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ونصاحئه يبخم عهينا بًجهىداته نى  نزيايايذة يحًذ فيصم انًششف اىل األستار 

 وتعهيًاته.

نك أستار باسًه جنت انًىقشةانشكش انًسبق نـ انه  

  .ونى يبخم عهينا ونى بنصيحت انًساعذةيذ اىل كم أستار قذو ننا و 

جبايعت انىادي عهىو االقتصاديت وانتجاريت وعهىو انتسيري اىل يىظيف يكتبت   

نًساهًتهى يف طباعت وكتابت انًزكشة بانىادي  يكتبت انشاسقتاىل عًال   

  إنيكى جًيعا انشكش وانتقذيش واالحرتاو 
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 ممخص:
ج محاسبة القيمة ذومدى إمكانية تطبيق نمو  وطرق تقييميااألصول الثابتة  الدراسة الى معالجة تيدف ىذه

ا من خالل استعراض ذوى 0202بعد اعتماد النظام المحاسبي المالي بداية من شير جانفي لسنة  العادلة المستحدث
ماىي المتطمبات  والقيمة العادلة، ومعرفةجو المكونة من التكمفة التاريخية ذالمفاىيم األساسية لمقياس المحاسبي ونما

الك الوقوف عمى عمى مختمف الصعوبات التي تواجو تطبيق ذالواجب توفرىا في البيئة المحاسبية الجزائرية زد عمى 
 التثبيتات.القيمة العادلة عند قياس 

من خالليا الى جممة من النتائج أىميا  تطبيقية، وتوصمناكحالةنا مؤسسة سونمغاز ذولتحقيق اىداف الدراسة اخ
البيئة المحاسبية الجزائرية  الظروف، وانان استخدام القيمة العادلة يعتمد عمى الكثير من العوامل وتييئة عدد من 

 الراىن.ج القيمة العادلة في الوقت ذال توفر البيئة المالئمة لتطبيق نمو 
 المفتاحية:الكممات 

 .قيمة عادلة تاريخية،تكمفة  محاسبي،تقييم،قياس  ،تجارية، تثبيتاأصول غير  ثابتة،اصول 
 

Abstract: 

The objective of this study is to address fixed assetsatfar value and after the 

adoption of the accounting system starting from january 2010 by reviewing the basic 

concepts of accounting measurement and its models of historical cost and fair value and 

what requirements are required in the Algerian accounting environment moreover, the 

various difficulties encountered in the application of fair value when measuring stability 

are highlighted. 

In order to achieve the objectives of the study, we took the oasis mills association as 

an applied case. We reached a number of results, the most iomportant of which is that 

the use of fair value dependes on many factors and the creation of a number of 

conditions and that the Algerian accounting environment does not provide the 

appropriate environment for applying the fair value model at the present time. 

Key words  

Fixed assets, non-current assets, Fixations, Accounting, Valuation, Historical cost, 

Fair value. 

 
 



      المقدمة:
 

 أ
 

 توطئة:
يعتبر النظام المحاسبي المالي العمود الفقري المستمد من معايير المحاسبة الدولية، معتمدا عمى مجموعة من 

وذلك بإعداد قوائم مالية تقدم في شكل تقارير مالية متعددة ، إليوتم الرجوع ي كإطارالتي تستخدم والمبادئ يم المفاى
تتميز بالمصداقية والصحة والتعبير الدقيق عن  (.... الخالنقدية  حسابات النتائج. التدفقات المركز المالي،)

المالي وذلك لممحافظة عمى استمرارىا ونموىا واالبتعاد عن خطر  األداءالوضعية المالية لممؤسسة سعيا لتحسين 
 .اإلفالس

ناسب لمقياس الم األساسمينة المحاسبة في تحقيقيا لوظيفة القياس تحديات كبيرة عند اختيار واجيت حيث 
شباع ،مالئمة لتوفير المصداقية لممعمومات المحاسبية األكثرواختيار طريقة القياس  ،المحاسبي  حاجات  وا 

حيث الجدل القائم فيما يتعمق بموضوع القياس المحاسبي  ،مستخدمي المعمومات لتساعدىم عمى اتخاذ القرار السميم 
من عدد طرق القياس التي لكل واحد منيا  ، أفضلمعمومات بشكل ال اظياريكمن في اختيار الطريقة المناسبة في 

نتائج مختمفة لمعناصر  إلىلموصول  إتباعياكل طريقة من تمك الطرق سوف يؤدي  أنمؤيدىا ومعارضيا خصوصا 
طريقة وبالتالي اختالف القرارات المتخذة من قبل مستخدمي القوائم المالية باختالف  ،المحاسبية في القوائم المالية 

 القياس المستخدمة .
الكبيرة بالنسبة ليذه  األىميةالثابتة في الشركات  بمكوناتيا المختمفة فان ليا  األصولونظرا لكبر حجم 

 وكذلك ،عنيا  واإلفصاحوتقييميا بدقة  األصوليالحظ ان ىناك بعض المشكالت في قياس ىذه  أن إالالشركات 
وان الجدل  ،الثابتة  األصولعن  واإلفصاحشركات في القياس والتقييم الواضحة التي تمتزم بيا ال األسسغياب 

ولعل من انسب  ،واقعية وموضوعية  أكثرالقائم فيما يتعمق بطريقة القياس المحاسبي التي تظير المعمومات بشكل 
تة طبقا لممعايير الثاب األصولاستخدام طريقة القيمة العادلة في تقييم  أن إذىذه الطرق ىي طريقة القيمة العادلة 

المال  رأسالمحاسبية الدولية يضفي عمى المعمومات صفة المالئمة والموضوعية وأيضا تعمل عمى المحافظة عمى 
 العامل ومن ثم مواجية تحديات التضخم في األسواق واالستطاعة بمبادلة األصل الثابت اليالك بأصل جديد .

 ة:التالي اإلشكاليةسبق يمكننا طرح  وعمى ضوء ما
 الثابتة؟ األصولما مدى تطبيق نموذج القيمة العادلة في تقييم 

بجميع الجوانب المتعمقة بمحاور الموضوع قمنا بتحميل  اإلحاطةوالعمل عمى  اإلشكاليةومن اجل معالجة ىذه 
 التالية:فرعية  أسئمة إلى األخيرةىذه 
 ؟العادلةلنموذج القيمة  SCFالمال يمامدى تطرق النظام المحاسبي  -1
 الثابتة ) التثبيتات (؟ باألصول مالمقصود -2
 المالي؟النظام المحاسبي  SCFالطرق المستخدمة والمدرجة في  أىمماىي  -3

 
 



      المقدمة:
 

 ب
 

 الدراسة:فرضيات 
 التالية:المطروحة قمنا بتبني الفرضيات  األسمةمن اجل االجابة عمى 

 .تالتثبيتامعالجة  SCFالمالي من بين استخدامات القيمة العادلة في النظام المحاسبي  :األولىالفرضية 
 سنة.من  ألكثرغير الجارية التي تكون بحوزة المؤسسة  األصولىي تمك  الثانية:الفرضية 
طريقة القيمة  SCFمن بين اىم طرق القياس المحاسبي المدرجة في النظام المحاسبي المالي  الثالثة:الفرضية 
 العادلة.

 الموضوع: اختيارمبررات 
المواضيع التي حازت عمى الكثير من االىتمام من قبل المحاسبين والباحثين في  أكثرة من إن موضوع الدراس

 .وتدقيق( )محاسبةىذا الموضوع يخدم موضوع التخصص  أن إلىإضافة  المحاسبي،المجال 
ر الدو  إلىإضافة  كبيرة، أىميةالقياس المحاسبي وفق القيمة العادلة لديو  أنأما المبررات الموضوعية وىو 

وكذالك من أجل معرفة مكانة القياس وفق القيمة العادلة في البيئة المحاسبية  المؤسسة،الثابتة في  لألصولالفعال 
 المؤسسة.الجزائرية وتأثيرىا عمى قيمة التثبيتات داخل 

 وأىدافيا:الدراسة  أىمية
وىذا يرجع ان القيمة العادلة  جديد،ىذه الدراسة تتمثل في كونيا عبارة عن محاولة لمعالجة موضوع  أىميةإن 

مدى استعداد البيئة  معرفو إلىالدراسة  أىمية تأتيكما  التثبيتات،ىي مفيوم جديد مستخدم في التعبير عن قيمة 
 التثبيتات.المحاسبية الستعمال القيمة العادلة لقياس 

  إلىتيدف ىذه الدراسة 
التخمي عنيا ويرجع  إلىتميد  أنيااريخية وىذا نظرا معرفة المشاكل المتعمقة بالقياس المحاسبي بالتكمفة الت -

 تطبيقيا.عدم موثوقية القياس المحاسبي بعد  إلىىذا 
 العادلة.القيمة  إلى التاريخيةالتحول من التكمفة  إلى التي أدت التعرف عمى مفيوم القيمة العادلة والمبررات -
 تطبيقيا.تواجو تطبيق القيمة العادلة والصعوبات التي  إمكانيةدراسة مدى   -

 البحث:حدود 
 بالوادي.تمت ىذه الدراسة في المديرية الفرعية لتوزيع الكيرباء والغاز  المكانية:الحدود 
 .2112من سنة  األولتم تطبيق ىذه الدراسة خالل السداسي  :الزمانيةالحدود 

 :المستخدمالمنيج 
المتعمقة  األساسيةا عند تقديم كل المفاىيم عمى المنيج الوصفي التحميمي وىذلقد اعتمدنا في ىذه الدراسة 

 المؤسسة.وكذا عند تطبيق القياس بالتكمفة التاريخية والقيمة العادلة لتثبيتات  الدراسة،بموضوع 
 
 



      المقدمة:
 

 ت
 

 الدراسة:صعوبات 
 الجزائرية.صعوبة الدراسة في البيئة االقتصادية  -
تكوينيم الكافي في النظام المحاسبي صعوبة التعامل مع الموظفين في المؤسسة محل الدراسة وىذا لعدم  -

 المالي.
 ىيكل الدراسة:

ولإلجابة عمى التساؤالت المطروحة قمنا  المطروحة، اإلشكاليةمن اجل اإلحاطة بموضوع الدراسة وتحميل 
 فصمين. إلىبتقسيم البحث 
المفاىيم التي  راضباستعففي الدراسة النظرية قمنا  والتطبيقية،والذي يتضمن الدراسة النظرية  األولالفصل 

لمقياس المحاسبي وتقييم  األساسيةالمفاىيم  إلىإضافة  تقييميا،جاء بيا النظام المحاسبي المالي لمتثبيتات وكيفية 
 الدراسة.الدراسة التطبيقية جاءت لعرض الدراسات السابقة والمتعمقة بموضوع  أماالتثبيتات 

وتطبيق القيمة  ،ذا من خالل معرفة القياس المحاسبي لمتثبيتاتوى الميدانية،الدراسة  إلىالفصل الثاني تطرقنا 
 العادلة في تقييم تثبيتات المديرية الفرعية لتوزيع الكيرباء والغاز بالوادي .

  السابقة:الدراسات 
 وقد استطاعة الباحثون الوقوف عمى جممة من الدراسات ذات الصمة بموضوع البحث نذكر منيا 

 ( بعنوان "القياس المحاسبي 0220دراسة عوادي نعمان )المؤسسة " ألصولعمى التمثيل الصادق  وأثره 
القيمة  –التكمفة الجارية  –) التكمفة التاريخية  األصولمحاولة بيان مختمف طرق قياس  إلىىدفت الدراسة 

وتسميط  ،العادلة ( واثر ىذه الطرق عمى التمثيل الصادق لمميزانية العامة بما يمي رغبة مستخدمي الميزانية العامة 
 حيث ،عمى كيفية تعامل المعايير المحاسبية الدولية والنظام المحاسبي المالي الجزائري مع ىذه الطرق  ءالضو 

الوصفي لمعالجة الموضوع من جانب ماجاءت بو المعايير المحاسبية الدولية وكذا  المنيجاعتمد الباحث عمى 
واعتمد المنيج المقارن من اجل الوقوف عمى مدى توافق النظام  ، األصولالنظام المحاسبي المالي في مجال قياس 

 . األصولاس المحاسبي المالي مع المعايير المحاسبية الدولية في مجال قي
 نتائج الدراسة مايمي: أىممن 

الخاصة  األصولصعوبة مسايرة المؤسسات الجزائرية لما جاء بو النظام المحاسبي المالي في مجال قياس  -
 العادلة.النشطة التي تمثل مصدرا لتحديد القيمة  األسواقفيما يتعمق بمفيوم القيمة العادلة وغياب 

  القياس المحاسبي بين التكمفة التاريخية والقيمة العادلة " نوان:بع( 0222خضر ياسين ) زىيردراسة" 
في قيمة المؤسسة في ظل  تأثرىدفت الدراسة لمعرفة واقعية وسالمة القياس المحاسبي والتنبؤ بالمتغيرات التي 

المحاسبة تطبيق منيج  أىميةحيث جاءت ىذه الدراسة لموقوف عمى  ،قصور مفيوم وتطبيق منيج التكمفة التاريخية 
المنيج  أسموبوذالك باالعتماد عمى  ، األعمالعن القيمة العادلة والتعريف بمحاسبة المشتقات في مؤسسات 

والمعايير  ،االستقرائي الوصفي مع بيان مدى تطابق ذالك مع ما جاء بو النظام المحاسبي الموحد في العراق 



      المقدمة:
 

 ث
 

وتقديم مقترح لتحديث ماىو مطبق في العراق  ،ية العراقي المحاسبية الصادرة عن مجمس المعايير والقواعد المحاسب
بالموضوع وتطوير  األكاديميبمحاسبة المشتقات من خالل تعميق البحث  األخذبيذا الصدد وتطويره باتجاه 

 التطبيق العممي في النظام المحاسبي الموحد .
 : نتائجو مايمي أبرزوكان من 
لقياس المحاسبي لم تعد قادرة عمى مواكبة المتغيرات المالية لمتسجيل وا كأساسالتكمفة التاريخية  إن

 المشتقات،طرح بديل ىو القيمة العادلة ومحاسبة  إلىواالقتصادية التي يمر بيا العالم مما دفع بالفكر المحاسبي 
 لحالة.اعدة معايير لتنظم ىذه  وأصدرتالمعايير المحاسبية الدولية قد واكبت ىذا المتغير في العالم  إنكما 
  القيمة السوقية العادلة  إلى( بعنوان : القياس المحاسبي المستند 0222دراسة ) يامن خميل الزغبي

ىدفت الدراسة  ،المدرجة في بورصو عمان ) دراسة ميدانية (  األردنيةلمشركات المساىمة الصناعية  وأىميتو
نتائج  أظيرتوقد  ، األردنيةشركات الصناعية مدخل القيمة العادلة في القياس المحاسبي في ال أىميةتحديد  إلى

الدراسة انو يوجد تمسك من قبل الفئة المستيدفة باستمرار في استخدام التكمفة التاريخية في القياس المحاسبي وعدم 
ىناك غموضا في فيم  أن وأيضا ،الرغبة بالتحول عنيا عمى الرغم من معرفتيم بالعديد من المشاكل التي تعترييا 

ال تتوفر فييا  األردنيةالبيئة  أن إلى وأيضا ، األردنيةالقيمة السوقية العادلة في القياس المحاسبي في البيئة مدخل 
كما  ،روف الثقافية والتشريعات المحمية في تطبيقيا ظمقومات استخدام القيمة العادلة بسسب عدم مساعدة ال

رة لمفئة المستيدفة عمى الرغم من اعترافيم بان المعمومات كبي أىميةالقيمة العادلة ال تشكل  أن إلىخمصت النتائج 
 مالئمة من التكمفة التاريخية . وأكثرموثوقية  أكثرالتي تقدميا عن الشركات الصناعية ىي 

  تطبيقية("محاسبة القيمة العادلة في شركات التامين )دراسة  بعنوان: (0222،وحسن  )فموح،دراسة " 
والتزامات  ألصولالتقييم العادل  وأىميةلتعرف عمى مفيوم القيمة العادلة يتمخص ىدف ىذه الدراسة في ا

ودراسة واقع تطبيق ىذا التقييم في شركات التامين  تطبيقو،والمشاكل والصعوبات التي تواجو  التامين،شركات 
  أىميامجموعة من النتائج  إلىوانتيت الدراسة  ،السورية والصعوبات التي تواجيو

والتزامات عقود التامين  وأصول ،وااللتزامات عموما  األصولمفيوم القيمة العادلة في تقييم استخدام  إن 
قبوال واستخداما في العالم في السنوات المقبمة  األكثرالقيمة  أساسليكون  تأىموخصوصا يقدم مزايا ومنافع كبيرة 

 األصولكات التامين السورية قيمت بعض بعض شر  إن وأيضا ،وااللتزامات في المنشاة االقتصادية  األصوللقياس 
عمى ذالك  وأفصحت ،والتزامات عقود التامين  بأصولوااللتزامات المالية بالقيمة العادلة وكذالك الحال فيما يتعمق 

المشاكل  إلىالسبب في ذالك يعود  إنالباحث  ورأىاستخدام ىذا التعبير كان خجوال  أن إالفي التقارير المالية 
 التالية : والصعوبات 

 السورية.المالية  األوراقضعف نشاط سوق  -
لية آو  العادلةضعف خبرة شركات التامين السورية وكوادرىا بتطبيق المعايير الدولية التي تتضمن القيمة  -

 قياسيا 



      المقدمة:
 

 ج
 

  المالي في المؤسسات  اإلبالغبالقيمة العادلة غمى  اإلفصاح أثر"  بعنوان: (0222 بوخالفي، )مسعوددراسة
 رية " الجزائ

 مشكمة ومعالجةالمالي في المؤسسات الجزائرية  اإلبالغبالقيم العادلة عمى  اإلفصاح أثرتناولت الدراسة 
عمى موثوقية ومالئمة المعمومات الناتجة عنو بالنسبة  تأثيرالقيمة العادلة وما لو من  أساسالصادر وفق  اإلفصاح

وقد تم استخدام المنيج الوصفي والتحميمي والمقارن في الجانب  الجزائرية،لمستخدمي القوائم المالية في المؤسسات 
 اإلحصائية. األساليباعتماد االستبيان وتحميل النتائج باستخدام  إلىإضافة  النظري،
 ما يمي:نتائج الدراسة  أظيرت
نوعية يعزز وجود الخصائص ال ألنو اإلفصاحىناك اتفاق بشكل ايجابي يؤيد استخدام القيمة العادلة في  أن -

 الدولية.عمييا النظام المحاسبي المالي والمعايير المحاسبية  أكدلممعمومات المحاسبية التي  األربعة
ب الواج لألصناففي إعادة التقييم  )الحقيقية(لتبني القيمة العادلة  أىميةإعطاء النظام المحاسبي المالي  -

 .إعادة تقييميا بالقيمة العادلة
  .ة تواجو عدة مشاكل وصعوبات في تطبيق القيمة العادلة مما يجعميا غير مؤىمةالبيئة المحاسبية الجزائري -

  أىمياكما خرج الباحث بجممة من التوصيات 
 العادلة،القيمة  بأىميةمجتمع البيئة المحاسبية الجزائرية  أطرافضرورة توعية وزيادة نسبة الوعي لجميع  -

 .الي الدولي بشتى الوسائل المتاحةالم اإلبالغعمى متابعة معايير  األطرافوتشجيع ىذه 
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 تمييد :

الذؼ يشمل  اإلطارفيو  ،يعد النظاـ المحاسبي مجموع القواعد والممارسات المحاسبية التي تسود في بمد معيف 
ثباتيا في الدفاتر والسجالت  واألسسالقواعد والمبادغ  التي تساعد المؤسسة عمى تبويب وتسجيل العمميات وا 

البيانات والكشوؼ المحاسبية وتحقيق الرقابة الداخمية عف طريق مجموعة مف الوسائل  واستخراج ،المحاسبية
 المستخدمة في ىذا النظاـ . واألدوات

التكمفة التاريخية والقيمة العادلة فاحتمت التكمفة  وتتمثل طرؽ التقييـ المحاسبي في عدة نماذج مف بينيا
الستنادىا عمى فروض ومبادغ  ذلؾف الزمف في القياس المحاسبي و التاريخية مكانة كبيرة عمى مدػ عقود م

مف المبادغ  مبدأولكل مف التكمفة التاريخية والقيمة العادلة مزايا فالتكمفة التاريخية تعد  ،محاسبية مقبولة عموما 
كونيا ذات موضوعية مف جية لكف وجيت ليا  إلىمقومات محاسبية إضافة  إلىمحاسبية الذؼ يعد خرقيا ال

القيمة العادلة التي تتميز بالمالئمة  أساسمف جية أخرػ زعزعت الثقة المطمقة فييا ليكوف التوجو نحو  انتقادات
العيوب  أووكل ىذه المزايا  انتقاداتوجيت ليا عدة  ذلؾك األخيرةليا التكمفة التاريخية بالرغـ مف ىذه التي تفتقد 
 المباشر عمى عممية القياس المحاسبي  التأثيركاف ليا 

وينطوؼ القياس المحاسبي عمى تحديد القيمة الرقمية المتعمقة بالعناصر التي تشمميا عممية قياس القوائـ المالية 
ثالث  إلىوبالتالي سوؼ نتطرؽ في ىذا الفصل  ، أكثروعرض ىذه القوائـ بمعمومات ذات شفافية ومصداقية 

