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أ ضاءت مشواري  لتنيشمعتني ال ال  اإىل  
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II 

 وعرف ان شكر

 

 .حوائجنا كل قضاء على نستعين وبه ونشكره نحمده وحده، هلل الحمد إن

 قبولها على مفيدة يحياوي الف اضلة األستاذة إلى والتقدير الشكر بجزيل أتقدم
 في أف ادتني ومالحظات توجيهات من لي قدمته ما وعلى ، العمل هذا على اإلشراف

 .العمل هذا انجاز

 قطاف فيروز واألستاذة عقبة قطاف األستاذ إلى والتقدير الشكر بوافر أتقدم كما
  .عملال هذا انجاز في مرافقتي على

 على التوجهات المقدمة  ج عامر  حا لاواألستاذ   قطاف نبيل والشكر الجزيل إلى األستاذ  

 هذا العمللقبولهم تقييم ومناقشة   أعضاء لجنة المناقشةكما أتوجه بالشكر الجزيل لكافة  

 ..... شكرا لوقوفك معينجاةكل الشكر إلى صديقتي  

 حسن على -سطيف - الكبيرة عين االسمنت مؤسسة عمال كافة إلى بالشكر وأتقدم
 المحاسبة مصلحة ورئيس والمالية، المحاسبة مصلحة موظفي بالذكر وأخص استقبالهم

 إنجاز في ساعدتني ووثائق معلومات من لي قدموه ما كل على خالد ف ارس ةيالتحليل
 .العمل هذا

 نجاز هذا العمل  إ  في  إلى كل من ساندني ولو بكلمة تشجيع
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 III 

 : صـخمل
المالية في  تهدف هذه الدراسة إلى التعرف على أثر تطبيق القياس بالقيمة العادلة على اتخاذ القرارات 

االسمنت عين الكبيرة  المؤسسة االقتصادية، وقد تم تطبيق الدراسة على مؤسسة اقتصادية جزائرية وهي شركة
وكما تم االعتماد على المنهج  ،للدراسة 2015لسنة  باختيار الميزانية المالية الطالبة تقام قد، و -سطيف –

حساب مؤشرات من خالل ذلك و إضافة إلى المنهج الرياضي التحليلي، مع االستعانة باألسلوب الوصفي 
، ومقارنة ووصف وتحليل النتائج المتحصل عليها وبالقيمة العادلةالتقييم المالي للشركة بالتكلفة التاريخية 

 . النتائج في الحالتين لمعرفة أثر ذلك على القرارات المالية في الشركة
أن القيمة  ،تغيرات التي حدثت في قيم المؤشرات والنسب الماليةالمن خالل  صت هذه الدراسةخلقد و 

والمتمثلة في  اتخاذ القرارات المالية على سيؤثرعملية التقييم األداء المالي، وتأثرها حتما  العادلة تؤثر على
أن هناك نشير أيضا إلى ة االسمنت عين الكبيرة، و في شرك قرار االستثمار، قرار التمويل وقرار توزيع األرباح

، القيمة العادلةب ا القياسهتطبيقعند  -سطيف -واجهت شركة االسمنت عين الكبيرةعوائق وتحديات عدة 
  لغياب أسواق نشطة في الجزائر تساعد في إعادة تقييم عناصرها بالقيمة العادلة. وذلك نتيجة

قرار توزيع  – تمويلالقرار  - ستثماراالقرار   -عادلة القيمة ال -قياس المحاسبيال الكلمات المفتاحية:
  . األرباح

Abstract: 

This study aims at identifying the effect of applying the measurement at fair value 

on financial decision making in the economic institution. The study was applied to an 

Algerian economic institution, the cement company Ain Al Kebira-Setif. The student has 

chosen the financial budget for the year 2015. In addition to the descriptive approach with 

the analytical style, furthermore mathematical method through calculating the financial 

valuation indicators of the company at historical cost and at fair value, and describing 

analyzing the out comings, and  comparing the results in both cases to determine the 

effect of this on the financial decisions of the company. 

The study concluded that the fair value affects the financial performance 

evaluation process, and its impact will inevitably affect the financial decision making of 

the investment decision, the financing decision and the decision to give out profits in the 

large cement company. Noted that there were several obstacles and challenges faced by 

the large cement company Setif when applying the measurement at fair value due to the 

absence of active markets in Algeria, which help to revalue its components at fair value. 

 

Key words: Accounting measurement - fair value - investment decision - financing 

decision - profit distribution decision . 
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يجة التغيرات التي مست البيئة شهدت المحاسبة في العقود األخيرة تطورات هامة كانت نت
 اقتصادياتأغلب بفعل ظاهرة العولمة والثورة المعلوماتية وتكتل  ، وذلكبشكل عام قتصادية الدوليةاال

، حيث قامت مجال المحاسبي الدوليال علىبدوره  نعكساوالذي  ،قتصادية واحدةا اتمالدول في منظ
إلى إيجاد تقارير ذات من خاللها تهدف محاسبية معايير عدة بإصدار الهيئات المحاسبية الدولية 

 .الراهن االقتصاديللواقع وقربا  مةمالءوأكثر  طبيعة تنبؤيةذات و موثوقة معلومات 
 القياس بدائل تعدد معالجتها على الدولية المحاسبة معايير عملت التي المواضيع بين ومن  

 إتباعه يؤدي سوف بديل كلو للمحاسبة،  األساسية الوظائف أحدهو  القياسوبما أن  ،المحاسبي
 القرارات اختالف كس ذلك فيعوسين ،المالية القوائم في المحاسبية للعناصر مختلفة نتائج إلى للوصول
أهم أحد التكلفة التاريخية وتعتبر ، القياس طريقة باختالف، وذلك المالية القوائم مستخدمي قبل من المتخذة

هذه  في القياس المحاسبي، وذلك لقدرة التي الزالت تتمسك بها النظرية المحاسبية طرق القياسالمبادئ و 
ل الواقع الفعلي للحدث وقت وقوعه لحظة التبادل، وهي ليست موضع شك في دقتها يعلى تمثاألخيرة 

أو التملك، إال أن عيوبها تظهر بعد مرور الزمن، إذ تصبح القيمة المسجلة  االكتسابوصحتها لحظة 
تة عن القيمة الحالية، خاصة في تقييم األصول الثاب أو كثيراا  شيئا من الماضي، الذي ينحرف قليالا 

 .التي تعكس حقيقتها في الوقت الحاليو  ،لمالية بقيمتها الحقيقيةوا
واألساليب ل مختلف البدائالهيئات المحاسبية الدولية بالبحث عن  قامتاالنتقادات  هذه لمواجهة و 

مبدأ جديد نحو تطبيق مبدأ القياس بالتكلفة التاريخية، ومن هنا تم التحول الناتجة عن لتغطية الثغرات 
والتي بدائل القياس المحاسبي مثل أحد التي يو م األصول وهو مبدأ القيمة العادلة يالواقعية في تقييميل إلى 

 ظهرت في العصر الحديث.
يؤدي للوصول إلى نتائج مختلفة للعناصر إتباع أسلوب معين للقياس المحاسبي سأن وبما  

التقارير والقوائم المالية األساس التي يستند عليها مستخدمي  وتعتبر ،المحاسبية في القوائم المالية
وباعتبار القرارات المالية من أهم  بشكل عام وقراراتهم المالية بشكل خاص، المعلومات في اتخاذ قراراتهم 

 المديين الطويل والقصير على المؤسسة باستراتيجيةأساسا ألنها ترتبط القرارات التي تتخذها المؤسسات 
 .على حد سواء

في الدول  غيرها من المؤسسات المؤسسات الجزائرية عنال تختلف لمؤسسات ا كغيرها منو  
أثر أساليب القياس المحاسبي والمتمثلة في القياس  ذلك، أي سنحاول خالل هذه الدراسة اختبار ،األخرى

القرارات المالية في أحد  اتخاذ القيمة العادلة علىعلى أساس خية والقياس بالتكلفة التاريعلى أساس 
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 .المؤسسات الصناعية الجزائرية
 : دراسةإشكالية الأوال: 

أثر هو ما : التالي في السؤاليمكن صياغتها  التيدراسة و معالم إشكالية التتجلى لنا مما سبق 
 ؟ االقتصاديةالمؤسسة القرارات المالية في  اتخاذلقياس المحاسبي على لإعتماد القيمة العادلة كأساس 

 التالية:  ألسئلة الفرعيةقمنا بصياغة امعالجة هذه اإلشكالية بهدف اإلحاطة و و 
شركة في  االستثمارلقياس المحاسبي يؤثر على اتخاذ قرار هل تطبيق القيمة العادلة كأساس ل -

 ؟-سطيف -االسمنت عين الكبيرة 
االسمنت شركة في  قرار التمويلهل تطبيق القيمة العادلة كأساس للقياس المحاسبي يؤثر على اتخاذ  -

 ؟-سطيف -عين الكبيرة 
في شركة  قرار توزيع األرباحهل تطبيق القيمة العادلة كأساس للقياس المحاسبي يؤثر على اتخاذ  -

 ؟-سطيف -االسمنت عين الكبيرة 
 ة:اسر دفرضيات الثانيا: 

 الفرضية الرئيسية التالية: نطرحالفرعية  األسئلةاإلشكالية و على  إلجابةاالمساهمة في أجل  ومن  
االسمنت  شركةعلى اتخاذ القرارات المالية في يؤثر لقياس المحاسبي لاعتماد القيمة العادلة كأساس 

 .-سطيف –عين الكبيرة 
  وتنبثق من هذه الفرضية الفرضيات الفرعية التالية: 

االسمنت  في شركة قرار االستثماروثر تطبيق القيمة العادلة كأساس للقياس المحاسبي على اتخاذ ي -
 .-سطيف -عين الكبيرة 

االسمنت عين شركة في  قرار التمويلعادلة كأساس للقياس المحاسبي على اتخاذ تطبيق القيمة اليؤثر  -
 .-طيفس -الكبيرة 

االسمنت شركة في  قرار توزيع األرباحعلى اتخاذ لقياس المحاسبي يؤثر تطبيق القيمة العادلة كأساس ل -
 .-سطيف -عين الكبيرة 

 :دراسةموضوع ال اختيارأسباب ثالثا: 
اتية و األسباب الموضوعية و التي تم اختيار موضوع الدراسة انطالقا من مجموعة من األسباب الذ 

 تتمثل في:
  :أسباب ذاتية -
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قياس المحاسبي وبصفة في دراسة المواضيع المتعلقة بالمعايير المحاسبية الدولية، وال الرغبة
   .موضوع البحث يدخل في صميم التخصص وهو المحاسبة، خاصة القيمة العادلة

 أسباب موضوعية:  -
 :فيتتمثل  

 ؛نشاطهاالتعرف على أهم القرارات المالية التي تتخذها المؤسسة والتي تؤثر على الرغبة في  -
 قتصاديةخاذ القرار المالي في المؤسسة االالتعرف على أثر تطبيق القيمة العادلة على اتالرغبة في  -

 جزائرية.
 .المالية القيمة العادلة واتخاذ القراراتالقياس ب قلة الدراسات حسب إطالعنا والتي درست أثر -

 دراسةأهمية موضوع ال: رابعا
تطبيق القيمة العادلة على بنود القوائم المالية أثر  إظهارمن خالل  دراسةال موضوع أهمية تنبع

ونظرا ألهمية  ومدى فائدتها في تقديم معلومات مفيدة تعكس وضعية المؤسسة مقارنة بالتكلفة التاريخية،
يد ترش مرشدا لمتخذي القرار داخل المؤسسة فيالقوائم المالية في عملية تقييم األداء المالي، و التي تعد 

مدى قبول المؤسسات الصناعية الجزائرية لمفهوم  إظهاروكذلك من خالل مساهمتها في  قراراتهم المالية،
  دراسة تطبيقية. الالقيمة العادلة، والوقوف على صعوبات تطبيقه وذلك من خالل 

 دراسةال أهداف موضوع: خامسا
 في لمحاسبيكأساس للقياس ا العادلة القيمة عتماد علىاال أهمية إبراز إلىهذه الدراسة  هدفت

 بالتكلفة القياس لعملية كبديل الراهن الوقت فيوالنظام المحاسبي المالي  الدولية المحاسبة معايير ظل
  :خالل من وذلكوأهميتها في اتخاذ القرار المالي  التاريخية

 ة؛العادل القيمةإلى مبدأ  التاريخية تكلفةمبدأ  من التحولت إلى التي دعواألسباب المبررات تبيان  -
المحاسبي المستند للقيمة التعرف على الخصائص النوعية للمعلومة المحاسبية وعالقتها بالقياس  -

 العادلة؛
 ة في البيئة المحاسبية الجزائرية؛معرفة إمكانية تطبيق مفهوم القيمة العادل -
 في المؤسسة ومعرفة مختلف أنواعها؛تبيان أهمية القرارات المالية  -
 بيان الدور الذي تلعبه القيمة العادلة في عملية اتخاذ القرارات المالية داخل المؤسسة. -
 –القياس بالقيمة العادلة على اتخاذ القرارات المالية في شركة االسمنت عين الكبيرة معرفة أثر  -

  . سطيف
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 منهج الدراسةا: دسسا
طبيعة الموضوع والمعلومات المراد الوصول  إن نوعية المنهج المستخدم في أي بحث تمليه

 على:عليها، وعليه تم في هذه الدراسة 
على تمت االستعانة بهما ، حيث التحليليوذلك باالستعانة باألسلوب االعتماد على المنهج الوصفي  -

جمع معلومات وبيانات من مختلف المراجع والمصادر من أجل تكوين صورة متكاملة حول الظاهرة 
 ، إضافة إلى تحليل النتائج المحصل عليها.المدروسة

تحليل القوائم المالية وحساب فارق إعادة الجانب التطبيقي في المنهج الرياضي الذي تم توظيفه في  -
في سنة  -سطيف–لشركة االسمنت عين الكبيرة  التقييم والقيمة العادلة لمختلف عناصر القوائم المالية

 . لف المؤشرات المالية والتي تعتبر أساس عملية اتخاذ القرارات المالية، إضافة إلى حساب مخت2015
 : حدود الدراسةسابعا

 ؛2015راسة الحالة التطبيقية سنة  قد اختير لد الحدود الزمانية: -
الجزائر،  -فسطي –االسمنت عين الكبيرة شركة مؤسسة وطنية وهي تم اختيار  الحدود المكانية: -

    التطبيقية.كإطار عملي للدراسة 
 الدراسات السابقة: ثامنا

، القيمة العادلة والقرارات الماليةهناك العديد من الدراسات والبحوث العلمية التي اهتمت بموضوع 
عليها، وذلك بالتركيز على الدراسات التي اطلعنا بعض الدراسات التي سنأتي على تقديم عرض موجز ل

  .بموضوع الدراسةمجاالت ذات الصلة المباشرة التناولت 
 دراسات باللغة العربية:  -
دور المعلومات المالية في تقييم األداء المالي للمؤسسة (: بعنوان 2009دراسة بن خروف جليلة ) -1

تخاذ القرارات  KANAGHAZ – (2005-2008 )دراسة حالة المؤسسة الوطنية إلنجاز القنوات  –وا 
، التسيير والعلوم التجارية، جامعة أحمد بوقرة، بومرداس مذكرة ماجيستير، كلية العلوم االقتصادية، علوم

 الجزائر.
المسيرين في المؤسسة  إمدادحيث تهدف هذه الدراسة إلى إبراز أهمية القوائم المالية ودورها في  

على توظيف المعلومات المالية في  اإلطالعبمعلومات تمكنهم من اتخاذ القرارات المتعلقة بها، ومحاولة 
ألداء المالي واتخاذ القرارات من خالل دراسة حالة على مؤسسة جزائرية، وتوصلت الباحثة على تقييم ا

، والوسيلة وأدائهاإن المعلومات المالية التي تقدم بها المؤسسات وضعها المالي عدة نتائج أهمها 
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صفة خاصة، والتي المستعملة إليصال هذه المعلومات هي التقارير المالية بصفة عامة والقوائم المالية ب
توصلت بالمؤسسة، و بجب أن تكون مالئمة وموثوقة حتى يمكن استخدامها في اتخاذ القرارات المتعلقة 

 ،نجاز القنوات محدودة جداجها المؤسسة الوطنية إلالتي تنته تخاذ القرارأساليب اأن إلى  الباحثة أيضا
توصي و ة ألدائها مع أداء مؤسسات منافسة وتدارك األخطاء السابقة، فهي لم تجري أي دراسة مقارن

الباحثة من أنه البد من العمل على زيادة الثقافة المحاسبية من أجل فهم أكبر للقوائم المالية الصادرة عن 
مختلف المؤسسات من طرف المستثمرين وصناع القرارات، وتوحيد جهود المحاسبين ومختلف المسيرين 

  بقوائم مالية صادقة تعبر بصورة عادلة عن الوضع المالي للمؤسسة.للخروج 

، األداء القوائم المالية المعلومات المحاسبية،المتغيرات الدراسة مع دراستنا في دراسة تتفق هذه  
القوائم  دورهذه الدراسة درست  أن فقد كانت في كونأوجه االختالف بينما ، اتخاذ القراراتو  المالي 
( 2008-2005خالل الفترة )الوطنية النجاز القنوات لمؤسسة لواتخاذ القرار المالي  أداءهاوتقييم المالية 

 -سطيف-، بينما قمنا بدراستنا بدراسة األداء المالي لشركة االسمنت عين الكبيرةفقط بالتكلفة التاريخية
         .التقييم، وبالقيمة العادلة أي بعد إعادة التقييمل إعادة أي قب وذلك بالتكلفة التاريخية 2015ة لسن
 (:2012دراسة إبراهيم عبد موسى السعبري، زيد عائد مردان،) -2

مجلة المالي في المصارف التجارية،  األداءستعمالها في مؤشرات القيمة العادلة وتأثير ا" تحت عنوان
 .25، ع 8العراق، المجلد الكوفة، ، الجامعة واإلداريةالغري للعلوم االقتصادية 

تبيان العالقة بين معلومات القيمة العادلة ومؤشرات األداء المالي وذلك إلى هدفت هذه الدراسة  
د الطريق في همن خالل تسليط الضوء على مشاكل القياس القائمة على التكلفة التاريخية لكونها تم

بي، وكذلك تحليل العالقة بين استعمال القيمة ضرورة التوجه نحو منهج القيمة العادلة في القياس المحاس
العادلة ومؤشرات األداء المالي، حيث توصل الباحثان إلى مجموعة من االستنتاجات أهمها، أن محاسبة 
القيمة العادلة لألصول المالية لها أثر جوهري في مؤشرات األداء المالي، و األخذ بمعايير محاسبة القيمة 

للمؤسسة بمنظور لتقدير مؤشرات األداء المالي  اإلدارةات المالية أداة مهمة بيد العادلة يجعل من البيان
اقتصادي مستقبلي الرتباط هذه المؤشرات بالحاضر والمستقبل أكثر من ارتباطها بالماضي، وعليه فإن 

 اإليضاحاتالباحثان يوصيان بتبني محاسبة القيمة العادلة كأساس للقياس واإلفصاح المحاسبي في 
شيا مع متطلبات الواردة في معايير المتممة وذلك إلعداد تقارير مالية بدرجة عالية من الجودة، وتما

على المحاسبية الدولية، فإن تطبيق محاسبة القيمة العادلة يعد مطلبا أساسيا لبناء سوق مالي قوي قادر 
 جذب االستثمارات المحلية واألجنبية.
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دراستها كونها تدرس تأثير القيمة العادلة على مؤشرات األداء كثيرا مع الدراسة شابه هذه تت 
دراسة إلى في أن دراستنا أشمل من هذه الدراسة حيث تعدت األداء المالي بينما أوجه االختالف ، المالي

، ومن أجل اتخاذ القرارات حتما وجب علينا حساب لى اتخاذ القرارات الماليةعأثر القياس بالقيمة العادلة 
، ومكانها طبيعة المؤسسات المدروسةت األداء المالي، أيضا تختلف الدراسة أيضا عن دراستنا في مؤشرا

المصارف التجارية العراقية بينما دراستنا طبقت على مؤسسة عينة من حيث طبقت هذه الدراسة على 
.-سطيف–شركة االسمنت عين الكبيرة صناعية جزائرية 

 (:2016)دراسة محمد زرقون، فارس بن يدير  -3
" واقع تطبيق محاسبة القيمة العادلة في البيئة المحاسبية الجزائرية"، دراسة ميدانية المعنونة و   

لفئتين، فئة المؤسسات االقتصادية المدرجة في بورصة الجزائر وفئة األكاديميين والمهنيين 
 ، الجزائر.04رقلة، ع ، مقال منشور بالمجلة التنمية االقتصادية، جامعة قاصدي مرباح، و المحاسبين

هدفت هذه الدراسة إلى التعرف على واقع تطبيق محاسبة القيمة العادلة في البيئة المحاسبية   
الجزائرية ، حيث قام الباحثان باستخدام االستبيان كأداة للبحث في الدراسة الميدانية، وتوصلت هذه 

زائر تطبق نموذج القيمة العادلة في القياس الدراسة إلى أن المؤسسات االقتصادية المدرجة في بورصة الج
المحاسبي، باإلضافة إلى أن تطبيق القيمة العادلة أثر ايجابي على جودة المعلومات المحاسبية  واإلفصاح

من خالل تعظيم الخصائص النوعية لتلك المعلومات، كم أن هناك عوائق وتحديات تجعل البيئة 
ق القيمة العادلة وأبرزها عدم توفر بيئة اقتصادية مهيأة من أجل المحاسبية الجزائرية غير مالئمة لتطبي

 تطبيقها.
في البيئة الجزائرية، بينما مع دراستنا في أنها درست واقع تطبيق القيمة العادلة تتفق هذه الدراسة  

كونها  هذه الدراسةثرها على اتخاذ القرارات المالية، وتختلف درست أدراستنا في أن كانت أوجه االختالف 
لفئتين، فئة المؤسسات االقتصادية المدرجة في بورصة الجزائر وفئة  وجهاجاءت على شكل استبيان و 

طبقت على مؤسسة صناعية جزائرية كانت دراسة حالة و دراستنا  ، بينمااألكاديميين والمهنيين المحاسبين
.-سطيف–شركة االسمنت عين الكبيرة 

 (: 2017دراسة مريم بلطرش ) -4
دراسة تطبيقية أثر استخدام القيمة العادلة على ترشيد االستثمار في األوراق المالية  بعنوان  

كلية العلوم أطروحة الدكتوراه، ( 2015 – 2000مقارنة على مجموعة من األسواق المالية خالل فترة )
 ورقلة، الجزائر.  قاصدي مرباح، االقتصادية والتجارية وعلوم التسيير، جامعة
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ث قامت الباحثة بدراسة مقارنة بين مجموعة من األسواق المالية )فرنسا، المغرب، تونس، حي   
الجزائر(من خالل مقارنة أهمية المعلومات المقدمة وفق القيمة العادلة مع المقدمة وفق التكلفة التاريخية، 

 ومن أهم النتائج التي توصلت إليها هذه الدراسة: 
في تحسين متوسط عائد السهم لكل من المؤسسات الفرنسية ان استخدام القيمة العادلة قد ساهم  

والمغربية والتونسية من خالل تحسين المعلومات المقدمة وفق استخدام القيمة العادلة والتي تساعد على 
تأثير باستخدام القيمة ترشيد قرار االستثمار في األوراق المالية، ماعدا السوق الجزائرية التي تبدي أي 

العادلة لالستثمار في األوراق المالية، وكما وصت هذه الدراسة على استمرارية استخدام القيمة العادلة في 
قياس المؤشرات المحاسبية التي أبدت تحسنها في نقل المعلومات بعد تطبيق القيم العادلة في السوق في 

رورة تفعيل السوق المالية الجزائرية حتى تصبح جاهزة الفرنسية والمغربية والتونسية، وكذلك على ض
 لتطبيق القيمة العادلة لألدوات المالية.

قرار دام القيمة العادلة على ترشيد استخكونها تدرس تشابهت هذه الدراسة كثيرا مع دراستنا  
التمويل وتوزيع "االستثمار، شملت القرارات المالية دراستنا  بينما أوجه االختالف في أن، ستثماراال

مجموعة من األسواق  على، وتختلف أيضا في أن هذه الدراسة تم تطبيقها بالنسبة للمتغير الثاني األرباح"
بخالف ستثمار في األوراق المالية، رار االعلى ق حيث ركزتالمالية )فرنسا، المغرب، تونس، الجزائر( 

، -سطيف–ية شركة االسمنت عين الكبيرة دراستنا كانت دراسة حالة وطبقت على مؤسسة صناعية جزائر 
 ودرست القيمة العادلة للمؤسسة ككل أي كل األصول والخصوم.

 
 :2017دراسة فلة حامدي  -5
المؤشرات المالية في المؤسسة  على" تأثير استخدام محاسبة القيمة العادلة  المعنونة  

كلية العلوم االقتصادية والتجارية أطروحة الدكتوراه،  ،-"بسكرة -االقتصادية دراسة حالة مؤسسة الكوابل 
 بسكرة، الجزائر،  محمد خيضر، التسيير، جامعةوعلوم 

تعالج هذه األطروحة موضوع استخدام محاسبة القيمة العادلة كأساس للقياس المحاسبي وتأثيرها    
تصادية، وتوصلت الباحثة إلى أن على المؤشرات المالية والتي بها يتم تقييم األداء المالي للمؤسسة االق

استخدام نموذج القيمة العادلة تأثير ايجابي وهذا من خالل توفير المؤشرات المالية أكثر مالئمة وذات 
مصداقية عند عملية اتخاذ القرارات، كما تزود مستخدمي البيانات المالية بمؤشرات تساعدهم في تقييم 

رة توفير بيئة سليمة ومالئمة التي تضمن التطبيق السليم األداء المالي، كما أصت الباحثة على ضرو 
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للنظام المحاسبي المالي وبالتالي تطبيق كل ما جاء فيه من عناصر مستمدة من المعايير المحاسبية 
 الدولية ومنها محاسبة القيمة العادلة.

ا كونها تدرس تأثير القيمة العادلة على مؤشرات األداء المالي، نتتشابه هذه الدراسة كثيرا مع دراست 
بينما أوجه االختالف في أن دراستنا أشمل من هذه الدراسة حيث تعدت األداء المالي إلى دراسة أثر 
القياس بالقيمة العادلة على اتخاذ القرارات المالية، ومن أجل اتخاذ القرارات حتما وجب علينا حساب 

المدروسة ومكانها،  طبيعة المؤسسةاء المالي، أيضا تختلف الدراسة أيضا عن دراستنا في مؤشرات األد
بينما دراستنا طبقت ، -بسكرة–الكوابل مؤسسة صناعية جزائرية مؤسسة حيث طبقت هذه الدراسة على 

.-سطيف–على مؤسسة صناعية جزائرية شركة االسمنت عين الكبيرة 
 دراسات بالغة األجنبية: -
 : ـوالمعنونة ب Jo Danbolt, William Rees (2008)دراسة  -6

An experiment in fair value a accounting, UK Investment vehicles, European 

Accounting Review, Vol 17, No 2.  

لألصول على قرارات أصحاب المصلحة من هذه الدراسة إلى تأثير القيمة السوقية العادلة  هدفت 
خالل دراسة تأثير القيمة العادلة لألصول على الجهات المعنية في ضوء التصريحات األخيرة لمبادئ 

كما  ،عن القيمة العادلة لألصول من طرف المؤسسات اإلفصاحالمحاسبة المقبولة عموما والتي تتطلب 
التكلفة التاريخية والقيمة العادلة باستخدام نسخة معدلة من  قام الباحثان بدراسة القيمة النسبية لكل من

 446(، وتتكون عينة الدراسة من 1991والتغيرات في نموذج أرباح )ايستون وهاريس المؤسسات التقليدية 
(، ومن أهم النتائج التي توصلت إليها 2002-1993شركة استثمار خالل الفترة ) 915شركة عقارية و 

ر أن القيمة من التكلفة التاريخية والقيمة العادلة يأثران في تحركات أسعار األسهم غيالدراسة، أنى كل 
  مة وباستمرار مقارنة مع التكلفة التاريخية.ئالعادلة هي قيمة مال

على قرارات أصحاب تأثير القيمة السوقية العادلة مع دراستنا كونها درست كثيرا تتفق هذه الدراسة  
في   عقارية واستثماريةحيث تم تطبيق على عينة من الشركات في جانب التطبيقي  وتختلفالمصلحة، 

ستنا كانت دراسة حالة وطبقت على سنوات، بينما درا 10خالل فترة زمنية تقدر ب  نيةاالدولة البريط
وخالل سنة واحدة هي سنة  -سطيف–شركة االسمنت عين الكبيرة  واحدة وهي مؤسسة صناعية جزائرية

2015. 
المعنونة   Alfatih Alami Abdalrahim Elfaki, Suleiman Musa Elzain Hammad (2015)دراسة  -7

 بـ: 
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The Impact of The Application of Fair Value Accounting on The Quality of Accounting 

Information. An Empirical Study on a Group Companies Listed on The Khartoum 

Stock Exchange. International Journal of Academic Research in Accounting, Finance and 

Management Sciences, Vol.5, No.1, HRMARS. 

هذه الدراسة إلى تأثير القيمة العادلة على جودة المعلومات المحاسبية، ومدى مساهمتها في  تهدف
باحثان بإجراء دراسة على مجموعة من المحاسبين و مدققي الحسابات اتخاذ القرارات، حيث قام ال

والمديرين لمجموعة من البنوك ومؤسسات االستثمار المدرجة في سوق الخرطوم لألوراق المالية، حيث تم 
، فتوصل الباحثان لجملة من (spss)وتم تحليلها باستخدام برنامج  105من الدراسة عينة لتوزيع استبيان 

النتائج ومن أهمها، في مساهمة القيمة العادلة في توفير معلومات مفيدة لمستخدمي البيانات المالية التي 
الرشيدة وفي الوقت المناسب، كما توصال إلى أن هناك عالقة إيجابية بين تساعدهم في اتخاذ قرارات 

 ت المحاسبية في اتخاذ القرارات وبين تطبيق القيمة العادلةتطبيق القيمة العادلة ومدى مالئمة المعلوما
ة بين المؤسسات في نفس القيمة العادلة تمكن من اجراء مقارنوموثوقية المعلومات المحاسبية، كما أن 

  النشاط حتى في فترات التي تمتاز بتقلبات األسعار األسهم. 
على جودة المعلومات القيمة العادلة تأثير الدراسة مع دراستنا في أنها درست تتشابه هذه  

أن الباحثان قام تكمن في  ، بينما كانت أوجه االختالفومدى مساهمتها في اتخاذ القرارات، المحاسبية
على مجموعة من المحاسبين و مدققي الحسابات والذي وزع باستخدام االستبيان  هذه الدراسةبتطبيق 

 بينما تثمار المدرجة في سوق الخرطوم لألوراق المالية،والمديرين لمجموعة من البنوك ومؤسسات االس
–شركة االسمنت عين الكبيرة هي دراستنا كانت دراسة حالة وطبقت على مؤسسة صناعية جزائرية 

 .-سطيف
 هيكل الدراسةتاسعا: 

تم تقسيم موضوع الدراسة  من أجل اإلجابة على اإلشكالية المطروحة واختبار صحة الفرضيات
 إلى أربعة فصول متكاملة فيما بينها هي:

حيث تم التطرق : والمعنون بالقياس المحاسبي بالقيمة العادلة، وقسم إلى أربعة مباحث، الفصل األول -
للقيمة العادلة، والمبحث الثاني القيمة العادلة حسب المعايير  إلى اإلطار المفاهيمي في المبحث األول

المحاسبية الدولية ومعايير اإلبالغ المالي، أما بالنسبة للثالث فدرس الخصائص النوعية للمعلومات 
المحاسبية وعالقتها بمحاسبة القيمة العادلة، والمبحث الرابع تطرقنا فيه إلى القيمة العادلة في البيئة 

 رية.  الجزائ
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االقتصادية والذي قمنا  ة: والذي جاء تحت عنوان اتخاذ القرارات المالية في المؤسسالفصل الثاني -
مباحث، المبحث األول يتضمن ماهية اتخاذ القرار، بينما المبحث الثاني تضمن  أربعةبتقسيمه إلى 

  لرابع تضمن قرارات توزيع األرباح.القرارات التمويلية، وا، أم بالنسبة للثالث فتضمن االستثماريةالقرارات 
اتخاذ القرارات المالية، والذي تم و يمة العادلة القياس واإلفصاح المحاسبي بالق: والمعنون الفصل الثالث -

 ،لقياس المحاسبياإلطار المفاهيمي لتقسيمه إلى ثالثة مباحث، حيث تم التطرق في المبحث األول إلى 
خصص لماهية اإلفصاح المحاسبي والمبحث الثالث خصص لتقييم األداء المالي،  والمبحث الثاني

 والمبحث الرابع خصص لدراسة المؤشرات المالية واتخاذ القرارات المالية.
وقد اختيرت مؤسسة االسمنت عين الكبيرة  خصص للدراسة الميدانية لمؤسسة اقتصادية الفصل الرابع: -
الفصل إل المباحث ثالثة مباحث، حيث تم في المبحث األول تقديم  كدراسة حالة، وقد قسم -سطيف–

بالقيمة العادلة،  2015المؤسسة، أما المبحث الثاني فتم فيه إعداد الميزانية المحاسبية للمؤسسة لسنة 
وفي المبحث الثالث حاولنا دراسة أثر تطبيق القياس المحاسبي بالقيمة العادلة على اتخاذ القرارات المالية 

 للمؤسسة.
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  :تمهيد 
، القيمة العادلة في المحاسبة كأداة للقياس بجانب مبدأ التكلفة التاريخية في العصر الحديث ظهرت     
توجهت معظم الهيئات حيث حديث، الات والفكر المحاسبي األزمتقييم بالقيمة العادلة وليدة التعتبر طريقة و 

البحث عن  إلى خاصة، معايير المحاسبية الدوليةالومجلس  عامة،المهنية المشرعة للمعايير المحاسبية 
في ظل الظروف الحالية ضمن بيئة تتميز و يمكن الوثوق في المعلومات المتولدة منها، محاسبية طريقة 

فصاح على أساس القيمة االالعديد من المعايير المحاسبية الخاصة بالقياس و المجلس بعدم الثبات، أصدر 
من أجل الخروج بقوائم مالية  ، وذلكلها معالجة عيوب أساس التكلفة التاريخيةالة، محاولة من خلالعاد

ومن أجل التعمق أكثر في مفهوم  وموثوقية وتمثل الواقع بصدق،ئمة الذات معلومات محاسبية أكثر م
عادلة لقيمة الل ختلفةمختلف المفاهيم المل هذا الفصل تسليط الضوء على الخمن سنحاول القيمة العادلة 

قاء نظرة على ما جاء في النظام المحاسبي المالي إل ضافةإ، بها المتعلقةالمحاسبية الدولية والمعايير 
 م الفصل إلى المباحث التالية:يقستم ت لذلك ،فيما يخص القيمة العادلة الجزائري
 .العادلةقيمة المفاهيمي لل طاراإل ول:ال المبحث 

 غ المالي.الباالحسب معايير المحاسبة الدولية ومعايير  القيمة العادلة المبحث الثاني:
 .ةيالنوعية للمعلومات المحاسبقتها بالخصائص المحاسبة القيمة العادلة وع المبحث الثالث:
 .القيمة العادلة في ظل البيئة المحاسبية الجزائرية المبحث الرابع:

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

{ }



ةالقياس المحاسبي بالقيمة العادل                                                       ول:األالفصل   

 
3 

  العادلةقيمة المفاهيمي لل اإلطار: الولالمبحث 
قبررل أن يكررون أداة للقيرراس المحاسرربي فقررد كرران  اقتصرراديايعتبررر مصررطلق القيمررة العادلررة مصررطلحا      

، ومنرذ فتررة ليسرت قصريرة قتصراديةاالطرور النظريرة تخيرة انعكاسرا لاأل اآلونةسبة في دخوله إلى عالم المحا
 للمفهوم التقليدي الذي يعتمد على مفهروم التكلفرة التاريخيرة، اكانت تسعى المؤسسات إلى إظهار دخلها وفق

وسرنحاول فري  ،التوجه نحو مفهوم القيمة العادلةأصبق من الضروري وفي ظل قصور تطبيق هذا المفهوم 
هررذا المبحررث التطرررق إلررى مفهرروم و أهررداف القيمررة العادلررة وتقييمهررا كمررا سررنتناول مررداخل ومسررتويات القيمررة 

 التكلفة التاريخية.اهية مذلك وجب التطرق إلى العادلة، لكن قبل التطرق إلى 
 ماهية التكلفة التاريخية ول:ال المطلب 
المبادئ المحاسبية التي الزالت تتمسك بها النظرية المحاسبية  مبدأ التكلفة التاريخية إحدى يعد 

فهي تمثل النموذج الكالسيكي للتوثيق والقياس المحاسبي، والذي يقوم على إثبات جميع الموارد والحقوق 
  تكلفة المحددة لحظة وقوع التبادل بين المؤسسة والمتعاملين معها. والمصروفات وااللتزامات بال

 مفهوم التكلفة التاريخية :الأو 
يقصد بالتكلفة التاريخية  في أبسط معانيها بأنها ذلك " المبلغ الذي دفع أو ما يعادله للحصول  

التاريخية هي  ، ونستخلص من هذا التعريف أن التكلفة1على أصل أو موجود بتاريخ الحصول عليه"
مريكي للمحاسبين األمعهد ، أما نتيجة إقتناء أو شراء أصل معين في نفس تاريخ الشراءالمبلغ المدفوع 

الممتلكات و نفق أمال غ المقاسة بالوحدة النقدية للنقدلمبالا " بأنهاالتكلفة التاريخية فقد عرف القانونيين 
التي  لتزاماتااللها للغير أو أسهم رأس المال المصدرة، أو الخدمات التي تم إنجازها أو التي تحو  خرىاأل

، يعتبر هذا التعريف أشمل من 2"مهاالاستأو سوف يتم  مهاالاستقدمت مقابل السلع والخدمات التي تم 
فعت أو ينتظر التعريف السابق، حيث عبر عن التكلفة التاريخية بأنها كل المبالغ النقدية سواء التي د

   .مقابل كل العمليات التي تتم بين المؤسسة والغيراستالمها 
مقدار النقد أو السعر للتكلفة التاريخية بأنها ومن التعريفين السابقين يمكن استنتاج التعريف التالي  

  . في تاريخ حدوثهالذي تدفعه المؤسسة أثناء الحصول على أصل أو تحمل التزام 
عدة مميزات نلخصها فيما  التكلفة التاريخية كأساس للقياس المحاسبي ستخدامالأنه نشير إال و    

                              
 . 46، ص:2014دار اليازوري، األردن، القياس المحاسبي ومحدداته وانعكاسها على رأي مراقب الحسابات، طالل الججاوي، سالم الزوبعي،  -1
، الملتقى المحاسبية الدولية نحو القيمة العادلةنتقاد والتأييد في ظل توجه المعايير اال ، مبدأ التكلفة التاريخية بين رشيد بوكساني، وآخرون -2

 .6، ص: 2010جانفي،  18-17الدولي األول حول النظام المحاسبي المالي، المركز الجامعي بالوادي، الجزائر، 

{ }
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 1:يلي
 اقتناءتمثل التكلفة التاريخية الحقيقة الفعلية للحدث المالي للتكلفة المدفوعة أو الملتزم بدفعها وقت  -
 ؛لتزاماالصل أو إنشاء األ
ليست و  البالتكلفة التاريخية إلى عمليات حدثت فعثبات والقياس المحاسبي للحدث المالي االند تيس -

 ؛أو تقديرية افتراضيةعمليات 
حداث المالية، األهذا البديل إلى وجود مستندات ثبوتية تؤيد وقوع  باستخدامالمحاسبي  عترافااليستند  -

 مما يجعل القوائم المالية أكثر موثوقية. 
 :لتكلفة التاريخيةاالنتقادات الموجه لثانيا: 

 بعضهانذكر  التكلفة التاريخية كأساس للقياس المحاسبي ستخدامالمن االنتقادات العديد وجهت  
  2 ما يلي:في
سعار، هذه الفرضية التي لم يعد قبولها ممكنا األإن مبدأ التكلفة التاريخية يقوم على فرضية ثبات  -

التي أصبحت تضم العديد من المتغيرات ذات التأثير على و  ،الحديثة قتصاديةاالوغير منطقيا في البيئة 
 ؛دة النقد بفعل الزمننخفاض في وحاالسعار كالتضخم وأسعار الصرف و األ
في عرض  ستمرارااليعني  قتصاديةاالحداث األمن مبدأ التكلفة التاريخية في تسجيل  ستمراراالإن  -

ت، وبالتالي الجمع العناصر القوائم المالية بقيم ذات تواريخ مختلفة نظر للتباعد الزمني في تواريخ المعام
يرادات أنفقت أو حصلت في تواريخ مختلفة مما يحرف في شفافية ومصداقية القوائم  ،بين قيم وتكاليف وا 

 ؛ها المالي والربحي السنوي المحققالمالية ووضعية مركز 
 الللمؤسسة والذي  قتصاديةاالوالموارد  صولأللالحاصل  نخفاضاالبيهتم  الالتكلفة التاريخية  مبدأإن  -

كل آت أو إثبات التدني(، وبالتالي يتيتم إثباته محاسبيا بتخفيضه من الربق المحقق )بزيادة المخصصا
ومن جهة أخرى تظهر أرباح  ،ة نتيجة عدم تعويض تلك الخسارة من جهةسللمؤس قتصادياالالرأسمال 
ة يتم بها تضليل كل من أصحاب الملكية في شكل توزيعات أرباح التي تعتبر عن توزيع سؤسمصورية لل

إلى تحمل  ضافةاإلببأرباح غير حقيقية،  عترافاالبوتضليل المستثمرين  ،جزء من رأس المال المؤسسة
 رباح.األبتلك  عترافاالالمؤسسة خسائر ضريبية نتيجة 

 

                              
 .164، ص: 2012، دار وائل للنشر، األردن، 3، ط التأصيل النظري للممارسات المهنية المحاسبية محمد مطر، موسى سويطي، -1
فصاح والقياس المحاسبي في القوائم المالية في ظل النظام المحاسبي الماالي وأثارع علاى الممارساات المحاسابية االأهمية خلف اهلل بن يوسرف،  -2

 .39ص:  ،2017، الجزائر،07، مجلة الدراسات المالية والمحاسبية واإلدارية، جامعة أم البواقي، الجزائر، ع07عدد  قتصادية،االفي المؤسسات 

{ }
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 متطلبات مبدأ التكلفة التاريخيةالثا: ث
 1:تكلفة التاريخية بالنقاط التاليةمبدأ المتطلبات يمكن تلخيص 

صول والخدمات التي تحصل عليها المؤسسة بتكلفة الحصول عليها ووضعها األتقاس قيمة جميع  -
 ؛ستعمالاللبحالة جاهزة 

 ؛دلهاحدات نقدية أو ما يعاالمبالغ المستثمرة ويعبر عنها بو تقاس التكاليف ب -
لو تم شراء عقار يتكون من أرض وبناء،  اليجب أن تصنف التكاليف لتسهيل معالجتها محاسبيا، فمث -

ء على مدار عمره ك تكلفة البناالوالبناء ليتم إهت رضاأليجب أن توزع التكلفة الكلية محاسبيا بين 
 ؛نتاجي المقدراال
 ؛يراد لتحديد الربقاالة من حصول على إيراد الفتر في كل فترة محاسبية تنزل  تكلفة ال -
صول، وبما أن األتنشأ نتيجة حيازة  لتزاماتاالن ألعلى أساس تاريخي، ذلك  لتزاماتااليجب أن تقيم  -
 ساسأللخرى وفقا األبد أن تقوم هي  ال لتزاماتاالبالتكلفة التاريخية، فإن هذه  الصول تقيم أصاأل

 التاريخي.
  مبررات استخدام القيمة العادلةالمطلب الثاني: 

ظهر القياس المحاسبي بالقيمة نتيجة االنتقادات الموجهة للقياس المحاسبي للتكلفة التاريخية      
، كأس للقياس المحاسبي استخدام القيمة العادلةوأسباب  ذا المطلب مبرراتسنتناول في همن العادلة، 

 لكن قبل ذلك سنتطرق ألسباب التحول من أساس التكلفة التاريخية إلى أساس القيمة العادلة. 
 : التحول من أساس التكلفة التاريخية إلى أساس القيمة العادلةالأو 
صبحت تفقد الكثير من أبالتكلفة التاريخية  سومات المحاسبية الناتجة عن القياإن المعل     
عن الوضعية الحقيقية للمؤسسة، وبالتالي لم تعد القيم التي تظهر في  فصاحإلا علىحيتها وقدرتها الص

القوائم المالية في ظل المحاسبة التقليدية تقدم الخدمات المطلوبة منها بالنسبة للمستثمرين الذين يحتاجون 
ن البديل الذي ومن هنا كان البحث ع ،تخاذ قرارات سليمةالقتصادية االإلى معلومات عادلة تمثل الوقائع 

 يجادإلمثل األفكانت محاسبة القيمة العادلة هي الخيار  ،قتصادية والقيم المحاسبيةااليقارب بين القيم 
يمكن  الف ،قتصاد وثيق الصلة بالمحاسبةاالقتصاديين إذ أصبق االقي في المفاهيم بين المحاسبين و الالت

ئتمان أو الدخل االنفاق أو حجم االستثمار أو حجم االر دراسة عن العرض أو الطلب أو مدى تصو 

                              
، أطروحة غ المالي للقوائم المالية للبنوكالباالالتوجه الحديث للفكر المحاسبي لمفهوم القيمة العادلة وأثرع في جمال علي عطية الطرايرة،  -1

 .76، ص: 2005دكتوراه في المحاسبة، جامعة العربية للدراسات العليا، عمان، األردن، 

{ }



ةالقياس المحاسبي بالقيمة العادل                                                       ول:األالفصل   

 
6 

القومي أو السياسة النقدية وغير ذلك من المواضيع دون توفر معلومات مالية دقيقة وذات موثوقية 
 . 1كمية ومقدمة في أوقاتها المناسبةومكتملة من حيث النوعية أو ال

ساسي من األبياتها وسلبياتها، والهدف لقد تعددت طرق القياس المحاسبي ولكل واحدة منها إيجاو       
بد أن تتصف  الئمة فالئمة لمستخدمي هذه المعلومات ولكي تكون مالهذه الطرق هو تقديم معلومات م

طويل المدى لمجلس معايير المحاسبة الهدف  ، ونشير إلى أنعلومات بالصحة والدقة والموثوقيةهذه الم
المالية في قائمة المركز المالي )ميزانية( بقيمتها العادلة وليس صول والخصوم األهو قياس كافة  الدولية

  2:تاريخية وذلك لسببين رئيسيين همابالتكلفة ال
المبنية على  بالمبالغ لتزامات المالية بالمقارنةاالصول و األن القيم العادلة توفر معلومات أوثق صلة بأ -

 ؛ التكلفة التاريخية
بينما  ،صول المالية بالقيمة العادلةاألإن نموذج القياس المختلط الخصائص الذي يتم فيه قياس بعض  -

دوات األلتزامات المالية بالتكلفة التاريخية لن يستطيع مسايرة االخر إلى جانب معظم اآليقاس البعض 
 إدارة المخاطر الموجودة حاليا. واستراتيجياتالمالية المعقدة 

نموذج أفضل للقياس المحاسبي، ويعتبر مفهوم القيمة العادلة إحدى  يجادإلوان األفقد آن  لذلك     
عتماد عليها في تقييم معلومات صحيحة ودقيقة وذلك في حال االطرق القياس الحديثة نسبيا التي يمكن 

 تم تطبيقها بشكل سليم.
والمحاسبة على أساس  القيمة العادلة على أساس محاسبة أهم الفروقات بين ال ويمكن توضيق    

 التكلفة التاريخية في الجدول التالي:
 
 
 

 
 

                              
بيا  محاسابة القيمااة العادلاة فااي البيئاة المحاساابية الجزائرياة، دراسااة ميدانياة لفئتااين، فئاة المؤسسااات واقااع تطمحمرد زرقرون، فرارس بررن يردير،  -1
، 2016، 04، المجلرة الجزائريرة للتنميرة االقتصرادية، الجزائرر، ع كاديميين والمهنيين المحاسبيناال قتصادية المدرجة في البورصة الجزائرية وفئة اال

 .5ص: 
، البيانات المالية ئمة وموثوقيةال عتماد المزدوج للكلفة التاريخية والقيمة العادلة في تحقي  ماالدور هيثم إدريس محمد المبيضين، وآخرون،  -2

ص:  ، ص،2011مارس،  9-8ورقة بحثية مقدمة إلى مؤتمر العلمي االول للمعهد العالي للدراسات المحاسبية والمالية،  جامعة بغداد، العراق، 
5 ،6. 

{ }
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 : مقارنة محاسبة القيمة العادلة بمحاسبة التكلفة التاريخية(01رقم ) جدولال
 محاسبة التكلفة التاريخية محاسبة القيمة العادلة المفهوم

ئمررررررررة الالقيرررررررراس وفررررررررق القيمررررررررة العادلررررررررة أكثررررررررر م  ءمةالالم
نه يعكس سعر السروق ألللمستثمرين والمقترضين 

 ؛التزامأو  لألصلالحالي 
 يوفر تغذية عكسية )راجعية(؛ 
 -.التوقيت المناسب 

  تقرررررردم  الالقرررررروائم الماليررررررة وفررررررق التكلفررررررة التاريخيررررررة
 معلومات للمستثمرين؛

 .المعلومات غير محدثة 

سواق غيرر النشرطة االتقديرات القيمة العادلة في   الموثوقية
 تكون جديرة بالثقة(. العتماد )قد االيمكن  القد 

  حررررداث الفعليررررة، والمبررررالغ المسررررجلة األمبنيررررة علررررى
 داري.االموثوقة وقابلة للتحقق وخالية من التحيز 

رغررررم أن القيمررررة العادلررررة يمكنهررررا القيرررراس بشرررركل   القابلية للمقارنة
موثررروق وتعرررزر القابليرررة للمقارنرررة ومرررع ذلرررك فهررري 

ن إمكانيرة المقارنرة برين قياسرات يتحتاج إلى تحس
 القيمة العادلة.

  يمكرررررن للقياسرررررات وفرررررق التكلفرررررة التاريخيرررررة أن تعيرررررق
ل عررردم القررردرة علرررى تحديرررد القابليرررة للمقارنرررة مرررن خررر

أوجررررررره الشرررررررربه برررررررين العناصررررررررر المتشرررررررابهة وأوجرررررررره 
 ف بين العناصر المختلفة.الختاال

 التناس 
 )الثبات(

  وباسرررررتمرارالقيمرررررة العادلرررررة يطبرررررق  اسرررررتخدامإن 
 مقارنة تقييم وحيدة على طول الزمن.

  التكلفة التاريخية هي مزيج من أساليب التقييم، فهري
تبلغ عن الصفقات السابقة وفق مبالغ تاريخية، ويرتم 

 غ عن الصفقات الجارية وفق القيمة العادلة.الباال
عتراف بالعوائد اال

 يرادات(اال)تحق  

 وفررررق لتغيرررررات  باسررررتمرارربرررراح يمكررررن قياسررررها األ
 لتزامات.االقتصادية للحقوق و االالقيمة 

 ربرراح يررتم قياسررها فرري نقرراط منفصررلة عنرردما تكررون األ
 باسرتخداممتاحة، وذلرك  باإليراداتعتراف االمعايير 

 مبدأ الربط لقياس النفقات.
ل الميزانيررررة العموميررررة هرررري الوسرررريلة الوحيرررردة لنقرررر  غ الماليالباال

 لومات للمساهمين؛مع
  تبلررررغ عررررن القيمررررة لكنهررررا تقرررريس  القائمررررة الرررردخل

التغيررررات الدوريرررة فررري القيمرررة وبالترررالي تبلرررغ عرررن 
 الخطر.

  قائمررررة الرررردخل هرررري المسررررؤولة عررررن نقررررل المعلومررررات
 للمساهمين وليس الميزانية العمومية.

ربرررررررراح األربرررررررراح غيررررررررر مفيرررررررردة فيمررررررررا يخررررررررص األ  رباحاال إدارة 
رباح تمثل التغيرات فري األو  المستقبلية أو القيمة،
يمكنهرررررا التنبرررررؤ بتغيررررررات  الالقيمرررررة ولهرررررذا فهررررري 
 تبلغ عن القيمة. الالقيمة المستقبلية، و 

  محاسررررربة التكلفرررررة التاريخيرررررة تخلرررررق فررررررص لتحقيرررررق
 رباح.اال

 

Source : Volha Shamkhts , Fair value accounting, BS-Thesis In Business Administration, University 

of Islenand ,2010, p,p 16 ,17.    
 
 
 
 

{ }
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 القيمة العادلة استخدامثانيا: مبررات 
إن مبررات العدول عن مبدأ التكلفة التاريخية صاحبها مبررات لتطبيق البديل وهو تطبيق محاسبة     

  1:هذه المبررات ما يلي مالقيمة العادلة ولعل أه
 لم نهاألن تكون أساسا مناسبا للقياس المحاسبي ألتصلق  الالمحاسبة وفقا لمبدأ التكلفة التاريخية  أن -

 طراف المختلفة المستخدمة لها؛األ تخاذ القرارات والتي تطلبهاالئمة التعد قادرة على إعطاء المعلومات الم
رض ثبات وحدة النقد في ظل إن تطبيق التكلفة التاريخية يؤدي إلى أخطاء في قياس الدخل بسبب ف -
سعار، حيث تصبق وحدة القياس المستخدمة غير متجانسة بالنسبة للعمليات األرتفاع العام لمستوى اال

والفترات المالية بسبب التغير في قيمتها والنظر إلى تدني قيمتها وقوتها الشرائية، وبالتالي فإن المحاسب 
ف قوتها الشرائية الانت ذات قوة شرائية واحدة بالرغم من اختيقوم بجمع وطرح قيم وأحداث مالية كما لو ك

مر الذي تسبب األر دون إجراء عمليات التحويل، المثلما في الحال في حالة جمع أو طرح الدينار من الدو 
 مها في عقد المقارنات فيما بينها؛لة القوائم المالية، وعدم إمكانية استخداالفي عدم د

ثبات االفي توقيت  للتكلفة التاريخية يؤدي إلى أخطاءن اتباع مبدأ التحقق بمفهومه التقليدي وفقا إ -
عبارة عن خليط من الدخل الخاص عمال األن نتائج و عتراف المحاسبي( بالتغيرات في القيمة، حيث تكاال)

 السابقة؛ات حاليا والذي لم يتحقق في الفتر  اكتسابهبالفترة المالية والدخل الذي تم 
ن القياس المحاسبي وفقا لمبدأ التكلفة التاريخية يكون صالحا وقت الحدث، حيث إنها تعتمد على إ -

 ،سعار التي دفعت في الماضي تتجاهل التغيراألرباح وأن األمعلومات تاريخية في حسابها للتكاليف و 
 لية؛وبناء لتوقعات المستقب لألداءة ييمكن أن تكون أداة توجيه الوبالتالي ف

ن تطبيق التكلفة التاريخية يؤدي إلى تشويه نتائج القياس المحاسبي بسبب تجاهل التغير في قيمة إ -
دارة أو االقرارات خاطئة سواء من  اتخاذت أهمها المما يؤدي إلى عدة مشك ،وحدة القياس المحاسبي
ستثمار، ودفع االت غير صحيحة كالعائد على البسبب ما تظهره من تحلي ،مستخدمي القوائم المالية

على شكل أرباح  كذلك يتم توزيع جزء من رأس المالتكون متحققة، و  الرباح صورية قد أضرائب على 
صول األل أصول ثابتة جديدة محل القتصادية عن إحاال مؤسسةعن عجز ال ال، فضالغير متحققة فع

 نتاجية للوحدة.االكة مما يؤدي إلى تراجع الطاقة لمهتلالثابتة ا
 

                              
بالتطبيق على شركة بغداد -صول المحاسبية باستعمال مبدأ القيمة العاديةاالفصاح المحاسبي لصافي االالقياس و وي، الخضير مجيد ع -1
 .1644، 1643 :ص، ، ص2014، 6، العدد 22مجلد العراق، مساهمة مختلفة، -ستثنائيةاالنتاج المواد إل

{ }
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 لقيمة العادلةمدخل ل المطلب الثالث: 
 Market Value  مصطلق القيمة السوقية IASBمجلس المعايير المحاسبية الدولية  ستعملا     
كمرادف  Mark-To-Market، وبالتالي فهي غالبا ما تستعمل مصطلق  لقيمة العادلةلمصطلق ارادف كم
والخصوم في سوق نشطة وأن القيمة العادلة يمكن تحديدها  صولاأل، أين يتم تبادل Fair Valueرل

 بسهولة من قبل معدي القوائم المالية وقابلة للفهم من قبل مستخدميها.
 القيمة البديلة، أو القيمة السوقية، أو :وهيمرادف للقيمة العادلة الات المصطلحبعض كما نجد   

  1.القيمة الحالية
قيمة العادلة، وبتعدد آراء ووجهات نظر مرتبطة بالتكييف المفاهيمي لمنهج لتعدد مرادفات ابو     

ل إلى ما يسمى بالقيمة الخارجة، ثم القيمة السوقية وصافي القيمة الحالية الحاالالقيمة العادلة، فمن تكلفة 
ا تختلف في وصافي التدفقات النقدية المستقبلية، إلى غير ذلك من مرادفات لها نفس المفهوم العام ولكنه

  2:دلة نجد أنها تقسم إلى قسمين هماحتساب، وعند البحث في مفهوم القيمة العااالطريقة 
 : قيم تسند إلى السوق وهي:أولهما

 سعار المعلنة في سوق نشط.األأي  القيمة السوقية: -
وهي المبلغ الذي يمكن بموجبه تبادل موجودات أو تأدية مطلوبات بين جهات مطلعة  :القيمة العادلة -

 وراغبة وفي معاملة مباشرة.
 تسند بالضرورة إلى السوق هي: ال: قيم ثانيهما

 ؛ستعمالاال دالقيمة قي -
 ؛دلالسترداالقيمة القابلة  -
 ؛ةاالستبداليالقيمة  -
 ؛قيمة المؤسسة المستمرة -
 قيمة التصفية. -
عرفتها و  مفهوما للقيمة العادلة م2006المعايير المحاسبية الدولية الصادرة عام  أصدرتولقد      
ن البين أطراف على معرفة ورغبة ويتعام التزامأصل أو تسوية  استبدال" القيمة التي بموجبها يمكن  بأنها

                              
ملتقى العلمي الدولي حول " األزمة المالية واالقتصادية  ة،يمالزمة المالية العال، دور محاسبة القيمة العادلة في ف، أسماء زاويشنو شعيب  -1

 .12، ص: 2009أكتوبر  21-20 الدولية والحوكمة العالمية، جامعة فرحات عباس، سطيف، الجزائر،
، رسالة ماجيستير في المحاسبة، جامعة الشرق زمة المالية العالميةال ى محاسبة القيمة العادلة وأثرها علروحي وجدي عبد الفتاح عواد،  -2

 .46، ص: 2010األوسط، األردن، 

{ }
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الذي و  م "2007عام  (BSAF) مريكياألوعرفت من قبل مجلس معايير المحاسبة المالية  1،" بإرادة حرة
وليس السعر الذي  التزامركز على السعر الذي يستلم نظير بيع أصل أو السعر الذي سيدفع نظير تحويل 

 2."مفترض التزامعلى أصل أو المستلم نظير   SriuqcAستحواذ اليجب سداده ل
 مهاالاست القيمة التي يمكن بأنها"  SBFA 13 (13)غ المالي الدولي رقمالبااليار معكما عرفت في       

منتظمة بين أطراف تتعامل في السوق  اعتياديةفي تاريخ القياس لعملية  التزاملبيع أصل أو دفعها لسداد 
 3."تاريخ القياسفي 
أن يتبادل بأنها "المبلغ الذي يمكن أيضا القيمة العادلة في ظل المعايير المحاسبة الدولية  تعرفو       

فقة في صتم التغبة في إتمام الصفقة، و مشتري وبائع ويتوافر لدى كل منهما الدراية والر بين  بها أصل ما
قة أو الطار بأنها صفقة تتم بين أطراف غير ذوي عاالإطار متوازن، وتعرف الصفقة المتوازنة في هذا 

ى التسعير هما يعمل للحصول على أكبر منفعة لنفسه، ويبنالتبعية وتتم بين مشتري راغب وبائع راغب وك
أفضل الشروط وفي ن التفاوض يتم على ألفي مثل هذه الصفقات على أسس القيم السوقية العادلة، وذلك 

  4." ظل ظروف طبيعية
مبادلة أصل أو تسوية خصم وفق طرق بالقيمة العادلة في ضوء عملية فعلية تتم  تتحدد نويجب أ    

أن يكون في شروط المنافسة لقبول كل ذلك يجب طراف لديها ما يكفي من معلومات و المبادلة، بين أ
     5." التامة
تلك القيمة أو المبلغ الذي يتفق عليه  ومن خالل ما سبق يمكن القول بأن القيمة العادلة هي       

وعلى دراية  طرفان البائع و المشتري من أجل بيع أصل أو تسوية التزام، بشرط أن يكون طرفين مستقلين
   و راغبين في التبادل أو إتمام الصفقة، وذلك في ظل سوق نشط. كاملة بأسعار السوق

  6:العادلة يقوم على محورين أساسيينوبذلك فإن مفهم القيمة 

                              
 .343 :، ص2011، المكتبة العصرية، المنصورة، مصر، دراسات في: نظريات المحاسبةمحمود السيد الناغي،  -1
، مجلة الغري داء المالي في المصارف التجاريةالثير استعمالها في مؤشرات القيمة العادلة وتأإبراهيم عبد موسى السعبري، زيد عائد مردان،  -2

 .229 :ص، 2012، 25، العدد 8مجلد الالعراق، دارية، الجامعة الكوفة، اإلقتصادية و االللعلوم 
3
- IFRS AT A GLANCE IFRS 13 Fair Value Measuremet LBDO 2014, P: 1. 

ة إلى مؤتمر العالمي التاسع م، ورقة بحثية مقدميةالساإلأثر إمكانية تطبي  محاسبة القيمة العادلة في المصارف هوام جمعة، حديدي أدم،  -4
 :، ص2013سبتمبر  09/11أيام  إسطنبول، تركيا، ،مي"الستقرار: من منظور إساال"النمو والعادلة و حول:  ICIEFمي الساالقتصاد والتمويل الل
9. 

5
 - Robert Robert, Normes Internationales de Comptabilité et D’information – Financière ,Dunod, Paris, 

2006, p: 9. 
 .6 :ص مرجع سابق، ،هيثم إدريس محمد المبيضين وآخرون -6

{ }
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  ويجب توافر ما يلي: :الداخلة في الصفقة الطراف ول:ال المحور 
قة: أي أن تتم الصفقة بين طرفين مستقلين يسعى كل واحد الأن تتم الصفقة بين أطراف غير ذوي ع -

 التي يمكن الحصول عليها؛منهما للتفاوض على أحسن الشروط 
يوجد  الساسية ذات صلة، و األأن تتم الصفقة بين أطراف راغبة في عقد صفقة مطلعة على حقائق  -

 خر.األمعلومات ذات أهمية متوفرة لدى طرف دون توافرها لدى 
 تعتبر  البحيث يشترط أن تتم في ظروف طبيعية ف الظروف التي تتم فيها الصفقة:: الثاني المحور
 ن البائع مجبر على البيع.ألظروف التصفية معبرة عن القيمة العادلة،  المث

مرتكزات على أن مفهوم القيمة العادلة يدور حول الجمعت أقد التعاريف السابقة نستخلص  
  1:التالية

 .معبرة عن الخاصية التي تم قياسهارقام الاأل: وهي القيمة -
 .نساني حول قيمة الشيء ومنفعتهاالفالقيمة تعتبر حكما للسلوك نسان: اال  -
فعدالة القوائم ترتبط بعدالة بدائل القياس وأدواته  ،وهي الصفة الواجب توافرها في القائم بالقياس العدالة: -

لبديل وأداة القياس، فأهمية العدالة  اختيارهوفي طريقة  ،بعدالة القائم بالقياس األخرىوالتي ترتبط هي 
وقد أجمعت الهيئات المهنية المحاسبية على أن مرتكز العدالة  ،مطلب ضروري لتحقيق موضوعية القياس

 يحقق الشروط التالية:
 ؛كراهالاجبار و االل و الستغاالنتهاز و اال: بين أطراف مشتركة في العملية بعيدا عن الرغبة في التعامل -
قية دون أن يشوبها ن ظروف تحديد القيمة تمت في إطارها العادي بشفافية ومصداأأي  عرفة:مال -

 ؛تضليل أو خداع
تكون وهمية أو مؤقتة أو صورية والمكان  الأفيها أن تكون حقيقية و والتي تشترط  العملية التبادلية:وقوع  -

المفترض في التبادل المتعارف عليه هو السوق، فالقيمة هي تفاعل بين عوامل تجتمع فيما بينها لتكوين 
 هذه القيمة ضمن مكان للتبادل متعارف عليه.

داة، األد سعر تلك لتزام( وفق القيمة العادلة على إمكانية تحدياالداة )أصل أو األوتعتمد عملية تقييم     
ن إيجاد السعر الصحيق هي أساس عملية التقييم، ففي أبسط الح ت، تستطيع المؤسسة أن تجد قيمة االوا 

داة في صحيفة متخصصة أو وفق نظام تسعير  خاص بالبورصة، حيث أن هذا السعر يعكس السعر األ
سعار لتلك األن ألبشكل جيد، مر يعمل األسوق المالي، وغالبا فإن هذا الخير الذي حدد في نفس األ

                              
 .40، ص: مرجع سابق، خلف اهلل بن يوسف -1

{ }
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 السعار المدرجة والمنشورة األوراق المدرجة )المسعرة( تكون متاحة للجميع )عموما(، ومع ذلك فإن األ
مر الذي يتطلب إجراء بعض التقديرات المطلوبة لتحديد القيمة األدوات المالية، األتكون متاحة لجميع 

 سواق مالية غير كفؤة.األدوات المسعرة في األتلك غير المسعرة أو حتى ل لألدواتلة العاد
خرى يتم الحصول على قيمها األلتزامات غير المالية، هي االو صول األأن باقي  ونشير أيضا      

العادلة كمرجع أساسي في السوق الخاص بها، حيث يعتبر أحس مكان لقياسها، غير أنه في حالة عدم 
ؤسسات أو وجود أسواق موالمركبة الخاصة بنوع من الصول كبعض المعدات األوجود أسواق لبعض 

 1.خرى مطلوبة لتحديد قيمها العادلةلكنها تعتبر ضيقة وغير تنافسية، يجعل من القيام بتقديرات أ
  أهداف تطبي  القيمة العادلةثانيا: 
في تاريخ قرب إلى الواقع األتهدف القيمة العادلة إلى إظهار بنود الحسابات المختلفة بالقيمة      

بحيث يعترف بالدخل بعد الحفاظ على القوة الشرائية العامة لحقوق المساهمين  محاسبية،إعداد الميزانية ال
في المؤسسة أو بعد الحفاظ على الطاقة التشغيلية للمؤسسة، فهو يبني على أساس إن المؤسسة مستمرة 

المبلغ الذي تستلمه أو تدفعه المؤسسة في  تمثل الغير محدود وبالتالي فالقيمة العادلة  ألجلفي أعمالها 
أو مضطرة للبيع، وعليه فإن قيام المؤسسة بتطبيق محاسبة القيمة  اختياريةتصفية غير  وعملية إجبارية أ

  2:ية للمؤسسة يعود إلى أسباب أهمهاالعادلة ومعرفة القيمة الحقيق
ختيار بين البدائل( وقرارات االستثمارات )االوتجارية رشيدة متعلقة ببيع أو شراء  استثماريةقرارات  اتخاذ -
معلومات مالية ندماج التي تتم بين المؤسسات أو قرارات الشراء لمؤسسة ما، بحيث تكون مبنية على اال

 ذات موثوقية عالية؛
ظهار القيمة الحالية لكل من حملة ألالتخطيط  -  سهم المقرضين والمستثمرين.األعمال المؤسسة وا 

 قيمة العادلةثالثا: تقييم ال
  بعض االنتقادات نوجزهما فيما يلي:لكنها تعرضت وللمزايا، لقيمة العادلة العديد من اللقياس با 

 القيمة العادلة: استخداممزايا  -1
ئمة وموثوقة وقابلة للمقارنة لتقييم الإن مستخدمي البيانات المالية يحتاجون إلى معلومات م   

تخاذ القرارات الالمركز المالي للمؤسسة ونتيجة أعمالها، وذلك لتكون هذه المعلومات مفيدة لهم 

                              
إلى القيمة العادلة على الخصائص النوعية للمعلومات المحاسبية أثر القياس المحاسبي المستند محمد حسان بن مالك، محمد بشير غوالي،  -1

 .173، ص: 2015، 15ع  دراسة تطبيقية، مجلة الباحث، ورقلة، الجزائر، ،للشركات الناشطة في الجنوب الشرقي
قتصادية،  االبغداد للعلوم  ، مجلة كليةأثر تنفيذ آليات حوكمة الشركات في تخفيض فجوة التوقعات عن القيمة العادلةحسين راغب طلب،  -2

 .386 :، ص2015 ،45ع  جامعة الكوفة، بغداد،

{ }
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  1:ستخدام ولها مزايا التاليةاالمعلومات القيمة العادلة واسعة قتصادية، ونجد أن اال
عمال والتدفقات األلتعبير العادل للقوائم المالية عن المركز المالي ونتيجة لإن القيمة العادلة أقرب  -

 لتغيرات في حقوق الملكية للمؤسسة؛النقدية وا
 نهألقتصادي االتعبر عن الدخل لتزامات على أساس القيمة العادلة فإنها االإذا تم تقييم الموجودات و  -
 عتبار؛االالسوقية بعين  األسعارذ أخ
 هوم المحافظة على رأس المال؛القيمة العادلة مع مفيتفق تطبيق  -
ابهة التي تساعد المعلومات المبنية على القيمة العادلة في إجراء المقارنات بين المؤسسات المش -

 تستخدم القيمة العادلة؛
 الجارية؛ قتصاديةاالتعكس التأثيرات  نهاألأكبر إن معلومات القيمة العادلة لما قدرة تنبؤية  -
دعون أن التقدم الحديث في التكنولوجيا والخبرة تسمق لكثير من القيم معايير المحاسبة ي أن واضعي -

تقنيات تدمج مبادئ تسعير سوق رأس المال مع معلومات حول  باستخدامالعادلة أن يتم تقديرها بموثوقية 
 ظروف السوق الجارية.

إن أهم الصفات واالنتقادات التي وجهت لمحاسبة التكلفة التاريخية ومحاسبة القيمة العادلة تتعلق       
بالموثوقية والمالئمة، حيث أن محاسبة التكلفة التاريخية تعطي انطباعات خاطئة حول تطور الصفقات، 

بمعلومات حول أداء  بينما نجد أن محاسبة القيمة العادلة غالبا مفيدة للمستثمرين من خالل تزويدهم
تمدهم بالمعلومات الضرورية، كما أنها أفضل نموذج متاح لإلبالغ المالي األسهم، وهي أفضل وسيلة 

   . 2وفي الوقت المناسب
 الموجهة للقيمة العادلة: نتقاداتاال  -2

أوجه فضل لمعالجة األلم يقدم منهج القيمة العادلة نموذج قياس محاسبي متكامل، يكون البديل       
هو  تسماأنه خرى مما ترتب عليه األني المحاسبين عن بدائل القياس غقصور مبدأ التكلفة التاريخية، ي

  3:يمكن إدراج بعضها فيما يليو  طلب التعديل والمعالجة أيضا،خر بكثير من أوجه القصور التي تتاآل
داء األجتهادات و االف العدم حيادية ودقة القياس المحاسبي وفق هذا المنهج بسبب التحيز واخت -

 ده جزئيا على أساليب قياس تحكمية؛عتماالالشخصية، 

                              
 .8 :خرون، مرجع سابق، صهيثم إدريس محمد المبيضين، وآ -1

2
- Diana Elena Brinza, Marcela Bengescu, Accounting based on the historical cost versus accounting based 

on fair value, lucrari stintifice, Serial I, vol. XVIII (2), 2016, P : 149.  
 .200، 199: ص ،محمد مطر، موسى سويطي، مرجع سابق، ص -3

{ }
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يتطلب الوقوف على الظروف المحيطة بالقيمة العادلة، بذل جهود غير عادية وتكبد مصاريف  -
 يادة التكلفة عن المنفقة المحققة؛إضافية، تتسبب في ز 

تتوافر لها أسواق نشطه  العندما  يصعب تحديد القيمة السوقية العادلة لكثير من أصول المؤسسة -
تتوافر معلومات كافية عن خصائصها الفنية، مما يعيق إجراء المقارنات بينها وبين  الأو ومنتظمة، 

 أو تقدير قيمتها العادلة؛ احتساب موجودات شبيهة يتم القياس عليها في
إعداد وعرض البيانات المالية وفق منهج القيمة العادلة، فترة أطول من الوقت، قد يترتب عليها  يتطلب -

المعلومات تأخير وصول المعلومات إلى مستخدمي البيانات المالية في الوقت المناسب، فتفقد هذه 
 ئم؛الخاصية التوقيت الم

حسب مخرجات قياس كل منها، مما يفقد يؤدي تعدد بدائل القياس بالقيمة العادلة إلى نتائج  تختلف  -
 ا وموضوعيتها وقابليتها للمقارنة؛البيانات المالية مصداقيته

ومعالجة فروق التقييم بطرق لقيمة العادلة عن كل إعادة تقييم المحتسبة وفق منهج ا تذبذب القيم -
من التأثيرات الناتجة بفعل العديد  واستقرارت أقل ثبات المختلفة، يجعل التعبير عن هذه القيم في السج

 وامل خارجية ليس لها ضوابط محددة؛عن عناصر سوقية داخلية وع
عب في نتائج الأكبر للت االمنهج القيمة العادلة عند إعداد البيانات المالية مج استخدامقد يفتق  -
والخسائر غير عتراف بالمكاسب االكما أن  ،دارةاإلعمال وتغطية بعض الثغرات وفقا لرغبات ومصالق األ

المحققة كبنود في قائمة الدخل أو في قائمة التغير في حقوق الملكية دون أن تتم عمليات تبادل فعلية بين 
  يرادات.االعب في الالمؤسسة أطراف خارجية عنها، قد يفتق بابا آخر للت

ق اسو أوجد لها تعتبر معظم االنتقادات الموجهة للقيمة العادلة تتعلق بتقييم األصول التي ال ي و  
تقييم الداخلية مثل التكلفة ال، حيث عند غياب السوق النشط يتم تقيمها بالرجوع إلى نماذج نشطة

االستبدالية والقيمة الحالية، مما يؤدي إلي نقص موضوعية وحيادية القياس المحاسبي، وبالتالي عدم 
األصل من سنة إلى أخرى ومن  تحقيق خاصية موثوقية المعلومات المحاسبية واختالف أسس تقييم نفس

    1.مؤسسة ألخرى، وذلك سيؤثر سلبًا على قابلية المعلومات المحاسبية للمقارنة

                              
1
- Jean-François Casta, La comptabilité en (juste valeur) permet-elle une meilleure représentation de 

l’entreprise؟ Revue d’économie financière, vol 2, N°71, Paris, 2003, P : 27.  

{ }
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 القيمة العادلة حسب معايير المحاسبة الدولية ومعايير االبالغ المالي  المبحث الثاني:

متزايد لمفهوم القيمة العادلة وعملية قياس  استخدامتوجه مجلس معايير المحاسبة الدولية نحو        
سيما في البلدان التي تبنت الحاليا و  هتماماالو هو محور البحث و  ،بقيمتها العادلة لتزاماتاالو صول األ

 معايير المحاسبة الدولة مؤخرا.
 الدوليةفقا للمعايير القيمة العادلة و  باستخدامالمحاسبي فصاح االمتطلبات القياس و  ول:ال المطلب 

رشادات للوصول إلى القيمة االسس و األتطرق مجلس معايير المحاسبة الدولية إلى العديد من     
  1:وتتمثل هذه المعايير في ما يلي العادلة بالتفصيل في العديد من المعايير المحاسبية،

  ( "الممتلكات والمصانع والمعدات"16معيار المحاسبة الدولة رقم ): الأو 
أسلوب المعالجة البديلة المسموح بها  استخدامعند على أنه ( 16المعيار المحاسبي رقم )أشار  

تحديد التي يمكن من خاللها و  ،معدات وهي إعادة التقييمالالممتلكات والمصانع و  فيما يخصللمحاسبة 
 تي:اآلل الخمن ل و صاألالقيمة العادلة لهذه 

 هلين مهنيا للقيام بهذه المهمة؛السوقية التي عادة ما يتم تحديدها بمعرفة مقيمين مؤ  القيمة -1
طبيعة اليكون هناك دليل على القيمة السوقية بسبب  ال: عندما كالستهاالستبدالية بعد االالقيمة  -2

 نها نادرا ما تباع.ألصول األالمتخصصة لهذه 
 والعرض" فصاحاإلدوات المالية: ال ( "32معيار المحاسبة الدولي رقم ) ثانيا:

لألدوات قيمة العادلة طريقة العرض واإلفصاح في القوائم المالية لليشير هذا المعيار إال أن  
 :ةالتاليتتبع األسس المالية 

هو  لألداةالمالية متداولة في سوق نشطة وذات سيولة فإن سعر السوق المعروض  ةدااأل تإذا كان -1
 أفضل دليل على القيمة العادلة، حيث أن سعر السوق المناسب هو:

 سيتم إصداره؛ التزاممحتفظ به أو  ألصلسعر العرض الحالي:  -
 محتفظ به من قبل؛ التزامأو  كهالامتسيتم  ألصل: (سعر الطلب)السعر المطلوب  -
سعار الحالية، شريطة عدم األسعر آخر عملية: حيث يمثل السعر في حالة عدم توفر معلومات عن  -

 بين تاريخ آخر عملية وتاريخ تقدم التقرير المالي. قتصاديةاالحدوث تغير كبير في الشروط 

                              
دراسة ميدانية على عدد من الشركات –مدى تأثير محاسبة القيمة العادلة على جودة المعلومات المحاسبية مين عبد الرحيم، االالفكي الفاتق  -1

، 188 :ص ،، ص2015، 02 ع، 05 المجلد دارية، العراق،االقتصادية و االوراق المالية، مجلة المثنى للعلوم ألالمدرجة في سوق الخرطوم ل
189. 

{ }
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سواق األكبعض  ،داة المالية متداولة في سوق غير نشط أو غير منظم بشكل جيداألإذا كانت  -2
لمالية المراد تقييمها، أو في حالة دوات ااألالموازية أو كان حجم التداول قليل نسبة إلى عدد الوحدات من 

عدم وجود سعر سوقي معروض فيمكن اللجوء إلى وسائل تقدير لتحديد القيمة العادلة بموثوقية كافية، 
 ومن أهم هذه الوسائل:

 المراد تقييمها؛ لألداةمالية متشابهة جوهريا  ألداةالقيمة السوقية الجارية  -
مالية  ألدواتعر خصم مساو لمعدل الفائدة السائد في السوق تحديد خصم التدفقات النقدية باستخدام س -
 نفس الشروط والخصائص؛  -بشكل جوهري-لها
 نماذج تسعير الخيارات. استخدام -
داة غير متداولة في سوق مالي منظم، فإنه يفضل عدم تحديد مبلغ معين لقياس القيمة األإذا كانت  -3

نما تحديد مدى معين يعتقد بشكل   معقول أن تقع القيمة العادلة ضمنه.العادلة، وا 
سبب، فإنه يتم تزويد مستخدمي  أليعند عدم القدرة على تحديد القيمة العادلة بموثوقية كافية  -4

المالية المراد تقييمها، بما في ذلك الشروط  لألدوات األساسيةالبيانات المالية بمعلومات حول الخصائص 
ودرجة التأكد منها وذلك ، المستقبليةمبلغ التدفقات النقدية همية التي قد يؤثر على األحكام ذات األو 

 الخاصة لتحديد القيمة العادلة. لمساعدتهم على عمل تقديراتهم
 صول غير الملموسة"ال ( "38معيار المحاسبة الدولي رقم ) ثالثا:
في إظهار هذه  ، وذلكالوصول إلى القيمة العادلة أسستحديد و بيان تهذا المعيار إلى  أشار   
 على النحو التالي:بها أي بقيمتها العادلة ولي عتراف األاالد عبصول األ
مقياس للقيمة العادلة وعادة ما يكون هذا السعر هو سعار المدرجة في سوق نشط هي أفضل األ -1

 سعر العرض الحالي.
ث عملية مماثلة أساسا يمكن بناء عليه تقدير القيمة العادلة بشرط عدم حدوث قد يوفر سعر أحد -2

 صل.األقتصادية بين تاريخ العملية وتاريخ تقييم االتغير هام في الظروف 
 بانتظامأساليب القياس التي طورتها مشاريع معينة تشارك  استخدامل المن خ احتسابهاالممكن القيمة  -3

تطبيق  -حيث يكون ذلك مناسبا–ساليب األوتشمل هذه لموسة وبيعها، في شراء الموجودات غير الم
أو خصم  صلاألعناصر متعددة تعكس تأثير مؤشرات معينة على عمليات السوق الحالية مثل: ربحية 

 صل.األلية المقدرة من التدفقات النقدية المستقب
  والقياس" عترافاالدوات المالية: ال ( "39الدولي رقم )المحاسبة معيار رابعا: 
صول المالية وكان الغرض منه األيعد هذا المعيار نقطة أولية لتطبيق القيمة العادلة على كافة   

{ }
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هو ترسيخ مفاهيم القيمة العادلة وطرق قياسها والفرص المتاحة لدراسة تحسينات القيمة العادلة وعن 
المالية إلى أربع مجاميع يتعامل معها بأشكال مختلفة في ما يخص  األصولصنفت  حيث، IAS 39طريق 

 1والخسائر التي تحدث، وهذه المجاميع تصنف كما يلي: إلرباحامعالجة تقنيات القياس وكذلك 
 موجودات مالية لغرض المتاجرة. -
 ستحقاق.االموجودات مالية محتفظ بها لتاريخ  -
 موجودات مالية معدة للبيع. -
 المدينة. القروض والذمم -

المالي  لألصلفي حالة وجود سوق نشط  IAS 39ولقد حدد المعيار المحاسبي الدولي رقم   
 2 :وهي هايجب إتباعبعض األسس لقياس القيمة العادلة والتي 

داة األأن أفضل مؤشر لقياس القيمة العادلة يأتي من سعر السوق المدرج في سوق مالي نشط وتعد  -
ت الظم من التبادسعار المتداولة متاحة بسهولة وبشكل منتاألالمالية مسعرة في السوق نشط إذا كانت 

 ؛وبانتظامت السوق الحالية السعار المعروضة معاماألتجار أو الوسطاء وتعكس الو 
ن لقياس القيمة العادلة هو سعر العرض ويستعمل لقياس اليجب المراعاة بأنه هناك سعران يستعم -

السعر المطلوب ويستعمل  خروآلالذي سيتم إصداره  لتزاماالأو  باألصل حتفاظاالالقيمة العادلة في حالة 
 ؛لتزاماالأو  باألصل حتفاظااللقياس القيمة العادلة في حالة 

خر معاملة بيع تعبر ية بالسوق )كأنه يعد آالمال لألداةمعاملة  خرآليكون هناك سعر محدد  العندما  -
أن تعدل هذا  قتصاديةاال مؤسسةعن بيع جبري بسعر منخفض أو عن تصفية إلزامية( يجب على ال

 السعر ليمثل القيمة العادلة.
طرق  استخدامإلى  قتصاديةاالأما في حالة عدم وجود سوق نشطة في هذه الحالة تلجأ الوحدة   

 العادلة وفق ما يلي: التقييم لقياس القيمة
 محل التقييم؛ داةأللمالية أخرى متماثلة بشكل جوهري  داةألداة المالية مع القيمة العادلة االمقارنة قيمة  -
 لمخصومة يمكن أن توفر قيمة عادلة؛تحليل التدفقات النقدية ا -
 نماذج التسعير لتقييم الخيرات. -
 

                              
، مجلة داعية للقطاع لمصرفي التجاري العراقياالبالقيمة العادلة وتأثير استعمالها في تطبيقات المحاسبة وي، إيناس كاظم، الستار جبار خ -1

 .3 :، ص2016 ،24ع  جامعة واسط، عراق، االدارية،قتصادية االكوت للعلوم 
 .3 :، صنفس المرجع السابق -2

{ }
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 "ستثماريةاالالممتلكات "( 40المحاسبي الدولي رقم ) المعيارخامسا: 
كثر األعتبر السعر السوقي أفضل محدد للقيمة العادلة، ويعبر السعر السوقي هنا عن السعر ي  
يمثل أفضل سعر قد يحصل عليه في ظل و الممكن الحصول عليه على نحو معقول في السوق،  االاحتم

تحديد القيمة العادلة ي تضخم أو تخفيض في ظل ظروف خاصة، وأسس ظروف السوق العادية دون أ
 1على النحو التالي:( 40حسب المعيار المحاسبي رقم )االستثمارية لممتلكات ل
مشابهة في الموقع والحالة والشروط التعاقدية وأفضل االستثمارية لممتلكات لط إذا لم يوجد سوق نش -1

 دليل للقيمة العادلة.
ل الحصول على الحالة عدم توفر أسعار جارية في السوق، فيمكن تقدير القيمة العادلة من خ في -2

 معلومات مختلفة: تتضمن:
سعار األسعار الجارية في سوق نشط لممتلكات مختلفة من حيث الطبيعة والموقع بحيث تعدل هذه األ -

 ه الممتلكات؛المراد تقديره وهذصل األبين  فاتالاختلتعكس الفروقات الناتجة عن 
حوال األسعار لتعكس التغيرات في األخيرة في السوق أقل نشاطا مع تعديل هذه األسعار األ -
 سعار وتاريخ التقييم الحالي؛األقتصادية بين تاريخ هذه اال
المتوقعة بموجب عقود إيجار قائمة حاليا بالرجوع لبيانات خارجية  ةيلبالمستقخصم التدفقات النقدية  -

 الممتلكات المماثلة في نفس المنطقة. كإيجار
ذا أدت القيم المستخرجة من هذه المصادر إلى قيم عادلة مختلفة ماديا، يجب دراسة أسباب و     ا 
 ف للوصول إلى قيم عادلة أكثر موضوعية.الختاال

  "الزراعة "( 41المعيار المحاسبي الدولي رقم ) سادسا: 
البيولوجي والمحاصيل  لألصلأسس تحديد القيمة العادلة إلى  المحاسبي المعيارتضمن هذا   

 2وعلى النحو التالي:  ، وذلكالزراعية
 .استخدامهيؤخذ السعر المعروض في السوق المتوقع و النشط،  السعر المعروض في السوقب ديعت  

ساليب التالية، مع مراعاة مراجعة فروقات القيم األكثر من و أإذا لم يوجد سوق نشط يستخدم واحد أ -1
 للخروج بقيمة عادلة أكثر موثوقية:ساليب األالمستخرجة بين هذه 

قتصادية منذ تاريخ ذلك االخر معاملة في السوق، بشرط عدم وجود تغير كبير في الظروف سعر آ -

                              
 .16، 15 :ص، مرجع سابق، ص آدم،هوام جمعة، حديدي  -1
  . 16، 15ّ :ص ،، صنفس المرجع السابق.  -2

{ }
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 إلى وقت التقييم الحالي؛السعر 
بين الموجودات المراد  فاتالختاللسعار وفقا األيل هذه أسعار السوق للموجودات المماثلة مع تعد -

 تقييمها وتلك الموجودات المماثلة؛
تطبيق مقاييس خاصة بالبند المراد تقييمه، مثل سعر محصول مساحة محددة للمحاصيل الزراعية  -

 والوزن بالكيلو غرام القائم للمواشي...إلخ.
الموجودات  ارتباطالمراد تقييمه، في حالة  باألصلخصم صافي التدفقات النقدية المتوقعة المتعلقة  -2

ن وجوده يزيد من القيمة العادلة أوعدم وجود قيمة محددة لها بشكل مستقل، بحيث  باألرضالبيولوجية 
وما عليها مجتمعة، فيمكن تحديد القيمة العادلة لهذه الموجودات البيولوجية بالفرق بين القيمة  لألرض
 البكر وحدها.  لألرضوجودات مجتمعة والقيمة العادلة وهذه الم لألرضالعادلة 
 قيمة العادلة"ال"قياس   IFRS 13غ المالي الدولي الباالمعيار سابعا: 
التقارير المالية الدولية تسمق للمؤسسات  عدادإلإن بعض معايير المحاسبة الدولية والمعايير الدولية       

يف وقد تم تعر  ،فصاح عنهااالأو حقوق الملكية الخاصة بها أو  لتزاماتاالو  صولأللبقياس القيمة العادلة 
فصاح عنها ولم يتم تحديد قياس أو هدف إفصاح واضق في العديد من االو متطلبات قياس القيمة العادلة 

رشادات إن صياغة المعايير الدولية تمت على مدار عدة سنوات وأن تلك المعايير تضمنت ألت االالح
 IFRS 13مما أدى إلى التنوع في الممارسة وبناء على ذلك تم إصدار  ،القياس بها محدودة حول كيفية

ومجلس معايير المحاسبة المالية  IASBم نتيجة جهود مجلس معايير المحاسبة الدولية 2011في ماي 
FASB  قة بقياس الفصاح عن المعلومات ذات العاالبهدف وضع متطلبات مشتركة لقياس القيمة العادلة و

 .يمة العادلةالق
أن القيمة العادلة قياسا قائما على السوق وليس  اعتبر IFRS 13معيار اإلبالغ المالي رقم إن       

ن بعض  ،على المؤسسة  صولاألأما ما يخص  ،ت سوق ملحوظةالقد يكون لها معام صولاألوا 
ن الغرض من قياس القيمة العادلة في أ الإت سوق ملحوظة، التكون لها معام الخرى قد األ لتزاماتاالو 

أو بيع أصل بين المشاركين في  لتزاماالكلتا الحالتين هو تقدير الذي تعتمد عليه المعاملة المنتظمة لنقل 
أما عندما يكون السعر غير ملحوظ فإن المؤسسة تقيس القيمة العادلة باستعمال  ،السوق في تاريخ القياس

ت الغير الالمدخ استعمالحظة والتخفيض من الللم ت القابلةالالمدخ استعمالطرق التقييم المختلفة بزيادة 
 1.حظةالقابلة للم
ن شروط   2تنطبق على ما يلي: الفصاح وفق هذا المعيار االالقياس و  وا 

                              
 .4: صمرجع سابق، وي، إيناس كاظم، الستار جبار خ -1
 .822 :، ص2014ردن، األ، دار وائل، غ المالي الدوليةالباالمعايير المحاسبية و محمد أبو ناصر، جمعة حميدات،  -2

{ }
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 .IFRS 2سهم والتي تقع ضمن نطاق األعمليات المدفوعات على أساس  -
 .IAS 17يجار والتي تخضع لنطاق معيار االعمليات عقود  -
المقاييس التي تشابه القيمة العادلة لكنها ليست بقيمة عادلة، مثل صافي القيمة القابلة للتحقيق ضمن  -

نخفاض في اال" IAS 36ستخدام التي تقع ضمن نطاق المعيار االأو القيمة من  ،IAS 2معيار المخزون 
 قيمة الموجودات".

منافع " IAS 19تنطبق على المعيار رقم  الفصاح الواردة في هذا المعيار االكما أن متطلبات  -
فصاح على خطط منافع التقاعد المقاسة بالقيمة العادلة بموجب االتنطبق متطلبات  ال، كما العاملين"
 .IAS 26معيار 

سترداد الصول التي تكون لها القيمة القابلة لاألفصاح الواردة بها المعيار على االتنطبق متطلبات  ال -
 IAS 36صل بموجب معيار المحاسبة األتساوي القيمة العادلة مطروحا منها تكاليف التخلص من 

 في قيمة الموجودات". نخفاضاال"
 مداخل ومستويات القيمة العادلة المطلب الثاني:

 .إلى مستوياتها ، إضافةمن خالل هذا المطلب سنتطرق إلى مداخل القيمة العادلة
 القيمة العادلة مداخل :الأو 
 :مداخل هيأربعة بقيمة العادلة قدم الباحثون في النظرية المحاسبية محاسبة ال  
 :(ألسعارلمدخل التكلفة التاريخية المعدلة )محاسبة المستوى العام  -1
فة بشكل إن إجراء العمليات الحسابية على بيانات مالية مقاسة بوحدات نقد ذات قوى شرائية مختل      

قد لمختلف عناصر سعى إلى توحيد القوة الشرائية لوحدة النإن هذا المدخل ية، ليؤدي إلى نتائج مظلكبير 
وتقوم محاسبة التكلفة التاريخية المعدلة على أساس تتبع آثار تغيرات القوة الشرائية لوحدة  القوائم المالية،

رقام األأداة  باستخدامالنتائج والميزانية المعدة بالتكلفة التاريخية وتعديل الحسابات الختامية وجدول  نقد
 1.لألسعارالقياسية للتغيرات في المستوى العام 

 :يلي القياسية وعلى سبيل المثال نذكر ما رقاماألوهناك عدة أنواع من 
 المستهلك )التجزئة(. سعارألالرقم القياسي  -
 الجملة. سعارألالرقم القياسي  -

                              
قتصادية، جامعة االعلوم المجلة ، محاسبة القيمة العادلة شريك استراتيجي لتحقي  النظرة الصحيحة والصادقةعلي محمد ثجيل المعموري،  -1

 .231 :، ص2008، 16ع  العراق، بغداد،

{ }
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تطبيق  غراضألو المرتبطة بمعدل التغير الذي يحدث في إجمالي الناتج القومي،  سعارأللالقياسي  الرقم -
للصياغة النقدية المباشرة لتلك  ابد من تصنيف محتويات الميزانية إلى مجموعتين طبق الهذه الطريقة 
 البنود وهما:

ء وأوراق القبض القريب )كالعم مجموع البنود النقدية السائلة أو المتوقع تحويلها إلى نقد في وقت -
 إلى حساب الصندوق والبنك(. ضافةاإلب
إلى حقوق  ضافةاإلبصول المتداولة عدا البنود النقدية األمجموعة البنود غير النقدية، وهي تمثل  -

 سهم الممتازة.األالملكية عدا 
شك فيه أن التعديل يسري فقط على البنود غير النقدية )بينما البنود النقدية فهي مقاسة  الومما      

التكلفة التاريخية  سعارأبالجارية أو  سعاراألبالجارية( إذا كيف يمكن تعديل حساب البنك  سعاراألب
 1المعدلة.

 مدخل الرسملة )القيمة الحالية(:  -2
معدل  باستخدامتقوم هذه الطريقة على تقدير التدفقات النقدية المستقبلية المتوقعة لفترات قادمة،       

فترة ويتمثل دخل المؤسسة في الفرق بين القيمة الحالية لصافي الموجودات في نهاية ال ،الخصم المناسب
مفرد أو مجموعة من  التزامويمكن أن تطبق هذه الطريقة على مورد مالي أو  ،وقيمتها الحالية في بدايتها

 ، بحيث يتم تقدير التدفقات النقدية الداخلة والخارجة التي تعزى للبند.لتزاماتاالو الموارد 
معامل  باستخدام، جلاألكما تستخدم هذه الطريقة في إثبات عناصر المديونية والدائنية طويلة       

قتصاديون بتكلفة الفرصة، ويتضمن االذي يمثل معدل الفائدة في تاريخ القياس الذي يشير إليه الخصم ال
 2.تم قياسهازمة للبنود التي يالوة الخطر المالإلى ع ضافةاإلبمعدل الفائدة الخالي من المخاطر، 

معدل فائدة مناسب لخصم التدفقات النقدية المستقبلية  اعتمادإن تحديد القيمة الحالية يتطلب       
عن وجود درجة معقولة من التأكد بشأن تحقيق التدفقات النقدية المستقبلية كما في السندات  الفض

 والقروض.
 )أسعار الدخول(: ستبدالياالمدخل التكلفة  -3

صل أو أصل األيمثل سعر الدخول الجاري المبلغ النقدي أو ما يماثله للحصول على نفس       
موجود،  صلألأصل مماثل تماما أو أصل مكافئ  ستبدالالزم المكافئ، أي سعر السوق الحالي ال

                              
 .286 :، ص2011ردن، األ، دار المسيرة، عمان، نظرية المحاسبيةسامي محمد الوقاد،  -1
 .197 :ويطي، مرجع سابق، صمحمد مطر، موسى س -2
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ثة تفسيرات لسعر الدخول الث استخدمتصل المكافئ، ولقد األويختلف المحاسبون في تحديد معنى 
 :هي الجاري

زم للحصول على أصل المبلغ النقدي أو ما يماثله والال: وهي صول الموجودةالتكلفة إعادة إنتاج  -
 ؛ون مراعاة التحسينات التكنولوجيةد استبدالالموجود، أي إجراء عملية  صلأللمماثل 

زم للحصول على أصل الوهي المبلغ النقدي وال الموجودة: بالصولأصول مكافئة  استبدالتكلفة  -
الموجود حاليا أي دون  صلأللنتاجي االصول المستعملة وله نفس العمر األمكافئ أو معادل في سوق 

 ؛تغيرات التكنولوجية الطارئة أيضالل اعتبار
صول الموجودة يهتم هذا التفسير بتكلفة األعلى  ستبدالاالبينما يركز التفسيران السابقان لمفهوم تكلفة  -

هي مبلغ  ةطاقة إنتاجية جديد استبدالطاقة إنتاجية جديدة مكافئة بالطاقة الموجودة، إن تكلفة ب استبدال
جديد أو مجموعة من  صلأل نتاجيةإزم للحصول )شراء أو إنتاج( على طاقة النقدي أو ما يماثله وال

الطاقة  استبدالالموجودة، فتكلفة  صولألل اعتبارصول تعكس التطورات التكنولوجية الحديثة دون األ
  1.المتاحة اإلنتاجيةنتاجية ينبغي أن يعبر عنها بأحداث الطرق اال

صول، األمة تتوفر فيها أسعار ومواصفات كافة ظيتطلب وجود سوق من استبداليهإن تطبيق تكلفة        
ن واقع و   تاآلالوالمباني وبعض  راضياألكصول األعمال يشير إلى توفر سوق منظمة لبعض األا 

صول التي يتم األظمة للعديد من توجد سوق من الرات والمخزون السلعي، بينما اوالمكائن النمطية والسي
 . 2مة العادلةيبمداخل أخرى للق ستعانةاال
 طريقة صافي القيمة البيعية )أسعار المخرج(:  -4

يرتبط هذا المدخل بسوق المبيعات مؤكدا على صافي القيمة و وتسمى هذه الطريقة أيضا السوقية،      
)وليس بيعا قسريا( بعد تخفيض المصاريف  اعتيادياصل بيعا األالتي يمكن الحصول عليها إذا تم بيع 

والتعامل مع معاملة البيع كما لو أنها تمت في تاريخ  ،عيعملية الب إلتمامزمة اللبيعية الوالمالية وا داريةاإل
بمؤشرات خاصة عن أسعار  ستعانةاالن يتم أسبب ك يألإعادة القياس، وعند عدم توفر أسعار البيع 

على خبراء خارجيين أو تشكيل لجان فنية  عتماداالالبيع من مصادر داخلية أو خارجية وأحيانا 

                              
، 14المجلد  دارية، العراق،اإلقتصادية اال، مجلة القادسية للعلوم زمة المالية العالميةال قة منهج القيمة العادلة بالعالسيد بهاء حسين عبيس،  -1

 .118 :، ص2012 ،04ع 
 .231 :علي محمد ثجيل المعموري، مرجع سابق، ص -2
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  1.سةخصصة لهذا الغرض من داخل المؤسمت
كما أن هناك وجه آخر من وجوه القيمة السوقية يطلق عليها "صافي القيمة القابلة للتحقيق"       

وتتمثل في النقدية الصافية التي ينتظر الحصول عليها عند تحويل أحد الموجودات إلى نقدية بعد خصم 
  2.اتبزم لسداد أحد المطلو الالنقدي ال تكاليف إتمام السلعة وبيعها، أو مبلغ

    ة للقيمة العادلة:ثال مستويات الثالثانيا: 
والموضحة في  ثة )سوق القيمة العادلة(المستويات الثالل إحدى التنشأ القيمة العادلة من خ 

 3:الشكل الموالي وهي
سعار المدرجة األ: القيمة العادلة هي تلك القيمة التي يتم الحصول عليها مباشرة من ولال المستوى  -1

 سواق النشطة، وتكون هذه القيم أكثر موضوعية وغير متحيزة.األفي 
سعار المدرجة األالقيم العادلة هي تلك القيم التي يتم الحصول عليها مباشرة من  المستوى الثاني: -2

 من بيانات سوقية واضحة. صهاالاستخولكن يمكن 
يمكن الحصول عليها من بيانات سوق يمكن  الالقيمة العادلة هي تلك التي  المستوى الثالث: -3
نماذج التقييم الداخلية، وتنشأ معظم القضايا العلمية لتطبيقات  باستخدامحظتها، ولكن يتم تحديدها الم

 محاسبة القيمة العادلة في المستوى الثالث وأحيانا المستوى الثاني.
 (: التسلسل الهرمي للقيمة العادلة01شكل رقم ) ال

 
 
 
 

 .21ص  ،......: مريم بالطرش،المصدر
Source : Volha Shamkhts , Fair value accounting, BS-Thesis In Business Administration, 

University of Islenand ,2010, p,p 16 ,17 
سعار المدرجة للموجودات أو المطلوبات مماثلة تماما أو األتمثل  ولال  المستوىت الإن مدخ

يوفر تباين  1 قابلة للمقارنة معها في أسواق نشطة أو سائلة عند تاريخ القياس المحدد، حيث أن المستوى

                              
 .      231 :، صنفس المرجع السابقعلي محمد ثجيل المعموري،  -1
 .197 :محمد مطر، موسى سوطي، مرجع سابق، ص -2
 .6، 5، مرجع سابق، ص، ص: ، واقع تطبي  محاسبة القيمة العادلة في البيئة المحاسبية الجزائريةمحمد زرقون، فارس بن يدير -3

 سعار المتداولة )غير المعدلة( في أسواق نشطة لموجودات أو مطلوبات مماثلة.األ: 1 المستوى

 حظةالالم 1سعار المتداولة والمتضمنة في المستوى األخرى من األت ال: المدخ2المستوى 

 .سعار(األسعار( أو غير مباشر )المشتقة من األمن الموجودات أو المطلوبات أما مباشرة )

 حظة.التستند على بيانات السوق الم الصول والخصوم التي األت من ال: المدخ3المستوى 

 أكثر موثوقية

 أقل موثوقية

{ }
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سواق األسعار المدرجة في األوعليه يجب استعمال  دارة والمستثمرين،االفي المعلومات ضعيف جدا بين 
 النشطة كلما كان ذلك متاح.

فهي أسعار أخرى متداولة والتي تم معاينتها بشكل غير مباشر إذ  الثانيالمستوى ت الأما مدخ     
سواق النشطة وعناصر متطابقة في أسواق األسعار المدرجة من البنود المماثلة في األحظتها من اليمكن م
المتشابهة في  صولألللومات ذات الصلة بالسوق، كما تشمل أسعار متداولة أو غيرها من المع نشطة،

 سواق الغير نشطة.األالمتشابهة في  صولأللسعار المتداولة األو  سواق النشطة،األ
المستوى هامة لتصنيف قياسات القيمة العادلة في  الثاني ت المستوىالخت على مدالالتعديوتعتبر    

ت غير قابلة للمعاينة لقياس القيمة العادلة الهي مدخ الثالث المستوىت الحيث أن مدخ ،الثالث
حظة محسوبة باستخدام نماذج السوق أو الت غير مالتتضمن مدخ الثالث فقياسات المستوى ،صولألل

حكام األو  فتراضاتاالطريقة التدفقات النقدية المخصومة أو غيرها من المعلومات التي تعكس تقارير عن 
 بالمؤسسة.الخاصة 

لتسلسل الهرمي للقيمة العادلة تحتوي على تفاصيل غامضة تجعل من لث الإن المستويات الث     
الصعب قياس القيمة العادلة بشكل فعال، فقد شككت العديد من الدراسات في موثوقية محاسبة القيمة 

 الحيث  الثالث لمستوىوا الثاني وانتقدت بشدة الغموض في التسلسل الهرمي وخاصة المستوى ،العادلة
حظة الت غير المالتشجع المؤسسات على التقدير الذاتي للمدخ نهاألو  وجد أسواق نشطة في الواقع،ت

 1.( لتحديد القيمة العادلة للموجودات والمطلوباتالثالث )خاصة في المستوى
 
 
 
 
 
 

                              
، دراسة مقارنة بين مجموعة من الدول )فرنسا، المغرب، ورا  الماليةاال ستثمار في االأثر استخدام القيمة العادلة على ترشيد مريم بالطرش،  -1

، أطروحة دكتوراه في علوم التسيير، تخصص مالية ومحاسبة، جامعة قاصدي مرباح، ورقلة، الجزائر، 2015-2000ل فترة الالجزائر( خ
 .23، 22، ص، ص: 2016/2017

{ }
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خصائص النوعية للمعلومات قتها بالالمحاسبة القيمة العادلة وعالمبحث الثالث: 
 ةيالمحاسب

حتياجات الضرورية االتوفير المعلومات المفيدة التي تلبي  القوائم المالية إلىتهدف       
بد من الولكي تكون المعلومات مفيدة  ،لمستخدميها سواء كان ذلك داخل المؤسسة أو خارجها

ل هذا المبحث سنتطرق الن خالمحاسبية، وم اتتوفير مجموعة من الخصائص النوعية للمعلوم
 قتها بالقيمة العادلة.الع، إضافة إلى الخصائصهذه إلى 

 خصائص النوعية للمعلومة المحاسبيةالول: ال المطلب 
المعلومات المقدمة في القوائم من مجموعة من الخصائص مما تجعل بلمعلومات المحاسبية تتسم ا    

ضافة إلى المعلومة المحاسبية و  تعريفلوالتقارير المالية مفيدة للمستخدمين، وسنتطرق خالل هذا المطلب  ا 
 الخصائص النوعية للمعلومة المحاسبية.

