عناصر ميزانية 
جراء عممية المقارنة بينيا كبيف مؤشرات األداء المالي لعناصر  المؤسسة محؿ الدراسة كفؽ القيمة العادلة كا 

 .  الميزانية قبؿ إعادة التقييـ

 بسكرة  وفق القيمة العادلة –إعادة تقييم عناصر ميزانية مؤسسة الكوابل : المطمب األول

ميزانية سنة ) مف أجؿ إعادة تقييـ أصكؿ كخصـك المؤسسة تـ االعتماد عمى الميزانية المالية لممؤسسة  
، ككذا عمى جدكؿ حساب النتائج كأيضا دفتر الجرد، كقد اعتمدنا عمى مقابالت مع مسؤكلي قسـ (2013

المحاسبة كالمالية، كمقابالت مع مسؤكليف في مديرية الضرائب ككذا الخزينة العمكمية كمفتشية أمالؾ الدكلة 
 .ببسكرة

 2013عرض الميزانية المالية لممؤسسة : الفرع األول 

سيتـ عرض الميزانية المحاسبية المالية لممؤسسة دكف اجراء أية تعديالت، ألنيا معدة كفؽ النظاـ المحاسبي   
 :2013المالي، كبعدىا سنقـك بالتعميؽ عمييا، كفيما يمي الميزانية المالية لسنة 
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 31/12/2013بتاريخ  (أصول)الميزانية المالية (:12)جدول رقم 
 دج:                                                                                           الوحدة

 األصول

ظة
الح

م
 

 2012صافي  2013صافي  ومؤونات اىتالك إجمالي

       أصكؿ غير جارية
(goodwill)) 0 0 0 0      االقتناءؽفار 

 453 472 4 748 643 5 284 219 36 032 863 41   تثبيتات معنوية
 726 756 591 1 751 771 515 1 025 071 174 4 776 842 689 5   تثبيتات عينية

  
  
  
  

 639 098 37 639 098 37 0,00 639 098 37   األراضي
 318 987 877 553 622 837 401 657 347 1 954 279 185 2   المباني

 716 364 107 205 332 102 427 593 207 632 925 309   تثبيتات عينية أخرل
تثبيت اآلالت كالمعدات 

 التقنية
  3 157 538 551 2 618 820 197 538 718 354 569 306 052 

 133 702 82 569 095 184 0,00 569 095 184   تثبيتات يجرى انجازىا
 382 916 352 280 058 427 0,00 280 058 427   تثبيتات مالية

 0 0 0 0   سندات مكضكعة مكضع معادلة
مساىمات أخرل كحسابات دائنة ممحقة 

 بيا
  0 0 0 0 

 0 0 0 0   سندات أخرل مثبتة
إقراض كأصكؿ مالية أخرل غير 

 جارية
  125 952 166 0,00 125 952 166 45 381 938 

 444 534 307 114 106 301 0,00 114 106 301   ضرائب مؤجمة عمى األصؿ
 694 847 031 2 349 569 132 2 309 290 210 4 657 859 342 6   مجموع األصول غير الجارية

 0 0 0 0   أصول جارية
 121 436 568 3 802 560 188 4 446 117 254 248 678 442 4   مخزونات ومنتجات قيد التنفيذ

 730 270 103 2 830 129 380 1 600 267 244 430 397 624 1   حسابات دائنة واستخدامات مماثمة
 112 702 717 1 782 038 932 600 267 244 383 306 176 1     الزبائف

 564 764 120 497 956 195 0,00 497 956 195   مدينكف آخركف
 054 804 264 550 134 252 0,00 550 134 252   الضرائب كما شابييا

حسابات دائنة أخرل كاستخدامات 
 مماثمة

  0 0 0 0 

 992 238 641 642 491 495 0 642 491 495   الموجودات وما شابييا
األمكاؿ المكظفة كأصكؿ مالية جارية 

 أخرل
  0 0 0 0 

 992 238 641 642 491 495 0,00 642 491 495   الخزينة
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 843 945 312 6 274 182 064 6 046 385 498 320 567 562 6   مجموع األصول الجارية
 537 793 344 8 623 751 196 8 355 675 708 4 978 426 905 12   المجموع العام لألصول

 .2013بسكرة، –الككابؿ المالية مؤسسة  الكشكؼ: المصدر

 31/12/2013بتاريخ  (خصوم)الميزانية المالية (:13)جدول رقم 
 دج:        الوحدة

 2013بسكرة –الككابؿ المالية مؤسسة  الكشكؼ: المصدر

 
 

 2012 2013 مالحظة الخصوم
   رؤوس األموال الخاصة

  
    

 000 000 010 1 000 000 010 1 رأس الماؿ تـ إصداره
   رأس ماؿ غير مستعاف بو

 430 728 224 4 430 728 224 4   عالكات كاحتياطات  
   فرؽ إعادة التقييـ

 844 542 185- 136 745 58-     النتيجة الصافية  
 310 175 535- 154 718 720-   الترحيؿ مف جديد- رؤكس أمكاؿ خاصة أخرل

 276 010 514 4 140 265 455 4   المجموع 
       الخصوم غير الجارية

 000 900 489 0   القركض ك الديكف المالية
       (المؤجمة ك المرصكد ليا )الضرائب 

       ديكف أخرل غير جارية
 000 111 972 713 020 882   مؤكنات كمنتجات ثابتة مسبقا

 000 011 462 1 713 020 882   مجموع الخصوم غير الجارية 
       الخصوم الجارية

 354 063 195 1 762 101 216 1   المكردكف كالحسابات الممحقة
 001 387 122 130 273 70     الضرائب

 031 917 411 801 749 261     ديكف أخرل
 875 404 639 076 341 311 1     خزينة الخصـك

 261 772 368 2 769 465 859 2   مجموع الخصوم الجارية 
 537 793 344 8 623 751 196 8   المجموع العام لمخصوم
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 :      من خالل الميزانية المحاسبية المالية لممؤسسة سيتم ادراج التعميقات التالية
 :بالنسبة لألصكؿ غير الجارية

، 2012 مقارنة بسنة %78  يالحظ أف التثبيتات المعنكية المتمثمة أساسا في برامج المعمكماتية قد ارتفعت ب
كىذا بفعؿ البرمجيات الجديدة التي تـ اقتناؤىا ضمف السياسة الجديدة التي انتيجتيا المؤسسة كىي االعتماد أكثر 

 .عمى البرامج المعمكماتية ككؿ ماىك حديث في ىذا المجاؿ مف أجؿ تحسيف العممية التسييرية
 كفؽ القيمة ال تقوم بإعادة تقييم لعناصرىا أما األراضي فقيمتيا لـ تتغير تماما، كىذا ما يدؿ عمى أف المؤسسة 

 .العادلة، فاألراضي دائمة التغير بفعؿ ارتفاع أسعار العقارات بصفة عامة

 :بالنسبة لألصكؿ الجارية
، أم أف ىناؾ عممية اقتناء جديدة لعناصر المخزكف نظرا لتكسيع %09 يالحظ أف المخزكف ارتفع بحكالي 

 كىذا ما يفسر أف المؤسسة متحكمة في حقكقيا %20العممية االنتاجية، أما الزبائف فيـ في انخفاض بػحكالي 
أم أنيا ال تجد صعكبة في عممية التحصيؿ، كأيضا يمكف تفسير ىذا االرتفاع في المخزكف بأف المؤسسة لـ تقـ 

 .بعد بتكزيع المنتكج المكجكد في مخزكنيا
 

 : بالنسبة لجانب الخصـك
   يالحظ فيما يتعمؽ بالنتيجة الصافية لممؤسسة زيادة في الخسارة مقارنة بالسنة السابقة، كىذا راجع الى انتياج 

 .سياسة تسكيقية غير فعالة مما أدل إلى نقص المبيعات مقارنة بارتفاع محسكس في مختمؼ التكاليؼ
   كأما فيما يتعمؽ بالقركض كالديكف المالية فنجد أف المؤسسة قامت بتسديد جميع التزاماتيا نظرا لمكاعيد 

 .  استحقاقيا
  

 بسكرة-اعادة تقييم عناصر ميزانية مؤسسة الكوابل : الفرع الثاني
  بما أف مؤسسة الككابؿ ال تستخدـ القياس كفؽ طريقة القيمة العادلة كما كضحو لنا مسؤكلي قسـ المحاسبة 

كالمالية، جعمنا نفكر في الحؿ البديؿ لمقياس كفؽ طريقة القيمة العادلة لممؤسسة مف خالؿ إعادة تقدير العناصر 
كىذا بما يتماشى مع قكاعد  (الطرؽ البديمة)المحاسبية كفؽ عدة مقاربات كاالعتماد عمى الطرؽ الداخمية األخرل 

، 2008 يكليك سنة 26 المكافؽ لػ1429 رجب عاـ 23التقييـ كالمحاسبة التي نص عمييا القرار المؤرخ في 
 .الذم يحدد قكاعد التقييـ كالمحاسبة كمحتكل الكشكؼ المالية كعرضيا ككذا مدكنة الحسابات كقكاعد سيرىا

 
 عناصر يجب اعادة تقييـ كؿ  األصكؿ الثابتةعناصريعاد تقييـ أحد عندما   كتجدر االشارة ىنا أنو 

 في نفس الكقت حتى يمكف تجنب التقييـ االنتقائي، لعنصرمجمكعة األصػكؿ الثابتة التى ينتمي إلييا ىذا ا
كيمكف اعادة   المجمكعة الكاحدة في القكائـ المالية مقكمة بأسس مختمفة،عناصركما يترتب عميو مف ظيكر 
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تقييـ المجمكعة الكاحدة مف األصكؿ بالتتابع بشرط إتمػاـ عمميػة إعػادة التقييـ خالؿ فترة زمنية قصيرة كأف 
 .يتـ تحديثيا كمما لـز ذلؾ