 مباحث:
 . النظاـ المحاسبي المالي 

 الثابتة ) التثبيتات (. األصوؿ 

 . القياس المحاسبي واىـ بدائمو 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 الفصل األول : عرض النظام المحاسبي المالي والقياس المحاسبي للتثبيتات

 

7 
 

 يالنظام المحاسبي المال األول:حث بالم
ليستجيب لمتطمبات النظاـ االشتراكي وبعد فتح الباب لممستثمريف  5531وضع المخطط المحاسبي الوطني 

بوضع نظاـ محاسبي مبني عمى معايير محاسبية دولية يستجيب  ذلؾو  نظاميا،كاف عمى الدولة إصالح  األجانب
 .1عديدة ومف مستخدمو المعمومات المحاسبية  أطراؼالحتياجات 
 ماىية النظام المحاسبي المالي  األول:المطمب 

 تعريف النظام المحاسبي المالي  -1

منو وسمية  70المادة رقـ  النظاـ المحاسبي المالي قي 5773نوفمبر  51المؤرخ ب  55-73عرؼ القانوف 
صمب ىذا النص بالمحاسبة المالية " المحاسبة المالية نظاـ لتنظيـ المعمومات المالية يسمح بتخزيف معطيات 

 الكياف،وعرض كشوفات تعكس صور صادقة عف الوضعية المالية وممتمكات  وتسجيميا،قاعدية عديدة وتصنيفيا 
 المالية ". خزينتو في نياية السنةونجاعتو ووضعيتو 

 والقانونية:كما يمكف إعطاء تعريف لمنظاـ المحاسبي المالي مف الناحية االقتصادية 
 االقتصادية:من الناحية  - أ

المحاسبة المالية ىي نظاـ لتنظيـ المعمومة المالية يسمح بتخزيف معطيات قاعدية عددية وتصنيفيا وتقديميا  
ووضعية خزينتيا في  المؤسسة،وتسجيميا وعرض كشوؼ تعكس صورة صادقة عف الوضعية المالية وممتمكات 

 المالية.بداية السنة 

مدونة حسابات  أويا لممحاسبة المالية ومعايير محاسبية يتضمف النظاـ المحاسبي المالي الجديد إطارا مرجع
المبادغ المحاسبية المعترؼ بيا عامة وتتوافق والمتطمبات المالية المحاسبية  أساسكشوؼ مالية عمى  بإنشاءتتسـ 

 الدولية.
 من الناحية القانونية : - ب

المالية والمحاسبية  األعماؿوالنصوص التنظيمية التي تنظـ  اإلجراءاتنظاـ المحاسبة المالية ىو مجموعة مف 
 ،القانوف ووفقا لممعايير المالية والمحاسبية الدولية المتفق عمييا  إلحكاـلممؤسسات المجبرة عمى تطبيقو وفق 

حاسبة وييدؼ قانوف المحاسبة الجديد إلى تحديد النظاـ المحاسبي المالي الذؼ يدعى في صمب النص القانوني بالم
 وكذا شروط وكيفيات تطبيقو . ،المالية 

 ويشتمل عمى : 
 .IFRSالمرجعي  اإلطارإطار مرجعي يتطابق مع  -

 مجاؿ تطبيق النظاـ المحاسبي الجديد . -

                                                           

جامعة قاصدؼ مرباح  االقتصادية،، مذكرة نيل شيادة الميسانس في العمـو مدى تطبيق النظام المحاسبي الماليمسعود، أخضر 1. 
 . 70، ص 5755/5750ورقمة ، 
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، األصوؿمفاىيـ وقواعد تقييـ  - والنواتج والمعمومات الواجب إظيارىا في القوائـ المالية  األعباء والخصـو
 اؼ.األصنالخاصة بكل مف ىذه 

 اشكاؿ القوائـ المالية. -

 مدونة الحسابات. -

 الحسابات. استعماؿقواعد  -

 .2النظاـ الواجب تطبيقو عمى الوحدات المصغرة -

  المالي:المحاسبي  النظاممكونات 

 مكونات النظاـ المحاسبي المالي: (11/11الشكل رقم )
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  مف اعداد الطمبةالمصدر:              

 

  التصوري: اإلطار -2

ومدونة حسابات تسمح  محاسبية،تصوريا لممحاسبة المالية ومعايير  إطاراويتضمف النظاـ المحاسبي المالي 
االستمرارية في  االلتزامات،محاسبة  مثل:المبادغ المحاسبية المعترؼ بيا  أساسكشوؼ مالية عمى  بإعداد

الواقع االقتصادؼ عمى  أسبقية التاريخية،التكمفة  لممقارنة،القابمية  المصداقية،الداللة  لمفيـ،القابمية  االستغالؿ،
 المظير القانوني.

                                                           

، مذكرة لنيل شيادة في مؤسسة الضمان االجتماعي  SCFواقع تطبيق شوقي كيرد،الحاج الطيب كرمادؼ،بد الديف مصطفاوؼ،2
 .05ص 05، ص 5752/5753ي ، جامعة حمة لخضر الوادؼ ،ماستر أكاديم

 

 النظام المحاسبي المالي

 

التعاريف ومجال 

 التطبيك

اإلطار التصوري 

 المبادئ والمعايير

الكشوفات المالية 

 )القوائم المالية (

 تنظيم المحاسبة 

التقديرات والطرق 

 المحاسبية 

 الحسابات المجمعة

 الحسابات المدمجة
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واختيار الطريقة المحاسبية  وتأويمياالمعايير المحاسبية  إلعدادالتصورؼ لممحاسبة المالية دليال  اإلطارويشكل 
 عيار.م أو تأويلغير معالجة بموجب  األخرػ  األحداثالمالئمة عندما تكوف بعض المعامالت وغيرىا مف 

 واألعباءوالمنتجات والخصوـ  األصوؿالمحاسبي لممحاسبة المالية مفاىيـ لكل مف  اإلطاركما يتضمف 
 .3القوائـ المالية وكيفية عرضيا أوالكشوؼ المحاسبية  أنواع باإلضافة إلى

  المالي:بنية النظام المحاسبي  -3

 وىي  أساسيةيحتوؼ النظاـ المحاسبي المالي عمى سبعة مجموعات 
  الخاصة  األمواؿحسابات  األولى:المجموعة 

  حسابات القيـ الثابتة  الثانية:المجموعة 

  المحزوناتحسابات  الثالثة:المجموعة  

  حسابات الغير  الرابعة:المجموعة 

  حسابات المالية  الخامسة:المجموعة 

  األعباءحسابات  السادسة:المجموعة  

  4 اإليراداتحسابات  السابعة:المجموعة 

 المالي:خصائص النظام المحاسبي  -4

 يمي:يمكف حصر خصائص النظاـ المحاسبي المالي في ما 
 المحاسبي.ىي نظاـ لممعمومات حيث ترتكز عمى المفيـو المالي بدؿ مف المفيـو  -

 النقدؼ.ىي معمومات يمكف قياسيا بناءا عمى معطيات عديدة قابمة لمقياس  -

 المالية.تسجيل المعمومات  تخزيف، تصنيف، -

 المالية.إعداد قوائـ مالية في نياية السنة  -

 النتيجة.مف خالؿ جوؿ حساب  واألداء الميزانية،قياس الوضعية المالية مف خالؿ  -

ومعرفة مدػ قدرة المؤسسة عمى توليد النقدية وما  الخزينة،قياس وضعية الخزينة مف خالؿ جدوؿ تدفقات  -
 .5يمثميا 

 ىداؼ النظام المحاسبي المالي :أ -5

  في مايمي :  األىداؼ أىـوتبرز 

 .توفير معمومات مالية مفيومة وموثوؽ بيا دوليا 

                                                           

مذكرة ، 12المعالجة المحاسبية لمضرائب عمى الدخل في النظام المحاسبي المالي وفق المعيار المحاسبي الدولي رقم آمنة قيرش،3. 
 .20،ص5752/5751لنيل شيادة ماستر أكاديمي ،جامعة دمحم بوضياؼ المسيمة،

 .70ق ذكره ،صاخضر مسعودؼ ،مرجع سب4. 
اثر اختالؼ بدائل القياس المحاسبي المالي عمى عرض القوائم المالية  نبيل لوداجي ،زيف العابديف مراد ، بدر الديف اليماف ،5. 
 .72ص70، ص5753/5754مذكرة لنيل شيادة ماستر اكديمي،جامعة حمة لخضر الوادؼ ، ،
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 األداء والتغيرات في الوضعية المالية لممؤسسة. ،إعطاء صورة صادقة وحقيقية لموضعية المالية 

  جعل القوائـ المالية لممؤسسات تمارس نفس النشاط أو في الدوؿ التي تطبق المعايير الدولية
 لممحاسبة.

 حسابات النتائج  ،عرض القوائـ المالية بما يوافق مستمزمات المعايير الدولية أؼ األصوؿ والخصـو
 المالحق. ،حاالت تغير األمواؿ الخاصة ،حاالت تغير الخزينة

 تؤدؼ إلى زيادة ثقة المستثمريف فييا  ،موثوؽ بيا وتتمتع بشفافية أكبر ،نشر معمومات وافية وصحيحة
في فيـ أفضل لممعمومات التي تشمل أساس التخاذ القرارات  ،أمواليـ في المؤسسات وتسمح ليـ بمتابعة

 مف طرؼ المستعمميف.

 .ترقية النظاـ المحاسبي الجزائرؼ ليتوافق واألنظمة المحاسبية الدولية 

 .يؤدؼ إلى زيادة ثقة المساىميف بحيث يسمح ليـ بمتابعة أمواليـ في المؤسسة 

 طبيق المحاسبة المالية المبسطة.يسمح لممؤسسات الصغيرة بت 

  يعتمد عمى القيمة العادلة في تقييـ أصوؿ المؤسسة باإلضافة إلى التكمفة التاريخية المعتمدة في
 مما يسمح بتوفير معمومات مالية تعكس الواقع. ،المخطط المحاسبي الوطني

 تتمثل في  ،لية جديدةتقديـ صورة وافية عف الوضعية المالية لممؤسسة مف خالؿ استحداث قوائـ ما
 .6بإضافة إلى جدوؿ حسابات النتائج حسب الوظيفة ،قائمتي سيولة الخزينة وتغير األمواؿ الخاصة

 لمنظام المحاسبي المالي  األساسيةالمبادئ والفرضيات المحاسبية  الثاني:المطمب 
وعموما يمكف  القانونية،وىي تتصف بالقوة  العممي،التطبيق المبادغ عبارة عف فوائد عمومية تتبع لتوجيو 

 :7حصر المبادغ المحاسبية في ما يمي
 المبادئ المحاسبية أوال:
في ما  ألىميايرتكز النظاـ المحاسبي الجديد عمى مجموعة مف القواعد والمبادغ المحاسبية والتي سنتعرؼ  
 يمي:

 األعباءاو  اإليراداتمف حيث  األخرػ كل دورة محاسبية مستقمة عف  المحاسبية:الدورات  استقاللية مبدأ  

 حيث يجب اف ال يؤدؼ تطبيق  المحتممة،تسجيل الخسائر  أساسعمى  المبدأيقـو ىذا  والحذر:الحيطة  مبدأ
 فييا.نات مبالغ ؤو م أوخفية  احتياطاتمبدا الحيطة الى تكويف 

                                                           

مذكرة نيل شيادة ماستر عمى األداء المالي لممؤسسة االقتصادية ، SCFتطبيق النظام المحاسبي المالي  اثرسعاد بوغزالة حمد،. 6
 .75،ص5752/5751أكاديمي،جامعة حمة لخضر الوادؼ ،

الماستر مذكرة لنيل شيادة ،12المحاسبية لمضرائب عمى الدخل عمى ضوء النظام المحاسبي المالي والمعيار  عمر، المعالجةذكار . 7
 .57،ص 5757/5755جامعة قاصدؼ مرباح ورقمة، 
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 ينبغي المحافظة عمى استعماؿ نفس الطرائق التقييـ  مة(:)المداو الحفاظ عمى الطرائق المحاسبية  مبدأ
الطرؽ المحاسبية  أويمجأ الكياف إلى تغيير التقديرات المحاسبية  أفإال انو يمكف  المحاسبية،الحاسبي خالؿ الدورات 

 المالية.إذا كاف الغرض منيا تحسيف نوعية الكشوؼ 

  التاريخ. ذلؾب تكمفتيا( )أوقيمتيا  أساستسجل العمميات عند حدوثيا عمى  التاريخية:مبدأ التكمفة 

 بيف عناصر  أو الميزانية،والخصـو في  األصوؿينبغي عدـ المقاصة بيف عناصر  المقاصة:عدـ  مبدأ
الترخيص بو بموجب النظاـ المالي  أو ذلؾفي جدوؿ حسابات النتائج إال في حالة فرض  واألعباء اإليرادات

 المحاسبي.

 ولقد فرض  المؤسسة،البد مف توحيد القياس عند تسجيل الصفقات التي تقوـ بيا  النقد:ثبات وحدة  مبدأ
 .جزائرؼ( )دينارالنظاـ المحاسبي المالي ضرورة مسؾ المحاسبة المالية بالعممة الوطنية 

 وتقوـ المحاسبة  لكييا،ماتعتبر المؤسسة كوحدة محاسبية مستقمة ومنفصمة عف  المحاسبية:الوحدة  مبدأ
وبيف التي تخص المشاركيف  ناحية،ونواتج المؤسسة مف  وأعباءوخصوـ  أصوؿالفصل بيف  مبدأالمالية عف 

القوائـ المالية لممؤسسة في الحسباف إال  تأخذال  أفوعميو فيجب  أخرػ،المساىميف مف ناحية  أوالخاصة  باألمواؿ
 مالكييا.معامالت المؤسسة دوف معامالت 

 االفتتاحية لسنة مالية مطابقة لميزانية إقفاؿ  الميزانيةتكوف  أفوفيو يجب  االفتتاحية:الميزانية  ارتباط مبدأ
 السابقة.السنة المالية 

 تؤثر عمى حكـ  أفتبرز الكشوؼ المالية كل معمومة ميمة يمكف  أفوفيو يجب  النسبية: األىمية مبدأ
 المؤسسة.مستعممييا تجاه 

 ودائمة.تمارس المؤسسة نشاطيا بصفة مستمرة  أفيفترض  االستمرارية: مبدأ 

  اؼ ليا  مالكيا،تعتبر المؤسسة كوحدة اقتصادية مستقمة ومنفصمة عف  االقتصادية:قاعدة كياف الوحدة
 المشروع.عف مالكي  تقمةشخصية معنوية مس

 مف  انطالقاوالخصوـ  األصوؿىذا المبدأ في تقييـ بعض عناصر  اعتمادتـ ىذا  العادلة:الصورة  مبدأ
يثرؼ  أفوىو جديد النظاـ المحاسبي المالي الذؼ مف شانو  العادية،السوقية في ظل المنافسة  أوالقيمة العادلة 

 مالي.الكبير عمى عممية التحميل  انعكاسوبالتالي لو  المعدة،مف مختمف القوائـ المالية  المنتقاةالمعمومات 

 المراقبة مف قبل  األصوؿإظيار الكشوؼ المالية لكل  القانوني:تغميب الواقع االقتصادؼ عمى الشكل  مبدأ
 قانونا.المؤسسة حتى ولـ تكف مالكة ليا 

 الفرضيات المحاسبية  ثانيا:
عمى  المنظورمشروع مستمر في المستقبل يتـ إعداد البيانات المحاسبية بافتراض اف ال االستغالل: استمرارية* 

 في الحاالت المغيرة ليذا االفتراض  اإلفصاحا يتـ م
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حيث تتـ المعالجة المحاسبية لمجرد حدوث االتفاؽ وليس مف : االستحقاؽ( )محاسبة التعيد:محاسبة * 
 .8التدفقات النقدية  انتظارالضرورؼ 

 
 وطبيعتومجاالت تطبيق النظام المحاسبي المالي  الثالث:المطمب 

 : مجاالت تطبيق النظام المحاسبي المالي والأ
 51/55/5773الصادر بتاريخ  73/55مف القانوف  71،75،72لقد حدد النظاـ المحاسبي المالي وفقا لممواد 

 يمي:مجاالت تطبيق النظاـ كما 
مع مراعاة  مالية،معنوؼ ممـز بموجب نص قانوني او تنظيمي بمسؾ محاسبة  أوكل شخص طبيعي  -
 ىـ:بمسؾ المحاسبة  المعنيوف  بيا،الخاصة  األحكاـ

   التجارؼ.القانوف  ألحكاـالشركات الخاضعة 

   التعاونيات 

 يمارسوف  كانواالمنتجوف لمسمع او الخدمات التجارية وغير التجارية إذا  المعنيوف  أوالطبيعيوف  األشخاص
 متكررة.مبنية عمى عمميات  اقتصاديةنشاطات 

  ويمكف لمكيانات  وتنظيمي،بموجب نص قانوني  ذلؾالمعنوييف الخاضعيف ل أوالطبيعييف  األشخاصكل
 .9تمسؾ محاسبة مالية مبسطة  أف المعيف،وعدد مستخدمييا ونشاطيا الحد  أعماليايتعدػ رقـ  الصغيرة التي ال

 طبيعة النظام المحاسبي المالي  ثانيا:
 اآلتية:التي جاءت فيو والمتمثمة في العناصر  التعديالتتكمف طبيعة النظاـ المحاسبي المالي في 

  الجديد.التصورؼ لمنظاـ  اإلطارإعطاء تعاريف ومفاىيـ وبناء 

  يضاحاتحسابات التسيير  ذلؾوعناصر الخصوـ وك األصوؿتحديد طرائق التقييـ بالنسبة لعناصر  وا 
 بالمفاىيـ.خاصة 

  الحسابات.تحديد قواعد وميكانيزمات تسيير 

  تحديد الحسابات ونظاـ المعمومات وكيفية تسيير  الممحقة، والجداوؿ الختامية،إعداد نماذج لمقوائـ المالية
 .10الحسابات
 النظري لمتثبيتات اإلطار الثاني:المبحث 

                                                           

في قياس وتقييم األداء المالي لممؤسسة  scfالمالي مساىمة النظام المحاسبي  وآخروف،خالدؼ عبد الغني  نصر،قدور . 8
 .71ص72، ص 5753/5754مذكرة لنيل شيادة ماستر أكاديمي ، جامعة حمة لخضر الوادؼ ،  االقتصادية ،

 المالي، مذكرةالرقابة الجبائية المحاسبية مع مخرجات النظام المحاسبي  لعجالي، توافقنصر  وني،غمز دمحم عباس  إبراىيمي،العيد . 9
 .75ص74ص ،5752/5753 الوادؼ،جامعة حمة لخضر  أكاديمي،إلستكماؿ شيادة ماستر 

لنيل شيادة  ميدانية، مذكرةالجزائرية دراسة في المؤسسات  scfواقع النظام المحاسبي المالي  عوني،موسى  بوليفة،سامي . 10
 55ص  ،5752/5753 الوادؼ،جامعة حمة لخضر  ماستر،
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 ماىية التثبيتات األول:المطمب 
العمل  أنواعتحدث التطورات االجتماعية واالقتصادية والسياسية تغيرا حقيقيا في بيئة العمل بالنسبة لمعديد مف 

في الميزانية وقد عرفة  األكبرفميا النصيب  االقتصادية،والف لمتثبيتات مكانة ميمة جدا في المؤسسة  التجارؼ،
سواء  الوطني،مقارنة مع معالجتيا وفق المخطط المحاسبي معالجتيا حسب النظاـ المحاسبي المالي عدة اختالفات 

وقد جمعت حسابات التثبيتات في المجموعة  اىتالكيا،التسجيل وطرؽ  كيفياتفي  أوفيما يتعمق بطرؽ التقييـ 
 .11الثانية مف النظاـ المحاسبي المالي

 مفيوم التثبيتات أوال:

 ( األصوؿيعتبر مصطمح التثبيتات )غير  األصوؿكما جاء بيا النظاـ المحاسبي المالي عف تمؾ  الثابتة
 .12سنةمف  وألكثرالمؤسسة  بحوزةالجارية العينية والمعنوية والمالية التي تكوف 

  الثابتة ميما كانت  األصوؿ تمتاز" التسعة:وعرفيا معيد المحاسبيف القانونييف بإنجمترا في توصياتو
بيا بقصد  االحتفاظبخاصية رئيسية تتمثل في انو يتـ  ،دية التي تستخدمياوميما كاف نوع الوحدة االقتصا ،طبيعتيا

 .لموحدة االقتصادية عادؼالنشاط ال أثناءمف استخداميا وليس بقصد بيعيا  إيراداتالحصوؿ عمى 

 االعتراؼ بالتثبيت  ثانيا: كيفية
ىذه الشروط وتحقق الثابتة إال في حالة  باألصوؿعمى عدـ االعتراؼ  52نص المعيار المحاسبي الدولي رقـ 

 يمي:وىي كما 
في ميزانية المؤسسة عندما تكوف  باألصلحيث يعترؼ  مستقبمية: اقتصاديةالحصوؿ عمى منفعة  احتماؿ -1

 الحدوث. محتممةة المنافع االقتصادية المستقبمية المتوقعة منو بالنسبة لممؤسس

قيمة لمبند مع توفر  أويتـ تقدير التكمفة  أفحيث يجب  قياسيا:قيمة يمكف  أوتكمفة  لألصليكوف  أف -2
التقديرات في  إعدادالحيطة والحذر في  مراعاةمع  التحيز، أوالمادية  األخطاءبخموىا مف  ذلؾخاصية الموثوقية و 

فال يجوز االعتراؼ بو  المعقولية،قيمتو بقدر مف  أوتقدير تكمفة البند  إمكانيةوفي حالة عدـ  التأكدحاالت عدـ 
 .13الماليةعنو عمى شكل إيضاحات في القوائـ  اإلفصاحولكف يمكف  الثابتة، األصوؿضمف 

 
 

 تقييم التثبيتات ثالثا:
  كأصل:يتـ إدراج التثبيتات العينية والمعنوية في الحسابات  األصوؿ،طبقا لمقاعدة العامة لتقييـ 

                                                           

الجزائرية، القيمة العادلة في البيئة المحاسبية  والمعنوية وفقإشكالية القياس المحاسبي لمتثبيتات العينية  خديجة،كروش 11 .
 .75ص، 5753/5754 ورقمة،قاصدؼ مرباح  جامعة أكاديمي،مقدمة الستكماؿ متطمبات شيادة الماستر  مذكرة
 ، جامعة12لنيل شيادة ماستر  المالي، مذكرةوفق النظام المحاسبي  وتقييم التثبيتاتتسجيل  سميرة،سعدؼ  حكيمة،اوقاسي 12 .

