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  شكر وعرفان
الحمد هللا الذي بنعمتھ تتم الصالحات حمدا كما ینبغي لجالل وجھھ وعظیم سلطانھ نحمده 

  ونشكره كثیرا على توفیقھ لنا إلتمام ھذا العمل المتواضع

لة وخیر الدعاء وخیر النجاح وخیر العمل والثواب وخیر سأنسألك خیر الم اللھم انا
حسناتك وثبت إیماننا وارفع درجاتنا في الجنة  الممات وثبتنا على دینك وثقل موازین

وتقبل صالتنا واغفر خطایانا ونسألك العال في جناتك الفردوس األعلى وصلى اهللا وسلم 
  على خیر الخلق سیدنا محمد صلى اهللا علیھ وسلم أما بعد

ن نتوجھ بالشكر الجزیل الى كل من قدم لنا ید العون من األساتذة الكرام وكل من ساعدنا م
ثم نتقدم بالشكر الجزیل و الخاص الى األستاذ ، بعید او قریب في انجاز ھذه المذكرة

خر جھدا لمساعدتنا في انجاز ھذا العمل من خالل دالذي لم ی "زكریا دمدوم"المشرف  
مساندتھ  ودعمھ لنا من خالل توجیھاتھ ونصائحھ القیمة وعلى المجھودات التي بذلھا 

  معنا طیلة السنة 

" داھم علي" یفوتنا ان نتقدم بالشكر الجزیل والعرفان بالجمیل واالمتنان الى السیدكما ال
  .على مده لنا ید العون والمساعدة وتواضعھ معنا من اجل إجراء الدراسة المیدانیة 

كما نتقدم بالشكر المسبق ألعضاء لجنة المناقشة الذین قبلوا وتحملوا عناء قراءتھا 
ھم وتصحیحاتھم لألخطاء والنقائص في سبیل تحصیل اكبر ومناقشتھا وعلى مجھودات

  استفادة من الدراسة 

والشكر العمیق لكل من ساھم من قریب او بعید في إتمام ھذا العمل المتواضع اشكر كل 
 ھؤالء و جزاھم اهللا كل خیر

  

  

  

  

  

  

  

  



  االهداء
  )وقل اعملوا فسريى اهللا عملكم ورسوله واملؤمنون: (قال اهللا تعاىل

  .احلمد هللا الذي علم االنسان أن وسيلته الكفاح وغايته النجاح

إىل من بلغ الرسالة وأدى األمانة ونصح األمة نيب الرمحة، ونور العاملني سيدنا حممد صلى اهللا 
  .عليه وسلم

  ....اهدي مثرة جهدي هذا 

عليها والقلم من يعجز اللسان على الثناء  ، إىل إىل من إجتهدت وحرصت على نشأيت وتربييت،
عن وصف فضلها، إىل من محلتين وهنا على وهن، سهرت لسهري وفرحت لفرحي واحتضنت 

  .حفظها اهللا "أمي الغالية" األحزان من أجل سعاديت، إىل من جعل اهللا اجلنة حتت قدميها

إىل من أكن له اهليبة والوقار، إىل من علمين العطاء بدون إنتظار، إىل من أمحل لقبه بكل 
ار، من علمين مواجهة الصعاب وعلمين أن احلياة جتارب وشجعين على املثابرة واإلجتهاد، افتخ
   .حفظه اهللا" أيب الغايل"إىل 

 .،زوجيت الغالية ، من مجعين ا القدر إىل 

  حفظها اهللا  *الني *نيت أب  كبدي ةإىل قرة العني وجة الفؤاد فلذ

  )اجمد ،  امري، رنا ، رائد ( وابنائه إىل أخي 

 عون يف اجناز هذا العمل املتواضعاىل كل من مد لنا يد ال

  مرتضى          ....إىل من احتوم ذاكريت ومل حتتويهم مذكريت 

  
  



   اإلهداء
ىل اهناء هذا العمل املتواضع  ي وفقين  رب اشكره ا ر يل ا ل وا رس يل الس ي  دي ،امحلد  ا اهدي مثرة 

  هذا اىل من 

  "وقضى ربك اال تعبدوا اال اياه وبالوالدين احسانا"قال فيهما تعاىل  

تعلميي ***  ىل  ي سهر  مام  وا ي وهبين لك مامي حىت احقق  آما واىل من اكن یدفعين قدما حنو  اىل ا
  ..حفظه هللا ..  ايب الغايل.. هبتضحيات

اهنا ومغ*** يل بعطفها وح دقت  ايت اىل اليت تعبت وشقت اىل من اكنت سندي وا رتين حبهبا وبتوجهياهتا طي ح
ن لها لك حلظة سعادة اىل قرة عيين  ليايل ومن اد   .حفظها  ..  ايم الغالية..وسهرت ا

ي مه خفر يل بوجودمه أخويت وأخوايت  إىل ***    .يف احلياة  ا

ديت***  ب  الغالية  اىل    .امعرهيف هللا  أطال  زی

يت الغالية ىل ا *** ا ذریة صاحلة، خطي ة سعيدة ورزق اة زوج   اسأل هللا أن هيبنا ح

االيت   أعاميم األعزاء أقاريباىل اكفة  ***   .حفظهم هللا وأخوايلو

رب واحلياة اكفة  *** ايئو   أصدقايئاىل رفقاء ا مك  أداممك.    أح   .هللا ور

اء اكنوااىل من  *** ت و اسعد أمجلو مجعتنا  يل زمالء دراسة بدون است ر لحظات  ا   .وفقمك هللا  ا

رايس اىل من اك السند والرفقة  ***   الطيبة طي املشوار ا

دي اىل  كرمي  األستاذكام اهدي مثرة  ي اكن  -زر دمدوم–ا لرمغ  األملا مثني   ه ا واملعرفة لنا بتوفريه لنا اكمل وق
ا رضاهمن مسؤولياته حفظه هللا ور   .ه ووفقه ملا 

ه مجيع الطلبة  د م ستف فعا  ري ارجو من هللا تعاىل ان جيعل معلنا هذا    .ويف 
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  مقدمة 

تعترب املعلومات احملاسبية من أهم املعلومات املساعدة يف عملية اختاذ القرارات املناسبة يف شىت امليادين، 
ومـع  . وقد عرفت احملاسبة اهتماما متزايدا و هذا راجع إىل حاجات اتمع و تطوراته االقتصادية و السياسية

ات، وظهور ما يعرف باملؤسسات العابرة للقـارات، و املتعـددة   بداية القرن العشرين و كرب حجم املؤسس
اجلنسيات، و كذا املنظمات االقتصادية الدولية مثل املنظمة الدولية للتجارة، وصندوق النقد الدويل، أصبحت 
 احملاسبة أهم وسيلة تربط بني خمتلف متعاملي املؤسسة، وقد كان الختالف األنظمة احملاسبية بني الدول و هذا
هو السبب املباشر إلنشاء حماسبة دولية موحدة يف خمتلف دول العامل، وهذا لتسهيل عمليات االنتشار ومقارنة 

  . القوائم املالية وقراءا دون التأثر باختالفات السياسية والثقافية بني هذه الدول

 اقتصادسياسة  نتهجتوا االشتراكيويف أواخر الثمانينات وبداية التسعينيات ختلت اجلزائر عن النظام 
  إعادة النظر يف املخطط احملاسيب الوطين  استوجبالسوق، مما 

) PCN(،هنا بدأ البحث عن النظام الذي يتالئم مع  ، حيث بدأت تظهر فيه جمموعة من العيوب و النقائص
   اإلصالحات االقتصادية يف اجلزائر من جهة، وكذا مع العوملة االقتصادية 

يكن هناك حل إال التوجه حنو احملاسبة الدولية، واعتماد املعايري احملاسبية الدولية ، فلم أخرى  من جهة
.  

سـنة  ) SCF(وقد كانت أهم اإلصالحات احملاسبية بإصدار مشروع النظام احملاسـيب املـايل       
م، الذي يتضمن جمموعة جديدة من قواعد سري احلسابات، و كذا جمموعة جديدة من طرق وأساليب 2006

حيث مت املصادقة عليه من ) SCF( م، أهم حمطة بالنسبة للنظام احملاسيب املايل 2007قييم، و كانت سنة الت
م، وقد جاء النظام دف إبراز صورة وفيـة  2010طرف الس الشعيب الوطين، وبدأت إلزامية تطبيقه سنة 

بصفة شاملة وموحدة، حيث يعد  د طرق التقييميوصادقة حول الوضعية املالية للمؤسسة، وعلى ضوئها مت حتد
ال التثبيتـات  وإعادة تقييم التقييم أبرز إشكال تعاين منه املؤسسات اجلزائرية كون أن الطرق التقليدية يف تقييم 

آثار و انعكاسات سلبية على كـل مـن املنشـأة     تقدم صورة صادقة للوضعية املالية للمؤسسة وتؤدي إىل
يف إبراز تأثريات احمليط اخلارجي على ثروة املؤسسة من  التقييماعد إعادة ومستخدمو القوائم املالية، حيث يس



 مقدمــــة
 

 ب 
 

و تعتـرب   ،جهة وكذا التغريات اليت حتدث يف ثروة املؤسسة من جهة أخرى ومن اجل إعطاء صورة صـادقة 
قيـام  التثبيتات العمود الفقري يف املؤسسة حيث تعترب من أهم العوامل األساسية اليت تعتمد عليها املؤسسة لل

را ألمهيتها فهي تعد أكثر جمموعة مسها التغيري، نظبنشاطها لذا خصص هلا النظام احملاسيب املايل اموعة الثانية 
سواء بالزيادة أو بالنقصان من املوضوعات اجلدلية يف عصرنا احلايل لكن من الواضح  حيث أن تقييم التثبيتات

  أن هناك اتفاق بني 

عن إصدار معايري احملاسبة املالية يف الدول املختلفة على ضـرورة التقيـيم    املسؤولةسبية احملاسبني واهليئات احملا
  :و من هذا املنطلق نطرح اإلشكالية التالية . وإعادة التقييم

  : األساسية اإلشكاليةطرح 

 ، لقد ركز النظام احملاسيب املايل على ادراج األصول واخلصوم يف احلسابات وفق قواعد خاصة للتقييم
هذا ميكن طـرح اإلشـكالية    خاللومن مصداقية وشفافية ملستخدميها  أكثريعطي املعلومة احملاسبية  وهذا ما

  :التالية

يف املؤسسات االقتصادية اجلزائرية كيف يتم تقييم وإعادة تقييم التثبيتات وفق النظام احملاسيب املايل 
  ؟ 

  :ولإلجابة على هذه اإلشكالية ميكن التطرق إىل األسئلة الفرعية التالية 

  يري احملاسبية الدولية و النظام احملاسيب املايل ؟ املقصود بالتثبيتات من منظور املعاما هو 

  ؟ 16تقييم التثبيتات يف ظل النظام احملاسيب املايل واملعيار احملاسيب الدويل رقم  إعادةكيف يتم 

 تم املعاجلة احملاسبية إلعادة تقييم التثبيتات وكيف يتم حساب اقساط االهتالكات اجلديدة بعد كيف ت
  التقييم ؟ إعادة

  :الفرضيات 
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  دف إىل تنظيم يعرف النظام احملاسيب املايل على انه جمموعة متسلسلة من العمليات يف املؤسسة اليت
  .عية والصادقة للوضعية املالية للمؤسسة وتبويب معلوماا املالية بصفة تعكس الصورة الواق

  ا أصول ملموسةينتظـر منـها    او حتت رقابتها يف حوزة املؤسسةوغري ملموسة تعرف التثبيتات بأ
 .يتم تقييمها وفقا للنظام احملاسيب املايل وكذا املعايري احملاسبة الدولية حتقيق منافع اقتصادية 

 مـال   رأسيف أو االخنفاض الزيادة  إىلب النظام احملاسيب املايل تؤدي عملية اعادة تقييم التثبيتات حس
 .املؤسسة وبالتايل التاثري عن نتيجة السنة املالية 

  :املكاين والزمين للدراسة  اإلطار

  :املكاين  اإلطار

  الكائن مقرها ببلدية البياضة ) الفرينة والنخالة(دراسة حالة مبؤسسة سوفيا للصناعات الغذائية 

  :الزمين  اإلطار

اما فيما خيص الدراسة امليدانية امتدت  ، 2019-2018بدأت الدراسة يف النصف الثاين من املوسم اجلامعي 
  . يف املؤسسة  2019ماي  10افريل اىل غاية  20من 

   :البحث  أمهية

  :تكمن امهية البحث يف النقاط التالية 

 نظام احملاسيب املايلتوضيح طرق التقييم وإعادة التقييم التثبيتات يف ظل ال.  