 األصػكؿ ذات الطبيعػة كاالسػتخداـ المتشابييف في عناصرجمكعة األصكؿ الثابتة ىى مجمكعة مف   ـك
 ،السيارات،  الطػائرات،السفف،  اآلالت، المبانى،األراضي :عةكمف أمثمة ىذه المجمكؤسسة، عمميات الـ

 .ا المعدات المكتبية كغيره،األثاث كالتركيبات
  :  بإحػدل طريقتيفتاريخ اعػادة التقيػيـالؾ في تعند إعادة تقييـ األصكؿ الثابتة يعالج اإله 

بإعادة حسابو بالنسبة كالتناسب إلى التغير اإلجمالي في القيمة الدفتريػة لألصػؿ بحيث تككف القيمة  -1
كتستخدـ ىذه الطريقة عادة عند اعادة  الدفترية لألصؿ بعد اعادة التقييـ مساكية لقيمتو كفقان لمتقيػيـ،
  . الؾتتقييـ األصؿ عمى أساس القيمة االسػتبدالية بعد خصـ اإله

 باستبعاده مف إجمالي قيمة األصؿ الظاىرة في القكائـ المالية كتعدؿ صافى القيمة إلى قيمة  -2
األصؿ بعد اعادة التقييـ ، كتستخدـ ىذه الطريقة عادة عند إعادة تقيػيـ األصؿ عمى أساس القيمة 

  . السكقية
عند زيادة القيمة الدفترية لألصؿ نتيجة إعادة التقييـ يجب إضافة ىذه الزيادة إلى حقكؽ الممكية تحت  ك

إال إذا كاف قد سبؽ إثبات النقص فػي قيمػة نفس األصؿ نتيجة إعادة تقييمو " فائض اعادة التقييـ  " مسمى
في السنكات السابقة كمصركؼ، ففي ىذه الحالة يجػب إثبات ىذه الزيادة كإيراد في حدكد المصركؼ السابؽ 

 .قإثبات
في حالة انخفاض القيمة الدفترية لألصؿ نتيجة إعادة التقييـ يجب إثبات ىذا االنخفػاض كمصركؼ، إال  ك

إذا كاف قد تـ إعادة تقييـ نفس األصؿ في السنكات السابقة كنػتج عػف ذلؾ فائض اعادة تقييـ، ففي ىذه 
  . الحالة يجب خصـ قيمة ىذا االنخفػاض مػف فػائض اعادة التقييـ في حدكد رصيد ىذا الفائض

يمكف تحكيؿ فائض إعادة التقييـ إلى حساب األرباح المحتجزة عندما يتحقؽ ىذا الفائض، كيتحقؽ  ك
إجمالي الفائض عند االستغناء عف أك التخمص مف األصؿ، كقد يتحقػؽ ىػذا الفائض جزئيا نتيجة استخداـ 

الؾ ت ليذا األصؿ، كفى ىذه الحالة فاف القيمة المحققػة مف الفائض تتمثؿ في الفرؽ بيف اإلهؤسسةالـ
الؾ المحسكب عمى أساس التكمفة تالمحسكب عمى أساس القيمة الدفترية لألصػؿ بعد إعادة التقييـ كبيف اإله

 التقييـ إلى حساب إعادةكفى كمتا الحالتيف يجب أال يتـ التحكيؿ مف حساب فائض  األصمية ليػذا األصػؿ،
 .األرباح المحتجزة

 كبعد التمخيص لعممية اعادة تقييـ األصكؿ الثابتة بصفة عامة، سيتـ القياـ بإعادة تقييـ أصكؿ المؤسسة 
 :كالتالي
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 : بالنسبة لألصول غير الجاريةأوال

 ال تقتصر عممية اعادة تقييـ كتصحيح عناصر الميزانية عمى تقييـ العناصر المادية فقط، بؿ كتشمؿ أيضا  
 .العناصر غير المادية كالمتمثمة أساسا في حؽ االيجار كحقكؽ الممكية الصناعية كالتجارية

نأخذ قيمة صفرية كمعامؿ  Immobilisations incorporelles: اعادة تقييم التثبيتات المعنوية .1
بسكرة، ذلؾ انو مف خالؿ مقابمتنا -لتعديؿ القيـ التاريخية المكجكدة في الميزانية المالية لمؤسسة الككابؿ

الميدانية مع بعض مف مسؤكلي مصمحة المالية كالمحاسبة في المؤسسة تبيف أف المؤسسة ال تممؾ 
 .أساس محاسبي أك مالي يمكف مف خاللو تقييـ التثبيتات المعنكية بمكضكعية

 كفؽ  مف الفصؿ الثاني المتعمؽ بقكاعد التقييـ الخاصة لمتثبيتات العينية كالمعنكية121-27بالمادة كعمال 
يمكف ألم : "القرار المحدد لقكاعد التقييـ المذككر سابقا مف النظاـ المحاسبي المالي كالتي تنص عمى أنو

تثبيت معنكم سبؽ أف أدرج في حسابات المؤسسة عمى أساس تكمفتو التاريخية، أف يدرج كذلؾ في حساب 
المؤسسة عمى أساس مبمغو المعاد تقييمو حسب شركط تقييـ التثبيتات العينية، أم أف ىذه المعالجة ال 

لمتثبيت المعنكم، إال إذا كاف يمكف تحديدىا  (القيمة العادلة)يرخص بيا كفؽ ىذه المادة بالقيمة الحقيقية 
 ".باالستناد الى سكؽ نشط

  ونظرا لعدم وجود سوق خاص بتقييم ىذا النوع من األصول بالقيمة العادلة، فإننا سوف نعتمد عمى 
بسكرة، وىنا -القيم الموجودة في الميزانية والتي تمثل قيمة األصول المعنوية في ميزانية مؤسسة الكوابل

 .دائما بالرجوع الى دفتر الجرد من أجل التعرف عمى تفاصيل الحسابات الرئيسية
 : تأسيسا عمى ما سبؽ سكؼ يتـ االعتماد عمى القيـ المكضحة أدناه لعناصر األصكؿ المعنكية كما يمي

 
 دج: الوحدة                                          20/                            األصول المعنوية حـ

 الصافي االىتالؾ  المبمغ االجمالي البياف  الحساب
أنظمة كبرامج  204

 االعالـ اآللي
39 883 533,17  34 239 784,85 5 643 748.32 

قيـ ثابتة معنكية  208
 أخرل

1 979 499,12  1 979 499,12  
 

0 

 748.32 643 5 283,97 219 36  032,29 863 41 20/ حـ
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 Immobilisations corporelles: بالنسبة لمتثبيتات العينية .2

  مف أجؿ تحديد القيمة العادلة لمتثبيتات العينية لممؤسسة محؿ الدراسة، تـ التقرب مف مديرية الضرائب 
أمالؾ )لكالية بسكرة أيف يكجد الممؼ العقارم الذم يحتكم عمى كؿ ما يخص المكاقع الصناعية لممؤسسة 

 -1ممحق رقم . -(المؤسسة المبنية كغير المبنية

 كتبيف مف خالؿ تقربنا مف مديرية الضرائب لكالية بسكرة المعايير المستخدمة لتحديد قيمة ممتمكات 
المؤسسة المحينة كفؽ القكانيف المعمكؿ بيا مف قبميا، كالتي لـ نتمكف مف الحصكؿ عمييا، إال أنو تـ 

مساعدتنا في حساب القيـ المحينة مف قبؿ مسؤكؿ في ادارة الضرائب كىذا باالعتماد عمى كثيقة داخمية 
 -2ممحق رقم -  كما ىي مبينة في (FOURCHETTE)تعمؿ بيا المؤسسة 

 كندرج ما جاء في النظاـ المحاسبي المالي فيما يخص اعادة التقييـ بالنسبة لمتثبيتات العينية في النقاط 
 :التالية

 يرخص لممؤسسة أف تدرج في الحسابات التثبيتات العينية المنتسبة الى فئة أك عدة فئات مف التثبيتات  .أ 
عمى أساس مبمغيا المعاد  (األصكؿ الثابتة المادية التي تنتمي الى نفس المجمكعة)التي تحددىا مسبقا

تقييمو أم بقيمتو الحقيقية في تاريخ اعادة تقييمو منقكصا منيا مجمكع االىتالكات كمجمكع خسائر 
 القيمة الالحقة؛

تتـ عمميات اعادة التقييـ بانتظامية كافية حتى ال تختمؼ القيمة المحاسبية لمتثبيتات العينية اختالفا كبيرا  .ب 
عف القيمة التي قد تككف قد حددت باستعماؿ القيمة الحقيقية في تاريخ اإلقفاؿ؛ إذا أعيد تقييـ التثبيت 

 .يجب تطبيؽ نفس اإلجراء لكافة الفئة التي ينتمي إلييا ذلؾ التثبيت
تمثؿ القيمة الحقيقية سعر السكؽ الحالي لمسمع المتماثمة إذا تكفر شرط تكاجد السكؽ، كعند غياب  .ج 

فيتـ تقييـ قيمتيا  (حسب الطبيعة الخاصة لبعض أنكاع األصكؿ)مؤشرات تدؿ عمى القيمة السكقية 
 .(cout de remplacement net d’amortissement)العادلة بكاسطة تكمفة اإلحالؿ

 بعد إعادة التقييـ تحدد المبالغ القابمة لالىتالؾ عمى أساس المبالغ المعاد تقييميا؛ .د 
إذا ارتفعت القيمة المحاسبية ألصؿ ما عقب إعادة تقييمو فاف الزيادة تقيد مباشرة في شكؿ رؤكس أمكاؿ  .ق 

 ؛"فارؽ إعادة التقييـ"خاصة تحت عنكاف 
تقدـ التثبيتات المادية مف خالؿ الكشكؼ المالية بترتيبيا عمى أساس أصنافيا، كفي حالة اختيار  .ك 