 32، ص2114/2115 البويرة،العقيد اكمي دمحم أولحاج 
 .57كروش خديجة ، مرجع سبق ذكره ، ص13
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 بالمؤسسة.مستقبمية مرتبطة  اقتصاديةتحقيق منفعة  -

 األصل.التقييـ الصادؽ لتكمفة  -

 حيازتيا،والتي تشمل ثمف  مباشرة،المنسوبة ليا  الحيازةتكمفة  أساسيتـ إدراج التثبيتات في الحسابات عمى 
تنسب مباشرة إلى  أفتكاليف يمكف  وأؼ لالسترجاع،الذؼ يتضمف الرسوـ الجمركية وضرائب الشراء غير القابمة 

 حيث: الشراء،ثمف  إلىوتطرح اؼ خصومات تجارية وتنزيالت لموصوؿ  المقصود،لالستخداـ  األصلتجييز 
  األخرػ ( + تكاليف االقتناء وكل التكاليف H.Tتكمفة الحيازة = ثمف الشراء )
 العنصر  ليذاالمباشرة  األخرػ ( + تكاليف H.Tتكمفة الحيازة = ثمف الشراء )

التخفيضات التجارية المتمثمة  استبعاديقصد بو الثمف الصافي المحدد في عقد البيع بعد  (:H.T)ثمف الشراء 
(Rabais. Remises و التخفيضات المالية )بالدفع(مقابل التعجيل  )خصـ. 

ومصاريف االنطالؽ  اإلداريةتدرج التكاليف العامة والمصاريف  وعند تقييـ التثبيتات فإنيا ال المعيار،وحسب 
 .14التكاليففي النشاط ضمف ىذه 

 األخرػ. اإلنتاج وأعباء ،اليد العاممة العتاد، تكمفةضمف الكياف لنفسو تت أنتجوتثبيت  أؼتكمفة  مالحظة:
ويمكف  مالية، وأخرػ الثابتة وفق النظاـ المحاسبي المالي الى: تثبيتات عينية وتثبيتات معنوية  األصوؿتصنف 

 يمي:كما  حداتوضيح كل نوع عمى 

 : التثبيتات المعنوية المطمب الثاني
 مفيوم التثبيتات المعنوية  أوال:

غير  النقدية،غير الممموسة( غير  األصوؿحسب نص النظاـ المحاسبي المالي قصد بالتثبيتات المعنية )
 وألغراضلمغير  تأجيرىا أو اإلنتاجيتسجل لغرض استخداميا في النشاط  والمراقبة،المادية والقابمة لمتحديد والقياس 

  أمثمتيا:ومف  إدارية
  األخرػ.رخص االستغالؿ  أوبرامج المعموماتية 

  والنشر.حقوؽ إعادة الطبع 

 التالية:الحسابات الفرعية  إلىحسب مخطط النظاـ المحاسبي المالي يتفرع ىذا الحساب 
 المعنوية:حسابات التثبيتات  -

 : مصاريف التنمية القابمة لمتثبيت 570الحساب 
 شابييا.: برمجيات المعموماتية وما 572الحساب 
 مات.والعال: االمتيازات والحقوؽ المماثمة والبراءات والرخص 571الحساب 
 االقتناء.: فارؽ 573الحساب 

                                                           

، 5752/5753، 0، ماستر محاسبة ،  جامعة الجزائر ( التثبيتات16IASالمعايير المحاسبي الدولي رقم) بعد ،منصة التعميـ عف 14
 .75ص
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 .15األخرػ : التثبيتات المعنوية 574الحساب 
 االعتراؼ بالتثبيتات المعنوية  ثانيا: شروط

 التالية:عمى انو تثبيت معنوؼ إذا توفرت المعايير  بأصليتـ االعتراؼ 
 -  إيجاره  وتحويمو، انتقالو بيعو، األصوؿ،معروؼ يمكف عزلو بمفرده عف بقية  لمتشخيص:عنصر قابل

 والتزامات.يكوف محل عقود تنشأ عنيا حقوؽ  أفوتبديمو كما 

 -  الغير منيا. استفادةتمنع  أفويمكف ليا  اقتصاديةتحقق المؤسسة مف خاللو مزايا  رقابة:مورد تحت 

 -  منتظرة.مستقبمية  اقتصاديةوجود مزايا 

 - 16بصفة موثوؽ فيو  األصليمكف تقييـ تكمفة ىذا
 

 ل المحاسبي لمتثبيتات المعنوية التسجي ثالثا:
 التنمية القابمة لمتثبيت  مصاريف 213/ ػح -1

 يمي:كما قيديف  لمتثبيت فيمصاريف التنمية القابمة  تسجل
( مدينة وحساب 2حسابات ومصاريف )مجوعة  أحديجعل  الطبيعة حيثحسب  األعباءتسجل  األول:القيد 

ذا ما توفرت في ىذه  دائف،الدائنوف  أوالصندوؽ  أوالبنؾ  الشروط المحددة في )ف.ـ.ـ( العتبارىا تثبيتات  األعباءوا 
  كالتالي:عندىا نسجل القيد الثاني  معنوية،

وحساب  معنويا، أصوالالمعتبرة  باألعباءمدينة  مثبتة(تطوير  )مصاريف 570يجعل الحساب  الثاني:القيد 
 دائنا. معنوية( ألصوؿإنتاج مثبت  )حساب 305

سجمت كمصاريف عادية في السنوات المالية السابقة  أفالتي سبق  األعباء إفمحاسبي المالي يذكر النظاـ ال
 52-555كما حدد النظاـ المحاسبي المالي في المادة  الحق،مايمكف دمجو في تكمفة التثبيتات المعنوية في تاريخ 

 كالتالي: ية،معنو  أصوالباعتبار مصاريف البحث والتطوير  الضروريةالشروط 
 المصاريف.انو يمكف تقييـ ىذه  -

العمميات المرتبطة بمصاريف التنمية والتطوير  إلتماـالكياف ينوؼ ويمتمؾ القدرة التقنية والمالية وغيرىا  إف -
 بيعيا. أو استعماليا أو

تكوف ىذه المصاريف ذات صمة بعمميات نوعية مستقبمية تنطوؼ عمى حظوظ كبيرة لتحقيق مردودية  أف -
 شاممة.

 :كما يمي وتسجل محاسبيا

                                                           

 ،5773الجزائر، سنة  الجامعية،المطبوعات  الثالثة، ديوافالطبعة  ،SCFالمحاسبة المعمقة وفق النظام الجديد  لخضر،عالوؼ . 15
 .07ص
 .00سبق ذكره ،ص سعدؼ سميرة ، مرجع حكيمة،اوقاسي  16
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6xx  
155-10 

 

 األعباءح/ 
 الصندوؽ  أوح/ البنؾ 

 مصاريف التطوير

xxx  
Xxx 

570 
 

305 
 

 ح/ مصاريف تطوير مثبتة
 معنوية ألصوؿمثبت  إنتاجح/ 

 تثبيت مصاريف تطوير

xxx  
Xxx 

 اآللي: اإلعالم برامج 214 /حػ -2

 حالتاف:وىناؾ 
مدينا بتكمفة شراء  572في ىذه الحالة نجعل الحساب  محددة:شراء حقوؽ استخداـ البرامج لفترة  – 1الحالة 

 دائنا.موردو التثبيتات  أوحسابات البنؾ  أحدالبرامج مع جعل 
 كالتالي:وتسجل العممية في قيديف  المؤسسة:البرامج مف قبل  إنتاجحالة -2الحالة 
وبصورة عادية مع جعل الحساب  2في الحسابات المناسبة في المجموعة  اإلنتاج مصاريف تسجل-1القيد 
 دائنا. ....دائنوف  أونقديات  المناسب،
 دائنا. 305البرامج مع جعل الحساب  إنتاجمدينا بتكمفة  572الحساب  نجعل-2القيد 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 17: ا كما يميمحاسبيتسجيل 
 حالة االقتناء 

                                                           

، مذكرة تخرج مقدمة ضمف متطمبات نيل شيادة  المعالجة المحاسبية لمتثبيتات وفقا لمنظام المحاسبي الماليعجيمي عمى ، . 17
 .72ص71،ص5752/5753ماستر اكاديمي ، جامعة عبد الحميد بف باديس مستغانـ ، 



 الفصل األول : عرض النظام المحاسبي المالي والقياس المحاسبي للتثبيتات

 

07 
 

572             
272 

 

  اآللي اإلعالـح/ برامج 
 ح/ موردو التثبيتات           

 اآللي اإلعالـشراء برامج 

xxx  
 

Xxx 

272  
155 

 

 ح/ موردو التثبيتات 
 ح/ البنؾ              

 قيد التسديد

xxx  
 

Xxx 

 الداخمي  اإلنشاءحالة 
572  

305 
  ومشابييا اآللي اإلعالـح/ برامج 
 القيـ الثابتة المعنوية  إنتاجح/        

 توليد برامج معموماتية داخمية

xxx  
Xxx 

 االمتيازات والحقوؽ المماثمة والبراءات والرخص والعالمات: 215 /حػ -3
 أو اختراعلبراءات  )إيجارىا( أويسجل ىذا الحساب المبالغ التي تدفعيا المؤسسة كحقوؽ لمغير نتيجة لتممكيا 

 ذلؾ.والعالمات التجارية إلى غير  التأليفكحقوؽ  الغير، أنتجيا أورخص وعالمات طورىا 
ييتمؾ عمى نفس المدة كما انو قد  بمدة التعاقد حيث غالبا ما األصوؿتحدد مدة االنتفاع مف ىذا النوع مف 

 يتعرض لنقص في القيمة.
المبمغ  أو صلاأليكوف القيد المحاسبي ليذا الحساب مف خالؿ التسجيل مف الجانب المديف منو مبمغ شراء 

 .18(15/10الظاىر في العقد في مقابل الجانب الدائف مف الحسابات المالية )الحسابات 
 
 
 
 

 19: ا كما يميمحاسبيل تسج
571  

572 
 ح/االمتيازات والرخص والبراءات والعالمات 

  تثبيتات-موردوح/         
 فاتورة الشراء االمتيازات والرخص

xx

x 
 
 

Xx

x 

                                                           

 .02عالوؼ لخضر ، مرجع سبق ذكره ، ص. 18

 .73مرجع سبق ذكره ، ص عجيمي عمي ، 19
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272  
155 

  تثبيتات-موردوح/ 
 ح/ البنؾ           

 قيد التسديد

xx

x 
 
 

Xx

x 

 المحل:شيرة  أوفارؽ االقتناء  217حػ /  -4
 573يسجل الحساب  أخرػ  إلىمؤسسة  إدماج أوانصيار  ،عممية اقتناء إطارفي حالة تجميع المؤسسات في 

 .الدائف(كاف سمبيا )الجانب  أو المديف(فارؽ االقتناء سواء كاف ايجابيا )الجانب 
 المالي غير الجارؼ ميما كاف رصيده. األصليظير في الميزانية ضمف  أفويجب 

 أصوؿىي بالتعريف  عف التثبيتات المعنوية التي يميز أفوعميو يجب  معروؼ،غير  أصلفارؽ الشراء ىو 
 معرفة.

دوف  أحياناقد يكوف  وجودىا أفومف صعوبة تقييـ شيرة المحل داخميا عدـ وجود دقة في تحديد التكاليف حيث 
 تكاليف.

يتـ تقييـ شيرة المحل كعنصر مستقل في الميزانية بعد عممية االقتناء بمقارنة سعر شراء المؤسسة مع القيمة 
 حيث: ومجوداتياالعادلة لصافي 

القيمة حيث: ......( ...األصولالقيمة الصافية لمموجودات ) –شيرة المحل = سعر اقتناء )المؤسسة( 
 الديون  – لألصولالصافية لمموجودات =القيمة العادلة 

 
 
 
 
 
 
 
 

 يمي:كما محاسبيا وتسجل 
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571 
573 
554 
07 
255 

 
 
 
 
 
275 
155 

 تجارية(ح/تثبيتات معنوية )عالمات 
 محل(ح/ فارؽ االقتناء )شيرة 

 أخرػ عينية  ثابتةح/ قيـ 
 ح/ مخزونات بضائع 

 زبائف(ح/ عمالء )
 ح/ موردوف                
  أخرػ ح/ مالية                

 573تسجيل فارؽ االقتناء ح/
 

X

xx 
x

xx 
x

xx 
x

xx 
x

xx 
 

 

 
 
 
 
 

xxx 
xxx 

 األخرى:التثبيتات المعنوية  218حػ/ -5

في  اقتنائيايسجل في ىذا الحساب القيـ غير الممموسة " المعنوية " والغير المدرجة في الحسابات السابقة عند 
 المالية.الحسابات  أومقابل حسابات الغير 

 20يمي:ويسجل محاسبيا كما 
574 
 

 
10/15 

 

  األخرػ ح/ التثبيتات المعنوية 
 الحسابات المالية  أحدح/          

 اقتناء تثبيت معنوؼ 

Xx

x 
 

Xxx 

 )المادية(التثبيتات العينية  الثالث:المطمب 
 ماىية التثبيتات العينية  األول:الفرع 
 تعريفيا  أوال:

بصورة دائمة في  استخدامياإنتاجيا مف قبل المؤسسة مف أجل  أومادية تـ شراءىا  استثماراتعبارة عف 
فالغرض مف شراءىا أو إنتاجيا مف قبل المؤسسة ىو ليس  ذلؾل الخدمية،الصناعية او  التجارية،نشاطات المؤسسة 

 .21بيعيا

                                                           

مقدمة الستكماؿ متطمبات  الجارية، مذكرةالمعالجة المحاسبية لألصول غير  دباخ،بوبكر  عالوة،عادؿ  مصباحي،المالؾ  دعب . 20
 .22ص 20، ص5753/5754 الوادؼ،جامعة حمة لخضر  أكاديمي،شيادة ماستر 

. ديواف المطبوعات الجامعية 2075020052الطبعة رقـ  الوطني،تقنيات المحاسبة المعمقة وفقا لمدليل المحاسبي  جمعة،ىواـ . 21
 .05ص ،5775 الجزائر،بف عكنوف  المركزية،الساحة 
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 اإلنتاج،عيني يحوزه الكياف مف اجل  أصلالتثبيت العيني ىو  الجزائرية:كما عرفتو الجريدة الرسمية لمجميورية 
بعد مدة  إلى ما استعمالوتستغرؽ مدة  أفوالذؼ يفترض  إدارية، ألغراضواالستعماؿ  واإليجار، الخدمات،وتقديـ 

 .22السنة المالية
 ط االعتراؼ بالتثبيتات المادية شرو  ثانيا:

التكمفة التاريخية يدرج التثبيت العيني  مبدأالسيما القاعدة العامة المتمثمة في  األصوؿطبقا لمقاعدة العامة لتقييـ 
  ىما: أساسييفمع احتراـ شرطيف  كأصلفي الحسابات 

ترتبط بو منافع اقتصادية  أفمف المحتمل  أؼسابقة  أحداثيتعمق بمورد مراقب بسبب  األمرإذا كاف  -
 مستقبمية.

 صادقة.كانت تكمفتو ممكنة التقدير بصورة ا إذ  -

 )المادية(التثبيتات العينية  ثالثا: أنواع
حسب النظاـ المحاسبي المالي فإف التثبيتات المادية تدرج في الصنف الثاني مف مدونة الحسابات والخاص 

  إلى:بالتثبيتات وتقسـ 
 ( التثبيتات العينية 55حػ/ ) -
  امتياز( التثبيتات في شكل 55حػ/ ) -
 التثبيتات الجارؼ إنجازىا ( 50حػ/ ) -

  العينية:( التثبيتات 21حساب )-1
إما عف  نشاطيا،يعبر ىذا الحساب عف مجموع التثبيتات المادية التي تحصمت عمييا المؤسسة خالؿ فترة 

او مف خالؿ االعانات التي تقدميا الدولة عادة  التمويمي،وذلؾ في عقد االيجار  إستأجارىا،طريق شرائيا او 
 التالية:ويتفرع ىذا الحساب الى الحسابات  ،لممؤسسات في شكل تثبيتات

اراضي  ومناجـ،مقالع  البناء،اراضي  منيا:يمكف تقسيمو الى حسابات فرعية نذكر  االراضي: 555/ ػح-
 اراضي اخرػ ...الخ. مييأة،
 االراضي. ئةعمميات ترتيب وتيي 555/ػح-
مباني  وتجارية،مباني إدارية  صناعية، التالية: مبانيت فرعية ايمكف تقسيميا الى حساب المباني: 550 ػ/ح-
 اخرػ.
 الصناعية.التقنية والمعدات واالدوات  المنشأة 551/ ػح-
 متداولة  أغمفة أثاث، مكتب،معدات  النقل،يضـ كل مف معدات  االخرػ:التثبيتات العينية  554/ ػح-

 إمتياز: ( التثبيتات في شكل 22) حساب-2

                                                           

 .74ص ،5775-72-51الجريدة الرسمية لمجميورية الجزائرية المؤرخة في . 22
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شخص طبيعي او  إلىالخدمة العمومية بأنو عقد يسند بموجبو شخص عمومي )مانح االمتياز(  امتياز يعرؼ
يمتـز بتقديـ خدمة عمومية لمدة محددة وطويمة عمى مسؤوليتو مقابل  األخيرىذا  ،االمتياز( )صاحبشخص معنوؼ 

يعبر عف عقد يمـز  امتيازاتاوة مف مستعممي الخدمة العمومية إذ يمكف القوؿ اف التثبيت في شكل  اقتضاءحق 
 الخدمة،مف مستعممي ىذه  أتعاببتقديـ خدمة عمومية مقابل حصولو عمى  االمتياز( )صاحببموجبو المستفيد 

 التالية:لمدة محددة ويضـ ىذا الحساب الحسابات الفرعية  ذلؾو 
 امتيازىا.الممنوح  ضياألرا 555حػ/ -

 امتيازىا.الممنوح  األراضيعمميات ترتيب وتييئة  555حػ/ -

 البناءات الممنوح امتيازىا 550حػ/ -

 ( التقنية الممنوح امتيازىا.)التركيباتالمنشآت  551حػ / -

 امتيازىا.التثبيتات العينية األخرػ الممنوح  554حػ/ -

 االمتياز.حقوؽ مانح  555حػ/ -

  إنجازىا:التثبيتات الجاري ( 23) حساب-3
 السنة،تعرؼ التثبيتات قيد االنجاز عمى انيا تمؾ االصوؿ المادية او المعنوية التي لـ يكتمل إنجازىا في نياية 

 التالية:وينقسـ الى الحسابات الفرعية  التثبيتات،اط المسددة لموردؼ سكما يضـ ىذا الحساب التسبيقات واالق

 العينية الجارؼ إنجازىا.التثبيتات  505حػ/  -

 إنجازىا.التثبيتات المعنوية الجارؼ  503حػ/ -

 .23التثبيتات والحسابات المدفوعة عف طمبات بالتثبيتات  504حػ/  -

 المادية(بي لمتثبيتات العينية )المحاس الثاني: التسجيلالفرع 
 (21/)حػالعينية  أوال: التثبيتات

يجعل ىذا الحساب مدينا بقيمة الحصص مف طرؼ  55/حػ )العينية(إف القيـ الثابتة او التثبيتات المادية 
الشركاء او تكمفة االقتناء في تاريخ دخوؿ االمواؿ الثابتة ضمف ممتمكات المؤسسة ذاتيا حيث يقابميا في الجانب 