 المعلومة المحاسبية تعريف: الأو 
المحاسبي الذي يتم تغذيته بالبيانات من ناتج نظام المعلومات  "تعرف المعلومة المحاسبية بأنها     
خراجها في شكل قوائم مالية، تكون الغاية منها بمثابة المحرك الخ  لإلدارةل تسجيلها ومعالجتها وا 
دارة على مدى توفير هذه المعلومات المحاسبية االستخدامها في إدارة مشاريعها، كما تتوقف فعالية ال
" تلك المعلومة ذات المصادر المختلفة والتي وتعرف أيضا بأنها  1،زمة للتخطيط والتوجيه والرقابة"الال

خراجها في شكل  التشكل المادة الحية التي يمكن التعامل معها تحلي وتفسيرا و شرحا ووصفا، لمعالجتها وا 
  2.معلومات تمثل المعطيات التي تفيد في عملية اتخاذ القرارات"

 بية    ثانيا: الخصائص النوعية للمعلومة المحاس
والصفات التي يجب أن تحتويها المعلومات المحاسبية لتكون مفيدة  صهناك بعض الخصائ 

تخاذ القرارات، وتعرف هذه الخصائص بأنها خصائص نوعية، حيث تجعل المعلومات المعروضة في ال
 هذه الخصائص.، ويوضق الشكل الموالي قتصاديةاالالقرارات  اتخاذالتقارير المالية مفيدة للمستخدمين في 

 

                              
، تجربة )النظام المحاسبي ح المحاسبي على جودة المعلومات المحاسبية والماليةالصاإلنعكاس ، مدى انمر محمد الخطيب، صديقي فؤاد - 1

 30-29يومي  (، مداخلة مقدمة في مؤتمر الدولي حول االصالح المحاسبي في الجزائر، جامعة قاصدي مرباح، ورقلة، الجزائر،scfالمالي 
 .3، ص:2011نوفمبر، 

فصاح الدولي وتبني مبدأ القيمة العادلة على جودة اال، أثر تكييف النظام المحاسبي المالي مع متطلبات زغدار أحمد، مخلوفي نعيمة - 2
 .108، ص: 2014، 04، الجزائر، ع 3، مجلة المؤسسة، جامعة الجزائرالمعلومة

{ }
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 ( : الخصائص النوعية للمعلومة المحاسبية02شكل رقم ) ال

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

قتصادي وأثر ذلك على االتوجه معايير المحاسبة نحو القيمة العادلة والدخل حازم الخطيب، ظاهر القشي،  المصدر:

 .9:، ص2004 ،2ع ، 2المجلد ،األردن ، مجلة الزيتونة للدراسات والبحوث العلمية، جامعة الزيتونة،قتصاداال

ومن الضروري التعرف ضمن إطار المعرفة المحاسبية على الخصائص النوعية للمعلومات       
القيمة  اعتمادبأن   IASBالمحاسبية للقيمة العادلة والتي أوصى بها مجلس معايير المحاسبة الدولية 

أثرها أربع خصائص أساسية من شأنها جعل المعلومات  اختبارالعادلة كأساس للقياس المحاسبي يتطلب 
 :يلي ما ربعة فياألساسية ألاوتتمثل الخصائص النوعية  1،المحاسبية مفيدة للمستخدمين

 ؛القابلية للفهم -

                              
، ت محاسبية ومالية، ، مجلة دراساالتقارير الماليةالقيمة العادلة وتأثير استعمالها في جودة زيد عائد مردان، إبراهيم عبد الموسى السعبيري،  -1

 .231 :، ص2013 ،25 ، ع08العراق، المجلد  بغداد،

 مستخدموا المعلومات المحاسبية

 الفائدة في إتخاذ القرار

 القابلية للفهم المعلومات

 التكلفة <المنفعة 

متخذو القرار وخصائصهم )كمثال مدى مقدرتها 
 على فهم المعلومات البقة

 الرئيسي  المحدد

 للمستخدمين -تحديد النوعية

 الخصائص االولية التخاذ القرار

 الثقة في المعلومات مالءمة المعلومات 

التوقيت  صد  التعبير  الحيادية قدرة التنبؤ تغذية مرتدة
 المالئم

التثبيت من 
 المعلومات

القابلية للمقارنة )بما في ذلك 
 (االتسا 

 الخصائص الفرعية

{ }
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 ؛مةءالالم -
 ؛الموثوقية -
 .مقارنةالقابلية لل -
 :القابلية للفهم -1

من  بالقوائم المالية هي قابليتها للفهم المباشرساسية للمعلومات الواردة األإن إحدى الخصائص        
فإنه من المفترض أن يكون لدى المستخدمين مستوى معقول من المعرفة  قبل المستخدمين، لهذا الغرض

قتصادية والمحاسبية، كما أن لديهم الرغبة في دراسة المعلومات بقدر معقول من االوالنشاطات  عمالاألب
المعلومات حول المسائل المعقدة التي يجب إدخالها في  استبعادالعناية وعلى كل حال، فإنه يجب عدم 

صعب فهمها من نه من الأقتصادية بحجة االئمة لحاجات صانعي القرارات الالقوائم المالية إن كانت م
  1.قبل بعض المستخدمين

 مة: ءالالم -2
، أي أنها اتخاذهبالقرار المزمع  ارتباطويقصد بها أن تكون المعلومات المحاسبية ذات صلة أو      

طائل منه،  ال" فالمعلومة غير المؤثرة تمثل "حشوا ،تؤثر على القرار المتخذ من جانب مستخدم المعلومات
إذا كنا بصدد دارسة التدفقات النقدية، فإن المعلومات غير النقدية هي معلومات  الفمثاستبعادها، وينبغي 
ثة خصائص ثانوية الئمة ثالوللم، الحاجة إليها في سياق قرار معين ئمة، وقد تصبق مضللة لعدمالغير م
  2:وهي
: فتأخر الحصول على المعلومات يكون على حساب أن تأتي المعلومات في الوقت المناسب -2-1

 فائدتها، فكلما تأخرت المعلومة كلما نقصت منفعتها.
: أي إمكانية التحقق من مدى صحة التوقعات السابقة، أن تتميز المعلومات بقيمة تغذية راجعة -2-2

أن يتحقق من صحة قراراته السابقة فيستمر فيها أو يقوم بتصحيق تلك في أي أن تساعد متخذ القرار 
 حينذاك خاطئا. اتخاذهاالقرارات، إذا كان قرار 

التوصل  تاالاحتم: أي أن تساعد متخذ القرار أن يحسن من أن تتميز المعلومات بقيمة تنبؤية -2-3
 .الالمتوقعة مستقب حداثاألإلى تنبؤات صادقة عن نتائج 

 

                              
 .294 :، ص2011العصرية، مصر،  ، المكتبة-مدخل معاصر-نظرية المحاسبيةمحمود السيد الناغي،  -1
 .24 :، ص2009ردن، األر، عمان، للنش ، إتراكمبادئ المحاسبة الماليةرضوان حلوة حنان، نزار فليق البلداوي،  -2

{ }
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 الموثوقية:  -3
تتسم المعلومات المحاسبية بالموثوقية بقدر خلوها من الخطأ والتحيز وعرضها بصورة صادقة،       

زمة لتقييم المحتوى اليتوافر لديهم الوقت أو الخبرة ال الفراد الذين األء الوهي تعتبر خاصية ضرورية لهؤ 
ثة خصائص الولكي تتسم المعلومات المحاسبية بالموثوقية يجب أن تتوافر بها ث 1،الفعلي للمعلومات

 2:هيفرعية أساسية 
رقام والمعلومات األويقصد بخاصية الصدق في التعبير أو العرض أو مطابقة  التمثيل الصاد : -3-1

وليس مجرد والعبرة هنا بصدق التمثيل المضمون أو الجوهر  ،بية للظواهر المراد التقرير عنهاالمحاس
 .ستثماريةاالالقرارات  اتخاذعليها في  عتمادااليمكن  الن أية معلومات تفتقر لهذه الصفة أو  ،الشكل

نه خالي من التحيز أتعني  قابلية التحق  )الموضوعية(: -3-2 ن القياس المحاسبي موضوعي، وا 
 للوصول إلى نتائج نفسها. اعتمادهابوتيات وأدلة يؤدي ثالشخصي القائم بعملية القياس، وأنه يستند إلى 

عن التحيز في تقديم )تمثيل( القوائم المحاسبية أو  بتعاداالويشير إلى  الحياد )عدم التحيز(: -3-3
تحقيق بلوغ بعض  باتجاهالمعلومات المحاسبية، لذا فالمعلومات التي تتمتع بالحياد هي بعيدة عن التحيز 

على معلومات خالية من التحيز تقوم  عتماداالالقرارات تتطلب  اتخاذلذا فإن عملية  ،النتائج المرغوب فيها
 حداث بطريقة موضوعية ومحايدة.األزيز على قياس وتع

 القابلية للمقارنة: -4
ويقصد بها تقديم المعلومات المحاسبية تسمق بإجراء المقارنات بين المؤسسات المماثلة في نفس        

نه يسمق بتقييم مركز ووضع المؤسسة المعنية فيما بين ألالصناعة، فذلك يزيد من فائدة المعلومات 
رباح والتكاليف التي تحققها المؤسسة فوق أو تحت مستوى األ: هل مستويات الالمماثلة، مثالمؤسسات 

داء في الصناعة ككل؟ إن هذا التقييم يسمق بدراسة أسباب التفوق أو التدني ويساعد المستخدمين في األ
دارتها.  التنبؤ وتقييم أداء المؤسسة وا 

طرائق محاسبية متماثلة من جانب المؤسسات في معالجة  استخدامتتطلب قابلية المقارنة السليمة و       
كما ترتفع قابلية المقارنة، وبالتالي فائدة المعلومات، عند عقد المقارنات لعدة  األحداث،نفس العمليات أو 
 3فترات محاسبية.

                              
 .194 :، ص2005، دار الجامعية، مصر، نظرية المحاسبية منظور التواف  الدوليأمين السيد أحمد لطفي،  -1
إعادة تقييم الممتلكات والمصانع والمعدات بالقيمة العادلة في ظل المعيار المحاسبي صفوان قصي عبد الحليم، أسماء عبد كاظم عبد علي،  -2

 ،، ص2013 ،6 ع، 03العراق، مجلد دارية، اإلقتصادية و اال، مجلة المثنى للعلوم ( بالتطبي  على شركة العامة للصناعات الصوفية16الدولي )
 .8، 7 :ص

 .33 :، ص2004ردن، األ، دار الحامد، عمان، أسس المحاسبة الماليةرضوان حلوة حنان، أسامة الحارس،  -3

{ }
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 قة القيمة العادلة بالخصائص النوعية للمعلومة المحاسبيةالالمطلب الثاني: ع 
إن تحديد أهداف التقارير المالية هو نقطة البداية لتطبيق منهج فائدة المعلومات المحاسبية في      

كثر فائدة في مجال ترشيد األالمعلومات الجيدة هي تلك المعلومات  نلمستفيدين، أي ألترشيد القرارات 
لمعلومات المحاسبية المعلومات تلك الخصائص التي يجب أن تتسم بها ا جودة ميهابمفت، ويقصد االقرار 

المعايير المناسبة،  المفيدة، هذه الخصائص تكون ذات منفعة كبيرة لكل من المسؤولين عن  وضع
لصفات التي يجب أنت تحتويها اوالمسؤولين عن إعداد لتقارير المالية، وتتمثل هذه الخصائص أو 

القرارات بالخصائص النوعية للمعلومة المحاسبية وتتمثل في  تخاذال 1المعلومات المحاسبية البديلة،
 مة والموثوقية و القابلية للفهم والقابلية للمقارنة.ءالالم
عليه فقط في حالة عدم وجود  عتماداالويمكن أخذ قياس القيمة العادلة على أنه موثوق ويمكن      

يتحقق في ظل عدم وجود سوق نشطة،  القد  فروق مهمة لدى التحقق من التقديرات القيم العادلة، وهذا
ئمة القيم عادلة في ظل عدم وجود أساس سوقي قد يكن خطرا و سيؤثر على الم اقتراضومن ثم فإن 

 2.وموثوقية وقابلية مقارنة وفهم التقارير المالية
مة للمستخدمين كافة، بمعنى أن ءالإن التقييم المستند إلى القيمة العادلة، يحقق مبدأ الم

المعلومات التي تعدها القيمة العادلة تحقق رغبات فئات المستخدمين كافة في الحصول على معلومات 
القرارات، إذا أن تطبيق مدخل القيمة العادلة في القياس المحاسبي يسعى لتقديم  اتخاذمة تساعد في ءالم

مر تتضق المنهجية األوفي هذا  ،خرآدون  فلمستفيدين من دون التركيز على طر معلومات إلى جميع ا
ن المعلومات المقدمة التي تظهر عند تطبيق القيمة العادلة أي أ ،التي نشأت عليها نظرية القيمة العادلة

دارة المقرضين المحللين الماليين المهتمين بشؤون المؤسسة االمتسقة مع تلك المطلوبة من قبل كل من 
 3 طراف.االمة لكافة ءالالموحتى مع المؤسسة ذاتها، وبالتالي يتم تحقيق خاصية 

قتصادية المتخذة بواسطة المستخدمين االمة عندما تؤثر على القرارات ءالمبالالمعلومات تصف وت    
موثوقية عندما بالالمعلومات  تصفالمستقبلية، وت أوحداث الماضية أو الحاضرة األبمساعدتهم في تقييم 

                              
زمة المالية اال توجه معايير المحاسبة نحو القيمة العادلة على الخصائص النوعية للمعلومة محاسبية في ظل أثر رضا إبراهيم صالق،  -1

 .32، ص: 2009، 2، ع 46مجلد  ، مجلة كلية التجارة للبحوث العلمية، جامعة اإلسكندرية، مصر،العالمية
ءمة معلومات القوائم المالية الصادرة عن شركة المساهمة العامة الة وم، أثر تطبي  محاسبة القيمة العادلة على الموثوقيجميل حسن النجار -2

، 2013، 3، ع9، دراسة تطبيقية من وجهة نظر مدققي حسابات والمديرين الماليين، المجلة األردنية، في إدارة اإلعمال، األردن، المجلدالفلسطينية
 .471ص: 

 .231، مرجع سابق، ص القيمة العادلة وتأثير استعمالها في جودة التقارير المالية ن، إبراهيم عبد الموسى السعبيري،زيد عائد مردا  -3

{ }
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مة ءالويمثل القدر المطلوب تحقيقه من خاصيتي المو التحيز، أرية هخطاء الجو األتكون خالية من 
نموذجي التكلفة التاريخية والقيمة العادلة، ففي حين  بين والموثوقية على أساس المفاضلة عند مقارنة

فإن نموذج القيمة العادلة  ،مةءالكلفة التاريخية قدرا كبيرا من الموثوقية وقدرا أقل من المتيحقق نموذج ال
يمكن  ال نهألو مة وقدرا أقل من الموثوقية، خاصة في ظل غياب سوق نشطة، ءالماليحقق قدرا أكبرا من 

مة و الموثوقية فإنه يجب الموازنة بينهما، ففي بعض المواقف ءالستغناء عن أي من الخاصيتين الماال
أي ظرف من  يمكن تحت الومع ذلك  ،مة أهم من الموثوقية والعكس في مواقف أخرىءالتكون الم

 1.مة أو الموثوقية بالكاملءالالظروف التضحية بأي من الم
والموثوقية مة ءالالمبالمتعلق  FASB مريكياأللمعايير المحاسبة  ستشاريااللقد طالب المجلس و      

أكبر لمقياس القيمة العادلة في القوائم المالية، ويعرف ذلك إلى المعلومات القيمة الدالة أكثر  استخدام
مة وصلة لكل من المستثمرين والمقترضين، مقارنة مع معلومات التكلفة التاريخية، حيث أن مثل هذه ءالم

المقاييس تعكس بشكل أفضل الوضع المالي الحاضر للمؤسسة الناشرة لبياناتها المالية كما تسهل بشكل 
 2.أفضل تقييم أدائها الماضي والتوقعات المستقبلية

معلومات القيمة العادلة تعد مفيدة في الكثير إلى أن  32محاسبة الدولي رقم كما يشير معيار ال      
 3:يلي ت تؤدي إلى مااالالبيانات المالية اذ أنها في كثير من الح القرارات المتخذة من قبل مستخدميمن 
 ؛دواتأللقيمة الحالية للتدفقات النقدية المتوقعة للسواق المالية األتعكس تقدير  -
معلومات القيمة العادلة من إجراء مقارنات بين أدوات مالية لها غالبا نفس الخصائص  تمكن -
  ك؛بغض النظر عن الهدف منها ومتى تم إصدارها أو شرائها ومن قام بذل قتصاديةاال
موال عن طريق توضيق تأثيرات األفي إدارة  دارةاإل اءةتوفر القيمة العادلة أساسا محايدا لتقييم كف -

  .حتفاظ بها أو سدادهااالالمالية أو  لتزاماتاالحتفاظ بأصول مالية وتكبد االبالشراء أو البيع أو قرارتها 
ل الجدول القة القيمة العادلة بالخصائص النوعية للمعلومات المحاسبية من خالتوضيق ع ويمكن     
 الي:مو ال
 
 

                              
 .33رضا إبراهيم صالق، مرجع سابق، ص: - 1
 .6محمد زرقون، فارس بن يدرير، مرجع سابق، ص:  - 2
 6:صنفس المرجع السابق،  - 3
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 للمعلومة المحاسبيةصائص النوعية قة القيمة العادلة بالخال: ع( 02) جدول رقمال
 القيمة العادلة الخصائص

مكانية التحقق من التوقعات.االقييم تمة المعلومات للتوقيت المناسب أو التنبؤ بالمستقبل أو الءاليقصد بها م -1 مةءالالم  رتدادي وا 
قرارات حول  اتخاذتطبيق معلومات القيم العادلة بشكل اوسع في النشاط التجاري لتحديد الوضع المالي للمؤسسة وفي  -2

مة للعديد من القرارات المتخذة من قبل مستخدمي المعلومات المالية فهي تعكس تقدير ءالأدوات مالية منفردة، كما أنها م
 دوات.االات النقدية المتوقعة لهذه سواق المالية للقيمة المالية للتدفقاال
ساس التكلفة التاريخية، ألمة المعلومات المحاسبية الواردة في القوائم المالية في ظل التضخم إذا كانت معدة وفقا ءالعدم م -3

ار ستعانة بطرق تتضمن تعديل يعكس آثاالساس غير صالق و لذلك يتم التوجه إلى القيمة العادلة حيث يتم األويعد هذا 
 سعار.ألل مالحسبان التغير في المستوى العالتضخم وتأخذ في 

 ثة سمات هي قابلية لتحقق والصدق والحياد.اللتي يجب أن تتوافر فيها ثايقصد بها نوعية المعلومات المحاسبية و  -1 الموثوقية
حظ أنها تتحقق بشرط توافر مقومات الوبمطابقة خصائص الموثوقية على المعلومات المحاسبية التي توفرها القيمة العادلة ي -2
 سواق النشطة لكافة العناصر المحاسبية.اال
مر الذي يجعل األلتزامات ليس لها سوق نشطة االصل و األخر يمكن القول أن هناك الكثير من عناصر االوعلى الجانب  -3

عتمادها الثة الوتفقد معها الموثوقية بأركانها الث التقديرات القيمة العادلة ذاتية مما يزيد من عدم دقة التقارير المالية وجودتها
 على التقدير الشخصي.

يمنع من تغيير الطرق  الخرى و أليقصد بها تطبيق المؤسسة نفس المعالجات المحاسبية على نفس الحدث من فترة  -1 الثبات
ن طبيعة ومبررات هذا التغيير وأثره على فصاح عاالئمتها بشرط الخرى إذا ثبت أفضليتها ومألالمحاسبية التي تستخدم من فترة 

 القوائم المالية.
لتزامات فمن تكلفة االصول و ألحظ تعدد النماذج أو مداخل تقدير القيمة العادلة لالوبالتطبيق على محاسبة قيمة العادلة ي -2
ثم القيمة السوقية وصافي القيمة الحالية وصافي التدفقات النقدية المستقبلية إلى غير ذلك مما  ل إلى صافي القيمة البيعيةالحاال

 يؤدي إلى تحقيق خاصية الثبات. اليجعل طرق القياس متنوعة كما أن تطبيق النموذج المختلط 
القابلية 
 للمقارنة

مماثلة في نفس  ارنة بمعلومات مماثلة عن مؤسسة أخرىيقصد بها قابلية المعلومات المحاسبية الخاصة بمؤسسة معينة للمق -1
 على مستوى نفس المؤسسة لعدد من الفترات المالية.الفترة المالية أ

ترتبط خاصية الثبات وقابلية للمقارنة فهما وجهان لعملة واحدة وبما أن المعلومات المحاسبية عن القيمة العادلة تفتقد لثبات  -2
لتزامات المالية، نتيجة تعدد االصول االللمقارنة وذلك بسبب تعدد نماذج تقديرات القيمة العادلة لعناصر فهي بذلك تفتقد للقابلية 

 داة المالية وخاصة عند تعدد أساليب التقييم المستخدمة.الالعوامل المؤثرة في القيمة العادلة ل
 

بتكارية وأثرها االقة بين محاسبة القيمة العادلة وممارسات المحاسبية التحليل العسيد عبد الفتاح صالق حسين،  مصدر:ال
 .517 :، ص2009، 2 ، مجلة الفكر المحاسبي، جامعة عين شمس، مصر، ععلى جودة التقارير المالية

  

{ }
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 القيمة العادلة في ظل البيئة المحاسبية الجزائريةالرابع:  المبحث
والرذي   ،الشرفافية والمصرداقية فري عررض القروائم الماليرةيسعى النظام المحاسبي المالي إلى تعزيز 

المفرراهيمي للمعررايير المحاسرربية الدوليررة والررذي تبنررى نمرروذج القيمررة  طرراراإلاسررتوحى نطاقرره التصرروري مررن 
داريررة االجررراءات  والخطرروات االالعادلررة والترري اصررطلق علررى تسررميتها "بالقيمررة الحقيقيررة "، حيررث سررخر كررل 

 ة التي من شأنها تفعيل إمكانية استخدام هذا النموذج في البيئة  المحاسبية الجزائرية.والتنظيمية والتشريعي
 (SCF)مفهوم القيمة العادلة في النظام المحاسبي المالي  ول:ل االمطلب 

قانونيررة تضررمنها القررررار  ةواحرردة فرري شررركل مرراد معررايير المحاسرربة الماليررة فرري الجزائرررر جملررةوردت     
للجريردة الرسرمية الجمهوريرة الجزائريرة الصرادرة  19، والصرادر ضرمن العردد 2008جويليرة  26المؤرخ فري 

القيمرة العادلرة  اعتمرادت التري يرتم فيهرا االل رصد الحرال، لذا سنوضق تطورها من خ2009مارس  25في 
 تي:اآلكأساس للقياس، وهذا ما يمكن توضيحه في الجدول 

  

{ }
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 القيمة العادلة في النظام المحاسبي المالي (: تطور مفهوم03جدول رقم )ال
 العنصر المقيم بالقيمة العادلة الفقرة القسم الفصل 
 ول:اال الفصل 

 مبادئ عامة
صرررررررررررول والخصررررررررررروم اال: إدراج 1القسرررررررررررم 

 عباء والمنتوجات في الحسابات.االو 
نشررطة االالمنتوجررات الناتجررة عررن مبيعررات أو تقررديم خرردمات وغيرهررا مررن  3-111

 العادلة.
عتررراف بالقيمررة العادلررة كأسرراس لقيرراس برردل أسرراس التكلفررة التاريخيررة اال 112-1 : قواعد عامة للتقييم2القسم 

 حسب بعض الشروط التي يحددها التنظيم
 ولي للسلع المكتسبة مجانا.االالتقييم - 2-112

 السلع المكتسبة )المستلمة( عن طريق التبادل.-
 الفصل الثاني:
للتقييم قواعد خاصة 

دراج فااااااااااااااااااااااااااي االو 
 الحسابات

 التقييم البعدي لعقارات التوظيف. 121-17 : التثبيتات العينية والمعنوية.1القسم 
 إعادة تقييم عقارات التوظيف في تاريخ إقفال كل سنة مالية 18-121
عرررادة تقييمررره فررري تررراريخ كرررل إقفرررال ألل ولرررياألالتقيررريم  19-121 صرررل البيولررروجي وا 

 المالية.للسنة 
صرررررول العينيرررررة بالقيمرررررة االالتررررررخيص برررررالتقييم البعررررردي أو إعرررررادة تقيررررريم  20-121

 العادلة.
: أصرررررررول ماليرررررررة غيرررررررر جاريرررررررة 2القسرررررررم 

 )تثبتات مالية( سندات وحسابات دائنة.
21-121 
27-121 

صررررول المعنويررررة بالقيمررررة األالترررررخيص بررررالتقييم البعرررردي أو إعررررادة تقيرررريم 
 العادلة.

التقيرررريم البعرررردي للمسرررراهمات والحسررررابات الدائنررررة المرتبطررررة الترررري تمررررت  5-122
 حقا.الحيازتها ضمن الغرض الوحيد وهو التنازل عنها 

التقيررريم البعررردي للسرررندات المثبترررة لنشررراط المحفظرررة كمرررا لرررو كانرررت أدوات  19-122
 مالية متاحة للبيع، حيث تقاس قيمتها العادلة كالتالي:

 خير من السنة المالية.االعر المتوسط للشهر السندات المسعرة: الس-
 فاوضية المحتملة.تالسندات غير المسعرة: القيمة ال-

: مخزونرررررررات والمنتوجرررررررات قيرررررررد 3القسرررررررم 
 الصنع.

عررادة تقييمهررا فرري ترراريخ كررل إقفررال االالتقيرريم  7-123 ولرري للمنتوجررات الزراعيررة وا 
 للسنة المالية.

: القرررررررروض والخصررررررروم الماليرررررررة 6القسرررررررم 
 خرى.اال

 التعامل التجاري. غراضألالخصوم التي تمت حيازتها  1-126

 عباء والمنتوجات المالية.اال 127-1 : تقييم المنتوجات المالية.7الفصل 
الفصااااااااال الثالاااااااااث: 
كيفياااااااااات خاصاااااااااة 
 للتقييم والمحاسبة.

أصررررول ميزانيررررة صررررل المررررؤجر فرررري حسررررابات األيرررردرج -نميررررز حررررالتين: 135-2 مويل.يجار التاال: عقود 5الفصل 
 المستأجر بالقيمة العادلة.

صررررل أليرررردرج الرررردين ضررررمن حسررررابات المررررؤجر الصررررانع أو المرررروزع ل -
 المؤجر بالمبلغ الذي يساوي القيمة العادلة.

ظهور وتطور مفهوم القيمة العادلة في المحاسبة المالية الدولية والنظام المحاسبي المالي في : باي مريم، المصدر
، 155 :ص ،ص، 2017، 3، عدد 4المجلد الجزائر،  ،، جامعةقتصاديةاالمجلة الدراسات   ،-تحليليةدراسة -الجزائر

156. 

ديسرررمبر  29المرررؤرخ فررري  9/08وقرررد عرفرررت القيمرررة العادلرررة فررري المرررادة السادسرررة مرررن النظرررام رقرررم    
الماليرة مرن طررف البنروك والمؤسسرات الماليررة  دواتأللروالتسرجيل المحاسربي  المتعلرق بقواعرد التقيريم 2009
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ع الخصرم مرا، برين أطرراف علرى إطر انقضراءالمبلغ الذي يمكن على أساسه تبادل أصل ما، أو  على أنها 
  1.مل ضمن شروط من المنافسة العاديةجيد، راضية وتع

مفهروم المقردم اللرم يختلرف كثيررا عرن  احظ أن المشرع الجزائري أعطى للقيمة العادلرة مفهومرالكما ن    
شررير المفهرروم إلرى الررثمن والمبلررغ الررذي يمكرن الحصررول عليرره مررن يمرن طرررف المعررايير المحاسربية الدوليررة، و 

صرول أو الخصروم المنتهيرة برين أطرراف يمثلرون عرادة البرائع والمشرتري بحيرث تكرون األل عمليرة تبرادل الخر
 2.عتياديةاالالتي تكون وفق شروط المنافسة  لهم الدراية الكافية بمحتوى وظروف الصفقة

 (SCF)الجزائري المالي العادلة وف  النظام المحاسبي  القيمة :المطلب الثاني
أشار النظام المحاسبي إلى أحد المقومات التي يرتكز عليها مفهوم القيمة العادلة وهي السوق  ولقد     

  3:تيةاآلالنشطة والتي أوجب توافر فيها الشروط 
 تجانس العناصر المتفاوض عليها في هذا السوق؛ -
 يمكن أن يوجد بها عادة في كل وقت مشترون وباعة متفقون؛ -
 سعار موضوعة في متناول الجمهور.األتكون  -

وبالنسبة لقواعد التقيريم فقرد حردد النظرام المحاسربي المرالي اتفاقيرة التكراليف التاريخيرة كقاعردة عامرة     
وائم الماليررة المقيرردة فرري الحسررابات، فرري حررين سررمق بمعالجررة بديلررة فيمررا يخررص وطريقررة لتقيرريم عناصررر القرر

وتتمثرل العناصر حيث يمكن إعادة النظر في هذا التقييم وفق شرروط محرددة بموجرب المعرايير المحاسربية، 
 4:سبي لتقييم هذه العناصر فيالطرق البديلة التي سمق بها النظام المحا

 الحقيقية )أو التكلفة الراهنة أو القيمة العادلة(؛ القيمة -
 نجاز؛االقيمة  -
 .القيمة المحينة )أو قيمة المنفعة( -
 
 

                              
دوات المالية من ألالمتعل  بقواعد التقييم والتسجيل المحاسبي ل 08-09رقم ، النظام الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية، وزارة المالية -1

 .20، ص: 2010فبراير  25، 14، الجريدة الرسمية ع طرف البنوك والمؤسسات المالية
 .07محمد زرقون، فارس بن يدير، مرجع سابق، ص: -2
المحدد لقواعد التقييم المحاسبة ومحتوى  2008جويلية  26القرار المؤرخ في الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية، وزارة المالية،  -3

 .87،  ص:2009مارس  25، 19، ع الكشوف المالية وعرضها ومدونة الحسابات وقواعد سيرها
المالية من  لألدواتالمحاسبي  المتعل  بقواعد التقييم والتسجيل 08-09النظام رقم الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية، وزارة المالية،  -4

 .6، ص: مرجع السابق، طرف البنوك والمؤسسات المالية
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 :العناصر التالية العادلةالقيمة وفق  ولقد رخص النظام المحاسبي المالي بمعالجة    
 التثبيتات العينية والمعنوية: الأو 

إعرررادة التقيررريم بالنسررربة للتثبيترررات العينيرررة إدراج مبرررالغ للمؤسسرررات النظرررام المحاسررربي المرررالي رخرررص  
 1 :يليما  والتي تشير إلى 27إلى الفقرة  20من الفقرة   121المادة وذلك من خالل والمعنوية 

يرخص للمؤسسة أن تدرج في الحسابات التثبيتات العينية المنتسبة إلى فئة أو عردة فئرات مرن التثبيترات  -
األخرررى المرررخص بهررا، اس مبلغهررا المعرراد تقييمرره، وفرري إطررار هررذه المعالجررة الترري تحررددها مسرربقا علررى أسرر

، بمبلغرره المعرراد تقييمرره أي بقيمترره الولرري باعتبرراره أصرراألعررد إدراجرره يرردرج فرري الحسررابات كررل تثبيررت معنرري ب
كرررات ومجمررروع خسرررائر القيمرررة الهتاالالحقيقيرررة )العادلرررة( فررري تررراريخ إعرررادة تقييمررره منقوصرررا منهرررا مجمررروع 

 حقة؛الال
فررا اليررة اختنتختلررف القيمررة المحاسرربية للتثبيتررات المع التررتم عمليررات إعررادة التقيرريم بانتظاميررة كافيررة حتررى  -

 قفال؛االكبيرا عن القيمة التي قد تكون حددت باستعمال القيمة الحقيقية في تاريخ 
ير السرروق، وتحردد هرذه القيمررة اسرتنادا إلرى تقررد فريقيمتهرا العررادة والمبراني هري  راضرريأللالقيمرة الحقيقيرة  -

نترراج هرري أيضررا قيمتهررا فرري السرروق، وعنررد االوالقيمررة الحقيقررة لمنشررآت  يجريرره مقومررون محترفررون ومؤهلررون،
 ك؛الهتاالغياب مؤشرات تدل على قيمتها في السوق فإنها تقوم بتكلفتها التعويضية الصافية من 

 ساس المعاد تقييمها؛األك على الهتالابلة لبعد إعادة التقييم، تحدد المبالغ الق -
مررا عقررب إعررادة تقييمرره فررإن الزيررادة تقيررد مباشرررة فرري شرركل رؤوس  صررلألإذا ارتفعررت القيمررة المحاسرربية  -

 فار  إعادة التقييم"؛أموال خاصة تحت عنوان "
تثبيررت معنرروي سرربق أن كرران محررل إدراج أصررل فرري الحسررابات علررى أسرراس كلفترره، أن يرردرج  يأليمكررن  -

ولرري علررى أسرراس مبلغرره المعرراد تقييمرره حسررب نفررس شررروط التثبيتررات األكررذلك فرري الحسررابات بعررد إدراجرره 
دها إذا كانت القيمة الحقيقية للتثبيرت المعنروي يمكرن تحدير االيرخص بها  الالعينية، غير أن هذه المعالجة 

 إلى سوق نشطة؛ ستناداالب
وليرة باعتبارهرا تثبيترا عينيرا، إمرا األيتم تقييم العقارات الموظفرة وذلرك بعرد أن يرتم إدراجهرا فري الحسرابات  -

مررا علررى أسرراس قيمتهررا الحقيقيررة )العادلررة(، الهتاالبتكلفررة يطرررح منهررا مجمرروع  كررات ومجمرروع خسررائر القرريم وا 
قررارات الموظفررة إلررى حررين خروجهررا مررن التثبيتررات أو حررين تغييررر وتطبررق الطريقررة المختررارة علررى جميررع الع

                              
المالية من  لألدواتالمتعل  بقواعد التقييم والتسجيل المحاسبي  08-09الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية، وزارة المالية، النظام رقم  -1

 .11، 10ص، ص: مرجع سابق، ، طرف البنوك والمؤسسات المالية
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 وجهة تخصيصها؛
عقرررار موظرررف تحررروزه المؤسسرررة تحديررردا ذات مصرررداقية، ففررري هرررذه  أليإذا تعرررذر تحديرررد القيمرررة العادلرررة  -

سررباب الترري جعلررت طريقررة األالحالررة يرردرج العقررار فرري الحسررابات حسررب طريقررة التكلفررة، وتقرردم المعلومررات و 
 حق مع إمكانية تقديم مجال لتقدير القيمة العادلة؛الادلة غير مطبقة في المالقيمة الع

تدرج في الحسابات الخسارة أو الفائدة الناتجة عن تغير القيمرة الحقيقيرة للعقرار للموظرف ضرمن النتيجرة  -
 الصافية للسنة المالية التي حصلت فيها؛

 للسوق عند تاريخ إقفال السنة المالية؛ يجب أن تعكس القيمة الحقيقية )العادلة( الحالة الواقعية -
ولى وفري تراريخ كرل إقفرال للحسرابات بقيمتره األيتم تقييم أصل بيولوجي لدى إدراجه في الحسابات للمرة  -

تقرردير قيمتهررا الحقيقيررة مررن مكن تالحقيقيررة يطرررح منهررا المصرراريف المقرردرة فرري نقطررة البيررع، وفرري حالررة لررم يرر
 كات وخسائر القيمة؛الهتاالصل البيولوجي بكلفته منقوصا منها مجموع األبصورة صادقة يتم تقييم هذا 

الخسارة أو الربق الناتجان من تغير القيمة الحقيقية المنقروص منهرا المصراريف التقديريرة فري نقراط البيرع  -
 يثبتان في النتيجة الصافية للسنة المالية التي يحدثان فيها.

 التثبيتات الماليةثانيا: 
غيرررر الجاريرررة المملوكرررة للكيررران فررري الحسرررابات تبعرررا لنفعيتهرررا  األصرررولت الماليرررة أو تررردرج التثبيترررا

، والتي نص عليها النظام المحاسبي المرالي فري الفقررة األولرى مرن المرادة ولدواعي اقتنائها أو تغيير وجهتها
 1 ربعة:األفي إحدى الفئات  121

 كها الدائم مفيدا لنشاط المؤسسة؛السندات المساهمة والحسابات الدائنة الملحقة التي يعد امت -
ة لنشررراط المحفظرررة الموجهرررة لكررري تررروفر للمؤسسرررة علرررى المررردى الطويرررل بقررردر أو برررآخر، ترررالسرررندات المثب -

 سهم؛األمردودية مرضية لكن دون التدخل في تسيير المؤسسات التي تمت الحيازة على 
ذات أمد طويل التي يمكرن للمؤسسرة خرى التي تمثل أقساط رأس المال أو توظيفات األالسندات المثبتة  -
 حتفاظ بها؛االحتفاظ بها حتى حلول أجل استحقاقها أو ينوي اال
 جل القصير.األتنوي بيعها في  الالقروض والحسابات الدائنة التي أصدرتها المؤسسة والتي  -
يخرص فيمرا  121المرادة من  5إلى  2الفقرات من  في وندرج ما جاء به النظام المحاسبي المالي    

 صول المالية وفق القيمة العادلة في النقاط التالية:األتقييم 
صرررول الماليرررة عنرررد دخولهرررا ضرررمن أصرررول المؤسسرررة بتكلفتهرررا التررري هررري القيمرررة األتررردرج فررري الحسرررابات  -

                              
المحدد لقواعد التقييم المحاسبة ومحتوى  2008جويلية  26القرار المؤرخ في الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية، وزارة المالية،  -1

 .12، 11، ص، ص :مرجع سابق، الكشوف المالية وعرضها ومدونة الحسابات وقواعد سيرها
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 الالحقيقيررة لمقابررل معررين بمررا فرري ذلررك مصرراريف الوسرراطة والرسرروم غيررر المسررتردة ومصرراريف البنررك ولكررن 
 كتساب؛االمها غير المدفوعة والمستحقة قبل التندرج فيها الحصص والفوائد المتوقع است

حقرا والسرندات التعتبر المساهمات والحسابات الدائنة المرتبطة التي تمت حيازتهرا بغررض التنرازل عنهرا  -
ولرري فرري األ إدراجهرراا عقررب هررتقيميررتم المثبتررة لنشرراط المحفظررة كمررا لررو كانررت أدوات ماليررة متاحررة للبيررع، و 

 الحسابات بقيمتها الحقيقية التي هي على الخصوص:
  خير من السنة المالية؛األالسعر المتوسط للشهر  ←السندات التي تم تسعيرها 
  بقيمتهرررا التفاوضرررية المحتملرررة، ويمكرررن تحديرررد هرررذه القيمرررة  ←السرررندات التررري لرررم يرررتم تسرررعيرها

 التقييم المقبولة على العموم. قا من نماذج وتقنياتالانط
الخاصرة  مروالاألفري رؤوس  انخفراضيدرج في الحسابات ما ينتج من فروق التقييم في شكل ارتفاع أو  -

 والمبالغ المدرجة في شكل رؤوس أموال خاصة تدرج كنتيجة صافية للسنة المالية؛
للسندات وكذلك طريقرة معالجرة تذكر في الملحق المعلومات التي تخص طريقة تحديد القيمة المحاسبية  -

 تغيرات قيمة السوق بالنسبة إلى التوظيفات المالية المدرجة في الحسابات بقيمة السوق.
 المخزوناتثالثا: 

النقراط المرالي فري النظرام المحاسربي  حرددهافقرد قيمة العادلة فيما يخص تقييم المخزونات وفق ال و 
 1 التالية:

نجراز الصرافية االبمبدأ الحيطة، فإن المخزونات تقيم بأقل تكلفتها وقيمة إنجازهرا الصرافية، وقيمرة  العم -
 تمام والتسويق؛االقدر بعد طرح تكلفتي مهي سعر البيع ال

ولرري ولرردى تراريخ إقفررال السرنة الماليررة بقيمتهرا الحقيقيررة منقوصررا األتقريم المنتجررات الزراعيرة عنررد إدراجهرا  -
 المقدرة في نقطة البيع؛منها التكاليف 

رباح المتأتية عن التغير في القيمة الحقيقية منقوصا منها التكراليف التقديريرة لنقراط األتثبت الخسائر أو  -
 البيع في النتيجة الصافية للسنة المالية التي حصلت فيها أي منها.

 عاناتاالرابعا: 
 2 المالي بما يلي:المحاسبي عانات وفق القيمة العادلة فقد جاء النظام االوفيما يخص تقييم  

                              
المحدد لقواعد التقييم المحاسبة ومحتوى  2008جويلية  26القرار المؤرخ في لشعبية، وزارة المالية، الجمهورية الجزائرية الديمقراطية ا -1

 .13، ص:مرجع سابق، الكشوف المالية وعرضها ومدونة الحسابات وقواعد سيرها
حدد لقواعد التقييم المحاسبة ومحتوى الم 2008جويلية  26القرار المؤرخ في الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية، وزارة المالية،  -2

 .13، ص، ص :مرجع سابق، الكشوف المالية وعرضها ومدونة الحسابات وقواعد سيرها
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عانات النقدية المقيمة بقيمتهرا الحقيقيرة ضرمن االفي ذلك العمومية بما  عاناتاالتدرج في الحسابات  ال -
 إذا توفر ضمان معقول: االنتائج أو في شكل أصل الحساب 

  ؛باإلعاناتبأن المؤسسة تمتثل للشروط الملحقة 
  مها.السيتم است اإلعاناتوبأن 
 خرىاالالقروض والخصوم المالية خامسا: 
 1 ما يلي:القروض والخصوم المالية األخرى بقيمتها الحقيقية تقييم وجاء فيما يخص  

صل بتكلفتها المتمثلة في القيمة الحقيقية للمقابل الصافي األخرى في األتقيم القروض والخصوم المالية  -
 طرح التكاليف التابعة المستحقة عند التنفيذ؛المستلم بعد 

التعامل  غراضألقتناء، تقوم الخصوم المالية حسب التكلفة فاستثناء الخصوم التي تمت حيازتها االبعد  -
 التجاري والتي تقيم بقيمتها الحقيقية.

 عباء والمنتوجات الماليةالتقييم سادسا: 
 2 النقاط التالية: بتقييم األعباء المالية بالقيمة الحقيقيةما يتعلق النظام المحاسبي المالي في حدد

العمليات التري ترم الحصرول مرن أجلهرا علرى تأجيرل الردفع أو مرنق هرذا التأجيرل بشرروط تقرل عرن شرروط  -
السررروق تررردرج فررري الحسرررابات بقيمتهرررا الحقيقيرررة بعرررد طررررح المنتررروج المرررالي أو التكلفرررة الماليرررة المرتبطرررة بهرررذا 

 التأجيل؛
سررررمية للمقابررررل والقيمررررة الحقيقيررررة للعمليررررة الترررري تناسررررب الكلفررررة التقديريررررة للقرررررض االبررررين القيمررررة الفررررارق  -

المتحصرررل عليررره أو الممنررروح فررري الحسرررابات كأعبررراء ماليرررة فررري حسرررابات المشرررتري، وكمنتجرررات ماليرررة فررري 
 حسابات البائع.

 يجار التمويلياالعقود سابعا: 
 3النقاط التالية:في التمويلي بالقيمة العادلة  اإليجارتقييم عقود  كيفية حدد النظام المحاسبي المالي     
صرررل المسرررتأجر فررري حسرررابات أصرررول الميزانيرررة بقيمتررره الحقيقيرررة )العادلرررة( أو بالقيمرررة المحينرررة األيررردرج  -

 خيرة أقل ثمنا.االيجار إذا كانت هذه القيمة االللمدفوعات الدنيا بمقتضى 
إلررى مررا سرربق ذكررره مررن العناصررر المقيمررة علررى أسرراس القيمررة العادلررة، فقررد أوجررب المشرررع  إضررافة    

نعررردام الالجزائرررري أيضرررا تقيررريم السرررلع المكتسررربة مجانرررا أو عرررن طريرررق التبرررادل بقيمتهرررا العادلرررة وذلرررك نظررررا 

                              
 .14نفس المرجع السابق، ص: -1
 .15نفس المرجع السابق، ص: -2
 .20، 19نفس المرجع السابق، ص، ص:  -3
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 عتراف بها وفق تكلفتها التاريخية.الساس الموضوعي لاأل
اسررتخدام القيمررة العادلررة وذلررك كلمررا ترروفرت الشررروط ئررري أجرراز حررظ أن المشرررع الجزاالممررا سرربق ي    
زمرررة بهررردف تصرررحيق الصرررورة الماليرررة للمؤسسرررة والوصرررول إلرررى معلومرررة محاسررربية تتميرررز بالخصرررائص الال

الترري أوجبهررا  فصرراحاناالالنوعيررة ذات الجررودة العاليررة، وبالمقاربررة مررع المعررايير المحاسرربية الدوليررة نجررد أن 
لمحاسربية الدوليرة فري حالررة الي هري نفرس المعلومرات التري يجرب تقرديمها فري معرايير االنظرام المحاسربي المر

 موذج القيمة العادلة.إتباع ن
قتصااادية الجزائريااة فااي ظاال النظااام االصااعوبات تطبياا  القيمااة العادلااة فااي المؤسسااات المطلااب الثالااث: 
 (SCF)المحاسبي المالي 

 العديرد مرن العوائرق والصرعوباتفي البيئة المحاسبية والماليرة الجزائريرة يواجه تطبيق القيمة العادلة     
 تلخيصها في النقاط التالية:والتي 

 الثابتة المادية صولأللصعوبة تحديد القيمة العادلة : الأو 
إن تحديد هذه القيمة يتم في ظل المنافسة العادلة وحيازة البائع والمشتري على المعلومات الكافيرة،   

صررول الثابتررة الماديررة فرري الجزائررر مثررل سرروق العقررارات الررذي األيتطررابق مررع حررال بعررض أسررواق  الوهررذا مررا 
 1يتحكم البائعون للعقارات في قيمتها السوقية. احتكاريةيعمل في ظل منافسة 

 عدم إصدار نص جبائي يسمح بالتقييم على أساس القيمة العادلةانيا: ث
أنره  االيمرة العادلرة، علرى أسراس القبرالتقييم يسرمق يفترض من الناحية العلمية إصدار نص جبائي   
األمرر حسرب الجبائيرة حرول هرذا العنصرر وربمرا يرجرع هرذا  دارةاإلن هناك بعض التحفظ من طرف اآللحد 

تعترررررف بطريقررررة حسرررراب  اليرررررادات الضررررريبية بشرررركل كبيررررر، وعليرررره فهرررري االتقلص تهرررردد برررررأيهررررم كونهررررا 
 2المالية. صولاألبكات بغير الطريقة المقررة لديها، خاصة فيما يتعلق الهتاال

 غياب سو  مالي في الجزائر يتميز بالكفاءةثالثا: 
سواق المالية، التي تتميز بالكفاءة مما يجعل تقييم األالتطوير المحاسبي الدولي كان نتيجة لعولمة   
يتحقرق فري حالرة بورصرة الجزائرر،  االسهم والسندات ومشتقاتها وفقا لطريقة القيمة العادلة ممكنا، وهرو مراال

                              
للقياس المحاسبي في الجزائر، بين مساهمتها في ضمان معلومة محاسبية جيدة  تطبي  القيمة العادلة كبديلالعمري أصيلة، بروبة إلهام،  -1

، الملتقى الدولي حول دور معايير المحاسبية ية بسكرةالراء عينة من محافظي الحسابات لو ل دراسة تحليلية -وعوائ  تكييفها في البيئة الجزائرية
 25-24جامعة ورقلة، الجزائر،  -النظام المحاسبي الجزائري على ضوء التجارب الدوليةاتجاهات  -الدولية في تفعيل أداء المؤسسات والحكومات

 .321، ص: 2014نوفمبر، 
، مداخلة مقدمة الجهود المبذولة لتكييفهديد على النظام الجبائي و آثار تطبي  النظام المحاسبي المالي الججاوحدو رضا، حمدي جليلة ايمان،  -2

ماي  06-05جامعة الوادي، يومي قع وآفاق النظام المحاسبي المالي في المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في الجزائر،في الملتقى الوطني حول وا
 .11: ص ،2013
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ح جراد وعميرق الالقيمة العادلة كأساس للقياس المحاسربي برإجراء إصر اعتمادمر الذي يؤكد ضرورة ربط األ
 ي للجزائر.على النظام المال

 مكانة أو دور البورصةرابعا: 
أن أهميترره فرري الجزائررر ودوره فرري تمويررل  الإبررالرغم مررن دور السرروق المررالي فرري عمليررات التمويررل،   

المررالي وحداثررة هررذا السرروق،  سررتثماراللالمؤسسررات مررازال محرردودا جرردا، نظرررا لغيرراب تقاليررد وثقافررة وطنيررة 
ت محاسررربية االأنهرررا أرسرررت ثقافررة جديررردة قرررادت إلرررى بررروز عررردة إشرررك االبررالرغم مرررن محدوديرررة هررذه العمليرررة 

 1عضوا في المجلس الوطني للمحاسبة. باعتبارهاحات المرتبطة بالمحيط الجديد، كانت موضوع إص
 قتصاد الوطني يتميز بالمصداقية والشموليةالغياب نظام معلومات لخامسا: 

الثابترة  صرولأللالحاليرة  سرعاراألفالتقييم وفق القيمة العادلة يحتاج إلرى تروفر معلومرات كافيرة عرن   
قتصراد الجزائرري مرن قبرل االوالمتداولة، فري الوقرت الرذي نسرجل فيره تضراربا فري المعلومرات المنشرورة حرول 

 2عن قلته. الالهيئات الرسمية فض
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 

                              
في  فصاحاإلح المحاسبي وتطبي  مبادئ الحوكمة على جودة الصاالتأثير التواف  بين عملية بن مالك محمد حسان، ،محمد قوجيل -1

ورقلة، يومي  جامعة قاصدي مرباح، ح المحاسبي في الجزائر،الصاالمقدمة ضمن المؤتمر العلمي الدولي حول: " ، مداخلةالمؤسسات الجزائرية
 .12: ص ،2011نوفمبر  30و  29

، مداخلة مقدمة في الملتقى الوطني حول مستجدات النظام المحاسبي المالي وأفا  تكييفه في البيئة المحاسبية الجزائريةصفاء بوضياف،  -2
 ،ص ،2013ماي  06-05يوميالجزائر، جامعة الوادي،  واقع وآفاق النظام المحاسبي المالي في المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في الجزائر،

 .14، 13 :ص

{ }
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 صة الفصل:الخ
تتعلق بمحاسبة القيمة العادلة والمعايير  يالتتطرقنا في هذا الفصل إلى مختلف المفاهيم النظرية      

التي تناولتها، حيث أن القيمة العادلة جاءت نظرا إلى محدودية فائدة استخدام القوائم المعدة وفق التكلفة 
صدار المعايير الخاصة بها، ، تم استخدام القيمة قتصادياالئمتها للواقع الوعدم مالتاريخية  العادلة وا 

خرى، فاعتماد األبين الفترة و  صولأللنها تقيس القيم العادلة ألتنتج معلومات عادلة و مة ءالوثبت أنها م
المالي مما سمق بتوفير معلومات  غالباإلبرتقاء االالقيمة العادلة كأساس للقياس المحاسبي ساهم ب

 محاسبية ومالية مفيدة لمستخدميها.
لقيمة العادلة أنها ساهمت في تحسين نوعية لل تطبيق المعايير المحاسبية الدولية الوتبين من خ     

ئمة وقابلة للفهم وذات الل تقديم معلومات مالالمعلومات المقدمة لمختلف فئات المستخدمين، وذلك من خ
وبما يجعل المعلومات المحاسبية قابلة للمقارنة مع المعلومات المحاسبية للمؤسسات  ،موثوقية عالية

 ية للمؤسسة نفسها لفترات زمنية متعددة.ب، وبين المعلومات المحاسخرىاأل
استخدام القيمة العادلة ( SCFمن خالل النظام المحاسبي المالي ) ع الجزائريالمشر لقد أجاز و      

ل إلى معلومة محاسبية و زمة بهدف تصحيق الصورة المالية للمؤسسة والوصالالشروط الوذلك كلما توفرت 
 اإلفصاحعالية، وبالمقارنة مع معايير المحاسبية الدولية نجد أن الجودة التتميز بالخصائص النوعية ذات 

ة الدولية يمها في معايير المحاسبدأوجبه النظام المحاسبي المالي هي نفس المعلومات التي يجب تق ذيال
بعض العوائق والصعوبات المتعلقة يواجه أن تطبيقها في الجزائر  الّ إ ،حالة إتباع نموذج القيمة العادلةفي 

 بالبيئة المحاسبية والمالية الجزائرية.
 

{ }
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 :تمهيد
غ عع  مؤسحععى ىل ة عع  مؤ هععلمؤسحععى ىل ؤتية ععق محت ل لت هععلتسعع ا مؤسسسسععق مادتةععلى ق يؤععا تسعع    س م ى    
تحق ع  س  عت تنليسعول  ؤ عو تةيعؤ مؤسسسسعق اهعىميهل مؤسةتغعلل   عف مؤعتح   يعو  ذؤك ةغ عق  سلئ  مؤسس نق مؤ

ي ععق يىم  ععق ذؤععك هنهععل ةس لمؤقعع م مم سحعع   مؤ سي ععق م ىم  ععق ىمخعع  مؤسسسسععق متخععلذد م متهععلل يذ ت تةعع  ةسي ععق 
 ظععلئا م ىم ل  نطععلالتهلل يسقععىم  مؤن ععلح مؤععذ  تحققععت ا  سسسسععق  ت دععا ةيععا دععى ل ستىمخيععق يععو  س عع  
مؤقع م مم مؤسعي سقل يذ ت عى مؤقع م مم مؤسلؤ عق سعن مؤس متع   مؤتعو تحتع   متخعلذةيعا  م ىم   ن  فلءل مؤسس   ن 

تتحعىى ةيعا ح تم سهسل تسن مهتسلسلم سنظ   مؤف ع  مؤسعلؤول نظع م ؤسعل ؤهعل سعن اهس عق يسعت مت   قل ةح ع  
ل  م مم مؤسلؤ ععق لمؤقعع م  ماسععتقسل   دعع م  مؤتس  عع اسلسععهل سختيععا مؤقعع م مم مؤ ظ ف ععق مهخعع بل ؤععذم ت تةعع  مؤقعع

تعتس ن مؤسسسسععق سععن س  يعق سععىب ةيعع    ععو  دع م  ت ت عع  مه ةعلحن  سععن اهعع  مؤقع م مم يععو مؤسسسسععقل  ةي عت ؤ
غ ععع  ةلسعععتس م   ت عععى   د م متهعععل مؤسلؤ عععق  اهعععىميهل ة فعععلءل  ي لؤ عععق يهعععو ةحل عععق يؤعععا تحسععع ن  تععع هل مؤسعععلؤو

ةيعا مؤقع م مم  سنحل   يو هذم مؤفة  تسي ا مؤت ءةن مؤق م مم مؤسلؤ ق ة  ل  متحق  ءل   ةال ط ىلمؤ
 مؤسلؤ ق يو مؤسسسسق سن خال  مؤسةلح  مؤتلؤ ق: 

 .القرار اتخاذماهية المبحث األول: 
 .يةاالستثمار  اتقرار  المبحث الثاني:

 .يةالتمويل اتقرار  الثالث:المبحث 
 .قرار توزيع األرباحالمبحث الرابع: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

{ }
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 القرار اتخاذالمبحث األول: ماهية 
مؤق م  سن م   مءمم مؤتنظ س ق مؤسهسق يو ا ق سسسسقل يهو تستخى  ؤس لؤ ق ت تة  ةسي ق متخلذ  

مؤ د ع خال  سسل سق نطلاهلل  ؤ و تةيؤ  تسيقحسمؤسط الم مؤقلئسق ا  س م هق حلام ا  س مدا 
 ينتل  قل تس    قل سلؤ ق...يؤخ.ل مؤسسسسق اهىميهل مؤسةتغلل   ف مؤتح   يو د م متهل ا ًل  لنم

 القرار اتخاذ: مفهوم عملية المطلب األول
  تةعع    مؤععذ  ليؤععا ت   ععا مؤقعع م ا ا مؤقعع م  سعع ا نتاعع    متخععلذدةعع  مؤتاعع   يؤععا سفهعع   ةسي ععق       

هن هععذم مؤتنظعع    تايععف يةعععىم   ل عع ه  مؤ سي ععق م ىم  ععق يععو ا  تنظعع   س لسععو ا  مدتةععلى  ا  ققععليو"
نطععلا ةكح ععل   ي لؤ ععق ؤي ةعع   يؤععا مؤحتععا  ععت  تنف ععذ  ل تعع   ل تنف ععذهل سععن  هععق اخعع بمه مسعع  سععن  هععق 

 1."مؤهىا مؤذ   س ا مؤتنظ   تحق قت
 مخت عععل مؤسعععى ك  مؤععع مةو  مؤقعععلئ  ةيعععا اسعععلب مؤتحقععع   مؤحسعععلف يعععو  ماخت عععل " ةأنعععتمؤقععع م    ععع ا         

 سعلل  طع   هعذم مؤت   عا يا ان مؤقع م  2مؤةى   مؤسنلسعف سعن ةع ن مؤةعىمئ  مؤستلحعق يعو س م هعق س دعا س ع ن"
اسععب حسععلة ق  دلةيععق هعع  يا مخت ععل  ةععى   سععن ةعع ن مؤةععىمئ  مؤستلحععق  ؤ ععن ةطعع ا ان   عع ن ماخت ععل  دععلئ  

ةسع  سعن اةسعل  ماخت عل   مؤتفتع    عتس ن ةس  ةعت مؤسعى   " أنعتةمؤقع م  ح ن هنلك سن ة ا ؤيتحق ل يو 
 سععل ا   ععف ةسيععت يععو س م هععق س دععا س عع ن سععن س مدععا مؤ سعع  مؤععذ   لمؤت ةعع  يؤععا سععل   ععف ةسيععتسععن 

س م ععت يععو  همؤقعع م  هعع  ةسعع  سععن اةسععل  مؤسععى    مؤععذ   سععلةىل  طعع   هععذم مؤت   ععا يا ان 3 طعع ا ةي ععت"
  مؤتو ت تح ؤت سل   ف  سل ا   ف ةسيت. مؤس مدا مؤتو ت م هت اقنلء مؤق ل  ة سيت

يعلؤق م  مؤعذ  نتحعى     س  ن سن ة ن س س ةق سعن مؤةعىمئ لةى  مخت ل  " ةأنتا تل  لؤق م   قةى ة 
 4."مؤق  ف  مؤسىب مؤة  ى ؤت مهق  مؤنلي   مؤسف ى يو مؤسىبةنت ه    ا تختل  مهسق   مهيت  ؤ   ن 

 مؤعذ   سعلةى مخت ل  ايت  ةى   سن مؤةىمئ  مؤستلحق  ه  ةأن مؤق م   سن مؤت ل  ا مؤسلةققنستنتج  
ل    ع ن هعذم مؤقع م  سةنعو ةيعا ستخذ مؤق م  يو س م هق مؤس مدا  مؤظ  ا مؤتعو ت م هعت اقنعلء تأى عق  ةسيعت

  مؤسى  ن مؤق  ف  مؤة  ى.ؤيسسسسق يو  ل  سف ىاسب ةيس ق  دلةيق ؤيتحق 
 
 

                                                           
ل  2015 ل2ا ىم   مئعع  ؤينطعع ل مه ىنل نظريةةة القةةرارات ذنمةةاذل و سةةاليب وميةةة محسةةوبةذ يةعع مه   ةةععى مؤ محععى نلئععفل ين ععل  هةععى مؤسععن   مؤةلد ععقل  -1

 .33 :ص
 .31 :ل ص2010ل ىم  مؤ لت   ل مه ىنل اتخاذ  القرارات اإلدارية المثلىالمنهج الومي في سس ى مؤفت ل  -2

 .33 :ل صس    سلة ية مه   ةةى مؤ محى نلئفل ين ل  هةى مؤسن   مؤةلد قل  -3
 .34 :ل ص2011مه ىنل ل ىم  مؤف  ل نظم دعم اتخاذ القرارات اإلداريةس ى ةلة  ت يفل  -4

{ }
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 القرار اتخاذتعريف عملية  وال: 
ةى   س  ن سن ة ن ايتع  مؤةعىمئ   ايتع  مؤسعة  ؤتحق ع   مخت ل " مؤق م  ةأنهل  متخلذةسي ق  ت  ا     

 ت عع ا   1لمؤ سسععلء  دععى ته  ةيععا تحسعع  مؤسسععس ؤ ق  مؤةعع  يععو مهسعع  " ءلؤسععىب  فععل مخت ععل مؤهععىال  هععو 
" مؤ سي ق مؤتو تةنو ةيعا مؤى مسعق  مؤتف  ع  مؤس تع ةو ؤي ةع   يؤعا دع م  س ع نل ا   انهلا تل ةيا ةيا 

مؤقعع م    عع ى مؤةععىمئ  مؤتععو تععسى   متخععلذن اسععلب ا مؤتفتعع   ؤيةععىمئ  ا  م س لن ععلم مؤستلحععق ح عع   ماخت ععل 
 2ة ن تيك مؤةىمئ ". ماخت ل ةى  هل يؤا ي  لى سط يق تتسق  يو 

ةى    محى سن ة ن ةى ي ن سحتسي ن م  ا قع  ؤتحق ع  هعىا ا   مخت ل ق  ةسي"   ت  ا  ذؤك ةأنهل    
س س ةق سن مههىما خال  يت ل تسن ق س  نق يو ت ء س ا لم    سن مؤة ئق مؤىمخي ق  مؤخل   ق  مؤس م ى 

مؤق م مم هع  ديعف م ىم لل  سفعله   نظ  عق   عف  متخلذ"  ان Herbert Simon سل   ب ل مؤستلحق ؤيسسسسق"
ةععى    مخت ععل  " ةأنهععل سععل ة يععم ا تععل  3لم نسععلنو" ماخت ععل ان ت عع ن سسععتسىل سععن مؤسناعع   سعع   ؤ   ق 

  4.تحق   اهىما سحى ىل"س  ن ؤيتة ا سن ة ن س س ةلم مؤةىمئ  مؤستلحق يو س دا س  ن سن ا   
 سسسسععععقس س ةععععق سععععن مؤس محعععع  مؤ هععععو ةةععععل ل ةععععن" م   ةي ععععت  س ععععن مؤقعععع   ان ةسي ععععق متخععععلذ مؤقعععع

ىما اهععععل  ذؤععععك ةغ ععععق تحق عععع  ي سععععل ة نهععععل اخت ععععل  ايتعععع  ةععععى   سنلسععععف ةعععع ن ةععععى ي ن ا  ا قعععع  مؤستنلسععععقق 
  مؤسسسسق". 
 5خةلئص مؤتلؤ ق:لؤمؤق م مم ة متخلذتتس  ةسي ق    

 مؤسنه و مؤةح ح؛ف    انهل ةسي ق ذهن قل يهو نطلا ي      تسى ةيا يتةلع مؤسنا   مؤت -
م يا ان هنلك ةىى سعن مؤق م م متخلذهو   ه   ماخت ل منهل ةسي ق ي  مئ قل ي يو مؤ غ  سن ان ةسي ق  -

 تنسقهل سق  تحى ى  ت   ا مؤسط يق؛فة ي ق مؤتو مؤخا مم مؤت
 مؤق م ؛ متخلذت ىى مؤةىمئ  ه  اسلب ةسي ق  -
نسععل   عع ن  يعع  اسععب  س ععل    تععسى  يؤععا   مخت ععل مؤقعع م مم  متخععلذين  -  مخت ععل مؤةععىمئ  ا  ععت  ةطعع مئ ل  مك

 انسف ةى  ؛

                                                           
 .25 :ل ص2008ل ىم  مؤ  م ل مه ىنل مؤسسةاألساليب الومية والنوعية في دعم قرارات ال ل سس ى مؤفت -1
 .33 :  ةةى مؤسن   مؤةلد قل س    سلة ل صية مه   ةةى مؤ محى نلئفل ين ل -2
ق يو مؤسسسسلم يو دالع ل ى مسق حلؤق ة ناالقتصاديةالقرارات المالية للمؤسسة  اتخاذ  دور التسيير بالقيمة للضرائب في وةلة  ةةلس -3

 .90 :ل ص2015/2016سحلسةق  مؤ ةل قل  لس ق سحسى خ ت ل ةس  لل مؤ تمئ ل مؤمؤسح  دلمل اا  حق ى ت  مه يو 
 .166 :ل ص2011ل مه ىنل ىم  مؤةفلءل إدارة المنظمات ن ةةى مؤغنو سحس ىل ىةالء مؤ -4
 .324 :ل ص2011مؤ لس  قل ماس نى  قل سة  ل ل مؤىم  إدارة المبادئ والمهاراتخ  نل آاحسى سله     -5

{ }
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مؤقععع م  سععع تةا ةلؤسسععتقة ل يعععنحن نتخعععذ مؤقععع م  يعععو مؤ دععم مؤحلتععع ل ؤ عععن تنف عععذه  آقعععل ه  متخعععلذين ةسي ععق  -
لؤسسعتقة  مؤق م مم   نهل ت تسى ةيا مؤتنةس ة متخلذست  ن سستقةال  هذه مؤخلة ق تسى  يؤا ة  ةق ةسي ق 

 يو مؤ  مس  مؤسسق  ي ت؛ ماستق م يتال ةن مؤت ة    ةى  
مؤةعىمئ ل  مؤت لسع  سع  مهسعةلف مؤسسى عق ؤيسطع يق ا  ا ايتع  مؤحيع    ةعلدت محمؤت   ت ةيا يه  مؤسط يق  -

 ك ؤيقتلء ةيا مؤسط الم سن  ذ  هل؛ ذؤ لنتلئجمؤت لس  س  مؤ
 ذؤك ةيا نتلئج مؤق م ؛  اق  لمؤ  مس  مؤسي   ق  سست ب مؤ تل سن ةىست س مةلل -
 مؤةى   مؤسنلسف. ةلخت ل مؤ س ق  مؤ  ف ق   مؤسىمخ مؤا   مؤ يس ق  مست سل  -
ان هذم مهخ ع   طع    ةلةتةل  لمؤق م   ةن  مؤق م  متخلذ سل ت ى  م طل ل يؤا ان هنلك ي   ة ن     

مؤةعى     مخت ل  مؤتق   ل  حى ى مؤسط يق  مؤةىمئ لتاق ا  تيك مؤ سي لم مؤخلةق ةيؤا نظل  ست لس  سن مهنط
ا  ان ذؤعععك مؤنظعععل  مؤستةععع ل ا  م  ععع مءممل ا  مؤخاععع ممل ا  مؤ سي عععلم مؤذهن عععق مؤتعععو  سععع  ةهعععل  لمؤسنلسعععف

   تةع  ا تعل مؤ هعى مؤسطعت ك ؤ نلةع  مؤتنظع    1لمؤسى   سلهو يا تطغ   ا  ةنلةق  ق   ةهعل مؤفع ى ؤيقع م 
يو مؤسسسسق ؤ الج مؤسط المل  تةس   س لسلم   س  مؤخاق  مؤة مسجل  ةي عت يعكن ةعنلةق مؤقع م  تنسعف 

أق  ن ةعتل تع عسق  ن ي عتل     ةسختيعا اسعال ه  ست م عى ن ىمخع  مؤتنظع   يؤا مؤتنظع   ا  مؤسسسسعقل  مهيع مى 
ةععععن نظععععل  ست لسعععع  مؤ نلةعععع   ةتععععىم سععععن يقععععل ل مؤسطعععع يقل سعععع   م ة سعععع  ؤععععذم ي سي ععععق ةععععن  مؤقعععع م  ةةععععل ل 

 2مؤق م  ه   تء سن ةسي ق ةن  مؤق م . متخلذا  ان  لق  تنف ذ مؤق م  لمؤق م  متخلذمؤس ي سلمل 
 القرارات اتخاذ:  همية ثانيا
مؤقع م مم ؤهعل اهس عق  ة ع ل سع مء يعو مؤح علل مؤ لسعق ا  مؤخلةعق  سع مء يعو م ىم مم  متخعلذين ةسي عق     

مؤقع م  تسقع  اهع  سحع   يعو ا  ةسع  يىم    متخعلذا  يو مؤسسسسلم م نتل  ق ا  مؤخىس قل ذؤعك ان ةسي عق 
مؤقعع م  هعع   ععع ه   عع  ةسي ععق تخا ا ععقل   ععع ب  متخععلذل ؤععذؤك  عع ب ة ععا مؤ تعععلف ان ةععن    مدتةععلى  ا 
 ا مآلخعع  ان ةسي ععق ةععن  مؤقعع م  هععو مؤعع  ن مهسلسعو ؤق ععل  ا  تنظعع    ععاءل  تأس سععل ةيععا سععل تقععى  مؤعة

مؤق م    تة  سن اه  مؤسق سلم مؤ ئ س ق ؤي حىل ا  م ىم ل مؤنل حقل هن سقىم   متخلذ س ن مؤق   ان ةن    
دعى ل   فعلءل ةيعا ةعن  مؤن لح مؤذ  تحققت ا   حىل  ت دا يعو اة عى مؤحعى ى ةيعا سعىب سعل  تستع  ةعت سعن 

مؤق م مم سحع   ةسع  مؤسعى  ل يهع   تخعذ دع م م ةنعىسل   دع   متخلذيذ ت تة  ةسي ق  3لمؤق م مم مؤسنلسةق متخلذ  
                                                           

 .22 :ل ص2008ل مؤىم  مؤ لس  قل م س نى  قل سة ل واالبتوارالقرار بين العلم  اتخاذ  احسى سله  -1
ىم  قل  لس ق ةس  لل مؤ تمئ ل مدتةلى قس يق اةحل   القرار  اتخاذتأثير االتصال غير الرسمي على عملية ة  لن ىؤ يقل  -2  ل 10ع  ى سسة ل  مك

 .219 :ل ص2011
ى مسق حلؤق: مؤط  ق  تمئ  ق ؤيتأس نل اا  حق القرارات وفق اإلبالغ المالي الدولية   اتخاذ  دور محاسبة شروة التأمين في اةل ة ق سي سق -3

 .69 :ل ص2013/2014مؤ تمئ ل سا ال ل 1ى ت  مهل  لس ق سا ا

{ }
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ل ا   ايعف سعن احعى س ظف عت اىمء ةسع  سعلل مستفسعل ه سلؤقل ا    مي  ةيا ي علتل س ظعال ا     عف ةيعا 
يعو ة نعلسج تعى  ةول ا  تغ  ع  اسعي ف  ي فعلىه  ظعا اس    ت د عق ادس   ا   ق   ةتط    ؤ نقل  ت   ن  ئ ب

مؤقعع م مم هعع  سععن مؤسهععل  مهسلسعع ق ؤيسععى   ا  مؤعع ئ بل  تععتىمى اهس ععق هلتععت  متخععلذمؤ سعع  ...يؤععخل  ه ععذم يععكن 
مؤ سي ععق سعع  ت ععلىل ت قععى اةسععل  مؤسسسسععلم  ت سعع هل  تن ةهععلل  تتم ععى مؤتحععى لم مؤتععو ت م ههععل سععن تغ عع مم 

لىلل  تسل ع ظله ل مؤ  ؤسق  دعى اةعةح اسعلب مؤح ع  ةيعا مؤسعى   مؤنعل ح هع   فلءتعت ستسل ةقل  سنليسق ح
 ةلؤتعلؤو  لمؤق م مم مؤةلئةق مؤسعيس قل  م خفعل  يعو ذؤعك   نعو ت سعى مؤ سع   طع  مؤنطعلا متخلذ سقى تت يو 

خعععذ يعععو ت م  مؤسسسسعععق  ينلئهعععلل  ه عععذم تععع تةا  فعععلءل  ي لؤ عععق مؤسسسسعععق ة فعععلءل  سعععالسق مؤقععع م مم مؤتعععو تت
 ق   ةتحى ى هىيت ا  اهىميعت   حعل   مؤق م مم اسلسل هن مؤسى    متخلذ تظه  ةسي ق  1سسس ؤ تهل مؤسختيفق.

 ةى ن مؤق م مم ا  س ن ؤي ظلئا مؤ  ه  ق ؤإلىم ل ان تأخذ س لنهلل  لمؤ ة   يؤا هذم مؤهىا ا  مههىما
مؤقعع م مم تنتطعع  يععو  س عع   متخععلذ ةيععا هععذم يععكن ةسي ععق  م ىم ل ة لسيهععل ا  س ععن ان ت  ععىل سععل ان ةسي ععق 

ل  تت لسع  سع   ع  س تع ع سسسعقمؤسست  لم م ىم  ق   ق   ةهل    سى    ت  ى يو     تء سن ا  مء مؤس
 2سحتس .

 القرارات اتخاذعملية ثالثا: خطوات 
مؤ  عععى هععع  مؤقععع م  مؤعععذ   تخعععذ ةيعععا اسعععلب  طععع ىل  ةا  قعععق سنه  عععق ا  ان هنعععلك خاععع مم  مؤقععع م      

  تتسق  هذه مؤخا مم يو:ق م مم مؤ  ىلل مؤسناق ق  نةغو يتةلةهل ؤي ة   يؤا 
مؤقعع م  هععو مؤت عع ا ةيععا مؤسطعع يق  س  يععق سسععةةلتهل  متخععلذين ا   خاعع ل يععو ةسي ععق  تحديةةد المشةةولة: -1

 هو ةنىسل  ى ك  ل ذؤك ؤتحى ى مههىما مؤس مى تحق قهل ل ى مسق اة متهل   س  مؤس ي سلم ةنهل  تحي يهل
ف ان تسعى ة مسعاق دع م  ت مؤحعلؤو  مؤ تع  مؤسقعلؤو  هعو مؤف ع ل مؤتعو   ع تع ي دل ة ن مؤطخص ان هنلك 

ح عع  مؤسة  علم ؤيسسسسعق يهعذه سطعع يقل يسعلهو اسعةلةهل هعع   منخفعلاؤعى نل سطع يق سعي    نعل حل يسعقال هنععل 
اسع ل نلل ا  تخفع ا اسع ل  مؤسنليسع نل ا  ةعى    ع ى  م تفعلعهو  م  ق سقال يؤا  ة  ح   مؤسنليسعقل ا  

اةعععى سععن  سععع   محتسععلامنل...ل  ععع  هععذه س ععع ى سععن سععي ايتععع   غةععق يععو سعععي تنل ا  ىخعع   مؤسععع   سععي   
ةنهل ق  تحي يهل  ى مستهل ؤي ة   يؤعا مؤسسعةةلم مؤحق ق عق ؤهعذه مؤسطع يقل  ؤ عن ة  عت ةعل  يعكن مؤس ي سلم 

 3هنلك سطل   قالقق ت م ت ا  يىم    هو:
 هو تيك مؤسطل   مؤتو تت ي  ةلؤنطعلالم مؤتعو تسعل ب   س عل سقع  حتع   مؤسع ظف نل  مشاول تقليدية: -

                                                           
 .219 :ة  لن ىؤ يقل س    سلة ل ص -1
 .160 :ل ص2018ل مؤ لت   ل ةسلنل مه ىنل اإلدارة الحديثة نظريات ومفاهيم   مؤ ال ل ةط -2
 .22 :ل ص2013ل ته من ؤينط ل ةسلنل مه ىنل نظرية القرارات اإلداريةةيو حس نل  -3

{ }
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 ل ت ت   مهةسل ل سنح ي لتمم.منة ميه 
 هعععو مؤتعععو تعععسق  ةطععع   سةلطععع   ح ععع   ةيعععا سععع   مؤ سععع  سقععع : سطعععل   مؤتخاععع ا  حيويةةةة:مشةةةاول  -

  مؤس لسلم  م ست مت   لم مؤستة ق.
 هععو سطععل   ة تعع ق تحععى  ةسععةف مؤتقيةععلم  مؤتغ عع مم مؤة ئ ععقل ا  مؤسععةف دةعع   يععو  مشةةاول طارئةةة: -

 مهىمء
سطع يق  خعى  ؤغع ا مؤس  يعق ةس نعا تةعن ا مؤسطع يق  ت س ع  مؤحقعلئ ل  تةعن ا مؤ تحليل المشولة: -2

هل  سعن مؤعذ    عف يةالغعتل  ةعى ن هعذم متخعلذةنعى   تخعذ مؤقع م ل  سعن  نةغعو مستطعل تت ؤذ   نةغعو انمسن 
حسف ا ة ق  ت ةلىل  ت  تةن ف لمؤتةن ا مؤسسة     ن سن مؤة ف تح    مؤق م  مؤنهلئو يؤا ةس  ي ل 

 اسب هو:
ؤيق ععل  ةلؤ سعع  مؤست يعع   ةهععل ماؤتععتم مؤتسن ععق ؤيقعع م  لا  مؤفتعع ل مؤتسن ععق مؤتععو  نةغععو ةيععا مؤسسسسععق  مؤفتعع ل -

 ةلؤق م ن؛
 م  ةيا مؤ ظلئا  مؤس لام مهخ ب؛ د  مؤق   -
 مؤن ة ق مؤتو تىخ  يو مؤق م ؛ ماةتةل ممةىى  -
 سىب مؤت  م  مؤسنتظ  ؤيق م . -

مؤقعع م ممل يععلؤق م مم ا  متخععلذ ت تةعع  ةسي ععق ت س عع  مؤحقععلئ   مؤس ي سععلم سععن مهسعع   مؤح   ععق ةنععى   
 سعتة ى غ  هعل  نتقعو مؤحقعلئ  ذمم مؤ الدعق ةلؤسطع يق    ةيعا مؤسعى   ان تتخذ يعو يع م  ا   هع  س ي سعلتول 

سن مؤس ي سلمل  ةي ت ان  تأ ى تسلسل سن ةحق مؤس ي سلمل  سل ةي ت ان  حىى مؤس ي سلم م تعلي ق مؤتعو 
انت ؤن  تس ن اةىم  دى ا  ستا   مؤحة   ةي هل ةسه ؤق ا تيتست    ف ق مؤحة   ةي هلل  هنلك س ي سلم 

مؤنلدةق حتا  س نت سن تقى   ى  ق مؤخا    هنل ةيا مؤسى   ان    ن ةل يل ةلؤس ي سلم مؤحة   ةي هلل
 1مؤتو  نا   ةي هل مؤق م   سىب ىدتت.

مؤةععىمئ  هععو مؤحيعع   ا  مؤ سععلئ  ا  مهسععلؤ ف مؤستلحععق اسععل  ستخععذ مؤقعع م  ؤحعع  سطعع يق  تحديةةد البةةدائل: -3
ةيعا خة تعت دلئسق  تحق   مههىما مؤساي ةقل  ةيا ستخذ مؤق م  مؤق ل  ةى مسق  لي ق ؤتحى ى مؤةىمئ  س تسىم 

ةيس ععل   ععف تحى ععى مؤةععىمئ  مؤتععو ؤهععل ةالدععق سةلطعع ل  مؤس ععل   ةيععا نتععلئج ت ععل ف مآلخعع  نلمؤسععلةقق يععو هععذم 
ةتحق ع  مؤنتععلئج مؤساي ةععق ةيععا ان ت عع ن هععذه مؤةععىمئ  تعسن حععى ى مؤسعع م ى مؤستلحععق اسععل  ستخععذ مؤقعع م ل ؤهععذم 

 يكن ةسي ق تحى ى مؤةىمئ  تتايف سن م ىم ل سل  يو:

                                                           
 .166 :ةط   مؤ ال ل س    سلة ل ص -1

{ }
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 ي  لى مؤحي    ةخلةق مؤ ى ى سنهل؛ةيا تا    مؤحي   مؤةى يق  مؤتة   يو حق  مؤقى ل  -
يعو نفععب مؤس عل  حتععا  مآلخع  ن سعلم  خةعع مم يمؤ مسع  ةيععا مؤت عل ف  مؤسع الم مؤسععلةقق  س  ماةتسعلى -

 1 س ن م ؤسل  ة س   مؤس ي سلم  مؤن محو مؤست يقق ةلؤسط يق  ةلؤتلؤو ة   مؤحي   مؤسس نق.
سس تمتهعل  ة  ةهعل  م تطعلا قةى ةتق    مؤةىمئ  مؤستلحق مؤق ل  ةى مستهل  تحي هل ةهعىا  بديل:تقييم ول  -4

 ت تةعع  س حيعق تق عع   مؤةعىمئ  سععن اةع ف مؤس محعع  هنهععل  ل سعىب دععى ل يسعهلسهل يععو حع  مؤسطعع يق مؤس   تعق
ن مؤسفلتعيق ةع ن  سسل  ت ى سعن ةع  ةق مؤس دعا ا لت تسى ةيا ت د  سل دى  ظه  سن سط الم اقنلء مؤتنف ذ

 2ؤظ  ا سستقةي ق س  نق  س ل    تق    مؤةىمئ  هو: محتسلاممؤةىمئ  تت  يو ت ء 
مؤسلى ععق   ععلم سععل  تايععف ذؤععك سععن تعع مي  م س لن  قةععى ةععت سععىب يس لن ععق تنف ععذ مؤةععىمئ   معيةةار الواقعيةةة: -

مؤةىمئ  مؤتو ا  س عن تنف عذهل هنهعل يعو تيعك مؤحلؤعق ت تةع  ةعىمئ   مستة لى مؤةط  ق  اةقل ؤهذم مؤس  ل    ف 
 خ لؤ ق.

ذؤعك  محتسعلاماةى سن سقل نق ة ن ت لؤ ا تنف ذ مؤةعىمئ  مؤستلحعق ةلؤ لئعى مؤست دع  سنهعل  معيار التواليف: -
 مؤت د  ا  تحى ى مؤق سق مؤستليق مؤست د ق سن    ةى  .

 مهخعع ب سسسععلم مؤسمؤسسسسععق   ععت  س  يععق ذؤععك يععو تعع ء آقععل  تنف ععذ  عع  ةععى   ةيععا  معيةةار الوفةةا ة: -
  ؤ نهل دى تسى  يؤا آقل  سية ق ؤيس تس . سسسق مؤس تس  يقى    ن ؤة ا مؤةىمئ  اقل  ي  لة ق ؤيس

مؤس ن  عق  ةيعا مهيع مى  ا  محهع   من  لسعلتهلقةعى ةعت مآلقعل  مؤس ن  عق ؤيةعى      معيار النتائج العوسية: -
  مؤ الدلم م نسلن ق ة نه   ة ن م ىم ل.

 مخت عل   قةى ةت سالئسق مؤ دم ؤتنف ذ مؤةىمئ  يقى  تايف مؤ دعم مؤسع ةق يعو مؤتنف عذ ي عت   معيار الوقت: -
 مؤةى   مؤسنلسف ؤذؤك.

 ل الؤسععل ان مؤسععى   دععل  ةسقل نععق م   لة ععلم  مؤسععية لم ؤيةععىمئ ل يععكن مؤخاعع البةةديل المناسةةب: اختيةةار -5
 3ايت  مؤحي  ل  هذه مؤس ل    هو: اخت ل  هنلك ا ة ق س ل     ح لايت   مخت ل مؤتلؤ ق هو 

ان ُ َق   سخلا     تةع ا يعو سقلةع  مؤس لسعف مؤست د عق ح ع  ا    عى : ح   ةيا مؤسى   المخاطرة -
 ا ةى ن سخلا ل ا     سعل  علن ةعى   ى  عق مؤسخعلا  ي عت ا ةى ن سخلا    ذم ا    ى ةى  تةتة  

 اد   مؤس لسف ست د ق سنت س تف ق    ن سقة   ا ق  سن غ  ه سن مؤةىمئ  مهخ ب.
ح عع   نةغععو تحى ععى ا  تةعع يلم  س ععن ان تغاععو ايتعع  مؤنتععلئج ةأدعع  مؤ هعع ىل  فةةي الدهةةد: االقتصةةاد -

                                                           
 .47 :ص ل2006ل مه ىنل ل ىم  مؤحلسىالقرارات اإلدارية اتخاذألساليب الومية في  لس  نة  مؤسنة  ل م -1
 .301 :س ى ةلة  ت يفل س    سلة ل ص -2
 .168 :ةط   مؤ ال ل س    سلة ل ص -3

{ }



القرارات المالية في المؤسسة االقتصادية       الفصل الثاني:                                       
 

 
50 

 سق. مؤتو تحق  مؤتغ    مؤساي ف ةأد  يتةلج سس ن ؤيسسس
: سععن اهعع  د عع ى مؤسعع م ى هعع  سعع  ى مؤ نةعع  مؤةطعع   مؤععذ  سعع نفذ هععذه مؤقعع م ممل ا  مؤحيعع  ل قيةةود المةةوارد -

س لن ععععلم ةطعععع  ق ةععععال ل ةيععععا سعععع م ى مهخعععع ب  ععععلهس م   سخةةععععق ؤيسطعععع  عل مؤيلؤحعععع   تايععععف  فععععلءمم  مك
 .  ل مؤسستخىسق يو ةسي ق م نتلج مؤت ن ؤ  

:  ت ععى هععذه مؤس حيععق تلة ععق ؤيس محعع  مؤسععلةقق  غعع  ان مؤقعع م    عع ن دععى ةععى   مؤتنف ععذ  ععأتو تنفيةةذ القةةرار -6
تنف عذ مؤقع م  ؤ    مؤقع م   مد عو  سيسع ب خلةعق ة عى ان  تعسن ستخعذ مؤقع م  ت عل ن  تفلةع  مؤ س ع  ةيعا 

 سق  د ل  ةأةسل  تحف ت ؤي لسي ن.
 م سل ننف  مؤ دعم  مؤ هعى  مؤسعل  سعن ا ع     ق ين مؤق م  يو حى ذمتت ةى   مؤق سق سل ؤ   ت  تنف ذهل  

مؤ ةعع   يؤععا دعع م  سععي    سناقععول قعع  ة ععى هععذم نةععىى  عع  ذؤععك ةسععةف يطععينل يععو تنف ععذهل  ؤهععذم ة ععى ان  ععت  
ان   عع ن ؤععت يلةي ععق يععو مؤتنف ععذ مؤةععى   مهنسععف ؤحعع  مؤسطعع يق مؤسا  حععق يععكن مؤقعع م  ا  مؤحعع    ععف  مخت ععل 
 ؤ عن  لهيت  ةى   ةلخت ل ه ستخذ  مؤق م مم ان ى  ه   نتهو قى ة ا    ت ل حق  مؤهىا مؤسنط ى حتا
هن مؤقعع م   تايععف ت ععل ن مآلخعع  ن  ستلة ععق مؤتنف ععذ ؤيتأ ععى سععن سععالسق  لخععلاب ةاة  ععق مؤحععل  ماةتقععلىهععذم 

ؤسععل  سععن ؤهعع  ةالدععق ةلؤتنف ععذل لمؤتنف ععذ  يلةي ععق مؤقعع م   سععل ان طعع    مؤ ععلسي ن   دععى  تايععف مهسعع  س  يععق  مك
 ةسطل  ته  يو ةن  مؤق م  تسله  ةط    ة   يو حسن تح    مؤةى   يؤا ةس  ي ل   سنتج.

:  هذه مؤخا ل تتايف سن مؤسى   ستلة ق تنف عذ مؤقع م  ةعن ا  ع  مؤت   عت المتابعة والمالحظة والمراقبة  -7
ؤ  ف عق مؤتنف عذ  هعذم  تايعف مؤسالحظعق مؤذ   سل ست ةيعا ةسع  س س سع ت مؤسنفعذ نل  ةي عت ان  قع   ةأةسعل  

 م  طلىل  ة ى ذؤك   س  مؤسى   ةيا تس       س  دلم تنف ذ  ماتةل سق   مؤست ى سن مهةسل  م ىم  ق
 1مؤق م    ستخيص مؤ ة  ؤتا    مؤحي   يو مؤسستقة .

 المطلب الثاني: ظروف و نواع القرارات
مؤقععع م مم م ىم  عععق ةعععلختالا مههعععىما  مؤنطعععلالم  س عععلام مؤ سععع   مهسعععلؤ ف مؤسسعععتخىسق  تتنععع ع 

ظع  ا متخعلذ مؤقع م مم  ان مةهععل يعو هعذم مؤسايعف  سععنتنل     اة  عق مؤظع  ا مؤسح اعق ةهعل  سعل يؤعا ذؤعكل
 ي سل  يو ةطوء سن مؤتفة  . 

 القرار  اتخاذ: ظروف  وال
يععكن س  يععق مؤظعع  ا مؤسح اععق ة ععلى مؤس دععا ت تةعع  هلسععق ؤستخععذ  مؤقعع م ممل ايذ  لنععم س  يععق نعع ع    
 ظععع  اتقععع  اهس عععقل  يعععو هعععذم مؤةعععىى  س عععن مؤقععع   ان  س ععع  مؤقععع م مم تةعععى  يعععو ظععع  قالقعععق  ةعععلؤق م  ا
 و:ي سل  ي سنتنل ؤهل 

                                                           
 .49 : لس  نة  مؤسنة  ل س    سلة ل ص -1
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مؤسس نععق سعع  تععسلن  : يععو ظعع  ظعع  ا مؤتأ ععىل يععكن مؤسععى     عع ا تسلسععل  س عع  مؤةععىمئ ظةةروف التأويةةد -1
 ا ق هعل  مخت عل هطع  ا  يعو سعتا   مؤعتح    ا  سعلذم سع ا  حعى  سسعتقةالل  ةعذؤك 1 لس  نتلئج    ةى  ل

يفو سق  هذم مؤن ع سعن مؤقع م مم    عى ؤ ع  ةعى   د سعق  محعىل  ليست مت   ق  محىل ؤ   ةى  هنت ت  ى  ليلئىل
 ختعل  ةيعا اسعلب ايتعي ق مؤنت  عق مؤتعو سع ا  مؤةعى   مؤعذ  سع ا  اةع  مخت عل ق ا  سس عىلل  ةنعى ست د 
 ةععذؤك يععكن مؤةععى   مؤععذ   حقعع  ا ةعع  يلئععىل سس نععقل يععلؤق م مم يععو ظعع  مؤتأ ععى تةنععو ةيععا س ي سععلم  ل حققهععل

 2ةح حق  س  يق قلةتق  ةلؤتلؤو ت  ن نتلئ هل سس ىل.
ي عت  ةعن  مؤقع م  يعو ظع  ا مؤسخعلا ل ح نسعل ت ع ن مؤةعىمئ  مؤستع مي ل  ظروف عدم التأود )المخاطرة(: -2

مؤسحتسيععق ؤ عع  ةععى  ل  هععذم مؤنعع ع سععن ا قعع    مؤت ععلؤ احععى قهل  مؤف مئععى  محتسععلامس ي سععق  س   يععق   ععذؤك 
 3  س   يق  ؤ ن مؤنتلئج سط  ك ي هل.مئمهن مع ط  ةل يلؤةى

 تطعع   يؤععا ان ستخععذ مؤقعع م  ا   عع ن ؤى ععت ا  س ي سععلم ةععن مؤقعع م  مؤسعع مى : ظةةروف عةةدم التأوةةد التةةام -3
 ع  نت  عق سنهعل غ ع   محتسعلاميا ان  له ةيسل ةأن ؤهذم مؤق م  ةىمئ  سختيفق  ؤ   ةى   نتلئج سختيفقمتخلذ

 ؤيتغيععف ةيععا هععذم مؤس دععا مؤنععلتج ةععن  ليستخععذ مؤقعع م  يععو هععذه مؤحلؤععق   عع ن اسععل  س دععا غععلسا لس   يععق
ةععىل س ععل     س ععن ةيععا اسلسععهل مؤسفلتععيق ةعع ن مؤةععىمئ   ةلسععتخىم   تعع ي  مؤس ي سععلم  قعع   ستخععذ مؤقعع م  ةععى

 4مؤسختيفق  سن هذه مؤس ل   :
 ؤعذؤك يكنعت  ختعل  مؤةعى    ل ا ان مؤة ئعق ت سع  ؤةعلؤحتتع طع   يؤعا ان ستخعذ مؤقع م   ف معيار التفةاؤل: -
ةنععى مؤسقل نععق ةعع ن لح  مؤةععى   مؤععذ   حقعع  اىنععا ت يفععق مه ةععنععق ةعع ن ذ   حقعع  ؤععت اةيععا  ةح ععق ةنععى مؤسقل  مؤعع

 مؤةى   مؤذ   حق  اةيا  ةح ق. مخت ل مؤت لؤ ا  س   ن مؤح  ةيا اسلب 
ستخذ مؤق م   فت ا ان مؤة ئق ا ت س  ؤةعلؤحت يأنعت  ختعل  مؤةعى   مؤعذ  ان   ط   يؤا معيار التشاؤم:  -

مؤةى   مؤذ   حق  اىنا د سق ةلؤنسةق ؤأل ةلح مؤست د ق ةنى مؤسقل نق  مخت ل  ت     ل  نةت ا ة  خسل ل سس نق
مؤةعى   مؤعذ   سقع   مخت عل قع   عت   لة ن مه ةلح  مؤةى   مؤذ   حق  اةيا مؤن متج ةنى مؤسقل نق ة ن مؤت علؤ ا

 اىنا د سق سن مؤت لؤ ا ة نهل.
م مؤاة   ععععق مؤسختيفععععق هععععو حععععى   حععععلا محتسععععل ان ةيععععا ستخععععذ مؤقعععع م   فتعععع ا ان  معيةةةةار ال بةةةةأ : -

مؤةععى   مؤععذ   مخت ععل  ععت     لؤععذم يأنععت تععت  مؤسفلةععيق ةيععا اسععلب ايتعع  مؤقعع   مؤست د ععق لستسععل  ق محتسععلام
 مؤسقل نق ة ن مه ةلح  مؤةى   مؤذ   حق  اىنا مؤنتلئج ةنى مؤسقل نق ة ن مؤت لؤ ا.  حق  اةيا  ةح ق ةنى

 
                                                           

 .240 :ل ص1998ىم  مؤ لس  قل  اإلدارة المعاصرة ةيو ط  ال  -1
 .303 :س ى ةلة  ت يفل س    سلة ل ص -2
 .90 :ل ص2006ل ىم  مؤحلسىل مه ىنل مبادئ اإلدارة الحديثةحس ن ح   ل  -3
 .126ل 125 :ص لل ص2010ل ىم  يق مءل مه ىنل   المفاهيم الحديثة في علم اإلدارةسقل احسى نلي  مؤسىمىحقؤمؤحال ىةتممسحس -4
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 :  نواع القراراتثانيا
ي سعلا تةعن ا  انع مع مؤقع م مم يا انعت  س عن يعو مؤسسسسعلم ةيا مؤع غ  سعن ت عىى اسعب مؤقع م مم     

 يو مهةنلا مؤتلؤ ق:
  :رمدةبمالقرارات غير الو القرارات المبرمدة  -1

 1 هو:د م مم قال   تقس  مؤق م مم حسف هذم مؤتةن ا يؤا   
مؤق م مم مؤتقي ى عق ا  مؤقع م مم مؤ  ت ن عق مؤتعو :  تسسا ا تل مؤق م مم مؤسه  يق ا  قرارات المبرمدةال -1-1

ي ععع   ح ععع  تتسععع  ةعععلؤت  م    هعععى هعععذه مؤقععع م مم ا تحتعععلج يؤعععا  لتتخعععذ  يقعععل ؤق مةعععى ي  مئ عععق سحعععىىل سسعععةقل
هععلل هن مؤس ي سععلم ستلحععق ؤستخععذ مؤقعع م   يععو هعععذه تخلذ مؤةسععلاق  مؤ تعع ح  ا تحتععلج يؤععا  دععم  ة عع  ا

  ةعلىل سععل له ا عق آقعل  سعية ق ةيعا مؤسسسسعقمتخععلذت ى يعت ى ن ان  ت تعف ةيعا  يؤغعلء مؤقع م  ا مؤحلؤعق  س عن 
ةيععععا  ه ا ععععق آقععععل  سععععية قمتخععععلذهععععذه مؤقعععع م مم ةيععععا سسععععت ب م ىم ل مؤععععىن ل ى ن ان  ت تععععف ةيععععا  متخععععلذ عععت  

 سععن اسقيتهععل مؤ ى ععى سععن مؤسطععل   مؤ  س ععق مؤست عع  ل مؤتععو ت م ععت مؤسععى   ن يععو ةسي ععلم م طعع ما  لمؤسسسسععق
 2ا س   مؤ س .ةي
ت سععع  هعععذه مؤقععع م مم ةععع ن ة عععا   سه  يعععق مؤةت  تسعععسا ا تعععل مؤقععع م مم طععع القةةةرارات شةةةبج مبرمدةةةة: -1-2

ح ع  ان مؤس ي سعلم مؤتعو  تايةهعل  لخةلئص مؤق م مم مؤسة س ق  ة ا خةلئص مؤق م مم مؤغ ع  سة س عق
يا ان   منعف اخع ب ت تسعى ةيعا تقعى   ستخعذ مؤقع م    ا عت لغ ع   له س  يق لسة س قنمتخلذمؤق م   مك  مءمم 

 .سة س قن
 هعععو تطعععس  ةيعععا مؤتطععع    مؤعععذمتول سعععىخ  مؤسحل ؤعععق  مؤخاعععأل  تس ععع  : القةةةرارات ال يةةةر مبرمدةةةة -1-3

 مؤقع م مم ت ع ن ؤغع ا  لمؤ نلة   مؤنتلئج مؤس تةاق ةهعل يؤعا ان ت ع ن غلستعقل   ةعف ق ا قع  سنهعل  س عق
 نالدهعععل مؤتسنعععو   ععع ن ا  ععع   هعععو غ ععع  دلةيعععق    ان تتطعععلةت سععع  مؤقععع م مم مؤسعععلةققلسحعععىى  نعععلى م سعععل تت ععع  

 سعن  سسسعقؤية س قل  سن مؤاة  عو ان  عت  ةعن هل ا  مؤت لسع  س هعل يعو مؤسسعت  لم م ىم  عق مؤ ي عل يعو مؤس
 3ق مؤةح    مؤتا   .ةي هل د م مم مؤسنت لم مؤ ى ىلل  تخا ا انطا هسقيقم

 . نق ة ن مؤق م مم مؤسة س ق  مؤغ   سة س قلتح مؤ ى   مؤس مؤو سق     
 
 
 

                                                           
 .124ل 123 ل ص:ل ص س    مؤسلة سقل ؤسحسى ةتم مؤحال -1
  .123 :س    مؤسلة ل صنفب مؤ - 2
 . 171ص:  س    سلة لةالء مؤى ن ةةى مؤغنو سحس ىل   -3
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 المقارنة بين القرارات المبرمدة وغير المبرمدة(: 04ددول رقم )ال
 القرارات غير المبرمدة القرارات المبرمدة عنصر المقارنة

 غ    متحق ةط   ىد    متحق ة المهمةطبيع
 دي يق يؤا حى  ة   ست مي ل يؤا حى  ة   المعلومات
 سحى ىل ست ىىل عدد البدائل

 نلى م ىمئسل على القواعد واإلدرا ات السابقة االعتماد
 م ىم ل مؤ ي ل يو مؤغلؤف م ىم ل م ط مي ق  مؤ ساا يو مؤغلؤف القرار لمتخذالمستوى اإلداري 

  ة  ل  ىم سحى ىل  ىم دردة المخاطرة
 .172 :ل ص2011 مه ىنل ةسلنل مؤةفلءل ىم  لالمنظمات إدارةةالء مؤى ن ةةى مؤغنو سحس ىل مؤسةى : 

 :القرارات الفردية والقرارات الدماعية -2
   1  تقس  يؤا د م مم ي ى ق  د م مم  سلة ق  سل  يو:  

ةلم  طةلع  غهل يو س ظ  مهح لن متخلذ هو ةلىل د م مم ةس اق    ت ن ق  ت   القرارات الفردية: -2-1
 هنعل  ايع   لةعلىل ت ع ن يعو س  عت طعخص مؤسعى   نفسعت ى ن سطعل  ق احعى سعن ح ؤعت    سى حل لم مؤفع ىل
مؤسع ظف ن مؤسط يق حال س   ل  ةل الل ا  ان   ع ن مؤتو تتايف حلام مؤيو هذم  ت     لةي هل نظ  ق مؤف ى

م مؤ لى ق ةنىسل    ن مؤق م  ؤ ب ي ت ل ا  يو مؤحلاةلؤ ق سن مؤ فلءلمؤذ ن ح   مؤسى   ؤ س م ةيا ى  ق 
مؤقععع م مم  متخعععلذ هنعععل تةععع ت اهس عععق خةععع ل  دعععى ل  تعععى  ف مؤسعععى   يعععو س م هعععق    سسسعععقلا  خاععع  ل ةيعععا مؤس

 مؤف ى ق.
 ل هنععل تععت  مؤسطععل  ق يععو ةععن  مؤقعع م  ةل تععليق يؤععا مؤسععى   اطععخلص آخعع  ن القةةرارات الدماعيةةة: -2-2

ل تهعل يؤعا هذم مؤن ع سعن مؤقع م مم يعو حلؤعق ت ق عى مؤسطع يق  ح مستخىم ت   هذم ن ع سن ان مع مؤى سق ما ق   
 متخعععلذمؤسطعععل  ق مؤ سلة عععق سعععن مهسعععلؤ ف مؤنل حعععق  مؤةل ةعععق يعععو ت تةععع      لا ق  سن  هق مؤسطل  ق ةهل

مؤقع م مم مؤ سلة عق سععن  متخعلذك ةعىل اسعلؤ ف  عت  ؤع هنل ؤهعل قع  مؤ سع  ةيعا تنف عذهللمهيع مى  مؤقع م مم   تقةع 
  خالؤهل  هو:
 مؤسستس مم؛ -
 ؛مؤس لؤب -
 ؛ي   ةس  -
 ؛سى    يىم مم م تسلع -
 .مؤي لن -

                                                           
1
 .18: ةيو حس نل س    سلة ل ص - 

{ }
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 :القرارات المتخصصة -3
 1هو:سسسق حسف  ظلئا مؤسد م مم  تنقس  هذه مؤق م مم يؤا ا ة     
 انععع مع مآلام  مؤتةعععس    ص سقععع  هعععذه مؤقععع م مم ةس دععع  مؤسةعععن ل تخعععت قةةةرارات تتعلةةةق باإلنتةةةال: -3-1

 مؤىمخيو ؤيسةن ل  خت نق م نتلجل  سةلى  مؤحة   ةيا مؤس مى مؤخل ل  ا   ىي  مه    ؤي سل .
 تخص ن ع مؤسعي ق مؤتعو تةعلع  ا ةعليهلل  مؤ س عق مؤست دع  ة  هعل  حةعق  قرارات تتعلق بالتسويق: -3-2
م ةععالن  مؤىةل ععق  مؤتعع   جل  اسععب  ع ةععت مؤسععي قل   سععلئ  مؤسعع   مؤععذ  تةععليععو مؤسعع   مؤ يععول سسسععق مؤس

 د م مم تت ي  ةط   مؤ ة ل  مؤتةس   ؤيسنت لم  ن ع مهةحعل  مؤست يقعق  ل ت  مؤس تةلم  مه     مؤس ليأل
   سلئ  مؤنق   مؤتخت ن  خىسلم مؤة   مؤ م ف تقى سهل ؤيسستهي  ن. ليو مؤتس    مؤ م ف مؤق ل  ةهل

:  تخععص ح عع   اب مؤسععل  مؤععالت ل   اب مؤسععل  مؤقلةععم   اب مؤسععل  تتعلةةق بةةاإلدارة الماليةةة قةةرارات -3-3
 ن ع مؤس الم  مؤىيلت  ل    ف ق  ت ت   مه ةلحل  ةىى م تسلةهلمؤ لس ل  ا  قق مؤتس     مه ةلح مؤساي ف 

س لن ق   يو سطل    اخ بل    ف ق مؤتةف ق يو حلؤق حى قهل. مانىسلجمؤحسلة ق  مك
 تخعص هعذه مؤقع م مم سةعلى  مؤحةع   ةيعا مؤسع ظف ن  مؤ سعل   قرارات تتعلق بةالموارد البشةرية: -3-4

   ف عق تعى  ف مؤسع ظف ن  مؤ سعل   سسسعق مك  مءمم مؤت   ن  ة مسج ت   ا مؤسستخىس ن ةلؤس ماخت ل  ا   
تقعععى سهل  ن ةهعععل  اععع    اسعععب تحي ععع  مؤ ظعععلئا  ت ت ةهعععل  تةعععن فهلل  مؤت   تعععلم غ ععع  مؤسلى عععق مؤ م عععف 

 ععلتمم مؤسسععس ح ةهععل    ف ععق س لؤ ععق مؤطعع ل    م تعع مةلم  مؤتععأخ    مؤغ لةععلم  حععلام مؤفةعع  مؤت د ععق  ما
 ةلم  مؤسسسسلم مؤ يس ق. مؤنقل ةلاتحلىمم سسسقسن مؤخىسق  ةالدق مؤس

 :القرارات اإلستراتيدية والقرارات التش يلية -4
  تقس  حسف هذم مؤتةن ا يؤا د م مم يست مت   ق  د م مم تطغ ي ق.  