المؤسسة نمكذج إعادة التقييـ في تقييـ تثبيتاتيا يجب إظيار فارؽ إعادة التقييـ في خط مخصص مف 
 حسابات رؤكس األمكاؿ؛

بما أف التثبيتات المادية مدرجة في حسابات المؤسسة بقيمتيا المعاد تقييميا يكجب تقديـ المعمكمات  .ز 
 :التالية
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 السعر المرجعي لمديرية الضرائب×المساحة= القيمة العادلة لألراضي
 

 الطرؽ كالفرضيات المعتمدة في تحديد القيمة العادلة لألصكؿ المعاد تقييميا؛ 
 تاريخ إعادة التقييـ؛ 
 استشارة أك عدـ استشارة المختص في إعادة التقييـ؛ 
  القيمة المحاسبية لكؿ صنؼ مف التثبيتات المادية المدرجة في القكائـ المالية إذا كانت ىذه التثبيتات

 مدرجة في حسابات المؤسسة عمى أساس طريقة التكمفة؛
  تقديـ تقييـ شامؿ حكؿ فارؽ إعادة التقييـ فيما يخص تكزيع الفارؽ عمى مجمكع المساىميف في رأس

 .ماؿ المؤسسة
 :في حالة عدـ كجكد سكؽ مماثمة لألصؿ المعنى بإعادة التقييـ فاف المؤسسة تتخذ. ط

 األسعار الحالية ألصكؿ مختمفة؛ 
 آخر أسعار األسكاؽ األقؿ نشاطا كتعديال؛ 
 تحديث تدفقات الخزينة المستقبمية المحتممة. 
 اف تطبيؽ القيمة العادلة في تقييـ العقارات يمـز المؤسسة مراجعتيا سنكيا؛. ؼ
 

 Terrainsاألراضي  1.2
أعد مف طرؼ مديرية الضرائب لكالية "  Fourchette "   لتحييف قيمة األراضي  تـ االعتماد عمى جدكؿ 

بسكرة، كأعد ىذا الجدكؿ كفؽ تصنيؼ األراضي العمرانية  التابعة لكؿ بمدية، بحيث صنفت البمديات الى 
المناطؽ : ثالثة مناطؽ، كؿ منطقة بيا ثالثة مناطؽ فرعية، كتصنؼ مؤسسة الككابؿ ضمف الفئة الثانية

، كبالتالي اعتمدنا عمى األسعار المرجعية المتعمقة بفئة األراضي حيث تقع -منطقة صناعية–غير السكنية 
 .المؤسسة محؿ الدراسة

 :اليجاد القيمة العادلة لألراضي تستخدـ العالقة التالية

 

 :كبالتعكيض نجد
 دج  000 012 786 7= 26000× 299.462= 211/            حــ

 :  كيظير حساب األراضي كمايمي
 دج:الوحدة                  211/األراضي حـ           

 القيمة المحينة البياف  الحساب
 000 012 786 7 أراضي 211
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دج، فحساب فارؽ اعادة التقييـ يظير بالقيمة 639 098 37: كعمى أساس أف قيمة األراضي بالميزانية ىي
 :التالية

 .دج 361 913 748 7 = 639 098 37- 000 012 786 7= 105/حـ
 

  Constructions المباني 2.2
 القيمة العادلة لألراضي نحسب القيمة العادلة لممباني  كبنفس العالقة التي بيا حددنا

 السعر المرجعي لمديرية الضرائب×المساحة= القيمة العادلة لممباني

 :كبالتعكيض نجد

  دج400 988 632 5 = 46800× 120363= 213/           حـ
 :  كيظير حساب المباني كمايمي

 دج:الوحدة                 213/          المباني حـ

 القيمة المحينة البياف  الحساب
 400 988 632 5 بنايات 213

 16كنظرا لكجكد طريقتيف محاسبيتيف لتحديد القيمة العادلة كفؽ ما نص عميو المعيار المحاسبي الدكلي رقـ 
 :كالمتمثمة في (المذككريف في الجانب النظرم) 36كالمعيار المحاسبي الدكلي رقـ 

 يتـ مف خالليا حساب معدؿ إعادة التقييـ مف خالؿ قسمة القيمة العادلة لألصؿ الثابت :الطريقة األولى
 المحسكبة كفؽ طريقة التكمفة التاريخية، كمف ىنا يجب كفؽ ىذه VNCعمى القيمة المحاسبية الصافية 

الطريقة تعديؿ القيمة األصمية لمتثبيت العيني ككذا التعديؿ في أقساط االىتالؾ حتى نتحصؿ عمى قيمة 
  فيحكؿ إلى حساب إعادة التقييـ ضمف حسابات رؤكس 105/التثبيت بالقيمة العادلة، أما فارؽ التقييـ حػ

 .األمكاؿ

 كيتـ مف خالليا إلغاء جميع االىتالكات الخاصة باألصؿ الثابت المحسكبة كفؽ طريقة :الطريقة الثانية
التكمفة التاريخية، ثـ تعديؿ قيمة التثبيت بالقيمة العادلة بإضافة فارؽ التقييـ المتحصؿ عنو بالفرؽ بيف 
القيمة التاريخية كالقيمة العادلة لألصؿ الذم يحكؿ إلى حساب إعادة التقييـ ضمف األمكاؿ الخاصة 

 .105/حػ
  كسكؼ نعتمد عمى الطريقة الثانية بسبب عدـ إمكانية تطبيؽ الطريقة األكلى لعدـ حصكلنا عمى معمكمات  

 .(العمر اإلنتاجي، قيمة االقتناء، طريقة االىتالؾ)تخص األصؿ 
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 القيمة المحاسبية الصافية- القيمة العادلة التي قمنا بحسابيا=   حساب فرق إعادة التقييم
       

 : كبالتعكيض نجد
 553 622 837 – 400 988 632 5= 105/            حػػ

  دج847 365 795 4= 105/حػػ               

 :كبالتالي سكؼ يتـ تصحيح قيمة المباني كفؽ القيد التالي

n 

 401 657 347 1    اىتالؾ المباني              2813/مف حػػ         

                  401 657 347 1  المباني        213/الى حػ                       

 قيد الغاء اىتالك المباني                             

             

n 

          847 365 795 4    المباني                     213/ مف حػػ                          

            847 365 795 4  فارؽ اعادة التقدير  105/                                         الى حػػ

 قيد تسجيل مبمغ فرق تقييم المباني                              

 
 :كمايمي بقيمتو المحينة في الميزانية ويظير حساب المباني

                    
 دج:الوحدة المباني                                                            213/                حــ

 المبمغ الصافي االىتالكات المبمغ بالقيمة العادلة البياف الحساب
 400 988 632 5 0 400 988 632 5 المباني 213
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،  كمف -3الممحق رقم -  كلالشارة اف األراضي كالمباني تقيـ بناءا عمى عدة عكامؿ كما ىك مكضح في 
 :ىذه العكامؿ

 المكقع -
 التزكد بمختمؼ الشبكات -
 شكؿ األرض ىندسي منتظـ أك غير منتظـ -
 كاجية األرض -
 الكضعية القانكنية لمعقار -
 .....الكضعية اإلدارية لألرض -

 
 Autre immobilisations corporelles  :التثبيتات األخرى .3

 كالتي تـ الحصكؿ عمييا مف طرؼ 7.5  نعتمد القيمة المحاسبية الصافية كأساس لمقياس مرجحة بمعدؿ 
 : تحسب قيمتو الحالية كالتالي218مجمكعة مف الخبراء في ىذا النكع مف األصكؿ، كبالتالي فحساب 

  معامل الترجيح×القيمة المحاسبية الصافية= 218/حـ                   

 :                كبالتعكيض نجد

  دج537.5 491 767 =7.5× 205 332 102 = 218/              حػػ

نفس المعالجة فيما يخص االىتالكات كالتي قمنا بيا في حالة المباني نقـك بيا في حساب التثبيتات األخرل 
 :218/حػػ

  دج332.5 159 665 = 205 332 102 – 537.5 491 767= 105/حػػ -
 :اعداد القيكد لتصحيح قيمة التثبيتات األخرل -

n 

 427 593 207                  2813/مف حػػ

                  427 593 207 213/                           الى حػػ
                       قيد اىتالك التثبيتات األخرى
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n 

 332.5 159 665                    218/ حػػ                         

              332.5 159 665            105/                                         الى حػػ
 قيد تسجيل اعادة تقييم التثبيتات األخرى                         

 
 : بقيمتو المحينة في الميزانية كما يمي ويظير حساب التثبيتات األخرى

 
 دج:الوحدة                                                                                218/      حــ

 المبمغ الصافي االىتالكات المبمغ بالقيمة العادلة البياف الحساب
 332.5 159 665 0 332.5 159 665 تثبيتات أخرل 218
 .تبقى عمى حاليا لعدـ كجكد أم معمكمات تفيد في إعادة تقييميا: التثبيتات الجارية .4
 .تبقى عمى حاليا: القروض المالية .5
 .تبقى عمى حاليا: الضريبة المؤجمة .6

 : بالنسبة لألصول الجارية/ثانيا

  بالنسبة لما جاء في إعادة تقييـ عناصر المخزكنات في النظاـ المحاسبي المالي فانو كعمال بمبدأ الحيطة 
كقيمة  (تكمفة الحصكؿ عمييا)كالحذر كعند إقفاؿ المؤسسة لحساباتيا فاف المخزكنات تقيـ بأقؿ تكمفة 

 انجازىا الصافية كىي سعر البيع المقدر بعد طرح تكمفتي اإلتماـ كالتسكيؽ المقدرتيف؛
 :أما فيما يخص المعمكمات الكاجب تقديميا في الكشكؼ المالية

 الطريقة المنتيجة في تقييـ المدخالت كالمخرجات مف مخزكناتيا؛ 
 القيمة المحاسبية لممخزكنات التي قيمت حسب قيمة انجازىا الصافية؛ 
 مبمغ المخزكنات المسجؿ ضمف أعباء الدكرة المالية. 