 .305حػ/ x21حػ/ x57/التالية: حػالدائف إحدػ الحسابات 
 التاليتيف:المادية وفق الحالتيف  يتـ التسجسل المحاسبي لمتثبيتات

 شراء تثبيتات من الغير  األولى: الحالة
( إذا كاف 107( او الصندوؽ )حػ/155في ىذه الحالة تكوف الحسابات المادية مدينة واحد حسابات البنؾ )حػ/

إذا كاف الشراء عمى الحساب دائنا حيث تقيـ التثبيتات بتكمفة شرائيا  (272التثبيتات )حػ/ ردواالشراء نقدا او مو 
  يمي:ويسجل كما 

                                                           

مذكرة لنيل شيادة  االقتصادية،دور النظام المحاسبي المالي في عممية التقييم الدوري لمتثبيتات المادية لممؤسسة  مغازؼ،إيماف . 23
 .45ص44ص ،5752/5751 البواقي،اـ  مييدؼ،جامعة العربي بف  أكاديمي،ماستر 
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X55  
 
X2 

X1 

 التثبيتات العينية 
 حسابات الديوف               
 الحسابات المالية              

 تسجيل حالة شراء التثبيت مف الغير

xxx 
 

 
 

xxx 
xxx 

 انجاز التثبيتات العينية من قبل المؤسسة  الثانية:الحالة 
 وىما:في ىذه الحالة تسجل التثبيتات في قيديف 

 عادية.فيو المصاريف المحتممة النجاز التثبيتات بصورة  األول: تسجلالقيد 
حيث نجعل حساب االصل المعني مدينا وحساب االنتاج  صل،لأليسجل فيو بعد االنجاز الكمي  الثاني:القيد 

 صل.األ( دائنا بتكمفة انتاج 305المثبت لالصوؿ العينية )حػ/
6x  

 

4x 
5x 

 

 حساب االعباء 
 حسابات الديوف            
 الحسابات المالية           

 صاريف المتحممة النجاز التثبيتاتتسجيل الم

xxx 
 

 
 

xxx 
Xxx 

55  
305 

 

 التثبيتات المادية 
 االنتاج المثبت لالصوؿ العينية                 

 تسجيل االنجاز الكمي لمتثبيت

xxx  
 

Xxx 

كما توجد حالة خاصة تتمثل في المعالجة المحاسبية لعقود االيجار التمويمي: وىي في حالة حيازة إستثمار 
جيل عند سنونا لممؤسسة وعميو نميز بيف التاالستثمار قاتعود ممكية  عيني عف طريق عقود إيجار تمويل بحيث ال

 والتسجيل عند المؤجر كما يمي: المستأجر
يسجل عقد إيجار تمويل في االصل بحيث يجعل إحدػ حسابات  المستأجر:معالجة المحاسبية في دفاتر ال -

الديوف المترتبة عمى عقد االيجار  ( ويقابمو حساب الديوف الخاص بيذا العقد كحياب55القيـ الثابتة مدينا )حػ/
 ( في الجانب الدائف ويسجل كما يمي : 523/حػ)التمويمي 

55  
523 
 

 التثبيتات المادية 
 الديوف المترتبة عمى عقد االيجار التمويمي      

 تسجيل عممية عقد االيجار التمويمي في دفاتر المستأجر

xxx  
 

Xxx 
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 (22/)حػالمصاريف المالية  ذلؾمدينا بمبمغ السداد وك 523االنفاؽ يجعل حػ/وعندما يتـ تسديد الدفعات حسب 
 يمي:يجعل مدينا وفي الجانب الدائف يكوف حساب الخزينة والصندوؽ كما 

523 
22  

 
5x 

 الديوف المترتبة عمى عقد االيجار التمويمي 
 المصاريف المالية 
 الحسابات المالية                    

 التحصيلتسجيل عممية 

xxx 
xxx 

 
 
 

Xxx 

 المؤجر:المعالجة المحاسبية في دفاتر  -

والحسابات جل مبمغ العقد االصل محل عقد ايجار تمويمي في الحقوؽ طويمة االجل في حساب القروض يس
لديو عقد  رالمؤجولو كاف  ،( وال يمكف تسجيميا ضمف الممتمكات532المترتبة عمى عقد ايجار التمويمي )حػ/ الدائنة

( عائدات االصوؿ المالية مقابل 325( و)حػ/532امتالؾ ىذا االصل وعند التحصيل يسجل في الجانب الدائف )حػ/
 24تسجيل حساب الخزينة في الجانب المديف كما يمي:

532  
55 

 القروض والحسابات المترتبة عمى عقد ايجار تمويمي 
 التثبيتات العينية

 دفاتر المؤجرتسجيل عممية مبمغ االصل في 

x

xx 
 
 

Xxx 

5x  
532 
 
325 

 الحسابات المالية 
والحسابات الدائنة المترتبة القروض 

 التمويمي عقد االيجارعمى 
 عائدات االصوؿ المالية  

 تسجيل عممية التحصيل

x

xx 
 

xxx 
 

 
xxx 

 (22التثبيتات في شكل إمتياز )حػ/ ثانيا:
الممنوحة في شكل إمتيازات عينية والموضوعة موضع االمتياز مف جانب  تكوف المعالجة المحاسبية لمتثبيتات

اما  ،تثبيتات بشكل امتياز بصفتو مديف 55مانح االمتياز او مف جانب صاحب االمتياز الممنوح لو بجعل الحساب 
 ىذا االخير في خصوـ الميزانية والتي تسمى ويظيرحقوؽ مانح االمتياز  555الحساب الدائف فيو حساب 

 اذا مما سبق فصياغة القيد تكوف كما يمي : ،بالخصوـ غير الجارية 

                                                           

مذكرة تخرج مقدمة ضمف متطمبات العينية والمعنوية في المؤسسة االقتصادية ، فعالية التدقيق المحاسبي لمتثبيتاتبساحة سمية ، 24
 . 27ص05ص04، ص5752/5753نيل شيادة ماستر ، جامعة عبد الحميد بف باديس ، مستغانـ ، 
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55  
555 

 تثبيتات في شكل امتياز 
 حقوؽ مانح االمتياز                       

 لتثبيتات الممنوحة في شكل امتيازاثبات وجود ا

xxx 
 

 
 

Xxx 

وعند  إمتياز،التثبيتات الموضوعة موضع  إىتالؾ 545يظير مدينا الى حساب حػ/ 555لالشارة فاف حساب 
ويتـ ترصيده  إمتياز،لمتثبيتات الموضوعة موضع لو قيمة محاسبية صافية  555إنتياء فترة االمتياز يكوف لمحساب 

 المعنية.عند إرجاع االصل الى مانح االمتياز في مقابل حسابات التثبيت واالىتالكات 
 ثالثا: التثبيتات الجاري انجازىا 

 المستقبل،اف ىذا النوع مف التثبيتات سميت بالجارؼ انجازىا كونيا غير متاحة اؼ ستمتمكيا المؤسسة في 
 والمدفوعات التيالمتعمقة بالتسبيقات  المكتممة، والحساباتتثبيتات غير الويظير مف خالليا عدة حسابات وىي 
 قسميف:جازىا تنقسـ الى والتثبيتات الجارؼ ان ما،تقدميا المؤسسة مف اجل اقتناء تثبيت 

 الغير.التثبيتات الناتجة عف اشغاؿ طويمة او قصيرة المدػ مسندة الى  -

 الخاصة.التثبيتات التي ينشئيا الكياف بوسائمو  -

 كالتالي:اما بالنسبة لممعالجة المحاسبية ليذه التثبيتات فنميز بيف حالتيف وىما  -

 المالية،التثبيتات الناتجة عف أشغاؿ مسندة الى الغير والتي لـ يتـ االنتياء منيا عند نياية السنة الحالة االولى: 
حسابات الصنف الرابع عمى اساس  أحدمدينا بقيمة التثبيتات التي سيتـ إقتنائيا لدػ الغير إلى  50حيث يسجل حػ/

 يمي:قيد كما ويكوف ال ،حسابات اشغاؿ تقدميا ىذه االطراؼالفواتير او كشوؼ 
50  

27 
 تثبيتات جارؼ انجازىا 

 الموردوف والحسابات الممحقة       
 اثبات وجود التثبيتات الممنوحة في شكل امتياز

Xx

x  
xxx 

التثبيتات التي تنشئيا المؤسسة بوسائميا الخاصة والتي لـ يتـ االنتياء منيا عند نياية السنة المالية  الثانية:الحالة 
عمى  ذلؾلكف قبل  إنجازىا،بقيمة تكمفة إنتاج العناصر الجار إنتاج مثبت  30مديف الى حػ/ 50وتعالج بوضع حػ/

 25.المؤسسة اف تسجل تكمفة إنتاج العناصر في المجموعة السادسة تبعا لمحساب المناسب ليا
 
 
 

 26يمي:وتسجل كما 
                                                           

مركز مداخمة، ال صول الثابتة حسب النظام المحاسبي المالي الجديد،المعالجة المحاسبية لأل مصطفى،رحاؿ ناصر، عوادؼ . 25
 .57ص 5الجامعي بالوادؼ ، ص

 .25بساحة سمية ، مرجع سبق ذكره ، ص  26
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50  
30 

 التثبيتات العينية الجارؼ انجازىا 
 انتاج مثبت                   

 تسجيل انجاز التثبيتات مف قبل المؤسسة

Xxx  
Xxx 

 التثبيتات المالية  الرابع:المطمب 
 تعريفيا  أوال:

مف غير القيـ العقارية الموظفة واالصوؿ المالية  الكيانات،تكوف االصوؿ المالية الممموكة الؼ كياف مف 
محل إدراج في الحسابات تبعا لنفعيتيا ولمدواعي التي كانت سائدة  جارية،االخرػ المذكورة في شكل اصوؿ مالية 

 27 اآلتية:في إحدػ الفئات االربعة  لوجيتيا،يير عند اقتنائيا أو عند تغ
  سندات المساىمة والحسابات الدائنة الممحقة التي يعد إمتالكيا الدائـ مفيدا لنشاط الكياف 

  السندات المثبتة لنشاط المحفظة الموجية لكي توفر لمكياف عمى المدػ الطويل بقدر او بآخر مردودية
 لكف دوف التدخل في تسيير المؤسسات التي تمت الحيازة عمى سنداتيا  مقبولة،

  السندات المثبتة االخرػ التي تمثل اقساط راس ماؿ او توضيفات ذات امد طويل والتي يمكف لممؤسسة
 االحتفاض بيا حتى حموؿ اجل إستحقاقيا 

 تسعيا القياـ ببيعيا في االجل  القروض والحسابات الدائنة التي اصدرتيا المؤسسة والتي ال تنوؼ او ال
 55وغيرىا مف الحسابات الدائنة لالستغالؿ والقروض التي تفوؽ مدتيا  الزبائف،الدائنة لدػ  )الحساباتالقصير 
 28.شيرا(

 ع التثبيتات المالية أنوا ثانيا:
 الى:تنقسـ التثبيتات المالية 

  بمساىمات:المساىمات والديون الدائنة الممحقة  26حساب  -1

حيث اعتبر النظاـ المحاسبي  االخرػ،يعبر ىذا الحساب عف إسيامات المؤسسة في رؤوس امواؿ الشركات 
المالي ىذا االسياـ كاصوؿ ثابتة لكونو يدر منافع إقتصادية مستقبمية لممؤسسة الكثر مف دورة مالية واحدة وىنا 

 29الثبات.تكمف صفة 
 30التالية:الى الحسابات  52ويتفرع حساب 

                                                           

 .55ص 5775-72-51الجريدة الرسمية لمجميورية الجزائرية، الؤرخة في 27

  ias/ ifrsبالمعايير المحاسبية الدولية   scfمقارنة النظام المحاسبي المالي مسعود دراوسي ، ضيق هللا دمحم اليادؼ ، قوادرؼ دمحم ، 28
 . 3جامعة سعد دحمب البميدة، مداخمة ص، 
مذكرة ، scfالمعالجة المحاسبية لالصول غير الجارية ) التثبيتات ( وفق النظام المحاسبي المالي عبد الكامل بف عمر ،. 29

 .05،ص  5750/5752الستكماؿ شيادة ماستر اكاديمي ، جامعة حمة لخضر الوادؼ ، 
 .27عالوة ، بوبكر دباخ ، مرجع سبق ذكره ، ص عبد المالؾ مصباحي ، عادؿ . 30
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 52حسابات (: 11/11جدول )
 اسـ الحساب رقـ الحساب

 سندات الفروع المنتسبة  525ح/
 سندات المساىمة االخرػ  525ح/
 سندات المساىمة المقومة بواسطة المعادلة "المؤسسات المشاركة" 521ح/
 الحسابات الدائنة الممحقة بمساىمات المجمع 522ح/
 الدائنة الممحقة بمساىمات خارج المجمع الحسابانت 523ح/
 الحسابات الدائنة الممحقة بشركات في حالة المساىمة  524ح/
 عمميات الدفع الباقية الواجب القياـ بيا عف سندات مساىمة غير مسددة 525ح/

 باالعتماد عمى النظاـ المحاسبي المالي مف اعداد الطمبةالمصدر: 

 اخرى:تثبيتات مالية  27حساب  -2

حسب الشكل القانوني لممؤسسة وطبيعة نشاطيا ويعالج  ذلؾتختمف االصوؿ المالية مف مؤسسة الى اخرػ و 
 31السابقة.ىذا الحساب التثبيتات المالية االخرػ التي لـ يسبق التطرؽ الييا في الحسابات 

 32التالية:الى الحسابات  53ويتفرع حساب 
 53حسابات (: 11/12جدول )

 الحساباسـ  رقـ الحساب
 سندات المثبتة لنشاط المحفظة اخرػ غيرسندات مثبتة  535ح/
 سندات خزينة..." –سندات ممثمة لحقوؽ ديف "سندات استحقاؽ  535ح/
 سندات مثبتة لنشاط المحفظة  530ح/
 الدائنة  والحساباتالقروض  532ح/
 المدفوعة والكفاالتالودائع  531ح/
 الحسابات الدائنة االخرػ المثبة  532ح/
 عمميات الدفع الباقية والواجب القياـ بيا عف السندات المثبتة غير محررة 535ح/

 باالعتماد عمى النظاـ المحاسبي المالي مف اعداد الطمبةالمصدر: 
 33جيل المحاسبي لمتثبيتات المالية التس ثالثا:
 حالة االقتناء:  

                                                           

 .00عبد الكامل بف عمر ، مرجع سبق ذكره ، ص . 31
 .25عبد المالؾ مصباحي وآخروف ، مرجع سبق ذكره ، ص 32

 .01ص’ عبد الكامل بف عمر ، مرجع سبق ذكره  33
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26x/27x  
155 

 تثبيتات مالية
 البنؾ          

 اقتناء تثبيتات مالية

xx

x  
xx

x 

 حالة البيع: 

 حالة تحقيق ربح -

225  
26x/27x 

323 

 الحقوؽ عف عمميات التنازؿ عف التثبيتات 
 تثبيتات مالية

 االرباح الصافية عف بيع االصوؿ المالية
 بيع اصوؿ مالية مع تحقيق ارباح

xx

x  
xx

x 
xx

x 

 حالة تكبد خسارة -

225 
323 
 
 

 
 

26x/27x 

 

 الحقوؽ عف عمميات التنازؿ عف التثبيتات 
 االرباح الصافية عف بيع االصوؿ المالية 

 تثبيتات مالية                   
 بيع االصوؿ المالية مع تكبد خسارة

xx

x 
xx

x 

 
 

xx

x 

 

 

 

 

 

 

 المحاسبي واىم بدائمو سالثالث: القياالمبحث 
 القياس المحاسبي مفيوم ومعايير  المطمب االول:
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( وقد (Galileoالفيزياء عمماء النظريات الطبيعية وفي مقدمتيـ عالـ  وما قدميعود أساس القياس نظريا إلى 
وقواعد حسابية( وفي خضـ عممية  عددؼ، )نظاـحددت العناصر العممية األساسية لعممية القياس عموما بأنيا 

 5443إذا صدر مؤلفا عاـ  (Helmholtz)التطور العممي ساىـ عمماء آخروف في تطوير عممية القياس منيـ 
 .34التجانساو  )الطبيعية(تضمف ضرورة إضافة عنصر جديد لعممية القياس إال وىو اإلضافة الرياضية 

إف عممية القياس المحاسبي بشكل عاـ ىي عممية التعبير عف خاصية ما او مجموعة مف الخصائص لموضوع 
ويستخدـ في عممية القياس ادوات ىي المقاييس وتتبع اساليب القياس في  موضوع،القياس يقع عمى  بأساليبالقياس 
 .35القياسة بغية الوصوؿ الى اليدؼ المرغوب في عممي ذلؾىذه المقاييس و  استخداـ

 أوال: القياس المحاسبي 
  القياس:تعريف  -1

 إسنادامادية عدػ االرقاـ نفسيا  ألنظمةكي تمثل خواص او سمات  أرقاـتحديد وتخصيص  بأنو القياسيتمثل 
عممية ربط بيف النظاـ الشكمي والنظاـ العددؼ  يتضمفاف القياس ونالحع  الخواص،الى القوانيف التي تحكـ ىذه 

 .36معينةعبر قواعد  ثاألشياء واألحدامع مظاىر 
 المحاسبي:تعريف القياس  -2

التعريفات تحديدا لعممية القياس  أكثرـ وىو 5522( عاـ A.A.A)تعرؼ الجمعية المحاسبية االمريكية 
عمى  بناءا ذلؾحداث الماضية والجارية والمستقبمية و ألااس المحاسبي في مقارنة األعداد بالمحاسبي " يتمثل القي

 محدودة.قواعد  بموجبمالحظات ماضية او جارية 
التطورؼ عمى انو "  اإلطارفقد عرؼ القياس المحاسبي كما ورد في  المحاسبية الدوليةمجمس المعايير  أما

الذؼ يتـ بو االعتراؼ واإلفصاح عف عناصر الوضعية المالية لممؤسسة ضمف الميزانية  النقدؼعممية تحديد المبمغ 
 37محددة.وحساب النتيجة وىذا باالعتماد عمى طرؽ قياس 

 

 معايير القياس المحاسبي  ثانيا:

                                                           

نعكاسيا عمى راي طالؿ الججاوؼ ، سالـ الزوبعي، . 34 ،  5752الطبعة العربية  مراقب الحسابات ،القياس المحاسبي ومحدداتو وا 
 55ص 5752دار اليازورؼ العممية لمنشر والتوزيع ، عماف 

مذكرة تدخل ضمف متطمبت نيل شيادة ،  scfالقياس المحاسبي لعناصر القوائم المالية وفق النظام المحاسبي المالي دمحم زايد ، . 35
 01ص  5752-5750ماستر ، جامعة الوادؼ ،

، رسالة  القياس واالفصاح المحاسبي عن راس المال الفكري واثرىما في قيمة الوحدة االقتصاديةفالح ناصر الغانمي ، جعفمر . 36
  32ص  5753ماجيستير ، جامعة القادسية ، 

مذكرة الستكماؿ  ،االقتصاديةبدائل القياس المحاسبي وفق النظام المحاسبي المالي في المؤسسة  ىميمة،مبروكة  حوبة،خولة . 37
  4ص 3،ص 5752-5751متتطمبات شيادة ماستر اكاديمي ، جامعة حمة لخضر الوادؼ ، 
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عند القياـ بعممية القياس البد مف االخذ بعيف االعتبار بعض المعايير التي تحكـ عمميات تسجيل البيانات 
  وىي:معايير  أربعمف  المالية، تتكوف المحاسبية ضمف القوائـ 

  منيا:الصالحية لمغرض المستيدؼ  -1

وثيقا مف حيث قدرتيا االيضاحية ودرجة  يقتضي ىذا المعيار اف تكوف المعمومات المحاسبية مرتبطة إرتباطا
ولما كانت المعمومات المالية الناتجة مف المحاسبة المالية تخدـ  ،عمى اليدؼ الذؼ يتـ إعدادىا مف اجمو  تأثيرىا

فإف االمر ،اىدافا متعددة لمجموعات مختمفة مف المستفيديف تتبايف إحتياجات كل منيـ مف المعمومات تباينا شديدا 
وىذا  ،معينة ومحددة يرغب في تحقيقيا مف جانب مف يستفيدوف عادة مف ىذه المعمومات  أىداؼ تراضافيقتضي 

ظيارية حيث يقترض اف قياس الربح لما يحدث فعال في المحاسبة الما حقيقة المركز المالي ىما اليدفاف  وا 
 مف القياس المحاسبي . األساسياف

  منيا:القابمية لمتحقق  -2

مصدر موثوؽ فيو يتمثل عادة في مجموعة  إلىالمعمومات  استناديعنى بالتحقق في مجاؿ المحاسبة المالية 
المدونة التي يمكف الرجوع إلييا لمتحقق مف صحة ىذه المعمومات ومطابقتيا لممصدر  واإلجراءاتمف المستندات 

عمومات المحاسبية ما يمـز مف صفات بحيث ليعني اف تتوافر في المغير اف ىذا المعيار يوسع مف نطاؽ التحقق 
حيث يمكف إتخاذ نفس القرار استنادا إلى نفس المعمومات رغـ إمكانية  ،يجعل منيا أساسا سميما التخاذ القرارات 
وجود داللة محددة ومعينة وليا استقالليا الذاتي لممعمومات  ذلؾويعني  ،اختالؼ األشخاص القائميف باتخاذه 

