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كل مسؤولي وإطارات وموظفي وحدة اإلسمنت بسور الغزالن الذين وفروا لنا مختلفالتسهيالت في تربصنا التطبيقي.
-إلى كل من ساهم من قريب أو من بعيد في إعداد هذا العمل.

إهداء

اهدي هذا العمل المتواضع إلى:

اعز الناس إلى قلبي الوالدين العزيزين حفظهما اهلل ورزقهما موفور الصحة؛وأدامهما تاجا على رأسي؛ فهم أولى الناس بالمعروف.
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ويتجاوز عن سيئاتهم.
وإلى كل من يسعى طالبا للعلم لينير دربه ودرب اآلخرين.-إلى كل أفراد عائلتي.
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مقدمة
مقدمة
يغلب على احمليط الذي تنشط فيو ادلؤسسات التنافس الشديد يف ظل بيئة اقتصادية متغرية على الدوام؛ وىو ما ينطبق
سواء يف داخل تراب دولة معينة أو على ادلستوى الدويل؛ إضافة إىل بروز تأثري متغريات تتجاوز حدود دولة لتشمل أغلب
الدول؛ وىو ما يفرض على ادلؤسسات التأقلم مع سلتلف التغريات اليت يؤدي عدم مواكبتها إىل هتديد استمرار ادلؤسسة
وخاصة منها اإلنتاجية واليت هتدف باألساس لتحقيق الربح وىذا لن يتأتى إال باجتماع عدة عوامل على رأسها العامل
البشري وادلادي حيث التفاعل بني ىاذين العاملني يؤدي بالضرورة إىل نتائج واليت ترتجم بطبيعة احلال إىل معلومات تبني
ىذا التفاعل ؛ وىنا يربز الدور الرئيسي الذي تلعبو ادلعلومات وليس أي معلومات؛ فلمعلومة ادلضبوطة وادلرصودة بطريقة
أفضل ىي اليت تأيت أكلها مع وجوب مراعاة أن تكون ىذه األخرية عنصر لرإرااد ال للتضليل وىذه ادلعلومات سواء
كانت اقتصادية أو مالية أو زلاسبية باختالف وجهة النظر؛ حيث إن مرآهتا العاكسة ىي القوائم ادلالية اليت جيب أن
تؤدي إىل الوصول جلعلها واجهة للمؤسسة خاصة الرحبية منها.
وىو ما يربز الغاية لوضع معايري تضبط ىذه القوائم ادلالية واالنتقال من اإلفصاح إىل مستوى أعلى يتمثل يف اإلبالغ
ادلايل لضمان خلق توازن لكل األطراف ادلستعملة للقوائم ادلالية؛ وبالتايل االنعكاس االجيايب على ادلؤسسة من جهة فيما
خيص صورهتا وخلق انطباع جيد لدى األطراف األخرى ادلستعملة للقوائم ادلالية ،تكون ذات افافية ومصداقية عالية.
وىنا يربز الدور الذي ميكن أن تلعبو العناصر الغري قابلة للقياس والتكميم أي العناصر ادلعنوية واليت ميكن التعبري عنها
مبصطلح أدق يتمثل يف فارق احليازة.
وبالتايل فإن ضبط القوائم ادلالية من جراء تطبيق معايري اإلبالغ ادلايل الدولية يؤثر يف ادليزانية وىذا ما ينعكس على فارق
احليازة وبالتايل الوصول إىل تكميم ىذا األخري وإعطاءه قيمة.
إشكالية البحث:
من خالل التقدمي السابق ميكن أن نطرح اإلاكالية التالية:
فيما يتمثل األثر احملاسيب الناتج عن تطبيق معايري اإلبالغ ادلايل الدولية على ادليزانية؛ وانعكاسو على فارق احليازة؟
ويتفرع عن اإلاكالية األسئلة الفرعية التالية:
 ما ادلقصود مبعايري اإلبالغ ادلايل الدولية؟ كيف يتم القياس واإلفصاح عن األصول ادلعنوية؟ -ما ىي ادلراحل الواجب إتباعها لتطبيق طريقة فائض القيمة؟

ب

مقدمة
الفرضيات:
 تعترب معايري اإلبالغ ادلايل الدولية مقاييس للحكم على القوائم ادلالية من عدة جوانب. يتم قياس األصول ادلعنوية وفق ضوابط معينة وىذه الضوابط يتم اإلفصاح عنها؛ وبالتايل إعطاء رؤية واضحة حوذلا. إن تطبيق طريقة فائض القيمة حلساب فارق احليازة تبدأ بتحديد األصول الصافية مث تصحيحها مرورا بتعيني األصولاالقتصادية وصوال لتكميم فارق احليازة انتهاء بإعطاء قيمة للمؤسسة.
أسباب اختيار الموضوع:
مت اختيار ىذا ادلوضوع لالعتبارات التالية:
االعتبارات الموضوعية:
تسليط الضوء على ادلوضوع؛أمهية ادلوضوع بالنسبة للمؤسسة وسلتلف الفاعلني فيها سواء داخل أو خارج ادلؤسسة.االعتبارات الذاتية:
 الرغبة باإلدلام هبذا ادلوضوع من الناحية النظرية والتطبيقية.أهداف الدراسة:
التعرف على معايري اإلبالغ ادلايل الدولية. إبراز ادلستوى ادلمكن أن تصل إليو ادلؤسسة يف حال ما إذا طبقت ىذه ادلعايري خاصة الدول السائرة يف طريق النمووعلى رأسها اجلزائر.
 تسليط الضوء على جانب األصول ادلعنوية اليت تأخذ حيزا قليال من االىتمام على العكس من األصول ادلادية اليتتشغل اىتمام الفاعلني على مستوى ادلؤسسة.
 إظهار الدور الذي تلعبو األصول ادلعنوية وتأثريه من خالل الرفع من مستوى األداء العام للمؤسسة وحتقيق األىدافمن خالل االستغالل األمثل ذلا.
 -اخلروج من ادلفهوم الضيق لألصول ادلعنوية إىل ادلفهوم الواسع؛ وعدم حصره يف عناصر معينة فقط.

ج

مقدمة
 إسقاط اجلانب النظري على التطبيقي من أجل الوصول إىل إعطاء قيمة للمؤسسة تؤدي بالضرورة إىل إظهار التأثرياالجيايب لتطبيق معايري اإلبالغ ادلايل الدولية على قوائم ادلؤسسة دتاايا وتطبيق طريقة فائض القيمة اليت تؤدي إىل إعطاء
قيمة لفارق احليازة تكون على درجة كبرية من الدقة.
حدود الدراسة:
إن ادلعلومات ادلستخدمة مرتبطة بسنة  3102ادلتعلقة مبيزانية وحدة اإلمسنت بسور الغزالن واليت تشملها الدراسة؛ إضافة
إىل معلومات مرتبطة بسنيت  3100و 3103وادلتعلقة مبيزانييت السنتني السابقتني الذكر لكن جانب أصوذلا فقط ،من
أجل ادلقارنة فقط؛ حيث دتت ىذه الدراسة على مستوى وحدة اإلمسنت بسور الغزالن.
منهج الدراسة واألدوات المستخدمة:
بغية اإلدلام اجليد بادلوضوع ومن أجل اإلجابة على اإلاكالية الرئيسية للبحث باإلضافة إىل التساؤالت ادلطروحة فإنين
سأتبع ادلنهج الوصفي يف اجلانب النظري؛ أما اجلانب التطبيقي فسوف أعتمد ادلنهج الوصفي التحليلي من خالل دراسة
حالة وحدة اإلمسنت بسور الغزالن.
أما فيما خيص األدوات ادلستخدمة مت االعتماد على ادلالحظة من خالل ادلعاينة ادليدانية؛ وادلقابلة؛ إضافة إىل سلتلف
الوثائق على مستوى ادلؤسسة؛ كما مت االعتماد على سلتلف ادلراجع من كتب ورلالت؛ إضافة إىل البحوث والدراسات
السابقة وادلواقع االلكرتونية الرمسية.
الدراسات السابقة:
دراسة (هواري سويسي  )8002صادرة عن كلية العلوم االقتصادية وعلوم التسيري وىي عبارة عن أطروحة دكتوراهبعنوان( :تقييم ادلؤسسة ودوره يف اختاذ القرار يف إطار التحوالت االقتصادية يف اجلزائر) عن جامعة اجلزائر؛ وقد دتحورت
اإلاكالية حول مدى أمهية تقييم ادلؤسسات وفعاليتو كأداة لرتايد قرارات األطراف ادلعنية بادلؤسسة كل حسب مركزه.
حيث مت الرتكيز يف ىذه األطروحة على اختاذ القرار حيث قسمت األطروحة إىل تسعة فصول حبيث تناول الفصل األول
قيمة ادلؤسسة وادلفاىيم ادلرتبطة هبا؛ أما الفصل الثاين فتطرق دلراحل عملية التقييم لعملية الشراء ليليو الفصل الثالث الذي
تطرق لطرق التقييم وبالضبط يف ادلبحث الثالث حيث تناول الطرق ادلرتكزة على فائض القيمة لكن مل تكن زلل دراسة.
أما الفصل الرابع فتطرق للبورصة وربطها بادلؤسسة مث الفصل اخلامس الذي تناول جانب األوراق ادلالية؛ ليسلط الضوء
على القرار يف الفصل السادس ليليو الفصل السابع الذي تناول اق االستبيان كمرحلة لدراسة تقييم ادلؤسسات
لتستكمل مراحل عملية دراسة تقييم ادلؤسسات يف الفصل الثامن.
أما الفصل التاسع واألخري فقد أبرز تقييم ادلؤسسات ومت ربطو بالقرار ومدى مواكبتو للتحوالت االقتصادية.
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مقدمة
دراسة (بلخير بكاري) 8000صادرة عن كلية العلوم االقتصادية وعلوم التسيري وىي عبارة عن أطروحة دكتوراهبعنوان( :اثر التقييم ادلايل على مسار الشراكة بالنسبة دلؤسسات قطاع احملروقات يف اجلزائر) عن جامعة اجلزائر . 2
حيث دتحورت ااكاليتها حول مدى تأثري اختيار مقاربة تقييم مايل دون أخرى يف إبرام اتفاقية الشراكة بالنسبة
للوحدات التابعة دلؤسسات قطاع احملروقات يف اجلزائر حيث قسمت إىل قسم نظري حتت عنوان"مقاربات التقييم ادلايل "
من خالل التطرق للقيمة من الناحية ادلالية يف الفصل األول والتطرق دلقاربة الذمة ادلالية ومقاربة التدفقات يف الفصل
الثالث؛ ليختم القسم النظري ب تناول مقاربة الطرق ادلركبة حيث تناول ادلبحث الثاين من ىذا الفصل الطرق ادلرتكزة على
فائض القيمة وادلرتبطة مبوضوع دراستنا إال انو مل يكن زلل دراسة.
ليتم يف القسم التطبيقي تطبيق عملية التقييم ادلايل للوحدات الوطنية خلدمات اآلبار يف إطار الشراكة وفق مقاربة الذمة
ادلالية ومقاربة التدفقات.
وجتدر اإلاارة انو ويف حدود اطالع الباحث مل جيد دراسة تناولت فارق احليازة أو التقييم وفق مقاربة الطرق ادلركبة يف
اقها ادلرتبط بفائض القيمة؛ حيث أن معظم الدراسات تتناول طريقة فائض القيمة ضمن مقاربة الطرق ادلركبة كإاارة
إليها يف اجلانب النظري دون إخضاعها للدراسة.
هيكل الدراسة:
مت تناول ىذا ادلوضوع من خالل تقسيمو إىل ثالثة فصول كالتايل:
الفصل األول :حيث يتضمن ىذا الفصل حملة حول معايري اإلبالغ ادلايل الدولية من خالل تقسيمو إىل أربعة مباحث
حيث يتناول ادلبحث األول التوحيد احملاسيب وسلتلف مراحلو وتطوراتو؛ أما ادلبحث الثاين فيشتمل معايري اإلبالغ ادلايل
من ادلعيار األول إىل غاية ادلعيار اخلامس كشطر أول؛ ليليو ادلبحث الثالث الذي يتناول الشطر الثاين من ادلعايري وذلك

من ادلعيار السادس إىل ادلعيار العاار وأخريا ادلبحث الرابع الذي يستكمل بقية معايري اإلبالغ ادلايل الدولية من ادلعيار
احلادي عشر إىل غاية ادلعيار اخلامس عشر.
الفصل الثاني :حيث يتمحور ىذا الفصل حول القياس واإلفصاح عن األصول ادلعنوية من خالل مخسة مباحث؛ حيث

ادلبحث األول يتضمن عموميات حول األصول ادلعنوية من مفهوم وخصائص وتصنيف وأنواع مث التطرق للميزانية.

ليليو ادلبحث الثاين الذي يتضمن اإلطار ادلفاىيمي لتقييم ادلؤسسة من خالل التطرق للقيمة يف اقها احملاسيب وادلايل
مرورا مبراحل عملية التقييم ومبادئها؛ مث ادلبحث الثالث الذي تناول أحد مقاربة تقييم ادلؤسسة وادلتمثلة يف مقاربة الذمة
ادلالية من خالل سلتلف الطرق ادلرتبطة هبا؛ بعده مباارة يأيت ادلبحث الرابع الذي تناول مقاربة التدفقات من خالل
التطرق لبعض طرق مقاربة التدفقات.

ه

مقدمة
وأخريا ادلبحث اخلامس الذي تناول مقاربة الطرق ادلركبة من خالل تناول طريقة فائض القيمة دون بقية الطرق اليت تندرج
يف ىذه ادلقاربة.
الفصل الثالث :مت التطرق يف ىذا الفصل إىل دراسة حالة وحدة اإلمسنت بسور الغزالن؛ حيث تضمن أربع مباحث

فادلبحث األول تناول حملة تارخيية حول ادلؤسسة وتعريف ادلؤسسة.

أما ادلبحث الثاين فقد تناول تعريف مديريات ادلؤسسة ليليو ادلبحث الثالث الذي يشتمل على تشخيص مديريات
ادلؤسسة؛ وأخريا ادلبحث الرابع الذي مت فيو تطبيق طريقة فائض القيمة على ادلؤسسة ادلعنية بالدراسة.

و

الفص ـ ـ ـ ـ ـ ـل األول:
لمحة حول معايير
اإلبالغ المالي الدولية

الفصل األول :لمحة حول معايير اإلبالغ المالي الدولية

تمهيد:
لقد كان لتطور عامل االقتصاد وادلال األثر البالغ على ادلؤسسات سواء يف دولة معينة أو عدة دول؛ ومع بروز عدة
متغريات مؤثرة يف حميط ىذه ادلؤسسات ووجود قصور يف األنظمة احملاسبية وجتاوز ادلؤسسات حلدود الدول وبروز أمهية
ادلعلومة كفاصل للنجاح حيث أصبحت ادلعلومات يف كثري من األحيان تتحكم يف مصري ادلؤسسات ومع بروز ادلؤسسات
العمالقة يف العامل واجهت ىذه ادلؤسسات مشاكل ناجتة عن اختالف ادلمارسات احملاسبية بني الدول.
وىو ما ولد فك رة وضع معايري حتظى بالقبول العام على ادلستوى الدويل وبالتايل تسهيل عمل ادلؤسسات من جهة ومن
جهة أخرى حتكم وتضبط القوائم ادلالية مبا يليب احتياجات خمتلف مستخدمي القوائم ادلالية؛ وىو ما سوف نتطرق لو يف
فصلنا ىذا حيث خصصنا حيزا للتوحيد احملاسيب من خالل إظهار خمتلف اجلوانب ادلرتبطة بو والذي يعترب انطالقة ادلعايري
الدولية سواء معايري احملاسبة الدولية أو معايري اإلبالغ ادلايل الدولية واليت تشرف على إصدارىا ىيئات دولية؛ ليليو عرض
معايري اإلبالغ ادلايل الدولية من خالل ادلبحث األول و إىل غاية ادلبحث الرابع واألخري من ىذا الفصل مع الرتكيز على
جوانب معينة من ادلعايري دون أخرى.
مع اإلشارة إىل أن ادلعايري ادلشار إليها وخاصة معايري اإلبالغ ادلايل الدولية ىي من ادلعيار األول إىل ادلعيار اخلامس عشر
مع صياغة وفق نظرة الباحث سواء من حيث ترتيب إدراج ادلعلومات أو تسلسلها.
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الفصل األول :لمحة حول معايير اإلبالغ المالي الدولية

الفصل األول :لمحة حول معايير اإلبالغ المالي الدولية
إف بروز فكرة وضع معايًن دولية موحدة يقودنا للحديث عن سلتلف جوانب التوحيد احملاسيب الدولية.

المبحث األول :التوحيد المحاسبي الدولي
سوؼ نتطرؽ دلختلف ادلعلومات اليت تؤدي إىل إبراز سلتلف العناصر ادلرتبطة بالتوحيد احملاسيب.

المطلب األول :ماىية التوحيد المحاسبي الدولي
.1مفهوم التوحيد المحاسبي الدولي:
حسب  1AFNORفإ ف التوحيد احملاسيب يشمل سن رلموعة من القواعد اليت تسمح بتنظيم أدوات ونواتج العملوبتوحيدىا وتبسيطها.
"يشًن التوحيد احملاسيب إىل احلالة اليت يكوف فيها كل شيء متجانس أو غًن متباين فهو حيتوي التماثل الذي يعين أف2
تكوف كل ادلبادئ وادلمارسات احملاسبية واحدة ".
وىو ما يقودنا للحديث عن شليزات التوحيد احملاسيب وىي كاآليت:

3

رلموعة من اإلصالحات اخلاصة باحملاسبة إضافة إىل تعاريف دقيقة لكل حساب على حدى؛مناذج من قوائم ادلعلومات احملاسبية الدورية؛موجو ليستجيب دلميزات اقتصاد العامل ادلتقدـ واحلاجة األساسية احليوية للمعلومات واالتصاؿ؛عادلية تصنيف التدفقات االقتصادية وعادلية تعميم ادلعاجلة االلكورونية للبيانات..2مبررات التوحيد المحاسبي:
لقد كاف لعملية التوحيد احملاسيب الدويل عدة مربرات من شاهنا إظهار الدافع من التوحيد؛ حيث سوؼ نتناوؿ االختالؼ
يف األنظمة احملاسبية؛ ادلصدر واألشكاؿ وطرؽ ذباوز االختالؼ.

2

AFNOR : ASSCIATION française de normalisation

زلمد ادلربوؾ أبو زيد ،المحاسبة الدولية وانعكاساتها على الدول العربية ،دار اتراؾ للطباعة والنشر ،مصر ،2005 ،ص267 :

 3مداين بلغيث  ،إشكالية التوحيد المحاسبي  -تجربة الجزائر  ،-جامعة قاصدي مرباح – ورقلة  ، -رللة الباحث  ،العدد األوؿ  ، 2002 ،ص ص:
53-52
3
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الفصل األول :لمحة حول معايير اإلبالغ المالي الدولية
.1.2االختالف في األنظمة المحاسبية:
حيث إف اختالؼ األنظمة احملاسبية مل يظهر إىل مع تطور وتسارع حركة التجارة الدولية وازدىارىا وتطور األسواؽ ادلالية
يف االنفتاح الذي عرفو العامل؛ وادلمارسات احملاسبية كانت ربكمها العالقات بٌن ىذه الدوؿ من جهة ونظرة كل دولة
للمحاسبة من حيث دورىا يف االقتصاد للدولة ادلعنية دبا يليب احتياجاهتا وحيقق أىداؼ معينة.
.2.2مصادر االختالف في األنظمة المحاسبية:
.1.2.2النظام القضائي:
حيث يكوف ىذا االختالؼ يف االعتماد إما على تشريع يصدر مبادئ عامة وبالتايل وجود رلاؿ واسع لتقدير القضاة أو
تشريع مفصل وبالتايل إلغاء تقدير القضاة.
.2.2.2طرق تمويل المؤسسات:
حيث زبتلف حسب ادلنظومة حبيث:
يف ادلنظومة االصللوسكسونية تعتمد يف سبويلها على السوؽ ادلايل (توفًن معلومات عن األداء والتدفقات ادلالية يفادلؤسسات).؛ أما الفرانكفونية فتعتمد يف سبويلها على البنوؾ(ترتكز على مبدأ احلذر ومحاية ادلقرضٌن).
.3.2.2النظام الجبائي:
حيث االختالؼ يكوف فيما يلي:
يف ادلنظومة االصللوسكسونية تكوف حسابات الربح مستقلة عن احلسابات االجتماعية للمؤسسة وأمهية ادلسائل اجلبائيةتتبع ثقافة ادلؤسسة؛ أما ادلنظومة الفرانكفونية فلعكس فيما خيص االستقاللية بٌن احلسابات باستثناء األعباء ادلسجلة
زلاسبيا.
.4.2.2عوامل قيمية وثقافية أخرى:
 حيث إف ىذه العوامل مرتبطة باألساس بكل من مستوى ومكانة التعليم والتكوين احملاسيب؛ إضافة اىل البحث العلمي1
التطبيقي وادلستوى الثقايف للمجتمع.

 1مداين بلغيث؛ التوافق المحاسبي الدولي :المفهوم – المبررات و األىداف؛ جامعة قاصدي مرباح–ورقلة-؛رللة الباحث؛ العدد الرابع؛ 2006؛ ص
ص117-115:
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الفصل األول :لمحة حول معايير اإلبالغ المالي الدولية
شلا سبق تتضح لنا أشكاؿ االختالؼ يف األنظمة احملاسبية وىي:
مدى اإلفصاح أو اإلبالغ عن ادلعلومة احملاسبية يف كال ادلنظومتٌن؛القياس احملاسيب وضوابطو حسب كل من ادلنظومتٌن؛قياس النتيجة ودرجة ومدى ارتباطها باجلباية؛مسار وطبيعة عملية التوحيد احملاسيب يف كال ادلنظومتٌن والذي ربكمو ضوابط وإجراءات ناذبة عن االختالفات اجلوىريةبٌن ادلنظومتٌن.
كما ذبدر اإلشارة إىل أف ىناؾ مشاكل مرتبطة أساسا باالختالؼ احلاصل بٌن األنظمة احملاسبية من دولة إىل أخرى
واليت ديكن ذباوزىا من خالؿ ما يلي:
االعوراؼ ادلتبادؿ (ادلعاملة بادلثل فيما خيص القواعد احملاسبية ادلطبقة عند الدخوؿ ألسواؽ مالية أجنبية)؛التوافق احملاسيب الدويل من خالؿ معايًن ربظى بقبوؿ دويل عاـ؛االعوراؼ ادلعياري ادلتبادؿ من خالؿ زلاولة التوفيق بٌن ادلعايًن الدولية والوطنية السائدة يف دولة ما مع تقدديها ضمنمالحقها جداوؿ توضح ىذا التوفيق بينهما.
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.3تاريخ ومراحل التوحيد المحاسبي الدولي:
بدا االىتماـ ادلتزايد بالتوحيد احملاسيب خاصة وضع معايًن وقواعد زلاسبية من طرؼ اذليئات ادلهنية منذ بداية النصف
3
الثاين من القرف ادلاضي2ومن بٌن أىم ادلنظمات صلد:
.1.3على المستوى الدولي نجد:
االرباد الدويل للمحاسبٌن؛جلنة ادلعايًن احملاسبية الدولية؛رللس معايًن احملاسبة الدولية. 1نبيل قليل ،أىمية تدفقات الخزينة في تعزيز اإلفصاح في القوائم المالية في ظل تطبيق النظام المحاسبي المالي ،رسالة مقدمة ضمن متطلبات نيل
شهادة ادلاجستًن ،كلية العلوـ االقتصادية والتجارية وعلوـ التسيًن ،جامعة اجلزائر  ،3اجلزائر ،2012ص30 :
 2خلضر عالوي ،معايير المحاسبة الدولية ،دار األوراؽ الزرقاء العادلية ،اجلزائر ،2012 ،ص21 :
3

زلمد بوتٌن ،المحاسبة المالية ومعايير المحاسبة الدولية ،دار األوراؽ الزرقاء العادلية ،اجلزائر ،2010 ،ص12 :
5
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 .2.3على مستوى الواليات المتحدة األمريكية:
ادلعهد األمريكي للمحاسبيٌن القانونيٌن؛مجعية احملاسبة األمريكية؛ىيئة معايًن احملاسبة ادلالية؛جلنة تداوؿ األوراؽ ادلالية. .3.3على مستوى بريطانيا :معهد احملاسبٌن يف بريطانيا وويلز.

1

.4أىداف التوحيد المحاسبي الدولي:
ىناؾ عدة أىداؼ من وراء التوحيد احملاسيب نوجزىا فيما يلي:

2

إجياد إطار نظري وعملي ينظم وحيكم ادلمارسات والتقارير احملاسبية على مستوى دويل؛إجياد نوع من االتساؽ يف ادلمارسات احملاسبية على ادلستوى الدويل لتسهيل ادلقارنة؛إعطاء والوركيز عل الطابع الدويل للقوائم ادلالية والرفع من مستوى الثقة يف ىذه القوائم ادلالية؛-توفًن احللوؿ للمشاكل احملاسبية ادلطروحة.

المطلب الثاني :نشوء معايير المحاسبة الدولية
إف نشوء معايًن احملاسبة الدولية كانت لو عدة دوافع سوؼ نتطرؽ ذلا يف العناصر التالية الذكر.
.1دوافع وضع معايير المحاسبة الدولية:
قبل التطرؽ ذلاتو الدوافع ذبدر اإلشارة إىل أف التباين يف ادلمارسات احملاسبية كاف لو دور يف بروز الدوافع اليت سامهت يف
3
وضع ىذه ادلعايًن وىذا التباين يكوف يف:
تباين يف ربقيق اإليراد وربميل ادلصروفات إضافة إىل التباين يف ادلصطلحات احملاسبية؛ 1زلمد بوتٌن؛ المحاسبة المالية ومعايير المحاسبة الدولية ،مرجع سبق ذكره؛ ص12:
2

ىشاـ دغموـ  ،إعداد القوائم المالية وفق المعايير الدولية للمحاسبة ودوره في تحقيق التنمية  ،رسالة مقدمة ضمن متطلبات نيل شهادة ادلاجستًن ،

معهد العلوـ االقتصادية والتجارية وعلوـ التسيًن  ،جامعة حيي فارس – ادلدية  ، -اجلزائر  ، 2009 ،ص 25 :

 3مأموف محداف ،معايير المحاسبة الدولية ،ىيئة األوراؽ واألسواؽ ادلالية بالتعاوف مع مجعية احملاسبٌن ،سوريا ،2009،ص ص 5-4 :
6

الفصل األول :لمحة حول معايير اإلبالغ المالي الدولية
 تباين يف أسس التقومي والقياس احملاسيب وإعداد القوائم ادلالية وتوحيدىا.وىو ما يقودنا للحديث عن دوافع وضع معايًن احملاسبة الدولية وادلتمثلة يف:
عودلة االقتصاد ومنو ربرير التجارة اخلارجية واالستثمار الدويل ادلباشر؛تطور األسواؽ ادلالية العادلية واخلصخصة يف بعض دوؿ العامل؛تغًنات يف أنظمة النقد الدولية وتعاظم قوة الشركات ادلتعددة اجلنسيات لتشمل أصقاع العامل؛-أمهية معايًن احملاسبة جعلت ادلنظمات ادلهنية يف كثًن من دوؿ العامل هتتم بوضع معايًنىا.

1

.2بوادر وضع معايير المحاسبة الدولية:
إف بوادر وضع معايًن احملاسبة الدولية قد ذبلت يف:

2

مبادرات رلمع احملاسبٌن القانونيٌن يف الواليات ادلتحدة األمريكية لوضع معايًن للتدقيق منذ 1939؛تشكيل ىيئة أو رللس دلعايًن احملاسبة ادلالية يف الواليات ادلتحدة األمريكية منذ عاـ 1973كتطوير لصيغة ادلبادئاحملاسبية ادلقبولة عموماGAAPاليت كاف قد بدا العمل هبا منذ عاـ1932؛
وىو ما ساىم يف بروز االختالؼ يف ادلمارسات احملاسبية يف سلتلف دوؿ العامل ويف نفس الوقت ساىم التباين السابق
الذكر يف جعل البعض ينادي بضرورة توحيد ادلمارسات احملاسبية يف سلتلف دوؿ العامل وقد بدأت احملاوالت للتوحيد
مع بدايات القرف ادلاضي واليت سامهت بشكل كبًن يف التأكيد على أمهية تطوير ادلعايًن احملاسبية الدولية.
.3مؤتمرات وضع معايير المحاسبة الدولية:
سوؼ نتناوؿ أىم ادلؤسبرات احملاسبية الدولية وىي:

3

.1.3المؤتمر المحاسبي الدولي األول:
عقد يف الواليات ادلتحدة األمريكية عاـ  1904وتناوؿ توحيد القوانٌن احملاسبية بٌن الدوؿ.

1مأموف محداف؛ معايير المحاسبة الدولية ،مرجع سبق ذكره؛ ص ص6-5:
 2نفس ادلرجع السابق ،ص ص 7-6 :
3

خلضر عالوي ،معايير المحاسبة الدولية ،مرجع سبق ذكره ،ص ص 23-22 :
7

الفصل األول :لمحة حول معايير اإلبالغ المالي الدولية
.2.3المؤتمر المحاسبي الدولي الثالث:
عقد يف الواليات ادلتحدة األمريكية عاـ 1929وتناوؿ كل من:
االستهالؾ وادلستثمر واالستهالؾ وإعادة التقومي إضافة إىل السنة التجارية والطبيعية. .3.3المؤتمر المحاسبي الدولي الرابع عشر:
عقد يف الواليات ادلتحدة األمريكية عاـ 1992وتعلق دبوضوع دور احملاسبٌن يف االقتصاد وعرؼ مشاركة مكثفة من عدة
دوؿ يف العامل أوربية منها وعربية.
 .4.3المؤتمر المحاسبي الدولي السادس عشر:
عقد عاـ 2002يف ىونغ كونغ حيث تناوؿ نقاشات حوؿ 90عنواف كالشمولية وأخالقيات ادلهنة إىل اثر اقتصاد ادلعرفة
على مهنة احملاسبة.
.5.3المؤتمر المحاسبي الدولي السابع عشر:
عقد عاـ 2006بوركيا وكاف ربت شعار ربقيق النمو واالستقرار االقتصادي والدور الذي تلعبو احملاسبة يف تطوير الدوؿ.
.4نتائج عقد مؤتمرات معايير المحاسبة الدولية:
لقد أسفرت ىذه ادلؤسبرات اليت كانت نتيجة الضغوط ادلتزايدة من مستخدمي القوائم ادلالية عن تشكيل منظمات
استهدفت وضع معايًن دولية وهتيئة ادلناخ الالزـ لتطبيق ىذه ادلعايًن ومن أىم ىذه ادلنظمات ذات الطابع الدويل صلد كل
من االرباد الدويل للمحاسبيٌن( )IFACوجلنة ادلعايًن احملاسبية الدولية ( )IASCإضافة إىل رللس معايًن احملاسبة
1
الدولية ( )IASBىذه ادلنظمات سوؼ نتطرؽ ذلا يف العناصر التالية.

المطلب الثالث :ىيئات وضع معايير المحاسبة الدولية
ىناؾ العديد من ادلنظمات الدولية اخلاصة وادلتمثلة يف كل من االرباد الدويل للمحاسبٌن وجلنة ادلعايًن احملاسبية
الدولية باإلضافة إىل رللس معايًن احملاسبة الدولية واليت سوؼ نتطرؽ ذلا يف مطلبنا ىذا.