 تبيان أمهية التثبيتات يف املؤسسة وانعكاسات إعادة تقييمها وأثره احملاسيب واجلبائي. 

  :  البحث  أهداف

  إزالة الغموض حول التساؤالت املطروحة.  



 مقدمــــة
 

 د 
 

  2019للتثبيتات العينية يف اطار قانون املالية  معرفة طبيعة التقييم وإعادة التقييم. 

  

  :يف الدراسة  املنهج املتبع

لك قصد الوصـول إىل   وذ ،نظرا لطابع البحث وقصد اإلحاطة مبختلف جوانبه ومعاجلة اإلشكالية املطروحة 
من خالل عرض شامل إلعـادة تقيـيم التثبيتـات    الوصفي التحليلي مت استخدام املنهج  ،األهداف املرجوة 

   .لها وفق للنظام احملاسيب املايلواهتالكها وكيفية تسجي

  :وبات الدراسة صع

  :يلي  متثلت صعوبات البحث فيما

تقييم التثبيتات حسب النظام احملاسيب املايل كون هـذا   إعادةقلة املراجع اليت تعاجل موضوع :  اجلانب النظري
  .األخري حديث الدراسة من طرف اخلرباء والباحثني يف اال احملاسيب 

هذا راجع إىل شح املعلومات املقدمة من طرف املشرفني علـى  صعوبة الدراسة امليدانية و :اجلانب التطبيقي 
  املؤسسة حمل الدراسة 

   :منوذج البحث 

 لغرض اإلجابة عن اإلشكالية الرئيسية واألسئلة الفرعية للبحث مت تقسيم هذه الدراسـة إىل فصـلني   
اسـيب وإعـادة تقييمهـا    حيث تناولنا يف الفصل األول دراسة نظرية عامة للتثبيتات وأنواعها وتسجيلها احمل

وكذا املعاجلـة احملاسـبية    كما حاولنا تقدمي مفهوم النظام احملاسيب املايل ،واهتالكها بعد عملية إعادة التقييم 
كما ختمنا الفصل بتقدمي دراسات سابقة حول مدى انعكاسات إعـادة   ، للتثبيتات وفق النظام احملاسيب املايل

باملقابل مت التطرق يف الفصل الثاين الذي ميثل دراسة تطبيقية مقتبسة من  ،سسةييم على اجلانب احملاسيب للمؤالتق
      .التقييم لتثبيتاا  إعادةجتسد عملية  اليتمؤسسة سوفيا للصناعات الغذائية 



  

    
  

مدخل إلعادة تقييم : الفصل األول
التثبيتات
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  : متهيد 

طـط احملاسـيب   الذي يعوض ويلغي املخ 2007سنة  اجلزائر إصدار النظام احملاسيب املايل تلقد عرف
لك متاشيا مع التطورات االقتصادية الراهنة وتكريسها النضـمام اجلزائـر القتصـاد    وذ 1975الوطين لسنة 

نظام إعادة صياغة للمخطط الوطين من خالل عملية التحديث وهو يف حقيقة األمر حيث ميثل هذا ال ،السوق
الـيت     IFRSلك اعتمادا على املعايري الدولية الولوج اىل االقتصاد العاملي وذ تغيري يف الثقافة احملاسبية وحماولة

م حيدد بوضوح املبـادئ  فهو نظا ،تشكل املرجع األساسي هلا باعتبار أا مطبقة من طرف خمتلف دول العامل
لك من اجل التقليل من األخطار وإعطاء صورة صـادقة  ه التسجيل احملاسيب للمعامالت وذوالقواعد اليت تواج

  .للقوائم املالية من خالل التقييم وإعادة التقييم التثبيتات 

ــةوسنسلط الضوء من خالل هذا الفصل على دراسة  إعادة تقييمها التثبيتات بأقسامها الثالث وكذا  النظري
  :ثالث مباحث كالتايلوتسجيالا احملاسبية يف ظل النظام احملاسيب املايل وبالتايل مت تقسيم هذا الفصل إىل 

   .اإلطار النظري إلعادة تقييم التثبيتات :املبحث األول 

  .املعاجلة احملاسبية للتثبيتات وفق النظام احملاسيب املايل : املبحث الثاين

   .الدراسات السابقة و مقارنتها مع دراستنا احلالية:  املبحث الثالث
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 اإلطار النظري إلعادة تقييم التثبيتات : ملبحث األول ا

املعيار احملاسـيب   ،تعريف دراسة التثبيتات وفق للنظام احملاسيب املايل إىلسيتم التطرق يف هذا املبحث 
  التثبيتات وفق النظام احملاسيب املايل تقييم  إعادة إىلكما سيتم التطرق  ،16الدويل رقم 

  دراسة التثبيتات وفق للنظام  احملاسيب املايل : األول  املطلب

تعرب التثبيتات عن جمموعة الوسائل االقتصادية اليت اقتنتها املنشآت بغرض احلصول على منافع اقتصادية 
 3ستعماهلا يف املساعدة على ذلك وهنـاك  مستقبلية منها، ويكون ذلك باستخدامها يف العملية اإلنتاجية أو با

  . أنواع من التثبيتات

 التثبيتات املعنوية .  
 التثبيتات العينية.  
 التثبيتات املالية.  

  التثبيتات املعنوية : األول الفرع

   :مفهوم التثبيتات املعنوية : أوال

  1:عرف النظام احملاسيب املايل التثبيتات املعنوية على أا

ديد غري نقدي و غري مادي، مراقب ومستعمل يف إطار أنشطة العادية، واملقصود منه أصل قابل للتح   
مثال احملالت التجارية املكتسبة، والعالمات، وبرامج املعلوماتية أو رخص االستغالل األخرى واإلعفـاءات،  

  .و الصناعي الل التجاريغاريف تنمية حقل منجمي موجه لالستومص

  2: رعية للتثبيتات املعنوية دراسة احلسابات الف: ثانيا

هي النفقات النامجة عن طور التنمية ألي مشروع داخلي تثبيتـا   : للتثبيت مصاريف التنمية القابلة 203/ح
  : معنويا يف احلاالت اآلتية

                                         
  .8، ص،2009مارس  25ه املوافق ل  1430ربيع األول عام  28رار املؤرخ يف ق ، 19اجلريدة الرمسية للجمهورية اجلزائرية العدد  1
  .41ص ، 2009، مؤسسة الفنون املكتبية واملطبعية اجلزائر. خمطط النظام احملاسيب املايل اجلديد املستمد من املعايري احملاسبة الدولية،  لبوز نوح 2
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  .إذا كانت تلك النفقات ذات صلة بعمليات نوعية مستقبلية تنطوي على حظوظ كبرية لتعليق مردودية شاملة

كيان ينوي وميتلك القدرة التقنية واملالية وغريها إلمتام العمليات املرتبطة بنفقات التنمية أو استعماهلا إذا كان ال
  . أو بيعها

  . إذا كان ميكن تقييم النفقات بصورة صادقة -

ها أو إنتاجها شرائأنظمة إعالمية تقوم املؤسسة ب وهي عبارة عن: برامج اإلعالم اآليل وما يشاها:  204/ح
  . اخليا أي داخل املؤسسةد

ونعين ذا النوع من األصول غـري  : التوكيالت واحلقوق املماثلة، براءات، العالمات الرخص:  205/ح
أو منتوجها  االختراعهي حقوق تكتسبها أصحاا املبدعون كحقوق الطبع والنشر وبراءات : امللموسة ما يلي

ذلك من األموال غري امللموسة ولكنها بصدد حق االستعمال أو  كاألمساء التجارية والعالمات التجارية إىل غري
االمتياز الذي مينحه املبدع أو منتجيه إىل شخص آخر لتحقيقه على أرض الواقع سواء بيع هذا احلق أو إجياره 
ملدة زمنية معينة وكل ذلك شخص آخر لتحقيق على أرض الواقع سواء بيع هذا احلق أو إجياره املـدة زمنيـة   

  .ةمعين

  1:ويعرف كما يلي: احملل لشهرات االقتناءفرق : 207/ح

تعترب أهم عناصر األصول غري امللموسة أي كقيم ثابتة معنوية وتتسم كذلك بالتعقيد يف عملية تقييمها حيث  
ـ ال ميكن شراؤها منفردة كغريها من األصول سواء امللموسة أو غري امللموسة بينما ميكن تقييمها يف  االت ح

تمثل يف حاالت االندماج أو بيع الشركات حيث يعترب الفرق بني مبلغ شراء الشركة برمتها واألصول نادرة ت
  سعر شراء املؤسسة القيمة صافية لألصل أي شهرة احملل ل الصافية للمؤسسة منقوص منها االلتزامات

ة امللموسة واليت مل تذكر مجيع القيم الثابت: وتتمثل فيما يلي) معنوية(قيم ثابتة أخرى غري ملموسة : 208/ح
  .ضمن احلسابات السابقة ونذكر منها على سبيل املثال حق اإلجيار

  
                                         

صفحة ، اجلزائر ، 2010، ديوان املطبوعات اجلامعية ،  املايل اجلديد واملعايري احملاسبية الدوليةاحملاسبة املعمقة وفقا للنظام احملاسيب، هوام مجعة 1
42. 
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  1التثبيتات العينية : الثاين  الفرع

التثبيت العيين هو أصل عيين حيوزه الكيان من أجل اإلنتاج، وتقدمي اخلـدمات   : مفهوم التثبيتات العينية أوال
 ،اليـة عد مدة السنة املبإىل ما  استعماله، والذي يفترض أن تستغرق مدة واإلجيار واالستعمال ألغراض إدارية

  كما يسجل حماسبيا ككل األصول بتكلفة االقتناء أو بتكلفة اإلنتاج إذا مت اجنازه يف املؤسسة بعينها  

  2وطبقا للقاعدة العامة لتقييم األموال، يدرج التثبيت العيين أو املعنوي يف احلسابات كأصل 

  .مستقبلية مرتبطة به إىل الكيان اقتصاديةكان من احملتمل أن تؤول منافع  إذا•  

  إذا كانت تكلفة األصل من املمكن تقييمها بصورة صادقة •  

  .تطبيق املبادئ اآلتية لتجميع األموال العينية أو الفصل فيها بينها -4-121املادة • 

كانت مستهلكة متاما يف السـنة املاليـة الـيت يـتم      ميكن أن تعترب العناصر ذات القيمة الضعيفة كما لو•  
  . يف احلسابات يف شكل تثبيتات جتدر الاستخدامها، وأغلبية فإا 