 38النظر عف الشخص الفاحص او المستفيد مف ىذه المعمومات . المحاسبية بصرؼ
  الفائدة:معيار  -3

اتج عف تنفيذ نويتوقف مقدار االىمية عمى مقدار الفائدة ال ،مف البديييات المتعارؼ عمييا اف لكل شيء اىمية 
لذا فالبد  ،والمحاسبة ليست ىدفا في حد ذاتيا بل ىي وسيمة لخدمة مستخدمي المعمومات المحاسبية  ،الشيء ذاتو 

ـ في 5522جمعية المحاسبة االمريكية عاـ  توقد حدد ،واف تتصف المعمومات المحاسبية بأنيا مفيدة لمستخدمييا 
ايير وصفات يجب اف تتوفر في المعمومات كي تقرير ليا بعنواف " بياف حوؿ النظرية االساسية لممحاسبة " اربعة مع

 :  معيار المالئمةوالقابمية لمتعبير الكمي  ،القابمية لمتحقق والبعد عف التحيز  ،ىي المالئمة ذات فائدة 

 ويقصد بيا  والتقييـ،يعتبر ىذا المعيار مف بيف اىـ خصائص المعمومات المحاسبية المرتبطة بالقياس 
اؼ قدرة تمؾ البيانات عمى إبراز القيمة الفعمية والصحيحة  قياسو(،تمؾ المعمومات مع اليدؼ مف  تتالءـ )اف

تمؾ المعمومات عمى  )قدرةلمموارد المتاحة ومجاالت إستعماليا في اؼ لحظة يتطمبيا القياس كما تـ تعريفيا بانيا 
 .المستخدميف(عمى قرارت  التأثير

                                                           

، مذكرة مقدمة ifrs /iasالقياس واالفصاح المحاسبي في القوائم المالية وفق المعايير المحاسبية الدولية  المطيف،شادو عبد . 38
 5ص4ص 5752-5750الستكماؿ متطمبات شيادة ماستر اكاديمي ، 
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وفائدتيا يتطمب توفر خاصية المالئمة والموثوقية حتى تكوف مفيدة لمختمف  وعميو فإف منفعة ىذه المعمونات
  يمي:وتتميز المالئمة بثالث خصائص اساسية نمخصيا في ما  المستعمميف،

  اؼ توفير المعمومات في الوقت المناسب وفي حينيا قبل اف تفقد منفعتيا او قدرتيا عمى  المالئـ،التوقيت
 دميف.المستخالتاثير في قرارات 

  75والذؼ عرفو مجمس معايير المحاسبة المالية االمريكي في بيانو رقـ  بالمستقبل،القدرة عمى التنبؤ 
 حاضرة.تصحيح تنبؤات نتائج احداث ماضية او  احتماؿـ بانو مساعدة المستخدميف عمى زيادة 5547الصادر في 

  توقعاتو د مستخدـ المعمومات في تقييـ صحة اؼ انيا تساع السابقة، لمتنبؤاتالقدرة عمى التقييـ االرتدادؼ
 39التوقعات.السابقة وبالتالي تقييـ نتائج القرارات التي بنيت عمييا ىذه 

 القياس المحاسبي  آليات واساليبفروض و  الثاني:المطمب 
 القياس المحاسبيفروض  اوال:

اساسية وفروض رئيسية تتعمق بالبيئة االقتصادية واالجتماعية والسياسية  افتراضاتمف مسممات المحاسبة نجد 
 يمي:ىنالؾ عدة فروض اساسية لممحاسبة وىي كما  المحاسبة،التي يجب اف تقبل مف خالليا 

 المستقمة:الوحدة االقتصادية  فروض -1

  الكشوؼ المالية في الحساب  تأخذوعمييا  مالكييااعتبار المكاف وحدة محاسبة مستقمة منفصمة عف
 المساىميف.معامالت دوف معامالت المالكيف او 

  المحاسبية.الوحدة  صال تخاستبعاد العمميات التي 

  والمساىميف.الدفاتر المحاسبية لموحدة المحاسبية مستقمة عف دفاتر المالؾ 

 االقتصادية:فرض استمرارية الوحدة  -2
الوحدة االقتصادية يتـ لغرض استمرارىا في نشاطيا االقتصادؼ الى اجل غير مسمى  تأسيسويقصد بو بأف 

 العاجل.اؼ ليس مف اجل تصفيتيا في القريب 
 النقدي:فرض القياس  -3

يتـ استخداميا لمقياس  ذلؾ وعمى االقتصادية،يقوـ ىذا االفتراض عمى اساس اف النقود ىي اساس المعامالت 
فاف ىذا االفتراض يتـ ترجمة جميع العمميات المالية التي تقـو بيا المؤسسة  ذلؾوبناء عمى  والتحميل المحاسبي،

 النقد.عمى اساس 
 
 

  القياس:فرض موضوعية  -4
                                                           

، اطروحة مقدمة لنيل شيادة دكتوراه في عمـو التسيير ، جامعة الحاج اسس وقواعد التقييم المحاسبي سي دمحم لخضر ، . 39
 55ص57ص 5753-5752باتنة ،  5لخضر
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اؼ تعبير عف الحقائق بدوف تعريف وبعيد عف التحيز  بحتو،تعني عدـ خضوع القياس لتقديرات شخصية  
 .40شخصيالشخصي وبالتالي فالقياس الموضوعي قياس غير 

 القياس المحاسبي  تثانيا: آليا
بشأف مدػ  المحاسبيف،ادػ إلى تفاوت وجيات نظر  القياس،إف تعدد االغراض التي تستخدـ فييا مخرجات 

حيث اف البعض حصر عممية القياس في عمميتي  فييا،مراحل عممية القياس المحاسبية وعدد الخطوات التي تنفذ 
عممية تشغل ىذه  الخطوات،اما البعض االخر اضاؼ الى تمؾ  التاريخية،تسجيل وتمخيص القياسات المحاسبية 

 مستقبمية.القياسات بغض النظر عف كونيا تاريخية او 
بتجميع البيانات عف االحداث  تبدأالتي  وخطواتيا،تحديد آليات القياس المحاسبي  ذلؾف عمى اساس يمك

وتسجيل ىذه العمميات  المختمفة،االقتصادية الناتجة عف عمميات المؤسسة والتي تتجمى في خصائص المعامالت 
  يمي:والتي يمكف تحديدىا كما  محاسبيا،

ففي ىذه  وؿ،أومف ثـ يتـ تسجيميا في مستند  اقتصاديا،لتحديد قيمتيا  الواقعة،يجرػ القياس لحظة حدوث  -5
 حدؼ.عمى  اقتصادؼالمرحمة يتـ القياس لكل حدث 

حيث يتـ قياس مجموعة االحداث االقتصادية ذات الطبيعة  ،يجرػ القياس في مرحمة التمخيص او الترحيل -5
 بمفرده. القياس ىنا ينصب عمى مجموعة أحداث وليس عمى حدث الواحدة،

في ىذه المرحمة يتـ قياس نتائج االحداث االقتصادية  المعمومات(، )إعداديجرػ القياس في مرحمة التشغيل  -0
كقائمة الدخل  المالية،ىذه النتائج تعكس مف خالؿ القوائـ  مجتمعة،سواء كانت منفردة او  نفسيا،وليس االحداث 

قائمة المركز المالي  ذلؾالتي تستخدـ لتقديـ معمومات عف نتائج االحداث االقتصادية عمى اعماؿ المؤسسات وك
41االحداث االقتصادية عميو. وتأثير لممؤسسات،التي تعكس الوضع المالي 

 

 اساليب القياس المحاسبي ثالثا:
العمميات التي يجب اف  )مجموعةبالقياس المحاسبي وىي  قاعدة لتخصيص االرقاـ قبل القياـ  kamوضع 

 عدة اساليب مف اجل القياـ بعممية القياس المحاسبي.  viekeryكما حدد  العممية(،تصمـ لمقياـ بيذه الميمة او 
  المباشر:اسموب القياس  -1

يتـ مف خالؿ ىذا السموب تحديد نتيجة عممية القياس المحاسبي ممثمة بقيمة المفردة او الخاصية محل القياس 
مباشرة دوف الحاجة الى ما يعرؼ بعممية االحتساب المبنية عمى اساس ضرورة توفير عالقة رياضية بيف الخواص 

في قياس كمفة آلة  مف خالؿ ثمنيا المثبت في  ،ويتبع اسموب القياس المباشر عمى سبيل المثاؿ  ،محل القياس 
وقد يتـ تثميف اجزاء ىذه االلة ضمف ما يسمى باسموب القياس غير المباشر ) المشتق ( النو البد  ،قائمة الشراء 

                                                           

 . 50ص مرجع سبق ذكرهمبروكة ىميمة ،  حوبة،خولة . 40
مذكرة مقدمة الستكماؿ البيئية واالفصاح عنيا في المؤسسات الصناعية ،  القياس المحاسبي لمتاثيراتسعيدؼ سفياف حناف ، . 41

 . 22ص 5752-5750،  5متطمبات الحصوؿ عمى شيادة الماجيستير في عمـو التسيير ، جامعة قسنطينة 
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مف الوصوؿ الى كمفة االلة عمى شكل وحدة واحدة مف خالؿ عممية االحتساب التي تشمل كافة اثماف اجزاء االلة 
 42د .وقت واحفي 
  المباشرة:اساليب القياس المشتقة او غير  -2

حينئذ البد لو مف  مباشرة،عندما يتعذر عمى المحاسب قياس قيمة الحدث االقتصادؼ محل القياس بطريقة 
 مباشرة.غير  بطريقةقياس قيمة ىذا الحدث 

المحاسب عمى االساليب غير المباشرة او المشتقة في القياس بعد تزايد اىمية عممية تشغيل  إزداد إعتماد
نتيجة إعتمادىا إلى حد كبير عمى عممية التحميل التي ال يمكف إنجازىا  ومخرجاتيا،البيانات المحاسبية بمدخالتيا 

 االحتساب.دوف عممية 
تعتبر القياسات االولية او المباشرة بمثابة المدخالت  خاصة،وفي مجاالت القياس عامة والقياس المحاسبي 

 المباشرة.االساليب القياس المشتقة او غير 
 أساليب القياس التحكيمية:  -3

ويطمق عمييا البعض مصطمح  المباشرة،تشبو ىذه االساليب في إجراءاتيا اساليب القياس المشتقة او غير 
 المباشرة،ولكف الفرؽ الرئيسي بينيما ينحصر في وجود قواعد موضوعية تحكـ اساليب القياس غير  مجازية،قياسات 

التحيز الناتج عف التقديرات  ألثارأما اساليب القياس التحكيمية فيي تفتقر إلى مثل ىذه القواعد مما يجعميا عرضة 
 القياس.او االحكاـ الشخصية لمقائميف بعممية 

معيف مف اصوؿ  أصلالقياس المحاسبية تحت ىذا النوع مف اساليب القياس فقياس قيمة تندرج معظـ اساليب 
كأسموب القياس عمى اساس التكمفة التاريخية  لمقياس،المؤسسة يجد المحاسب نفسو اماـ مجموعة بدائل مختمفة 

 .43االخريفالبديميف  وتحت كل بديل مف البدائل الثالثة تختمف نتيجة القياس عنيا في قيمتو،الصل مرا د قياس 

 القياس المحاسبي  وخطوات الثالث: اركانالمطمب 
 القياس المحاسبي  اوال: اركان

 وىي:بصفة عامة تقـو عممية القياس عمى اربعة اركاف اساسية 
مثال تنصب عممية القياس بشكل عاـ وأيا كاف مجاليا عمى خاصية معينة لشكل معيف  القياس:الخاصية محل  -1

معدؿ دوراف  ،االقتصادؼ نجد التعدد النقدؼ لممبيعات او الربح مثال الطاقة االنتاجية لممشروعفي المشروع 
 المخزوف.

                                                           

 .02، ص مرجع سبق ذكرهطالؿ الججاوؼ ، سالـ الزوبعي ، . 42

مذكرة الستكماؿ متطمبات شيادة  االجتماعية،قياس المحاسبي لممسؤولية مشاكل ال مدلل،مروة  منقر،صبريف  منقر،خديجة  . 43
  5ص ،5753-5752 الوادؼ،جامعة حـ لخضر  أكاديمي،ماستر 
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يتوقف نوع المقياس المستخدـ في عممية القياس عمى الخاصية محل  القياس:مقياس مناسب لمخاصية محل   -2
اما خاصية الطاقة االنتاجية  النقد،فاذا اخذنا خاصية التعدد النقدؼ فالمقياس المستخدـ ليا ىو وحدة  القياس،

 المباشر.فالمقياس المناسب ليا ىو مقياس الطاقة كعدد الوحدات المنتجة خالؿ ساعة او عدد ساعات العمل 

نوع المقياس المستخدـ البد مف  الى ضرورة تحديد باإلضافة القياس:وحدة القياس المميزة لمخاصية محل  -3
 ذلؾونوع المقياس ىو وحدة النقد ك لمقياس،مثال اذا كانت قيمة محل المشروع ىي محل  القياس،تحديد نوع وحدة 

 ....ىل ىي دينار او دوالر  القيمة،يجب تحديد نوع وحدة النقد المميزة ليذه 

الشخص القائـ بعممية القياس عنصرا ىاما في ىذه العممية الف نتائجيا  القياس: يعتبرالشخص القائم بعممية   -4
فالمحاسب ىو الذؼ يقوـ بعممية  الموضوعية،تختمف باختالؼ القائميف بيا خاصة في حالة عدـ توفر المقاييس 

 .44يةالمحاسبنتائج عممية القياس  ذلؾالمحاسبية وىو يمعب دورا اساسيا في تحديد مسار واساليب وكالقياس 
 

 : اركان عممية القياس(11/12)الشكل رقم                           
 
 
 
 
 
 
 
 

بدائل القياس المحاسبي عمى المحتوى االعالمي لممعمومات المحاسبية في  إثر ،قوادرؼ عبمة المصدر:
 1سطيف، صجامعة  الدولية،ظل تبني الجزائر لممعايير المحاسبية 

 خطوات القياس المحاسبي :  ثانيا:
يتوقف مسار عممية القياس المحاسبية وتعدد خطواتيا عمى االغراض التي ستستخدـ فيو مخرجات ىذه العممية 

 45وتتضمف عممية القياس المحاسبية عموما عدة خطوات اىميا مايمي :

                                                           

اثر بدائل القياس المحاسبي عمى المحتوى االعالمي لممعمومات المحاسبية في ظل تبني الجزائر لممعايير قوادرؼ عبمة ، . 44
جامعة سطيف فرحات عباس ، اطروحة مقدمة ضمف متطمبات الحصوؿ عمى شيادة دكتوراه الطور الثالث عمـو  المحاسبية الدولية ،

 . 1ص2، ص5754-5753تجارية ، 
 . 51صمرجع سبق ذكره ، خولة حوبة ، مبروؾ ىميمة ، . 45

 الخاصية محل القاس

 وحدة القياس المميزة للخاصية

المقياس  أركان عملية القياس

المناسب 

 للخاصية

الشخص القائم 

 بعملية القياس
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تجميع البيانات التي تصور االحداث االقتصادية التي تنتج عف عمميات المشروع وتعبر عف ىذه العمميات  -5
، االصوؿ، النفقات، االيرادات،مثل  مختمفة،عف اشياء   والخدمات،وتنتج جميعيا مف التبادؿ السوقي لمسمع  الخصـو

 عميو.ويتـ قياسيا بوحدات نقدية عمى اساس سعر التبادؿ المتفق 

  لمتحقيق.وبناءا عمى دليل موضوعي قابل  المزدوج،تسجيل العمميات السابقة طبقا لنظاـ القيد  -5

يكوف مف الظرورؼ تبويب العمميات واالحداث  وقعت،بمجرد تجميع وتسجيل االحداث االقتصادية كما  -0
 مفيدة.المختمفة في مجموعات مترابطة كي يمكف الحصوؿ عمى معمومات 

 مجموعات مفتحقق الفائدة مف تسجيل المعمومات المالية المتعمقة بالمؤسسة في  تمخيص العمميات حتى -2
الميتمييف  بالمؤسسة اواو قائمة تقدـ لالشخاص المعنييف  تقرير،الظرورؼ اف يتـ تمخيص ىذه المعمومات في شكل 

 .46تبويبيا أمكفالتي وتيدؼ ىذه الخطوات الى ايضاح االمور واالحداث المالية التي وقعت و  المالية،باحواليا 
 بدائل القياس المحاسبي  الرابع: المطمب
 عرض بدائل القياس المحاسبي  االول:الفرع 

  كاالتي:ىناؾ خمس بدائل وىـ 
يتيح نوعا مف الموضوعية الف تكمفة االصل يتـ تحديدىا  المحاسبة،وىو مبدا مف مبادغ  التاريخية:التكمفة  -1

كما اف ىذا البديل يتيح ايضا سيولة التحقيق مف ىذه  المساومة،بيف البائع والمشترؼ برضى بيف الطرفيف وبعد 
 ليا.التكمفة لوجود مستندات مؤيدة 

دلة التي كانت ستدفع مقابل حيازة بيا تسجيل االصوؿ بالمبالغ النقدية والنقدية المعا الجارية: يقصدالتكمفة  -2
بالمبالغ النقدية او النقدية المعادلة التي يتطمب االمر ير الخصوـ وتظ الحالي،صل مشابو او معادؿ لأل أصل

 حاليا.سدادىا في ما لو تـ الوفاء بالتعيد 

تظير االصوؿ بالمبالغ النقدية او النقدية المعادلة التي يمكف تحصيميا حاليا مف بيع  لمتحقيق:القيمة القابمة  -3
وتظير الخصوـ بالقيمة المستحقة االداء وتمثل المبالغ النقدية او النقدية  لممؤسسة،اصل خالؿ عممية التصفية 

 .47العاديةالمعادلة التي يجب دفعيا لموفاء بالمطموبات تبعا لمجريات العمل 

االصوؿ بالقيمة المخصومة لصافي التدفقات النقدية المستقبمية التي مف المتوقع اـ  )تقي الحالية:يمة الق -4
ويعد االلتزاـ بالقيمة المخصومة الحالية لصافي التدفقات النقدية  لمنشاط(يولدىا االصل ضمف السياؽ العادؼ 

 لمنشاط.تزامات ضمف السياؽ العادؼ الخارجة المستقبمية التي مف المتوقع اف يحتاج إلييا لسداد االل

مطمعة وراغبة في معاممة عمى  أطراؼالمبمغ الذؼ يمكف بو مبادلة االصل او تسوية إلتزاـ بيف  العادلة:القيمة  -5
 .48نشطاساس تجارؼ وفي سوؽ 

                                                           

خصائص النوعية لممعمومات اىمية القياس المحاسبي المستند الى القيمة العادلة في تعظيم ال االغا،تامر بساـ جابر . 46
 5750 غزة،االسالمية  ، الجامعةوالتمويلدراسة الستكماؿ متطمبات الحصوؿ عمى درجة ماجيستير في المحاسبة  المحاسبية،

 .51ص52ص
 . 05صمرجع سبق ذكره ،  ىميمة،مبروكة  حوبة،خولة . 47
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 التكمفة التاريخية  الثاني:الفرع 
 يخص التكمفة التاريخية  سنتطرؽ في ىذا الفرع الى كل ما

 تعريف التكمفة التاريخية  اوال:
  وااللتزاماتوىي اداة قياس معظـ االصوؿ  حدوثو،وىي سعر او تكمفة االصل او االلتزاـ اثناء حيازتو او 

ىبة( مبادلة او  أصلكما تعرؼ عمى انيا القيمة النقدية المدفوعة )او مايعادليا مثال في حالة الحصوؿ عمى 
اؼ اف المعيار الحاسـ في تعريف التكمفة  ،تتحمميا المؤسسة في سبيل الحصوؿ عمى االصل في تاريخ إقتنائو التي

ويضاؼ إليو معيار المكاف حيث  الزمف،ىو نسبتيا الى نقطة زمنية وىي تاريخ االقتناء وىذا ما يسمى بمعيار 
وىناؾ معيار ثالث وىو  لو،كاف المخصص تضاؼ الى التكمفة جميع النفقات الالزمة حتى يصل االصل الى الم

 49لالستخداـ.معيار الجاىزية حيث تضاؼ الى التكمفة جميع النفقات الالزمة لجعل االصل صالح 
 مبررات تطبيق مبدا التكمفة التاريخية  ثانيا:
بعدـ االعتراؼ باؼ تغيرات في قيمة االصوؿ والخصوـ إال بعد تتالئـ مع مبدأ تحقق االيراد الذؼ يقضي  -
 تحققيا 

 االسعار.اؼ ثبات طرؽ التقييـ والقياس بغض النظر عف التغيرات الحاصمة في  الثبات،مبدأ  -

 التاـ.تتالئـ مع الفرضية الموضوعية وسياسة االفصاح  -

 المالية.ئـ إمكانية إثباتيا بوثيقة تثبت القيمة التاريخية المسجمة بالقوا -

 مما يعني االستغناء عف جزء مف التكاليف االستغاللية  االصوؿ،عدـ الحاجة الى إنتداب خبير لتقييـ  -

 الفكرؼ لممحاسبة المالية  لإلطارإتساؽ اساس التكمفة التاريخية مع كثير مف العناصر االخرػ المكونة  -

ة االصمية في االثبات وتجاىل التغيرات فرض وحدة القياس النقدؼ الذؼ يقضي بإستخداـ الوحدات النقدي -
 االنكماش.سواء تضخـ او 

 .50فعالمبدا القياس الفعمي والذؼ يقضي باف االثبات في الدفاتر والقوائـ المالية يجب اف يقتصر عمى ماتـ  -

 
 

 التكمفة التاريخية  استخداممزايا  ثالثا:
إال اف ىناؾ مف االسباب التي تدعـ وجية نظر المناديف  التاريخية،رغـ االنتقادات الموجية لمبدأ التكمفة 

  يمي:لعدالتو والتي يتمخص اىميا في ما  والمؤيديف
                                                                                                                                                                                                      

 . 23ص مرجع سبق ذكره ،طالؿ الججاوؼ ، سالـ الزوبعي ، . 48

مذكرة الستكماؿ متطمبات  ،الماليةاوجو قصور مبدا التكمفة التاريخية في المعالجة المحاسبية لمتضخم بالقوائم ، بركة حناف. 49
 . 55، ص 5751-5752شيادة ماستر ، جامعة حـ لخضر الوادؼ ، 

المعيار المحاسبي الدولي  قياس االصول الثابتة في المؤسسة االقتصادية في ظلسرير الحرتسي دمحم ياسيف ، تتبيرت اسامة ، . 50
 .52، ص 5753-5752بخميس مميانة ، مذكرة ماستر اكاديمي في عمـو مالية ومحاسبة ، جامعة الجياللي بونعامة ، 16رقم 
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 االصل.وقت الحصوؿ عمى التكمفة التاريخية تمثل القيمة الحقيقية  -5

 تستند التكمفة التاريخية الى عمميات حدثت فعال وليس إفتراضية. -5

مع الطار الفكرؼ لممحاسبة بما يشتمل غميو مف فروض ومبادغ محاسبية  إف مبدا التكمفة التاريخية يتالئـ -0
الذؼ يتيح إمكانية التحقق مف صحة ودقة البيانات التاريخية المثبتة في  الموضوعية،ال سيـ فرض  عموما،مقبولة 
 .51الدفاتر

 الكبيرة.تتسـ بالموثوقية  -2

 االيرادات.أنساميا مع مبدا تحقيق  -1

طريقة مف خالؿ المستندات الكتابية التي تتوفر عمييا وعدـ إعتمادىا عمى الحكـ واقعية وحقيقية ىذه ال -2
 الشخصي.