 
كلعدـ تكفر أية معمكمات تيمنا لنتمكف مف إعادة التقييـ ليذا العنصر أبقيناه : المخزون الجاري .1

 .عمى حالو، كنعتمد عمى القيمة المحاسبية الصافية
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ىناؾ حسابات لزبائف مدرجة، لكف ىؤالء تكقفكا عف التعامؿ مع المؤسسة كلـ يعممكىا، : الزبائن .2
كىذه المعمكمات تحصمنا عمييا مف خالؿ مقابمة مع مسؤكؿ في قسـ التسكيؽ، فتقدر نسبة الزبائف 

 .(القيمة المحاسبية الصافية) مف مجمكع قيمة حسابات الزبائف  %08كاجبة الخفض بػ 

 : وبالتالي

  دج782 038 932= القيمة الصافية لمزبائف 

  دج 102.56 563 74= 0.08×782 038 932= القيمة الصافية المصححة 

  دج679.44 475 857=  102.56 563 74 -782 038 932: القيمة العادلة لمزبائف

 : بقيمتو المحينة في الميزانية كما يمي ويظير حساب الزبائن
 دج:الوحدة                                                                                414/      حــ

 المبمغ الصافي االىتالكات المبمغ بالقيمة العادلة البياف الحساب
 679.44 475 857 0 679.44 475 857 زبائف 414
 .نعتمد نفس القيمة المحاسبية الصافية: مدينون آخرون .3
 .تظير قيمتيا في الميزانية الجديدة كما ىي دكف أم تغيير: الضرائب .4
 .تعتمد كما ىي بدكف تغيير: الضرائب وما شابييا .5

 
 فال تغيير ألم عنصر مف عناصر الميزانية كىذا لصعكبة الحصكؿ عمى بالنسبة لجانب الخصوم   

المعمكمات، فبالنسبة لرأس الماؿ فال تتغير قيمتو، كنفس الشيء بالنسبة لالحتياطات، أما بالنسبة لمقركض 
المالية فمـ نستطع تحييف قيمتيا لعدـ حصكلنا عمى جدكؿ اىتالؾ القرض كال عمى سعر الفائدة، 
 .كبخصكص المكرديف ككذا الضريبة كالديكف األخرل كالخزينة فنفس الشيء تبقى قيميا عمى حاليا
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 إعداد الميزانية المعدلة قيم عناصرىا وفق القيمة العادلة: المطمب الثاني

بسكرة بالقيمة العادلة، سيتـ إعداد الميزانية –بعد إعادة تقييـ بعض مف عناصر ميزانية مؤسسة الككابؿ   
 :المالية المعدلة كتظير كما يمي

  (أصول)المعدلةالميزانية المالية (:14)جدول رقم 
 دج: الوحدة                                                                                  

 األصول

ظة
الح

م
 

 2013صافي  ومؤونات اىتالك إجمالي

      أصكؿ غير جارية
(goodwill)) 0 0 0     فارؽ االقتناء 

 748 643 5 284 219 36 032 863 41   تثبيتات معنوية
 292 210 725 14 197 820 618 2 488 030 344 17   تثبيتات عينية

  
  
  
  

 000 012 786 7 0,00 000 012 786 7   األراضي
 400 988 632 5 0.00 400 988 632 5   المباني

 538 491 767 0.00 538 491 767   تثبيتات عينية أخرل
تثبيت اآلالت كالمعدات 

 التقنية
  3 157 538 551 2 618 820 197 538 718 354 

 569 095 184 0,00 569 095 184   تثبيتات يجرى انجازىا
 280 058 427 0,00 280 058 427   تثبيتات مالية

 0 0 0   سندات مكضكعة مكضع معادلة
مساىمات أخرل كحسابات دائنة ممحقة 

 بيا
  0 0 0 

 0 0 0   سندات أخرل مثبتة
إقراض كأصكؿ مالية أخرل غير 

 جارية
  125 952 166 0,00 125 952 166 

 114 106 301 0,00 114 106 301   ضرائب مؤجمة عمى األصؿ
 889 007 342 15 481 039 655 2 047370 997 17   مجموع األصول غير الجارية

 0 0 0   أصول جارية
 802 560 188 4 446 117 254 248 678 442 4   مخزونات ومنتجات قيد التنفيذ

 830 129 380 1 600 267 244 430 397 624 1   حسابات دائنة واستخدامات مماثمة
 782 038 932 600 267 244 383 306 176 1     الزبائف

 497 956 195 0,00 497 956 195   مدينكف آخركف
 550 134 252 0,00 550 134 252   الضرائب كما شابييا

 0 0 0  حسابات دائنة أخرل كاستخدامات 
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 مماثمة
 642 491 495 0 642 491 495   الموجودات وما شابييا

األمكاؿ المكظفة كأصكؿ مالية جارية 
 أخرل

  0 0 0 

 642 491 495 0,00 642 491 495   الخزينة
 274 182 064 6 046 385 498 320 567 562 6   مجموع األصول الجارية
 527 424 153 3 690 614 559 24   المجموع العام لألصول

 
21 406 190 163 

 
 .اعداد الباحثة باالعتماد عمى ميزانية المؤسسة كبعد تحييف بعض قيـ عناصر الميزانية: المصدر

 
  (خصوم)المعدلةالميزانية المالية (:15)جدول رقم 

 دج:                                                الوحدة   
 2013 مالحظة الخصوم

   رؤوس األموال الخاصة
  

  
 000 000 010 1 رأس الماؿ تـ إصداره

   رأس ماؿ غير مستعاف بو
 430 728 224 4   عالكات كاحتياطات 

 541 438 209 13   فرؽ إعادة التقييـ
 136 745 58-     النتيجة الصافية

 154 718 720-   الترحيؿ مف جديد- رؤكس أمكاؿ خاصة أخرل
 681 703 664 17   المجموع 

     الخصوم غير الجارية
 0   القركض ك الديكف المالية

     (المؤجمة ك المرصكد ليا )الضرائب 
     ديكف أخرل غير جارية

 713 020 882   مؤكنات كمنتجات ثابتة مسبقا
 713 020 882   مجموع الخصوم غير الجارية 

     الخصوم الجارية
 762 101 216 1   المكردكف كالحسابات الممحقة

 130 273 70     الضرائب
 801 749 261     ديكف أخرل

 076 341 311 1     خزينة الخصـك
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 .اعداد الباحثة، باالعتماد عمى ميزانية المؤسسة كبعد تحييف بعض قيـ عناصر الميزانية: المصدر

  اذف كمف خالؿ اعادة تقييـ عناصر ميزانية المؤسسة محؿ الدراسة بالقيمة العادلة  تـ إعداد الميزانية 
المعدلة قيميا بالقيمة العادلة كىذا في جانبييا األصكؿ كالخصـك مما أعطى الصكرة القريبة لمكاقع لمختمؼ 

 .العناصر، كبالتالي الصكرة األقرب لكضعية المؤسسة

 
 بسكرة-تأثير استخدام محاسبة القيمة العادلة عمى المؤشرات المالية في مؤسسة الكوابل: المطمب الثالث

  سنقـك بحساب مختمؼ مؤشرات تقييـ األداء المالي كىذا باالعتماد عمى الميزانيتيف المعدلة كاألخرل 
المتحصؿ عمييا مف طرؼ المؤسسة محؿ الدراسة، كفي األخير سيتـ التحميؿ كالمقارنة بيف النتائج مف أجؿ 

 .استخراج التأثير الذم قد تحدثو القيمة العادلة عند اعتمادىا كأساس لمقياس المحاسبي

 حساب مؤشرات تقييم األداء المالي قبل وبعد تحيين قيم عناصر الميزانية: الفرع األول
  2013إعداد الميزانيات المالية المختصرة لسنة 

 :سنقـك بإعداد الميزانيات المالية المختصرة كىذا بقيـ عناصر الميزانية قبؿ كبعد تحيينيا  
 2013الميزانية المالية المختصرة لسنة : 16الجدول رقم 

 (قبل تحيين عناصرىا)
 دج: الوحدة                                                                                    

 المبالغ الخصوم المبالغ األصول
 853 285 337 5 األموال الدائمة 349 569 132 2 األصول الثابتة

 140 265 455 4 األموال الخاصة 274 182 064 6 األصول المتداولة
 713 020 882 ديون طويمة األجل 802 560 188 4 قيم اإلستغالل
 769 465 859 2 ديون قصيرة األجل 830 129 380 1 قيم غير جاىزة

   642 491 495 قيم جاىزة
 623 751 196 8 المجموع 623 751 196 8 المجموع

 .إعداد الباحثة، باإلعتماد عمى الكشكؼ المالية:المصدر

 
 

 769 465 859 2   مجموع الخصوم الجارية 

 163 190 406 21   المجموع العام لمخصوم
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 2013تمثيل أصول الميزانية المختصرة لسنة  : 15الشكل رقم

 
 .2013 اعداد الباحثة، باالعتماد عمى الميزانية المالية المختصرة :المصدر

 
 بالمقارنة مع عناصر %52 نجد أف قيـ االستغالؿ تحتؿ القيمة الكبيرة 15    مف خالؿ الشكؿ رقـ 

، كىذا راجع لككف المؤسسة تنشط ضمف الصناعة تحكيمية مما % 26األصكؿ األخرل مف األصكؿ الثابتة 
   .يفسر ىذا االرتفاع

 2013تمثيل خصوم الميزانية المختصرة : 16الشكل رقم 

 
 2013اعداد الباحثة، باالعتماد عمى الميزانية المالية المختصرة : المصدر

  
 مف خالؿ الشكؿ نجد أف المؤسسة محؿ الدراسة تعتمد بشكؿ كبير في تمكيؿ استخداماتيا بالديكف قصيرة 