تدرج قطع الغيار ومعدات الصيانة ذات اخلصوصيات يف احلسابات على شكل تثبيتات إذا كان اسـتعماهلا  • 
  .مرتبط بتثبيتات عينية أخرى

ا خمتلفة أو كانت توفر منـافع   انتفاعلة إذا كانت مدة وانت عناصر منقتعاجل مكونات أصل كما لو ك•  
  . حسب وترية خمتلفة اقتصادية

   دراسة احلسابات الفرعية للتثبيتات العينية: ثانيا

  3 :وينقسم هذا احلساب إىل  القيم الثابتة املادية  21/ح

فهناك أراضي تشتري بقصـد البيـع    هناك عدة أنواع األراضي حسب املفهوم احملاسيب :أراضي   211/ح
قصد البناء وهنـاك  بن األراضي كمخزونات وهناك أراضي وخاصة يف الوكاالت العقارية ويعترب هذا النوع م

                                         
 .206ص،اجلزائر  ، 2015 ، الطبعة الثانية ،منشورات كليك، الواضح يف احملاسبة املالية وفق املعايري الدولية، بن ربيع حنيفة 1
 )50-47(لبوز نوح مرجع سابق ص  2
 8ريدة الرمسية مرجع سابق ص اجل 3
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أراضي أخرى تقتين لوجود مناجم فيها كاحلجارة وأنواع أخرى وتسمى املقالع وهذا النوع مـن األراضـي   
ة املقتناة دف البناء غري القابلا فيه من منجم بينما األراضي تالك السنوي بسبب استنفاذ مهخاضع حلساب اإل

تالك وحىت وإن فرضنا وجود مبىن فإن تقنيات احملاسبة تفرض الفصل بني قيمة األرض واملبين ألن األرض هلإل
تالك وتقييم تكلفة األرض جبمع كل النفقات اليت صرفت يف احلصول على األرض وجتهيزها هغري خاضعة لإل

  :خدام وعادة ما تكون هذه النفقات على النحو التايلالست

  سعر الشراء  .1

  تكاليف العقد  .2

 الظاهرة  والنفقاتتكاليف والرسومات التكاليف يئة األرض للهدف املقصود منه  .3

  1: تنظيم ويئة األراضي/ ح

تصرفها املؤسسة  التعلق ذه النقطة أن هناك بعض النفقات اليت 16 املعيار الدويل للمحاسبة اعتربلقد 
على األراضي وال تدخل ضمن تكلفتها كحفر أبار مياه للسقي مثال حيث اعتربت أصال يف حد ذاا قـابال  

  .تالك على العمر الزمين املقدر هلا وتسمى حماسبات تنظيم ويئة األراضيهلإل

سها أو من طرف مقاول من وهي كل التثبيتات املقتناة أو املنجزة من تلقاء املؤسسة نف 2: بناءات: 213/ح 
  . خارج املؤسسة وتتضمن تكلفة املبىن من 

  . سعر تكلفة الشراء إن كان جاهزا 1

  .أعباء العمال، مواد البناء والتكاليف اإلضافية 2

  .أتعاب املهندسني وتراخيص البناء وكل التكاليف اليت تصرف على املبىن 3 

  

                                         
 50لبوز نوح مرجع سابق ص  1
 208بن ربيع حنيفة مرجع سابق ص  2
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  :بات تقنية، عتاد، ومعدات صناعيةيترک: 215/ح 

كون أيضا ترکیبـات تقنيـة يف   قد تكون القيم الثابتة كأصول عقارية إما يف شكل أراضي أو بناءات وقد ي 
  . منقوال أحيانا كأفران األجر اعتبارهاكات ضخمة أو عتاد صناعي ومعدات لصيقة باألرض يصعب بشكل ش

  1:قيم ثابتة ملموسة أخرى: 218/ح

الثابتة امللموسة العقارية بصفة منفصلة كاألراضي والبناءات ويئة ذكر القيم :يف النظام احملاسيب املايل   
األراضي باإلضافة إىل التركيبات التقنية اللصيقة باألرض بينما مل يذكر القيم الثابتة امللموسـة املنقولـة أوال   

الـيت ال  لكثرا وعدم إمكانية حصرها وثانيا صعوبة حتديد صفتها كقیم ثابتة يف بعض األحيان كاألدوات 
تالك ونذكر من بني القيم الثابتة اليت ميكن ضمها هلذا هتعترب قيم ثابتة إذا كانت منفردة أي أصل ثابت قابل لإل

  . االسترجاعاحلساب حلسابات فرعية مستقبال معدات النقل، جتهيزات املكتب، األغلفة القابلة 

  املالية التثبيتات : الثالث  الفرع

  2:املالية مفهوم التثبيتات : أوال 

تكون األصول املالية اململوكة ألي كيان من الكيانات، من غري القيم العقارية املوظفة واألصول املاليـة  
األخرى املذكورة يف شكل أصول مالية جارية، حمل إدراج حسابات التثبيتات تبعا لنفعيتها وللـدواعي الـيت   

  : ى الفئات األربعة اآلتيةكانت سائدة عند اقتنائها أو عند تغيري لوجهتها، يف إحد

سندات املسامهة واحلسابات الدائنة امللحقة اليت يعد إمتالكها الدائم فيدا لنشاط الكيان، خاصة وأا   -  أ
تسمح هلا بان متارس نفوذا على الشركة اليت تصدر السندات، أو أن متارس مراقبتها، املشـاركة هلـا، أو   

  . املؤسسات املشتركة
نشاط احملفظة املوجهة لكي توفر للكيان على املدى الطويل بقدر أو بأخر مردودية السندات املتبقية ل    - ب

 . مرضية، لكن دون التدخل يف تسيري الكيانات اليت متت احليازة على سنداا
  . السندات املثبتة األخرى اليت متثل أقساط رأس مال أو توظيفها ذات أمد طويل اليت ميكن للكيان  - ت

                                         
 50لبوز نوح مرجع سابق ص  1
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  .ا أو تعيني عليه ذلك االحتفاظ، أو ينوي استحقاقهال أجل االحتفاظ ا حىت حلو  -  ث
 القيام ببيعها يف األجل هالقروض واحلسابات الدائنة اليت أصدرها الكيان واليت ال ينوي أو اليسع - ج

   16دراسة التثبيتات وفقا للمعيار الدويل رقم : الثاين  املطلب

 16والذي عوض املعيار احملاسيب  1993يف ديسمرب صدر هذا املعيار عن جلنة معايري احملاسبة الدولية 
 ،1998، متت مراجعته بني عـامي  1982احملاسبة عن املمتلكات واملنشآت واملعدات الذي صدر يف مارس 

مت مراجعة املعيار من طرف الس  2003تفسريات ختص املعيار، ويف ديسمرب  3وقد أصدرت جلنة  ،2000
  .ومنذ ذلك الوقت مل يعدل املعيار وأدجمت فيه التفسريات السابقة،

  :هدف املعيار

إىل وصف املعاجلة احملاسبية للممتلكات، املنشآت، املعدات ويشمل  IAS) 16( يهدف املعيار احملاسيب الدويل 
  1:ذلك 

  باألصول وتسجيلها يف الدفاتر  االعترافتوقيت  
  منوذج إعادة التقييم منوذج التكلفة و باستخدامجتديد القيم الدفترية املعدلة لألصل  
  ا فيما يتعلق بتلك القيم  اخنفاضأعباء األمالك وخسائر قيمة األصل اليت يعترف  
 متطلبات اإلفصاح 

  :نطاق املعيار

يتناول املعيار املعاجلة احملاسبية للممتلكات، املنشآت، املعدات، وغريها من األصول الثابتة شـامال مـا هـو    
واألمالك املنشأة أو مطورة للمستقبل ) IAS17( قتضى عقد إجيار متويليمستحوذ عليه من أصول مستأجر مب

  : وال ينطبق هذا املعيار على ما يلي) IAS40( استثمارامللكية  استعماهلايف 

     ا تعاجل وفقا ملعيار التقـارير املاليـة الدوليـةا حمازة بعرض البيع ألاألصول غري املتداولة املصنفة على أ
)IFRS5 .(  

                                         
 653ص  2006 5الدار اجلامعية اإلسكندرية مصر ج.ة معايري احملاسبة موسوع. طارق عبد العايل محاد 1
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 41"ول البيولوجية املتعلقة بالنشاط الزراعي انظر إىل معيار الزراعة رقم األص  "A  

  التعدين مثل الزيت وغاز الطبيعي  واحتياطيحقوق التعدين  -

  .املوارد غري املتجددة املماثلة -

  1: وتتمثل فيما يلي: املفاهيم األساسية

 الك هـت اإله يف امليزانية وبعد ختفيضه بقيمة جممع وهي قيمة األصل الذي يتم إثبات:  القيمة الدفترية املعدلة
  ).36اريمع(يف األصول  اخنفاضوأي خسائر  املتراكم

 على أصل ما أو إنشاؤه داخليا أو القيمة  لالستحواذهي مقدار النقود أو ما يف حكمها املدفوعة : التكلفة
  .أو اإلنشاء االستحواذما يف وقت للحصول على أصل  آلخرين بإعطائهالعادلة ألي مقابل فخر تقوم املنشأة 

 وهي القيمة اليت ميكن من خالهلا تبادل أصل بني أطراف مستقلة ومطلعة على املعلومـات  : القيمة العادلة
  .املتصلة بالصفقة يف عقدها وفقا آلليات السوق

 ا م االحتفاظهي أصول غري نقدية ليس هلا جوهر أو مضمون مادي ويتم : األصول غري امللموسة ن أجل
إنتاج أو توريد السلع أو اخلدمات أو للتأجري لآلخرين أو ألغراض إدارية، وهي قابلة للتعرف عليها وتتحكم 

  . فيها املنشأة نتيجة ألحداث ماضية، ويتوقع أن تتدفق منها منافع اقتصادية يف املستقبل 

  على ذلك النقدية واحلسابات  هي أصول مبالغها ثابتة من حيث وحدات العملة واألمثلة :األصول النقدية
  .املدنية وأوراق القبض

 ا  االحتفاظهي أصول مادية هلا عمر مقيد متوقع يزيد على عام واحد يتم  :املمتلكات واملصنع واملعدات
األصول الثابتة،  اسما لألغراض إدارية ومن الشائع أن يطلق عليها أيضا  االحتفاظأو يتم  لآلخرينلتأجريها 
  . ألكثر من فترة مالية واحدة استخدامهايستمر  ويتوقع أن

 ألصل ما على مدار عمرها املقيد لإلهالكهو التوزيع املنتظم للقيمة القابلة  :اإلهالك  

                                         
 588طارق عبد العايل محاد مرجع سابق ص  8
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  قيمة ( لالستردادهي مقدار الزيادة يف القيمة الدفترية املعدلة ألصل معني عن قيمة القابلة  :اخنفاضخسارة
  ). املنفعة املستقبلية املتوقع منه

  1:باملمتلكات املنشآت واملعدات االعتراف

  :باملمتلكات، املنشآت واملعدات يتطلب وجوب توفر جمموعة من القواعد على النحو التايل االعترافإن 

 .ببنود املمتلكات، املنشآت واملعدات كأصول عندما يكون حمتمال االعترافجيب  .1
 .عن األصول إىل املنشأة  املستقبلية املتولدة االقتصاديةأن تتدفق املنافع    -  أ

 .أن يتم قياس تكلفة األصل مبوثوقية  - ب

  ا كأصل االعترافوهذان الشرطان مها اللذان جيب توفريمها يف البنود اليت يتم 

جبميع تكاليف املمتلكات، املنشآت واملعدات يف القوت الذي يتم فيه حتملها، ويتمثل هـذه   االعترافيتم  .2
  :التكاليف فيما يلي 