تساىـ ىذه الطريقة في التقميص مف النفقات والوقت والجيد مف خالؿ الحصوؿ المباشر عمى المعمومات  -3
 المحاسبية.والبيانات مف الدفاتر 

 بالمصروفات.توافقيا مع مبدا مقابمة االيرادات  -4

 .52وجيودىـمساىماتيـ مقياس يعتمد عميو االدارييف لقياس ومراجعة  أفضلتعتبر  -5

 عيوب إستخدام مبدا التكمفة التاريخية  رابعا:
 السوؽ.غياب المصداقية في التعبير عف التكاليف الحقيقية السائدة في  -

 المحاسبية.تخمق صعوبة في عممية تاميف المقارنة بيف المعمومات  -

 .53الوىميةرأس الماؿ وحقوؽ الممكية مف خالؿ توزيع االرباح  إنخفاض -

عند  لألصلوالخسائر الراس مالية الناتجة عف التغييرات في االسعار السوقية  باألرباحعدـ االعتراؼ  -
نما يتـ تسجيميا فقد عند تحقيقيا   التحقق. لمبدأبالبيع وفقا حدوثيا وا 

ىدـ نموذج التكمفة التاريخية حقيقة جوىرية الؼ نظرية لقياس القيمة وىي اف قيمة االصل محددة بالزمف  -
 .54عبارة عف قيمة نقدية غير مستقرة بدرجة كبيرة أصلوبالتالي اف قيمة اؼ  والظروؼ،

 مبدا القيمة العادلة الثاني:الفرع 
 تعريف القيمة العادلة  أوال:

                                                           

 . 55ص مرجع سبق ذكره ، تامر بساـ جابر االغا، . 51
 552، ص مرجع سبق ذكرهسي دمحم لخضر، . 52
القياس المحاسبي وفق النظام المحاسبي المالي في ظل التضخم االقتصادي ، ف ، موزاريف عبد المجيد ، بربرؼ دمحم امي. 53

 . 15ص 5754،  55االكادمية لمدراسات الجتماعية واالنسانية ، العدد 
بحث مقدـ لنيل درجة الماجستير في اثر المعايير المحاسبية في اعادة تقييم االصول الثابتة ،خالد حسيف ، التجاني حسيف ، . 54

 .21، ص 5752المحاسبة ، جامعة شندؼ السوداف ، 
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والتي ظيرت  المحاسبي،المفاىيـ التي تضمنتيا مدرسة القيمة الجارية في القياس  أحديعد مفيوـ القيمة العادلة 
مف اجل مواجية القصور في التكمفة التاريخية والتي لـ تستطيع اف تعبر عف المركز المالي في الوحدات 

 مالئـ.االقتصادية بشكل يكوف 
وعرفت القيمة العادلة عمى " بانيا المبمغ الذؼ يمكف إستالمو مف بيع موجود ما عند وجود رغبة وقدرة مالية 

 .55إحتمالية  ظروؼو أفي ظل عدـ وجود ظروؼ غير طبيعية مثل التصفية او االفالس  ذلؾبيف مشترؼ وبائع و 
االصل او دفعو لتحويل إلتزاـ بموجب " السعر الذؼ يمكف الحصوؿ عميو مف بيع  ifrs13كما عرفو المعيار 

 القياس.عممية منظمة بيف متشاركيف في السوؽ في تاريخ 
  التالية:ومف خالؿ التعاريف السابقة اف مفيـو القيمة العادلة يقوـ عمى النقاط االساسية 

  بينيـ.مستقمة عف بعضيا البعض وال تربطيـ عالقة في ما  أطراؼالصفقة تتـ بيف 

  ضغط.راغبة وغير مكرىة ودوف تحت اؼ  أطراؼاف تتـ الصفقة بيف 

  االطراؼ المتعاقدة مطمعة عمى كل الحقائق والمعمومات االساسية واليامة وذات الصمة بالصفقة 

 او في حالة التصفية ...(يكوف البائع مجبر عمى البيع  )الالتي تتـ فييا الصفقة تكوف طبيعية وعادية  الظروؼ. 

 ifrs13قياس القيمة العادلة وفق لمعيار التقارير المالية الدولي  -1

 مايمي:اف تحدد  ؤسسةويوضح ىذا المعيار اف قياس القيمة العادلة يتطمب مف الم
  قياسو.االصل او االلتزاـ الذؼ سيتـ 

 كاف االصل مستخدما الى جانب اصوؿ  إذاصل وما إستخداـ ممكف لأل أفضلصوؿ غير المالية بالنسبة لأل
 مستقل.اخرػ او عمى اساس 

  االلتزاـ.السوؽ الذؼ ستتـ فيو المعاممة ذات العالقة باالصل او 

  56العادلةاساليب التقييـ التي يعد إتباعيا مناسبا عند تقييـ القيمة. 

 ثانيا: مزايا تطبيق محاسبة القيمة العادلة 
  نذكر:مف المزايا التي تتمتع بيا القيمة العادلة 

منذ بداية االستعماؿ في طريقة القيمة العادلة اصبحت المعمومات معنية بالوقت الحاضر وحالة االسواؽ في  -5
وتزود المؤسسة في حد ذاتيا بمعمومات جيدة وحالية عنيا حيث  حالية،فيي تزودنا بمعمومات  الحالي،الوقت 

 التصحيحية.تشجعيا وتساعدىا في إتخاذ االجراءات 

  (يحسف نموذج القيمة العادلة مف قوة معمومات القوائـ المالية عكس النماذج االخرػ )التكمفة التاريخية -5

                                                           

مجمة العمـو االقتصادية نماذج القياس واالفصاح المحاسبي عن القيمة العادلة ، عامر دمحم سمماف ، حسيف كاظـ عوجة ، . 55
 .002، جامعة بغداد ، ص 25واالدارية العدد 

، المجمة الجزائرية المحاسبي في ظل تطبيق نظام المحاسبي الماليتقييم بدائل القياس ىاشـ شمغاـ، بوعالـ بف زخروفة، .  56
 . 553، ص 5752، 5لمدراسات المحاسبية والمالية، عدد
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الفرضيات الموضوعة مف  المؤسسة،ذؼ تتبعو بمعمومات شاممة حوؿ المنيج ال تزود القيمة العادلة المؤسسة -0
دراج معمومات جديدة متى كانت  لممؤسسة،والقضايا االخرػ التي تؤدؼ الى بياف مالي شامل  المؤسسة،قبل  وا 

 متوفرة.

والتغير في القيمة العادلة يعكس التغيرات في  الحالية،تعكس القيمة العادلة التغيرات في حالة االسواؽ   -2
 .57ةاالسواؽ الحالي

حيث توفر مقياسا عالي  الشامل،القيمة العادلة ىي مقياس لمواقع االقتصادؼ وتعبير واضح لمفيوـ الدخل  -1
 المفيوـ.الدقة ليذا 

جراء التحميالت المالية  -2 بإضافة اسس جيدة  ،توفر قاعدة مالئمة لممستثمريف والمساىميف التخاذ القرارات وا 
 .58النقديةج المستقبمية والتدفقات لمتنبؤ بالنتائ

 عيوب او إنتقادات القيمة العادلة  ثالثا:
مف مجموعة عيوب تتمثل اىميا  ذلؾبالرغـ مف تميز اساس القيمة العادلة بمجموعة مف المزايا إال انيا تعاني ك

  يمي:في ما 
 المؤسسة.صعوبة تحديد القيمة العادلة لكثير مف موجودات  -5

منيج القيمة العادلة عند إعداد القوائـ المالية إلى تالعب في نتائج االعماؿ وتغطية بعض  يفتح إستخداـ -5
 االدارة.الثغرات وفق لرغبات ومصالح 

تعتبر موثوقية البيانات المبنية عمى اساس القيمة العادلة ضعيفة مما يؤدؼ الى زيادة مخاطر االعتماد  -0
 القرارات.عمييا في إتخاذ 

القيمة العادلة الى تضخيـ االرباح بشكل كبير في نياية السنة المالية خصوصا حالة يؤدؼ تطبيق اساس  -2
 االسعار.إرتفاع 

 منيا.يؤدؼ تعدد اساليب القياس بالقيمة العادلة الى نتائج مختمفة حسب مخرجات قياس كل  -1

 التقميدية.تعتبر خطوة راديكالية وخروج عف المفاىيـ المحاسبية  -2

ر السوؽ عند نقطة زمنية معينة في اغمب االحياف وىناؾ تذبذبات كبيرة في االقيمة العادلة عمى اسع إعتامد -3
 .59مالئمةتوػ العاـ لالسعار مف يوـ الخر مما يؤدؼ الى إتخاذ قرارات غير المس

 مقارنة محاسبة القيمة العادلة بالتكمفة التاريخية  رابعا:
 التالي:ويمكف توضيح مقارنة محاسبة القيمة العادلة بالتكمفة التاريخية في الجدوؿ 

                                                           

اطروحة لنيل شيادة  االقتصادية،تاثير استخدام محاسبة القيمة العادلة عمى المؤشرات المالية في المؤسسة  فمة، ؼحميد . 57
 .55ص ،5753-5752جامعة دمحم خيضر بسكرة  التجارية،الطور الثالث في العمـو  الدكتوراه،

 .25ص ذكره،مرجع سبق  االغا،بساـ جابر  رتام . 58
مذكرة مكممة ضمف متطمبات نيل  لممؤسسة، )الميزانية(ىيبة طبيش، دور القيمة العادلة في تحقيق مصداقية قائمة المركز المالي 59

 .02ص00، ص5751-5752 البواقي،جامعة العربي بف مييدؼ اف  أكاديمي،شيادة ماستر 



 الفصل األول : عرض النظام المحاسبي المالي والقياس المحاسبي للتثبيتات

 

31 
 

 العادلةوالقيمة مقارنة نموذج التكمفة التارخية  (:11/13الجدول )
 محاسبة التكمفة التاريخية محاسبة القيمة العادلة المفيوم 
مالءمة  أكثرالقياس وفق القيمة العادلة   المالءمة

لممستثمريف والمقترضيف النو يعكس سعر 
 التزاـ.السوؽ الحالي لالصل او 

 (.يوفر تغذية عكسية )راجعة 

  التوقيت المناسب 

  القوائـ المالية وفق التكمفة التاريخية
 التقدـ معمومات لممستثمريف.

  المعمومات غير محدثة 

تقديرات القيمة العادلة في االسواؽ غير   الموثوقية
النشطة قد اليمكف االعتماد عمييا )قد التكوف 

 بالثقة(جديرة 

  والمبالغ  الفعمية،مبنية عمى االحداث
المسجمة موثوقة وقابمة لمتحقق وخالية مف 

 االدارؼ.التحيز 

 
القابمية 
 لممقارنة

  رغـ اف القيمة العادلة يمكنيا القياس
زر القابمية لممقارنة ومع بشكل موثوؽ وتع

فيي تحتاج الى تحسيف امكانية المقارنة  ذلؾ
 العادلة.بيف قياسات القيمة 

  يمكف لمقياسات وفق التكمفة التاريخية اف
يعيق قابمية لممقارنة مف خالؿ عدـ القدرة 
عمى تحديد اوجو الشبو بيف العناصر 
المتشابية واوجو االختالؼ بيف العناصر 

 المختمفة 
التناسق 
 )الثبات(

  اف استخداـ القيمة العادلة يطبق
ارنة تقييـ وحيدة عمى طوؿ وباستمرار مق

 الزمف.

  التكمفة التاريخية ىي مزيج مف اساليب
فيي تبمغ عف الصفقات السابقة وفق  التقييـ،
االبالغ عف الصفقات  تاريخية، ويتـمبالغ 

 العادلة.الجارية وفق القيمة 
االعتراؼ 

)تحقق بالعوائد 
 االرادات(

  االرباح يمكف قياسيا باستمرار وفق
لتغيرات القيمة االقتصادية لمحقوؽ 

 وااللتزامات.

  االرباح يتـ قياسيا في نقاط منفصمة
 باإلراداتعندما تكوف معايير االعتراؼ 

باستخداـ مبدأ الربط لقياس  ذلؾو  متاحة،
 النفقات.

الميزانية العمومية ىي الوسيمة الوحيدة   االبالغ المالي
 لممساىميف.لنقل معمومات 

 تبمغ عف القيمة لكنيا  قائمة الدخل ال
تقييس التغيرات الدورية في القيمة وبالتالي 

 تبمغ عف الخطر. 

  قائمة الدخل ىي المسؤولة عف نقل
المعمومات لممساىميف وليس الميزانية 

 العمومية.
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االرباح غير مفيدة فيما يخص االرباح   ادارة االرباح
واالرباح تمثل التغيرات  القيمة،المستقبمية او 

يمكنيا التنبؤ  في القيمة وليذا فييي ال
  القيمة.والتبمغ عف  المستقبمية،بتغيرات القيمة 

  محاسبة التكمفة التاريخية تخمق فرص
 االرباح.لتحقيق 

القياس بالقيمة العادلة واثره عمى اتخاذ قرار االستثمار  ،مفيدة يحياوؼ  ،فاطمة الزىراء بومعراؼ  المصدر:
 .513( ص5754) 5العدد  ، 55مجمد  ،مجمة العمـو االقتصادية والتسيير والعمـو التجارية  ،في االسيم العادية 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 الفصل:خالصة 
تعتبر االصوؿ الثابتة مف العناصر الميمة بالنسبة لممؤسسة فاستخداميا بشكل منتظـ وجيد يسيل عمييا اتماـ 

لكف قد تواجو المؤسسة مشاكل في التقييـ وبيذا  النشاط،عممياتيا االنتاجية التي تمكنيا مف االستمرار والتطور في 
 المناسبة.يجب عمييا مراعات طرؽ التقييـ 

فوجدنا اف ا بعرض بدائل القياس المحاسبي وركزنا عمى كال مف التكمفة التاريخية والقيمة العادلة وبعد اف قمن
كل منيما تحتوؼ عمى مزايا وعيوب وقمنا بإسقاط معايير المقارنة والتقييـ عمى كل مف التكمفة التاريخية والقيمة 
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وىي ايضا قابمة لمتفسير  التوقيت،فوجدنا اف التكمفة التاريخية تحتوؼ عمى اخطاء وحدة القياس واخطاء  العادلة،
 القرارات.وغير مالئمة التخاذ 

ووجدنا انيا غير قابمة  دنيا،ووجدنا في القيمة العادلة انيا تحتوؼ عمى اخطاء وحدة قياس دنيا واخطاء توقيت 
كما وجدنا ايضا اف القيمة  قياسيا،ع لحداثة ىذا المفيـو باإلضافة الى صعوبة يرج ذلؾلمتفسير اؼ غير مفيوـ و 

 التاريخية.القرارات عمى عكس التكمفة  التخاذالعادلة مالئمة جدا 
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 تمهيد:
 أنبما  قياسيا،وعرض النظام المحاسبي المالي والتثبيتات وطرق  السابق،بعد تناولنا الجانب النظري لمفصل 

كان البد من تسميط  الواقع،الدراسة النظرية التحقق اليدف المرجو منيا مالم تكن مرفقة بدراسة ميدانية مأخوذة من 
الضوء عمى ما تناولناه في الدراسة النظرية عمى المديرية الجيوية لتوزيع الكيرباء والغاز بالوادي وتمت ىذه الدراسة 

 المديرية.عمى مستوى مصمحة المحاسبة في 
إلى  األولالرئيسية حيث تطرقنا في المبحث  واإلشكاليةقمنا بدراسة ميدانية لحيثيات الموضوع  ذلكوبناءا عمى 

 بما يخص المبحث الثاني فتطرقنا فيو إلى إعادة تقييم التثبيتات أمادراسة تفصيمية حول تقديم المؤسسة محل الدراسة 
 العادلة.وفق القيمة 
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 تقديم عام لممؤسسة الوطنية لتوزيع الكهرباء والغاز  األول:المبحث 
قسمنا ىذا المبحث إلى ثالث  ذلكل الدراسة،سنتطرق من خالل ىذا المبحث إلى تقديم المؤسسة باعتبارىا ميدان 

 مطالب:
 التعريف بمؤسسة سونمغاز  األول:المطمب 

 األمنشأة المؤسسة  األول:الفرع 
وتعتبر سونمغاز من المؤسسات  ،91/91 رقم:بأمر  82/70/9191تأسست الشركة الوطنية لمكيرباء والغاز في 

 9190كيرباء وغاز الجزائر وتمتد جذورىا إلى عام  اي EGAاليامة في الدولة حيث كانت تسمى في عيد االستعمار 
 االستقالل.وقد تم تأميميا بعد 

وفي سنة  ورقمة( –قسنطينة  –وىران  –مديريات جيوية )الجزائر  9 إلىكانت المؤسسة في الفترة التأسيسية تنقسم 
 –سطيف  –عنابو  –قسنطينة  –الشمف  –تم تعديل المديريات الجيوية حيث أصبحت مناطق التوزيع )الجزائر  9109
 المناطق.مركز توزيع تابع ليذه  99لدييا  أنالعمم  ورقمة( مع –وىران  –البميدة  –بشار 

تم تحويل اسم الشركة من الشركة الوطنية لمكيرباء والغاز إلى المؤسسة العمومية ذات طابع  9119وفي سنة 
حسب القانون األساسي لمشركة الجزائرية لمكيرباء والغاز المسماة  79/79/8778في  ذلكجاء بعد  وتجاري،صناعي 

( مرحمة انتقالية 8778/8770لدولة غير قادرة عمى تغطية التكاليف وكانت المرحمة )بسونمغاز شركة ذات أسيم الن ا
ىناك لجنة ضبط ىي التي تتحكم في التسعيرة وحاليا ىناك  أيأنالمؤسسة حسب نظاميا الجديد  ةحيث تم تقسيم وىيكم
 من:مديرية عامة تتكون 

  الكيرباء(.)إنتاج  اإلنتاجمديرية 

  والغاز(مديرية النقل )نقل الكيرباء. 