 .، أم أكثر مف نصؼ مصادر أمكاؿ المؤسسة%54األجؿ بنسبة 

األصول 
الثابتة
26%

قيم االستغالل
52%

قيم غير جاهزة
16%

قيم جاهزة
6%

2013تمثيل أصول الميزانية المختصرة لسنة 

54%

11%

35%

2013تمثيل خصوم الميزانية المالية المختصرة 

األموال الخاصة ديون طويلة األجل ديون قصيرة األجل
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 2013الميزانية المالية المختصرة لسنة : 17الجدول رقم 
 (بعد تحيين قيم عناصرىا)

 دج:                                                                                                          الوحدة
 المبالغ الخصوم المبالغ األصول

 681 703 664 17 األموال الدائمة 889 007 342 15 األصول الثابتة
   274 182 064 6 األصول المتداولة
 713 020 882 ديون طويمة األجل 802 560 188 4 قيم اإلستغالل
 769 465 859 2 ديون قصيرة األجل 830 129 380 1 قيم غير جاىزة

   642 491 495 قيم جاىزة
 163 190 406 21 المجموع 163 190 406 21 المجموع

 .إعداد الباحثة:المصدر

  تـ اعداد الميزانية المالية المختصرة باالعتماد عمى المبالغ المالية التي تحصمنا عمييا مف خالؿ عممية 
 .اعادة تقييـ بالقيمة العادلة لبعض عناصر الميزانية

 المالية المختصرة  تمثيل أصول الميزانية: 17الشكل رقم 
 (بعد تحيين قيم عناصرىا)

 
 .اعداد الباحثة، باالعتماد عمى الميزانية المالية المختصرة المعدلة: المصدر

  

 

األصول الثابتة
72%

قيم 
االستغالل

20%

قيم غير جاهزة
6%

قيم جاهزة
2%

(المعدلة)تمثيل أصول الميزانية المالية المختصرة 
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 عمى %72   مف خالؿ الشكؿ السابؽ نالحظ أنو بعد عممية إعادة التقييـ ارتفاع في األصكؿ الثابتة 
عكس قبؿ عممية إعادة التقييـ فكاف االرتفاع الكبير في قيـ االستغالؿ كىذا لككف المؤسسة ال تعتمد عمى 
القيمة الحقيقية لألصكؿ الثابتة المدرجة في الميزانية عمى غرار قيـ االستغالؿ التي تدرج بالقيمة السكقية 

 .عند شراءىا

 2013تمثيل خصوم الميزانية المالية المختصرة لسنة : 18الشكل رقم 
 (بعد تحيين قيم عناصرىا)

 
 .اعداد الباحثة، باالعتماد عمى الميزانية المالية المختصرة المعدلة: المصدر

 

 :نكرد مايمي المعدلة 2013 و2013من خالل التمثيل البياني لمختمف عناصر الميزانيتين 
بالنسبة لجانب األصكؿ ىناؾ ارتفاع كبير في قيمة األصكؿ الثابتة كىذا بعد اعادة تقييـ عناصر  -

مباني، أراضي ككذا قيمة حساب التثبيتات األخرل، كىذا ما أثر ايجابا عمى : األصكؿ الثابتة
اجمالي األصكؿ كأدل إلى ارتفاعو، مما أعطى الصكرة الصادقة لمنشاط الصناعي لممؤسسة كىذا 

 . مايحقؽ الخصائص النكعية لممعمكمة المحاسبية كالمالية كفؽ القيمة العادلة
أما بالنسبة لجانب الخصـك فالحظنا أيضا ارتفاع كبير في قيمة األمكاؿ الخاصة كىذا بعد إضافة  -

إلى قيمة األمكاؿ الخاصة، كالذم نتج بعد إعادة تقييـ األصكؿ  (105/حػػ)قيمة فارؽ إعادة التقييـ 
 .الثابتة لممؤسسة بالقيمة العادلة

 :التحميل المالي بواسطة مؤشرات التوازن المالي
 أكثر أدكات التحميؿ المالي شيكعا كىي لىكتشخيصو سيتـ االعتماد عالميزانية المالية لتحميؿ محتكل  

:  كسنعتمد فقط عمى المؤشرات التي تـ اعادة تقييـ عناصرىامؤشرات التكازف المالي كالنسب المالية
 

األموال 
الخاصة

83%

ديون طويلة األجل
4%

ديون قصيرة األجل
13%

معدلة 2013تمثيل خصوم الميزانية المالية المختصرة لسنة 
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 بسكرة-حساب مؤشرات التوازن المالي لمؤسسة الكوابل: 18الجدول رقم
 دج: الوحدة                                                                                                  

 معدلة/2013 2013 العالقة المقياس
 792 695 322 2 582 173 944 3 األصكؿ الثابتة-األمكاؿ الدائمة رأس الماؿ العامؿ

 582 162 182 2 792 695 322 2 األصكؿ الثابتة-األمكاؿ الخاصة رأس الماؿ العامؿ الخاص
 274 182 064 6 274 182 064 6 مجمكع األصكؿ المتداكلة رأس الماؿ العامؿ اإلجمالي

 482 486 741 3 482 486 741 3 مجمكع الديكف رأس الماؿ األجنبي
 850 021 176 8 850 021 176 8 السمفات-د ؽ أ+ؽ غ ج+اإلستغالؿ.ؽ احتياج رأس الماؿ العامؿ

 .اعداد الباحثة، بناءا عمى الميزانية المالية المختصرة:المصدر
 : كلمتكضيح أكثر سيتـ التمثيؿ البياني لجميع ىذه المؤشرات خالؿ السنتيف محؿ الدراسة في الشكؿ المكالي 

 التمثيل البياني لمؤشرات التوازن المالي: 19شكل رقم 

 
 .اعداد الباحثة، بناءا عمى الميزانية المالية المختصرة: المصدر

مف خالؿ مؤشرات التكازف المالي كباالستناد إلى الجدكؿ كالشكؿ السابقيف يستنتج أف ىناؾ تغير بنسب معتبرة     
عمى مؤشرات تقييـ األداء المالي كبالضبط مؤشرات التكازف المالي كىذا بعد استخداـ محاسبة القيمة العادلة، كىذا 
 :ما يعكس التأثير الذم قد يحدث باعتماد القيمة العادلة عمى المؤشرات المالية لممؤسسة، كنكرد المالحظات التالية

  قبؿ كبعد 2013قيـ الميزانية لسنة )نالحظ أف رأس الماؿ العامؿ الصافي مكجبا في كال الحالتيف 
 عمى أف  أيضاما يدؿك ،ىك ما يؤكد أف المؤسسة تمتمؾ ىامش أمافك جد معتبرة توقيـ، كأف (التعديؿ
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كبالتالي تحقؽ ىامش أماف مكجب يدعى رأس  كؿ أصكليا الثابتة عف طريؽ مكاردىا الدائمة،ـالمؤسسة ت
كىذا بعد تعديؿ قيـ بعض عناصر في رأس الماؿ العامؿ انخفاض بسيط كما نالحظ ، الماؿ العامؿ الصافي

االرتفاع الذم حصؿ لقيمتي األراضي كالمباني بعد  كىذا راجع إلى ميزانية المؤسسة بالقيمة العادلة، 
تحيينيما كحساب القيمة العادلة ليما فقيمة األصكؿ الثابتة ارتفعت كبالتالي فالفرؽ بيف األمكاؿ الدائمة 

 .كاألصكؿ الثابتة انخفض
 أف المؤسسة  قبؿ كبعد تحييف قيـ عناصرىا، كىذا ما يعني 2013س الماؿ الخاص مكجبا في سنة أر

ىك مؤشر ايجابي لممؤسسة عمى عدـ التبعية كقادرة عمى تمكيؿ استثماراتيا مف المصادر الداخمية 
، كيالحظ أف ىناؾ انخفاض بسيط جدا لرأس الماؿ الخاص بعد اعادة تقييـ عناصر لألطراؼ الخارجية

 فرؽ اعادة التقدير الذم ظير بعد عممية اعادة التقييـ، 105الميزانية بالقيمة العادلة كىذا بسبب حساب 
 .ككذلؾ بسبب ارتفاع قيمة األصكؿ الثابتة

  بالنسبة لرأس الماؿ العامؿ االجمالي كاألجنبي كاحتياج رأس الماؿ العامؿ فال تغيير حصؿ في قيميـ، كىذا
 .ألف إعادة التقييـ لـ تطرأ عمى العناصر المككنة ليـ

 س الماؿ العامؿ األجنبي خالؿ فترة الدراسة أس الماؿ العامؿ اإلجمالي برأمف خالؿ مقارنة ر
س الماؿ العامؿ أ مف رأكبر بكثير اإلجماليس الماؿ العامؿ رأ كاف 2013نالحظ انو في سنة 

 الخاصة تمكنيا  أمكاليا مفمعتبرة كىذا يدؿ عمى امتالؾ المؤسسة لسيكلة  تقريبا بمرتيف،نبيألجا
عتمادىا عمى الديكف مما لعدـ امستقمة ماليا نظرا  المؤسسة ك كما يبدك مف تمكيؿ استثماراتيا،

 .اف ىي أرادت ىذا عمييا الحصكؿ عمى ديكف اضافية سيؿم
 كىذا ما يدؿ عمى كجكد احتياج لدكرة االستغالؿ  رأس الماؿ العامؿ مكجب ج نالحظ أف احتياكذلؾ

 . دج482 486 741 8حيث يقدر ىذا االحتياج ب

 .كعمى العمـك فاف مؤشرات التكازف المالي لممؤسسة محؿ الدراسة تعبر عف كضعية مالية حسنة

 
 
 
 
 



بسكرة-تأثير استخذام محاسبت القيمت العادلت على المؤشراث الماليت لمؤسست الكوابل : الفصل الرابع  
 