ل  مؤسطعع يق سسسععق س لسععلم مؤس عع تةا ذؤععك ةتحى ععى اهععىما  سعع م ى  القةةرارات اإلسةةتراتيدية: اتخةةاذ -4-1
 ة ئتهلل  تحق   مؤت مي  ةع ن  سسسقمؤق م  تتسق  يو مؤتنةس ةسستقة  مؤس متخلذمؤ ئ س ق يو هذم مؤسست ب سن 

ةلسق ةيا س س ةق ةعغ  ل سعن سعى    م ىم ل مؤ ي عل  مؤعذ ن    طتس  هذم مؤسست ب ةةفق سسسق  مؤة ئقلمؤس
   ت ن  يق اد يل ىم ل مؤ ي ل ت س  س  تحى ى اد   ه   ل ت لسي ن س  مؤسطل   طى ىل مؤت ق ى  غ   مؤ  ت ن ق

 سععل ان اغيععف ةسي ععق ةععن  مؤقعع م  يععو هععذم مؤسسععت ب تطععتس  ةيععا نعع محو ا  دتععل ل  ادعع  يععو ةععن  مؤقعع م ل
تي عععف ى  م اسلسععع ل يعععو ةعععن  مؤقععع م  يعععو مؤسسعععت  لم  سسسعععق ةلؤتعععلؤو يعععكن مؤس ي سعععلم خعععل ج مؤس لخل   عععق

 2م ىم  ق مهةيا.
                                                           

 .52: س ى ةلة  مؤت يفل س    سلة ل ص -1
2
 .173: ةالء مؤى ن ةةى مؤغنو سحس ىل س    سلة ل ص - 

{ }
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 تتس ت س س ةق مؤق م مم مؤتو  تخذهل مؤسى   مه   ةأنهل تطغ ي ق ةاة  تهلل ي نعى  قرارات تش يلية: -4-2
سععن مؤةععنلةقل  سسسععقيععكن ذؤععك ؤععن  ععسى  يؤععا خعع  ج مؤس ليععو ا  سنهععل مؤقعع م  مؤةععح ح متخععلذم خفععل  يععو 

ق سعععن ة سي ععق تح  ععع  سععىخالم س ن عع يعععلؤق م مم مؤتطععغ ي ق ت نععا  م مم  س ععن مؤتنةعععس ةنتلئ هععل نسعع لليهععذه مؤقعع
مؤسععع م ى يؤعععا سخ  عععلم س غ ةعععقل  هعععو ا ت نعععو ةةعععفق ةلسعععق ةسعععل   عععف ان ت ععع ن ةي عععت تيعععك مؤسعععىخالم 

ةس سععععلل يععععكن مؤقعععع م مم مؤتطععععغ ي ق  تخععععذهل سععععى   ن غلؤةععععل سععععل   سيعععع ن يععععو مؤسسععععت  لم مؤععععىن ل  مؤسخ  ععععلم 
 تتسععع  مؤقععع م مم  مؤ سعععاا لهعععذم ةعععلؤ غ  سعععن ان نفعععب مؤسعععى   ن دعععى   نععع ن ا تعععل ةعععلؤق م مم م سعععت مت   قنل 

مؤتطععغ ي ق ةاة  ععق   ت ن ععقل هععذم   نععو انهععل ست عع  لل  ح نهععل تحععى  سطععل   ستطععلةهق ةةعع  ل سنتظسععق يكننععل 
 1 لسق ؤيت لس  س هل ةلؤ غ  سن اننل دى ا    ن ؤى نل حال سحىىم.مؤا  قق مؤنستا   مؤت  ا ةيا  سلغلؤةل 

 المشاروة في اتخاذ القرار ايدابيات وسلبياتو  القرار اتخاذالمطلب الثالث: العوامل المؤثرة في عملية 
ل ؤ نهل ا تخي  سن ة ا ؤ سي ق متخلذ مؤق م  مؤ ى ى سن ما  لة لم  مؤتو  ستف ى سنهل ستخذ مؤق م  

ة علم  ة عا مؤسعية لمل ؤ عن دةع  ذؤعك سعنتا   يؤعا ة عا مؤسية لمل  سنذ   ي سعل  يعو ة عا هعذه ما  ل
    ةسي ق متخلذ مؤق م .مؤ  مس   مؤتو تسق  ةيا 

 القرار اتخاذالعوامل المؤثرة في عملية  وال: 
يععكن مؤ  مسعع  مؤسععسق ل يععو  لمؤسععى   يععو مؤ عع   مؤ محععى هل تخععذةيععا مؤعع غ  سععن ت ععىى مؤقعع م مم مؤتععو دععى     

ذم سععل تععىمخيم هععذه مؤ  مسعع  ةقعع ل يكنهععل تقعع ى  لق هععذه مؤ سي ععقمؤقعع م مم تت ععى سععن ةعع  ةق   يفعع متخععلذةسي ععق   مك
ا  دع م   سهسعل  علن ةسع ا  ذم آقعل   سعىب  متخلذؤهذم يكن  لاح لنل يؤا د م مم خلائق لد م مم غ    ط ىلن

سختيفعق مؤتعأق   ةيعا مؤقع م ل ة تعهل ىمخع  مؤسحى ى ن يكن  ستيت  سن م ىم ل مؤتف    يعو ةعىى سعن مؤ  مسع  
خع  سعي  و ا  ينسعلنول ؤتنظع   لة مسع  خل   عقن  ة تعهل مآلقن  ة تهل سن خل ج ممؤتنظ   لة مس  ىمخي 

 ةل تليق يؤا ة مس   س ق اخ ب ت تةا ةلؤت يفق  مؤ  مئى مؤست د ق...يؤخ.    
  س ععن تيخعع ص  لمؤقعع م  متخععلذ ي سععل  يععو ةعع ا سعع  ت ؤسختيععا مؤ  مسعع  مؤتععو تععسق  ةيععا ةسي ععق     

 مؤط   مؤتلؤو: لذ مؤق م  يومؤ  مس  مؤسسق ل يو ةسي ق متخ
  

                                                           
1
 .225: ةيو ط  ال س    سلة ل ص - 
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القرار اتخاذ( : العوامل المؤثرة في عملية 03شول رقم )ال  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 تتسق  هذه مؤ  مس  يو مؤتغ ا مؤخل   عق مؤقلىسعق سعن مؤة ئعق مؤسح اعق مؤتعو  البيئة الخاردية:عوامل  -1
تختع  ؤتععغ اهل سسسعق ةع  ين يىم ل مؤسسسسععقل   ؤسع ا ل مؤسختع مؤتعو ا ت سسسععقلت سع  يعو  سعاهل مؤس
 1: يو سلي  تتسق  هذه مؤ  مس  

 س ق  مؤسلؤ ق مؤسلئىل يو مؤس تس ؛ مؤس ل مادتةلى قمؤظ  ا  -
 ؛مادتةلى قمؤتقلن ق  مؤت ن ؤ   ق  مؤقلةىل مؤتحت ق مؤتو تق   ةي هل مهنطاق مؤتا  مم  -
 مؤسنليس ن  مؤس  ى ن  مؤسستهي  ن؛مؤظ  ا م نتل  ق مؤقالة ق سق   -
سقع  مؤنقلةعلم  مؤتطع   لم  مؤقعع من ن مؤح  س عق  مؤع ا  مؤ ععل    مادتةععلى ق ما تسلة عق  مؤ  مسع  مؤتنظ س عق  -

  ؤق  ط  ا م نتلج؛مؤ لسق ؤيى مؤس لس ق 
                                                           

1
 .223 :ة  لن ىؤ يقل س    سلة ل ص - 

 .52ل ص 2006ل ىم  مؤحلسىل مه ىنل القرارات اإلدارية اتخاذألساليب الومية في م:  لس  نة  سنة  ل المصدر
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 يو مؤس  . سسسقى  ق مؤسنليسق مؤتو ت م ت مؤس -
هععل ا  ؤعع ب يععو سةععيحتهل متخلذدعع م مم ا ت غععف يععو  سسسسععقين هععذه مؤ  مسعع  ت تععف ةيععا يىم ل مؤ    

يسن  م تسلةوه تحم تغ ا س لسق ا  ذم الة  س لسو ا  متخلذمؤق م  مؤستخذ دى ت   ىمئسلل يسقال يذم  لن
ل يا ان ذؤك مدتةلى مؤسةنو ةيا س  ل   مؤق م  مؤح  سو متخلذمؤسنا  مؤح  مؤ ط ى يو  مستخىم مؤة ف 

  مسععععتخىم  ما   نععععو ان ا  قعععع   ةععععلن  م مؤقعععع م مم م ىم  عععع ن  غ عععع ه  ةى مسععععق ةس قععععق ؤيسسععععلئ   مؤسطعععع ال
ل  ؤ عن   نعو ان ي ع مءمم مؤقع م مم ا مسعتنتل لته  اح ل   ط ىل تس نه  سن مؤ ة   يؤعا  نظسقسي  مءمم 
 ةلؤحسةلن. سسسسقى ن  ت  ة مس  مؤ مد  مؤذ  ت س  ي ت مؤ مةتسلىهل س ن 

 ق عع ل نععذ    هععو ة مسعع   سسسسععق تتسقعع  ةلؤ  مسعع  مؤتنظ س ععق  خةععلئص مؤ عوامةةل البيئةةة الداخليةةة: -2
 1و:ي سل  ياهسهل 

  ف ى ستخذ مؤق م  ةط     ى؛ سسسسقةى     ى نظل  ؤيس ي سلم ىمخ  مؤ -
 ة ن مهي مى  م ىم مم  مهدسل ؛ ةى   ت ح ى  ق مؤ الدلم مؤتنظ س ق -
 مؤ غ ميو؛ منتطل هل ى  ق  سسسسقى  ق مؤس  ت قل  ح   مؤ -
 ؛سسسسقق  ت ح مههىما مهسلس ق ؤيى   -
 ؛سسسسقؤسلؤ ق  مؤةط  ق  مؤفن ق ؤيسىب ت مي  مؤس م ى م -
 سست  لم يىم  ق اخ ب.ؤتو تةى  ةن مؤق م مم م -

   ظه  تأق   هذه مؤ  مس  ةن مح ست ىىل ت تةا ةسل  يو: 
 ةلؤظ  ا مؤسح اق ةستخذ مؤق م ؛ -
 ؛سسسسقم  ةيا س س ع مهي مى يو مؤتأق   مؤق   -
 .سسسسقةلؤس م ى مؤسلؤ ق  مؤةط  ق  مؤفن ق مؤستلحق اسل  يىم ل مؤ -
مؤقع م  مةتعىمء ةلؤ  ع  م ىم    لتخعلذ هذه مؤ  مس  تطس   ع  سعن ؤعت ةالدعق ة عوامل شخصية ونفسية: -3

 2ن ة ن:ستخذ مؤق م   سستطل  ت  سسلةى ت مؤذ ن  طل   نت يو ةن  مؤق م ل  هذه مؤ  مس  تقس  يؤا 
 هععىه مؤ  مسعع  تتطعع ف يسنهععل سععل  ت يعع  ةة مةعع  ىمخي ععق ؤيطععخص  سنهععل سععل  ت يعع   عوامةةل نفسةةية: -3-1

مؤةىمئ  سن س س ةق  مخت ل مؤق م   ةخلةق يو س حيق  متخلذةلؤسح ا مؤنفسلنو مؤستة  ةت  اق ه يو ةسي ق 
 مؤةىمئ  مؤستلحق.

                                                           
1
 .36 :س  نة  سنة  ل س    سلة ل ص ل - 

2
 .37 :سلة ل صمؤس      لس  نة  مؤسنة  ل - 
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  يعو ةسي عق تت ي  ةطخةع ق ستخعذ مؤقع م   سقى متعت  هنعلك مؤ ق ع  سنهعل مؤتعو تعسق عوامل شخصية: -3-2
  سععن مؤسس ععتمم مؤف ى ععق  مؤطخةعع ق ؤيفعع ى مؤتععو تاعع  م س ععت دةعع   ععمؤقعع م ممل يععلؤق م    تسععى ةيععا  ق متخععلذ

 مؤستخذلمهي مى  تى  ةه  ة مس  سهسق يو ن ة ق مؤق م مم  مخت ل  ة ؤت يؤا مؤتنظ  ل  ةي ت تط   ةسي لم 
 يو مؤتنظ  .

 القرار اتخاذبيات المشاروة في إيدابيات وسلثانيا: 
 1يو سل  يو:م  لة لم  سية لم تتسق     

 القرار: اتخاذإيدابيات المشاروة في  -1
 يو ةسي ق تحى ى مؤسط يق  تحي يهل؛  ايقل ا س  ت ي -
 م  حقلئ   ةىمئ  يتلي ق ؤتق  سهل؛  مؤس ي سل ت ي -
 مؤ لسي ن؛ مؤسطل  ق تت ى سن  تل -
 ؤيق م  مؤستخذ؛مؤسطل  ق تت ى سن ىة  مؤ لسي ن  -
 مؤسنليسق ت تح مؤسطل   مؤغلستقل  تحق   ذؤك سن ةى  مؤت قن ةطأن مؤةىمئ . -
 القرار: اتخاذسلبيات المشاروة في  -2
 مؤق م ؛ تخلذت ى مؤسىل مؤالتسق ات -
 نلك سسس    متح ةن مؤق م  مؤستخذ؛ا    ن ه -
 ه؛متخلذا  سهال  ستا   ي ى  محى  دى تت   مؤس م ى مؤتنظ س ق ى ن  ى ب يذم  لن مؤق م    تن ل -
 ستةلىؤق دى ا ت تو احىم ةلؤ لس ؛ين مؤق م مم مؤ سلة ق مؤتو تتخذ ةن ا    مؤتنل ام مؤ -
يذم  لنعم مؤس س ةععق مؤتععو سععتتخذ مؤقعع م  ست لنسععقل يععكن ة عا مهةتععلء دععى  تعع ىى ن يععو مؤت ة عع  ةععن  -

   هلم نظ  سختيفقل  هذم  سق  سيةل.

                                                           
1
 .137 :مؤحالؤسقل احسى نلي  مؤسىمىحقل س    سلة ل ص سحسى ةتمم - 
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االستثماريةالثاني: القرارات  المبحث  

سلؤ قل مؤق م مم مؤ لذخمتسنهج مؤحى     سن يو د لسهل ةيا مؤين   ه  ةس  م ىم ل مؤسلؤ ق  ي   
 س   مهنطاق ىمخ  مؤسسسسقل   ن ان هذه مؤق م مم مؤسلؤ ق تحظا ةأهس ق  مناال نقاق  ةلةتةل هل ذؤك 

 ةلؤتلؤو  ةف لؤ قل  مستقسل هلق ة  ف ق مؤحة   ةيا مهس م  ةلؤغق هنهل تسب مؤ ت  ق مؤسلؤ قل  هو ست يق
 ؤسسسسق.يو م م ست مت   قمؤق م مم اه    تة  سن  ماستقسل يكن 

 القرارات الماليةتعريف و همية المطلب األول: 
مؤسسسسعععق ىمخععع  نقاعععق مناعععال  سختيعععا مهنطعععاق  مؤسطعععل    ةةعععفق ةلسعععق مؤقععع م مم مؤسلؤ عععق ت تةععع   
ن علح ا  يطع  ا   ه  ت ظ   ا ةلحهلل  ةنلءم ةيا ذؤك يعكنيسسسسق ؤ ومؤهىا مؤ ئ س ذؤك هن ل  خل  هل

  .ةيا   ىل مؤق م  مؤسلؤو مؤستخذىمخ  مؤسسسسق ا  خل  هل   تسى نطلا ا  سط  ع 
 القرارات الماليةتعريف  وال: 

تيععععك مؤقعععع م مم مؤتععععو تهععععىا يؤععععا تخةعععع ص مؤسعععع م ى مؤسلؤ ععععق  ت عععع ا مؤقعععع م مم مؤسلؤ ععععق ةيععععا انهععععل "    
ذؤععععك تععععسن مؤق عععع ى مؤسلؤ ععععق مؤتععععو تف تععععهل مؤ تعععع  ق مؤسلؤ ععععق   مؤتعععع    ق ؤتحق عععع  مههععععىما م سععععت مت   ق 

مؤقى ل مؤفلئقق سن م ىم ل مؤسلؤ ق يعو تع ي   "  ت  ا ا تل ةيا انهل  لن لم مؤسلؤ ق مؤست ي ل ؤيسسسسق"ل  م س
 مؤتىيقلم مؤنقى ق مؤست د  تحق قهعلل  مؤسحتع ب مؤعذ   حعىى ت عل   ماستقسل  قسلم ح   مؤف ص مؤسنلخ  مؤس ي  

 مادتةعلى قمؤعذ   نطعأ ةعن مؤتقيعف  مؤتغ  ع  ةله تعلع  لمه ةلح مؤسسعتقةي ق  سعل   ميقهعل سعن خاع  مهةسعل 
 1مؤتو ت س  يو ظيهل مؤسسسسق.

تطعس  دع م مم مؤسطععل       لمؤ تع  ق مؤسلؤ عق ؤيسسسسعق " نت  عق س ل نععق  ت تةع  مؤقع م مم مؤسلؤ عق ةأنهعل   
تتتععععسن تس  عععع  ى  ل ماسععععتغال   تسعععع     مؤتععععو  دعععع م مم دةعععع  ل مه عععع   ل سةععععلى  تس  يهععععل ماسععععتقسل  ق

 2 د م مم سلؤ ق س تةاق ةتس    مؤسخلا  مؤسلؤ ق". لمؤخت نق
ةعع ن يةععلىل   لاخت ععل مؤقعع م  مؤععذ   طععس  ةععىل دعع م ممل  أنععت "ةةيععا ا تععل لؤق م  مؤسععلؤو   قةععى ةعع    

ةععع ن مؤتس  ععع  مؤعععىمخيو لمؤتس  ععع  مؤعععذمتون  مؤتس  ععع    ماخت عععل مؤفلئتعععق  ت ت ععع  مه ةعععلحل  مؤسععع  ؤق مسعععتقسل 
 3مؤخل  و".

                                                           
ل  مادتةلىل س يق م ىم ل القرارات المالية في القطاع السياحي اتخاذالقيم األخالقية وعالقتها في يالح تل ت مؤن  سول سحسى ةلحف سي سلنل  -1

 .366 :ل ص2016 ل107ع مؤ  م ل  لس ق مؤسستنة  قل 
  .41 :ل ص2006ئ  ؤينط   مؤت ت  ل ةسلن مل ىم    التسيير المالييؤ لب ةن سلسول   سا د  طول  -2

ل ى مسق حلؤق مؤةن ك مؤت ل  ق ة ا ق     ل س يق مؤةح   المالية القرار اتخاذ ثر قائمة التدفقات النقدية على سحس ى  سل ل اس  ل ىةلةشل  -3
  .71 :ل ص2015ل 04 عمؤ تمئ ل  مؤسلؤ قل  لس ق ا  مؤة مدول  مادتةلى ق

{ }
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 ثانيا:  همية القرارات المالية
ت تسعععى ةي هعععل يعععو سختيعععا تسقععع  مؤقععع م مم مؤسلؤ عععق سعععن اهععع  مؤقععع م مم مؤتعععو تتخعععذهل مؤسسسسعععق  مؤتعععو       

 1نطلالتهل  تة ت اهس ق هذه مؤق م مم يو مؤنقلا مؤتلؤ ق:
مؤتحي    مؤ د ا ةيا نقعلا مؤقع ل  مؤتع ا مؤست يقعق ةلؤ  منعف مؤىمخي عق ؤيسسسسعق  مؤفع ص  مؤتهى عىمم  -1

 مؤ ل   ظ  ا مؤقالع مؤذ  تنطا ي ت مؤسسسسق؛ مادتةلى مؤس تةاق ةلؤسح ا مؤخل  و ؤهل يو مؤظ ا 
تسعله  يععو مؤحفععلظ ةيعا لنسععف مؤ ةح ععقن  هععو مؤنسعف مؤتععو تقعع ب  فعلءل يىم ل مؤسسسسععق  يلةي تهععل يععو  -2

اةع ؤهل ة فعلءلل  لنسعف مؤسع  ؤقن  هعو مؤنسعف مؤستخةةعق ؤق علب دعى ل  مستخىم ت ؤ ى مه ةلح ةن ا    
 ؛ةلؤتتمسلتهلمؤسسسسق ةيا مؤ يلء 

 يفق مهس م  مؤتو  ت ع ن سنهعل ت   ماستقسل  ققت حلم ت ى ةسقلةق س  ل  ؤس ى  مؤ  مئى مؤسقة ؤق ةيا مؤس -3
 مؤه    مؤسلؤو؛

تسله  يو مؤت   ا  طةلع حل لم  سنلي  حلت لل  مؤحى سن سخلا  مؤتتخ   مؤسخعلا  مؤتطعغ ي ق  -4
  مؤتس  ي ق؛

تهىا ةةفق ةلسعق يؤعا ت ظع   مؤق سعق مؤحلؤ عق ؤقع  ل مؤسعالكل  ت ظع   مؤق سعق مؤة   عق  مؤىيت  عق  ةعليو  -5
 ق  ل؛مؤ
ت تةععع  مؤقععع م مم مؤسلؤ عععق  ععع ه  م ىم ل مؤسلؤ عععقل  مؤتعععو ستعععس نهل  عععى   حععع   تحق ععع  هعععىا يسعععت مت  و  -6

 ةيا مؤ غ  سن ةى     ى نس ذج  محعى ؤطع     د ق ؤيسه  ا  ت ظ   ق  ل مؤسالكلستسق  ةت ظ   مؤق سق مؤس
   ن ستسلق  يو غلؤة ق مؤسسسسلم    لىلستس نت ةل هلم ىم ل مؤسلؤ ق يا ان لمؤق م مم مؤسلؤ ق مؤذ  تي أ يؤ ه

 2ؤتس     د م مم ت ت   مه ةلح.ل  د م مم ماستقسل مح   تت تع هذه مؤق م مم ة ن د م مم 
 االستثماريةقرارات الماهية المطلب الثاني: 

ةسعععةف اة  تهعععل  ذؤعععك  ل اةععع ف  مةقعععى دععع م مم م ىم ل مؤسلؤ عععق اهععع سعععن  ماسعععتقسل  ققععع م مم مؤت عععى       
  تأق  هععل  ل ت عع ى اهس تهععل هسععةلف ةععىل سنهععل تأق  هععل مؤسةلطعع  ةيععا مؤنسعع  مؤسسععتقةيو ؤيسسسسععق ماسععتقسل  ق

 ةيا سست ب مؤ ةحل  سل ت تة  هذه مؤق م مم سن مؤق م مم م ست مت   ق ؤيسسسسق.
 االستثمار وال: مفهوم قرار 

 .ماستقسل سفه    ا اسنتنل    ماستقسل  ق م مم مؤقدة  مؤتا   يؤا ت   ا    
 

                                                           
1
 .366 :يالح تل ت مؤن  سول سحسى ةلحف سي سلنل س    سلة ل ص - 
 .68 :ل ص2004 مؤت ت  ل مه ىنل ل سسسسق مؤ  م  ؤينط  إدارة المالية المتقدمةم حستل سحس ى مؤتة ى ل  -2
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 :االستثمارتعريف  -1
 مستقسل ةأنت " ت ظ ا مهس م  مؤتو  ت د  ؤهل ت ؤ ى اس م  يتلي ق   ةلحف    ماستقسل     ا       

 ا    ع ل1ى  ق س  نق سن مؤسخلا  يه   تايف تتح ق حلؤ ق  سس ىل سقلة  سنف ق سستقةي ق غ ع  سس عىل"
" مؤتخيو ةيا اس م   ستي هل مؤف ى يو ؤحظق س  نعق  ؤفتع ل س  نعق سعن مؤعتسن دعى تاع   ا  تقةع   ةأنت ا تل

  ةاهل ةأة  ا  ا ق  سن مهة   مؤتو  حتفظ ةهل ؤتيك مؤفت ل مؤتسن ق ةقةى مؤحة   ةيا تىيقلم سلؤ عق 
 2سستقةي ق ت  تت ةن:

 مؤحة   ةيا ذؤك مهة  ا  مهة  ؛ مؤق سق مؤحلؤ ق ؤتيك ماس م  مؤتو تخيا ةنهل يو سة   -
 يك مهس م  مؤط مئ ق ةف   مؤتتخ ؛مؤنقص مؤست د  يو د ل ت -
 ةى  حة   مؤتىيقلم مؤسلؤ ق مؤس غ ف ي هل  سل ه  ست د  ؤهل. محتسل مؤسخلا  مؤنلطئق ةن  -

 3 مؤتو تتسق  يو: ماستقسل مم هنلك ن ة ن سن  
ستععا تعع ي  ؤيسسععتقس    مدتةععلى لسلى ععل ا  حق ق ععل  ماسععتقسل   تةعع     الماديةةة )الحقيقيةةة(: االسةةتثمارات -

يعو حعى ذمتعت   ت تعف ةيعا  مدتةعلى ق  قةى ةهذم مهخ      اة  ؤعت د سعق  لمؤح  يو ح لتل اة  حق قو
 يتلي ق تظه  يسل يو ط   سي  ا  خىسلم. مدتةلى قسنف ق  مستخىمست

ا  حةعق يعو  لء حةعق يعو  اب مؤسعل  لاسعه نيو طع م قمؤستسقي ماستقسل مم هو  المالية: االستثمارات -
ل  هععع    اعععو مؤعععخ..ؤيتعععىم  ا  طعععهلىل ي عععىمع ا  اذن ختمنعععق  اى مم ت ل  عععق  مؤ ىمئععع  مؤقلةيعععق  لدععع ا لسعععنىن

ؤةلحةت مؤح  يو مؤسالؤةق ةله ةلح ا  مؤف مئىل ا  ةلؤحق   مهخ ب  يقل ؤينظ  مؤس س   ةهلل  خال  تىم   
سي  ععق مهةعع  مؤسععلؤو سععن  منتقععل يتععلي قل ي عع  سععل  حةعع  هعع   مدتةععلى ق هععذه مهةعع   ا تنطععأ ا  سنف ععق
 سلؤ ت مهةيو يؤا سلؤ ت مؤ ى ى.

 :االستثماريةقرارات المفهوم  -2
 ع  مؤ سعلئ  مؤالتسعق ؤتنف عذه  تحق ع  مههعىما  مةتةل "ةسي ق تنةس تتايف   تة  مؤق م  ماستقسل       

دع م     ع ا  ل4 مؤسفلتعيق ةع ن مؤسطع  ةلم" ماخت عل ةيعا اسعلؤ ف  س عق  س عل     ةلاةتسلىمؤس غ ةق سنت 
"مؤق م  مؤذ   نا   ةي ت تخةع ص دعى  س يع   سعن مهسع م  يعو مؤ دعم مؤع مهن ةيعا سعىم   ماستقسل  ةأنت 

                                                           
 :ل ص2012ل ىم  مؤةعفلء ؤينطع   مؤت ت ع ل مه ىنل إسةتراتيديات اإلدارة الماليةة ي    لظ  سىؤ   مؤ ل تعول ا طعى ةةعى مهس ع   لسع  مؤطعس  ل  -1

159 
 .13 :ل ص1998ئ  ؤينط ل مل ىم    مبادئ االستثمار الحقيقي والماليت لى  ستلنل  -2
 .27ل 26 :ص لل ص2013ىم  مؤنفلئبل مه ىنل مقومات االستثمار في سوق األوراق المالية اإلسالمية  سى ةىنلنل ةن مؤت ا سح -3
 .189 :ل ص2012ل ىم  مؤنفلئبل مه ىنل  بعاد قرار التمويلي واالستثماري في البنوك اإلسالميةةن ية مه   مؤغلؤول  -4
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 1سىل تسن ق ةهىا تحق    ةح يو مؤسستقة ل  ه     ن ة تق ؤى  لم سختيفق سن مؤخا   ةى  مؤتأ ى".
ن ع مؤس   ىمم مؤتعو   عف ان تسعتخى  سعن  مخت ل ذؤك مؤق م  مؤذ   تسق  يو  " ةأنت    ا ا تل       

 2."دة  يىم ل مؤسسسسق ؤتحق   ة مئى سستقةي ق ؤ نهل غ   سس ىلل  سل  اةى ان  تتسن ى  ق سن مؤسخلا ل
 ماسعتفلىلذؤعك مؤقع م  مؤعذ   قع   ةيعا ةع ا م نفعل  مؤفع    سعن ا ع   "ةأنت   قةى ةلؤق م  ا تل        

 3."سن  ةح ةيا ةىل يت مم ستتلؤ ق
مؤععذ   ماسععتقسل  مؤةععى    مخت ععل مؤععذ   قعع   ةيععا مؤقعع م   " ذؤععك هعع ي مؤ طعع ى ماسععتقسل  مؤقعع م  اسععل    

 مؤسةنعو ةيعا س س ةعق سعن ى مسعلم مؤ عى ب  لسن ة ن ةىؤ ن ةيعا مهدع  يعأ ق  مستقسل    او ا ة  ةلئى 
يتنف عذ يعو ياعل  سنه عو ؤدلةي عق هعذم مؤةعى    ةلخت عل  تسع  ة عىل س محع  تنتهعو  لخت عل مامؤتو تسة  ةسي عق 

 4."ماستقسل  س  ن  ي  ههىما  اة  ق مؤسط  ع 
 5نذ   اهسهل  مؤتو تتسق  يو:ةس س ةق سن مؤخةلئص  ؤق م  ماستقسل   تس ت م   

ةهعل يا ةيعا د م  غ   ست    ح   ان    مؤس لام مؤتاة ق ق ؤى مسعلم مؤ عى ب  يهعل ا  عت  مؤق عل   نتا -
 يت مم تسن ق ستةلةىل؛

 يؤا اىمل تسى مؤةة  يؤا مؤسستقة ؛ه  د م  يست مت  و  حتلج  ماستقسل  ن مؤق م  ا -
 ت ى يهل ا  مؤ   ع ي هل؛سن مؤسه   ت تف ةي ت ت لؤ ا قلةتق سستغ دق ؤ ب  ماستقسل  ن مؤق م  ا -
ةىى سن مؤسط الم  مؤظ  ا مؤتو سن مؤت     مؤتغيف ةي هلل سقع  ظع  ا  ماستقسل   ح ا ةلؤق م   -

اسعب   تغ   د سق مؤنق ى  سطل   ةى  دلةي ق ة ا مؤستغ  مم ؤيق لب مؤ سو   يهعل تحتعلج يؤعا لةى  مؤتأ ى
  سنه  ق ةيس ق ؤيت لس  س هل؛

 انطاق سستقةي ق  ةلؤتلؤو   تةا غلؤةل ةى  ق س  نق سن مؤسخلا ل.ىمئسل يؤا  ماستقسل   سى مؤق م   -
 االستثماريةثانيا:  نواع القرارات 

 :ةيا ةىل اسب هو مستنلىم ماستقسل  قتةنا مؤق م مم    
 : حسب البعد الزمني -1

 6يو ت ء مؤة ى مؤتسنو ؤي  مئى مؤست د  تحق قهل يؤا: ماستقسل  قق م مم مؤتةنا   

                                                           
 ل س يعق م ىم ل  مادتةعلىلالعوامل المؤثرة بدودة األربةاح ودورهةا فةي تعزيةز قةرارات المسةتثمر ل مةتهلج يسسلة     ق فل ةيا ةةى مؤ تل مؤاله -1

 .248 :ل ص2014ل 101 مؤ  م ل ع
 .18 :ل ص1998ل ىم  ةفلء ؤينط   مؤت ت  ل مه ىنل ثةإدارة المالية الحديحستل مؤطسخول ية مه   مؤت  م  ل  -2

3
- Patrick Piget, Décision D’investissement Incertitude et information, Economica, Paris, 2011, P : 9.  

 .37 :ل ص2006ل مؤىم  مؤ لس  قل سة ل دراسات الددوى االقتصادية التخاذ القرار االستثماريةةى مؤسايف ةةى مؤحس ىل  -4
 .39 :ل صمؤسلة  نفب مؤس    -5
 .71ل 70 :ص لة ل صحستل سحس ى مؤتة ى ل س    سل -6
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يعععو  ماسعععتقسل تعععى   هعععذه مؤس س ةعععق سعععن مؤقععع م مم حععع   القصةةةيرة األمةةةد:  االسةةةتثماريةالقةةةرارات  -1-1
مؤععىمخيو يععو مؤسسسسععقل ةعع  ان مؤ ععتء  ماسععتقسل  مؤتععو تطعع    ععتءم سهسععل سععن ح  ععق  لمؤس  عع ىمم مؤستىم ؤععق

يععو مؤس  عع ىمم مؤستىم ؤععق  ماسععتقسل م ىم ل مؤسلؤ ععق سعع ا  نحةعع  يععو تحى ععى ح عع   سسععس ؤ لممه ةعع  سععن 
هععذم مؤ ععتء  ا تةععلا لمؤسسدتععق  مؤععذس  مؤسى نععق  مؤسخععت ن مؤسععي و  ماسععتقسل مم يق متهععل مؤ ئ سعع ق سقعع  مؤنقععى 

 ةقعى ل مؤطع  ق يعو تحق ع   ت ظع   ة مئعىهل يعو تحى عى  تعسلن مؤسع  ؤق مؤساي ةعقل  لةح  ق مؤى  ل مؤتطعغ ي ق
يععو مؤس  عع ىمم  ماسععتقسل مهسقعع  ؤح عع   مادتةععلى ن مؤح عع  ؤععذؤك يععلؤق م  مؤسععي   هعع  مؤقعع م  مؤععذ   تععس

 مؤستىم ؤق.
مؤا  ع   ماسعتقسل  تهعت  هعذه مؤس س ةعق سعن مؤقع م مم ةل نفعل  طويلة األمد:  االستثماريةالقرارات  -1-2

 مؤس ع  ا ةعن هعذم مؤنع ع سعن مؤقع م مم انعت   تةع  سعن  يعو مؤس  ع ىمم مؤقلةتعقل ةلاستقسل  مؤستسق   لمه  
 تةا ة ة  مؤسةلؤؤ مؤتو  حت  هل   تسن  ماستقسل اخا   اة ف مؤق م مم مؤسلؤ ق ؤ  نت   تةا ةن ع سن 

  سعع  حععى ى مؤ سي ععق  ماسععتقسل ة مئععى سععن  ق ؤفتعع مم ا  يععق يععو مؤسسععتقة ل يتععليق يؤععا ان هععذم مؤنعع ع سععن 
 ي ت. مستقسل  ؤ ب سن مؤسه ؤق مؤتخيص سنت ةنىسل تت  ةسي ق  م نتل  ق يو مؤسسسسلم

سعععت مت  و مم ةعععلؤتخا ا ماتهعععت  هعععذه مؤس س ةعععق سعععن مؤقععع م  اإلسةةةتراتيدية:  االسةةةتثماريةالقةةةرارات  -1-3
ا  مؤتف  ع  يعو مهسع م    مؤنس ل  مؤقةلم يو س ا تهل ةيا مهس م  مؤسحي ق ماتسلعؤيسسسسق  مؤستسق  يو 

 سععن مؤ ععى   ةلؤععذ   هنععل ان نةعع ن ةععأن سقعع  هععذه مؤقعع م مم ا تتتععسنهل مؤقعع مئ  مؤسلؤ ععق  مؤ طعع يلم  مؤ لؤس ععقل
نسل تةىا ةلؤظه   تى    ل يو مؤفت مم مؤتو اط نل يؤ هل اةاله لدة  ل مه لمؤسيحقق ةهل  لن    ا  يق مه   مك

 1تتحق  ةيا مؤسىب مؤتسنو مؤا     ىم.  
 : االستثماريةحسب سعر األداة  -2

دع م ل  تت دعا اة  عق مؤقع م  مؤعذ   تخعذه يعو هعذه  متخعلذ  م ت مؤسستقس  قالقق س مدعا تتايعف سنعت   
هل سن  هق نظ ه سن  هق سن  هقل  د ست ماستقسل  قمؤس مدا ةيا اة  ق مؤ الدق مؤقلئسق ة ن س   مهىمل 

 2مؤتلؤ ق:مؤقال  ن مع مه تنى ج د م مم مؤسستقس  تحم يسن هذم م ال  اخ بل
 تسق  هذم مؤق م  ة غةعق مؤسسعتقس  يعو ح علتل اةع  سعلؤو   ي عأ يؤعا هعذم مؤقع م  ةنعىسل قرار الشرا :  -2-1

مؤسخعععلا  مؤسةعععلحةق ؤهعععذه  ماةتةعععل  ععع ب ةعععأن مؤق سعععق مؤحلؤ عععق ؤتعععىيقلم مؤنقى عععق مؤست د عععق سععع  مهخعععذ ة ععع ن 
يهعععذه مؤس لىؤعععق ت ؤعععى مؤ غةعععق  لمؤتعععىيقلم مؤنقى عععق تفععع   مؤق سعععق مؤسععع د ق مؤحلؤ عععق ؤألةععع  مؤسعععلؤو سحععع  مؤتعععىم  

سعة  ت ؤعى تعغ ا طع مئ ق يعو مؤسع   ةيعا    ت تعف ةيعا سعل دع م مم مؤطع مءل تخعلذ مؤحليت ؤىب مؤسستقس  ا
                                                           

1
 .19 :حستل مؤطسخول ية مه   مؤ ت م  ل س    سلة ل ص - 

2
 .249ل 248 :ص لمةتهلج يسسلة     ق فل ةيا ةةى مؤ تل اله ل س    سلة ل ص - 
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مؤعععذ   خفعععا مؤفعععل   ةععع ن مؤسععع    مات عععلهسسعععل  عععسى  يؤعععا  يععع  سععع  هل مؤسععع دو يعععو  لذؤعععك مهةععع  مؤسعععلؤو
  مؤق سق.

  ع ن مؤسسعتقس  اسعل  اةع  سعلؤو ت ع ن  ماسعتقسل  قيو هذم مؤنع ع سعن مؤقع م مم قرار عدم التداول:  -2-2
د ستت مؤس د ق مؤحلؤ ق تسل   مؤق سق مؤحلؤ ق ؤيتىيقلم مؤنقى ق مؤست د ق يو ظ  مؤسخلا   يعو هعذه مؤ تع  ق 

 ا ت  ن هنلك ة مئى  نتظ هل مؤسستقس   ةلؤتلؤو ا  ق   ةأ  ةسي ق س مء  لنم ط مء ا  ة  .
ن يؤععا هععذه مؤقع م مم ةنععىسل ت عع ن مؤق سععق مؤسع د ق ؤألةعع  مؤسععلؤو مؤععذ   ي ععأ مؤسسعتقس   قةةرار البيةةع:  -2-3

 ةلؤتععلؤو يععو هععذه  لةحعع تل مؤسسععتقس  ا ةعع  سععن مؤق سععق مؤحلؤ ععق ؤيتععىيقلم مؤنقى ععق مؤست د ععق يععو ظعع  مؤسخععلا 
مؤحلؤ ق   ب مؤسستقس  ةأن مؤف ةق   ىل ؤتحق   مؤ ةح  ةنىهل  تخذ د م  مؤة ع    نتظع  مؤ تع  لم مؤ ى عىل 

دعع م  طعع مء ا  ةىسععتل  ذؤععك  خيعع   متخععلذؤ   ععى سععن  ى ععى  لؤتععو تف تهععل دعع ب مؤايععف  مؤ عع ا يععو مؤسعع  م
ظ ا  ى ىم  ن  ب ةيا آؤ ق مؤس   ؤ ة  يؤا نقاق  ةةح ي هل مؤس   ا سن مهة  مؤسلؤو ا ق  سعن 

 مؤايف ةي ت ي ت ت مؤس   مؤس دو ؤألة  ؤيهة ا س ل اخ ب  ه ذم تى   مؤى  ل.
 1: مؤستسقيق يو ماستقسل  قهنلك ان مع اخ ب ؤيق م مم   خرى: استثماريةقرارات  -3
يععو هععذه مؤحععلؤو سععن ةعع ن ةععىى  ماسععتقسل  مؤقعع م   متخععلذ  ععت  : االسةةتثمارقةةرارات تحديةةد األولويةةات  -3-1

هعععىما   ةعععةح مؤسسعععتقس  اسعععل  ةسي عععق مؤسحتسيعععق  مؤسس نعععق ؤتحق عع  نفعععب مه ماسعععتقسل  قس عع ن سعععن مؤةعععىمئ  
 سعن قع   قع    لمؤةى   مهيت  ةنلءم ةيا سل    ى ةي ت سن ةلئعى ا  سنف عق خعال  يتع ل تسن عق س  نعق مخت ل 

ان مؤ لئعى ةيعا  اةتةع يعكذم  ل ع  س حيعق  مهتسلسلمؤأل ؤ  لم مؤتو  حىىهل  لاةق ماستقسل ةت ت ف ا ؤ  لم 
 ىخ .ه  مؤذ   ح   تفت التت يكنت س ق   ةت ت ف مؤةىمئ  اةقل ؤهذم مؤس مستقسل 

 اسععتقسل  يععو هععذه مؤحلؤععق   عع ن مؤسسععتقس  اسلسععت ةععى    محععى : االسةةتثمارقةةرارات قبةةول  و رفةة   -3-2
اسعل  مؤسسعتقس   ماخت عل  هعذم مؤقع م     ع  يع ا  ماسعتقسل ةهعل ى ن  ماحتفعلظاس مؤت يو نطلا س  نل ا  

 متخلذ ه   ختيا ةن مؤ ت  مؤسلة  مؤذ   تس ت ة   ى ي ص  ةىمئ   ق  ل   لنم مؤسط يق  لسحى ىل  ىم
ؤعت  م تسيعماسل يو هذه مؤحلؤق يلؤسستقس  ةي ت ان  قة  مؤةى   ماستقسل   مؤذ   لد م  ة ى  ت  مه ؤ  لم

اتعع   سععن  ت ععل ماخى مسععق مؤ ععى ب مؤتفةعع ي ق ا    يتععت ؤ ععى  يس لن ععق مؤتنف ععذل  سععن هنععل تةععةح سسععلحق 
 د م مم تحى ى مه ؤ  لم.

 يععو حلؤععق  لماسععتقسل  يععو هععذم مؤنعع ع ت  ععى مؤ ى ععى سععن يعع ص المانعةةة تبادليةةا:  االسةةتثمارقةةرارات  -3-3
نطعلا آخع ل يلؤنطعلا  سنع   مخت عل مؤسستقس  يحىب هذه مؤف ص يو نطعلا س ع ن يكنعت ا  س نعت سعن  مخت ل 

                                                           
1
 .49 -47 :ص لل ص2015ىم  مه ل  ؤينط   مؤت ت  ل مه ىنل ل تقييم قرارات االستثمار  مؤسةيحلقلس  ةي من  - 
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 مخت ععل نلةو يعكن ذؤعك ا  س ععن مؤسسعتقس  سعن   يعو نطعلا ةععمخت عل  ماسععتقسلتةلىؤ عل نطعلا آخع ل يععكذم تع  
ةعى    مخت عل نطلا آخ   لؤت مةو سقالل  هنل نتح   يو تيك مؤ سي ق ةسفه   ت يفق مؤف ةعق مؤةى يعق ا  ةنعى 

 يو نطلا س  ن اتحو يو نفب مؤ دم ةةى   آخ  يو نطلا آخ .
ح ع   س عن ان تتخعذ مؤقع م مم يعو في ظروف التأود والمخاطرة وعدم التأوةد:  االستثماريةالقرارات  -3-4

ةسعه ؤقل هعذم ؤتع ي    ماسعتقسل  مؤقع م   متخعلذظ  ا مؤتأ ى ح   ت لى تن ى  مؤسخلا ل  سعن قع  تعت  ةسي عق 
  مؤععذ  هعع  مؤ تعع  لسسععل    يععت ةيععا ى م ععق تلسععق ةلؤسسععتقة   نتلئ ععت لمؤس ي سععلم مؤ لسيععق ؤععىب ستخععذ مؤقعع م 

هنهل ىمئسل سةعح ةق ةى  عق س  نعق سعن مؤسخعلا ل  ماستقسل  ق  لى ا  حى  يا نلى م ي سل  ت ي  ةلؤق م مم 
 هعذه  ل%100 ؤذؤك ت  ى مؤق م مم مؤتو تت  يو ى  ق س  نق سعن مؤسخعلا ل هعو يع   مؤةعغ   تقتع ف سعن 

و  خلةعق تيعك مؤقع م مم مؤتعو تت عت يعو مؤ مدع  مؤ سيع ماسعتقسل  قس ظع  مؤقع م مم  متخعلذمؤتو  عت  يعو يال هعل 
 لنم دلةي تهل ؤيتحق   ا ق ل  هنلك د م مم يو حلؤق ةى   مةت ىمح    يسل  %100تنلتؤ ل ا  تةت ى ةيا 

 هعذه مؤقع م مم ادع  سعل تحعى  يعو  %100مؤتأ ى  هو مؤحلام مؤتو ت  ن ى  ق مؤسخعلا ل ي هعل تقتع ف سعن 
ا تعل ل  تحتعلج ماسعتقسل و ي ع مء ى مسعلم مؤ عى ب يعو س عل  ل  تحتلج يؤا خة ل ةلؤ ق يعماستقسل س ل  

يؤا ىدق  ة  ل يو ي  مءمم ى مسلم مؤ ى ب  تاة   اسلؤ ف ةيا ى  ق س تف ق سن مؤتقى  ؤ و  تخعذ مؤقع م  
 يو سق  تيك مؤظ  ا. ماستقسل  

ح عع   س ععن ان ن ععى  التةةي تعتمةةد علةةى التحليةةل الوصةةفي والتحليةةل الومةةي: االسةةتثماريةالقةةرارات  -3-5
 هععذه دي يععق مؤحععى   يععو ةععلؤ  مؤ عع   ا  دعع م مم ت تسععى  لت تسععى ةيععا مؤتحي عع  مؤ ةععفو يقععا مسععتقسل  قدعع م مم 

 ؤ ععن مؤ مدعع  مؤ يسععو  غيععف ةيععا مؤقعع م مم  ل هععو ا تععل ؤ سععم ةععلؤ ق  ل مؤحععى   لةيععا مؤتحي عع  مؤ سععو يقععا
 ي ت مهخذ ةلؤتحي   مؤ ةفو  مؤ سو س ل. ماستقسل  ق

 االستثماريةت األساسية للقرارات : المقوماطلب الثالثالم
 1ةيا قالقق سق سلم اسلس ق  هو: ماستقسل   ق   مؤق م   

 لالستثمارتبني إستراتيدية مالئمة  وال: 
مؤتعو  تةنلهعل مؤسسعتقس  ت تسعى ةيعا سسهالتعت  س علام مؤتس عت مؤتعو  ةعىع ةهعل  ماستقسل يست مت   ق   

س لن عععق س لن عععقتا   هعععل  اة  عععق مؤة ئعععق مؤسح اعععق  س لسعععق مؤسععع     مك ةنعععلء مؤس عععتل مؤتنليسععع قل  ان مؤس محععع    مك
  ي  على مه ؤا ؤهذه م ست مت   ق ت ع ن ةنعلء حةعق يعو مؤسع   سعن خعال  تاع    مؤس عتل مؤتنليسع ق مؤحلؤ عق ا

مؤسع   سعن ا ع  ت علىل مؤ  مئعى تةلع يست مت   ق مؤ ةح يو ظ  قةلم دع ل مؤتنعليب يعو ستم ل مؤتنليب مؤستس ت  مك 
                                                           

ل ع 27مؤس يى  مؤةة لل مؤ  م ل لل س يق مؤتقنو همية استخدام األساليب الومية والرياضية في تقييم القرارات االستثماريةخ ؤق طهلف ن  ل  -1
 .70 :ل ص2014 ل05
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ا    ع ى اخاعلء  لمؤسلؤ ق مؤحلؤ ق س  ت   ل يتةعلع يسعت مت   ق يةعلىل مؤتأه ع  ةنعى تع ا مؤس  عت مؤتنليسعو
ةطعع   ةععل  يؤععا س حيععق ةنععلء  ماسععتقسل  قسععت مت   قل   س ععن تقسعع   س محعع  ةنععلء م سععت مت   ق م يععو تاة عع  

قعع  س حيععق مؤتس  ععت يععو مؤسعع    س حيععق مؤنتعع ج يععو  لمؤحةععقمؤحةععق قعع  س حيععق يسععت مت   ق مؤنسعع   ت ععلىل 
 1 تحق   مه ةلح.  ماحتفلظمؤسنلسةق  س حيق مؤتسسك  ماستقسل مم مخت ل 
 لماسععتقسل  قسععن خععال  ا ؤ  ععلم مؤسسععتقس  ن  ؤالسععتقسل  سععل  س ععن تحى ععى م سععت مت   ق مؤسالئسععق      

   تةع  س ع   ل ق مؤتلؤ عق: مؤ ةح عقل مؤسع  ؤقل مهسعلن تختيا حسف س       سستقس  ت له مؤ نلة  مهسلس
 لل ة نسععل مؤععذ   ت دعع  تحق قععت سععن مهسعع م  مؤسسععتقس ماسععتقسل مؤسسععتقس  ؤ نةعع  مؤ ةح ععق ةس ععى  مؤ لئععى ةيععا 

خعع  ن لمؤسعع  ؤق  مهسععلنن ةلؤسخععلا ل مؤتععو   عع ن سسععت ىم ؤقة ؤهععل يععو ناععل  مؤ لئععى س يععت ت ععله مؤ نةعع  ن مآل
 ذ   ت د تل  هنلك قالقق ان مع ؤيسستقس :مؤ ماستقسل ةيا 

 هععع  مؤسسعععتقس  مؤعععذ    اعععو ةنةععع  مهسعععلن مه ؤ  عععق سسعععل  عععن  ب ةيعععا د م متعععت  مسةةةتثمر مةةةتحفظ: -
 ةنة  مؤسخلا ل. مت لهي   ن حسلسل  ىم  ماستقسل  ق

خاع ل  مسعتقسل  قؤىخ   س علام  مست ىمىةيا ة ب مؤسستقس  مؤستحفظ يه  ا ق   مستثمر مضارب: -
 س ىام س تف ق سن مؤ لئى.اس ل يو مؤحة   ةيا 

ؤ نةعع   مؤ لئععى  مؤسخععلا ل ةقععى   مهتسلسلتععتسسععتقس  مؤ طعع ى مؤععذ     ععت  عع  مؤ:  هعع  مسةةتثمر متةةوازن -
سى  سعق  مستقسل  قد م مم  متخلذ ه ذم ت  ن حسلس تت ت له مؤسخلا ل يو حى ى س ق ؤق تس نت سن  لست متن
 ة  ف ق ت ظ  مؤ لئى  تىنو مؤسخلا ل. ستقسل مممات مةو تن       لة نل ق
 ستثماريالقرار اال تخاذاألس  والمبادئ العلمية ال ثانيا: 
 :هسل  فت ا يو ستخذ مؤق م  س مةلل اس  ن  

مؤقعع م ل  مؤععذ   قعع    تخععلذهععذم مؤقعع م  سععل   عع ا ةلؤسععىخ  مؤ يسععو ا متخععلذ: ان  سععيك يععو األمةةر األول -1 
  2 يو: اهسهل سل لس مح  متخلذ مؤق م  ماستقسل  ن ةلىل ةيا خا مم سحىىل

سعن خعال  مؤ سع   ماسعتقسل ممتتسق  هذه مؤس حيعق يعو ةسي عق سعى مؤف ع ل يعو  مرحلة تووين البديل: -1-1
  ت نف مؤتهى ىمم مؤست د ق يو مؤة ئق مؤخل   ق ةلؤنسةق ؤيسستقس . لمؤف ص منتهلتةيا ت لىل يس لن ق 

 ةلاةتسععلىة عى ت عع  ن مؤةعىمئ  يععكن مؤسسععتقس   قع   ةععك  مء تق عع   ؤهعذه مؤةععىمئ   يم البةةدائل:مرحلةةة تقيةة -1-2
 .ماستقسل ةيا س ل    اهسهل: مؤت مي   مؤسالئسق س  مؤة ئق مؤخل   ق  مؤىمخي ق  سةىا مؤسالئسق يو 

                                                           
 .40ل 39 :ص لل ص2009ل 5 ىم   مئ  ؤينط   مؤت ت  ل ا لإدارة االستثماراتسحسى سا ل  -1

2
ل ى مسق حلؤق ة ن ق سن مؤسستقس  ن ةة  ةق    ثر عدالة اإلفصاح المحاسبي في ترشيج القرارات االستثماريةسحس ى  سل ل اس  ل ىةلةش - 

 .09 :ل ص2017 ل26ع  مؤ تمئ ل س يق مؤى مسلم  مهةحل ل  مؤة مدول مؤ تمئ ل
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 مؤسنلسف. ماستقسل   تهىا هذه مؤس حيق يؤا تحى ى مؤةى   مرحلة المفاضلة بين البدائل:  -1-3
 متخعلذ  مةو ة عا مؤسةعلىم   مؤس عل    يعو ان  ماستقسل  : يه  انت   ى  ةستخذ مؤق م  الثانياألمر  -2

 1د م هل  سن اه  هذه مؤسةلىم:
ن مؤفع مئا مؤنقى عق مؤستع ي ل سن حق قعق سفلىهعل ا مؤسةىا ناي  هذم  :االستثماريةالخيارات تعدد مبد   -2-1

هذه مؤف مئا  ق ع لل ؤعذؤك  مستقالفمؤستنليسق ةيا  ماستقسل  قمؤس لام مؤسستقس  تتس  ةلؤنى ل ة نسل  ؤىب
 مؤتو تنلسةت. ماستقسل  قمهىمل   مخت ل   ف ةيا ستخذ مؤق م  اخذ ذؤك ةلؤحسةلن 

مؤ طع ى  تايعف ى م عق  خةع ل دععى ا  ماسععتقسل   قتععو هعذم مؤسةعىا ةعأن مؤقع م   مبةد  الخبةرة والتأهيةل: -2-2
ةسطععع  ل مؤسحييععع ن  ماسعععت لنقؤعععذم يكنعععت يعععو حعععل  ةعععى  مؤى م عععق مؤ لي عععق تتععع ي  ؤعععىب  ععع  يئعععلم مؤسسعععتقس  نل 

 مؤستخةة ن.
 ماسعتقسل  قمؤسنلسعفل قع  مهىمل  ماسعتقسل  مؤس عل   ةلخت ل ا  ان  ق   مؤسستقس   مبد  المالئمة: -2-3

 مؤسنلسةق يو ذؤك مؤس ل  ةسل  نس    ظ  ا مؤسستقس  س مء  لن ي ىم ا  سسسسق.
مؤععذ   اسععح يؤععا  ماسععتقسل : ان  عع  سسععتقس   حععىى مؤ لئععى ةيععا يةةع المخةةاطرمبةةد  التنويةةع  و توز  -2-4

 ذؤععععك يععععو ةعععع  ل هععععىال  ا  س ععععن ؤيسسععععتقس  ان  تععععسن مؤ لئععععى لمؤهععععىان ةيععععا  مسععععتقسل متتتحق قععععت سععععن 
 يا ةتحق   ط ا ن هسل: مستقسل متت

 سس ىل تسلسل سن ح   مؤق سق؛ ماستقسل ان ت  ن مؤتىيقلم مؤنقى ق مؤست د ق سن  -
 ان ت  ن ا تل سس ىل تسلسل سن ح   مؤت د م. -

يذم  عععلن مؤسسعععتقس  اسعععل  س س ةعععق سعععن مؤةعععىمئ  مؤسختيفعععق سعععن ح ععع  سعععىمهل مؤتسنعععو  مبةةةد  المقارنةةةة: -2-5
 ة مئىهل  سس تمتهل  مؤتو ت ع ن ستفل تعق سعن ح ع  مؤ  مئعى  مؤسخعلا لل حتعا  قع   مؤسسعتقس  ةلؤسفلتعيق ةع ن 

 نلسعععةتل اةعععى ان  قععع   ة سي عععق مؤسقل نعععق ةععع ن تيعععك مؤةعععىمئ  مؤستلحعععق  مؤةعععى   مؤعععذ   مخت عععل مؤةعععىمئ  مؤستلحعععق 
س لن لتعععت  ةلاسععت لنق مؤتعععو  ماسععتقسل  قةعععأى مم مؤتحي عع   مؤتق ععع   ؤتحى ععى  حةععع  مؤةععى   مؤسنلسعععف ؤ غةلتععت  مك
 2 تس ت ةهل.

 اة العالقة بين العائد والمخاطرةمراعثالثا: 
يؤععا تععالت  مؤ لئععى مؤست دعع  سعع  ى  ععق مؤسخععلا لل ي يسععل تمىم مؤ غةععق يععو  ماسععتقسل   طعع   مؤسناعع       

                                                           
 .252ل 251 :ص لل ص2014ت  ل مه ىن ل س تةق مؤس تس  مؤ  ةو ؤينط   مؤت  اإلدارة المالية المعاصرةسحس ى ةتم مؤيحل   آخ  نل  -1
مؤسيتقا مؤى ؤو: ةن  مؤق م  ةلؤسسسسق مادتةلى قل  ي ق مؤ ي    دور المعلومات المحاسبية في اتخاذ قرار االستثمار المالي سي سق نطنشل  -2

 .03 :ل ص2009اي     15-14مادتةلى ق  ةي   مؤتس     مؤ ي   مؤت ل  قل  لس ق سس يقل مؤ تمئ ل   سو 
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ةستغ ع  ن  ماسعتقسل  يسن مؤةى هو ان مؤسسعتقس   ع ةا دع م ه  1تحق   ةلئى ا ة   يسل تمىم ى  ق مؤسخلا لل
 ل  ؤهعععذم ةيعععاماسعععتقسل  ق ى  عععق مؤسخعععلا ل مؤس ميقعععق ؤعععألىمل  ماسعععتقسل اسلسععع  ن هسعععل: مؤ لئعععى مؤست دععع  سعععن 

  ععف ان   عع ا سقععىسل  عع  سععن مؤ لئععى مؤست دعع   ى  ععق مؤسخععلا لل  ماسععتقسل  مؤسسععتقس  دةعع  ان  تخععذ دعع م ه 
 محتسعل تحق   هعذم مؤ لئعىل  يعو تع ء تقعى   ى  عق  محتسل ةس نا ان ةي ت ان  تنةأ ة   سن مؤ لئى  ى  ق 

 2لتحق ععع  مؤ لئعععى مؤست دععع ةعععى   ةلحتسعععل تحق ععع  مؤ لئعععى تتحعععىى ى  عععق مؤسخعععلا ل هن ى  عععق مؤسخعععلا ل تقعععلب 
 3  س ن تةن ا هذه مؤسخلا  ة  ت ةل  يؤا ن ة ن  ئ س ن هسل: 

اسععةلةهل ةةعع  ل مؤسخععلا  مؤ لى ععقل  تعع تةا  مؤتععو  ايعع  ةي هععل مؤععة ا سةععايح  المخةةاطر السةةوقية: -1
 ه ععذم تععن  ب آقل هععل ةيععا اسعع ل   لمؤطععلسيق مادتةععلى ق ععذؤك ةععلؤظ  ا   ةلسععق ةظعع  ا مؤسعع   مؤسععلؤول 

 يو ط   تقيةلم س   ق ة  ىم  هة ال. ماستقسل  س   اى مم 
 مؤتو  ىة هل مؤة ا ةسةايح مؤسخلا  غ   مؤ لى قل يت  ن ةعلىل س تف عقل  :المخاطر غير السوقية -2

 غ   سنتظسق سسل      سن مؤة ف مؤتنةس ةحى قهل. مستقنلئ ق سل انهل تحى  يو ظ  ا 

                                                           
 .18حستل مؤطسخول ية مه   مؤ ت م  ل س    سلة ل ص  -1
 .19 :ل ص2015ل 2ال ىم  مؤ لت   ل مه ىنل   تقييم القرارات االستثماريةاال   ىم   -2
 . 45: سحسى سا ل س    سلة ل ص -3

{ }



القرارات المالية في المؤسسة االقتصادية       الفصل الثاني:                                       
 

 
69 

الثالث: القرارات التمويلية حثبالم  

ق سععن مؤقعع م مم مؤسلؤ ععق ةقعع م مم مؤتس  عع ل  تععى   هععذه مؤس س ةععق سععن مؤقعع م مم تتسقعع  مؤس س ةععق مؤقلن عع     
 مهتسلسعلمل  سعن مؤتع     مؤتأ  عى هنعل ةيعا ان اطعى ماسعتقسل ممح     ف ق مؤحة   ةيا اس م  ؤتس    

   مؤتأ ى سن ان مهس م  مؤساي ةق  س ن ت ي  هل: مؤق م  مؤتس  يو ه متخلذمؤسى   مؤسلؤو دة  

 يو مؤ دم مؤسنلسف؛ -
 خال  يت مم تسن ق سنلسةق؛ -
 ةأد  ت يفق سس نق؛ -
 يو س لام مه ق  يلئىل.  مستقسل هل -

 ا ةععى سععن مؤتأ  ععى ان  عع ه  دعع م مم مؤتس  عع  تععى   حعع   تحى ععى مؤسععت ج مهسقعع  سععن سةععلى  تس  عع       
حةعععص سعععن سةعععلى   يلخت عععل ل ا  تحى عععى تطععع  يق مؤتس  ععع  سعععن سةعععلى  مؤتس  ععع  مؤستلحعععقل ماسعععتقسل مم

تط   سح   مؤق م  مؤسلؤول ي س ننل مؤق    ماستقسل مممؤتس    مؤسقت تق  سةلى  مؤتس    مؤسستي ق ؤتس    
 1ل.ان مؤق م مم مؤتس  ي ق تهت  ةلؤسةلى  مؤتس  ي ق مؤسنلسةقل  سةلؤغهلل    ف ق مؤحة   ةي ه

 التمويل ومصادره تعريف: المطلب األول
   سن  ا مؤتس   .سنتا   يو هذم مؤسايف يؤا سةلى  مؤتس    ؤ ن دة  ذؤك  

 تمويلال تعريف وال: 
ا  ت عع  ن  ماسععتقسل  ق  عع ا مؤتس  عع  ةيععا انععت "تعع ي   مؤسعع م ى مؤسلؤ ععق مؤالتسععق  نطععلء مؤسطعع  ةلم    

مؤةحع   نتل  ق دةى ينتعلج مؤسعي   مؤخعىسلمل   سعل انعتؤةنلء مؤالدلم م   مستخىمسهل س ب مهس م  مؤ ى ىل 
 تق ع   تيعك مؤا مئع   مؤحةع   ةيعا مؤسعت ج مهيتع    مخت ل ةن مؤا مئ  مؤسنلسةق ؤيحة   ةيا مهس م  

 2.مؤسسسسق مؤسلؤ ق  مؤتتمسلم محت ل لمة نهسل ةط    نلسف  س ق  ن ة ق 
فق ةلسعق هع  حةع   مؤسسسسعق ةيعا مهسع م  مؤالتسعق ؤتس  ع  ةةع  تح هعذم مؤت   عا ان مؤتس  ع   
   ذؤك ةلؤةح  ةن ايت  مؤا مئ  مؤسنلسةق ؤيحة   ةيا مهس م .ماستقسل  قل  هلسط  ةلت
 مصادر التمويلثانيا: 
سةعلى  مؤتس  ع  سعن ح ع  مه ع    سةعلى    هسعل: ا سةلى  مؤتس    يؤا سةى  ن تةن  س ن      

 . مؤتس    سن ح   مؤسةى 

                                                           
1
 .19: حستل مؤطس خول ية مه   مؤ ت م  ل س    سلة ل ص - 

2
 .96ل 95 :ص لل ص2008ت مك ؤينط   مؤت ت  ل مؤقله لل سة ل يل المؤسسات الص يرة والمتوسطة مةح خ نول  د ق حسلنول  - 
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 :مصادر التمويل من حيث األدل -1
قالقعق سةعلى   يؤعاتقس  سةلى  مؤتس    سعن ح ع  مه ع  حسعف سعىل ماحتفعلظ ةهعل يعو مؤسسسسعق   

 هو: 
:   تة  مؤتس    دة   مه   ذؤك مؤن ع سعن مؤقع  ا مؤعذ   سعتخى  مصادر التمويل قصيرة األدل -1-1

غلؤةل ؤتس    مؤ سي لم مؤتطغ ي ق لمؤ ل  قن مؤتو تق   ةهل مؤسسسسلمل ا  ان هذم مؤتس    ا تت ى سىتعت ةعن 
  نقسع  مؤتس  ع   1لةيعا اة  عق ةسع   ع  سسسسعق مسعتخىمستسنق  محىلل  تتحعىى اة  عق مسعتخىمست ا  ةعى  

 دة   مه   يؤا ن ة ن:
 هعع  احععى سةععلى  مؤتس  عع  دةعع   مه عع  مؤععذ  تحةعع  ةي ععت مؤسسسسععق سععن  التدةةاري: االئتمةةان -1-1-1

مؤسعع  ى ن  ذؤععك ةطعع مء ةتععلةق ةله عع ل  ةهععذه مؤا  قععق  سععتي  مؤسطععت   حل تععت سععن مؤةتععلةق دةعع  ان  ععىي  
سطععت   مؤةتععلةق ا  مؤسنتفعع  سععن مؤخىسععق مؤععىي  مؤععقسن مؤععذ  دععى ا   عع ن يععو ح تتععتل ا  ا  س ععن سالؤةععق 

اسعي ف مؤعىي  ةلؤطعع  ا  ى عحىةت تتععسالؤة   ل ةع   سععتي  سع  مؤةتعلةق ا  مؤخىسعق يعلت  لماسعتال مؤنقعى  ةنعى 
 2ت ل  ل. مئتسلنلمؤس ة ق يو ت ل تتل  ةهذم    ن مؤةلئ  دى سنح مؤسطت   

 محى سن مهسلؤ ف مؤس تسعىل  ةلستخىم ؤيسسسسق ان تحة  ةيا سل تحتل ت سن سستيتسلم    س ن     
 3ؤتسى ى د سق تيك مؤسستيتسلم  سن ة ن مهسلؤ ف ن ى: 

هععذم مهسععي ف ؤتسععى ى د سععق مؤسسععتيتسلمل ةنععىسل ت عع ن مؤققععق ةلؤ ععق ةعع ن  مةتسععلى  ععت   الحسةةاب المفتةةوح: -
"مؤحسعلةلم ا   مس مؤا ي نل ح   تظه  هذه مؤسطت  لم يو مؤس الم مؤسحلسة ق ؤيسسسسق مؤسطت  ق تحم 

 مه ق  ط  ةل. مائتسلنمؤذس  مؤىمئنق"  ةهذم مؤن ع سن 
ةنعىسل ت ع ن مؤققعق ةع ن مؤسسسسعت ن  مسعتخىمست عت   نمائتسعل هعذم مؤنع ع سعن   وراق الةدفع  و الومبيةاالت: -

غ   ست ي لل   تايف هذم مهسي ف ي  مءمم ا قع   سعس ق سعن مهسعي ف مه   ح ع  ان هعذه مه  م   س عن 
 .مستحقلدهلل ا لمؤةن كن دة  س ةى خةسهل ؤىب مؤسة

: تحةععع  مؤسسسسعععق ةيعععا مؤقعع  ا مؤسةععع ي ق دةععع  ل مه ععع  سعععن مؤةنععع ك  المصةةةرفي االئتمةةةان -1-1-2
 اتفل سستس ل يذ  ت  ةقى  مئتسلن ق تسنح هذه مؤق  ا ؤفت ل ا تت ل ت مؤسنقل  دى ت  ن يو ط   تسه الم 

 مؤعذ   سعنح خعال  ا  يتع ل تسن عق  ةعلىل سعل ؤالئتسعلنة ن مؤسسسسق  مؤةنك  ت  ةس  ةت تحى عى مؤحعى مهدةعا 

                                                           
 .257 :صل 2008ل يق مء ؤينط   مؤت ت  ل ةسلنل مه ىنل اإلدارة الماليةةيا ةةلبل  -1
 .308: ل ص2016ل 3ل مؤط  ق مؤ  ة ق مؤستحىل ؤيتس     مؤت   ىممل ااإلدارة الماليةسي سلن اة ةةحلل  -2
 .347: ل ص2007ل ىم  مؤسس  ل ؤينط   مؤت ت  ل اإلدارة المالية النظرية والتطبيقةىنلن تل ت مؤن  سو  آخ  نل  -3
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 2 تنقس  هذه مؤق  ا مؤسقىسق سن ا ا مؤةنك يؤا دسس ن: ل1ؤسىل سنق مئتسلنةيا خا  تفل ما ت  
ةع ن مؤةنعك   مؤسسسسعق ةيعا  ماتفعل يعو هعذم مؤنع ع سعن مؤقع  ا  عت   موفولةة بضةمان:اللقرو  غير ا -

يؤععا اسعع م   ؤسععىل تسن ععق  محتل ععمؤيسسسسععق ةس نععا ان  سععسح مؤةنععك ؤيسسسسععق ان تقتعع ا  يسععل  مةتسععلىيععتح 
 ةلىل سل ت سع  هعذه  س  ن يو ا   دم خال  هذه مؤفت لل سحىىل ةط ا اا تت ى مؤ س ق مؤسقت تق ةن سةيؤ

  ع:مؤةن ك ةيا  ت  ط  ا ةنى سنحهل هذم مؤن ع سن مؤق  ا 
ؤةنك ط ا مؤ ة ى مؤس  ا  يقل ؤهذم مؤط ا  يتت  مؤ س   ةت ك نسةق سن د سق مؤق ا يو حسلةت ؤىب م -

 ؛%20   %10تت م ح ة ن 
 ط ا د ل  مؤسسسسق سىمى د سق مؤق ا س ل  محىل    سنقل حتا ا  تح   يؤا د  ا ا  يق مه  . -
يععو ة ععا مؤحععلام  قعع   مؤةنععك ةايععف تععسلنلم س  نععق تيتععت  مؤسسسسععق القةةرو  الموفولةةة بضةةمان:  -

ةتقى سهل دة  مؤحة   ةيا مؤق ال   ح ص مؤةنك ةيا ايف تسلن ؤيق  ا يو حلؤق مؤسسسسعلم ذمم 
ؤى هل س تف ق ةح ع  ا تحةع   مادت مامؤس  ت مؤسلؤو مؤت  ا ا  يو حلؤق مؤسسسسلم مؤتو ت  ن نسف 

نسعل  حعتفظ مؤةنعك ة عتء سعن د سعق مؤتعسلن  ذؤعك ؤس م هعق ةيا د ا سسل   تسلسل ؤق س ق مؤتسلن مؤسقعى   مك
 د سق مهة   مؤسقىسق  تسلن ؤيق ا. منخفلا محتسلام

  تقس  يؤا: : مصادر التمويل المتوسط األدل -1-2
 ع  ن ةعل سعن مؤقع  ا مؤتعو مؤقع  ا ست سعاق مه  تةع ت القرو  المباشرة المتوسطة األدةل: -1-2-1

تيعععت  مؤسسسسعععق ةنعععى مؤحةععع   ةي هعععل ةسعععىمى  ععع  سعععن اةععع  مؤقععع ا  مؤفلئعععىل مؤسسعععتحقق يعععو تعععل  خ س ععع نل 
 ذؤعك ي سعل  لفعل  سعل ةع ن مؤسسسسعق  سعل ةع ن مؤسقع ايعو هعذه مؤحلؤعق ؤطع  ا مات مادتع ما تخت  ةسي عق 

  اسي ف مؤسىمى. ماستحقل  ت ي  ةس ى  مؤفلئىل  تل  خ 
 تحةع  مؤسسسسعلم ةيعا هعذم مؤنع ع  سعن مميؤعا خسسعق  سعنقسعلة ن  مادتع ماىل سل تت م ح يت ل ةل    

 لم مؤ لسعععقمؤه ععع سعععن مؤقععع  ا سعععن مؤسسسسعععلم مؤسلؤ عععق مؤسختياعععق  عععلؤةن ك ا  سسسسعععلم مؤتعععأس ن ا  ة عععا 
 3 ةلؤستم ل مؤتلؤ ق: مادت ماس ت هذم مؤن ع سن ت  
ةسي ععععق مؤتس  عععع  تنععععتج ةععععن سفل تععععلم سةلطعععع ل سععععل ةعععع ن مؤسقعععع ا  مؤسقتعععع ا يععععكن هن نظعععع م  السةةةةرعة: -

 مؤسلؤ ق ةس ةق. محت ل لتهلم   مءمم مؤ سس ق ت  ن سحى ىل ؤيغل ق  ةلؤتلؤو تحة  مؤسسسسق ةيا 
 ماتفععل –مؤسح اععق ةلؤسسسسععق  س ععن  مادتةععلى قيععو حلؤععق حععى   ا  تغ عع مم يععو مؤظعع  ا  المرونةةة: -

                                                           
 .171: صل 2010ىم  مؤ لت   ل ةسلن مه ىنل ل مالية الشروات المتقدمةإدارة ى  ى  لس  آ  ط فل  -1
 .333ل 332 :ص لسحسى ةلؤح مؤحنل    آخ  نل س    سلة ل ص -2
 .335ل 334 ل ص:سحسى ةلؤح مؤحنل    آخ  نل س    سلة ل ص -3
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ةن ى مؤت لدى  ه  اس   ة ف تحق قت يعو حلؤعق مهنع مع مهخع ب سعن سةعلى  تغ     -مؤسةلط  س  مؤسقت ا
 مؤتس    ا    مه  .

ةع ن سسسسعت ن ةح ع  تقع    مؤسسسسعق مؤسسعتأ  ل  تفعل ميؤا  ماستئ ل : تط   ةسي ق االستئدار -1-2-2
ةىي  سةيؤ س  نل  مؤتتمسهلا ق  سقلة  احى مهة   مؤسسي  ق ؤيسسسسق مهخ ب  ذؤك ؤسىل سنق ا   ةلستخىم 

  يقععل ؤهععذم مهسععي ف تسععتا   مؤسسسسععق مؤسسععتأ  ل ان تسععتف ى سععن خععىسلم مهةعع  مؤععذ  تحتععلج يؤ ععت ؤفتعع ل 
 احت ل لتهعععلمؤعععنسا مؤسنلسعععف  مخت عععل  مؤسسعععتأ  ل  س عععن ؤيسسسسعععق  لتسن عععق س  نعععق ى ن مؤحل عععق يؤعععا طععع مئت

 2 مؤستسقالن يو: 1لماستئ ل ن اسلس  ن سن ان مع مؤتطغ ي ق  ظ  يهل مؤسلؤ ق  ذؤك سن ن ة 
 ن مؤسسععتأ    مؤسععس   ةح عع  ا  سععتا   مؤاعع ا مه   يؤغلئععت ةعع   ظعع  ةعع هعع  ةقععى  :التةةأدير المةةالي -

ؤهعذم مهةع  تسعل   س سع ع د ستعت  ي مئعىهل  هنعل ا  مست سلؤتسيتتسل ةىي  ادسلا سلؤ ق ؤسلؤك مهة  نظ   
 يتعععت  مؤسعععس   ةةععع لنق مهةععع ل ةععع   ت فععع  مؤسسعععتأ   ةنفقعععلم مؤةععع لنق ةلؤ لسععع    عععذؤك ةت عععلؤ ا مؤتعععأس ن 

م مؤسعس  ل ةع   علت عل ل مآلؤسسق مؤسس  ل ذمم ةيق سةلط ل يو  مؤت مئف مؤ قل  ل  ا  طت ا ان ت  ن مؤسس 
 لؤةنععك ا  سسسسععق تس  عع  تقعع   ةطعع مء اةعع    غةععت مؤسسععتأ    تقعع   ةععى  هل   س ععن ان ت عع ن سسسسععق سلؤ ععق

 ةتأ   ه ؤهل.
مؤتطععغ يو مؤت ه ععتمم  خععىسلم مؤةعع لنق يؤععا مؤسسععتأ  ل ؤععذؤك  ماسععتئ ل  قععى  ةقععى  التةةأدير التشةة يلي: -

ه ععتمم سة عع ت  يععو ةععىمى مؤت   ي مؤطععلحنلم  ؤ ت تةعع  مؤسعع ل مم    لخععىسلم مسععتئ ل يكنععت  ععىةا اح لنععل ة قععى 
ىخعال  ماسعتئ ل ا  حقع  هعذم مؤنع ع سعن  سعن هعذم مؤنع عل مسعتئ ل مؤتو  س ن مؤحة   ةيا خىسلتهل ة قعى 

 لي ل ؤيسس   مؤ لئعى مؤعذ   غاعو  لسع  ت علؤ ا مهةع  مؤسعس   ا  ان س سع ع ىي علم م   عل  خعال  يتع ل 
 ة ععى يتعع ل دةعع  ل  دةعع  منتهععلءةعع  مؤسععس     سععن ت يفععق مهةعع ل هنععت  ت دعع  ان  سععت  ى مهدععمؤ قععى ت عع ن ا

 مؤ س  م نتل و ؤألة  ح    ستقس ه ةلؤتأ    س ل اخ ب ا  ة  ت.
ا     م تةلايو مهة   مؤقلةتق ةسختيا ان مةهل ه   ماستقسل : ين مصادر التمويل طويل األدل -1-3

مؤحععل  مه عع  ؤيسسسسععق ةنعع ع س عع ن سععن مؤنطععلا  خععا س عع ن سععن مؤسنت ععلم  ا  قععق س  نععق ؤيتطععغ  ل  هععذم 
 ع  هع  مؤسعل  مؤسقعى  ا  مؤسسعتقس  يعو مؤسسسسعق ؤسعن ن    ا    مه ع ل يلؤتس  ع  ا  ع  مه ىة  يؤا تس  

 مسعتخىمست  أتو ةعلىل سعن اسع م  مؤسعالك  ع اب سعل  ؤيسسسسعق ا  دع  ا ا  يعق مه ع ل سعن ا ع   لةى ىل
    ةىل ان مع هو: مها    مؤ ؤتس     3ليو تس    مهة   مؤقلةتق ا  مؤ تء مؤىمئ  سن مهة   مؤستىم ؤق

                                                           
 .336 :ل صمؤسلة  نفب مؤس   ل  سحسى ةلؤح مؤحنل    آخ  ن -1
 .143: ل ص2011ل ىم  ته منل مه ىنل االستثمار والتمويل بين النظرية والتطبيقحسنو ةيا خ ة ش  آخ  نل  -2
 .313 :سي سلن ا  ةةحلل س    سلة ل ص -3
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لئ  مؤ ئ سعع ق : تسقعع  مهسععه  مؤ لى ععق سععن   هععق نظعع  مؤسسسسععق  سعع يق سععن مؤ سععاألسةةهم العاديةةة -1-3-1
   تةععع  مؤسعععه  مؤ عععلى   ق قعععق سي  عععق مؤسسعععتقس  ةلؤسسسسعععق  ؤهعععل ةعععفت ن اسلسععع ت ن ؤيتس  ععع  ا  ععع  مه ععع ل 

 ذؤععك يقععا يذم دعع  م يىم ل  لم مه ةععلح تعع ح مؤسععه  مؤ ععلى  ؤحلسيععت مؤحةعع   ةيععا ت ت  ععل تمه ؤععا يععو انعع
مؤسسسسععق ت ت عع   ععتء ا   عع  مه ةععلح مؤستحققععق خععال  يتعع ل س  نععقل ح عع  تحعع ص ة ععا مؤسسسسععلم ةيععا 

يسه  مؤ لى  ان  ةعلع يعو  دعم سعل ةلؤسسعتقة ل ةيعا اسع  ؤت ت   ا ةلح ةنسةق قلةتق سن  لل اسل مؤقلن ق  س ن 
 1يو هذه مؤحلؤق  حق  مؤسه  ةلئى  اسسلؤو.ان    ن س   مؤة   اةيا سن س   مؤط مءل   

تق   سسسسلم مؤسسلهسق ةلىل ةكةىم  هذه مهسه  مؤتو ت  ن ؤهل نفب مؤق سعق م سعس ق  ؤهعل نفعب     
 2:هو مؤحق    مؤ م ةلمل   أخذ مؤسه  قالقق د  

ةنسعةق  مه ةعلحتع تع مؤسسسسعق مؤسةعى ل ؤهعل هو مؤق سق مؤسى نعق يعو  ق قعق مؤسعه   مؤتعو  القيمة اإلسمية: -
 ي هل. ئ  قس
 هو د سق مؤسه  مؤسس يق يو ىيلت  مؤسسسسق. القيمة الدفترية: -
األسةةهم   تسقعع  سعع   مؤسععه  يععو مؤسعع   مؤسععلؤو ح عع   ععت  تىم ؤععت يععو مؤسعع   مؤسععلؤو. القيمةةة السةةوقية: -

مهسعععه  مؤسستعععلتل ت اعععو حلسيهعععل ة عععا مؤس عععتمم مؤتعععو ت  يهععع  سفتعععي ن ةيعععا اةعععحلف مهسعععه   الممتةةةازة:
ىخع  مؤسسسسعق  اةع ؤهلل  ؤعذؤك سعس م  سعنمؤ لى قل يلهسه  مؤسستلتل ؤهل ح  مه ؤ  ق دة  مهسه  مؤ لى ق 

ؤهعععل س عععى  ةلهسعععه  مؤسستعععلتلل  ت تةععع  مهسعععه  مؤسستعععلتل خي اعععل سعععن مؤعععى ن  حقععع   مؤسي  عععقل يهعععو  لؤعععى  ن 
ل  سععل ان ةععى  ىيعع  ت ت  ععلم ا ةلحهععل ا مسععتحقل ت ت  ععلم ا ةععلح قلةععمل   لهسععه  مؤ لى ععق ؤعع ب ؤهععل يتعع ل 

 3  يو: ه  خةلئص مهسه  مؤسستلتل سل سى  ةلؤسسسسق يؤا م يالبل  سن ا
 حسيق مهسه  مؤسستلتل ح  مؤتة  م؛يو مؤ لىل ا    ى ؤ -
 ة  مؤط  لم ةت ت  لم ا ةلح قلةتقل ت   ةى حلسيو مهسه  مؤسستلتل سن د -
 ؛مستىةلءهلغلؤةل سل  ت   ل ؤ نمستحقل ا    ى ؤألسه  مؤسستلتل يت ل  -
  علم مه ةععلح تسعتا   يىم ل مؤسسسسعق ان ت دعا ت ت عع  مه ةعلح ةيعا مهسععه  مؤسستعلتل ؤ عن ة ععى  دعا ت ت  -

 ةيا مهسه  مؤ لى ق؛
ي لىل سل تةةح  س ع  هعذه مؤت ت  علم ى ع ن ست م سعق   عف يذم ت   دا ت ت  لم ا ةلح مهسه  مؤسستلتلل  -

 ا ةلح ةيا اةحلف مهسه  مؤ لى ق؛ ةيا مؤسسسسق يةلىل ىي هل دة  ان  ت  ت ت   ا ق

                                                           
 .307 :ل ص2012ل 2ىم   مئ ل مه ىنل ا اإلدارة المالية األس  العلمية والتطبيقية اس ى حس ى مؤ يسول  -1
 .147 :ل ص2011ل ىم  ته منل مه ىنل االستثمار والتمويل بين النظرية والتطبيقحسنو ةيا خ ة ش  آخ  نل  -2
 .188 :ل ص2010ل 3ىم  مؤحلسىل مه ىنل ا اإلدارة المالية يل ت سي   حىمىل  -3
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 ة ا يةىم مم مهسه  مؤسستلتل  س ن تح  يهل يؤا اسه  ةلى ق. -
 ماحت ل ععلمتسقعع  مه ةععلح مؤسحت ععتل سةععى م ىمخي ععل هلسععل  سععتخى  ؤتس  عع   األربةةاح المحتدةةزة: -1-3-2

ةت ىمخع   ماحتفلظ تسق  مه ةلح مؤسحت تل هذم مؤ تء سن مه ةلح مؤذ   ت   لمؤسلؤ ق ا  يق مه   ؤيسسسسق
ل  ت تةع  مه ةعلح مؤسح ع تل يعو حلؤعق مؤسسسسعلم مؤتعو ت علنو سعن مؤسطعل   مسعتقسل همؤسسسسق ؤغ ا يةلىل 

ستقيةعقل  يعو سقع   مدتةلى قمؤسلؤ ق  تيك مؤتو ت غف يو تخف ا ى  نهل ا  مؤسسسسلم مؤتو ت م ت ظ  ا 
ا  يعق  محت ل لتهعلمه ةعلح ؤتع ي   ستايةعلم مؤسع  ؤقل  تفتع  مؤسسسسعلم تس  ع   محت علتهذه مؤظ  ا  عت  

مه ةعلح مؤسحت عتل  ذؤععك ؤت نعف ت علىل حقع   مؤتةع  م  مؤسطععل  ق يعو مؤسع ا ل ليعو حلؤععق  لسعتخىم ةمه ع  
 1يةىم  اسه ن ا  ؤت نف مهةةلء مؤقلةتق مؤتو تت تف ةيا ة   مه  م  مؤسلؤ ق ليو حلؤق يةىم  سنىممن.

تةععى هل ت ععى مؤسععنىمم احععى اهعع  سةععلى  مؤتس  عع  ا  يععق مه عع ل  مؤسععنى   دععق سلؤ ععق  السةةندات : -1-3-3
مؤسسسسععق ةة عع  هععذه مه  م  ةيععا   سحععىىل تقعع   مسععتحقل  تععل  خ  سععسوممؤسسسسععق ةق سععق يسععس ق  سعع   يلئععىل 

سعع م  مؤالتسععق ؤ سي لتهععلل  تيتععت  مؤسسسسععق ةس  ععف يععو مؤسعع   مؤسلؤ ععق ؤيحةعع   ةيععا مه  يعع  مآلؤ ععق مؤستة ععق
ل  سعل تسعنح مؤسعنىمم مؤسسسسعق مؤقعى ل ةيعا ماسعتحقل مؤسنى ةىي  مؤف مئى مؤى   عق  سعن قع  اةع  مؤسةيعؤ ةنعى 

ا  تح  يهعل يؤعا اسعه  ةلى عق  تح  ع  مؤعى ن يؤعا حع  سي  عقل ا  تح  يهعل  ماستحقل مؤسنىمم دة   مستىةلء
 يفعقل تةسعنىمم ةفلئعىل ادع  ةقةعى تخفع ا مؤ اسعتةىمؤهليؤا اسه  ةلى ق  تح  ع  مؤعى ن يؤعا حع  سي  عقل ا  

ؤسق تق سن ح   دلةي ق مؤسنىمم ؤيتىم  ل يذ  سعتا   مؤسقع ا ة ع  مؤسعنى يسنىمم س  نق ةلؤنسةق ؤي هق مؤ  
 2يو مؤس   يو ا   دم.

مؤسععنىمم ة  ععت ةععل  ةيععا اسععلب مؤتععسلن يؤععا نعع ة ن مه   ستععس ن ةأةعع    ةععن ا  س ععن ت    
 3س  نق ا   فلؤق ا ا قلؤ   مؤقلنو مؤسنىمم غ   مؤستس نق.

 10هو مؤق  ا مؤتو تت ى آ لؤهل ةن خسب سن مم  دى تة  يؤعا  طويلة األدل:القرو  ال -1-3-5
دلسععق  20سععن مم ا   سععنقل تسععنح ؤتس  عع  مهنطععاق  مؤ سي ععلم ذمم مؤاة  ععق مؤ اسععسلؤ قل ا  ةنععلء مؤسةععلن ل  مك

تقععى  سقعع  هععذه مؤقعع  ا ةععلىل سععن مؤةنعع ك مؤستخةةععق سقعع  مؤةنعع ك مؤ قل  ععق مؤتععو تسععنح    لسطععل     ى ععىل
دلسععق سطعع  ةلم   مستةععالحةطعع  ن سععنقل  ذؤععك ؤتس  عع  ةسي ععلم مؤةنععلء دعع  ا دععى تةعع  يؤععا  مه متععو  مك

 10يؤعا  3مؤ    مؤة ال يؤا  لنف مؤةن ك مؤةنلة ق  مؤت مة قل يله ؤا تقى  د  ا تتع م ح سعىتهل ةع ن 
اسعععل مؤقلن عععق يهعععو ا  لمؤعععخ...م نتعععلجسعععن مم ةغععع ا يدلسعععق مؤسةعععلنول مؤسسعععت ىةلم  طععع مء مآلام  س عععىمم 

يعععا  ق ععع م ةعععن سعععلةقتهل سعععن مؤةنععع ك مؤستخةةعععق يهعععو تسعععنح دععع  ا ا  يعععق مه ععع  ؤتاععع    مؤقاعععلع تخت

                                                           
 .350 :سحسى ةلؤح مؤحنل  ل س    سلة ل ص -1
 .213 :ل ص2014ىم  ةفلءل مه ىنل  اإلدارة المالية المتقدمة  ي    لظ  سىؤ   مؤ ل تول  -2
 .191 :ى  ى  لس  آ  طة فل س    سلة ل ص -3
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مؤسخععلا  يععو  ا تفععلع نت  ععق    ععلت نلمؤت مةععول  ذؤععك سقلةعع  تععسلنلم ة ن ععق لمؤعع هن مؤ قععل  ل مؤعع هن مؤح
يععف سععن تقعى   سقعع  هععذه مؤقعع  ال يععكن مؤةنعع ك ةسختيععا ان مةهعل تتطععىى  تتخععذ ي عع مءمم  دلئ ععقل سقعع  ان تا

الؤععف مؤقعع ا ت هععى ة ععى  سسل سععق ا  نطععلا آخعع  دععى  ععسق  ةيععا دى تععت ةيععا مؤسععىمىل ا  ايععف تععسلنلم 
 1يتلي ق  لؤ قل مم  مه متو.

 :مصادر التمويل من حيث المصدر -2
 2يؤا سةى  ن هسل: هقس  مؤتس    سن ح   سةى        
  قةعععى ةلؤتس  ععع  مؤعععذمتو ا  مؤعععىمخيو س سععع ع مؤ سعععلئ  مؤتس  ي عععق مؤتعععو انطعععأتهل  التمويةةةل الةةةذاتي: -2-1

مؤسسسسق ةف   نطلاهل مؤذ  ه  نسا سن مؤتس     ستخى  ت م   مؤسىخ مم مؤستأت ق سن مه ةلح مؤتعو حققهعل 
ةيعععا هعععذم مؤسةعععى  ؤتس  ععع   ماةتسعععلىمؤسلؤ عععقل  تختيعععا دعععى ل مؤسطععع  ةلم يعععو  ةلؤتتمسلتعععتمؤسطععع  ع ؤي يعععلء 

 ععع تةا اسلسعععل ةقعععى ل مؤسطععع  ع ةيعععا    لل     ععع  ذؤعععك يؤعععا ان ت سععع   يس لن عععلم مؤتس  ععع  مؤعععذمتومحت ل لتهعععل
 تخف ا ت لؤ ا م نتلج سن  هقل   ي  اس ل  سنت لتت مهس  مؤذ   سسح ةت لىل مه ةلح سن  هق اخ ب.

مؤس   مؤسلؤ ق س مء  لنم  مم مؤستلحق يويؤا مؤسىخ  سسسق   تسق  يو ؤ  ء مؤس التمويل الخاردي: -2-2
مؤتس  ي عق  ذؤعك يعو  ماحت ل لمسلؤ ق لد  ال سنىممل اسه ن ؤس م هق  مؤتتمسلمة مساق  ا نة ق  سحي ق ا

سةلى  مؤتس  ع  مؤذمت عق مؤستع ي ل ؤعىب مؤسسسسعقل   س عن مؤتس  عت هنعل ةع ن مؤتس  ع  مؤخعلص   فلءلحلؤق ةى  
ؤخععلص ايعع مى ا  سسسسععلم  مؤععذ    عع ن يععو طعع   اسععه   سععنىمم  ةعع ن مؤععذ   ععأتو سععن سععىخ مم مؤقاععلع م

 مؤتس    مؤ ل   مؤذ     ن سةى ه س م ى مؤى ؤق  سسسسلتهل سن د  ا ةن  ق  سنىمم مؤخت نق.
 والعوامل المؤثرة فيج قرار التمويل مفهومالمطلب الثاني: 

ةى مسععق   ععىل   قعع  ان   تةعع  دعع م  مؤتس  عع  سععن مؤقعع م مم مؤس قععىل  مؤتععو  نةغععو ةيععا مؤسععى   مؤسععلؤو   
ةكس لن عععلم مؤسسسسعععق  دعععى تهل ةيعععا مؤسعععىمىل مؤقععع م   ععع تةا  هعععذمان  ل خلةعععقهعععذم مؤقععع م  متخعععلذ ستأن عععق دةععع  

 تحى ععى سفهعع   ه  عع  مؤتس  عع ل يتععليق يؤععا مؤ  مسعع  مؤسععسق ل يععو   سععنحل   ي سععل  يععو ت   ععا دعع م  مؤتس  عع 
 متخلذه.
 قرار التمويل مفهوم وال: 
   ا د م  مؤتس    ةأنعت مؤحةع   ةيعا مهسع م  ةلؤطع   مهسقع ل ا  تحى عى سعت ج سنلسعف ؤيتس  ع       

 يفق تس    مؤسسسسق يو حىهل مهىنا  ةسل   ظ  د ستهعل   تع ح ؤهعل ةعىى ا ةع  تةلؤى ن ةلؤسي  قل سسل      

                                                           
خيارات تمويل المقاوالت الص رى والمتوسطة في -االبتواروحتمية بين إشوالية البقا  -المقاوالتية المستدامةسس  ى ةن   مىل حستل ا  منل  -1

 . 163 :صل 2016مؤ تمئ ل س يقل ة ال مؤل مؤس  ت مؤ لس و ةةى مؤحف ظ ة  01س يق مدتةلى لم مؤسل   مهةسل ل ةىى الدزائر 
 .99-97 :ص ل مةح خ نول حسلنو  د قل س    سلة ل ص -2
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ةأنععت " مؤقعع م  مؤععذ   ت يعع  ةععأن مع سةععلى  مهسعع م     ف ععق ا تععل   عع ا    1لمؤ مةحععق ماسععتقسل سععن يعع ص 
 2مؤحة   ةي هلل  مؤس مت ق ة ن ان مةهل مؤسختيفق يو سة   مؤ ة   يؤا ه     اب مؤسل  مهسق ".

  ف ععق مؤتععو تتحةعع  ةهععل مؤسسسسععق ةيععا مؤمؤقعع م  مؤععذ   ةحعع  يععو  لؤق م  مؤتسعع  يو "ةعع قةععى  ععذؤك       
ل  هذم مؤق م  ماستىمنقل يه   حف ةي هل يةىم  اسه   ى ىل ا  مؤي  ء يؤا ؤالستقسل مممهس م  مؤت    ق 

 ت يفق تس  ي تل  ةسل ان  ماستقسل  سن ا   مؤسقل نق ة ن مؤسط  ع  ماستقسل   هل ق قل ةق م   م تةلالس تةا 
مؤتععو تتععسن ؤهععل س ى ى ععق  ماسععتقسل  قمؤسعع م ى مؤسلؤ ععق ؤيسسسسععق سحععى ىلل ي  ععف ةي هععل ان تختععل  مؤسطععل    

 3س تف ق  ت يفق سنخفتق  تقيص سن اخال  م يالب".
 4:سن د م مم مؤتس     مؤستسقيق يو هنلك ن ة ننط   يا انت       
 ةح ععق مؤسق  ةيععا  مؤععذ   عع دعع م ى مؤسععت ج مؤسالئعع  ؤيتس  عع  دةعع   مه عع ل  هعع  اهعع  دعع م مم تهععت  ةتحى عع -

  مؤس  ؤق.
ةتحى عععى ا هعععل ا قععع  نف  عععق ؤيسسسسعععق مؤقععع  ا دةععع  ل مه ععع  ا  مؤا  يعععق مه ععع  يعععو  دعععم  دععع م مم ت نعععا -

ه ععع  سحعععىىل سعععن خعععال  مؤى مسعععق مؤس سقعععق ؤيةعععىمئ  مؤستلحعععق  ت يفعععق  ععع  ةعععى    مهقعععل  مؤست تةعععق ةي عععت يعععو م
 مؤا   .

 ثانيا: مفهوم هيول التمويل
 طع   ه  ع  مؤتس  عع  يؤعا مؤ لنععف مه سع  سعن مؤس تمن ععق يهع    ةعع  ةعن ت   عف ا  س  نععلم مهسع م  مؤتععو    

يلهةع    س عن تس  يهعل سعن سةعلى  ست عىىل:  لةس  ةهل  ت  تس    مهة   لمؤ لنف مه سن سعن مؤس تمن عقن
يه    تةع  تطع  يق  5لمؤسحت تلل مؤق  ا ا  يق مه  ل مؤق  ا دة  ل مه  مه ةلح  اب مؤسل ل يلئا 

 ا  س ن مؤ عال  ةعن ه  ع   6لمستقسل متهلمؤسةلى  مؤتو حةيم سنهل مؤسسسسق ةيا مهس م  ةهىا تس    
سععل ل    ع ا هععذم مهخ عع  ةأنععت ت   عف مهسعع م  مؤسسي  ععق ل اب مؤسععل ل مؤ مؤتس  ع  ى ن مؤت عع ا ؤه  عع   اب

ن  لن مؤة ا   ب ان ه     اب مؤسل  هع  ت   عف مهسع م  ا  يعق  لحت لالمل مؤفلئا غ   مؤس تعنم   مك

                                                           
 .25: ل ص2013ل ىم   مئ  ؤينط ل مه ىنل اإلدارة المالية الحديثةسحسى ةيا ية مه   مؤ لس  ل  -1
 .71ل ص س    سلة ل  ثر قائمة التدفقات النقدية على اتخاذ القرارات الماليةسحسى  سل ل اس  ل ىةلشل  -2
ة عينةة مةن الشةروات فةي الصةناعات حالةدراسةة -نموذل مقترح لدراسة تةأثير القةرارات الماليةة علةى قيمةة السةوقية ألسةهم الشةرواتةن ق سحسىل  -3

مؤس يععى ل مؤس يععق مؤ تمئ  ععق ؤالدتةععلى  مؤسلؤ ععقل 2014-2010البتروويماويةةة المدردةةة فةةي سةةوق السةةعودية لةةةوراق الماليةةة للفتةةرة الممتةةدة مةةا بةةين 
 .332: ل ص2017ل 07ل ع 02

 .17ل ص 2002ىلل سة ل ل ىم  مؤ لس  ق مؤ ى  ساسيات التمويل واإلدارة الماليةةةى مؤغفل  حنفول  -4
 .158: ل ص1996ل ت ت   س تةق ة ن طسبل سة ل اإلدارة المالية منهج إتحاد قراراتس ى مؤه م  ل  -5
تةععلى ق  م ىم  ععقل ل س يععق مؤ يعع   مادنظريةةات هيوةةل التمويةةل الحديثةةة  تطبيةةق علمةةي لنظريةةة االلتقةةاط ودورة حيةةاة الشةةروةةععة حق دلسعع  هلطعع ل  -6

 .66:ل ص2015ل 83ل ع21مؤس يى ةغىمىل مؤ  م ل
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 ماةتسعلى ا ةعى سعن م طعل ل يؤعا ان  1لمه  ل  هو ةهذم تطس  مؤق  ا ا  يعق مه ع    عتء سعن س  نلتهعل
ؤسخلا ل ةنسا مؤتس  ع   يفق مؤسخلا ل مؤسلؤ ق  ت تةا هذه متةيا سةلى  مؤتس    مؤخل   ق  حس  مؤسسسسق 

تختل ه مؤسسسسقل يت لىل نسةق مهسع م  مؤسقت تعق يؤعا س سع ع مهسع م ل   نعو ان م ىم ل مؤسلؤ عق مؤذ  مؤذمتو 
 يفعق نقى ععق قلةتععق سسقيعق ةفلئععىلل ةغععا مؤنظع  ةععن سسععت ب مؤ ةح عق مؤستحققععق ؤععذؤك تىي  تععسعتتحس  سخععلا ل   

  عع  ةطععأن ه  عع  مؤتس  عع  مؤععذ   تتععسن مؤتعع متن ةعع ن مؤ ةح ععق  تايععف سععن م ىم ل مؤسلؤ ععق ان تتخععذ دعع م  مؤتس
 يفعععق مؤسخعععلا ل مؤسلؤ عععقل  سعععن ذؤعععك نالحعععظ ةعععأن ه  ععع  مؤتس  ععع  مهسقععع  ا تح سعععت دععع م مم تةععع ن   مؤست د عععق 
 يفععععق تل ينسععععل دعععع م مم سسععععتسىل سععععن سعععع و م ىم ل مؤسلؤ ععععق ةتحق عععع  اهععععىميهل ةأحسععععن  فععععلءل  ةأدعععع  مةتةلا ععععق
 2.مدتةلى ق
 العوامل المؤثرة في قرار التمويلثالثا: 
 3د م  مؤتس    ىمخ  مؤسسسسق نذ   سنهل: متخلذهنلك مؤ ى ى سن مؤ  مس  مؤتو تسق  ةيا      
  محى سن    سةى ؛ت يفق مؤسةلى  مؤسختيفق ؤيتس   ل ا  ت يفق مؤى نل  مؤ -
 ي ت مهس م ؛س  س ل  مؤذ  تستخى  ةنة  مؤسالئسقل ةس نا ان    ن سةى  مؤتس    سالئسل  -
ستخععذ مؤقعع م ل  س لسععلتهل مؤستة ععق يععو يىم ل هععذه مؤسعع  ؤقل يععكذم    مؤسعع  ؤق مؤنقى ععق يععو مؤسسسسععق ؤععىب تعع -

 ععلن هعععذم مؤ تعع  ح  عععل دععى تتعععا  مؤسسسسععق ؤت عععل ت ةلسعع  مؤت يفعععق  مؤةحعع  ةعععن سةععلى  تس  ععع  ا  ععع  
   مؤتغا ةيا مؤس  ؤق يو مؤسستقة ؛مه  ل ؤت نف ة مس

مؤسقععع ا ةيعععا مؤسسسسعععق مؤسقت تعععق  مؤتعععو تت يععع  ةعععلىل ةلؤتعععسلنلم مؤسقىسعععق ا   مؤق ععع ى مؤتعععو  ف تعععهل -
 لح ا  د  ى ةيا سةلى  تس    اخ ب؛س لسلم ت ت   مه ة

مؤستم ل مؤت  ة قل يسةلى  مؤتس    مؤخل  و تحق   ي  مم ت  ة ق تخفا سن مؤست سا مؤس  ح ؤت يفق  -
 مهس م .

 التمويلالمطلب الثالث: القيود المتحومة في قرار 
يؤععا س س ةععق  مادتةععلى ق ختعع  دعع م  مؤتس  عع  مؤستخععذ سععن اعع ا مؤسسعع   مؤسععلؤو ىمخعع  مؤسسسسععق      

سن مؤق  ى مؤتو  ف تهل مؤسح ا مؤسلؤول يتليق مؤا مؤق  ى مؤىمخي ق مؤست يقق ةلؤسع  ؤق  مؤ ةح عق   عذم سطع يق 
  يو: مؤت متن مؤسلؤو  سن ة ن هذه مؤق  ى نذ   سل

 

                                                           
 .158 :س ى مؤه م  ل س    سلة ل ص -1
 .828: حستل سحس ى مؤتة ى ل س    سلة ل ص -2
 .277 :ل ص2006يو ىم   مئ  ؤينط ل ةسلنل مه ىنل   االتداهات الحديثة التحليل المالي واالئتماني  سحسى سا  -3
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 الوالسيوية  وال: القيود
يم قلةتق  هو ةسقلةق اسعلب ؤ ق ع  ل ته يا ان هنلك س س ةق مؤق  ى ظةلؤ غ  ان هذم مؤتحي   ت  ت      

 1سن د م مم مؤتس     سن هذه مؤق  ى نذ  :
 م ى سعق اةعى ان تسع   ةقلةتعتس عى هعذه مؤقلةعىل ةيعا ان ماسعتخىمسلم مؤ قاعدة التوازن المةالي األدنةى: -1

ةعن ا  ع  دع  ا ا  يعق  ا  ليلاستقسل مم   عف ان تسع   سعن مؤتس  ع  مؤعذمتو ا   يع   اب مؤسعل ىمئسقل 
 ا  ست ساق مه  ل اسل مستخىمسلم ماستغال  ي  ف تس  يهل ةن ا    س م ى ماستغال .  

 تقععع   هعععذه مؤقلةعععىل ةيعععا س سععع ع مؤعععى  ن مؤسلؤ عععق )االسةةةتقاللية الماليةةةة(: قاعةةةدة االسةةةتدانة العظمةةةى -2
 ا  ف   مهس م  مؤخلةقل  تحسف حسف مؤ الدق مؤتلؤ ق:اماةتسلىمم مؤةن  ق مؤ ل  قن   ف  تقنلءةلسل

 مؤى  ن مؤسلؤ ق  ÷ماستقالؤ ق مؤسلؤ ق = مهس م  مؤخلةق   
 . ]2ل1[ ةلىل سل  فت  مؤسلؤ  ن ان ت  ن هذه مؤنسةق سحة  ل ة ن 

تتستعع  ةلاسععتقالؤ ق مؤسلؤ ععقل نظعع م هن م تفععلع سةيععؤ ين مؤهععىا سععن هععذه مؤقلةععىل هعع    عع  مؤسسسسععق      
 ماستىمنق ةن سةيؤ مهس م  مؤخلةق دى    ا مؤسسسسق مؤا سخلا  مؤ س  مؤسلؤو  سخلا  م يالب.

سفعلى هعذه مؤقلةعىل ان سةيعؤ مؤعى  ن مؤسلؤ عق اةعى ان  ت عل ت قعال  اتع لا  قاعدة القدرة علةى السةداد: -3
 سن  ق مؤست ساق مؤقى ل   تحسف  ي  مؤ الدق مؤتلؤ ق:مؤقى ل ةيا مؤتس    مؤذمتو مؤ

 مؤقى ل ةيا مؤتس    مؤذمتو. ÷مؤقى ل ةيا مؤسىمى = مؤى  ن مؤسلؤ ق 
د  سن قالققل  هو ت ة  ةن سىل مؤتسى ى مؤست ساق ؤيى  ن مؤسلؤ ق  مؤتو اهذه مؤنسةق   ف ان ت  ن       

ان مؤقعى ل ةيعا مؤتس  ع  مؤعذمتو ؤعقال  سعن مم اةعى ان   ف ان تق  ةن قال  سن ممل  تتع    هعذه مؤنسعةق 
 ت  ن  لي ق ؤتغا ق مؤى  ن مؤسلؤ ق ؤيسسسسق.

ين ةعععى  ماؤتعععتم  ةهعععذه مؤقلةعععىل   نعععو ماسعععتس م  يعععو ماسعععتىمنق ةغعععا مؤنظععع  ةيعععا سسعععت ب مؤقعععى ل      
 دعا ةنعى ىيع  مؤعى  ن يعو  ةلؤتعلؤو مؤت ل ذؤك سسط  ةن ت علىل محتسعل  مؤقعى ل ةيعا مؤسعىمى لمؤتس  ي ق مؤذمت ق

 آ ل  مستحقلدهل  ةلؤتلؤو م تفلع محتسل  م يالب.
حسععف هععذه مؤقلةععىل  سععت  ف ةيععا مؤسسسسععق تس  عع  ؤ ععتء سععن  قاعةةدة الحةةد األدنةةى للتمويةةل الةةذاتي: -4

  مؤةلدو  غاا ةن ا    ماستىمنق. %30 ذؤك يو حى ى  لمستقسل متهل ةن ا    مؤتس    مؤذمتو
مؤسسسسععق  يلةتسععلىمؤععا تن  عع  سةععلى  تس  عع  مؤسطععل    ماسععتقسل  ق ؤيسسسسععقل تهععىا هععذه مؤقلةععىل   

ق  ة ع ل دعى  ت عى سعن محتسعل  ت  تعهل ةةيا تس    سطل    س  نق ة مساق ماسعتىمنق ةعن ا  ع  مؤةنع ك ةنسع

                                                           
 .301 :يؤ لب ةن سلسول   سا د  طو: س    سلة ل ص -1
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 تتععخ  سةععل  ا ماسععتىمنق سقل نععق ةس ى ى ععق مؤسطعع  عل  سععل ان ماةتسععلى ةيععا  لؤس س ةععق سععن مؤسخععلا 
ةي هل ماستفلىل سن اق  مؤ مي ق مؤسلؤ ق مؤنلتج ةن   ف ممؤذمتو يو تس    ماستقسل  ةنسةق  ة  ل دى مؤتس    
 1ماستىمنق.