األصل، وهي التكاليف اليت تنفق يف سبيل احلصول على األصل حـىت   اقتناءيف اليت يتم حتملها عند التكال   - أ
، ويطلق عليها التكلفة التارخيية، ويشمل ذلك تكاليف الشراء تكاليف النقل، تكاليف لالستخداميصبح جاهزا 

وأي تكاليف أخرى مثل تكلفة  والضرائب التسجيلجتهيز املوقع، مصاريف املناولة، الرسوم اجلمركية، رسوم 
حتسني األرض او الضرائب املدفوعة يف األتاوى بسبب مد الرق أو األرصفة فتعترب عند الدفع جزء، من مثـن  

 .األرض 
الفوائد اليت متثل تكـاليف   االعتبارتكاليف بناء بند املمتلكات، املنشآت واملعدات وجيب أن يؤخذ بعني   -  ب
املتعلـق   23متام بناء األصل اليت يتم التعامل معها وفقا ملا ورد يف املعيـار  ويل اخلارجي عند حاجة له إلمالت

ثوقية، مب، وحتديد التكاليف وفقا لنظرية التكاليف املناسبة واليت تتوافق مع حتديد تكلفة البناء االقتراضبتكاليف 
 : ؤها داخليا وهي كالتايلتعلق باألصول اليت يتم بناتأربع نظريات تكاليف  احملاسبيةحيث تتضمن األدبيات 

 

                                         
    358-  359ص  2008دار اثراء للنشر والتوزيع الشارقة  IFRS/IAS2007خالد مجال اجلعارات معايري التقارير املالية الدولية  1
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ع سواء كانت متغرية أو ثابتة، مباشرة أو يويتم حتميل األصل بكافة تكاليف التصن :نظرية التكاليف الكلية -1
  .غري مباشرة، وبغض النظر عن الطاقة اإلنتاجية املختلفة

ت مباشرة أو غري مباشرة، نويتم حتميل األصل بالتكاليف املتغرية فقط سواء كا :نظرية التكاليف املتغرية - 2
  .الطاقة اإلنتاجية استغاللتكاليف التصنع الثابتة وبصرف النظر ذل عن مدى  استثناءويتم 

ويتم حتميل األصل بالتكاليف املباشرة ويصرف النظر عن التكـاليف غـري    :نظرية التكاليف املباشرة  -3 
  .الطاقة افنتاجية استغاللاملباشرة، وكذلك يصرف عن مدى 

ويتم حتميل األصل بالتكاليف الالزمة إلنتاجه وفقا للطاقة اإلنتاجيـة الـيت مت    :نظرية التكاليف املستغلة -4 
ويتم حتديد تكلفة األصل الذي يتم بناؤه داخليا وفقا ملـا  . ، يستبعد منها ما يتعلق بالتكاليف الصناعيةاستغالهلا

جـزء منـها أو    استبدال يتم حتملها الحقا باإلضافة عليها أو التكاليف اليت. ورد يف املعيار املتعلق بعقود البناء
واإلصالحات ذات التكلفة، وعمليـات إعـادة    واالستبداالتخدمتها ويتمثل ذلك التحسينات واإلضافات 

  .ترتيب األصول اليت تؤدي إىل زيادة الطاقة اإلنتاجية لألصل أو زيادة عمر اإلنتاجي

  : عناصر التكلفةاملبدئي لألصل الثابت و االعتراف

  1:املبدئي للتكلفة فيما يلي  االعترافويتمثل 

  .سعر الشراء شامال كل الضرائب والرسوم غري املستردة ولكن بالصايف بعد اخلصومات التجارية -1 

التكلفة املباشرة لكي يصل األصل إىل مكانه وحالته الالزمة حىت يكون جاهز للتشغيل بالطريقـة الـيت    -2 
  .ارة منهتريدها اإلد

بإعادة  التزامالتقدير املبدئي للتكلفة عن الفلك واإلزالة وإعادة املوقع إىل مكان عليه إذا كان على املنشأة  -3 
  .املوقع حلالته األصلية

  

                                         
  279ص  2008 األولة مصر اجلزء يالدار اجلامع.معايري احملاسبةدليل استخدام .طارق عبد العايل محاد 1
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   :املبدئي االعترافالقياس الالحق بعد 

 ذجبني منوذج التكلفة أو منو اراختياملبدئي أي  االعترافالتكلفة أو القيمة العادلة بعد  اختياريبقى على املنشأة 
  1.إعادة التقييم کسياسة لتقييم بنود األصول الثابتة 

القيمـة   اخنفاضتالك وجممع خسائر هحيث يستمر األصل الثابت بالتكلفة ناقصا جممع اإل: منوذج التكلفة  - أ
  ).إن وجد(

  

ـ ييم ناقصا جممـع اإل يظهر فيه األصل بقيمة العادلة يف تاريخ إعادة التق: منوذج إعادة التقييم   -  ب الك ه
  . القيمة  اخنفاضوجممع خسائر 

  2:اإلهتالك 

يعترب اإلهتالك توزيعا لتكلفة األصل على مدى عمره اإلنتاجي، حيث أن املمتلكات، املنشآت واملعدات تتعرض 
فيها حتت  هذا التناقض مصروفا حيمل للفترة املالية اليت حدث اعتبار، ويتم ستخدامالاللتناقض يف قيمتها بسبب 

يف حالـة نظريـة    أحيانا هإىل مفهوم مقابلة اإلجراءات باملصروفات أو يتم ختزين واالخنفاضمسمى اإلهتالك 
 االخنفـاض تالك هتالك يتعلق فقط باألصول القابلة لإلهواإل ،تالك مباين وآالت املصنعهالتكاليف الكلية كاإل

اإلهتالك على  احتسابويقوم . ك أو غري قابلة لإلهتالكتالهفيتعلق باألصول غري متداولة سواء كانت قابلة لإل
  3:العوامل التالية 

واليت يتم حتديدها وفقا ملا مت التطرق إليه سابق، أي تكلفة التارخيية لألصل أو القيمة العادلة  :تكلفة األصل  -
  . لألصل

  .اإلنتاجيوهي القيمة اليت يتوقع أن تكون لألصل يف اية عمره  :القيمة املتبقية  -

                                         
 281طارق عبد العايل محاد مرجع سابق ص 1
 ، 2011-3980: رقم االيداع  ، 2011 ، برج بوعريريج ، دار النشر جيطلي ، احملاسبة املعمقة وفقا للنظام احملاسيب املايل ، عبد الرمحان عطية 2

 13ص 
 364مرجع سابق ص خالد مجال اجلعارات  3

  انخفاض القیمة خسائر - تالكھاإل مجمع - أصلیة تكلفة:  الدفتریة القیمة
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  .األصل للمنشأة االقتصاديةوهو العمر الذي يتوقع أن تتدفق على مداره املنافع  :العمر اإلنتاجي لألصل  -

تالك املتراكم، اخنفاض املتـراكم والقيمـة   اإله ناقصويتم قياسها بتكلفة األصل  :القيمة القابلة لإلهتالك  -
  .املتبقية

، ويطلـق عليـه كـذلك    االخنفاضتالك وخسائر اإلهع أقساط وهو حساب يتم فيه مج :جممع اإلهتالك  -
  .تالك املتراكم ويظهر كحساب مقابل حلساب األصلاإله

  1:جيب اإلفصاح لكل فئة من فئات األصول الثابتة كما يلي  :اإلفصاح 

  .أسس القياس املستخدمة لتحديد إمجايل القيمة الدفترية املسجلة  -1

  .طرق اإلهتالك  -2

  .تالك املستخدمةاإلهاملفيدة لألصل أو نسب  احلياة  -3

  .تالك مع جممع خسائر إخنفاض قيمة األصلهاملبلغ الدفتري املسجل وجممع اإل إمجايل  -4

  .اإلضافات  -5

  ).االستخداموليس (األصول املصنعة على أا حمتفظ ا بغرض البيع   -6

  .اإلستحواذات يف خالل إندماج منشآت األعمال  -7

  .زيادات والنقص الناشئان عن إعادة التقييم ومن خسائر إعادة التقييم استعادة القيمةال  -8

  .اإلهتالك  -9

  . IAS 21صايف فروق الصرف املعترف ا وفق املعيار الدويل رقم  -10

  التغريات األخرى -11

                                         
 303طارق عبد العايل محاد دليل استخدام معايري احملاسبة مرجع سابق ص  1
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  .وجود ومقدار القيود على سند امللكية -12

  .األصول املرهونة كضمان اإللتزامات   -13

  ).حتت التنفيذ(أصول يف طور اإلنشاء   -14

  .ثابتالتعاقدية لشراء أصول  االرتباطات  -15

  :إعادة تقييم التثبيتات وفقا للمنظور احملاسيب املايل  : املطلب الثالث 

  1تعريف إعادة التقييم

بيتات املعنية، أو على أساس إن إعادة تقييم تثبیت ما، هو حتديد قيمته احلالية اعتمادا على األسعار احلالية للتث
معامالت إعادة التقييم الرمسية اليت تنشرها السلطات املخولة بذلك قانونا مثل وزارة املالية أو املديرية العامـة  

  . للضرائب 

ينص النظام احملاسيب املايل على أن عملية إعادة التقييم جيب أن تشمل عناصر كل فئة من التثبيتـات و أن  كما  
على تثبيت حمدد، وبعبارة فئة من التثبيتات فإن املقصود هو صنف أو نوع حمدد ) عملية إعادة التقييم(ال تقتصر 

ويف حالة اختيار املؤسسة إجراء ... من األصول مثال ذلك معدات النقل، أو معدات اإلنتاج، أو مباين صناعية 
إجراء عملية إعادة التقييم بصورة منتظمة  عملية إعادة تقييم بعض أصوهلا، فإن على هذه املؤسسة االستمرار يف

  ) .أي سنويا(

  2تعريف النظام احملاسيب املايل 
يتضمن النظام احملاسيب املايل الصادر يف اجلريدة  ،2007نوفمرب  25املؤرخ يف  07-11لقد جاء القانون رقم 

ـ     ،47الرمسية العدد  يـتم   ،ات قاعديـة وهو نظام لتنظيم املعلومات املالية حبيـث تسـمح بتخـزين معطي
تسجيلها وعرض كشوف تعكس صورة صادقة عن الوضعية املالية وممتلكـات املؤسسـة    ،تقييمها،تصنيفها

  .وجناعته ووضعية خزينته يف اية السنة املالية ) شخص طبيعي او معنوي (

                                         
   219 -218ص ، مرجع سابق ، احملاسبة املعمقة وفقا للنظام احملاسيب املايل ، عبد الرمحان عطية 1
  5-4-2ملواد ا ، املتضمن النظام احملاسيب املايل 2007-11-25الصادر بتاريخ  ، 07- 11القانون رقم  2
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  )تعريف ومضمون احلساب: (فرق اعادة التقييم ) 105(احلساب 

بينما يف حالة اخنفاض يف  ،يف حالة فائض يف القيمةيف الطرف الدائن )105حساب (يسجل فارق إعادة التقييم 
  1:ما يلي) م.م.ن(وقد جاء يف  يف الطرف املدين 105/القيمة يسجل ح

فوائض القيمة إلعادة التقييم امللحوظة يف التثبيتات اليت تكون موضوع إعـادة تقيـيم    105يسجل احلساب 
والذي ميكن وعلـى غـرار    105مل يبني احلسابات الفرعية للحساب ) م.م.ن(حسب الشروط القانونية إن 