185 
 

 بسكرة–  التحميل المالي لمؤشرات اليسر المالي لمؤسسة الكوابل
 حساب مؤشرات اليسر المالي: 20جدول رقم

 دج:الوحدة
 معدلة/2013 2013 العالقة المقياس

 0.30 0.26 مجمكع األصكؿ/مجمكع الديكف نسبة المديكنية
 0.11 0.06 مجمكع األصكؿ/أ.الديكف ط نسبة ىيكمة الديكف طكيمة األجؿ
 .اعداد الباحثة، باالعتماد عمى الميزانية المالية المختصرة: المصدر

 

 :كنكضح الجدكؿ السابؽ بالشكؿ التالي 
 تطور مؤشرات اليسر المالي : 20الشكل رقم 

 
 .20اعداد الباحثة، باالعتماد عمى الجدكؿ رقـ : المصدر

 
 : مف خالؿ الجدكؿ كالشكؿ يستنتج ما يمي

  2013يالحظ مف نسبة المديكنية أف المؤسسة كخالؿ فترة الدراسة اعتمدت في تمكيؿ أصكليا في سنة 
، %30 مف الديكف، كقد ارتفعت ىذه النسبة لتصؿ بعد إعادة التقييـ بالقيمة العادلة  الى%26عمى 

كعميو فمف المتكقع أف ال تكاجو المؤسسة أم صعكبة في سداد قيمة الديكف كالفكائد حيف يصؿ مكعد 
 .، كىذا االرتفاع يرجع الى االرتفاع الحاصؿ في قيمة األصكؿ الثابتة بعد اعادة التقييـاستحقاقيا

  لترتفع بعد إعادة تقييـ قيـ %6 تقدر بػ 2013أما عف نسبة ىيكمة الديكف طكيمة األجؿ فقد كانت سنة 
، كىذا االرتفاع يرجع الى االرتفاع الحاصؿ في قيمة األصكؿ %11عناصر األصكؿ لتصؿ  الى 

 .الثابتة بعد اعادة التقييـ

نسبة المديونية نسبة هيكلة الديون طويلة األجل

0,3

0,11

0,26

0,06

مؤشرات اليسر المالي

معدلة/2013 2013



بسكرة-تأثير استخذام محاسبت القيمت العادلت على المؤشراث الماليت لمؤسست الكوابل : الفصل الرابع  
 

186 
 

 إذف كمف خالؿ مؤشرات اليسر المالي التي قمنا بحسابيا يتضح جميا أف  المؤسسة ال تعاني مف مشاكؿ 
في السيكلة كقادرة عمى الكفاء بديكنيا طكيمة األجؿ في اآلجاؿ المحددة، كما كأف استخداـ القيمة العادلة 

 .كمنيج لمقياس المحاسبي يؤثر إيجابا عمى مؤشرات اليسر المالي
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: الرابع  الفصلممخص

 في الفصكؿ النظرية عمى أرض الميداف، إليو الفصؿ محاكلة بسيطة لتجسيد أىـ ما تطرقنا ايعتبر ىذ   
، كقبؿ البدء في إدراج النتائج المتحصؿ عمييا مف الدراسة بسكرة –الككابؿحيث قمنا بدراسة مؤسسة 

التطبيقية البد كأف نشير إلى الصعكبات التي كاجيت الباحثة في ىذه الدراسة كالمتمثمة في كيفية الحصكؿ 
عمى المعمكمات التي نحتاجيا لمدراسة، ككذا إلى عدـ كجكد خبراء متخصصيف في مجاؿ إعادة التقييـ في 
كالية بسكرة كىذا ما صعب كثيرا الدراسة التطبيقية ليذا المكضكع، كفيما يمي سندرج أىـ النتائج المتحصؿ 

 :عمييا في ىذه الدراسة التطبيقية في النقاط التالية
  بسكرة تعتمد عمى أسمكب التقييـ بالتكمفة التاريخية، مبررة ذلؾ بعدـ كجكد سكؽ –مؤسسة الككابؿ

 .نشط في الجزائر كأيضا عدـ إلزامية تطبيؽ القيمة العادلة في المؤسسات الجزائرية
  إف المؤسسة ال تقـك بقياس كتقييـ األداء المالي فيي تعتمد عمى النتائج السنكية لمصمحة المالية

 .كالمحاسبة في الحكـ عمى األداء المالي ليا
  عدـ كجكد عنصر الشفافية في المعمكمات المالية كالتي نص عمييا النظاـ المحاسبي الماليSCF 

 .بسكرة، كىذا ما صعب عمينا كثيرا الدراسة التطبيقية–في مؤسسة الككابؿ 
  غياب السكؽ المالي كالتشريعات المالية ليست السبب الكحيد في عدـ استخداـ محاسبة القيمة

نما ىناؾ العديد مف العكامؿ األخرل كمنيا نقص اإلطارات في مجاؿ  العادلة في المؤسسة، كا 
 .المحاسبة، ككذا التككيف في مجاؿ المعايير المحاسبية الدكلية

  تحتـر المؤسسة قاعدة التكازف المالي األدنى، كلكف بالمقابؿ فيي تعاني مف نقص في الكفاء
 . باالحتياجات الدكرية

  ىناؾ تأثير كاضح الستخداـ محاسبة القيمة العادلة كأساس لمقياس المحاسبي عمى مختمؼ
مؤشرات تقييـ األداء المالي، كىذا ما يظير في التغير في بعض نسب مؤشرات التكازف المالي ككذا 

 .مؤشرات اليسر المالي بعد احتسابيا بالقيمة العادلة
  تعذر عمينا حساب مؤشرات أخرل لتقييـ األداء المالي لممؤسسة كىذا بسبب صعكبة إعادة تقييـ

 .العناصر المككنة ليذه المؤشرات بالقيمة العادلة
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 الخاتمـــــــــــة

باشرت الجزائر وكغيرىا من دول العالم في إصالحات اقتصادية لتتماشى مع المتغيرات العالمية، فبعد    
أن تبنت العديد من الدول معايير المحاسبة الدولية سعت الجزائر كذلك لألخذ بيذه المعايير بيدف التوافق 

في المجال المحاسبي، ورغم أنيا لم تتبنى معايير المحاسبة الدولية صراحة إال أنيا استجابت ليذه 
النظام المحاسبي " يتضمن 25/11/2007 المؤرخ في 07/11المستجدات الدولية بإصدار القانون 

، يتوافق بدرجة كبيرة مع معايير المحاسبة الدولية سواء من حيث اإلطار المفاىيمي النظري أو من "المالي
الناحية التقنية، رغم مالحظة بعض االختالفات التي ترجع أساسا الى خصوصيات البيئة االقتصادية 

الجزائرية في إعداده، ورغم االيجابيات المنتظرة من تطبيق ىذا النظام في مجال تحسين العمل المحاسبي 
ورد االعتبار لمينة المحاسبة، اال أن ىناك عقبات في الوقت القريب ستصعب من تحقيق ىذا اليدف 

 .وخاصة الوضعية االقتصادية المتسمة بالكثير من الفوضى وعدم الشفافية

  إن المعايير المحاسبية الدولية والتي ستكون الدعامة األساسية لمعمل المحاسبي والتي ستوجو نوعية 
المنتوجات المحاسبية والمتمثمة أساسا في القوائم المالية، سيصعب تطبيقيا في الواقع الجزائري بسبب 

ضعف االقتصاد وتخمف الممارسات االقتصادية والتجارية، كما يعتبر المجوء الى استخدام القيمة العادلة 
بدال من التكمفة التاريخية في التقييم نياية كل سنة مالية أمرا صعب التحقيق، بسبب عدم تحكم 

المؤسسات في ىذا العنصر من جية، وعدم توفر أسواق ومصادر لمحصول عمى ىذه القيمة من جية 
أخرى، بالرغم من ما تتميز بو محاسبة القيمة العادلة من خالل تزويد المستخدمين بمعمومات مالئمة 

تعكس الواقع االقتصادي، فإعداد البيانات المالية وفقا لمحاسبة القيمة العادلة تحقق مؤشرات مالية تعكس 
 .بدقة الوضع المالي لممؤسسة  كما أنيا تعزز الشفافية وبالتالي تكون مطابقة لمواقع وأكثر مصداقية

   وعمى ضوء ما سبق، ارتأت ىذه الدراسة الربط بين محاسبة القيمة العادلة والمؤشرات المالية وتجسيده 
بسكرة، وقد استخمصت العديد من النتائج والتي يمكن –عمى أرض الواقع من خالل مؤسسة الكوابل 

 :توضيحيا في
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 :نتائج الدراسة النظرية. 1

  التكمفة التاريخية وكذا القيمة العادلة من نماذج القياس المحاسبي وكل منيما تمتاز بخصائص وتعاني
 .نقائص من شأنيا التأثير عمى عممية القياس المحاسبي

 التكمفة التاريخية في تاريخ الحيازة ىي أصال قيمة عادلة. 
  الميزانية غير المعاد تقييميا ال تظير األصول بقيمتيا الحالية بتاريخ إعداد ىذه الميزانية، بل تظير

 .قيمة ىذه األصول بتاريخ شرائيا والتي قد ال تتطابق مع قيمة ىذه األصول بتاريخ إعداد الميزانية
  إعادة تقييم التثبيتات ضرورية لمحد من اآلثار السمبية لمتضخم سواء عمى مصادر التمويل لممؤسسة أو

 .عمى الدور اإلعالمي لممحاسبة
  إن األولوية ال تكمن في تغيير المرجعية المحاسبية بقدر ما تكمن في التحكم في التحكم في

تسيير وتنظيم االقتصاد، وتعديل القوانين المنظمة لمنشاط االقتصادي والتجاري، وبعده يأتي 
النظام المحاسبي كنتيجة حتمية وكمبنة أخيرة في بناء اقتصاد عصري تمعب فيو المعمومة المالية 