 1خلضر عالوي؛ معايير المحاسبة الدولية؛ مرجع سبق ذكره ،ص ص24-23:
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الفصل األول :لمحة حول معايير اإلبالغ المالي الدولية
.1االتحاد الدولي للمحاسبين:
ىي منظمة عادلية دلهنة احملاسبة تأسست يف أكتوبر1977من اجل تطوير وتعزيز مهنة احملاسبة وتقدمي خدمات ذات
جودة عالية وىي منظمة عادلية غًن حكومية ال هتدؼ إىل الربح كما تتعاوف مع سلتلف ادلنظمات وذلك بالتنسيق معها
يبلغ عدد اعظائها 157عضو من  122دولة وىو ما ديثل  2.5مليوف زلاسب ودبوجب اتفاؽ بٌن االرباد و جلنة
ادلعايًن احملاسبية الدولية حيث أصبح االرباد يشرؼ على ىذه األخًنة اليت تصدر معايًن زلاسبية دولية ومن مهامو:

1

إصدار معايًن ادلراجعة الدولية ومعايًن خدمات التأكيد؛إصدار معايًن رقابة اجلودة و قواعد السلوؾ ادلهين؛إصدار قواعد وضوابط التعليم ادلستمر.ويضم االرباد يف عضويتو عدة دوؿ من العامل باإلضافة إىل بعض اذليئات احملاسبية يف بعض الدوؿ العربية مثل:
البحرين مصر و العراؽ.
.2لجنة المعايير المحاسبية الدولية:
مت تشكيل ىذه اللجنة عاـ 1973عن طريق اتفاؽ بٌن ىيئات زلاسبية مهنية من اسوراليا؛ كندا؛ فرنسا ؛ أدلانيا؛ الياباف؛
2
ادلكسيك؛ ىولندا؛ ادلملكة ادلتحدة؛ ايرلندا و الواليات ادلتحدة؛ ومن بٌن أىم مهامها :
إصدار معايًن زلاسبية والعمل على تشجيع الدوؿ على تطبيقها؛العمل على ربقيق التوافق بٌن منظمات ادلعايًن احملاسبية و اإلجراءات ادلتعلقة بعرض القوائم ادلالية..3مجلس معايير المحاسبة الدولية :
إف رللس معايًن احملاسبة الدولية كانت نتيجة إلعادة ىيكلة جلنة ادلعايًن احملاسبية الدولية وذلك ابتداء من عاـ2001
حيث مت إنشاء رللس معايًن احملاسبة الدولية ويضم ستة عشر عضوا يعينوف من طرؼ األمناء يف اللجنة السابقة لعدة
سنوات.
 1فتيحة بكطاش  ،دوافع توحيد المعايير المحاسبية الدولية في ظل العولمة –حالة الجزائر  ، -أطروحة دكتوراه  ،كلية العلوـ االقتصادية والتجارية وعلوـ
التسيًن  ،جامعة اجلزائر  ، 3اجلزائر؛  ، 2011ص ص 84-83 :

 2عبد القادر روتاؿ  ،التوجو نحو تطبيق المعايير المحاسبية والمالية الدولية في المؤسسات الجزائرية  ،رسالة مقدمة ضمن متطلبات نيل شهادة ادلاجستًن
 ،كلية العلوـ االقتصادية وعلوـ التسيًن ،جامعة اجلزائر  ،اجلزائر  ، 2009 ،ص 73 :
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الفصل األول :لمحة حول معايير اإلبالغ المالي الدولية
ومن مهاـ اجمللس ما يلي:

1

إعداد ونشر ادلعايًن احملاسبية الدولية واإلشراؼ على اجلانب التقين للمؤسسة باإلضافة إىل إعداد برامج العمل؛تصميم مشروع أويل للمعيار وإعداد بياف لسرب اآلراء وطرحو على اجلهات ادلختصة دلعاجلة اجلوانب التقنية منو؛ادلصادقة النهائية على التفاسًن ادلقدمة من طرؼ اللجنة الدائمة للتفاسًن واليت تضم أربعة عشر عضوا..4تطبيق معايير المحاسبة الدولية على مستوى العالم:
زبتلف مسامهات الدوؿ من حيث تطوير ادلعايًن على حسب ظروؼ وبيئة كل دولة ومنو صلد:

2

دوؿ تشارؾ يف صياغة مشاريع ادلعايًن الدولية؛دوؿ تساىم يف إصدار ادلعيار وذلا حق التصويت يف اجمللس؛دوؿ تكتفي بإبداء رأيها يف مشروع ادلعيار؛-دوؿ تلتزـ هبذه ادلعايًن دوف أف يكوف ذلا دور يف اإلصدار.

المطلب الرابع :عموميات حول معايير المحاسبة الدولية
إف إصدار ادلعايًن الدولية مل يكن من دراسة وحيدة فقط بل كاف نتيجة تراكمات ناذبة عن تغًنات من شأهنا التأثًن عن
القوائم ادلالية بشكل كبًن جدا؛ وىو ما يقودنا إىل وجوب معرفة سلتلف اجلوانب ادلرتبطة دبعيار احملاسبة الدويل.
.1تعريف معيار المحاسبة الدولي:
ديكن تعريف ادلعيار احملاسيب على انو مقياس أو منوذج أو مبدأ أساسي يؤدي بالضرورة إىل ربديد الطريقة السليمة لتحديد
وقياس وعرض واإلفصاح عن عناصر القوائم ادلالية وبٌن تأثًن العمليات واألحداث والظروؼ على ادلركز ادلايل للمؤسسة
3
ونتائج أعماذلا.

 1نور الدين كومين ،آثار تطبيق المعايير المحاسبية الدولية على حساب المؤسسة وكيفية االنتقال إلى النظام المحاسبي المالي الجديد ،رسالة مقدمة
ضمن متطلبات نيل شهادة ادلاجستًن ،كلية العلوـ االقتصادية والتجارية ،جامعة اجلزائر  ،3اجلزائر ،2010 ،ص 15
2
3

مأموف محداف ،معايير المحاسبة الدولية ،مرجع سبق ذكره ،ص ص 15-14 :

بدوف مؤلف ،معايير المحاسبة الدولية ،األوراؽ الزرقاء العادلية ،اجلزائر ،2008 ،ص8 :
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الفصل األول :لمحة حول معايير اإلبالغ المالي الدولية
.2خلفيات إنشاء معيار المحاسبة الدولي:
ديكن إدراج اخللفيات التالية وىي:

1

تسهيل عملية ازباذ القرارات لعدـ الوقوع يف صعوبة ادلقارنة بٌن البدائل ادلتاحة؛ إضافة لتجنب اخلطأ يف عملية ازباذالقرارات لتفادي عدـ مصداقية القوائم ادلالية للمؤسسة بناءا على طرؽ زلاسبية غًن سليمة،
اجتناب التعقيد لضماف االستفادة من ادلعلومات اليت تقدمها القوائم ادلالية..3اإلطار الفكري للمحاسبة المالية ومعاييرىا
هتتم معايًن احملاسبة بشكل عاـ بتحديد أساسيات الطرؽ السليمة لتحديد وقياس وعرض وإيضاح عناصر القوائم ادلالية
وتأثًن العمليات عليها ويتعلق ادلعيار احملاسيب الدويل عادة بعنصر معٌن من عناصر القوائم ادلالية ويربز تأثًن ىذا
العنصر وتتحقق أىداؼ احملاسبة بتحديد طبيعة ادلعلومات ادلستهدفة واليت تليب احتياجات ادلستفيدين وبالتايل هتتم
2
مفاىيم احملاسبة ادلالية بتعريف طبيعة ونوعية ادلعلومات ادلنتجة بواسطة احملاسبة ادلالية .
.4مختصر معايير اإلبالغ المالي الدولية
حيث سوؼ نتناوؿ ادلعايًن التالية:

3

 .1.4المعيار األول :تبني المعايير الدولية للتقارير المالية ألول مرة ( )IFRS 1
حيث يتضمن ىذا ادلعيار سلتلف اإلجراءات والقواعد الواجب إتباعها عند تبين ادلعايًن ألوؿ مرة من أجل خلق انسجاـ
بٌن القوائم ادلالية ادلعدة لالستخداـ العاـ وادلعايًن الدولية.
 .2.4المعيار الثاني :الدفع على أساس األسهم( ) IFRS 2
حيث يتناوؿ إصدار األسهم وحقوقها ومتطلبات اإلفصاح عن ذلك.
 .3.4المعيار الثالث :تجميع األعمال( )IFRS3
يتناوؿ طريقة الشراء يف عملية االندماج والتقومي بواسطة القيمة العادلة لكل األصوؿ.
 .4.4المعيار الرابع :عقود التأمين( )IFRS 4
حيث يتطرؽ لعقود التأمٌن وإعادة التأمٌن.
1
2
3

بدوف مؤلف ،معايير المحاسبة الدولية ؛مرجع سبق ذكره ؛ ص 9 :
نفس المرجع السابق ؛ ص01:
المرجع السابق ؛ ص-ص 26- 26:
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الفصل األول :لمحة حول معايير اإلبالغ المالي الدولية
 .5.4المعيار الخامس :األصول غير المتداولة المقتناة للبيع والعمليات غير المستمرة ( )IFRS 5
تطرؽ لألصوؿ غًن ادلتداولة اليت مت حيازهتا بغرض البيع.
 .6.4المعيار السادس :استكشاف وتقييم الموارد الطبيعية ( )IFRS 6
تطرؽ الستكشاؼ وتقومي األصوؿ اخلاصة بالنفط والثروات ادلعدنية األخرى.
 .7.4المعيار السابع :األدوات المالية اإلفصاح ( )IFRS 7
تناوؿ اإلفصاح عن األدوات ادلالية .
 .8.4المعيار الثامن :القطاعات التشغيلية( ) IFRS 8
تطرؽ إىل وجوب نشر اآللية اخلاصة بالقطاعات اليت ستقدمها.

1

 .9.4المعيار التاسع :األدوات المالية  -التصنيف والقياس)IFRS 9 (-
حيث يعاجل عمليات تصنيف وقياس األدوات ادلالية اليت عاجلها ادلعيار احملاسيب الدويل رقم 39؛ مع بعض التعديالت.
 .1..4المعيار العاشر :البيانات المالية الموحدة() IFRS 10
يتناوؿ ىذا ادلعيار ادلبادئ ادلرتبطة بعرض وإعداد قوائم مالية موحدة دلؤسسة تسيطر على مؤسسة أخرى.
 .11.4المعيار الحادي عشر :الترتيبات المشتركة() IFRS11
يعاجل الورتيبات ادلشوركة وسلتلف الكيفيات حملاسبة ىذا النوع.
 .12.4المعيار الثاني عشر :اإلفصاح عن الحصص في المؤسسات األخرى() IFRS12
يعاجل ىذا ادلعيار اإلفصاح عن مصاحل ادلؤسسة وادلرتبطة بأطراؼ أخرى وسلتلف تأثًناهتا على ادلؤسسة.
 .13.4المعيار الثالث عشر :قياس القيمة العادلة () IFRS 13
حيث تطرؽ للقيمة العادلة واإلطار ادلنفصل لقياسها ووضع متطلبات اإلفصاح وتبين ىيكل جديد للقيمة العادلة.

 1بدوف مؤلف  ،معايير المحاسبة الدولية؛ مرجع سبق ذكره  ،ص ص 63-62 :

2

 2محزة العرايب  ،المعايير المحاسبية الدولية والبيئة الجزائرية  ،أطروحة دكتوراه  ،كلية العلوـ االقتصادية والتجارية وعلوـ التسيًن  ،جامعة أزلمد بوقرة -
بومرداس  ، -اجلزائر  ، 2013 ،ص ص 106-103 :
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.14.4المعيار الرابع عشر  :حسابات التأجيل المنتظمة() IFRS 14
حيث تطرؽ ىذا ادلعيار إىل تنظيم احلسابات ادلؤجلة للمؤسسات اليت تطبق ألوؿ مرة معايًن لإلبالغ ادلايل الدولية.

1

 .15.4المعيار الخامس عشر :اإليرادات من العقود مع الزبائن() IFRS 15
حيث تناوؿ سلتلف جوانب اإليرادات ادلرتبطة بالعقود مع الزبائن واليت تكوف ادلؤسسة طرفا يف ىذا العقد وشروط العقد
2
وسلتلف متطلبات اإلفصاح ألطراؼ العقد.
شلا سبق يتضح لنا أف معايًن اإلبالغ ادلايل الدولية أوسع وأمشل من ادلعايًن احملاسبية الدولية سواء من حيث التطرؽ
للمواضيع أو من حيث طريقة تناوذلا ومعاجلتها وىو ما سوؼ نتطرؽ لو يف ادلبحث التايل.

المبحث الثاني :ماىية معايير اإلبالغ المالي الدولية
سوؼ نتطرؽ دلختلف ادلعايًن بشكل سلتصر على اعتبار أف موضوعنا مرتبط دبوضوع معٌن يرتبط بادلعايًن من جانب
معٌن وليس بادلعايًن حبد ذاهتا بالشكل التفصيلي.

المطلب األول :تبني معايير اإلبالغ المالي الدولية ألول مرة
تناوؿ ادلعيار عدة جوانب نوجزىا فيما يلي :

3

.1ىدف المعيار وحقل تطبيقو:
يهدؼ ىذا ادلعيار إىل ضماف أف ربتوي القوائم ادلالية األوىل وادلعدة وفق ادلعايًن على معلومات تكوف على درجة عالية
من اجلودة لتحقيق االستفادة منها وقابليتها للمقارنة.
وينطبق ىذا ادلعيار على القوائم ادلالية للمؤسسة اليت مل تعرض قبل تاريخ تطبيق ادلعايًن قوائم مالية سابقة وفق ىذه ادلعايًن
وال تتماشى مع معيار احملاسبة الدويل رقم " 01عرض القوائم ادلالية " من حيث ادلتطلبات وكانت معدة وفق معايًن
زللية وطنية يشمل كشوفها ادلالية السابقة األحدث.
ذبدر اإلشارة إىل أف ىذا ادلعيار ال ينطبق على تغًنات السياسات احملاسبية اليت قامت هبا ادلؤسسة اليت طبقت مسبقا
ادلعايًن الدولية إلعداد التقارير ادلالية .
1

INTERNATIONAL ACCUNTING STANDARDS BOARD , INTERNATIONAL REPARTING STANDARD 14
( IFRS 14 ) :Regulatory Deferral Accounts, 2014 , PARAGRAPH 1
2
INTERNATIONAL ACCUNTING STANDARDS BOARD , INTERNATIONAL REPARTING STANDARD 15
( IFRS 15 ) :Revenue from Contracts with Customers, 2014 ,PARAGRAPH 1

3

خلضر عالوي  ،معايير المحاسبة الدولية  ،األوراؽ الزرقاء العادلية  ،اجلزائر  ، 2012 ،ص ص 61-59 :
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.2تعريف أىم المصطلحات:
إف ادلعيار يعرؼ تاريخ التحوؿ إىل ادلعايًن الدولية إلعداد التقارير ادلالية على انو بداية فورة عرض معلومات مقارنة كاملة
وىذا التاريخ ىو نفس تاريخ ادليزانية االفتتاحية وفق ىذه ادلعايًن كما اقر ادلعيار بوجوب االلتزاـ بادلعايًن األخرى بشكل
فردي من تاريخ تبين ادلعايًن مع مراعاة اإلعفاءات ادلرتبطة دبختلف ىذه ادلعايًن واليت تناولتها حسب اجلانب الذي عاجلو
ادلعيار .
.3االعتراف والقياس:
تطرؽ ادلعيار إىل كل من االعوراؼ والقياس حيث اوجب على ادلؤسسة أف تعورؼ باألصوؿ واخلصوـ وفق ادلعايًن الدولية
مع العكس يف حالة بعض البنود واليت ال تسمح هبا بعض ادلعايًن الدولية وإبراز الفروقات الناذبة.
أما القياس فقد اوجب ادلعيار على إبراز كافة التغًنات الناذبة عن االنتقاؿ إىل ادلعايًن الدولية واإلفصاح على طبيعة
التعديالت وتقدمي تفسًنات زبص ادلركز واألداء ادلايل للمؤسسة وتدفقاهتا النقدية .
.4اإلفصاح:
بصفة عامة نص ادلعيار على اإلفصاح الكامل الذي يكفل توفًن ادلعلومات اليت من شاهنا إبراز كافة التغًنات والفروقات
1
احلاصلة والناذبة عن تبين ادلعايًن الدولية للتقارير ادلالية من حيث الكيفية وسلتلف ادلعلومات ادلرتبطة هبا .

المطلب الثاني :الدفع على أساس األسهم
لقد تناوؿ ىذا ادلعيار ادلعامالت على األسهم بصفة تفصيلية من خالؿ :

2

.1ىدف المعيار وحقل تطبيقو:
إف اذلدؼ من ادلعيار ىو إيضاح ادلعلومات الالزمة يف التقارير ادلالية للمؤسسة عندما تدخل يف صفقة يكوف فيها السداد
على شكل أسهم كما يعاجل إصدار األسهم وحقوؽ األسهم وبالتايل فهو ينطبق على مجيع معامالت السهم خاصة
تسويات ادللكية والتسويات النقدية .

 1خلضر عالوي؛ مرجع سبق ذكره؛ ص ص62-61:

 2ىيين قاف جريوننج  ،معايير التقارير المالية الدولية – دليل التطبيق  ، -ترمجة طارؽ محاد  ،الدار الدولية لالستثمارات الثقافية  ،مصر  ، 2006 ،ص ص
141-135 :
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.2تعريف أىم المصطلحات:
يعرؼ ادلعيار أداة حقوؽ ادللكية على انو عقد يثبت حصة متبقية يف أصوؿ ادلؤسسة بعد خصم مجيع االلتزامات على
ادلؤسسة ويعرؼ معاملة دفع على أساس السهم على أهنا ادلعاملة اليت ربصل فيها ادلؤسسة على سلع أو خدمات مقابل
أدوات حقوؽ ادللكية أو ربصل على سلع وخدمات مع االلتزاـ مع ادلورد على ربديد ادلبالغ على أساس أسعار أسهم
ادلؤسسة أو أي أدوات حقوؽ ادللكية األخرى.
.3االعتراف والقياس:
اوجب ادلعيار على قياس معامالت الدفع على أساس األسهم بالقيمة العادلة مع مراعاة أف تكوف القيمة العادلة ألدوات
ادللكية اليت صدرت أو تصدر على أساس أسعار السوؽ ونفس الشيء خليارات األسهم مع استخداـ منوذج تسعًن اخليار
يف حالة غياب أسعار السوؽ .
.4العرض واإلفصاح:
نص ادلعيار يف شقو ادلرتبط بالعرض واإلفصاح على ضرورة اإلفصاح عن ادلعلومات اليت من شاهنا أف تعطي صورة واضحة
ودقيقة دلستخدمي القوائم ادلالية عن كل ما خيص فهم طبيعة كل العمليات ادلرتبطة بالدفع على أساس األسهم مع األخذ
بعٌن االعتبار للصعوبات اليت ديكن مواجهتها خاصة يف جانب القياس باستعماؿ القيمة العادلة لعمليات الدفع على
أساس األسهم.

المطلب الثالث :تجميع األعمال
لقد جاء ىذا ادلعيار ليحل زلل ادلعيار الصادر يف  2004وأىم ما جاء فيو:

1

.1ىدف المعيار وحقل تطبيقو:
يهدؼ ىذا ادلعيار إىل ربسٌن مالئمة وإمكانية االعتماد وقابلية مقارنة ادلعلومات اليت توفرىا ادلؤسسة معدة التقرير يف
قوائمها ادلالية عن ذبميع األعماؿ وآثاره.
حيث ينطبق ىذا ادلعيار على كل معاملة أو حدث آخر يستويف تعريف ذبميع األعماؿ وال ينطبق على:
-إنشاء مشروع مشورؾ؛

 1اذليئة السعودية للمحاسبٌن القانونيٌن ،المعيار الدولي للتقرير المالي  ،3متاح علىWWW.SOCPA.COM:؛ مت االطالع عليو يف :
 2014/11/30على الساعة 14:30 :
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شراء أصل أو رلموعة أصوؿ تشكل أعماال زبضع لسيطرة مشوركة كما ال ينطبق على عملية شراء مؤسسة استثماريةأي أف ادلؤسسة جيب أف ربدد إف كانت ادلعاملة أو احلدث ىو ذبميع مع تطبيق طريقة االستحواذ.
.2تعريف أىم المصطلحات:
عرؼ ادلعيار ذبميع األعماؿ على انو معاملة أو حدث آخر تكتسب فيو مؤسسة مستحوذة السيطرة على واحدة أو أكثر
من األعماؿ وذلك بتحديد ادلؤسسة ادلستحوذة واألعماؿ ادلستحوذ عليها كما تطرؽ للشهرة وإثباهتا وقياسها.
.3االعتراف والقياس:
حيث تطرؽ ادلعيار دلبدأ اإلثبات والذي يشمل األصوؿ القابلة للتحديد مع فصلها عن الشهرة و نفس الشيء يف شق
االلتزامات مع األخذ بعٌن االعتبار الرتباط بعض األصوؿ و االلتزامات دبعايًن أخرى تلزـ بذلك مع مراعاة االستثناء
فيما خيص ادلخصصات وااللتزامات احملتملة والواردة يف ادلعيار احملاسيب الدويل رقم.37
وأيضا نص ادلعيار على مبدأ القياس حبيث ألزـ أف تقاس األصوؿ القابلة للتحديد ادلقتناة و االلتزامات اليت مت ربملها
بالقيمة العادلة واليت تعرؼ على أهنا السعر الذي سيستلم لبيع أصل أو سيدفع لتحويل التزاـ يف معاملة نظامية بٌن
ادلشاركٌن يف السوؽ يف تاريخ القياس مع مراعاة االستثناءات ادلرتبطة بادلعيار الدويل للتقرير ادلايل رقم  02ورقم05
واالستثناءات من مبدأ القياس واإلثبات واليت تتعلق بادلعيار احملاسيب رقم  12ورقم .19
.4اإلفصاح:
نص ادلعيار على وجوب تقدمي كافة ادلعلومات واإلفصاح بشكل يعطي صورة وافية عن عملية ذبميع األعماؿ وأثارىا على
ادلؤسسة من كافة اجلوانب.

1

1اذليئة السعودية للمحاسبٌن القانونيٌن ،المعيار الدولي للتقريرالمالي ،3متاح على  WWW.SOCPA.COM:؛ مت االطالع عليو يف :
 2014/11/30على الساعة 14:30 :
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المطلب الرابع :عقود التأمين
لقد تطرؽ ادلعيار لعقود التأمٌن بطريقة تفصيلية وفق ما يلي:

1

.1ىدف المعيار و حقل تطبيقو:
لقد تناوؿ ىذا ادلعيار عقود التأمٌن حيث يهدؼ إىل ربديد كيفية التقرير عن عقود التأمٌن من طرؼ ادلؤسسة ادلصدرة
ذلاتو العقود(مؤسسات التأمٌن).
 حقل تطبيق ىذا ادلعيار ىو كل عقود التأمٌن الواردة و الصادرة و األدوات ادلالية اليت تصدرىا مع التقديرات ادلشاركةادلستقبلية مع استثناء ضمانات ادلنتج الصادرة مباشرة و الواردة يف ادلعيار احملاسيب الدويل رقم 17و 18وأصوؿ و
التزامات صاحب العمل دبقتضى خطط منافع ادلوظفٌن دبوجب ادلعيار احملاسيب الدويل 19و كذلك زلاسبة األدوات ادلالية
دبوجب معياري احملاسبة الدولية رقم ()32و(.)39
.2تعريف أىم المصطلحات:
وقد عرؼ ادلعيار عقد التأمٌن على أنو العقد الذي يقبل دبوجبو طرؼ (مؤسسة التأمٌن) سلاطر تأمٌن ىامة لطرؼ آخر
(ادلؤمن لو).
.3االعتراف و القياس:
وقد نص ادلعيار على إمكانية تغيًن السياسات احملاسبية لعقود التأمٌن بالنسبة للمؤمن إذا نتج عن ذلك عرض لقوائم
مالية أكثر مالئمة و ليست أقل موثوقية أو أكثر موثوقية وليست أقل مالئمة.
ونص ادلعيار على مراعاة ما يلي:

2

مبدأ احليطة و احلذر يف عقود التأمٌن؛زلاسبة الظل للحد من االعوراؼ بالربح أو اخلسارة الومهية؛ادلشتقات ادلدرلة و عمليات فصلها عن عقدىا األصلي مع وجوب قياسها بالقيمة العادلة مع مراعاة سلتلف التغًنات؛عدـ ذبميع مكونات وديعة فيما خيص عقد التأمٌن ادلكوف من جزء التأمٌن و جزء كوديعة ويكوف الفصل إال يف حالةإمكانية قياس كل جزء بصفة مستقلة؛
1زلػمد أبو نصار و محيدات مجعة ،معايير المحاسبة واإلبالغ المالي الدولية ،دار وائل للنشر والتوزيع ،األردف ،2008 ،ص ص 749-746:
2نفس ادلرجع السابق ،ص ص750-749:
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.3االعتراف و القياس:
كما نص ادلع يار على أف األصوؿ غًن متداولة ادلقتناة للبيع تصنف كذلك إذا كانت القيمة الدفورية لألصل ديكن
1
اسوردادىا من خالؿ بيع األصل و ليس من خالؿ االستخداـ ادلستمر مع وجوب توفًن الشروط التالية:
االلتزاـ خبطة البيع و قابلية األصل للبيع ووضع برنامج رلدي لتحديد ادلشوري؛احتماؿ البيع وارد بشكل كبًن وتسويقو بفعالية لبيعو مع تعيٌن اجملموعة ادلتخلص عنها؛ونص ادلعيار على القياس بالقيمة الدفورية عند التصنيف ادلبدئي لألصوؿ غًن متداولة أو اجملموعة ادلتخلص منها
وبعد تصنيفها كمق تناة للبيع تقاس وفق القيمة األقل بٌن القيمة الدفورية و العادلة مطروح منو تكاليف البيع مع مراعاة كل
اخنفاض ،كما جيب على ادلؤسسةإبراز التغًن يف خطة البيع.
وقد أوجب ادلعيار على عرض األصوؿ ادلقتناة للبيع و األصوؿ االلتزامات يف اجملموعة ادلراد التخلص منها يف منت ادليزانية
بشكل منفرد.
.4اإلفصاح:
وقد ألزـ ادلعيار باإلفصاح عن كافة ادلعلومات عن العناصر التالية:

2

التصنيفات السابقة الذكر؛معلومات حوؿ توحيد مجيع ادلعلومات التابعة؛معلومات حوؿ العمليات غًن مستمرة؛معلومات عن عرض الربح واخلسارة يف قائمة الدخل؛معلومات عرض صايف التدفقات النقدية يف قائمة التدفقات النقدية مع مراعاة عدـ التصنيف بأثر رجعي؛-معلومات حوؿ كافة التعديالت.

 1خالد مجاؿ اجلعارات ،معايير التقارير المالية الدولية؛ مرجع سبق ذكره  ،ص ص 427-425 :
2نفس ادلرجع السابق  ،ص ص 429-428 :
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المبحث الثالث :تتمة معايير اإلبالغ المالي الدولية
سوؼ نتطرؽ يف مبحثنا ىذا دلعايًن اإلبالغ ادلايل الدولية األخرى.

المطلب األول :استكشاف و تقييم الموارد المعدنية
أىم ما جاء يف ادلعيار ىو :

1

.1الدافع من المعيار و مجال تطبيقو:
إف اذلدؼ من ادلعيار وصف كيفية التقرير ادلايل عن الكشف عن ادلصادر الطبيعية ،وينطبق ىذا ادلعيار على نفقات
االستكشاؼ و التقييم ادلتعلقة بكشف عن ادلصادر الطبيعية.
.2أىم المفردات:
يعرؼ ادلعيار االستكشاؼ و التنقيب عن ادلوارد الطبيعية على أهنا عملية البحث عن مصادر طبيعية بعد احلصوؿ
على احلق القانوين للقياـ بذلك يف منطقة معينة وذبدر اإلشارة إال أف ادلعيار مل يتضمن أية متطلبات مرتبطة باالعوراؼ
بتكاليف االستكشاؼ و التنقيب عن ادلصادر الطبيعية وترؾ احلرية الجتهاد ادلؤسسة يف تبين سياسة زلاسبية معينة.
.3القياس:
نص ادلعيار على قياس تكاليف االستكشاؼ و التقييم ادلرمسلة كأصل بالتكلفة وفق سياسة معينة للرمسلة تعتمدىا
ادلؤسسة أما القياس الالحق فيكوف سواءًا بالبقاء وفق طريقة التكلفة أو استعماؿ منوذج إعادة التقييم و تصنف تكاليف
التقييم و االستكشاؼ و التنقيب كأصوؿ ملموسة أو غًن ملموسة حسب النوع.
.4اإلفصاح:
ينص ادلعيار على اإلفصاح عن كل ادلعلومات اليت من شأهنا أف ربدد و توضح كل ادلبالغ ادلعورؼ هبا يف القوائم ادلالية و
الناشئة عن تكاليف التنقيب و التقييم و االستكشاؼ عن ادلصادر الطبيعية مع إتباع سلتلف ادلعاجلات على حسب
ادلصدر الطبيعي ونوعو مثل :نفط أو غاز .

1

زلمد أبو نصار ومحيدات مجعة ،معايير المحاسبة واإلبالغ المالي الدولية؛ مرجع سبق ذكره  ،ص ص 774-770 :
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المطلب الثاني :األدوات المالية (اإلفصاح)
تناوؿ ادلعيار اإلفصاح من خالؿ العناصر التالية :

1

.1الدافع من المعيار و مجال تطبيقو:
إف الدافع إلصدار ىذا ادلعيار ىو إظهار سلتلف ادلعلومات ادلرتبطة باألدوات ادلالية يف القوائم ادلالية بطريقة تسمح
بتقييم وإبراز أمهية األدوات ادلالية مع إظهار كافة ادلعلومات ادلرتبطة بادلخاطر الناذبة عن التعامل هبذه األدوات ادلالية.
كما أف حقل تطبيق ادلعيار الدويل للتقرير ادلايل رقم( )07يشمل كافة أنواع األدوات ادلالية ما عدى االستثناءات
ادلرتبطة بكل من ادلعيار احملاسيب الدويل رقم( IAS)19ومعيار اإلبالغ ادلايل رقم()02و()03و(.)04
.2أىم المفردات:
نالحظ أف ادلعيار مرتبط باألداة ادلالية اليت يعرفها ادلعيار على أهنا عقد يؤدي إىل نشوء أصل مايل دلؤسسة ما أو أداة
حقوؽ ملكية أو التزاـ مايل دلؤسسة أخرى.
.3اإلفصاح و االعتراف و القياس:
نص ادلعيار على وجوب ذبميع األدوات ادلالية إىل فئات متماثلة مع وجوب اإلفصاح عن طبيعة و مقادير التدفقات دبا
يف ذلك أسس االعوراؼ و القياس و السياسات احملاسبية ادلختلفة ادلتعلقة هبذه األدوات.
كما نص ادلعيار على وجوب اإلفصاح عن ادلعلومات ادلرتبطة بأمهية األدوات ادلالية و ادلعلومات حوؿ طبيعة و نطاؽ
ادلخاطر الناذبة عن سلاطر األدوات ادلالية و الذي يشمل بالضرورة سياسة التحوط مع مراعاة اإلفصاحات اليت ال يتم
االعوراؼ هبا و ادلرتبطة بادلعيار احملاسيب الدويل رقم(.)39
كما ذبدر اإلشارة إىل أف اإلفصاحات ادلهمة اليت تربز أمهية األدوات ادلالية تكوف على مستوى ادليزانية و قائمة الدخل
و قائمة التغًن يف حقوؽ ادللكية مع تقدمي اإلفصاحات ادلتعلقة باألدوات ادلالية و ىو ما خيص كل من اإلفصاحات
النوعية و الكمية و افصاحات أخرى مرتبطة بادلخاطر.

 1نواؿ صباحيي  ،اإلفصاح المحاسبي في ظل معايير المحاسبة الدولية (  ) IAS , IFRSوآثره على جودة المعلومة  ،رسالة مقدمة ضمن متطلبات
نيل شهادة ادلاجستًن  ،كلية العلوـ االقتصادية والعلوـ التجارية  ،جامعة اجلزائر  ، 2011 ، 3ص ص 93-90 :
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المطلب الثالث :القطاعات التشغيلية
أىم ما جاء بو ادلعيار ديكن ادراجها يف العناصر التالية الذكر.
 .1الدافع من المعيار ومجال تطبيقو:
إف الدافع من ادلعيار ىو الوصوؿ إىل إفصاح ادلؤسسة عن معلومات يستطيع من خالذلا مستخدـ قوائمها ادلالية من تقدمي
طبيعة أنشطة األعماؿ اليت تقوـ هبا ادلؤسسة وآثارىا ادلالية و احمليط االقتصادي الذي تعمل فيو .
ورلاؿ تطبيقو ىو القوائم ادلالية ادلنفصلة أو الفردية دلؤسسة باإلضافة إىل القوائم ادلالية ادلوحدة جملموعة ذلا مؤسسة يف
1
كلتا احلالتٌن يتم تداوؿ أدوات ديوهنا أو حقوؽ ملكيتها يف سوؽ عاـ.
.2أىم المفردات:
وقد عرؼ ادلعيار القطاع التشغيلي على أنو أحد مكونات ادلؤسسة حيث يقوـ بأعماؿ قد ربقق إيرادات ويورتب عنها
مصروفات دبا يف ذلك معامالت تتم مع مكونات أخرى للمؤسسة نفسها حبيث أف ادلسؤوؿ عن القطاع يسمى مدير
القطاع والذي يؤدي أحد الوظائف ادلرتبطة بالقطاع التشغيلي يسمى متخذ القرارات التشغيلية الرئيس.
.3االعتراف و القياس:
نص ادلعيار على التقرير بشكل منفصل عن كل قطاع تشغيلي أو مجع ما بٌن سلتلف القطاعات التشغيلية مع مراعاة
ضوابط التجميع و ادلتمثلة يف:

2

طبيعة ادلنتجات و اخلدمات والعمليات اإلنتاجية؛نوع أو فئة عمالء منتجاهتا و خدماهتا باإلضافة إىل الطرؽ ادلستخدمة لتوزيع منتجاهتا؛طبيعة البيئة القانونية إذا كاف ذلك منطبق مع األخذ بعٌن االعتبار للحدود الكمية الواردة يف الدليل التفصيلي للمعيارالدويل للتقرير ادلايل رقم( )08مع إمكانية مجع قطاعات استوفت احلدود الكمية مع قطاعات مل تستويف احلدود الكمية
باإلضافة إىل ذلك فقد نص ادلعيار أف ادلبلغ الذي يقرر عنو لكل بند من بنود القطاع ديثل القياس من أجل ازباذ قرار
زبصيص ادلوارد للقطاع و تقومي أدائو.
 1اذليئة السعودية للمحاسبٌن القانونيٌن ،المعيار الدولي للتقرير المالي  ، 8متاح على ، WWW.SOCPA.COM :مت االطالع يف
 2015/01/03على الساعة14:30 :
2اذليئة السعودية للمحاسبٌن القانونيٌن ،المعيار الدولي للتقرير المالي  ، 8متاح على ، WWW.SOCPA.COM :مت االطالع يف
 2015/01/03على الساعة14:30 :
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.4اإلفصاح:
كما نص ادلعيار على وجوب اإلفصاح على ما يلي:

1

معلومات عامة مرتبطة بالقطاع؛معلومات عن أصوؿ والتزامات القطاع ادلعين دوف بقية القطاعات؛معلومات عن ادلنتجات و خدمات القطاع ادلعين،معلومات عن العمالء الرئيسيٌن؛معلومات معاد عرضها مرتبطة أساسا بتغًن اذليكل التنظيمي الداخلي للقطاع التشغيلي؛معلومات عن ادلناطق اجلغرافية الذي يغطيها القطاع؛معلومات مرتبطة أساسا بعملية إجراء ادلطابقات لكل من رلموع إيرادات القطاع التشغيلي ادلعين مقارنة مع إيراداتادلؤسسة ورلموع قياسات ربح أو خسارة القطاعات اليت يتم التقرير عنها،
معلومات يتم اإلشارة إليها مرتبطة حباالت عدـ القدرة على توفًن معلومات للتقرير عن القطاع التشغيلي ادلعين وذلكسواءًا الرتفاع تكلفتها بشكل كبًن أو كانت ادلعلومات غًن متاحة ؛
كما ذبدر اإلشارة إىل وجوب اإلفصاح عما سبق لكل فورة تعرض عنها قائمة دخل شاملة.