  : املخطط احملاسيب الوطين توزيعه إىل احلسابات التالية

، وهذا )يف املخطط احملاسيب الوطين  150ويقابل احلساب ( فارق إعادة تقييم معفي من الضريبة، / ح  1050
  .ييم هي حرة، وفوائضها خاضعة للضريبة احلساب ال يستخدم حاليا نظرا ألن عمليات إعادة التق

  ). يف املخطط احملاسيب الوطين  151أي احلساب (فارق إعادة تقييم خاضع للضريبة، / ح  1051 

  :حيث يكون التسجيل احملاسيب لفارق إعادة التقييم كتايل 

2xx 
 
 
 
 

 

  
  

105  

  التثبيتات/من حـ 
  

  فارق إعادة التقييم/إىل حـ        
  تسجيل عملية فارق إعادة التقييم            

XXX    
  

XXX  
  
  

 نقصان يف فرق إعادة التقييمقيد  -
105 

 
 
 
 

 

  
  

2xx 

  فارق إعادة التقييم/من حـ 
  

  التثبيتات/إىل حـ                               
  تسجيل عملية فارق إعادة التقييم            

XXX    
  

XXX  
  
  

  

                                         
 220 - 219ص ، مرجع سابق، عبد الرمحان عطية 1
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  :أهداف إعادة التقييم 

  1: وتتمثل يف 

  : هدف إعالمي 

  .يسمح لنا بالتعرف الوضعية احلقيقية للميزانيات -

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

                                         
دراسة احلالة . 2015.2014إعادة تقييم التثبيتات وخسائر القيم وفق النظام احملاسيب املايل جامعة الشهيد محة خلضر املوسم اجلامعي ، أمساء هيمة1

 50ص، شركة الزغبيات بالوادي
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  :النظام احملاسيب واملايل وفق املعاجلة احملاسبية للتثبيتات :املبحث الثاين  

ازا املادية واملعنوية واملالية اليت ح الوسائل والقيم  جمموعةيف تتمثل التثبيتات حسب النظام احملاسيب واملايل 
دائمة أي  استغاللكوسيلة  الستعماهلاأجنزا بنفسها ليس بغرض البيع وإمنا  أوحتت مراقبتها  املؤسسة أو

  .ألكثر من دورة واحدة

  : املعاجلة احملاسبية للتثبيتات املعنوية: املطلب األول 

  :مصاريف تطوير مثبتة: 203/ح

  1:حالتني يف ويسجل احلساب 

ا نيمد)  6جمموعة (عباء بصفة عادية حيث جيعل أحد احلسابات املصاريف تسجيل األ: االوىل احلالة
  .وحساب البنك أو الصندوق دائنا 

  :القيد
6 
 
 
 
 
 
 

  
  
  

512  
  
530  

  األعباء/من حـ 
  
  

  البنك/إىل حـ          
  

  الصندوق   /إىل حـ          

XXX    
  
  

XXX  
  
  

  

املعتربة أصوال معنوية واحلساب باألعباء مدنيا ) تةمصاريف تطوير مثب( 203جيعل احلساب :ة الثانيةاحلال
  .حساب إنتاج مثبت ألصول معنوية دائنا 731/ح
  

                                         
  69ص  ، 2009 ، اجلزائر ، دار النشر جيطلي، .وفق النظام احملاسيب املايل احملاسبة العامة  ، عطية عبد الرمحان 1
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  : القيد
203 

 
 
 

 
 

  
  
  

713  
  
  

  مصاريف التطوير/من حـ 
  
  

  املعنوية ألصولج مثبت اانت/إىل حـ       
  

     

XXX    
  
  

XXX  
  
  

  1: ساب هناك حالتني لتسجيل هذا احل: برامج اإلعالم اآليل  204/ ح
مدينا بتكلفة  204هذه احلالة جنعل احلساب  يفالربامج لفترة حمددة  استخدامحالة شراء حقوق  :االوىل احلالة

  .دائنا) 404/ح(شراء الربامج مع جعل أحد احلسابات بنك أو مورد والتثبيتات

  :القيد احملاسيب 

  

204 
 
 
 

 
 

  
  
  

512 
530 
404  
  
  

  برنامج اإلعالم اآليل /من حـ 
  
  
  البنك /إىل حـ                

  الصندوق   / حـ                     
  التثبيتات  وردمو/ حـ                   

  

XXX    
  
  

XXX  
XXX  
XXX 

  

  

                                         
 70ص  ، مرجع سابق ، عطية عبد الرمحان 1
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تسجيل مصاريف  -أ : قيدين كالتايل يف وتسجل العمليات : حالة إنتاج الربامج من قبل املؤسسة  -2 -احلالة
وبصورة عادية مع جعل احلساب أعبـاء املسـتخدمني مـدين     6اموعة  احلسابات املناسبة منيف اإلنتاج 

  1.دائنا....ونندائأو  ونقديات

  -أ -القيد 

6… 
 
 
 

 
 

  
  
  

512 
530 
  
  

  أعباء املستخدمني/من حـ 
  
  

  البنك /حـ  إىل                       
  الصندوق   / حـ                            
   الدائنون/ ـح                          

     

XXX    
  
  

XXX  
XXX  
XXX  

  
 

  2.دائنا 76احلساب جعل الربامج مع بتكلفة إنتاج مدينا  204جنعل احلساب  -ب 

  -ب -  القيد
204 

 
 
 

 
 

  
  
  
713  

  
  

  برنامج اإلعالم اآليل /من حـ 
  
  

   انتاج مثبت ألصول معنوية/ حـإىل          

  

XXX    
  
  

XXX  
  

  

                                         
 70ص ، مرجع سابق ، عبد الرمحان عطية  1
 70عطية عبد الرمحان،  مرجع سابق،  ص  2
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  ماثلة براءات، العالمات، الرفضالتوكيالت واحلقوق امل 205/ ح

  1:كما يلي وسجل حماسبيا 
وفق النظام احملاسيب املايل مباشرة جبعل حساباا  االختراعوالعالمات وبراءات  االمتيازاتتسجل 

أو املوردون واحلسابات امللحقة  40/ حمدينة بتكلفة اقتنائها وجعل احلساب  208/وح 205/ح
  .نة بنفس التكلفةدائ 5/....حاحلسابات املالية 

  :القيد 

  

205 
208 

 
 
 

  
  

5… 
40 
  
  

  التوكيالت واحلقوق املماثلة/ من حـ 
  القيم الثابتة غري اململوكة/ من حـ 

  النقديات /إىل حـ                        
  املوردون /حـ                           

   

XXX    
  

XXX  
XXX  

  

  :قيم الثابتة أخرى غري ملموسة  208/ح

  ل قيم الثابتة أخرى غري امللموسة يف جانب املدين والنقديات يف جانب الدائنويسج

فارق االقتناء إجيابيا كان أو سلبيا النتائج  207/ يسجل ضمن احلساب ح :فارق االقتناء 207/ح 
  .عن جتميع املؤسسات يف إطار عملية اقتناء أو اندماج

  

  

  

  
                                         

 70ص  ، مرجع سابق ، عطية عبد الرمحان 1
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  1ات العينية املعاجلة احملاسبية للتثبيت: املطلب الثاين 

  :تتم املعاجلة احملاسبية للتثبيتات كما يلي

يف  40/ النقديات واملوردون ح/ األراضي يف جانب املدين وح 211/ يسجل ح: األراضي : 211/ح
  .جانب الدائن

211 
 
 
 

 
 

  
  

512 
530 
40 
  

  األراضي/ من حـ 
  

  البنك/حـ إىل                        
  صندوقال /حـ                            
  املوردون/ جـ                            

   

XXX    
  

XXX  
XXX  
XXX  

  :تنظيم ويئة األراضي : 212/ ح

  .بناءات 213/ح

  قيم ثابنة ملموسة أخرى 218/تركيبات تقنية، عتاد، ومعدات صناعية ح 215/ح

اجلانب  يكون يف 218/،ح215/ح،213/،ح212/ إن التسجيل العادي للحسابات التثبيتات العينية ح
  2.املدين وحسابات النقدية أو املوردون يف جانب الدائن

  

  

 

                                         
 51 - 47ص  ، مرجع سابق ، لبوز نوح 1
 51 - 47ص ،  نفس املرجع السابق 2
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  : القيد 
211 
212 

213 
215 
218 

 
 
 

 
 

  
  
  
  
  

512 
530 
40 
  
  

  األراضي /من حـ 
  تنظيم ويئة األراضي/ من حـ 
  بناءات /من حـ 
  تراكيب تقنية/ من حـ 
  ة ملموسةتقيم ثاب/ من حـ 

  البنك/إىل حـ                             
  الصندوق /حـ                                 

  املوردون /حـ                                 
   

XXX 
XXX 
XXX 
XXX  
XXX  

  
  
  
  

  
XXX  
XXX  
XXX  

  
  

  : مالحظة 

  .تسجيل القيد الفصل بني قيمة األرض واملبىن املشيد عليه
  1وسة أخرىتالك املباين وقيم الثابتة امللمهخاص بإ:القيد الثاين 

  

618 

 
 
 

 
 

  
  

2813  
2818  
  

  خمصصات االهتالك لألصول غري اجلارية /من حـ 
                      

  اهتالك البناءات   /حـ إىل                        
  اهتالك القيم الثابتة  /حـ                          

  امللموسة أخرى                                         
  

XXX 
  

  
  

XXX 
XXX 

  
  

                                         
 51ص ،  47ص ، مرجع سابق ، لبوز نوح  1
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  ):امتياز(قيم ثابتة يف حالة توكيل  22/ ح
موكل  امتيازخدم غري مملوك للشركة املستخدمة وإمنا ممنوح هلا يف شكل أحيانا قد يكون األصل املست

وقد تكون األصول  االمتيازمن طرف هيئة أخرى كمانع هلذا احلق وتسمى مبانع التوكيل أو مانع  استخدمه
احلديثة، ونذكر  االقتصاديةأي القيم الثابتة السابق ذكرها كلها ممنوحة يف إطار توكيل حسب املتطلبات 

  1:مالت ما يلي اأنواع احلسابات املستعملة يف هذا النوع من املع
  .أراضي حتت التوكل 221/ح  -
  .تنظيم ويئة أراضي حتت التوكل 222/ح  -
  .بناءات حتت التوكل 223/ح  -
  .تركيبات تقنية حتت التوكيل 225/ح  -
  .قيم الثابتة ملموسة أخرى حتت التوكيل 228/ح  -
  ).االمتياز(حق مانع التوكيل  229/ح  -

  :يف حالة احلصول على هذا احلق جمانا
  : يسجل القيد كالتايل

  
22 

 
 

 
 

  
  

229  

  قيم ثابتة حتت التوكيل   /من حـ 
         

  االمتياز    ححق مان/ إىل ح                  

XXX 
  

  

  
  

XXX 
  

  
  
  
  
  

                                         
 52ص  ، مرجع سابق ، لبوز نوح 1
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  : اوات وفق قيد التايل يف اية كل سنة من مدة التوكيل يسجل تسديد اإلت
  

651 
 
 

 
 

  
  

512  

  إتاوات مترتبة على امتيازات /من حـ 
         

  اجلاري البنكي    / إىل ح                            

XXX 
  

  

  
  

XXX 
  

  
  : ااين يرجع األصل إىل صاحبه عن طريق القيد التايل  االمتيازيف اية مدة  و
  

229 
 
 

 
 

  
  
22  

  )  التوكل(حق مانع االمتياز  /من حـ 
         

  قيم ثابتة يف حالة امتياز     / إىل ح                     

XXX 
  

  

  
  

XXX 
  

  : طريق الشراء عن هذا احلق على يف حالة احلصول 

22 

 
 