 .دورا أساسيا كما ىو الحال في االقتصاديات المتقدمة

 :نتائج الدراسة التطبيقية.2

  عممية القياس واإلفصاح المحاسبي تعتمد بشكل أكبر عمى مبدأ التكمفة التاريخية نظرا لسيولة
 (وهذا ما يثبت صحة الفرضية األولى).استخدامو وكذا لدرجة الموثوقية العالية التي تتميز بيا

  ان األخذ بمعايير محاسبة القيمة العادلة يجعل من البيانات المالية أداة ميمة بيد ادارة المؤسسة، وىذا
لتقدير مؤشرات األداء المالي لممؤسسة بمنظور اقتصادي مستقبمي، الرتباط ىذه المؤشرات بالحاضر 

 (وهذا ما يثبت صحة الفرضية الثانية). والمستقبل أكثر من ارتباطيا بالماضي
  الستخدام نموذج القيمة العادلة تأثير ايجابي؛ وىذا من خالل توفير مؤشرات مالية أكثر مالئمة وذات

مصداقية عند عممية اتخاذ القرارات، كما وتزود مستخدمي البيانات المالية بمؤشرات تساعدىم في تقييم 
 (وهذا ما يثبت صحة الفرضية الثالثة).األداء المالي

  ان البيئة االقتصادية المالية في الجزائر ال تسمح بتطبيق القيمة العادلة كما يجب، وىذا بالنظر لغياب
 (وهذا ما يثبت صحة الفرضية الرابعة).سوق مالي نشط بالدرجة األولى

  صعوبة تحديد القيمة العادلة لألصول الثابتة المادية؛ فتحديد ىذه القيمة يتم في ظل المنافسة العادية
وحيازة البائع والمشتري عمى المعمومات الكافية، وىذا ما ال يتطابق مع حال بعض أسواق األصول 
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سوق العقارات الذي يعمل في ظل منافسة احتكارية يتحكم البائع : الثابتة المادية في الجزائر مثل
 .لمعقارات في قيميا السوقية

  تعارض تطبيق القيمة العادلة مع القانون الجبائي؛ فيفترض من الناحية العممية اصدار نص جبائي
يسمح بالتقييم عمى أساس القيمة العادلة، اال أنو لحد اآلن ىناك بعض التحفظ من طرف اإلدارة 

الجبائية حول ىذا العنصر، وربما يرجع ىذا األمر حسب رأييم كونيا تيدد بتقميص اإليرادات الضريبية 
 . بشكل كبير، وعميو فيي ال تعترف بطريقة حساب االىتالكات بغير الطريقة المقررة لدييا

  ال تتوفر في الجزائر المقاييس الموضوعية لتطبيق القيمة العادلة، ألن معايير القيمة العادلة مبنية عمى
أصول المعرفة العممية لمتعبير عن الحقائق االقتصادية من ناحية، وألن المقاييس الموضوعية مصطمح 

 .مرادف لمعممية من ناحية أخرى
  نظرا لحداثة مفيوم القيمة العادلة وعدم وجود خبراء مقيمين مممين بمتطمبات قياس القيمة العادلة كل

 .ىذا زاد من صعوبة تطبيق القيمة العادلة
  غياب نظام معمومات لالقتصاد الوطني؛ فتطبيق التقييم بالقيمة العادلة يفضل توفر معمومات كافية

عن األسعار الحالية لألصول الثابتة والمتداولة، اال أن الواقع العممي في الجزائر يبين وجود تضارب 
في المعمومات المنشورة حول االقتصاد وعدم تمتعيا بالمصداقية والشفافية ناىيك عن عدم توفرىا 

 .أحيانا

 :االقتراحات

بناء عمى النتائج السابقة، وخاصة ما جاء في الجانب التطبيقي من ىذه الدراسة يمكننا تقديم توصيات  
 :تطبيقية أكثر من كونيا نظرية وىي كما يمي

  يجب الحذر في استخدام القيمة العادلة وتقييميا وأىمية المجوء الى خبراء واستشاريين واالعتماد عمى
نماذج موضوعية قدر اإلمكان، فالمشكمة ليست في القيمة العادلة كنموذج لمقياس ولكن تكمن المشكمة في 

 .(الذاتية)تقييميا واالعتماد بصورة كبيرة عمى الحكم الشخصي 
  ،ضرورة العمل عمى توفير البيئة السميمة والمالئمة التي تضمن التطبيق السميم لمنظام المحاسبي المالي 

وبالتالي تطبيق كل ما جاء فيو من عناصر مستمدة من المعايير المحاسبية الدولية ومنيا محاسبة القيمة 
 .القيمة

 ضرورة تكييف القواعد الجبائية الحالية مع محتوى النظام المحاسبي المالي. 
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 أىمية تفعيل وتنشيط السوق المالي في الجزائر. 
 اعتماد مكاتب خبرة متخصصة في مجال التقييم وفق معايير عممية. 
  يستحسن أن تعمل المؤسسة عمى تطبيق القيمة العادلة لما ليا من تأثير ايجابي عمى صحة ومصداقية

المعمومات، أو عمى األقل تبني أساس مزيج أو ثنائي يراعي كال من اعتبارات القيمة العادلة والتكمفة 
 .التاريخية في اعداد القوائم المالية

  العمل أكثر عمى القيام بتدريبات وتكوينات لمعمال من أجل تحسين مردوديتيم في المجال المحاسبي
 .والمالي والمجال التسييري بصفة عامة

 ضرورة الحرص عمى تحقيق الشفافية في المعمومات لدى المؤسسات الجزائرية. 

 :آفاق البحث

 .آليات احتساب القيمة العادلة في البيئة المؤسساتية الجزائرية .1
 - بين الضرورة واإلمكانية–الموازنة بين المالءمة والموثوقية  .2
 .النظام الجبائي الجزائري واستخدام القيمة العادلة .3
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2003/2004. 
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 .1996 لبنان، الجامعية،
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 .2008الجزائر،
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 .2009 الجزائر، نوميديا، دار ،IAS/IFRS الدولية المحاسبية المعايير شطاط، غانم -18
. 2004 مصر، الدولية، الشروق مكتبة ،4ط ،الوسيط المعجم العربية، المغة مجمع -19
 دار ايتراك، ،العربية الدول عمى وانعكاساتيا الدولية المحاسبة زيد، أبو المبروك محمد -20

 .2005القاىرة،
 .2009 الجزائر الجامعية، المطبوعات ديوان ،6ط ،لممؤسسة العامة المحاسبة بوتين، محمد -21
 الحامد، دار ،معاصرة محاسبية مشاكل في دراسات:المتقدمة المحاسبة رمضان، عمي غنيم، محمد -22

 .1997 األردن،
 .1998 األردن، الثقافة، دار مكتبة ،المالية المحاسبة ابراىيم، أحمد محمود -23
 الجديدة الجامعة دار ،المالية المحاسبة أصول في مقدمة بدوي، عباس محمد الحي، عبد مرعي -24

 .2003 االسكندرية، لمنشر،
. 1999 الكويت، السالسل، ذات مطبعة ،المحاسبة نظرية عباس، ميدي -25
 .2009 األردن، المسيرة، دار ،2ط ،المالية القوائم تحميل المطارنة، فالح غسان خنفر، راضي مؤيد -26
 وتقييم قياس-النظري المدخل المالية المحاسبة محمد، كامل المكارم، سمير أبو الفتاح عبد وصفي -27

. 2000 االسكندرية، لمنشر، الجديدة الجامعة دار ،األجل قصيرة األصول
. 1996 األردن، حنين، دار ،المحاسبي واإلفصاح القياس: المتوسطة المحاسبة الحيالي، ناجي وليد -28
 .2003األردن،  الشروق، دار ،1ج ،الحديثة المحاسبة أصول العيسي، أحمد ياسين -29

 
  ورسائل الماجستير األطروحات- ثانيا

 ،الجزائر حالة-المالي اإلبالغ أىداؼ تحقيؽ في العادلة القيمة محاسبة دور وفاء، أحمودة -01
 عنابة، المؤسسة، في التسويق محاسبة مالية الثالث،غير منشورة، تخصص الطور دكتوراه أطروحة
2013-2014 .

 تخصص دكتوراه أطروحة ،الدولية المالي االبالغ معايير نحو الجديد التوجوحواس صالح،  -02
 .2007/2008الجزائر التسيير، جامعة وعموم والتجارية االقتصادية العموم كمية تسيير،

 ترشيد في ودورىما لممصارؼ المالية القوائم في المحاسبي واإلفصاح القياس كاسر اليقة، روال -03
 تشرين، جامعة المصرفية، المحاسبة تخصص منشورة، ماجستير، غير مذكرة ،االستثمار قرارات
 .2008سوريا،  االقتصاد، كمية

 عمى وأثره البشرية الموارد تكمفة عن المحاسبي واإلفصاح القياس أىمية مدىسالم،  كمال فضل -04
 والتمويل،غير منشورة، الجامعة المحاسبة تخصص ماجستير، ،مذكرةالمالية القرارات اتخاذ
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 ،الجزائر حالة عمى بالتطبيؽ المحاسبي القياس تفعيل في العادلة القيمة دور قزون، العربي محمد -05
 ورقمة، -مرباح قاصدي غير منشورة، جامعة المؤسسة، وتسيير اقتصاد: تخصص ماجستير، مذكرة
2012. 

 غير ماجستير مذكرة ،الدولية المحاسبة معايير وفؽ المالية القوائم بنود قياس قوادري، محمد -06
 .2010 الجزائر، بالبميدة، دحمب سعد جامعة منشورة،
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. 2008 ماي 27،28الجزائرية، العدد 

 

 الموافق 1429 رجب23الجميورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية، وزارة المالية، القرار المؤرخ في  -31
، يحدد قواعد التقييم و المحاسبة ومحتوى الكشوفات المالية وغرضيا وكذا مدونة 2008 يوليو26ل

 .2009 مارس 19،25الحسابات وقواعد سيرىا، الجريدة الرسمية، العدد 
: المراجع بالمغة األجنبية

 
01- Anis Milad, "Analyzing the fair value market value of Assets and 
stake holders Investment decision, (thesis of doctora,arizona,julay2008). 