دع م  مؤتس  ع  يؤعا  لنعف  متخعلذهنعلك س س ةعق سعن مؤق ع ى مهخع ب مؤتعو ؤهعل ى   يعو القيود األخرى: ثانيا: 
 2 مؤق  ى مؤسلؤ ق مؤسلةقق مؤذ    مؤتو نذ   سنهل:

نعلك سةعى  هتختيا مؤاة  ق مؤقلن ن ق ؤيسسسسلمل  يو    ط   دلن نو القانوني للمؤسسة:  الشول -1
تسعع  يو  ت ميعع    نسعع   سعع  هععذم مؤطعع  ل يسععقال مؤسسسسععلم مؤ س س ععق يقععا  س نهععل يةععىم  ا  م  ما تتععلف 

 مؤ ل  ؤي سه   ةسختيا ان مةهل.
ؤةغ  لل يلؤسسسسلم مؤ ة  ل ت ع ن ؤهعل نف   هنل ة ن مؤسسسسلم مؤ ة  ل  مؤسسسسلم محدم المؤسسة:  -2

يس لن عععععق مخت عععععل  تن  ععععع  سةعععععلى  تس  يهللماسعععععتىمنقل مؤتس  ععععع  مؤعععععذمتو  ت عععععلىل  اب مؤسعععععل نل ةيعععععا ة عععععب 
مؤسسسسلم مؤةغ  ل مؤتو ا  س نهل مؤي ع ء يؤعا مؤسع   مؤسعلؤو نظع م هن ح سهعل ا  تايعف  اب سعل   ة ع  

 يهو تي أ ا ق  يؤا مادت ما سن مؤةن ك.

                                                           
 .334 ص: سحسى ةن قل س    سلة ل -1
 .335 :نفب مؤس    مؤسلة ل ص -2
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لمبحث الرابع: قرار توزيع األرباحا  
 د م مم مؤتس    ن ةًل قلؤ  سن مؤق م مم هو د م مم ت ت   مه ةلحل  ماستقسل تةلحف د م مم  

 مؤتو ت تة  د م ًم سهسًل  ت ي  ةس لسق ت ت   مه ةلحل يق م  مؤسسسسق ةطأن مؤسفلتيق ة ن ت ت   مه ةلح 
ل ح   تق   هذه مؤس لسق ةكةالء يطل مم مستقسل هلمه ةلح ةغ ا يةلىل  محت لتةيا مؤسالك  ة ن 

 ؤيسستقس  ن ح    ت  ق مؤسسسسق  اىمئهل.
 والعوامل المؤثرة فيج توزيع األرباحقرار المطلب األول: مفهوم 

ايف يؤا مؤ  مس  مؤسسق ل ةيا س لسق ت ت   مه ةلحل ؤ ن دة  ذؤك سن تح سنتا   يو هذم مؤس 
  م  ت ت   مه ةلح.سفه   د

  وال: مفهوم قرار توزيع األرباح
ت ت عع  ةععليو مؤععىخ  مؤععذ  حققتععت مؤسسسسععق ا   ععتء سنععت ةيععا  " دعع م  ت ت عع  مه ةععلح ةأنععت  عع ا      

"س س ةق سن م   مءمم مؤتو تهت  ةتحى عى مؤنسعةق مؤسئ  عق ؤأل ةعلح مؤنقى عق ةأنت     ا ا تل  1لمؤسسلهس ن"
 2مؤسسلهس ن سن حسيق مهسه  مؤ لى ق  مؤسستلتلل  تسن ت ت   هذه مه ةلح".مؤتو ت تع ةيا 

ةععلؤ تء سععن مه ةععلح مؤععذ  سعع  تع ةيععا مؤسسععلهس ن  مؤ ععتء مؤععذ  دعع م  ت ت عع  مه ةععلح ا تععل   ت يعع      
 3.س  لى مستقسل ه

مسعتقسل مته  يعو له ةلح مؤس تةق مؤتىي  مؤنقى  مؤذ   حة  ةي ت مؤسسلهس ن   لئعى ةيعا ة  قةى    
اسعه  مؤسسسسعقل  ان هعذه مه ةعلح مؤس تةععق تسقع  ىخعال  ل  عل  نتظع ه   ت د ععت مؤ ى عى سعن مؤسسعلهس نل ؤععذؤك 

 4يكن سست ب مه ةلح مؤس تةق   تغ  هل ؤت تأق   سةلط  ةيا س   مؤسه  يو مؤس   مؤسلؤو.
سعن ح ع  مؤت ت ع  ؤأل ةعلح  محت علت  "  مؤنهج مؤعذ  تتة عت مؤسسسسعقيهو  س لسق ت ت   مه ةلح اسل         

 لدعع م  ةت ت عع  مه ةععلح ا  محت لتهععل  ةععلىل مسععتقسل هل يععو مؤسسسسععق تخععلذتيععك مه ةععلحل ا  انهععل ستععس ن ا
يت ت  عععلم يعععو تيعععك مؤتعععو ت سععع  ةيعععا مؤس متنعععق ةععع ن مؤت ت  عععلم مؤحلؤ عععق  مه ةعععلح ؤ تتسقععع  مؤس لسعععق مؤسقيعععا 

 5مؤسه . مؤسستقةي ق  مؤتو  نتج ةنهل ت ظ   س  

                                                           
 .28 :سحسى مؤ يو ية مه   مؤ لس  ل س    سلة ل ص -1
 .20 :حستل مؤطس خول ية مه   مؤ ت م  ل س    سلة ل ص -2
 .71 :سلة ل صس    ل  ثر قائمة التدفقات النقدية على اتخاذ القرارات الماليةسحس ى  سل ل اس  ل ىةلشل  -3
 .29 :سحسى مؤ يو ية مه   مؤ لس  ل س    سلة ل ص -4
ل ى مسق اختبار  ثر العالقة بين توزيعات األرباح والقيمة السوقية لةسهم باستخدام بع  من  دوات التحليل الماليهنى ت لء ةةى مؤ س  ل  -5

مؤ  م ل ل س يق مؤسقنو ؤي ي   م ىم  ق  مادتةلى قل 2014-2010تاة ق ق ؤ  نق سن مؤط  لم مؤسى  ق يو س   مؤ  م  ؤأل  م  مؤسلؤ ق ؤيفت ل سن 
 .212 :ل ص2015ل 01ل ع05مؤس يى
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 1: تسق  يو ةسي ق ت ت   مه ةلح هو  ةيا مؤ س   يكن مؤفئلم مؤتو تتأق   
: م ىم ل مؤ ي ل مؤتو تهىا سعن س لسعق ت ت ع  مه ةعلح يؤعا محت علت ا ةع   س عق سعن ةعليو الفئة األولى -1

    سه   تحم مؤ ى ؤالستقسل مم سستقةال.  مه ةلح مؤسحققق ةهىا مةتسلىهل  سةى  تس
 :سه   نستا   ان نقسسه  يؤا دسس نمؤسسلهس ن سلؤ و مه الثانية: الفئة -2
ةغل  مؤسسلهس ن مؤ مغة ن يو مؤحة   ةيا ا ة   س ق سن مه ةعلح مؤس تةعق هنهعل تطع   ة مئعىلىخ   -

  ل  ن  ستخى  يو س  طته .
 ل  ن: ةل  مؤسسلهس ن  ه  يئق اةحلف مهس م  مؤ ة  ل  هساء  نظ  ن يؤا ت ت   مه ةلح ةسنظ -
  لئعى ةيعا ماسعتقسل  ةلؤسع   يعكنه  يذم  لن س ى  مؤ لئى ةيا ماستقسل  يو مؤسسسسق ا ة  سن س ى  مؤ

 هذه مؤحلؤق  فتي ن محت لت مه ةلح.يو 
   يذم  لن س ى  مؤ لئى ةيا ماستقسل  ةلؤسسسسق اةعغ  سعن مؤ لئعى ةيعا ماسعتقسل  ةلؤسع   يكنهعل تفتع

 ت ت   مه ةلح.
 تي تؤثر على سياسة توزيع األرباحالالعوامل ثانيا: 
س لسق ت ت   مه ةلحل  تطس  هذه مؤ  مس   سق  ةياتتأق  مؤسسسسلم ةس س ةق سن مؤ  مس  مؤتو ت     

 2   سن:
: تقععع   مؤسسسسعععلم مؤتطععع    ق ة تععع  د ععع ى ةيعععا مؤسسسسعععق ةح ععع  ا تفععع   مؤسةيعععؤ القيةةةود القانونيةةةة -1

ا ةلح مؤسنق  مه ةلح مؤسحت تلل اسل يذم  لنم ةيا مؤسسسسعق مؤسخةص ؤيت ت   ةيا حسيق مهسه  س س ع 
 مؤتتمسلم  ساي ةلم سستحقق ا  تت  ا ؤسطل   سلؤ ق دى تق ىهل يؤا م يالب تسن  ت ت   مه ةلح.

ت ت ععع  مه ةعععلح تق عععىهل مؤطععع  ا مؤت لدى عععق ةععع ن مؤسسسسعععق ين دعععى ل مؤسسسسعععق ةيعععا  القيةةةود التعاقديةةةة: -2
  ط  ا مؤ قىل يكن ة ا ماتفلد لم مؤت لدى ق تسن  مؤسسسسق مؤسقت تق سن  مؤسسسسلم مؤسق تق سن خال

يا ة ععى تحق عع  سسععت ب س عع ن سععن مه ةععلحل ا  دععى  ععت  تحى ععى سةععلؤؤ سحععىىل  سععسح  لت ت عع  مه ةععلح مؤنقى ععق
ةت ت  هلل  مؤهعىا مهسلسعو سعن هعذه مؤق ع ى مؤت لدى عق هع  حسل عق مؤسقت تع ن  ةعى  يتع لا دعى ل مؤسسسسعق 

 ا سىمى مؤتتمسلتهل مؤسلؤ ق مت لهه .ةي
: ين مؤستايةعلم مؤسلؤ ععق ؤيسسسسعق س تةاععق ةطع   سةلطعع  ةس عى  مؤنسعع  مؤست دع  سععت  ن القيةود الداخليةةة -3

ةح   مؤس   ىمم مؤساي ف ط مءهل يو مؤسستقة ل يلؤسسسسلم مؤتو تس  ةس حيق نس  س   ق ست  ن ةحل ق 
قةى ةت مه ةلح مؤسحت تل  هذم ةى  ه  سق  ةيا ح   مؤسةلؤؤ    لا ق  ؤالةتسلى ةيا سةلى  تس    ىمخي ق

                                                           
 .205: ى  ى  لس  آ  طة فل س    سلة ل ص -1
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 مؤسخةةق ؤيت ت   ةيا حسيق مهسه .
 ةععلح يععو ةععلؤح تةععف س لسععق ت ت ع  مه :   عف ان تتعع  مؤسسسسععق يععو مةتةل هعل انمطالةةب المةةالوين -4

يعكذم  علن مؤسلؤ  نل  سن تسن ماةتةل مم مؤتو تق   مؤسسسسعلم ةتحي يهعل هعو مؤ تع  مؤتع  ةو ؤيسعلؤ  نل 
اغية ععق مؤسععلؤ  ن  حسيععق مهسععه  سععن اةععحلف مؤععىخ   مؤ لؤ ععقلةح    ختعع  ن ؤس ععىام تعع  ة ق ةلؤ ععقنل 
يكنعت سعن مؤسحتسع  ان ت مةععو س لسعق ت ت ع  مه ةععلح ذؤعكل  تقيع  سععن نسعةق ت ت ع  مه ةععلح ةح ع   عت  تأ  عع  

ل ؤ   لن اغية ق حسيعق مهسعه  سعن  سهذه مه ةلح ؤح ن ة  هلل  مؤ  ب يمؤسحلسةق مؤت  ة ق ؤحسيق مهسه  ؤ
 اةحلف مؤىخ   مؤستىن قل يكن مؤسسسسق تس ا ؤت لىل نسةق ت ت   مه ةلح.

ق  عع:  تعع  مؤسسععس ؤ ن يععو م ىم ل مؤسلؤ ععق س لسععق ت ت عع  مه ةععلح ةلؤسسسسععق  يقععل ؤاة اعتبةةارات سةةوقية -5
يععو طعع مء مهسععه  ةنععلءم ةيععا ماسععت لةق مؤست د ععق ؤحسيععق مهسععه ل ذؤععك ان حسيععق مهسععه   تخععذ ن دعع م مته  

س ل    سنهل اة  ق ت ت   مه ةلح يو مؤسسسسقل  مؤسسسسلم ةس سل تختيا يو نظ ه   يع  ؤس لسعق ت ت ع  
ستقيةقل  سل  نظ  مؤة ا ان مؤسسسسلم مؤتو ت تسعى ةيعا س لسعق  لممه ةلحل يهنلك سسسسلم تق   ةت ت  

 ةلؤتعلؤو سخلا تهعل سىن عق  هعذم  لمؤنقى ق  س ن مؤتنةعس ةهعلت ت   ا ةلح قلةتق اد  سخلا لل  ذؤك ان مؤتىيقلم 
 ن  ب ةيا تخف ا س ى  مؤخة  مؤسستخى  يو حسلف مؤق سق مؤحلؤ ق  تق    مهسه   ةلؤتعلؤو ت علىل د سعق 

 مهسه   م تفلع ق  ل مؤسسلهس ن.
 المطلب الثاني: نظريات سياسة توزيع األرباح

  هل ي سل  يو:نذ   ةىل نظ  لم ؤس لسق ت ت   مه ةلح    
  نظرية توزيع المتبقي من األرباح وال: 
ن يةععلىل مسععتقسل هل مه ؤ  ععق احت ععلت مه ةععلح الؤسععل اتقعع   هععذه مؤنظ  ععق ةيععا مؤسسسسععق ان تسععنح       

ىمخععع  مؤسسسسعععق   ؤعععى ا ةعععلح س ت عععق سقل نعععق ةلؤ لئعععى مؤسايععع ف ا  ةلئعععى مؤسععع  ل يفعععو هعععذه مؤحلؤعععق  فتععع  
ةلىل مستقسل هلمؤسسلهس ن ان تق    ن ذؤك   نو ةى  ت ت   مه ةلح يا ة عى ل يمؤسسسسق ةلحت لت مه ةلح  مك

تس     ليق مؤف ص ماستقسل  ق مؤ مةحق مؤستلحعق ؤيسسسسعقل ين مةتسعلى هعذه مؤا  قعق سع ا  عسى  يؤعا تقيعف 
 1مه ةلح مؤس تةق م تفلةل  منخفلتل سن سنق يؤا سنق.

 نظرية تفضيل العائدثانيا: 
ت ع ا هععذه مؤنظ  عق ةنظ  ععق لةةعف   يععو مؤ ععىن  اةقعل ؤهععل يعكن مؤسسععتقس  ن  فتعي ن ماسععتقسل  يععو        

سسععل  ععسى  هععذم يؤععا  لتيععك مؤسسسسععلم مؤتععو تقعع   ةت ت عع  نسععةق ا ةعع  سععن ا ةلحهععل يععو طعع   ت ت  ععلم مؤ لئععى
سنخفتق سن م تفلع اس ل  اسهسهل  ةت ا مؤسستقس  ن ةن ط مء اسه  مؤسسسسلم مؤتو تق   ةت ت   نسف 

                                                           
 .207 :ى  ى  لس  آ  طة فل س    سلة ل ص -1
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سسل  سى  هذم يؤعا منخفعلا اسع ل  اسعهسهل يعو سع   مه  م  مؤسلؤ عقل  سعن سس عى  هعذه مؤنظ  عق  لا ةلحهل
مؤتعو   ىم يعو هعذم مؤطعأن يعكن س عى  مؤ لئعى مؤسايع ف ةيعا  آل مئهسلمادتةلى لن ل   ىن   ؤ نت ن  اةقل 

 1ماستقسل  يو مهسه   نخفا  يسل منخفتم ى  ق مؤتأ ى ةطأن مؤ  مئى مؤتو  حة  ةي هل مؤسستقس  ن.
 نظرية التفضيل الضريبيثالثا: 

ستععس ن هععذه مؤنظ  ععق  طعع   انععت ؤعع   ععلن س ععى  مؤتعع  ةق ةيععا ت ت  ععلم مه ةععلح  ت ععى ةيععا س ععى       
مؤت  ةق ةيعا مه ةعلح مؤ اسعسلؤ قل يعكن حسيعق مهسعه   ايةع ن س عىا ا ةع  د لسعل ةطع  ق سسلقيعق تحت عت  ع  

 يفعق مهسع م  تى سعن ا ةلحهل ا  مؤ تء مه ة  سنهلل ين هذم ما تفلع يو س ى  مؤ لئى مؤساي ف اةعى  ان  ت ع
مؤس  حععق ؤيسسسسععقل  ةسععةف هععذم ما تفععلع تععنخفا مؤق سععق مؤسعع د ق ؤيسسسسععق  ةلؤتععلؤو منخفععلا يععو مؤق سععق 
مؤس د ق ؤيسه  مؤ محىل يو ح ن  سى  مانخفلا يو س ى  مؤ لئى مؤساي ف يو مؤسسسسق يؤا منخفلا يعو 

 2ؤيسسسسق  مؤق سق مؤس د ق ؤيسه  مؤ محى. يفق مهس م  مؤس  حق  ؤذؤك ت تف  مؤق سق مؤس د ق ت
 المطلب الثالث:  نواع سياسات توزيع األرباح

 ؤس لسلم ت ت   مه ةلح ةىل ان مع ن  تهل ي سل  يو: 
 سياسة توزيع األرباح مستقرة وال: 
  نو تهىا هذه مؤس لسق ةلؤى  ق مه ؤا يؤا تحق   ماستق م  ةلؤسةلؤؤ مؤس تةق ؤ   سه ل  هذم ا      

ة  انهل تسسح ؤس ى  ت ت   مه ةلح ةلؤتقيعف تة عل ؤتغ ع  ا ةعلح مؤسسسسعق  مسعتق م   لةى  ت لىل س ى  مؤت ت  
نسعل تنتظع  مؤسسسسعق ماسعتق م   لا  ةى  ت لىل مه ةلح مؤس تةق ةنى م تفلع مه ةلح سةلطع ل لهذه مؤتغ  مم  مك

 3    سى  يؤا ماستق م  يو مؤت لىل سستقةال.يو س ى  مه ةلح مؤس تف  ؤت س  ة ى ذؤك ةيا ت لىتت  ةح
 ثانيا: سياسة الفائ 

ةععلىل مسععتقسل هل سعع ل اخعع ب  يسععل  لنععم ؤععى هل        يقععل ؤهععذه مؤس لسععق تقعع   مؤسسسسععق ةلحت ععلت مه ةععلح  مك
سط  ةلم مستقسل  ق تحق  س ى  ةلئى اةيعا سعن مؤعذ   حققعت حسيعق مهسعه  ةنعى د علسه  ةلسعتقسل  اسع مؤه  

ليو حلؤق ت ت   مه ةلح مؤستحققق سن دة  مؤسسسسق ؤه ن   ت تعف ةيعا تاة ع  هعذه مؤس لسعق تذةعذف ةأنفسه 
سقعععىم  مؤ لئعععى مؤنقعععى  مؤعععذ   عععت  ت ت  عععت ةيعععا مؤسسعععلهس ن سعععن سعععنق هخععع ب تة عععل ؤى  عععق تععع ي  مؤسطععع  ةلم 

مؤسسسسعق ةت ت ع   يفعو حلؤعق ةعى  ت ي هعل تقع   لماستقسل  ق مؤتو  س ن تس  يهل ةن ا    مه ةعلح مؤسحت عتل
  تاة   س لسق مؤفلئا يكن مؤسسسسلم مؤتو تتس ت ةس ىام نس  ظمه ةلح   لئى نقى  ؤيسسلهس نل  يو 

                                                           
ل س يععق مؤقلىسعع ق اإلفصةةاح عةةن األربةةاح المحتدةةزة و ثةةر سياسةةة توزيةةع األربةةاح فةةي قةةرارات مسةةتخدمي المعلومةةات المحاسةةبيةاسعع ى غنععو  هععلىل  -1

 .187 :ل ص2015ل 04ل ع 17مؤس يى  مؤ  م ل  ؤي ي   م ىم  ق  مادتةلى قل
 .930 :مؤتة ى ل س    سلة ل صحستل سحس ى  -2
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ل مؤسسسسعلم ذمم س عىام نسع  سعنه ةعلح ؤتس  ع  سطع  ةلم مؤت سع  ة س تف ق هو مؤتو تي أ يؤعا محت علت م
ةيعا مؤسسعلهس ن نظع م ؤ عى  مؤحل عق  ةعلىل ق   ةت ت   مؤ تء مه ةع  سعن ا ةلحهعل   لئعى نقعى  تمؤسنخفتق ي

  1مستقسل  تيك مه ةلح.
 سياسة نسبة توزيع األرباح الثابتةثالثا: 
تقعع   هععذه مؤس لسععق ةيععا ىيعع  ت ت  ععلم ا ةععلح نقى ععق ؤيسسععلهس ن يععو مؤسسسسععق  نسععةق سععن مه ةععلح      

لح مؤنقى عق ؤ ع  سعه  م مه ةعة سيق مؤةيى مؤذ  ت سع  ةعت مؤسسسسعقل   س عن حسعلةهل ةعن ا  ع  تقسع   ت ت  عل
ح ؤ عع  سععه  ةععلى  سععن مه ةععلح مؤسحققععقل  مؤسطعع يق يععو تاة عع  هععذه مؤس لسععق هععو انععت يذم ةيععا ةععليو مؤعع ة

منخفتم ا ةلح مؤسسسسق ا  حققم خسلئ  يو يت ل س  نقل يكن ت ت  لم مه ةلح ستنخفال ا  دى ا تقع   
  ةيعععا احععع م  مؤسسسسعععق مؤسسطعععمه ةعععلح ت تةععع   مؤسسسسعععق ةت ت ععع  ا ةعععلح مذم حققعععم خسعععلئ ل  هن ت ت  عععلم

 2مؤسستقةي ق يكن هذم س سق  ةط   سيةو س   سهسهل يو مؤس  .
 يع  رباح منتظمة منخفضة ومتزايدةسياسة توز رابعا: 

تقعع   هععذه مؤس لسععق ةيععا ىيعع  ت ت  ععلم ا ةععلح قلةتععق  ؤ ععن ةسةععلؤؤ سنخفتععق  تقعع   مؤسسسسععق ةت ععلىل هععذه     
و يتع ل تسن عق س  نعقل هعذه مؤس لسعق سسعتخىسق ةطع   يعا ةلح اةيا سن ا ةلحهل مؤ لى ق   تحقق يذم مؤت ت  لم

 ة عع  يععو مؤسسسسععلم مؤتععو ت م ععت تذةععذةلم س سععس ق يععو ا ةلحهععلل  ةلسععتخىم  هععذه مؤس لسععق يععكن مؤسسسسععق 
ت اععو مؤسسععلهس ن ىخعع  قلةععم  ت ععى سععن ققععته  يععو مؤسسسسععقل   ععذؤك ت اعع ه  ت ععلىل يععو ت ت  ععلم مه ةععلح 

مؤسسسسلم مؤتو تستخى  هذه مؤس لسق   ف   سح ؤه  ةسطل  ق مؤسسسسق يو ا ةلحهل يو مه دلم مؤ  ىلل تس
 3ان تق   ةت لىل ىي  ت ت  لم مه ةلح مؤقلةتق ح ن تتأ ى سن ت لىل ا ةلحهل.

 نواع  خرى لسياسات توزيع األرباح خامسا: 
 4يو سل  يو: ؤت ت   مه ةلح س ا نتنل ؤهلهنلك اط ل  اخ ب   
  توزيعات األرباح في صورة  سهم: -1
تتسق  هذه مؤت ت  علم يعو ىيع  اسعه  يتعلي ق يؤعا مؤسسعلهس ن  هع  ا  سقع  ا قع  سعن يةعلىل  سعسيق     

ه ةلح مؤسسسسقل ا  اةى سن ان تتخذ مؤسسسسلم د م م ةت ت  لم مه ةلح مؤنقى قل تق   ان ت    ت ت  علم 
لهس نل تتسقععع  هعععذه مهنععع مع سعععن مؤت ت  عععلم ؤأل ةعععلح ةةععع  ل اسعععه ل   قةعععى مه ةعععلح غ ععع  نقى عععق يؤعععا مؤسسععع

                                                           
 .188 :اس ى غنو  هلىل س    سلة ل ص -1
 .314س    سلة ل ص: يل ت سي   حىمىل  -2
 .315 :ل صمؤسلة  نفب مؤس     -3
ل -دراسة تطبيقية–اساتها في سياسة توزيع األرباح   األزمة المالية العالمية وانعوي لى اله  سحسى  ة   ل خلن  ن     ل ت حست مؤ ال  -4

 .126 :ل ص2012 ل31ل ةىى08مؤس يى مؤس يق مؤ  مد ق ؤي ي   م ىم  قل   لس ق   ةالءل مؤ  م ل
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ةت ت  لم مه ةلح ةلهسه  سنح مؤسستقس  ةىىم سن مهسه ل   تحىى نة ف    سستقس  سن هذه مؤت ت  لم 
ةنسةق سل  سي عت سعن اسعه  مؤسسسسعقل  ةعلىل  طعل  يؤعا تيعك مهسعه  ةلهسعه  مؤس لن عق ا  سعه  مؤسنحعقل  ؤع  

  ت  لم مه ةلح ةلهسه  ت ت  لم ا ةلح حق ق ق هن تيك مؤت ت  لم غ   نقى ق.ت ى ت
:  س ععن ان تي ععأ مؤسسسسععق يؤععا هععذم مؤنعع ع سععن ا عع  تنطعع ا مؤايععف ةيععا اسععهسهل يععو تدزئةةة األسةةهم -2

مهسعع م  مؤسلؤ ععقل ةنععىسل  ةعع  سعع   مؤسععه  ؤيسسسسععق يؤععا سسععت ب س تفعع ل  ععسق  ةطعع   ا  ةعع خ  يععو تععىم   
طعع ا مؤايععف ةيععا تتععا  مؤععا ت ععلىل ةععىى مهسععه  مؤستىم ؤععق ؤتخفعع ا سعع   سععه   ت ععلىل  تنمهسععه ل سسععل 

ؤععا م تفععلع  ى ععى يععو اسعع ل  مهسععه  يععو مؤسعع   مؤسلؤ ععقل  تتطععلةت ت تئععق مهسععه  سعع  اسععهسهلل سسععل  ععسى  ي
نهل عق ذ تتف  تيك مؤس لسق س  سلةقتهل يو انهل تهعىا يعو مؤسه  يو تأق  هل ةيا س   مؤسه ل يت ت  لم مه

يععو  ما  ععلةوتععأق  ه  ععن  ب ةلؤتععلؤو ح ةت ععلىل مؤايععف ةي ععتل   مؤععا تخفعع ا مؤق سععق مؤسعع د ق ؤيسععه  ةسععل  سععس
سست ب س  ؤق مهسه  يو مهس م  مؤسلؤ قل   ت تف ةيا تيك مؤس لسق منخفلا ةس ؤق مؤسسس ل مؤتو  ىي هل 

ا ان تيععك مؤس لسعععق  مء تيععك مهسعععه ل يت يقععق ةة عع  ا  طعععه  دعع م مته  ماسعععتقسل  ق مؤسمتخعععلذمؤسسععتقس  ن ةنععى 
 تسى  ا تل مؤا منخفلا  ةح ق مؤسه  مؤ محى يو مؤسستقة  ؤت لىل ةىى مهسه  يو مؤتىم  .

ط مء مهسه  ا  مسعت ىمى مؤسسسسعلم  عتء سعن اسعهسهل مؤ لى عق يعو  ةكةلىل قةى  عادة شرا  األسهم:إ -3
مؤتىم  ل   ت تف ةيا تيك مؤس لسق تخف ا ةعىى اسعه  مؤسسسسعلم سسعل  عن  ب م  لة عل ةيعا  ةح عق مؤسعه  

 مؤ محىل   سى  ةلؤتلؤو مؤا م تفلع س   مؤسه  يو مهس م  مؤسلؤ ق.
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 :خالصة الفصل
 متخععلذمؤقعع م  م ىم    مؤسععلؤو يععو مؤسسسسععق مستخيةععنل ةععأن ةسي ععق  ذمتخععلةسي ععق  سععقمةيععا تعع ء ى        

مؤقععع م  هعععو  ععع ه  مؤ سي عععق م ىم  عععق ه  تخةعععص  ظ فعععو يعععو مؤسسسسعععقل  ذؤعععك ةلةتةل هعععل نقاعععق مناعععال  
 ىب ذؤك يؤا ةالدتهل ةلؤة ئق مؤسح اق ةهل. طاق  مؤة مسج ىمخ  مؤسسسسق ة  تتؤ س   مهن

سهسل  د م متهل متخلذ تة ن سن خال  سل تا دنل يؤ ت يو هذم مؤفة  انت  نةغو ةيا مؤسسسسلم ةنى        
 متخعلذ مؤذ   تسق  يو تع   ل مؤت ع ا ةيعا مؤسطع يق مؤتعو تحتعلج يؤعا  ل لن ن ةهل ان تنتهج سنه ل ةيس ل

حتععا  س ععن مخت ععل  مؤحعع   لس ععل    س  نععق ةلسععتخىم مؤقعع م  ةطععأنهل قعع  تحي يهععل  تق  سهععل   تعع  مؤةععىمئ  ؤهععل 
 سعن ةع ن اهع  انع مع مؤقع م مم مؤتعو تتخعذهل  مؤتعو ت  عب مؤس لسعق مؤسلؤ عق مؤستة عق سعن ا يهعلل ل مهيت  ؤهل

ن ععى مؤقعع م مم مؤسلؤ ععق  مؤتععو حل ؤنععل تفةعع    عع  دعع م  ةيععا حععىب ي لنععم مؤةىم ععق سععن دعع م  ماسععتقسل   مؤععذ  
مسععق   ععىل  ست سقععقل هن هععذم مؤقعع م  نتلئ ععت غ عع  ا  ععى ه ى  متخععلذ  ععىنل انععت دعع م  مسععت مت  و  سهعع   تايععف 

  س تةاق ةلؤسستقة  هذم سل    يت اه  مؤق م مم مؤسلؤ ق.
ق م  مؤتس     مؤذ   ت سى يو تحى ى مؤه  ع  مؤتسع  يو مهسقع  ؤتس  ع  ماسعتقسل مم اسعل ؤ تا دنل سل        

سعع   سععه  مؤسسسسععق يععو مؤسعع   مؤسععلؤو  ت يعع  سععنقعع م مم سععن اهعع  مؤيهعع  ي سععل  خععص دعع م  ت ت عع  مه ةععلح 
ل  نطعع   يا ان  محت لتهععل ؤغعع ا يةععلىل مسععتقسل هل  مؤ  ععب يععو حلؤععق دعع م  مؤسسسسععق ةععى  ت ت عع  ا ةلحهععلل

 ةلؤى  ق مه ؤا يؤا ت ظ   مؤق سق مؤس د ق ؤيسسسسق.مؤق م مم مؤسلؤ ق تهىا 
 

 

{ }
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 :تمهيد
هوووذ لووو   كوووس ملوواب ااإلطوووا  ااهيوواليهح ابه الوووية ااهاايووة قووو ا ملووب ابويووواب ااه الوويح  ر يوور    

عبرهوووة عوووراي ا ااعوووا قبووو  اااعوووالم اا رقيوووة ابهريووو ا  اعيووواه م ووو  لووو   األلوووب   رقيووور  هزايوووا لوووباأل
يلووع  ىاوو  عووو يم هعبرهووا  هاايووة ااوو   ه الوويح ااااه الوويية  رهووو  اوور  ااويهووة ااعا اووة كرلوواب ابويوواب 

يغية اارعرس   رها  ا  اعالم  رقية هاللهة ره الية اهلععهبياا اا يذ يا  رذ ىا  ع بيس ل   ااهعب
عويوويم األ اا ااهووااح  راوو  بوو   ىاوو  اعاووا  اوو ا ا  هاايووة  راع ويووا لوو   األلوو او يبوو  ااويووام مر  يعهبيووة 

ااعا ا قب  مذ اعاا  ااو ا ا  ااهااية  ح ااه للة عوعم يعو  ه  بوة عويويم م الاوا ااهوااح  رااو   يععيو  ه ور ا 
راا كووم قبوو   عووالل مقهاااووا   لاهووا اع  يوو  اار ووعية ااهاايووة رااع يوو  يقووكس مكاوو   اووة اهلووعويباا ا اععووا  

ااعيووا  مر ا عووواا ه قوو ا  ر لوو  هاايووة ه الووية اعهبيووة عويوويم األ اا يقووكس قبهووح  ر اووت يا قعهووا  قبوو  
 عوالل  رااعوح عهكوذ ااه للوة هووذ اعاوا  او ا ا  هاايوة  قوي ا  راو ات لو  ارس هووذ ااااهوااح اباو رب ير  وس 

 االس ل ا اايعس ااعط ا ىا  ااهيا ث ااعااية:
 .اإلطار المفاهيمي للقياس المحاسبي المبحث األول:

 ماهية االفصاح المحاسبي. اني:المبحث الث

 .تقييم األداء المالي المبحث الثالث:
     .تخاذ القرارات الماليةاو المؤشرات المالية  المبحث الرابع:

          
 
 

  

{ }
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 المبحث األول: اإلطار المفاهيمي للقياس المحاسبي
 ععبا  ريععا ية ح ااه للا  ا ابه الية األلالية ار الو اايععي  ااوياب ااه اليح م    

ع  ي  ااويم ااهععبوة يكس ااع اع  ااعح عقهباا ااورالم ااهااية  رق ض ل   ااورالم يااوياب ااه اليح 
  رل  ارس  ح ل ا ااهي ث ااعط ا ىا  هيارم ااوياب ااه اليح رمل ا ه ى ا ة يعر ا قيا ة رعا اة
ااوياب ااه اليح   ام ح ااوياب ااه اليحااع يز    يع   ات ل عط ا ىا  ر اير   ىا  ملااييه رم كا ه

 .    ااورالم ااهااية يااويهة ااعا اة اع اع 
 وأركانه القياس المحاسبيوأهداف مفهوم  المطلب األول:

 ح رااي ث   لعهامهذ ا    يااكاي  زاا  ع هذ ااهعطب ا  ااعح  ااه اليح  ااوياب يععي  
 كاذ مل ا ااهطب    حل ع ارس ر  ااه الية ح   ا   ح ااععطر ا  اا عيبة ر ات  ااهباس ااه اليح

 .ل عط ا ىا  هيارهه رمل ا هااوياب ااه اليح اكذ ايس  ات 
 أوال: مفهوم القياس المحاسبي

 (Campell) ايس ااعط ا ىا  ااوياب ااه اليح رب  مر  عع يو قهبية ااوياب   يث ق و   

قياا ابععيي  قذ اراعاا  ر ات ي اا قب  اراق  طييعية  ح ا ذ األق ا  ياأليعهاس " ب يقكس قام ااويا
 " ير ه (Sleven)ريوع  يااوياب مي ا  ل    يط يوة غي  هياق ا" ريوة هياق ا ميعم اكعقا اا ىها يط  

 1ااهطايوة ييذ ااارام مر ااعالاا  يهرب   هر ب  يا ح".
ا ذ األق ا  ير  اث  "ير ه  (AAA)ق  عه اابهعية األه يكية ابه الية مها ااوياب ااه اليح  و    
2 لع ا ا قب  هال  ا  ها ية مر با ية ريهرب  اراق  ه   ا"اة ااها ية راابا ية رااهلعويبية ه للاا

ر ات غة ااع  ية أل  اث ااه للة ي  مذ ااوياب ااه اليح لر ىقطاا ااعيقي  ل ا ااعع يو ىا  
"ير ه قهبية هوايبة يعم هذ االااا ا ذ ااعية هعي ة  امي ااوياب ااه اليح ريع و يإعياه اراق  ه   ا  

هق ره اايعهاس  ياا يع ع  هعيذ لر اععا   اقحا هعيذ لر   ث الح ااعية ااعع   اا و    
ر ات   س آا  لر   ام األق ا  اا ويويةاععا    يع ع  آا  ه    لر ق    ويوح   ح هباا 

  3".  علا اراق  ااع اذ هعي ه لح ااراق   اا و   يهرب هوياب هعيذ لر ر  ا  يالعا ام
رااعح يهكذ ااورس مذ ااوياب ااه اليح لر ع  ي  ااويم اا و ية األ  اث ااهععبوة يااه للة  

 .ليعع و ياا  ح ااورالم ااهااية ر ا ملاب هعيذ ابوياب
                                                           

 .130ه ه  هط   هرل  االريطح  ه بو لايا  م:  - 1
2
 .33طالس ااببار   لاام اازريعح  ه بو لايا   م:  - 

3
 .100  م: 2007ا  األكا يهية ااع يية ااهيعر ة  ح اا  ها ت  اا  ها ت      ه قر لمحاسبةنظرية اراي   ابح اا يااح   - 

{ }
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 1اعالم ااوياب  ح ااه الية  يها يبح: الع عابهذ االس ااعع ييا  يهكذ   
اععوا ية وويم اا و يوة األ و اث ااهاايوة را اب  ح ااه الوية لور  اوت ااويواب ااو   ياوعم يععيويذ ااىذ ااوي -

ياووا  ووح ااووورالم  ا قعوو اوااااعووة ي قوواط هقوو ره هعوويذ اووالس  عوو ا زه يووة  رااعووح عقووكس ااي وور  ااعووح لوويعم 
هوذ األلوب ااعوح يوورم ااهااية ر وا اراقو  هعي وة لوح ااي  ويا  رااهيوا ا ااه الويية   رلهيوة ااويواب ع يوو 

 األ اام ااي ر  ااورالم ااهااية؛ قبياا  ح ه ح
ع ولم ملااي  ااوياب  ح ااه الية ىا  ملااي  كهية رلع ية رما ى رعيية  ريوورم ااويواب ااه الويح  -

لوووااي  ااكهيوووة راالوووع ية  عيبوووة ايوووام ااعلوووبيس ااه الووويح قبووو  ر ووو ا اا وووو    ااويووواب اا وووو   لووور األقبووو  
ياووا  ووح  ا لووععا ةمهووا األلووااي  اارعوويية  يووعم   ح عكلوو  اا عووالل ااه الوويية طييععاووا ااههيووزاااااعووية ااعوو

 اا     اا اهية كااهال ا هاال؛ عرعيو رعر يح
س ا هة  ووه ه رقراهووس ااعووو ي  رااعيووا  األلووب راأل را  ااهلووع كووااعالوىذ ااويوواب يعوورا  يعوو ا قراهووس  -

يبغ   اة م اا ااوياب ااهاعا ا  اح اذ ععس يوه ىاو   و ر  ااويهوة  رااعقا م رعراي  ااوياب  ريااعااح هاها
  ر يا وويا الووعطاقعهاا ويويووة  اوو ات  ووإذ ااويوواب ي ووارس اارعوورس يااويهووة ااهووو  ا ىاوو  ااويهووة اا ويويووة اوو   

 رذ ااويهة ااهو  ا عايعة ابويهة اا ويوية.ييهكذ ااععيي  ق اا 
 أهداف القياس المحاسبي -ثانيا
   2:  ع ويا ااع ي  هذ األل او ملهااوياب ااه اليح ىايلع  اا  

 ؛ير  ا اياب ه الية لح اا ور ااه للا  ال  ا اععا ية ااعح ععم  ح ر ااععيي  قذ األ  اث راا  -
 ؛لةا اعزاها  ااهع عية قب  ها عهبكه ااه لااه للة ر  س ااعح عهعبكاار ااويام يوياب األع -
 ب  معرس راعرم ر ورا هبكية ااه للة ييذ اايع ا ااهااية األا ىااعع و قب  ااعغي ا  ااعح عط م ق -
  يط ل   ااعغي ا  ييع ا زه ية ه   ا.ر 
 ا: أركان القياس المحاسبيلثثا
مغ اض ااوياب  رااارام ه س ااوياب   اعالواعبو ىطا  قهبية ااوياب ر عالباا ر ات عيعا ي    

ورم قهبية ي قام هوالم يعهبية ااوياب  ريرباوياب رااقام ااي  ااوراق  ااهلعا هة  ح قهبية اغام عيعا اع
 3: اليح قب  م يو م كاذ  ليلية لحااوياب ااه

                                                           
 .36ابو اهلل يذ يرلو  ه بو لايا  م:  -1
بدائل القياس المحاسبي ودورها في إدارة األرباح في المنشآت الصناعية )بالتطبيق على ه ه  هعععم ىي اليم ه ه   ىلهاقيس ه ه   بي    -2

 . 140  139  م  م: 2015  1  ه 16  باهعة االر اذ ابعبرم رااعك راربيا  االر اذ  هبب  الصناعية الخرطوم بجوى(المنطقة 
 .145  144  م  م: 2016  2  ااق كة ااع يية ااهع  ا ابعلريا رااعر ي ا    ااوال ا  هع  ط نظرية المحاسبيةه ه  هط    - 3

{ }
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ع ع  قهبية ااوياب قهرها  رمًيا كاذ هباااا قب  ااعية هعي ة اقحا  الخاصية محل القياس: -1
   إذ ااااعية ااعح مذ ااه للة لر هباس ااوياب اقعي  اهعيذ  ر ح هبا   ااوياب ااه اليح  ى ا ها 

 ا اععا يةع ع  قبياا قهبية ااوياب ا  عكرذ ااعع ا  اا و   اقحا هعيذ لر   ث هذ األ  اث 
كها ا  ع ع  قب  ااعية ما ى غي  ااعية ااعع      اا قب  لييس ااهااساابه للة كهييعاعاا مر م ي
هازرذ اامر هع س  ر اذ   ااهااسقب  لييس  اوياب ااطااة اإل عابية ابه للةاا و   كرذ يكرذ ه س ا

 االبعح.
قب   اهوياب ااهلعا م  ح قهبية ااويابيعراو  ره ا المقياس المناسب للخاصية محل القياس: -2
ااعية ه س ااوياب   يح ااه للة ى ا كا   ااااعية ااعع ا  اا و   اب يح قب  لييس ااهااس لح اا

مها ى ا كا   طااعاا   هوياب ابويهة )ر  ا اا و (ل  لر  ااوياب ااهلعا م  ي   ااااعية ه س ااوياب
ر  ا  اا ااوياب ااهلعا م  ح ل   اا ااة لر هوياب ااطااة كع    ااعية ه س ااوياباالح اإل عابية 

 قب  لييس ااهااس  مر ق   لاقا  ااعهس ااهياق ا. ااه عبة  ح االاقة اارا  ا
يكرذ ااا و هذ قهبية ااوياب لر اياب  ق  ها وحدة القياس المميزة للخاصية محل القياس: -3

ااه عرى ااكهح اااعية هعي ة اقحا هعيذ   ي ل    يكيح  وط ع  ي   ره ااهوياب ااه ال  اعهبية 
قب   ايهة  يح ااهق ره لح ه س ابوياب  بر كا      مي ا هذ ع  ي   ره ر  ا ااويابااوياب  يس   ي

ا ة ىا    ر ا ع  ي   ره ااهوياب ااهلعا م رلر هوياب هااح ياإل  يس ااهااس   ال ي   ح ل   اا ااةلي
 )ر  ا اا و (  هذ ع  ي   ره ر  ا اا و  ااههيزا اا   ااويهة هاال )اا ي ا   اا ر   ...(.

يع  ااقام ااوالم يعهبية ااوياب ق ع ا لاها  ح قهبية ااوياب  الشخص القائم بعملية القياس: -4
عا  ح  ااة ق م عرا   ااهواييب ر اع  ااوالهيذ ياا يااعالوو ألذ  عالل قهبية ااوياب عاعب

 ر ا ملاليا ايب  ح ع  ي   رلر ااه ال   ااوالم يعهبية ااوياب ااه اليح ري    ااقام  ااهر رقية
 هلا  قهبية ااوياب مر ملاايياا  وط  يس  ح ع  ي   عالباا مي ا.

 اسبيالقياس المح ومعايير وقيود أساليبالمطلب الثاني: 
ل   هذ ق ا ملااي  ابوياب ااه اليح  رعي   ااه اليح قب  ااعيا  ملبر   عورم قهبية ااوياب    

ع ويواا هذ ل   ااعهبية  ى  مذ قهبية ل او ااه ا  األقب  هبهرقة هذ ااهعايي  ابرعرس ىا  األلااي  
ااوياب  س هذ األلااي ل ا ااهطب  ل     كعرابه ق ا اير   رقبيه هذ االس ا  ااوياب ااه اليح 

  رهعايي   راير  . ى ا ة ىا  ااه اليح 
 أساليب القياس المحاسبي أوال:
      Viekery لحر  ق ا ملااي  هذ مبس ااويام يعهبية ااوياب ااه اليح: 

{ }
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يعم هذ االس ل ا األلبر  ع  ي   عيبة قهبية ااوياب ااه اليية ههابة : أسلوب القياس المباشر -1
ااهي ية قب   ا  علا مر ااااعية ه س ااوياب هياق ا  رذ اا ابة ىا  ها يع و يعهيبة يويهة ااهي  ا 

  1. ياب  ريعيو ملبر  ااوياب ااهياقه س ااو يةملاب   ر ا عر ي  قالاة  يا ية ييذ ااااع
عع  ااويالا  األراية مر ااهياق ا  يهااية ااه اال    أساليب القياس غير المباشرة )المشتقة(: -2
ع طيا ل   ااواق ا  ح هبا   ااوياب قاهة رااوياب ر   ااي  ااوياب ااهقعوة مر غي  ااهياق األل

ااه اليح يعية ااعة  يهع   م ه   يهكذ اعهبية اياب غي  هياق ا مذ ع ي   رذ مذ عكرذ هليراة 
 يعهبية اياب هياق ا.

ااي  ااهقعوة  ح ااوياب  يع  لااي  غي  ااهياق ا مر األلاألااه ال  قب   اقعها  از ا را      
مذ قهبية عقغيس ل   ااييا ا  يه االعاا را باعاا   ية عقغيس ااييا ا  ااه اليية  ى عزاي  ملهية قهب

ااعح لح يهااية األلاب اا   ر   ا علا عععه  ىا     كيي  قب  قهبية ااع بيس ااعح يهكذ ى بازلا ي رذ 
يا مذ مق  ا ىا  مذ ملااي  ااوياب غي  ااهياق ا عع ارس قهبية را  ل  عورم قبيه ملااي  ااوياب ااهقعوة

ب اا ر قالاا   يا ية هعي ة  رالعا ام را علا عقغيس ااييا ا  يه ا باا ااهاعبية  هذ ع هيس رعبهيو  ا 
 ع بيال  هااية.

ه س ااوياب يط يوة هياق ا  ال ي   ا اععا  ها عع   اياب ايهة اا  ث باالعة األه  م ه كر    
 2.غي  هياق اما ى  ي ل  هذ اياب ايهة ل ا اا  ث يط يوة 

هو ملااي  ااوياب ااهقعوة  ة يااع كهععقايه ملااي  ااوياب ة )الجبرية(: يأساليب القياس التحكم -3
ملااي  ااوياب مها راكذ ي  ع  ااي ا اا ليلح يربر  اراق  هر رقية ع كم ملااي  ااوياب ااهقعوة  

ألاا  ااع يز اا اعل قذ ااعو ي ا  راأل كام  ةهاس ل   ااوراق  هها يبعباا ق  ااع كيهح  ر اا عيعو  
 ااقاعية ابوالهيذ يعهبية ااوياب.

 3:اوياب ااع كيهح  ح اا  رو اآلعيةىا  م ه يعم ااببرا ىا  ملااي  ا Ijiri ي يق ر    
عرا   ااهي  ا  ااه طوية عرب  اراق  ه طوية عع كم  ح اطرا  ع يي  قهبية ااوياب ي ات   عى ا ام  -

ويهة اايعبية ابااعية ه س قبياا  ح ىايا  مذ اا ام ه س ااوياب يهاس  عال اا ا قعها ااعح يهكذ 
 ؛ ااوياب

 ار  االو  رس  عالل قهبية ااوياب ييذ األقاام    عهاسىا  ها ليا عز ا  ااي م  رع عييا -
                                                           

 .36لايا  م طالس ااببار   لاام اازريعح  ه بو  -1
 .140ه ه  هط   هرل  االريطح  ه بو لايا  م:  -2
 .111راي   ابح اا يااح     ية ااه الية  ه بو لايا  م:  -3

{ }
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 ي  ااهر رقية اب كم قب  ل ا اااالو.ااوالهيذ يا   ااعهبية  طااها ام ععر   اام ااهعاي
 معايير القياس المحاسبيثانيا: 

كا يكية ااوياب رها يورم قبيه هذ ملب رها يو    ىايوه هوذ  عوالل يعععي  ااهعايي   بوة  يط ييذ ه
 ععبام كااعااح: عايي راألل او ااه ا  ع ويواا هذ قهبية ااوياب  رل   ااه

 ااهر رقية؛ -
 هة؛ااهالا -
 ع ويا؛ااوايبية اب -
 ااوايبية ابوياب ااكهح. -
 ل   ااهعايي :ر ح ها يبح ق ح هربز اكس     
يوع  يااهر رقية  ح ااوياب يع م ا ره ااوياب اعو ي ا  قاعية ي عه  م  ااععيي   :الموضوعية -1

قذ اا والا ي رذ ع  يو ريعي ا قذ ااع يز ااقاعح  ريااعااح  ااوياب ااهر رقح اياب غي  قاعح 
ىذ ق م هر رقية  1 هلعا هح ااورالم ااهااية هذ م اا اااية هذ م  ععيي  قاعح مر ع يز ر ات إلا اه

اط   ا ا يب  ااعرك  هذ ىا  ااااوياب ااه اليح ع    ىا  عع ض ه ا و يعض هلعا هح ااورالم ااهااية 
 2:اه الية قذ ط يا ااع اع  ااعاايةعرا   ق رط ااهر رقية  ح ا

إقوا ا ااويواب ااه الويح ااو   ا هوه م و  ااه الوييذ  اوم يكر ورذ او  عرعووبرا ايوام قو   هوذ ااه الوييذ ي -
 اا عالل؛  ح يو م  ايال قب   يا  ااه ال  رق م ع ابه هها    عالل يب ااىا  
 .ا اععا يةه ى عهايس ااهعبرها  ااه اليية ا والا اا ياا  ااعيا  -
اور ايواب   يهكوذ ايورس  عالبوه مر  رقية ح قو رط ااهر ويوب ااوياب ااه اليح اا     يريااعااح     

لوي ا  ااو ا ا  ااهاعبيوة  او ات كواذ هياورم ااهر ورقية  وح ااه الوية ق  وة اعي اعاا قبياا  ح  ا قعها 
 3ق ي    ك  ه اا:

ذ ااويوواب ااهر وورقح لوور ايوواب غيوو  قاعووح يهع وو  م ووه اوواس هووذ ااع يووز ااقاعووح ابوووالم يعهبيووة م -
 ااوياب؛

 بع وا يهع   م ه يلع   ىا  ق اع  هايعة رم اة ع ي ة؛الر اياب اايس ذ ااوياب ااهر رقح م -

 ذ ااوياب ااهر رقح يهاس  عيبة اعياا ييذ هبهرقة هذ ااهال  يذ رااوالهيذ يااوياب؛م -

                                                           
 .63  م: 1988   ا  اا ا ة ااع يية  يي ر   أصول القياس واالتصال المحاسبيقي   ح ه قح  لهي  ااعياذ   -1
 .251  م: 2004  اا ا  ااعبهية ر ا  اااوا ة  األ  ذ  محاسبةنظرية ال ليذ اا ح رهرهرذ عر يا  ه اذ   -2
  هببوة ااعبورم ا اععوا ية  باهعوة لوطيو     وا  قيواب  اابزالو   القياس في المحاسببة ماهيتبه وقيبودد مبدى تببثرد بالتضبخمعيبا ح ياا اح   -3

 .64  م: 2008  08  ه 08ااهبب  

{ }
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عواب   بة ااهر رقية اوياب هعيذ يا قعها  قب  ه ق  ااعقع  اعرزيوو لو ا ااويواب  ى  يععهو  قبو   -
 عقععا. ااوياب    ااعرزيو األاس

 هوووة ابغووو ض هوووذييا وووا  رااهعبرهوووا  ااه الووويية هالاهوووة مذ عكووورذ اايع وووح هعيوووا  ااهالا  مة:المالء -2
هووة ى ا كا ووو  اووا  ا قبووو  مذ ععكووب عووور ا را وو ة رعووو ي ة قوووذ رعكووورذ لوو   ااهعبرهوووا  هالا  ااويوواب

ي ووة  ريوو ى ه يووة هعااقووحا ااهوورا  ايالووه  ووح ا  ووة ااويوواب  رهووا طوو م قبيووه هووذ عغيوو ا  قبوو  هوو ا   عوو ا ز 
 هة  رقاذ لها:اايعض مذ ااهالا

 هووا ب ااووو ا ا  راوويب : عع ووح عوور ي  ااهعبرهووا  اهاعبووو مببة العامببة للمعلومببات المحاسبببيةالمالء -2-1
 ا هر ب هعيذ؛

عع ووح مذ عكوورذ ااهعبرهووا  هاللهووة ا ووره هعوويذ هووذ ااووو ا ا  رعوو عيط يهووا يوو ا   مببة الخاصببة:المالء -2-2
 ااهلعا م.

 ة ااعاهووة عع ووح هبوواس قهووس ااه الوو   رلوور عوور ي  ااهعبرهووا  ااعووحهوومذ ااهالاههووا لوويا يع ووح ر 
هووة ااااعووة  عو عيط يعووراي  ااهلووعا م ااو   يلووعطيو مذ ي وورس ااهعبرهووا  عييو  هاعبووو ااووو ا ا   مهوا ااهالا

 1.  هعبرها  ععالام هو  هر ب ا ا  ااعاهة ىا
ههاابووة ق وو   اوو ا ا  عاووا  ية : عقووكس ااييا ووا  رااهعبرهووا  ااه الوويية ااقوو ا ملالووالقابليببة للتحقببق -3
 ا  رلو ا يع وح مذ  و رو هعقواياة  راع ويوا مغو اض ه و لعا ام هذ ايس مقاام آا يذ  ر وح  وس ا 

ااييا وووا  رااهعبرهوووا  ااه الووويية ااوووا   اوووة ه ووو ر ا  رااوووا الوووعوالايعاا  رعلوووع   ىاووو  هعووو   هراووورا  يوووه 
 وو  قووذ  عاا  رهطايوعاوا ابهعوو    يغوض اا كااهلوع  ا  راإلبوو ااا  ااه ر وة ااعووح يهكوذ ااع وووا هوذ عوو

 2.اايا م مر ااهلعيي  ه اا ااقام

هويوواب هر وو  كقوو ط ملالووح  الووعا امقووا ا هووا يعطبوو  ااويوواب ااه الوويح  القابليببة للقيبباس الكمببي: -4
ه كز ااهااح ابه للوة رعوا ح  اباوا ااو ر    رعععيو  اار و ا اا و يوة م  وس هويواب اويواب اارمراح اوياب 

اث ااهااية  غي  مذ العا ام ر  ا اا و  كرلاب ابوياب ا  ياي  كاي ا هذ ااهقاكس يلوي  هوا   األهاعبو 
 عيواه ا  اياض ) ح  ااة ااع ام( مر ا يط م قبياا هذ عغي   ح ارعاا ااق الية قب  ه ا  اازهذ  رهذ 

اعا يايوة الوع ا ا ىاو   كها(( هها يلع قح عع يس ااييا ا  ااهاايوة رااعوح ععهو  قبو  األلوعا  اا ) ح  ااة 
 3.األلعا  رااورا ااق الية اب ور  ااعغي ا   ح هلعريا 

                                                           
هابيلع   باهعة عق يذ  لر يا   ه ك ا  سبي في القوائم المالية ودورها في ترشيد قرارات االستثمار، القياس واإلفصاح المحا ر  كال   يوة -1

 . 44  م: 2007
 41  م: 2007   ا   اه   األ  ذ  مقدمة في نظرية المحاسبة والمراجعة ي  ه ه  قب  ي ح قطا   -2
 .30  م: 2003 ا  ااباهعية  ااب ي  اب ق   اإللك   ية   الية،مقدمة في أصول المحاسبة المه قح قي  اا ح  ه ه  قياب ي ر    -3

{ }
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 ثالثا: قيود القياس المحاسبي
  راايبيووة ااهعبرهووا  ااه الوويية عهعربوو  يعووض ااويوور  ع وو  هووذ  اووة ااويوواب ااه الوويح رهر وورقي    

 1 ح:وير  لاعه اابع ويا را قعها  قبياا  ح اعاا  ااو ا ا  رععهاس ااا اعبة ق ه 
ي ووعل قوو م ااعركوو  قووذ  ابووة ااويوواب ااه الوويح إلبوو اا عووو ي ا  عععبووا يااهلووعويس ااوو    عببدم التبكببد: -1

يععووو يووااغهرض   ااه للووة هلووعه ا اكووذ هيوو م اا ر يووة ااوو   يو ووح يع  يوو  اا عيبووة ألغوو اض اإل عوواح 
عوا  ااه عيطووة ااه الويح يعطبو  عي ووح يعوض ا  ع ا ووا  هوذ مبووس ااعاعوم ااه طوووح قبو  ملوواب ااعرا

يااهلعويس  كها مذ ااععيي  اا و   قذ ااا را يرا   ح ا قعيا  يعض ااهوا ي  غيو  ااه كو ا  وح ااهلوعويس 
 ااعح عاعبو  يه   بة ا قعها  قبياا.

ه الووية  غووم اايععيو  ع  يوو    بووة ع يووز ااويواب ااه الوويح مهوو ا عووعيا  وح هبوواس  الخلو من التحيز: -2
طييعووة ااه الووية هووذ باووة رقهبيووة ااعويوويم هووذ ااباووة ماوو ى  ريع ووح ااع يووز مذ م ووه اوو  يكوورذ كييوو ا   وو ا ا

ااهعبرها  اا اعبة قوذ قهبيوة ااويواب ااه الويح   عععوو ياا يوا  رااع ااوة  م  م وه عوم اقعها لوا يه اقواا 
 برا    رذ ه اقاا برا   ما ى.

ويوواب ااه الوويح ري عوو لا  ووح يعوو  لوو ا ااويوو  هووذ اايوو الس ااهعا ووة إلبوو اا قهبيووة اا :الحيطببة والحببذر -3
ريا ا ليعم العيعا  ي يس هعيذ  ع  رار كواذ ه الو  اغو ض ااويواب   يوث   ي يبيذ مر االاة قب  األكا 

ي    ىا   و رث ماطواا  وح ااويواب ااه الويح ريو    ىاو  ااعوراي  لوبيا قبو  ايهوة ااهعبرهوا  ااه الويية 
 اارااو ا اععا   يع ا.  يبعباا غي  هاللهة  عاا  ااو ا ا  أل اا   عهاس

 التحيز في القياس المحاسبيالمطلب الثالث: 
ع يووز ااويوواب ااه الوويح هووذ اا وورال  ااعاهووة ااه ا وووة أليووة قهبيووة ايوواب  يي هووا يكوورذ ععوو   ووال ا 

ع يز ااوياب  ليال ريهكذ ع  يو   ريوو   كييو  هوذ اا اوة  وح ااعبورم اا ايووة   إ وه  وح غااو  األهو  يكورذ 
قاهووة ر ووح ااه الووية ااااعووة  ريععيوو  ااع يووز  ووح ااويوواب  ا بعهاقيووةايالووه  ووح ااعبوورم  كييوو ا ريعووع 

 ى  ى ااهقاكس ااعح عرابه قهبية ااوياب ااه اليح ريهكذ ع  ي  هعا    رمقكااه كاآلعح:
 مصادر تحيز القياس المحاسبي أوال:
 2ري ولم ااع يز  ل  هعا    ىا  االاة م راه قب  اا  ر اآلعح:  
ى ا ا ع   ا اا يا يوة ااعاهوة ابقوام ااووالم يااويواب )ااه الو (  يكورذ هعو    ز قواعد القياس:تحي -1

                                                           
، دارسببة مختلبف الجوانببب المتعلقبة بببالتقييم المحاسببي، المببؤتمر البدولي األول المحاسبببة والمراجعبة فببي ظببل اابيال وح ياارا وح   وواعح ياارا وح -1

 .13  م: 2012 يلهي   04/05  باهعة هليبة  اابزال   بيئة األعمال الدولية
 . 69-67ه بو لايا  م  م   طالس ااببار   لاام اازريعح  -2

{ }
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ر ووح لوو   اا ااووة لووي عل ااع يووز قووذ عطييووا   ااع يووز هوععوو ا قبوو  عطييووا   ووام ااويوواب ااه الوويح  يلووه
  ااع وام اا وا  ااوراق  ااه اليية  ري ا  ببيا ع يز   ام ااوياب ااه اليح  ح ااوورالم ااهاايوة  وح مراوا

 يلي : 

 وو ض ايووا  ر وو ا ااويوواب ااوو   يقووعا ه ووه هيوو م ااعكبيووة ااعا يايووة  ى  يووعم عبالووس عغيوو ا  األلووعا   ووح  -
 ااوياب ااه اليح؛

قوو ا  االهووة إليوو ا ا  يااهعوو ر ا  لوور األلوواب إلكهووا مذ  وو ض اا ر يووة ااوو   يقووعا ه ووه هيوو م هوايبووة ا -
 .اا اس

 ا ا ع  وو ا مذ   ووام ااويوواب ااه الوويح يعهعووو ي  بووة كاهبووة هووذ ى: تحيببز القببائم بالقيبباس المحاسبببي -2
كر ووه يلووعا م  رمذ لووي  ااع يووز  ووح ااويوواب لوور ااوووالم يعهبيووة ااويوواب )ااه الوو (  اا يا يووة رااهر وورقية

الت علواكااعيا  ط يوة     ام ااوياب يقكس ااطئ مر هيااغ  يه  عيبة  عو اااي ا مر اطر  ح ااعطييا
 ااا.  واض)ااا  ا(مر عو ي  ايهة اإل اإل عابح ح عو ي  قه لا  ةيااغر ااهم ييعا اعاا

رل ا يقع ت  ح ل ا اا وره هوذ ااع يوز قو م هر ورقية   وام  :التحيز المشترك في القياس المحاسبي -3
ااوياب ااه اليح اا   يععه  ملبر  ااعكبية ااعا ياية  رايععا  ااه الو  ااو   يوورم يااويواب قوذ اا يا يوة 

قية ااكاهبووة  رلوو ا يعوو ت آاووا  لووبيية قبوو   عووالل اا قوواط مر ااه كووز ااهووااح ابه للووة   ووإ ا عرلووو رااهر وور 
ااه ال   ح عطييا ليالة اا يطة راا    قب  ق اعو  ااوورالم ااهاايوة عكورذ اا عيبوة عو  ح اويم األعورس 

 ة.را اياض عا ح اا يح را قع او يااالال  ااه عهبة رق م ا قع او ياأل ياح ااه عهب
 أشكال تحيز القياس المحاسبي -ثانيا

 1:ل ات ق ا مقكاس ابع يز ااه اليح   ك  ه اا

يرا  ااوياب ااه اليح قكس ع يز ااهر رقية هعو  كواذ قاهوس اا اوة لور ااعاهوس تحيز الموضوعية:  -1
هوة يلوذ  عيبوة ااويواب رااوي رااوعالوا يربور   و ا ز ااهع كم  ح قهبية ااوياب  رقبيه ليكرذ ااوياب هع يو

 اايعبية اب  ث ه س ااوياب.

هوووذ هوووة ق ووو ها   عيوووح ااويالوووا  ااه الووويية يا عيابوووا  ا: يكووورذ ل وووات ع يوووز هالمبببةءتحيبببز المال -2
ي وواوا هلوعا م ااييا وا  ااه الويية هوذ ها بوا   هة يه ى ا لوعيا ا ااعوحا  ريواب ع يز ااهاليلعا هاا

 وووح ه  بوووة ع بيوووس ااييا وووا  ااه الووويية مر هوووة ارذ ااويووواب ق  وووه ا قووورا ع يوووز ااهالقهبيوووة ااويووواب  ريكووو
هعاابعاا  ألذ ااهعبرها  ااه اليية رلح ها با  ل   ااه  بة عكورذ قو ي ا اا لالوية هوذ زاريوة عراي لوا 

 ي غيا  هلعا هح ل   ااييا ا .

                                                           
  . 184 :م  2009   ا  اا اية  قهاذ  األ  ذ  نظريات المحاسبة لي  قطا اهلل االي   -1

{ }
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رااعووح لووح يهاايووة ااه عووبة اا االيووة ابهيووو مقووكاس ااع يووز ااعووح ع قوور  ووح قهبيووة  :تحيببز الموثوقيببة -3
ه اليية قي  ه  باا ااهاعبية ر ح هبااياوا ااعوا ياح رااهلوعويبح  ريقور لو ا ااع يوز  وح األ وراس ااوياب اا

 ياووا اا  ووام ااه الوويح قووذ عوور ي  ااويالووا  ااه الوويية ااهراوورا ياووا مر ااهعوورس قبياووا ااع يوو   ااعووح يعبووز
 ااهلعويبح.

  بالقيمة العادلة قياس عناصر القوائم الماليةالمطلب الرابع: 

يع  يو  طو ا ااويواب ااعوح  يااغوا   ااهعايي  ااه اليية اا رايوة رهعوايي  اإليوالل ااهوااح العهاهوامرا 
ر اوت يإعو ا ا قو ا هعوايي  ااويهوة ااعا اوة(  اا ويوية )األا   ابويهة  ح ع  ي  ااويهة هذ قر اا مذ علاق  

 ووإذ اراقوو  ااويوواب رااعويوويم  مهووا اا  ووام ااه الوويح ااهووااح  (عط ا ووا ااووا  ووح اايعووس األرس  ووح لوو ا ااعوو  )
ىاوو  ععقووكس يقووكس قووام هووذ هيووا ا راراقوو  عووورم ياأللوواب قبوو  هيوو م ااعكبيووة ااعا يايووة  ى ووا ة ااه الوويح 

قبو  ق اعو  ااوورالم ااهاايوة   ح اا لايا  رااعح يعم عطييواا اراق  ااعة ابعوييم راإل  ابلها ه يعطييا 
   ررااعية.  ع  عو م ااه للة ارالم هااية مكا  هع ااية

 م المالية القوائ تحديد عناصرأوال: 

قبوووو   يوووعم هوووذ اوووالس ااووووورالم ااهاايوووة عبهيوووو رععوووو يو اآلاوووا  ااهاايوووة ابعهبيووووا  راأل ووو اث ي ووواااً 
ااعوح عوم ع  يو لا ياهلوة ق اعو  ر   ريع و ل ا ااععو يو يع اعو  ااوورالم ااهاايوة ا اععا يةاعالعاا 

 لح:

قبياووا هووذ ايووس ااه للووة ك عيبووة أل وو اث لووايوة ريعراووو مذ ععوو  ا رلووح هوورا   يووعم االوويط ا  األصببول: -1
ه اوووا ه وووا و ااععوووا ية هلوووعويبية ىاووو  ااه للوووة  رعولوووم ىاووو  األعووورس ااهع اراوووة كاا و يوووة راا و يوووة ااهع اوووة 

رااهعو ا   ريهكوذ ععو يو  راألباوزا رااه قوت  كااههعبكوا  ةهع اراواارااه  ييذ رااهازرذ  راألعرس غيو  
ربر لا ااها   ىا  معرس هبهرلة )ااعي ية( ععهيز يربر  كياذ ها   ياا  لراا كواذ لو ا األعرس  ل  

ااكيواذ  ويويوا كااههعبكووا  رااه قوت  رااهعوو ا   مر كواذ لو ا ااكيوواذ  هزيوا مر اا ر يووا هاوس األلووام راألر اا 
ا  ا اعو اه  مر ااعبا ية  رمعرس غي  هبهرلوة )ااهع ريوة( لوراا كا و  ه و  ا هاوس  وورا ا هعيواز ريو اا

ا و ا اععوا ية ه اوا ىاوو  كا و  غيو  ه و ر ا هاوس ااقوا ا مر ااعاهوس ااهقوع ت يويذ األعورس لور عو  ا ااه و
 1.ااه للة

   يوث األعوس قعو او يىا  عر   ق طاذ هوذ مبوس ا 16ااهعيا  ااه اليح اا راح  ام  ع طيق ر

                                                           
  2014    هطيرقة باهعية  هطيعة باهعة ااع   ه ياح  ر ابة  اابزال 2015مختصر المعايير المحاسبية الدولية اابعا ا   ااا  بهاس  -1

 .13م: 

{ }



المحاسبي بالقيمة العادلة واتخاذ القرارات المالية واإلفصاحالقياس           الفصل الثالث:            

 

 
98 

 1:ياألعس ى  ى ا ع وا ااق طاذ ااعااياذ ا قع اوقب  ق م  م 
ة ه الووييألعووس  ووح ااهيزا يووة ااا:  يووث يععوو و يمسببتقبلية اقتصبباديةالحصببول علببى منفعببة  احتمببال -

 ه ياا لية ابه للة ه عهبة اا  رث؛ااهلعويبية ااهعراعة ه  ا اععا يةق  ها عكرذ ااه ا و 

بيوة مر :  يث يبو  مذ يوعم عوو ي  ااعكأن يكون للبند تكلفة أو قيمة يمكن قياسها بقدر من الموثوقية  -
ااويهة ابي   هو عر ي  ااعية ااهراراية ر اوت يابرلوا هوذ األاطواا ااها يوة مر ااع يوز  هوو ه اقواا اا يطوة 

 راا     ح ىق ا  ااعو ي ا   ح  ا   ق م ااعرك .

يووه  ا قعوو اوااهعورايووة   ووال يبوورز  هووذ  ووح  ااووة قوو م ىهكا يووة عووو ي  عكبيووة ااي وو  مر ايهعووه يووو  ر      
 راكذ يهكذ اإل عاح ق ه قب  قكس ىي ا ا   ح ااورالم ااهااية. هذ األعرس  

اايوة قبو  ااه للوة ع او   عيبوة م و اث لوايوة  ريعراوو مذ يو    ىطياالوا ه ااعزاهوا رلح  الخصوم: -2
  رعولووم ىاو  اعوورم هع اراووة ااععووا يةىاو  عوو  وا  اا بيووة اهورا   ااه للووة ااعووح عكورذ قبوو  قووكس ه وا و 

طا لوا  ا اعوزامرم غيو  هع اراوة كوو رض ااي ورت طريبوة األبوس  ريهكوذ مذ يكورذ راعو  كاا لوايا  اا ال وة
 2.عيس ااعو ي  اوياله هاس ااهاععا  يث ي عيط ي  بة هذ ق م ااعرك  ريعم عي

  م  يهوا ااعزاهاعاوالح عا ح معرس ااه للة رااعح عيو  اهالكاوا يعو  علو ي  بهيوو  حقوق الملكية: -3
ه للة    يوة مر  كر اا قكس ااوا ر ح ابه للة هذ  يثااكر اعاا  ل  يله  يعا ح ااا را  رعاعبو ه

ق كة ع اهذ مر هلالهة مها ياا لية اا   األاي ا  إذ  ورا ااهبكية عقهس كال هذ  مب ااهاس ااهو  ره ر 
 3.راأل ياح ااه عبزا ا  عياطا 

الويية قبو  قوكس عو  وا   و يوة اوالس اايعو ا ااه  ا اععوا يةرلر اازيوا ا  وح ااه وا و  اإليراد )الدخل(: -4
 اابة مر زيا ا  ح األعرس هاس اا عرس قب   و ية هوايس لبعة هياقة مر ااا ها  ااه  اا  مر عايويض 
 ووح اااعوورم هاووس عزريوو  ااوو ال يذ يلووبو علوو ي ا ا وووراام عبووا  ااه للووة ااه  يووة  ريوو ات يع ووهذ عع يووو 

ا ا   عيبووة اهها لووة ااه للووة أل قووطعاا ااعا يووة  ااوو اس كووال هووذ اإليوو ا ا  رااهكالوو    يووث عع وووا اإليوو  
ر اوووت يهلوووهيا  هاعبيوووة هاوووس ااهييعوووا   اا لووورم  اايرالووو   ااعرزيعوووا   اإليبوووا ا   مععوووا  اااووو ها   مهوووا 

اووو  يلوووي  األ قوووطة ااعا يوووة ااهكالووو   عهاوووس ااي ووور  ااعوووح ععرا وووا هوووو عع يوووو ااووو اس راووو  ع اووو  مر   ع 
 4.ابه للة

 يوة يع ا ااه اليية قب  قكس عو  وا   واالس اا ا اععا ية ح ااه ا و  ياضا  ارلح  المصروفات: -5

                                                           
 .104  م: 2000  باهعة قيذ قهب  هع   التقارير المالية أسس األعداد والعرض والتحليل ها ا طا ا قي  ااعاس    -1
 .14ااا  بهاس اابعا ا   ه بو لايا  م:  -2
 .250ه بو لايا  م:  ، ه ه  هط   هرل  االريطح -3
 .14ااا  بهاس اا بعا ا   ه بو لايا  م  -4

{ }
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 وح  وورا ااهبكيوة  هاقو ا عبوت  ا اياضرااعح ع    ىا   ا اعزاها اا بة مر العا ام األعرس مر ع هس 
 ااهععبوة يااعرزيعا  قب  ااهالت.

 ووا  عيبوة اهها لوة ري ات يع هذ عع يو ااهع ر ا  ااالال  ى وا ة ىاو  ااهعو ر ا  ااعوح عع
ااه للوووووة أل قوووووطعاا ااعا يوووووة  رهوووووذ األهابوووووة قبووووو  ااهعووووو ر ا : عكبيوووووة ااهييعوووووا   األبووووور   اإللوووووعالت  
رااهع ر ا  اإل ا ية  رعرا  ااهع ر ا   وح ااغااو  قوكس ااعو  وا  اااا بوة مر  ووم  وح األعورس  مهوا 

ع او  يلوي  األ قوطة ااعا يوة  ر  ااالال   عهاس ي ر ا ما ى ععرا ا هو عع يو ااهع ر ا  را  ع او  م
 يووث   عاعبووو  ووح طييععاووا قووذ  ا اععووا ية ووح ااه ووا و  ا  ايوواضهاووس ااالووال  عابه للووة  ريوو ات  ع

 1ااهع ر ا   رهااااا الال  ييو األعرس غي  ااهع اراة.
 قياس األصول والخصومثانيا: 

   اا  ح ااب رس ااعااح: يعم العا ام ملب هاعبية ابوياب  ح ااورالم ااهااية ريهكذ ق  
 أسس قياس القوائم المالية(:5الجدول رقم )

 الخصوم األصول أسس القياس

 التكلفة التاريخية
علبس يااويهة اا و ية مر اا و ية ااهعا اة مر ااويهة 

معس هعيذ   اع ااااه  رقة  االقعيا ا ااعا اة 
 .ا اع اارااعح عم علبيباا  ح عا يخ 

مر  ا اعزامل  ااهلعبهة هوايس علبس يويهة ااعرا
لح ايهة  و ية مر اا و ية ااهعا اة ااعح يعراو 

 .األقهاس ح هلا  ااعا    ا اعزام  عاا اعلرية 

 التكلفة الجارية
علبس يااويهة اا و ية مر اا و ية ااهعا اة ااعح 

األعس  اعه مر معس  ااع اايب    عاا ى ا عم 
 هكا ئ  ح اارا  اا ااح.

غي  ااهاعرهة اب و ية مر اا و ية ااهعا اة ااويهة 
  ح اارا  اا ااح. ا اعزامااهطبرية اعلرية 

القيمة القابلة للتحصيل 
 )التسوية(

ااويهة اا و ية مر اا و ية ااهعا اة ااعح يهكذ 
اا عرس قبياا  اايا يييو األعس يالعغ اا 

 ه ع م

ااويهة غي  ااهاعرهة اب و ية مر اا و ية ااهعا اة 
 ح ااهلا  ااعا    ا اعزاماهعراو   عاا اعلرية ا

 األقهاس.

 القيمة الحالية
ااويهة اا ااية ااهاعرهة اعا ح ااع  وا  اا و ية 
اا اابة ااهلعويبية ااهعراو اا عرس قبياا هذ 

 األعس  ح ااهلا  ااعا   األقهاس.

ااويهة اا ااية ااهاعرهة اعا ح ع  وا  اا و ية 
رااعح يعراو م اا هطبرية  ااهلعويبية اااا بة

  ح ااهلا  ااعا   األقهاس. ا اعزاماعلرية 
مخاطر القياس المحاسبي وانعكاسها في قب : ااا  اابعا ا   ه هر  طي     يا قعها  ااطاايةهذ ىق ا   المصدر:

  2013  34ه ا ايغ ا   ااع  ااباهعة  باهعة  ا اععا ية  هببة كبية يغ ا  ابعرم ةيالقوائم المالية إبان األزمة العالم
 .239 :م

 
ايهووة األعوورس ق وو  عووا يخ ىايوواس  ا ايوواض ووح  ااووة ربوور  ه قوو  يوو س قبوو   تقيببيم األصببول العينيببة: -1

بووت األعوورس ااه  بووة يااعكبيووة ااعا يايووة قووذ ط يووا عووو ي  عاا لووايا   عووورم ااه للووة يووإب اا عويوويم مراووح ا
ييو ااعا ح األعورس ق و  ىيو ام ميوة هعاهبوة  وهذ  و رو ااويهة ااوايبة ابع عيس يرقب  ايهة ييذ لع  اا

                                                           
 .14ااه بو االايا  م   يب -1

{ }
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بت األعرس  ر ح  ااة ق م ااعهكذ هذ ع  ي  لع  ا لععهااية  اعااه ا لة ااعا ية رااويهة اا يعية/ ااويهة 
 ااييو عو   ااويهة ااوايبة ابع عيس قب  ملاب ااويهة اا يعية األعس.

هووذ ععوو يح اوويم األعوورس ااعي يووة رعو يياووا ىاوو  ايهعاووا  رااهال وو  مذ لوو   ااط يوووة ابعويوويم لووعهكذ      
اا ويوية ااعة  ح  ااة ربر  لرا  قطة علاق  قب  عو ي  ملعا  ااييو األعرس   يث ع  ب األعورس 

اإللعالكوووا  رهبهوووره الوووال   ااعي يوووة  وووح اا لوووايا  قوووو  اإل  اب األرس يعكبيعاوووا ه ورعوووا ه اوووا هبهوووره
  1.ااويهة

يواب األعس هي ليا يهو ا  عكبيعه  ع م ااعكبية لوع  ااقو اا ياإل وا ة ىاو  ة: تقييم األصول المعنوي -2
 :هاووس االلووعا امهلووع  ا رم  ى يوواا آاوو  ابعووس لوو ا األعووس اووايال ااقوو اا غيوو  اار وو ال   ا لووعي ا  لوورم 

اا لوورم ااها يووة اباوو ها  ااوا ر يووة  ريووعم اعووم ميووة اعوورها  ر لوورها  عبا يووة ابعرعووس ىاوو  ااعكبيووة  
  مهوا  وح ا هوعالت اب األعس غي  ااهبهرب  ح قهبيوة  هول ااه للوا  ر ووا اويهعوه ااعا اوة  وح عوا يخريو

معس غي  هبهرب ي رذ عكبية مر هوايس قرض ىلهح هوذ اوالس ه  وة  كرهيوة   يوعم ايالوه  اهعالت ااة 
  ر ووح  ااووة يكووس هووذ األعووس رااه  ووة ا قعوو اويهووو ا  ااويهووة ااعا اووة هيوو ليا  ووح  وواس ااعووا   ااه للووة 

 2األعس يااعيا س يواب يااويهة ااعا اة األعس ااهلعبم. اهعالت
س ااي   يويهة ىقا ا ااعوييم  رااعح عهاوس ااويهوة ااعا اوة عيهرب  ل ا اا هر ب يب نموذج إعادة التقييم: -3

  ريقووع ط ه اإللووعالت اووالس اايعوو ا  ااعاايووة إلقووا ا ااعويوويمر ابي وو  يعووا يخ ىقووا ا ااعويوويم هط ر ووا ه اووا هبهوو
  لعا ام ل ا اا هر ب مذ يكرذ ياإلهكاذ اياب ااويهة ااعا اة ابي   يقكس هرارا.

كليالة ااا  يب  ق  لا  ااعكبية ااعا ياية مر ااويهة ااعا اة    اا هر بيذألااه للة  ااعيا ق          
  ىقوووا ا عويووويم م ووو  عطييوووا عبوووت االيالوووة قبووو  كا وووة هكر وووا   لوووة )ااههعبكوووا  رااهعوووا و رااهعووو ا (   ع ووو

 ااهيا ح يعرب  ىقا ا عوييم ابهيو ااهيا ح ااههبركة هذ ايس ااه للة ر ات اليييذ:
األاو ى  لو  ىقوا ا  ااهيوا حر  ااعا يايوة  يااعكبيوةلواا اويعض ااهيوا ح اويا مر   ألىذ ااعيا  ااه للة  -

 ااعوييم لي    ألذ يكرذ األعرس ااهعقاياة ملب اياب هاعبية؛

  ااه للة األ  س م  ق م عهكيذ ااه للة هذ ا  عواليوة  وح ااعيوا  ااي ور  ااعوح ا عيعو  عيا   ااعيا -
 ايهعاا  وط يا و ع ايم األعرس رعبهيس ااهيزا ية؛

ااعاييعا  ااويهة االراية ااا يعا يخ ىقا ا ااعوييم رااعح عكرذ هي يوة قبو  رعهاس ااويهة ااعا اة اي ر  
الس هوويم ها وح ه عو و  ر وح  ااوة قو م ااوو  ا قبو  ع  يو  ااويهوة اذ رع    ه  م اة هععه ا قب  االرا

                                                           
 .15لرام بهعة ي ايب  ر ا  ه بو لايا  م:  -1
 .143 -140  م  م: 2008   ا  اااوا ة  قهاذ  األ  ذ  ، المحاسبة الدولية ومعاييرها ليذ ااوا ح  هرهرذ  ه اذ -2

{ }
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االووراية ااعا اووة يلووي  ااطييعووة ااهعاععووة اعبووت األعوورس  مر يلووي   وو  ا ييووو عبووت األعوورس يووعم ق وو لا 
 يع  ا لعالت. عو ي  ااويهة ااعا اة هذ االس ه اس اا اس مر ااويهة ا لعي ااية

ااعاييعوووا  لووو ريا  وووح  ااوووة ربووور  ااوووعالو بووورل   مر كييووو  يووويذ ااويهوووة  ريوووعم ىقوووا ا ااعويووويم اي ووور       
يوويذ ااويهعوويذ  ا اوعالواألعوس ااهعووا  عوييهووه ريويذ ااويهووة اا  ع يووة ااهلوببة األعووس  مهووا ى ا اوم يكووذ لوو ا 

ملوعا   اوت   لعو ا ىقا ا ااعوييم كس االث ىا  اهب ل را  ريععي   ات كا يا  ر ات    ا   يعمبرل يا  
 ألعس.ا

اإلطيوواا  يعوو  ا قعوو او ااهيوو لح يبوو  علووبيس األعوورس ااهع ريووة يهووو ا  عكبيعاووا هاعوورها ه اووار     
رميووة الووال  هع اكهووة  ووح ا ايوواض ااويهووة  ريلووبس ق وو  ىقووا ا عوييهاووا يااويهووة ااعا اووة  ووح عووا يخ  ااهعوو اكم

ااويهوووة  ووووة  وووح ا ايووواض ىقوووا ا عويووويم هاعووورها ه اوووا ميوووة اطيووواا هعووو اكم   وووا رميوووة الوووال  هع اكهوووة   
  ع  ي  ااويهة ااعا اة ياا بره ىاو  االورا اا قوط  ر وح  ااوة قو م ربور  لورا برألغ اض ىقا ا ااعوييم ي

 ا قعو اوهطو رح ه وه م  ىطيواا هعو اكم رالوال  ا ايواض ااويهوة  ريوعم   قط يوعم علوبيس األعوس يااعكبيوة
 1ع    لا   الض ىقا ا ااعوييم.ياازيا ا  ح ايهة األعرس ااهع رية  هذ  ورا ااهبكية 

يعو  ا قعو او األراوح األعورس ااهاايوة يوعم يعوا يخ ىقو ا  ااوورالم ااهاايوة ىقوا ا  تقييم األصول الماليبة: -4
 2اياب عبت األعرس رااهعهابة  ح:

ااعوح ععهاوس  وح ااهيوااغ ر   معرس هااية ه عي  ياا ىا  عوا يخ ا لوع واا ريوعم عوييهاوا يعكبيعاوا ااهاعبكوة -
 لووايا  ه ووورم ه ووه ا لووعالت ااهبهووو أل   ووا ا يوويذ لوو ا ااهيبووغ ااى  اباووا األراووح  ووح يووه ق وو  ورهووة ااه

ة يوواألعووبح رااهيبووغ ق وو  الووع وااه  ره ورعووا ه ووه كووس عايوويض  وواعل قووذ الووا ا  ووح ااويهووة مر قوو م اايب
 ؛ابع عيس

األعورس ااهلوع ا  وح ااير عوة معرس هااية هعا ة ابييو ريعم عوييهاا يويهعاا ااعا اة ااعح عع   ياا لية  -
م يويهعاووا ااعيار ووية رياا لووية األعوورس غيوو  ااهلووع ا عووويياالووع  ااهعرلووط ابقووا  األايوو  ابلوو ة ااهاايووة  

 .ااه عهبة/لع  ااييو ااه عهس

عكبيووة ق وو  ى ااااووا ىاوو  ااهاووازذ ر اووت ي عووا ا هوو عيذ  هوو اااعويوويم ااهازر ووا   ووح  تقيببيم المخزونببات: -5
مر ط يووة ااهعرلوط   FIFOمها ياا لية ابها با   عوييم يط يوة اارا   مر  ااعا   مر   ااق اا مر اإل عاب 

عوو  ب ااه للووة هوو ى عوو لر  اوويم ااهازر ووا  ر اووت يهوا  ووة ر   ااهوو بح  رهوو ا ق وو  ب  لووا  ووح  اايووة ااوو ر ا
ر   ى ا كا و   و   عكبيوة ا اااوه  ريكورذ ل وات عو لر  ااويهة ااعا ية ااوايبة ابع ويا ابهازرذ ااهع ح هو

                                                           
 .331 -325 :م    م2009ل طي ة  اابزال    رهي يا ابطياقة راا ق  رااعرزيو  ا  IAS/IFRSالمعايير المحاسبية الدولية غا م قطاط   -1
 .17 :ب  ر ا  ه بو لايا  مايلرام بهعة  ي   -2

{ }
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يوويم ااهاوزرذ ر  و  اا عورس قبيوه  قااويهة ااعا ية ااوايبة ابع ويا معغ  هذ عكبيوة ى اااوه ىاو  ااهاوازذ 
ق وو  اابوو   يووااهيبغ األعووغ  هووا يوويذ ااهيبغوويذ: هيبووغ ااويهووة ااعووا ية ااوايبووة ابع ويووا رعكبيووة ااهاووزرذ ق وو  

 1اا عرس قبيه.
ح ىقووو ا  ااوووورالم ااهاايوووة ااعوووا  ا قوووذ اب وووة ااهعوووايي   لووو  هوووا بووواا  ووو)الخصبببوم(: االلتبببزام تقيبببيم  -6

 ح االهة ااه كز ااهوااح ق و ها يكورذ هوذ ااه عهوس ااع و ية  يا اعزام ا قع اوم عااه اليية اا راية ير ه ي
ايواب هوو ا  لو ا ريهكوذ   يهرا   قب  قكس ه ا و ااععا ية هذ ااه للة يلوي  اطيواا ا اعزاهوا  اا اايوة

 3:كها يبح (39اهعيا  ااه اليح اا راح  ام )اقبيه كها  م  ر ات  2 ةيهراراي اإلطياا

 ؛وايس ااهلعبمه  ااعكبية رلح ااويهة ااعا اة اباياب ا اعزاها  يهو ا -

 .ااهطيرايب  قب  ااه للة مذ عويب ا اعزاها  يويهعاا  يا اعزاميع  ا قع او األراح  -

يوواب األعوورس قووذ ايوواب اااعوورم)ا اعزاها (  ععوو   ووورا ااهبكيووة  ووالض ا قيبباس حقببوق الملكيببة: -7
اإليباييووة اويوواب كووال ااهبهوورقعيذ   عووواب  ووورا ااهبكيووة  لوو   ر ريااعووااح  اووح عع ووهذ اآلاووا  االووبيية

 4طييعة ااه للة كها يبح:

ه وووواو ىايووووه  ه للوووة ووووورا ااهبكيوووة لووووح ايهوووة ا لووووعاها  األرس  ووويذ ى قوووواا اا المؤسسبببة الفرديببببة: -
 ؛  وة ه او ىايه عا ح األ ياح هط ر ا ه ه ااهل ريا  ااقاعية ا لعاها ا   ح  ع ا 

 ورا ااهبكية لح ىبهااح  مب هاس ااق كاا ه او ىايه هبهره اا لايا  اابا ية  شركات التضامن: -
 ؛ابق كاا هو   ر ا ااعيعيس  ل  كس ق يت رق يت

ه األلووام ه وواو ىايووه  ووورا ااهبكيووة لووح هبهووره  ملووهاس ااهوو  ره هووذ بهيووو م وورا شببركات المسبباهمة: -
 ؛األ ياح ااه عبزا

 5يبح:   ك  يع اا  يهااق كا  ااهلالهة ل ات ق ا ط ا اعوييم األلام ااعا ية  ىا  مذر قي    
راا   ييع ض ق   عو ي   Gordonل ا اا هر ب ي هر ب  ي ق : نموذج خصم مقسوم األرباح النقدي - أ

بويهة ااهاعرهة اهولرم األ ياح اا و   ااهعراو  ح ااهلعويس ااويهة ااعا اة ابلام  مذ ااويهة ااعا اة  ااة ا
ااعح يعم اعهاا يهع س ااعال  ااهطبر  هذ ايس ااهلعاه  اععريض  ا   ق م ااعرك  اعبت ااعرزيعا  

                                                           
 . 169-167 :م    م2010اار اة ااز ااا  اابزال      IAS/IFRSالمحاسبة المالية ومعايير المحاسبة الدولية ه ه  يرعيذ   -1
 .15: ااا  بهاس اابعا ا   ه بو لايا  م -2
 .568  567 :م  هي ا   ه بو لايا  م بهعة  ه  مير  عا   ه -3
  مط ر ة  كعر ا  ااطر  اااااث  عاعم محاسبة القيمة العادلة على المؤشرات المالية في المؤسسة االقتصادية استخدامتبثير  ه ى  بة   -4

 .88 :  م2017   باهعة ه ه  اي    يلك ا  اابزال  كبية ااعبرم ا اععا ية رااعبا ية رقبرم ااعليي ه الية  

 .1651  1650م  م:  ه بو لايا  ا ي  هبي  قالر   - 5

{ }
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 اا و ية  رقب  ر ا ااعيغة اآلعية:    





t
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  يث مذ:  
Poوة ابلام( : ااويهة ااعا اة ابلام )ااويهة اا وي 
Dt( هولرم األ ياح ااهلعويبح ابيع ا :t ) 
 K )هع س ااعال  ااهطبر  )هع س اعم : 

رقبوو  ااوو غم هووذ مذ لوو ا اا هوور ب يعلووم ياالوواراة ى  مذ عووعريا  عطييويووه عكهووذ  ووح  اووة ااع يوو   
ع  االووام يهولوورم األ يوواح اا ووو   ىاوو  مبووس غيوو  ه وو ر  )هووا    اايووة( لوو ا يبا وو  مذ ااويهووة اا اايووة الوو

اا ووااح  ووح األبووس اايعيوو  علووار  عووي ًا  راعبووارز عووعريا  اا هوور ب ااعووام ااعووم هولوورم األ يوواح اا ووو    
 طر   ق   هذ اا ها ب ه اا:

ا  عو اض اا ليلوح ا هور ب اا هور ااعوي   ايوا  : zero- Growth Modelنمبوذج النمبو الصبفري  *
ذ عرزيعووا  األ يوواح اا اايووة هلووارية عرزيعووا  األ يوواح هولوورم األ يوواح اا ووو   ااهعراووو  ووح ااهلووعويس  م  م

(  رقبيوووه  وووإذ هعووو س اا هووور  وووح هولووورم األ يووواح اا وووو    D1=D2=D3=Dtااهلوووعويبية رابهيوووو اايووو ا  )
 هلار  ابعي . رااعيغة اا يا ية ا هر ب اا هر ااعي   كاآلعح: 

K

Do
Po  

قام Gordon طر  ل ا اا هر ب هذ ايس  :Growth Model :The Constantنموذج النمو الثابت  *
                        اًل قذ ا ع اض مذ هولرم األ ياح ابلام اارا   ي هر يهع س ااي  رقب  ر ا اآلعح :                                             1963
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 ب لح كاآلعح: راذ ااويهة ااعا اة ابلام ر ا ل ا اا هر  

g

D
p




1
0 

: هع س اا هور اهولورم األ يواح رقبيوه  ورذ ايهوة األلوام ااعا يوة هوو  هور هولورم األ يواح يهعو س g : يث اذ
 ااي  يهكذ  لاياا لح ر ا ااعيغة اآلعية:

 (4هعا اة )

{ }



المحاسبي بالقيمة العادلة واتخاذ القرارات المالية واإلفصاحالقياس           الفصل الثالث:            

 

 
104 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 gK

Div

K

g

K

g

K

g

K

Div

k

gDiv

k

gDiv

k

gDiv

k

Div
P

















































.....
31

31

21

21

1

1
1

1

...
41

31

31

21

21

1

1
0

 

  يث ىذ:  
G  هع س  هر : 

: Div ايع ا األرا  هولرم االام  ح  ااية ا 
هوذ مكاو  اا هوا ب قويرقا  Gordonل   لح ااعيغة ا لا  ااويهة اا ااية اب هر اا الم يع   هور ب 

 ح ااعطييا ار رح طييعة رهعاام اا هر ب  ى  مذ ااهرا  قب  اا هور ب ا عو اض ايوا  هعو س  هور هولورم 
ايا  هع س ااعال  ااهطبر  قي  ااوزهذ  األ ياح  اا   يع   ح اارااو مه ا هااايا  ياإل ا ة ىا  ىذ ا ع اض

مهوو ا غيوو  هويوورس ر اووت اعوورا  ااعالوو  يااع يوو  هووذ ااعراهووس قبوو  لووييس ااهاوواس ملووعا  اايالوو ا )هعوو س ااعالوو  
اااووااح هووذ ااهاوواط ا( لوو ا هووذ با وو  رهووذ با وو  ماوو  ا ووه يهكووذ الووعا ام اا هوور ب ى ا كوواذ هعوو س ااعالوو  

 ووط  مهوا  وح  ااوة كورذ هعو س  هور هولورم األ يواح  (g)األ ياح مكي  هذ هع س  هر هولرم  (K)ااهطبر  
مكيوو  هووذ هعوو س ااعالوو  ااهطبوور    ووإذ ااويهووة ااعا اووة )اا ويويووة( ابلووام لووعكرذ لووااية  كهووا مذ  ووح  ااووة 
علار  هع س ااعال  ااهطبر  هو هع س  هر  ح هولرم األ ياح  إذ ااويهة ااعا اة )اا ويوية( ابلام لعكرذ 

 ة  رايب هذ ااه طا مذ عكرذ ااويهة ااعا اة ابلام لااية مر ها    ااية.  ها    ااي
  نموذج النقد المعادل للسهم العادي: -ب
  ريع  1982 ح ل ة   Newbould  & Mereett ا م  هر ب اا و  ااهعا س ابلام اارا   هذ ايس  

ااعبهح االلعاها  ر ات هذ االس اا و   عطر ا كيي ا  ح اا   ية ااهااية اعر ي   هواييب  ايوة  ح ااع بيس
 لععهاس  EPS  رييلاطة  إذ ل ا اا هر ب  يع ح  ي ية االام اارا   ااعوبي ية CEPSااهعا س ابلام 

األ ياح ااه عبزا هذ ايس ااه للة رايب عرزيعاا كهولرم م ياح  ى  عهاس األ ياح ااه عبزا األ ياح 
أل ياح اا ر   رااعح يهكذ ابه للة ىقا ا العاها لا  رععهاس ااهعيوية  ح ااه للة يع    و هولرم ا

مغ اض عع يح  ي ية االام اارا    ح ى  ات عكبية األ ياح ااه عبزا كهع   هذ هعا   ااعهريس 
ابه للة  كها لر اا اس يهعا   ااعهريس األا ى   ال قذ ى اا  ااو  ا اإل ا ية األلالية ابه للة  

 1ة اب هر ب  ح ااهعا اة ااعااية:رععهاس ااعيغة اا يا ي

                                                           
1
 .212  211  م  م: ه بو لاياببيس كا م ه ارس ااعا  ح   - 

{ }
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 ى  مذ: 
Po :    ااويهة اا ويوية ابلام ااراCEPSt +1  اا و  ااهعا س ابلام اارا   ااهعراو :g هع س اا هر  ح :

 اا و  ااهعا س ابلام اارا  .
اا هر ب اب هر اارلهح  ح  رععبل  هزايا الععهاس ل ا اا هر ب  ح عوييم األلام ااعا ية  ح العيعا  

 ي ية االام ااعا   ابه ا اازه ية ااوا هة ق   هلعرى هعيذ هذ ااهااط ا  كها مذ اا هر ب يععه  قب  
ااييا ا  ااعا ياية ابع ي  يويهة االام يغ ض يغض اا    قذ  لية اا  و  هها يبعس  لاليعاا األاطاا 

اهلعاه  ي    ىا   ي ية االام اارا   كعرال  يعراو ابيبة  رهذ ااهتا   قب  اا هر ب ا ع ا ه ىذ ا
 اا عرس قبياا هلعويال يقكس مكي  هذ هولرم األ ياح.   

( كهووا 18يوعم ايوواب ا يو ا   لو  هووا ر    وح  ووم ااهعيوا  ااه الويح ااوو راح  اوم ) قيباس اإليببرادات: -8
 1يبح:

ايهووة ريووعم ع  يوو   االلووعالممر ااوايووس  يبوو  ايوواب ايهووة ا يوو ا  يااويهووة ااعا اووة ابهوايووس مر اايوو س ااهلووعبم -
 ا قعيوا اإلي ا  قا ا هذ االس قو  ااييو مر عوو يم ااا هوة  رااو   يعهاوس  وح  واعر ا ااييوو هوو األاو  يعويذ 

 ربر  اااعم مر اا لرها  ااعبا ية.

س يععيوو  ااعيووا  ق وو  هيا اووة مر هواي ووة ااي ووالو مر اااوو ها  هووذ  يووب ااطييعووة رااويهووة )هعقوواياة(   -
قهبية عرا  ىي ا ا  رل ا ها يب   م يا ا ياا لية البو هاس اا يط  يث يعيا س ااهر  رذ ااهازرذ  ح هرااوو 

 هاعبية اهراباة ااطب   ح  ي ه  ح هكاذ ه   .

يواا يح اا وابم قوذ  اوت  ريوعم  ا قعو او ح  ااة هيا اة ي اقة مر ا ها  يي ر  غي  هعقواياة  يبو   -
لعا ام ااويهة ااعا اة ابي اقة مر ااا هوة ااهلوعبهة يعو  ععو يباا ياا و يوة مر قويه عب ي  اإلي ا  قذ ط يا ا

 اا و ية ااه راة.
يوع  يوياب اإلي ا  ع  ي  ااويهة ااه ا ة ألعرس ااه للوة مر عايويض اارااوو  وح اعورهاا مر كاللهوا ر 

معوورااا اووالس  عوو ا  لووعا اماوو ها  مر االووهاح ابغيوو  ياهعووا هووذ ااعهبيووا  ااهععبوووة يييووو االووبو مر عووو يم اا
 ه اليية هعي ة.

يااهع ر ا   ح االهة اا اس ق  ها ي قر ل ات  وم  ح ااه ا و  ا قع اويعم  قياس المصروفات: -9
ريهكوذ ايالوه ي  بووة هوذ اااووة  رلوو ا  ااعووزاما اععوا ية ااهلوعويبية يعور  ىاوو   ووم  وح معووس مر زيوا ا  وح 

                                                           
 .298  297: م   عا   بهعة  هي ا   ه بو لايا  م ميره ه   -1

{ }
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مر  ا اعزاهووا يزيووا ا  ووح  ا قعوو اويبوو   يقووكس هعووزاهذ هووو  يااهعوو ر ا  ا قعوو اويع ووح  ووح اارااووو مذ 
  وم  ح األعرس.

يااهعوو ر ا  قبوو  ملوواب مذ ل ووات ا عيوواط هياقوو  ييوو  ااعكوواايو ااهعكيوو ا  ا قعوو اوريووعم كوو ات       
ي ر  ه   ا هذ اا اس  رل ا اإلب اا ااو   يقوا  ىايوه قاهوة يهوايبوة ااعكواايو يواإلي ا ا  يع وهذ  راكعلا 

ريقوووكس هقوووع ت هوووذ  يوووب  اااهعوووزاهذ مر ااهعبهوووو يووواإلي ا ا  مر ااهعووو ر ا  ااعوووح ع قووور هياقووو   قعووو اوا 
 1ااعهبيا  ااهااية مر األ  اث األا ى.

عواب ااهع ر ا  قب  ملاب هو ا  اا وم مر اازيا ا  ح اااعرم ااعوح عو بم قوذ ييوو االوبو مر 
 2ة رل ات ق ا ط ا:عو يم ااا ها  مر االهاح ابغي  يالعا ام معرس ااه لل

ااهياقوو  يوواإلي ا ا   ا عياطاووااأللوواب ااوو   يبوو  مذ يعيووو اويوواب ااهعوو ر ا  ااه ووووة ه الووييا  عيبووة  -
األعوورس ااعووح الووع ي    مر هووو ا   ااع ووااااه ووووة اووالس  عوو ا زه يووة هعي ووة لوور ااعكبيووة ااعا يايووة مر عكبيووة 

 اا    قر االس اايع ا  يلاا؛ ا اعزام

  مذ يعيوووو اويووواب ااهعووو ر ا  ااه ووووة ه الوووييا ر ووووا اعرزيعاوووا قبووو  اايعووو ا  ااعوووح األلوواب ااووو   يبووو -
 ؛ا اع ااالعيا   هذ األعس لر ااعكبية ااعا ياية مر عكبية 

األلاب اا   يب  مذ يعيوو  وح ايواب ااهعو ر ا  ااه وووة ه الوييا  ور   و رااا لور لوع  مر ملوعا   -
 ااه ا و ااعح عم اا عرس قبياا.

 ةيب قياس القيمة العادلأسالثالثا: 
عزر  وا يكايو  هوذ  ااويهة ااعا اة اذ هواييب   رااهعوبيةىذ هواييب ااويهة  ح  س األلراا ااهعغي ا        

هووة ااويهووة ااعا اووة ابويوواب  ووح  ووس يووة ااعا يايووة  رياإل ووا ة ىاوو  هالاااقوويا ية ر اووت هوا  ووة يهووواييب ااعكب
ذ رارايووووة عكوووورذ هاهووووة مي ووووا ايووووس ااهالارااهعوبيووووة  ووووإذ ااهرااهاايووووة ااهعغيوووو ا  ا اععووووا يةاا وووو رو  هووووة  را 

هة رااعح ععلم يع م ااهراراية ععيح يال  ال ا أل  هلعا م  مها قذ كييية ايواب ااويهوة ااعا اوة  وو  ااهالا
  3ييذ هببب هعايي  ااه الية ااهااية م ه يهكذ ايالاا كها يبح:

 ابويهة ااعا اة؛ يععي  االع  ااه     ح لرا  قط م  س هوياب -

ى ا ام يعر    ات  يوعم عوو ي  هوا ى ا كا و  ااويهوة اا  ع يوة ا ييوة هوذ ااويهوة ااعا اوة  رااعوة ابي ور  هاوس  -
                                                           

1
  62م:     م2008 ا  باهعية اإللك   ية  هع     ، إعداد وعرض القوائم المالية في ضوء المعايير المحاسبيةمهيذ لي  م ه  اطيح - 

63 . 
2
 .90 ه    بة  ه بو لايا  م:  - 
على قياس قيمة  SCFتوجهات المعايير الدولية نحو قياس القيمة العادلة واإلفصاح عنها، و أثر تطبيق النظام لرام بهعة  ي ايب  ر ا   -3

باهعة ااع يح  -هوا ية قبهية رقهبية-اا راح اااااث  رس ا عبالا  اا  ياة  ح اا الية  ااهبعو  IFRS-IASاألصول في ظل التوافق مع معايير 
 .09    م: 2017مكعري   24.25يذ هاي    مم اايرااح  اابزال  ميام 

{ }
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  هم ااه  ية راا ال يذ راأل را  ااهااية  ا  هع س اايال ا ااهعغي ؛اا

 ا  علعا م ك ات ااط ا ااعااية اوياب ااويهة ااعا اة:  

  ا األ را  ااهااية ااهقاياة؛األلعا  االراية ااه   -

 ا ها  ااعلعي  هذ باة اا بية؛ -

  ها ب ااعلعي  اا اابية؛ -

 ااع  وا  اا و ية ااهاعرهة. -

 IFRS 13من خالل المعيار المحاسبي الدولي وقد حدد مجلس معايير المحاسبة الدولية ثالثة      

 1:تمثل في التاليم تقنية التقييم تساليب ومداخل لقياس القيمة العادلة باستخداأ

ويشير إلى صافي القيمة القابلة للتحقق التي تعتمد على استخدام األسعار و وباقي  مدخل السوق: -

 المعلومات التي يتم الحصول عليها من متعامالت السوق المتعلقة بأصول والتزامات مماثلة 

مستقبلية أو الدخل ويقوم على تقدير القيمة الحالية لصافي التدفقات النقدية ال مدخل الدخل: -

 والمصاريف .