 
 

  
  

53/51  

  قيم ثابتة حتت التوكيل    /من حـ 
         

  البنك أو الصندوق      / إىل ح          

XXX 
  

  

  
  

XXX 
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  :سط اإلهتالك كما يليويسجل يف أخر كل سنة ق

  
  :مالحظة

هذا احلق سنويا أو شهريا وتسجل يف  استعمالجمانا إتاوات  االمتيازتدفع يف مقابل احلصول على حق 
أما إذا  األعباءحلسابات  6كما سنرى الحقا يف الفصل  االمتيازاتاإلتاوات املترتبة على  651حساب 

السنوي هلذا  االمتالككما رأينا فيحق له حساب حصة ملك للكيان عن طريق الشراء  االمتيازكان حق 
  . عبء يدخل يف حساب النتيجة واعتبارهاالنوع من األصول الثابتة 

  1)االجنازأصول قيد ( االجنازقيم ثابتة قيد  23/ح
وجاهزيتها  استكماهلاداخل املؤسسة إال بعد فترة  استعماهلايتم  قد تكون القيم الثابتة غري جاهزة أي ال

اخلسائر اليت مست قيمتها  بينما ميكن حساب امتالكهاميكن حساب  وخالل فترة إجنازها ال ستعماللال
  .قيد اإلجناز قد تكون ملموسة وقد نكون غري ملموسة الثابتةوالقيم 

  القيم الثابتة امللموسة قيد اإلجناز 232/ح  -
  .تسبيقات وأقساط مدفوعة حتت طلب القيم الثابتة 238/ ح  -
  .وهذا النوع أي القيم الثابتة امللموسة قيد اإلجناز تنقسم إىل نوعني :االجنازالثابتة امللموسة قيد  القيم ٠
  .قيم ثابتة ملموسة منجزة من طرف املؤسسة نفسها-  1
  .قيم ثابتة ملموسة منجزة من طرف متعاملني خارجني عن املؤسسة-  2

  :خيضع كل منهما لإلجراءات التالية كما سنرى فيما يلي 
القيم الثابتة امللموسة املنجزة من طرف : تسجيل األعباء املنفقة حسب طبيعتها على النحو التايل  ) أ

   2.املؤسسة نفسها
  
  
  

                                         
 59 - 53ص  ، مرجع سابق ، لبوز نوح 1
 59 - 53ص ، مرجع سابق ، لبوز نوح  2



 تقييم التثبيتات مدخل إلعادة                                                                    الفصل األول 
 

30 
 

6… 
 
 

 
 

  
  
  

512  

  )حسب الطبيعة ( األعباء  /من حـ 
         

  
  البنك أو الصندوق        / إىل ح                    

              

XXX 
  

  

  
  
  

XXX 
  

  :القيم الثابتة قيد اإلجناز كما يلي  إثبات اإليرادات يف حساب- ب
  

232 
 
 

 
 

  
  
  

732  

  قيم ثابتة ملموسة قيد االجناز /من حـ 
         

  
  االنتاج املثبت/ إىل ح                     

              

XXX 
  

  

  
  
  

XXX 
  

  
  :كما يلي املعين حسابه يف وتسجيله  االستثمارإثبات جاهزية  -ج 
  

21 
 
 

 
 

  
  
  

232  

  قيم ثابتة ملموسة /من حـ 
         

  
   قيم ثابتة ملموسة قيد االجناز / إىل ح    

              

XXX 
  

  

  
  
  

XXX 
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  1) مقاول مثال(بالنسبة للقيم الثابتة امللموسة املنجزة من طرف متعامل خارجي عن املؤسسة 
  2:  إثبات قيد جزء األشغال املنجزة عن طريق تسجيل فاتورة األشغال املنجزة وفق قيد احملاسيب التايل  - أ
  

232 
 
 

 
 

  
  

404  

         قيم ثابتة ملموسة قيد االجناز /من حـ 
  
  موردو القيم الثابتة         / حإىل                     

              

XXX 
  

  

  
  

XXX 
  

  
  :مبوجب شهادة التسليم عن طريق تسجيل القيد احملاسيب التايل  لالستعمالإثبات جاهزية األصل - ب
  

21 
 
 

 
 

  
  
  

232  

  ابتة ملموسةقيم ث /من حـ 
  

  قيم ثابتة ملموسة قيد االجناز/ إىل ح            
              

XXX 
  

  

  
  
  

XXX 
  

  

                                         
  51ص.مرجع سابق  ، لبوز نوح 1
 59 -53ص ، مرجع سابق ، لبوز نوح  2
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  :يقات وأقساط مدفوعة حتت طلب القيم الثابتة بست 238 -ح
  

هي تسبيقات اليت يقدمها طاليب القيم الثابتة مبناسبة طلبهم للقيم الثابتة إذا كانت هذه القيم الثابتـة غـري   
بيق حىت يبقى الطالب مرتبط بطلبه أو يف احلاالت اليت نتطلب سها ضمان يف شكل تحاضرة ويتطلب حتضري

  .تسبيق مبلغ اإلجناز اجلزئي للقيم الثابتة حسب العقد املربم، وتسجل التسبيقات عرب مرحلتني
  1.دفع التسبيق : املرحلة األوىل

  

238 
 
 

 
 

  
  
  

53/51  

 تسبيقات و أقساط مدفوعة حتت طلـب   /من حـ 
  لثابتة  القيم ا

  
  الصندوق/ إىل ح                             

              

XXX 
  

  

  
  
  

XXX 
  

  ترصيد احلسابات: املرحلة الثانية
القيم الثابتة سواء ملموسة أو غري ملموسة بينما املثال نستعمل فيه القيم الثابتة امللموسة  استالميف حالة  —أ

  .واملعاجلة متشاة بينها
  

21 
 
 

 
 

  
  
  
238  

  سةقيم ثابتة ملمو /من حـ 
  
  تسبيقات و أقساط مدفوعة/ إىل ح             

  حتت طلب القيم الثابتة                         
              

XXX 
  

  

  
  
  

XXX 
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  . القيم الثابتة وبقاء املبلغ كمديونية  استالميف حالة عدم —ب
  1: يسجل القيد كالتايل 

  

238 
 
 

 
 

  
  
  
512  

تسبيقات و أقساط مدفوعة حتت طلب /  /من حـ 
  .ة القيم الثابت

  
  اجلاري البنكي/ إىل ح                         

              

XXX 
  

  

  
  
  

XXX 
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  :املعاجلة احملاسبية للتثبيتات املالية : املطلب الثالث

  سندات الفروع : ح /261  

  :سندات أخرى للمسامهة: 262/ح

  1:إن املعاجلة احملاسبية لكل سندات الفروع وسندات أخرى للمسامهة تسجل حماسبيا كما يلي

نكون من سندات الفروع سندات أخرى يف جانب املدين، وحساب النقديات يف اجلانـب   :اءعند الشر 
  .الدائن

يكون حساب النقديات يف جانب املدين وكل من حسابات  :االمسيةيف حالة البيع بأكثر من القيمة   —
  .سندات الفرع وسندات أخرى يف جانب الدائن

ون حساب النقديات وحساب اخلسائر الصافية الناجتة عـن  يك :االمسيةيف حالة البيع بأقل من القيمة  -
  .تنازالت يف جانب املدين وحساب سندات الفروع وسندات أخرى يف جانب الدائن
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والقيد الثالث خاص حبالة البيـع   االمسيةالقيد خاص بالشراء،القيد الثاين خاص حبالة البيع بأكثر من القيمة 
  1:  االمسيةبأقل من القيمة 

  دائن  مدين  البيان  دائن  دينم
261  
262  
  

  
  

  
  

512   

  سندات الفروع / من ح
  سندات أخرى للمسامهة     / من ح

  النقديات  / إىل ح            
              

x   
x  

  

512     
261   
262   
767   

  النقديات / من ح
  سندات الفروع / إىل ح

  سندات أخرى للمسامهة / ح
  ات بيع األصول املالية األرباح الصافية عن العملي/ ح

X    
X 
X 
X 

  
512  
667   

  
  

261  
262  

  البنك / من ح
  اخلسائر الصافية عن التنازالت / ح

  سندات الفروع / إىل ح
  سندات أخرى / ح

X 
X 

 

  
  

X 
X 
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  السندات املثبتة األخرى غري السندات املثبتة التابعة للنشاط احملفظة : 271/ ح

  نشاط احملفظةالسندات املثبتة التابعة ل:  273/ح

 سندات/وحإن املعاجلة احملاسبية لكل من سندات املثبتة األخرى غري السندات املثبتة التابعة لنشاط احملفظة 
  : املثبتة التابعة لنشاط احملفظة تسجل حماسبا كما يلي

  .النقديات يف جانب الدائن 5/ ..يسجل يف جانب املدين وح 273/،ح271/ إن كل من ح

  1: القيد

238 
 
 

 
 

  
  
  
512  

تسبيقات و أقساط مدفوعة حتت طلب /  /من حـ 
  .القيم الثابتة 

  
  اجلاري البنكي/ إىل ح                        

              

XXX 
  

  

  
  
  

XXX 
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  ومقارنتها بدراستنا احلالية الدراسات السابقة:  الثالثاملبحث 

إىل ما ميز دراستنا بالدراسات السـابقة   الدراسات ذات الصلة باملوضوع إضافة سوف نعرض يف هذا املبحث
  ) أوجه االختالف  ،أوجه الشبه(

  السابقةعرض الدراسات :  األولاملطلب 

  : الدراسة األوىل

التغريات احملاسبية يف قيمة التثبيتات العينية وفقا للمعايري احملاسبة الدولية  مبؤسسة املطاحن (دراسة حايف هدى 
ختصص ( رسالة مقدمة لنيل شهادة الدكتوراه الطور الثالث للعلوم التجارية  )الكربى للجنوب أوماش بسكرة 

   2017/2018) حماسبة

  : تسعى هذه الدراسة إىل حتقيق جمموعة من األهداف هي 

  فهم النظام احملاسيب املايل و معرفة مدى ترابطه باملعايري احملاسبية الدولية و خاصة فيما يتعلق بتقييم التثبيتات
 . العينية
 معرفة التباين يف معاجلة التغريات احملاسبية يف قيمة التثبيتات العينية وفقا ملعايري احملاسبة الدولية 
    تبيان مزايا وعيوب كل أسلوب من أساليب تقييم التثبيتات العينية ومعرفة األسلوب األمثل لقيـاس هـذه

 القيمة
 للتثبيتات العينية وفق معـايري احملاسـبة الدوليـة     معرفة مدى التقارب يف معاجلة التغري يف القيمة احملاسبية

 واملؤسسات اجلزائرية
  معرفة ممارسات مؤسسة املطاحن الكربى للجنوب يف معاجلة التغريات احملاسبية يف قيمة التثبيتات العينية 

  :يلي  ما  إىلوخلصت الدراسة 

حلول املعاجلة ذات مصداقية ومعربة  إعطائهايف إن تبين معايري احملاسبية الدولية حيسن من جودة التقارير املالية 
 .للواقع 
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حيقق التوافق احملاسيب الدويل تسهيل عملية االتصال بني خمتلف املؤسسات وتدنية درجة الغموض يف تفسـري  
  .قرارات االستثمار اليت يقوم ا املستثمرون الدوليون  اختاذاملعلومات املالية واملساعدة يف عملية 

احملاسيب املايل نتيجة احلاجة إىل معلومات حماسبية تأخذ بعني االعتبار عدة معطيات كإدراج طـرق  جاء النظام 
تقيم حماسبية جديدة باإلضافة باإلضافة إىل التكلفة التارخيية، كالتكلفة اجلارية، القيمة القابلة للتحقيق والقيمة 