المطلب الرابع :األدوات المالية
أىم ما جاء بو ادلعيار ديكن ادراجها يف العناصر التالية الذكر.
.1الدافع من المعيار ومجال تطبيقو:
يهدؼ ىذا ادلعيار إىل وضع األسس وادلبادئ ادلرتبطة باإلبالغ ادلايل عن األصوؿ ادلالية واليت تؤدي بالضرورة إىل عرض
معلومات مالئمة ومفيدة دلستخدمي القوائم ادلالية من اجل تقييم مبالغ وتوقيت ومدى التأكد من التدفقات النقدية
2
ادلستقبلية للمؤسسة.
1اذليئة السعودية للمحاسبٌن القانونيٌن  ،المعيار الدولي للتقرير المالي  ، 8متاح على، WWW.SOCPA.COM :مت االطالع يف
 2015/01/03على الساعة14:30 :
2زلمد أبو نصار ومجعة محيدات ؛ معايير المحاسبة واإلبالغ المالي الدولية-الجوانب النظرية والعملية-؛ الطبعة الثالثة؛ دار وائل للنشر والتوزيع؛2014؛
ص ص749-748:
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حيث يدخل يف نطاؽ ادلعيار كل األصوؿ ادلالية اليت عاجلها ادلعيار احملاسيب الدويل رقم (" )39األدوات ادلالية االعوراؼ
1
والقياس ".
.2االعتراف والقياس:
 .1.2االعتراف المبدئي باألصول المالية:
يتم االعوراؼ باألصوؿ ادلالية يف قائمة ادلركز ادلايل عندما تكوف ادلؤسسة طرفا يف األحكاـ التعاقدية ألداة مالية مع إثباهتا
لعمليات شراء وبيع األصوؿ ادلالية باستخداـ تاريخ التعامل أو تاريخ التسوية.
 .2.2التصنيف:
يصنف معيار اإلبالغ ادلايل الدويل رقم ( )09األصوؿ ادلالية إىل صنفٌن مها:

2

أصوؿ مالية مقاسة بالتكلفة ادلطفأة؛أصوؿ مالية مقاسة بالقيمة العادلة مع اإلشارة إىل أف الفئة الثانية ربتوي على أصوؿ مالية بالقيمة العادلة من خالؿالربح أو اخلسارة وأخرى من خالؿ الدخل الشامل اآلخر ويتم التصنيف ضمن العنصر و عند االقتناء و عندما تصبح
ادلؤسسة طرؼ دبوجب ارتباط تعاقدي مع الغًن مع مراعاة العناصر التالية الذكر.
 .1.2.2نموذج أعمال المؤسسة إلدارة أصولها المالية :
ويقصد هبا طريقة شلارسة ادلؤسسة لنشاطها ادلرتبط بإدارة موجوداهتا ادلتعلقة بالعمليات الفعلية اليت تتم على ىذه
ادلوجودات ادلالية والذي حيدده مسؤويل اإلدارة الرئيسيٌن بصفة أساسية ،وال يرتبط بأداة مالية منفردة بل دبحفظة
ادلوجودات بصفة عامة مع ربديد الغاية من استخداـ زلفظة استثمارات إما بإدارهتا شلا يؤدي إىل االستفادة من تدفقاهتا
النقدية التعاقدية وإما بغرض ادلتاجرة لالستفادة من تغًنات القيمة العادلة .
 .2.2.2خصائص التدفق النقدي التعاقدي لألصول المالية:
وادلقصود أف التدفقات النقدية ادلولدة من طرؼ األصل ادلايل تكوف وفق تواريخ زلددة وقابلة للتحديد
كما نص ادلعيار على تصنيف األصوؿ ادلالية ادلقاسة بالتكلفة ادلطفأة إذا توفر شرطاف مها:
أف يكوف ىدؼ ادلؤسسة ىو االحتفاظ باألصل ادلايل لتحصيل تدفقاتو النقدية وليس بيعو؛ 1زلمد أبو نصار ومجعة محيدات؛ معايير المحاسبة واإلبالغ المالي الدولية-الجوانب النظرية والعملية-؛ مرجع سبق ذكره؛ ص ص749-748:
2نفس ادلرجع السابق  ،ص ص750-749 :
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أف يتضمن األصل التعاقدي تواريخ زلددة لتدفقاتو النقدية بناءا على نشاط ادلؤسسة..3القياس الالحق لألصول المالية :
نص ادلعيار على انو وبعد االعوراؼ األويل باألصوؿ ادلالية تقاس إما بالقيمة العادلة أو ادلطفأة بناءا على التصنيف ادلبدئي
1
لألصل ادلعين.
.4إعادة تصنيف األصول المالية:
-نص ادلعيار على ما يلي:

2

تطبيق إعادة التصنيف بأثر مستقبلي يف حالة إعادة تصنيف األصوؿ ادلالية دبا فيها األرباح واخلسائر أو الفوائد ادلعورؼهبا سابقا؛
ربديد القيمة العادلة لألصل ادلقاس بالقيمة العادلة يف تاريخ إعادة التصنيف مع االعوراؼ بالفروقات بٌن القيمة الدفوريةوالقيمة العادلة؛
-اعتبار القيمة العادلة يف تاريخ إعادة التصنيف ىي القيمة الدفورية اجلديدة بالنسبة لألصل ادلقاس بالتكلفة ادلطفأة.

المطلب الخامس :البيانات المالية الموحدة
.1الدافع من المعيار ومجال تطبيقو:
إف الدافع من ادلعيار الدويل للتقرير ادلايل رقم ( )10ىو وضع مبادئ لعرض و إعداد القوائم ادلالية ادلوحدة عندما تسيطر
مؤسسة على واحدة أو أكثر من مؤسسات أخرى و بالتايل فمجاؿ تطبيق ىذا ادلعيار يكوف على مجيع ادلؤسسات سواءًا
كانت مؤسسة أـ أو مؤسسة تابعة أو أكثر أي أف ادلؤسسة األـ ىي مطالبة بإعداد قوائم مالية موحدة باإلضافة إىل عدـ
3
التعامل مع ادلتطلبات احملاسبية لتجميع األعماؿ وأثره على التوحيد دبا يف ذلك الشهرة الناذبة عن التجميع.
.2أىم المفردات:
كما أف ادلعيار من أىم ادلصطلحات اليت أتى هبا ادلعيار صلد:

4

 1زلمود أبو نصار ومجعة محيدات؛ مرجع سبق ذكره  ،ص 751 :
 2نفس ادلرجع السابق؛ص754:

3اذليئة السعودية للمحاسبٌن القانونيٌن .المعيار الدولي للتقرير المالي 1.متاح علىWWW.SOCPA.COM:؛مت االطالع يف2015/02/25:
على الساعة 19:00
4

المرجع السابق
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القوائم ادلالية ادلوحدة :ىي قوائم مالية يتم عرض فيها سلتلف ادلعلومات ادلرتبطة بعناصر القوائم ادلالية لكل من مؤسسةمسيطرة و مؤسسة أو مؤسسات مسيطر عليها.
والسيطرة ىنا تعين التدخل يف السياسات ادلتبعة يف ادلؤسسة أو ادلؤسسات األخرى من طرؼ ادلؤسسة ىي يف الغالب
مؤسسة مسيطرة.
.3العرض واإلفصاح:
نص ادلعيار على ادلؤسسة األـ أف تعد قوائم مالية موحدة وذلك من خالؿ استعماؿ سياسات زلاسبية متماثلة دلختلف
أنشطتها مع وجوب أف ربدد ادلؤسسة ادلستثمرة وضعيتها إف كانت مؤسسة أـ وذلك بتوفًن شروط السيطرة على األعماؿ
ادلستثمرة فيها طرؼ ىذه ادلؤسسة.
من خالؿ ادلعيار جيب على ادلؤسسة يف ظل ادلعيار أف تراعي ما يلي:

1

تقومي السيطرة و ربديد الغرض من األعماؿ ادلستثمرة فيها و تصميمها؛ربديد السيطرة مع مراعاة األنشطة ذات الصلة و توجيهها؛ربديد احلقوؽ اليت سبنح ادلؤسسة ىذه السلطة كحقوؽ تصويت وحقوؽ أساس على سبيل ادلثاؿ مع توفًن الشروطادلرتبطة هبذه األخًنة باإلضافة حلقوؽ احلماية و شروطها مع األخذ بعٌن االعتبار لالمتيازات؛
ربديد العالقة بٌن السلطة و العوائد وفق شروط و إجراءات وقواعد زلددة ؛ربديد سلطة ازباذ القرارات و رلاذلا؛ربديد العالقة مع األطراؼ األخرى بدقة؛التأكد من توفًن اخلصائص النموذجية للمؤسسة االستثمارية بعد استفاء تعريفها.شلا سبق يتضح لنا وجوب ربقيق ادلتطلبات احملاسبية الالزمة الحتواء ما سبق وىي:

2

السياسات احملاسبية ادلتماثلة ومتطلبات القياس التفصيلية يف ادلعيار؛حقوؽ التصويت ادلمكنة وتاريخ التقرير؛ 1اذليئة السعودية للمحاسبٌن القانونيٌن؛ المعيار الدولي للتقرير المالي 1.متاح علىWWW.SOCPA.COM:؛مت االطالع يف
 2015/02/25:على الساعة 19:00

 2اذليئة السعودية للمحاسبٌن القانونيٌن ؛ المعيار الدولي للتقرير المالي  1.؛ متاح على WWW.SOCPA.COM :؛ مت االطالع يف
 2015/02/25:على الساعة 19:00
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احلصص غًن ادلسيطر عليها وحالة فقداف السيطرة عليها إضافة إىل سلتلف التغًنات اليت تؤثر على ادلؤسسة.ذبد اإلشارة إىل أف العناصر السابقة الذكر واردة يف دليل التطبيق بشكل تفصيلي بغية االطالع حيث أشرنا إىل العناصر
ادلهمة كرؤوس أقالـ فقط دوف تفصيل.

المبحث الرابع :تكملة معايير اإلبالغ المالي الدولية
سوؼ نستكمل معايًن اإلبالغ ادلايل الدولية.

المطلب األول :الترتيبات المشتركة
أىم ما جاء بو ادلعيار ديكن ادراجها يف العناصر التالية الذكر.
.1الدافع من المعيار ومجال تطبيقو:
إف الدافع من ادلعيار ىو وضع مبادئ للتقرير ادلايل من قبل ادلؤسسات اليت سبتلك حصة يف الورتيبات اليت زبضع للسيطرة
بشكل مشورؾ وبالتايل فاف ادلعيار ينطبق على مجيع ادلؤسسات اليت تكوف طرفا يف ترتيب مشورؾ.

1

.2أىم المفردات:
نص ادلعيار على أف السيطرة ادلشوركة ىي سيطرة متفق عليها بشكل تعاقدي واليت تكوف مرتبطة بقرارات متعلقة بأنشطة
معينة حيث أف القرار يتخذ باإلمجاع وبالتايل فالورتيب يكوف لطرفٌن أو أكثر تنتج عنو سيطرة مشوركة سواء يف مشروع
مشورؾ أو عملية مشوركة.

2

.3االعتراف:
ألزـ ادلعيار ربديد نوع الورتيب ادلشورؾ وقسمو إىل عملية مشوركة أو مشروع مشورؾ وكال النوعٌن يتضمن ترتيب مشورؾ
3
وفق شروط ىي كااليت:
 .1.3بالنسبة للعملية المشتركة يجب إثبات اآلتي :
أصوؿ ادلشارؾ يف العملية ادلشوركة باإلضافة إىل أصوؿ زلتفظ هبا بصفة مشوركة ونفس الشيء بالنسبة لاللتزامات؛ 1اذليئة السعودية للمحاسبٌن القانونيٌن  ،المعيار الدولي للتقرير المالي، 11متاح على WWW.SOCPA.COM:؛مت االطالع يف:
 2015/02/28على الساعة 10:45

 2اذليئة السعودية للمحاسبٌن القانونيٌن  ،المعيار الدولي للتقرير المالي، 11متاح على WWW.SOCPA.COM:؛مت االطالع يف:
 2015/02/28على الساعة 10:45
3ادلرجع السابق
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اإليراد الناتج عن بيع حصتو من ادلخرجات الناذبة عن العملية ادلشوركة مع إبراز نصيبو من اإليراد من بيع ادلخرجاتالناذبة عن العملية ادلشوركة.
 .2.3بالنسبة للمشروع المشترك يجب إثبات ما يلي:
اعتبار حصتو يف ادلشروع ادلشورؾ استثمار ؛استخداـ طريقة احلقوؽ وفق ادلعيار احملاسيب الدويل رقم  28عند احملاسبة عليو إال إذا كانت معفاة.1
وبصفة عامة جيب مراعاة ما يلي وفق ىذا ادلعيار :
الورتيبات ادلشوركة؛السيطرة ادلشوركة ؛أنواع الورتيب ادلشورؾ وأصنافو؛تقومي شروط الورتيب التعاقدي ؛تقومي احلقائق والظروؼ األخرى؛احملاسبة عن مشوريات األصوؿ يف العملية ادلشوركة؛ذبدر اإلشارة إىل أف العناصر سابقة الذكر واردة يف دليل التطبيق للمعيار بصفة تفصيلية لالطالع أكثر.

المطلب الثاني اإلفصاح عن الحصص في المؤسسات األخرى
أىم ما جاء بو ادلعيار ديكن ادراجها يف العناصر التالية الذكر.
.1الدافع من المعيار ومجال تطبيقو:
ىدؼ ىذا ادلعيار ىو أف تقوـ ادلؤسسة باإلفصاح عن كافة ادلعلومات اليت سبكن مستخدمي القوائم ادلالية من تقومي طبيعة
وادلخاطر ادلرتبطة باحلصص يف ادلؤسسات األخرى وستشمل كافة ادلؤسسات الزميلة يف الورتيبات والتابعة وادلهيكلة الغًن
ادلوحدة .
.2أىم المفردات:
نص ادلعيار أف احلصة يف ادلؤسسة األخرى ىي ارتباط تعاقدي أو غًن تعاقدي يؤدي إىل تأثر حصة ادلؤسسة ادلعنية يف
2
مؤسسة أخرى خالؿ القياـ بنشاطها .
1اذليئة السعودية للمحاسبٌن القانونيٌن  ،المعيار الدولي للتقرير المالي ، 11متاح على WWW.SOCPA.COM:؛مت االطالع يف:
 2015/02/28على الساعة 10:45

2اذليئة السعودية للمحاسبٌن القانونيٌن ؛ المعيار الدولي للتقرير المالي12؛ متاح على WWW.SOCPA.COM:؛مت االطالع يف:
 2015/03/04على الساعة 11:40

28

الفصل األول :لمحة حول معايير اإلبالغ المالي الدولية
.3اإلفصاح:
اوجب ادلعيار على ادلؤسسة أف تفصح عن ما يلي:

1

 .1.3األحكام واالفتراضات األخرى:
وتشمل كافة ادلعلومات ادلرتبطة حبصة ادلؤسسة يف مؤسسة أخرى وطبيعة السيطرة اليت سبارس بناءا على حصتها وسلتلف
التغًنات اليت تطرأ على ادلؤسسة.
 .2.3المؤسسة االستثمارية:
حيث إذا كانت ادلؤسسة األـ ترى أهنا مؤسسة استثمارية وفق شروط ومتطلبات معيار التقرير ادلايل الدويل رقم10
فيجب اإلفصاح عن ادلعلومات اليت تفسرىا ىذه الوضعية.
 .3.3الحصص في المؤسسة التابعة :
إذ جيب اإلفصاح عن ادلعلومات ادلرتبطة باحلصص يف ادلؤسسة التابعة لفهم أفضل للمجموعة اليت توحد قوائمها مع
ادلؤسسة األـ.
باإلضافة إىل اإلفصاح عن كافة ادلعلومات ادلرتبطة باحلصص يف مؤسسات تابعة غًن موحدة واحلصص يف الورتيبات
ادلشوركة و ادلؤسسات الزميلة وأيضا ادلؤسسات ادلهيكلة الغًن موحدة حيث أف ىذه احلصص تكوف مع مراعاة متطلبات
ادلعيار الدويل للتقرير ادلايل رقم .10

المطلب الثالث :قياس القيمة العادلة
.1الدافع من المعيار ومجال تطبيقو:
يهدؼ ىذا ادلعيار إىل إعطاء مفهوـ جديد للقيمة العادلة كما ينفرد ادلعيار بإعطاء صورة مستقلة لقياس القيمة العادلة.
3
شلا سبق يتضح أف تطبيقو يكوف يف حدود ما يلي:

2

عندما تتطلب أو تسمح ادلعايًن األخرى بقياس أو اإلفصاح عن قياس القيمة العادلة؛قياس القيمة العادلة مطروح منها تكاليف البيع لألصوؿ وااللتزامات باخلصوص وادلقاسة بالقيمة العادلة؛مع استثناء العناصر ادلرتبطة بكل من دلعيار الدويل للتقرير ادلايل رقم  02وادلعيار احملاسيب الدويل رقم  17ورقم  02ورقم
19و رقم  26ورقم .36
1اذليئة السعودية للمحاسبٌن القانونيٌن ؛ المعيار الدولي للتقرير المالي12؛ متاح على WWW.SOCPA.COM:؛مت االطالع يف:
 2015/03/04على الساعة 11:40
2

International, Accounting standards Board, International Reporting Standard13(IFRS13) :Fair value Measurement,
2011,paragrraph02

 3خالد مجاؿ اجلعارات  ،مختصر معايير المحاسبة الدولية  ،مداخلة مقدمة ضمن ادللتقى الدويل حوؿ ( دور معايًن احملاسبة الدولية IAS-IFRS-
IPSASيف تفعيل أداء ادلؤسسات واحلكومات  ، 2014/11/ 25- 24 ،جامعة قاصدي مرباح – ورقلة  ، -اجلزائر  ،ص 44 :
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الفصل األول :لمحة حول معايير اإلبالغ المالي الدولية
.2أىم المفردات:
حيث يعرؼ ادلعيار القيمة العادلة على أهنا" القيمة اليت ديكن استالمها لبيع أصل أو دفعها لسداد التزاـ بٌن أطراؼ على
1
اطالع وراغبة يف التعامل وفق ظروؼ السوؽ احلالية "
.3ىيكل القيمة العادلة:
قاـ ادلعيار الدويل للتقرير ادلايل رقم( )13بصياغة ىيكل للقيمة العادلة والذي بدوره يتكوف من ثالثة مستويات كالتايل:

2

 .1.3مدخالت المستوى األول :
سبثل سلتلف األسعار ادلتداولة يف األسواؽ النشطة لألصوؿ وما دياثلها واليت تتيح فرصة احلصوؿ عليها من طرؼ ادلؤسسة
يف تاريخ القياس.
 .2.3مدخالت المستوى الثاني:

ىي سبثل ماىو خارج عن إطار ادلستوى األوؿ فيما خيص األسعار ادلتداولة حبيث تكوف مالحظة بطريقة مباشرة أو غًن
مباشرة .
 .3.3مدخالت المستوى الثالث:

وىي مدخالت غًن مالحظة عن األصل أو االلتزاـ زلل القياس بالقيمة العادلة .

.4القياس واإلفصاح:
 .1.4القياس :
لقد نص ادلعيار أف كيفية قياس القيمة العادلة تكوف بالرجوع إىل اذلدؼ من القياس بالقيمة العادلة بالنسبة للمؤسسة
باإلضافة إىل األصوؿ وااللتزامات زلل القياس وحالة ادلشاركٌن يف السوؽ مع مراعاة السوؽ األويل لألصل أو االلتزاـ
3
وادلخاطر النامجة عنو باإلضافة إىل تقنيات قياس القيمة العادلة
نص ادلعيار على ثالثة طرؽ لقياس القيمة العادلة وىي:
 .1.1.4طريقة السوق:

حيث تستعمل ىذه الطريقة سلتلف ادلعلومات ادلرتبطة بالسوؽ يف حد ذاتو وادلعامالت اليت تتم على كل من األصوؿ
وااللتزامات وما ماثلها واليت تكوف زلل القياس.
1

سليم زلمد العيسي وأمٌن معتز السيد ،انعكاسات تطبيق معايير اإلبالغ المالي الدولية على جودة المعلومات المحاسبية الواردة في القوائم المالية

للشركات االستثمارية المدرجة في سوق عمان المالي ،مداخلة مقدمة ضمن ملتقى وطين حوؿ القضايا ادللحة لالقتصاديات الناشئة يف بيئة األعماؿ احلديثة
2011/04/15-14؛ كلية األعماؿ؛ اجلامعة األردنية؛ ص11:
2

OP.CIT , PARAGRAPH 72؛international accounting standard board , IFRS 13

3خالد مجاؿ اجلعارات  ،مختصر معايير المحاسبة الدولية ،مرجع سبق ذكره؛ص44:
30
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 .2.1.4طريقة التكلفة :

تبٌن ىذه الطريقة ادلبلغ ادلطلوب حاليا و الذي دياثل األصل من حيث اخلدمة واخلاضع للقياس.

 .3.1.4طريقة الدخل:
حيث تستعمل ىذه الطريقة االستحداث إلظهار مبالغ مستقبلية يف وقت حايل واليت تربز تطورات السوؽ احلالية ادلتوقعة
1
شلا سبق يتضح لنا انو وعند قياـ ادلؤسسة بقياس القيمة العادلة جيب أف يراعى ما يلي:
األصل أو االلتزاـ زلل القياس واألساس ادلالئم للقياس فيما خيص األصوؿ الغًن ادلالية؛ السوؽ األويل لألصل أو االلتزاـ باإلضافة إىل تقييم التقنيات ادلالئمة للقياس مع مراعاة توفر ادلعلومات يف السوؽ. .2.4اإلفصاح:

2

نص ادلعيار على وجوب اإلفصاح عن:
ادلعلومات اليت ديكن من خالذلا تقدير ما يتعلق باألصوؿ وادلطلوبات زلل التقدير واستخداـ مدخالت ادلستوى الثالث؛ادلعلومات ادلرتبطة باإلعفاءات واليت تشمل منافع ادلوظفٌن وخطط منافع التقاعد والقيم ادلقابلة للقيمة العادلة؛-ادلعلومات ادلرتبطة بالقياس ادلتكرر والغًن متكرر لتحديد فئات اإلفصاح.

المطلب الرابع :حسابات التأجيل المنتظمة
يطبق ادلعيار على القوائم ادلالية السنوية األوىل اليت تغطي الفورة اليت تبدأ من1جانفي  2016ويسمح بالتطبيق األبكر.

3

.1الدافع من المعيار ومجال تطبيقو:
إف اذلدؼ من ىذا ادلعيار ىو وضع أحكاـ إلعداد التقارير ادلالية ادلطبقة على أرصدة حسابات التأجيل التنظيمية اليت
تنتج عن حقيقة أف ادلؤسسة توفر السلع أو اخلدمات للزبائن حبيث يكوف فيها السعر خاضع لتنظيم ىذه األسعار أي
خاضع لتعريفة معينة تضبط السعر.

4

كما يسمح ادلعيار للمؤسسة اليت تطبق ادلعايًن الدولية للتقارير ادلالية االستمرار حبساب أرصدة التأجيل التنظيمية على
نطاؽ زلدود مع بعض التعديالت على ىذه األرصدة وفقا دلبادئ احملاسبة ادلقبولة عموما على حد سواء ووفق ادلعايًن
5
الدولية إلعداد التقارير ادلالية.

1

 OP.CIT ,PARAGRAPH 26؛international accounting standard board , IFRS 13

2خالد مجاؿ اجلعارات  ،مرجع سبق ذكره؛ ص 45 :
3

Guide de référence sur les IFRS ,Résumé des normes actuelles et des interprétations Connexes, Standard14
(IFRS14) :comptes de report règlementaires,2014,PARAGRAPH 1
4
Idem, PARAGRAPH 2
5
Ibid, PARAGRAPH 3
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.2أىم المفردات:
لقد تطرؽ ادلعيار لتعريف احلساب ادلؤجل ادلنتظم على انو إطار إلنشاء األسعار اليت تسمح بتوجيو الزبائن للسلع أو
اخلدمات اليت تقدمها ادلؤسسة مع خضوع ىذا اإلطار للرقابة من طرؼ ادلؤسسة وادلوافقة من طرؼ الزبوف بصفة
منتظمة.

1

.3العرض واإلفصاح:
نص ادلعيار على عرض و اإلفصاح عن أرصدة حسابات التأجيل ادلنتظمة بصفة منفصلة يف بياف ادلركز ادلايل؛العرض واإلفصاح عن كافة التغًنات يف أرصدة حسابات التأجيل ادلنتظمة من خالؿ الدخل الشامل؛كما نص ادلعيار على وجوب تطبيقات أخرى على أرصدة حسابات التأجيل ادلنتظمة مع مراعاة بعض االستثناءات
واإلعفاءات ادلرتبطة بأحكاـ زلددة ومضافة يف ىذا ادلعيار .

2

المطلب الخامس  :اإليرادات من العقود مع الزبائن
يطبق ادلعيار على القوائم ادلالية السنوية األوىل اليت تغطي الفورة اليت تبدأ من1جانفي 2017و يسمح بالتطبيق األبكر.

3

كما أف ادلعيار جاء ليعوض معيار احملاسبة الدويل رقم "11عقود اإلنشاء" ومعيار احملاسبة الدويل رقم "18اإليراد"
والتفسًنات دبا يف ذلك التفسًن رقم "15اتفاقيات بناء العقارات" والتفسًن رقم" 13برامج والء الزبائن" والتفسًن رقم
" 18ربويالت األصوؿ إىل الزبائن".

4

.1الدافع من المعيار ومجال تطبيقو:
إف اذلدؼ من ىذا ادلعيار ىو وصف ادلعاجلة وكيفية االعوراؼ وادلتطلبات اليت توفر كافة ادلعلومات دلستخدمي القوائم
ادلالية حوؿ اإليرادات من العقود مع الزبائن الناذبة عن ربويل خدمة أو سلعة للزبوف وتشمل كل اإليرادات الناذبة عن
ىذه العقود إال اإليرادات الغًن الناذبة عن عقد مع احد الزبائن والواردة يف معايًن أخرى تطرقت ذلا وعاجلتها.

5

1

www.iasplus.com ,consulté le 19/4/2015 à 22 :40

2

Guide de référence sur les IFRS, des normes actuelles et des interprétations connexes,Standard14(IFRS14) :comptes
de report règlementaires ,OP .cite ,PARAGRAPH 4
3
Guide de référence sur les IFRS, des normes actuelles et des interprétations connexes, standar15(IFRS15) :produits
désactivés ordinaires tirés de contrats conclus avec clients, Op.cit,PARAGRAPH1
4
Ipid,PARAGRAPH2
5
Ipid,PARAGRAPH3
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.2أىم المفردات:
لقد تطرؼ ادلعيار دلفهوـ العقد على انو اتفاؽ بٌن طرفٌن أو أكثر ينتج عنو حقوؽ والتزامات قابلة التنفيذ.

1

كما تطرؽ لتعريف حقوؽ العقد على أهنا احلقوؽ الناذبة عن العقد بٌن الزبوف وادلؤسسة واليت يتحملها أطراؼ العقد.

2

باإلضافة إىل ذلك أعطى ادلعيار تعريف دلسؤولية العقد على أهنا التزاـ ادلؤسسة بنقل أو ربويل سلعة أو خدمة للزبوف نظًن
مقابل يقدمو الزبوف.

3

.3القياس واالعتراف:
.1.3القياس:
ادلبدأ األساسي ذلذا ادلعيار ىو أف تعورؼ ادلؤسسة باإليرادات الناذبة عن ربويالت السلع أو اخلدمات للزبائن على اعتبار
4
أف ادلؤسسة تتوقع احلصوؿ على مقابل تلك السلع أو اخلدمات ولتحقيق ذلك جيب وعند القياس القياـ دبا يلي:
ربديد العقد مع الزبوف؛ربديد سعر الصفقة يف العقد؛زبصيص سعر الصفقة فيما خيص التزامات األداء بصفة منفصلة عن العقد؛قياس اإليرادات من جراء األنشطة بصفة عادية على اعتبار أف ادلؤسسة قد أصلزت ما ىو مطلوب يف التزامات األداء..2.3االعتراف:
نص ادلعيار على االعوراؼ ب:

5

االعوراؼ بأف العقد ىو مادة ذبارية أي انو من ادلتوقع أف يؤدي إىل تغًن توقيت أو كمية التدفقات النقدية ادلستقبلية واألخطار ادلرتبطة هبا؛
االعوراؼ بكل احلقوؽ اخلاصة لكل أطراؼ العقد ؛االعوراؼ بكل الشروط ادلرتبطة بالدفع فيما خيص السلع أو اخلدمات؛1

International accounting standard board , International Reporting Standard15(IFRS15): Revenue from Contracts
with customers,2014,,PARAGRAPH130
2
Ibid,PARAGRAPH131
3
Ibid, PARAGRAPH132
4
Guide de référence sur les IFRS, Op.cit, PARAGRAPH6
5
Ibid, PARAGRAPH7
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االعوراؼ بوجود الرغبة بالوفاء بااللتزامات من أطراؼ العقد ومن االستفادة من احلقوؽ التعاقدية ذلذا العقد؛ االعوراؼ باحتماؿ إمكانية إعادة النظر يف التزامات وحقوؽ العقد وسعر الصفقة الناذبة عن تقدمي خدمات أو سلع1
مع الزبوف.
.4العرض واإلفصاح:
نص ادلعيار على عرض واإلفصاح عن كافة ادلعلومات ادلرتبطة باإليرادات من العقود مع الزبائن واليت من شأهنا إبراز كافة
2
اجلوانب يف ىذا اإلطار دبا يف ذلك كل التغًنات على ىذه العقود وأثارىا دلستخدمي القوائم ادلالية.

1

Ibid, PARAGRAPH7
international accounting standard board , International Reporting Standard15(IFRS15):Revenue from Contracts
with customers, Op.cit,PARAGRAPH110
2
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خالصة :
لقد تطرقنا يف فصلنا ىذا والذي كان حتت عنوان "حملة حول معايري اإلبالغ املايل الدولية" فيما سبق يف املبحث األول
إىل جوانب التوحيد احملاسيب؛ و ذالك من خالل ماىية التوحيد واملميزات املرتبطة بو مع إبراز املربرات من وراءه وصوال
إىل نتائجو اليت أدت إىل ظهور معايري احملاسبة الدولية وما تبعها من مؤمترات وإنشاء منظمات تتكفل بإصدارىا .
مث تطرقنا يف املبحث الثاين إىل مخسة معايري لإلبالغ املايل الدويل واملتمثلة يف املعيار األول الذي يعترب كأول خطوة من
أجل تطبيق املعايري ذات الطابع الدويل ليليو املعيار الثاين واملرتبط باألساس باألسهم ؛فلمعيار الثالث الذي لو عالقة
مبوضوع حبثنا ىذا إضافة إىل معيار يتناول عقود التامني بالتفصيل وصوال إىل معيار األصول الغري متداولة كآخر معيار مت
تناولو يف املبحث األول.
ليأيت املبحث الثالث والذي تناولنا فيو الشطر الثاين من املعايري واليت تتمثل يف كل من املعيار السادس إىل غاية املعيار
العاشر واليت تتناول يف اغلبها عناصر معينة ومواضيع حمددة يدرسها املعيار.
فلمبحث الرابع الذي يضم بقية املعايري من املعيار ااحادي عشر إىل غاية اخلامس عشر؛ وعلى العموم فان ىذه املعايري
سامهت بشكل كبري يف ضبط والرفع من جودة املعلومات الناجتة عن ىذه القوائم املالية واليت تؤدي يف النهاية إىل توفري
قوائم مالية ذات جودة عالية ومؤسسات عاملية وعمال ومسريين على أعلى مستوى بشرط التقيد هبا.
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تمهيد:
يكتسي موضوع فارق احليازة أمهية كبرية نظرا لالختالف ادلثار حولو باختالف وجهت النظر حولو وسوف نتطرق يف
فصلنا ىذا للجوانب ادلرتبطة بفارق احليازة من خالل العناصر اليت تشري إليو وتدخل يف نطاقو مع األخذ بعبارة
) )GOODWILLعلى أهنا مرادف لفارق احليازة على عكس الذي يقر أن ادلصطلح ىو مرادف لشهرة احملل على
اعتبار أن فارق احليازة امشل وأوسع من شهرة احملل مع عدم النفي ادلطلق دلن يقر بغري ذالك ادلصطلح.
حيث سوف نتناول يف ىذا الفصل الثاين خمتلف العناصر ادلرتبطة باألصول ادلعنوية من عموميات حول األصول ادلعنوية؛
ليليو مباشرة احملاسبة على األصول ادلعنوية مث تسليط الضوء على شهرة احملل على اعتبارىا من ادلكونات الرئيسية لفارق
احليازة وإظهار خمتلف جوانبها مث نتناول اإلطار الذي حيتوي ىذه األصول و ادلتمثل بطبيعة احلال يف ادليزانية وخمتلف
العناصر ادلدرجة فيها ؛ليأيت بعدىا ادلبحث الثاين الذي يسلط الضوء على ادلؤسسة والنظر إليها على أهنا قيمة وإعطاء
مفاىيم ذلاذه األخرية وصوال إىل عملية التقييم و ادلراحل ادلرتبطة هبا ىاتو العملية تقوم يف األساس على مبادئ معينة.
مث نعرج على ادلبحث الثالث الذي خصص دلقاربة الذمة ادلالية وخمتلف الطرق ادلرتبطة هبذه ادلقاربة؛ فلمبحث الرابع الذي
يتناول مقاربة من نوع أخر وىي مقاربة التدفقات واليت تناولنا فيها بعض الطرق ادلندرجة يف مقاربة التدفقات.
ليختم الفصل بادلبحث اخل امس الذي يتناول مزي ادلقاربت ن السابقت ن واليت يطلق عليها مقاربة الطرق ادلركبة وىاتو
األخرية سوف نتناوذلا من جانب مع ن مرتبط مبوضوعنا.
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تكتسي األصول ادلعنوية أمهية بالغة يف ادلؤسسة وىو ما سوف نربزه من سلتلف العناصر اليت سوف نتناوذلا يف ىذا
الفصل.