على أصل مشابه  وهي تكلفة الحصول ،هذا المدخل إلى تكلفة االستبدال ويشير مدخل التكلفة: -

 .ة الخدمةوبالطاقة اإلنتاجية نفسها، أو إمكاني

 

  

                                                           
 .469بهيس  لذ اا با   ه بو لايا  م:  -1

{ }
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 المحاسبي  اإلفصاحماهية المبحث الثاني: 
ط ااها ح   هذ ااعع  مذ يعيوا يع  اإل عاح ااه اليح هذ ااهر رقا  ااهاي ا ابب س  ح اارل 

قوو ض ههوا يبعوس ااه للوا  ع وارس   ااه الويرذ قبو  ىطوا  ه و   اح عواح ي  وح بهيووو ااهلوعا هيذ
عووور ي  ااهعبرهوووا  ااهييووو ا اهوايبوووة األغووو اض ااهاعبيوووة يط يووووة هاللهوووة ا وووهاذ ارالهاوووا رعوا ي لوووا ااهاايوووة 

 اه للة مر اا باا.ل   ااورالم رااعوا ي  لراا كا را هذ  ااس ااهلعا هح 
  اح المحاسبيمفهوم اإلفصالمطلب األول: 

عاعبوو رباووا  اا  و   وورس هياورم ر وو ر  اإل عواح قووذ ااهعبرهوا  اارابوو  عرا  لوا  ووح ااييا ووا   
هووذ هعووااح األطوو او  ا  ااعالاووة ر  ابووا  ااهاايووة ااه قوور ا  ري يووو  اووت ا اووعالو ملالووا هووذ ااووعالو 

  .اإل عاح
 ح المحاسبي أوال: تعريف اإلفصا

يووو لم هوووذ غيعووو و اإل عووواح ااه الووويح ير وووه "قووو ض ااهعبرهوووا  ااهاهوووة ابهلوووعاه يذ رااووو ال يذ ر 
قبوو  لووو ا   اقبووو  ع ويووا م يوواح  ووح ااهلووعويس راوو  عا  للووةااهلووعيي يذ يط يوووة علووهح يووااع ي  يهووو  ا ااه

لالوووية ااعوووح عاوووم اايلوووا  " ى اوووا  ااوووورالم ااهاايوووة ابهيوووو ااهعبرهوووا  األ ر وووهعووو و مي وووا يير  1 "ااعزاهاعاوووا
 2ااو ا ا  اا قي ا." اعاا  اا قب اي ي يث   للةاااا بية قذ ااه

قبوو  م ووه  "هعطبيووا  قوو ض ااهعبرهووا   ووح ااووورالم ااهاايووة ر ووا اهيووا ا  كوو ات اإل عوواحوعوو  يري    
ق عووو  ه الووو   وووح لووو   ااوووورالم ر اوووت يقووورذ بهيوووو األهووور  عو وووح يعووور   ر   ااه الوووية ااهععوووا و قبياوووا

يقووووووكس ره عوووووورى ااووووووورالم ااهاايووووووة  ع عوووووو  اإل عوووووواح ااهوعوووووور  ل ووووووا عووووووبة رايوووووووةاها ية)اابرل يووووووة( ر اا
ريااهعطب ا  ااهلعا هة  ياا  رمي ا يااهال  ا  ااه  وة ياا  ريه ى ها  ياا هوذ عياعويس عبعوس اعبوت 

 3ااورالم ايهة ىقالهية هذ رباة     هلعا هح ل   ااورالم."
ر عيبوة مقهاااوا رعيلوي   اوت يقوكس   هعبرها  قوذ ر وو ااه للوا  عرا مي ا ير ه "  كها ق و   
ريوووزر  هلوووعا هح لووو   ااهعبرهوووا  يعووور ا مكاووو  ر ووور ا        وووح اا اايوووة ىاووو  ربووور  لووو ا اإل عووواحيووو

ااووو ا ا  هووذ ايووس  اعاووا رقووهراية  األهوو  ااوو   يزيووس ااغهوورض قووذ يعووض ااييا ووا  ااهاايووة يهووا يوو ا   ووح 

                                                           
  دراسة حالة عينة من المستثمرين ببورصة الجزائر-الستثماريةأثر عدالة اإلفصاح المحاسبي في ترشيد القرارات ا  مهي ا  يا(  ه هر  بهام -1

 .05م: ه بو لايا 
  م: 2009  20ه    هببة كبية يغ ا  ابعبرم ا اععا ية  ااع اا األزمة المالية العالمية بين مبدأ اإلفصاح والشفافيةلاام ه ه  قير    -2

09. 
  هبعو   راح  رس اا  ام اسبة الدولية في تحسين جودة اإلفصاح المحاسبيأهمية تطبيق معايير المحلعي   ي ح  مرعيو اا     -3

 14-باهعة لع    ب  اايبي ا  اابزال   13(  ISA( رااهعايي  اا راية ابه ابعة )IAS/IFRSااه اليح ااهااح  ح هراباة ااهعايي  اا راية)
 .10  م: 2011 يلهي  

{ }
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 هلوووالهيذ مر هو  ووويذ مر هلوووعاه يذ هعوووراعيذ مر  ووواايذ رغيووو لم هوووذ  ر  األطووو او ااهع يوووة لوووراا كوووا را
   1ااعالاة.
يهكذ ااورس مذ ا  عاح ااه اليح لر ق ض بهيو ااوورالم رااعووا ي  ااهاايوة ابه للوة  راإلقوالذ  

هوووذ مبووووس عووووزر  قبووو  بهيووووو االيالوووا  ااه الوووويية ااعوووح اقعهوووو   قبياوووا  ووووح اقووو ا  لوووو   ااوووورالم ااهاايووووة 
 ل   ااهعبرها  يعر ا مكا  ر ر ا رقهراية. هلعا هح 
 خصائص اإلفصاح المحاسبيثانيا: 

 2يبح:      هعايي  ااه الية اا راية ااع ي  هذ اعالم اإل عاح ااه اليح ره اا ها
بياوووم هوووذ ايوووس مذ عكووورذ اايبوووة ابياوووم رعقوووي  ىاووو  ربووور  مذ عكووورذ ااهعبرهوووا  ااهيعوووح ق اوووا اايبوووة ا -1

 هلعا هح  ات اإل عاح؛
يكرذ اإل عاح  ا هرارايوة ريهعبوت  اوت اإل عواح لو   ااااعوية ق و ها عكورذ ااايوة هوذ األاطواا مذ  -2

 ا  اارااو اا ويوح اعبت ااه للا ؛اابرل ية رعر   اا يا ية  ى  يقي   ات اإل عاح ى
مذ يعهعوو اإل عواح يااهاللهوة رعو عيط لو   ااااعوية يطييعوة ااهعبرهوا  راأللهيوة اا لويية ااوا  رعقوي   -3

 ا قعهوا ااااعوية ىاو  ربور  مذ عكورذ ااهعبرهوا  ااهيعوح ق اوا  ا  عوبة يوااو ا   رعور   ىهكا يوة  ل  
 ااو ا ا ؛  عاا قب   ات اإل عاح كه اال  

مذ عكوورذ اايبووة ابهوا  ووة ريوعوو  ياوو   ااااعووية ىهكا يووة هوا  ووة اإل عوواح اا ووااح هووو  يووب اإل عوواح  -4
 ااه ا. االايا مر  ع  هو ى عاح اباا  هقاياة ا يب

 عليهوالعوامل المؤثرة  المطلب الثاني: أهداف وأهمية اإلفصاح المحاسبي
يععبووووا يهلووووعا هح ه اووووا هووووا  ل ووووات ااع يوووو  هووووذ ااعراهووووس ااعووووح عوووو ا  قبوووو  اإل عوووواح ااه الوووويح  

ي  ووه ااباوووا  ااهلووو راة قوووذ اإل عوواح رلووو عط ا ىاووو  لووو   ااعراهوووس ااهعبرهووا  را عيابووواعام ره اوووا هوووا ع
  ااه اليح. اإل عاحس  يها يبح  اكذ ايس  ات ل ر ح مل او رملهية يقحا هذ ااعيعي

 أوال: أهداف اإلفصاح المحاسبي 
 3هذ مبس:ر ات يا و اإل عاح ااه اليح ىا  عو يم ااهعبرها  ىا  ااهلعا هيذ    

                                                           
علية اإلفصاح المحاسبي في تقليل الفساد المالي واإلداري منظور إداري محاسبي تطبيقي في فاه ي  االاق    االم قبح قه اذ اايياعح   -1

  م: 2016  02ه ااهليبة  اابزال  هببة ااي رث  ح ااعبرم ااهااية رااه اليية  باهعة ه ه  ير ياو    عينة من المصارف في محافظة بابل
86. 

هببة ااي رث  ح ااعبرم  لمحاسبي على إتخاذ القرارات االستثمارية في سوق األوراق المالية،أثر اإلفصاح ايبعبرز  ليذ  اوبيطح األا     -2
 . 121  م: 2016  02ه هليبة  اابزال   اا ااهااية رااه اليية  باهعة ه ه  ير ياو 

مساهمة الجزائرية دراسة حالة شركات اإلفصاح المحاسبي ودورد في دعم نظام الرقابة الداخلية بالشركات اليذ قيقح قها      ر   ا لذ   -3
 . 52  م: 2017  04  هببة ااي رث  ح ااعبرم ااهااية رااه اليية  باهعة ه ه  ير ياو  ق   المساهمة لوالية بسكرة

{ }
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رعوووووو ااع اعووووو  ااهععووووو و ياوووووا رعوووووو يم ااهوووووواييب  ا  ااعالاوووووة ياووووو   ااع اعووووو  ياوووووالو ااهوووووواييب  -
 ؛ه اليية ح ااورالم ااهااية هاس عو ي  ااويهة ااعا اة اي ر  ااهيزا ية ااااهلعا هة 

رعووو ااع اعوو  غيوو  ااهععوو و ياووا رعووو يم هووواييب هييوو ا ااوو   ااع اعوو  هاووس هيبووغ اا وو ال  ااه بووس  -
   ااعح قب  ااه للة هوايس اا يرذ؛ررعو اب ها ا  غي  ااهعع و يه

ابع اعوو  ااهععوو و ياووا  را  عهووا  ال يذ اعويوويم ااهاوواط  عوور ي  ااهعبرهووا  اهلوواق ا ااهلووعاه يذ رااوو  -
 ي  ااهعع و ياا؛رغ
 ااية ي هس ااهوا  ا  ييذ اال را ؛عو يم ااهعبرها  ااهاهة ااعح علهح اهلعا هح ااورالم ااه -
  ية اا اابة راااا بة ااهلعويبية؛عو يم هعبرها  قذ ااع  وا  اا و -
 .العاها اعام  عوييم ااعال  قب ح هلاق ا ااهلعاه يذ  -

 ثانيا: أهمية اإلفصاح المحاسبي
 1:ع يو ملهية اإل عاح ااه اليح هذ   
هعوو   ىذ اووم يكووذ اار يوو  ابع يوو  هووذ ااهلووعا هيذ اب عوورس قبوو  ملووم مذ ااووورالم رااعوووا ي  ااهاايووة لووح  -

عا هيذ ريااعووااح  عوو  عكوورذ ااووورالم ااهاايووة هييوو ا رع  وو  ياوووة ااهلوو  ااهعبرهووا  ااهاهووة  وورس ااه للووة
و ااعح ااوا  اط  ي  هذ مذ يعم ىق ا لا رق  اا يط يوة ه ع هة رهويراة ييذ بهيو األ ا عياباعامرعبيح 

 ااه للة؛هو هعااح 
زيووا ا اااوووة  ووح ااووورالم ااهاايووة هووذ اووالس ه ابععاووا يرالووطة ه ابووو اووا بح ه ايوو   رلوور هووا لووالم  ووح  -

 اإل عاح ااه اليح رزيا ا ملهيعه؛  ار 
 ابووووة ااه للووووا  ااهلووووالهة  ووووح ااعهريووووس قووووذ ط يووووا ااه للووووا   ياز يووووا هيووووة اإل عوووواح مل از ا   -

 ؛ارليب را  ا ا األ اا ااهااح ااكو   رعيح اإل عاح ااه اليح يع  ق طا ملاليا اعا اععا ية
ة ااه للوا   هوذ  يوث ع  يو  ااويهوة يويذ   بوة ااقويا ية ايهواح عاح ااه اليح  ر  لام  ح ع ويوا  -

 ع ووه ل   ااه للا ؛ رااعال  اا  
   وح ىلوااهه  وح زيوا ا ه يعوة ااهعبرهوا  ااهاايوة  هوذ اوالس  للواع يو ملهية اإل عاح ااه الويح ابه -

 ياإلب ااا  راأللااي  ااهر رقة. را اعزاماألاطا   راكعقاوعوبيس ااهااط  ااهااية 
 ثالثا: العوامل المؤثرة على عملية اإلفصاح المحاسبي

ذ اإل عووواح قوووذ م  هعبرهوووا  يوووااورالم ااهاايوووة ايلووو  قهبيوووة ققووورالية  يوووس عربووو  يهكوووذ ااوووورس م     

                                                           
 راية  ح     الة اعي ة هذ ااق كا  اايعواقع االلتزام بمتطلبات اإلفصاح عن السياسات المحاسبية في الجزائر ا ب يذ ي ي  رآا رذ   -1

 .226  م: 2016  02ه اابزال   هببة اا  الا  ا اععا ية ااكهية  باهعة ااع   ه ياح  ر ابة  اابزال  

{ }
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 1هبهرقة هذ ااعراهس ااه ا ا قب  قهبية اإل عاح رهذ ملهاا:
وووورالم اا:   يووو  مذ ععطوووح ااه للوووا  العهاهوووا ااعوووا  وووح نوعيبببة المسبببتخدمين وطبيعبببة احتياجببباتهم -1

 يذ ااووم هعووااح هياقوو ا   يووث يكوورذ هووذ ااطييعووح مذ ااهاايووة اعبييووة ا عيابووا  ااهلووعا هيذ اا ليلوويذ  رااوو
 عاعبو طييعة ااهعبرها  ااهيعح ق اا  ح ااورالم ااهااية يااعالو  رقية ااهلعا هيذ  ح كس  راة.

: رععهاوس  وح ااباوا  ااه  هوة رااهلو راة قوذ عطوري  الجهات المسؤولة عن وضع معبايير اإلفصباح -2
ع ا  هعايي  اإل عاح  ى   بو   و ح ااع يو  هوذ ااو رس رااعوة اا اهيوة ه اوا مذ األطو او ااهو ا ا رع  يم را 

 قب  قهبية اإل عاح غاايا ها عكرذ هذ ااه  ها  ااها ية راا كرهية.
: ياإل وووووا ة ىاووووو  ااه  هوووووا  رااوووووورا يذ ااه بيوووووة  وووووإذ ااه  هوووووا  المنظمبببببات والمؤسسبببببات الدوليبببببة -3

 2رهذ ملم ل   ااه  ها :رااه للا  اا راية هذ األط او ااه ا ا قب  قهبية اإل عاح  
األر ريوووح   ا ع ووا : لووح قيوووا ا قووذ ه  هووة عوو  م  رس (EEA)األوروبيببة  االقتصبباديةالجمعيببة  -3-1

ععهوووس قبووو  ىعووو ا  هبهرقوووة هوووذ ااعرباوووا  ااهععبووووة ياإل عووواح هوووذ  يوووث ااه عووورى راأللووو او رقوووكس 
 اإلقالهية رك ا اإل عاح ااوطاقح. ا بعهاقا 

ايو اا ااهعه لويذ ااهاوس  ر لوا  وح اب وة هكر وة هوذ هبهرقوة هوذ يع :(UN)منظمة األمبم المتحبدة  -3-2
 Commissions on Transactionnel) ووووح هبوووواس هعووووايي  ااه الوووويية اا رايووووة  لوووو   اابب ووووة لووووح 

Corporation.) 
لوووو   ااه  هووووة ااوووو رس األر رييووووة  ووووح رعوووو  م  :(OCDE) االقتصبببباديةمنظمببببة التعبببباون التنميببببة  -3-3

ل   ااه  هوة  وح  العهام اذ رملع اايا ر يرزا  ا  ريهكذيهع  ا األه يكية رااياياإل ا ة ىا  ك  ا راار يا  اا
 ع  ي  اا   األ    اح عاح.

لوح اب وة هقوكبة هوذ ههابويذ ابع يو  هوذ  رس ااعواام   :(IASB)مجلس معايير المحاسبة الدوليبة  -3-4
ااه الووية   يووث  راووة  ااهوو  لوو   اابب ووة يعوو ا   الووا  رمي وواث  ووح لووييس عطووري   100رع ووم مكاوو  هووذ 

معوو    هبهرقوووة هوووذ ااهعووايي  ااهععبووووة ياإل عووواح  رععووو  مكيوو  اب وووة هوووذ با وو  هلوووالهعاا  وووح ااعرا وووا 
رعلايس قهبيا  ااهوا  وة رعطوري  اعوالم اابور ا  ا اعال ا ااه اليح  ر ات هذ االس ع ييا  بم 

 ااهععبوة يااهعبرها  ااهااية.
 

                                                           
هببة اايا ث  باهعة  (،IAS/IFRSخيار الجزائر مع متطلبات اإلفصاح وفق المعايير المحاسبية الدولية )زق ا  م ه    مليي  ه ه    -1

 .84  م: 2010  09ااع  ااع   ه ياح  ر ابة  اابزال   
هببة ااي رث  ح محددات اإلفصاح المحاسبي في الحقل المحاسبي الجزائري وفق النظام المحاسبي المالي، ع يا هلعر   رع يوح   ا    -2

 .81  م: 2016  02ه   هليبة  اابزال باهعة ه ه  ير ياو  ااااعبرم ااهااية رااه اليية  

{ }
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 إلفصاح المحاسبيالمطلب الثالث: أنواع ومقومات وأساليب ا
 ملاليه.  ى ا ة ىا  هورهاعه ر ل ا ااهطب  ىا  م راه اإل عاح ااه اليح  ل عط ا  ح 

 أوال: أنواع اإلفصاح المحاسبي
يع  اإل عاح ااه اليح هذ ااهر رقا  ااهاي ا ابب س  ح اارلط ااها ح   هذ ااعع  مذ يعيوا      

عا هيذ  ريهكووووذ عباووويم م وووراه اإل عوووواح ااه الووويرذ قبووو  ىطووووا  ه ووو   اح عووواح ي  ووووح بهيوووو ااهلووو
 ااه اليح هذ االس ها يبح:

يقووي  ىاوو  هوو ى قووهراية ااعوووا ي  ااهاايووة رملهيووة عغطيعاووا أل  هعبرهووا   اإلفصبباح الكامببل )الشببامل(: -1
 ا  ماوو  ه لوورب قبوو  ااوووا ا  ريوورعح ااع كيووز قبوو   وو ر ا اإل عوواح ااكاهووس هووذ ملهيووة ااووورالم ااهاايووة 

ااوووو ا ا   ر  يوععوو  اإل عووواح قبووو  اا وووالا  عووو   اايوووة اايعووو ا  اعاوووا قبيووه  وووح كهعوو   ملالوووح يععهووو  
ااه الووويية يوووس يهعووو  ىاووو  يعوووض ااراوووالو ااال ووووة اعووورا يخ ااوووورالم ااهاايوووة ااعوووح عووو ا  يقوووكس بووورل   قبووو  

 1هلعا هح عبت ااورالم.
طووو او ااهاايوووة  ى  بهيوووو األ   عيابوووا : ياوووعم اإل عووواح ااعوووا س ياا قايوووة ااهعراز وووة اإلفصببباح العبببادل -2

يعرب  ىا اب ااورالم ااهاايوة رااعووا ي  يااقوكس ااو   ي وهذ قو م عو بيح هعوب ة  لوة هعي وة قبو  هعوب ة 
 2اايلا  األا ى هذ االس ه اقاا هعااح بهيو ل   اايلا  يقكس هعرازذ.

رالم ااهااية : يقهس ع  ي  اا   األ    ااراب  عر ي   هذ ااهعبرها  ااه اليية  ح ااواإلفصاح الكافي -3
رااهعوااح  ا  عيابوا ى  ياعبوو  لو    س  ايواكريهكذ هال  ة مذ هياورم اا و  األ  و  غيو  ه و   يقو

ااوووو ا    وووال قبووو  م وووه يعيوووو ابايووو ا ااعوووح يعهعوووو ياوووا  اعاوووا ياا  بوووة األراووو  كر وووه يووو ا  عوووراي ا هياقووو ا  وووح 
 3ااقام ااهلعيي .

ة رطييعووة ه للووهلووعا هح ااييا ووا  ر وو رو اا: لوور اإل عوواح ااوو   ي اقووح  ابووة اإلفصبباح المالئببم -4
 قاطاا ى  م ه ايب هذ ااهام  وط اإل عواح قوذ ااهعبرهوا  ااهاايوة يوس األلوم مذ عكورذ  ا  ايهوة ره يعوة 

 4ياا لية او ا ا  ااهلعاه يذ راا ال يذ رعع ال  هو  قاط ااه للة ر  ر اا اا اابية.
ملهية ااهاللهة يرعياا م   اعوالم  از يا عيبة  ا  ل ا ااهيارم   اإلفصاح التثقيفي)اإلعالمي(: -5

 ى  ااهطاايووووةح عوووواح ااه الوووويح  اااهعاعوووو   ا عبووووا اا رقيووووة ابهعبرهووووة ااه الوووويية  اوووو ات  إ ووووه يعكووووب 
                                                           

 .11  م: و لاياه بلعي   ي ح  مرعيو اا     -1
  هببووة باهعووة عقوو يذ اب  الووا  رااي وورث االسببتثمار، دور اإلفصبباح المحاسبببي فببي سببوق األوراق الماليببة فببي ترشببيد قببرار اطيووح زيوور  رآاوو رذ -2

 .180  م: 2007  01  ه26ااهبب لر يا  رااوا ر ية   ا اععا يةااعبهية  لبلبة ااعبرم 
 .46م: ه بو لايا  ، ابو اهلل يذ يرلو -3
 .120يبعبرز  ليذ  اويطح األا    ه بو لايا  م:  -4

{ }
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ااوووو ا ا  رهوووذ األهابوووة قبووو  اإل عووواح ااعاوييوووح مر  اعاوووا ياإل عووواح قوووذ ااهعبرهوووا  ااهاللهوووة ألغووو اض 
 1اااايعة رااهازرذ االبعح. عرساإلقالهح  اإل عاح قذ هكر ا  األ

: ااواقوو ا ااعاهووة لوح مذ ااعوووا ي  ااهاايووة يبوو  مذ يوو    اإل عواح  ياووا قووذ كووس هووا اإلفصبباح الوقببائي -6
 ا عبووا يبعباووا غيوو  ه ووببة ألعوو ا  ااقوورذ  رقبوو  ااوو غم هووذ قهرهيووة لوو   ااواقوو ا ى  م اووا ععيوو  قووذ 

ملالا ىا   هاية ااهبعهو  يا وااراالح راا   ااعوبي   اح عاح  ح ااه الية  رلر ها يع و ياإل عاح 
 2ااهعبرها  ااهااية. العا امريعية ااعة ااهلعاه  ااعا   اا   اه ا  ا ه  ر ا قب  

 ثانيا: مقومات اإلفصاح المحاسبي
هعبرهوا   ا  اووة ر الو ا لوراا  وح  ااوس اايهكذ ىبهاس هورها  اإل عاح ااه اليح ااعح عبعوس    

 يها يبح:ااه للة راا باا  
ىذ ع  يو  ااهلوعا م ابهعبرهوة ااه الويية هوذ قور ه هع  وة مر  تحديد المستخدم للمعلومة المحاسببية: -1

ألذ ااهلوعا هيذ ابهعبرهوا    ع  ي  ااارام ااعح يب  عر  لا  ح ااهعبرهة هوذ  يوث ااقوكس رااه وهرذ
  ا هيذ ااه عهوس ربور لمااهلوع ا عيابوا ريبيوح   ااه اليية ااوم هلوعريا  هاعبيوة  وح عيلوي  ااهعبرهوا 

 بووو ات هوووذ األ  وووس ىقووو ا   هووور ب ييعووو ض مذ يبيوووح  ابوووا     رلووو يذ اا هووور بيذ هوووذ ااعوووع  ع ويواهوووا
هلعا م هعويذ هوذ يويذ عبوت اايلوا  ربعبوه ه ور ا ملالويا  وح ع  يو  ميعوا  اإل عواح يعرايوه ااع ايوة ابهوالت 

 3اا ااييذ رااهالت ااه عهبيذ راا ال يذ.
يبوو   يووط ااغوو ض ااوو   علووعا م  يووه ااهعبرهووا   المعلومببات المحاسبببية: اماسببتخدتحديببد أغببراض  -2

ااه اليية يع ع  ملالح  لر ها يع و يهعيا  مر ااعية ااهاللهة   يث عععيو  األلهيوة اا لويية يهاايوة 
ااهعيا  ااكهح  اا   ي     بم مر كهية ااهعبرها  ااه اليية اارابية اإل عاح  رعععي  ااهاللهة ااهعيا  

ا وورقح ااوو   ي وو   طييعووة مر  ووره ااهعبرهووا  ااه الوويية اارابيووة اإل عوواح  اوو ا ععطبوو  ااعووية ااهاللهووة ا
  لووعا امربوور  عووبة رايوووة يوويذ ط يوووة ىقوو ا  ااهعبرهووا  راإل عوواح ق اووا هووذ باووة  رااغوو ض اا ليلووح 

 4ااهعبرها  هذ باة ما ى.
: يعووو  ع  يووو  األطووو او ح عنهببباتحديبببد طبيعبببة ونوعيبببة المعلومبببات المحاسببببية التبببي يجبببب اإلفصبببا -3

عووورعح ه  بوووة ع  يووو  طييعوووة ر رقيوووة ااهعبرهوووة اارابووو   الوووعا اهااااهلوووعا هة ابهعبرهوووا  اوووم ااغووو ض هوووذ 
                                                           

 .53يذ قيقح قها      ر   ا لذ  ه بو لايا  م:  -1
 .85  م: الاق    االم قبح قه اذ اايياعح  ه بو لاياه ي  ا -2
( باإلفصبباح والشببفافية وانعكاسبباتها IFRS/IAS، مببدى إرتببباط المعببايير الدوليببة إلعببداد التقببارير الماليببة ) زيووا  يووريك   لوعي ا ح ه هوو  االووعي  -3

 .105م:   2015  03هببة ااي يس اإلاععا    ااع  على تطوير التقارير المالية، 
 .54يذ قيقح قها      ر   ا لذ  ه بو لايا  م:  -4

{ }
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ع  يوو  ااهعبرهووا  ااهاايووة ااعووح عكوورذ  ووح عووب  ااووورالم ااهاايووة األلالووية  ووح هاووس  اووت عاإل عوواح ق اووا  ري
 ووح  ربر لووا  ار ىي ووا ا  اوويب هووذ اا وو ر   رااهعبرهووا  ااهاايووة األاوو ى ااعووح عكوورذ  ووح قووكس هب وووا

 ااورالم ااهااية األلالية.
ىذ قهبيووة ىقوو ا  ااووورالم ااهاايووة عا ووو ابهيووا ا رمقوو او ر   وويا  هويراووة ايوور  قاهووا  ههووا يربوو   -4

 ح ااورالم رهذ ييذ ملم ااوير  األلهية اا ليية  ربر اهية قب  كهية ر رقية ااهعبرها  ااهير و اير  ع  
 1راا   . ةراا يط

: ىذ ع ويووا ى عوواح ه الوو  يكوورذ هووذ تحديببد أسبباليب وطببرق اإلفصبباح عببن المعلومببات المحاسبببية -5
ملووااي  رطوو ا ى عوواح علووهح يعلووايس ااياووم ر ووهاذ ااه طويووة  ووح ااهعبرهووا  هووذ اووالس  الووعا اماووالس 

بر  ااوورالم  غوم عطور  رععو   ملوااي  ااعو ض ى  مذ ملور   ا طالهااع كيز قب  األهر  اابرل ية اعلايس 
األ لوو  راأل  ووس ا ووهاذ لوواراة  ااهاايووة األلالووية  را  ووا ة ااهب وووا  راإلي ووا ا  ييووو  لوور األلووبر 

 2اايام.
  المحاسبي أساليب وطرق اإلفصاحثالثا: 
ىذ ملهيوووة قووو ض هعبرهوووا  هاللهوووة هوووذ باوووة  ر وووهاذ م  وووس  اوووم ااوووا هوووذ باوووة ماووو ى  بعوووس      

طو ا راأللوااي  هوذ مبوس ع ويوا  اوت  ريهكوذ ىيو از ملوم ااطوو ا م  وس اا الوعا امااه للوا  عع وا ب  وح 
 3راأللااي  اح عاح رلح:

ععو  ااووورالم ااهاايووة هووذ ملووم رلووالس اإل عوواح ااه الوويح  ى  يووعم  اإلفصبباح فببي صببلب القببوائم الماليببة: -1
ذ ااوووورالم ااهاايووة اا ليلوووية لووح اا هيزا يوووة   ياووا اإل عووواح قووذ ااهعبرهوووا  ااهاهووة  ا  ااطييعوووة اا اهيووة  را 

ذ مكاو  ااهعبرهوا  ملهيوة  ا  ر االهة اا اس  االهة ااع  وا  اا و ية  االهة ااعغي ا   وح  وورا ااهوااكيذ   ا 
ااهو هوة  وح ااوورالم لوح  اإل عا ا ااعبة ي قاط ااه للة يب  مذ ع ا   الها  ح عب  را    رمغب  

 اوة.قيا ا قذ ييا ا  هااية يهكذ ايالاا ري  بة قااية هذ اا اة راا
ىذ ر رح ااهلهيا  ابهعبرها  ااه اليية ع    ىاو  المصطلحات والعرض بشكل صحيح:  استخدام -2

لوواراة  اووم ااوووا ا ااووا  ى  مذ ااهعووطب ا  ااغاه ووة رااهياهووة ي ووعل ق اووا قوو م ااياووم  كهووا يبوو  قوو ض 

                                                           
عوح اارط ح  رس راوو   ه اابة  ح هب( على سياسات اإلفصاح في الجزائرSCFإنعكاس النظام المحاسبي )ع يا هلعر   ع يوح   ا    -1

  2013ها   باهعة  هة اا    اارا    اابزال    06-05رآ اا اا  ام ااه اليح ااهااح  ح ااه للا  ااعغي ا رااهعرلطة  ح اابزال   يرهح 
 .5م: 

 .5 يب ااه بو االايا  م:  -2
  هببة باهعة ك كرت اب  الا  اإل لا ية  باهعة ية الدوليةاإلفصاح المحاسبي في ضوء المعايير المحاسبغاز  قي  ااعزيز  لبيهاذ اايياعح   -3

 .8 -6م  م:    2017  02  ااع   02ك كرت  ااع اا  ااهبب  

{ }
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بوة ااقوالعة ااهعبرها  يقكس ع يح رق م  هباا هو غي لا رق م    اا هها ياس يهعو اايعاا  رهوذ األها
 اب  و ى اا  األعرس اااايعة يعا ح ايهعاا اا  ع ية.

هعبرهووا  ااوا عووبة اوورا يووااورالم ااهاايوة ى  م ووه اوويب ياإلهكوواذ قووذ لووح قيوا ا  المالحظببات الهامشببية: -3
ى اا لا  ح عوب  عبوت ااوورالم  رعقوهس ااهال  وا  ااااهقوية قبو  قو ح ابليالوا  ااه الويية  رااعغيو ا  

     رقوو ح أليووة  لوورذ األعوورس اااايعووة رقوو ح األ وو اث ااال وووة اعووا يخ ااووورالم ااهاايووة... ووح لوو   االيالووا
عع واام هوو ااهعبرهوا    رغي لا هذ ااهال  ا   ى  مذ ل   ااهال  ا  يب  مذ عكورذ هاععو ا  رمذ 
 اارا  ا  ح ااورالم ااهااية  رم  عكرذ ععية اايام راإل  ات هذ ايس ااهلعا هيذ.

يعوض األ يواذ عيلوي  مر قو ح   وح : يعطب  األه بعض الفقرات الواردة في القوائم الماليةاإلفصاح ل -4
ى وا ح ق و ها يكورذ هوذ اا و ر   ااو يط يويذ اايووو ا  هوذ  يوب ااوالهوة مر ااوورالم األاو ى  مر ق و ها يووعم 

 ق ح  و ا هعي ة هذ ااورالم ااهااية راا   يعم غاايا قذ ط يا ااهال  ا  ييذ ااورليذ.
عع  ااورالم رااب ارس ااهب وة ى  ى طو ا اإل عواح ااه الويح ى  ععو ض  قوائم والمالحق اإلضافية:ال -5

اابو ارس ااهلوواق ا يقووكس ه يعوس قووذ ااعو يوو  رعو ق  ااهعبرهووا  ااهاايووة  ا  األلهيوة ااااعووة  رعاعبووو 
بووة رهاهووة ابياووم  اابوو ارس ااهب وووة قووذ ااووورالم اإل ووا ية  ووح مذ اااا يووة عووو م هعبرهووا  ى ووا ية ماوو ى هكه

 رل   ااهال ا عكرذ  ياا اا  ية  ح ااع كي  رااقكس رااه عريا .
: ريووعم اإل عوواح يهربوو  لوو   ااط يوووة هووذ الخانببات المقارنببة للقببوائم الماليببة عببن السببنوات الماضببية -6

االس ى ا ة اا ة مر ى  اب قهر  )مقه ا(  ح ااوورالم ااهاايوة عع وهذ هعبرهوا  قوذ االو ة االوايوة   وال 
ذ ل ا األلبر  يهكذ هلعا هح ااهعبرهوا  ااه الويية هوذ ااهوا  وا   هوذ  را لوعيا اقذ اال ة اا ااية  را 

اا لوورم  الووعا امااووو ا ا     ووال قهووا لوويا  إ ووه يهكووذ ابه للووة  اعاووا م م اا ااه للووة ر ووح ي اووت  ووح عويوو
ذ ااه للووا  ااه ا لووة  كهووا رهكا عاووا يووي  ا اععووا  ر  ااه للووة  ووح يا يووة راابوو ارس اإل عووالية اييوواذ ااي

اإل ا ا رهوا هببوب هذ عو ي  ه اا اا لايا  رهذ عو ي   ا لعيا ايهكذ اهلعا هح ااهعبرها  ااه اليية 
قوووذ هلوووعرى  هووور ااه للوووة راا لووو  ااهاايوووة  يوووه رميوووة هال  وووا  هوووذ قووور اا  اوووم   عوووا ا اي عريوووه هوووذ 

 ااهلعا م ار و ااه للة.
 وفق المعايير المحاسبية الدولية قواعد اإلفصاح المحاسبيثالثا: 
ععهاووس ااووورالم ااهاايووة األلالووية اارابوو  قبوو  ااه للووة اإل عوواح ق اووا ر وووا اهووا بوواا  ووح هعووايي       

ااه الوووية اا رايوووة رلوووح االهوووة ااه كوووز ااهوووااح  االهوووة ااووو اس  االهوووة ااعغيووو ا   وووح  وووورا ااهبكيوووة  راالهوووة 
كهوا ع وه   عبوت ااهعوايي  هعطبيوا   يهوا ياوض قو ض لو   ااع  وا  اا و يوة  يإ وا ة ىاو  اإلي وا ا   

{ }
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 ااورالم رااهعبرها  ااراب  اإل عاح ق اا لراا  ح عب  ل   ااورالم مر  ح اإلي ا ا .
عبو   اإلقوا ا ى  م وه   يربو  هعيووا  را و   ووط يع وارس اإل عوواح ااه الويح ركيييوة قو ض ااووورالم     

هعوايي  االم ااهاايوة رااليالوا  ااه الويية  ريوااطيو  وإذ بهيوو ااهااية هذ  يث قكس ره عورى رليكوس ااوورا
ااهطبووور   رهوووذ ملوووم هعوووايي    عووواحاإلريووو ك  ااكايووو  ه اوووا هلوووعرى اإل عووواح ااهطبووور   اا رايوووة ع ووو   

ىا  ق ض ااييا ا  ااهااية راإل عواح ق اوا لور ااهعيوا  ااه الويح ااو راح   ااه اليية اا راية اا   عط ا
هووذ قووام  ايعوو اارمعوويح لووا   ااهيعوورس  1997لوو   ااهعيووا  قووام  اقعهوو اووو  ر   1997األرس ااهعوو س قووام 

1998.1 
 2ر   ا أللهية ميعا  اإل عاح  ح عبت ااهعايي     ك  ملم اراق  اإل عاح ااه عرم قبياا:    
اااالاوة  ا قعيوا ا راو  مربو  لو ا ااهعيوا  قبو  اإل ا ا ه اقواا  اإلفصاح عن السياسبات المحاسببية: -1
راا و    عيورا اابورل   ةااليالوة األ  وس: اا يطو  اعيوا اعااية ا ى ااهيا بة ييذ االيالا  ااه الويية ا

 قب  ااقكس  راأللهية اا ليية.
يعاال ااهعيا  ااه اليح ااو راح  المعلومات التي يجب اإلفصاح عنها في البيانات المالية المنشورة: -2

ة رييوواذ ه الووييااييا ووا  ااهاايووة ااعووح عقووهس ااهيزا يووة اااألرس ااهعبرهووا  ااعووح يبوو  اإل عوواح ق اووا  ووح 
هكهالعاوووا  ىذ هوووذ ااووو اس رااهال  وووا  قبووو  ااييا وووا  األاووو ى ااهب ووووة يعبوووت ااييا وووا  رااعوووح ععيووو  بوووزاا 

هعطبيوووا  اإل عووواح ااعوووح ي ووو  لا لووو ا ااهعيوووا  ى هوووا عهاوووس اا ووو  األ  ووو  اح عووواح ااهطبووور   وووح ااييا وووا  
 يووعم اإلقووا ا ىاياووا  ووح ااهعووايي  ااه الوويية ااعووا  ا يقوورذ ااهر وورقا  ااه الوويية ااهاايووة  مهووا ااعياعوويس 

 ااهاعبية.
 ريهكذ عع يو اراق  اإل عاح ااهقهراة  ح ل   ااهعيا  ىا :

 اراق  ااعة ياإل عاح ااعام؛ -
 ة؛اه اليياراق  ااعة ياإل عاح  ح ااهيزا ية ا -
 إل عاح قذ ااهعبرها  االهة اا اس؛اراق  ااعة يا -
 االهة ااعغي ا   ح  ورا ااهبكية؛ اراق  ااعة ياإل عاح قذ ااهعبرها  -
 اراق  ااعة ياإل عاح  ح االهة ااع  ا اا و  . -
 

                                                           
 .288 ا ب يذ ي ي  رآا رذ  ه بو لايا  م:  -1
 سة ميدانية لبعض البنوكدرا–االفصاح المحاسبي في القوائم المالية للبنوك وفق المعايير المحاسبية الدولية  متطلباتيذ   ب زري ة   -2

 . 60  59  م  م:2015  15 ه  لطيو  اابزال   01هببة ااعبرم ا اععا ية رقبرم ااعليي   باهعة لطيو   الجزائرية

{ }
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 النظام المحاسبي المالي الجزائرياإلفصاح المحاسبي حسب : رابعالمطلب ال
ابهعوايي   باا اا  ام ااه اليح هرايا ملهية كيي ا اح عاح ااه اليح  هوذ اوالس ىقطواا األراريوة 

ااهععبووووة يإقووو ا  رقووو ض ااوووورالم ااهاايوووة  رلووو ا يغيوووة اكعلوووا  ااوووورالم ااهاايوووة ااهعووو ا يهعووو ااية رااقووويا ية 
رعوبيم اايو را راا ووالم ااهربور ا يي اوا ريويذ ااوورالم ااهع ر وة  لو  ااهعوايي  ااه الويية رااهاايوة  ى  

اه اليية ااعح يراح ااا اا  وام ااه الويح ااهوااح يععي  ااهعيا  ااه اليح اا راح األرس هذ ملم ااهعايي  ا
ملهية كيي ا  عيبة  ر    ح ع لويذ  رقيوة ااهعبرهوة ااهع ر وة  وح ااوورالم ااهاايوة  رااعوح عععيو  م اا هاهوة 

 IAS7عووور   هعبرهوووا  كا يوووة رهراراوووة راايبوووة ابهوا  وووة  ياإل وووا ة ىاووو  ااهعيوووا  ااه الووويح ااووو راح االوووايو 
 1ب رس ع  وا  ااازي ة.ااهععبا يكييية ر و 

   القوائم المالية والواجب اإلفصاح عنها  أوال:
رااهع ووهذ اا  ووام   2007  وور هي  25ااهوو  ف  ووح   11/07هووذ ااوووا رذ  اووم  25 لوو  ااهووا ا  

 2اعح ع اس  ح هباس عطييا ل ا ااوا رذ ااكقر ا  ااهااية ااعااية:اعع  ااه للة  ااه اليح ااهااح
 ااهيزا ية؛ -
 اا عالل؛ لايا   -
 اازي ة )االهة ااع  وا  اا و ية(؛ب رس ليراة ا -
 ب رس عغي  األهراس ااااعة؛ -
 ب ارس ااهال ا راإلي ا ا . -
 3هاعع  اكس االهة قب    ى: ق حيبح  ر ح ها   
لووح هوو آا قاكلووة ابر ووو ااهووااح ابه للووة  ووح راوو  هعوويذ  عيوويذ هووا اوو ى ااه للووة هووذ  الميزانيببة: -1

هوووذ ايوووس ااهوووالت مر هوووذ ايوووس ااغيووو   كهوووا عيووويذ ااهيزا يوووة ااه كوووز ااهوووااح  ا ااعزاهووورهوووا قبياوووا هوووذ  معووورس
 يث ي ا   وح اابا و  األيهوذ األعورس  ر وح اابا و   Tرعرا  قكس اا  و   ابه للة  ح ا  ة هعي ة

 األيل  اااعرم.
لح قيا ا قذ عو ي   يييذ  عيبة مقهاس ااه للة االس  ر ا ه اليية هعي ة   جدول حساب النتائج: -2

ريع ووهذ ق اعوو  اإليوو ا ا  رق اعوو  ااهعووا يو  يووث يكوورذ اايوو ا يي اهووا  يووح مر الووا ا ااوو ر ا  رعهاووس 
اإلي ا ا  ع  وا   اابة  عيبة ييو االبو رااا ها   يي ها عهاس ااهعا يو ااهرا   ااهلعا هة مر ااه  رقة 

                                                           
 .105م:  ه بو لايا زغ ا  م ه   هابر ح  عيهة   -1
 .5  م:74ابهار ية اابزال ية  ااع     ااهع هذ اا  ام ااه اليح ااهااح  ااب ي ا اا لهية ا2007 ر هي  25  11-07اا رذ  -2
 .44-40  م  م: 2010  1  ي رذ  ا   ق   ب(IAS/IFRS، الواضح في المحاسبة المالية وفق المعايير الدولية )يذ  ييح   ي ة -3

{ }
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 هذ ايس ااه للة يا و اا عرس قب  ىي ا ا .
   ااوالهة هذ ع  ي  ااه كز ااهااح ابه للة  ح ا  وة زه يوة هعي وة : عهكذ لجدول التدفقات النقدية -3

رلوور يهاايووة  عووي  ابعوو  وا  اا و يووة ااوورا  ا ابه للووة رااعووا  ا ه اووا ما وواا   لووح قووا ا  اايووة االوو ة ااهاايووة
   ااعهريبية راا ملهااية  ح ااه للة االس  ر ا ه اليية هعي ة.ا لعغالايةااويام يااعهبيا  

اوالس  ر ا  لح االهة عر ح ااعغي ا  ااعح عط م قب  األهوراس ااااعوة ر األموال الخاصة:جدول تغي -4
 ا اععوووا  ه الووويية هعي وووة  رعوووز ا  األهوووراس ااااعوووة ياأل يووواح رعووو وم يااالوووال  اا اعبوووة قوووذ اا قووواط 

 ابه للة  كها ع وم يعرزيو  عم األ ياح.
ع عور  قبو  كوس ااعياعويس ااهععبووة يإقو ا   لح االهة  ا ية   يقع ط مذ عكرذ  ح بو رس  المالحق: -5

رااع وازس يويذ  ا  عيواطااورالم ااهاايوة االوايوة هوذ طو ا ه الويية هععهو ا  عر وي ا   يهوا ياوم ااقو اكة  
 هووووذعقوووو ا  اايم رغي لووووا هووووذ ااهعبرهووووا  ااعر ووووي ية ااعووووح يهكووووذ مذ علووووبس  ووووح يووووايوووو ا  ااعواار وووو ا  ر 
 ااعي ا .

 :بي في الجزائرمحددات اإلفصاح المحاس :ثانيا
اح عوواح ااه الوويح  ووح اابزالوو  قبوو  اوو ااا أللووم    ععهوو   ووح عووو يم ااه وو  ا  راا وورايط ااهوو ط ا  

 1رااهع هذ اا  ام ااه اليح ااهااح: 11-07 ام  واط ااوا رذ 
 : التعريف ومجال التطبيق للقانون -1

  ام اع  يم ااهعبرها  ااهاايوة " ع ارس اايعس األرس هذ ل ا ااوا رذ عع يو ااه الية ااهااية ير اا  
يلهح يعازيذ هعطيا  ااق ية ق  ية رعع يياا رعويهاا رعلبيباا  رقو ض كقورو ععكوب عور ا عوا اة 

 رر عية ازي عه  ح  ااية اال ة ااهااية." ااهااية رههعبكا  ااكياذ ر باقعه قذ اار عية
ااكيا وا  يهلوت ه الوية هاايوة  مهوا هبواس عطييوا اا  وام ااه الويح ااهوااح  وو  ماوزم ااهقو ه يعوض  
 رلح:
 ااق كا  اااا عة ابوا رذ ااعبا  ؛ -
 ااععار يا ؛ -
األقووواام ااطييعيووويذ مر ااهع ووورييذ ااه عبووورذ ابلوووبو مر اااووو ها  ااعبا يوووة رااغيووو  ااعبا يوووة ى ا كوووا را  -

 يها لرذ  قاطا  ااععا ية هي ية قب  قهبيا  هعك  ا؛
 ا عيذ ا ات يهرب   م اا ر ح مر ع  يهح. كس األقاام ااطييعييذ مر ااهع رييذ ااا -

                                                           
 بو لايا  م  ه محددات اإلفصاح المحاسبي في الحقل المحاسبي الجزائري وفق النظام المحاسبي المالي،ع يا هلعر   ع يوح   ا    -1

 . 84-82م: 

{ }



المحاسبي بالقيمة العادلة واتخاذ القرارات المالية واإلفصاحالقياس           الفصل الثالث:            

 

 
119 

 اإلطار التصوري والمبادئ المحاسبية والمعايير المحاسبية: -2
ااط يووووة ااه الووويية  رااعيوووا  رعرريباوووا ايوووس إلقووو ا  ااهعوووايي  ااه الووويية اإلطوووا  ااععووور   يععيووو    

 ااهاللهة.
لووية ااععاوو   الووه ا يه )ه ا قوو ا هيووا ا هععووا و قبياووا رلووحااه الوويح ااهووااح يع ووهذ اا  ووام ر   

 ا اععوا    اايبية ابيام  راا  اة  ااهعو ااية  اايبيوة ااهوا  وة  ااعكبيوة ااعا يايوة  ملويوية اارااوو ا لعغالس
 ( ااهعايي  ااعااية:SCFاا  ام ااه اليح ااهااح )قب  ااه ا  ااوا ر ح(  راو  عي   

  ؛اراق  عوييم ر لا  األعرس راااعرم راألقياا رااه عبا -
 ه عرى ااكقرو ااهااية ركييية ق  اا. -
 م المحاسبة:يتنظ -3
 ا  ع وووام ااعزاهوووا اا لووو ا اا  وووام  مذ علوووعر ح ااه الوووية ااهقووو ه ااكيا وووا  ااعوووح عووو اس  وووح  طووو يبوووزم -

 رااهع ااية رااقيا ية ااهععبوة يااهعبرها  ااعح يعااباا رع ااياا رعع  اا رع  م قب  عيبيغاا؛
عهبة اارط ية رمذ ع ورس اويم ااعهبيوا  ااعوح عبو   يااعهبوة األب ييوة ابعهبوة يب  مذ عهلت ااه الية ياا -

 اارط ية؛
يب  قب  كس ااكيا ا  ااعح عو اس  وح ىطوا  لو ا اا  وام مذ عبو   قهبيوة بو   هوذ  يوث ااكوم رااويهوة  -

 ه ا  ح اال ة قب  األاس؛
وووة ايرعيووة  ريبوو  مذ يووعم ااعلووبيس  لوو  ااويوو  ااهووز رب  ريبوو  مذ ععوور   كووس قهبيووة قبوو  ه بووو رراي -

 ( قق  ل را  قب  األاس؛10ع ع م  ياا ااع عي  اازه ح ري عي  ياا اه ا )
يهكوووذ ابكيوووواذ مذ يلووووعا م اإلقووووالم اآلاووووح  راكووووذ يبووو  مذ ععوووور   هوع وووويا  اا يوووو  رااعوووو و راألهووووذ  -

 ااهعطيا . رالع باهرااهع ااية 
  الكشوف المالية: -4
 ة رعقوووهس لووو   ااكقووورو هوووا يبوووح: )ااهيزا يوووة   لوووايا  ععووو  ااكقووورو ااهاايوووة هووو ا قبووو  األاوووس  وووح االووو -

 اا عالل  ب رس ااع  وا  اا و ية  ب رس عغي ا  األهراس ااااعة(؛
هيزا يوووة  ر لوووايا  ااااهب وووا يووويذ ااوراقووو  رطووو ا ااه الووويية ااهلوووعا هة ريووور   هعبرهوووا  هكهبوووة قوووذ  -

 اا عالل؛
( م يعة مقوا  هوذ عوا يخ ىايواس 04  )ع   هل راية ااهلي يذ هذ مبس ماعا رع يطعع  ل   ااكقرو  -

 اال ة ااهااية؛
رمذ عكوورذ هع ر ووة يقووكس يلووهح يهوا  ووة االوو ة   يبوو  مذ ععوو ض ااكقوورو ااهاايووة يااعهبووة اارط يووة -

{ }
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 اا ااية هو لايوعاا؛
 يلوهي   غيو  م وه  31عكورذ  وح ( ىا ح قق  قوا ا ر 12ااهااية يو )عع  اايع ا ااعح ععي  ق اا ااكقرو  -

  ات ى ا كا   طييعة اا قاط   علهح. العا اايهكذ 
 الحسابات المجمعة والحسابات المدمجة: -5
ماووزم ااهقوو ه كووس كيوواذ يكوورذ هووو   مر  قوواطه اا ليلووح  ووح اإلابوويم  ريقوو و قبوو  قوو ا كيا ووا  مذ يعوو   -

 كقرو هااية  ح كس ل ة عكرذ ه هبة ابهبهره ااهكرذ اكس ل   ااكيا ا ؛
اا عة ا يب لبطة ااو ا   ااععا يةاارط ح  ااعح عقكس هبهرقة  عع  ااكيا ا  ااهربر ا قب  اإلابيم -

ااهربر   ااس اإلابيم اارط ح راا به  رذ مذ ع يط يي اها  رايط اا ر ية هايه ة  مذ عع  رع ق   لوايا  
 ع ق   لايا  ه كية كر اا كياذ را  .

 تغيير التقديرات والطرق المحاسبية: -6
ط ا ااه اليية  ريب  مذ يكرذ  ات هذ مبس ااعغيي  ااعو ي ا  مر اا  ام يعطح ااكياذ ىهكا ية ىب اا  -

ل و ملالح رلر ع ليذ  رقية ااكقرو ااهااية  ريلوهح ياا عورس قبو  هعبرهوا  هاايوة مكاو  هرارايوة  
 مر ق  اا  ح ىطا  ع  يم ب ي ؛

طيواووا ااكيوواذ رااهها لووا  ااعووح ي را عياايووا عغييوو  ااهيووا ا رااوراقوو  اعغييوو  ااطوو ا ااه الوويية ياووم  -
 إلق ا  رق ض ااورالم ااهااية.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

{ }
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 : تقييم األداء الماليلثالمبحث الثا
رقب  ااي م ااهعا ة رااهعراا  ااعح يهكذ مذ  اا عي واط ر  ارعاااكح عوو م  ى ا ا قب   واط      

إل ا ا ايووزر   ا  ياقعيوويقووكس اووام اهووااح ا لووا اايقووكس قووام  رمكوواذ   يوو  اهووا هووذ عويوويم م االووا   عرابااووا
ع ليذ م اا    رعلاق  ل   األاي ا  حاعاا  ااو ا ا  ااهاايةااعح عععي  ملاب قهبية هياليم ااهعبرها  ر ااي

 ااعح ا  ع ا  هلعويال.  ح هراباة ااع  يا  ااه للة يقكس قام  ى ا ة ىا  هلاق عاا
 ألداء المالياالمطلب األول: مفاهيم حول 

 ار يع  هيارها برل يا رلاها ياا لية  األ اا ااهااح  ع و مر  األ اا عع يوايس مذ  عط ا ىا       
 ااة اكا ة م قطة ااه للة  رلر ااه آا ااعح ععكب ر و ااه للة هذ هاعبو برا ياا  "ابه للة  األ اا 

ريع و األ اا قب  م ه "  بة ا باز  1 " ار اايعس اا   علع  كا ة األط او  ح ااه للة اععزيز 
ا عكاب او  ا  "األ اا ير ه  ععي كها ي 2 ألل او رااغايا   اااطط رااي اهل ااعح ععط   ح ااه للة"ا

ااه للة راايبيعاا قب  ع ويا األل او  م  م ه ا عكاب اكييية العا ام ااه للة ابهرا   ااهااية راايق ية 
  3"رالعغالااا يااعر ا ااعح عبعباا اا  ا قب  ع ويا مل ا اا.

راايق ية هرا  لا ااهااية   حااع كم  ى ا ا ااه للة قب هو  ا  عبيه يهكذ ااورس يرذ األ اا لر     
 .يا مل ا اا رع يي  اططاا ااهلط اااهعا ة رعر يياا يط يوة ااه الية اع و

 المالي أوال: مفهوم األداء
اهووااح "يعيوو  قووذ كباووا ععوو   ووح مذ األ اا ااكووذ  اووأل اا ااهووااح  ووو  ر    هيوواليم قوو ا رهاعبيووةا 

ايووه هووذ  عووالل  ووح  اايووة  عوو ا هاايووة هعي ووة  رلووح عاووعم مر  ىعويوويم  قوواط ااه للووة  ووح  وورا هووا عرعووب  
يع ويا يبرل األل او ااهاططة رااه   ا هو ها  راا يا يوياب كيااا ااه للة  ح العا ام ااهرا   ااهعا ة 

 4.هرا   يق ية مر  ملهااية"لراا كا   
ي كووز قبوو  الووعا ام ه قوو ا  هاايووة ااهووااح ااهياوورم اا وويا أل اا ااه للووا   يووث يهاووس األ اا ر    

م وه ااو اقم األلالوح األقهواس ااهاعبيوة  قبو ااه للوا  قذ م اا  يعي كها اوياب ه ى ا باز األل او  ر 
ة ييوو م الووعاها ية  ووح هيووا يذ اه للووا ووة ااهوورا   ااهاايووة رعزريوو  اة  ريلووالم  ووح ىعه للووااعووح عها لوواا اا

                                                           
1
   ا  أساسيات األداء وبطاقة التقييم المتوازن-سلسلة ادارة األداء االستراتيجيرالس ه ه  عي ح ا  يلح  طال  ه لذ ه عر  ااغاايح   - 

 . 39  م:2009رالس اب ق   قهاذ  
2- Alain Ch. Martinet et Ahmed Silen. Lexique de Gestion. 5

émé
 édition. Dalloz. Paris. 2000. P 320.    

 .38رالس ه ه  عي ح ا  يلح  طال  ه لذ ه عر  ااغاايح  ه بو لايا  م:  -3
4
هببة ااعبرم ا  لا ية  ااع   األرس  باهعة ه ه  اي    يلك ا  اابزال   األداء بين الكفاءة والفاعلية: مفهوم وتقييم، قي  ااهبيت هزلر ا   - 

 95  م: 2001

{ }
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رق  وه ااويعض    1األ اا ااهاعبية رااعح علواق  قبو  عبييوة ا عيابوا  معو ا  ااهعوااح رع ويوا ملو ا ام"
قب  م ه "ه ى ا  ا ااه للوة قبو  الوعغالس األهاوس اهرا  لوا ااهاايوة  وح ا لوعا ام ااوعوي  رطريوس األهو  

  2.هذ مبس عقكيس ا را"
ه ووة مر ااه ع  ا قب   را هعايي  ه   ا لبيا ير ه " اياب اا عالل اامي ا أل اا ااهااح وع  ياير 

يويذ اا عوالل رهذ ام ه ى ع ويا األل او اهع  ة اايعاايوة رع  يو  األلهيوة اا لويية   اع  ي  ها يهكذ اياله
  3.هها يلهح ياا كم قب    بة ااكيااا"رااهرا   ااهلعا هة 
عر يووو األهاووس اهرا  لووا ااقبوو  هووو  ا ااه للووة  يعكووب  اا ااهووااحمذ األ  لووعطيو ااووورس رههووا لوويا

ر اوووت يهوا  وووة اا عوووالل ااهاايوووة يغيوووة اارعووورس ىاووو  ملووو ا اا ااهلوووط ا  كهوووا يهكوووذ هوووذ اكعقووواو ا    ا وووا  
  ااه ووة يااهاططة  هذ مبس ع لي اا  ح ااهلعويس. 

  4:ر لعابم هها ليا األ اا ااهااح يعلم يهبهرقة هذ اااعالم رااهعهابة  ح 
 ح عر ا را  ة قب  اار و ااهااح ااوالم  ح ااه للة؛ عطاأل اا ااهااح ي -
 ي يز ا  ا ا اي س ااهزي  هذ اابا  اع ويا م اا هلعويبح م  س هذ لايوعه؛  اا ااهااح األ -
  ت ا    ا ا  رااهقاكس ااعح ا  عرابه ااه للة رع  ي  هراطذ ااورا راا عو؛ اع ااأل اا ااهااح م اا  -
 اهلعاه يذ ابعربه االلعاها   ح ااه للة؛ األ اا ااهااح رليبة ب   ا -
 األ اا ااهااح آاية ملالية ر عااة اع ويا مل او ااه للة.  -

 ثانيا : أهمية األداء لمالي 
ع يو ملهية األ اا ااهااح  ح ااه للة كر ه يلالم هلالهة  عااة  ح ع ويا األل او األلالية    

لالهيذ  ح آذ را    يعر ي  ااهعبرها   رس اار يية ابه للة  رل ا ها يا م هعطبيا  ااهلي يذ رااه
 اااهااية ااعح هذ قر اا مذ ععطح عر ا را  ة قذ اار عية ااهااية هها يلاق   ح ع  ي  هراطذ ااور 

راا عو ريلاق   ح ع قي  ااو ا ا  ااهااية  ر ح ااع ي  يالعه ا  األ اا ااهااح ااهلعويبح  ر ح اب اا 
اع ا للة رهايالعاا )ااه للا   ح  يب ااوطاه( مر ييذ اار عيا  ااهااية هوا  ا  لراا ييذ ااه  

                                                           
     .45  م: 2009 ا   اه  اب ق  رااعرزيو  قهاذ  األ  ذ  األداء المالي وأثرد على عوائد أسهم الشركات،  هر  اااطي   ه ه  ه -1
ااه عه  ااعبهح اا راح  رس األ اا ااهعهيز ابه  ها  األداء المالي من منظور المحاكاة المالية،  ا ذ قي  ااغ ح  كهالح ه ه  مهيذ   -2

 ,  304  م: 2005 اابزال   ها ب   ر ابة  9 – 8ااع   ه ياح  يرهح راا كرها   باهعة  
-تفعيل مقاييس األداء المالي على أساس القيمة وانعكاساتها على أداء الشركات في ظل الحوكمة ي اا قي  اهلل يعور   قها  قاه   ليذ   -3

  ق   09هببة   الا  ه اليية رهااية  ااهبب  ألوراق المالية، دراسة تطبيقية على عينة من الشركات المساهمة المدرجة في سوق العراق ل
  .38  م: 2014  ااع اا  62

 . 45ه بو لايا  م: األداء المالي وأثرد على عوائد أسهم الشركات، ه ه  ه هر  اااطي    -4

{ }
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  1.ل را  ا يب ااه للة
  م   اع اممذ األ اا ااهااح ااهعيرا يعيح ابه للة ااهرا   ااهااية ااالزهة  ىا  ا ة ى   

را رع ويا مل ا ام  ا لعاها  ااهاعبية  ريلاق لا قب  عبيية ا عيابا  هاعبو مع ا  ااهعااح راا و
 اا ااهااح ي هذ ااا كها مذ ااه للا  ااعح ععيرا قب  غي لا هذ ااه للا  األا ى  ح هي اذ األ

  2.ه كزا ع ا ليا  رييعح مهاهاا ااهباس   ر ععزيز رعطري  ه كزلا ااع ا لح
  3:أل اا ااهااح ملهية ععهاس  حاياإل ا ة ىا  ها ليا ك ات  إذ  

لعويبية ابه للة قب  ااعرال  ااهعراو ع ويواا هذ م الاا ااهلعويبح رل ا يع ح ملهية عععه  اا  ية ااه -
 ا لعهام ياأل اا ااهااح رط الا اياله؛ 

رم را  اياب  ليلة رهاهة  ح ع يي  اإلب ااا  رعياغة اااطط ااعح ع قم قهبيا  يو م هيارها  -
 او؛ ع قي  العا ام ااهرا   رع ويا اايعااية  ح ى باز األل 

اا عو ااعح ععا ح ه اا ااه للة  رل ا هرااو يلالم اياب األ اا ااهااح  ح ع  ي  هرااو ااورا ر  -
 يلاق  كاي ا قب  اعاا  ا ب ااا  ااعع ي ية اهعاابة ل   ا    ا ا ؛ 

واا ااه للة ياعبا  ى باز مل ا اا ي رقيعاا ااوعي ا راايعي ا ق   ح هع  ة   بة اا هر ااعح ع ويلا -
 ه .      األ

 وامل المؤثرة على األداء الماليالعثالثا: 
 اابية راااا بية ااعح هذ قر اا مذ ع ا  قب  األ اا ااهااح  اال اات هبهرقة هذ ااعراهس 

 4 يبح: ااه ا ا قب  األ اا ااهااح  يهااا اابية ععبام ااعراهس ر 
ااهعغي ا  ااهععبوة يااه للا  لر اارقاا مر اإلطا  اا   ععياقس  يه بهيو الهيكل التنظيمي:  -1

رااعال يا  رااهل رايا  رملااي  عيا س األ قطة رااهعبرها    ا ععا  رمقهاااا   ييه عع    ملااي  
 يث يع هذ ااايكس ااع  يهح ااكاا ة اإل ا ية لح اار الو اإل ا ية  ح ااه للا  رااعهايز اا ملح لر 

ا ااعهايز األ وح  ار ق   ااهاام ااعح  عب  قذ عوليم ااعهس ق   ااهلعريا  اإل ا ية  ح ااه للا  رمه
ري ا  ااايكس ااع  يهح قب  م اا ااه للا  هذ االس   را  عقا  اابغ ا ح هذ ق   ااي ره رااهر ييذ

                                                           
دراسة حالة مؤسسة المطاحن الكبرى –ة استخدام أدوات محاسبة االدارية في تحسين األداء المالي للمؤسسة االقتصادي بالا  ريبح   -1

 . 79  م: 2015اابزال    مط ر ة  كعر ا  ااطر  اااااث  عاعم ه الية   باهعة ه ه  اي     يلك ا    -بسكرة-للجنوب
 1المحاسبي الدولي المعيار –أثر تطبيق معايير تقارير المالية الدولية على تقييم األداء المالي في المؤسسات الجزائرية بر   ه ه   هز    -2

 باهعة ه ه  اي    يلك ا ، ألط ر ة  كعر ا  قبرم  عاعم قبرم ااعليي دراسة حالة لمجموعة من المؤسسات،  -عرض قوائم المالية
 . 92   م:2015 اابزال  

 .92 يب ااه بو االايا   م:   -3
   .51-48  م  م:ه ه  ه هر  اااطي  ه بو لايا  -4
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رهذ اهة   ااهلاق ا  ح ع يي  اااطط ي باح قذ ط يا ع  ي  األقهاس راا قاطا  ااعح ي يغح ااويام ياا
ااا ياإل ا ة ىا  علايس ع  ي  األ را  األ  ا   ح ااه للا  رااهلاق ا  ح اعاا  عاعيم ااهرا   

 ااو ا ا   هذ ااهراعيا  ااعح علاس إل ا ا ااه للا  اعاا  ااو ا  يركا   اقبية.
لر ر رح ااع  يم ركييية اعاا  ااو ا  رملبر  اإل ا ا رعربيه األ اا رع هية  المناخ التنظيمي: -2

ريوع  ير رح ااع  يم لر ى  ات ااعاهبيذ هاام ااه للة رمل ا اا رقهبياعاا ر قاطاعاا ااع ع  اايق    
هو ا عياطاا ياأل اا  مها اعاا  ااو ا  لر ما   يعوال ية رعوييم ره ى هاللهة ااهعبرها   عاا لا  رملبر  

اا هذ ه ى عرك  ااعاهس هذ اإل ا ا  ح عقبيو ااعاهبيذ قب  ااهيا  ا اا اعية ما اا األ اا  مها عربيه األ 
 يث يورم ااه اف ااع  يهح قب   هاذ لالهة األ اا يعر ا   م اله رع ويا هلعريا  قبيا هذ األ اا

قطاا هعبرها  اهعا   ااو ا ا  ا لم عر ا األ اا  ىيبايية ركيااعه هذ اا ا يعيذ اإل ا ية رااهااية  را 
 ا  ح عع  ام  ح عع  ام  ح مهراس ااه للا .رااعع و قب  ه ى عطييا اإل ا ييذ اهعايي  األ ا

لح قيا ا قذ األلااي  رااهاا ا  رااط ا ااهععه ا  ح ااه للة اع ويا األل او  التكنولوجيا: -3
ااه قر ا رااعح ععهس قب   يط ااهعا   يا  عيابا   ري   ب ع   ااعك راربيا ق   هذ األ راه 

هراعيا  ااعح يطبياا ااهلعابت  رعك راربيا اإل عاب كعك راربيا اإل عاب  ل  ااطب  رعكرذ ر وا اب
رقب  ااه للا  ع  ي   ره ااعك راربيا   ية  رعك راربيا اا  عا  ااكيي ا ااهلعه  ااعح عبعزم يهي م ا لعه ا

ااعك راربيا هذ مي ز ااع  يا  ااعح ي  مذ ري ات يل  ااه الية اطييعة مقهالا رااه لبهة هو مل ا اا
ا  رااعح  ي  اا   ااه للا  هذ ااعكيو هو ااعك راربيا رالعيعاياا رعع يس م الاا رعطري   عرابه ااه لل

يا و ااهرالهة ييذ ااعو ية راأل اا  رععهس ااعك راربيا قب  قهراية األ اا أل اا عغطح برا   هعع  ا هذ 
  ياح راا عة االراية.ااو  ا ااع ا لية رايض ااعكاايو رااهااط ا رااع ريو ياإل ا ة ىا  زيا ا األ

يوع  ياا بم عع يو ااه للا  ىا  ه للا  عغي ا مر هعرلطة مر كيي ا اا بم  يث  الحجم: -4
يرب  ق ا هواييب ا بم ااق كة ه اا: ىبهااح ااهربر ا   مر ىبهااح اار الو مر ااهييعا  مر ىبهااح 

 و  يقكس اا بم   اح ابه للا  لبياريععي  اا بم هذ ااعراهس ااه ا ا  ح األ اا ااها  ااويهة اا  ع ية
ي ا ره ه يعيح  يث مذ يزيا ا اا بم  إذ قهبية ى ا ا ااه للة ععيح مكا  ععو  قالوا أل اا ااه للا 

يبايا هذ  يث م ه كبها زا   بم ااه للة يز ا  ق   ااه ببيذ ااهااييذ ااهاعهيذ   م ا لا ماس  عااية را 
اارا  ا  ح ااعوا ي  ااهااية يوس يزيا ا  بم ااه للا   را  مب ي   يااه للة  رمذ لع  ااهعبرهة اارا  ا

 ق ا   الا   رس قالاة اا بم ير اا ااه للا  ريي   مذ ااعالاة ييذ اا بم راأل اا قالاة ط  ية.   
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 1: ب أل اا ااهااح ااعح ع ا  قب  ا رهذ ملم ااعراهس اااا بية  
ذ مذ عرا لا ملراا االبو ا اععا ية   يث يععه   ات يرب  ااع ي  هذ األقكاس ااعح يهكالسوق:  -1

قب  ليكس االرا راالبرت اا   عورم ااه للة ياعياقه هذ مبس ع ويا ل  اا األلالح رلر عع يم 
األ ياح  ري ا  االرا  ح األ اا ااهااح هذ  ا ية اا ر ح ااع ض رااطب    يح  ااة ى ا كاذ االرا 

لي ا  يإيبايية قب  األ اا ااهااح  مها  ح اا ااة ااعكلية  ل ال   ع ابو ه ععقا ر يه ااطب  ااكاي  ل ا 
  ح األ اا.

عععي  ااه ا لة لالح  ر   يذ ياا لية األ اا ااهااح  ح ااه للة     الا ا  عععي   المنافسة: -2
اهااح ااه ا لة  ع ارس بال ا اع ليذ عر عاا رر عاا ا ااه يز اععزيز  ق  ها عرابه ااه للة ع اقيا 

قذ ط يا م االا ااهااح اعراك  ل   ااع اقيا   مها هذ رباة ما ى  اذ ام عكذ ااه للة ملال اا   
 ااع اقيا  ر  علعطيو هراباة ااه ا لة  إذ ر عاا ااهااح يع لر  ريااعااح األ اا ااهااح يلرا. 

يط يوة لبيية مر راا ىذ األر اه ا اععا ية ا  ع ا  قب  األ اا ااهااح ل األوضاع االقتصادية: -3
ع ا  ياالب  قب  األ اا ااهااح  قب  ااعكب    ب لا هاال  ح األزها  ا اععا ية  مر  ا   ااع ام 

    مها  ح  ااة ا عياه ااطب  ااكبح مر  قم اا راة إل عاب ها ا  ي ا  يإيبايية قب  األ اا ااهااح.   
 ماهية تقييم األداء المالي المطلب الثاني: 

س عوييم األ اا ااهااح هكا ة يااغة األلهية  ح غاايية ا اععا يا    يث  كز  قبيه ااكاي  ي ع 
األ اا ااهااح ه ر ا ملاليا رهعيا ا اب كم قب  عوييم  ريععي هذ اا  الا  راألي اث ااه اليية را  ا ية  

 ىا ط ا  ح ل ا ااهطب   ح ع يي  الع اعيبياعاا رمل ا اا  رل ع  باح مر  قس ااه للا   ا اععا ية
  مل ا ه رملهيعه. هيارم عوييم األ اا ااهااح  ى ا ة ىا  

 تقييم األداء الماليمفهوم  أوال:
 عيبة العا اهه رعطييوه عع    ااهياليم  رس عوييم األ اا ااهااح ييذ ااهيك يذ راايا ايذ       

 ااهععبوة يعوييم األ اا ااهااح.    رهذ االس ها يبح ل ر   بهبة هذ ااععا يو راااعالم هااهلع
 تعريف تقييم األداء المالي: -1

ىذ قهبية عوييم األ اا ااهااح بزا هذ ااعهس اإل ا   ااهعراعس  راا   يقهس هبهرقة هذ  
اإلب ااا  ااعح ععا لا اإل ا ا ابعرك  هذ مذ ااهرا   ااهعا ة علعا م يكيااا ر عااية رطيوا ابهعايي  ااي ية 

ة ااه   ا  ر ات هذ مبس اارارو قب  اا وم مر ااوعر   ح األ اا  ريااعااح اعاا  ااو ا ا  را اععا ي

                                                           
1
 .  138-136م:     م2009 ا  اااوا ة  قهاذ   األ  ذ  مدخل تحليلي،  –محاسبة الجودة ي   م  ليذ قي  اال  ا - 
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ااالزهة مر ااه الية اعع يح ل ا ااوعر  رغاايا ها علعا م ااهوا  ة ييذ ها لر االم رهع وا  عال رييذ 
 1ها لر هلعا و.

ا ااهرا   ااطييعية رااها ية ااهااية يع و عوييم األ اا ير ه قيا ا قذ" عو يم  كم  ر ايهة  رس ى ا  ر 
ااهعا ة إل ا ا ااه للة رقب  ط يوة ا لعباية إلقياه  غيا  مط ا اا ااهاعبية  ريهع      ح يععي  
عوييم األ اا ااهااح ابه للة ايالا اب عالل ااه ووة مر ااه ع  ا  ح  را هعايي  ه   ا لبيا  ر ات يغية 

 ي  هلعرى ع ويا األل او هذ االس اياب رهوا  ة اا عالل هها يلهح ع  ي  ها يهكذ اياله رهذ ام ع 
ياا كم قب   اايعااية  رع  ي  األلهية اا ليية ييذ اا عالل رااهرا   ااهلعا هة هها يلهح ياا كم قب  

      2.  بة ااكيااا"
م يااهوا  ة عقهبية اا ااية ااعح عا "ير ه  يو عوييم األ اا ااهااح رقب  ل ا األلاب يهكذ عع 

يا و ااعع و راارارو   ات   ر ا   عم م ا    رها يب  مذ ي بز  ييذ اإل باز اايعبح اااهي ا ية راايعبية
  3."قب  هلعرى  بم ر رقية األ اا اا   عم

هيارها  يوا ي يث م ه ي كز قب  العا ام ير ه  " ا  اعوييم األ اا ااهااحآعع يو  كها ر    ح  
 4."ا  هااية ييع ض م اا ععكب ى باز األل او ا اععا ية ابه للة ل  علع   ىا  ه ق  

ير ه اياب ااعالاة ييذ ااع اع  ااهكر ة ابه كز ااهااح مي ا "  يع و عوييم األ اا ااهااحر 
)األعرس  ااهطبريا    ورا ااهلالهيذ/ اا قاط ااعقغيبح...ااخ(  ابرارو قب    بة ااعرازذ   للةابه

    5. للةيااعااح ع  ي  ه ى هعا ة ااه كز ااهااح ابهييذ ل   ااع اع   ر 
هوا  ة اا عالل ااه بزا عوييم األ اا ااهااح لر  رهذ االس ها ليا هذ ااعع ييا  يهكذ ااورس يرذ

عاطيط ااا هليوا  ح   ر  ااهرا   ااهعا ة  ر ات يالعا ام  ل  اااالس  ع ا زه ية ه   ا هو ااعح عم 
 . يزلا رع  ي   واط اا عو اعع ي اا واط ااورا اععز  ره ق ا  هااية  كعقاو

 : خصائص عملية تقييم األداء المالي -2
مذ عععو يهبهرقة هذ  ة رلبيهة رقبهية  إ ه  ي  رذ قهبية عوييم األ اا ااهااح  اباكح عك

                                                           
1
 - Machel Gervais, Control de gestion, paris, Edition Economique, 1997, p:10. 

 . 38االعي     ا  بهعة  ه بو لايا  م:  -2
  م: 2009 اء المصارف التجارية، دار الصفاء للنشر والتوزيع، عمان، األردن،أثر السياسات االقتصادية في أد ع   هر  هز اذ  ا    -3

173 . 
 . 173 :لايا  مااه بو اا  يب - 4
–تحليل أسباب وأبعاد الفشل المالي للمشروعات االستثمارية والتنبؤ به باستخدام نماذج التحليل والتنبؤ ق يو غياط  قي  ااهاات ها     -5

هببة   ى ااععا ية  باهعة ااقاي   هة اا    المشاريع على مستوى الوكالة الوطنية لدعم تشغيل الشباب بالجزائر، دراسة تطبيقية لبعض 
 .  156  م: 2015 يلهي    09اارا    اابزال   ه 
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   1:اااعالم لح
عوييم األ اا عععبا يااهلعويس  م  مذ ربر لا   ا اربر  اا قاط  ح     اعه  رقبيه  إذ  قرا  قهبية -

 ليا ياا  ر ا قهبية عوييم األ اا؛اا قاط ع
مذ عععو قهبية عوييم األ اا يااهاللهة  هذ االس ااهعايي  ااهلعا هة  ياا يهع   مذ عكرذ ل    -

ة ا ا  اا قاط  يث م ه هذ غي  ااهاللم ما  هعايي  اوطاه ااهعايي  رااه ق ا  ا ا  ااوطاه  ره الي
عر ي  هعايي  هاللهة ععهاق   هاعبو رااوياب قبياا  ر ح  اس عغي  اا  رو ااه يطة  إذ األه  يعطب 

 هعه؛
مذ عععو قهبية عوييم األ اا يااه ر ة ااكا ية رااويرس   هذ األلهية يهكاذ مذ عععو ااهعايي   -

      .ة عوييم األ اا يااه ر ة ااكا يةااهلعا هة  ح قهبي
 ييم األداء الماليتق وأهمية أهدافثانيا: 

 اعوييم األ اا ااهااح بهبة هذ األل او راأللهية رااهعهابة  ح:   
 :ييم األداء الماليتق أهداف -1

  2لح:علع  ااه للا  هذ االس عوييم م االا ااهااح ىا  ع ويا بهبة هذ األل او 
يا لع ا  ىا  ييا ا  رااهعبرها  ي  ااه للة ألل ا اا ااهااية ااه   ا  ريعم  ات هعايعة ه ى ع ي -

ااهعرا  ا قذ األ اا ااهااح هذ باة  رهذ باة ما ى يا قعها  قب  اااطة ااهااية ااه   ا هذ ط و 
 ااه للة؛ 

ب اا ع بيس قاهس ااا هو  - يياذ ااكقو قذ هراطذ ااابس راا عو  ح  قاط ااه للة ااهااح  را 
 هليياعاا  ر ات يا و ر و اا برس ااالزهة ااا رعع ي اا  رااعهس قب  عالاح األاطاا هلعويال؛ 

عو يم ااق ا ييا ا  رهعبرها  قذ م اا ااه للة ااهااح األط او ااعح ااا قالاة يااه للة  علالم  -
  ح اعاا  هاعبو ااو ا ا  رااعة ااهااية ه اا؛ 

طييععه  كها يلاق  قب  هعايعة اا  رو  ة  قاط ااه للة ااهااح يهكذ ااهلعاه  هذ هعايعة رهع   -
ليراة ر قاط ره ير ية ر   ي يةهذ ا اععا ية رااهااية ااه يطة  رعو ي  ه ى عراي  م را  األ اا ااهااح 

 رعرزيعا  قب  لع  االام؛ 
ااهوا  ة رعيلي   يلاق  األط او ااعح ااا قالاة يااه للة رااعة ااهلعاه   ح ىب اا قهبية ااع بيس -

                                                           
هببة باهعة يا    ، -دراسة ميدانية-أثر القياس المرجعي على تقويم األداء المالي في المصارف السودانية ااطي   اه  ى  يب هرل    -1

 .  52  م: 2015ها ب   14ه  اا  ا ااعبهية  ااع اا 
 .   94  93  م م:.بر   ه ه   هز   ااه بو االايا -2

{ }
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 ااييا ا  ااهااية ر ام ااعياقس ييذ ااييا ا  ااهااية  عاا  ااو ا  ااهاللم ألر اه ااه للا ؛ 
هع  ة لس  بم ا لعاها   ح معرس ااه للة مر  ح  و اعاا اا ليلية )كاا و  راا لايا  ااه ي ة  -

اعقغيبح ابه للة ههاال يااهييعا   مر رااهازرذ االبعح راألعرس اااايعة( ه اليا رهعرازيا هو اا قاط ا
 مذ ا لعاها  يزي  مر يوس قذ هلعرى اا قاط ااعقغيبح؛ 

ااهعا ة رااهعر  ا ع   عع و ااه للة م  س العا ام ااعرك  هذ العا ام رالعغالس ااهرا   ااهااية  -
      رر ا األل او ااهاططة.

 :المالي األداء أهمية تقييم -2
 1:يم األ اا ااهااح  يها يبحيهكذ ىيباز ملهية عوي   
هذ االس لعياا اهراعبة  قاطاا يغية ع ويا ااه للة ير   عوييم األ اا ااهااح هويالا اه ى  باح  -

 اا باح هوياب ه ك  يبهو ييذ ااكيااا راايعااية رهذ ام  ار مقهس هذ كس ه اها  ح ععزيز   مل ا اا
 يااعهس؛يهراعبة اايواا را لعه ا  ااه للة م اا 
ألغ اض ااعاطيط  اه للةير     ام عوييم األ اا ااهااح هعبرها  اهاعبو ااهلعريا  اإل ا ية يا -

لهية ااهعبرها  األط او راا ااية راعاا  ااو ا ا  ااهلع   قب   والا قبهية رهر رقية   ال قذ م
 اااا بية؛

هذ االس ع ايا مكي    يكقو قذ ه ى ىلاام ااه للة  ح قهبية ااع هية ا اععا ية را بعهاقية -
 ا   هذ ااعرال  يراس ااعكاايو رااعابم هذ قراهس ااا   راا ياه  ح اارا  راابا  رااهاس هها يعر 

 قب  ا اععا  رااهبعهو ياايال ا؛
 عر ح قهبية عوييم األ اا ااهااح ااه كز ا لع اعيبح  هذ ىطا  ااييلة ااوطاقية ااعح ععهس  ياا -

 طبرية اع ليذ ه كزلا ا لع اعيبح؛آلايا  ر ا   ااعغي  ااه  رهذ ام ع  ي  اااه للة
يلاق    ام عوييم األ اا ااهااح هذ ااعرك  هذ عر   االيراة راياب هلعرى اا ي ية  ح  س ا ا ا   -

ياإل ا ة ىا  هولرم األ ياح  ح ىطا  االعح اعع يم   ا لعاها  رااعهريس رها يعا ياها هذ هااط 
للة قب  ملاب مذ األل او ااهااية لح زيا ا ايهة ااه للة اا ااية رااه ا  ة قب  ااويهة اا ااية ابه  

 االيراة ا هايعه هذ اط  اإل الب رااععيية رع ويا قال  ه ال  قب  ا لعاها .
 األداء المالي  تقييمومراحل المطلب الثالث: معايير 

عاا هليوا ا      عكرذاهعايي  ااعح ااببرا ىا  يعض ا هذ االسيعم عوييم األ اا ااهااح ابه للة  

                                                           
1
 . 236  235ىي اليم قي  هرل  االعي    زي  قال  ه  اذ  ه بو لايا  م  م :  - 

{ }
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رعه  قهبية عوييم ، لراا ا ا  االااية رااهربية قب     لعا هاا هذ مبس ااكقو قذ ا   رااعح ع
 .األ اا  ح ااه للة يه ا س ق ا  رل ا ها ل عط ا ىايه  ح ل ا ااهطب 

 أوال: معايير األداء المالي
ببيذ ااهااييذ ها ام ععم هوا  عه يغي   هذ األ اام عس ىا   ام هعيذ   يع ح قيلا ابه ىذ ااعر  

 1اهع  ة ااهراو ااهااح ابه للة رل ات ق ا هعايي  ابهوا  ة رلح كها يبح:
عععه  ل   ااهعايي  قب  م اا ااه للة ابل را  االايوة رملهية ل ا ااهعيا   المعايير التاريخية: -1

ابه للة رااكقو قذ هرا يو اا عو رااورا ريياذ علعه  هذ  ال عه  ح ىقطاا  ك ا قذ ا عبا  ااعام 
ر عه ااهااح اا ااح هوا  ة ياال را  االايوة  ر ات اغ ض اا ااية قب  اال ة ااهطبرية رعوييم األ اا هذ 
ايس اإل ا ا ااعبيا    ال قها عو م هذ  ال ا كيي ا  ح ع ليذ كيااا اإل ا ا ااهااية  راكذ يعا  قب  ل ا 

عه قب  ااهوا  ة ييذ ر و ااه للة ااهااح رمر اه ااه للا  األا ى  ري ا  قبيه ااهعيا  ق م ا   
 مي ا ق م  اعه  ليها  ح  ااة عرلو ااه للة مر ا ااس ا ها  ب ي ا مر هيعك ا.

عقي  ل   ااهعايي  ىا  هع س م اا هبهرقة هذ ااه للا   ح  :)الصناعية(المعايير القطاعية  -2
اا ل  ااهااية ابه للة ياا ل  ااهااية ابه للا  ااهلارية ااا  ح اا بم ر ح  ااوطاه اارا    م  هوا  ة

طييعة عو يم ااا هة  ريلعيا  ري  بة كيي ا هذ ااهعايي  ااوطاقية قهبية ااع بيس ااهااح أل اا هلعه ا هذ 
 اة يلي  ااوطاه  اعه رلر ااوطاه اا   ع عهح ىايه ااه للا   ى  م ه يعا  قب  ل ا ااهعيا  ق م اا

ااعيار  هذ  يث اا بم رطييعة األ قطة ااعة رمذ ااكاي  هذ ااه للا  ما   يهي م ااع ريو  ح عو يم 
 ااا هة ابعوبيس هذ ااهااط  ااه عهبة.

رلح ماس رم عو هذ ااهعايي  األا ى هذ  يث األلهية  رعقي  عبت ااهعايي   المعايير المطلقة: -3
ااه للا  رعواب ياا   هة اايعة ا لية هعي ة هقع كة ييذ بهيوىا  ربر  ااعية هعرعبة عرا  قكس اي

يرس ااهعايي  ااهطبوة  ح ااع بيس ااهااح ى  اااعوبيا  اارااعية  ر غم اعياا ااكاي  هذ ااهااييذ قب  ق م 
 ذ ل ات يعض اا ل  ااهااية ااعح ها عزاس علعا م كهعيا  هطبا.م
 عالل ااها ح هوا  ة يااليالا  را لع اعيبيا  ل   ااهعايي  عععه   المعايير المستهدفة: -4

رااهراز ا   ك ات اااطط ااعح عورم ااه للا  يإق ا لا  م  هوا  ة ااهعايي  ااعاطيطية يااهعايي  
ااهع ووة  عال ا وية زه ية ها ية  ريلعيا  هذ ل   ااهعايي   ح ع  ي  ا    ا ا  هذ مبس مذ علعطيو 

 ب ااا  ااعع ي ية ااا.ااه للا  يع   ات اعاا  ا 
                                                           

قهاذ    ا  عياا اب ق  رااعرزيو   داء المالي اإلستراتيجي للمصارفالحوكمة المؤسسية واأل قي اذ ااهقا ا ح  ىيهاذقالا    اذ طاا    -1
 .75  73 :م  م  2011األ  ذ  
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 المراحل التي تمر بها عملية تقييم األداء الماليثانيا: 
 1عه  قهبية عوييم األ اا ااهااح يه ا س ق ا  بهباا ياآلعح:  

 جمع البيانات والمعلومات االحصائية: -1
الزهة ا لا  ععطب  قهبية عوييم األ اا ااهااح عر ي  ااييا ا  رااهعبرها  رااعوا ي  رااه ق ا  اا      

اا ل  رااهعايي  ااهطبرية اعهبية قذ  قاط ااه للة ااعح يهكذ اا عرس قبياا هذ  لايا  اإل عاب 
رق   ااعاهبيذ   مب ااهاس را قذ ااطااا  اإل عابية راأل ياح رااالال  رااهيزا ية رااهعبرها  ااهعر   

وييم االس اال ة ااهعي ة  ى ا ة ىذ بهيو ل   ااهعبرها  عا م قا ا قهبية ااع رغي   ات  رمبر لم
ابهعبرها  ااهععبوة ياال را  االايوة رااييا ا  قذ م قطة ااه للا  ااهعقاياة  ح ااوطاه  يله مر  ح 

 ا اععا  اارط ح مر هو يعض ااه للا   ح اااا ب أللهيعاا  ح اب اا ااهوا  ا .
 تحليل ودراسة البيانات والمعلومات االحصائية: -2
زهة اعهبية عوييم قب  ه ى  اعاا رعال يعاا ا لا  ااهعايي  راا ل  رااه ق ا  ااالابرارو      

 يث يععيذ عر ي  هلعرى هذ ااهراراية را قعها ية  ح ل   ااييا ا  را  يعم ا لععا ة  األ اا ااهااح 
 ييعض ااط ا ا  عالية ااهع ر ة اع  ي  ه ى ااهراراية يا   ااييا ا .

هواييب هاعبية اعوييم األ اا ااهااح هاس  ل  اا ي ية رااليراة راا قاط راا  و   ااويام ي لا      
 ااهااح  رععم يإق ا  رااعيا  األ را  ااهااية ااعح لعلعا م  ح قهبية عوييم األ اا ااهااح.

 إجراء عملية التقييم: -3
مذ عقهس قهبية ااعوييم  يالعا ام ااهعايي  راا ل  ااهاللهة اب قاط اا   عها له ااه للة قب        

اا قاط ااعام ابه للة م  بهيو م قطة ه اكز ااهل راية  ياا يا و ااعرعس ىا   كم هر رقح ر ايا 
 يهكذ ا قعها  قبيه.

  الة رعوييم اا ل   ريع  العا اب اا عالل يعم هع  ة ا    ا ا  رااي راا  رهراطذ اا عو       
  عه ياأل اا ااهعراو مر هوا  عه ير اا ااه للا  ااعح ععهس  ح  يب ياأل اا ااهااح اايعبح هذ االس هوا

 ااوطاه.
 اتخاذ القرار المناسب عن نتائج التقييم: -4

 قاط ااه للة ااه ي  كاذ  هذ األل او ااهاططة رمذ ا    ا ا  ااعح  عب   ح  ياقعيا  مذ      
االزهة اهعاابة ل   ا    ا ا  ا  رمذ اا برس ا  رمذ ملياياا ا        اا قاط ا   ع   بهيعاا

                                                           
 .39 :  م2007   ا  ااه الل اب ق  رااعرزيو  قهاذ األ  ذ  تقويم األداء باستخدام النسب الماليةهبي  ااك اح    -1

{ }
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ااه للة   ر األ  س  ح ااهلعويس  ريعم اعاا  ااو ا   رمذ اااطط ا  ر ع  ابلي  ي قاط  اعا  
ر و ااعرعيا  ااهاللهة هععه يذ قب  قهبية عوييم األ اا ااهااح هذ االس اا ل   يع  ااه ال  ر 

 هس هعاا رهعاابعاا.هع  ة مليا  ل   ااي را رما لا قب  ااه للا  ابععا
 تحديد المسؤوليات ومتابعة العمليات التصحيحية لالنحرافات: -5

رلح ااعح   ا   ح اااطة اإل عابية رعغ ية   ام اا را ز ي عالل ااعوييم رعزري  اإل ا ا        
ااعاطيطية رااباا  ااهل راة قذ ااهعايعة يااهعبرها  رااييا ا  ااعح عها   قذ قهبية ااعوييم 

 لعيا ا ه اا  ح  لم اااطط ااوا هة رزيا ا  عااية ااهعايعة راا ااية.اال
 
 
 
 
 

  

{ }
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 تخاذ القرارات الماليةو ا: المؤشرات المالية رابعالمبحث ال
يععي  عوييم األ اا ااهااح م اا اعقايم اار عية ااهااية ااها ية راا ا  ا ابه للة  كها يهك اا       

عح قعها  قب  ااه ق ا  ااهااية اا  ر ات هذ االس ا اياا رعيلي لاهذ ى اا  ا    ا ا  ريياذ ملي
للة ا ا اعاا رااعح قب  ملالاا ععا  ااه    ح قهبية عوييم األ اا ااهااح  عععي  مكا  األلااي  الععها 

 . ااهااية ااهلعويبية
 التوازنات المالية المطلب األول: 

 اا ااهااح قيرقا رالعا اها  ح عوييم اار و ااهااح عع  ااعراز ا  ااهااية هذ ملم ه ق ا  األ   
  ح ااهااية ااهرا   ييذ راازه ح ااويهح ااعوايس "ابه للة االس  ع ا زه ية هعي ة  رااعح ق    ير اا 

 ع ا ا ااعح الععهاااا ه ا  ح ااهرا   ق اع  عاعبو  يث اا ية  باة هذ رالععها عاا باة هذ ااهيزا ية
 ااهااح ااعرازذريوع  ك ات ي 1 "ايرعاا   بة عرا ا ااعح ا لععها   ق اع  عاعبو ترك ا الع واااا

 2 "األبس اعي ا اا يرذ كا ة ل ا  يع  هربيا ا  ة كس  ح اا و ية  عي  هعاا ي س ااعح اا ااة " ير ه
ااايعة  ع ويا ااعرازذ ااهااح يااه للة مذ عكرذ األهراس اا الهة كا ية اعغطية األعرس اريلعرب  

رمذ ااعرازذ ااهااح ها لر ى  ر عية هاااية ابه للة  راألعرس ااهع اراة عهرس يااو رض اعي ا األبس  
  3:رلر هي ح قب   ك عيذ ملاليعيذ لها

 الض األهراس اا الهة قذ األعرس اااايعة ااعا ية مر يها لاه( األهاذ ياا لية ابه للة لر ذ ى -
ا الم  ر ع  ع ا   ااه للة قب  هلعرى ل ا ااااه( هذ ا  اياض  يع و يعا ح  مب ااهاس ااعاهس ا

زيا ا ععا ااا قب  األاس  ح األهراس اا الهة ااعح يكرذ ي إ ه ي يغح مذ عوايس مية زيا ا  ح األعرس اااايعة  
 ؛ا  عياطا    عيبة اا ر ا  ا لعالكا  راا يرذ هعرلطة رطريبة األبسهع  لا اازيا ا  ح  مب ااهاس  

مذ كس عغي   ح  قاط ااه للة يرا  ا عياب ى ا ح ابعهريس مر كها يع و يااعغي   ح ا عيابا   مب  -
 ااهاس ااعاهس  ل ا ااعغي  يب  مذ يغط  يهعا    الهة. 

 4:رعلع  ااه للة ىا  ااي ث  ح ليس ع ويا ااعرازذ أللهيعه  ح م ه 
 ة األبس  رااهع ارس ياا يرذ اعي ا األبس؛ ي هذ عغطية ا عيابا  ا لعاها  ااااي  ياألهراس طريب -

 يب   ااه للة اط  ااعل  ااهااح؛ -

                                                           
 .22  م: 1991  اآل اا اب ق   اابزال      ادراسة الحاالت المالية  ر راع   ع ح اع   ا   ق رذ  -1
 .246  م: 2000   ا  ااه يخ اب ق   ااههبكة ااع يية االعر ية  األداء المالي لمنظمات األعمالاالعي     ا  بهعة   -2
ة  كعر ا  ااطر  اااااث   لااانعكاسات تطبيق النظام المحاسبي المالي على األداء المالي للشركات المدرجة في السوق المالي، قويح  هزا   -3

 . 113  م: 2017عاعم ه الية  كبية ااعبرم ا اععا ية رااعبا ية رقبرم ااعليي   باهعة ه ه  اي    يلك ا  اابزال   
 . 259االعي     ا  بهعة  ه بو لايا  م:  -4

{ }
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 يكقو ع بيبه قب    بة ا لعوالس ااهااح ابه للة؛  -

 ااع ي  ياا عالل ااهلعويبية ابازي ة رااهااط  ااه عيطة ياا؛  -

 ي وا اا ااية قب  هاعبو ااع  وا  اا و ية؛  -

 ااعرك  هذ العا ام ااعوال ح ابهرا   ااهعا ة.يويم األ اا ااهااح ابه للة هذ االس  -
ل ات ق ا ه ق ا  يلع   قبياا ااهلي  ااهااح إلي از ه ى عرازذ ااه للة راو  الععهب  االاة  

 عراز ا  هذ ط و ااه ببيذ رلح : 
 رأس البمبال البعبامبل أوال: 

راة ريطبا قبيه مي ا  مب يهاس  مب ااهاس ااعاهس "هبهره األهراس ااهلعاه ا  ح األعرس ااهع ا  
ك ات يع و  مب ااهاس ااعاهس ير ه "  بم ا لعاها  ااهعاح  ح ر  1 ااهاس ااعقغيبح مر  مب ااهاس اا ال "

األعرس اعي ا األبس  م  األعرس ااهع اراة ريعيا ا م ا ا لعاها   ح ي ر  اا و ية را لعاها ا  ااه اعة 
 3لها: ي ل  يط يوعيذ ر  2ا هذ اايو ا  ااههاابة"راا هم ااه ي ة رااهازرذ االبعح رغي ل

 .غي  اابا يةيااي ا ييذ األهراس اا الهة راألعرس  مب ااهاس ااعاهس : ري ل  من أعلى الميزانية -
 
 
 با يةر ح ل   اا ااة يلار   مب ااهاس ااعاهس ىا  ااي ا ييذ األعرس اا من أسفل الميزانية: -
 .اااعرم اابا يةر 
 
 

يلهح ابه للة يهعايعة  قاطاا يعر ا طييعية   ليراةاااهاس ااعاهس قذ لاه( ا  مبريعي   
  قاهس هرب   ااس ااه للةهاس   ع ويا  مب   رذ ععريا  مر  غرطا  هااية قب  هلعرى ااازي ة

 . ا  عرازذ ليكباا ااهااحي ك  اهعالكاا اااه( مهاذ يلاق لا قب  هراباة ااععريا  ر  هاذ العه
 :ازن الماليقاعدة التو  -1
ل   ااواق ا ىيواا ااهرا   ااهلعا هة  ح عهريس األعرس اه ا   عوس قذ ه ا يواا علعرب     

ا لعاها ا   اعيا   ا  ط ايا  ااعح ا  ع  ث  ح ق اع  ااهيزا ية األاس هذ ل ة  ر اع ويا ل ا 
                                                           

 .112  م: 2005  2ذ   األ  ذ  ط  ا  رالس اب ق   قها التحليل المالي مدخل صناعة القرارات،  رآا رذ ه ي  قاك  ه ه  -1
ي اليم ااقهاح  هزا -2   .151: م لايا  ه بو اابز ار   را 

3 - Josette Peyrard, Analyse Financière, 8 éme édition, Librairie Vuibert, Paris, pp : 128-129.  

غير الجاريةاألصول  –رأس المال العامل = األموال الدائمة   

 خصوم الجاريةال –جارية رأس المال العامل = األصول ال

 

{ }
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 1.ااا و يب  مذ يكرذ  مب ااهاس ااعاهس هرب 
   0م  مذ:  مب ااهاس ااعاهس 

 2ر  ح ل ا ااع    عربه ىا    الة  ا    مب ااهاس ااعاهس عيعا اكس ه  ر : 
غي  األهراس اا الهة ر األعرس : يعي   مب ااهاس ااعاهس قذ ااعالاة ييذ منظور أعلى الميزانية -2-1

   ر يهكذ  ع  االث  ا   ا مب ااهاس ااعاهس:اابا ية
(  ح ل   غي  اابا يةس اا الهة مكي  هذ األعرس ااألهر :  مب ااهاس ااعاهس هرب  )الحالة األولى -

  غي  اابا يةاا ااة يعي   مب ااهاس ااعاهس قذ  الض األهراس اا الهة ااهعيوح يع  عهريس كس األعرس 
م  مذ ااه للة العطاق  عهريس بهيو العاها اعاا يرالطة هرا  لا ااهااية اا الهة  ر وو   الض عهاس 

  ح  مب ااهاس ااعاهس.
(  ح ل   غي  اابا يةماس هذ األعرس  األهراس اا الهة:  مب ااهاس ااعاهس لاا  )حالة الثانيةال -

اا ااة األهراس اا الهة غي  كا ية اعهريس بهيو ا  عيابا  ااهااية اااايعة  يث يبيح بزا ه اا ل   
 س.ا  عيابا   وط  هها يلع قح ااي ث قذ هرا   هااية ما ى اعغطية ااعبز  ح ااعهري

( رلح  ااة غي  اابا يةراس اا الهة علار  األعرس األه:  مب ااهاس ااعاهس هع رم )الحالة الثالثة -
 ا  ا اا  رث م  عهاس  ااة ااعرا ا ااعام  ح ليكس ااهرا   ر ا لعا اها  رعهاس اار و األهاس اعليي  

 قهبية ا  عيابا  ااهااية  ح ااه للة.
 :قكس ااعااحااهاس ااعاهس ييا يا هذ االس  ة ا مب ااريهكذ عهايس اا ا   ااههك    
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
1
 ه ك ا (،GMsud ة )دراسة حالة المطاحن الكبرى للحبوبدور التحليل المالي في تقييم األداء المالي بالمؤسسة الجزائري  عيهة  قياح - 

: م م   2008 اابزال   يلك اه ه  اي    باهعة ااعليي   رقبرم ااعبا ية ا اععا ية ااعبرم كبية ااه للا   عليي  عاعم هابلعي  
70. 

 .70-68:   م مه بو لايا يرلو ا يقح ر ىاياب يذ لالح  -2

{ }
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 (: الحاالت الممكنة لرأس المال العامل4الشكل رقم )
   0اا ااة األرا  :  مب ااهاس ااعاهس هرب  

 دائمةاألموال ال غير الجاريةاألصول 

 الجاريةاألصول 
 رأس المال العامل

 الخصوم الجارية

 
   0اهاس ااعاهس لاا  اا ااة اااا ية:  مب ا

 األموال الدائمة غير الجاريةاألصول 

 رأس المال العامل
 الخصوم الجارية

 جاريةاألصول ال

 
  0اا ااة ااااااة:  مب ااهاس ااعاهس = 

 األموال الدائمة غير الجاريةاألصول 

 الخصوم الجارية جاريةاألصول ال

 
 :م  م  2006لس اب ق  رااعرزيو  قهاذ ا   ا  ر الماليير التسي  ىاياب يذ لالح  : يرلو ا يقحالمصدر 

68  69. 
 
راااعرم  با ية: يعي   مب ااهاس ااعاهس قذ ااي ا ييذ األعرس اامنظور أسفل الميزانية -2-2

   يث يهاس  مب ااهاس ااعاهس هذ م    ااهيزا ية ااهاعع ا ه ى ا  ا ااه للة قب  ا لعباية اابا ية
رلح األكا  اايبية ابع رس ىا  ليراة ىا   با يةا األبس قذ ط يا ع ريس معرااا ااااللع وااا  اعي  

  ور  لالبة  يعم يرالطعاا عل ي  ااو رض اعي ا األبس  ر ل ات االث  ا   اا ا ااه ق :
  م  مذ اااعرم اابا يةمكي  هذ  با ية:  مب ااهاس ااعاهس هرب : األعرس ااالحالة األولى -

ييو   الض يهاس لاه( ر  با يةهراباة ااو رض اعي ا األبس يالعا ام معرااا ااااه للة علعطيو 
 مهاذ رلر  مب ااهاس ااعاهس   يث عبع    بة ع ويا االيراة  ر ا لاها  ح ااعرازذ ااهااح ابه للة.

   ح ل   اااعرم اابا يةعلار   با ية:  مب ااهاس ااعاهس هع رم: م  مذ األعرس اا الحالة ثانية -
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 رذ ع ويا  الض مر  با يةاة ععهكذ ااه للة هذ عغطية ااو رض اعي ا األبس يالعا ام األعرس اااا ا
 قبز رلح  ااة هاب   ا  ا اا  رث.

   ح ل   اااعرم اابا يةماس هذ  با ية:  مب ااهاس ااعاهس لاا : يع ح مذ األعرس ااالحالة الثالثة -
ح األبس ااوعي ا غي  كا ية اعغطية ا لع وااا  ااعح ااوايبة ابع عيس   با يةاار عية عكرذ األعرس اا
 .لعل    ح األبس ااوعي 
 حجم رأس المال العامل فيخامسا: العوامل المؤثرة 

 1:ااعراهس ااعح ع ا  قب   بم  مب ااهاس ااعاهس ككس لحل ات هبهرقة هذ   
س مذ ااه للوا  ااعاهوة : عو ا  طييعوة اا قواط قبو   بوم  مب ااهواس ااعاهوس ريهكوذ ااوور طبيعة النشاط -1

ألذ  قووواطاا ي عووو  ملالوووا قبووو  اااووو ها   مهوووا ااعاهوووس ع عووواب ىاووو  اووو   يلووويط  لوووييا هوووذ  مب ااهووواس 
رعوووو ااه للووا  ااعوو اقية  ووح هراووو رلووط يوويذ   ااه للووا  ااعبا يووة  ع عوواب ىاوو  اوو   كييوو   لووييا ه ووه

 ؛ااه ا ا ااعاهة رااه للا  ااعبا ية
اب اازيووا ا  ووح ااهييعووا  ىاوو  عهايووس ى ووا ح اوو مب ااهوواس ااعاهووس   يووث ع عوو مقببدار المبيعببات المنتظببرة: -2

ع عاب ااه للة اهزي  هذ ا لعاها   ح ااهازرذ ر ح اا و ية  را  عو    زيوا ا ااهييعوا  ىاو  زيوا ا مر اا 
 ؛ااويض

 عوو    اازيووا ا  ووح األلووعا  ىاوو   وو ر ا زيووا ا األهووراس ااهلووعاه ا           ووح زيببادة مسببتوى األسببعار: -3
ااي وواقة رمر اا ااووويض راا و يووة ى ا م ا   ااه للووة ا  عيووا  يوو يب  اووم اا و يووة مر األقهوواس ااوو   كا وو  

 ؛ع ووه ايس زيا ا األلعا 

 ياووا يااععويوو   ةع عوواب ااه للووا  ااعوو اقية ااعووح ععهيووز ااعهبيووا  ااعهريبيوو طبيعببة عمليببات التصببنيع: -4
ذ  مب ااهاس ااعاهس اعهريس ا عيابا  ااعع يو   يح لو   ريالعغ اااا ايع ا  طريبة  لييا ىا  ا   مكي  ه

 ؛اا ااة يعطب  ااعع يو ا  عيا  يو   كيي  هذ ااهازرذ

ى ا كا وو  هابووة ااوو  و ااعووح ع عووس قبياووا ااه للووة هووذ  العالقببة بببين شببروط الشببراء وشببروط البيببع: -5
  اوا ااه للووة اعهاللاوا ايورهوورا ااهور  يذ اعلو   االااووا ايهوة مر اا ااوو  و ععووا   هووو هابوة االو ا  ااعووح عه

يلوو ا  ايهووة ااهييعووا  اآلببووة   ووإذ  اووت هع ووا  مذ مر اا ااووويض عهوورس مر اا ااوو  و  م  عووورم يلوو ا  هووا   
 ؛يوبس هذ  ابة ااه للة ىا   الض كيي  هذ عا ح األعرس ااهع اراة

اا عوووورس           رلووووهععاا  ووووح األلووووراا  يووووث يهكووووذ  اووووت ااه للووووة هووووذ  قببببوة المركببببز المببببالي للمؤسسببببة: -6

                                                           
 .349  348ي  اهلل ااب بح  ه بو لايا  م  م: بهاس اا يذ ااه لح رم ه  ق -1

{ }
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 قكس  و  ؛ قب  ا عياباعاا ااعاببة يقكس  ر   هها يوبس هذ   ر ا ا  عيا  يهيااغ كيي ا  لييا  ح

ريوعوو  ياو   ااوو ر ا اايعوو ا ااعوح علووعغ ااا اا و يوة  ووح ع ريباوا ىاوو  هورا  اووام اووم   طبول دورة رأس المببال: -7
 كبهووا طااوو  لوو   ااوو ر ا زا   بووم  مب ااهوواس ىاوو  لووبو  هاووزرذ اووم ىاوو  هييعووا  اووم ىاوو   و يووة هوو ا ماوو ى  

 ااعاهس.