 .)مديرية التوزيع )توزيع الكيرباء والغاز 
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 األمالييكل التنظيمي لمؤسسة سونمغاز : (20/20)الشكل

 
 المؤسسة.المقدمة من طرف  الوثائقالمصدر: 
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 مركز توزيع الكهرباء والغاز بالوادي  الثاني: نشأةالفرع 

عن طريق وكالة الوادي التابعة لمركز التوزيع  ذلكمنطقة الوادي تتزود بالطاقة الكيربائية و في فترة سابقة كانت 
في أواخر الثمانينات بخمق مندوبية تسمى  ذلكونظرا لمكثافة السكانية تقرر إنشاء مركز توزيع لمنطقة الوادي و  ببسكرة،

 والغاز.المؤسسة الوطنية لمكيرباء 
ة إلى مركز لمتوزيع الذي ىو عبارة عن مؤسسة تعمل عمى مستوى الوالية وينقسم تحولت المندوبي 9118وفي عام 

وقد أصبحت تسمى اآلن بالمقاطعة وىي عبارة عن خاليا  الدبيمة(-المغير  – )الواديإلى ثالث وكاالت  األخيرىذا 
 أىميا:مصغرة لمتوزيع كما انيا تعتبر وسيمة وطريقة مستعممة من اجل ضمان عدة وظائف 

 )كشوفاتوتسديدات(وظائف خاصة بالزبائن  -

 )شبكاتكيربائية(وظائف خاصة بالكيرباء  -

 مهام ووظائف مؤسسة سونمغاز  الثاني:المطمب 
 مهام مؤسسة سونمغاز  األول:الفرع 

 كاآلتي:الميام التي تقوم بيا المؤسسة  أن 9129في سنة  أصدربناء عمى القانون الذي 
 الكيربائية.المؤسسة تقوم بإنتاج وتوزيع واستغالل الطاقة  الكيربائية:الطاقة  -9

المؤسسة تقوم بنقل والتوزيع العمومي لمغاز الطبيعي ولكي تبقى المؤسسة محتكرة ليذا النشاط  الغاز: -8
 القيام:عمييا 

 إقامة المؤسسات من اجل تنمية القطاع  -

 دراسة تطوير التقنيات المستعممة في المؤسسة  -

 التسيير الجيد لمعمال وتكوينيم من اجل رفع الكفاءة اإلنتاجية  -

 المساحة المستعممة لمكيرباء والغاز لزيادة المبيعات  اتساع -

 بالوادي:ميام مديرية التوزيع  -3

  الكيرباءوالغاز(تسيير المشتركين(. 

  والغازية.تسيير المنشآت الكيربائية 

  الطاقة.تطوير منشآت 

 الوالية.وى تمثيل المؤسسة عمى مست 

  بالسمطات.االتصال 
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 وظائف مؤسسة سونمغاز  الثاني:الفرع 

 القيام بإنجاز وتطوير بحوث في مجال اإلنتاج ونقل وتوزيع الطاقة في المجاالت المذكورة  التقنية:الوظائف -0
وتتمثل في بيع الطاقة لممستيمكين وتحقيق رغباتيم ومن الوظائف السابقة ظيرت عدة وظائف  الوظائفالتجارية:-0

 قسمين:فرعية تنقسم إلى 
 إداري:وظائف ذات طابع  8-9

  المال.تسيير 

  الوسائل.تسيير 

  المعمومات.معالجة 

 دراسي:وظائف ذات طابع  8-8
  التخطيط(.اقتصاديةالقيام بدراسات( 

  القيام بدراسات تسويقية 

  مراقبة التسيير  وأنظمةالقيام بدراسات النظام العام 

  يجاد وفي الوظائف ذات الطابع الدراسي يكون بيدف جميع الدراسات ىو تحديد سياسة رشيدة لممؤسسة وا 
 األم.لتحقيق ىدف الييكل التنظيمي العام لممؤسسة  الالزمة اإلستراتيجية

 الهيكل التنظيمي لمؤسسة توزيع الكهرباء والغاز  الثالث:المطمب 
 الهيكل التنظيمي  األول:الفرع 

 من:مديرية التوزيع بالوادي متفرعة من شجرة مكونة  أنحيث 
ومن تحتيا المديرية العامة لتوزيع الوسط ويمثميا الرئيس المدير  المجمع،مجمع سونمغاز ويمثميا رئيس  -

 لممؤسسة.العام وىو مراقب لممديريات ويمثل السمطة العميا 

مناطق لتوزيع الكيرباء والغاز من ضمنيا مديرية التوزيع  71 إلىالمديرية العامة لمتوزيع مقسمة  -
 ام:أقس 72و وأمانةمدير التوزيع  إلىبالوادي حيث تنقسم 

 الغاز  استغاللقسم-قسم الشؤون العامة  -

 الكيرباء  استغاللقسم-قسم الموارد البشرية                           -

 األشغالالدراسات وتنفيذ  قسم-اإلعالماآلليقسم تسيير أنظمة  -

 العالقات التجارية  قسم-قسم المالية والمحاسبة                       -

 الوادي.مقاطعة  الدبيمة،مقاطعة  المغير،مقاطعة  مقاطعات: 73 األخيرةإلىوبدورىا تنقسم ىذه 
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 وتتكون من  :المغيرمقاطعة  -9

  وكالة المغير 

  وكالة جامعة 

 وتتكون من  :الدبيمةمقاطعة -8

  وكالة الدبيمة 

 وكالة تغزوت 

 وتتكون من الوادي  مقاطعة -3

  وكالة الوادي 

  مسكن  377وكالة 
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 الييكل التنظيمي لمديرية التوزيع بالوادي:(20/20)الشكل
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

        

 

 

   

 

 

  

 والغاز الواديمصمحة الموارد البشرية بالمؤسسة الوطنية لتوزيع الكيرباء المصدر:

 مساعد األمن الداخمي

 ميندس األمن

 المكمف باالتصاالت

 المكمف بالشؤون القانونية

 أمانة المدير

 مديرية التوزيع بالوادي

قسم الموارد 
 البشرية

قسم الدراسات 
وتنفيذ 
 االشغال 

قسم 
المحاسبة 
 والمالية

قسم 
العالقات 
 التجارية 

قسم استغالل 
 الغاز 

قسم 
استغالل 
 الكيرباء

قسم 
تسييرأنظمة 
االعالم 
 االلي

شعبة 
الشؤون 
 العامة 

 مقاطعة الوادي مقاطعة البديمة مقاطعة المغير

وكالة 
 المغير

وكالة 
 جامعة

وكالة 
 البديمة

وكالة 
 تغزوت

وكالة 
 الوادي

وكالة 
 سكن  000
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 تحميل الهيكل التنظيمي لمركز التوزيع بالوادي الفرع الثاني: 
 مصمحة الموارد البشرية  أوال:

 GIP SAMو GIP GEVAميمتيا تسيير الموظفين بواسطة برنامجين  
GIP GEVA :  تعالج األجور 

GIP SAM:  تعالج المسار الميني لمعامل و العوامل الثابتة لألجور 
  الدراسية.األيام  العمال،التربصات،متابعة تكوين 

  العمل.متابعة حوادث 

  العمال.وحفظ القرارات في ممفات متابعة الوثائق اإلدارية 

 مراقبة العمال 

 واألشغالقسم الدراسات :ثانيا
  الجدد.دراسة طمبات الزبائن 

 نجاز المنشآت  األشغالمتابعة  الكيربائية.وا 

 قسم المالية والمحاسبة :ثالثا
  االقتصادية.المؤسسة والدراسات  لميزانيةاألمثل التسيير 

  المالية  األظرفةتسييرAP. 

  األشغال الكيربائيةتسيير. 

  المخزون.تسيير 

  الداخميةالمراقبة. 

 قسم العالقات التجارية :رابعا
  نجاز عقود  االشتراك.ربط الزبائن الجدد وا 

 الكيربائية.قوانين التموين بالطاقة  انجاز 

 قسم استغالل الشبكات الغازية  :خامسا
  جيدة.استمرارية التموين بالطاقة الغازية بصورة 

 الشروط.األنظمة المعمول بيا في دفتر  إلىعمى نوعية الخدمة بنظر  المحافظة 

 قسم استغالل الشبكات الكيربائية  :سادسا
  عالية.استمرارية الخدمة بنوعية 

 االنقطاعات.بالتموين بالطاقة الكيربائية مع التقميل قدر اإلمكان من  االستمرارية 

  الشروط.الخدمة بنوعية جيدة حسب األنظمة المعمول بيا في دفتر  بتقديمالنوعية 
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 اإلعالم اآلليقسم  :سابعا
  الكيربائية.معالجة المعمومات ووضع القوانين الخاصة بالطاقة 

 المشتركين.المستمرة لممفاتوالمتابعة  واإلحصائياتالبرامج  إعداد 

 ومساعده  األمنميندس  :ثامنا
ومساعده تامين توزيع الطاقة الكيربائية وصيانة الشبكات وتسيير المشتركين في الشروط  األمنمن ميام ميندس 

 واجبيا:ومن  واألمنالمالئمة لمنوعية 
  منظم.الشركات بواسطة برنامج صيانة 

  الشبكة.تحميل الحوادث التي تصب في 

  في حدود المقاطعة.  المشتركينتسيير 

 ( والسيارات ........األفرادتسيير الوسائل) 

 صالحيتيا.السمطات المحمية في حدود  تمثيل المؤسسة لدى 
 المكمف بالشؤون القانونية :تاسعا
 والمتعاممين.النزاعات بين المؤسسة يف 

 والمتعاممين معيا.بين المؤسسة  العقود إبرام 

 المكمف باالتصاالت  :عاشرا
  والمتعاممين معيا.تسييل المبادالت بين المؤسسة 

  بالمؤسسة.الداخمية  االتصاالتتسييل 
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 المبحث الثاني: التقييم المحاسبي لألصول الثابتة لمؤسسة سونمغاز 
 الثابتة األصولتقييم  األول:المطمب 

 8790لألصول لسنةالميزانية الختامية  (20/20)الجدول رقم 
 not Burt 2017 Amort2017 8790 8799 األصول
      التثبيتات
      شيرة المحل

      التثبيتات المعنوية
مصاريف البحث 

 والتطوير
     

      التثبيتات العينية
 9392009433 9392009433  9392009433  أراضي

عمميات ترتيب 
 األراضيوتييئة 

 
97999299479 9929998433 9827993403 9999982411 

 987338192409 920922907400 999329797480 339203839479  البناءات
 التقنية،منشآت 
 واألدواتالمعدات 

 الصناعية

 
89399210297471 0989999191492 92138999217419 99290027790499 

 9982793091473 9930323299429 997991979479 8820993899429  أخرى تثبيتات عينة 
تثبيتات قيد 
 االنجاز

 
8979987791418  8979987791418 9099208199409 

      التثبيتات المالية
المالية   األوراق

 الشركات
 

    

المالية  األوراق
 القابضة والذمم

 
    

      استثماراتأخرى 
      واألصولالقروض 
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المالية غير 
 األخرى المتداولة 

حسابات بين 
 الوحدات

 
    

 00040701200526 01151264035525 6001023570561 10374410732512  مجموع التثبيتات
      جارية أصول

المدين والحسابات 
 المشابية

 
    

 9181209982499 8173802998402 09810999419 8109909990491  الزبائن
وماىو قيد مخزونات

 االنجاز
 

9819817477  9819817477 9809217477 

المستحقات من 
شركات المجموعة 
 والشركات الزميمة

 
7477  7477 7477 

 9398973039497 3399879393493  3399879393493  آخرينمدينين 
 992019339489 23279992489  23279992489  ضرائب

جارية  أصول
 أخرى 

 
7477  7477 7477 

      الحسابات المالية
      المتاحات
 931997339497 999177939400  999177939400  الخزينة

 األصولمجموع 
 الجارية

 
4307560044512 50057302570 4226261430521 1350064702520 

 03612277724567 07600747626572 6072221125552 16004201004542  مجموع األصول
 المؤسسة.من إعداد الطمبة باالعتماد عمى الوثائق المقدمة من طرف المصدر:
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 8790الميزانية الختامية لمخصوم لسنة  (20/20رقم:)جدول 
 note 8790 8799 الخصوم 
    الخاصة  األموالرؤوس 

    المال غير مستعان بو  رأس
    واحتياطاتعالوات 
 999988999499 999988999499  التقييمإعادة 

 7477 7477  النتيجة الصافية 
 -33239279413 7477  ترحيل من جديد – أمواألخرى رؤوس 

Contpt de liasion  89979738180431 92879223270499 
 92381989999412 89999999332429  الخاصة  األموالمجموع رؤوس 

    خصوم غير جارية 
 98998991489 91999898430  قروض وديون مالية 

 87992917477 87992917477  ليا(ومرصود  )مؤجمةضرائب 
    غير متداولة  أخرى ديون 

 9099999901490 9927392718480  اإليراداتمخصصات 
 9232099782408 9807990919499  مجموع الخصوم غير الجارية

    خصوم جارية 
 8803319893498 9179929393490  موردون وحسابات ممحقة 

 87099012492 90397399499  ضرائب 
ديون عمى الشركات المجموعة 

 والزميمة 
 7477 7477 

 309928999481 9793189390431  أخرى ديون 
 7477 7477  خزينة الخصوم 

 8999083979491 8129299109499  مجموع الخصوم الجارية 
 89239711199421 81289191272417  مجموع عام لمخصوم 

 المؤسسة.من إعداد الطمبة باالعتماد عمى الوثائق المقدمة من طرف المصدر:
 8790تقييم التثبيتات العينية لسنة  ( :20/21جدول رقم )
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 القيمة الدفترية القيمة السوقية النوع السنة
VNC 

 معامل ال فرق اعادة التقييم

 948 869783.37 9392009493 9892997477 أراضي 8790
 9.71 90999281483 920922907400 879977777 مباني 8790

 المؤسسة.الطمبة باالعتماد عمى الوثائق المقدمة من طرف  إعدادمن المصدر:
 األراضي:
 سعر المتر مربع الواحد  xالقيمة السوقية = المساحة        
 9892997477= دج 8x 1777477م901429السوقية: القيمة         

 الصافية(القيمة المحاسبية  VNCالقيمة الدفترية ) –التقييم = القيمة السوقية  إعادةفرق 

9892997477- 9392009493   =869783.37 
 المباني:

 سعر المتر مربع الواحد  xالقيمة السوقية = المساحة         
  x 88777 =879977777 8م 1377القيمة السوقية =       
 الصافية(القيمة المحاسبية  VNCالقيمة الدفترية ) –التقييم = القيمة السوقية  إعادةفرق 

879977777 -  920922907400  =90999281483 
 X   977(VNCالسوقية / القيمة الدفترية ) القيمة= التقييم  إعادةمعامل 
 948=   9392009493/  9892997477 األراضي
 9.71= 065266052555/ 879977777المباني 
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 8790لسنة  العينية التثبيتات أسعاربيانية تبين حركة  أعمدة: (20/21الشكل البياني )

 
 الطمبة باالعتماد عمى جداول تقييم التثبيتات  . إعدادمن المصدر:

 8790لسنة  )معداتنقل(تقييم التثبيتات العينية  (:20/22جدول رقم )
عدد  النوع السنة

 الوحدات
معامال فرق اعادة التقييم القيمة الدفترية السوقيةالقيمة 

 ل 
)رونو 8790

KANGOO) 
8 1450000.00 548160.00 901840.00 8499 

8790 TATA 

DAWOO 
9 6350000.00 5758666.67 591333.33 949 

8790 IVECO 9 7500000.00 6396108.33 1103891.67 9490 
 - 8910799477 98078139477 99377777477 - المجموع  -

 المؤسسة.الطمبة باالعتماد عمى الوثائق المقدمة من طرف  إعدادمن المصدر:
التقييم تبين زيادة بنسبة  أسسبعد مراعاة  99090779492( قدر بـ VNC) 8790لسنة المجموع العام لمعدات النقل 

97% . 
 X   977(VNCالسوقية / القيمة الدفترية ) القيمة= التقييم  إعادةمعامل 
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 8790التثبيتات)معدات نقل( لسنة حركة أسعار بيانية تبين  أعمدة: (20/22الشكل البياني )

 
 نقل(.الطمبة باالعتماد عمى جداول تقييم التثبيتات)معدات  إعدادمن المصدر:

 8790لسنة  أخرى(ومعدات  )تجييزاتتقييم التثبيتات العينية  (:20/23جدول رقم )
عدد  النوع السنة

 الوحدات
 إعادةفرق  القيمة الدفترية القيمة السوقية

 التقييم
 معامل ال

 تجييزات مكتب  8790
(CLIMATISEUR PT 

18) 

15 48000.00 97977477 2400- 7419 

 أخرى معدات  8790
(SWITCH 24 

PORTS CUIVRE) 

8 52000.00 46875.00 5125 949 

 المؤسسة.الطمبة باالعتماد عمى الوثائق المقدمة من طرف  إعدادمن المصدر:
 
 
 
 
 

0

1000000

2000000

3000000

4000000

5000000

6000000

7000000

8000000

KANGOO TATA IVECO

 القيمة المحاسبية الصافية 

 القيمة السوقية 



 الفصل الثاني: دراسة حالة "المديرية الفرعية لتوزيع الكهرباء والغاز بالوادي "
 

44 
 

 8790التثبيتات)التجييزات( لسنة  حركة أسعاربيانية تبين  أعمدة(:20/23الشكل البياني )

 
 التجييزات(.الطمبة باالعتماد عمى جداول تقييم التثبيتات) إعدادمن المصدر:

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

44000

45000

46000

47000

48000

49000

50000

51000

52000

53000

CLM PT 18 SWETCH 24

 القيمة المحاسبية الصافية 

 القيمة السوقية 



 الفصل الثاني: دراسة حالة "المديرية الفرعية لتوزيع الكهرباء والغاز بالوادي "
 

45 
 

 8792 لألصول لسنةالميزانية الختامية  (20/24) الجدول رقم
 Brut2018 Amort2018 8792 8790  األصول

      التثبيتات 
      شيرة المحل 

      التثبيتات المعنوية
مصاريف البحث 

 والتطوير
     

      التثبيتات العينية
 9392009433 9392009433  9392009433  أراضي

عمميات ترتيب 
 األراضيوتييئة 

 93937299479 9917272491 1997790430 9827993403 

 920922907400 393389781419 998908889497 909019899439  البناءات 
 التقنية،منشآت 
 واألدواتالمعدات 
 الصناعية 

 82378792999421 2990912173499 91229991098402 92138999217419 

 9930323299429 9089017933498 008899287498 8911739393419  أخرى تثبيتات عينة 
 8979987791418 8093820770498  8093820770498  تثبيتات قيد االنجاز
      التثبيتات المالية 

 –المالية  األوراق
 الشركات 

     

المالية  األوراق
 القابضة والذمم 

     

      استثماراتأخرى 
 واألصولالقروض 

المالية غير 
 األخرى المتداولة 

     

حسابات بين 
 الوحدات 

     

 األصولمجموع 
 غير الجارية 

 39792990219411 1399270090408 89919397930480 83303929990490 
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      جارية  أصول
المدين والحسابات 

 المشابية 
     

 8173802998402 8908799999491 0999877492 8901999299480  الزبائن
مخزونات وماىو 

 قيد االنجاز 
 9877997477  9877997477 9819817477 

المستحقات من 
شركات المجموعة 
 والشركات الزميمة 

 7477  7477 7477 

 3399879393493 8998072999498  8998072999498  آخرينمدينين 
 23279992489 979927383499  979927383499  ضرائب  

 7477 7477  7477  أخرى جارية  أصول
      الحسابات المالية 

      المتاحات 
 999177939400 997208930413  997208930413  الخزينة 
 األصولمجموع 
 الجارية 

 9797090219402 0999877492 9733808029497 9992923999493 

 81289191272417 81089928192430 1399898192497 31722239209400  مجموع األصول 
 المؤسسة.من إعداد الطمبة باالعتماد عمى الوثائق المقدمة من طرف المصدر:
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 8792الميزانية الختامية لمخصوم لسنة  (20/25)جدول رقم:
 not 8792 8790 الخصوم 
 الخاصة األموالرؤوس 

 مال غير مستعان بو  رأس
 عالوات واحتياطات 

 التقييم  إعادة
 النتيجة الصافية 

 أخرى وال خاصة 2رؤوس ام

  
 
 

999988999499 
907797810499 

7477 

 
 
 

999988999499 
7477 
7477 

Conpte de liaison  89989221938498 89979738180431 
 89999999332429 89990909299499  الخاصة األموالمجموع رؤوس 

 خصوم غير جارية 
 قروض وديون مالية 

 ضرائب مؤجمة ومرصود ليا 
 غير متداولة  أخرى ديون 

 اإلراداتمخصصات 

  
29800311489 
87992917477 

 
9909139289419 

 
91999898430 
87992917477 

 
9927392718480 

 9807990919499 9803029399499  مجموع الخصوم غير الجارية 
 خصوم جارية 

 موردو وحسابات ممحقة 
 ضرائب 

ديون عمى الشركات المجموعة ز 
 الزميمة 

 ديونأخرى 
 خزينة الخصوم 

  
9739999970471 

99870989431 
7477 

199999719471 
7477 

 
9179929393490 

90397399499 
7477 

9793189390431 
7477 

 8129299109499 9113881089490  مجموع الخصوم الجارية 
 81289191272417 81089928192430  المجموع العام لمخصوم 

 المؤسسة.من إعداد الطمبة باالعتماد عمى الوثائق المقدمة من طرف المصدر:
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  8792تقييم التثبيتات العينية لسنة  ( :20/26جدول رقم )
 المعامل فارق اعادة التقييم القيمة الدفترية  القيمة السوقية  النوع  السنة 
 948 10651223.37 9392009433 9892997477 أراضي 8792
 9.98 31789107479 393389781419 398397777477 مباني 8792

 المؤسسة.الطمبة باالعتماد عمى الوثائق المقدمة من طرف  إعدادمن المصدر:
 :األراضي 

 سعر المتر مربع الواحد  xالقيمة السوقية = المساحة        
 9892997477دج =  8x 1777477م 901429السوقية: القيمة        

 الصافية(القيمة المحاسبية  VNCالقيمة الدفترية ) –التقييم = القيمة السوقية  إعادةفرق 

      9892997477- 9392009493   =869783.37 
 المباني:

 سعر المتر مربع الواحد  xالقيمة السوقية = المساحة         
 x 88977 =398397777477 8م99997القيمة السوقية =       
 الصافية(القيمة المحاسبية  VNCالقيمة الدفترية ) –التقييم = القيمة السوقية  إعادةفرق 

       398397777477 -  393389781419  =31789107479 
 X   977(VNCالسوقية / القيمة الدفترية ) القيمة= التقييم  إعادةمعامل 
 1.2=   9392009493/  9892997477األراضي
 9.98= 398397777477/393389781419المباني
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 8792التثبيتات لسنة  حركة أسعاربيانية تبين  أعمدة: (20/24الشكل البياني )

 
 التثبيتات.الطمبة باالعتماد عمى جداول تقييم  إعدادمن المصدر:

  8792معدات النقل( لسنة )العينية تقييم التثبيتات  (:20/27جدول رقم )
 المعامل فارق اعادة التقييم القيمة الدفترية  القيمة السوقية ع النوع السنة
 رونو 8792

(trafik) 
9 8277777477 497000.00 8373777477 

 
9493 

 رونو 8792
(kongooforgor) 

7 3097777477 476553.00 3803990477 
 

0429 

 رونو 8792
(kongoo break) 

7 8997777477 592145.39 9290299499 9493 

 - 0939379499 9999912431 1777777477  المجموع -
 المؤسسة.الطمبة باالعتماد عمى الوثائق المقدمة من طرف  إعدادمن المصدر:

التقييم تبين زيادة بنسبة  أسسبعد مراعاة  38970728423( قدر بـ VNC) 8792المجموع العام لمعدات النقل لسنة 
98% . 