  ) .العادلة(احلقيقية 

  ة على مبدأ التكلفة التارخيية كأساس للقياس احملاسيب تعتمد عملية تقييم التثبيتات العيني -

  .و ارتفاع األسعار  االقتصاديةتتغري قيمة التثبيتات العينية نتيجة الظروف  -

استخدام حماسبة القيمة العادلة يف تقييم التثبيتات العينية يعزز من مصداقية القياس احملاسيب إلعطائها قيمـة   -
  .تثبيت املراد تقييمه فهي بذلك متثل التكلفة التارخيية حلظة االقتناءقريبة من الواقع احلالة لل

من خالل استخدام طريقة إعادة التقييم يتم إثبات قيم التثبيتات العينية يف الدفاتر بقيمها احلقيقية عند تاریخ  -
  .األعداد، مما يوفر صفي الشفافية واملصداقية للقوائم املالية

ة العادلة عند إعادة تقييم التثبيتات العينية يف املؤسسات اجلزائرية ميتاز بـالكثري مـن   إن تطبيق حماسبة القيم -
الصعوبة لعدم وجود سوق نشط ينظم العملية، وقلة اخلرباء املقيمني املؤهلني املكونني مبتطلبات القس بالقيمة 

  .العادلة

مت بإعادة تقييم تثبيتاا العينية وكـان  عند دراستها املؤسسة املطاحن الكربى للجنوب تبني أن املؤسسة قا -
التغري يف قيمة التثبيتات العينية عبارة عن فائض يف القيمة ملختلف التثبيتات املعاد تقييمها وهذا راجع الوضـع  

  .االقتصادي للبلد واخنفاض قيمة وحدة النقد نتيجة التضخم 
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  : الدراسة الثانية

حممد نواف عابد  ،دراسة مقدمة من طرف الباحثني جرب إبراهيم الداعور إعادة تقييم األصول الثابتة يف فلسطني
  2008يف جملة جامعة األزهر بغزة سلسلة العلوم اإلنسانية 

إطارات االئتمـان   ،مدراء ماليني ،مهنيني ،أكادمييني(استهدفت هذه الدراسة معرفة أراء يف اتمع الفلسطيين 
التقييم و أهم الدوافع وراء ذلك كما استهدفت الدراسة اسـتطالع   حول موقفهم من عملية إعادة) املصريف 

أراء العينة حول دور احملاسبني و املراجعني يف عملية إعادة التقييم و لتحقيق أهداف هذه الدراسة مت تصـميم  
و  قائمة استقصاء وزعت على عينة عشوائية من اموعات األربعة ومت استخدام األساليب اإلحصائية الوصفية

  التحليلية

من املشاركني مع عملية إعادة تقييم  باملائة 79و قد توصلت هذه الدراسة بناءا عل االستقصاء ارى إىل أن  
و عدم وجود اختالف بني أرائهم حول دوافع إعادة تقييم و أمهها إظهار قوائم مالية أكثر عدالـة وواقعيـة   

ملؤيدين لعملية إعادة تقييم حول أهم دوافع ذالك و إن كان لألرباح وكذالك عدم اتفاق أراء املشاركني غري ا
و بينت الدراسة ) إن مبدأ التكلفة التارخيية هو األفضل يف ضل عدم التوافق بني شخصني لتقييم األصل ( أمهها 

سـة  كذالك اتفاق أراء املشاركني حول أمهية دور احملاسبني و املراجعني يف عملية إعادة التقييم و انتهت الدرا
إىل جمموعة من التوصيات من أمهها أن حتاول الوحدات االقتصادية الفلسطينية ممارسة عملية إعادة التقيـيم و  

  .كذالك حماولة إجياد معيار فلسطيين خاص بعملية إعادة التقييم 

  : الدراسة الثالثة

   املايل دراسة حالة مؤسسة إيكودات التقييم وإعادة تقييم التثبيتات العينية وفقا لنظام احملاسيب ،دراسة لعور يزيد 

مذكرة مقدمة كجزء من متطلبات لنيل شهادة املاستر يف علوم التسيري ختصص فحص ) -بسكرة  –بوزغاية ( 
  ) 2016-2015املوسم اجلامعي   (جامعة حممد خيضر بسكرة  –حماسيب 

العينية و كيفية تقييمها وطرق إهـتالك   هدفت هذه الدراسة إىل ماهية النظام احملاسيب املايل و ماهية التثبيتات
  التثبيتات العينية و كذا معرفة طبيعة عملية التقييم و إعادة التقييم

  :يلي  فيها املنهج الوصفي التحليلي توصل إىل ما أستخدمومن خالل دراسة الطالب اليت 
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  معطيات قاعديـة و تصـنيفها و   يعرف النظام احملاسيب املايل أنه نظام لتنظيم املعلومة املالية يسمح بتخزين
تقدميها تسجيلها و عرض كشوف تعكس صورة صادقة عن الوضعية املالية وممتلكات املؤسسة ووضعية ختزينها 

 يف اية السنة املالية 
  واستعماليف إنتاج وتقدمي اخلدمات  استعمالهالتثبيت العيين هو أصل مادي مراقب حتوزه املؤسسة من أجل 

 أكثر من سنة مالية  استعماهلااليت يفترض أن تستغرق مدة ألغراض إدارية و 
  القيمة العادلة  أساستقييم التثبيتات العينية هي التقييم بالتكلفة املهتلكة وعلى  إلعادةالطرق املتبعة  أهممن

 كما مت تطبيق املعدل اخلطي يف اهتالك التثبيتات الشركة 
  بالقيمة  لألصلالتقييم هو استبدال القيمة احملاسبية  إعادةالذي يتطلب عملية  األمر أن أيضاوقد استخلص

العادلة واليت متثل عادتا قيمتها يف السوق وما يترتب عنها هو فارق إعادة التقييم الذي ميثل الفرق بني القيمـة  
 املعاد تقييمها والقيمة احملاسبية بالتكلفة التارخيية 

 هار عناصر امليزانية بقيمتها احلالية وقد استنتج إن اهلدف من إعادة التقييم هو إظ 
  جعل االهتالكات مصدرا حقيقيا وكافيا لتمويل التثبيتات اليت مت إهتالكها بصفة كاملة 
 اصر امليزانية بوحدة نقدية ذات قوة شرائية متقاربة نتقييم خمتلف ع. 

  : الدراسة الرابعة

دراسـة علـى مسـتوى    ( ظام احملاسيب املايل واقع إعادة تقييم التثبيتات املادية يف اجلزائر يف ظل الن
 02جامعة البليدة  االقتصاديةورقة حبثية مقتبسة من جملة األحباث  ،)الشركات الصناعية املسعرة يف البورصة 

العرايب محزة أستاذ حماضر جبامعة البليـدة  ،للباحثني مباركي مروان طالب دكتوراه 2018ديسمرب  19العدد 
02.  

لبحثية إىل دراسة أمهية إعادة تقييم التثبيتات و أثرها على جودة املعلومات احملاسبية وشروط دف هذه الورقة ا
القيام ا و كيفية معاجلتها يف إطار املعايري احملاسبية الدولية و النظام احملاسيب املايل مع تسليط الضوء على حالة 

يف البورصة بإعادة تقييم تثبيتاـا يف فتـرات    اجلزائر من خالل دراسة واقع قيام الشركات الصناعية املسعرة
  التضخم 
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  :كما هدفت الدراسة أيضا 

  األول هلا  االعترافبيان أوجه قصور التكلفة التارخيية يف تقييم التثبيتات بعد 
  إعادة تقييم التثبيتات و دورها يف حتسني جودة املعلومة احملاسبية  أمهيةإبراز 
 ت إعادة تقييم التثبيتات يف اجلزائرالتعرف على واقع تطبيق عمليا 

املؤسسة تطبيق منوذج إعادة تقييم  اختياروتوصل الباحثني من خالل املنهج الوصفي التحليلي إىل أن 
و  ،للمؤسسـة  االقتصاديالتثبيتات بالقيمة العادلة يف فترات التضخم يسمح بنقل صورة حقيقية عن الوضع 

أكثر مالئمة لتقييم أداء املؤسسة و أكثـر موثوقيـة لترشـيد قـرارات      عرض أفضل للقوائم املالية مما جيعلها
املستثمرين لكن الشركات الصناعية اجلزائرية املسعرة يف البورصة تفضل تطبيق منوذج التكلفة على منوذج إعادة 

ترات التضخم يف ظـل  التقييم يف تقييم التثبيتات مع أن النظام احملاسيب املايل يسمح هلا بإعادة تقييم تثبيتاا يف ف
الشروط اليت تفرضها معايري احملاسبة الدولية و أن آخر مرة قامت فيها بإعادة تقييم التثبيتات كانت يف إطـار  

 2007ويف إطار معدالت التضخم اليت شهدا اجلزائر منذ سـنة   ،2007عملية إعادة التقييم القانونية لسنة 
الشركات اجلزائرية  استمرارة فقدت أكثر من نصف قوا الشرائية و إىل وقتنا احلايل حيث أن العملة اجلزائري

بتطبيق منوذج التكلفة التارخيية يف تقييم التثبيتات يؤدي إىل عدم عرض املركز املايل احلقيقـي للشـركة و أن   
قـدرا   إهتالك التثبيت على أساس التكلفة التارخيية و اليت هي أقل من قيمته العادلة يؤثر سلبا على احتساب

التمويلية لتحديد التثبيتات و يؤدى إيل تضخيم نتيجة الدورة و حتميل الشركة ضرائب أكرب ويرجع السـبب  
الرئيسي لعدم قيام الشركات بإعادة تقييم تثبيتاا لصعوبة حتديد قيمتها العادلة لغياب األسواق النشطة يف البيئة 

  .اجلزائرية 

  :الدراسة اخلامسة   

نوان إعادة تقييم األصول الثابتة وفق النظام احملاسيب املايل من إعداد األستاذين احملاضرين ورقة حبثية بع
  ) العدد الثالث–جملة اآلفاق االقتصادية (و األستاذ عبد العزيز قتال  ،يوسفي رفيق

كنة وفق معـايري  دف هذه الورقة البحثية إىل إبراز أمهية إعادة تقييم األصول الثابتة يف ظل بدائل القياس املم
كما طرحت الدراسة إشكالية التقييم وفق القيمة العادلـة و   ،احملاسبة الدولية و النظام احملاسيب املايل اجلزائري
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كما هدفت الدراسة إىل  االقتصاديةمعوقاا يف اجلزائر و أثر عملية إعادة التقييم على القوائم املالية للمؤسسة 
  :يلي  ما

 رق القياس احملاسيبحماولة التعريف على ط  

  توضيح أمهية القيمة العادلة و أسباب توجه جملس معايري احملاسبة الدولية حنو القيمة العادلة -    

 عرض خمتلف تقنيات و طرق حتديد القيمة السوقية لألصول الثابتة  

  حماولة تقدمي طريقة املعاجلة احملاسبية لعملية إعادة التقييم  

  عملية إعادة التقييم علة القوائم املالية تسليط الضوء على تأثريات  

و توصل الباحثني من خالل تسليط الضوء على واقع تقييم التثبيتات يف اجلزائر وفق القيمة السوقية و معوقات 
  :هذه العملية إىل النتائج التالية 

  الخنفـاض الية نظرا مبدأ التكلفة التارخيية مع الكثري من األصول خاصة اليت تتمتع بتكنولوجيا ع يتالءمال 
سواق اليت  تتميز من بداية التشغيل أو يف بعض األقيمتها بشك غري عادي بعد فترة معينة من تاريخ الشراء أو 