02- Arnaud Thauvron, Evaluation des enterprises –technique de gestion-, 
Economica, Paris, 2005. 



 

199 
 

03- Benjamin POULARD, la réévaluation des actifs à leur juste valeur 
quel(s) enjeu(x) pour les sociétés française ,Economica, paris,Juin, 
2008. 

04- Jean-François des Robert, François Méchain, Hervé Puteaux ,Normes 
IFRS et PME, Dunod, paris, 2004. 

05- Jean-François, Bernard Colassa, Juste valeur –Enjeux technique et 
politiques, Economica, Paris, 2001. 

06- Miroslay Skodapeter bilka, Fair value in financial statements 
advantages and disadvantages studia, university Economics 
series.vol22 year 2012. 

07- Nadjib Ibn Abdeljalil, Evaluation et financement des investissements 
de l’entreprise, Edit consulting, casablanca, 2002. 

08- Paul Jaijairam, Fair Value Accounting Vs Historical Cost Accounting, 
Review of Business Information systems, University of New York, year 
2013. 

09- Philippe Touron, comptabilité en IFRS, Edition d'organisation, paris, 
2004. 

10- Thierry Gorroz, Juste valeur-valeur juste, Académie des Sciences et 
Technique comptables et financiers, Lexposia, 18 novembre 2010. 

11- Watchman.A, IFRS 13:Evaluation de la juste valeur, Bulletin de 
nouvelles sur les IFRS, Numéro spécial, Février 2012. 

 



 

 



 

201 
 

 

 :فهرس األشكال والجداول

 فهرس األشكال: أوال

 الصفحة البيان الرقم
 57. أنواع األحداث االقتصادية المؤثرة عمى الوحدة المحاسبية 03
 59عمميات القياس المحاسبي  04
 09  فيما يتعمق بمفهوم القيمة العادلة IFRS 13العناصر التي يشممها 01
 26تكوين المعمومة المالية والمحاسبة  02
 106 األداء من منظور الكفاءة والفعالية 05
 109 أنواع األداء 06
 116 العوامل المؤثرة في األداء 07
 118 مصفوفة الفعالية والكفاءة 08
 120 هيكل قياس األداء المالي 09
 128 مراحل تقييم األداء المالي 10
 139 حاالت الخزينة 11
 140 االطار العام لمنسب المالية 12
 147 شكل توضيحي لتأثير التكمفة التاريخية والقيمة العادلة عمى المؤشرات المالية 13
 158 بسكرة-الهيكل التنظيمي لمؤسسة الكوابل  14
 180 2013تمثيل أصول الميزانية المختصرة لسنة  15
 180 2013تمثيل خصوم الميزانية المختصرة لسنة  16
 181 تمثيل أصول الميزانية المعاد تقييم عناصرها  17
 182 تمثيل خصوم الميزانية المعاد تقييم عناصرها 18
 183 التمثيل البياني لمؤشرات التوازن المالي 19
 185 تطور مؤشرات اليسر المالي 20

 
 

 



 

202 
 

 فهرس الجداول: ثانيا

 الصفحة البيان الرقم
 IASC 62أسس قياس األصول وااللتزامات حسب لجنة  05
 70 طرق االفصاح العامة 06
 SCF ،PCN ،IAS/IFRS 80  مقارنة بين القوائم المعدة وفقا لـ 07
 18 المعايير الدولية التي تناولت القيمة العادلة 01
 22 مستويات قياس القيمة العادلة 02
 29 الخصائص النوعية لممعمومات المحاسبية من منظور واضعي المعايير المحاسبية 03
 32-31تأثير استخدام  تقديرات القيم العادلة في خصائص المعمومات المحاسبية  04
 137 العناصر المؤثرة في رأس المال العامل 08
 141 نسب التمويل 09
 143 نسب النشاط 10
 144 نسب الربحية 11

 



203 
 

 

 الفـــهرس

 ه-أ مقدمة
 01 إطار محاسبة القيمة العادلة: الفصل األول

 03  اإلطار المفاهيمي لمقيمة العادلة:المبحث األول
 03 التحول من نموذج التكمفة التاريخية الى القيمة العادلة: المطمب األول
 05 مفهوم القيمة العادلة وأهدافها: المطمب الثاني
 12 تقييم نموذج القيمة العادلة: المطمب الثالث
 14 محاسبة القيمة العادلة وفق المعايير المحاسبية الدولية واإلبالغ المالي: المبحث الثاني
 14 المعايير المحاسبية التي تناولت القيمة العادلة: المطمب األول
 18 إجراءات تحديد القيمة العادلة: المطمب الثاني
 23 بدائل عرض وتمثيل القيمة العادلة: المطمب الثالث
 25  محاسبة القيمة العادلة والمعمومة المالي والمحاسبية:المبحث الثالث
 25 الخصائص النوعية لممعمومة المالية والمحاسبية: المطمب األول
 30 تأثير استخدام محاسبة القيمة العادلة عمى جودة المعمومة المالية والمحاسبية: المطمب الثاني
 35 النظام المحاسبي المالي وجودة المعمومة المالية والمحاسبية: المطمب الثالث
 36 النظام المحاسبي المالي والقيمة العادلة: المبحث الرابع
 36 النظام المحاسبي المالي: المطمب األول
 39 خصائص البيئة المحاسبية والمالية في الجزائر: المطمب الثاني
 41 النظام المحاسبي المالي ومفهوم القيمة العادلة: المطمب الثالث
 43 األصناف المقيمة بالقيمة العادلة في النظام المحاسبي المالي: المطمب الرابع

 52 استخدام محاسبة القيمة العادلة كأساس لمقياس واالفصاح المحاسبي: الفصل الثاني
 53  مفهوم القياس واالفصاح المحاسبي:المبحث األول
 54 القياس في المحاسبة: المطمب األول
 56 أهمية القياس المحاسبي وبيان أدواته: المطمب الثاني
 66 ماهية االفصاح المحاسبي: المطمب الثالث
 78 محددات االفصاح المحاسبي في الجزائر: المطمب الرابع
 82 قياس عناصر القوائم المالية: المبحث الثاني



204 
 

 82 معايير القياس المحاسبي: المطمب األول
 85 قياس األصول وااللتزامات: المطمب الثاني
 88 قياس االيرادات والمصروفات: المطمب الثالث
 91  القياس بالقيمة العادلة ومتطمبات االفصاح عنها:المبحث الثالث
 91 أسس القياس واالفصاح بالقيمة العادلة: المطمب األول
 93 قياس القيمة العادلة وفق معايير المحاسبة واالبالغ المالي: المطمب الثاني
 94 قياس عناصر القوائم المالية بالقيمة العادلة في النظام المحاسبي المالي: المطمب الثالث

 98 المؤشرات المالية ومحاسبة القيمة العادلة: الفصل الثالث
 99  األداء في المؤسسة االقتصادية:المبحث األول
 99 ماهية المؤسسة االقتصادية: المطمب األول
 103 مفهوم األداء والعوامل المؤثرة فيه: المطمب الثاني
 106 أنواع األداء: المطمب الثالث
 110  األداء المالي في المؤسسة االقتصادية:المبحث الثاني
 112 مفهوم األداء المالي: المطمب األول
 117 قياس األداء المالي: المطمب الثاني
 121 تقييم األداء المالي وأهميته بالنسبة لممؤسسة االقتصادية: المطمب الثالث
 126  المؤشرات المالية ومحاسبة القيمة العادلة:المبحث الثالث
 126 مصادر معمومات تقييم األداء المالي: المطمب األول
 129 المؤشرات المالية : المطمب الثاني
 131 استخدام المؤشرات المالية في تقييم األداء المالي: المطمب الثالث
 144 تحميل العالقة بين استخدام محاسبة القيمة العادلة والمؤشرات المالية: المطمب الرابع

تأثير استخدام محاسبة القيمة العادلة عمى المؤشرات المالية في مؤسسة : الفصل الرابع
 بسكرة-الكوابل

151 

 152 بسكرة– التعريف بمؤسسة الكوابل :المبحث األول
 154 نشأة المؤسسة وهيكمها التنظيمي: المطمب األول
 159 نشاط المؤسسة وأهدافها: المطمب الثاني
 162  واقع استخدام محاسبة القيمة العادلة والمؤشرات المالية في مؤسسة الكوابل:المبحث الثاني
 162 بسكرة-واقع استخدام محاسبة القيمة العادلة في مؤسسة الكوابل : المطمب األول
 164 بسكرة-المؤشرات المالية في مؤسسة الكوابل : المطمب الثاني

استخدام محاسبة القيمة العادلة وتأثيرها عمى المؤشرات المالية في مؤسسة : المبحث الثالث
 بسكرة-الكوابل 

164 



205 
 

 164 بسكرة بالقيمة العادلة–اعادة تقييم عناصر ميزانية مؤسسة الكوابل : المطمب األول
 177 إعداد ميزانية المؤسسة المعدلة قيمها بالقيمة العادلة: المطمب الثاني
 179 تأثير استخدام محاسبة القيمة العادلة عمى المؤشرات المالية في المؤسسة: المطمب الثالث

 189 الخاتمة
 194 قائمة المراجع

 201 فهرس الجداول
 202 فهرس األشكال

 203 الفهرس
 206 المالحق

 



 

 



 :قائمة المالحق

 الصفحة البيان الرقم
  بسكرة-الممف العقاري لمؤسسة الكوابل  01
  جدول يحدد نوعية العقار ومعدل تقييمه 02
  تعميمة صادرة عن المديرية العامة لألمالك الوطنية تتضمن كيفية تحديد قيمة العقارات المبنية 03

 