المبحث األول :األصول المعنوية
ىناك العديد من ادلفاىيم ادلرتبطة باألصول ادلعنوية نظرا دلا تشكلو األصول من أمهية يف ادلؤسسة وىو ما سوف نتطرق لو.

المطلب األول :عموميات حول األصول المعنوية
سوف نتطرق لألصول ادلعنوية على اعتبار أهنا تدخل ضمن ادلكونات األساسية لفارق احليازة.
.1مفهوم األصول المعنوية:
األصل ادلعنوي ىو أصل زلدد اذلوية غَت نقدي غَت مادي تراقبو ادلؤسسة ويستعمل يف نشاطها العادي.ومن أمثلة ذلك صلد:

1

2

احملالت التجارية ادلكتسبة والعالمات ادلميزة؛ إضافة إىل رخص االستغالل األخرى؛بررليات ادلعلوماتية؛ ومصاريف التنمية حلقل منجمي مستغل ذباريا..2خصائص األصول المعنوية:
من خالل التعريف تتضح اخلصائص الواجب أن تتوفر يف األصل ادلعنوي وفق معيار احملاسبة الدويل رقم38:
وىي:

3

أن يكون األصل زلدد من خالل القدرة على التصرف فيو حبرية تامة كالتنازل عنو على سبيل ادلثال؛وجود منافع اقتصادية ناذبة عن األصول؛-أن يكون األصل مراقب من طرف ادلؤسسة.

 1بدون مؤلف؛ النظام المحاسبي المالي؛ األوراق الزرقاء العادلية؛ اجلزائر؛ 2010؛ ص24:
 2نفس ادلرجع السابق؛ص24:
3

International Accounting standards board, code IFRS normes et interprétations, textes consolidés à jour au 1ermai
2009, Groupe revue fiduciaire, France, p : 403
38
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.3تصنيف األصول المعنوية:
نستطيع تصنيف األصول ادلعنوية حسب العنصر ادلرتبط بالتصنيف من خالل:

1

عناصر مرتبطة بالتسويق (عالمات ذبارية؛ شهادة ادلعلوماتية؛ أمساء مواقع انًتنيت؛ عناوين جرائد؛ اتفاقيات ذبارية)؛عناصر مرتبطة بالعقود (عقود الشهادات التجارية؛ عقود اإلشهار؛ عقود البناء؛ عقود التسيَت؛ عقود توريد اخلدماتوالسلع؛ عقود الكراء وعقود اإلعفاء)؛
عناصر مرتبطة بالزبائن (قائمة بيانات الزبائن؛ سجالت الطلبيات؛ عقود الزبائن والعالقات مع الزبائن)؛عناصر مرتبطة بالتكنولوجيا (برامج إعالم آيل؛ تكنولوجيا مسجلة؛ حقوق صناعية أخرى؛ أسرار ذبارية)؛_عناصر مرتبطة بالفن(آثار وحقوق موسيقية وتصويرية؛ رلالت).
.4تحديد تكلفة األصول المعنوية:
ديكن ربديد تكلفة األصول بالرجوع للحالة اليت من خالذلا مت احلصول على األصل ادلعنوي وىذه احلاالت ىي:

.1.4حالة االمتالك المنفصل:
حسب ىذه احلالة فان األصل ادلعنوي ادلكتسب ديكن ربديد تكلفتو بسهولة واليت تشمل كل من سعر الشراء ورسوموضرائب للشراء غَت قابلة لالسًتجاع مع األخذ بعُت االعتبار لكل بنود ادلعاملة كالتخفيضات على سبيل ادلثال.
.2.4حالة االمتالك من خالل االندماج:
-يف ىذه احلالة ربدد تكلفة األصل ادلعنوي بناءا على قيمتو العادلة وقت االمتالك.

 1خلضر عالوي؛ معايير المحاسبة الدولية؛ األوراق الزرقاء العادلية؛ اجلزائر؛2012؛ ص ص122-121:

 2رللس معايَت احملاسبة الدولية؛ معيار المحاسبة الدولي رقم :38األصول غير الملموسة؛ فقرة25-24 :
3نفس ادلرجع السابق؛ فقرة27:
39
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.3.4حالة االمتالك من خالل منحة حكومية:
-يف ىذه احلالة يكون احلصول على األصل ادلعنوي دببلغ رمزي وبالتايل دون تكلفة.

1

.4.4حالة االمتالك من خالل المبادلة:
وىنا صلد حالتُت:

2

.1.4.4امتالك أصل معنوي من خالل المبادلة جزئيا أو كليا مع أصل معنوي مشابو أو غير مشابو:
وربدد التكلفة يف ىذه احلالة من خالل القيمة العادلة لألصل ادلعوض بو مع تعديل بزيادة مبلغ إلسبام التبادل..2.4.4االمتالك مع المبادلة بأصل معنوي مماثل:
وربدد التكلفة يف ىذه احلالة بناءا على األصل ادلعنوي الذي مت التخلي عنو مع األخذ بعُت االعتبار خلسارة اطلفاضالقيمة وان وجدت ربمل لألصل ادلعنوي اجلديد.
كما ذبدر اإلشارة إىل أن األصول ادلعنوية ذلا زلاسبة مرتبطة هبا سوف نتطرق لو الحقا.

المطلب الثاني :محاسبة األصول المعنوية
حيث سوف نتناول يف مطلبنا سلتلف جوانب احملاسبة عن األصول ادلعنوية من اعًتاف وقياس.
.1االعتراف باألصول المعنوية:
بالرجوع إىل التعريف السابق لألصول ادلعنوية يتم االعًتاف باألصول ادلعنوية وفق الوضعيات التالية:

3

إذا كان من احملتمل أن ينتج منافع اقتصادية مستقبلية مرتبطة باألصل تعود على ادلؤسسة بتدفقات؛إذا كان من ادلمكن قياس األصل بشكل موثوق بو تؤدي بالضرورة إىل تقييم منطقي للمنافع االقتصادية احملتملة بناءاعلى افًتاضات معقولة.

1معيار المحاسبة الدولي رقم38:؛ مرجع سبق ذكره ،فقرة33:
2نفس ادلرجع السابق؛ فقرة35-34:

3شعيب شنوف؛ محاسبة المؤسسة طبقا للمعايير المحاسبية الدولية؛ اجلزء الثاين؛ مكتبة الشركة اجلزائرية بوداود؛ اجلزائر؛2009؛ص ص140-139:
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.2قياس األصول المعنوية:
ذبدر اإلشارة إىل أن القياس احملاسيب لألصول ادلعنوية يكون بناءا على احلالة اليت أدت الكتساب األصل ادلعنوي كما
1
سبق التطرق لو سابقا وعلى العموم ىي كالتايل:
أصل معنوي يقاس بالتكلفة؛أصل معنوي يقاس بالقيمة العادلة؛أصل معنوي يقاس بسعر رمزي وىو يف الغالب شلنوح؛أصل معنوي يقاس بنظَته الذي سوف يستبدل بو؛إن العناصر السابقة الذكر زبص القياس ادلبدئي لألصل ادلعنوي.
.3نفقات البحث والتطوير:
قبل التطرق لكل من مرحلة البحث والتطوير وجب إبراز مفهوم كل من البحث والتطوير.
.1.3مفهوم البحث:
ىو ربقيق منتظم ومربمج سابقا من طرف ادلؤسسة هبدف اكتساب تقنيات معارف علمية ومفاىيم جديدة وىو ما
يقودنا للتكلم على مرحلة البحث.

2

.1.1.3مرحلة البحث:
حيث مل يعًتف ادلعيار احملاسيب رقم  38دبرحلة البحث أي انو ال ينطبق عليو صفة األصل ادلعنوي وبالتايل ما نتج عنو
من نفقات ربمل ضمن حسابات النتيجة.

3

.2.3مفهوم التطوير:
ىو ذبسيد لنتائج البحث أو معارف أخرى على برنامج أو صيغة جديدة إلنتاج مواد أو أجهزة أو نظام أو خدمة تكون
جديدة أو معدلة وتكون غَت مطروحة للتسويق.

4

1من إعداد الطالب
2

International Accounting standards board, code IFRS norms et interpretations, OP.CIT,p :403
Espastein Barry et Eva Jermakowicz, International financial Reporting standards, Wiley, new jersey,2010,p :369
4
Ibid ,p :403
3
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.1.2.3مرحلة التطوير:
نص ادلعيار احملاسيب رقم 38على إمكانية االعًتاف باألصل ادلعنوي إذا توفرت القدرة على إثبات ما يلي:

1

اإلمكانيات التقنية الستغالل األصل ادلعنوي مستقبال؛الرغبة يف إسبام مشروع األصل ادلعنوي؛القدرة على استعمالو؛وجود سوق ذلذا األصل ادلعنوي وما ينتج عنو من خدمات ومنتجات تؤدي دلنافع اقتصادية تعود على ادلؤسسة..4التسجيل المحاسبي لألصول المعنوية :
تسجل األصول ادلعنوية زلاسبيا وفق مدونة احلسابات وأيضا وفق النظام احملاسيب ادلايل ولكن ونظرا للطابع الدويل للمعايَت
وبالتايل وجود تفاوت بُت سلتلف الدول من حيث طبيعة سريان احلساب وتسجيلو من جهة ومن جهة أخرى اختالف
الصياغة من دولة إىل دولة والقواعد اليت ربكمها خاصة التفصيلية منها.

2

كما ذبدر اإلشارة إىل أن القياس الالحق لألصل ادلعنوي بعد تسجيلو يف أصول ادلؤسسة يكون وفق طريقتُت مها:

3

.1طريقة التكلفة :
يتم حذف رلموع اىتالك األصل ادلعنوي ورلموع التدين يف القيمة.
.2طريقة إعادة التقييم:
تعتمد ىذه الطريقة على إمكانية ربديد القيمة العادلة ذلذا االستثمار مث يعاد تقييمو ويسجل بالقيمة ادلعاد تقيمو هبا مع
إنقاص رلموع اىتالك ادلستقبلي وتدين القيمة ادلستقبلي مع مراعاة االنتظام يف عملية إعادة التقييم لتجنب الفروقات بُت
القيم مع شرط التسجيل ادلسبق لألصل ادلعنوي و بتكلفتو.

Ibid,p :369

 2من إعداد الطالب

3معيار المحاسبة الدولي رقم :38األصول غير الملموسة؛فقرة72:
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المطلب الثالث :محاسبة شهرة المحل
إن شهرة احملل من بُت ادلوضوعات اليت أثَت حوذلا نقاشات عديدة نظرا الختالف وجهة النظر إليها من طرف أىل
االختصاص يف احملاسبة وسوف نتناول جوانب منها لسليط الضوء عنها ضمن إطار معايَت اإلبالغ ادلايل الدولية.
.1تعريف شهرة المحل:
"الشهرة ىي الفرق بُت القيمة اإلمجالية للمؤسسة يف رلموعها وإمجايل القيمة العادلة لصايف األصول ادلستقلة".

1

.2الشهرة الممتلكة:
نص ادلعيار الدويل للتقرير ادلايل على تطبيق طريقة الشراء يف اندماج ادلؤسسات وأي زيادة بُت القيمة اإلمجاليةللمؤسسة يف رلموعها واألصول وااللتزامات اليت ديكن التعرف عليها وبيعها بصورة انفرادية دون التخلي الكلي عن
ادلؤسسة يف رلملها واليت تشمل األصول ادلعنوية تعترب كشهرة شلتلكة من جراء الشراء.

2

1.2االعتراف بالشهرة الممتلكة وقياسها:
نص ادلعيار الدويل للتقرير ادلايل رقم ( )3على أن االعًتاف بالشهرة ادلمتلكة كأصل من األصول ادلعنوية؛ويف نفس السياق نص على قياسها بسعر التكلفة زلذوف منها أي خسائر ناذبة عن االطلفاض؛
كما نص على تقييم الشهرة مرة واحدة على األقل يف السنة من أجل التأكد إن اطلفضت قيمتها أو ال ويف حالة زيادة
حصة ادلؤسسة ادلشًتية يف صايف األصول القابلة للتحديد وااللتزامات الطارئة للمؤسسة وفق الفقرة 36من ادلعيار نفسو
عن تكلفة االندماج فيجب على ادلؤسسة القيام ب:

3

إعادة تقييم ربديد وقياس األصول القابلة للتعيُت وااللتزامات الطارئة للمؤسسة ادلعنية مع قياس تكلفة االندماج؛االعًتاف الفوري بأي تغَت بعد إعادة التقييم سواء بالسلب أو باإلجياب؛كما ذبدر اإلشارة إىل أن الفقرة  81من معيار احملاسبة الدويل ( )36قد ألغت االعًتاف بالشهرة السالبة.

 1شهاب الدين للحسابات وادلراجعة؛ شهرة المحل(التعريف-المعالجة المحاسبية-االستهالك)؛ متاح علىhttp://shihabfinance.com:؛مت
االطالع يف2015/03/15:على الساعة 18:00:
2حسُت القاضي ومأمون محدان؛ المحاسبة الدولية ومعاييرىا؛ الطبعة الثانية؛ دار الثقافة للنشر والتوزيع؛ األردن؛2011؛ص ص169-168:
3نفس ادلرجع والصفحة سابقا
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.2.2اإلفصاح عن شهرة المحل:
نص معيار اإلبالغ ادلايل على وجوب اإلفصاح عن كافة ادلعلومات اليت من شأهنا إبراز سلتلف جوانب عملية االندماج1
وأثارىا احلالية والالحقة وتغَتات الشهرة ادلسجلة.
كما ذبدر اإلشارة إىل أننا أشرنا للشهرة مع اعتبارىا جزءا ال يتجزأ من فارق احليازة واعتبار ()GOODWILLىو

مرادف لفارق احليازة وليس شهرة احملل واليت سنواصل العمل هبذا ادلصطلح يف كل ادلعلومات الواردة سابقا والحقا.

2

.3الشهرة الموجبة والسالبة:
.1.3الشهرة الموجبة:
بناءا على ما سبق فان الشهرة ادلوجبة تظهر عند زيادة تكلفة الشراء يف تاريخ الشراء عن القيمة العادلة لصايف األصول يف
تاريخ االقتناء وربسب كما يلي:

3

الشهرة = (القيمة العادلة للمقابل المقدم في تاريخ االندماج  +قيمة الحصص غير المسيطر عليها)  ( -القيمة
العادلة لصافي أصول المؤسسة المشتراة وااللتزامات المحتملة ).
.2.3الشهرة السالبة:
تنتج الشهرة السالبة عن اطلفاض تكلفة الشراء يف تاريخ الشراء عن القيمة العادلة لصايف األصول يف تاريخ الشراء وتعاجل
عن طريق االعًتاف هبا فورا كربح أو خسارة بعد إعادة مراجعة تقييم القيمة العادلة ألصول والتزامات ادلؤسسة ادلشًتية
وتكلفة الشراء وال يسمح دبعاجلتها كتخفيض لقيمة األصول ادلعنوية.
كما ذبدر اإلشارة إىل أن ادلعيار احملاسيب الدويل رقم( )38قد نص على عدم االعًتاف بالشهرة ادلولدة داخليا؛ حيث
تقوم ادلؤسسة باإلنفاق وذلك من اجل احلصول على منافع اقتصادية مستقبلية لكن ىذا اإلنفاق ال يدرج ضمن
مصاريف اصلاز أصل معنوي بل يندرج ضمن الشهرة ادلولدة داخليا؛ كما أن الشهرة ادلولدة داخليا ال تتوفر فيها
اخلصائص الواجب توفرىا من اجل اعتبارىا كأصل.

4

 1اذليئة السعودية للمحاسبُت القانونيُت؛ المعيار الدولي للتقرير المالي 3؛ متاح علىWWW.SOCPA.COM :؛ مت االطالع يف2014/11/30:
على الساعة14:30 :
 2من إعداد الطالب
 3اذليئة السعودية للمحاسبُت القانونيُت؛ المعيار الدولي للتقرير المالي 3؛ متاح علىWWW.SOCPA.COM :؛ مت االطالع يف2014/11/30:
على الساعة14:30 :

 4رللس معايَت احملاسبة الدولية؛ معيار المحاسبة الدولي رقم  :38األصول غير الملموسة؛ فقرة62:
44

الفصل الثاني :القياس واإلفصاح عن األصول المعنوية )( GOODWILL

المطلب الرابع :عرض الميزانية
.1مفهوم الميزانية:
ىي عبارة عن وثيقة تسمح دبعرفة كل ادلوارد اليت سبلكها ادلؤسسة ومجيع االستخدامات اليت تقابلها يف وقت معُت وىي
تضم عمودين واحد خاص بادلوارد والثاين باالستخدامات مع وجوب أن يكون للميزانية تاريخ زلدد بدقة واىل سوف
تفقد مغزاىا.

1

.1.1جانب األصول في الميزانية:
-األصل ىو مورد مراقب من طرف ادلؤسسة ناتج عن أحداث سابقة ينتج عنو احتمال تدفق منافع اقتصادية مستقبلية.

2

وبالتايل توفر السيطرة على ادلنافع ادلتدفقة من األصل وىذا تطبقا دلبدأ تغليب اجلوىر االقتصادي على الشكل القانوين
3
حبيث أن ىذه ادلنافع تساىم بطريقة مباشرة أو غَت مباشرة يف ربقيق تدفقات اخلزينة وفق طرق متعددة.
وعليو تصنف األصول إىل أصول جارية وغَت جارية وذلك حسب ادلعايَت الدولية والنظام احملاسيب ادلايل مع مراعاة مدى
4
توفر الشروط الالزمة لألصل ادلعٍت من اجل تصنيفو ضمن األصول اجلارية أو غَت اجلارية وفق شروط معينة.
.2.1جانب الخصوم في الميزانية:
.1.2.1األموال الخاصة:
سبثل فائض أصول ادلؤسسة عن خصومها اجلارية وغَت اجلارية (األصول ادلتداولة وغَت ادلتداولة).

5

.2.2.1االلتزامات تجاه الغير:
ىي التزامات حالية على ادلؤسسة ناشئة عن أحداث سابقة ومن ادلتوقع أن يتطلب سدادىا تدفقات خارجة من ادلوارد6
اليت سبلكها ادلؤسسة واليت ربتوي منافع اقتصادية.

Jacque Richard, comptabilité générale système français et normes IFRS, 8eme édition, dunod, France, 2008, p : 92
2الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية؛ وزارة ادلالية؛ مرسوم تنفيذي رقم 156-08ادلؤرخ يف/26مايو2008/وادلتضمن أحكام القانون رقم -07

1

11ادلؤرخ يف /25نوفمرب2007/وادلتضمن النظام احملاسيب ادلايل؛ اجلريدة الرمسية؛ العدد19؛ تاريخ/25:مارس2009/؛ ص81:

Ali Tazdoit, Maitrise du système comptable Financière, Edition ACG, première Edition, Alger, 2009,p :52

 4من إعداد الطالب

 5شعيب شنوف؛ محاسبة المؤسسة طبقا للمعايير المحاسبية الدولية؛ اجلزء األول؛ مكتبة الشركة اجلزائرية بوداود؛ اجلزائر؛2008؛ص32:
 6طارق عبد العال محاد؛ التقارير المالية؛ الدار اجلامعية؛ مصر؛2005؛ص86:
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.2المعلومات المفصح عنها في الميزانية:
إن ادلعلومات الواجبة أن تظهر ويفصح عنها وىي أدىن ما جيب أن يكون وىي:

1

في األصول:
األصول ادلعنوية؛األصول العينية؛االىتالكات؛ادلسامهات؛ادلخزونات؛أصول الضريبة (مع سبييز الضرائب ادلؤجلة)؛الزبائن وادلدينُت اآلخرين واألصول األخرى ادلماثلة؛خزينة األموال االجيابية ومعادالت اخلزينة االجيابية.في الخصوم:
رأس ادلال الصادر واالحتياطات؛النتيجة الصافية للسنة ادلالية؛اخلصوم غَت اجلارية ذات الفوائد وادلوردون والدائنون اآلخرون؛خصوم الضريبة (مع سبييز الضرائب ادلؤجلة)؛ادلؤونات؛-خزينة األموال السلبية ومعادالت اخلزينة السلبية.

 1الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية؛ العدد19؛ ادلؤرخة يف/25مارس2009/؛ ص23:
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.3المعلومات الواردة في الملحق:
يشمل ادللحق على معلومات تتضمن معلومات ذات أمهية بالغة ديكن إجيازىا يف النقاط اآلتية:

1

القواعد والطرق احملاسبية ادلعتمدة دلسك احملاسبة وإعداد الكشوف ادلالية؛مكمالت اإلعالم الضرورية حلسن فهم ادليزانية؛ادلعلومات اليت زبص ادلؤسسات ادلشاركة والفروع أو ادلؤسسة األم؛معلومات عن ادلعامالت اليت تتم عند االقتضاء مع ىذه ادلؤسسات أو مسَتيها؛ادلعلومات ذات الطابع العام أو اليت تعٍت بعض العمليات اخلاصة الضرورية للحصول على صورة وفية..4أىمية الميزانية:
تعترب ادليزانية من بُت أىم القوائم ادلالية اليت تعدىا ادلؤسسة إذ أن أمهيتها تكمن من خالل:
إظهار ادلركز ادلايل للمؤسسة يف فًتة زمنية معينة حبيث توفر وربقق تساوي األصول جملموع الديون واألموال اخلاصة.إبراز إمكانية وقدرة ادلؤسسة على االستمرار وبالتايل القدرة على الوفاء بالتزاماهتا واليت ترتكز يف األساس على قوة ادلركز2
ادلايل أو ضعفو.
التعرف على مدى اعتماد ادلؤسسة على التمويل الذايت سواء بقيمة األرباح احملتجزة أو التمويل اخلارجي وفق نسب3
التزاماهتا إىل حقوق ادللكية باإلضافة إىل تقييم القدرة االئتمانية للمؤسسة للوفاء بالتزاماهتا لسداد الديون الطويلة األجل.
شلا سبق ومن خالل تطرقنا دلختلف ادلعلومات ادلرتبطة باألصول ادلعنوية وصوال إىل ادليزانية ديكن إدراك الًتابط بُت سلتلف
العناصر مع إبراز أن ادليزانية تعطينا صورة عن قيمة ادلؤسسة؛ ويقودنا للتكلم عن القيمة من حيث ادلفهوم والتقييم
وسلتلف مراحلو وبالتايل الوصول إىل إعطاء إطار مفاىيمي لتقييم ادلؤسسة وىو ما سوف نتطرق لو يف مبحثنا ادلوايل.

1الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية؛ مرجع سبق ذكره؛ص27:

 2زلمد مطر؛ مبادئ المحاسبة المالية-مشاكل االعتراف والقياس واإلفصاح-؛ الطبعة الرابعة؛ دار وائل للنشر؛ األردن؛ 2007؛ ص315:

 3صربينة بن عروج؛ أىمية وانعكاسات تطبيق النظام المحاسبي المالي على القوائم المالية للمؤسسة االقتصادية الجزائرية؛ رسالة مقدمة ضمن متطلبات
نيل شهادة ادلاجستَت؛ كلية العلوم االقتصادية وعلوم التسيَت والعلوم التجارية؛ جامعة اجلزائر3؛ اجلزائر؛2012؛ ص103:
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المبحث الثاني :اإلطار المفاىيمي لتقييم المؤسسة
قبل التكلم على القيمة وعملية تقييم ادلؤسسة وسلتلف اجلوانب ادلرتبطة هبما البد من اإلشارة إىل:
القيمة يف الفكر االقتصادي عرفت جدال واسعا بُت سلتلف ادلفكرين وادلدارس إذ أخذت حيزا كبَتا من حيث الدراسةواالىتمام ضمن النظرية االقتصادية واليت أدت إىل تفسَتىا ضمن النظرية االقتصادية واليت فسرت بنظرية القيمة والذي
قابلو اىتمام شلاثل يف الفكر ادلايل واحملاسيب على اعتبار أن القيمة تؤدي إىل ربديد التكاليف وقياس سلتلف عناصر
األصول والتعبَت عن سلتلف العمليات اليت تقوم هبا ادلؤسسة وادلرتبطة بنشاطها لتتطور وتصبح أداة مهمة ومساعدة يف
التسيَت داخل ادلؤسسة ولألطراف األخرى خاصة منهم ادلستثمرين ادلاليُت فيما يرتبط بدعم ازباذ القرار (اىتمام الفكر
ادلايل).
وبالتايل فان الفكر االقتصادي ديثل أساس االنطالق لدراسة أي مفهوم؛ لذلك سوف نركز على القيمة يف الفكر احملاسيب
والفكر ادلايل فيما خيص اجلوانب ادلرتبطة دبوضوعنا ىذا من جهة ومن جهة أخرى فان القيمة يف الفكر االقتصادي ذلا
رلال جد واسع مرتبط دبدارس وتيارات ومفكرين باختالف رؤيتهم وتفسَتاهتم اليت تتطلب دراسة كاملة يف ىذا اإلطار
لذلك سوف نتناول القيمة من منظور زلاسيب ومايل.
المطلب األول :القيمة في الفكر المحاسبي
.1مداخل القياس المحاسبي للقيمة:
ينفرد الفكر احملاسيب بدوره الريادي يف القياس وديثل الركيزة األساسية اليت يبٌت عليها العمل احملاسيب وسلتلف اجلوانب
ادلرتبطة بو عرب وصف أنشطة ادلؤسسات عن طريق استخدام األرقام وبالتايل القدرة على ربديد النتائج احملققة والوضعية
ادلالية؛ إىل أن ادلالحظ ىو عدم توفر نظرية مستقلة للقيمة يف الفكر احملاسيب كما ىو متوفر يف الفكر االقتصادي.
وحسب ما ورد يف الفكر احملاسيب ديكن تصنيف القياس احملاسيب للقيمة إىل مدخلُت مها:

1

 مدخل التكلفة يف القياس احملاسيب ولو طرق عديدة يستخدمها؛-مدخل القيمة يف القياس احملاسيب ويتضمن عدة طرق مستخدمة.

1ىواري سويسي؛ تقييم المؤسسة ودوره في اتخاذ القرارات في إطار التحوالت االقتصادية بالجزائر؛ أطروحة دكتوراه؛ كلية العلوم االقتصادية وعلوم
التسيَت؛ جامعة اجلزائر؛ اجلزائر؛ 2008؛ ص ص17-15:
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.1.1مدخل التكلفة في القياس المحاسبي:
ويعتمد ىذا ادلدخل على:

1

تقييم وربديد نتائج ادلؤسسة وإبراز ادلركز ادلايل للمؤسسة؛االعتماد على التكاليف كأساس للقياس.ويستخدم ىذا ادلدخل الطرق التالية للتقييم وىي:
طريقة التكلفة التارخيية من خالل القيمة الدفًتية إضافة إىل طريقة التكلفة التارخيية ادلعدلة من خالل التغَتات علىالقيمة الدفًتية.
.2.1مدخل القيمة في القياس المحاسبي:
ويعتمد ىذا ادلدخل على:

2

تقييم وربديد نتائج ادلؤسسة وإظهار ادلركز ادلايل للمؤسسة؛االعتماد على القيمة كأساس للقياس.ويستخدم ىذا ادلدخل عدة طرق للتقييم نعددىا كما يلي:
طريقة القيمة االستبدالية اجلارية بناءا على أسعار السوق وطريقة زلاسبة التحديث ادلستمر؛طريقة الدخل ادلتوقع..2طرق التقييم المرتبطة بالفكر المحاسبي:
تصنف طرق تقييم ادلؤسسات إىل:

3

طرق تقييم الذمة ادلالية؛الطرق ادلصححة لطرق تقييم الذمة ادلالية وادلتمثلة يف قيمة العائد وفائض القيمة.وذبدر اإلشارة إىل أن الطرق السابقة الذكر سوف يتم التطرق ذلا الحقا.
 1ىواري سويسي؛ مرجع سبق ذكره؛ ص ص25-22:
 2ادلرجع السابق؛ ص25:
 3نفس ادلرجع والصفحة سابقا
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وحسب ما مت ذكره سابقا حول القيمة صلد أن الطرق السابقة الذكر تأثرت بالفكر االقتصادي فيما خيص جانب ادلفهوم
وقياس ىذه القيمة واليت ترتبط بتيارات ادلدارس الفكرية ادلرتبطة بالقيمة وادلختلفة من حيث تفسَتاهتا وآرائها.
كما نشَت إىل أن مفهوم القيمة ينتمي إىل مدخل القيمة يف القياس احملاسيب وبالتايل فان ما سبق ذكره عن القيمة يف
الفكر احملاسيب يرتبط بقياس عناصر ادليزانية وىو نفس ما ىو مرتبط بالقيمة يف الفكر االقتصادي وبالتايل فان عمليات
القياس السابقة سبثل األساس اليت ترتكز عليو الطرق احملاسبية لتقييم ادلؤسسات.

المطلب الثاني :القيمة في الفكر المالي
قبل التحدث عن القيمة يف الفكر ادلايل نشَت إىل أن النظرية ادلالية تطورت عرب عدة مراحل وانتقلت من النمط التقليدي
إىل النمط احلديث لذلك سوف نقوم بالتطرق إىل ادلفاىيم ادلتعلقة بالقيمة يف النظرية ادلالية وفق ما جاء بو الفكر ادلايل
احلديث.
.1مفهوم القيمة:
سوف نقوم بتقدًن رلموعة من التعاريف للقيمة يف الفكر ادلايل.
القيمة ىي عبارة عن ادلبلغ الذي يدفع مقابل أصل أو احلق يف احلصول على عوائد مستقبلية من وراء استغاللاألصل.

1

-حيث تعرف القيمة على أهنا رلموعة التدفقات ادلالية ادلقابلة سواء لألصل ادلايل أو ادلادي واليت تكون متوقعة.

2

.2أنواع القيمة:
ىناك عدة أشكال للقيمة ومنها صلد:
.1.2القيمة الحقيقية:
ادلبلغ الذي ديكن من خاللو تبادل األصول أو اخلصوم ادلنتهية بُت أطراف على دراية كافية وموافقة وعاملة ضمن شروط
ادلنافسة االعتيادية.

3

 1طارق عبد العال محاد؛ التقييم :تحديد قيمة المنشاة وإعادة ىيكلة الشركات؛ الدار اجلامعية؛ مصر؛2008؛ص11:

 2ىواري سويسي؛ أىمية تقييم المؤسسات في اتخاذ قرارات االستثمار المالي؛ رللة الباحث؛ العدد اخلامس؛ اجلزائر؛2007؛ ص112:
 3الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية؛ العدد19؛ ادلؤرخة يف /25مارس2009/؛ ص87:
50

الفصل الثاني :القياس واإلفصاح عن األصول المعنوية )( GOODWILL
.2.2سعر البيع الصافي:
ادلبلغ الذي ديكن احلصول عليو من بيع أصول أثناء معاملة ذبري ضمن شروط ادلنافسة العادية بُت أطراف على دراية
بادلوضوع وموافقُت مع إنقاص تكاليف اخلروج.

1

.3.2القيمة المحينة:
ىو التقدير احلايل للقيمة احملينة للتدفقات ادلستقبلية يف أموال اخلزينة.

2

.4.2القيمة المحاسبية:
ىو ادلبلغ الذي يتم على أساسو إدراج األصل يف ادليزانية بعد حذف رلموع االىتالكات وخسائر القيمة لألصل.

3

.5.2قيمة المنفعة:
سبثل القيمة احملينة لتدفقات أموال اخلزينة ادلقبلة ادلنتظرة من االستعمال ادلستمر لألصول وخروجها عند هناية مدة منفعتها.
.6.2قيمة االنجاز:
ادلبلغ الذي ديكن احلصول عليو يف الوقت احلايل من خالل عملية بيع أصل أثناء خروج إرادي.
.7.2القيمة القابلة للتحصيل:
ىي أعلى قيمة بُت سعر البيع الصايف لألصول وقيمتها النفعية.
.8.2القيمة المتبقية:
ادلبلغ الصايف الذي ديكن احلصول عليو مقابل عملية بيع أصل انتهت مدة منفعتو مع خصم تكاليف اخلروج.

1الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية؛ العدد19؛ ادلؤرخة يف /25مارس2009/؛ ص88:
 2ادلرجع السابق؛ ص90:
 3نفس ادلرجع والصفحة سابقا
 4ادلرجع السابق؛ ص91:
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.9.2قيمة الحيازة:
ىي تكلفة حيازة أصل للمؤسسة من اجل إدراجو ضمن ميزانية ادلؤسسة وبالتايل يدخل ملكيتها.

1

.11.2القيمة الجديدة:
وىي النفقات الالزمة الستبدال سلعة بأخرى تكون شلاثلة ذلا وجديدة.

2

.11.2قيمة السوق:
وىو سعر التنازل يف الشروط العادية حيث يكون ناتج عن العرض والطلب.

3

.12.2قيمة التصفية:
وىي القيمة اليت سيتم على أساسها بيع أصول ادلؤسسة كل على حدى ويف احلالة اليت ىي عليها.
.13.2القيمة المصفاة:
تظهر ىذه القيمة عندما سبر ادلؤسسة بصعوبات يف أدائها شلا يؤدي هبا إىل االضطرار لتصفية بعض أصوذلا حىت تتمكن
من مواصلة نشاطها لفًتة معينة.

4

.3مفهوم عملية التقييم:
.1.3تعريف رقم :11
ىو عملية ربديد وتبويب للعمليات واألنشطة االقتصادية ادلختلفة اليت تقوم هبا ادلؤسسة؛ والتعبَت عنها يف شكل أرقام
وبيانات واضحة دبوجب قواعد زلددة هبدف توفَت ادلعلومات اليت من شاهنا أن تسهل ازباذ القرارات االقتصادية.

5

 1بدون مؤلف؛ النظام المحاسبي المالي؛ األوراق الزرقاء العادلية؛ اجلزائر؛ 2010؛ ص197:

 2زلمد علي ثروت؛ اإلصالحات االقتصادية وسياسة الخوصصة في البلدان العربية ؛الطبعة األوىل ؛مركز دراسات الوحدة العربية؛ لبنان؛1999؛ ص229:
3نفس ادلرجع والصفحة سابقا
Alain cheinel, Introduction à I’ ingénierie Financière, édition la Revue Banque, France, 1991,p :126

5صديقي مسعودي؛ التوحيد المحاسبي الدولي بين المأمول والموجود؛ مداخلة مقدمة ضمن ادللتقى الدويل األول حول :النظام احملاسيب ادلايل اجلديد؛-17
18جانفي2010؛ معهد العلوم االقتصادية والتجارية وعلوم التسيَت ؛ادلركز اجلامعي الوادي؛ اجلزائر؛ ص3:
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.2.3تعريف رقم :12
أما رللس معايَت احملاسبة الدولية فيعرفها على أهنا العملية اليت يتم من خالذلا ربديد القيمة النقدية اليت يتم هبا االعًتاف
واإلفصاح عن عناصر الوضعية ادلالية للمؤسسة يف ادليزانية وجدول حسابات النتائج وذلك وفق طرق تقييم معينة.

1

.3.3تعريف رقم :13
أما رللس معايَت احملاسبة ادلالية األمريكية فيعرفها على أهنا عبارة عن زبصيص أرقام لعناصر معينة أول أحداث وفقا
لضوابط معينة ؛كما ديكن اعتباره على انو عملية مقارنة اذلدف منها احلصول على معلومات دقيقة تؤدي إىل إمكانية
تفضيل بديل على حساب آخر يف حالة ازباذ القرار.

2

.4دوافع التقييم:
من خالل التعاريف ديكن القول أن عملية التقييم هتدف للوصول إىل إعطاء قيمة دلمتلكات ادلؤسسة وىي سبر بعدة
مراحل متسلسلة وتتم عملية التقييم لعدة دوافع:

3

شراء أو بيع ادلؤسسة أو االندماج مع مؤسسة أخرى إضافة إىل االستحواذ؛ تصفية ادلؤسسة وىو ما يعٍت بالضرورة توزيع تركة ادلؤسسة؛الدخول إىل البورصة وىو ما يعٍت تداول أسهمها؛مراقبة ادلؤسسة ىو ما يعٍت نوعية التسيَت يف ادلؤسسة؛انتقال األعمال وىو ما يعٍت التنازل عن الشهرة؛-اكتساب حصة معينة وذلك بواسطة تنفيذ استثمار معُت طويل أو متوسط األجل.

 1ريتشارد شرويد وآخرون؛ تقييم المؤسسة  ،ترمجة خالد علي امحد كاجيجي ؛دار ادلريخ؛السعودية؛2006؛ص185:
 2رللس معايَت احملاسبة الدولية؛ اإلطار التصوري إلعداد وعرض القوائم المالية؛ 2001؛ فقرة99

3

Patrick Boisselier ,évaluation d’entreprise, consolidés à : http://Documents and setting/Administrateur/Bureau/cafa
230-Boisselier-evaluation-1.pdf le 29/04/2015 à 12 :37
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المطلب الثالث :مراحل عملية تقييم المؤسسة
شلا سبق ومن خالل التعاريف السابقة الذكر واألىداف تتضح مراحل عملية التقييم.
.1مرحلة ضبط المهمة:
من ادلنطقي أن أول خطوة لعملية التقييم ىي ضبط مهمة التقييم من خالل وضع برنامج معُت يكفل التنفيذ السليم
لعملية التقييم وبالتايل الوصول إىل نتائج تكون يف أعلى درجات التأكد وأدىن درجات الشك فيما خيص القيمة مع
مراعاة برنامج عمل منظم ومضبوط يؤدي إىل تقليص الوقت الالزم للتقييم وبالتايل تقليص التكاليف؛ حيث بطبيعة
احلال عملية التقييم تتطلب تسخَت موارد بشرية ومادية كبَتة نوعا ما.

1

.2مرحلة جمع المعلومات الخاصة بعملية التقييم:
تعترب مرحلة مجع ادلعلومات اخلاصة بعملية التقييم من ادلراحل األساسية ذلك أهنا تسمح بتنفيذ عملية التقييم على أكمل
وجو فهي سبثل األرضية اليت على أساسها سيتم ازباذ القرارات من طرف ادلؤسسة.
كما ذبدر اإلشارة إىل أن ادلعلومات بالنسبة للمؤسسات ادلدرجة يف البورصة يتم جلب ادلعلومات من مصادر زبتلف
مقارنة دبا سبق ذكره على اعتبار أن ادلؤسسات ادلدرجة يف البورصة تكون معلومات نشاطها مطروحة للجمهور وقابلة
لالطالع عليها.

2

شلا سبق ديكن ذكر سلتلف ادلعلومات والوثائق ادلتعلقة بعملية التقييم وىي كاآليت:

3

ادليزانية وجدول حسابات النتائج خلمس سنوات األخَتة؛التصرحيات الضريبية السنوية واحلسابات التفصيلية؛ التقديرات وادلوازنات يف ظل األوضاع احلالية للمؤسسة؛تاريخ ومضمون آخر مراقبة جبائية؛تاريخ ومضمون آخر مراقبة ادلرتبطة دبدى توفر اإلجراءات والوسائل ادلرتبطة بالصحة والسالمة ادلهنية والبيئية؛تقارير زلافظي احلسابات للثالثة سنوات ادلاضية؛1من إعداد الطالب

2ىواري سويسي؛ تقييم المؤسسة ودوره في اتخاذ القرار في إطار التحوالت االقتصادية بالجزائر؛ أطروحة دكتوراه؛ كلية العلوم االقتصادية وعلوم التسيَت
؛جامعة اجلزائر؛اجلزائر؛2008؛ص54:

 3العمري جوديعة؛ الوثائق والمعلومات من اجل رؤية حول وضعية المؤسسة؛ مداخلة مقدمة ضمن ادللتقى الوطٍت حول :التطبيق العملي للتشخيص وتقييم
ادلؤسسة؛2008/01/ 13-12؛كلية العلوم االقتصادية والعلوم التجارية وعلوم التسيَت ؛جامعة سطيف 01؛اجلزائر؛ص ص5-2:
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تقارير اإلدارة لثالثة سنوات ادلاضية وتقارير رللس اإلدارة واالجتماعات العامة؛ إضافة إىل توزيع رأس ادلال؛معلومات عن التعامالت باألوراق ادلالية بالنسبة للمؤسسة وسجل الصفقات ادلربمة؛التقارير اخلاصة حملافظ احلسابات لثالثة سنوات األخَتة؛ادلعلومات ادلرتبطة بعقود التأمُت وعقود التقاعد؛كافة ادلعلومات ادلرتبطة باستخدام ادلمتلكات ادلملوكة من طرف ادلؤسسة أو ادلمولة؛كافة ادلعلومات والوثائق ادلرتبطة بالذمة ادلالية ادلدينة للمؤسسة؛االتفاقيات اجلارية مع ادلؤسسات األخرى واألطراف ذات الصلة؛عقود الضمان ادلربمة لصاحل ادلؤسسة أو األطراف األخرى؛قائمة بأصول ادلؤسسة مع العمر النفعي ذلا ودرجة تقادمها(اإلىالك)؛ إضافة إىل عقود ملكية األراضي وادلباين؛اخلربات التأمينية األحدث ذلاتو األصول؛اتفاقيات القروض( القرض االجياري؛ عقود األصول ادلستأجرة أو ادلؤجرة ؛عقود اإلجيار التجارية وكيفية إدارهتا)؛وثائق التعهدات واالمتيازات والرىون العقارية؛معلومات ووثائق حول ادللكية الصناعية وبراءات االخًتاع اخلاصة بادلؤسسة أو الرباءة ادلملوكة للغَت وادلستغلة من طرفادلؤسسة والًتاخيص واالمتيازات؛
معلومات ووثائق االستثمارات ادلالية للمؤسسة وتنظيم األعمال التجارية وادلبيعات على مستوى ادلؤسسة؛العقود التجارية لألفراد (عقود االمتياز ادلمنوحة إضافة لعقود التوزيع)؛قائمة ادلنتجات واألسعار وتطورات رقم األعمال للمؤسسة خالل  24شهرا ادلاضية؛االتفاقيات اجلماعية ادلربمة مع ادلؤسسة؛قائمة بعدد ادلوظفُت ومعلومات ووثائق اذليكل التنظيمي للمؤسسة؛-طبيعة العقود واالمتيازات ادلمنوحة للغَت والتعويضات.

1

 1العمري جوديعة؛ مرجع سبق ذكره؛11-6
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الوثائق وادلعلومات التفصيلية حول الضرائب ادلؤجلة للمؤسسة؛-وثائق ومعلومات الزيارة ادليدانية وادلعاينة اليت قام هبا اخلبَت أخذا بعُت االعتبار حمليط ادلؤسسة الذي تنشط فيو.

1

.3مرحلة التشخيص:
.1.3تعريف عملية التشخيص:
ىي عملية تؤدي إىل ربديد قيمة ادلؤسسة بدرجة عالية من الدقة مع األخذ بعُت االعتبار لكل التعقيدات القانونية
واحملاسبية لعملية التقييم واليت يقوم هبا خبَت متخصص.

2

.2.3أىداف عملية التشخيص:
ديكن إجياز أىداف التشخيص يف العناصر التالية:

3

 وضع توقعات ذبنبا لتأثَتات سلبية للعوامل ادلرتبطة بادلؤسسة سواء الداخلية أو اخلارجية وتوفَت معلومات للمسؤولُت؛معرفة وضعية ادلؤسسة يف السوق الذي تنشط فيو ومدى تطور أنشطتها مستقبال؛التأكد من كفاءة األداء احلايل وادلستقبلي من خالل التقديرات والتوقعات؛ إضافة إىل توفَت تسيَت ذو مستوى عايل..4أنواع التشخيص:
.1.4تشخيص شامل:
وىو تشخيص يهدف إلعطاء صورة شاملة عن ادلؤسسة وإبراز سلتلف العناصر التسَتية للمؤسسة وىو نقطة البداية
لالنتقال ألنواع أخرى للتشخيص حيث يشمل كافة العناصر يف ادلؤسسة من تشخيص مايل؛ اسًتاتيجي؛ تنظيمي؛ موارد
بشرية وإدارة.

4

1العمري جوديعة ؛الوثائق والمعلومات من اجل رؤية حول وضعية المؤسسة ؛مرجع سبق ذكره؛15-14
2

chambre de commerce et d’industrie de Lyon, diagnostic entreprise, consulter sur internet sur lien :http// :www. Lyon.cci.fr
le 23/04/2015 à 20 :38

3دارين بوزيدي؛ مساىمة إلعداد استراتيجية المؤسسة في قطاع البناء؛ رسالة مقدمة ضمن متطلبات نيل شهادة ادلاجستَت ؛كلية العلوم االقتصادية والعلوم
التجارية وعلوم التسيَت ؛جامعة احلاج خلضر -باتنة-؛اجلزائر ؛2005؛ص ص83-82:

Vincent plucha et Hakim tairou, méthodologie du diagnostic d’entreprise, édition harmattan, France, 2006,p :14-15
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.2.4تشخيص مالي:
حيث يركز على دراسة الوضعية ادلالية للمؤسسة من خالل التحليل ويرتبط بالرحبية والسيولة وىو أكثر أنواع التشخيص
شلارسة وتكرار على مستوى ادلؤسسة حيث يستخدم أدوات يف ذلك من التحليل عن طريق التدفقات ادلالية أو التحليل
عن طريق النسب ادلالية.

1

.3.4تشخيص وظيفي:
حيث يعمل على دراسة وظائف ادلؤسسة وإظهار نقاط الضعف من أجل تغطية النقص على مستوى إحدى الوظائف
2
(موارد بشرية؛ وظيفة اإلنتاج.)...
.4.4تشخيص استراتيجي:
حيث يتضمن ىذا التشخيص شقُت أحدمها يعتمد على التحليل الداخلي إلظهار نقاط الضعف والقوة والشق الثاين
3
يرتبط بالتحليل اخلارجي من خالل إبراز الفرص ادلتاحة والتهديدات اليت تواجهها.
وذبدر اإلشارة إىل أن نظرية التقييم مبنية على مبادئ سوف نتطرق ذلا الحقا.

1

Idem
Vincent plucha et Hakim tairou, Op .cit ,p :18,22
3
Idem
2
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المطلب الرابع :مبادئ نظرية التقييم
تقوم نظرية التقييم على مبادئ ىي كالتايل:

1

.1مبدأ وجود البدائل:
حيث يقضي ىذا ادلبدأ انو وعندما نكون يف حالة نقل ملكية عن طريق معاملة بُت مشًتي وبائع نوظف ىذا ادلبدأ مع
عدم سباثل البدائل والرغبة فيها بدرجة متساوية أي أن لكل للبائع احلرية يف عملية البيع وللمشًتي احلرية يف عملية الشراء.
.2مبدأ االستبدال:
يرتكز ىذا ادلبدأ على عقالنية ادلشًتي حبيث أن عملية الدفع اليت يقوم هبا ال جيب أن تزيد عن تكلفة استبدال أصل أي
ال ديكن دفع مقابل أصل منفعتو تناقصت بقيمة تكون أكثر من أصل مل تستغل منفعتو إطالقا.
.3مبدأ اإلحالل:
يقضي ىذا ادلبدأ بان تتحدد قيمة األصل بواسطة التكلفة أي ما سوف يتم ربملو المتالك بديل مرغوب فيو بدرجة
مساوية.
.4مبدأ المنافع االقتصادية:
يرتبط ىذا ارتباطا وثيقا بعملية االندماج والتملك ،فقيمة األصل جيب أن تعكس ادلنافع االقتصادية ادلتوقعة لألصل.
شلا سبق ذكره يتبُت لنا األمهية اليت تكتسيها عملية تقييم ادلؤسسة مع وجوب توفر ادلعلومات والعناصر السابقة الذكر
سواء من إجراءات يتم إتباعها وقواعد يتم تطبيقها وبالتايل الوصول إىل أعلى درجة من حيث ادلعلومات والوثائق
وادلعطيات على مجيع ادلستويات ادلوجودة على مستوى ادلؤسسة واليت سبق ذكرىا.
وبعد ضبط سلتلف اإلجراءات والقواعد وتوفر سلتلف ادلعلومات اليت تعطي صورة واضحة عن وضعية ادلؤسسة العامة؛
تأيت مرحلة اختيار الطريقة اليت سوف يتم استخدامها يف عملية التقييم واليت تعترب الفاصل األخَت وادلرحلة ادلفصلية يف
عملية التقييم حيث ما مت اصلازه سابقا سوف يتم احتوائو يف إطار الطريقة اليت سوف يتم استخدامها.
والطريقة اليت سوف يتم استخدامها تكون بناءا على ضوابط معينة وبعد توفر ىاتو الضوابط زبتار الطريقة اليت سوف يتم
على أساسها إعطاء قيمة للمؤسسة تكون على درجة كبَتة من الدقة وىذه الطرق زبتلف باختالف منطلق كل طريقة
والعناصر ادلرتبطة هبا وىاتو الطرق سوف نقوم بتسليط الضوء عليها فيما يلي من عناصر يتم تناوذلا وفق مقاربات معينة.
1طارق عبد العال؛ التقييم :تحديد قيمة المنشاة وإعادة ىيكلة الشركات؛ الدار اجلامعية؛ مصر؛2008؛ص ص26-24:
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المبحث الثالث :مقاربة الذمة المالية
ىناك عدة طرق مستخدمة للتقييم يف مقاربة الذمة ادلالية واليت سوف يتم التطرق ذلا يف مبحثنا ىذا؛ وىذه الطرق
ادلستخدمة تعتمد على ادلاضي أي طرق تارخيية تستند يف األساس على ادليزانية أي صورة ادلؤسسة التارخيية يف زمن معُت.

المطلب األول :طريقة األصل الصافي
تعتمد ىذه الطريقة على حساب األصل الصايف من خالل ربديد كل من األصول الفعلية وىي تلك األصول اليت ذلا
قيمة سوقية وتساوي يف رلموعها الفرق بُت كل من األصول احلقيقة والومهية.
أما فيما خيص الديون فيتم ربديد الديون الفعلية ادلًتتبة على ادلؤسسة وىي الديون اليت تؤدي بالضرورة إىل عملية دفع أي
تكون يف وضعية موضوع دفع فعلي.
وبالتايل يتم احلساب وفق ىذه الطريقة كما يلي:

1

األصل الصافي=رلموع أصول ادلؤسسة الفعلية -الديون الفعلية للمؤسسة؛
=(رلموع األصول الفعلية للمؤسسة  -األصول الومهية )( -ديون ادلؤسسة الفعلية –الديون الومهية)
وعليو ديكن حساب قيمة ادلؤسسة من خالل ما يلي:
قيمة المؤسسة=(أصول ادلؤسسة الفعلية -ديون ادلؤسسة الفعلية )؛
=(رلموع األصول احلقيقية –األصول الومهية )( -رلموع الديون احلقيقية – الديون الومهية )؛
=(رلموع األصول–رلموع الديون)( -األصول الومهية  +الديون الومهية)؛
=رأس ادلال(حقوق ادلسامهُت)( -األصول الومهية +الديون الومهية)

1

Chambre de commerce et d’industrie de Lyon, méthodologie d’évaluation d’entreprise, consulter sur internet sur le
lien : http// : www. Lyon.cci.Fr le 26/04/2015 à 19 :30
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المطلب الثاني :طريقة األصل الصافي المصحح:
ىذه الطريقة تعتمد على ربديد القيمة االقتصادية لألصل أو االلتزام أو بتصحيح وإعادة تقييم األصل أو االلتزام.
حيث تشتمل الطريقة على العناصر التالية:

1

األصول ادلصححة ىي رلموع األصول الفعلية وتكون اقل من القيمة الدفًتية لألصول ادلصححة مضافا إليها قيمةتصحيحها وبالتايل فان األصول ادلصححة تساوي:
األصول المصححة=األصول احلقيقية –القيمة الدفًتية لألصول ادلصححة أو األصول ادلصححة +القيمة االقتصادية

لألصول أو األصول ادلصححة.

 الديون ادلصححة ينطبق عليها ما سبق ذكره يف األصول ادلصححة وتساوي:الديون المصححة= الديون –القيمة الدفًتية للديون ادلصححة أو الديون ادلصححة +القيمة االقتصادية للديون أو
الديون ادلصححة.
كما ذبدر اإلشارة إىل إمكانية أن تكون ىناك خسائر غَت زلققة فعليا يف ادليزانية جيب استبعادىا من األصول الصافية
ونفس الشيء بالنسبة لألرباح الغَت زلققة فعليا.
شلا سبق ديكن حساب قيمة ادلؤسسة كمايلي:
قيمة المؤسسة =(األصول ادلصححة – الديون ادلصححة )؛
=(األصول احلقيقية –الديون احلقيقية)+مكاسب رأس ادلال الغَت احملققة –األرباح الغَت زلققة)؛
=(األصول الصافية +مكاسب رأس ادلال الغَت زلققة -اخلسائر غَت احملققة).
شلا سبق يتضح لنا أن طريقة األصل الصايف ادلصحح أخذت بعُت االعتبار للتغَتات ادلهملة يف طريقة األصل الصايف
الذي يرتكز يف األساس على معلومات ذات طابع تارخيي غَت مراعية للتغَتات احلاصلة على كل األصول وااللتزامات ليتم
استدراك ىاتو التغَتات يف طريقة األصل الصايف ادلصحح وبالتايل مواكبة التغَتات احلاصلة وىو ما يقودنا للحديث على
كل من القيمة اجلوىرية واألموال الضرورية لالستغالل.

1

Chambre de commerce et d’industrie de Lyon, méthodologie d’évaluation d’entreprise, consulter sur internet sur le
lien : http// : www. Lyon.cci.Fr le 26/04/2015 à 19 :30
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المطلب الثالث :القيمة الجوىرية
ترتبط طريقة القيمة اجلوىرية دببدأ استمرارية نشاط ادلؤسسة على ضلو أساسي مع االعتماد على نتائج الطرق السابقة
الذكر بأخذ التغَتات وفق الطريقة ادلصححة لألصول.
 طريقة القيمة الجوىرية:وىي عبارة عن القيمة اليت تضمن استمرارية ادلؤسسة من خالل قيمة استبدالية دلمتلكات وحقوق ادلؤسسة فهي تركز على
األموال الضرورية إلعادة تكوين أصول ادلؤسسة الستمرار نشاطها يف الظروف العادية وىذا ما يعرب عن القيمة االستبدالية
وبالتايل فهي ذلا نظرة اقتصادية لألصل وليس زلاسبية على اعتبار أهنا تركز على تعويض األصول لضمان االستمرارية دون
مراعاة مصدر التمويل وبالتايل فهي ربسب كما يلي:

1

القيمة الجوىرية اإلجمالية=األصول اإلمجالية ادلصححة اليت تضمن استمرارية النشاط بصفة عادية.
كما ديكن حساهبا ب:
القيمة الجوىرية اإلجمالية =األصول الصافية ادلصححة والضرورية لالستغالل فقط +الديون قصَتة ومتوسطة األجل
+ادلمتلكات ادلؤجرة +ادلمتلكات ادلستأجرة ضمن قرض إجياري +األوراق التجارية ادلخصومة والغَت ادلستحقة  -مصاريف
التأسيس-مصاريف إصالح وذبديد ادلمتلكات لتبقى صاحلة لالستعمال.
وبالتايل:
قيمة المؤسسة= القيمة اجلوىرية اإلمجالية  -إمجايل الديون
= القيمة الجوىرية الصافية.

1خبتة مفتاح؛ تقييم المؤسسات االقتصادية في البورصة ؛رسالة مقدمة ضمن متطلبات نيل شهادة ادلاجستَت ؛كلية العلوم االقتصادية والتجارية وعلوم التسيَت؛
جامعة اجلزائر3؛ اجلزائر؛2012؛ص46:
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المطلب الرابع :األموال الضرورية لالستغالل
 طريقة األموال الدائمة الضرورية لالستغالل:أما طريقة األموال الضرورية لالستغالل فهي األخرى ترتبط بالتمويل ادلرتبط بالنشاط االستغاليل للمؤسسة.
وىي سبثل األموال الطويلة األجل واليت سبول نشاط ادلؤسسة شلا يضمن استمراريتها مع إضافة ذلا الديون ادلرتبطة
باالستغالل واليت تكون ذات طابع قصَت األجل عموما وديون استغالل أخرى؛
وربسب وفق ما يلي:

1

األموال الدائمة الضرورية لالستغالل= القيم الثابتة لالستغالل
+القيم الثابتة لقرض اإلجيار
+القيم الثابتة ادلستأجرة أو ادلستعارة
+احتياج رأس ادلال العامل لالستغالل.
بعد التطرق دلقاربة الذمة ادلالية اليت تعتمد يف األساس على معلومات ذات طبيعة تارخيية؛ وىو ما يعٍت احلصول علىقيمة للمؤسسة لكن تكون خالية من ادلتغَتات احلالية وادلستقبلية على وجو اخلصوص اليت تؤثر بالسلب وبالتايل عدم
القدرة على مواجهة التأثَتات السلبية؛ ويف اجلهة ادلعاكسة عدم القدرة على استغالل ادلتغَتات اليت تعود بالفائدة على
ادلؤسسة ،وبالتايل االستغالل األمثل ذلا قدر اإلمكان على اعتبار أن مقاربة الذمة ادلالية ترتكز عليها وىو ما يؤدي
بالضرورة إىل التطرق إىل مقاربة أخرى وادلتمثلة يف مقاربة التدفقات واليت سوف نتطرق ذلا الحقا.

1خبتة مفتاح؛ تقييم المؤسسات االقتصادية في البورصة ،مرجع سبق ذكره ؛ص ص47-46:
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المبحث الرابع :مقاربة التدفقات
إن مقاربة التدفقات تعتمد يف األساس على جدول حسابات النتائج إلجياد قيمة ادلؤسسة ودبا أن موضوعنا والعنصر
ادلتناول ىو فارق احليازة فلًتكيز سيكون على ادليزانية وبالتايل سوف نتطرق دلقاربة التدفقات من باب اإلشارة أهنا ضمن
ادلقاربات لتقييم ادلؤسسة مع اإلشارة إهنا تتضمن مقاربة الربح ومقاربة التدفق النقدي؛ حيث نتناول طريقتُت لكل مقاربة.

المطلب األول :قيمة المردودية
.1طريقة قيمة المردودية:
حيث تندرج ىذه الطريقة ضمن مقاربة الربح حيث تعتمد يف األساس على رمسلة متوسط الربح ادلتوقع بعد استحداث
1
معُت وىذه الطريقة من ضمن أكثر الطرق استخداما من اخلرباء وتكون وفق العالقة اآلتية:

حيث:
:Vقيمة ادلؤسسة ؛
:Bمتوسط الربح ادلتوقع؛
:nعدد السنوات؛
:Iمعدل استحداث.
إن الطريقة السابقة الذكر تتحكم فيها ثالثة متغَتات ىي:

2

.1.1الربح:
حيث يكون الربح يف حدود ثالثة إىل مخسة سنوات وحيسب وفق ما يلي ضمن ثالثة سنوات من األرباح:
ربح ) + (T-3ربح ) + ( T-2ربح )(T-1
3
1بلخَت بكاري؛ إشكالية تقييم المؤسسات البترولية؛ مداخلة مقدمة ضمن ادللقى الوطٍت حول :اثر التقييم على مسار الشركة دلؤسسات القطاع البًتويل؛-4
2005/12/5؛ كلية احلقوق والعلوم االقتصادية ؛جامعة قاصدي مرباح –ورقلة-؛اجلزائر ؛ص ص 6-5:
 2نفس ادلرجع السابق؛ ص6:
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وبالتايل فان ىذه الطريقة تعتمد على إعطاء قيمة للمؤسسة ذات طابع مستقبلي أي إعطاء تصور لقيمة ادلؤسسة
مستقبال بناء على التوقعات؛ مع إمكانية استخدام األرباح السابقة.
.2.1معدل االستحداث:
حيث يسمح معدل االستحداث بإعطاء قيمة حالية لتدفقات مستقبلية مع مراعاة كافة ادلتغَتات اليت من شاهنا التأثَت يف
القيمة وىو دييل لالطلفاض القيمة من جهة ادلقتٍت والعكس من جهة البائع.
.3.1مدة االستحداث:
إن مدة التوقعات ىي قصَتة جدا مقارنة دبدة حياة ادلؤسسة وىي من 3سنوات إىل  5سنوات وىذا راجع بطبيعة احلال
إىل أن ادلدة الطويلة للتوقعات تؤدي إىل درجة كبَتة من حالة عدم التأكد حبيث كلما كانت مدة االستحداث طويلة
1
كلما كانت درجة عدم التأكد مرتفعة.

المطلب الثاني :طريقة نسبة السعر على العائد
حيث تنتمي ىذه الطريقة دلقاربة الربح من خالل تقييم ادلؤسسة؛ حيث تعتمد أكثر لتقييم األسهم والسوق معا من
خالل معرفة مدى تناسب أسعار األسهم مع عوائدىا عند ادلقارنة يف األسواق العادلية.
2
وتكون الصيغة كمايلي:
قيمة سعر السهم العادي يف السوق
نسبة السعر على العائد ( = )PER
العائد الصايف للسهم الواحد
حيث تكون العوائد السنوية يف مجيع احلاالت ربت الدفع والتغَتات الطارئة على السهم من نسبة السعر على العائد
احملصل عليو كما ولتسهيل معرفة عائد السعر بالرجوع إىل سعره يفضل ربديد السعر الوحدوي للسهم وعائده الوحدوي
3
وىذا األخَت حيسب وفق ما يلي:
العوائد احملققة من ادلؤسسة
عائد السهم الواحد ( = ) EPS
عدد األسهم العادية ادلشكلة لرأس ادلال
1بلخَت بكاري ؛مرجع سبق ذكره؛ص6:

 2السعيد بريكة ومسَت مسعي؛ تقييم المنشاة االقتصادية :مدخل القيمة المضافة Eva؛ ادللتقى الدويل حول :صنع القرار يف ادلؤسسة الدولية ؛ابريل2009/؛
كلية العلوم االقتصادية والعلوم التجارية وعلوم التسيَت ؛جامعة زلمد بوضياف –ادلسيلة-؛اجلزائر؛ص13:
 3نفس ادلرجع والصفحة سابقا
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كما ديكن أن تعطى بالصيغة التالية:

1

القيمة السوقية لألسهم العادية ادلكتتب هبا
نسبة السعر على العائد (= )PER
صايف األرباح بعد الضريبة
صايف األرباح بعد الضريبة
عائد السهم الواحد (= )EPS
عدد األسهم العادية ادلكتتب هبا
كما ذبدر اإلشارة إىل أن ىذه الطريقة صاحلة للمؤسسات من نفس القطاع وىي تساعد يف عملية التمويل يف ادلؤسسة
وكأداة للدفع.

المطلب الثالث :قدرة التمويل الذاتي
طريقة قدرة التمويل الذاتي:تنتمي ىذه الطريقة إىل مقاربة التدفق النقدي حيث تستخدم مفهوم ادلردودية على حساب ادلفهوم الربح الصايف ادلصحح
حيث يتضمن معدل رمسلة مع تطابق للزمن ادلرجعي وفق طريقة حساب ادلردودية باستخدام الربح الصايف ادلصحح.
كما انو ويف ظل توقعات غَت مؤكدة تستخدم التكلفة الًتجيحية ادلتوسطة دلوارد التمويل على مستوى ادلؤسسة؛
وتستعمل القدرة على التمويل الذايت( )CAFفيمكن استعمالو على غرار نسبة الربح إىل السعر ( )PERيف طرق
مقارنة نظرا لالنتقادات ادلوجهة لسياسات االىتالكات ادلعتمدة إىل أهنا تبقى معربة عن مدى رحبية ادلؤسسة.
وربسب وفق الصيغة التالية:

2

1السعيد بريكة ومسَت مسعي؛ مرجع سبق ذكره ؛ص ص14-13:

 2بلخَت بكاري؛ أىمية مقاربة التدفقات في تقييم المؤسسة؛ رللة الباحث؛ العدد 10؛ اجلزائر؛2012؛ ص240 :
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المطلب الرابع :التدفق النقدي المتاح
.1طريقة التدفق النقدي المتاح:
حيث تندرج ىذه الطريقة ضمن مقاربة التدفق النقدي وىاتو األخَتة تندرج ضمن مقاربة التدفقات بصفة عامة.
حيث يتم ربديد قيمة ادلؤسسة من خالل القدرة على ربقيق تدفقات نقدية واليت يتم استحداثها من خالل معدل مع
مراعاة ادلخاطر النامجة عن ىذا االستثمار وىذه التوقعات تكون تقديرية يف فًتة متوسطة نسبيا أي من  5اىل 10سنوات
تؤدي بالضرورة إىل الوصول إىل قيمة هنائية بعد فًتة التوقعات.

1

.1.1عالقة التقييم وفق ىذه الطريقة:
ديكن صياغة العالقة وفق ىذه الطريقة كما يلي:

2

V=ΣDCFi/(1+t)i+VT(1+t)n

حيث:
 :Vقيمة ادلؤسسة؛
 :DC Fiالتدفق النقدي ادلتاح اخلاص بالسنة  i؛
 :tمعدل استحداث؛
 :nعدد السنوات ادلأخوذة كمجال للتقدير؛
 :VTالقيمة الباقية للمؤسسة.
من خالل ىذه الطريقة ووفق العالقة السابقة الذكر فان التدفقات النقدية ادلتاحة تكون مرتبطة بنشاط ادلؤسسة.