 X   977(VNCالسوقية / القيمة الدفترية ) القيمة= التقييم  إعادةمعامل 
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 8792لسنة  معداتنقل()حركة أسعارالتثبيتات بيانية تبين  أعمدة: (20/25الشكل البياني )

 
 )معداتنقل(.الطمبة باالعتماد عمى جداول تقييم التثبيتات  إعدادمن المصدر:

 8792( لسنة )تجييزاتتقييم التثبيتات العينية  (:20/02جدول رقم )
فارق اعادة  القيمة الدفترية القيمة السوقية  ع النوع  السنة

 التقييم 
 المعامل

 9479 9929477 36815.00 32977477 2 نوع جيد  MDFمكتب  8792
 7400 -9989477 27125.00 89777477 4 طابعة ليزر 8792
 74179 -3999490 33154.17 37777477 9 عداد التذاكر 8792

 المؤسسة.الطمبة باالعتماد عمى الوثائق المقدمة من طرف  إعدادمن المصدر:
 
 
 
 
 
 
 

0

500000

1000000

1500000

2000000

2500000

3000000

3500000

4000000

RENAULT TRAFIK KONGOO FORGOR KONGOO  BREAK

 القيمة المحاسبية الصافية

 القيمة السوقية 



 الفصل الثاني: دراسة حالة "المديرية الفرعية لتوزيع الكهرباء والغاز بالوادي "
 

44 
 

 
 8792التثبيتات) التجييزات ( لسنة  أسعاربيانية تبين حركة   أعمدة: (20/26الشكل البياني )

 
 )التجييزات(.الطمبة باالعتماد عمى جداول تقييم التثبيتات  إعدادمن المصدر:

 
 تحميل النتائج  الثاني:المطمب 

 الميدانيةمن خالل الدراسة  ليهاتحميل نتائج القياس المتوصل  -

التي تبين القيم المسجمة بتاريخ االقتناء في ميزانية المؤسسة لسنة  أعالهمن خالل المبالغ الموضحة في الجدول 
( مقارنة بالقيمة 948نسبتيا ب ) ازدادتقد  األراضيقيمة  أنالقول  يمكنبحيث  )السوقية(والقيمة الحالية  8790

بنسبة  8790في الميزانية سنة  الصافية والمسجمةالمباني مقارنة بالقيمة المحاسبية  قيمة ارتفاعالمقتناة بيا كما نشاىد 
 (.9.71قدرىا )

ومن  8790لسنة السوقية  الصافية والقيمةارق بين القيمة المحاسبية ( الذي يبين الف9-8رقم )جدول المن خالل 
بنسبة بما سجل في الميزانية القيمة السوقية مقارنة  قد ارتفعت (KANGOO) ورنوقيمة السيارة  أننالحظ  ذلكخالل 

( 949)بنسبة TATA DAWOOلسيارة المحاسبية الصافية في القيمة السوقية مقارنة بالقيمة  ارتفاع( كما نالحظ 8499)
 .8790وىذا مقارنة بما سجل في الميزانية  (9490بنسبة )IVECOفي قيمة سيارة من نوع  أيضاارتفاعنالحظ و 

قيمة  أننالحظ  ذلكومن خالل السوقية  الصافية والقيمالمحاسبية الفوارق في القيم  أن( 9-8يبين الجدول رقم )
( كما نالحظ ارتفاع في القيم 7419السوقية مقارنة بما سجل في الميزانية بنسبة ) انخفضت القيمةتجييزات مكتب قد

 .8790لسنة  ( وىذا مقارنة بما سجل في الميزانية949بنسبة ) أخرى الصافية لمعداتالمحاسبية السوقية مقارنة بالقيم 

0

5000

10000

15000

20000

25000

30000

35000

40000

45000

 عداد التذاكر  طابعة ليزر   MDFمكتب 

 القيمة المحاسبية الصافية

 القيمة السوقية



 الفصل الثاني: دراسة حالة "المديرية الفرعية لتوزيع الكهرباء والغاز بالوادي "
 

44 
 

والقيمة  8792ىي مسجمة في ميزانية  الصافية والتيالفوارق بين القيمة المحاسبية  أن( 2-8يبين الجدول رقم )
 (.9.98)بنسبة  8792قد ارتفعت مقارنة بالنسبة لسنة لممباني السوقية الحالية لنفس السنة 

في ميزانية المؤسسة والمقدمة من خمية  الصافية المسجمةن القيمة المحاسبية الفارق بي أن( 1-8يبين الجدول رقم )
( 9493لنسبة لمقيمة القديمة بنسبة )قد ارتفعت با trafikوالقيمة الحالية لنفس السنة لسيارة رونو 8792المحاسبة لسنة 

لقيمة ارتفاع في ا أيضاكما نالحظ  ،(0429)( بنسبة kongooforgorونالحظ ارتفاع القيمة السوقية بالنسبة لسيارة رونو )
بنسبة  (kongoo breakبالنسبة لسيارة رونو ) 8792المسجمة في ميزانية  السوقية عن القيمة المحاسبية الصافية

(9493). 
 MDFبالنسبة لممكتب  )تجييزاتمكتب(العينة  لمتثبيتاتالقيمة السوقية  أسعار( ارتفاع 97-8يبين الجدول رقم )

 ،(7400)بنسبة  ليزر(طابعة)ـالصافية بالنسبةلعن القيمة المحاسبية  القيمة السوقية ( كما انخفضت9479بنسبة )
 .( 74179)عداد التذاكر( بنسبة )ـ حالية لفي القيمة ال ونالحظ انخفاض

سنة وغير ثابتة عند شيء معين  إلىالتثبيتات العينية غير مستقرة من سنة  أنأسعاركل ىذه العمميات تدل عمى 
تغير باستمرار ومن سنة انخفاض القيمة ويكون ال أوالتثبيتات بتغير استمراري عند ارتفاع القيمة السوقية  أسعاروتتغير 

 العادلة.القيمة  إلىسمبيا عمى القياس المحاسبي المستند  يؤثرأخرى ىذاإلى

قيمة  أنالتثبيتات العينية ال تعطي الصورة الحقيقية لممؤسسة بحيث يمكن القول  وأسعارىذه الجداول  أنكما 
 األسعارالقيمة القديمة ليذه التثبيتات وبدورىا تيمل التغيرات الطارئة عمى مستوى  أساساالىتالك محسوبة عمى 

والتقمبات الصارية في الوقت الحالي وبالتالي ال تمثل بعد مستوى حقيقة المركز المالي لممؤسسة وبيذا ال يمكن لموحدة 
 في اتخاذ القرارات المناسبة عمى اعتبار  ذلكاالقتصادية اخذ 

 االستنتاجاتالثالث:المطمب 

و المقابالت الشخصية مع رئيس قسم المحاسبة لممؤسسة محل  المعطيات المقدمة من طرف المؤسسةمن خالل 
الثابتة عمى التكمفة التاريخية  أصوليافي تقييم  أنيااعتمدتنرى  الدراسة  )خوازم ( و رئيس مصمحة الموارد البشرية 

قيمة العادلة وىذا وقمنا بتقييم تثبيتات المؤسسة بال ،لألصلوىذا من خالل طرح االىتالك المتراكم من القيمة الدفترية 
لمضرائب وبعض  الواليةمكتب مراقبة التقييمات لممديرية و  الدولة  أمالكباالعتماد عمى المعمومات من طرف محافظة 

 .الخسارة في قيمتيا أدىإلىىناك بعض التثبيتات ارتفعت قيمتيا الحالية وىذا ما  أنالسوق المتداولة نرى  وأسعارالخبراء 
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 تجنب القيم المظممة  أي،التقييم وفق نموذج القيمة العادلة يعطي صورة صادقة عن قيمة تثبيتات المؤسسة إن
عن تثبيتات  اإلفصاحتساىم في  أنياكما  ،والتضخم لألسعارفي الميزانية وىذا في ظل االرتفاع المستمر 

بيق ىذا النموذج ال يطبق في لكن تط ،المتداولة في السوق  األسعارالمؤسسة بقيمة محاسبية قريبة من 
 : أىمياالمؤسسة محل الدراسة وىذا نظرا لعديد من المعوقات والصعوبات 

 .عدم توفر المكاتب المتخصصة في عممية التقييم المحاسبي لمتثبيتات 

 العادلة.خسائر القيم لمتثبيتات في حالة استخدام نموذج القيمة  أوالجبائية والتي ال تعترف باالىتالكاإلدارة 

  ىذا من خالل القيام بالندوات  المالي،عدم توفر الجو المالئم والمناسب قبل تبني النظام المحاسبي
 فيو.والمحاضرات لمتعريف بو وبما جاء 
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 الفصل:خالصة 
وموقعيا  من خالل ىذا الفصل تم التعرف عمى المؤسسة موضوع الدراسة وىي مؤسسة سونمغاز من خالل مياميا

ثم  وظائفيا،والمديرية الفرعية لتوزيع الكيرباء والغاز بالوادي ومختمف  األمظيمي لممؤسسة الجغرافي وابراز الييكل التن
 .8790،8792قمنا بدراسة عرض ميزانية المؤسسة لسنة 

ة الصافية مع القيمة حيث قمنا في ىذا الفصل من الدراسة بتقييم التثبيتات وىذا من خالل مقارنة القيمة المحاسبي 
نموذج القيمة العادلة يعطينا قيم محاسبية حقيقية قريبة  أنحيث وجدنا  حدى،لكل تثبيت عمى  )القيمةالعادلة(السوقية 

فمو مؤسسة سونمغاز استخدمت ىذا النموذج في تقييم التثبيتات يعطييا صورة صادقة عن قيم التثبيتات التي  الواقع،من 
 تمتمكيا.
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 :الخاتمة
القياس المحاسبي لتثبيتات وفق القيمة العادلة حاولنا معرفة مدى تطبيق ىذا  إلىفي ىذه الدراسة تطرقنا 

كانت القيمة العادلة ىي النموذج  إذاوكان اليدف من ىذه الدراسة معرفة ما  الجزائرية،النموذج في المؤسسات 
 المؤسسة.عمى قيمة التثبيتات في  تأثيرىاالمالئم والمناسب لقياس التثبيتات ومدى 

حيث كانت  المحاسبي،المحاسبية خاصة فيما يخص القياس  اإلصالحاتونظرا بان الجزائر قامت بالعديد من 
تطبيقو  أن إالىناك نموذج القيمة العادلة  أصبح إلصالحاتاالتكمفة التاريخية ىي النموذج الوحيد لمقياس ولكن بعد 

 نشط.توفر سوق  أىميافي البيئة المحاسبية الجزائرية يتطمب توفر شروط معينة من 
ر ىذه من خالل الجانب النظري والتطبيقي ليذه الدراسة وتفسي إليياالنتائج التي يتم التوصل  أىمسيتم معرفة 

من نتائج تقديم جممة من  إليووبناءا عمى ماتم التوصل  األخيرليتم في  البحث، تالنتائج وىذا عمى ضوء فرضيا
 الدراسة.مستقبمية لموضوع  أفاقحات وفتح االقترا

 :نتائج الفرضيات
 التالية.من خالل الفصول السابقة لمدراسة وانطالقا من الفرضيات السابقة الذكر توصمنا الى النتائج 

 التثبيتات.معالجة  scfمن بين استخدامات القيمة العادلة في النظام المحاسبي المالي  :األولىالفرضية  -1
 عن التساؤل المطروح والذي يبحث عن معالجة التثبيتات واإلجابةمن صحة ىذه الفرضية  التأكدتم 

 األول.وذلك بعد العرض النظري لمتثبيتات في المبحث الثاني من الفصل 
 من سنة  ألكثركون بحوزة المؤسسة غير الجارية التي ت األصولىي تمك  الثانية:الفرضية -2

تقتنى بغرض االستخدام وليس  رئيسية،تتسم بثالث سمات  التثبيتات أنتحققت ىذه الفرضية إذ 
تم  وىذا ما ممموس،ليا وجود مادي  لالىتالك،من حيث طبيعتيا وتخضع  األجلإنيا طويمة  البيع،بقصد 

 لمدراسة.إثباتو في الجانب النظري 
طريقة القيمة  SCFطرق القياس المحاسبي المدرجة في النظام المحاسبي المالي  أىممن بين  الثالثة:الفرضية -3

 العادلة.
 .طريقة القيمة العادلة لقياس التثبيتات باستخدامالنظام المحاسبي المالي يسمح  أنتحققت كون 

 الدراسة:نتائج 
  المالية. األسواقيتم اعتمادىا نظرا لعدم جاىزية  العادلة ىي مفيوم جديد عمى مؤسسة سونمغاز والالقيمة 
  الن ىذا يعبر عن الوضعية المالية  العادلة،تقييم ممتمكات المؤسسة االقتصادية وفق القيمة  إعادةيجب

 الدراسة.والحقيقية لممؤسسة محل 
  لممؤسسة. التكمفة التاريخية منذ لحظة دخول التثبيتات أساسالتقييم في مؤسسة سونمغاز يكون عمى 

 
 التوصيات:
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  بو.كبيرة لمقياس المحاسبي وذالك لمدور الحيوي الذي يقوم  أىميةإعطاء 
  ضرورة إعداد برامج تكوين في المحاسبة وتكوين المكونين والمساعدة التقنية وتكيف المؤسسات مع النظام

 المالي.المحاسبي 
  العادلة.ضرورة تعديل التشريعات الجبائية وتقريبيا بما يتوافق مع تطبيق القيمة 
  من اجل الحصول عمى قوائم  المالي،تكييف البيئة االقتصادية الجزائرية مع ما جاء في النظام المحاسبي

  والمالئم.القرار المناسب  اتخاذمالية ذات خصائص نوعية لمساعدة المستخدمين في 
 اسة:الدر آفاق 

الثابتة ومدى إمكانية تطبيق محاسبة القيمة  األصولمن خالل موضوع الدراسة والمتمثل في طرق تقييم 
 اتخاذالقيمة العادلة كوسيمة لمقياس من شانو ان يساعد مستخدمي القوائم المالية في  استخدام أننرى  العادلة،

بل تستخدم التكمفة  الثابتة األصولالمؤسسات الجزائرية ال تستخدم القيمة العادلة في قياس  أنقرارات مالئمة إال 
 .لتثبيتاتوجود سوق نشط خاص با أمامالمشكل مطروح ماىي العوائق التي تقف  التاريخية، وتبقى
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جامعة عبد الحميد بن باديس  ،تخرج مقدمة ضمن متطمبات نيل شهادة ماستر اكاديمي 

 .2016/2017 ،مستغانم 
توافق الرقابة الجبائية المحاسبية ،نصر لعجالي  ،دمحم عباس مزغوني  ،العيد إبراهيمي  -34

جامعة  ،مذكرة إلستكمال شهادة ماستر اكاديمي ، مع مخرجات النظام المحاسبي المالي
 . 2016/2017 ،حمة لخضر الوادي 

في  csfمساهمة النظام المحاسبي المالي  ،خالدي عبد الغني وآخرون  ،قدور نصر  -35
 ،مذكرة لنيل شهادة ماستر اكاديمي  ،قياس وتقييم االداء المالي لممؤسسة االقتصادية 

 . 2017/2018 ،جامعة حمة لخضر الوادي 
اثر بدائل القياس المحاسبي عمى المحتوى االعالمي لممعمومات  ،قوادري عبمة  -36

جامعة سطيف فرحات  ،المحاسبية في ظل تبني الجزائر لممعايير المحاسبية الدولية 
اطروحة مقدمة ضمن متطمبات الحصول عمى شهادة دكتوراه الطور الثالث  ،عباس 

 .2018-2017 ،عموم تجارية 
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اشكالية القياس المحاسبي لمتثبيتات العينية و المعنوية وفق القيمة  ،يجة كروش خد -37
مذكرة مقدة الستكمال متطمبات شهادة الماستر ،العادلة في البيئة المحاسبية الجزائرية 

 .2017/2018 ،جامعة قاصدي مرباح ورقمة ،اكاديمي 
 scfام المحاسبي المالي القياس المحاسبي لعناصر القوائم المالية وفق النظ ،دمحم زايد  -38

 .2014-2013،جامعة الوادي  ،مذكرة تدخل ضمن متطمبت نيل شهادة ماستر  ،
القياس المحاسبي وفق النظام المحاسبي  ،بربري دمحم امين  ،موزارين عبد المجيد  -39

العدد  ،االكادمية لمدراسات الجتماعية واالنسانية  ،المالي في ظل التضخم االقتصادي 
19 ، 2018 . 

اثر اختالف بدائل القياس  ،بدر الدين اليمان  ،زين العابدين مراد ،نبيل لوداجي  -40
جامعة ،مذكرة لنيل شهادة ماستر اكديمي،المحاسبي المالي عمى عرض القوائم المالية 

 .2017/2018 ،حمة لخضر الوادي 
زانية ( دور القيمة العادلة في تحقيق مصداقية قائمة المركز المالي ) المي ،هيبة طبيش -41

جامعة العربي بن  ،مذكرة مكممة ضمن متطمبات نيل شهادة ماستر اكاديمي  ،لممؤسسة 
 . 2015-2014 ،مهيدي ان البواقي 
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 مدٌرٌة أمالك الدولة لوالٌة الوادي      

 دراسة وتحلٌل السوق العقارٌة المحلٌة

 -األراضً المعدة للبناء -

                                                                                                                     

 88/88/8887  الوضعٌة موقوفة إلى غاٌة :

 

 
 الوضعٌة

 

  دج() 8شوكة األسعار بـ: م
 األراضً المجهزة مـالحظــــات

 )المهٌئة(
 األراضً غٌر المجهزة

 )المهٌئةغٌر (

دج إلى  70888088من  بلدٌة مقر الوالٌة

 دج 880788088

 / دج 70888088دج إلى  80788088من 

دج إلى  778088من  الدائرةبلدٌة مقر 

 دج 70788088
 / دج 70788088دج إلى  888088من 

دج إلى  888088من  بلدٌات أخرى

 دج 70788088
 / دج 70888088دج إلى  888088من 

أراضً ذات قٌمة 
 عمرانٌة مرتفعة

دج إلى  80788088من 

 دج 870888088
 880888088دج إلى  80788088من 

 دج
/ 

 مالحظة :

البٌاضة ، الرباح ، إمٌه ونسة، حاسً خلٌفة ،  (ر المتر المربع بالبلدٌات مقر الدوائرتخص أسعا -8

 )المقرن ، الدبٌلة ، قمار ، الرقٌبة، جامعة 

إلى األسعار المطبقة )الطالب العربً، المغٌر  (تخضع بعض األراضً بكل من البلدٌات مقر الدوائر  -8

 الخصائص. بالبلدٌات األخرى وذلك نتٌجة لبعض 

بالبلدٌات مقر الدائرة  إلى األسعار المطبقة)تغزوت ، كوٌنٌن  (تخضع بعض األراضً بكل من بلدٌتً  -8

 ودائرة الوادي.  ، وذلك لمتاخمتهما لكل من دائرة قمار
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