 : أنواع رأس المال العامل -3
ى ا ة ىا   مب ااهاس ااعاهس ااعا ح  ااه للة ع ل    رب مهراس قاهبة ما ى هذ مبس    

 : عو ي  هعا   ااعرازذ را اعالس  ح ااايكبة ااهااية  ى   ب 
( اابزا هذ األهراس ااااعة ااعح عهرس هرب ى ا كاذ : يععي  )رأس المال العامل الخاص -3-1

يس مي ا عهرس بزا  غي  اابا يةرل ا يع ح مذ األهراس ااااعة   عغطح  وط األعرس  با يةاألعرس اا
 1ري ل  كها يبح:  اابا ية هذ األعرس 

 
 
 
   يةباعح عغطح هبهرقة األعرس اا: ريع ح ل ا ااهيارم ااويهة اارأس المال العامل اإلجمالي -3-2

 2ري ل  ر ا ااعالاة ااعااية:  عا علععهس ا ر ا العغالاية را  ارااعح طي
 
 

 
: رلر هبهرقة األهراس اااا بية ااعح علععهباا ااه للة م  ايهة األجنبيرأس المال العامل  -3-3

 3ري ل  ر ا ااعالاة ااعااية:   ير اا ااهاعبية
 
 
 احتياجات رأس المال العاملثانيا: 

  رععيح  يرذ اعي ا األبس ها ام ي ذ بس ااوعي األ مب ااهاس ااعاهس  ح  ا عيابا ع  ب    
                                                           

 113ه بو لايا  م:  ه ي  قاك  ه ه   -1
 .114 يب ااه بو  م:  -2
 .70قياح  عيهة  ه بو لايا  م:  -3

األصول غير الجارية –لخاص = األموال الخاصة رأس المال العامل ا  

مجموع الديون –أو : رأس المال العامل الخاص = األصول الجارية   

 جاريةرأس المال العامل اإلجمالي = األصول ال          

 اإلجمالي = قيم االستغالل + قيم قابلة لتحقيق + قيم جاهزة  أس المال العاملر  أو:     

 

  مل األجنبي = مجموع الديونرأس المال العا
األموال الخاصة –أو:   رأس المال العامل األجنبي = األصول المتداولة   

{ }
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ااعح ام عع رس يع  ىا  ليراة  با ية  يي ها األعرس اا لا عله  هر  ا  ا ر ا ا لعغالسهرق  عل ي
يط  ر ا ااهااية  ح ع ق عله  ا عيابا   ر ا ا لعغالس   ي ارس ااهلي رذ ااهاايرذ ا لععا ة يااهرا   

 1.  قب  مذ عكرذ ل ا هاللهة ييذ الع وااية ااهرا   هو ليراة ا  عيابا ا لعغالس
 هرا   ىا  ي ابة ااه للة كا   ى ا قها ياإلباية ااعاهس ااهاس ا مب ا  عياب  لا  ريهك  ا    

 ا عيابا  كس عغطح ام ااه للة مذ يع ح  ا ا هربيا ااي ا كاذ ى ا م     مم اا ر ا غي  هذ ى ا ية
 قذ عي ث مذ رقبياا ما ى  هااية رلالس ىا  ع عاب يس  ااعا ية اا ر ا هرا   يرالطة ا لعغالاية اا ر ا
 ىا  ع عاب مر اا ر ا  قذ ه عاا عزي  هرا   ىا  عببر ريااعااح ا  عيابا   ل   اهراباة ى ا ية هرا  
 2.االبيية اا عيبة  ااة  ح رااعكب قاهس هاس  مب

 ا عيابا   مب ااهاس ااعاهس يااعالاة ااعااية : ع ل  
 
 

 3:ق    لا  ا عيابا   مب ااهاس ااعاهس ععا   ا االث  ا  
: ي  ث ل ا ق  ها   عغطح ااه للة كس ى عيابا  اا ر ا إحتياج رأس المال العامل موجب -

ي  رااه للة مذ عر   ااي يس  ا لعغالاية يالعا ام هرا   اا ر ا يس ععع الا ىا  ااهرا   األا ى  ا ا  
 ااعهريبح اا ا ااعبز.

 : رلر  ااة  ا  ا اا  رث  رعع ح ااهاااية.إحتياجات رأس المال العامل معدوم -
: رلر اا ااة اابي ا ي يث ع هذ ااه للة ا اععا ية عراز اا احتياجات رأس المال العامل سالب -

 .ااهااح   رذ ااعراي  االبيح قب  ه  ر يعاا ااهااية
كبها كا   ا عيابا   مب ااهاس ااعاهس عوع   هذ ااعي   ا  قب   لذ عغطية ر قي  ى  م ه  

 ا  عيابا  يااهرا  .
 الخزينةثالثا: 

  رلح  ح  رزعاا اه ا  ر ا العغالايةيهكذ عع يو ازي ة ااه للة ير اا هبهره األهراس ااعح     
 4.ال هذ ااهيااغ لالبة االس اا ر اااعع و  يه  عم  ها علعطيو  ااهربر ا  رها يهاابااعقهس عا ح 

                                                           
 .33 :م، 2004 يراذ ااهطيرقا  ااباهعية  اابزال   التسيير المالي، هيا ت البرب   -1
 .25  م: 1991   ا  اآل اا اب ق   اابزال   االت الماليةدراسة الح اع   ا   ق رذ ر راع   ع ح   -2
 .34: هيا ت البرب  ه بو لايا   م -3
 .51 :م  1999   ا  ااه ه ية ااعاعهة  اابزال    التحليل المالي   اع   ا   ق رذ -4

 – الخصوم الجارية) –(  الموجودات ومايماثلها – جاريةاحتياجات رأس المال العامل = ) األصول ال
 السالفات المصرفية (

{ }
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 1ي ة يإ  ى ااعالاعيذ ااعاايعيذ:ع ل  اااز ر       
 
 
 

 االث  ا   رلح:عرا  ااازي ة  

 مب ااهووواس ااعاهوووس مكيووو  هوووذ ا عيابوووا   مب ااهووواس ااعاهوووس   يكووورذ ح لووو   اا ااوووة ووو: خزينبببة موجببببةال -
هووذ مهراااوووا اكووح عرابووه يعوووض ااعزاهاعاووا ااهلوووعويبية مر  ارييلوو  لوو ا مذ ااه للوووة علووعطيو مذ عبهوو  بوووزا

مر عهوو   آبوواس ااعهووالا قووذ ط يووا علووايس ااعلوو ي  رلوو ا يوو قم يوورذ ىيباييووة  مب ااهوواس  عقووع   هوورا  مرايووة
 ااعاهس لح لاه( مهاذ ابه للة.

ذ ل وات رل ا يع ح مذ ا عيابا   مب ااهاس ااعاهس مكي  هوذ  مب ااهواس ااعاهوس  م  م خزينة سالبة:ال -
قبووز ليكبووح يوو    ىاوو  ععوو ض ااه للووة ىاوو  بهبووة هووذ ااهاوواط  ر اووت يلووي  قوو م اوو  ا ااه للووة قبوو  
عغطيووة كووس ا عياباعاووا  رل ووا يبوو  قبياووا علوو ي  ااعزاهووا  ااعووة يرقيوواا ب يوو ا ى ووا ية رعلوو ي  ااوو يرذ 

 ااهلع وة قبياا.

ة  وووو  ااعوورازذ ااهووااح األهاووس رلوو ا هووا يلووه  يااازي ووة ااهابوو  رعع ووح مذ ااه للوو خزينببة معدومببة:ال -
ر  قلو   عربو  لويراة هعطبوة اعزاهاعاا ااهاايوة  يهع و  آاو   ا يث م اا ععر   قب  ليراة هلارية اويهة 

 اكذ قهبيا عععي  ل   اا ااة ععية ااع ويا.  هااح
 النسب المالية : ثانيالمطلب ال
ابه للة ا طالاا عوييم األ اا ااهااح  ح ااهلععهبة ر األكا  الععها  رقيرقا هذ ييذ  األ را   
اا ل  ااهااية را  الععهب  ل   األ اا ه   ي ا العهام ااهع ييذ لح  اا عالل ابه للة ب رسهيزا ية ر هذ اا

يه  ر ية األهراس  ح اا قاط ا اععا   ابه للا   را  عطر   كييية الععهاس رااعيا  اا ل  هذ 
 .اهها بعس اا ل  ااهااية عرا  هبا  رالع ط و ااهااييذ ااهاععيذ  ح ااعليي 

ييا ا  ه لرية هذ ااورالم ااهااية  ريها مذ اا لية ع ل  هذ اا ل  ااهااية قيا ا قذ عععي   
يلط رهوام  ا ه قا ا يعم ما  اايلط هذ ااهيزا ية رااهوام هذ ب رس اا عالل مر ااعكب  كها م ه ا  يعم ما  

هذ ب رس اا عالل  رعلعا م اا ل   ح ااعا ا  ح عوييم م اا ااه للة  يث  اايلط رااهوام هذ ااهيزا ية مر
مذ كال هذ اا ل  يلعا م  ح عوييم با   هعيذ هذ برا    قاط ااه للة  ريعم ااعوييم يهوا  ة اا لية 
ااه لرية ابه للة ي لية ما ى هعيا ية عله  يهعيا  ااع اقة "رلر قيا ا قذ هعرلط اا ل  اهبهرقة 

                                                           
 .53  م: 2010ا  ااباهعية  اابزال      يراذ ااهطيرقالتسيير المالي حسب البرنامج الرسمي الجديد زغي  هبيكة ر يرق وي  هيبر   -1

 السلفات المصرفية – الموجودات وما يماثلهاالخزينة = 

 احتياجات رأس المال العامل –الخزينة = رأس المال العامل أو:  

 

{ }
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  1.لا  ااعاهبة  ح  يب ااهباس"  ام اا كم قب  م اا ااه للة  ح  را ل   ااهوا  ةااه ل
ىذ العا ام اا ل  ااهااية  ح عوييم م اا ااه للا  رع بيس ه اكزلا ااهااية ي    ىا  ع  ي  األا     

قهبية ااعوييم  ا  ااهلعويس ا بم األ اام  ح ااورالم ااهااية ابه للا  ق   ااهوا  ة يي اا  ريااعااح ععيح 
هع   هذ االس ااهعبرهة ااعح يعم ع كيياا هذ ييا ا  هلعوبة رهطبوة ععهاس  ح يلط رهوام اا لية  ى  
يلع  ااكاي  هذ اايا ايذ ىا  عطري  اا ل  ااهااية يرلبر  قبهح يععه  قس عر يح ااعالاة ييذ ل   

 ااعح عورم ياا ااه للة. ا ة مربه اا قاط اا ل  رع كيزلا  ح ه  ر  را   هعكاهس  هذ عغطية رعوييم ك
ىذ مي ز ها اام يه اايا ارذ  ح هباس عطري  العا اها  اا ل  ااهااية لح ه ار عام  ح هع  ة      

م  هذ ل   اا ل  ااعح ى ا ها ملعا ه  هبعهعة يهك اا مذ ععطح ع ي ًا  ايوًا قذ  قس مر ععا  
ا  ح ااعوييم ااهااح ى ا ها ملعا ه  ي  م رعم عيلي   عالباا ااه للة   عع  اا ل  ااهااية م اا هيي 

يع اية  ر ح اارااو ععع   اا ل  ااهااية يعع   األل او ااه عية ياا   ا ات  ل  اوياب هو  ا قب  عراي  
اال ا   ح األبس ااطريس  رعع  اا ل  ااهااية اا اس  ح األبس ااوعي   رما ى اوياب ااهو  ا قب  

   2.رااهلاق ا عيلي ًا رععزيزًا ابه ق ا  ااهااية ااعاهةااعيعيبية 
 أنواع النسب المالية أوال: 

     ا  اعالو عوييم األ اا ااهااحق   اا ل  ااهااية ااهاعبية  هكذ العا ام ق    ام هذي  
ة ة  يب اا لية هذ ه لل   يث ي    ىا  ااعيار   ح ملهيا  يااعالو   ره  قاطاا رم باهااااه لل

 هبهرقا   ليلية لح: اهبريهكذ عع يو اا ل  ىا    ىا  ما ى
 اا ااهااح ابه للة ر اايبيعاا  ح هراباة ااعزاهاعاا ااعاببة األلح ه ق ا هاها اعوييم : نسب السيولة -1

 اح اا ل  ااعح عويب  3 ر ير اا ااهااية ااهلع وة هذ االس ع  ي  هو ا  ها عر   ا ياا هذ  و  لالس
ععا ح هذ قل  ااهااح  مذ ااه للة    االالبة مر األا   ىا  االيراة  هذ مبس اارارو قب ااع اع 

 : ح هباس ل ا  ااعزاهاعاا  رملم ل   اا ل  لح
رل   اا لية عله  مي ا ي لية االيراة ااعا ية  ريلعيا  ه اا  نسبة السيولة العامة )التداول(: -1-1

مر ل ا  ااعزاها  اعي ا األبس   اح ع ا    بة عغطية ياا  ح هع  ة ه ى ا  ا ااه للة قب  اإلي
األعرس ااهع اراة اباعرم ااهع اراة  مر ه ى ر اا ااه للة ااعرهاا ااهع اراة  ريااعااح  اح ععهس 

                                                           
 . 37  م: 2013  3   ا  اا اا رهكعية ااباهعية  األ  ذ  طمبادئ االدارة المالي ايز عيم   -1
 . 179  178  م  م: ه بو لايارالس ه ه  عي ح ى  يب  طال  ه لذ ه عر  ااغاايح   -2
 .85  84 :م    م2010ة راا ق  رااعرزيو  اابزال      ا  لرهة  ابطياقالتسيير المالي للمؤسسةاهيلح قي ة   -3

{ }
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 1رع ل  كها يبح:  قب  اياب ااعرازذ ااهااح
 الخصوم الجارية. ÷السيولة العامة = األصول الجارية 

  يهع وو  م وه ى ا ا اي و  األعورس ااهع اراووة (1)ويورس ااوو   اا لوية لور اارا و  ىذ اا و  األ  و  ااه 
ابه للة ي يث معي    لية ااع ارس اارا   ااع يح   هع    ات مذ ااه للة هازاا  اا  ا قب  عغطية 
ااعزاهاعاووا اعووي ا األبووس  مهووا ى ا ا اي وو  اا لووية قووذ اارا وو  ااعوو يح  هع ووا  قوو م اوو  ا ااه للووة قبوو  

 اا يااعزاهاعاا اعي ا األبس.اار 
هوياب ا  بة عغطية اا يرذ اعي ا األبس  ح ااه للة  رذ  اح   السيولة السريعة: نسبة -1-2

ااببرا ىا  ييو هازر اعاا  ياقعيا  مذ ل   األاي ا لح ماس األعرس ليراة راألكا  ق  ة ابالا ا  ح 
ألذ ااهازرذ ماس ليراة هذ اهع اراة راكذ   رهذ ااهع رو مذ ااهازرذ هذ ااهربر ا  ا ااة ااععيية

األر اا ااهااية ااوايبة ابعلريا رهذ اا هم ااه ي ة   إذ ااه ببرذ يلعا رذ ااهازرذ هذ اايلط  ح  لا  
 2  كاآلعح:  رع ل لية ااع ارس ريطبا قبياا اا لية اال يعة

 . لمتداولةالخصوم ا ÷المخزونات(  –السيولة السريعة = )األصول المتداولة نسبة 
ععي  ل   اا لية قذ ليراة ااه للة مكا  هذ  لية االيراة ااهاعع ا  السيولة الفورية: نسبة  -1-3

ريهكذ هذ االس هوا  ة هيبغ االيراة ااهربر ا ع   عع و ااه للة  ح م  را  هو اا يرذ اعي ا 
 قعها  قب  االيراة س يااألبس  رعويب ل   اا لية ا  ا ااه للة قب  ه ى عغطية اا يرذ اعي ا األب

 3  رع ل  كها يبح: هربر ا  اايا ع   عع  اا
 الديون القصيرة األجل. ÷القيم الجاهزة السيولة الفورية = نسبة 

 20ر ) (% 50ىا   30ل ات هذ يعطح ا لية االيراة ااهاعع ا رااليراة اابالزا ااهباس: )  
  يعض ااه للا  را    ي طيا قب  ه للا  ( قب  ااع عي     ات ابعاا  ا  ي طيا قب% 30ىا  

ما ى راالي   ح  ات مذ عبت اا ليعيذ ا  ع وو ا  ح ا  ة هعي ة  ريااعااح هذ اااطر اا كم قب  
  4:ها يب  ااع ييه ىايه لر مذ اا ليعيذ االايوعيذ يب  مذ ع اقيا ق طيذ لهار   يهرهة اار عية 

اعل ي  اب يرذ ريااعااح يب  مذ ع عاط يااو   ااكا ح يب  مذ ع هح ااه للة  يلاا هذ هااط  ق م ا -
 هذ االيراة.

 ربر  االيراة يويم  اهة لر عبهي  ابزا هذ معرس ااه للة ي س العا اهه  ح  ر ا ا لعغالس.  -

                                                           
1
 . 72ه ي  قاك  ه ه   ااه بو االايا  م:  - 

2
 .81م:  ه بو لايا ملع   هي  ااعبح   - 

 .84م:    ه بو لايااهيلح قي ة - 3
4
 .48هيا ت البرب  ه بو لايا  م:  - 

{ }
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 ة رياا يرذ ااوعي ا هذ باة ما ى.رقبيه  إذ اياب   بة االيراة ي عيط يرعرس ا لعغالس هذ با 
 :مديونيةنسب ال -2

  ل   اا ل  ك ات ي ل  اا  و ااهااح   اح عويب ه ى اقعها  ااه للة قب  مهراس ااغي  رعله 
 ح عهريس ا عياباعاا  رياعم ااهالت رااهو  رذ يا   ااهبهرقة    ا ألذ زيا ا ا قعها  قب  مهراس 

  ىا  زيا ا   ي ا ا  ى  ّ م اا  ح  يب اارا  عا اع اض ا  ي  ى ىا  ع ويا ااه للة ا بم كيي  هذ ا 
ااه للة ألذ اايقس  ح اار اا ياايرال  ااهلع وة مر اايقس  ح ل ا   ه  بة اااط  ااعح ا  ععع ض ا

معس ااو رض ق    برس هراقي  ا لع واا يع ح ى الب ااه للة  مها ااه للة  عاعم ي ل  ا اع اض 
  1.العهاها كيي ا أل اا ع    ا  ا ااه للة قب  عع يم ا را ااهالت

رعا م ل   اا ل  ااا و األرس هذ مل او  ل  ااه ير ية رلر ااعع  ّو قب  هعا   ااعهريس  
ااعح اقعه   قبياا ااه للة اعهريس هربر اعاا ااهاعبية   يث يهكذ يرالطة ل   ااهبهرقة هع  ة 

ااهااية  األلهية اا ليية اكس هع   هذ هعا   ااعهريس  ره ى األهاذ ااهعاح اب ال يذ هذ االس ااع كيية
 ااوالهة يالععهاس قالاا   ح ااهيزا ية  رهذ ملم ل   اا ل : 

عقي  ل   اا لية ىا  هلعرى عغطية ا لوعاها ا  ااعوا ية يواألهراس اا الهوة   نسب التمويل الدائم: -2-1
 اوو   اا لووية عععيوو  عووياغة ماوو ى اوو مب ااهوواس ااعاهووس مر هووا يلووه  ياوواه( األهوواذ  رع لوو  لوو   اا لووية 

 اعااية:يااعالاة ا

 األصول الثابتة÷ نسبة التمويل الدائم = األموال الدائمة 
يكرذ  مب ااهاس ااعاهس لاايا ى ا كا   ل   اا لية ماس هذ اارا   ااع يح   ا ا ي س قب  مذ  

بزاا هذ األعرس اااايعة هغط  يو رض اعي ا األبس رعكرذ ااه للة  ح ل   اا ااة ا  ماب  يق ط 
  1ااية اااعرم رليراة األعرس.ااهالاهة ييذ الع و

عويب ل   اا لية ه ى نسبة حقوق الملكية إلى األصول الثابتة )نسبة التمويل الخاص(:  -2-2
هلالهة مهراس ااهبكية  ح عهريس األعرس اااايعة  ل   اا لية علاق  اإل ا ا ااهااية  ح ع  ي   ره ااعهريس 

عة ه اي ة يب  قب  اإل ا ا ااهااية ااببرا ىا  ااهطبر    إ ا كا    لية ااهبكية ىا  األعرس ااااي
مهراس ااهبكية  ح عهريس األعرس اااايعة ب ي ا  مها ى ا كا   ل   اا لية ه عيعة  ا ا يععي  ه ق ا قب  
ا عياه هلالهة مهراس ااهبكية  ح عهريس األعرس اااايعة  ا ات يب  قب  اإل ا ا ااعربه ىا  ااع اض 

  ا ية  رع ل  كها يبح: اعهريس م  معرس اايعة ى

                                                           
1
 . 73  م: 2012 ا  ااععبيم ااباهعح  هع    مدخل اتخاذ القرارات، -اإلدارة المالية ااس   ي  هعطي   طا ا هعطي  ااقارا ح   - 

{ }
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 األصول الثابتة. ÷نسبة حقوق الملكية إلى األصول الثابتة = حقوق الملكية 
عييذ ل   اا لية ه ى كياية  ورا ااهلالهيذ اهراباة ا لعاها   ح األعرس اااايعة  رعععي  ل    

اا لية ماس هذ اارا    اا لية ه ق ا قب   ره ااعهريس اا   لع عابه ااه للة هلعويال   إ ا كا   ل  
(  إذ ل ا يع ح  ابة ااه للة ىا   رقيذ هذ األهراس  األرس ه اا مهراس طريبة األبس  لعاها لا  ح 1)

األعرس اااايعة ااعح ام عكو هعا   ااه للة اا اعية اهراباة ا لعاها ا   ياا  راااا ية اعي ا األبس 
(  إذ ل ا يع ح مذ هع  ا 1  اا لية مكي  هذ اارا   ) لعاها لا  ح األعرس ااهع اراة  مها ى ا كا 

طريس األبس  ا  معيح اهراباة بهيو ا لعاها ا   ح األعرس اااايعة  هو  الض ه ه يلعاه   ح 
 األعرس ااهع اراة  رها ييو  هذ األهراس ع عاب ىاياا ااه للة يب  مذ عرعح هذ هعا   اعي ا األبس.

 :(، نسب قابلية التسديد، نسبة االقتراضل )نسبة المديونيةإجمالي األصو نسبة الديون إلى -2-3
عويب ل   اا لية  لية اا يرذ ااعح لالم  ياا ااغي  ياا لية ىا  ىبهااح معرس ااه للة  ركبها ع    
ل   اا لية كبها  س  ات قب  مذ ااه للة عععه   ح عهريس معرااا قب  اإلهكا يا  اا اعية رااعكب 

  اا لية يكرذ غي  ه غر  ياقعيا  مذ ااه للة لعع هس  رال  قب  ااو رض ع يح  ىذ ا عياه ل 
رمالاط كيي ا اعل ي  اا يرذ ااعح  عب  قبياا    ال قذ مذ ا عياه  لية اا يرذ لي    ىا  ا ره 

 رع ل  كها يبح:  1ا ا ا  اإل ا ا ىا  ااباة ااهو  ة 
 إجمالي األصول ÷قصيرة األجل(نسبة المديونية = إجمالي الديون ) طويلة األجل وال 

يي س اا ال رذ ا اياض ل   اا لية  أل اا كبها ا اي   معا   لاه( مهاذ م  س اام   ح  
 يذ يي س ااهااكرذ زيا ا عبت اا لية ألذ زيا عاا ا  ع    ىا  عع يم ااعال  اام  كها ا  ع    ىا  

    2. كاا ب  العه ا  ليط عام  لعغ الام قذ زيا ا  مب ااهاس يإ ااس ق
عع    ل   اا لية هذ االس الهة ااو رض ااطريبة األبس قب  ليكس  :نسبة هيكل رأس المال -2-4

 مب ااهاس  ح ااه للة راا   يعهاس يااو رض طريبة األبس ر ورا ااهبكية رع ل  ل   اا لية ر ا 
 3 ااهعا اة ااعااية:

 األموال الخاصة)حقوق الملكية( د.طويلة األجل +  ÷األجل ويلة د.ط =هيكل رأس المالنسبة 

رعكقو ل   اا لية األلهية اا ليية ابو رض طريبة األبس  ح ليكس  مب ااهاس  ا ات  إ اا  

                                                           
1
 . 61  م: ه بو لاياببيس كا م ه ارس ااعا  ح   - 

2
 . 333  م: 2011هكعية ااهبعهو ااع يح  األ  ذ   مقدمة في اإلدارة المالية والتحليل المالي،هيبح ه ه  ااعوس   - 
  2011ه للة اار اا اب ق  رااعرزيو   قهاذ  األ  ذ   ،2، ط-ألغراض تقييم األداء والتنبؤ بالفشل – التحليل المالي  هزا ه هر  اازيي     -3

 .  193م:

{ }
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عععي  ه ق  اب كم قب  ااهااط  ااهااية  ااعح ع قر ييعس ا اع اض را عها   ق م ااو  ا قب  عل ي  
 ااو رض ر ال ا عبت ااو رض.

اا يرذ ىا   ورا  عويب ل   اا لية ساهمين أو حقوق المالكين:نسبة الديون إلى حقوق الم -2-5
ر  بة اقعها  ااه للة قب  ااعهريس هذ هعا  لا اا اعية  رع ارس ااكاي  هذ ااه للا   يط ااهالت 

  1ل   اا لية  ع  ععهكذ هذ ااع كم ياا يذ اااا بح  رع ل  ل   اا ل  كها يبح:
  حقوق الملكية. ÷لي الديون نسبة الديون إلى حقوق الملكية = إجما

يإبهااح اا يرذ كا ة األهراس ااعح  عب  قبياا ااه للة هذ ااغي   رععهاس  ح ااو رض يوع  ر  
 ااوعي ا األبس رااطريبة األبس  مها  ورا ااهبكية  يوع  ياا  مب ااهاس را  عياطا  راأل ياح ااه عبزا. 

 يذ اعهبيا  ااه للة هو عهريس ااهو م ا يب ااغاية هذ ريرازذ ل   اا لية ااعهريس ااهو م هذ اا ال 
ايس مع اياا  كها ععي  قذ ه ى هااط  ااهااية اكس هذ ااط  يذ  ى  كبها ا عيع  ل   اا لية زا   
ا عها   ق م ا  ا ااه للة قب  ا هة  ي اا رزا   هااط  ااهو  يذ  رعزي  مي ا هااط  ااهلعاه يذ 

اا يذ ا  ع    ىا  اإل الب  ريعي  ا اياض ل   اا لية يقكس قام قذ ألذ ق م ااو  ا قب  ا هة 
  2.ة قب  ا اع اض ا ى ااه للةيذ  ريعي  مي ا قذ ربر  ا  ا كاه  هاية م  س اب ال 

  نسب النشاط: -3
 العا ام  ح ي بح اا   األ اا ا ات ع ويواا لر ااه للة إل ا ا األ اا عوييم هبا   مي ز رهذ 
 ااه ال  ااعرازذ هذ  ره ل ات يكرذ مذ ريعراو ااهييعا   عراي   ح يكيااا ر و اعاا األعرس  ح ا لعاها 

 كس ق   ياازيا ا ااهييعا  علعب  مذ يعراو آا  يهع   ااهييعا   رييذ األعرس  ح ا لعاها  ييذ
   3.األلالية  و اعاا هذ  و ا م   ح مر األعرس  بم  ح ب ي ا العاها ية ى ا ة

ل   اا ل  ه ى كيااا ى ا ا ااه للة  ح عرزيو هرا  لا عرزيعا ه اليا قب  هاعبو م راه عويب   
األعرس  كها عويب ه ى كيااعاا  ح العا ام معرااا إل عاب مكي  ا   ههكذ هذ االبو رااا ها   

  ااهييعا  ريااعااح مقب   يح ههكذ  رعورم  ل  اا قاط قب  ا ع اض ربر رع ويا مكي   بم ههكذ هذ 
عرازذ هعورس ييذ ااهييعا  رهاعبو م راه األعرس هذ ي اقة ره ي يذ رهربر ا  اايعة  رععهس قب  

   رععهاس ل   اا ل   ح: 4ااكقو قذ م  ابس ا  يط م قب  ل ا ااعرازذ

                                                           
 .62ه بو لايا  م: ، ببيس كا م ه ارس ااعا  ح -1
 . 332ه بو لايا  م:  هيبح ه ه  ااعوس  -2

3
 . 153م: ، ه بو االايا ،بالفشلالتحليل المالي ألغراض تقييم األداء والتنبؤ   هزا ه هر  اازيي    - 

4
 . 213  م: ه بو لايا رآا رذ  ه هر  قز  ااب ام  - 

{ }
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عبام ل   اا لية بهيو  ل  اا قاط  ى  عقي  ل   اا لية ىا   دوران إجمالي األصول:نسبة  -3-1
 ح ع ويا ااهييعا   عيبة العاها لا  رع ل  يااعالاة ااعااية: ه ى العا ام األعرس  
 إجمالي األصول. ÷دوران إجمالي األصول = رقم األعمال) المبيعات(نسبة 

كيااا اإل ا ا  ح ى ا ا ىبهااح األعرس اعراي  ااهييعا    ا   اا لية عقي  ىا  ق   عويم  
  ااهلعاه   ح األعرس  راا ا  إذ ا عياه اا لية ي س قب  اا  ا ي  هذ ااهييعا  اا ابهة قذ اا ي ا  اارا 
مها ا اياض اا لية ي س قب  مذ ااه للة   ع عل  بم ا لعا ام ااكيرا األعرس اعراي  ااهييعا   

ااهييعا  كا ح يااهوا  ة هو  بم ا لعاها   ريااعااح يعرب  قب  ااه للة ىعياه االيالا  ااعح ع    
  1.مر ااعهس قب  عاييض  بم ا لعاها ا  يااعابم هذ يعض األعرس اا  زيا ا ااهييعا 

عرس اااايعة يعوليم عا ح ااهييعا  قب  عا ح ي ل   ر اذ األدوران األصول الثابتة: نسبة  -3-2
األعرس اااايعة  م  العا ام األعرس يقكس عا ح يع  ط ح ا لعالت ااهع اكم هذ ىبهااح األعرس 

 عح ع ل  يااعالاة ااعااية: اااايعة اوياب اا لية  راا
 األصول الثابتة. ÷دوران األصول الثابتة = رقم األعمال )المبيعات(نسبة 

 ح ى ا ا األعرس اااايعة   إ ا كا   ه عيعة  إ اا ع س قب  ا لعا ام عويب ل   اا لية كيااا اإل ا ا 
بر  عرازذ ها ييذ ااهييعا  ر بم اايعاس ابطااة اإل عابية ااهعا ة  مها ا ايا اا  إ اا ع س قب  ق م ر 

ا لعاها ا   ح األعرس اااايعة  ريااعااح  إذ ااه للة ععا ح هذ طااة ا عابية  ال ة مر عك ب ا  عاب 
 . 2 ح ااهاازذ يقكس هازرذ لبعح ي   هذ عع ييه  ح االرا

 األعرس مالعا ا  ح ااه للة كيااا ه ى قذ ااهع س ل ا يعي  :دوران األصول المتداولة نسبة -3-3
   :ااعااية ااعالاة االس هذ ااهع س ل ا  لا  ريهكذ ااهييعا   عراي   ح ااهع اراة

 األصول المتداولة. ÷عمال )المبيعات(= رقم األ دوران األصول المتداولةنسبة 
ه ا  اا ر اذ قذ كيااا األ اا  ح العغالس األعرس ااهع اراة  ح ابا ااهييعا    ق  يعي   

   ه ا  اا ر اذ كبها زا   ى عابية اا ي ا  اارا   ااهلعاه   ح األعرس ااهع اراة  ح ابا ركبها زا   ق
ااهييعا   ر ح  ات عع يم األ اا ااعقغيبح  مها ى ا ا اي   هع س  ر اذ  و  يعكب  عيا  ح العغالس 

ا   ح  ح العاهاألعرس ااهع اراة  ح ابا ااهييعا   مر م اا عقي  ىا   ااة هذ  ال  ااع ام 
  .3األعرس ااهع اراة يركا  هذ اا ابة ااهو  ا ااا ااععا يا

                                                           
1
 .  87-86  م م: ه بو لاياه ه  قبح ىي اليم ااعاه     - 

2
 .86  85 يب ااه بو االايا  م  م:  - 

3
 .160  م ه بو لاياالتحليل المالي ألغراض تقييم األداء والتنبؤ بالفشل،  هزا ه هر  اازيي     - 

{ }
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عع  ل   اا لية لذ اا ل  ااهاهة ااعح يهكذ هذ االااا هع  ة دوران المخزون السلعي: نسبة  -3-4
كيااا ا ا ا ااهييعا   ح علريا ه عباعاا   كبها  ا  ااهازرذ مكا  كبها  وو  ااه للة هييعا  مكي  

  1 رع ل  يااعالاة ااعااية:  (  يح مكي رهذ ام لع وا لاه
 متوسط المخزون. ÷دوران المخزون = تكلفة المبيعات نسبة 

 .2÷متوسط المخزون = )رصيد أول مدة + مخزون آخر مدة( 
 دوران المخزون.نسبة  ÷ 360دوران المخزون باليوم = نسبة 

زرذ االبعح  ر ح هع  ة ق   عيي  ل   اا لية  ح هع  ة ه ى هاللهة  بم ا لعاها   ح ااها 
ااه للة اييو ها يرب  ا ياا هذ ي الو  كها عيي   ح هع  ة هع س األيام ااعح عيو  األيام ااعح ع عاباا 

 ياا ااي اقة  ح هلعر قا  ااه للة ايس ييعاا رع ريباا ىا   لايا  ه ي ة  ريااعااح  و  يع  ا ىا  
 ااه للة. 
ااا ى ا ا ااه للة  ح ى ا ا معرااا هذ ااي الو  رك ات قب  رععي  ل   اا لية مي ا ه ى كي 

   2.ا  عاا قب  اايواا ل   األعرس  هذ اا   ااهاااح ااهع ال  هو  بم قهبياعاا
يقي   ر اذ اا لايا  ااه ي ة ىا  ق    :(و أوراق القبض دوران حسابات المدينة )العمالءنسبة  -3-5

اب لايا  ااه ي ة ي س قب  كيااا ع ريس ااعااح   ر ر اذ ه ا  ع عيس اا لايا  ااه ي ة االس اال ة
 اا لايا  ااه ي ة ىا   و  راك ه ك ات يع ح ليالة العها ية هعق  ا  رع ل  يااعالاة ااعااية: 

 .الحسابات المدينة ÷دوران الحسابات المدينة = المبيعات نسبة 
  دوران الحسابات المدينة. ÷يوم  360معدل فترة التحصيل = 

يقي  هع س  ع ا ااع عيس ىا  ق   األيام ااالزهة اع ريس اا لايا  ااه ي ة ىا  اا و   رعلعا م  
ل   اا لية اعوييم ليالة ا لعهاذ رااع عيس ابه للة   إ ا كاذ هع س  ع ا ااع عيس يزي  قذ ق رط 

الس  ح ليالعاا ا لعهاذ  ا ا يقي  اا  ق م كيااا ااه للة  ح ع عيس  لاياعاا ااه ي ة  مر ااعل
االيراة ري ا  قب  ا  ا مطرس  ع ا ااع عيس يايض مذ  ية اعهالا غي  اا  يذ قب  اال ا  ا لعها 

األبس ااهلع وة  مها اعي ا ااه ا يقي  ىا  ليالة ا لعهاذ ااه للة  ح هراباة ااعزاهاعاا اعي ا 
  3.رااع عيس ااهعق  ا

 

                                                           
1
 . 65ه بو لايا  م: ، ا  حببيس كا م ه ارس ااع - 

2
 . 322هيبح ه ه  ااعوس  ه بو لايا  م:  - 

3
 . 84  83  م: ه بو لايا  م ،ه ه  قبح ىي اليم ااعاه   - 

{ }
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عيا  هذ ل   اا لية ايياذ ه ى كيااا ااه للة  ح عل ي  يل :دوران الدائنين )الذمم الدائنة(نسبة  -3-6
ااعزاهاعاا  ى  كبها كاذ هع س ه عيعا كبها كاذ م اا ااه للة  اعزاهاعاا م  س  رل ا هذ اا ل  ااعح ع ك  

 :قبياا اا ال رذ رااهو  رذ  رع ل  يااعالاة ااعااية
 .بات الدائنةالحسا ÷دوران الحسابات الدائنة = المشتريات اآلجلة نسبة 

 . معدل دوران الحسابات الدائنة  ÷ 360الحسابات الدائنة باليوم = دوران نسبة 
يب  ه اقاعه راألا  يه لر مذ عكرذ اايع ا ااهه ر ة ابعهالا ماس هذ اايع ا ااعح يه  اا ها  ر 

ريااعااح  ااهر  رذ  ع  يعل   ابه للة ع عيس اا يرذ هذ ايس ااعهالا رعل ي  ها قبياا ابهر  يذ 
  1.األ قطة ااعقغيبية  هاذ العه ا 

 : (الربحيةنسب )المردودية   نسب -4
عقكس  ل  ه  ر ية ااه للة ااه ال ااع بيبح األكا  العهاها هذ ايس ا ا ا  ااه للا    

  عياطاا ااهياق  يااا و ا لع اعيبح أل  ه للة  اح ععي  قذ ه  ر ية اا ي ا  اارا   ااهلعاه   ح 
ة  را ات  إذ مكا  ها يام ى ا ا ااه للة لر لعياا اع ويا هع    قااية هذ ااه  ر ية رااعح ااه لل

   2.عععي  ا عكاب ابع ي  هذ ااعهبيا  رااو ا ا  ااه عيطة ياا قاط ااعقغيبح راإل ا   را لعاها  
   اح عع  ه  ر ية ااه للة لح ه عبة اهاعبو االيالا  ااهعا ا  ح ى ا ا هاعبو ق ر اار  

رعويب  ل  ااه  ر ية ه ى ة ا ا اعاا ا لعاها ية رااهااية  ععي  قذ ه ى ااكيااا ااعح ععا   ياا ااه لل
كيااا ى ا ا ااه للة  ح ع ويا اا يح قب  ااهييعا  رقب  األعرس ر ورا ااهااكيذ  اا ا  ب  مذ  ل  

لعاه رذ يعطبعرذ ىا  ااي م ااه ي ة ااه  ر ية لح هباس العهام ااهلعاه يذ راإل ا ا رااهو  يذ   ااه
اعربيه مهرااام ىاياا  راإل ا ا علعطيو ااع وا هذ  باح ليالاعاا  رااهو  رذ يقع رذ ياألهاذ ق   

اىا اض ااهقا يو ااعح ع وا األ ياح  . رععهاس هبهرقة  ل  3مكا  يكاي  هذ عبت ااعح   ع ووا
 ااه  ر ية ىا  ها يبح: 

"لاه( عا ح اا يح"  ريطبا قبياا علهية : )هامش الربح الصافي( ريةنسبة المردودية التجا  -4-1
رعلاق  ل   اا لية قب  هع  ة اا لية هذ ااهييعا  م   قاط ااه للة ااعبا   ااعح عع رس ىا  م ياح 

 4:عا ية  رااعح ع ل  هذ االس ااعالاة ااعااية

                                                           
1
 .66  65م:   ه بو لايا  م، ببيس كا م ه ارس ااعا  ح - 

2
  . 206ه بو لايا  م: ييم األداء والتنبؤ بالفشل، التحليل المالي ألغراض تق هزا ه هر  اازيي     - 

3
 .327ه بو لايا  م:هيبح ه ه  ااعوس   - 

4
 . 220ه بو لايا  م:  ه هر  قز  ااب ام  رآا رذ  - 

{ }
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 قم األعمال )المبيعات(.ر  ÷المردودية التجارية )هامش صافي الربح( = النتيجة الصافية 
ااه للة يع  عل ي  اا  ال   ري ات  اح عاعم يكا ة  عم ل   اا لية يهع  ة  عيبة  قاطعاى   

ااعكاايو رااهعا يو راإلي ا ا  ااهع ووة يها  ياا اااا بة قذ  قاط ااه للة  رععطي ا ل   اا لية 
ال   م  ىا  م  ه ى يهكذ مذ عورم ىهكا ية ع  ي  االع  اار  ر  ايس مذ عع هس ااه للة مية ال

ااه للة يعاييض لع  ااييو اار  ر  ايس مذ عع هس الال  قاهبة  راغ ض هع  ة ه ى كرذ ل   
 1.اا لية بي ا مم    رب  هوا  عاا هو  يب اا لية ابل را  االايوة مر هو ااه للا  ااههاابة

رعله  ل   اا لية مي ا "ااعال  قب   :)معدل العائد على االستثمار(نسبة المردودية االقتصادية -4-2
 اح عويب ه ى  اقبية األهراس ااهلعاه ا  ح ااه للة  ح ابا األ ياح ااعا ية  را ات  ار ا لعاها "  

هعيا  ي كم ي اة هو  ا ى ا ا ااه للة  ح العغالس مهراااا  ر هاذ برا   ااورا  ياا  رمي ا ي كم    ا 
  2:رلالهة ا ا اعاا ا لعاها ية  ريعي  قذ ل   اا لية يااعالاة ااعااية قهرم ااهلعاه يذ ياعبا  ااه للة
 إجمالي األصول. ÷معدل العائد على االستثمار( = النتيجة الصافية مردودية االقتصادية )

اح ا ا  ح ع ويواا األ ياح هذ هبهس العاها اعاا  ح األعرس  رعي ث  يث عويب ااكيااا ااكبية  
قذ اازيا ا  ح ااه  ر ية ا اععا ية  أل ه يويب كا ة ه  ر ية ا لعاها ا  ااه للة  ااه للا   الها

  3.ااوعي ا رطريبة األبس  رمذ ا عياه ل   اا لية ي س قب  كيااا ليالا  اإل ا ا ا لعاها ية رااعقغيبية
ل  قب  ريطبا قبياا ك ات علهية ااعا :)معدل العائد على حقوق الملكية( المردودية المالية -4-3

ااهع وا قب  مهراس  ااعال  يلعيا  هذ ل   اا لية اويابر  مر ااعال  قب  األهراس ااااعة  ورا ااهبكية
ا ية يااه للة  را  ا ها كا   ل ات ملام ههعازا  إ اا عط ح  ى  مذ ل   ااهالت ااهلعاه ا  ح األلام ااع

 مب هاس )األلام ااعا ية را  عياطا  اا لية ع عل   وط  ورا ااهبكية )األهراس ااااعة( رااهعهاس ي
   4:راأل ياح ااه عبزا(  رااعح ع ل  يااعالاة ااعااية

 األموال الخاصة. ÷= النتيجة الصافية  )العائد على األموال الخاصة(المردودية المالية
)هع س رعععي  هذ ااه ق ا  ااع بيبية ااهاهة  ح عوييم األ اا ا لع اعيبح لح  ااه  ر ية ااهااية  

ااعال  قب   ا ااهبكية(  ريويب ل   ااه ق  كيااا اإل ا ا  ح العغالس مهراس ااهالت را  ا ل   األهراس 
قب  عراي  األ ياح  ريهع   آا   إذ ل ا ااهع س يويب  ي ية اا ي ا  اارا   ااهلعاه  هذ ايس ااهالت  

                                                           
1
 .108  م: 2006   ا  ااهلي ا ابطياقة راا ق   قهاذ  األ  ذ  اإلدارة المالية المعاصرة  ي  كاهس آس قيي    - 

2
 . 232ه بو لايا  م:التحليل المالي ألغراض تقييم األداء والتنبؤ بالفشل، اازيي      هزا ه هر  - 

3
 . 88ه بو لايا  م:  ،ه ه  قبح ىي اليم ااعاه   - 
 . 67ببيس كا م ه ارس ااعا  ح  ه بو لايا  م:  -4
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رااه طا يورس م ه كبها زا   ايهة ل ا  م  مذ ااهع س يعي  قذ  ي ية ا لعاها  ااهعاح هذ ايس ااهالت 
ااهع س كبها قي   قذ كيااا اإل ا ا  ح العغالس مهراس ااهالت ا هاذ قال  ه  ح  رااعكب ي عس 
ق  ها ع ايض ايهة ل ا ااهع س ايالا يهعيا  ااهوا  ة لراا كاذ ااهعيا  ااع اقح مر ااعا ياح  راا   

  1.مذ يكرذ هعي ا قذ   كة ا لعاها  ي  
 ق: نسب السو -5

عله  ك ات  ل  اا هر  مر  ل  ااعوييم  رملهية ل   اا لية عي ز هذ قكباا اا   ي يط ييذ  
رقرال   ااهعراعة  ح ااهلعويس رايهعه اا  ع ية  ريا ا ااقكس  اح عو م ععر ا ابلام ااعا   ااويهة االراية 

س عوييهام األ اا ااها ح راأل اا ااهلعويبح رااهلعاه يذ  ياا هذ اال ع بيبيًا قها ياعم يه هالت ااه للة
   ااهالت رااهلعاه يذ ياهام عراي  م اا ااه للة قب  األ ياح 2ابه للة  رع  ي  ىهكا ية ا لعاها   ياا

األر اا ااهااية رهعا و ا لعاها   ياهام عوييم  ه ببر ح ملام ااه للة  مها اا اعبة قذ العاها اعام 
 ما   قب  ايهة ملام ااه للة يغية قهس عرعيا  ا لعاها  ااه الية اعهاللام م اا ااه للة رع  ي  

رع  ي  االع  إلع ا ا  األلام ااعا ية ااب ي ا   اا ل  االراية هاهة ب ا إل ا ا ااه للة اوياب عراي  
 يبح:   يهارععهاس هبهرقة  ل  االرا   ا ااه للة قب  ملعا  األلام ااعا يةم ا
ا  ععكب قكس األ اا اا    عيبة ل   اا لية ه ق ا هاايا هاه عع ل سهم عادي: نسبة الربح لك -5-1

 ا ا ااه للة اعع يم ه كز ارعاا  ح االرا   زيا ا اا لية  ي  رمذ ععطح اح ا ا  ر ا هاها مهام ها لعه ى
كز ارا ااهلعاه يذ ر هبة األلام ريعطح اا ا ابه بس ااهااح  ح مذ ي ك  قب  مذ ااه للة ععهعو يه  

 ااس االرا ااهااح   ح  يذ يقي  ا اياض رليرطاا ىا  ع لر  األ اا ريااعااح  اح  ااة هذ  ال  
 رااعح ع ل  يااعالاة ااعااية:  3 اا عو رااعح ع عكب قب   اااا  ح االرا ااهااح

 عدد األسهم العادية ÷نسبة الربح لكل سهم عادي = صافي الربح بعد الفائدة والضريبة 
ع ا  ل   اا لية ايهة ها ي غ  ااهلعاه   ح : الدفترية قيمته إلى للسهم السوقية القيمة نسبة -5-2

 رع ل  ل   اا لية يااعالاة ااعااية:   عه هوايس ااويهة اا  ع ية األهراس ااهبكية  
 القيمة الدفترية للسهم÷=سعر سهم العادي في السوقنسبة القيمة السوقية للسهم إلى قيمته الدفترية

عععي  ل   اا لية ه ق ا اعوييم ااهلعاه يذ ابه للة  يث يعراو مذ ي  و ااهلعاه رذ لع ًا مقب  ر  
هذ ايهعه اا  ع ية أللام ااه للة  ا  ااه  ر  ااه عيو  كبها كا   اا لية ه عيعة مكي  هذ اارا   ي س 

                                                           
 .  214م:بو لايا  ه  ، -ألغراض تقييم األداء والتنبؤ بالفشل –التحليل المالي   هزا ه هر  اازيي     -1
 . 258 يب ااه بو االايا  م:  -2

3
 .259 م:ه بو لايا  ، -ألغراض تقييم األداء والتنبؤ بالفشل –التحليل المالي   هزا ه هر  اازيي     - 
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  1. ات قب  األ اا اابي  اح ا ا
ه ق ا قب   لية األ ياح ااهرزقة قب   هبة األلام  عع  ل   اا لية :نسبة المدفوع من األرباح -5-3

 ااعا ية هذ بهبة األ ياح ااه ووة رااهعا ة ابعرزيو اام  رع ل  يااعالاة ااعااية: 
األرباح المحققة بعد الضرائب ÷نسبة األرباح الموزعة = األرباح الموزعة على حملة األسهم العادية 

  م الممتازةوحملة األسه
 لية رباة     اإل ا ا  ح ىهكا يا  ا لعاها ية ابه للة   ا اياض  لية عرزيو رععكب ل   اا 

 ياا  ا  عع ح ربر    م العاها ية بي ا ا ى ااه للة رع غ   ح ا  عيا  ياأل ياح ألبس ااعرلو 
ق م ااعرلو  ح عرزيو األ ياح  كها ي س ك ات رك ات ربر  يعض اا غرطا  ااعة هذ اا ال يذ قب  

ية ااه للة يا  عيا  يليراة قااية ا ياا  مها  يها يام ا عياه ااعرزيو  و  يع ح رعرس قب   غ
ااه للة ىا  ه  بة اايبرل رق م ربر    م العاها ية ا ياا  كها ا  ي س قب   غية اإل ا ا  ح ااه ا  ة 

   األ ياح ياا غم هذ ع ابو األ ياح.قب   هر  ل  عرزيعا
 (MVA)والقيمة السوقية المضافة  (EVA)قتصادية المضافة القيمة االالمطلب الثالث: 

يهكذ عع يو ااه ق ا  ىا  ه ق ا  عوبي ية رما ى   ياة   يث عط ا ا لايوا ىا  مكا       
األلااي  ااعوبي ية قيرقا  ح عوييم األ اا ااهااح كاا ل  ااهااية ره ق ا  ااعرازذ ااهااح ااعح عععه  قب  

رهذ مكا  األلااي  اا  ياة  ح عوييم ا اععا    ا  هيارهح ااويهة ا اععا ية  ااييا ا  ااه اليية 
 .(MVA)رااويهة االراية ااه ا ة  (EVA)ااه ا ة 

 (EVA)أوال: القيمة االقتصادية المضافة
قب  مذ كيااا اإل ا ا عواب يه ى ا  عاا قب  ع ويا  ااويهة ا اععا ية ااه ا ة ه اسيورم     

ااعقغيس عزي  قذ عكبية األهراس ااهلعاه ا يع و اا    قذ هع  لا  م  لراا كاذ هع  لا م ياح هذ 
 2ااهالت مم ااهو  رذ.

ريعكرذ ىبهااح  مب ااهاس هذ ااو رض طريبة األبس راأللام ااههعازا راأللام ااعا ية  رقب    
عبو ية اا ويوية ابعام  رلح عاعهاس عو ي ا األ ياح ا اععا ايهة ا اععا ية ااه ا ة ل ا األلاب  إذ 

اا اس ااهعيوح يع  ط و عكبية األهراس ايهة ا اععا ية ااه ا ة  رعهاس ب  يا قذ األ ياح ااه اليية 

                                                           
1
 . 339ه بو لايا  م:، هيبح ه ه  ااعوس - 
 .346  م: 2011 ا  ااهع  ة ااباهعية  هع    داء،حوكمة الشركات مدخل في التحليل المالي وتقييم األ ه ي  اي اليم ل     -2
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  1ةا قعيا  م  عكبية ألهراس ااهبكي)هع ه ة مهراس ااهبكية(   ح  يذ مذ األ ياح ااه اليية   عرا   ح 
يعااية اإل ا ية  ح ل ة رع ا  هعا اة ل   ااويهة  ح ااعالاة م  مذ ااويهة ا اععا ية ع كز قب  اا

 2 ااعااية:
رأس × معدل تكلفة رأس المال (  -القيمة االقتصادية المضافة= ) معدل العائد على صافي األصول

  المال المستثمر
قكس ااعراي   (Sterne Stewart)ر ح  را ع  ي  ااويهة ا اععا ية ااه ا ة ع ك  ه للة     

ريااعااح ااويهة االراية ابلام   إ ا كا   ااويهة ا اععا ية   ااهياق  رااور  يي اا رييذ ا را ااهالت
ااه ا ة هربية يع ح مذ ااه للة لاله  يقكس هياق   ح ااعراي   ح ا را ااهالت رل ا ىها يزيا ا 

يع ح مذ ااه للة علعابت مها ار كا   لااية  ا ا   األ ياح يع  اا  يية مر ا اياض كبية ا لعاها 
  3 مب ااهاس ااهلعاه  مكي  هذ اا يح هها ي ا  لبيا قب  ا را ااهالت.

ىذ ااويهة ا اععا ية ااه ا ة عر   هوياب بي  قذ هو ا  اإل ا ة ااعح  ووعاا ااه للة  
 ام  ح ألع ا  األلام  رقب  ل ا األلاب  إ ا  كز ااه ي رذ قب  ااويهة ا اععا ية  إذ  ات يع ح م

ااط يا ااع يح   ر عع يم ا را ااهالت  ريال   مي ا مذ ااويهة ا اععا ية ااه ا ة يهكذ العا اهاا 
مي ا األالام اا ليلية  ااس ااه للة  ر ح ل   اا ااة يعم ر و   ام  را ز ابه ي يذ قب  ملاب ه ى 

   4.ها ي وور ه هذ ايهة ااععا ية ه ا ة
 (MVA)افةالقيمة السوقية المض ثانيا:
اا    (EVA) ااه ق  اااا ح ىا  با   ااويهة ا اععا ية ااه ا ة (MVA)عع  ااويهة االراية     

كه ق  اعوييم األ اا  ر لح ااويهة اا اقلة قذ عبارز ااويهة   (Stern Stewart)عم علريوه هذ ايس ق كة 
كهح اعرال   مب ااهاس  اا ااهوياب ااع ااالراية ا مب ااهاس قذ ااويهة اا  ع ية  رق    ااويهة االراية ير

  5.ااهلالم يه
ية ااه ا ة ااي ا ييذ ااويهة االراية ابه للة ر مب ااهاس ااهلعاه  هذ ايس يااويهة االرايوع      

ااهااكيذ رااهو  يذ  رر وا ابه للة ااهلراة  إذ ااويهة االراية ااه ا ة عهاس ى  ى األ را  ااهاهة  ح 
را ااهلالهيذ  را ات  إذ ااهعيا  هوياب ابه للا  اا اب ة ااعح ع وا ايهة لراية ابا ااويهة اا  

                                                           
 . 237ه بو لايا  م:  ،ه هر  قز  ااب ام  رآا رذ -1
 .197  م: 2003/2004  هع    يةاأل اا  اا ا  ااباهعية  اإللك   لع  عا ا ي ي    ى ا ا عرازذ - 2
 .251  250:م     مه بو لايا  اإلدارة المالية المتقدمة هزا ه هر  اازيي     -3
 . 238ه بو لايا  م:  ،ز  ااب ام  رآا رذه هر  ق -4
استخدام مؤشري القيمة السوقية المضافة والعائد على رأس المال المستثمر في قياس أداء القطاع المصرفي قاا  اا يذ  ه  اا عيهح   -5

 . 73  هببة ااعبرم ا اععا ية راإل ا ية  ااع اا  م: 68  ه 18ااهبب   العراقي،

{ }



المحاسبي بالقيمة العادلة واتخاذ القرارات المالية واإلفصاحالقياس           الفصل الثالث:            

 

 
152 

ه ا ة هربية كر اا هوياب برل   يبام األ اا اإل ا   رااعقغيبح ابه للة را  عاا قب  ى ا ا هرا  لا 
    1.يا و عع يم ا را ااهلالهيذ

هة االراية ا ورا ااهبكية)رااعح عم ريعم عع يم ا را ااهالت قذ ط يا عع يم ااي ا ييذ ااوي    
ااه ا ة  ة( ريطبا قب  ل ا ااي ا االرايةه للااي اية رعلبيباا  ح   اع  اا عو يهاا يرالطة ااهالت  ح

  2:ع ل  ر ا ااعالاعيذ ااعاايعيذ  يث
 حقوق الملكية التي وفرها المستثمرون –= القيمة السوقية لحقوق الملكية القيمة السوقية المضافة 

 إجمالي حقوق الملكية. –سعر السهم ( × ) القيمة السوقية المضافة = )عدد األسهم المصدرة( 
ععرا  ااويهة االراية ااه ا ة يع   هذ ااعراهس اا ليلية يع اا ي ا  ياازيا ا راآلا  ياا وعاذ  ر  

 3رهذ ل   ااعراهس ها يبح:
رعا ح اا يح ااعقغيبح ر مب ااهاس ااهلعاه   : ريوع  ياا ااعالاة ييذ اا هر  ح اإلي ا ا معدل النمو -

 ح ااه للة   يب  مذ يكرذ ل ات  هرا  ح اإلي ا ا  رعا ح األ ياح ااعقغيبية عيرا كبية  مب ااهاس 
 ااهلعاه  اكح عكرذ ااويهة االراية ااه ا ة هربية.

ذ اإلي ا ا   م  : ريوع  يه هو ا   مب ااهاس ااهلعاه  اع ويا  ي ا  هكثافة رأس المال المستثمر -
كبها اس  مب ااهاس ااهلعاه  اع ويا  ي ا  هذ اإلي ا ا  كبها زا   ااويهة االراية ااه ا ة    ا 

   اياض كبية  مب ااهاس.
يوع  يا   ااويهة اا   األ    هذ لاه( اا يح ااالزم اع ويا رزيا ا ايهة  ورا  :قيمة هامش الربح -

   اااه( اا يح ااالزم اع ويا زيا ا  ح ايهة  ورا ااهبكية كبها ااهلالهيذ م  م ه كبها اس اا   األ 
 زا   ااويهة االراية ااه ا ة.

 مؤشرات قائمة التدفقات النقديةالمطلب الرابع: 
ىذ ااهعبرهووا  ااعووح عع ووه اا االهووة ااعوو  وا  اا و يووة يهكووذ الووعا اهاا  ووح اقووعواا هبهرقووة هووذ  

ا  وح عويويم األربوه ااهاعبيوة ا قواط ااه للوة رااعيوا  هو ى ااكيوااا اا ل  ااهااية ااعح يهكوذ ا لع قوا  ياو
 ووح عر يوووو ااهوورا   ااهاايوووة   يووث مذ ملهيوووة ااعوو  وا  اا و يوووة   عوووس ملهيوووة قهووا عووور    اووالهعح ااهيزا يوووة 

ر ععكووورذ هوووواييب االهوووة ااعووو  وا  هوووذ  4راا عوووالل  وووح عووور ي  ااه قووو ا  قوووذ  قووواط ااه للوووة رهلوووعويباا 
 اه ق ا  ااعح يهكذ ىبهاااا  ح ااعااح:هبهرقة هذ ا

 
                                                           

 . 145:   م2008  اايازر    قهاذ  األ  ذ  التحليل والتخطيط المالي اتجاهات معاصرةق  اذ عاله اا عيهح  م ق    ا  ااعهيهح   -1
 . 237  236ه هر  قز  ااب ام رآا رذ  ه بو لايا  م  م:  - 2
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 مؤشرات جودة الربحيةأوال: 
عوور   االهووة ااعوو  وا  اا و يووة هعبرهووا  يهكووذ هووذ االااووا ااعهييووز يوويذ عووا ح ااوو اس ااهعوو  قبوو     

ملاب ا لع واا رعا ح ااع  ا اا وو   ااهعو  قبو  األلواب اا وو    ىذ لو ا ااهويواب ي قو  هو ى ملهيوة 
 عووووبة هووووذ األ قووووطة ااعقووووغيبية ابه للووووة  ى  مذ ا عيوووواه  اووووم عووووا ح ااوووو اس   يع ووووح هاا عيوووواه اا و يووووة ا

ياا وو ر ا م اووا  وووو  عوو  وا  ووو يا ه عيعووا رااعكووب يووااعكب  رهووذ ااهعوو رو ير ووه كبهووا ا عيووو عووا ح ااعوو  ا 
اا وووو   كبهوووا ا عيعووو   رقيوووة ربووور ا م يووواح ااه للوووة رااعكوووب يوووااعكب  ى وووا ة ىاووو   اوووت مذ ع  يووو  ايهوووة 

ع  وا  اا و ية ابه للة لرو يهكذ هذ عوييم م الاوا  وح لو ا ااهبواس هوذ اوالس هوا  عاوا هوو ااه للوا  اا
 لح:     ر  1  ااههاابة ااا  رقبيه  إذ هذ ملم ااه ق ا  ااعح يهكذ اقعواااا اوياب بر ا األ ياح

 
 
 
 
 

                                                           
  ابعبرم ا اععا ية  هببة كبية يغ ا مدى تناغم أدوات التحليل المالي مع المحتوى المعلوماتي لقائمة التدفقات النقدية، آهاس  ر   ه ه    -1

 .349  م: 2013  34ه ااع اا  يغ ا  

{ }



المحاسبي بالقيمة العادلة واتخاذ القرارات المالية واإلفصاحالقياس           الفصل الثالث:            

 

 
154 

 دية(: مؤشرات جودة الربحية المشتقة من قائمة التدفقات النق06لجدول رقم ) ا
مقاييس 

 التدفقات النقدية
 تفسير النسب الصيغة الرياضية النسبة

 
 
 
 
 

هووووووووووواييب بوووووووووور ا 
 اا ي ية

 لووووووووووية كيايووووووووووة 
ااعووووووووووووووووووووووووووووو  وا  
اا و يووووووووووووووووووووووووووووووووووووووة 

 ااعقغيبية

 صافي التدفقات النقدية من األنشطة التشغيلية
 المطلوبات المتداولة

يوعووووووو  يهعطبيوووووووا  اا و يوووووووة األرايوووووووة ااعووووووو  وا   *
طة ااعقوووغيبية راايرالووو  اا و يوووة اااا بوووة هوووذ األ قووو

 ااه  رقة رل ا  اا يرذ ااهلع وة )اعي ا األبس(

عر ووووووح هوووووو ى اوووووو  ا ااه للووووووة قبوووووو  عرايوووووو  
ااعوووووو  وا  اا و يووووووة ااالزهووووووة اهوايبووووووة رعغطيووووووة 

 ا اعزاها  اعي ا األبس.

ه قوووو  اا و يووووة 
 ااعقغيبية

 صافي التدفقات النقدية من األنشطة التشغيلية
 صافي الدخل

 

لووية هوو ى اوو  ا م يوواح ااقوو كة عر ووح لوو   اا 
 قب  عراي  ع  ا  و   عقغيبح عا ح.

 لوووووووية ااعووووووو  ا 
اا وووووووووووووووووووووووووووووووووووووو   

 ااعقغيبح

 صافي التدفقات النقدية من األنشطة التشغيلية
 صافي المبيعات

 

عر ووووووح لوووووو   اا لووووووية هوووووو ى كيووووووااا ليالووووووة 
ا لعهووووواذ ااهعيعوووووة هوووووذ ايوووووس ااه للوووووة   وووووح 

 ع عيس اا و ية هذ زيال اا.
 لوووووووووية ااعالووووووووو  
قبووو  األعووورس 
هووووووووووذ ااعوووووووووو  ا 
اا وووووووووووووووووووووووووووووووووووووو   

 ااعقغيبح 

 صافي التدفقات النقدية من األنشطة التشغيلية
 إجمالي الموجودات

عر ووح هوو ى هووو  ا هربوور ا  ااه للووة قبوو  
 عراي  ع  ا  و   عقغيبح. 

المعلوماتي  مدى تناغم أدوات التحليل المالي مع المحتوىآهاس  ر   ه ه   يا قعها  قب   طاايةهذ ىق ا  اا المصدر:
 .350  349 :م  م   2013  34ااع اا  ه  ابعبرم ا اععا ية  يغ ا   هببة كبية يغ ا   التدفقات النقدية لقائمة

 مؤشرات جودة السيولةثانيا: 

عر   االيراة ابهيو اار  ا  ا اععا ية با  األهاذ  ح م قطعاا هذ االس عر ي  ااو  ا قب   
ابا ية  ى  ع عيط ارا مر  عو ليراة ااه للة يه ى عر ي  عا ح ااع  ا هراباة ا اعزاها  اا و ية ا

اا و   هذ األ قطة ااعقغيبية   ار يهاس األلاب اا   ي كذ ىايه  ح عر ي  االيراة   إ ا كاذ عا ح 
ااع  ا اا و   هذ األ قطة ااعقغيبية هربيا ل ا يع ح مذ ل ات  ال ا  و يا يهكذ إل ا ا اار  ا 

مذ علعا هه ىها  ح عرليو األ قطة ا لعاها ية مر  ح عل ي  اا يرذ طريبة األبس  مها ى ا  ا اععا ية
كاذ لاايا  ا ا يع ح مذ قب  ااه للة مذ  ي ث قذ هعا   اعهريس ااعبز ر ات ىها يييو بزا هذ 

ة قذ ااكيااا العاها اعاا مر يااعهريس طريس األبس  رقبيه  إذ االهة ااع  وا  اا و ية عر   هعبرها  هاه
 1 ح ليالا  ااع عيس ركيااا ليالة اا هم ااه ي ة  رملم ه ق اعاا ها يرعح:

 

                                                           
1
 .350-348ه بو لايا  م  م:  آهاس  ر   ه ه   - 

{ }
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 المشتقة من قائمة التدفقات النقدية سيولة(: مؤشرات جودة ال07لجدول رقم ) ا
مقاييس 

 تفسير النسب الصيغة الرياضية النسبة التدفقات النقدية

مؤشرات جودة 
 السيولة

نسبة تغطية 
 النقدية

 صافي التدفق النقدي من األنشطة التشغيلية
 جملة التدفقات النقدية لألنشطة االستثمارية  والتمويلية

 

ع قوووو  لوووو   اا لوووووية هووووا ى ا كا ووووو  
ااه قاا ع وعل  و يوة يهوا  يوه ااكيايوة 
اهراباووووووووة ااعزاهاعاووووووووا ا لووووووووعاها ية 

 رااعهريبية

مؤشر 
التدفقات 
النقدية 
 الضرورية

 ن األنشطة التشغيليةصافي التدفقات النقدية م
 الديون المستحقة األداء ومدفوعات التبجير)قصيرة األجل(

 

يعكوووووب لووووو ا ااه قووووو  هووووو ى اووووو  ا 
ااه للووووووة  ووووووح ى عوووووواب  و يووووووة هووووووذ 
األ قووووووطة اا ليلووووووية يقووووووكس يكيووووووح 
اهراباوووووووووة ا عياباعاوووووووووا ااعهريبيوووووووووة 

 اا  ر ية.

نسبة الفائدة 
 المدفوعة

 الفوائد المدفوعة
 من األنشطة التشغيليةصافي التدفقات النقدية 
 

ىذ ى عياه لو   اا لوية ه قو  لويئ 
ري يووووووووووئ يهقوووووووووواكس اوووووووووو  عرابااووووووووووا 
ااه للووووووووة  ووووووووح هبوووووووواس االوووووووويراة 
ااالزهووووووة اوووووو  و اايرالوووووو  ااهلووووووع وة 
اب يرذ  ريهكذ ق ض هوبر  لو   
اا لوووووية اي قووووو  قبووووو  هووووو ى اووووو  ا 
 .ااه للة قب  عل ي   رال  اا يرذ

األساليب -االتجاهات الحديثة في التحليل المالي واالئتمانيه ه  هط   يا قعها  قب   ااطاايةهذ ىق ا   المصدر:
 .164:   م2006   ا  رالس اب ق   قهاذ  األ  ذ  2  طواألدوات واالستخدامات العملية

 مؤشرات تقييم سياسات التمويل المشتقة من قائمة التدفقات النقدية:ثالثا: 
يهكذ قذ ط يا ع بيباا يرالطة ااه ق ا  ااه الية رهوا  عاا عر   االهة ااع  وا  اا و ية هعبرها       

رير ح ااب رس ااهرااح  1اع   هذ اال را  ااعع و قب  ه ى كيااا اإل ا ا   ح هباس االيالا  ااهااية 
 ملم  ل  عوييم ليالا  ااعهريس:

 

 

 

 
                                                           

1
 .166  م   ه بو لايارآا رذ  قاك  ه ه   ه ي  - 

{ }
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 النقديةمؤشرات مقاييس سياسات التمويل المشتقة من قائمة التدفقات (: 08لجدول رقم ) ا

مقاييس 
 تفسير النسب الصيغة الرياضية النسبة التدفقات النقدية

 
 
 
 
 
 

مقاييس تقييم 
 سياسات التمويل

نسبة التوزيعات 
 النقدية

 التوزيعات النقدية للمساهمين
 صافي التدفقات النقدية من األنشطة التشغيلية

 

عر   ل   اا لية هعبرها  قذ 
لة  ح االيالة ااعح ععيعاا ى ا ا ااه ل

هباس عرزيو األ ياح ره ى العه ا  
رالعو ا  ل   االيالة  كها عععي  

ه ق  او  ا ااه للة قب  عرزيو م ياح 
 و ية قذ ط يا ق ض هوبر  ل   

 اا لية.
نسبة الفوائد 
والتوزيعات 
 المقبوضة

 المتحصالت النقدية المحققة من إيراد الفوائد والتوزيعات
 من األنشطة التشغيليةالتدفقات النقدية الداخلة 
 

عوووووويب لووووو   اا لوووووية األلهيوووووة اا لووووويية 
اعرالوو  ا لووعاها ا  لووراا  ووح ااووو رض 

 مر األر اا ااهااية.

نسبة اإلنفاق 
 الرأسمالي

 اإلنفاق الرأسمالي الحقيقي
صدارات  التدفقات النقدية الداخلة من القروض طويلة األجل وا 

 األسهم والسندات

اا لووووويية عوووووويب لووووو   اا لوووووية األلهيوووووة 
اهعووووووا   عهريووووووس اإل يوووووواا اا ملووووووهااح 
ااهلعاه   وح  يوازا األعورس اإل عابيوة 
اااايعة  رععكب مي ا هو ى  بواح ى ا ا 
ااه للووة  ووح ىعيوواه ليالووة هرالهووة  ووح 
عهريوووووس األعووووورس طريبوووووة األبوووووس هوووووذ 

 هعا   عهريس طريبة األبس.
األساليب -التحليل المالي واالئتماني لحديثة فياالتجاهات اه ه  هط    يا قعها  قب  ااطاايةهذ ىق ا  لمصدر: ا

 .165  م:2006 ا  رالس اب ق   قهاذ  األ  ذ    2طواألدوات واالستخدامات العملية، 
 نسبة المرونة الماليةرابعا: 

رلووووح اوووو  ا ااه للووووة قبوووو  ععوووو يس مر وووواقاا  ووووح  عوووو ا  ااععاوووو  ااهووووااح  راوووو  عاا قبوووو  هراباووووة         
ي  ااهعراعة ر ات هذ االس اا عرس قب  عهريس مر ااعابم هوذ يعوض األعورس ا  عيابا  رااي م غ

 ر لية عوييم ااه ر ة ااهااية لح: 1غي  ااعقغيبية  و ا مر عع يس قهبياعاا ازيا ا ااع  وا  اا و ية ابه للة  
 يةمتوسط الديون اإلجمال ÷ المعدل النقدي لتغطية الديون = صافي التدفقات النقدية من العمليات

رييوويذ لوو ا ااهعوو س اوو  ا ااه للووة قبوو  لوو ا  ااعزاهاعاووا هووذ عووا ح ااعوو  وا  اا و يووة هووذ ااعهبيووا    
 2 رذ اا ابة ىا  ععيية مر ييو ميا هذ األعرس ااهلعا هة  ح ااعهبيا .

 

                                                           
 .206  م: 2006ااهكع  ااباهعح اا  يث  هع    المحاسبة المالية المتوسطة،  ه ه  لهي  ااعياذ  رآا رذ -1
 . 173  م: 1999اا ا  ااباهعية  اإللك   ية  هع    المحاسبة المتوسطة )مدخل نظري تطبيقي(،كهاس اا يذ اا ل ار   قي  اهلل لالس   -2

{ }



المحاسبي بالقيمة العادلة واتخاذ القرارات المالية واإلفصاحالقياس           الفصل الثالث:            

 

 
157 

 خالصة الفصل: 
 وح يع  ااوياب ااه اليح برل  اار الو ااه اليية  اور يوويب األ و اث ا اععوا ية ابه للوة  ر  

اآلر ووة األايوو ا عرباوو  ااهعووايي  ااه الوويية اا رايووة   وور ااويوواب يااويهووة ااعا اووة اهووا عوور    لوو   األايوو ا هووذ 
اعووووالم  رقيووووة ابهعبرهووووا  ااه الوووويية ااهوالووووة   يععيوووو  اإل عوووواح ااه الوووويح االووووييس اعيعيووووس ااويوووواب 

قبوو   ااقعهووا ر اووت اعام  ااهعبرهووا  ااه الوويية  ووح ع قووي  اوو ا   ه الوويح ىاوو  ه  بووة هلوواق ا هلووعا هحاا
 ليلوية  ااياقعيا لا اارلويبة ابه للا   اا ااهااح األااورالم ااهااية ااعة ااهيزا ية رب رس اا عالل  ح عوييم 

  ح قهبية ااعوييم ر ات يالعا ام ه ق ا  ااعرازذ ااهااح ر اا ل  ااهااية.
ااعح هذ قر اا  اإلب ااا ه  عاا  ر   ا أللهية األ اا ااهااح ععهس ااه للا  قب  اياله رعوييه 

 ععزيز ر عاا اا ااح   ار يلاق  ااه للا  قب  ه ااية مر اقاا رعوييم هلعريا  م االا ر عاايعه. 
 
 
 
 

{ }



 

 

 

 الفصل الرابع
ثر القياس المحاسبي بالقيمة العادلة أ

 شركةفي على اتخاذ القرارات المالية 
  -سطيف -االسمنت عين الكبيرة



فسطي-الكبيرة عين االسمنت بشركة المالية القرارت اتخاذ علىالعادلة بالقيمة المحاسبي القياس أثر: الرابع الفصل  
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 تمهيد:
بعد عرضنا في الدراسة السابقة للفصول النظرية لمحاسبة القيمة العادلة كأساس للقياس المحاسبي 

، سنقوم من خالل هذا الفصل شركةات التي تتخذ في الالحديث وللقرارات المالية باعتبارها أهم القرار 
اس للقياس سطيف لمحاسبة القيمة العادلة كأس –االسمنت عين الكبيرة  شركةبدراسة أثر استخدام 

حساب مختلف المؤشرات برة الحقيقية أو القريبة لواقع أداءها المالي، وذلك المحاسبي، للخروج بالصو 
قيم الميزانية وجدول حسابات النتائج المقاسة على أساس التكلفة التاريخية والنسب المالية باالعتماد على 

وذلك ، إعادة التقييمبعد أي  (لقيمة العادلةا)القيمة الحقيقية  أساسعلى المقاسة و أي قبل إعادة التقييم، 
ره ينعكس ، والذي بدو بعد إعادة التقييم بهدف تبيان األثر الذي قد يظهر على المؤشرات والنسب المالية

 :  المباحث التالية تقسيم الفصل إلى، ومن أجل ذلك تم شركةعلى القرارات المالية المتخذة من قبل ال
  سطيف.  –االسمنت عين الكبيرة  شركةتقديم  المبحث األول:
 بعد إعادة التقييم طيفساالسمنت عين الكبيرة  شركةلالمحاسبية إعداد الميزانية  المبحث الثاني:

 . 31/12/2015 في العادلة()القيمة 
 -االسمنت عين الكبيرة  شركةأثر تطبيق القياس بالقيمة العادلة على القرارات المالية ل: المبحث الثالث

 .-سطيف
   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

{ }
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 -سطيف– الكبيرة عين االسمنت شركة تقديمالمبحث األول: 
 شركةإلى قيام الالتطبيقية  إلجراء الدراسةاالسمنت عين الكبيرة سطيف  شركة اختيار سبب يرجع

 ،وذلك بهدف رفع رأس مالها من أجل الدخول إلى بورصة الجزائرادة تقييم أصولها، بإع 2015ي سنة ف
لم  شركة، لكن رغم أن الدراسةونتيجة توفر المعلومات المتعلقة بعملية التقييم والتي تساعدنا في إنجاز ال

المتوفرة ساعدتنا إلى أن المعلومات  شركةتقييم في ميزانية التوفق في الدخول للبورصة ولم تدرج نتائج ال
 من انجاز الدراسة.في 

 وهيكلها التنظيمي شركةال نشأة المطلب األول: 
 االسمنت عين الكبيرة:  شركةأوال: نشأة وتعريف 

 االسمنت لمؤسسات الصناعي عجممال فروع أحد -سطيف –عين الكبيرة   االسمنت شركة تعد 
 شركةال هذه لماهية فنية بطاقة يلي وفيما Industriel des Ciments d’Algérie" Groupe"بالجزائر

 :(1ملحق رقم )
 م؛أسه ذات عين الكبيرة شركة االسمنت شركة :التسمية -
  ؛ر(الجزائ السمنتا الصناعي عجمم) %100ب  GICAمجمع  :الرئيسي المساهم -
 ؛أسهم ذات شركة :القانونية الهيئة  -
 ؛الجزائر -سطيف والية - الكبيرة عين دائرة عدوان أوالد بلدية :وقعالم  -
 ؛هكتار 60: المصنع مساحة  -
 ؛دج 2 200 000 000 المال: رأس  -
 .االسمنت وتسويق إنتاج ي:الرئيس النشاط  -
 .البناء مواد :القطاع  -
 .سنويا طن مليون 1:  اإلنتاجية الطاقة  -
 دائمين. 373م منه عامال 419: العمال عدد  -
 ا:عليه المحصل والمطابقة الجودة شهادات  -
 . 2000نة س وذلك 2000 نسخة ISO 9001: الدولية المطابقة شهادة *
 في وذلك البيئة حماية مجال في وطنيا الثانية المرتبة وحققت ، 2004 نسخة 14001 الجودة شهادة *

 .2008 جوان شهر
 .2010  سنة وذلك 2008 ةنسخ 14001 اإليزو شهادة على الحصول *

{ }
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 .2011نة س وذلك OHSAS المطابقة شهادة على الحصول *
 طريق عن العالمية الجودة بمعايير االلتزام بضرورة شركةال وعي تنامي هو هنا المالحظ إن   

 بالمحافظة الخاصة بتلك بداية العالمية المطابقة شهادات مختلف على للحصول والمتواصل الدائم الحرص
لى لمحيطا على  سعي استمرارية فإنموم الع وعلى ، البشرية للموارد والسالمة باألمن المتعلقة تلك غاية وا 
 بمدى الوعي على دليل إال هو ما نالتها التي الشهادات لمختلف الدائم والتحيين المستمر للتحسين شركةال

 شركة على الهين باألمر ليس ميةالعال البورصة إلى فالدخول العالمية، السوق متطلبات مع التماشي أهمية
 .الراهن الوقت في الجزائر تعيشها التي االقتصادية الظروف ظل في خاصة وطنية

 :شركةال تطور 2-
 إنشاء لبداية تهااتفاقيا أول وأمضت م1974  عام بسطيف عين الكبيرة االسمنت شركة تأسست

 سنة فعليا اإلنتاج لتبدأ بالجزائر، االسمنت لمؤسسات الصناعي للمجمع رسميا بذلك تابعة المصنع،
 .شركةال تهاشهد التي التاريخية المحطات أهم يوضح التالي والجدول ،م1978

  

{ }
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 -سطيف – الكبيرة عين االسمنت شركةل ةالتاريخي لمحطاتا أهم: (09)  مرق الجدول
 الحدث السنة
 ف؛بسطي الكبيرة بعين االسمنت مصنع إنشاء وبداية االتفاقية إمضاء 1974
 نوفمبر؛ شهر في اإلنتاج بداية 1978
نشاء الشركة الجهوية لألسمنت للشرق ، و  SNMCإعادة هيكلة  1982  ERCEا 
 تقوم التي SCAEK   بسطيف االسمنت شركة وتأسيس الوطنية االسمنت صناعة وحدات باقي عن شركةال انفصال 1998

  .االسمنت مادة وتسويق بإنتاج
  ؛ .االسمنت من طن مليون إنتاج عتبة بتجاوز تاريخها في مرة ألول شركةال قامت 2000
 .  LHO 450/ 41  مكشط بجسر المصنع تزويد،2000نسخة  ISO  9001 الجودة معايير بوضع شركةال قامت 2002
 .للفرن تسخين بنظام المصنع تزويد   2003
 ICER الفرنسية الشركة مع عقد إمضاء   2005

 آلي؛ تشغيل بنظام نتاجاإل  ورشات تزويد أجل من
2006  

 
 انبعاث في التحكم أجل من الفرن مستوى على كيسية مصفاة بتركيب شركةال قامت
  ؛شركةال طرف من الجزائر في مرة ألول استخدمت التكنولوجيا وهذه الغازات، ومعالجة الغبار

 االسمنت؛ طحن ورشة مستوى على كيسية مصفاة تركيب 2007
 وطنيا الثانية المرتبة وحققت ، 2004نسخة 14001 يزواال شهادة على الحصول من جوان شهر في ةشركال تمكنت 2008

 ؛ البيئة حماية مجال في
 الطهي؛ لمنطقة الغبار تصفية بنظام المصنع تموين 2009
 ؛ الكلنكر تبريد ورشة مستوى على كيسية مصفاة تركيب 2010

 ؛ 2008 نسخة 14001 اإليزو شهادة على الحصول تم
 OHSAS  1800 المطابقة شهادة على الحصول  2011
 حديدية؛ بألياف مستودع إنجاز 2012
 االسمنت لمادة جديد إنتاج خط إنجاز 2013
 الجديد اإلنتاج خط يخص ما في قائمة األشغال تزل لم 2014
 طن 1320000 من بأزيد قدر والذي شركةال نشأة منذ إنتاج مستوى أعلى تحقيق 2015
 دينار مليار عن 19يزيد بما الشركة رأسمال وزيادة األسهم بيع طريق عن الجزائر بورصة إلىالدخول  شركةال محاولة 2015

 .، إال أن العملية فشلتوشراكتهم انتمائهم تعزيز إطار في أسهم بشراء للعمال السماح 
 .(2الملحق رقم ) شركةباالعتماد على وثائق ال الطالبة إعدادمن المصدر: 

 االسمنت عين الكبيرة شركةظيمي لثانيا: الهيكل التن
 شركةلل التنظيمي الهيكل وفق النشاطات متنوعة أقسام داخل الوظائف من بالعديد شركةال تقوم
 :يلي كما والمقسم إلى المديريات التالية( 3)الملحق رقم 

 أعضاء، سبعة من لمكونا اإلدارة سمجلل واحد آن في ورئيس عام مدير وهو: العام المدير الرئيس -1
 :مهامه من ،ومدنيا قانونيا شركةال في األول المسؤول ويعد
 .شركةبال والضعف القوة مواطن وكشف العمل إستراتيجية وضع  -

{ }
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 .العامة بالموارد المتعلقة الضوابط وتنسيق تنظيم  -
 .الصفقات للجنة األمانة تقديم  -
 .شركةال إدارة مجلس أمانة تقديم  -
 .الخارجية العالقات لتحمي  -
 التي المنتجات ومعالجة إنتاج مهمتها اإلنتاجية، العملية مراحل مختلف على تشرف ج:اإلنتا مديرية -2

 :التالية المصالح إلى وتتفرع ،شركةال تنتجها
 .األولية الموارد دائرة  -
 .التصنيع دائرة  -
 .الصناعي الميكانيك مصلحة  -
 .التخطيط مصلحة  -
 .الكهرباء مصلحة  -
 .والنوعية اإلجراءات مصلحة  -
 اإلنتاجية بالعملية أو بالمنتج المتعلقة سواء التطوير عمليات مختلف على تشرف: التطوير مديرية -3
 .الجديدة للمشروعات الجدوى ودراسات للخطط إعداد من
 الحديد، خامات) لمحليةا بالمواد األمر تعلق سواء الشراء عمليات متابعة على تعمل ن:التموي مديرية -4

 في جودة نسبة ألفضل وفقا وذلك المستوردة، الغيار قطع أو .(..الطحين، أكياس الجبس،، laitier  مادة
 . األفضل وبالسعر المناسب الوقت

 وتقديم تهامبيعا وتعزيز ،شركةلل التجارية السياسة تطبيق ضمان على تعمل ة:التجاري المديرية -5
 :التالية المصالح من انطالقا الء،للعم الجيدة الخدمات

 البرمجة؛ مصلحة -
 الفوترة؛ مصلحة -
 .البيع نقاط شبكة تغطية مصلحة -
 على واإلشراف للمستخدمين االجتماعية الشؤون تسيير على تسهر :واألمن البشرية الموارد مديرية -6

 الصناعي؛ واألمن المستخدمين تسيير مصحتي لخال من شركةال أمن
 وتقوم والمالية، المحاسبية العمليات جميع بتسجيل المديرية هذه تمته :والمحاسبة المالية مديرية -7

 المحاسبة ومصلحة العامة، المحاسبة مصلحة خالل من شركةلل والمحاسبي المالي الوضع بدراسة
 . والخزينة الميزانية ومصلحة التحليلية،

{ }
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 وتحديد الخطأ مصدر ومعرفة الحسابات قتدقي على تعمل ر:التسيي ومراقبة التدقيق مديرية -8
 لإلنتاج؛ المستقبلية التقديرات

 إدارة وكذا ،تهامنتجا صورة لتعزيز شركةال في االتصال سياسة وتنفيذ وضع ة:القانوني مديرية -9 
 .شركةال ضد المرفوعة والدعاوى القانونية القضايا

 االسمنت عين الكبيرة  شركةالمطلب الثاني: نشاط وأهداف 

 بالجودة االسمنت وتسويق إنتاج في بسطيف الكبيرة عين اسمنت شركةل األساسي النشاط يتمثل   
 :يلي فيما إدراجها سيتم لخطوات وفقا المناسب الوقت وفي المطلوبة

 االسمنت عين الكبيرة  شركةنشاط  أوال:
 :وهي االسمنت من أنواع خمسة إنتاج على شركةال تعمل :اإلنتاجية األنشطة  -1
 CEM-CPJ 32.5 - رالمعيا حسب االستخدامات متعدد بورتالند اسمنت NA 422/2000.  

CEM-CPJ 42.5 -  معيار حسب االستخدامات متعدد بورتالند اسمنت .NA 422/2000  
 .  999/443NAحسب المعيار  CRS 400االسمنت المقاوم للكبريت  -
 االسمنت سريع التصلب تحت الماء )حسب الطلب(.  -
 ر البترول )حسب الطلب(. اسمنت آبا -
 :يلي فيما وتتمثل ،شركةال بها تقوم التي العمليات أهم من هي :التجارية األنشطة -2

 .شركةلل التجاري النشاط إطار في الالزمة اإلدارية اإلجراءات سيرورة ضمان - 
 .المبرمة للعقود وفقا للعمالء الموجهة المنتجات تسيير - 
 .النهائي للمستهلك المنتج وصول ضمان أجل من ةالشامل بالتغطية القيام - 
 .المنتج جودة على المحافظة لضمان التخزين عمليات متابعة - 
 :الثانوية األنشطة -3

 جوهر عن أحيانا تخرج التي الثانوية األنشطة ببعض شركةال تقوم األساسي نشاطها إلى إضافة
 :في وتتمثل تخصصها،

صالح صيانة -   ؛شركةال في الثابتة المعدات وا 
صالح صيانة -   ؛العمومية األشغال آالت وا 
 وورشة والكهربائية الميكانيكية للصيانة ورشات شركةال تضم المعياري النشاط مستوى على للحفاظ - 

 رن؛ الف صيانة
 نصف المنتجات إلى إضافة المختلفة، األولية المواد جودة الختبار مخبر على شركةال احتواء - 

 . ائيةوالنه المصنعة
 االسمنت عين الكبيرة:  شركة أهدافثانيا: 

 :يلي فيما لتحقيقها شركةال تصبو التي األهداف أهم تتمثل  

{ }
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 وتزداد تتفاقم حيث للسكن المتزايدة للحاجة نظرا واإلسكان، البناء مجال في المتزايدة الحاجات تلبية  -1
 ؛أخرى إلى سنة من
 تعزيزها؛و  االقتصادية األنشطة تطوير -2
 تنفيذ على العمل عبر التصنيع مجال في المبذولة الوطنية المجهودات وتعزيز األنشطة تطوير -3

 ؛االجتماعية و االقتصادية التنمية مخطط
 المتبعة المساكن بناء سياسة خالل من المواطنين لدى المتاحة النقدية السيولة من االستفادة إمكانية -4
 ؛الصندوق قبل من
 ؛العاملة لليد استقطابا األكثر الصناعة هذه أن العلم مع البطالة امتصاص في المساهمة -5
 يستورد من كل على الجمركية الرسوم رفعت حيث الدولة به قامت ما وهو االستيراد، من التخفيض -6

 ؛ الخارج من االسمنت
 .األرباح زادت اإلنتاج زاد فكلما العامل، دخل تحسين -7
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

{ }
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 بعد إعادة التقييماالسمنت عين الكبيرة  شركةاسبية لإعداد الميزانية المح الثاني: المبحث
 31/12/2015في  )القيمة العادلة(

بهدف رفع  وذلك 30/06/2015االسمنت عين الكبيرة بإعادة تقييم أصولها في  شركةقامت 
 في الدخول لبورصة الجزائررأسمالها وطرح جزء منه للتداول في بورصة الجزائر، ولكن لألسف لم توفق 

والذي يضم تقرير  عام عن الشركة ، واعتمادا على تقريراإلقبال الضعيف جدا على عملية الشراء نتيجة
) توجد نسخة من التقرير على موقع مؤهلين المنجز من طرف خبراءإعادة التقييم للشركة و عن عملية 

تتاب حتى لإلكشروط المطلوبة قبل عملية طرح األسهم الأحد إعداده والذي يعتبر  ،بورصة الجزائر(
والتي  شركةعلى كل المعلومات الخاصة بال يتمكن المستثمرون والمهتمين بعملية الشراء من اإلطالع

    تساعدهم في اتخاذ قراراتهم االستثمارية.

وبغية إعداد ، 30/06/2015في  شركةال إليهاالتي توصلت إعادة التقييم على نتائج  اعتماداو  
 هي: سوف نمر بمجموعة من المراحل، 31/12/2015التقييم بتاريخ المحاسبية بعد إعادة الميزانية 

 .30/06/2015المعدة بالتكلفة التاريخية بتاريخ عرض الميزانية المحاسبية  -
 .30/06/2015بتاريخ  العادلة(القيمة ) بعد إعادة التقييم إعداد الميزانية المحاسبية  -
معدلة بالقيمة  2015ميزانية السنوية لسنة ال إعدادقوم بوبما أن الميزانية تعد على أساس سنوي سن -

ومن أجل إعداد الميزانية المعدلة  ،30/06/2015التقييم المعدة في إعادة من عملية  انطالقاالحقيقية 
خالل الفترة من سنقوم بحساب مختلف التغيرات التي حدثت في عناصر الميزانية  31/12/2015بتاريخ 

ذلك كما و  ،الفترةهذه ب االهتالك لعناصر التثبيتات خالل وحسا 31/12/2015إلى  30/06/2015
 : سنوضحه الحقا

 30/06/2015 فيعرض الميزانية المحاسبية : المطلب األول
بتاريخ  -سطيف-االسمنت عين الكبيرة شركةأصول الميزانية المحاسبية ل يوضح الجدول الموالي 

30/06/2015. 
 
 
 
 
 

{ }
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                                                                                            30/06/2015 في -سطيف– االسمنت عيين الكبيرة شركةالمحاسبية ل (: أصول الميزانية10الجدول رقم ) 
 الوحدة: دج 

 المبلغ اإلجمالي أصول
إهتالكات و مؤونات وخسائر 

 المبلغ الصافي القيمة

 (ou goodwillفارق الشراء)

 
      

 500,00 562 010,94 160 24 510,94 722 24 معنويةالتثبيتات ال

 080,26 139 943 2 463,13 352 097 10 543,39 491 040 13 عينيةالتثبيتات ال

 181,38 850 45 0,00 181,38 850 45 أراض

 232,09 729 156 013,05 293 203 3 245,14 022 360 3 مباني 

 666,79 559 740 2 450,08 059 894 6 116,87 619 634 9 تثبيتات عينية أخرى

       تثبيتات ممنوح امتيزها

 630,31 063 163 16   630,31 063 163 16 تثبيتات يجرى إنجازها

 914,49 689 441 5   914,49 689 441 5 تثبيتات مالية

       سندات موضوعة موضع معادلة

        

       سندات أخرى مثبتة

وض و أصول مالية أخرى غير قر

 جارية
5 441 689 914,31   5 441 689 941,49 

 132,22 059 103   132,22 059 103 ضرائب مؤجلة على األصل

        

 257,28 514 651 24 474,07 512 121 10 731,35 026 773 34 مجموع األصول غيرالجارية

 011,41 535 215 2 964,82 260 49 976,23 795 264 2 مخزونات و منتوجات قيد التنفيد

حسابات دائنة و استخدامات 

 مماثلة
234 894 796,41 210 101,25 234 684 695,16 

 914,46 965 127 101,25 210 015,71 176 128 الزبائن

 412,06 609 40   412,06 609 40 المدينون األخرون

 368,64 109 66   368,64 109 66 الضرائب و ما شابهها
حسابات دائنة أخرى و  

 استخدامات مماثلة
      

 169,35 389 761 1 الموجودات و ما شابهها
 

1 761 389 169,35 

األموال الموظفة واألصول الجارية 

 األخرى
268 735 640,86   268 735 640,86 

 528,49 653 492 1   528,49 653 492 1 الخزينة

 875,92 608 211 4 066,07 471 49 مجموع األصول الجارية

 133,20 123 863 28 540,14 983 170 10 المجموع العام لألصول

 
 .( 4ملحق رقم ) 30/06/2015في أصول الميزانية المحاسبية باالعتماد على  الطالبةالمصدر: من إعداد 

بتاريخ  -سطيف-االسمنت عين الكبيرة شركةالميزانية المحاسبية ل خصوم يوضح الجدول الموالي 
30/06/2015. 
 

{ }
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 30/06/2015 في -سطيف–االسمنت عيين الكبيرة  شركةالميزانية المحاسبية ل خصوم(: 11الجدول رقم ) 
 الوحدة: دج                                   

 المبالغ خصوم

 األموال الخاصة  

 000,00 000 200 2 رأس مال تم إصداره

   رأس مال غير مستعان به

احتياطات  -ياطاتعالوات و احت

 (1مدمجة )
16 479 353 772,12 

   فارق إعادة التقييم

   (1فارق المعادلة )

نتيجة صافية/ )نتيجة صافية 

 ((1حصةالمجمع )
2 303 640 174,59 

رؤوس أموال خاصة أخرى / 

 ترحيل من جديد
-41 190 627,28 

   (1حصة الشركة المدمجة)

   (1حصةذوي األقلية)

 319,43 803 941 20 1المجموع 

 الخصوم غير الجارية

 755,75 639 860 3 قروض و ديون مالية

   ضرائب ) مؤجلة و مرصود لها(

   ديون أخرى غير جارية

 167,84 321 665 مؤونات و منتجات ثابتة مسبقا

 923,59 960 525 4 2مجموع الخصوم غير الجارية 

 الخصوم الجارية

 477,58 115 617 1 موردون و حسابات ملحقة

 028,86 267 149 الضرائب و ما شابهها

 967,72 288 626 1 ديون أخرى

 416,02 687 2 خزينة سلبية

    

 890,18 358 395 3 3مجموع الخصوم الجارية 

 133,20 123 863 28 مجموع عام للخصوم

 .(5ملحق رقم ) 30/06/2015في خصوم الميزانية المحاسبية  باالعتماد على الطالبةالمصدر: من إعداد 

 30/06/2015 في -سطيف-االسمنت عين الكبيرة شركةإعادة تقييم عناصر ميزانية ثاني: المطلب ال

إعادة التقييم لمختلف عناصر أصولها اإلسمنت عين الكبيرة قامت بعملية  شركة باعتبار     
 ،الجزائر بورصةلبات دخولها إلى وخصومها وذلك من أجل الوقوف على قيمتها الحقيقية )العادلة( لمتط

، على عدة طرق من أجل تقيمها والخروج بالقيمة األقرب إلى الواقع شركةعتمدت الولتحديد قيمتها ا
  تقييم األصول كما يلي:  إعادةجاء في نصوص النظام المحاسبي المالي تتم عملية  وحسب ما
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 30/06/2015عين الكبيرة في لشركة االسمنت  األصول غير الجاريةإعادة تقييم أوال: 
، المعنوية منها والمادية شركةلغير الجارية ل صولاألتقييم على جميع عناصر التطبق عملية إعادة 

  .شركةللغير الجارية صول األنتائج عملية إعادة تقييم وسنوضح فيما يلي 
 إعادة تقييم التثبيتات المعنوية: -1

من الفصل الثاني المتعلق  27-121ي نص المادة فالنظام المحاسبي المالي حسب ما جاء      
يمكن ألي تثبيت معنوي سبق  " بقواعد التقييم الخاصة للتثبيتات العينية والمعنوية، والتي تنص على أنه

أن كان محل إدراج أصلي في الحسابات على أساس كلفته، أن يدرج كذلك في الحسابات بعد إدراجه 
ه حسب نفس شروط التثبيتات العينية، غير أن هذه المعالجة ال ييمولي على أساس مبلغه المعاد تقاأل

 1".ةإلى سوق نشطستناد لتثبيت المعنوي يمكن تحديدها باالة الحقيقية لميرخص بها إال إذا كانت القي
بعد قيامها بعملية إعادة تقييم  شركةالنتائج التي توصلت إليها ال( 12يوضح الجدول رقم )و    

  .ويةالتثبيتات المعن
 
 
 
 
 
 

 .(7الملحق رقم )  ( و10الجدول رقم )وثائق الشركة  باالعتماد على الطالبة إعدادمن المصدر: 

سوق نشطة للتثبيتات لوجود  المن النظام المحاسبي المالي، وبما أنه  27-121عمال بالمادة  
ما هي، كما هو موضح في ت قيمتها ك، بقييمكن من خاللها تحديد قيمتها الحقيقيةفي الجزائر المعنوية 

 .الجدول السابق
 إعادة تقييم التثبيتات العينية:إجراءات  -2

 2 لقد جاء النظام المحاسبي المالي بما يخص إعادة التقييم للتثبيتات العينية وتندرج في ما يلي: 
ن المنتسبة إلى فئة أو عدة فئات م يرخص للكيان أن يدرج في الحسابات التثبيتات العينية -20.121

                                                           
1
، 2009مارس  25، الصادرة في 19، العدد 27-121الجمهورية الجزائرية الديمقراطية  الجزائرية، وزارة المالية، الجريدة الرسمية، المادة  - 

 . 11مرجع سابق، ص: 
2
، 2009مارس  25، الصادرة في 19، العدد 27-121وزارة المالية، الجريدة الرسمية، المادة  الجمهورية الجزائرية الديمقراطية  الجزائرية، - 

 . 10مرجع سابق، ص: 

رقم 
القيمة .م. صافية في  اإلهتالك خامالمبلغ ال البيان الحساب

رق إعادة اف دلةاعالقيمة ال 30/06/2015
 التقييم

20 
القيم 
 المعنوية

 
24 722 510,94 

 
24 160 010,94 

 
562 500 562 500 0 

 

  الوحدة: دج                    30/06/2015يم في التثبيتات المعنوية بعد إعادة التقي (:12الجدول رقم ) 

{ }
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 مبلغها المعاد تقيييمه.التثبيتات التي يحددها مسبقا على أساس 
المعاد تقييمه  عتباره أصال، بمبلغهبيت معني بعد إدراجه األولي بايدرج في الحسابات كل تث  -21.121

 خسائر القيمة الالحقة.هتالكات ومجموع ادة تقييمه منقوصا منها مجموع اإلفي تاريخ إع أي الحقيقي
ا ختالفا كبير يمة المحاسبة للتثبيتات المعينة احتى ال تختلف الق نتظامية كافيةلتقييم باعملية إعادة ا متت -

 ستعمال القيمة الحقيقية في تاريخ اإلقفال.عن القيمة التي قد تكون حددت با
إلى  اتها في السوق، وتحدد هذه القيمة استنادالقيمة الحقيقية لألراضي والمباني هي في العادة قيم -

 مقومون محترفون مؤهلون. يهيجر تقدير 
القيمة لمنشآت اإلنتاج هي أيضا قيمتها في السوق، وعند غياب مؤشرات تدل على قيمتها في السوق  -
 تعويضها الصافية من اإلهتالك.متخصصة( فإنها تقوم بكلفة  شركة)
 يمها.يبعد إعادة التقييم تحدد مبالغ القابلة لإلهالك على أساس المبالغ المعاد تق -
رتفعت القيمة المحاسبية لألصل ما عقب إعادة تقييمه، فإن الزيادة تقيد مباشرة في شكل رؤوس اإذا  -

 أموال خاصة تخت عنوان "فارق إعادة التقييم".
في الحسابات كمنتوج إذا كانت تعوض إعادة التقييم سلبية لنفس األصل،  ةاإليجابيتدرج إعادة التقييم  -

 ت.سبق أن تم إدراجه كعبء في الحسابا
إذا أبرزت عملية إعادة التقييم وجود خسارة في القيمة )إعادة التقييم سلبية( فإن هذه الخسارة في القيمة  -

ينسب على سبيل األولوية إلى فارق إعادة تقييم سبق إدراجه في الحسابات كرؤوس أموال خاصة في هذا 
 صافية( كعبء من األعباء.بية اللمحتمل )فارق إعادة التقييم السلاألصل نفسه، ويقيد الرصيد ا

حتياطي عادة تقييم سلبيه، وتنتج إذن عن انخفاض االتعالج كل خسارة في قيمة أصل أعيد تقييمه كإ -
إعادة التقييم بما يناسب هذه األخيرة، ويسجل كما لو كان إعادة تقييم عندما يكون إثبات الخسارة في 

 بية.مة قد ثبت تسجيله كإعادة تقييم سلالقي
: يقيد فائض القيمة المتأتي من إعادة تقييم التثبيتات عند تاريخ بداية تسويات النظام 185المادة 

 1 ( سنوات.5اه خمس )، في النتيجة الجبائية في أجل أقصالمحاسبي المالي
: يقيد الفائض مخصصات اإلهتالكات المتأتي من عمليات إعادة التقييم في نتيجة 186المادة 

 2 السنة.

 
                                                           

1
، يتضمن قانون 2009يوليو  22مؤرخ في  -1-09الجمهورية الجزائرية الديمقراطية  الجزائرية، وزارة المالية، الجريدة الرسمية، أمر رقم  - 

 . 6، ، ص: 2009يوليو  26، الصادرة في 44، العدد 186 ، المادة2009المالية لسنة 
2
 . 6نفس المرجع السابق، ص:  - 

{ }
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 :30/06/2015في االسمنت عين  شركةفي لتثبيتات العينية اقييم إعادة ت -2-1
بعد عملية إعادة  30/06/2015في  شركةإليها ال( النتائج التي توصلت 13بين الجدول رقم ) ي

 .أخرى(عينية )األراضي، المباني، تثبيتات  والمتمثلة في  ،تثبيتاتها العينيةم تقيي
 
 

رقم 
 الحساب

 البيان

 القيمة المحاسبية الصافية هتالكاتاإل جماليالمبلغ اإل
 إعادة التقييم قيمة

 (العادلة ) القيمة 

معامل 
إعادة 
 التقييم

5=4÷3 
1 2 3=1-2 4 

 39,7599 000 000 823 1 181,38 850 45   181,38 850 45 األراضي 211

 6,1763 000 000 968 232,09 729 156 013,05 293 203 3 245,14 022 360 3 المباني 213

....21 

تثبيتات 
 عينية أخرى

9 634 619 116,87 6 894 059 450,08 2 740 559 666,79 4 476 000 000 1,6332 

 2,4691 000,00 000 267 7 080,26 139 943 2 463,13 352 097 10 543,39 491 040 13 مجموعال 21

 .(7( و الملحق رقم ) 10الجدول رقم ) وثائق الشركة باالعتماد على الطالبة إعدادمن المصدر: 

بتاريخ ( القيمة المحاسبية الصافية للتثبيتات العينية للشركة 13الجدول رقم ) يوضح 
، وبقسمة مبالغ القيمة العادلة ، إضافة إلى القيمة الحقيقية لهذه التثبيتات بعد إعادة التقييم30/06/2015

(، نتحصل على معامل إعادة التقييم 3م القيمة المحاسبية الصافية )العمود رق( على 4)العمود رقم 
 .(5 )العمود

 قبل إعادة التقييم إلى دج  2 943 139 080,26 قيمة التثبيتات زادت من ويوضح الجدول أيضا أن  
إعادة عملية  بعدفائض حققت الشركة أن ، أي 2,4691، أي بمعدل دج بعد إعادة التقييم 7 267 000 000

  التقييم.

تحديد القيمة العادلة لألصول الثابتة يعالج اإلهتالك في تاريخ إعادة التقييم  دبعونشير إلى أنه  
وذلك كما من النظام المحاسبي المالي  22.121و المادة  21.121المادة نص حسب وهذا  ،طريقتينب

 يلي:
المعاد لغه بيدرج في الحسابات كل تثبيت معني بعد إدراجه األولي باعتباره أصال، بم -21.121المادة   

هتالكات ومجموع ي تاريخ إعادة تقييمه منقوصا منها مجموع االف )العادلة( تقييمه أي بقيمته الحقيقية

الوحدة: دج             30/06/2015في  حساب معامل إعادة تقييم التثبيتات العينية بعد إعادة التقييم (: 13الجدول رقم )
الوحدة:دج دج         

{ }
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 1الحقة.خسائر القيمة ال
الخاصة  وخسائر القيمة إن وجدت السابقةإلغاء جميع اإلهتالكات هذه الطريقة  ويتم من خالل   

ريخية، ثم تعديل قيمة التثبيت بالقيمة العادلة بإضافة باألصل الثابت المحسوبة وفق طريقة التكلفة التا
والقيمة العادلة لألصل الذي  المحاسبية الصافية التقييم المتحصل عليه بالفرق بين القيمةإعادة فارق 

 ضمن حسابات األموال الخاصة. 105يحول إلى حساب إعادة التقييم حـ/
ن طريق تطبيق مؤشر محدد بالنسبة إلى تكلفته إذا تمت إعادة تقييم تثبيت عيني ع -22.121المادة 

التعويضية الصافية من االهتالك أو بالرجوع إلى القيمة في السوق، فإن مجموع االهتالكات في تاريخ 
إعادة التقييم يصحح بالتناسب مع القيمة اإلجمالية المحاسبية لألصل، بحيث تكون القيمة المحاسبية لهذا 

   2 ساوية للمبلغ المعاد تقييمه.األصل عقب إعادة التقييم م
يتم من خاللها حساب معدل إعادة التقييم من خالل قسمة القيمة  والتي وتشير هذه الطريقة 

العادلة لألصل الثابت على القيمة المحاسبية الصافية، وبعد ذلك يتم تعديل القيمة األصلية للتثبيت العيني 
على هذا المعدل حتى نتحصل على قيمة التثبيت بالقيمة  وكذلك التعديل في أقساط اإلهتالك باالعتماد

ضمن حسابات رؤوس  105إعادة التقييم حـ/فارق التقييم فيحول إلى حساب  إعادةالعادلة، أما فارق 
 األموال.