 1بلخَت بكاري؛ إشكالية تقييم المؤسسات البترولية؛ مداخلة مقدمة ضمن ادللتقى الوطٍت حول :أثر التقييم على مسار الشركة دلؤسسات القطاع البًتويل؛ -4
2005/12/5؛ كلية احلقوق والعلوم االقتصادية؛ جامعة قاصدي مرباح ورقلة ؛اجلزائر؛ ص8:
2نفس ادلرجع السابق؛ ص9:
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.2.1حساب قيمة المؤسسة وفق ىاتو الطريقة:
وحيسب التدفق النقدي ادلتاح كما يلي:

1

نتيجة االستغالل خارج األعباء ادلالية والصافية من الضرائب.
+سلصصات االىتالكات.
= التدفق النقدي الكالسيكي.
()+أو( ) -التغَت يف احتياج رأس ادلال.
+التنازل عن األصول (صاف من الضريبة).
 االستثمارات؛= التدفق النقدي ادلتاح.
من خالل ما سبق يتضح لنا أن ىذه الطريقة ىي طريقة جيدة؛ على اعتبار أهنا تتعمق من اجل الوصول إىل قيمة
للمؤسسة وىو ما يؤدي بالضرورة إىل الوصول إىل تقديرات على درجة كبَتة من التأكد ومقاربة للواقع رغم اإلجراءات
الطويلة وادلعقدة يف بعض األحيان فيما خيص بعض العناصر ادلرتبطة بتطبيق العالقة.
شلا سبق يتضح لنا أن مقاربة التدفقات تعتمد يف غالبها على معلومات تارخيية إضافة إىل مواجهة احتمال عدم التأكد
والذي يكون على درجة عالية من عدم الدقة وىو ما يقودنا للتكلم على مقاربة الطرق ادلركبة.
قبل التطرق إىل مقاربة الطرق ادلركبة اليت سوف نتناول فيها الطرق اليت ترتكز على فائض القيمة فقط؛ ذبدر اإلشارة إىل
أن مصطلح  GOODWILLسوف يكون مرادفا لفارق احليازة وليس لشهرة احملل وبالتايل فادلصطلح الذي سوف
يبٌت على أساسو ادلبحث ىو فارق احليازة وليس شهرة احملل على اعتبار أن فارق احليازة امشل من شهرة احملل من منظور
الباحث حيث سوف نتناول بعض الطرق ادلرتبطة بفائض القيمة.

1

بلخير بكاري ،إشكالية تقييم المؤسسات البترولية ،مرجع سبق ذكره ،ص9 :
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المبحث الخامس :مقاربة الطرق المركبة
المطلب األول :مفهوم فائض القيمة
تعترب طريقة فائض القيمة من الطرق ادلرتبطة دبقاربة الطرق ادلركبة واليت سوف نتناول فيها طريقة فائض القيمة..1تعريف فائض القيمة:
يعرف فائض القيمة على انو الفرق بُت السعر الذي يدفعو ادلشًتي لدى شرائو ادلؤسسة واألصل الصايف ادلصحح.كما ديكن تعرف فائض القيمة على انو قيمة األصول ادلعنوية اليت تعود على ادلؤسسة دبردودية.

1

2

.2مكونات فائض القيمة:
من خالل تعريف فائض القيمة ديكن إبراز بعض العناصر ادلعنوية اليت تدخل ضمن تكوين فائض القيمة يف ادلؤسسة
وىي:

3

.1.2عناصر مرتبطة بزبائن المؤسسة:
وفاء الزبائن ورأيهم ذباه ادلؤسسة وعددىم؛نوعية الزبائن اليت تتعامل معهم ادلؤسسة؛إمكانية الرفع من عدد الزبائن سواء بواسطة أسواق معينة تستهدفها ادلؤسسة أو العمل على ادلستوى اخلارجي أيالتصدير؛
العالقات ادلتينة للمؤسسة مع زبائنها..2.2عناصر مرتبطة بموردي المؤسسة:
إمكانية االختيار ما بُت ادلوردين؛إمكانية خلق منافسة بُت ادلوردين سبكن ادلؤسسة من التفاوض حول شروط الشراء؛-نوعية خدمات ومنتجات ادلوردين.

Philippe de la chapelle, l’Evaluation des Entreprises, 3ème Edition, Edit Economica ,France, 2009, p :174
Vincent Jouguet et les autres, Evaluations des Entreprises, France, 2009, p : 174

3ىواري سويسي؛ تقييم المؤسسة ودوره في اتخاذ القرار في إطار التحوالت االقتصادية في الجزائر؛ مرجع سبق ذكره؛ ص361:
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.3.2عناصر مرتبطة بعمال المؤسسة:
ادلكتسبات القبلية والبعدية للعمال يف ميدان عملهم على مستوى ادلؤسسة؛نوعية العالقة بُت العمال واإلدارة؛ضعف معدالت الغياب؛نوعية العمل القدم من طرف العمال خاصة يف اجلانب التقٍت؛سهولة استبدال العمال؛ادلعرفة التجارية والتنظيمية للعمال؛حركية اإلدارة؛معدل دوران العمال وضعف حركة دخول وخروج العمال؛خدمات اإلداريُت ادلقدمة ونوعيتها..4.2عناصر مرتبطة بالبنوك:
مدى استقرار البنوك وعالقتها مع ادلؤسسة؛القدرة على االقًتاض الطويل األجل؛التسهيالت االئتمانية ادلمنوحة من البنك للمؤسسة..5.2عناصر مرتبطة بأطراف أخرى لها عالقة مع المؤسسة:
طبيعة العالقة مع اذليئات االجتماعية؛طبيعة العالقة مع مصلحة الضرائب؛طبيعة العالقة مع مفتشية العمل؛-طبيعة العالقة مع النقابات.

1

 1ىواري سويسي ،مرجع سبق ذكره ؛ص ص362-361:
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.6.2عناصر مرتبطة بذمة المؤسسة:
نوعية معدات اإلنتاج؛نوعية مكان تواجد ادلؤسسة؛مسعة ادلؤسسة ونوعية الرسوم؛ العالمات والنماذج؛ احلقوق اليت تتمتع هبا ادلؤسسة؛توفر التكنولوجيا يف ادلؤسسة ومدى مسامهتها يف نشاط ادلؤسسة على مجيع ادلستويات..7.2عناصر مرتبطة بإنتاج المؤسسة:
نوعية السلع ادلنتجة؛ أو اخلدمات ادلقدمة من طرف ادلؤسسة؛رقعة انتشار ىذه السلع أو اخلدمات؛قدرة ادلؤسسة على تطوير نوعية منتجاهتا؛أسعار تنافسية للسلع واخلدمات..8.2عناصر مرتبطة بالمنافسة:
عدد ادلنافسُت؛وضعية ادلنافسُت يف السوق؛نوعية ادلنافسُت؛-ادلوقع اجلغرايف للمنافسُت.

1

المطلب الثاني :الطرق المباشرة لحساب فائض القيمة
ىناك عدة طرق حلساب فارق احليازة واليت سوف نتطرق لبعضها يف مطلبنا ىذا وىي:
.1الطريقة االنجلوسكسونية:
ترتكز ىذه الطريقة باألساس على قيمة األصل الصايف ادلصحح واليت ربسب مقارنة باألرباح ادلتوقعة دبعٌت القدرة على
ربقيق أرباح وادلكافئة الناذبة عن التوظيف بدون سلاطرة لألصل الصايف ادلصحح.
 1ىواري سويسي؛ نفس ادلرجع والصفحة سابقا
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ووفق ىذه الطريقة ديكن صياغة العالقات التالية:

1

.1.1الطريقة اإلجمالية:
( V=ANC +

)

)GW= (CB-i×VS
.2.1الطريقة الصافية:
( V= ANC +

)

)

(

=GW

حبيث:
:ANCاألصل الصايف ادلصحح؛
:Vقيمة ادلؤسسة؛
 : tمعدل استحداث دبخطر؛
:CBالقدرة الرحبية؛
:iسعر الفائدة بدون سلاطرة؛
:VSالقيمة اجلوىرية؛
 :Bالربح ادلصحح؛
:i.ANCالربح األدىن للمكافئة العادية.
1بلخَت بكاري؛ أثر التقييم المالي على مسار الشراكة بالنسبة لمؤسسات قطاع المحروقات في الجزائر؛ أطروحة دكتوراه؛ كلية العلوم االقتصادية وعلوم
التسيَت؛ جامعة اجلزائر 3؛ اجلزائر؛ 2010؛ ص123:
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كما ذبدر اإلشارة انو إذا كان الفرق بُت الربح احلقيقي ادلصحح( )Bوالربح األدىن ( )i.ANCفهنا ضلصل على ناقص
قيمة أي (.)Badwill
.2طريقة الريع المختصر لفائض القيمة:
حيث تعتمد ىذه الطريقة على إظهار الفرق االجيايب بُت القيمة االقتصادية للمؤسسة والقيمة الصافية ألصول ادلصححة
1
سباشيا وقيمتها السوقية واليت تًتجم وفق الصيغة التالية:
)(B-i×ANC

(

)

=GW

حبيث:
 :Bالربح أو عائد حقوق ادلسامهُت؛
:ANCصايف األصول ادلصححة؛
 :iالفائدة؛
 :nادلدة.

المطلب الثالث :الطرق المباشرة األخرى لحساب فائض القيمة
.1طريقة :calba et Barnay
حيث ترتبط ىذه الطريقة دبفهوم األموال الدائمة الضرورية لالستغالل) (CPNEوادلردودية ادلالية حيث حيسب فائض
2
القيمة بالصيغة التالية:
– CPNE

)

(

V=ANC +

)

=GW

(

Joseph Marko, l’évaluation des sociétés en pratique, son Maison d’édition, France, 2009, p : 35

2بلخَت بكاري ؛ أثر التقييم المالي على مسار الشراكة بالنسبة لمؤسسات قطاع المحروقات في الجزائر ؛مرجع سبق ذكره؛ص126:
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حبيث:
:CPNEالقيم الثابتة مضافا إليها احتياج رأس ادلال العامل؛
:anالقيمة احلالية دلبالغ مستقبلية متساوية؛
:RFالعائد ادلايل؛
:iمعدل الفائدة.
.2طريقة اتحاد الخبراء المحاسبين األوربيين:
وتسمى أيضا بطريقة ربديث فائض القيمة النقدي ويتم حسابو وفق الصيغة التالية:

1

VE=ANC+GW

(

)
)

(

=GW

حبيث:
:Btربح سنة معينة؛
:iمعدل ادلكافئة دون خطر؛
:Aاألموال الضرورية لالستغالل؛
:Kمعدل استحداث.
كما ديكن تعويض األصل الصايف بالقيمة اجلوىرية وعلى العكس سباما يشكل فارق احليازة رلموع أقساط مستحدثة.

1

INSIM BEJAIA, d’évaluation d’entreprise, consulte sur entèrent sur lien :file:///c :documents and
settings/administrateur/bureau/entreprise-2pdf
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.3طريقة استحداث سلسلة محدودة من ريوع فائض قيمة لفترة محدودة:
حيث يتم يف ىذه الطريقة استحداث سلسلة ريوع لفًتة معينة وفق الطرق وإضافتو لألصل الصايف ادلصحح وقد يكون
1
األصل االقتصادي أحد العناصر التالية:
.1.3األصل الصايف ادلصحح وبالتايل الصيغة تكون:
(

)

)

=V

(

.2.3أيضا ديكن أن تكون القيمة اجلوىرية اخلام والصيغة تكون:
)

(

(

)

=V

.3.3أو األموال الدائمة الضرورية لالستغالل والصيغة تكون:
)

(

)t

(

=V

.4طريقة شراء النتائج السنوية:
حيث ترتكز ىذه الطريقة على ربديد فائض قيمة من خالل ناتج ضرب الربح اإلضايف يف عدد معُت من السنوات
2
ويعطى وفق الصيغة التالية:
.1.4الطريقة اإلجمالية:
)V=(VS-dettes
)GW=n(CB-i×VS
.2.4الطريقة الصافية:
)V=ANC+n(CB-i×ANC
)GW=n(CB-i×ANC

 1بلخَت بكاري؛ أثر التقييم المالي على مسار الشراكة بالنسبة لمؤسسات قطاع المحروقات في الجزائر ؛مرجع سبق ذكره؛ ص128:
 2ادلرجع السابق ؛ص129:
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حبيث:
:Vقيمة ادلؤسسة؛
:VSالقيمة اجلوىرية؛
:nعدد السنوات ويًتاوح بُت  3و 5سنوات؛
:CBالقدرة الرحبية؛
:iسعر فائدة عادي؛
:GWفائض القيمة؛
:ANCاألصل الصايف ادلصحح.
بعد التطرق دلختلف الطرق ادلباشرة األخرى سوف نتطرق للطرق الغَت ادلباشرة مع دلقاربة الطرق ادلركبة.

المطلب الرابع :الطرق الغير المباشرة لفائض القيمة
الطريقة الغير المباشرة لحساب فائض القيمة:
وتسمى ىذه الطريقة بالطريقة األدلانية حيث ووفق ىذه الطريقة فان قيمة ادلؤسسة ىي ادلتوسط احلسايب ألصل الصايف
1
ادلصحح وقيمة العائد وذلك من خالل:
)

(

=VE

)GW=(VR-ANC
حبيث:
:GWفائض قيمة؛
:VRقيمة العائد؛
:ANCاألصل الصايف ادلصحح؛

1

INSIM BEJAIA, d’évaluation d’entreprise, consulte sur entèrent sur lien :file:///c :documents and settings /
administrateur/bureau/entreprise-2pdf
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خالصة:
لقد تناولنا يف فصلنا ىذا والذي كان حتت عنوان "القياس واالفصاح عن االصول ادلعنوية" فيما سبق اغلب اجلوانب اليت
تعطي صورة او نظرة عن االصول ادلعنوية انطالقا من تعريفها ودميزاهتا مرورا باحملاسبة عنها وصوال إىل اإلطار الذي
حيتويها؛ والعناصر الفرعية السابقة الذكر وادلدرجة يف ادلبحث األول تقودنا إىل مسار يؤدي بالضرورة إىل اخلروج برؤية
عامة عن االصول ادلعنوية.
مث ننتقل من اإلطار الفرعي الذي حيتويها وادلقصود ىنا ىي ادليزانية إىل إطار أمشل ذلا تتفاعل فيو مع خمتلف العناصر
ادلكونة لإلطار األمشل وىذا األخري ىو ادلؤسسة من خالل تناول إطارىا ادلفاىيمي وإظهار ارتباطها بالقيمة وجتسيد ىذه
االخرية من خالل ابراز عملية التقييم ادلرتمجة ذلاتو القيمة وخمتلف مراحلها وىو ما احتواه ادلبحث الثاين.
لنعرج على أول ادلقاربات اليت حتتوي يف طياهتا على القيمة مرتمجة ألرقام انطالقا من األصل الصايف مث ادلصح وصوال
للقيمة اجلوىرية واألموال الضرورية لالستغالل؛ وىذه ادلقاربة تعتمد على ادلاضي يف األساس وىو حمتوى ادلبحث الثالث.
ليأيت ادلبحث الرابع الذي يضم مقاربة تعاجل نقائص ادلقاربة السابقة الذكر مع االعتماد على كل من ادلعطيات التارخيية
واحلالية وادلستقبلية وفق طرق خمتارة وىو ما عاجلو ادلبحث الرابع.
لننهي الفصل مبقاربة الطرق ادلركبة واليت تعترب من أحسن ادلقاربات واليت تعاجل نقائص ادلقاربتني وفق عدة طرق تتماشى و
وضعية ادلؤسسة وىي عملية أكثر من ادلقاربات السابقة الذكر؛ إال أننا تناولنها من جانب فائض القيمة فقط وىو ما مت
ادراجو يف ادلبحث اخلامس والذي ىو ختام الفصل الثاين.
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تمهيد:
حيتوي الفصل الثالث على دراسة تطبيقية إلبراز األثر احملاسيب دلعايري اإلبالغ ادلايل الدولية على ادليزانية وانعكاس ىذا
األثر على فارق احليازة؛ من خالل دراسة حالة وحدة اإلمسنت بسور الغزالن حيث يتمحور ادلبحث األول حول خمتصر
للوحدة حمل الدراسة وادلديريات اليت تشملها؛ واذليكل التنظيمي العام للوحدة.
أما ادلبحث الثاين فيتناول تشخيص مديريات وحدة اإلمسنت بسور الغزالن عن طريق االعتماد على ادلقابلة واخلروج
بنتائج؛ مث عرض ميزانية األصول واخلصوم ذلذه الوحدة من خالل عرض معلومات ختص سنة  3122و.3123
للمقارنة ،مع إجراء بعض احلسابات باالعتماد على ميزانية  3124اليت تشملها الدراسة.
ليليو ادلبحث الثالث الذي يتطرق لتصحيحات تشمل ميزانية األصول واخلصوم لوحدة اإلمسنت بسور الغزالن لسنة
 3124وتعديل ىذه األخرية بناءا على تغريات حاصلة وغري مدرجة يف ادليزانية األصلية؛ إضافة إىل عرض ميزانية األصول
واخلصوم ذلذه الوحدة لسنة  3124ادلعدلة وفق التغريات ادلذكورة آنفا.
ويف األخري ادلبحث الرابع واألخري من ىذه الدراسة؛ فقد كان عبارة عن تطبيق طريقة فائض القيمة اليت تندرج ضمن
مقاربة الطرق ادلركبة اليت جتمع بني مقاربة الذمة ادلالية ومقاربة التدفقات من خالل فارق احليازة وفق الطريقة الغري مباشرة
وادلتمثلة يف الطريقة االجنلوسكسونية.
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سوف نتناول يف ىذا الفصل تقييم وحدة اإلمسنت بسور الغزالن وفق طريقة فائض القيمة من خبلل التطرق دلختلف
ادلعلومات ادلرتبطة بالوحدة كمرحلة أوىل مرورا بتشخيص الوحدة كمرحلة ثانية ،وصوال لتطبيق طريقة فائض القيمة.

المبحث األول :نظرة عامة حول وحدة اإلسمنت بسور الغزالن
تكتسي وحدة إنتاج اإلمسنت بسور الغزالن أمهية بالغة سواء من الناحية االقتصادية واليت تربز من خبلل التموين البلزم
الذي توفره دلختلف األطراف سواء للمؤسسات اخلاصة أو ادلؤسسات العمومية نظرا حليوية ادلادة ،ومن الناحية
االجتماعية من خبلل توظيف العمال ودتتني العبلقة االقتصادية اليت تربط سلتلف األطراف وعلى رأسهم ادلوردين والزبائن
حيث سوف يقوم الطالب بذكر سلتلف ادلعلومات ادلرتبطة بالوحدة.

المطلب األول :لمحة تاريخية حول وحدة اإلسمنت بسور الغزالن
.1المسار التاريخي لوحدة اإلسمنت بسور الغزالن:
بالرجوع دلخططات التنمية ادلتبعة خبلل سنوات ارتفاع أسعار البرتول ووصولو إىل مستويات قياسية وذلك يف بداية سنة
 1974حيث وصل إىل  49دوالر للربميل الواحد؛ وىو ما انعكس يف الواقع من خبلل استغبلل ىذا االرتفاع وذلك
بإنشاء مؤسسات اقتصادية كبرية ؛نذكر منها ادلؤسسة الوطنية دلواد البناء  S.N.M.Cواليت مت إخضاعها لقانون
الصفقات العمومية ادلوضوع مبرسوم  145.82وىي مؤسسة جتارية ختضع ألحكام القانون التجاري ؛كما أهنا مؤسسة
اقتصادية ىدفها إنتاج اإلمسنت وحتقيق الربح مع اإلشراف عليها من طرف وزارة الصناعات اخلفيفة يف ذلك الوقت.
.2سيطرة المؤسسة وتقسيمها:
لقد عرفت ادلؤسسة الوطنية دلواد البناء منذ إنشائها سنة  1980ازدىارا الفتا من خبلل سيطرهتا على السوق الوطنية
نظرا للطلب ادلرتفع يف السوق ،وأما فيما خيص تسيريىا فقد كان يتم من طرف اجلهة الوصية ادلمثلة يف وزارة الصناعات
اخلفيفة اليت كانت تقوم بوضع سلتلف السياسات ادلتوسطة والطويلة األجل مثل سياسة التوظيف؛ سياسة األجور
والرواتب؛ سياسة التسعري؛ التسويق وسلتلف السياسات ادلرتبطة بادلؤسسة ولكن ادلؤسسة مل يدم عمرىا طويبل حيث مت
تقسيمها لعدة أسباب موضوعية.
.3أسباب تقسيم المؤسسة الوطنية لمواد البناء:
كانت ىناك عدة أسباب أدت إىل تقسيم ادلؤسسة الوطنية دلواد البناء وادلتمثلة يف:
عدم التحديد الدقيق دلستويات مراكز اختاذ القرار على مستوى ادلؤسسة؛79
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التشعب الكبري يف الوظائف وارتباطها ببعضها البعض أدى إىل تداخل كبري للمهام على مستوى ادلؤسسة؛تناقض ما بني القرارات ادلهمة ادلتخذة والواقع العملي للمؤسسة؛انتشار البريوقراطية على نطاق واسع أدى إىل وجوب تقسيمها لفرض سيطرة أكرب؛البلمسؤولية من طرف بعض األطراف وإلغاء ادلهام ادللقاة على عاتق جهات أخرى وذلك مرتبط باألساس بنشاطادلؤسسة؛
احتكار التسيري من طرف وزارة الصناعات اخلفيفة أدى إىل البعد عن الواقع الفعلي ادلمارس وبالتايل اختاذ بعضالقرارات البعيدة عن الواقع الفعلي للمؤسسة؛
كرب حجم ادلؤسسة وبالتايل عدم القدرة على تسيريىا والتحكم فيها ما خلق األسباب السابقة الذكر..4نتائج تقسيم المؤسسة الوطنية للبناء S.N.M.C:
لقد كان لبلزدىار الذي عرفتو ادلؤسسة والسيطرة الشبو ادلطلقة على السوق األثر االجيايب إىل انو كان لو أثر سليب يتمثل
يف األسباب الوجيهة للتقسيم ،وىو ما مت بالفعل حيث صدر قرار بتقسيم ادلؤسسة الوطنية دلواد البناء عام 1983إىل
عدة وحدات حيث كل وحدة ختتص بإنتاج مادة معينة بعد أن كانت حتت تقوم هبا مؤسسة واحدة وىذه الوحدات ىي:
-1الوحدة ادلختصة يف إنتاج القرميد؛
-2الوحدة ادلختصة يف إنتاج الرمل؛
-3الوحدة ادلختصة يف إنتاج االمسنت وىي زلور وىاتو األخرية تنقسم إىل:
.1.3الوحدة اجلهوية لئلمسنت للغرب E.R.C.O؛
.2.3الوحدة اجلهوية لئلمسنت للشرق E.R.C.E؛
.3.3الوحدة الجهوية لإلسمنت للوسط  E.R.C.Cوىي الوحدة ادلعنية بالدراسة.
كما جتدر اإلشارة إىل انو ورغم انقسام ادلؤسسة الوطنية دلواد البناء إىل أهنا بقية حتت إشراف الدولة واليت تتكفل بوضع
السياسات ادلرتبطة بالوحدات يف ادلدى ادلتوسط وادلدى الطويل.
بعد ما تطرقنا إلعطاء صورة تارخيية شاملة للمؤسسة سوف نتطرق لتعريف الوحدة اجلهوية لئلمسنت للوسط أي وحدة
اإلمسنت بسور الغزالن.
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المطلب الثاني :تقديم وحدة اإلسمنت لسور الغزالن
.1تعريف وحدة اإلسمنت بسور الغزالن:
تقع وحدة اإلمسنت على فج بكوش يف الطريق الوطين رقم  05وتبعد عن مدينة سور الغزالن حبوايل  07كلم وعن مقر
والية البويرة ب 27:كلم و 120كلم جنوب شرق العاصمة.
ترتبع على مساحة  41ىكتار وقد أنشأت مبوجب عقد كان بتاريخ  1979/11/26ومت إنشائها يف
 1980/02/26من طرف شركة دامنركية  FLS.SMIDTHوكان إنتاجها األول بتاريخ  1983/10/20بتكلفة
اصلاز قدرت ب1.321.668.943 :دج؛
كما جتدر اإلشارة إىل أهنا تأسست برأس مال قدره  246مليون دينار مع قدرة إنتاجية تقدر ب 3000:طن يوميا إىل
 1000.000طن سنويا.
.2نطاق وحدة اإلسمنت لسور الغزالن:
يعترب ادلوقع الذي تشغلو الوحدة موقع اسرتاتيجي حبيث يتوسط التل واذلضاب العليا واليت توفر لو حوايل  %85من ادلواد
األولية ،كما أن دتوضعها يف الوسط مسح ذلا بتبوء دور اقتصادي مهم من خبلل تلبية عدة احتياجات لعدة واليات
وىي:
والية االغواط؛ جباية؛ البليدة؛ البويرة؛ دتنراست؛ تيزي وزو؛ اجلزائر؛ اجللفة؛ ادلدية؛ ادلسيلة؛ بومرداس؛ تيبازة؛ عني الدفلى
برج بوعريريج؛ بسكرة؛ والية غرداية؛
من خبلل التموين الذي يشمل ىذه الواليات تتضح لنا األمهية اليت تكتسيها ىذه الوحدة اليت شهدت تطورا على
مستوى اذليكل التنظيمي الذي يتماشى وادلتغريات اليت تأثر يف الوحدة ىذا من جهة.
ومن جهة أخرى التكنولوجيا سواء من خبلل االستخدام ادلوسع لئلعبلم اآليل على مستوى الوحدة.
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.3الهيكل التنظيمي العام لوحدة اإلسمنت بسور الغزالن(أنظر الملحق رقم :)11
.1.3مكونات الهيكل التنظيمي العام لوحدة اإلسمنت بسور الغزالن:
تضم وحدة اإلمسنت لسور الغزالن ادلديريات التالية وفق اذليكل التنظيمي العام لوحدة اإلمسنت بسور الغزالن:
.1.1.3المديرية العامة:
يرتأس الوحدة مدير عام والذي يشغل يف نفس الوقت رئيس رللس اإلدارة؛ حيث يعمل على تسيري الوحدة وفقا للقوانني
السارية ادلفعول ويقوم مبمارسة سلطتو يف حدود ما يسمح بو التنظيم والقوانني على مستوى الوحدة كتعيني ادلوظفني
وعزذلم يف إطار االتفاقية اجلماعية وادلخطط التنظيمي؛ إضافة إىل إبرام االتفاقيات والعقود ودتثيل الوحدة يف احلياة ادلدنية
وأمام العدالة.
كما جتدر اإلشارة إىل إمكانية أن يفوض مكانو شخص آخر يقوم باإلمضاء وذلك يف حدود مهامو ،حيث تضم كل
من :أمانة ادلديرية العامة؛ مساعد ادلدير العام لؤلمن؛ مسؤول النوعية؛ مساعد ادلدير العام للمراجعة الداخلية؛ مصلحة
البيئة.
.2.1.3مديرية اإلنتاج:
حيث تكتسي ىذه ادلديرية أمهية بالغة يف الوحدة نظرا للدور اجلوىري الذي تقوم بو على اعتبار أن وحدة اإلمسنت وحدة
إنتاجية؛ وبالتايل فمديرية اإلنتاج توفر السلع اإلنتاج البلزم بغية استمرار النشاط وسلتلف اخلدمات.
حيث تقوم مديرية اإلنتاج مبتابعة برنامج العمل ادلرتبط باإلنتاج؛ إضافة إىل القيام باألحباث وحتديد ومراقبة ادلواصفات
ادلرتبطة بادلنتج ومدى توفر ىذه ادلواصفات ،إضافة إىل قيام ادلديرية باإلشراف على وضع سلططات اإلنتاج ومراقبة جودتو
بواسطة ادلخابر ادلتواجدة على مستوى ادلديرية.
.3.1.3مديرية المواد األولية:
إن العمل اجلوىري الذي تقوم بو مديرية ادلواد األولية وضمان توفري التموين البلزم من ادلادة األولية من اجل إنتاج
اإلمسنت حيث أن ادلادة األولية تستعمل على مستوى الوحدة وال يتم بيعها ألطراف خارجية؛ وذلك من خبلل
استخراجها كمادة من الطبيعة مباشرة بواسطة إجراءات خاصة وىذه ادلادة ىي الكلنكار.
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.4.1.3مديرية الصيانة:
حيث تقوم بادلراقبة التقنية دلختلف ادلعدات ادلرتبطة باإلنتاج وسلتلف وسائل نقل ادلادة األولية أو ادلنتجات كما تتكفل
بصيانتها أو إجراء رلموعة من التعديبلت عليها بغية ضمان استمرار نشاط الوحدة.
.5.1.3مديرية الموارد البشرية:
حيث تسهر ىاتو ادلديرية على تنظيم أعمال الوحدة من أجل السماح باستقطاب العمال وتنمية ادلوارد البشرية
واالحتفاظ هبا وىذا ألقصى فعالية شلكنة كما أهنا تقوم باإلشراف على عملية احلضور والغياب ودراسة تطوره وأسبابو؛
كما تقوم بوضع مقاييس الرتقية وقياس الكفاءة وتوجد هبا ثبلثة مصاحل رئيسية واليت تتمثل يف مصلحة ادلوظفني ومصلحة
الوسائل العامة ومصلحة التكوين ويتم على مستوى مصلحة التكوين تكوين العمال داخل وخارج الوحدة.
.6.1.3مديرية المالية والمحاسبة:
حيث سوف نتطرق ذلا يف مطلب مستقل على اعتبار أهنا مكان إجراء تربصنا.
.7.1.3مديرية التسويق:
حيث تقوم بدراسة وتقدير ادلبيعات وذلك من خبلل دراسة السوق ووضع تقديرات للطلب على ادلنتج وسلتلف التطورات
اليت سوف يشهدىا مستقببل؛ مع دراسة وحتليل ادلركز التنافسي للوحدة.
كما تقوم بالقيام بالبحوث بغية احلصول على إحصائيات من أجل القدرة على إعطاء اقرتاحات تساىم بزيادة مبيعات
الوحدة.
.8.1.3مديرية التموين:
حيث تعمل ىاتو ادلديرية على توفري كافة مستلزمات ادلديريات األخرى مبا فيها مديرية اإلنتاج حبيث تقوم باسترياد مادة
أولية تدخل ضمن مكونات إنتاج مادة اإلمسنت وىي من نفس طبيعة ادلادة األولية ادلوفرة من طرف مديرية ادلواد األولية
لكن مبواصفات أخرى ؛كما تقوم باإلشراف على كل الصفقات اليت تربمها الوحدة ويتم حتضري ملف لكل الصفقات
كما تتكفل بدراسة ملفات ادلوردين من أجل اختيار ما يناسب الوحدة سواء من ناحية الشروط الواجبة التوفر أو من
ناحية مبلغ الصفقة.
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.9.1.3مديرية االستثمار:
حيث تشرف ىذه ادلديرية على كافة االستثمارات اليت تقوم هبا وحدة اإلمسنت بسور الغزالن وادلرتبطة باألساس بالنشاط
الفعلي للوحدة كشراء اآلالت اليت تستعمل يف اإلنتاج أو شراء القطع ادلرتبطة هبذه اآلالت وتكون عملية الشراء داخل
اجلزائر أو يتم استريادىا من دول أوربية وذلك بعد دراسة ادللفات ادلرتبطة بادلوردين من حيث التكلفة وزمن التسليم.
كما جتدر اإلشارة إىل أن بعض اآلالت أو القطع تكون ذات طابع استعجايل نظرا إىل أن عدم توفرىا يؤدي لتوقف
النشاط وبالتايل يتم تنفيذ االستثمار يف فرتة قصرية مقارنة باالستثمارات األخرى؛ باإلضافة إىل ذلك ديكن تنفيذ
استثمارات مرتبطة بسنوات أخرى ولكن ال حتمل طابع استعجايل وقابلة للتأجيل.
إضافة دلا سبق ذكره تليب مديرية االستثمارات احتياجات ادلديريات األخرى ؛حيث حتدد كل مديرية احتياجاهتا وتقوم
بتقدديها للمديرية وبعد ذلك يقوم مدير كل مديرية بتربير ىاتو االحتياجات من خبلل إظهار وجهة نظره ومدى احلاجة
ذلاتو االحتياجات وذلك بغية إقناع مجيع األطراف وذلك يتم يف اجتماع بني ادلدير العام ومدراء ادلديريات الثمانية
ادلذكورة سابقا؛ وبعد اقتناع ادلدير ودراسة احتياجات ادلديريات وجدواىا يقوم ادلدير مبحاولة إقناع سلتلف األطراف على
مستوى اجملمع الصناعي إلمسنت اجلزائر ادلرتبطة باألساس باالستثمارات الكبرية اليت سوف تقوم هبا وحدة اإلمسنت
بسور الغزالن يف اجتماع دلدراء الوحدات اجلهوية لئلمسنت ادلذكورة سابقا .
وبعد إقناع مسؤويل اجملمع الصناعي إلمسنت اجلزائر يعقد اجتماع رللس اإلدارة على مستوى وحدة اإلمسنت بسور الغزالن
الذي يتخذ القرار النهائي وادلرتبط مبختلف االستثمارات؛ وختضع عملية تنفيذ سلتلف االستثمارات لقانون الصفقات
العمومية ووفق دليل اإلجراءات ادلعد من طرف اجملمع الصناعي إلمسنت اجلزائر ؛كما أن االستثمارات اليت تكون ذات
قيمة غري معتربة فتنفذ دون ادلرور بادلراحل السابقة الذكر.
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المطلب الثالث :مديرية المالية والمحاسبة
تعترب مديرية ادلالية واحملاسبة من بني ادلديريات ادلهمة على مستوى وحدة إنتاج اإلمسنت بسور الغزالن وتضم ىذه ادلديرية
عدة مصاحل واليت سوف نتطرق يف العناصر ادلوالية.
.1تعريف مديرية المالية والمحاسبة:
تستند مديرية ادلالية واحملاسبة يف عملها على نصوص قانونية وتنظيمية كالقانون التجاري؛ قانون ادلالية؛ قانون الضرائب؛
مع مواكبة كافة التطورات خاصة القانونية منها سواء ادلدرجة يف اجلريدة الرمسية والصادرة من وزارة ادلالية وتضم ادلصاحل
التالية الذكر:
.1.1مصلحة المحاسبة:
حيث تضم ادلصلحة كل من قسم ادلشرتيات وقسم ادلبيعات ؛فقسم ادلشرتيات فيتكفل بكافة عمليات الشراء من رصد
كل عمليات التدفقات الداخلة وادلرتبطة بعملية الشراء على سلتلف ادلستويات وادلرتبطة مبختلف ادلديريات.
كما جتدر اإلشارة إىل أن مصلحة احملاسبة ذلا عبلقة خاصة مرتبطة مبديرية التموين .نظرا الرتباط مهامها هبا واليت ترتكز
على عملية الشراء حيث تقوم ىذه األخرية بتسليم سلتلف الوثائق التربيرية لعملية الشراء.
أما قسم ادلبيعات تقوم ادلديرية برصد سلتلف التدفقات الداخلة الناجتة عن مبيعات وحدة اإلمسنت بسور الغزالن ذلك
بالتنسيق مع مديرية التسويق من سلتلف ادلعلومات ادلتبادلة بني كل من مديرية التسويق ومصلحة احملاسبة ومعاجلة حالة
عدم دتاثل ادلبالغ والقيم لدى كل من مديرية التسويق ومصلحة احملاسبة واليت تظهر يف بعض ادلرات؛ وتتبع مصلحة سلتلف
إجراءات احملاسبة ادلالية وفق النظام احملاسيب ادلايل؛ إضافة إتباع سلتلف اإلجراءات القانونية ادلرتبطة حباالت عدم الدفع
بالنسبة للزبائن.
.2.1مصلحة تسيير الميزانية:
تكتسي ىذه ادلصلحة أمهية بالغة على مستوى مديرية ادلالية واحملاسبة حيث تعمل ىذه ادلصلحة على بررلة وختطيط
السنوات السابقة ومتابعة سلتلف العمليات ادلرتبطة بنشاط سلتلف ادلديريات إضافة إىل تقييم أداءىا.
حيث تقوم بإعداد ميزانية تقديرية تتم على أساسها اإلنتاج على مستوى الوحدة مع إجراء تصحيحات يف هناية السنة
وللمصلحة عبلقة وثيقة مع كافة ادلديريات على مستوى الوحدة وتعد ادليزانيات التقديرية بناءا على:
 البيانات التارخيية للنتائج احملققة يف السنة السابقة؛ -ادلقرتحات ادلقدمة من مدراء ادلديريات على مستوى الوحدة وسلتلف التغريات الطارئة؛
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 خربة إطارات ادلصلحة بناءا ادلمارسة ادلتكررة إلعداد ادليزانية التقديرية وثبات بعض العناصر على مر السنوات السابقة..3.1مصلحة المالية:
حيث هتتم جبميع نفقات الوحدة من خبلل سلتلف عمليات التسديد سواء العادية أو االستثنائية كالتسبيقات ؛إضافة إىل
معاجلة األجور ودفع الضرائب ادلختلفة.
إضافة تقوم ادلصلحة بضبط العبلقة مع البنك الذي تتعامل معها الوحدة سواء العمليات ادلرتبطة باستبلم األموال من
البنك أو إجراء ادلقاربة البنكية.
بعد التطرق دلختلف ادلديريات ادلتواجدة يف وحدة إنتاج اإلمسنت بسور الغزالن سوف نقوم باالنتقال دلرحلة التشخيص
اليت تعترب مرحلة ضرورية قبل تطبيق طريقة فائض القيمة؛ وىذه العملية قام هبا الباحث مع مراعاة كل من جانب الزمن
وفرتة الرتبص القصرية وىذه االعتبارات كانت سببا العتماد الباحث على ىذا األسلوب.
بعد التطرق دلختلف ادلديريات ادلتواجدة على مستوى الوحدة سوف نقوم بعرض اذليكل التنظيمي العام لوحدة إنتاج
اإلمسنت بسور الغزالن.
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المبحث الثاني :تشخيص مديريات وحدة اإلسمنت بسور الغزالن
حيث سوف نتطرق للتشخيص كل من مديرية ادلواد األولية ومديرية ادلوارد البشرية ،إضافة إىل كل من مديرية اإلنتاج
ومديرية التسويق.