وسيتم اعتماد هذه الطريقة ألنها تتماشى مع المعطيات المتحصل عليها من طرف شركة االسمنت    
 سطيف. -عين الكبيرة 

المتراكمة للتثبيتات العينية مصححة  ين المبالغ اإلجمالية واالهتالكاتالموالي نيوضح الجدوال 
 .30/06/2015في  للتثبيتات العينية بمعامل إعادة التقييم، إضافة إلى حساب فارق إعادة التقييم

 
 
 
 
 
 
 

                                                           
1
، 2009مارس  25، الصادرة في 19، العدد 27-121الجمهورية الجزائرية الديمقراطية  الجزائرية، وزارة المالية، الجريدة الرسمية، المادة  - 

  .10ص: مرجع سابق، 
2
  .11 ، ص:نفس المرجع السابق  - 

{ }
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رقم 
 الحساب

 البيان

ل إعادة معام
 التقييم

 ييمقبل إعادة التق جماليالمبلغ اإل
 (التكلفة التاريخية)

 فارق إعادة التقييم التقييم إعادةبعد  مبلغ اإلجماليال

1 2  3 =1  *2 4 =3-2 

 818,62 149 777 1 000,00 000 823 1 181,38 850 45 39,7599 األراضي 211

 306,39 338 392 17 551,53 360 752 20 245,14 022 360 3 6,1763 المباني 213

....21 

ات عينية تثبيت
 أخرى

1,6332 9 634 619 116,87 15 735 674 610,44 6 101 055 493,57 

مجموعال 21  13 040 491 543,39 38 311 035 161,97 25 270 543 618,58 

  .(13الجدول رقم ) باالعتماد على الطالبةمن إعداد المصدر: 

تضم  -سطيف–ت عين الكبيرة أن التثبيتات العينية لشركة اإلسمن( 14نالحظ من الجدول رقم ) 
: المباني، إضافة إلى التثبيتات العينية األخرى، 213: األراضي ، حـ/211حـ/ كل من الحسابات التالية:

بعد إعادة التقييم، دج  618,58 543 270 25  أن المبلغ اإلجمالي للتثبيتات العينية زاد بمقدارونالحظ أيضا 
 اإلجمالية من  قيمتهارتفعت ا ادة التقييم حيثمتأثر بعملية إعوتعتبر المباني أكبر 
ن م، بينما األراضي زادت قيمتها بعد إعادة التقييم دج 551,53 360 752 20دج إلى  245,14 022 360 3

وترجع هذه الزيادات إلى زيادة قيمة ، بعد إعادة التقييمدج  000 000 823 1إلى دج   181,38 850 45
  الوطنية عموما، أما التثبيتات العينية األخرى فلقد زادت قيمتها من األراضي والبنايات في السوق 

 .% 63أي بحوالي  دج 737,44 674 735 15 إلى  دج  116,87 619 634 9
نقوم بحساب مبالغ االهتالك سبعد إعادة التقييم، للتثبيتات العينية  اإلجماليةبعد حساب القيمة  

حسب فارق نمعامل إعادة التقييم وبعد ذلك   صحيحها باستخدام، وذلك بتالمعدل أي بعد إعادة التقييم
الهتالك قبل وبعد إعادة ا بين مبالغ وذلك من خالل حساب الفرق ،إلهتالكاتلإعادة التقييم بالنسبة 

   :( ذلك كما يلي15يوضح الجدول رقم )التقييم و 
 
 
 
 
 
 

الوحدة: دج                   30/06/2015القيمة اإلجمالية للتثبيتات العينية بعد إعادة التقييم في (: 14الجدول رقم )  

{ }
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رقم 
 الحساب

 البيان

معامل اعادة 
 التقييم

 فارق اعادة التقييم بعد اعادة التقييماالهتالك  مالمتراك االهتالك

1 2 3 =1  *2 4 =3-1 

 األراضي 211

 

      

 538,48 067 581 16 551,53 360 784 19 013,05 293 203 3 6,1763 المباني 213

....21 

تثبيتات عينية 
 أخرى

1,6332 6 894 059 450,08 11 259 674 610,44 4 365 615 160,36 

مجموعال 21  
10 097 352 463,13 31 044 035 161,97 20 946 682 698,84 

 (.13الجدول رقم ) باالعتماد الطالبةمن إعداد المصدر: 

بالقيمة  30/06/2016بتاريخ اهتالكها المتراكم للتثبيتات العينية و بعد حساب المبالغ اإلجمالية  
نالحظ أن االهتالك المتراكم زاد من ، لتقييمباالعتماد على معامل إعادة ا وذلك (،العادلة)الحقيقية 

دج بعد إعادة التقييم، أي أن فارق  31 044 035 161,97دج قبل إعادة التقييم إلى  10 097 352 463,13
جمالية للتبيتات قيمة اإلونشير إال أنه بما أن الدج،  20 946 682 698,84إعادة التقييم لالهتالكات هو 

 .إعادة التقييم فحتما ستزيد معها االهتالكات بنفس النسبة العينية زادت قيمتها بعد
فارق إعادة التقييم  بإنقاصنقوم التقييم للتثبيتات العينية ومن أجل حساب فارق إعادة   

   ويمكن توضيح ذلك من خالل الجدول التالي:  ،فارق إعادة التقييم للمبالغ اإلجماليةلإلهتالكات من 
 
 

رقم 
 الحساب

 البيان

 رق إعادة التقييمفا

 المبلغ الصافي اإلهتالكات المبلغ اإلجمالي

1 2 3=1-2 

 األراضي 211
1 777 149 818,62 0,00 1 777 149 818,62 

 المباني 213
17 392 338 306,39 16 581 067 538,48 811 270 767,91 

 تثبيتات عينية أخرى 21....
6 101 055 493,57 4 365 615 160,36 1 735 440 333,21 

21 
 مجموع

25 270 543 618,58 20 946 682 698,84 4 323 860 919,74 

 .(15( و )14الجدولين رقم ) باالعتماد على الطالبةمن إعداد المصدر: 

الوحدة: دج                    30/06/2015في  مبالغ اهتالك التثبيتات العينية بعد إعادة التقييم (: 15الجدول رقم )  

الوحدة: دج                       30/06/2015فارق إعادة تقييم التثبيتات العينية في  (: 16الجدول رقم )  

{ }
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أن هناك فائض ناتج عن عملية إعادة التقييم للتثبيتات العينية التي قامت يوضح الجدول السابق  
 حيث سجلت، دج  4 323 860 919,74 التقييم هو:الصافي لفارق إعادة  المبلغبها الشركة، حيث كان 

التثبيتات العينية األخرى ثم تلتها دج ،  1 777 149 818,62بـ  مبلغب فارق إلعادة التقييم األراضي أعلى
   دج. 811 270 767,91المباني بمبلغ  أخيرادج، و  1 735 440 333,21بمبلغ 

ات العينية األخرى يضم مجموعة من الحسابات وهو يظهر بقيمته ونشير إال أن حساب التثبيت 
وبما  ،تحديد مبالغ كل هذه التثبيتات على حداومن أجل إعداد الميزانية بعد إعادة التقييم وجب اإلجمالية، 

لمعرفة قيمة  (8واعتمادا على ميزان المراجعة )ملحق رقم  ،غير كافيةالمقدمة من الشركة أن المعلومات 
سنستخدم طريقة التناسب   ،30/06/2015 في التثبيتات قبل إعادة التقييم وقيمة اهتالكاتها المتراكمةهذه 

  توضيح ذلك من خالل الجداول اآلتية:  ن، ويمكبعد إعادة التقييم تثبيتكل قيمة لحساب 
 
 
 

{ }
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 .(13الجدول رقم )و( 8الملحق رقم )  30/06/2015في  ميزان المراجعة باالعتماد على الطالبةمن إعداد المصدر: 

دج  116,87 619 634 9ى للتثبيتات العينية األخر  اإلجماليمبلغ الأن يتضح لنا  (17الجدول رقم ) و( 8)ملحق رقم  30/06/2015في ميزان المراجعة من  

تثبيتات عينية أخرى  218معدات تقنية، حـ/ 215تهيئة األراضي، حـ/ 212حـ/  الحسابات التالية:يضم   30/06/2015في الميزانية المحاسبية بتاريخ أيضا والمبين 
وذلك انطالقا من  ،قمنا بحساب ذلك عن طريق عملية التناسبعلى حدا، إعادة التقييم لكل حساب من هذه الحسابات ، ولغياب مبالغ ة ر تجهيزات متضر  219 /، حـ

وبقسمة  القيمة المحاسبية الصافية لكل حساب على إجمالي القيمة المحاسبية الصافية دج  666,79 559 740 2  والتي كانت قيمتها  القيمة المحاسبية الصافيةإجمالي 
تتبيتات عينية  218حـ/ مثل، بينما يمن إجمالي القيمة المحاسبية الصافية % 88نسبة  للمعدات التقنية تمثل / 215حـ أن القيمة المحاسبية الصافية وجدنا اإلجمالية 

رقم 
 الحساب

 البيان

 قبل إعادة التقييم
 )العادلة(القيمة الحقيقية

معامل إعادة 
 النسبة القيمة المحاسبية الصافية اإلهتالكات جماليالمبلغ اإل يمالتقي

1 2 3=1-2 4 5 =000 000 476 4 × 4 6 =5 ÷ 3 

 0,00 0,00 0,00 986,63 744 10 986,63 744 10 تهيئة األراضي 212
 

 1,63 452,59 014 958 3 0,88 125,41 408 423 2 932,37 647 251 5 057,78 056 675 7 معدات تقنية 215

 1,63 560,50 867 483 0,11 823,14 261 296 189,74 752 565 1 012,88 014 862 1 تثبيتات عينية أخرى 218

 1,63 986,91 117 34 0,01 718,24 889 20 341,34 914 65 059,58 804 86 تجهيزات متضررة 219

 1,63 000,00 000 476 4 1,00 666,79 559 740 2 450,08 059 894 6 116,87 619 634 9 المجموع

                       30/06/2015معامل فارق إعادة تقييم للتثبيتات العينية األخرى  في  (: 17جدول رقم )ال
 الوحدة: دج
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سبية الصافية، أما فيما يخص من إجمالي القيمة المحا %01التجهيزات المتضررة نسبة  219من إجمالي القيمة المحاسبية الصافية، ويمثل حـ/ % 11أخرى نسبة 
 .(17قد اهتلك تماما كما هو مبين في الجدول رقم ) هافإنه قيمته المحاسبية معدومة وذلك ألنة األراضي تهيئ 212حساب ال
العينية األخرى وذلك منطقي جدا ألن طبيعة نشاط الشركة صناعي وبالتالي يكون لآلالت ونشير إلى أن قيمة المعدات التقنية تمثل أكبر قيمة من التثبيتات    

 :اإلجماليوذلك بضرب مبلغ إعادة التقييم من مبلغ إعادة التقييم  ثببيتومن النسب المتحصل عليها نستطيع تقدير نصيب كل  تبيتات،في الث أكبرنصيب 
نقسم  حساب معامل إعادة التقييمل ، والجدول أعاله فيالذي توصلت إليه الشركة في نسبة كل عنصر من عناصر هذه التثبيتات كما هو موضح دج  4 476 000 000 

، ويشير هذا المعدل أن األخرى العينيةلكل التثبيتات  1,63 معدل   تحصلنا على (،3)العمود  على القيمة المحاسبية الصافية لكل تثبيت( 5)العمود مبلغ إعادة التقييم 
   الواقع.  ، وهذا نتيجة زيادة قيمتهم الحقيقية في% 63التثبيتات العينية األخرى زادت بعد إعادة التقييم بحوالي 

االهتالكات للتثبيتات العينية األخرى بعد إعادة مبالغ نقوم بحساب القيمة اإلجمالية و ( 17في الجدول رقم ) امن خالل معدل إعادة التقييم  والنتائج المتحصل عليه   
والذي يساوي الفرق  تقييم، بعد ذلك نحسب فارق إعادة التقييم لكل تثبيتالمبالغ اإلجمالية ومبالغ االهتالكات قبل إعادة التقييم في معامل إعادة الالتقييم، وذلك بضرب 

   ( التالي:18لمبالغ قبل إعادة التقييم وبعدها، ويمكن توضيح ذلك من الجدول رقم )ابين 
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  الوحدة: دج                                                30/06/2015بعد إعادة التقييم في  وفارق إعادة التقييم  القيمة اإلجمالية للتثبيتات العينية(: 18الجدول رقم )

 البيان رقم الحساب

 فارق إعادة التقييم بعد اعادة التقييم

 القيمة المحاسبية الصافية اإلهتالكات اإلجماليالمبلغ  القيمة المحاسبية الصافية اإلهتالكات جماليالمبلغ اإل

7 =1×6 2×6 8=  8-7 9=  -1  7 10=  11  =8-2  12=10-11 

 0,00 986,63 744 10 986,63 744 10 0,00 986,63 744 10 986,63 744 10 تهيئة األراضي 212

 327,18 606 534 1 498,85 569 325 3 826,03 175 860 4 452,59 014 958 3 431,22 217 577 8 883,81 231 535 12 معدات تقنية 215

 737,36 605 187 675,67 501 991 413,03 107 179 1 560,50 867 483 865,41 253 557 2 425,91 121 041 3 تثبيتات عينية أخرى 218

 268,67 228 13 797,85 739 41 066,53 968 54 986,91 117 34 139,19 654 107 126,11 772 141 تجهيزات متضررة 219

 333,21 440 735 1 959,00 555 369 4 292,21 996 104 6 000,00 000 476 4 422,45 870 252 11 422,45 870 728 15 المجموع

 (.17الجدول رقم ) باالعتماد على الطالبةمن إعداد المصدر: 

 1 735 440 333,21 بمبلغلتبيتات العينية األخرى ا موجب أي أنه هناك فائض نتيجة عملية إعادة تقييم التقييمإعادة من الجدول السابق يمكن مالحظة أن فارق  

فارق التقييم  دج، أما  187 605 737,36 التثبيتات العينية األخرى:  218حـ/بينما دج،  1 534 606 327,18 للمعدات التقنية  هو: 215حـ/ حيث كان فارق التقييم دج ، 
 .دج 13 228 268,67 للتجهيزات المتضررة فكان

 2182معدات النقل، حـ/ 2181بيتات العينية األخرى يضم الحسابات التالية: حـ/التث 218 /( نالحظ أن حـ8وبالرجوع إلى ميزان المراجعة ) الملحق رقم  
 عينية أخرى، باقي التثبيتات الل 2183خصصنا الحساب تجهيزات اإلعالم اآللي، و 

أي طريقة التناسب وذلك لغياب  ،تات السابقةالمتبعة مع التثبيبعد إعادة التقييم نتبع نفس الطريقة من هذه التثبيتات  تثبيتومن أجل تقدير القيمة المحاسبية لكل  
واالهتالك المتراكم بتاريخ  اإلجماليةإعادة التقييم لكل حساب على حدا، ويمكن توضيح ذلك من خالل الجدول الموالي الذي يوضح المبالغ المعلومات الخاصة بمبالغ 
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 معامل إعادة التقييم. ، القيمة الحقيقية )العادلة(، إضافة إلىقبل إعادة التقييم 30/06/2015
   

  الوحدة: دج                                                30/06/2015 األخرى لتثبيتات العينيةا 218معامل إعادة التقييم حـ/:(: 19الجدول رقم )

 البيان رقم الحساب

 قبل إعادة التقييم
 )العادلة(القيمة الحقيقية

معامل إعادة 
 النسبة القيمة المحاسبية الصافية اإلهتالكات إلجمالياالمبلغ  التقييم

1 2 3=1-2 4 5 =483 867 560,50  ×4 6 =5  ÷3 

 1,63 013,31 892 108 0,23 265,35 672 66 439,61 778 53 704,96 450 120 معدات نقل 2181

 1,63 776,46 538 6 0,01 553,85 003 4 093,70 823 31 647,55 826 35 تجهيزات االعالم األلي 2182

 1,63 770,73 436 368 0,76 003,94 586 225 656,43 150 480 1 660,37 736 705 1 باقي تثبيتات عينية أخرى 2183

 1,63 560,50 867 483 1,00 666,79 559 740 2 450,08 059 894 6 116,87 619 634 9 المجموع

 .(17الجدول رقم )( و7الملحق رقم ) 30/06/2015جعة للشركة بتاريخ ميزتن المراباالعتماد  الطالبةمن إعداد المصدر: 

لتثبيتات العينية القيمة المحاسبية الصافية اإلجمالية ل من % 76باقي التثبيتات األخرى تمثل ل: 2183/ـح القيمة المحاسبية الصافية نالحظ من الجدول السابق أن 
تجهيزات المطعم، معدات و المعدات الطبية واالجتماعية، مختلف التوصيالت والتركيبات كالماء، الغاز، االتصاالت...،  تضم هذه التثبيتات العناصر التالية :األخرى و 

ركة تتكون معدات النقل في الشو ، من القيمة المحاسبية الصافية اإلجمالية  للتثبيتات العينية األخرى % 23فتمثل النقل معدات : 2181حـ/ معدات السمعي البصري، أما 
من القيمة المحاسبية الصافية  % 1فتمثل : تجهيزات اإلعالم اآللي 2182حـ/ أما  .....،حافلة، جرار فالحيمن السيارات السياحية والشاحنات وعربات الشحن، 

ونستعمل هذا حسابات التثبيتات العينية األخرى،  هو جزء من 218نفس المعامل السابق ألن حـ/ 1,63أما معامل إعادة التقييم فهو  اإلجمالية  للتثبيتات العينية األخرى،
  المعامل من أجل حساب المبالغ اإلجمالية واالهتالكات وفارق إعادة التقييم لهذه التثبيتات والموضحة في الجدول الموالي: 
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                                   الوحدة: دج               30/06/2015في األخرى  لتثبيتات العينيةا 218حـ/ فارق إعادة التقييم  (:20الجدول رقم )

 البيان رقم الحساب

 فارق إعادة التقييم بعد اعادة التقييم

 اإلهتالكات جماليالمبلغ اإل القيمة المحاسبية الصافية اإلهتالكات جماليالمبلغ اإل
القيمة المحاسبية 

 الصافية

7 =1×6 2×6 8=  8-7 9=  -1  7 10=  11  =8-2  12=10-11 

 747,96 219 42 822,56 054 34 570,51 274 76 013,31 892 108 262,17 833 87 275,47 725 196 معدات نقل 2181

 222,61 535 2 752,58 151 20 975,19 686 22 776,46 538 6 846,28 974 51 622,74 513 58 تجهيزات االعالم األلي 2182

 766,79 850 142 100,53 295 937 867,33 145 080 1 770,73 436 368 756,96 445 417 2 527,70 882 785 2 باقي تثبيتات عينية أخرى 2183

 المجموع
3 041 121 425,91 2 557 253 865,41 483 867 560,50 1 179 107 413,03 991 501 675,67 187 605 737,36 

 .(19الجدول رقم ) باالعتماد على الطالبةمن إعداد المصدر: 

: التبيتات 218أي أنه هناك فائض نتيجة عملية إعادة تقييم حـ/  في كل التثبيتات العينية األخرى السابق يمكن مالحظة أن فارق التقييم موجبمن الجدول  
 تجهيزات اإلعالم اآللي  :2182بينما حـ/دج،  42 219 747,76 هو نقلعدات الم : 2181التقييم حـ/ إعادة حيث كان فارق دج ،  187 605 737,36العينية األخرى بمبلغ 

 دج. 142 850 766,79 فكان: باقي التثبيتات العينية األخرى 2183فارق إعادة التقييم حـ/أما دج،  2 535 222,61
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 فيلشركة االسمنت عين الكبيرة العينية لتثبيتات االمعالجة المحاسبية إلعادة تقييم  -2-2
30/06/2015: 

فارق إعادة التقييم بعد إعادة التقييم، وحساب كذلك هتالكات القيم اإلجمالية واالبعد تحديد مبالغ  
وذلك من أجل إعداد الشركة، لكل عنصر من عناصر التثبيتات العينية نسجلها محاسبيا في دفتر يومية 

 وذلك كما يلي: 30/06/2015الميزانية بالقيمة الحقيقية )العادلة( في تاريخ 

  المعنيحساب التثبيت العيني لي في للمبلغ اإلجمافارق إعادة التقييم يسجل. 
 فارق إعادة التقييم لإلهتالك المتراكم  في حساب إهتالك التثبيت العيني المعني. يسجل 
  فارق إعادة التقييم. 105يسجل فارق إعادة التقييم في الحساب 
 

 المبلغ الدائن المبلغ المدين البيان ر.ح.د ر.ح.م

    30/06/2015     

   818,62 149 777 1 ألراضيمن حـ/ ا   211

          

 818,62 149 777 1   إلى حـ/ فارق إعادة التقييم 105  

          

    30/06/2015     

   306,39 338 392 17 من ح/ المباني   213

          

 538,48 067 581 16   إلى حـ/ إهتالك المباني 2813  

 767,91 270 811   مإلى حـ/ فارق إعادة التقيي 105  

         30/06/2015     

   826,03 175 860 4 من ح/ المعدات التقنية   215

          

 498,85 569 325 3   إلى حـ/ إهتالك المعدات التقنية 2815  

 327,18 606 534 1   إلى حـ/ فارق إعادة التقييم 105  

          

    30/06/2015     

   066,53 968 54 ح/ تجهيزات متضررةمن    219

          

 797,85 739 41   إلى حـ/ إهتالك التجهيزات المتضررة 2815  

 268,67 228 13   إلى حـ/ فارق إعادة التقييم 105  

          

    30/06/2015     

   570,51 274 76 من حـ / معدات النقل   2181

 822,56 054 34   حـ/ اهتالك معدات النقلإلى                 28181  

 747,96 219 42   إلى حـ/ فارق إعادة التقييم 105  

{ }
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    30/06/2015     

   975,19 686 22 من حـ / تجهيزات االعالم اآللي   2182

إلى حـ/ اهتالك تجهيزات االعالم                 2812  

 اآللي

  20 151 752,58 

 222,61 535 2   إلى حـ/ فارق إعادة التقييم 105  

    30/06/2015     

   867,33 145 080 1 من حـ / تثبيتات عينية أخرى   2183

 100,53 295 937   إلى حـ/ اهتالك تثبيتات عينية أخرى                2813  

 766,79 850 142   إلى حـ/ فارق إعادة التقييم 105  

          

 430,59 739 263 25 430,59 739 263 25 جموعالم

 

في  والضرائب المؤجلة على األصل التي يجري إنجازها والتثبيتات الماليةإعادة تقييم التثبيتات  -3
 :  30/06/2015شركة االسمنت عين الكبيرة في 

كانت تقييم ال( فإن نتيجة إعادة 7) الملحق رقم حسب النتائج الموضحة في تقرير الشركة 
 :اآلتيك

 .تثبيتات قيد االنجاز: بقيت على حالها -
 التثبيتات المالية: بقيت على حالها.  -
 .حالها على بقيتالضرائب المؤجلة على األصول:  -

غير الجارية لم تسجل أي تغير في قيمتها عند إعادة تقييمها الأي أن هذه األصول  
 ويمكن تلخيص ذلك من خالل الجدول الموالي:

 
الوحدة: دج               31/12/2015ي ألصول غير جارية أخرى فلفارق إعادة التقييم : (21الجدول رقم )  

 البيان
 قييملتفارق إعادة ا المبلغ بعد إعادة التقييم المبلغ قبل إعادة التقييم

1 2 3=2-1 

 0,00 630,31 063 163 16 630,31 063 163 16 تثبيتات يجرى إنجازها

 0,00 914,49 689 441 5 914,49 689 441 5 تثبيتات مالية

 0,00 132,22 059 103 132,22 059 103 ضرائب مؤجلة على األصل

.(7( والملحق رقم )3باالعتماد على الملحق رقم ) الطالبةمن إعداد   

 

{ }
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 30/06/2015شركة االسمنت عين الكبيرة في  األصول الجاريةإعادة تقييم : ثانيا

، إضافة إلى ستخدامات المماثلةالحسابات الدائنة واالمخزونات و تضم األصول الجارية كل من ال  
 في شركةالتي قامت بها اللألصول الجارية ثلها وفيما يلي نتائج إعادة التقييم االموجودات وما يم

30/06/2015.     
  المخزونات:إجراءات إعادة تقييم  -1

اسبي المالي حسب نص المادة ص إعادة تقييم المخزونات حسب ما جاء في النظام المحفيما يخ  
عمال بمبدأ الحيطة فإن المخزونات تقيم بأقل تكلفتها وقيمة إنجازها الصافية، وقيمة اإلنجاز  - 5.123

 الصافية هي سعر البيع المقدر بعد طرح تكلفتي اإلتمام والتسويق.
كون كلفة مخزون دما تتندرج خسائر قيمة المخزونات في الحساب كعبء في حسابات النتائج عنو       

إلنجاز هذا المخزون وتحدد خسائر القيمة في المخزونات مادة بمادة، أو في قيمة الصافية ما أكثر من 
 1 فئة بفئة. معاوضةحالة أصول 

 30/06/2015عين الكبيرة في  إعادة تقييم المخزونات في شركة االسمنت -1-1
حيث  30/06/2015مخزوناتها بتاريخ ليم بعد إعادة التقي شركةيها الوحسب النتائج التي توصلت إل   

إنتاج  خط دج، ويمثل هذا المبلغ مبلغ قطع غيار 212 000 000سالب بمبلغ  كان فارق إعادة التقييم
، أي نتيجة عدم نتيجة ارتفاع سعرهاالخاصة به قطع الغيار  يشتري الزبونولم  شركةتنازلت عليه ال

  :التاليجدول في الموضحة عادة التقييم إ نتائج  و االتفاق على سعر يرضي الطرفين،
                .30/06/2015 فياالسمنت عين الكبيرة   شركةالمخزونات ل فارق إعادة تقييم (: 22الجدول رقم )

 الوحدة: دج

 
 

 

 .(7( و الملحق رقم ) 10الجدول رقم )باالعتماد على  الطالبةمن اعداد المصدر: 

 شركة االسمنت عين الكبيرة فيفي  يم المخزوناتإلعادة تقي التسجيل المحاسبي -1-2
30/06/2015: 

بما أن عملية إعادة التقييم أفرزت خسارة في إعادة و ، 30/06/2015في تاريخ إعادة التقييم  
                                                           

1
، 2009مارس  25، الصادرة في 19، العدد 5-123الجمهورية الجزائرية الديمقراطية  الجزائرية، وزارة المالية، الجريدة الرسمية، المادة  - 

 . 13مرجع سابق، ص: 

 عادة التقييم إفارق  القيمة العادلة القمية المحاسبية صافية مؤونات المبلغ اإلجمالي البيان
ومنتجات قيد مخزونات 
 فيذالتن

2 264 795 976,23 

 

49 260 964,82 

 

2 215 535 011,41 

 

2 003 535 011,41 

 

- 000 000 212 

 

 

{ }



فسطي-الكبيرة عين االسمنت بشركة المالية القرارت اتخاذ علىالعادلة بالقيمة المحاسبي القياس أثر: الرابع الفصل  

 

 
184 

 كما يلي:في دفتر يومية الشركة محاسبيا وتسجل خسائر قيمة للمخزونات  تسجيلإذن يتم س، التقييم
 

 المبلغ الدائن المدين المبلغ البيان ر.ح.د ر.ح.م

 

685 

 

 

 

 

 

 

392220 

 

30/06/2015 

المخصصات لالهتالكات والمؤونات وخسائر من حـ / 

 القيمة لألصول الجارية

 قطع الغيارللتموينات األخرى خسائر القيمة إلى حـ/         

 خسائر القيمة لمخزون لقطع الغيار  تسجيل قيد

 

000 000 212 

 

 

 

 

 

000 000 212 

 

  
شركة االسمنت عين الكبيرة في في  ستخدامات مماثلةاالسابات الدائنة و حالادة تقييم إع -2

30/06/2015:  
بقيمتها كما هي في الميزانية قيمتها تبقى وبالتالي  بقيت على حالها أي لم يسجل أي فارق في التقييم 

  (.7)الملحق رقم .المحاسبية
  :30/06/2015لكبيرة في شركة االسمنت عين افي  لخزينةاإعادة تقييم  -3

كما هي في الميزانية بقيمتها قيمتها تبقى وبالتالي  بقيت على حالها أي لم يسجل أي فارق في التقييم 
 (.7)الملحق رقم  .المحاسبية

 30/06/2015شركة االسمنت عين الكبيرة في في  خصومإعادة تقييم ال :ثالثا
لم يتم تغير أي عنصر من عناصر  (،7)الملحق رقم  شركةال قامت بهاحسب إعادة التقييم التي     

، ولكن نتيجة عملية إعادة التقييم تتأثر بعض الحسابات بعملية إعادة التقييم الخاصة شركةخصوم ال
وذلك بقيمة :فارق إعادة التقييم  105حـ/  في  فارق إعادة التقييم فائض حيث يظهر بعناصر األصول

ذلك النتيجة المحاسبية أيضا بخسائر القيمة المسجلة في المخزونات أي ج، وتتأثر كد 4 323 860 919,74
 دج. 2 091 640 174,59، حيث تصبح النتيجة المحاسبية دج 212 000 000تنخفض بقيمة

حتياطات ال موال بالنسبة إلى رأس المال واالوالمتمثلة في حسابات رؤوس األأما باقي الحسابات     
مالية، مؤونات الض والديون قرو السبة إلى باقي عناصر الخصوم والمتمثلة في بالنوكذلك تتغير قيمتها، 

ة ومنتجات ثابتة مسبقا، موردون وحسابات ملحقة، الضرائب وما شابهها، ديون أخرى، تظهر في الميزاني
 حساباتها.كما هي دون أي تغيير في 

 :30/06/2015تاريخ  عرض الميزانية المحاسبية بالقيمة الحقيقية ) العادلة ( ب :ارابع
 شركةعلى الترتيب ل ( أصول وخصوم الميزانية المحاسبية24( و )23رقم ) يوضح الجدولين 

{ }
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    .30/06/2015بتاريخ  بالقيمة الحقيقية )العادلة(بعد إعادة التقييم  –سطيف  –االسمنت عين الكبيرة 

 في العادلة(القيمة ) بعد إعادة التقييم الكبيرة االسمنت عين  شركةالميزانية المحاسبية ل(: أصول 23الجدول رقم ) 
30 /06/2015                                                                      

 الوحدة: دج                                                                                         

 المبلغ اإلجمالي أصول
ات و مؤونات وخسائر إهتالك

 القيمة
 المبلغ الصافي

 أصول غيرجارية

       (ou goodwillفارق الشراء)

 500,00 562 010,94 160 24 510,94 722 24 تثبيتات معنوية

 000,00 000 267 7 161,97 035 044 31 161,97 035 311 38 تثبيتات عينية

 000,00 000 823 1   000,00 000 823 1 أراض

 000,00 000 968 551,53 360 784 19 551,53 360 752 20 ني مبا

 000,00 000 476 4 610,44 674 259 11 610,44 674 735 15 تثبيتات عينية أخرى

       تثبيتات ممنوح امتيزها

 630,31 063 163 16   630,31 063 163 16 تثبيتات يجرى إنجازها

 914,49 689 441 5   914,49 689 441 5 تثبيتات مالية

       سندات موضوعة موضع معادلة

       سندات أخرى مثبتة

قروض و أصول مالية أخرى 

 غير جارية
5 441 689 914,31   5 441 689 941,49 

 132,22 059 103   132,22 059 103 ضرائب مؤجلة على األصل

 177,02 375 975 28 474,07 512 121 10 349,93 570 043 60 مجموع األصول غيرالجارية

 أصول جارية

مخزونات و منتوجات قيد 

 التنفيد
2 264 795 976,23 261 260 964,82 2 003 535 011,41 

حسابات دائنة و استخدامات 

 مماثلة
234 894 796,41 210 101,25 234 684 695,16 

 914,46 965 127 101,25 210 015,71 176 128 الزبائن

 412,06 609 40   412,06 609 40 المدينون األخرون

 368,64 109 66   368,64 109 66 الضرائب و ما شابهها

حسابات دائنة أخرى و 

 استخدامات مماثلة
      

 169,35 389 761 1   169,35 389 761 1 الموجودات و ما شابهها

األموال الموظفة واألصول 

 الجارية األخرى
268 735 640,86   268 735 640,86 

 528,49 653 492 1   528,49 653 492 1 نةالخزي

 875,92 608 999 3 066,07 471 261 941,99 079 261 4 مجموع األصول الجارية

 052,94 984 974 32 540,14 983 382 10 291,92 650 304 64 المجموع العام لألصول

 ولاالجدو ( 10ل رقم )الجدو  الميزانية المحاسبيةأصول باالعتماد على  الطالبةمن إعداد المصدر: 
(16(،)18(،)20)(،22) 

{ }
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 في العادلة(القيمة ) بعد إعادة التقييم االسمنت عين الكبيرة  شركةالميزانية المحاسبية ل (: خصوم24الجدول رقم ) 
30 /06/2015 

 دج الوحدة:                                                                                         
 المبالغ خصوم

 رؤوس األموال الخاصة

 000,00 000 200 2 رأس مال الصادر

   رأس مال غير المطلوب

احتياطات  -عالوات و احتياطات

 (1مدمجة )
16 479 353 772,12 

 919,74 860 323 4 فارق إعادة التقييم

   (1فارق المعادلة )

النتيجة الصافية/ )النتيجة الصافية 

 ((1حصةالمجمع )
2 091 640 174,59 

رؤوس أموال خاصة أخرى / ترحيل 

 من جديد
-41 190 627,28 

   (1حصة الشركة المدمجة)

   (1حصةذوي األقلية)

 239,17 664 053 25 1المجموع 

 الخصوم غير الجارية

 755,75 639 860 3 قروض و ديون مالية

   ضرائب ) مؤجلة و مرصود لها(

   ديون أخرى غير جارية

 167,84 321 665 مؤونات و منتجات ثابتة مسبقا

 923,59 960 525 4 2مجموع الخصوم غير الجارية 

 الخصوم الجارية

 477,58 115 617 1 موردون و حسابات ملحقة

 028,86 267 149 الضرائب و ما شابهها

 967,72 288 626 1 ديون أخرى

 416,02 687 2 خزينة سلبية

    

 890,18 358 395 3 3لجارية مجموع الخصوم ا

 052,94 984 974 32 المجموع العام للخصوم

 
 .(7رقم ) والملحق (15الجدول رقم ) الميزانية المحاسبية خصومباالعتماد على  الطالبةإعداد من المصدر: 

 

{ }
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أن  لشركة االسمنت عين الكبيرة (دلةاعبعد إعادة التقييم )القيمة النالحظ من الميزانية المحاسبية  
قبل إعادة التقييم إلى  28 863 123 133,20من  رتفعاعملية إعادة التقييم حيث الميزانية زاد بعد موع جم

  :فكان بمبلغتقييم التثبيتات ال، أما فارق إعادة دج بعد إعادة التقييم 052,94 984 974 32
دج إلى  174,59 640 303 2من  انخفضتدج ، أما النتيجة المحاسبية الصافية فقد  919,74 860 323 4 

يعود إلى خسارة القيمة المسجلة في مخزون  قطع الغيار  االنخفاضدج ، وسبب هذا  174,59 640 091 2
 .دج 212 000 000 والتي قدرت بـ: القديمة

بعد إعادة التقييم في  االسمنت عين الكبيرة  شركةلالميزانية المحاسبية المطلب الثالث: 
31/12/2015. 

، 30/06/2015االسمنت عين الكبيرة قامت بإعادة تقييم أصولها والتزاماتها في  كةشر بما أن 
بعد إعادة التقييم وجب علينا اتباع  31/12/2015في تاريخ  شركةمن أجل إعداد الميزانية المحاسبية للو 

 الخطوات التالية:
  وذلك كما يلي: 31/12/2015حساب المبلغ اإلجمالي للتثبيتات العينية بعد إعادة التقييم في 
تقييمها وذلك خالل الفترة  لتي تغيرت قيمتها عند إعادةا تثبيتات العينيةبين عناصر ال تغيرحساب ال -

رة ألنها ، وذلك من أجل حساب التغيرات التي حدثت خالل الفت31/12/2015و 30/06/2015بين 
بتاريخ المعدتين بالتكلفة التاريخية  ييم، ويكون ذلك بمقارنة الميزانيتين المحاسبيتينحدثت بعد إعادة التق

 . 31/12/2015وبتاريخ  30/06/2015بين 
 31/12/2015تغير في قيم التثبيتات إلى المبلغ اإلجمالي للتثبيت بعد إعادة التقييم في القيمة إضافة  -

  .31/12/2015وبذلك نتحصل على المبلغ اإلجمالي الخاضع لإلهتالك بعد إعادة التقييم في 
 .31/12/2015و  01/07/2015هتالك للتثبيتات المعاد تقييمها خالل الفترة بين أقساط اال حساب* 
 .31/12/2015و  01/07/2015بين  التسجيل المحاسبي لإلهتالكات خالل الفترة* 

بعد إعادة التقييم في شركة االسمنت عين الكبيرة في لتثبيتات العينية مبلغ اإلجمالي لحساب الأوال: 
31/12/2015: 

بين الفترة  شركةفي ال العينية حاصلة في عناصر التثبيتاتيوضح الجدول الموالي التغيرات ال 
 .31/12/2015، إضافة إلى المبلغ اإلجمالي للتبتيات العينية بتاريخ 31/12/2015و  30/06/2015

 
 

{ }
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: دجالوحدة                  31/12/2015ي لتثبيتات العينية بعد إعادة التقييم فا الغ اإلجماليةبالمحساب  (:25الجدول رقم )  

رقم 
 الحساب

 البيان

جمالي قبل إعادة المبلغ اإل
 في التقييم

جمالي قبل إعادة المبلغ اإل
 في التقييم

بعد إعادة إلجمالي المبلغ ا التغير خالل الفترة
 في التقييم

بعد إعادة  جماليالمبلغ اإل
 30/06/2015من  في التقييم

 31/12/2015 30/06/2015 30/06/2015 31/12/2015 31/12/2015إلى

1 2 3=1-2 4 5  =3+4 

 000,00 000 823 1 000,00 000 823 1 0,00 181,38 850 45 181,38 850 45 األراضي 211

 986,63 744 10 986,63 744 10 0,00 986,63 744 10 986,63 744 10 تهيئة األراضي 212

 829,92 211 962 20 551,53 360 752 20 278,39 851 209 245,14 022 360 3 523,53 873 569 3 المباني 213

 670,29 499 682 13 883,81 231 535 12 786,48 267 147 1 057,78 056 675 7 844,26 323 822 8 معدات تقنية 215

 428,22 660 188 275,47 725 196 847,25 064 8- 704,96 450 120 857,71 385 112 معدات نقل 181 2

 238,47 357 55 622,74 513 58 384,27 156 3- 647,55 826 35 263,28 670 32 اآللي اإلعالمتجهيزات  182 2

 419,30 422 009 3 527,70 882 785 2 891,60 539 223 660,37 736 705 1 551,97 276 929 1 باقي تثبيتات عينية أخرى 183 2

 434,67 306 159 126,11 772 141 308,56 534 17 059,58 804 86 368,14 338 104 تجهيزات متضررة 219

 007,49 203 891 39 973,98 230 304 38 033,51 972 586 1 543,39 491 040 13 576,90 463 627 14 المجموع

 .(20(، )18، )(14)ول رقما، والجد(9)و الملحق رقم ( 8الملحق رقم ) شركةميزان المراجعة لل باالعتماد على الطالبةمن إعداد المصدر: 

اقتناء المبالغ اإلجمالية للتثبيتات العينية، وذلك بسبب حصلت بعض التغيرات في  31/12/2015و  30/06/2015نالحظ من الجدول أنه خالل الفترة مابين  
 الحظنا المالحظات التالية: 31/12/2015، حيث من ميزان المراجعة للشركة بتاريخ أخرىالشركة لبعض التثبيتات وتنازلها عن 

 بقيت على حالها أي أن الشركة لم تتنازل ولم تشتري أرض جديدة. :األراضي -

 دج، وذلك نتيجة إستالم الشركة لمبانى كانت قيد التنفيذ، وهي مبنى صناعي ومبنى إداري. 209 851 278,38زادت قيمتها بـ  المباني -
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ض عالمؤسسة لب اقتناءوسبب هذا التغير هو   786,48 267 147 1زادت بقيمة     :المعدات التقنية -
دج وكذلك تنازل الشركة عن بعض المعدات التقنية بقيمة  1 201 629 663,3المعدات التقنية وذلك بمبلغ 

                                دج. 12 152 513,8

ازل المؤسسة عن بعض دج، وذلك بسبب تن 847,25 064 8 انخفضت قيمتها بقيمة :معدات النقل -
 000,02 999 2دج، وكذلك إشترت المؤسسة سيارة سياحية بمبلغ  846,27 063 11بمبلغ معدات النقل 

 دج.
دج وذلك نتيجة تنازل المؤسسة عن  384,27 156 3قيمتها بمبلغ  انخفضت :تجهيزات اإلعالم اآللي -

 دج. 3 270 696زات بمبلغ   كذلك الشركة بعض التجهي واشترتدج،  5 588 510,27بمبلغ  بعضها

دج نتيجة إقناء الشركة  بعض هذه  891,60 539 223فقد زادت بمبلغ  :باقي التثبيتات العينية األخرى  -
 التثبيتات.

بمبلغ وذلك نتيجة تسجيل تضرر بعض التجهيزات  فقد زادت قيمها :التجهيزات المتضررة  -
 دج. 14 329 214,20دج، والتخلص من بعضها بمبلغ   76 863 522,76بمبلغ

 :31/12/2015بعد إعادة التقييم في لتثبيتات العينية االهتالك لحساب ثانيا: 
بعد إعادة التقييم، نحسب أقساط  31/12/2015بعد تحديد المبلغ اإلجمالي للتثبيتات العينية بتاريخ 

ول الموالي أشهر، ويوضح الجد 6، أي خالل 31/12/2015إلى  01/07/2015اإلهتالك خالل الفترة 
من أجل ، و والقيمة المحاسبية الصافية بعد عملية إعادة التقييم 31/12/2015حساب االهتالك بتاريخ 

في  طريقة القسط الثابتحساب االهتالك الجديد أي بعد إعادة التقييم وجب اإلشارة إلى أن الشركة تتبع 
نجد  (10)الملحق رقم ق الشركة وثائ، ومن خالل مقابلة موظفي المحاسبة ومن خالل حساب االهتالك

 أن الشركة تتبع المعدالت التالية في حساب االهتالك:
 .%15، %10، %5المباني:  -
 .%20المعدات التقنية:  -
 .%20 معدات النقل: -
 .%33 اآللي: اإلعالمتجهيزات  -
.%10 تثبيتات عينية األخرى: -

{ }
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 إلى 01/07/2015وعمره اإلنتاجي، وخصوصا المقتناة خالل الفترة من  حداكل تثبيت على  اقتناءيخص تاريخ  ونظرا لغياب المعلومات في ما 
، أما فيما يخص اهتالك المباني ولعدم توفر المعطيات حول المباني 01/07/2015، افترضنا أن كل التثبيتات خالل هذه الفترة اقتنيت في  31/12/2015

، أما باقي التثبيتات فقد استخدمنا نفس المعدالت المطبقة من طرف على كل المباني %5عدل ، فقد استخدما الم%15، %10، %5االهتالك التي يستخدم فيها 
 الشركة.

     جالوحدة: د               31/12/2015إهتالك التثبيتات العينية بعد إعادة التقييم في  (: حساب26الجدول رقم ) 

رقم 
 الحساب

 البيان

 31/12/2015 31/12/2015إلى  01/07/2015 30/06/2015  31/12/2015

 االهتالك المتراكم المبلغ الخام بعد اعادة التقييم

معدل 
 القيمة المحاسبية الصافية االهتالك المتراكم قسط االهتالك االهتالك 

1 2 3 4=1×3 5 =2+4 6 =1-5 

 000,00 000 823 1 0,00       000,00 000 823 1 األراضي 211

 0,00 986,63 744 10     986,63 744 10 986,63 744 10 تهيئة األراضي 212

 982,64 795 653 847,27 415 308 20 295,75 055 524 0,05 551,53 360 784 19 829,92 211 962 20 المباني 213

 272,04 032 737 3 398,25 467 945 9 967,03 249 368 1 0,20 431,22 217 577 8 670,29 499 682 13 معدات تقنية 215

 123,24 961 81 304,99 699 106 042,82 866 18 0,20 262,17 833 87 428,22 660 188 معدات نقل 181 2

2 182 
تجهيزات 

 االعالم األلي
55 357 238,47 51 974 846,28 0,33 9 133 944,35 61 108 790,63 -5 751 552,16 

2 183 
باقي تثبيتات 

 عينية أخرى
3 009 422 419,30 2 417 445 756,96 0,10 150 471 120,96 2 567 916 877,93 441 505 541,37 

219 
تجهيزات 

 متضررة
159 306 434,67 107 654 139,19     107 654 139,19 51 652 295,47 

 662,60 195 783 6 344,89 007 108 33 370,91 776 070 2   973,98 230 037 31 007,49 203 891 39 المجموع

 .(8رقم ) الملحق 30/06/2015في  ميزان المراجعة للشركة (25الجدول رقم ) باالعتماد على الطالبةد من إعداالمصدر: 
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  .31/12/2015التسجيل المحاسبي لالهتالكات بعد إعادة التقييم في  ا:ثالث

وتسجل محاسبيا كما  الشركة يومية ات وجب تسجيلها محاسبيا في دفتر بعد حساب االهتالك 
 يلي:

 المبلغ الدائن المبلغ المدين البيان ح.در. ر.ح.م

    31/12/2015     

   295,75 055 524 من حـ / م. إ.م وخ.ق المباني   6813

 295,75 055 524   إلى حـ/ اهتالك المباني                2813  

     تسجيل قسط االهتالك للمباني    

    31/12/2015     

   967,03 249 368 1 .ق المعدات التقنيةمن حـ / م. إ.م وخ   6815

     إلى حـ/ اهتالك المعدات التقنية                2815  

 967,03 249 368 1   تسجيل قسط االهتالك المعدات التقنية    

          

    31/12/2015     

   042,82 866 18 من حـ/ م. إ.م وخ.ق لمعدات النقل   68181

   944,35 133 9 ـ/ م. إ.م وخ.ق تجهيزات االعالم اآلليمن ح   68182

   120,96 471 150 من حـ/ م. إ.م وخ.ق تثبيتات عينة أخرى   68183

          

 042,82 866 18   إلى حـ/ إهتالك معدات النقل         28181  

 944,35 133 9   إلى حـ/ إهتالك تجهيزات االعالم اآللي        28182  

 120,96 471 150   إلى حـ/ إهتالك التثبيتات العينية األخرى      28183  

     تسجيل قسط االهتالك التثبيتات العينية األخرى    

 370,91 776 070 2 370,91 776 070 2 المجموع

 
 يفبعد إعادة التقييم )القيمة العادلة( اإلسمنت عين الكبيرة  شركةلحاسبية المالميزانية  -رابعا
31/12/2015: 

بعد تسجيل االهتالكات في دفتر يومية الشركة تصبح لدينا الميزانية المحاسبية للشركة بتاريخ  
 وبالقيمة الحقيقية أي العادلة والتي نعرضها فيما يلي: 31/12/2015

في بعد إعادة التقييم )القيمة العادلة( الميزانية المحاسبية لشركة اإلسمنت عين الكبيرة  أصول -1
31/12/2015: 

 –سطيف –يرة االسمنت عين الكب شركةالميزانية المحاسبية ل(  أصول 27رقم ) يوضح الجدول 
 :31/12/2015بعد إعادة التقيييم في 

{ }
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في  بعد إعادة التقييم االسمنت عين الكبيرة شركةأصول الميزانية المحاسبية ل(: 27 )رقم  جدولال
 ة: دجالوحد                         31/12/2015

 المبلغ اإلجمالي أصول
إهتالكات و مؤونات 

 وخسائر القيمة
 المبلغ الصافي 

 (ou goodwillفارق الشراء)
      

 500,00 407 010,94 315 24 510,94 722 24 تثبيتات معنوية

 662,60 195 783 6 344,89 007 108 33 007,49 203 891 39 تثبيتات عينية

 000,00 000 823 1 أراض
 

1 823 000 000,00 

 982,64 795 653 847,27 415 308 20 829,92 211 962 20 مباني

 679,96 399 306 4 497,61 591 799 12 177,57 991 105 17 تثبيتات عينية أخرى

    تثبيتات ممنوح امتيازها
 016,02 047 738 25 تثبيتات يجرى إنجازها

 
25 738 047 016,02 

 914,49 629 441 4 تثبيتات مالية
 

4 441 629 914,49 

    سندات موضوعة موضع معادلة

    سندات أخرى مثبتة
قروض و أصول مالية أخرى غير 

 جارية
4 441 629 614,49 

 
4 441 629 614,49 

 023,41 437 118 ضرائب مؤجلة على األصل
 

118 437 023,41 

 116,52 717 081 37 355,83 322 132 33 472,35 039 214 70 مجموع األصول غير الجارية

 أصول جارية

 238,69 046 102 2 111,81 625 260 350,50 671 362 2 مخزونات و منتوجات قيد التنفيذ

 324,73 446 223 870,50 240 195,23 687 223 حسابات دائنة و استخدامات مماثلة

 401,85 351 82 870,50 240 272,35 592 82 الزبائن

 225,16 205 102 المدينون األخرون
 

102 205 225,16 

 697,72 889 38 الضرائب و ما شابهها
 

38 889 697,72 

 694,36 661 330 1 الموجودات و ما شابهها
 

1 330 661 694,36 

األموال الموظفة واألصول الجارية 

 األخرى
323 223 762,28 

 
323 223 762,28 

 932,08 437 007 1 الخزينة
 

1 007 437 932,08 

 257,78 154 656 3 982,31 865 260 240,09 020 917 3 مجموع األصول الجارية

 374,30 871 737 40 338,14 188 393 33 712,44 059 131 74 المجموع العام لألصول

 
( 11ملحق رقم ) 31/12/2015أصول الميزانية المحاسبية للشركة بتاريخ  ماد علىباالعت الطالبةمن إعداد  المصدر:

 .(25( و )23رقم )اول الجدو 

 

{ }
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في  بعد إعادة التقييم )القيمة العادلة( الميزانية المحاسبية لشركة اإلسمنت عين الكبيرة خصوم -2
31/12/2015: 
 –سطيف –يرة االسمنت عين الكب الميزانية المحاسبية لشركة خصوم(  28يوضح الجدول رقم )   

لنتيجة الصافية للشركة وانخفاضها بعد إعادة ، حيث نالحظ تأثر ا31/12/2015م في بعد إعادة التقيي
التقييم، ويرجع ذلك إلى  حساب االهتالكات للتثبيتات بعد إعادة التقييم وتسجيل خسائر القيمة المسجلة 

 :في مخزون قطع الغيار
  31/12/2015في  بعد إعادة التقييم االسمنت عين الكبيرة شركةخصوم الميزانية المحاسبية ل(: 28 )رقم جدولال

 المبالغ خصوم

 رؤوس األموال الخاصة

 000,00 000 200 2 رأس مال الصادر

 رأس مال غير المطلوب
 

 772,12 353 479 16 (1احتياطات مدمجة ) -عالوات و احتياطات

 919,74 860 323 4 فارق إعادة التقييم

   (1فارق المعادلة )

 252,52 210 220 1 ((1نتيجة صافية/ )نتيجة صافية حصة المجمع )

 774,28 032 231- رؤوس أموال خاصة أخرى / ترحيل من جديد

 (1حصة الشركة المدمجة)
 

 (1حصة ذوي األقلية)
 

 170,10 392 992 23 1المجموع 

 الخصوم غير الجارية

 695,32 000 483 8 قروض و ديون مالية

 500,00 990 18 ضرائب ) مؤجلة و مرصود لها(

 يةديون أخرى غير جار 
 

 439,42 959 624 مؤونات و منتجات ثابتة مسبقا

 634,74 950 126 9 2مجموع الخصوم غير الجارية 

 الخصوم الجارية

 500,42 346 051 4 موردون و حسابات ملحقة

 314,30 277 113 الضرائب و ما شابهها

 555,97 893 370 3 ديون أخرى

 198,77 011 83 خزينة سلبية

 569,46 528 618 7 3جارية مجموع الخصوم ال

 374,30 871 737 40 مجموع عام للخصوم

 (.12ملحق رقم ) 31/12/2015 فيخصوم الميزانية المحاسبية للشركة ماد على باالعت الطالبةمن إعداد  المصدر:

{ }
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االسمنت  شركةالقرارات المالية لأثر تطبيق القياس بالقيمة العادلة على  :لثالمبحث الثا
 -سطيف - عين الكبيرة

اتخاذ القرارات المالية وجب حساب كل من من أجل دراسة أثر تطبيق القياس بالقيمة العادلة على  
 أساس عملية اتخاذ القرارات الماليةتعتبر هذه المؤشرات والنسب ، و مؤشرات التوازن المالي والنسب المالية

والتي يعتمد عليها في حساب تصرة أوال إعداد الميزانيات المالية المخوجب الرشيدة، ومن أجل ذلك 
بتاريخ  الميزانية المحاسبية المعدة بالتكلفة التاريخية، وبداية سنقوم بعرض المؤشرات والنسب المالية

والمعدة بالقيمة الحقيقة أي  ثم إعداد الميزانيتين الماليتين المختصرتين بالتكلفة التاريخية، 31/12/2005
 .31/12/2015العادلة بتاريخ 

في  -سطيف -: عرض الميزانية المحاسبية لشركة االسمنت عين الكبيرةولمطلب األ ال
31/12/2015 

بتاريخ  -سطيف–االسمنت عين الكبيرة  شركةأصول وخصوم كل من ويوضح الجدوالن الالحقان   
 على التوالي. 2015 /31/12

  

{ }
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  31/12/2015بيرة في االسمنت عين الك شركةأصول الميزانية المحاسبية ل: (29رقم )  الجدول
 الوحدة: دج.                                    

 2014 2015 إهتالكات أو مؤونات مبلغ خام أصول

 أصول غيرجارية

 (ou goodwillفارق الشراء)
        

 500,00 717 500,00 407 010,94 315 24 510,94 722 24 تثبيتات معنوية

         تثبيتات عينية

 147,26 479 43 181,38 850 45   181,38 850 45 أراض

 932,76 077 170 535,40 200 353 481,72 113 222 3 017,12 314 575 3 مبان

 340,51 059 952 2 260,95 845 835 3 117,45 454 170 7 378,40 299 006 11 تثبيتات عينية أخرى

         تثبيتات ممنوح امتيزها

 435,38 852 116 9 016,02 047 738 25   016,02 047 738 25 تثبيتات يجرى إنجازها

         تثبيتات مالية

سندات موضوعة موضع 

 معادلة
        

         سندات أخرى مثبتة

قروض و أصول مالية أخرى 

 غير جارية
4 441 629 914,49   4 441 629 914,49 5 426 990 628,19 

 607,72 671 168 023,41 437 118   023,41 437 118 ضرائب مؤجلة على األصل

 591,82 848 878 17 431,65 417 533 34 610,11 882 416 10 041,76 300 950 44 مجموع األصول غيرالجارية

 ةأصول جاري

مخزونات و منتوجات قيد 

 التنفيد
2 362 671 350,50 48 625 111,81 2 314 046 238,69 2 222 078 438,09 

و استخدامات  حسابات دائنة

 مماثلة
223 687 195,23 240 870,50  223 446 324,73 60 775 077,95  

 012,44 041 7 401,85 351 82 870,50 240 272,35 592 82 الزبائن

 997,75 179 4 225,16 205 102   225,16 205 102 المدينون األخرون

 067,76 554 49 697,72 889 38   697,72 889 38 الضرائب و ما شابهها

حسابات دائنة أخرى و 

 استخدامات مماثلة
        

 الموجودات و ما شابهها
1 330 661 694,36 

 
1 330 661 694,36 3 278 235 652,77 

األموال الموظفة واألصول الجارية 

 762,28 223 323 األخرى
 

323 223 762,28 1 761 034 842,24 

 الخزينة
1 007 437 932,08 

 
1 007 437 932,08 5 561 089 168,81 

 168,81 089 561 5 257,78 154 868 3 982,31 865 48 240,09 020 917 3 مجموع األصول الجارية

 760,63 937 439 23 689,43 571 401 38 592,42 748 465 10 281,85 320 867 48 ألصولالعام ل مجموعال

 

 -سطيف -ت عين الكبيرةاالسمن شركةانية المحاسبية لالميز  أصولباالعتماد على  الطالبةالمصدر: من إعداد 
 (.11ملحق رقم )  31/12/2015 في

  

{ }



فسطي-الكبيرة عين االسمنت بشركة المالية القرارت اتخاذ علىالعادلة بالقيمة المحاسبي القياس أثر: الرابع الفصل  

 

 
196 

  31/12/2015االسمنت عين الكبيرة في  شركة(: خصوم الميزانية المحاسبية ل 30الجدول رقم)
 الوحدة: دج.

 2014 2015 خصوم

     رؤوس األموال الخاصة

 000,00 000 200 2 000,00 000 200 2 مال الصادرالرأس 

     رأس مال غير المطلوب

 917,63 843 803 13 772,12 353 479 16 (1احتياطات مدمجة ) -عالوات و احتياطات

     ارق إعادة التقييمف

     (1فارق المعادلة )

 306,93 138 305 3 487,39 771 207 3 ((1نتيجة صافية/ )نتيجة صافية حصةالمجمع )

 452,44 278 208- 774,28 032 231- / ترحيل من جديدرؤوس أموال خاصة أخرى 

     (1حصة الشركة المدمجة)

     (1حصةذوي األقلية)

 772,12 703 100 19 485,23 092 656 21 1المجموع 

     الخصوم غير الجارية

 251,30 254 666 695,32 000 483 8 قروض و ديون مالية

 0,00 500,00 990 18 ضرائب ) مؤجلة و مرصود لها(

     ديون أخرى غير جارية

 322,74 011 937 439,42 959 624 مؤونات و منتجات ثابتة مسبقا

 574,04 265 603 1 634,74 950 126 9 2مجموع الخصوم غير الجارية 

 الخصوم الجارية

 008,72 332 725 500,42 346 051 4 موردون و حسابات ملحقة

 071,14 072 146 314,30 277 113 الضرائب و ما شابهها

 749,61 563 864 1 555,97 893 370 3 ديون أخرى

 585,00 198,77 011 83 خزينة سلبية

      

 414,47 968 735 2 569,46 528 618 7 3مجموع الخصوم الجارية 

 760,63 937 439 23 689,43 571 401 38 عام للخصومالمجموع ال

 -سطيف -االسمنت عين الكبيرة شركةالميزانية المحاسبية لخصوم تماد على باالع الطالبةالمصدر: من إعداد 
 (.12ملحق رقم ) 31/12/2015 في

  31/12/2015وبعد إعادة التقييم في  قبل: إعداد الميزانية المالية المختصرة ثانيال المطلب

 .الميزانية المالية المفصلة إعداد أوالوجب  ختصرةالميزانية الم إعداد من أجل 
  31/12/2015الميزانية المالية المفصلة لشركة االسمنت عين الكبيرة في  :أوال

تم إعداد الميزانية  31/12/2015إعتمادا على الميزانيتين المحاسبيتين قبل وبعد إعادة التقييم في  
 لةالجدوالن الموليان كل من أصول وخصوم الميزانية المالية المفص يوضح للشركة، والمالية المفصلة 

        .31/12/2015للشركة في 

{ }
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 قبل وبعد إعادة التقييم فياالسمنت عين الكبيرة  شركةل فصلةالميزانية المالية المأصول (: 31)رقم  جدولال
31/12/2015       

 الوحدة: دج.
 المبالغ   البيان 

 (العادلة بعد إعادة التقييم )القيمة قبل إعادة التقييم )التكلفة التاريخية(
  غير الجاريةألصول ا

معنويةالتثبيتات   407 500,00 407 500,00 

 678,62 242 521 32 993,75 942 972 29 التثبيتات المادية

     المساهمات األخرى والحسابات الدائتة الملحقة

 914,49 629 441 4 914,49 629 441 4 القروض والألصول المالية األخرى غير الجارية

أصول المؤجلة الضرائب  118 437 023,41 118 437 023,41 

 116,52 717 081 37 431,65 417 533 34 غير الجاريةاألصول   مجموع

  األصول الجارية
 قيم االستغالل* 

 238,69 046 102 2 238,69 046 314 2 المخزونات

 238,69 046 102 2 238,69 046 314 2 قيم االستغالل مجموع

 قيم قابلة للتحقيق * 

 السندات األخرى المثبتة
    

 القروض و األصول المالية األخرى غير الجارية
    

 401,85 351 82 401,85 351 82 الزبائن

 225,16 205 102 225,16 205 102 آخرون مدينون

 697,72 889 38 697,72 889 38 و مشابهها ضرائب

     االستخدامات المماثلة -الديون الدائنة األخرى

 762,28 223 323 762,28 223 323 ات وأصول مالية أخرى جاريةتوظيف

 087,01 670 546 087,01 670 546 مجموع القيم القابلة للتحقيق

 القيم الجاهزة *

 932,08 437 007 1 932,08 437 007 1 الخزينة

 932,08 437 007 1 932,08 437 007 1 القيم الجاهزة مجموع

 257,78 154 656 3 257,78 154 868 3 لجاريةاألصول ا  مجموع

 374,30 871 737 40 689,43 571 401 38  المجموع

 31/12/2015 قبل وبعد إعادة التقييم في أصول الميزانيات المحاسبية للشركةباالعتماد  الطالبةمن إعداد  المصدر:
 (.27(، )29جدولين رقم )الو 

{ }
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                          31/12/2015 قبل وبعد إعادة التقييم فياالسمنت عين الكبيرة  ةشركل فصلةالميزانية المالية المخصوم (: 32جدول)ال
 الوحدة: دج.

 البيان                 

 المبالغ  

قبل إعادة التقييم )التكلفة 
 (العادلة بعد إعادة التقييم )القيمة التاريخية(

 رؤوس األموال الخاصة 

 000,00 000 200 2 000,00 000 200 2 رأس المال الصادر

     مطلوب الرأسمال غير 

العالوات و االحتياطات ) االحتياجات 

 772,12 353 479 16 772,12 353 479 16 المجمعة (

 919,74 860 323 4   فارق إعادة التقييم

     فارق المعادلة

 252,52 210 220 1 487,39 771 207 3 النتيجة الصافية

اصة األخرى رؤوس األموال الخ

 774,28 032 231- 774,28 032 231- )ترحيل من جديد(

 حصة الشركة المدمجة 
    

 حصة ذوي األقلية
    

 170,10 392 992 23 485,23 092 656 21 1المجموع 

 الخصوم غير الجارية

 695,32 000 483 8 695,32 000 483 8 القروض و الديون المالية

 500,00 990 18 500,00 990 18 صود لها (الضرائب ) المؤجلة و المر

 0,00   الديون األخرى غير الجارية

المؤونات  والمنتوجات المدرجة في 

 439,42 959 624 439,42 959 624 الحسابات سلفا

 634,74 950 126 9 634,74 950 126 9 2مجموع الخصوم غير الجارية 

 الخصوم الجارية

 500,42 346 051 4 500,42 346 051 4 الموردون والحسابات الملحقة 

 314,30 277 113 314,30 277 113 الضرائب

 555,97 893 370 3 555,97 893 370 3 ديون أخرى

 198,77 011 83 198,77 011 83 خزينة الخصوم

 569,46 528 618 7 569,46 528 618 7 3مجموع الخصوم الجارية 

 374,30 871 737 40 689,43 571 401 38 مجموع العام للخصومال

  31/12/2015 قبل وبعد إعادة التقييم فيالميزانيات المحاسبية للشركة  على خصوم باالعتماد الطالبةمن إعداد  المصدر:
 (.28(، )30جدولين رقم )ال و

   

{ }
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ثانيا: الميزانية المالية المختصرة لشركة االسمنت عين الكبيرة قبل وبعد إعادة التقييم في 
31/12/2015 

  2015لسنة  شركةالميزانية المالية المختصرة لل إعدادمن الميزانية المالية المفصلة يمكن  انطالقا  
 المواليين. الجدولين  إعادة التقييم والموضحة فيقبل وبعد 

  قبل وبعد إعادة التقييم  االسمنت عين الكبيرة شركةل الميزانية المالية المختصرةأصول (:  33الجدول رقم )
 الوحدة: دج      31/12/2015 في

قبل إعادة التقييم األصول  البيان
 )التكلفة التاريخية(

 النسبة
بعد إعادة التقييم  األصول

 (دلةاعال )القيمة
 النسبة

الغير جاريةاألصول   34 533 417 431,65 0.90 37 081 717 116,52 0.91 

 0.05 238,69 046 102 2 0.06 238,69 046 314 2 االستغالل قيم

 0.01 087,01 670 546 0.01 087,01 670 546 للتحقيق القيم القابلة

 0.02 932,08 437 007 1 0.03 932,08 437 007 1 القيم الجاهزة

 0.09 257,78 154 656 3 0.10 257,78 154 868 3 جاريةاألصول ال  مجموع

 1.00 374,30 871 737 40 1.00 689,43 571 401 38 المجموع

 (.31باالعتماد على الجدول رقم )  الطالبةمن إعداد  المصدر:

 التالي:  ينبالشكلقبل وبعد إعادة التقييم المالية المختصرة الميزانية أصول توضيح ويمكن 
 

 
 (31باالعتماد على الجدول رقم )  الطالبةلمصدر: من إعداد ا

   
 

األصول غير 0,9

 الجارية

 قيم االستغالل 0,06

القيم 0,01

القابلة 
 للتحقيق

 القيم الجاهزة0,03

 2015أصول الميزانية المالية المختصرة قبل إعادة التقييم (:  5) الشكل رقم 

 األصول الجارية

 قيم االستغالل

 القيم القابلة للتحقيق

 القيم الجاهزة

{ }
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 (32م ) باالعتماد على الجدول رق الطالبةالمصدر: من إعداد 

% من إجمالي  90نالحظ من الجدول والشكلين السابقين أن األصول غير الجارية تمثل حوالي  
% من إجمالي األصول وهذا قبل إعادة التقييم، بينما بعد إعادة  10األصول بينما األصول الجارية تمثل 
% من  9الجارية % من إجمالي األصول، و تمثل األصول  91التقييم تمثل األصول غير الجارية 

 إجمالي األصول.  
إعادة التقييم، ويرجع سبب ذلك إلي  جارية بعدالونالحظ من الجدول السابق زيادة قيمة األصول الغير 

االستغالل، ويرجع قيم قيمة تسجيل التثبيتات العينية بقيمتها الحقيقية أي العادلة، ونالحظ أيضا نقص في 
   عملية إعادة التقييم. أثناءالمسجل و في المخزون من قطع الغيار  سبب ذلك إلى خسارة القيمة المسجلة

 يوضح الجدول الموالي خصوم الميزانية المالية المختصرة لشركة اإلسمنت عين لكبيرة 
 .31/12/2015قبل وبعد إعادة التقييم في تاريخ 

في  قبل وبعد إعادة التقييم بيرةاالسمنت عين الك شركةالميزانية المالية المختصرة لخصوم (: 34الجدول رقم ) 
31/12/2015. 

قبل إعادة التقييم الخصوم   
 )التكلفة التاريخية(

 النسبة
) القيمة بعد إعادة التقييم الخصوم 

 (دلةاعال
 النسبة

 0.59 170,10 392 992 23 0.56 485,23 092 656 21 الخاصة األموال

 0.22 634,74 950 126 9 0.24 634,74 950 126 9 طويلة األجل ديون

 0.81 804,84 342 119 33 0.80 119,97 043 783 30 الدائمة األموال
 0.19 569,46 528 618 7 0.20 569,46 528 618 7 قصيرة األجل ديون

 1.00 374,30 871 737 40 1.00 689,43 571 401 38 المجموع

 (.32باالعتماد على الجدول رقم )  الطالبةمن إعداد  المصدر: 

 

األصول غير 0,91

 الجارية 

 قيم االستغالل 0,052

القيم القابلة 0,013

 للتحقيق
 القيم الجاهزة 0,025

   2015أصول الميزانية المالية المختصرة بعد إعادة التقييم (: 6) الشكل رقم 

 األصول غير الجارية

 قيم االستغالل

 قيم قابلة للتحقيق

 القيم الجاهزة

{ }
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بعد إعادة التقييم )القيمة العادلة( بالشكلين قبل و توضيح خصوم الميزانية المالية المختصرة ويمكن 
 التاليين:

 
 (32باالعتماد على الجدول رقم ) الطالبةمن إعداد  المصدر:

 
 (32باالعتماد على الجدول رقم )  الطالبةمن إعداد  المصدر:

% من إجمالي  56أن األموال الخاصة تمثل حوالي نالحظ من الجدول والشكل السابقين  
حوالي  خصوم وتمثل الديون قصيرة األجل% من إجمالي ال 24 تمثلالخصوم بينما الديون طويلة األجل 

% من إجمالي  59األموال الخاصة  تمثل حوالي وهذا قبل إعادة التقييم، % من إجمالي الخصوم  20
% من إجمالي الخصوم وتمثل الديون قصيرة األجل حوالي  22ثل الخصوم بينما الديون طويلة األجل تم

 .% من إجمالي الخصوم 19
ونالحظ من الجدول السابق زيادة قيمة األموال الدائمة بعد إعادة التقييم ويرجع سبب ذلك إلى  

 الزيادة المسجلة نتيجة عملية إعادة التقييم والمسجلة في حساب فارق إعادة التقييم.

 

 

األموال الخاصة   
0.56 

الديون طويلة 
 0.24األجل 

الديون قصيرة 
 0.2األجل 

 2015خصوم الميزانية المالية المختصرة قبل إعادة التقييم  (: 7) الشكل رقم 

 األموال الخاصة

 الديون طويلة األجل

 الديون قصيرة األجل

     0.59األموال الخاصة  
الديون طويلة 

 0.22األجل 

الديون قصيرة 
   0.19األجل 

 2015خصوم الميزانية المالية المختصرة بعد إعادة التقييم  (: 8) الشكل رقم 

 األموال الخاصة

 الديون طويلة األجل

 الديون قصيرة األجل

{ }
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التقييم في  إعادةقبل وبعد االسمنت عين الكبيرة  شركةل دراسة مؤشرات التوازن المالي :لثثاالمطلب ال
31/12/2015.  

المالي وذلك باستخدام مؤشرات التوازن  شركةدراسة وتحليل توازن ال مطلبال نحاول خالل هذا 
في الحالتين قبل وبعد  ينةاج في رأس المال العامل والخز المالي والمتمثلة في رأس المال العامل و االحتي

  إعادة التقييم.

دراسة رأس المال العاملأوال:   

  2015سنة لقبل وبعد إعادة التقييم  شركةللسنقوم بحساب مختلف رؤوس األموال العاملة  
 والمبينة في الجدول الموالي:

             31/12/2015في دة التقييم قبل وبعد إعااالسمنت عين الكبيرة  شركةل (: رؤوس األموال العاملة35جدول رقم ) ال
 الوحدة : دج

 البيان الرقم
 المبالغ

 (العادلة بعد إعادة التقييم )القيمة قبل إعادة التقييم )التكلفة التاريخية(

 804,84 342 119 33 119,97 043 783 30 األموال الدائمة 1

 116,52 717 081 37 431,65 417 533 34 األصول الثابتة 2

 257,78 154 656 3 257,78 154 868 3 األصول المتداولة 3

 569,46 528 618 7 569,46 528 618 7 الديون قصيرة األجل 4

5 =2-1 
 (FRرأس المال العامل )

-3 750 374 311,68 -3 962 374 311,68 

5  =4-3 -3 750 374 311,68 -3 962 374 311,68 

 170,10 392 992 23 485,23 092 656 21 األموال الخاصة 6

 634,74 950 126 9 634,74 950 126 9 الديون طويلة األجل 7

 946,42 324 089 13- 946,42 324 877 12- رأس المال العامل الخاص 2-6= 8

 204,20 479 745 16 204,20 479 745 16 رأس المال العامل  األجنبي 4+7= 9

 257,78 154 656 3 257,78 154 868 3 رأس المال العامل لإلجمالي 3=10

الجدولين  31/12/2015بتاريخ  شركةللالمالية المختصرة باالعتماد على الميزانيات  الطالبة إعدادمن المصدر: 
 (.34(، )33رقم )

 

{ }
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 : المالحظات التاليةيمكن تسجيل حساب مؤشرات رأس المال العامل قبل وبعد إعادة التقييم بعد   

 :صافي) الدائم (ال العامل المال رأس -1

في كلتا   2015سالب لسنة  دائم عامل مال حققت رأس شركةال أن ( 39) رقم الجدول من نالحظ 
               وبقيمة التعديل قبل  311,68 374 750 3-الحالتين )قبل وبعد تعديل قيم الميزانية( بقيمة 

 لم الدائمة األموال أن المال العامل على لرأس سالبةال تدل النتيجة، و بعد التعديل  -3 963 010 164, 69
يرجع الفترة، و  هذه خالل أمان هامش حققلم تستطع أن ت شركةال أن وهذا يعني ،الثابتة األصول طيغت
 االنخفاض إلى وكذا المتداولة، المكونة لألصول العناصر في حصل الذي نخفاضاالفي ذلك إلى   سببال

 تغطي ال المتداولة األصول أن أيضا يعني وهذا ،جلاأل قصيرة ديونالمكونة لل العناصر قيم في حصل الذي

 تواريخ حلول عند األجل قصيرة التزاماتها من تسديد شركةلل يمكن ال وبالتالي األجل، قصيرة كل القروض

كما نالحظ انخفاض في رأس المال العامل بعد القيام بعملية تعديل قيم الميزانية بالقيم  استحقاقها،
ة، ويرجع هذا االنخفاض إلى ارتفاع قيم األصول الثابتة وذلك في قيمة األراضي والمباني الحقيقي

 والتثبيتات العينية األخرى بإظهارهم بالقيمة العادلة.  

  :الخاص العامل المال رأس -2

في  2015 ةخالل سن سالب خاص عامل مال رأس حققت شركةيمكن مالحظة أن ال (39) رقم الجدول من
                  وبقيمة التعديل قبل 946,42 324 877 12-لتين )قبل وبعد تعديل قيم الميزانية( بقيمة كلتا الحا

 ليس وذلك الثابتة، األصول يتغط لم الخاصة األموال أن يعني وهذا، بعد التعديل 13 089 960 799, 43 -

 وال في الثابتة األصول تمويل في ال الذاتية، الموارد على االعتماد ستطيعت ال هاأن إذ ، شركةصالح ال في

 قصيرة وديون األجل ديون طويلة من الخارجية الموارد على كبير بشكل االعتماد بل االستغالل،ة دور  تمويل

كما نالحظ انخفاض في رأس المال العامل الخاص بعد  ،عليها في المدى الطويل خطرا يشكل وهذا األجل،
م الحقيقية، وهذا راجع إلى االرتفاع الحاصل في قيمة األراضي القيام بعملية تعديل قيم الميزانية بالقي

 والمباني والتثبيتات العينية األخرى بإظهارهم بالقيمة العادلة. 
  :رأس المال العامل األجنبي -3

المالية  تهادور  تمويل في الخارجية الموارد على تعتمد شركةال نيشير رأس المال العامل األجنبي أ 
كما نالحظ أن رأس المال  األجل، والديون قصيرة األجل طويلة الديون في الخارجية دالموار  هذه وتتمثل

 رلمخاطعرضة  شركةأن ال يعنيمما  اإلجماليالعامل األجنبي أكبر بكثير مقارنة برأس المال العامل 
ألن ، وهذا 16 745 479 204, 20 لم يحصل أي تغيير في قيمته نهنالحظ أ، كما القصير األجل في مالية

{ }
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 إعادة التقييم لم تطرأ على العناصر المكونة له. 

 :رأس المال العامل اإلجمالي -4

( 39نالحظ من الجدول رقم ) حيثمجموع األصول المتداولة، رأس المال العامل اإلجمالي  يمثل 
 قيمته حيث كانت ،بعد التعديل انخفاضاقيمة رأس المال العامل اإلجمالي قد عرف  أن
نقص في  إلى االنخفاض يعود ذلكدج  على التوالي، و 3 655 518 404, 77 ودج  3 868 154 257, 78 

 . المخزوناتقيمة 
 يجب االعتماد لذلك ،شركةلل التوازن المالي لتحديد كافي غير وحدهرأس المال العامل  أن غير 

 .المالي توازنها عن كاملة فكرة أخذ من نتمكن حتى أخرى مؤشرات على

 رأس المال العاملإحتياجات  :اثاني

قبل وبعد إعادة  2015لسنة  شركةيوضح الجدول الموالي االحتياج في رأس المال العامل لل 
 التقييم.

لسنة  قبل وبعد إعادة التقييم -سطيف–االسمنت عين الكبيرة  شركةل(: االحتياج في رأس المال العامل 36جدول رقم )ال
2015                                                                                      

 الوحدة: دج            

 البيان الرقم
 المبالغ
 (العادلة بعد إعادة التقييم )القيمة قبل إعادة التقييم )التكلفة التاريخية(

 257,78 154 656 3 257,78 154 868 3 األصول المتداولة 1

 932,08 437 007 1 932,08 437 007 1 القيم الجاهزة 2

 325,70 716 648 2 325,70 716 860 2 حتياجات الدورةا 2-1= 3

 569,46 528 618 7 569,46 528 618 7 الديون القصيرة األجل 4

 0 0 السلفات المصرفية 5

 569,46 528 618 7 569,46 528 618 7 موارد الدورة 5-4=6

 4 757 812 243,76 -4 969 812 243,76- (BFRاحتياجات رأس المال العامل ) 6-3= 7

الجدولين  31/12/2015بتاريخ  شركةللالمالية المختصرة باالعتماد على الميزانيات  الطالبةإعداد من المصدر: 
 (.34(، )33رقم )

{ }
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 2015حققت احتياج رأس المال سالب خالل سنة  شركةنالحظ من خالل الجدول أعاله أن ال 
هذا يدل  وعلى الترتيب،  4 970 448 096, 77 –و  4 757 812 243, 76 –بقيمة قبل وبعد التعديل 
توازنها المالي،  شركةعامل، وتعتبر هذه الحالة جيدة بحيث تضمن الالمال الرأس لحتياج على عدم وجود ا

موارد الدورة )الديون قصيرة األجل( في  رتفاعا إلىتأثير السلبي على مردوديتها المالية، ويرجع هذا الدون 
قليال بعد التعديل  انخفضرأس المال العامل في ، كما نالحظ أن االحتياج األصول المتداولة وانخفاض

كلما كانت احتياجات رأس المال وذلك يرجع إلى نقص في المخزونات، ونشير إال أنه  مقارنة بقبل التعديل
 العامل تقترب من الصفر دلت على حسن تغطية االحتياجات بالموارد. 

 دراسة الخزينة الصافية : اثالث

لدورة معينة، وتعتبر الخزينة  شركةمالية التي يمكن أن تتصرف فيها التعبر الخزينة عن القيم ال 
حيث هي أيضا القيمة  ،همة في تحقيق التوازن المالي في المدى القصيرمالصافية من المؤشرات ال

رأس المال العامل من رأس المال العامل احتياجات  بعد طرح شركةالسائلة التي تبقى فعال تحت تصرف ال
والجدول الموالي يوضح كيفية حساب الخزينة الصافية بالطريقتين  ،ويمكن حسابها بطريقتين ،الصافي

 قبل وبعد التعديل:  2015سنة ل

  2015لسنة قبل وبعد إعادة التقييم  -سطيف–االسمنت عين الكبيرة  شركةل(: الخزينة الصافية 37جدول رقم )ال

 الوحدة: دج                                                                                  

 البيان الرقم
 المبالغ

قبل إعادة التقييم )التكلفة 
 التاريخية(

 بعد إعادة التقييم )القيمة
 (العادلة

 3 750 374 311,68 -3 962 374 311,68- (FR)رأس المال العامل  1

 4 757 812 243,76 -4 969 812 243,76- (BFR)تياجات رأس المال العامل اح 2

3 =2-1 
 932,08 437 007 1 932,08 437 007 1 الخزينة الصافية

3 =5-4 

 932,08 437 007 1 932,08 437 007 1 القيم الجاهزة 4

 0 0 السلفات المصرفية 5
الجدولين  31/12/2015بتاريخ  شركةللالمالية المختصرة نيات باالعتماد على الميزا الطالبةإعداد من المصدر: 

 (.34(، )33رقم )

{ }
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قبل وبعد  2015حققت خزينة موجبة في سنة  شركةجدول أعاله نالحظ أن الالمن خالل  
 التعديل، كما نالحظ أنها لم تتغير ألنه لم يتم تعديل العناصر المكونة لها بالقيمة العادلة. 

، ألن رأس امالي ايجة موجبة خالل السنة المدروسة تدل على تحقيقها توازننت شركةإن تحقيق ال 
لديها وفرة مالية، وقد تؤثر  شركةيدل على أن الفي رأس المال العامل وهذا المال العامل يفوق االحتياج 

 استغاللها من خالل استثمارها.   شركةعلى مردوديتها، وفي هذه الحالة من األحسن لل

المؤشرات األساسية التي تساعدنا في الحكم على التوازنات المالية، نستطيع القول أن  بعد دراسة    
عليه خزينتها الموجبة، إلى أنها رأس المال العامل كان سالب وهذا دلت  حققت توازنا ماليا وهذا ما شركةال

لة رفع قيمة محاو  شركةهامش أمان في المدى القصير وبالتالي وجب على ال شركةيدل على أنه ليس لل
   العامل.  رأس المال

 2015لشركة االسمنت عين الكبيرة قبل وبعد إعادة التقييم لسنة : دراسة النسب المالية رابعالمطلب ال

حيث يستطيع  ،في تقييم األداء الماليوشيوعا  استخدامادوات األتعتبر النسب المالية من أقدم  
من ها ، و قياس بعض الجوانب فيها باستخدامشركةة الأن يستخلص معلومات جد مفيدة عن وضعي قيمالم

قدرة الو  الضعفجوانب خالل تفسيرها و إعطائها مدلول اقتصادي يساهم في الكشف عن جوانب القوة و 
الميزانية اعتمادا على بمقارنة النسب المحسوبة  سنقوم في هذا المطلب، على اتخاذ القرار المالي المناسب

المالية بعد إعادة قيم الميزانية بالنسب المحسوبة ب 2015نة لس )التكلفة التاريخية( قييمالمالية قبل إعادة الت
صل ارة إليها سابقا في الفسوف يتم تناول مجموعات النسب المالية التي تم اإلش، و )القيمة العادلة(التقييم 
  .حية()نسب الرب نسب المردودية،  نسب النشاط ،نسب المديونية ،نسب السيولةالثالث: 

  نسب السيولة:أوال: 

 ، حيث توضحة األجلقصير الوفاء بالتزاماتها  على شركةلتهدف نسب السيولة إلى تقييم قدرة ا
تبين مواجهة التزاماتها قصيرة األجل و على تها فهي تقيس قدر  ،في المدى القصير شركةالمالءة المالية لل

 مدى سرعة تحويل األصول المتداولة إلى سيولة جاهزة.
وهي: نسب السيولة: العامة،  استعماالالجدول الموالي أهم هذه النسب وأكثرها ويوضح  

 المختصرة، والفورية.
 

{ }
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                                                          2015لسنة قبل وبعد إعادة التقييم االسمنت عين الكبيرة  شركةل شركة(: نسب السيولة لل38الجدول رقم)

 ةنسبال نالبيا

قبل إعادة التقييم  العالقة النسبة
 )التكلفة التاريخية(

بعد إعادة التقييم 
 (العادلة )القيمة

 0,48 0,51 األصول المتداولة نسبة السيولة العامة

 الديون قصيرة األجل
  

 نسبة السيولة المختصرة
القيم القابلة للتحقيق + القيم 

 الجاهزة
0,20 0,20 

 ألجلالديون قصيرة ا
  

 0,13 0,13 القيم الجاهزة نسبة السيولة الفورية

 الديون قصيرة األجل
  

الجدولين  31/12/2015بتاريخ  شركةللالمالية المختصرة باالعتماد على الميزانيات  الطالبةإعداد من المصدر: 
 (.34(، )33رقم )

 يلي: من الجدول السابق يمكن مالحظة ما
 :نسبة السيولة العامة -1

 نسبة أن نالحظ( 38رقم ) الجدول خالل ومن، المقبول لهذه النسبة هو الواحدالحد األدنى إن  

بالنسبة للميزانية المحسوبة على أساس  0,51فقدرت ب  في الحالتين،أقل من الواحد العامة  السيولة
تطيع مواجهة ال تس شركةوهذا يعني أن ال ،0,48التكلفة التاريخية وانخفضت بعد إعادة التقييم وقدرت ب 

 ولها غير الجارية أو إلى قروض جديدة،قد  تلجأ إلى أصخطر سدادها المفاجئ ديونها قصيرة األجل و 
ألنها في حالة حرجة وعليها أن تخفض من ديونها قصيرة األجل بتسديدها  شركةوهذا ليس جيد بالنسبة لل
 وتخفيض االقتراض.  

 :نسبة السيولة المختصرة -2
المخزون )  بيع اللجوء إلى األجل دون قصيرة ديونها تسديد على شركةال قدرة مدى النسبة هذه تبين

المخزونات من األصول المتداولة ألنها تحتاج إلى وقت لتحويلها إلى  استبعاداالستغالل(، حيث يتم  قيم
منخفضة لسنة ة مختصر ال السيولة نسبة أن نالحظ(  38ومن خالل الجدول أعاله رقم ) سيولة جاهزة،

تتغير ألن العناصر المكونة لها لم  ،بعد إعادة التقييمفي الحالتين أي قبل و  0,20فقدرت ب  2015
من  وهو طلوبالم ىاألقصاألدنى و  مقارنة بالحد نسبة ضعيفةإعادة تقييمها، كما نالحظ أن ال قيمتها عند

ال تستطيع  شركةالذلك أن  ةهاته النسب ويمكن ترجممن حيث يستحسن أن تقترب النسبة  0,5إلى   0,3
 مواجهة ديونها قصيرة األجل بواسطة أموالها القابلة للتحقيق والجاهزة.

 

{ }
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 :نسبة السيولة الفورية -3
على تسديد ديونها قصيرة األجل باالعتماد على القيم الجاهزة  شركةهذه النسبة مدى قدرة ال نتبي 

 و القيم القابلة للتحقيق ألن تحويلهافعال دون اللجوء إلى قيم االستغالل  شركةوالتي هي تحت تصرف ال
 لفوريةا السيولة نسبة أن نالحظأعاله ( 38رقم )إلى سيولة يتطلب فترة من الزمن، ومن خالل الجدول 

إعادة تتغير بعد ألن العناصر المكونة لها لم  ،بعد إعادة التقييمو  قبل للحالتينبالنسبة   0,13 قدرت ب
إلى  0,25ن أن النسبة المرجعية للسيولة الفورية تتراوح بين ياالقتصادياتفاق ببن أغلب  يوجدتقييمها، و 

مقارنة بالمعيارية وهذا يعني أن هذه النسبة ضعيفة على أن ، مما تدل 0,4و لدى  بعضهم  حتى  0,33
 القيم الجاهزة. بال يمكنها تسديد ديونها قصيرة األجل بالقيم الجاهزة ألن قيمتها كبيرة مقارنة  شركةال

في الحالتين  ضعيفةمن حيث السيولة  شركةوضعية ال القول أنبعد دراستنا لنسب السيولة يمكن 
حيث أن كانت نسب السيولة العامة المحسوبة أقل من النسب المعيارية في كل من الميزانية المعدة وفقا 

، أما بالنسبة ادلة )الحقيقية(بالقيمة العللقيم التاريخية وكانت أكثر انخفاضا في الميزانية المعدلة أي المعدة 
التقييم،  إعادةللنسبتين السيولة المختصرة والسيولة الفورية فكانت ثابتة وذلك لعدم تأثر عناصرهما بعملية 

التحكم أكثر في الحقوق والمتعلقة أساسا بسياسة تحصيل المدينين محاولة  شركةولذلك ننصح مسيري ال
أي أننا نراعي مبدأي السيولة  ،(تحقة )الموردين و ديون االستغاللالمساألجل مقارنة مع الديون القصيرة 

 .من مواجهة التزاماتها قصيرة األجل شركةلتمكين ال ،االستحقاقيةو 

 نسب المديونية  :ثانيا 

لى مصادر التمويل التي نسب التمويل أو الهيكلة المالية وتهدف إلى التعرف عأيضا يطلق عليها    
المختلفة، إذ تسمح هذه النسب بالتعرف على األهمية النسبية لكل أصولها لتمويل  شركةاعتمدت عليها ال

و  مديونيةيبين الجدول الموالي أهم نسب الو ويل ومدى األمان المتاح للدائنين، من مصادر التممصدر 
 التقييم. إعادةقبل وبعد  2015ة طريقة حسابها ونسبها سن

 

 

 

 

 

{ }
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  2015لسنة  قبل وبعد إعادة التقييماالسمنت عين الكبيرة  شركةل (: نسب المديونية39 جدول رقم )ال

 النسبة البيان

 العالقة النسبة
قبل إعادة التقييم 

)التكلفة 
 التاريخية(

بعد إعادة التقييم 
 (العادلة )القيمة

 0,893 0,891 األموال الدائمة نسبة التمويل الدائم

 األصول الثابتة
  

 0,65 0,63 وال الخاصةاألم نسبة التمويل الخاص

 األصول الثابتة
  

)نسبة االقتراض، نسبة نسبة قابلية التسديد
 المديونية(

 0,41 0,44 مجموع الديون

 مجموع األصول
  

    

 رأس المالل هيكنسبة 
 د.طويلة األجل

د.طويلة األجل+األموال 

 الخاصة

0,30 0,28 

 الديونمجموع  إلى حق الملكية ديونالنسبة 

 لخاصةاوال األم
0,77 0,70 

الجدولين  31/12/2015بتاريخ  شركةللالمالية المختصرة باالعتماد على الميزانيات  الطالبةإعداد من المصدر: 
 (.34(، )33رقم )

 يلي: من الجدول السابق يمكن مالحظة ما
 :نسبة التمويل الدائم -1

مدى تغطية األصول الثابتة تعتبر هذه النسبة صياغة أخرى لرأس المال العامل وهي تشير إلى 
في الحالتين قبل وبعد  2015لسنة الواحد  أقل منوالمالحظ من الجدول أن النسبة  ،باألموال الدائمة

 إعادةقليال بعد عملية ارتفعت  سالب، كما أنهاوهذا ما يدل على وجود رأس مال عامل  ،التقييم إعادة
تستطيع تغطية أصولها الصافية الثابتة بأموالها ال  كةشر يمكن القول بأن ال 0,893إلى  0,891التقييم من 

 .في الحالتين الدائمة

 :نسبة التمويل الخاص -2

 ،بواسطة أموالها الخاصة ألصولها غير الجارية شركةتعبر هذه النسبة على مدى تغطية ال 
مال وتساعد هذه النسبة أيضا في تحديد حجم القروض طويلة األجل لتوفير الحد األدنى من رأس ال

 العامل كهامش أمان.

غير  أصولهامن  % 63ومن المالحظ من الجدول أن األموال الخاصة تستطيع تغطية أكثر من  

{ }
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  %65التقييم، ونالحظ أنها ارتفعت وأصبحت تغطي أكثر من  إعادةقبل  2015لسنة الصافية  الجارية
ال تغطي كافة أصولها غير  شركةال، وعموما يمكننا القول بأن بعد إعادة التقييم من أصولها غير جارية

ة تحسنت بعد لسياسة االقتراض من أجل تغطيتها، ونالحظ أن هذه النسب الجارية بأموالها الخاصة وتلجأ
 إعادة تقييم الشركة.

 :)نسبة االقتراض، نسبة المديونية( نسبة قابلية التسديد -3

ة المقرضين في تمويل ساهمنسبة الديون إلى مجموع األصول وتبين مدى م تعبر هذه النسبة عن
و بالتالي  ،إلفالسلفي حالة وقوعها في وضعية مالية خطيرة أو وصولها  شركةفال ،شركةلاستثمارات ا

 أن من الجدول أعاله فإنها تلجأ إلى بيع أصولها لسدادها وما الحظناه ،عدم قدرتها على تسديد ديونها
قبل وبعد  على التوالي 0,41و  0,44حيث كانت قييم الت إعادةقبل وبعد   0,5بة  كانت أقل من هذه النس

 إعادة، ونالحظ أنها انخفضت بعد شركةوكلما كانت هذه النسبة منخفضة كانت أحسن للإعادة التقييم، 
قيم األراضي والمباني وتثبيتات أخرى بعد حساب القيمة في التقييم وهذا راجع لالرتفاع الذي حصل 

 العادلة لهم. 

لها ضمانات لتسديد ديونها خاصة عند  شركةجيدة، و ذلك كون أن ال شركةالتعتبر وضعية و  
 فالس، وهذا ما يجعلها تستفيد من قروض خارجية.اإلوقوعها في حالة 

 نسبة هيكل رأس المال: -4

 شركةتتحدد هذه النسبة من خالل قسمة القروض الطويلة األجل على هيكل رأس المال في ال 
وتكشف هذه النسبة األهمية النسبية للقروض طويلة ، األجل وحقوق الملكية والذي يتمثل بالقروض طويلة

األجل في هيكل رأس المال، لذلك فإنها تعتبر مؤشر للحكم على المخاطر المالية، التي تنشأ بفعل 
 االقتراض واحتماالت عدم القدرة على تسديد القروض وفائدة تلك القروض.

، بينما بعد % 30أي  0,30ى قبل إعادة التقييم حيث كانت هذه النسبة كانت أعلأن ونشير إلى  
من هيكل رأس المال قبل إعادة التقييم، بينما  % 30أي أن القروض تمثل  ،%28إعادة التقييم كانت 

 من هيكل رأس المال بعد إعادة التقييم وتعتبر هذه األخيرة أفضل.    % 28تمثل 
 نسبة القروض إلى حق الملكية: -5

على مصادر التمويل المقترضة قياسا الشركة لنسبة الحدود التي اعتمدت عليها إدارة توضح هذه ا 
باألموال الداخلية التي ضمنها المالك، ويقصد بحق الملكية األموال التي جهزها المالك وتمثل حد األمان 

{ }
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 تعرض ، وتزيد من اطمئنانهم حيث يشركة)أصحاب القروض( عند إقراضهم لل الذي يتمتع به الدائنون
، أي أن األموال الخاصة % 77أي  0.77وكانت هذه النسبة  أصحاب القروض إلى مخاطر بسبب ذلك،

 70من قيمة قروض الشركة قبل إعادة التقييم، بينما كانت هذه النسبة  % 77تستطيع أن تغطي حوالي 
مر الذي يؤدي إلى تزايد األ ،وعليه كلما زادت هذه النسبة كلما زادت درجة الرافعةبعد إعادة التقييم،   %

، أي أن النسبة بعد المخاطر التي يتعرض لها الدائنون بسبب تناقص مساهمة الملكية في هيكل التمويل
إعادة التقييم كانت أفضل من النسبة قبل إعادة التقييم، وذلك بسبب زيادة األموال الخاصة نتيجة زيادة 

   فارق إعادة التقييم. 

 : نسبة النشاط ثالثا
في توزيع مواردها المالية توزيعا مناسبا على مختلف  شركةقيس هذه النسب مدى كفاءة إدارة الت

أنواع األصول كما تقيس مدى كفاءتها في استخدام أصولها إلنتاج  أكبر قدر ممكن من السلع والخدمات، 
صول  وتعمل ط على افتراض وجود توازن معقول بين المبيعات ومختلف أنواع األاحيث تقوم نسب النش

بعض هذه النسب وعالقات  هذا التوازن والجدول الموالي يوضحعلى الكشف عن أي خلل يطرأ على 
 حسابها ونتائج حسابها.
  2015لسنة  قبل وبعد إعادة التقييماالسمنت عين الكبيرة  شركةل(: نسب النشاط 40الجدول رقم )

 البيان الرقم
 المبالغ

 (دلةاعال بعد إعادة التقييم )القيمة التاريخية(قبل إعادة التقييم )التكلفة 
 795,67 844 453 8 795,67 844 453 8 رقم األعمال خارج الرسم 1

 374,30 871 737 40 689,43 571 401 38 مجموع األصول 2

 0,21 0,22 معدل دوران األصول 2 ÷ 1 = 3

 116,52 717 081 37 431,65 417 533 34 األصول الثابتة 4

 0,91 0,90 معدل دوران األصول الثابتة 4 ÷1 =5

 257,78 154 656 3 257,78 154 868 3 األصول المتداولة 6

 0,09 0,10 معدل دوران األصول المتداولة 6÷  1=  7

الجدولين  31/12/2015بتاريخ  شركةللالمالية المختصرة باالعتماد على الميزانيات  الطالبةإعداد من المصدر: 
 .(13ول النتائج ملحق رقم )اوجد (43(، )33رقم )

 يلي: من الجدول السابق يمكن مالحظة ما

 :معدل دوران األصول -1
 في األصول االستثماراتتعتبر هذه النسبة من أشمل مقاييس الكفاءة وذلك ألنها مؤشر لقدرة 

{ }
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رقم  يساهم في تحقيق شركةال على تحقيق رقم أعمال، حيث نالحظ من الجدول أن كل دينار تستثمره
دج  0,20  بـوفق الميزانية المعدة وفق التكلفة التاريخية وتحقق  2015خالل سنة  دج 0,22بـ   أعمال

الحالتين حيث بلغ الواحد في  معدل أقل من ال انالحظ أن هذوفق الميزانية المعدة بعد اعادة التقييم، و 
انخفاضا في الميزانية المعدلة أي المعدة بالنسبة للميزانية المعدة وفقا للقيم التاريخية وكانت أكثر  0,22

 .0,21بعد إعادة التقييم حيث بلغ 
ال تنتج حجم مبيعات كافي  شركة( وبالتالي فان ال1أقل من الواحد ) ألنه منخفضالمعدل عموما 

لكي تزيد في حجم المبيعات  كفاءتهارفع  شركةلومنه وجب على ا، مقارنة مع حجم االستثمار في أصولها
 ن أداء المبيعات مقارنة بما هو مستثمر غير كاف.ومنه فا

 :معدل دوران األصول الثابتة -2
في عملياتها  في استخدام أصولها الثابتة شركةإن المعدل المرتفع لهذه النسبة مؤشر على كفاءة ال

ة بالنسبة للميزانية المعد  0,90الحالتين حيث بلغ الواحد في معدل أقل من ال اهذ اإلنتاجية، حيث كان
لذلك وجب   0,91وفقا للقيم التاريخية وبالنسبة الميزانية المعدلة أي المعدة بعد إعادة التقييم حيث بلغ 

ويكون ذلك بزيادة كمية المبيعات، ويعد  محاولة رفع هذا المعدل إلى أقصى حد ممكن شركةعلى ال
 المعدل بعد إعادة التقييم هو األفضل.

 :معدل دوران األصول المتداولة -3

تبر هذا المؤشر جيدا في قياس مدى استخدام األصول المتداولة في توليد المبيعات حيث يع 
حققت لقاء استثمار كل دينار من أصولها المتداولة  شركة( أن ال40نالحظ  من خالل الجدول رقم )

، ويرجع سبب (القيمة العادلةبعد إعادة التقييم) 0,09قبل إعادة التقييم،  2015دج في سنة  0,10
قيمة األصول المتداولة بعد إعادة التقييم نتيجة انخفاض قيمة انخفاض هذا المعدل إلى انخفاض 

  .المخزونات

  ) الربحية( المردوديةرابعا: نسب 

، ومدى شركةالقرارات المتخذة لمسيري المدى كفاءة السياسات و تبين نسب المردودية نتيجة و 
و  شركةفالمردودية هي شرط لمستقبل ال ،واستمراريلبقائها  رورة ملحةوتعد ض ،فعاليتها في تسيير نشاطها

)العائد على  : المردودية التجاريةهي للمردوديةأساسية لها عالقة كبيرة بنموها و نميز بين ثالثة أنواع 
) العائد على األموال  ، المردودية المالية)العائد على األصول( ، المردودية االقتصاديةالمبيعات(
 .الخاصة(

{ }
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إعادة قبل وبعد  2015 ةالثالث خالل سن تودياالمرديمكن  توضيح عالقات و نتائج حساب و 
 :الجدول المواليمن خالل التقييم 

  2015لسنة  التقييم إعادةقبل وبعد االسمنت عين الكبيرة  شركةل(: نسب المردودية  41الجدول رقم )

 المبالغ البيان

كلفة قبل إعادة التقييم )الت العالقة النسبة
 التاريخية(

بعد إعادة التقييم 
 (دلةاعال )القيمة

 المردودية التجارية
 )العائد على المبيعات(

 0,14 0,38 النتيجة الصافية

 رقم األعمال خارج الرسم
  

 المردودية االقتصادية
 )العائد على األصول(

 0,10 0,11 النتيجة اإلجمالية

 مجموع األصول
  

 المردودية المالية
 ائد على األموال الخاصة()الع

 0,05 0,15 النتيجة الصافية

 األموال الخاصة
  

الجدولين  31/12/2015بتاريخ  شركةللالمالية المختصرة باالعتماد على الميزانيات  الطالبةإعداد من المصدر: 
 (.13( وجدول النتائج ملحق رقم )34(، )33رقم )

 يلي: من الجدول السابق يمكن مالحظة ما

 )العائد على المبيعات(: لمردودية التجاريةا -1

أن تدر أرباح كافية من خالل  شركةالتجاري، أي على ال شركةتقيس هذه النسبة مردودية نشاط ال
هي توضح مقدار األرباح تغطية التكاليف ومن ثمة تحقيق هامش ربح معين، و بطريقة تسمح لها إيراداتها ب

في  2015مردودية تجارية لسنة  شركةلمبيعات حيث حققت الالتي تحققت مقابل كل دينار واحد من ا
 نجد أن كل دينار من رقم األعمال أعطي نتيجة صافية بما قيمتهالحالتين قبل وبعد اعادة التقييم حيث 

نجد أن كل قبل اعادة التقييم، أما بعد عملية اعادة التقييم  2015لسنة  % 38دج أي بهامش ربح  0,38
نالحظ أنه %   14أي بهامش ربح  دج 0,14ل أعطى نتيجة صافية  بما قيمته عمادينار من  رقم األ

 .التقييم إعادةانخفضت بعد  شركةهذه النسب أن المردودية التجارية لل من

 :) العائد على األصول( االقتصاديةالمردودية  -1

كافية لمزاولة  حقيس هذه النسبة درجة الفعالية في استخدام األصول ومدى قدرتها على تحقيق أربات
األصول كل دينار واحد من  استخدام هي توضح مقدار األرباح التي تحققت مقابلو ، نشاطها و بقائها
نجد أن كل التقييم حيث  إعادةفي الحالتين قبل وبعد  2015مردودية اقتصادية لسنة  شركةحيث حققت ال

{ }
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لسنة  % 11أي بهامش ربح  ،دج 0,11 بما قيمته إجماليةأعطي نتيجة مجموع األصول دينار من 
 اجمالية أعطى نتيجة صولاألنجد أن كل دينار من التقييم، أما بعد عملية اعادة التقييم  إعادةقبل  2015

 شركةقتصادية للاالنالحظ من هذه النسب أن المردودية % 10أي بهامش ربح  دج 0,10بما قيمته 
 .التقييم إعادةانخفضت بعد 

 :عائد على األموال الخاصة() ال الماليةالمردودية  -3

ية المالية ربحية األموال الخاصة، بمعنى هامش الربح الذي يحققه الدينار المردود تبين نسبة 
، و هي مؤشر هام جدا لقياس درجة النمو الداخلي المستقل شركةالواحد المستثمر من قبل مالكي ال

، أموالهم استغاللفي  شركةاءة إدارة العن كف شركةلا زادت أدى ذلك إلى رضا مالكي احيث كلم شركةلل
نجد أن كل التقييم حيث  إعادةفي الحالتين قبل وبعد  2015مردودية مالية لسنة  شركةحيث حققت ال

لسنة  %15دج أي بهامش ربح  0,15 بما قيمتهصافية نتيجة  ىأعطمجموع األموال الخاصة دينار من 
 أعطى نتيجة موال الخاصةاألنجد أن كل دينار من التقييم  إعادةالتقييم، أما بعد عملية  إعادةقبل  2015
 شركةنالحظ من هذه النسب أن المردودية المالية لل%   05أي بهامش ربح  دج 0,05بما قيمته  مالية

 .التقييم إعادةانخفضت بعد 

ويرجع سبب ذلك إلى االنخفاض  ،بعد إعادة التقييم انخفضتنشير إلى كل نسب المردودية  
 .في النتيجة الصافية بعد إعادة التقييم الحاصل

االسمنت عين  شركة: القياس بالقيمة العادلة وأثره على إتخاذ القرارات المالية في المطلب الخامس
  -سطيف – الكبيرة

 2015سطيف، لسنة الدراسة  –اإلسمنت عين الكبيرة  شركةاألداء المالي لمؤشرات بعد حساب  

 والتي المالية والنسب المالي التوازن مؤشرات بعض مست التي التغيرات وضيحوت ،التقييم إعادة وبعد قبل

وقصد على كل قرار مالي،  تغيراتأثر هذه ال إظهار بهدفو  ،المالية القرارات اتخاذ عملية أساس تعتبر
، الدراسة صحة فرضياتختبار افي هذا المطلب سنقوم ة الرئيسية واألسئلة الفرعية اإلجابة على اإلشكالي

 .باختبار أثر القياس بالقيمة العادلة على كل قرار ماليوذلك 

 

{ }
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 -سطيف–االسمنت عين الكبيرة  شركةلستثمار ياس بالقيمة العادلة على قرار االأثر تطبيق الق: أوال
 . 2015لسنة 

الحتوائه على مخاطرة،  شركةالتي تتخذها الالمالية القرارات  أصعب ستثمار منقرار االيعتبر   
 ستثماري بين بديلين أو أكثر.الذي يعطي أكبر عائد او باختيار أفضل بديل استثماري ألنها تقوم  وذلك

العادلة على اتخاذ قرار  ةطبيق القياس بالقيم"يؤثر ت: ختبار الفرضية الفرعية األولىا ومن أجل
 لية عتماد على بعض النسب الما، وجب االسطيف" –اإلسمنت عين الكبيرة  شركةستثمار في اال

 ة في الجدول الموالي:صوالملخ ستثماري والتي قمنا بحسابها في المطلب السابق، المتعلقة بالجانب اال

لسنة قبل وبعد إعادة التقييم االسمنت عين الكبيرة  شركةفي المتعلقة بقرار االستثمار المالية (: النسب 42الجدول رقم ) 
2015  

 البيان
 النسبة

قبل إعادة التقييم 
 (كلفة التاريخيةالت)

بعد إعادة التقييم 
 (دلةاالع القيمة)

 0,91 0,90 معدل دوران األصول الثابتة
 0,10 0,11 (العائد على األصول) المردودية االقتصادية

 0,05 0,15 (العائد على األموال الخاصة)المردودية المالية

 (.41(، )40لين رقم )و الجد باالعتماد على الطالبةمن إعداد المصدر: 

 بالشكل الموالي:بيانيا ويمكن تمثيل هذه النسب 

  

{ }
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لسنة  قبل وبعد إعادة التقييم االسمنت عين الكبيرة  شركةفي (: النسب المالية المتعلقة بقرار االستثمار 09الشكل رقم ) 
2015

 
 .(42) الجدول رقمباالعتماد على  الطالبةمن إعداد المصدر: 

 ن مالحظة ما يلي:من الجدول والشكل السابق يمك  
اعتمدت  2015في سنة  شركةأن ال)أصول الميزانية المختصرة(، (33من الجدول رقم ) نالحظ  

من إجمالي األصول بالنسبة للميزانية  %90ستثمار في األصول الثابتة وذلك بنسبة بدرجة كبيرة على اال
 %91القيمة العادلة فمثل مة على أساس أما بالنسبة للميزانية المقي المقيمة على أساس التكلفة التاريخية،

بعد  فارتفعسطيف  –اإلسمنت عين الكبيرة  شركةفي  االستثمارفنالحظ تؤثر نسبة األصول،  من إجمالي
بعد إلى زيادة قيمة التثبيتات  تغيررها بالقيمة العادلة )الحقيقية(، ويرجع سبب هذه الإعادة تقييم عناص

خسارة القيمة المسجلة في قيمة اني والتثبيتات األخرى، إضافة إلى إعادة التقييم وهي األراضي والمب
 المخزونات.

  ( يمكن مالحظة ما يلي:42قم )الجدول ر ومن   

إن المعدل المرتفع لهذه النسبة مؤشر على كفاءة الشركة في استخدام  معدل دوران األصول الثابتة: -
  0,90الحالتين حيث بلغ الواحد في معدل أقل من ال اهذأصولها الثابتة في عملياتها اإلنتاجية، حيث كان 

بالنسبة للميزانية المعدة وفقا للقيم التاريخية وبالنسبة الميزانية المعدلة أي المعدة بعد إعادة التقييم حيث بلغ 
لذلك وجب على الشركة محاولة رفع هذا المعدل إلى أقصى حد ممكن ويكون ذلك بزيادة كمية   0,91

عدل بعد إعادة التقييم هو األفضل ألنه األكبر ويعود سبب ارتفاع هذا المعدل إلى تأثره د المالمبيعات، ويع

0

0,1

0,2

0,3

0,4

0,5

0,6

0,7

0,8

0,9

1

معدل دوران 
 األصول

 المردودية المالية المردودية االقتصادية

 قبل اعادة التقييم

 بعد إعادة التقييم

{ }
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 التقييم.إعادة  نتيجة عمليةألن قيمة التثبيتات العينية زادت قيمتها بعملية إعادة التقييم 
 سطيف –اإلسمنت عين الكبيرة  شركةنالحظ أن  :)العائد على األصول( المردودية االقتصادية -

لها المقدرة على التحكم في  شركة، مما يدل على أن ال)العائد على األصول( اقتصاديةحققت مردودية 
قبل  0,11االقتصادية  حيث كانت المردودية ، االقتصاديةوهذا ما توضحه نسبة المردودية  ،استثماراتها

نالحظ تؤثر أي  ،ة العادلةبالنسبة للميزانية المقيمة على أساس القيم 0,10بينما انخفض إلى  ،التعديل
بعد إعادة تقييم  انخفضتحيث  ،سطيف –اإلسمنت عين الكبيرة  شركةلل االقتصاديةنسبة المردودية 

وبما أن مبيعات صرها بالقيمة العادلة )الحقيقية(، ويرجع سبب انخفاض المردودية االقتصادية عنا
الشركة، حيث  أصولنتيجة إعادة تقييم  لثابتةإلى زيادة قيمة األصول االمؤسسة ثابتة قبل وبعد التقييم 

 دج . 116,52 717 081 37 إلى قبل إعادة التقييم دج 431,65 417 533 34زادت من 

ستثمار ا مقدرة على الديه شركةونالحظ أيضا أن الالمردودية المالية )العائد على حقوق الملكية(:  -
فهي  ،)العائد على األموال الخاصة( الماليةية أموال مالكيها بشكل جيد وهذا ما توضحه نسبة المردود

 شركةفنالحظ تؤثر نسبة المردودية المالية في ، ستثمار أموال المالكين تظهر الربح المحقق نتيجة ا
بعد  0,05إلى نخفضت اقبل إعادة التقييم بينما  0,15 حيث كانت سطيف  –اإلسمنت عين الكبيرة 

سبب انخفاض المردودية المالية إلى تأثرها دلة )الحقيقية(، ويرجع صرها بالقيمة العاإعادة التقييم عنا
دج  485,23 092 656 21من  األموال الخاصةحيث نتيجة إعادة التقييم زادت قيمة  ،بعملية إعادة التقييم

، وذلك نتيجة إضافة فارق إعادة التقييم بعد إعادة التقييمدج   170,10 392 992 23إلى  قبل إعادة التقييم
نتيجة انخفاض النتيجة الصافية للشركة بسسب تأثرها بعملية إعادة التقييم، حيث أيضا ، و لألموال الخاصة

دج  252,52 210 220 1قبل إعادة التقييم وانخفضت إلى  دج 487,39 771 207 3كانت النتيجة الصافية 

 .بعد إعادة التقييم

بعد إعادة التقييم حدثت في قيم النسب  ات السابقة يتبين أن التغيرات التيخالل المالحظومن  
على القرار تؤثر أن سطيف، من شأنها  –اإلسمنت عين الكبيرة  شركةستثمار في لتي تمس جانب االاو 

العادلة  ةقيمتطبيق القياس بال " الفرضية الفرعية األولى هذا ما يثبت صحةو ، شركةالستثماري في اال
  سطيف".  –اإلسمنت عين الكبيرة  شركةستثمار في على اتخاذ قرار االيؤثر 

 قياس بالقيمة العادلة على قرار التمويل ثانيا: أثر تطبيق ال

على األموال الضرورية لتمويل استثماراتها، وذلك عن  شركةحصول الكيفية يقصد بقرار التمويل  
خالل فترة  شركةلطريق اختيار الهيكل المالي األمثل ومصادر التمويل المناسبة لتعظيم القيمة السوقية ل

{ }
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 زمنية معينة. 
قرار اتخاذ العادلة على  ةيؤثر تطبيق القياس بالقيم " الفرضية الفرعية الثانية:صحة  والختبار 
مؤشرات التوازن المالي تم االعتماد على بعض  سطيف"،  –اإلسمنت عين الكبيرة  شركةالتمويل ل

يمكن تلخيص هذه النتائج في الجدول حسابها سابقا، و والتي تم نسب المالية المتعلقة بالجانب التمويلي الو 
 الموالي.

لسنة قبل وبعد إعادة التقييم االسمنت عين الكبيرة  شركةفي  تمويل(: النسب المالية المتعلقة بقرار ال43الجدول رقم ) 
2015  

 البيان
 النسبة

 (عادلةال قيمةإعادة التقييم )ال بعد قبل إعادة التقييم )التكلفة التاريخية(
 164,69 010 963 3- 311,68 374 750 3- رأس المال العامل الدائم
 0,49 0,51 نسبة السيولة العامة

 0,893 0,891 نسبة التمويل الدائم

 0,65 0,63 التمويل الخاصنسبة 

)نسبة االقتراض، نسبة نسبة قابلية التسديد
 المديونية(

0,44 0,41 

 0,28 0,30 رأس المالل هيكنسبة 

 0,70 0,77 القروض إلى حق الملكيةنسبة 

 .(39( و )38الجداول رقم ) باالعتماد على  الطالبةمن إعداد المصدر:  

 ويمكن تمثيل هذه النسب بالشكل الموالي:
 

  

{ }
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 من الجدول والشكل السابقين يمكن مالحظة ما يلي:

الي على التنويع في مصادر الم هااعتمدت خالل السنة المدروسة في هيكل شركةأن النالحظ   
 %70األموال الخاصة قبل وبعد التعديل على التوالي  ألموال الخاصة والديون، حيث تمثلالتمويل من ا

، وهذا ما (القيمة العادلةإعادة التقييم)األموال الدائمة، كما نالحظ أنها ارتفعت بعد من إجمالي  %74و
و  %30سبة للديون طويلة األجل قبل وبعد التعديل على التوالي تبينه الميزانية المالية المختصرة، أما بالن

األموال الدائمة، فنالحظ أنها انخفضت بعد التعديل بالقيمة العادلة )الحقيقية( متأثرة  إجماليمن  26%
  بارتفاع نسبة األموال الخاصة وهذا ما توضحه الميزانية المالية المختصرة.   

رأس مال عامل قبل وبعد إعادة التقييم  2015خالل سنة الدراسة  ةشركحققت الرأس المال العامل:  -
الها لم تستطيع تغطية أصولها الثابتة بأمو  -سطيف –اإلسمنت عين الكبيرة  شركةسالب، مما يدل أن  

 ثرأت فنالحظأن تبحث عن موارد أخرى لتغطية العجز في التمويل،  شركةال الدائمة، وهذا ما يستدعي من
 حيث كان ،سطيف – الكبيرة عين اإلسمنت شركةبعد إعادة التقييم العامل  مؤشر رأس مال

0

0,1

0,2

0,3

0,4

0,5

0,6

0,7

0,8

0,9

نسبة السيولة 
 العامة

نسبة التمويل 
 الدائم

نسبة التمويل 
 الخاص

0,51 

0,893 

0,63 

0,44 

0,3 

0,77 

0,49 

0,891 

0,65 

0,41 

0,28 

0,7 

 قبل إعادة التقييم

 بعد إعادة التقييم

قبل وبعد إعادة التقييم االسمنت عين الكبيرة  شركةفي (:النسب المالية المتعلقة بقرار التمويل 10الشكل رقم )
2015لسنة   

.(43الجدول رقم )باالعتماد على  الطالبةمن إعداد المصدر:   

{ }
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 العادلة بالقيمة عناصرها تقييم إعادة بعد  311,68 374 962 3-إلى أكثر انخفضو  311,68 374 750 3-
  ة(.الحقيقي)

ولة النسبة المقب سجلت نسبت سيولة عامة منخفضة أقل من شركةنالحظ أن ال نسبة السيولة العامة: -
على التوالي، وهذا يدل على عدم قدرة  0,49و  0,51 خالل سنة الدراسة قبل وبعد التقييم بـ  وهي الواحد

فنالحظ تؤثر نسبة على مواجهة ديونها القصيرة األجل، فهي ال تحقق توازن قصير األجل،  شركةال
لعادلة )الحقيقية(، ويرجع صرها بالقيمة اانخفضت بعد إعادة تقييم عنا حيث شركةالالسيولة العامة في 

بسط النسبة وهي األصول المتداولة والذي سببها نقص سبب االنخفاض بعد إعادة التقييم إلى انخفاض 
  قيمة المخزونات نتيجة خسارة القيمة المسجلة في قطع الغيار بعد إعادة تقييمها

الها الخاصة تغطية أكثر ال تستطيع بأمو  شركةأن المن الجدول السابق تبين  :نسبة التمويل الخاص -
وأصبحت تغطي أكثر من هذه النسبة ارتفعت بينما من أصولها الثابتة قبل إعادة التقييم، و  %63من 
ال تغطي  شركةعلى أن الأيضا ، وهذا يدل (القيمة العادلة)من أصولها الثابتة بعد إعادة التقييم   65%

الحظ أن هذه النسبة والماالقتراض من أجل تغطيتها، كافة أصولها الثابتة بأموالها الخاصة وتلجأ لسياسة 
ويرجع تأثر هذه النسبة بعد إعادة التقييم إلى تأثر  أساس القيمة العادلة )الحقيقية(، تأثرت بعد قياسها على

األصول الثابتة األموال الخاصة و كل من حيث زادت قيمة  ،بسط ومقام هذه النسبة بعملية إعادة التقييم
   .عادة التقييمبقيمة فارق إ

على  0,41و  0،44قييم بـ قبل وبعد الت للشركةنسبة السداد منخفضة بالنسبة نسبة قابلية التسديد:  -
لها فرص أكثر للحصول على  تيح، وهذا ما يشركةكانت أحسن للهذه النسبة كلما انخفضت ، و التوالي

الشركة بالقيمة  يم عناصرانخفضت بعد إعادة تقيحيث نالحظ تؤثر نسبة السداد و  قروض خارجية،
تأثر مقام الشركة بعملية إعادة التقييم وهو مجموع األصول العادلة )الحقيقية(، ويرجع سبب التغير إلى 

  دج 374,30 871 737 40إلى قبل إعادة التقييم  دج 689,43 571 401 38حيث زادت قيمة األصول من 
  بعد إعادة التقييم.

هذه النسبة األهمية النسبية للقروض طويلة األجل في هيكل رأس وتكشف نسبة هيكل رأس المال:  -
بعد إعادة التقييم،  % 28ل إعادة التقييم، بينما انخفضت إلى قب % 30المال،  حيث كانت هذه النسبة 

وكلما انخفضت هذه النسبة كانت أفضل، لذلك فهي تعتبر مؤشر للحكم على المخاطر المالية، التي تنشأ 
تسديد القروض وفائدة تلك القروض، ويرجع سبب تأثر هذه واحتماالت عدم القدرة على  بفعل االقتراض

النسبة بعد إعادة التقييم إلى تأثر مقام النسبة بعملية إعادة التقييم، وبالتحديد مبلغ األموال الخاصة حيث 

{ }
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بعد إعادة التقييم ج د 170,10 392 992 23 قبل إعادة التقييم إلى ،دج 485,23 092 656 21زادت قيمته من 
 ، وذلك بسب إضافة فارق إعادة التقييم لألموال الخاصة نتيجة عملية إعادة التقييم. 

فيها اإلدارة على مصادر النسبة الحدود التي اعتمدت توضح هذه  نسبة القروض إلى حق الملكية: -
لملكية األموال التي جهزها التمويل المقترضة قياسا باألموال الداخلية التي ضمنها المالك، ويقصد بحق ا

، وتزيد من شركةالمالك وتمثل حد األمان الذي يتمتع به الدائنون)أصحاب القروض( عند إقراضهم لل
انخفضت النسبة هذه ونالحظ أن حيث يتعرض أصحاب القروض إلى مخاطر بسبب ذلك،  ،اطمئنانهم

، وتعتبر بعد إعادة التقييم % 70لى  إقبل إعادة التقييم وانخفضت  %77بعد إعادة التقييم، حيث كانت 
كلما زادت هذه النسبة كلما زادت درجة الرافعة األمر الذي يؤدي إلى  النسبة بعد إعادة التقييم أفضل، ألنه

مساهمة الملكية في هيكل التمويل، ويعود سبب  تزايد المخاطر التي يتعرض لها الدائنون بسبب تناقص
 21حيث زادت قيمة األموال الخاصة من من سبة بعملية إعادة التقييم هذا االنخفاض إلى تأثر مقام الن

بعد إعادة التقييم ، وذلك بسب دج  170,10 392 992 23 قبل إعادة التقييم إلى ،دج 485,23 092 656
 إضافة فارق إعادة التقييم لألموال الخاصة نتيجة عملية إعادة التقييم.

أن التغيرات التي حدثت في قيم النسب التي تمس جانب  ومن خالل المالحظات السابقة يتبين   
من شأنها أن  ، والتيكان سببها عملية إعادة التقييم سطيف، –اإلسمنت عين الكبيرة  شركةالتمويل في 

تطبيق القياس   " ثانيةالفرضية الفرعية الهذا ما يثبت صحة ، و شركةالتؤثر على القرار التمويلي في 
  ".  سطيف –اإلسمنت عين الكبيرة  شركةاتخاذ قرار التمويل ل ىعل يؤثرالعادلة  ةبالقيم

 توزيع األرباح:  أثر تطبيق القياس بالقيمة العادلة على قرارثالثا: 

ي األرباح الت، فهو يتعلق بشركةيعتبر قرار توزيع األرباح من القرارات التي تؤثر على قيمة ال 
وقد يتعلق القرار هذه األرباح، التي ستوزع فيها ية وبالفترة ستوزع على المساهمين من حملة األسهم العاد

 هه إلى االستثمار. يباستغالل هذه األرباح كقرار تمويلي وتوج

تطبيق القياس  أن "اختبار صحة الفرضية الفرعية الثالثة والتي تنص على فيما يلي وسنحاول  
 سطيف". –اإلسمنت عين الكبيرة  بالقيمة العادلة يؤثر على اتخاذ قرار توزيع األرباح لشركة

الملحق ) والموضحة في صحيفة المعلوماتاالسمنت عين الكبيرة  شركةتتم سياسة توزيع أرباح  
 كما يلي: (14رقم 

{ }
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صافي الدخل للسنة ، صافي : وفقا للنظام األساسي للشركة  فإن األرباح الصافية السنوية هي 
 الك وجميع أشكال األحكام المقبولة قانوًنا.تجميع اإلهوكذلك  ،من النفقات العامة والرسوم األخرى

 من هذه األرباح ، يتم خصم:
  ( لتشكيل االحتياطي القانوني؛ هذا التخفيض يتوقف عن أن يكون إلزاميا1/20عشرين )على واحد 

 ( من رأس المال؛1/10عندما يكون صندوق االحتياطي القانوني قد وصل إلى مبلغ يعادل ُعشر )
 أو غير عادية مع أو  المبالغ التي يقرر االجتماع العام تخصيصها ألموال االحتياطي العادية جميع

 . أحكام تنظيمية بدون إحالة أو ترحيل معين في حدود
 ، وفقًا للتشريعات السارية؛المشاركة لصالح عمال الشركة -
 ؛رسوم أعضاء مجلس اإلدارة 
 .توزيعات األرباح للمساهمين 
في  ةالعام من قبل الجمعية، اعتماًدا على ما تقرر دوق االحتياطي والترحيل بشكل خاصنقد يتأثر ص -

 حدود اللوائح.
، وليس لدينا م تنجح في الدخول لبورصة الجزائر وهي مؤسسة عموميةالشركة لنشير أن  

يم حيث كانت ، وبما أن نتيجة المؤسسة تأثرت بعملية إعادة التقيالمعلومات الكافية لنسب توزيع األرباح
بعد دج  252,52 210 220 1قبل إعادة التقييم، وانخفضت إلى  دج  487,39 771 207 3نتيجة المؤسسة 

حتما  و سينعكس ذلك ، نتيجة الشركة تغيرت وبالتالي تأثرت بعملية إعادة التقييمإعادة التقييم، وبما أن 
تطبيق القياس بالقيمة  الثالثة أي أن " الفرعية، وهذا ما يثبت صحة الفرضية باحتوزيع األر قرار  على

   سطيف". –قرار توزيع األرباح لشركة اإلسمنت عين الكبيرة  على اتخاذيؤثر العادلة 

أن تطبيق القياس بالقيمة العادلة يؤثر على كل من القرارات اختبار الفرضيات الفرعية تبين من  
، أي أن جميع فرضيات الدراسة الفرعية تحققت، باحاالستثمارية والقرارات التمويلية وقرارات توزيع األر 

تطبيق القياس بالقيمة العادلة يؤثر على  "والتي تنص على أن  ويؤدي هذا إلى تحقق الفرضية الرئيسية
   سطيف". –اتخاذ القرارات المالية لشركة اإلسمنت عين الكبيرة 

   

 

  

{ }
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 : الفصل خالصة

ليه في الفصول النظرية وتجسيدها على أرض الواقع، يعتبر هذا الفصل حوصلة لم تم التطرق إ 
سطيف  –االسمنت عين الكبيرة  شركةحاولنا من خالله تطبيق محاسبة القيمة العادلة على القوائم المالية ل

والتي تصنف من المؤسسات الصناعية الكبرى في الجزائر في قطاع االسمنت، ومن أجل ، 2015لسنة 
محل الدراسة قمنا بتعديل  شركةالقيمة العادلة على اتخاذ القرارات المالية في تبيان أثر تطبيق القياس بال

إلظهارها بالصورة الحقيقة والتي اعتمدنا عليها في حساب  2015بعض بنود الميزانية الختامية لسنة 
ية في مختلف مؤشرات التوازن المالي والنسب المالية والتي بدورها يعتمد عليها في اتخاذ القرارات المال

 ، وقد توصلنا إلى النتائج التالية: شركةال

سطيف ال تطبق القياس المحاسبي بالقيمة العادلة في إعداد قوائمها  –االسمنت عين الكبيرة  شركة -
 المالية، بل تعتمد على أسلوب القياس المحاسبي بالتكلفة التاريخية؛ 

 نتائج المحققة خالل نهاية الدورة؛ الة المالية على يمحل الدراسة في تقيمها للوضع شركةتعتمد  -
هنالك أثر على نتائج مؤشرات التوازن المالي والنسب المالية بعد استخدام القياس المحاسبي بالقيمة  -

، والذي يثبت صحة شركةالمتخذة من طرف مسؤولي ال ، والذي ينعكس على القرارات المالية ،العادلة
–ر على القرارات المالية لمؤسسة اإلسمنت عين الكبيرة أي أن القياس بالقيمة العادلة يؤثالفرضية 
 .-سطيف

 

 

{ }
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البيانات دورا هاما في إثراء قيمة ومنفعة  تعد القيمة العادلة من المفاهيم المحاسبية التي لعبت   
لقيمة حيث أن اللقياس بالتكلفة التاريخية،  بديال وتعتبروالمعلومات المحاسبية التي تظهر في القوائم المالية، 

العادلة في ظل الظروف االقتصادية والمالية المتقلبة تزود المستخدمين بمعلومات مالئمة تعكس الواقع 
د من المعايير وظهرت القيمة العادلة في البيئة الجزائرية مع النظام المحاسبي المالي المستماالقتصادي، 

توضح معايير المحاسبة الدولية والنظام المحاسبي المالي القيمة الحقيقية، و مسمى المحاسبية الدولية تحت 
، من خالل عدة معايير ومبادئ وأسسعن عناصر القوائم المالية بالقيمة العادلة القياس واإلفصاح عن كيفية 

ح كيفية والذي يوض 13معيار اإلبالغ المالي رقم هو وقد طرح معيار محاسبي خاص بالقيمة العادلة و 
القيمة العادلة حيث يساعد تطبيق  القياس بالقيمة العادلة وكيفية عرضها واإلفصاح عنها في القوائم المالية،

مستخدمي المعلومات في توفير المعلومات التي يحتاجونها في مختلف المستويات سواء كانت داخلية أو 
 تكون أكثر مصداقية وموثوقية وقربا للواقع. خارجية

وتعتبر القرارات المالية من أهم القرارات التي تتخذها المؤسسات والتي تهدف إلى تخصيص الموارد   
وجب توفر تقارير وقوائم مالية  أجل اتخاذ هذه القرارات إلى أنه من  نشيرو المالية للمؤسسة وحسن استغاللها، 

في كل من قرار االستثمار،  ية أساساالمال لقراراتاتتمثل و  ،أي تعكس الواقع االقتصادي بصدقأكثر واقعية 
في مقدرتها وكفاءتها في  مقدار النجاح الذي تحققه المؤسسةعن يعبر  ، وقرار التمويل، وقرار توزيع األرباح

وبأقل جهد ممكن، ونشير إلى أنه من أجل اتخاذ القرارات المالية  اتخاذ قرارات مناسبة في الوقت المناسب
، وذلك بحساب مختلف المؤشرات والنسب المالية والتي أوال داء المالي للمؤسسةوجب حساب مؤشرات تقييم األ

تعتبر القاعدة األساسية التي توضح نقاط القوة ونقاط الضعف ذات الطبيعة المالية لوضعية المؤسسة والتي 
 من خاللها تستطيع المؤسسة اتخاذ قرارات مالية سليمة بناء على أسس علمية دقيقة.

للجانب النظري كان والبد من دراسة حالة مؤسسة اقتصادية جزائرية وهذا ما عطاء الصبغة العملية إلو   
تم عرضه في  سقاط مابسطيف، حيث تم إ مؤسسة االسمنت عين الكبيرة، وذلك باختيار بهحاولنا القيام 

لك ألن المؤسسة قامت هي السنة المختارة للدراسة وذ 2015، وكانت سنة الجانب النظري على واقع المؤسسة
فقد فشلت عملية  رفع رأسمالها والدخول إلى بورصة الجزائر، لكن لألسفبهدف وذلك بإعادة تقييم ميزانيتها 

تقديم نظرة عامة عن وبعد الدخول للبورصة وذلك بسبب عدم إقبال الجمهور على عملية شراء األسهم، 
المقدمة في تقرير  30/06/2015مؤسسة االسمنت عين الكبيرة وانطالقا من الميزانية المعدلة بتاريخ 

، آخذين في االعتبار التغيرات التي حصلت 31/12/2015قمنا بإعداد ميزانية بالقيمة العادلة في المؤسسة 
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، وبعد توفر الميزانيتين بالتكلفة التاريخية 31/12/2015و  30/06/2015في بنود الميزانية في الفترة بين 
في الحالتين، وذلك من أجل إبراز  قمنا بحساب مختلف المؤشرات والنسب المالية 2015وبالقيمة العادلة لسنة 

 اتعن القياس بالقيمة العادلة في قيم هذه المؤشرات والنسب والتي بدورها تأثر على اتخاذ القرار األثر الناتج 
 المتخذة على الصعيدين الداخلي والخارجي للمؤسسة.ة المالي
                  وبعد الدراسة النظرية والتطبيقية توصلنا إلى جملة من النتائج سنوردها فيما يلي:  
من أهم المبادئ التي يعتمد عليها النموذج المحاسبي المعاصر، حيث يوفر يعد مبدأ التكلفة التاريخية  -

حدثت بالفعل ومؤيدة بمستندات درجة عالية من الثقة في المعلومات المحاسبية نظرا العتماده على وقائع 
 خاصة في فترة التضخم.بمرور الزمن و وغير عرضة لالختالفات في التقدير، إال أنها أصبحت غير مالئمة 

عتبر القيمة العادلة أكثر فائدة من التكلفة التاريخية في قياس بعض عناصر األصول والخصوم خصوصا ت -
  تلك المتعلقة بقياس األدوات المالية كاالستثمار في األسهم والسندات.

تطبيق القياس المحاسبي على أساس القيمة العادلة خصائص نوعية للمعلومات المحاسبية الواردة في  يوفر -
 ، وهو ما يتطلب بالضرورة تبني أساس للقيمة العادلة.القوائم المالية

، وذلك لكي نشطةمالية للقيمة العادلة انعكاسات جيدة على االقتصاد الوطني، ولكن إن توفرت لها أسواق  -
 بكل كفاءة وفاعلية. ةعادلمن قياس القيمة التتمكن 

عديد من معايير المحاسبة الدولية تبنى من خاللها مفهوم القيمة  إصدار مجلس معايير المحاسبة الدولية -
 13األصول والخصوم، كما خصصت لها معيارا خاصا بها والمعيار في القياس واإلفصاح عن العادلة 

(IFRS ) يحدد أساليب قياسها، وذلك لزيادة االتساق والقابلية للمقارنة في قياس القيمة العادلة والتوسع في
 االفصاحات.

 اتخاذاتزداد عدالة اإلفصاح كلما توافرت المعلومات على خصائص نوعية، وهذا ما يساعد في عملية  -
 قرارات مالية رشيدة.

القيمة الحقيقية دون التفصيل في تبني النظام المحاسبي المالي الجزائري للقيمة العادلة وذلك تحت تسمية  -
في إعادة التقييم لألصناف المحاسبية التي أوجب النظام المحاسبي إعادة  مكوناتها وطرق تقديرها وقياسها

 بالقيمة العادلة وكذلك اإلفصاح بموجبها.تقييمها 
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، ألنه هذا األخير المالية المحصلة النهائية التي يعتمد عليها لتقييم األداء المالي للمؤسسةتعتبر القوائم  -
توازنها المالي إضافة إلى النسب المالية والتي من يمكننا من تشخيص الوضعية المالية للمؤسسة وذلك بمعرفة 

 ن البعيد والقصير.خاللها يمكن للمؤسسة من اتخاذ قراراتها المالية على أسس علمية في المدي

المتعلقة  إقرار النظام المحاسبي المالي بالقياس واإلفصاح المحاسبي من خالل إعطائه األولوية للمعايير -
والنقائص وعرض القوائم المالية بغية اكتساب القوائم المالية المصداقية وشفافية، وتقليص الفروق  بإعداد

تبنيه لمفهوم الموجودة بينها وبين القوائم المعروضة حسب معايير المحاسبة الدولية، وهذا ما أكده من خالل 
 القيمة العادلة.

يسعى النظام المحاسبي المالي إلى تعزيز الشفافية والمصداقية في عرض القوائم المالية إال أن البيئة  -
تطبيق نموذج القيمة العادلة على الرغم من مرور العديد من السنوات االقتصادية الجزائرية ال تسمح حاليا ب
 من تبنيها في النظام المحاسبي المالي.

هنالك عوائق وتحديات تجعل البيئة المحاسبية الجزائرية غير مالئمة لتطبيق القيمة العادلة، لعدم توفر بيئة  -
نشطة وذلك ألن عدد المؤسسات المدرجة قليل اقتصادية مهيأة لتطبيقها ومن أبرزها بورصة الجزائر الغير 

 جدا وحجم التداول أضعف كذلك.

معالجتها معايير القيمة العادلة وبالتالي لجوء بعدم توفر أسواق جاهزة لكثير من األصول التي تقوم  -
هذه المؤسسة إلى التقييم الذاتي والذي يساهم في تخوف مستخدمي المعلومات من المعلومات الواردة في قوائم 

 المؤسسات، كما يمكن تعمد بعض المؤسسات للتالعب في عملية التقييم.

النسب المالية المحسوبة من القوائم المالية المعدة وفق القيمة العادلة تختلف كقيم عن تلك نستنتج أن  -
المالية التي وفق التكلفة التاريخية، مما يؤدي إال اختالف االستنتاجات والقرارات القوائم المعدة  المحسوبة من

 يمكن أن تتخذ من قبل مؤسسة محل الدراسة.

–مؤسسة االسمنت عين الكبيرة لقيم النسب المالية التي تمس جانب االستثمار  حساب بعد توصلناكما  -
على  ، والتي تأثر بدورها ، نتيجة تأثرها بعملية إعادة التقييمبعد إعادة التقييمأنها تغيرت  2015لسنة  -سطيف

)العائد على  ة الماليةوهذه النسب هي: نسبة دوران األصول الثابتة، المردوديالمتخذ،  القرار االستثماري
زيادة معدل دوران األصول بعد  الحظناحيث ، ) العائد على األصول(، المردودية االقتصاديةاألموال الخاصة(
بعد إعادة  انخفاضهما فالحظناالمردودية االقتصادية ، أما المردودية المالية و 0,91إلى  0,90إعادة التقييم من 

بالنسبة  0,05إلى  0,15بالنسبة للمردودية المالية بينما انخفضت من  0,10إلى  0,11، حيث كانت من التقييم
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القياس بالقيمة العادلة يؤثر األولى أي أن الفرعية وهذا ما دعم صحة الفرضية   للمردودية االقتصادية،
 .-سطيف–على اتخاذ قرار االستثمار في شركة االسمنت عين الكبيرة 

–االسمنت عين الكبيرة  لشركة المالية التي تمس جانب التمويلقيم النسب كما توصلنا بعد حساب  -
وهما نسبة التمويل الدائم ونسبة التمويل  ،نسبتين فقط بعد إعادة التقييم ارتفاعالحظنا ، و 2015لسنة  -سطيف

أي هذه النسبة تحسنت  0,893إلى  0,891نسبة التمويل الدائم من  ولو بشكل طفيف الخاص، حيث ارتفعت
أي هذه النسبة تحسنت أيضا بعد  0,65إلى  0,63فقد ارتفعت من بعد إعادة التقييم، أما نسبة التمويل الخاص 

بلية التسديد بعد إعادة التقييم من احيث انخفضت نسبة ق إعادة التقييم، بينما الحظنا انخفاض باقي النسب
، بينما نسبة 0.28إلى  0.30هيكل رأس المال فقد انخفضت إعادة التقييم من  ، أما نسبة0,41إلى  0,44

قرار و تغير هذه النسب بعد إعادة التقييم يؤثر بالضرورة على   ،0,70إلى  0,77القروض إلى حق الملكية من 
دعم صحة الفرضية الفرعية الثانية أي أن القياس بالقيمة العادلة يؤثر على ي وهذا ما المؤسسة التمويلي،

 .-سطيف–في شركة االسمنت عين الكبيرة  تمويلاتخاذ قرار ال

دج 3 207 771 487,39من بعد إعادة التقييم األرباح  انخفضتالحظنا تغير النتيجة المالية الصافية حيث  -
، وانخفاض النتيجة حتما سيؤثر على ، أي أن األرباح تأثرت بعملية إعادة التقييمدج 1 220 210 252,52إلى 

أي أن القياس بالقيمة العادلة صحة الفرضية الفرعية الثالثة  المبلغ الموزع وعلى نسبة التوزيع، وهذا ما يدعم
       .-سطيف–في شركة االسمنت عين الكبيرة توزيع األرباح يؤثر على اتخاذ قرار 

أين أن القياس بالقيمة العادلة يؤثر على كل من قرار االستثمار وقرار الفرضيات الفرعية الثالث بتحقق  -
القياس بالقيمة العادلة يؤثر على ية الرئيسية أي تحقق الفرضهذا يقودنا إلى التمويل وقرار توزيع األرباح، و 

    .-سطيف–في شركة االسمنت عين الكبيرة  ات الماليةقرار الاتخاذ 

 :االقتراحات
التي من شأنها أن ترفع كافة اإلجراءات والوسائل ل -سطيف –االسمنت عين الكبيرة  شركة تطبيقضرورة  -

 في المعلومات المحاسبية الواردة بالقوائم المالية. المصداقية و ثقة والشفافية الدرجة 

حتى تتمكن سطيف  –االسمنت عين الكبيرة  بشركةالعمل على تفعيل وتثمين الكفاءات والموارد البشرية  -
خاصة بما يخص القيمة العادلة، مما يساعد على الجيد لقواعد النظام المحاسبي المالي و تطبيق الفاعل المن 

 بالنسبة للمعلومات المفصح عنها. والمصداقية في القياس كذلك المالئمة والقابلية للمقارنة الموضوعية تحقيق 
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فهو يساعد على سطيف االهتمام بتقييم أداءها المالي بشكل دوري،  –االسمنت عين لكبيرة  شركةعلى  -
في تحقيق األهداف ورسم اتخاذ القرارات المالية المتخذة على الصعيدين الداخلي والخارجي، كما يساهم 

 االستراتيجيات. 

متابعة التحسينات والتعديالت التي يقوم بها مجلس معايير المحاسبة الدولية فيما يتعلق بالقياس  ضرورة -
 واإلفصاح المحاسبي باستعمال القيمة العادلة، وانتقاء ما يالئم البيئة الجزائرية.

هذه  عدد اإلدراج فيها، وزيادةالمؤسسات على الدولة وذلك بتشجيع  تنشيط بورصة الجزائرالعمل على  -
سيضاعف حتما حجم التداول في البورصة، مما يساعد في توفير تقييم عادل لمختلف عناصر  المؤسسات 

أكثر واقعية، مما  ، والذي سيساعد المؤسسات ومستخدمي المعلومات في توفير تقارير وقائم ماليةاألصول
  تمكنهم من اتخاذ قرارات مالية أكثر رشادة.

 آفـاق الدراسة:
وبناءا على ما تم التوصل إليه من نتائج واقتراحات، اتضح دراسة من خالل ما تطرقنا إليه في هذا ال  

  أنه هناك بعض التساؤالت والتي يمكن أن تكون مسارات وآفاق لبحوث مستقبلية وهي:لنا 
 العادلة على االستثمار في األسهم العادية في المؤسسات المدرجة في بورصة الجزائر. القياس بالقيمة أثر -

  في المؤسسات االقتصادية. اإلبداعيةأثر محاسبة القيمة العادلة على المحاسبة  -
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، مجلة جامعة تشرين للبحوث والدراسات العلمية، سلسلة العلوم االقتصادية والقانونية، العاملة في سورية
 .2016،  06ع، 38المجلد 

خيار الجزائر مع متطلبات اإلفصاح وفق المعايير المحاسبية الدولية زعدار أحمد ، أسفير محمد،  -25
(IAS/IFRS،) ،2010، 09عورقلة، الجزائر،  مجلة الباحث، جامعة قاصدي مرباح. 

، أثر تكييف النظام المحاسبي المالي مع متطلبات اإلفصاح الدولي وتبني زغدار أحمد، مخلوفي نعيمة -26
 .2014، 4ع الجزائر، ،3مجلة المؤسسة، جامعة الجزائر ،مبدأ القيمة العادلة على جودة المعلومة

القيمة العادلة وتأثير استعمالها في جودة التقارير زيد عائد مردان، إبراهيم عبد الموسى السعبيري،  -27
 .2013، 25 ع، 08المجلد  ، مجلة دراسات محاسبية ومالية، بغداد،المالية

، مجلة كلية بغداد للعلوم األزمة المالية العالمية بين مبدأ اإلفصاح والشفافيةسالم محمد عبود،  -28
 .2009، 20 راق، ععاإلقتصادية، ال

داعية بالقيمة العادلة وتأثير استعمالها في تطبيقات المحاسبة اإلستار جبار خالوي، إيناس كاظم،  -29
، 24 ععراق، العلوم االقتصادية اإلدارية، جامعة واسط، ، مجلة كوت للللقطاع لمصرفي التجاري العراقي

2016. 

{ }
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تحليل العالقة بين محاسبة القيمة العادلة وممارسات المحاسبية سيد عبد الفتاح صالح حسين،  -31
، 2 ، مجلة الفكر المحاسبي، جامعة عين شمس، مصر، عاالبتكارية وأثرها على جودة التقارير المالية

2009. 
تحليل أسباب وأبعاد الفشل المالي للمشروعات االستثمارية والتنبؤ به ، عبد المالك مهري، شريف غياط -31

دراسة تطبيقية لبعض المشاريع على مستوى الوكالة الوطنية لدعم –باستخدام نماذج التحليل والتنبؤ 
، 09ع ر، ، مجلة رؤى اقتصادية، جامعة الشهيد حمة لخضر، الوادي، الجزائتشغيل الشباب بالجزائر، 

  .2015ديسمير 

، نظريات هيكل التمويل الحديثة، تطبيق علمي لنظرية االلتقاط ودورة حياة الشركةصبيحة قاسم هاشم،  -32
  .2015 ،83ع، 21المجلد مجلة العلوم االقتصادية واإلدارية، بغداد، العراق،

محددات اإلفصاح المحاسبي في الحقل المحاسبي الجزائري وفق النظام صديق مسعود، وصديقي فؤاد،  -33
 ع ،جامعة محمد بوضياف، مسيلة، الجزائرمجلة البحوث في العلوم المالية والمحاسبية، المحاسبي المالي، 

02 ،2016. 
إعادة تقييم الممتلكات والمصانع والمعدات صفوان قصي عبد الحليم، أسماء عبد كاظم عبد علي،  -34

، ( بالتطبيق على شركة العامة للصناعات الصوفية16بالقيمة العادلة في ظل المعيار المحاسبي الدولي )
  .2013، 6 ع، 03مجلد العراق، مجلة المثنى للعلوم االقتصادية واإلدارية، 

محمد مجلة العلوم اإلنسانية، جامعة األداء بين الكفاءة والفاعلية: مفهوم وتقييم، عبد المليك مزهودة،  -35
 .2001 ،01ع  خيضر، بسكرة، الجزائر،

محاسبة القيمة العادلة شريك استراتيجي لتحقيق النظرة الصحيحة علي محمد ثجيل المعموري،  -36
 . 2008، 16، مجلة العلوم االقتصادية، جامعة بغداد، العراق، ع والصادقة

، مجلة المحاسبية الدوليةاإلفصاح المحاسبي في ضوء المعايير غازي عبد العزيز، سليمان البياتي،  -37
 .2017، 02 ع، 02معة كركوك، العراق، المجلد جامعة كركوك للدراسات اإلنسانية، جا

، دراسة واقع االلتزام بمتطلبات اإلفصاح عن السياسات المحاسبية في الجزائر فارس بن يدير وآخرون، -38
الكمية، جامعة قاصدي مرباح، ورقلة، لعينة من الشركات البترولية في الجزائر، مجلة الدراسات االقتصادية 

 .2016، 02الجزائر، ع 
القرارات المالية في  اتخاذالقيم األخالقية وعالقتها في فالح تايه النعيمي، محمد صاحب سليمان،  -39

 .2016 ،107ع  ، جامعة المستنصرية، العراق،واالقتصاد، مجلة اإلدارة القطاع السياحي
تفعيل مقاييس األداء المالي على أساس القيمة فيحاء عبد اهلل يعقوب، عماد عامر حسين،  -41

دراسة تطبيقية على عينة من الشركات المساهمة -وانعكاساتها على أداء الشركات في ظل الحوكمة

{ }
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، 62 ع، 09المجلد  مجلة دراسات محاسبية ومالية، العراق،المدرجة في سوق العراق لألوراق المالية، 
2014. 

، ، دور اإلفصاح المحاسبي في سوق األوراق المالية في ترشيد قرار االستثمارلطفي زيود وآخرون -41
، 26المجلد مجلة جامعة تشرين للدراسات والبحوث العلمية، سلسلة العلوم االقتصادية والقانونية، سوريا،

 .2007،  01ع
المحاسبي المستند إلى القيمة العادلة على أثر القياس محمد حسان بن مالك، محمد بشير غوالي،  -42

مجلة  ة،دراسة تطبيقي الخصائص النوعية للمعلومات المحاسبية للشركات الناشطة في الجنوب الشرقي،
 .2015 ،15ع  الباحث، ورقلة، الجزائر،

واقع تطبيق محاسبة القيمة العادلة في البيئة المحاسبية الجزائرية، محمد زرقون، فارس بن يدير،  -43
دراسة ميدانية لفئتين، فئة المؤسسات االقتصادية المدرجة في البورصة الجزائرية وفئة األكاديميين 

 .2016 ،04ع  الجزائر، صادية،، المجلة الجزائرية للتنمية االقتوالمهنيين المحاسبين
بدائل القياس المحاسبي ودورها في إدارة األرباح محمد معتصم إبراهيم محمد، إسماعيل محمد نجيب،  -44

، جامعة السودان للعلوم الصناعية )بالتطبيق على المنطقة الصناعية الخرطوم بجوى( المنشآتفي 
 .2015، 01 ع، 16مجلد  والتكنولوجيا،

حالة  ، دراسة، أثر عدالة اإلفصاح المحاسبي في ترشيه القرارات االستثماريةمحمود جمام، أميرة دبابش -45
 .2017،  26 ع ة من المستثمرين ببورصة الجزائر، مجلة الدراسات واألبحاث، أم البواقي، الجزائر،عين
، دراسة حالة البنوك أثر قائمة التدفقات النقدية على إتخاذ القرارت الماليةمحمود جمام، أميرة دبابش،  -46

  .2015 ،04ع  والمالية، جامعة أم البواقي، الجزائر، التجارية بوالية جيجل، مجلة البحوث اإلقتصادية
خيارات -بين إشكالية البقاء وحتمية االبتكار-المقاوالتية المستدامةمسعود بن جواد، حمزة طيوان،  -47

مجلة اقتصاديات المال واألعمال، المركز الجامعي عبد  تمويل المقاوالت الصغرى والمتوسطة في الجزائر،
 .2016، 01ع  الجزائر، ميلة، الحفيظ بوصوف،

فاعلية اإلفصاح المحاسبي في تقليل الفساد المالي واإلداري مؤيد الساعدي، قاسم علي عمران البياتي،  -48
 مجلة البحوث في العلوم المالية ،منظور إداري محاسبي تطبيقي في عينة من المصارف في محافظة بابل

 .2016 ،02ع  مسيلة، الجزائر، والمحاسبية، جامعة محمد بوضياف،
اختبار أثر العالقة بين توزيعات األرباح والقيمة السوقية لألسهم باستخدام هند ضياء عبد الرسول،  -49

، دراسة تطبيقية لعينة من الشركات المدرجة في سوق العراق لألوراق المالية بعض من أدوات التحليل المالي
 .2015 ،01 ع، 05المجلد ،ادية، العراق، ، مجلة المثني للعلوم اإلدارية واالقتص2014-2010للفترة من 

{ }
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أثر إستراتيجية التميز في األداء اإلداري في وهيبة رمضان محمد حسين، إبراهيم فضل المولى البشير،  -51
مجلد  جامعة السودان للعلوم والتكنولوجيا، السودان،، مجلة العلوم االقتصادية، 2014المصارف التجارية 

  .2015، 02، ع16

 الملتقيات والمؤتمراتثالثا: 

، دارسة مختلف الجوانب المتعلقة بالتقييم المحاسبي، المؤتمر الدولي الجيالني بالواضح، فاتح بالواضح -1
 .2012ديسمبر  05-04، جامعة مسيلة، الجزائر، األول المحاسبة والمراجعة في ظل بيئة األعمال الدولية

العادلة كبديل للقياس المحاسبي في الجزائر، بين مساهمتها تطبيق القيمة العمري أصيلة، بروبة إلهام،  -2
دراسة تحليلية ألراء عينة من -في ضمان معلومة محاسبية جيدة وعوائق تكييفها في البيئة الجزائرية

، الملتقى الدولي حول دور معايير المحاسبية الدولية في تفعيل أداء محافظي الحسابات لوالية بسكرة
جامعة ورقلة،  -اتجاهات النظام المحاسبي الجزائري على ضوء التجارب الدولية -المؤسسات والحكومات

 .2014نوفمبر،  25-24الجزائر، 
آثار تطبيق النظام المحاسبي المالي الجديد على النظام الجبائي جاوحدو رضا، حمدي جليلة ايمان،  -3

ع وآفاق النظام المحاسبي المالي في ، مداخلة مقدمة في الملتقى الوطني حول واقوالجهود المبذولة لتكييفه
 .2013ماي  06-05جامعة الوادي، يومي المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في الجزائر،

المؤتمر العلمي الدولي األداء المالي من منظور المحاكاة المالية، دادن عبد الغني، كماسي محمد أمين،  -4
مارس ،  9 – 8يومي  مرباح، ورقلة، الجزائر،حول األداء المتميز للمنظمات والحكومات، جامعة  قاصدي 

2005. 
، مبدأ التكلفة التاريخية بين االنتقاد والتأييد في ظل توجه المعايير المحاسبية رشيد بوكساني وآخرون -5

، الملتقى الدولي األول حول النظام المحاسبي المالي، المركز الجامعي بالوادي، الدولية نحو القيمة العادلة
 .2010جانفي  18-17الجزائر، 

أهمية تطبيق معايير المحاسبة الدولية في تحسين جودة اإلفصاح سعيدي يحي، أوصيف لخضر،  -6
والمعايير ( IAS/IFRS)، ملتقى دولي حول النظام المحاسبي المالي في مواجهة المعايير الدوليةالمحاسبي

 .2011 ،ديسمبر 14-13(، ، جامعة سعد دحلب البليدة، الجزائر، ISAالدولية للمراجعة )
الملتقى الدولي: صنع القرار  دور المعلومات المحاسبية في إتخاذ قرار اإلستثمار المالي،سليمة نشنش،  -7

بالمؤسسة اإلقتصادية، كلية العلوم اإلقتصادية وعلوم التسيير والعلوم التجارية، جامعة مسيلة، الجزائر، يومي 
 .2009 ،أفريل 14-15

{ }



 قائمـــة المـــــراجـــــــــــــــع
 

 
241 

ملتقى العلمي  ، دور محاسبة القيمة العادلة في األزمة المالية العاليمة،شعيب شنوف، أسماء زاوي -8
 الدولي حول "األزمة المالية واالقتصادية الدولية والحوكمة العالمية، جامعة فرحات عباس، سطيف، الجزائر،

 .2009 ،أكتوبر 21-20 يومي

، اإلفصاح في الجزائر ( على سياساتSCFانعكاس النظام المحاسبي )صديق مسعود، صديقي فؤاد،  -9
قع وآفاق النظام المحاسبي المالي في المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في مداخلة في ملتقي الوطني حول وا

  .2013 ماي، 06-05الجزائر، جامعة حمة لخضر، الواد، الجزائر، يومي 
، الجزائريةمستجدات النظام المحاسبي المالي وأفاق تكييفه في البيئة المحاسبية صفاء بوضياف،  -11

مداخلة مقدمة في الملتقى الوطني حول واقع وآفاق النظام المحاسبي المالي في المؤسسات الصغيرة 
 .2013ماي  06-05جامعة الوادي، يومي والمتوسطة في الجزائر،

المحاسبي وتطبيق مبادئ  اإلصالحتأثير التوافق بين عملية محمد قوجيل ،بن مالك محمد حسان،  -11
، مداخلة مقدمة ضمن المؤتمر العلمي الدولي حول: في المؤسسات الجزائرية اإلفصاحة الحوكمة على جود

 .2011نوفمبر  30و  29ورقلة، يومي  جامعة قاصدي مرباح، المحاسبي في الجزائر، اإلصالح
المحاسبي على جودة المعلومات المحاسبية  اإلصالح انعكاس، مدى نمر محمد الخطيب، صديقي فؤاد -12

المحاسبي  اإلصالح(، مداخلة مقدمة في مؤتمر الدولي حول scf، تجربة )النظام المحاسبي المالي والمالية
 .2011 نوفمبر، 30-29ي ميو في الجزائر، جامعة قاصدي مرباح، ورقلة، الجزائر، 

توجهات المعايير الدولية نحو قياس القيمة العادلة واإلفصاح عنها، و أثر هوام جمعة، برايس نورة،  -13
، الملتقى الدولي الثالث IFRS-IASعلى قياس قيمة األصول في ظل التوافق مع معايير  SCFق النظام تطبي

، جامعة العربي بن مهيدي، أم البواقي، الجزائر،  -مقاربة علمية وعملية-حول االتجاهات الحديثة في الحاسبة
 .2017أكتوبر  25-24أيام 
، ورقة محاسبة القيمة العادلة في المصارف اإلسالميةأثر إمكانية تطبيق هوام جمعة، حديدي أدم،  -14

"النمو والعادلة حول:  ICIEFبحثية مدقدة إلى مؤتمر العالمي التاسع لالقتصاد والتمويل االسالمي 
 .2013سبتمبر  09/11أيام ، إسطنبول، تركيا، واالستقرار: من منظور إسالمي

المزدوج للكلفة التاريخية والقيمة العادلة في دور االعتماد هيثم إدريس محمد المبيضين، وآخرون،  -15
، ورقة بحثية مقدمة إلى مؤتمر العلمي األول للمعهد العالي البيانات المالية تحقيق مالئمة وموثوقية

 .2011 ،مارس 9-8العراق،  للدراسات المحاسبية والمالية، جامعة بغداد،

 رابعا: المذكرات واألطروحات
التوجه الحديث للفكر المحاسبي لمفهوم القيمة العادلة وأثره في االبالغ جمال علي عطية الطرايرة،  -1

{ }
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، األردن، أطروحة دكتوراه في محاسبة، جامعة العربية للدراسات العليا، عمان، المالي للقوائم المالية للبنوك
2005.  

أثر تطبيق معايير تقارير المالية الدولية على تقييم األداء المالي في المؤسسات جودي محمد رمزي،  -2
دراسة حالة لمجموعة من المؤسسات،  -عرض قوائم المالية 1المعيار المحاسبي الدولي –الجزائرية 

 .2015 الجزائر، جامعة محمد خيضر، بسكرة،، ألطروحة دكتوراه علوم، تخصص علوم التسيير
، محاسبة القيمة العادلة على المؤشرات المالية في المؤسسة االقتصادية استخدامتأثير حمدى فلة،  -3

 .2017أطروحة دكتوراه الطور الثالث، تخصص محاسبة، منشورة، جامعة محمد خيضر ،بسكرة، الجزائر، 

الة ، رسمحاسبة القيمة العادلة وأثرها على األزمة المالية العالميةروحي وجدي عبد الفتاح عواد،  -4
 .2010، ماجيستير في المحاسبة، جامعة الشرق األوسط، األردن

، ، القياس واإلفصاح المحاسبي في القوائم المالية ودورها في ترشيد قرارات االستثمارروال كاسر اليقة -5
 .2007شهادة ماجيستر، جامعة تشرين، سوريا، 

بالمؤسسة الجزائرية )دراسة حالة المطاحن دور التحليل المالي في تقييم األداء المالي  ،شباح نعيمة -6
كلية العلوم  تخصص تسيير المؤسسات، ر،ينيل شهادة الماجستل أطروحة(،GMsud الكبرى للحبوب

 .2008الجزائر،  جامعة بسكرة، االقتصادية التجارية وعلوم التسيير،
، دراسة االقتصاديةالقرارات المالية للمؤسسة  اتخاذ، دور التسيير بالقيمة للضرائب في يصابر عباس -7

حالة عينة في المؤسسات في قطاع المحروقات، أطروحة دكتوراه في محاسبة والجباية، جامعة محمد خيضر، 
 .2015/2016بسكرة، الجزائر، 

الة: دراسة ح، دور محاسبة شركة التأمين في إتخاذ القرارات وفق اإلبالغ المالي الدولية، طبايبية سليمة -8
 .2013/2014، الجزائر، 1الشركة جزائرية للتأمين، أطروحة دكتوراه، جامعة سطيف

انعكاسات تطبيق النظام المحاسبي المالي على األداء المالي للشركات المدرجة في عقبي حمزة،  -9
م رسالة دكتوراه الطور الثالث، تخصص محاسبة، كلية العلوم االقتصادية والتجارية وعلو السوق المالي، 

 .2017التسيير، جامعة محمد خيضر، بسكرة، الجزائر، 
، دراسة مقارنة بين أثر إستخدام القيمة العادلة على ترشيد االستثمار في االوراق الماليةمريم بالطرش،  -11

، أطروحة دكتوراه في علوم التسيير، 2015-2000مجموعة من الدول )فرنسا، المغرب، الجزائر( خالل فترة 
 .2016/2017تخصص مالية ومحاسبة، جامعة قاصدي مرباح، ورقلة، الجزائر، 

دراسة –قتصادية استخدام أدوات محاسبة االدارية في تحسين األداء المالي للمؤسسة االنجالء نوبلي،  -11
أطروحة دكتوراه الطور الثالث، تخصص محاسبة ، جامعة   -بسكرة-حالة مؤسسة المطاحن الكبرى للجنوب

 .2015الجزائر،  محمد خيضر ، بسكرة ،
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  خامسا: القوانين والمراسيم
المتضمن النظام المحاسبي ، 11-07الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية، وزارة المالية، قانون  -1

  .2007نوفمبر  25 ،74 ع،  المالي، الجريدة الرسمية

المحدد  2008جويلية  26القرار المؤرخ في الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية، وزارة المالية،  -2
دة ، الجريلقواعد التقييم المحاسبة ومحتوى الكشوف المالية وعرضها ومدونة الحسابات وقواعد سيرها

 .2009مارس  25، 19الرسمية، ع 
المتعلق بقواعد التقييم  08-09، النظام رقم الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية، وزارة المالية -3

 25، 14ع، الجريدة الرسمية والتسجيل المحاسبي لألدوات المالية من طرف البنوك والمؤسسات المالية
 .2010فبراير 

 المراجع بالغة األجنبية
- Les livres: 

 

1- Alain Ch. Martinet et Ahmed Silen. Lexique de Gestion. 5
émé

 édition. Dalloz. 

Paris. 2000. 
2- IFRS AT A GLANCE  IFRS 13 Fair Value Measuremet LBDO 2014. 

3- Josette Peyrard, Analyse Financière, 8 éme édition, Librairie Vuibert, Paris. 
4- Machel Gervais, Control de gestion, Edition Economique, paris, 1997. 

5- Patrick Piget, Décision D’investissement Incertitude et information, 

Economica, Paris, 2011. 
6- Robert Robert, normes internationales de comptabilité et d’information-

financière ,dunod ,paris, 2006. 

- Les articles : 

1- Alfatih Alami Abdalrahim Elfaki, Suleiman Musa Elzain Hammad, The Impact 

of The Application of Fair Value Accounting on The Quality of Accounting 

Information. An Empirical Study on a Group Companies Listed on The 

Khartoum Stock Exchange. International Journal of Academic Research in 

Accounting, Finance and Management Sciences, Vol.5, No.1, HRMARS.2015. 

2- Diana Elena Brinza, Marcela Bengescu, Accounting based on the historical 

cost versus accounting based on fair value, lucrari stintifice, Serial I, vol XVIII 

(2), 2016. 
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3- Jo Danbolt, William Ree, An experiment in fair value a accounting, UK 

Investment vehicles, European Accounting Review, Vol 17, No 2, 2008. 

 

-LES RAPPORTS: 

1-Notice d information , Société de Ain El Kbira- SCAEK. Visa COSOB n° 

01/2016 du 20 Janvier 2016 – BOAL N° 1619102053.   

 

- Les Theses: 

1- Volha Shamkhts , Fair value accounting, BS-Thesis In Business 

Administration, University of  Islenand ,2010 . 

 االلكترونية:المواقع 

1-http://www.scaek.dz/. 

2-https://www.cosob.org/ar/la-sgbv/. 

3-http://www.sgbv.dz/ar. 

{ }

http://www.scaek.dz/
https://www.cosob.org/ar/la-sgbv/
http://www.sgbv.dz/ar


 
 

 

 

 

 

 

 

 

 :حق رقمالمال
 -سطيف -شركة االسمنت عين الكبيرة ل بطاقة فنية  :(01)
 -سطيف – الكبيرة عين االسمنت لشركة ةالتاريخي لمحطاتا أهم (:02)
 -سطيف – الكبيرة عين االسمنت لشركة التنظيمي الهيكل :(03)

  















 

 

 

 

 

 

 

 :حق رقمالمال
في  -سطيف – الكبيرة عين االسمنت لشركة أصول الميزانية المحاسبية (: 04)

30/06/2015 

في  -سطيف – الكبيرة عين االسمنت لشركة خصوم الميزانية المحاسبية (: 05)
30/06/2015 

في  -سطيف – الكبيرة عين االسمنت لشركة جدول النتائج الميزانية المحاسبية  (:06)
30/06/2015 

  



SCAEK

Unité: BP01, Ouled Adouane Ain elkebira 19400

01/01/2015 30/06/2015Excercice allant au

Matricule Fiscal :

Article

0 9 8 9 0 2 6 1 99 1 0 8 3 3

1 9 4 2 0 0 12 0 1 1

24/07/18 10:44

SCAEK

Bilan Actif

ACTIF

Exercice clos le 30/06/2015

 Note

ACTIF IMMMOBILISE (NON COURANT)

Ecart d’acquisition (ou goodwill)

Immobilisations incorporelles

Immobilisations corporelles

Immobilisations encours

Immobilisations financières

Titres mis en équivalence – entreprises associées

Autres participations et créances rattachées

Autres titres immobilisés

Prêts et autres actifs financiers non courants

TOTAL ACTIF NON COURANT

ACTIF COURANT

Stocks et encours

Créances et emplois assimilés

Clients

Autres débiteurs

Impôts et assimilés

Autres actifs courants

Disponibilités et assimilés

Placements et autres actifs financiers courants

Trésorerie

TOTAL ACTIF COURANT

TOTAL GENERAL ACTIF

0,00 0,00

24 722 510,94 24 160 010,94

13 040 491 543,39 10 097 352 463,13

16 163 063 630,31 0,00

0,00 0,00

0,00 0,00

0,00

5 441 689 914,49

2 264 795 976,23 (49 260 964,82)

128 176 015,71

0,0040 609 412,06

(0,00)66 109 368,64

(0,00)

268 735 640,86

1 492 653 528,49 0,00

4 261 079 941,99 (49 471 066,07)

39 034 106 673,34 (10 170 983 540,14)

34 773 026 731,35 10 121 512 474,07

0,00

562 500,00

2 943 139 080,26

16 163 063 630,31

0,00

0,00

2 215 535 011,41

40 609 412,06

66 109 368,64

1 492 653 528,49

4 211 608 875,92

28 863 123 133,20

24 651 514 257,28

2

2

2

2

5

6

7

8

8

11

10

10

0,00

5 441 689 914,49

210 101,25 127 965 914,46

(0,00)

268 735 640,86

234 894 796,41 (210 101,25) 234 684 695,16

1 761 389 169,35 1 761 389 169,350,00

0,00

0,00

0,00

872 499,97

3 244 965 586,53

7 594 067 126,61

0,00

0,00

2 128 138 491,89

164 314 785,93

89 489 319,98

2 662 918 070,02

5 078 005 620,14

21 520 822 244,19

16 442 816 624,05

0,00

5 434 634 776,60

(100 963 661,61)

(0,00)

134 108 613,93

152 840 444,30

2 797 026 683,95

Terrains 45 850 181,38 0,00 45 850 181,382 43 479 147,26

Bâtiments 3 360 022 245,14 3 203 293 013,05 156 729 232,092 159 453 053,47

Autres immobilisations corporelles 9 634 619 116,87 6 894 059 450,08 2 740 559 666,792 3 042 033 385,80

Immobilisations en concession 0,00 0,00 0,002 0,00

5 441 689 914,49 0,00 5 441 689 914,49 5 434 634 776,60

Impôts différés actif 0,00103 059 132,22 103 059 132,2211 168 276 634,34

2015
Net

2014
Net

2015
Brut

2015
Amort-Prov.

Unité: null
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SCAEK

Unité: BP01, Ouled Adouane Ain elkebira 19400

01/01/2015 30/06/2015Excercice allant au

Matricule Fiscal :

Article

0 9 8 9 0 2 6 1 99 1 0 8 3 3

1 9 4 2 0 0 12 0 1 1

24/07/18 10:53

SCAEK

BILAN PASSIF

Exercice clos le 30/06/2015

Passif Note
2015 2014

Unité: null

CAPITAUX PROPRES

Capital émis (ou compte de l’exploitant)

Capital non appelé

Primes et réserves (Réserves consolidées (1))

Ecart de réévaluation

Ecart d’équivalence (1)

Résultat net (Résultat net part du groupe) (1)

Autres capitaux propres – Report à nouveau

Part de la société consolidante) (1)

Part des minoritaires (1)

TOTAL I

PASSIFS NON COURANTS

Emprunts et dettes financières

Impôts (différés et provisionnés)

Autres dettes non courantes

Provisions et produits comptabilisés d’avance

TOTAL PASSIFS NON COURANTS II

PASSIFS COURANTS

Fournisseurs et comptes rattachés

Impôts

Autres dettes

Trésorerie Passif

TOTAL PASSIFS COURANTS III

TOTAL GENERAL PASSIF

2 200 000 000,00

1 617 115 477,58

149 267 028,86

1 626 288 967,72

2 687 416,02

3 860 639 755,75

0,00

0,00

665 321 167,84

0,00

4 525 960 923,59

3 395 358 890,18

0,00

16 479 353 772,12

0,00

0,00

2 303 640 174,59

 -41 190 627,28

20 941 803 319,43

0,00

20 941 803 319,43

0,00

28 863 123 133,20

3

3

23

3

13

11

13

12

3

21

9

10

Liason inter unite 0,0026

2 200 000 000,00

297 646 086,77

178 837 388,87

2 048 190 246,97

0,00

2 429 272,00

13 629 093,49

0,00

786 000 742,67

0,00

802 059 108,16

2 524 673 722,61

0,00

13 803 843 917,63

0,00

0,00

2 230 129 187,99

 -28 600 000,00

18 205 373 105,62

0,00

18 205 373 105,62

0,00

21 532 105 936,39

0,00

(1) A utiliser uniquement pour la présentation d’états financiers consolidés.
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SCAEK

Unité: BP01, Ouled Adouane Ain elkebira 19400

01/01/2015 30/06/2015Excercice allant au

Matricule Fiscal :

Article

0 9 8 9 0 2 6 1 99 1 0 8 3 3

1 9 4 2 0 0 12 0 1 1

29/07/18 08:41

SCAEK

Compte de resultats
      (Par nature)

Note 2015 2014

Unité:

Ventes et produits annexes

Variation stocks produits finis et en-cours

Production immobilisée

I - PRODUCTION DE L’EXERCICE

Achats consommés

Services extérieurs et autres consommations

II - CONSOMMATION DE L’EXERCICE

III-VALEUR AJOUTEE D’EXPLOITATION (I - II)

Charges de personnel

Impôts, taxes et versements assimilés

IV- EXCEDENT BRUT D’EXPLOITATION

Autres produits opérationnels

Autres charges opérationnelles

Dotations aux amortissements

Reprise sur pertes de valeur et provisions

V- RESULTAT OPERATIONNEL

Produits financiers

Charges financières

(1) A utiliser uniquement pour la présentation d’états financiers consolidés.

4 137 851 760,56

(3 560 531,95)

0,00

(921 829 434,41)

(325 751 176,45)

(320 883 211,95)

(66 576 015,83)

30 032 892,61

(3 687 552,72)

(270 183 999,98)

13 749 775,53

2 256 846 235,16

83 072 222,22

0,00

Subventions d’exploitation 1 023 000,01

(1 247 580 610,86)

2 887 733 617,76

4 135 314 228,62

2 500 274 389,98

15

7

8

19

20

21

5

17

23

3 852 481 853,61

14 688 950,96

0,00

(826 105 529,66)

(250 133 494,63)

(313 831 477,33)

(64 889 842,37)

38 968 931,34

(5 591 169,39)

(250 682 730,61)

3 209 785,43

2 187 823 335,60

42 308 004,44

(2 152,05)

1 010 090,92

(1 076 239 024,29)

2 791 941 871,20

3 868 180 895,49

2 413 220 551,50

VI- RESULTAT FINANCIER

VII- RESULTAT ORDINAIRE AVANT IMPOTS (V + VI)

Impôts exigibles sur résultats ordinaires

Impôts différés (Variations) sur résultats ordinaires

VIII- RESULTAT NET DES ACTIVITES ORDINAIRES

Eléments extraordinaires (produits) (à préciser)

Eléments extraordinaires (charges)) (à préciser)

IX- RESULTAT EXTRAORDINAIRE

X- RESULTAT NET DE L’EXERCICE

Part dans les résultats nets des sociétés mises en équivalence (1)

XI- RESULTAT NET DE L’ENSEMBLE CONSOLIDE (1)

Dont part des minoritaires (1)

Part du groupe (1)

TOTAL DES PRODUITS DES ACTIVITES ORDINAIRES

TOTAL DES CHARGES DES ACTIVITES ORDINAIRES

83 072 222,22

2 339 918 457,38

(0,00)

(36 278 282,79)

4 262 169 118,98

(1 958 528 944,39)

0,00

2 303 640 174,59

0,00

0,00

0,00

0,00

2 230 129 187,99

0,00

0,00

0,00

0,00

23

24

11

24

2 303 640 174,59

0,00

42 305 852,39

2 230 129 187,99

(0,00)

(0,00)

3 952 667 616,70

(1 722 538 428,71)

0,00

0,00

2 230 129 187,99

0,00

0,00

 Participation des travailleurs aux bénéfice (0,00)(0,00)

Dotations aux provisions (13 339 270,26) (11 302 032,67)5

%

7,83%

0,00%

3,61%

96,36

2,25%

-100,0

0,00%

0,00

328,37

0,00

0,00%

30,23

0,00%

0,00%

-124,2

0,00

15,92

7,78%

11,59

3,43%

-34,05

7,41%

3,15%

13,70

96,35

3,30%

4,92%

0,00

1,28%

0,00%

3,30%

18,03

0,00%

-22,93

6,91%

2,60%
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 :(07الملحق رقم )
 -سطيف-نتائج إعادة تقييم شركة االسمنت عين الكبيرة  

 30/06/2015في 
  







 

 

 

 

 

 

 

 

 

 :(08الملحق رقم )
 -سطيف-ميزان المراجعة لشركة االسمنت عين الكبيرة

 30/06/2015بتاريخ 
  



01/01/2015 30/06/2015

SCAEK
SCAEK

Unité: BP01, Ouled Adouane Ain elkebira 19400

No Compte Libellé
Ouverture

Débit Crédit

Anterieur Periode Cumul Exercice

Movement de l'exercice
Solde

CréditDébit CréditDébit CréditDébit CréditDébit

Balance Générale

du Au

0,00 663 349 979,30 1 819 735,51 3 196 205 239,9 0,00 3 857 735 483,7164 Emprunts auprès des 0,00 0,00 1 819 735,51 3 196 205 239,9

165200 Cautionnements reçus 0,000,00 2 904 272,00 0,00 0,00 2 904 272,000,00 0,00 0,00 0,00

0,00 2 904 272,00 0,00 0,00 0,00 2 904 272,00165 Dépôts et cautionnements 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 666 254 251,30 1 819 735,51 3 196 205 239,916 EMPRUNTS ET DETTES 0,00 0,00 1 819 735,51 3 196 205 239,96 0,00 3 860 639 755,7

0,00 20 535 297 738, 3 673 746 701,3 6 199 513 899,11 Comptes de capitaux 0,00 0,00 3 673 746 701,3 6 199 513 899,1 0,00 23 061 064 936,

204000 Logiciels informatiques acquis 0,0024 722 510,94 0,00 0,00 24 722 510,94 0,000,00 0,00 0,00 0,00

24 722 510,94 0,00 0,00 0,00 24 722 510,94 0,00204 Logiciels informatiques et 0,00 0,00 0,00 0,00

24 722 510,94 0,00 0,00 0,0020 IMMOBILISATIONS 0,00 0,00 0,00 0,00 24 722 510,94 0,00

211510 Terrains bâtis bâtiments 2 371 034,1218 979 147,26 0,00 0,00 21 350 181,38 0,000,00 0,00 2 371 034,12 0,00

211900 Autres terrains 0,0024 500 000,00 0,00 0,00 24 500 000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00

43 479 147,26 0,00 2 371 034,12 0,00 45 850 181,38 0,00211 Terrains 0,00 0,00 2 371 034,12 0,00

212520 Agencement et aménagement 0,0010 744 986,63 0,00 0,00 10 744 986,63 0,000,00 0,00 0,00 0,00

10 744 986,63 0,00 0,00 0,00 10 744 986,63 0,00212 Agencements et 0,00 0,00 0,00 0,00

213110 Bâtiments industriels 0,002 722 579 396,24 0,00 0,00 2 722 579 396,24 0,000,00 0,00 0,00 0,00

213120 Bâtiments administratifs et 0,00290 986 618,49 0,00 0,00 290 986 618,49 0,000,00 0,00 0,00 0,00

213140 Bâtiments Administratifs et 0,004 560 832,00 0,00 0,00 4 560 832,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00

213150 Bâtiments sociaux 0,00171 719 936,34 0,00 0,00 171 719 936,34 0,000,00 0,00 0,00 0,00

213210 Voies de transport de terre 0,00164 652 002,07 0,00 0,00 164 652 002,07 0,000,00 0,00 0,00 0,00

213290 Autres Ouvrages 0,005 523 460,00 0,00 0,00 5 523 460,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00

3 360 022 245,1 0,00 0,00 0,00 3 360 022 245,1 0,00213 Constructions 0,00 0,00 0,00 0,00

215210 Matériel de production 0,005 759 532 565,61 0,00 0,00 5 759 532 565,61 0,000,00 0,00 0,00 0,00

215230 Matériels de carrières 39 394 512,921 516 666 216,90 0,00 0,00 1 556 060 729,82 0,000,00 0,00 39 394 512,92 0,00

215240 Matériel de manutention, de 0,00106 304 110,98 0,00 0,00 106 304 110,98 0,000,00 0,00 0,00 0,00

215250 Matériel de laboratoire 2 269 800,0039 612 211,22 0,00 0,00 41 882 011,22 0,000,00 0,00 2 269 800,00 0,00

215260 Matériel de sécurité 0,003 554 994,71 0,00 0,00 3 554 994,71 0,000,00 0,00 0,00 0,00

215270 Matériel des ateliers 0,003 210 370,00 0,00 0,00 3 210 370,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00
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01/01/2015 30/06/2015

SCAEK
SCAEK

Unité: BP01, Ouled Adouane Ain elkebira 19400

No Compte Libellé
Ouverture

Débit Crédit

Anterieur Periode Cumul Exercice

Movement de l'exercice
Solde

CréditDébit CréditDébit CréditDébit CréditDébit

Balance Générale

du Au

215290 Autres matériels 0,00197 920 262,90 0,00 0,00 197 920 262,90 0,000,00 0,00 0,00 0,00

215310 Outillages de production 0,00809 676,51 0,00 0,00 809 676,51 0,000,00 0,00 0,00 0,00

215320 Outillages de chantier 0,002 219 054,00 0,00 0,00 2 219 054,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00

215340 Outillages de manutention, de 0,00169 012,83 0,00 0,00 169 012,83 0,000,00 0,00 0,00 0,00

215350 Outillages de laboratoire 0,00797 863,56 0,00 0,00 797 863,56 0,000,00 0,00 0,00 0,00

215370 Outillages des ateliers 0,001 883 834,50 0,00 0,00 1 883 834,50 0,000,00 0,00 0,00 0,00

215390 Autres Outillages industriels 545 050,190,00 0,00 0,00 545 050,19 0,000,00 0,00 545 050,19 0,00

215450 Réfrigérateur 0,00166 520,96 0,00 0,00 166 520,96 0,000,00 0,00 0,00 0,00

7 632 846 694,6 0,00 42 209 363,11 0,00 7 675 056 057,7 0,00215 Installations techniques, 0,00 0,00 42 209 363,11 0,00

218100 Véhicules de tourisme 0,0036 601 000,04 0,00 0,00 36 601 000,04 0,000,00 0,00 0,00 0,00

218110 Véhicules utilitaires et 0,0021 485 365,87 0,00 0,00 21 485 365,87 0,000,00 0,00 0,00 0,00

218120 Bus et microbus 0,004 107 414,04 0,00 0,00 4 107 414,04 0,000,00 0,00 0,00 0,00

218130 Camions 0,0015 899 697,36 0,00 0,00 15 899 697,36 0,000,00 0,00 0,00 0,00

218140 Tracteur Routier 0,0031 655 836,80 0,00 0,00 31 655 836,80 0,000,00 0,00 0,00 0,00

218170 Remorques 0,003 937 411,67 0,00 0,00 3 937 411,67 0,000,00 0,00 0,00 0,00

218180 Tracteurs agricole 0,00310 587,55 0,00 0,00 310 587,55 0,000,00 0,00 0,00 0,00

218190 Autres matériel de transport 0,006 453 391,63 0,00 0,00 6 453 391,63 0,000,00 0,00 0,00 0,00

218210 Mobiliers 0,0026 542 640,97 0,00 0,00 26 542 640,97 0,000,00 0,00 0,00 0,00

218220 Matériels de bureau 64 000,001 853 785,19 0,00 0,00 1 917 785,19 0,000,00 0,00 64 000,00 0,00

218230 Equipements informatiques 838 570,0034 988 077,55 0,00 0,00 35 826 647,55 0,000,00 0,00 838 570,00 0,00

218250 Matériel de télécommunication 0,007 200,00 0,00 0,00 7 200,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00

218310 Containers 0,006 042 554,90 0,00 0,00 6 042 554,90 0,000,00 0,00 0,00 0,00

218340 Bouteille à gaz 0,00336 667,43 0,00 0,00 336 667,43 0,000,00 0,00 0,00 0,00

218400 Agencement, Installation et 0,0011 498 219,31 0,00 0,00 11 498 219,31 0,000,00 0,00 0,00 0,00

218410 Agencement et Installation 0,0022 198 746,72 0,00 0,00 22 198 746,72 0,000,00 0,00 0,00 0,00
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218420 Agencement et Installation 1 493 792,48113 459 531,13 0,00 0,00 114 953 323,61 0,000,00 0,00 1 493 792,48 0,00

218430 Agencement et Installation 0,001 344 826 043,42 0,00 0,00 1 344 826 043,42 0,000,00 0,00 0,00 0,00

218440 Agencement et Installation Eau 0,0071 565 659,83 0,00 0,00 71 565 659,83 0,000,00 0,00 0,00 0,00

218450 Agencement et Installation 0,0040 371 823,06 0,00 0,00 40 371 823,06 0,000,00 0,00 0,00 0,00

218460 Agencement et Installation 0,004 792 268,65 0,00 0,00 4 792 268,65 0,000,00 0,00 0,00 0,00

218470 Agencement et Installation 0,0015 023 977,96 0,00 0,00 15 023 977,96 0,000,00 0,00 0,00 0,00

218480 Agencement et Installation et 0,001 788 000,00 0,00 0,00 1 788 000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00

218490 Autres agencement et 0,0032 668 752,72 0,00 0,00 32 668 752,72 0,000,00 0,00 0,00 0,00

218510 Matériel Social et Médical 0,00360 373,26 0,00 0,00 360 373,26 0,000,00 0,00 0,00 0,00

218520 Matériel de Cantine 0,003 007 700,40 0,00 0,00 3 007 700,40 0,000,00 0,00 0,00 0,00

218521 Equipements Ménagers Cantine 0,001 901 694,17 0,00 0,00 1 901 694,17 0,000,00 0,00 0,00 0,00

218523 Mobilier De Cantine 0,00285 890,51 0,00 0,00 285 890,51 0,000,00 0,00 0,00 0,00

21881 Matériel audio-visuel 73 500,002 061 473,39 0,00 0,00 2 134 973,39 0,000,00 0,00 73 500,00 0,00

218850 Installations techniques, 0,001 004 700,86 0,00 0,00 1 004 700,86 0,000,00 0,00 0,00 0,00

218885 Equipements et matériels 501 400,002 006 264,00 0,00 0,00 2 507 664,00 0,000,00 0,00 501 400,00 0,00

1 859 042 750,3 0,00 2 971 262,48 0,00 1 862 014 012,8 0,00218 Autres immobilisations 0,00 0,00 2 971 262,48 0,00

219999 Equipements Reformés destiné 0,0086 804 059,58 0,00 0,00 86 804 059,58 0,000,00 0,00 0,00 0,00

86 804 059,58 0,00 0,00 0,00 86 804 059,58 0,00219 219 0,00 0,00 0,00 0,00

12 992 939 883, 0,00 47 551 659,71 0,0021 IMMOBILISATIONS 0,00 0,00 47 551 659,71 0,00 13 040 491 543, 0,00

232311 Bâtiments industriels 27 200 000,00170 625 861,03 0,00 0,00 197 825 861,03 0,000,00 0,00 27 200 000,00 0,00

232521 Matériel de production 8 219 300 050,234 113 086 374,32 0,00 0,00 12 332 386 424,5 0,000,00 0,00 8 219 300 050,23 0,00

4 283 712 235,3 0,00 8 246 500 050,2 0,00 12 530 212 285, 0,00232 Immobilisations 0,00 0,00 8 246 500 050,2 0,00

238311 Bâtiments industriels 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00

238521 Matériel de production 3 632 851 344,734 833 140 200,03 0,00 4 833 140 200,03 3 632 851 344,73 0,000,00 0,00 3 632 851 344,73 4 833 140 200,03

4 833 140 200,0 0,00 3 632 851 344,7 4 833 140 200,0 3 632 851 344,7 0,00238 Avances et acomptes 0,00 0,00 3 632 851 344,7 4 833 140 200,0
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9 116 852 435,3 0,00 11 879 351 394, 4 833 140 200,023 IMMOBILISATIONS EN 0,00 0,00 11 879 351 394,9 4 833 140 200,03 16 163 063 630, 0,00

274120 Prêts de construction au 11 400 000,000,00 0,00 380 000,00 11 020 000,00 0,000,00 0,00 11 400 000,00 380 000,00

0,00 0,00 11 400 000,00 380 000,00 11 020 000,00 0,00274 Prêts et créances sur 0,00 0,00 11 400 000,00 380 000,00

275100 Sonelgaz 330 842,411 884 369,11 0,00 0,00 2 215 211,52 0,000,00 0,00 330 842,41 0,00

275140 Loyers 0,00100 000,00 0,00 0,00 100 000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00

275190 Autres cautionnements versés 0,003 000 000,00 0,00 0,00 3 000 000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00

275191 Compte sequestre 3 162 932,5121 427 989,45 0,00 0,00 24 590 921,96 0,000,00 0,00 3 162 932,51 0,00

275210 Consignations versées sur 0,00545 367,53 0,00 0,00 545 367,53 0,000,00 0,00 0,00 0,00

275230 Autres Dépôts versés 185 511,3832 902,10 0,00 0,00 218 413,48 0,000,00 0,00 185 511,38 0,00

26 990 628,19 0,00 3 679 286,30 0,00 30 669 914,49 0,00275 Dépôts et cautionnements 0,00 0,00 3 679 286,30 0,00

276200 Placements bancaires à long et 0,005 400 000 000,00 0,00 0,00 5 400 000 000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00

5 400 000 000,0 0,00 0,00 0,00 5 400 000 000,0 0,00276 Autres créances 0,00 0,00 0,00 0,00

5 426 990 628,1 0,00 15 079 286,30 380 000,0027 Autres immobilisations 0,00 0,00 15 079 286,30 380 000,00 5 441 689 914,4 0,00

280400 Logiciels informatiques acquis 0,000,00 24 005 010,94 155 000,00 0,00 24 160 010,940,00 0,00 0,00 155 000,00

0,00 24 005 010,94 0,00 155 000,00 0,00 24 160 010,94280 Amortissement des 0,00 0,00 0,00 155 000,00

281210 Agencement et aménagement 0,000,00 10 744 986,63 0,00 0,00 10 744 986,630,00 0,00 0,00 0,00

281311 Bâtiments industriels 0,000,00 2 699 397 265,67 6 791 798,61 0,00 2 706 189 064,280,00 0,00 0,00 6 791 798,61

281312 Bâtiments administratifs et 0,000,00 262 984 397,63 1 709 319,00 0,00 264 693 716,630,00 0,00 0,00 1 709 319,00

281314 Bâtiments Administratifs et 0,000,00 2 644 998,66 55 000,00 0,00 2 699 998,660,00 0,00 0,00 55 000,00

281315 Bâtiments sociaux 0,000,00 90 104 573,47 539 532,92 0,00 90 644 106,390,00 0,00 0,00 539 532,92

281321 Voies de transport de terre 0,000,00 132 603 692,95 3 976 877,14 0,00 136 580 570,090,00 0,00 0,00 3 976 877,14

281329 Autres Ouvrages 0,000,00 2 209 384,00 276 173,00 0,00 2 485 557,000,00 0,00 0,00 276 173,00

281521 Matériel de production 0,000,00 3 512 488 755,85 138 530 348,32 0,00 3 651 019 104,170,00 0,00 0,00 138 530 348,32

281523 Matériels de carrières 0,000,00 1 232 246 843,62 51 661 267,11 0,00 1 283 908 110,730,00 0,00 0,00 51 661 267,11

281524 Matériel de manutention, de 0,000,00 98 988 694,16 988 685,37 0,00 99 977 379,530,00 0,00 0,00 988 685,37
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281525 Matériel de laboratoire 0,000,00 38 712 540,14 331 729,32 0,00 39 044 269,460,00 0,00 0,00 331 729,32

281526 Matériel de sécurité 0,000,00 2 849 034,03 110 315,66 0,00 2 959 349,690,00 0,00 0,00 110 315,66

281527 Matériel des ateliers 0,000,00 599 269,07 112 362,95 0,00 711 632,020,00 0,00 0,00 112 362,95

281529 Autres matériels 0,000,00 170 668 797,36 1 283 475,30 0,00 171 952 272,660,00 0,00 0,00 1 283 475,30

281531 Outillages de production 0,000,00 263 144,86 40 483,83 0,00 303 628,690,00 0,00 0,00 40 483,83

281532 Outillages de chantier 0,000,00 652 921,20 110 952,70 0,00 763 873,900,00 0,00 0,00 110 952,70

281534 Outillages de manutention, de 0,000,00 18 350,64 8 450,64 0,00 26 801,280,00 0,00 0,00 8 450,64

281535 Outillages de laboratoire 0,000,00 356 769,84 62 959,38 0,00 419 729,220,00 0,00 0,00 62 959,38

281537 Outillages des ateliers 0,000,00 458 505,12 94 191,73 0,00 552 696,850,00 0,00 0,00 94 191,73

281539 Autres Outillages 0,000,00 0,00 9 084,17 0,00 9 084,170,00 0,00 0,00 9 084,17

281810 Véhicules de tourisme 0,000,00 24 291 229,54 1 945 749,94 0,00 26 236 979,480,00 0,00 0,00 1 945 749,94

281811 Véhicules utilitaires et 0,000,00 15 423 304,63 940 196,58 0,00 16 363 501,210,00 0,00 0,00 940 196,58

281812 Bus et microbus 0,000,00 4 107 414,04 0,00 0,00 4 107 414,040,00 0,00 0,00 0,00

281813 Camions 0,000,00 15 899 697,36 0,00 0,00 15 899 697,360,00 0,00 0,00 0,00

281814 Tracteur Routier 0,000,00 23 985 834,80 780 000,00 0,00 24 765 834,800,00 0,00 0,00 780 000,00

281817 Remorques 0,000,00 1 852 881,74 388 632,49 0,00 2 241 514,230,00 0,00 0,00 388 632,49

281818 Tracteurs agricole 0,000,00 310 587,55 0,00 0,00 310 587,550,00 0,00 0,00 0,00

281819 Autres matériel de transport 0,000,00 6 453 391,63 0,00 0,00 6 453 391,630,00 0,00 0,00 0,00

281821 Mobiliers de bureau 0,000,00 15 125 625,40 896 884,90 0,00 16 022 510,300,00 0,00 0,00 896 884,90

281831 Containers 0,000,00 4 697 153,73 448 467,20 0,00 5 145 620,930,00 0,00 0,00 448 467,20

281832 Matériel de bureau 0,000,00 1 028 873,69 57 838,67 0,00 1 086 712,360,00 0,00 0,00 57 838,67

281833 Matériel informatique 0,000,00 30 427 018,90 1 396 074,80 0,00 31 823 093,700,00 0,00 0,00 1 396 074,80

281834 Matériel audio-visuel 0,000,00 1 398 399,22 86 543,62 0,00 1 484 942,840,00 0,00 0,00 86 543,62

281835 Matériel de télécommunication 0,000,00 7 200,00 0,00 0,00 7 200,000,00 0,00 0,00 0,00

281840 Agencement, Installation et 0,000,00 11 372 127,31 15 760,00 0,00 11 387 887,310,00 0,00 0,00 15 760,00
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281841 Agencement et Installation 0,000,00 12 852 136,88 713 508,51 0,00 13 565 645,390,00 0,00 0,00 713 508,51

281842 Agencement et Installation 0,000,00 102 591 166,98 863 171,45 0,00 103 454 338,430,00 0,00 0,00 863 171,45

281843 Agencement et Installation 0,000,00 1 118 485 541,60 51 511 052,56 0,00 1 169 996 594,160,00 0,00 0,00 51 511 052,56

281844 Agencement et Installation Eau 0,000,00 64 897 899,04 336 492,04 0,00 65 234 391,080,00 0,00 0,00 336 492,04

281845 Agencement et Installation 0,000,00 22 659 206,01 1 047 188,51 0,00 23 706 394,520,00 0,00 0,00 1 047 188,51

281846 Agencement et Installation 0,000,00 3 756 875,93 72 592,88 0,00 3 829 468,810,00 0,00 0,00 72 592,88

281847 Agencement et Installation 0,000,00 13 537 388,96 207 356,20 0,00 13 744 745,160,00 0,00 0,00 207 356,20

281848 Agencement et Installation et 0,000,00 402 300,00 89 400,00 0,00 491 700,000,00 0,00 0,00 89 400,00

281849 Autres agencement et 0,000,00 3 781 766,76 1 200 090,42 0,00 4 981 857,180,00 0,00 0,00 1 200 090,42

281850 Amortissements équipements et 0,000,00 3 071 175,21 338 992,06 0,00 3 410 167,270,00 0,00 0,00 338 992,06

281999 Amortissements 0,000,00 65 914 341,34 0,00 0,00 65 914 341,340,00 0,00 0,00 0,00

0,00 9 827 323 463,1 0,00 270 028 999,98 0,00 10 097 352 463,281 Amortissement des 0,00 0,00 0,00 270 028 999,98

0,00 9 851 328 474,0 0,00 270 183 999,9828 AMORTISSEMENTS 0,00 0,00 0,00 270 183 999,98 0,00 10 121 512 474,

17 710 176 984, 0,00 11 941 982 340, 5 103 704 200,02 CLASSE 2 – COMPTES 0,00 0,00 11 941 982 340, 5 103 704 200,0 24 548 455 125, 0,00

312210 Gypse 29 008 723,2040 442 206,00 0,00 28 232 091,66 41 218 837,54 0,000,00 0,00 29 008 723,20 28 232 091,66

312220 Minerai de fer 77 167 666,2077 421 793,12 0,00 96 939 560,50 57 649 898,82 0,000,00 0,00 77 167 666,20 96 939 560,50

312270 Pouzzolane 148 462 585,2091 573 849,47 0,00 89 138 025,95 150 898 408,72 0,000,00 0,00 148 462 585,20 89 138 025,95

209 437 848,59 0,00 254 638 974,60 214 309 678,11 249 767 145,08 0,00312 Matières premières et 0,00 0,00 254 638 974,60 214 309 678,11

209 437 848,59 0,00 254 638 974,60 214 309 678,1131 MATIERES PREMIERES 0,00 0,00 254 638 974,60 214 309 678,11 249 767 145,08 0,00

321100 Boulets 21 620 300,00139 235 350,72 0,00 59 382 649,76 101 473 000,96 0,000,00 0,00 21 620 300,00 59 382 649,76

321200 Briques réfractaires 23 073 646,99129 536 459,26 0,00 69 036 534,45 83 573 571,80 0,000,00 0,00 23 073 646,99 69 036 534,45

268 771 809,98 0,00 44 693 946,99 128 419 184,21 185 046 572,76 0,00321 Matières consommables 0,00 0,00 44 693 946,99 128 419 184,21

322000 Stock Fournitures courantes 996 783,136 474 590,28 0,00 1 526 778,27 5 944 595,14 0,000,00 0,00 996 783,13 1 526 778,27

322100 Stock Produits chimiques et de 1 412 369,459 257 192,77 0,00 1 637 322,00 9 032 240,22 0,000,00 0,00 1 412 369,45 1 637 322,00

322210 Stock Pièces de rechanges 17 931 224,26178 036 619,26 0,00 20 597 724,77 175 370 118,75 0,000,00 0,00 17 931 224,26 20 597 724,77
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322220 Stock Pièces de rechange 105 416 671,60776 198 297,42 0,00 119 444 199,42 762 170 769,60 0,000,00 0,00 105 416 671,60 119 444 199,42

322230 Stock Pièces rechanges 8 402 332,63188 578 887,66 0,00 9 157 780,90 187 823 439,39 0,000,00 0,00 8 402 332,63 9 157 780,90

322260 Stock Pièces de rechange 27 120 347,11299 712 038,74 0,00 16 604 354,17 310 228 031,68 0,000,00 0,00 27 120 347,11 16 604 354,17

322300 Stock Pneumatiques 129 728,4726 511 447,18 0,00 10 443 781,44 16 197 394,21 0,000,00 0,00 129 728,47 10 443 781,44

322400 Stock Petit outillage 1 005 428,286 887 933,67 0,00 1 717 283,27 6 176 078,68 0,000,00 0,00 1 005 428,28 1 717 283,27

322510 Stock Gas-oil et Fuel 12 118 113,001 063 713,85 0,00 11 600 545,33 1 581 281,52 0,000,00 0,00 12 118 113,00 11 600 545,33

322520 Stock Huiles et graisses 10 370 110,5816 106 404,06 0,00 12 949 607,31 13 526 907,33 0,000,00 0,00 10 370 110,58 12 949 607,31

322530 Stock Gaz stocké 67 068,001 248 718,98 0,00 45 244,00 1 270 542,98 0,000,00 0,00 67 068,00 45 244,00

322540 Stock Acétylène et Oxygène 921 820,0022 950,00 0,00 667 692,55 277 077,45 0,000,00 0,00 921 820,00 667 692,55

322550 Stock Essences 4 177,92696 135,60 0,00 352 244,99 348 068,53 0,000,00 0,00 4 177,92 352 244,99

322610 Stock Fournitures de bureau 2 875 971,291 729 640,16 0,00 2 957 208,57 1 648 402,88 0,000,00 0,00 2 875 971,29 2 957 208,57

322710 Stock Fournitures hygiène et 1 467 519,60549 923,08 0,00 900 753,10 1 116 689,58 0,000,00 0,00 1 467 519,60 900 753,10

322720 Stock Fournitures pour 843 949,41235 788,81 0,00 827 906,39 251 831,83 0,000,00 0,00 843 949,41 827 906,39

322730 Stock Habits de travail 2 002 900,003 054 782,90 0,00 914 299,11 4 143 383,79 0,000,00 0,00 2 002 900,00 914 299,11

322810 Stock Produits 128 237,980,00 0,00 128 237,98 0,00 0,000,00 0,00 128 237,98 128 237,98

322870 Stock Fourniture de cantine 71 280,001 560,00 0,00 71 280,00 1 560,00 0,000,00 0,00 71 280,00 71 280,00

322910 Stock Accumulateur Batterie 222 546,16112 500,00 0,00 289 612,37 45 433,79 0,000,00 0,00 222 546,16 289 612,37

322920 Stock Quincailleries 152 144,0089 081,94 0,00 149 598,75 91 627,19 0,000,00 0,00 152 144,00 149 598,75

322930 Stock Fournitures 1 852 094,007 442 343,52 0,00 3 837 751,76 5 456 685,76 0,000,00 0,00 1 852 094,00 3 837 751,76

322950 Stock Fournitures électriques 184 792,742 832 816,10 0,00 947 997,90 2 069 610,94 0,000,00 0,00 184 792,74 947 997,90

322980 Stock Autres fournitures 543 035,001 876 347,07 0,00 500 270,21 1 919 111,86 0,000,00 0,00 543 035,00 500 270,21

1 528 719 713,0 0,00 196 240 644,61 218 269 474,56 1 506 690 883,1 0,00322 Stocks Fournitures 0,00 0,00 196 240 644,61 218 269 474,56

326100 Stock Sacherie 82 791 240,0013 050 440,36 0,00 89 579 188,62 6 262 491,74 0,000,00 0,00 82 791 240,00 89 579 188,62

13 050 440,36 0,00 82 791 240,00 89 579 188,62 6 262 491,74 0,00326 Stock Emballages 0,00 0,00 82 791 240,00 89 579 188,62

1 810 541 963,3 0,00 323 725 831,60 436 267 847,3932 AUTRES 0,00 0,00 323 725 831,60 436 267 847,39 1 697 999 947,6 0,00
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2.3. Immobilisations corporelles
Les immobilisations corporelles figurent au bilan pour leur cout d'acquisition diminue du cumul des
amortissements.

Les immobilisations corporelles sont evaluees a leur cout d'acquisition (cout historique) incluant le prix
d'achat ou le cout de production et les charges qui leurs sont directement attribuables, a I'exception
de ceux acquises anterieurement a 1996 qui ont subi les devaluations de 1992 et 1996 (deux
devaluations legales).

Les immobilisations corporelles sont amorties selon le mode lineaire en appliquant les taux fiscaux
suivants :

• Constructions : 5%, 10%, 15%;

• Les logiciels : en fonction des droits d'utilisation ;

• Installations techniques : 7% ;

• Materiel de carriere, materiel de manutention et de levage, materiel de transport et

Materiel d'entretien : 20% ;

• Materiel informatique : 33,33% ;

• Mobilier et materiel de bureau : 10% ;

• Agencements et installations : 5%, 10% et 20%,

Aucune immobilisation n'est financee par un contrat de location financement.

Les composants d'une immobilisation ne sont pas comptabilises et amortis separement, I'application
de I'approche par composant etant impossible dans I'etat actuel de la reglementation.

Carriere

Une provision pour la remise en I'etat des lieux est constitute conformement a la loi miniere, sur la
base de 0,50% de la valeur marchande du calcaire et de la marne. Le montant de cette provision est

verse annuellement dans le compte sequestre ad hoc.

Les gisements ne sont pas amortis, lis n'appartiennent pas a la SCAEK. Les droits d'extraction ainsi que
la taxe superficiaire sont regulierement acquittes par la SCAEK et ce, pour les trois titres dont
disposent la SCAEK.

2.4. Immobilisations financieres
Les immobilisations financieres sont comptabilisees a leur valeur nominale, elles sont en principe a
detenir jusqu'a leur echeance. Elles incluent des depots a terme dont le montant s'eleve a
4 400 000 000,00 de DZD a fin octobre 2015, entierement places a la BEA au taux d'interet facial de
3,00%.

Le remboursement par anticipation de ces depots implique I'application de penalite qui peut

atteindre, pour certains placements 2%.

2.5. Les stocks
Les stocks sont evalues au cout d'achat ou de production (etablis suivant la methode du cout moyen
pondere apres chaque entree).

Les matieres premieres, les fournitures et pieces de rechange sont evaluee au cout d'achat et suivies
selon la methode du cout moyen pondere apres chaque entree. Le cout d'achat inclut les depenses
encourues pour acheter et acheminer les produits jusqu'au lieu de stockage, II integre le prix d'achat,
les couts directement attribuables aux commandes.

Les stocks de produits semi-finis et produits finis sont evalues au cout reel de production comprenant
le cout des matieres premieres, de la main d'oeuvre directe et la totalite des frais generaux de
production, en tenant compte de la pleine capacite qui caracterise I'exercice 2014. En effet, le niveau
de production annuel a depasse de loin la capacite theorique de la ligne qui s'eleve a 1000 000 de
tonnes metriques par an.
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SCAEK

Unité: BP01, Ouled Adouane Ain elkebira 19400

01/01/2015 31/12/2015Excercice allant au

Matricule Fiscal :

Article

0 9 8 9 0 2 6 1 99 1 0 8 3 3

1 9 4 2 0 0 12 0 1 1

24/07/18 10:42

SCAEK

Bilan Actif

ACTIF

Exercice clos le 31/12/2015

 Note

ACTIF IMMMOBILISE (NON COURANT)

Ecart d’acquisition (ou goodwill)

Immobilisations incorporelles

Immobilisations corporelles

Immobilisations encours

Immobilisations financières

Titres mis en équivalence – entreprises associées

Autres participations et créances rattachées

Autres titres immobilisés

Prêts et autres actifs financiers non courants

TOTAL ACTIF NON COURANT

ACTIF COURANT

Stocks et encours

Créances et emplois assimilés

Clients

Autres débiteurs

Impôts et assimilés

Autres actifs courants

Disponibilités et assimilés

Placements et autres actifs financiers courants

Trésorerie

TOTAL ACTIF COURANT

TOTAL GENERAL ACTIF

0,00 0,00

24 722 510,94 24 315 010,94

14 627 463 576,90 10 392 567 599,17

25 738 047 016,02 0,00

0,00 0,00

0,00 0,00

0,00

4 441 629 914,49

2 362 671 350,50 (48 625 111,81)

82 592 272,35

0,00102 205 225,16

(0,00)38 889 697,72

0,00

323 223 762,28

1 007 437 932,08 0,00

3 917 020 240,09 (48 865 982,31)

48 867 320 281,85 (10 465 748 592,42)

44 950 300 041,76 10 416 882 610,11

0,00

407 500,00

4 234 895 977,73

25 738 047 016,02

0,00

0,00

2 314 046 238,69

102 205 225,16

38 889 697,72

1 007 437 932,08

3 868 154 257,78

38 401 571 689,43

34 533 417 431,65

2

2

2

2

5

6

7

8

8

11

10

10

0,00

4 441 629 914,49

240 870,50 82 351 401,85

0,00

323 223 762,28

223 687 195,23 (240 870,50) 223 446 324,73

1 330 661 694,36 1 330 661 694,360,00

0,00

0,00

0,00

717 500,00

3 165 616 420,53

9 116 852 435,38

0,00

0,00

2 222 078 438,09

4 179 997,75

49 554 067,76

1 517 200 810,53

5 561 089 168,81

23 439 937 760,63

17 878 848 591,82

0,00

5 426 990 628,19

7 041 012,44

0,00

1 761 034 842,24

60 775 077,95

3 278 235 652,77

Terrains 45 850 181,38 0,00 45 850 181,382 43 479 147,26

Bâtiments 3 569 873 523,53 3 216 672 988,13 353 200 535,402 170 077 932,76

Autres immobilisations corporelles 11 011 739 871,99 7 175 894 611,04 3 835 845 260,952 2 952 059 340,51

Immobilisations en concession 0,00 0,00 0,002 0,00

4 441 629 914,49 0,00 4 441 629 914,49 5 426 990 628,19

Impôts différés actif 0,00118 437 023,41 118 437 023,4111 168 671 607,72

2015
Net

2014
Net

2015
Brut

2015
Amort-Prov.

Unité: null
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SCAEK

Unité: BP01, Ouled Adouane Ain elkebira 19400

01/01/2015 31/12/2015Excercice allant au

Matricule Fiscal :

Article

0 9 8 9 0 2 6 1 99 1 0 8 3 3

1 9 4 2 0 0 12 0 1 1

24/07/18 10:50

SCAEK

BILAN PASSIF

Exercice clos le 31/12/2015

Passif Note
2015 2014

Unité: null

CAPITAUX PROPRES

Capital émis (ou compte de l’exploitant)

Capital non appelé

Primes et réserves (Réserves consolidées (1))

Ecart de réévaluation

Ecart d’équivalence (1)

Résultat net (Résultat net part du groupe) (1)

Autres capitaux propres – Report à nouveau

Part de la société consolidante) (1)

Part des minoritaires (1)

TOTAL I

PASSIFS NON COURANTS

Emprunts et dettes financières

Impôts (différés et provisionnés)

Autres dettes non courantes

Provisions et produits comptabilisés d’avance

TOTAL PASSIFS NON COURANTS II

PASSIFS COURANTS

Fournisseurs et comptes rattachés

Impôts

Autres dettes

Trésorerie Passif

TOTAL PASSIFS COURANTS III

TOTAL GENERAL PASSIF

2 200 000 000,00

4 051 346 500,42

113 277 314,30

3 370 893 555,97

83 011 198,77

8 483 000 695,32

18 990 500,00

0,00

624 959 439,42

0,00

9 126 950 634,74

7 618 528 569,46

0,00

16 479 353 772,12

0,00

0,00

3 207 771 487,39

 -231 032 774,28

21 656 092 485,23

0,00

21 656 092 485,23

0,00

38 401 571 689,43

3

3

23

3

13

11

13

12

3

21

9

10

Liason inter unite 0,0026

2 200 000 000,00

725 332 008,72

146 072 071,14

1 864 563 749,61

585,00

666 254 251,30

(0,00)

0,00

937 011 322,74

0,00

1 603 265 574,04

2 735 968 414,47

0,00

13 803 843 917,63

0,00

0,00

3 305 138 306,93

 -208 278 452,44

19 100 703 772,12

0,00

19 100 703 772,12

0,00

23 439 937 760,63

0,00

(1) A utiliser uniquement pour la présentation d’états financiers consolidés.
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SCAEK

Unité: BP01, Ouled Adouane Ain elkebira 19400

01/01/2015 31/12/2015Excercice allant au

Matricule Fiscal :

Article

0 9 8 9 0 2 6 1 99 1 0 8 3 3

1 9 4 2 0 0 12 0 1 1

26/07/18 13:47

SCAEK

Compte de resultats
      (Par nature)

Note 2015 2014

Unité:

Ventes et produits annexes

Variation stocks produits finis et en-cours

Production immobilisée

I - PRODUCTION DE L’EXERCICE

Achats consommés

Services extérieurs et autres consommations

II - CONSOMMATION DE L’EXERCICE

III-VALEUR AJOUTEE D’EXPLOITATION (I - II)

Charges de personnel

Impôts, taxes et versements assimilés

IV- EXCEDENT BRUT D’EXPLOITATION

Autres produits opérationnels

Autres charges opérationnelles

Dotations aux amortissements

Reprise sur pertes de valeur et provisions

V- RESULTAT OPERATIONNEL

Produits financiers

Charges financières

(1) A utiliser uniquement pour la présentation d’états financiers consolidés.

8 453 844 795,67

(6 384 459,39)

71 760 975,39

(1 844 416 064,84)

(672 462 270,26)

(1 099 712 851,80)

(118 029 275,02)

81 233 885,71

(7 120 641,18)

(613 216 905,25)

13 788 277,85

4 107 933 879,93

152 171 845,30

(299 869,24)

Subventions d’exploitation 1 731 000,01

(2 516 878 335,10)

6 004 073 976,58

8 520 952 311,68

4 786 331 849,76

15

7

8

19

20

21

5

17

23

8 198 404 832,92

39 351 619,18

0,00

(1 814 202 282,89)

(589 862 882,64)

(1 097 439 540,51)

(138 208 400,62)

70 869 793,70

(36 384 327,41)

(502 425 002,12)

21 074 848,50

3 967 266 804,35

181 428 873,95

(14 861,20)

1 618 000,00

(2 404 065 165,53)

5 835 309 286,57

8 239 374 452,10

4 599 661 345,44

VI- RESULTAT FINANCIER

VII- RESULTAT ORDINAIRE AVANT IMPOTS (V + VI)

Impôts exigibles sur résultats ordinaires

Impôts différés (Variations) sur résultats ordinaires

VIII- RESULTAT NET DES ACTIVITES ORDINAIRES

Eléments extraordinaires (produits) (à préciser)

Eléments extraordinaires (charges)) (à préciser)

IX- RESULTAT EXTRAORDINAIRE

X- RESULTAT NET DE L’EXERCICE

Part dans les résultats nets des sociétés mises en équivalence (1)

XI- RESULTAT NET DE L’ENSEMBLE CONSOLIDE (1)

Dont part des minoritaires (1)

Part du groupe (1)

TOTAL DES PRODUITS DES ACTIVITES ORDINAIRES

TOTAL DES CHARGES DES ACTIVITES ORDINAIRES

151 871 976,06

4 259 805 855,99

(812 143 477,00)

(39 890 891,60)

8 768 146 320,54

(5 560 374 833,15)

0,00

3 207 771 487,39

0,00

0,00

0,00

0,00

3 305 138 306,93

0,00

0,00

0,00

0,00

23

24

11

24

3 207 771 487,39

0,00

181 414 012,75

4 148 680 817,10

(676 007 117,00)

(28 935 393,17)

8 512 747 968,25

(5 207 609 661,32)

0,00

0,00

3 305 138 306,93

0,00

0,00

 Participation des travailleurs aux bénéfice (138 600 000,00)(200 000 000,00)

Dotations aux provisions (153 082 586,96) (185 529 853,76)5

%

3,00%

0,00%

4,06%

-16,28

0,21%

1 917,

0,00%

0,00

-34,57

0,00

20,14

14,00

0,00%

37,86

-116,2

0,00

4,69%

22,05

1,67%

2,89%

-80,43

3,12%

3,55%

6,77%

-16,13

-2,95

2,68%

0,00

6,98%

0,00%

-2,95

-17,49

44,30

14,62

3,42%

-14,60
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