المطلب األول :تشخيص الشطر األول من المديريات
قبل التطرق للتشخيص جتدر اإلشارة إىل عملية التشخيص ستكون شاملة مع اعتبار أهنا هنائية ألن فرتة الرتبص قصرية
وال ديكن القيام بكل أنواع التشخيص ادلدرجة يف اجلانب النظري؛ إضافة إىل ذلك فمرحلة التنبؤ والتقديرات البلزمة؛
إضافة إىل عرض الربنامج االستثماري سيتم جتاوزىا.
لذلك يرى الباحث انو من األفضل أن يقوم بتشخيص شامل لكل من مديرية ادلواد األولية؛ ادلوارد البشرية؛ اإلنتاج؛
التسويق كشطر أول من ادلديريات ادلعنية والباقي سيعرض الحقا.
حيث سوف يقوم الباحث بإجراء مقابلة مع مسؤويل ادلديريات السابقة الذكر والقيام بطرح أسئلة على ادلسؤولني تكون
اإلجابة فيها بنعم أوال ؛مث استخراج نقاط القوة والضعف مع االستنتاج و العمل بنقاط القوة ونقاط الضعف لكل مديرية
مع طرح أسئلة مشرتكة للمسؤولني مرتبطة باألساس باحمليط اخلارجي للمؤسسة مع مراعاة اجلانب الذي ترتبط بو كل
مديرية واذلدف الذي يسعى الباحث من وراء األسئلة ادلشرتكة ىو استخراج الفرص والتهديدات واعتبار أن التشخيص
الشامل لكل مديرية ىو حتليل داخلي للمؤسسة واألسئلة ادلشرتكة ىي حتليل خارجي وبالتايل إمكانية الوصول لنتائج
عامة قبل ادلباشرة يف تطبيق طريقة فائض القيمة ،إضافة إىل مقارنة تصرحيات ادلسؤولني مع تصرحيات عمال ادلديرية ادلعنية
للخروج باستنتاجات صحيحة .
.1تشخيص مديرية المواد األولية:
دتت مقابلة مدير مديرية ادلواد األولية يف مكتبو على مستوى ادلديرية على الساعة 15:00وذلك بتاريخ /6مايو2015/
و بناءا على ادلقابلة واألسئلة ادلوجهة دلدير مديرية ادلواد األولية وبعد تلقي اإلجابات على كل األسئلة ومع عمال ادلديرية
ادلعنية مت الوصول إىل مايلي:
.1.1نقاط القوة:
-التقيد بدليل اإلجراءات خاص بادلديرية (أنظر الملحق رقم  )12إضافة إىل دليل اإلجراءات ادلعتمد قانونيا؛

دتوين دائم بادلادة األولية؛توجد وسائل نقل ادلادة األولية ذلا مدة متوسطة من استعماذلا وأخرى جديدة كالشاحنات ووسائل النقل ادلختلفة(معاينة ميدانية من طرف الباحث) حيث تزامنت زياريت ودخول آالت جديدة تستعمل يف نقل ادلادة األولية إضافة إىل
آليات أخرى؛
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العمل بتقديرات مسبقة لعملية التموين بادلادة األولية؛تلبية فورية لطلب ادلادة األولية يف حالة جتاوز الكمية ادلقدرة مسبقا من طرف مديرية ادلواد األولية..2.1نقاط الضعف:
عدم حتديد الوقت الدقيق لوصول ادلادة ادلستعملة الستخراج ادلادة األولية (ادلتفجرات) شلا يؤدي إىل تعطل النشاط يفبعض األحيان وتذبذب ظريف يف التموين وارتباط ادلديرية بذلك.
وجود بيوت بضواحي موقع االستخراج شلا يبقي احتمال اإلصابة واردا بسبب ادلتفجرات..2تشخيص مديرية الموارد البشرية:
دتت مقابلة مدير مديرية ادلوارد البشرية يف مكتبو على مستوى ادلديرية على الساعة  10:00وذلك بتاريخ
/07مايو 2015/وبناءا على ادلقابلة واألسئلة ادلوجهة دلدير مديرية ادلوارد البشرية وبعد تلقي اإلجابات على كل األسئلة،
إضافة إىل حتاوري مع عمال ادلديرية مت استنتاج مايلي:
.1.2نقاط القوة:
وجود دليل إجراءات متبع على مستوى مديرية ادلوارد البشرية (مت االطبلع عليو) وىذا الدليل معمول بو قانونيا؛وجود معرفة تقنية كبرية إضافة إىل خربات لـ ـ20:سنة حلوايل  150عامل يف ادلؤسسة؛ متابعة خارجية جزئية للعمال خارج الوحدة إضافة إىل منح العمال لبعض االمتيازات حيث تزامن وجودنا وإجراء قرعةللعمرة لصاحل عمال الوحدة على مجيع ادلستويات كتحفيز ذلم؛
ىناك نظام حوافز معتمد ويتم تفعيلو على مستوى الوحدة؛معدالت الغياب ضعيفة (بناءا على إحصائيات غري منشورة)..2.2نقاط الضعف:
تكوين العمال ال يشمل كافة ادلستويات يف الوحدة ويكون إذا كانت احلاجة لذلك فقط؛ضعف معدل دوران العمال (بناءا على إحصائيات غري منشورة)،معرفة تقنية للعمال لكن غري متطورة نظرا الرتباطها بتكنولوجيا قددية؛-ليس ىناك نقل للخربات خاصة التقنية على مستوى الوحدة؛
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رضا العمال على ظروف العمل غري كامل ومتفاوت بتفاوت مراكز ومواقع العمل..3تشخيص مديرية اإلنتاج:
دتت مقابلة نائب مدير مديرية اإلنتاج يف مكتبو على مستوى مديرية اإلنتاج بتاريخ /07مايو 2015/على الساعة
 11:00وبناءا على ادلقابلة واألسئلة ادلوجهة لنائب مدير مديرية اإلنتاج وبعد تلقي اإلجابات على كل األسئلة ،إضافة
إىل حتاوري مع عمال ادلديرية مت استنتاج مايلي:
.1.3نقاط القوة:

 -وجود دليل إجراءات معتمد يف ادلديرية إضافة إىل دليل إجراءات خاص بالورشات دلختلف مراحل عملية اإلنتاج(قام

الباحث باالطبلع عليها)؛
إمكانية جتاوز كمية اإلنتاج احملددة ب3000:طن إىل  5000طن إن لزم األمر(أنظر الملحق رقم  13و)14؛-مرونة جهاز اإلنتاج؛

استغبلل آالت اإلنتاج يكون يف الغالب يف حده األقصى؛شهرة ادلنتج كبرية نظرا لعدم وجود منافسة يف الوقت احلايل؛التموين الرئيسي متوفر على مستوى الوحدة وىو يوفر حوايل  %97من احتياجات ادلادة األولية..2.3نقاط الضعف:

 تكنولوجيا اإلنتاج ادلستخدمة قددية تعود للثمانينيات؛-عدم وجود مصلحة للبحث والتطوير.

.4تشخيص مديرية التسويق:
دتت مقابلة مدير مديرية التسويق يف مكتبو على مستوى مديرية التسويق بتاريخ /07مايو 2015/على الساعة 11:50
وبناءا على ادلقابلة واألسئلة ادلوجهة دلدير مديرية التسويق وبعد تلقي اإلجابات على كل األسئلة ،إضافة إىل حتاوري مع
عمال ادلديرية مت استنتاج مايلي:
.1.4نقاط القوة:

وجود دليل إجراءات معمول بو يف ادلديرية؛-وجود زبائن أوفياء للوحدة حيث تتعامل الوحدة معهم منذ إنشائها وعددىم  1344زبون من رلموع  2643زبون

تضم كل من مؤسسات خاصة وعامة وأفراد (أنظر الملحق رقم )16؛
عمال ادلديرية يغطون احتياجاهتا؛-تكوين سنوي لعمال ادلديرية؛

تطور ادلبيعات مرتفع بناءا على إحصائيات مقدمة (أنظر الملحق رقم  15و 17و 18و.)1990
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.2.4نقاط الضعف:

عدم وجود مصلحة إشهار؛حتديد مركزي للسعر حيث حيدد من طرف اجملمع بغض النظر عن خصوصية كل منطقة؛عدم وجود استقطاب للزبائن عن طريق امتيازات شلنوحة؛-عدم تتبع تطورات أحوال الزبائن األوفياء على األقل.

المطلب الثاني :تشخيص الشطر الثاني من المديريات
.1تشخيص مديرية التموين:
دتت مقابلة مدير مديرية التموين يف مكتبو على مستوى ادلديرية وذلك بتاريخ /07مايو 2015/على الساعة13:45؛
وبناءا على ادلقابلة واألسئلة ادلوجهة دلدير مديرية التموين وبعد تلقي اإلجابات على كل األسئلة ،إضافة إىل حتاوري مع
عمال ادلديرية مت استنتاج مايلي:
.1.1نقاط القوة:
ىناك دليل إجراءات معمول بو على مستوى ادلديرية؛احلرية الكاملة يف اختيار ادلوردين؛دراسة دقيق دللفات ادلوردين وفق وثائق لتقييم ادلوردين (أنظر الملحق رقم  11و)11؛نوعية اخلدمات ادلقدمة من طرف ادلوردين جيدة بوجوب فرض ادلديرية لشروط على السلع أو اآلالت أو القطع اجمللوبةسواء يف اجلزائر أو خارج اجلزائر كسويسرا؛ فرنسا؛ ادلغرب.
.2.1نقاط الضعف:
احتمال تأخر وصول اآلالت أو القطع الواردة،نقص ادلعلومات الكافية حول ادلوردين وإمكانية عدم دقة ادلعلومات ادلقدمة من طرف ادلوردين خاصة األجانب منهم؛إمكانية تعطل القطع ادلستوردة خاصة من اخلارج شلا يؤدي إىل احتمال توقف العمل على سبيل ادلثال ال احلصر القطعادلرتبطة باآلالت الرئيسية لئلنتاج على اعتبار أن مديرية التموين تتعامل مع كافة مديريات الوحدة وتقدم خدمات ذلا؛
إىدار وقت ومصاريف حول ملفات مرتبطة مبعدات مكتبية وىو ما ال يتطلب ذلك؛ وخاصة الطلبيات ذات ادلبالغالغري معتربة.
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.2تشخيص مديرية االستثمار:
دتت إجراء مقابلة مع نائب مدير مديرية االستثمار يف مكتبو على مستوى ادلديرية وذلك بتاريخ /11مايو 2015/على
الساعة 10:45؛ وبناءا على ادلقابلة واألسئلة ادلوجهة نائب مدير مديرية االستثمار وبعد تلقي اإلجابات على كل
األسئلة ،إضافة إىل حتاوري مع عمال ادلديرية مت استنتاج مايلي:
.1.2نقاط القوة:
 وجود دليل إجراءات يتم العمل بو وىذا األخري يبني سلتلف اإلجراءات الواجب إتباعها من اجل االستثمارات؛ اعتماد تقديرات سنوية سواء ادلرتبطة بادلديريات؛دراسة اجلدوى التقنية وادلالية لكل استثمار على حدى؛وجود ثبلثة جلان لدراسة ملف استثمار كل على حدى..2.2نقاط الضعف:
عدم التوسع يف االستثمارات يف الوقت احلايل؛ىناك استثمارات ال تنفذ يف السنة ادلعنية هبا شلا يؤدي إىل التأخري غري ادلربر؛القرار النهائي لبلستثمار يتخذ على مستوى اجملمع دون مراعاة ظروف كل وحدة وطول مسار اختاذ القرار ادلرتبطباالستثمارات.
.3تشخيص مديرية الصيانة:
مت إجراء مقابلة مع نائب مدير مديرية الصيانة يف مكتبو على مستوى ادلديرية وذلك بتاريخ /11مايو 2015/على
الساعة 14:10؛وبناءا على ادلقابلة واألسئلة ادلوجهة نائب مدير مديرية الصيانة وبعد تلقي اإلجابات على كل األسئلة،
إضافة إىل حتاوري مع عمال ادلديرية مت استنتاج مايلي:
.1.3نقاط القوة:
وجود دليل إجراءات مرتبط بعملية الصيانة للمساعدة على تتبع سلتلف مراحل الصيانة؛تغطي مديرية الصيانة  %85من عمليات الصيانة والباقي باالعتماد على اخلربة االجنبية؛الصيانة الفورية لآلالت اليت يؤدي توقفها إىل توقف نشاط الوحدة دون تأخر؛92
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خربة وكفاءة تقنية كافية يف رلال الصيانة؛تكوين للمهندسني على تقنيات الصيانة وادلرتبطة بتقنية جديدة ختص اآلالت الرئيسية؛توفر سلططات تفصيلية دلختلف اآلالت ذات احلجم الكبري دلعرفة العطب بسرعة..2.3نقاط الضعف:
 االستعانة باخلربات األجنبية يف كل مرة تتعطل فيها بعض العناصر الرئيسية لآلالت العمبلقة شلا يؤدي إىل تكاليفأكرب؛
عملية الصيانة يدوية بدرجة كبرية باستعمال آالت شلا يبقي احتمال إصابة العمال قائما بدرجة كبرية (عدم وجود صيانةآلية .)%100
.4تشخيص مديرية المحاسبة والمالية:
مت إجراء مقابلة مع مدير مديرية احملاسبة وادلالية يف مكتبو على مستوى ادلديرية وذلك بتاريخ /11مايو 2015/على
الساعة 15:00؛وبناءا على ادلقابلة واألسئلة ادلوجهة دلدير مديرية احملاسبة وادلالية وبعد تلقي اإلجابات على كل األسئلة،
إضافة إىل حتاوري مع عمال ادلديرية مت استنتاج مايلي:
.1.4نقاط القوة:
 وجود تنسيق بني مصاحل ادلديرية فيما خيص ادلعلومات؛ متابعة دقيقة للحسابات من خبلل إجراء مقارنة بني ادلعلومات الواردة يف الوثائق ادلرسلة من ادلديريات األخرى وما ىوعند ادلديرية سواء ادلعلومة احملاسبية أو ادلالية؛
 متابعة مستمرة للتقديرات ادلوضوعة وإجراء تعديبلت تتماشى والتغريات احلاصلة على مستوى الوحدة؛ ضبط لنفقات الوحدة من خبلل تتبع ومعاجلة كل عمليات الوحدة واليت تنتج عنها تدفقات سواء داخلة أو خارجة..2.4نقاط الضعف:

 عدم القيام بالتحليل ادلايل إال حتت الطلب رغم تأثريىا على الوحدة؛ حصر دور مديرية ادلالية واحملاسبة يف استقبال سلتلف الوثائق واستخدام ادلعلومات الواردة فيها وترمجتها ألرقام.من خبلل عملية ادلقابلة مع سلتلف مدراء ادلديريات على مستوى الوحدة واألسئلة ادلشرتكة ادلطروحة ديكن اخلروج بالنقاط

العامة التالية:
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.1الفرص:
تعترب الوحدة ذات أمهية بالغة يف تنشيط االقتصاد خاصة الصناعي منو؛ شلا يوجب استغبلل ىذه ادليزة؛ادلنتج الذي تنتجو الوحدة ذات أمهية بالغة خاصة فيما يتعلق بادلنشآت القاعدية؛ شلا يؤدي بالضرورة إىل التفكري يف رفعالقدرات اإلنتاجية لتتجاوز ادلستويات احلالية يف ادلدى ادلتوسط والبعيد؛
-حتقق الوحدة ما يقارب 80

من االىداف ادلسطرة؛ وفق ما اتطلعنا عليو على اعتبار ان عملية االنتاج مرتبطة بعملية

البيع واليت تكون يف األغلب يف حدود  %87حسب اطبلعنا على تطور ادلبيعات على مستوى الوحدة؛
ادلنافسة شبو منعدمة يف زليط نشاط الوحدة؛ وىو جيب استغبللو. .2التهديدات:
 االعتماد على تكنولوجيا تعود إىل الثمانينيات تؤدي إىل التأثري السليب على نشاط الوحدة؛ من خبلل تعطل النشاطبسبب األعطاب التقنية اليت تصيب اآلالت ىذا من جهة ومن جهة أخرى التكاليف ادلرتفعة للصيانة عند االعتماد على
خربة أجنبية على ادلدى البعيد؛
عدم وجود مركز للبحث والتطوير خاص بالوحدة يؤدي إىل الوقوع يف أخطاء؛ كان من ادلمكن جتنبها لو وجد ادلركزخاصة وأن سوق اإلمسنت يتميز حبركية كبرية؛
الرتكيز على ادلورد البشري من خبلل إخضاعهم لتكوين مستمر باإلضافة إىل عمال الوحدة خاصة التقنيني منهم؛الرتكيز على ادلورد البشري من خبلل االعتماد على ادلورد البشري من اجليل اجلديد يف رلال التسيري؛التبعية الكاملة للمجمع الصناعي لئلمسنت يف اغلب القرارات التسريية قد يؤدي اختاذ قرارات تكون بعيدة عن واقعالوحدة؛
عدم خلق أسواق جديدة وخاصة أسواق أجنبية؛بعد تطرقنا للتشخيص واستخراج سلتلف نقاط الضعف والقوة ديكن القول انو جيب زلاولة التقليل من نقاط الضعف أو
التخلص منها إن أمكن؛ ويف ادلقابل تعزيز نقاط القوة.
كما جيب على ادلؤسسة األخذ بالفرص والتهديدات من خبلل استغبلل الفرص قدر اإلمكان وجعل الضائعة منها يف
أ قل مستوى أما التهديدات فيجب أخذىا مبحمل اجلد من اجل ضمان عدم التأثري السليب للمتغريات ادلرتبطة هبذه
التهديدات وعدم إمهال أي متغري؛ سواء كان ذلك يف ادلدى ادلتوسط أو يف ادلدى الطويل.
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المطلب الثالث :عرض ميزانية وحدة إنتاج اإلسمنت بسور الغزالن

سنقوم بعرض ميزانية األصول واخلصوم لوحدة اإلمسنت بسور الغزالن لسنة 2013؛ أي أن الدراسة ستشمل سنة

2013؛ مع إدراج ميزانية  2011و 2012للمقارنة فقط حبيث سنأخذ القيم الصافية.
.1ميزانية األصول(:أنظر الملحق رقم 12و)13

جدول رقم ( :)01ميزانية األصول لسنوات  2011و 2012و2013

الوحدة :دينار جزائري
السنوات

2011

2012

األصول

القيمة الصافية

القيمة الصافية

األصول غير الجارية:
تثبيتات معنوية

623.762363

التثبيتات العينية:
األراضي
ادلباين
تثبيتات عينية أخرى
تثبيتات جيري اصلازىا

704.831.415396
81.250.040396
1.189.039.073332
350.023.826312

357.528346
681.259.942318
102.706.834371
1.194.370.040322
609.422.981302

2013
القيمة الصافية
12.242.951366
657.688.468340
91.196.372384
1.615.976.025316
855.986.851390

تثبيتات مالية:
قروض وأصول مالية أخرى
ضرائب مؤجلة أصول

9.315.342307
141.836.503330

10.746.170376
136.952.134328

31.796.321312
102.728.815306

مجموع األصول غير الجارية

2.476.919.963459

2.735.815.631463

3.367.615.806414

األصول الجارية:
ادلخزون
الزبائن
ادلدينون اآلخرون
الضرائب

2.093.829.009322
229.958.171335
256.225.423300
282.071.152313

2.208.092.225334
190.313.912322
20.819.601314
436.207.243394

2.232.849.049378
59.734.283392
131.405.888359
383.056.948346

اخلزينة

2.646.720.215348

2.777.977.828304

2.646.133.553344

مجموع األصول الجارية

5.508.803.971418

5.633.410.810468

5.453.179.724419

مجموع األصول الصافية

7.985.723.934477

8.369.226.442431

8.820.795.530433

الموجودات:

المصدر :من إعداد الباحث بناءا على وثائق الوحدة
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شلا سبق ديكن إدراج بعض التعليقات التالية:
بالنسبة لألصول غير الجارية:
نالحظ أن التثبيتات ادلعنوية ادلتمثلة يف األساس يف برامج ادلعلوماتية قد تناقصت ب % 4238:خالل 2012-2011
لتعاود االرتفاع ب %97307:خالل  2013-2012بفعل الربرليات اجلديدة اليت مت اقتنائها.
أما األراضي يف تناقص نظرا الستغالذلا؛ حبيث أن بعضها كمحاجر وبعضها غري مستغل ومل يتم إعادة تقييمها حيث
اخنفضت بنسبة %3.34خالل  2012-2011مث  % 3345خالل .2013-2012
بالنسبة لألصول الجارية:
نالحظ أن ادلخزون اخنفض ب %5317:خالل  2012-2011وب % 1310:خالل  2013-2012أي ان
ىناك استقرار يف ادلخزون على اعتبار ان حوايل % 80:تعترب كمواد اولية موجهة لإلنتاج .
أما الزبائن فهم يف اخنفاض ب % 17323:خالل  2012-2011وب % 68361:خالل 2013-2012
وباتايل فالوحدة متحكمة يف حقوقها على اعتبار احلصة االكرب من نصيب ادلمؤسسات االنشائية حبيث ال تواجو الوحدة
صعوبات كبرية يف عملية التحصيل .
وأيضا نالحظ أن ىناك استقرار يف اخلزينة على الرغم من االخنفاض ب % 4372:خالل  2012-2011و % 437
خالل  2013-2012إىل أن اخلزينة ىي يف حدود  % 30من رلموع االصول شلا جيعل الوحدة يف وضعية مرحية على
ادلدى القريب وادلتوسط.
شلا سبق ديكن اعتبار أن وضعية الوحدة مستقرة نوعا ما فيما خيص أصوذلا ودرجة وكيفية استغالذلا؛ حيث قام الباحث
باإلشارة إىل بعض النقاط من أجل التوضيح فقط؛ كتحليل للميزانية من وجهة نظر معينة مع فتح اجملال لتعليقات أخرى
من أوجو نظر سلتلفة؛ حيث سيكتفي الباحث بالتعليق على ميزانية األصول دون اخلصوم على اعتبار أن موضوعنا مرتبط
جبانب األصول باألساس دون اخلصوم باإلضافة إىل ذلك عدم توفر معلومات كافية حول اخلصوم وبالتايل عدم اخلروج
بتعليقات.
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.2ميزانية الخصوم(:أنظر الملحق رقم )14

جدول رقم ( :)02ميزانية اخلصوم لسنة 2013

الوحدة :دينار جزائري
الخصوم

المبالغ

رؤوس األموال الخاصة
رأس مال مت إصداره
عالوات واحتياطات-احتياطات مدرلة()1
فوارق إعادة التقييم
النتيجة صافية/نتيجة صافية حصة اجملمع 1

1.900.000.000300
3.887.963.700337
1.287.919398
857.864.985354

مجموع األموال الخاصة

6.647.116.605489

الخصوم الغير الجارية
قروض وديون مالية
مؤونات ومنتجات مثبة مسبقا

91.509.817300
540.677.974303

مجموع الخصوم غير الجارية

632.187.791403

الخصوم الجارية
موردون وحسابات ملحقة
ضرائب
ديون أخرى

612.850.057351
254.633.380327
674.007.695363

مجموع الخصوم الجارية

1.541.491.133441

مجموع الخصوم

8.820.795.530433

المصدر :من إعداد الباحث بناءا على وثائق الوحدة
بعد عرض كل من ميزانية األصول واخلصوم سوف نقوم حبساب كل من صايف ادلركز ادلايل ،مث إدراج تصحيحات على
األصول الصافية واخلصوم بناءا على التغريات.
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المبحث الثالث :األصول الصافية والمصححة لوحدة اإلسمنت بسور الغزالن

حيث سوف نتطرق لكل من األصول الصافية مع إدراج بعض التغريات احلاصلة من اجل إظهارىا حلساب األصول

الصافية ادلصححة بناءا على ىاتو التغريات.
وجتدر اإلشارة إىل أن الطريقة اليت سوف يتم استخدامها ىي الطريقة االصللوسكسونية من اجل حساب فارق احليازة.

المطلب األول :األصول الصافية
بناءا على ادليزانية ادلعروضة سابقا ديكن حتديد العناصر التالية:
.1األصول الصافية:
مجموع األصول الصافية الغير الجارية= 3.367.615.806414دج
مجموع األصول الصافية الجارية=5.453.179.724419دج
إجمالي األصول الصافية=8.820.795.530433دج
.2صافي المركز المالي :
ديكن حسابو وفق طريقتني مها:
.1.2صافي المركز المالي= األموال الخاصة = 6.647.116.605489دج
.2.2صافي المركز المالي = رلموع األصول الصافية– (رلموع اخلصوم غري اجلارية +اخلصوم اجلارية)
صافي المركز المالي =8.820.795.530433
()632.187.791403+1.541.491.133441صافي المركز المالي= 6.647.116.605489دج
إن العناصر السابقة الذكر ذات طبيعة تارخيية وبالتايل ال تراعي التغريات احلاصلة لذلك سوف نقوم حبساب صايف ادلركز
ادلايل ادلصحح بناءا على التغريات احلاصلة يف ادليزانية واليت كانت غري مدرجة فيها.
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.3التصحيحات الواجب القيام بها قبل حساب صافي المركز المالي المصحح:
قبل حتديد صايف ادلركز ادلايل ادلصحح جتدر إىل أن العناصر التالية الذكر غري متوفرة يف الوحدة وذلك يف حدود اطالع
الباحث على الوثائق وبناء على تصرحيات ادلسؤولني وىي:
براءات االخرتاع سواء ادلملوكة أو ادلستأجرة من الغري؛ باإلضافة إىل االستثمارات مبوجب القرض االجياري.كما جتدر اإلشارة إىل اعتبار أن صايف ادلركز ادلايل ادلصحح ديثل األصول االقتصادية للمؤسسة وعليو:
النتائج االستثنائية قيمتها معدومة؛عدم وجود أصول ومهية يف حدود اطالع الباحث وبالتايل فان قيمة االىتالكات لألصول الومهية معدوم ونفس الشيءدلخصصات اإلىالك على أساس ادلنفعة.
حلساب صايف ادلركز ادلايل ادلصحح جيب إدراج التغريات التالية:
.1جانب األصول:
.1.1األصول الغير الجارية:
.1.1.1األراضي:
من خالل ادلعاينة ادليدانية من طرف الباحث وباالستناد إىل خربة عقارية؛ تبني أن القيمة اليت تظهر يف ادليزانية بالنسبةلألراضي غري معربة إطالقا عن القيمة احلقيقية؛ وعليو فان النسبة اليت ديكن إضافتها تكون ب%5:؛ وىاتو النسبة كزيادة
عن القيمة الظاىرة يف ادليزانية كنسبة حبد أدىن وبصفة تقريبية ونظرا لعد توفر إحصائيات على مستوى وحدة اإلمسنت
وعدم وجود عملية إعادة تقييم سوف نعتمد على النسبة السابقة الذكر.
من خالل ادلعاينة ادليدانية من طرف الباحث فان من مساحة  41ىكتار ىناك مساحات غري مستغلة إطالقا.
كما أن نسبة األراضي بالنسبة جملموع األصول يقدر بـ ـ ــ. %7.45 :
وعليو تصبح قيمة األراضي باالعتماد على النسبة السابقة الذكر تقدر:
القيمة الصافية=)1(.......657.688.468340
)2(....32.884.423342=657.688.468364 )%5(+
القيمة الصافية ادلصححة لألراضي=690.572.89138=2+1دج
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وشلا جيب اإلشارة إليو أن القيمة ادلتوصل إليها ىي أكرب لكن ونظرا لعدم توفر معلومات دقيقة قام الباحث بالعمل باحلد
األدىن للنسبة بناءا على اقرتاح اخلربة العقارية.
.2.1.1تثبيتات عينية أخرى:
من خالل ادلعاينة ادليدانية مت مالحظة معدات وآالت ذلا قيمة ،لكن من خالل استفسارنا اتضح أهنا غري مدرجة يف
ادليزانية؛ وقدرت قيمتها بـ ـ10.000.000300:دينار .
إذن:
القيمة الصافية للتثبيتات العينية ادلصححة =10.000.000300+ 1.615.976.025316
القيمة الصافية للتثبيتات العينية ادلصححة=1.625.976.025316دج
أما باقي عناصر األصول الغري اجلارية فلم يطرأ عليها أي تغيري يف حدود علمي.
.2.1األصول الجارية:
.1.2.1المخزون:
ىناك سلزون يعترب غري فائدة تقدر قيمتو التقريبية بـ ــ7.000.000300 :دج غري مدرجة يف ادليزانية وبالتايل فهو سلزون
ميت وجب حذفو من القيمة الصافية للمخزون لسنة .2013
وبالتايل:
قيمة ادلخزون ادلصحح= صايف ادلخزون– ادلخزون ادليت
قيمة ادلخزون ادلصحح=2.225.849.049378 =7.000.000300-2.232.849.049378دج
.2.2.1الزبائن:
ىناك حسابات لزبائن مدرجة لكن ىؤالء توقفوا عن التعامل مع الوحدة ومل يعلموىا؛ وىؤالء الزبائن ال تزال حساباهتم
تسري بصفة عادية وبالتايل ومن خالل زيارتنا دلديرية التسويق وحتاورنا مع سلتلف عماذلا فإنو من ضمن  2643زبون من
مؤسسات عامة وخاصة وأفراد .تقدر نسبة الزبائن الواجبة اخلفض ب ــ %8:من رلموع قيمة حسابات الزبائن؛
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وبالتايل:
القيمة الصافية للزبائن =)1)....59.734.283392
القيمة الصافية ادلصححة=)2(....4.778.7423714=)0308 ) 59.734.283392
القيمة احملاسبية الصافية ادلصححة للزبائن =54.955.541321= 2-1دج
أما بقية احلسابات فلم يطرأ عليها أي تغيري.
.2جانب الخصوم:
فيما خيص جانب اخلصوم مل يطرأ أي تغيري على اخلصوم غري اجلارية واخلصوم اجلارية إال أن التغريات سابقة الذكر سوف
تأثر على األموال اخلاصة وبالضبط يف كل من حساب فوارق إعادة التقييم من خالل الفوائض الناجتة عن التثبيتات
ادلصححة ،إضافة إىل تغري النتيجة الصافية للوحدة بسبب تأثري التغريات على األصول اجلارية شلا ينعكس على النتيجة
العملياتية للوحدة وبالتايل تغري النتيجة الصافية ادلدرجة يف ميزانية اخلصوم قبل التعديل.
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المطلب الثاني :عرض ميزانية األصول والخصوم المصححة
بناءا على التصحيحات ديكن عرض ميزانية األصول واخلصوم ادلصححة.
.1ميزانية األصول المصححة:
جدول رقم (:)03ميزانية األصول ادلصححة لسنة 2013
الوحدة :دينار جزائري
األصول
األصول غير الجارية:
تثبيتات معنوية

التثبيتات العينية:
األراضي
ادلباين
تثبيتات عينية أخرى
تثبيتات جيري اصلازىا
تثبيتات مالية:

القيمة الصافية
12.242.951366
690.572.89138
91.196.372384
1.625.976.025316
855.986.851390

قروض وأصول مالية أخرى غري جارية
ضرائب مؤجلة أصول

31.796.321312
102.728.815306

مجموع األصول غير الجارية

3.410.500.229454

األصول الجارية:
ادلخزون
الزبائن
ادلدينون اآلخرون
الضرائب

2.225.849.04938
54.955.541321
131.405.888359
383.056.948346

الموجودات:
اخلزينة

2.646.133.553344

مجموع األصول الجارية

5.441.400.98145

مجموع األصول الصافية بعد التصحيح

8.851.901.211.1

المصدر :من إعداد الباحث
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.2ميزانية الخصوم المصححة:
بعد إدراج التغريات السابقة الذكر ديكن إظهار ميزانية اخلصوم كما يلي:
جدول رقم ( :)04ميزانية اخلصوم ادلصححة لسنة 2013
الوحدة :دينار جزائري
الخصوم

المبالغ

رؤوس األموال الخاصة
رأس مال مت إصداره

1.900.000.000300

عالوات واحتياطات-احتياطات مدرلة()1
فوارق إعادة التقييم
النتيجة صافية/نتيجة صافية حصة اجملمع 1

3.887.963.700337
44.172.34334
846.086.242379

مجموع األموال الخاصة

6.678.222.28646

الخصوم الغير الجارية
قروض وديون مالية
مؤونات ومنتجات مثبة مسبقا

91.509.817300
540.677.974303

مجموع الخصوم غير الجارية

632.187.791403

الخصوم الجارية
موردون وحسابات ملحقة
ضرائب
ديون أخرى

612.850.057351
254.633.380327
674.007.695363

مجموع الخصوم الجارية

1.541.491.13344

إجمالي الخصوم المصححة

8.851.901.211

ادلصدر :من إعداد الباحث
بعد عرض كل من ميزانية األصول واخلصوم ادلصححة ديكن حساب صايف ادلركز ادلايل ادلصحح.
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 .3صافي المركز المالي المصحح:
سيتم حساب صايف ادلركز ادلايل ادلصحح دون األخذ بعني االعتبار ألثر الضريبة.
صايف ادلركز ادلايل ادلصحح= رلموع األصول ادلصححة واألصول الغري مصححة – رلموع اخلصوم اجلارية والغري اجلارية
ادلصححة والغري ادلصححة
=2.173.678.92434 – 8.851.901.21131
= 6.678.222.287دج.
أو

= صايف ادلركز ادلايل  +رلموع القيم ادلصححة.

صايف ادلركز ادلايل ادلصحح=31.105.680371 +6.647.116.605389
= 6.678.222.287دج.
حسب النتائج ادلتوصل إليها صلد أن صايف ادلركز ادلايل قد ارتفع بعد التصحيحات وذلك بقيمة:
 31.105.680371ما نسبتو % 030046 :اعتمادا القيم ادلدرجة كتعديالت.
وىو ما يعين أن األخذ مبا يف ادليزانية غري كايف بل جيب مراعاة كافة التغريات اليت تؤدي إىل الوصول إىل صايف مركز مايل
على درج ة عالية من الدقة وأدىن مستويات اخلطأ؛ كما أن األصول االقتصادية ىي صايف ادلركز ادلايل ادلصحح لذلك
سوف نقوم بتحديد كل من القيمة اجلوىرية اخلام وسلتلف العناصر ادلرتبطة بفارق احليازة؛ قبل الوصول إىل حتديد قيمة
تقريبية لفارق احليازة.
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المطلب الثالث :القيمة الجوهرية لوحدة اإلسمنت بسور الغزالن
.1القيمة الجوهرية الخام:
ديكن حساب القيمة اجلوىرية اخلام من خالل الصيغة التالية:
القيمة اجلوىرية اخلام= رلموع األصول  -/+التغريات –تثبيتات خارج االستغالل
 مؤونات إضافية على البضائع أو احلقوق +اسرتجاع ادلؤونات عناصر مستغلة غري مدرجة يف ادليزانية-عناصر مدرجة يف ادليزانية وغري ضرورية لالستغالل.قبل تطبيق الصيغة السابقة الذكر جيب اإلشارة إىل العناصر التالية:
ادلؤونات اإلضافية للبضائع تقدر قيمتها ب ــ 7.000.000300 :دج.ادلؤونات اإلضافية على احلقوق تقدر قيمتها ب ــ 4.778.7423714 :دج.تثبيتات خارج االستغالل تتمثل يف زلجر للجبس تقدر قيمتو ب 911.556363 :دج.ومنو ديكن حساب القيمة اجلوىرية اخلام وفق اجلدول التايل:
جدول رقم ( :)05حساب القيمة اجلوىرية اخلام
الوحدة :دينار جزائري
العناصر

القيمة

رلموع األصول
التغريات ()+
تثبيتات خارج االستغالل
مؤونات إضافية على البضائع

8.820.795.530333
42.884.423342
911.556363
7.000.000300

مؤونات إضافية على احلقوق

4.778.742371

القيمة الجوهرية الخام

8.850.989.65445

المصدر :من إعداد الباحث
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 .2النتيجة المرتبطة بالقيمة الجوهرية الخام:
حتسب وفق الصيغة التالية:
النتيجة ادلرتبطة بالقيمة اجلوىرية اخلام=النتيجة العملياتية – سلصصات االىالكات لفائض القيمة  +مكافأة ادلسريين
 مصاريف العمليات الغري ادلدرجة يف ادليزانيةقبل احلساب جيب اإلشارة للعناصر التالية:
بالنسبة دلخصصات اإلىالك لفائض القيمة :
اىتالك فائض القيمة لألراضي ادلرتبط باحملاجر ادلقدر عمرىا اإلنتاجي ب 25 :سنة.اىتالك فائض القيمة للمحاجر = 1.315.376493= 25/32.884.423342دج.
اىتالك فائض قيمة ادلعدات واآلالت ادلقدر عمرىا اإلنتاجي ب 10 :سنوات.اىتالك فائض قيمة ادلعدات واآلالت= 1.000.000= 10/10.000.000دج.
أما مكافأة ادلسريين فتحسب باالستناد إىل قانون العمل والتعليمة ادلنظمة لذلك والصادرة يف  2012من وزارة العمل
والتشغيل ادلرتبطة بادلزايا ادلمنوحة للمسريين؛ إضافة إىل االتفاقية ادلربمة بني الوحدة واجملمع كما يلي:
مكافأة ادلسريين = األجر ادلرجعي×( 1اىل 10على حسب النشاط )

 12شهر)1(....

 × %85 +ناتج ادلعادلة ()1
حيث أن نسبة  85بادلائة اخرتناىا نظرا ألن الوحدة ويف معظم األحيان تصل إىل األىداف ادلرتبطة باإلنتاج؛ ونفس
الشيء لرقم أعمال حيث كل ما ينتج يباع أي نسبة حتقيق األىداف توافق النسبة السابقة الذكر.
مكافأة ادلسريين=  (10 × 12.000نشاط حيوي وذو أرباح معتربة)×12
=1.224.000+ 1.440.000
مكافأة ادلسريين=2.664.000400دج.
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النتيجة العملياتية حسب جدول حسابات النتائج (أنظر الملحق رقم  ) 15لوحدة اإلمسنت لسنة  2013مع إدراجتأثري التعديالت السابقة الذكر أصبحت تقدر ب1.046.563.17144:دج.
النتيجة ادلرتبطة بالقيمة اجلوىرية اخلام=2.664.000300 + 2.315.376393 - 1.046.563.17134
= 1.046.911.79445دج.
.3المكافأة العادية للقيمة الجوهرية الخام:
ادلكافأة العادية للقيمة اجلوىرية اخلام=القيمة اجلوىرية اخلام× معدل ادلردودية
معدل ادلردودية ادلعتمد على مستوى ادلؤسسة % 10:؛حسب االتفاق بني ادلسامهني و إدارة ادلؤسسة.
ادلكافأة العادية للقيمة اجلوىرية اخلام=%10×8.850.989.65435
= 885.098.965445دج.
.4العائد السنوي:
العائد السنوي=النتيجة ادلرتبطة بالقيمة اجلوىرية اخلام – ادلكافأة العادية للقيمة اجلوىرية اخلام
العائد السنوي= 885.098.965345 - 1.046.911.79435
العائد السنوي=  161.812.829405دج.
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.5فارق الحيازة:
معدل الرمسلة:
حيث يتكون من معدل تضخم بنسبة  %333حسب الديوان الوطين لإلحصائيات و معدل فائدة البنك معمول بو
مقدر بنسبة % 8:مضافا اليو معدل مرتبط بادلخاطرة وادلرتبط بنشاط الوحدة بنسبة  % 1وبالتايل فمعدل الرمسلة ىو:
معدل الرمسلة=% 1233
فارق احليازة(موجب)= 03123 /161.812.829305
GOODWILL=1.315.551.45547DA
وبالتايل:
قيمة للمؤسسة = صايف ادلركز ادلايل ادلصحح  +أو – فارق احليازة
قيمة ادلؤسسة = 1.315.551.45537+ 6.678.222.287
قيمة ادلؤسسة= 7.993.773.74247دج.
من خالل فارق احليازة قيمة ادلؤسسة ارتفعت بقيمة 1.315.551.45547 :دج.
.6تحديد قيمة السهم:
رأس مال الوحدة  1.900.000.000دجعدد أسهم الوحدة ىو  19000:سهم.إذن:
القيمة االمسية للسهم= 100.000دج.
بعد حتديد قيمة ادلؤسسة احملسوبة سابقا ؛ سوف يتم حتديد قيمة السهم احلقيقة مع األخذ بعني االعتبار لصايف ادلركزادلايل ادلصحح وفارق احليازة.
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إذن:
القيمة احلقيقية للسهم=قيمة ادلؤسسة/عدد األسهم
القيمة احلقيقية للسهم=19000/7.993.773.74237
القيمة احلقيقية للسهم = 420.724,93دج
من خالل حساب فارق احليازة نالحظ أن قيمة الوحدة ارتفعت مببلغ  1.378.540.10937دج وىو ما يشكل
إضافة معتربة لقيمة الوحدة.
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خالصة:
من الدراسة التطبيقية املرتبطة بأثر معايري اإلبالغ املايل الدولية على املعاجلة احملاسبية لفارق احليازة على امليزانية توصلت
إىل النتائج اآلتية:
من خالل التشخيص املرتبط باملديريات على مستوى الوحدة وجدت أن أداء املديريات متفاوت بدرجة كبرية وىذا منخالل تواجدي على مستوى مديريات الوحدة خالل الرتبص ومن املعاينة امليدانية واالحتكاك مبختلف العاملني.
عدم رضا العمال على ظروف العمل يف بعض املديريات رغم الصورة االجيابية اليت يعطيها مدراء بعض املديريات.فيما خيص تثبيتات الوحدة خاصة املادية منها فهناك عملية الرتكيز على الطاقة اإلنتاجية للوحدة وحتقيق رقم أعمالعلى حساب التثبيتات املادية اليت تتطلب عملية إعادة تقييم؛ وعدم االعتماد على تقييم سنة  8991رغم التغريات
اجلوىرية على مستوى الوحدة خاصة فيما خيص التثبيتات.
ىناك ضبابية يف املعلومات وربطها دائما باجملمع الصناعي اجلزائري لإلمسنت.غياب التحليل املايل رغم أمهيتو بالنسبة للوحدة وحصر عمل مديرية املالية يف حساب األجور.ارتفاع قيمة أصول الوحدة رغم التغريات الطفيفة املدرجة وىذا دليل على األثر املمكن ان ختلفو عملية إعادة التقييمدتاشيا وتطبيق معايري اإلبالغ املايل الدولية مما ينعكس الحقا على فارق احليازة الذي يرتبط باألساس باألصول املعنوية
للوحدة ،حبيث أن األصول املعنوية تكون مرتبطة أساسا مبيزات موجودة يف األصول سواء املادية واملعنوية ،أو ختلفها
األصول املادية واملعنوية من خالل املمارسة إضافة إىل ظروف نشوء الوحدة من خالل فلسفة الوحدة وعوامل تراكمية
كخربة الوحدة.
أدت تطبيق طريقة فائض القيمة إىل احلصول على فائض قيمة موجب رغم التعديالت الطفيفة نظرا لفرتة الرتبصالقصرية وىذا الفائض معرب عنو بفارق احليازة واليت استخرجت عناصره انطالقا من امليزانية املعدة وفق املعايري بدرجة نوعا
ما مقبولة مما رفع من قيمة أصوهلا وىذا االرتفاع انعكس على فارق احليازة وجعلو موجبا.
إن التطبيق املقبول نوعا ما ملعايري اإلبالغ املايل الدولية دتاشيا وطبيعة نشاط الوحدة ،أدى إىل حتسني وضعية الوحدةوىو ما يشكل دافع قوي هلا حبيث يؤثر مستقبال؛ وجيعل عملية التفاوض يف حال فتح رأس املال يف صاحل الوحدة إضافة
إىل رفع قيمة سهمها يف حال إذا ما سعرت يف البورصة على سبيل املثال ال احلصر نضرا للقيمة املوجبة لفارق احليازة
والذي أثرت فيو التطبيق املقبول نوعا ما ملعايري اإلبالغ املايل الدولية على مستوى الوحدة.
إن قيمة الوحدة املتوصل إليها وخاصة أصوهلا مبا فيها املعنوية؛ يؤدي إىل ضمان استمرارية الوحدة على األقل علىاملدى املتوسط ومواجهة أي تأثريات سلبية سواء ارتبطت باملنافسة أو ركود الطلب على املنتج مع اخنفاض قيمة البرتول
حاليا مما ينعكس مستقبال من خالل تناقص املشاريع اإلنشائية اليت تعترب قناة التسويق األوىل ملنتج الوحدة.
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خاتمة:
من خالل العناصر اليت مت تناوذلا يف ىذه الدراسة ومن خالل تسليط الضوء على معايري اإلبالغ ادلايل الدولية اليت
سامهت بشكل كبري يف التقليل من األخطاء اليت كانت تؤثر بشكل كبري ادلؤسسة سواء على مستوى تسيري ادلؤسسة من
خالل العالقة الداخلية بني سلتلف األطراف الفاعلة يف ادلؤسسة واليت يؤدي التفاعل االجيايب فيما بينها إىل ضمان
استمرارية ادلؤسسة إضافة إىل التأثري على األداء العام للمؤسسة من خالل قيام كل طرف بدوره على أكمل وجو.
إال أن متانة العالقة الداخلية للمؤسسة غري كافية على اعتبار ارتباط ادلؤسسة بأطراف خارجية وىذه األطراف ذلا وجهة
نظر سلتلفة باختالف مصلحة كل طرف من التعامل مع ادلؤسسة ،حيث أن زلور اىتمامهم يكون حول القوائم ادلالية
اليت تصدرىا ادلؤسسة ادلعنية حيث أن ىذه القوائم ادلالية تعكس تفاعل العالقة الداخلية من خالل جتسيدىا سعيا
لتحقيق أىداف ادلؤسسة.
كما أن العالقة مع األطراف اخلارجية كادلسامهني على سبيل ادلثال أو ادلستثمرين تضبطها مدى مصداقية القوائم ادلالية
وعلى رأسها ادليزانية؛ وىذا الضبط لن يكون إال بواسطة معايري اإلبالغ ادلايل الدولية وىنا يربز دور معايري اإلبالغ ادلايل
الدولية يف جعل القوائم ادلالية تعكس الصورة احلقيقية لوضعية ادلؤسسة حيث أن ىذه القوائم كادليزانية تتضمن عناصر
تؤدي وظائف متناسقة فيما بينها من أجل الوصول إىل ىدف معني كاألصول على سبيل ادلثال ؛ لذلك فكلما كانت
معايري اإلبالغ ادلايل الدولية مطبقة كلما كانت ادلعلومات ذات مصداقية عالية وىو ما يؤدي إىل الرفع من قيمة أصول
ادلؤسسة .
بالرجوع ألصول ادلؤسسة ومع مراعاة تطبيق معايري اإلبالغ ادلايل الدولية اليت تؤثر بشكل جلي على ادليزانية كعنصر دراسة
وليس تعميم ،ميكن القول أن قيمة ادلؤسسة وخاصة فارق احليازة ادلعرب عن العناصر ادلعنوية سوف يتم تكميمو لكن ليس
بدرجة مثالية؛ ويكون ذو قيمة معتربة تعرب عن ادلكاسب ادلمكن حتقيقها من جراء استغالل األصول ادلعنوية أي عالقة
طردية بني اثر معايري اإلبالغ ادلايل الدولية على ادلي زانية من خالل الرفع من قيمة العناصر اليت حتتويها و االنعكاس
االجيايب لألثر السابق الذكر على فارق احليازة بتكميم ورفع قيمة فارق احليازة الذي يرفع يف األخري من قيمة ادلؤسسة .
شلا سبق ومن خالل إسقاط الدراسة النظرية على وحدة االمسنت بسور الغزالن بوالية البويرة؛ ميكن القول أن الوحدة
تطبق بشكل مقبول نوعا ما معايري اإلبالغ ادلايل الدولية؛ واليت أدت نوعا ما إىل دقة و صحة ادلعاجلة احملاسبية بدرجة
مقبولة و ادلرتبطة بالعناصر اليت حتتويها ادليزانية؛ والذي انعكس يف األخري من خالل فارق احليازة ادلوجب الناتج عن
العناصر ادلعنوية؛ لذلك سنحاول استخالص بعض النتائج اليت توصلنا إليها من خالل ىذه الدراسة مع تقدًن بعض
التوصيات واالقرتاحات.
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نتائج اختبار الفرضيات:
انطالقا من الدراسة اليت قام هبا الباحث ومن خالل اختبار الفروض مت التوصل إىل مايلي:
 تعترب الفرضية األوىل صحيحة واليت تعترب معايري اإلبالغ ادلايل الدولية مقاييس للحكم على القوائم ادلالية من عدةجوانب أل ن أي مؤسسة اقتصادية تسعى للبقاء واالستمرار يف النشاط على ادلدى ادلتوسط والبعيد جيب أن تطبق معايري
اإلبالغ ادلايل الدولية إلعطاء ادلؤسسة صبغة عادلية واحملافظة على العالقة مع األطراف اليت ذلا تأثري على ادلؤسسة من
خالل معلومات دقيقة تكون يف أدىن مستويات الشك؛ وبالتايل إصدار قوائم مالية تؤدي إىل خلق انطباع جيد لدى
سلتلف مستعملي القوائم ادلالية شلا يؤثر باإلجياب على مسعة ادلؤسسة و يرفع من قيمتها.
 تعترب الفرضية الثانية صحيحة جزئيا فمن حيث قياس األصول ادلعنوية وفق ضوابط حيث أن ىذه الضوابط تتمثل يفسلتلف اإلجراءات والقواعد الواجب إتباعها واليت تؤدي يف النهاية اإلفصاح عن األصول ادلعنوية ففي ىذا اجلانب
صحيحة؛ لكن من جانب إعطاء صورة واضحة حوذلا فهي غري صحيحة حيث أن ىناك عناصر معنوية صعبة التقدير
والقياس نظرا لكوهنا غري قابلة للوزن على سبيل ادلثال ثقافة ادلؤسسة ووفاء زبائنها وخربهتا يف ادليدان عناصر معنوية تؤثر
بشكل كبري لكن من الصعوبة مبكان قياسها و بالتايل اإلفصاح عنها وىو ما يتطلب مزيدا من الدراسات للوصول على
األقل لوضع مقياس تقرييب لقياس ىذه ادلعايري مستقبال وذلك بربطو بأحد عناصر ادلؤسسة.
 تعترب الفرضية الثالثة صحيحة واليت تعدد مراحل تطبيق فائض القيمة حلساب فارق احليازة من حتديد األصول الصافيةمث تصحيحها مث تعيني األصول االقتصادية اليت تربز الصورة االقتصادية لألصول؛ وصوال إىل تكميم فارق احليازة ويف
النهاية إعطاء قيمة للمؤسسة.

نتائج الدراسة:
 تعترب معايري اإلبالغ ادلايل الدولية السبيل الوحيد لضمان اخلروج بادلؤسسات االقتصادية إىل العادلية والوصول إىلاإلبالغ ادلايل دون اخذ اعتبار للمصاحل الشخصية.
 إعداد القوائم ادلالية وفق معايري اإلبالغ ادلايل الدولية ضمان الستمرارية ادلؤسسات وإعطاء مصداقية دلعلوماتادلؤسسات االقتصادية وخاصة اجلزائرية.
 عدم وجود بورصة حقيقية يؤدي إىل عرقلة منو ادلؤسسات وتوسعها نظرا للدور الذي يلعبو السوق ادلايل وخاصة عمليةتسعري وتداول أسهم ادلؤسسات االقتصادية على نطاق واسع سواء داخلي أو خارجي.
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خلق تكتالت دلؤسسات اقتصادية ذلا خربة بالنسبة للمؤسسات الكبرية مع مؤسسات صغرية ومتوسطة احلجم منخالل احتواء ادلؤسسات الكربى للصغرى وادلتوسطة احلجم يف شكل رلمعات من شأنو التقليل من االندثار السريع
للمؤسسات الصغرية وادلتوسطة اليت تكون يف بداية نشاطها.
 االنتقال من اإلفصاح ادلايل إىل اإلبالغ ادلايل ضرورة ملحة خللق الثقة بني ادلؤسسة االقتصادية واألطراف ذات ادلصاحلشلا يؤدي بالوصول إىل قوائم مالية خالية من الغموض وضبابية حول ادلعلومات الواردة فيها.
 االىتمام بالعناصر ادلعنوية ميكن ادلؤسسة من احلصول على مكاسب جد معتربة إن ىي استغلت ىذه العناصر وىو ماينعكس على قيمة ادلؤسسة من خالل رفعها.
 فارق احليازة مفهوم أوسع وأمشل وال ميكن ربطو بعناصر زلددة واحتوائو فقط يف عملية الشراء؛ وىو يعرب عن كافةالعناصر ادلعنوية الغري مدركة والغري قابلة للوزن مثل :فلسفة ادلؤسسة؛ وفاء الزبائن وإىل غريه من العناصر.
صعوبة تقييم ادلؤسسات وعدم وجود طريقة ميكن هبا الوصول قيمة حقيقية للمؤسسة تكون على درجة عالية من الدقة؛وعدم إمكانية الفصل بتفضيل طريقة على حساب طرق أخرى بصفة مطلقة.

التوصيات:
من خالل النتائج اليت مت التوصل ذلا من خالل الدراسة النظرية والتطبيقية ميكن تقدًن بعض االقرتاحات والتوصيات
التيمن شأهنا أن تكون حلوال لبعض ادلشاكل اليت تعاين منها ادلؤسسات االقتصادية واجلزائرية بصفة خاصة.
إنشاء بورصة يف اجلزائر شلا يساعد على ضبط عمليات التمويل وأداء السوق ادلايل.وضع معايري لإلبالغ ادلايل الدولية وتكييفها لتتماشى والبيئة االقتصادية يف اجلزائر.وضع جلنة خاصة مهمتها السهر على متابعة تطبيق معايري اإلبالغ ادلايل الدولية مع وضع مدة شلنوحة للمؤسساتلتكييف وثائقها وفق معايري اإلبالغ ادلايل الدولية؛ إضافة إىل قيام اللجنة بوضع اآلليات واإلجراءات الالزمة لذلك شلا
يرفع من قيمة ادلؤسسات اجلزائرية ومينحها أكثر مصداقية.
-خلق مؤسسات اقتصادية وفق معايري عادلية واستقطاب اإلطارات وخاصة اجلزائرية ادلتواجدة يف اخلارج.

114

خاتمة

آفاق الدراسة:
بعد تناولنا ذلذا ادلوضوع؛ ميكن القول انو فتح رلاال للبحث يف بعض ادلسائل ادلرتبطة مبعايري اإلبالغ ادلايل وتأثريىا على
القوائم ادلالية متاشيا وتقييم ادلؤسسات وفق مقاربات سلتلفة وخاصة الطرق ادلركبة؛ حيث ميكن طرح التساؤالت من أجل
دراسات مستقبلية نذكرىا كاآليت:
مدى قابلية تطبيق معايري اإلبالغ ادلايل الدولية يف اجلزائر يف ظل اقتصاد ريعي. تقييم عملية تطبيق النظام احملاسيب ادلايل يف اجلزائر.-تقييم البيئة االقتصادية اجلزائرية وفق معايري اإلبالغ ادلايل الدولية وتأثريىا على األصول ادلعنوية.
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.2المجالت:
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.48الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية؛ العدد19؛ ادلؤرخة يف/25مارس2009/

.5مداخالت في ملتقيات وطنية ودولية:
.1.5الملتقيات الدولية:
.49اجلعارات خالد مجال  ،مختصر معايير المحاسبة الدولية  ،مداخلة مقدمة ضمن ادللتقى الدويل حول ( دور معايري احملاسبة الدولية
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.2.5الملتقيات الوطنية:
.52العيسي سليم حممد و السيد أمني معتز  ،انعكاسات تطبيق معايير اإلبالغ المالي الدولية على جودة المعلومات المحاسبية

الواردة في القوائم المالية للشركات االستثمارية المدرجة في سوق عمان المالي  ،مداخلة مقدمة ضمن ملتقى وطين حول القضايا

ادللحة لالقتصاديات الناشئة يف بيئة األعمال احلديثة 2011/04/15-14؛كلية األعمال؛اجلامعة األردنية.
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:المعايير الدولية.6
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56. International, Accounting standards Board, International Reporting Standard13 (IFRS13): Fair
value Measurement, 2011.

57. International accenting standards board, international reporting standard 14 (IFRS 14):
Regulatory Deferral Accounts, 2014
.
58. International accenting standards board, international reporting standard 15 (IFRS 15):
Revenue from Contracts with Customers, 2014, PARAGRAPH 1
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92.AFNOR : ASSCIATION française de normalization
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62.
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VENTES ET CHIFFRE D’AFFAIRES

2013
DESIGNATION

VAR.
13/12

2012
PREVU

REALISE

TAUX

528 310

650 000

484 840

75%

91%

2 709 285

3 333 336

2 739 959

82%

101%

376 394

350 000

371 706

106%

99%

CA HT en KDA

1 674 472

1 557 052

1 847 735

119%

110%

Ventes en tonne

904 704

1 000 000

856 546

86%

95%

4 383 756

4 890 389

4 587 694

93

105

Ventes en tonne
CIMENT EN SAC
CA HT en KDA
Ventes en tonne
CIMENT EN VRAC

TOTAL
CA HT en KDA

Le tableau suivant donne l’évolution de l’activité des ventes et celle du chiffre d’affaires depuis l’année
2008 :
ANNEE

2008

2009

2010

2011

2012

2013

726 278

1 070 065

982 434

1 164 743

904 704

856 546

Évolution %

-

147%

92%

119%

78%

95%

CA HT (KDA)

2 745 151

4 164 293

4 697 665

5 599 218

4 383 756

4 587 694

Évolution %

-

152%

113%

119%

78%

105%

Ventes (T)

EVOLUTION DU CHIFFRE D'AFFAIRES EN KDA

EVOLUTION DES VENTES EN TONNES

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2008
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2009

2010

2011

2012

2013

La clientèle de l’SCSEG reste essentiellement exprimée dans les catégories suivantes :

CLIENTS

U : Tonne
ÉVOL.%
PART %
13/12

2012

PART %

2013

Entreprises de réalisation

476 993.48

53

431 404

50

90

Revendeurs

220 986.70

24

177 857

21

80

SODISMAC

129 868.64

14

128 896

15

99

DNC

23 269.92

3

14 806

2

64

-

-

-

-

-

48 864.72

5

100 322

12

205

4 720

0.5

3 261

0.5

69

904 704

100

856 546

100

95

Conditionneurs
Fabricants et investisseurs
Associations religieuses
TOTAL

Ventes par catégories
12%

0%

2%

Entreprises de réalisation
15%

Revendeurs
50%

SODISMAC
DNC

Fabricants et investisseurs
Associations religieuses

21%
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EVOLUTION DE LA VENTE DU CIMENT PAR WILAYA (2012-2013)
WILAYAS

U : Tonne

2012

PART %

2013

PART %

VAR. 13/12

ALGER

215 201

23.8

117 904

13.8

54.8

TIPAZA

6 079

0.7

9 532

1.1

156.8

MÉDÉA

24 754

2.7

19 751

2.3

79.8

TISSEMSILT

17 608

1.9

10 937

1.3

62.1

BLIDA

19 615

2.2

8 042

0.9

41.0

TIZI- OUZOU

101 089

11.2

151 496

17.7

149.9

BOUMERDES

34 564

3.8

58 677

6.9

169.8

BEJAIA

38 428

4.2

32 800

3.8

54.4

BOUIRA

229 491

25.4

193 004

22.5

84.1

MSILA

12 580

1.4

13 387

1.6

106.4

GHARDAÏA

36 431

4

27 054

3.2

74.3

DJELFA

104 060

11.5

140 630

16.4

135.1

LAGHOUAT

64 660

7.1

73 332

8.6

113.4

143

0.01

-

-

-

904 704

100

856 546

100

95

TAMANRASSET
Total

EVOLUTION DE LA VENTE DU CIMENT PAR WILAYA (2012-2013)
250 000,00
200 000,00
150 000,00
100 000,00

2012
2013

50 000,00
-
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Le tableau suivant illustre les réalisations mensuelles du chiffre d’affaires de l’année 2013.

QUANTITE (TONNE)

CHIFFRE D’AFFAIRES H.T (DA)

MOIS
SAC

VRAC

Total

SAC

VRAC

Total

JANVIER

25 650

12 018.76

37 668.76

131 538 586.50

53 468 097.94

185 006 684.44

FÉVRIER

1 040

1 197.78

2 237.78

5 333 338.40

5 328 587.86

10 661 926.26

MARS

11 820

6 065.74

17 885.74

60 615 442.20

26 984 778.84

87 600 221.04

TOTAL T 1

38 510

19 282.28

57 792.28

197 487 367,10

85 781 464,64

283 268 831,74

AVRIL

62 500

49 114.44

111 614.44

320 513 125

218 496 391.49

539 009 516.49

MAI

62 100

50 563.22

112 663.22

318 461 841

224 941 608.21

543 403 449.21

JUIN

54 770

50 557.76

105 327.76

280 872 061.70

224 917 318.04

505 789 379.74

179 370

150 235.42

329 605.42

919 847 027,70

668 355 317,74

1 588 202 345,44

JUILLET

41 950

29 124.67

71 074.67

243 718 123.60

150 624 671.91

394 342 795.51

AOÛT

48 030

41 227.86

89 257.86

294 337 446

224 639 065.46

518 976 511.46

SEPTEMBRE

50 910

41 516.52

92 426.52

311 986 662

226 211 892.80

538 198 554.80

TOTAL T 3

140 890

111 869,05

252 759,05

850 042 231,6

601 475 630,17

1 451 517 861,77

OCTOBRE

49 650

40 297.83

89 947.83

304 265 130

219 571 592.39

523 836 722.39

NOVEMBRE

13 600

10 043.62

23 643.62

83 343 520

54 724 873.30

138 068 393.30

DÉCEMBRE

62 820

39 977.46

102 797.46

384 973 524

217 825 985.74

602 799 509.74

TOTAL T 4

126 070

90 318,91

216 388,91

772 582 174

492 122 451,43

1 264 704 625,43

TOTAL
ANNEE

484 840

371 705.66

856 545.66

2 739 958 800.4

1 847 734 863.98

4 587 693 664.38

TOTAL T 2
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CHIFFRE D'AFFAIRES EN MILLIERS DE DA
6 000 000
5 000 000

KDA

4 000 000
3 000 000
2 000 000
1 000 000
Prévu

Réalisé

EVOLUTION DU CHIFFRE D'AFFAIRES PAR MOIS
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