إىل جعل القوائم املالية أكثر عدالة لتـوفري   تؤديقيمة األصول سنويا و عليه فإن عملية إعادة التقييم  بارتفاع
 قياس أكرب واقعية لألرباح 

 ا تعكس تعطي القيمة العادلة صورة أقرب للواقع من خالل خاصية التوقيت املناسب للمعلومة احملاسبية كو
كمـا   ،توفر أساسا حمايدا لتقييم كفاءة اإلدارة يف تسيري األمـوال  ،آخر تقييم العادل و عناصر القوائم املالية

تساعد على تقدير التدفقات  ،جدوىعليها يف األصول إىل مؤشرات مالية أكثر صحة و ذات  االعتماديساهم 
 القرار  اختاذالنقدية املستقبلية و 

  يف ظل عدم توافر سوق نشط يتم تداول فيه عمليـة   التزامتعترب عملية حتديد القيمة العادلة ألي أصل أول
بالقيمة العادلة وحتديد قيمتها ينطويان على قدر كبري من احلكم الشخصـي يف ظـل    فاالعتراف ،جد معقدة

 أكثرالتقييم رغم وجود  إعادةوعدم وجود قواعد حمددة ومنظمة لعملية  ،عوبة توفري سوق منتظم لألصولص
  باألصولمن معيار حماسيب دويل خاص 
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  بالذاتية عند تقديرها وافتقارها  أساساتواجه عملية التقييم وفق القيمة السوقية يف اجلزائر عدة عراقيل تتعلق
 ،وجود سوق منظم وفعال ميكن من خالله حتديد القيمة السوقية بكل موضوعية للموضوعية واملصداقية لعدم

 العراقيل اجلبائية والتشريعية اليت تواجه العملية  إىلباإلضافة 
  مباشرة على نتائج الدورات الالحقة لذا البد من تـوفري مجيـع    تأثرياتالثابتة  األصولتقييم  إعادةلعملية

  . وتأهيل املهنيني حىت ال ختضع عملية التقييم للحكم الشخصي املتطلبات الضرورية للعملية 

  :   الدراسة السادسة

دراسة حالة شركة الزغبيات (إعادة تقييم التثبيتات وخسائر القيم وفق النظام احملاسيب املايل  ،دراسة أمساء هيمة
سيب جامعة الشهيد محه مذكرة مقدمة الستكمال متطلبات شهادة ماستر أكادميي ختصص تدقيق حما) بالوادي

  2014/2015خلضر بالوادي السنة اجلامعية 

هدفت هذه الدراسة إىل كيفية تقييم األصول الثابتة وفقا للنظام احملاسيب املايل و كذا كيفية متابعة وتسجيل و 
  :الية حتديد خسائر القيم واإلهتالكات يف املؤسسة حمل الدراسة  باإلضافة إىل التأكد من صحة الفرضيات الت

  تطبيق النظام احملاسيب املايل جيعل اجلزائر تتماشى مع املعايري احملاسبية الدولية مما يسهل قراءة القوائم املالية 
  يتم تقييم األصول الثابتة على أساس القيمة العادلة وذلك وفقا لبنود املعايري الدولية 
  للسوق ميكن إعادة تقييم التثبيتات استنادا على األسعار احلالية 

 :كما هدفت الدراسة أيضا إىل مايلي 

  ا بيان املفاهيم املتعلقة بالنظام احملاسيب املايل اجلديد و حماولة إجياد أهم الركائز اليت جاء 
   التعريف بعناصر األصول الثابتة التثبيتات وفق النظام احملاسيب املايل وتسليط ذلك على عملية إعادة تقيـيم

 التثبيتات 
 اجلزائرية  االقتصاديةعاجلة احملاسبية إلعادة تقييم التثبيتات على املؤسسات تطبيق امل 

  :اجلبس حباسي خليفة إىل النتائج التالية  إلنتاجو خلصت هذه الدراسة باستعمال دراسة حالة شركة الزغبيات 

تغليب الواقـع   مببدأاء النظام احملاسيب املايل اجلديد ج أنتغريت املفاهيم اليت كان معمول ا يف السابق حيث 
نسجل يف امليزانية أصول  أنفبموجبه ميكن  ،اإلجياريف عقود  املبدأاالقتصادي على اجلانب القانوين ويظهر هذا 
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لكن يف املخطط احملاسيب السابق كانت ال تظهر  ،منها ملدة تتجاوز السنة تنتفعلكنها  ،ليست يف ذمة املؤسسة
  الوجه القانوين  بأمهيةتسجل قيمة اإلجيار كمصاريف فقط وهذا عمال تلك األصول يف ميزانية املؤسسة و

 أاالنظام احملاسيب املايل حيث عرفها على  إياهالثابتة من خالل املفهوم اجلديد الذي أعطاه  األصول أمهيةتربز 
 ،للقيـاس  املوجودات املتحكم فيها من طرف املؤسسة واليت تسعى لتحقيق منافع اقتصادية مستقبلية وقابلـة 

فقام باستبعاد املصاريف اإلعدادية الـيت اعتربهـا    ،تستغرق مدة استعماهلا إىل مابعد السنة املالية  أنويفترض 
  املخطط احملاسيب الوطين على أا استثمارات  

فعلى مستوى شركة الزغبيات الحظ الباحث  ،املعاجلة احملاسبية جتسد األحداث االقتصادية الواقعة يف املؤسسة
الواقع  ءمعدات النقل كانت يف نقصان مستمر مقارنتا بتكلفة االقتناء عند حساب خسائر القيم وهو الشي أن

كانت يف ارتفاع مستمر  أاتقييمها فقد وجد  أعيدبالنسبة للمباين اليت  أما ،بالفعل على مستوى معدات النقل
النظـام   أنومما سبق فقـد مت اسـتنتاج    ،خصائص التثبيت املعنوي إىلعلى عكس معدات النقل وهذا راجع 

  الثابتة على حقيقتها  األصولاحملاسيب املايل جاء من اجل إظهار 

  مييز دراستنا بالدراسات السابقة ما: املطلب الثاين 
  : يلي  تشترك دراستنا مع الدراسات السابقة يف ما

  التطرق للتثبيتات حسب النظام احملاسيب املايل 
 16ب املعيار احملاسيب الدويل رقم التطرق للتثبيتات حس  
 التطرق و التفصيل يف إعادة التقييم وطرقه و آثاره 
 إجراءات إعادة التقييم و التسجيل احملاسيب لعملية إعادة التقييم 
  إعادة حساب اإلهتالكات بعد إعادة التقييم 

 18-18دة الرمسية رقم  القانون الصادر يف اجلري ةواكبم هودراستنا على الدراسات السابقة  وما مييز
الذي يتضمن قانون املالية لسنة  2018ديسمرب سنة  27املوافق ل  1440ربيع الثاين عام  19مؤرخ يف 

  : واليت تنص على مايلي  ،منه اليت تبني املعاجلة الضريبية لفارق إعادة التقييم 4ال سيما املادة  2019
  فائض القيمة الناتج عن إعادة تقييم التثبيتات غري  ال يدرج يف النتيجة اجلبائية: مكرر  186املادة

  القابلة لالهتالك 
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  يسجل فائض القيمة الناتج عن إعادة التقييم يف خصوم امليزانية ضمن حساب حيتوي على فارق إعادة
  ويكون هذا األخري غري قابل للتوزيع  ،التقييم

 م عن طريق التنظي ،عند احلاجة ،حتدد كيفيات تطبيق هذه املادة  
  حيسب فائض او ناقص القيمة للتنازل عن التثبيتات القابلـة وغـري القابلـة    :  1مكرر 186املادة

 .انطالقا من القيمة األصلية قبل إعادة التقييم  ،لالهتالك
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  : خالصة  

ليط الضـوء علـى   وتس) املالية ،املعنوية ،العينية(لقد حاولنا من خالل هذا الفصل أن نعطي حملة عن التثبيتات 
انطالقـا مـن    ،إعادة تقييمها يف ظل النظام احملاسيب املايل وذالك دف إعطاء نظرة شاملة ومتكاملة نوعا ما

كما تطرقنا إىل دراسة التثبيتات وفقا  ،التعاريف اخلاصة بالتثبيتات مرورا باحلسابات الفرعية املتعلقة بالتثبيتات
  اق تطبيقه وكيفية االعتراف بالتثبيتات من منظور املعيار ونط 16للمعيار احملاسيب الدويل رقم 

كما ختمنا هذا الفصل بدراسات سابقة وأهدافها وما خلصت إليه من إبراز األثر االجيايب يف تطبيـق النظـام   
    .احملاسيب املايل والفروقات اجلوهرية اليت جاء ا 

  



  

  

  :الفصل الثاين 

الدراسة امليدانية 
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  : متهيد 

بعد تطرقنا يف الفصل األول للدراسة النظرية لعملية إعادة تقييم التثبيتات يف ظل النظام احملاسيب املايل، 
وكيفية معاجلتها حماسبيا ، سنحاول من خالل هذا الفصل تطبيق الدراسة النظرية على املؤسسة حمل الدراسة، 

وإعادة تقييم التثبيتات لشركة سوفيا للصناعات الغذائية وإنتاج الفرينة والنخالة الكائن مقرهـا   وذالك بتقييم
ببلدية البياضة والية الوادي  والوقوف على القيم احلقيقية للتثبيتات العينية للشركة وفوارق إعـادة تقييمهـا   

  :إىل مبحثني كمايلي  واهتالك قيم فرق إعادة التقدير بأجل جديد وبالتايل نقسم هذا الفصل

  تقدمي شركة سوفيا للصناعات الغذائية  :املبحث األول 

  إجراءات إعادة تقييم التثبيتات يف املؤسسة ومعاجلتها احملاسبية  :املبحث الثاين 
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  الفرينة والنخالة  وإنتاجحملة عن مؤسسة سوفيا للصناعات الغذائية : املبحث األول 

الفرينة والنخالة من املؤسسات الصغرية واملتوسطة  وإنتاجالصناعات الغذائية  إلنتاجتعترب مؤسسة سوفيا 
وفيما يلي سنقوم بتقدمي حملة عامة عن املؤسسة من خـالل   ، على املستوى الوطين يف جمال الصناعات الغذائية

اجلغرايف مرورا بالتعرف على  وموقعها تأسيسهاخمتلف اجلوانب املتعلقة ا انطالقا من تاريخ  وإبرازالتعريف ا 
  . والتنظيمي  اإلداريهيكلها  إىلخمتلف منتوجاا والتطرق 

  التعريف باملؤسسة : املطلب األول 

  .وهي ذات طابع خاصة ، النخالةوهي شركة سوفيا لصناعات الغذائية إلنتاج  الفرينة  

  نشاطها الفعليمن طرف شركة ايطاليا وبدأت  2004بدأت أشغال بناء هذه الشركة سنة

  .23/03/2006كشركة يف 

  .دينار جزائري 50.000.000ويقدر رأس مال هذه الشركة حوايل

 ا بـ 80:أما فيما خيص نظام العمل يف هذه الشركة فقد مت حتديده باملدة القانونية للعمل األسبوعي 
وم مؤداه ضمن دوام ساعة يف الشهر وهي موزعة على شكل مثاين ساعات يف الي346.66ساعة،  أي مبعدل 

مستمر خالل مخسة أيام ونصف يف األسبوع   أما أيام الراحة  فتشمل يوم الراحة  األسبوعية اجلمعة واألعياد 
    .الوطنية والدنية 

  :املوقع اجلغرايف/2

  .تقع يف املنطقة الصناعية البياضة الوادي

  : منتجات الشركة/3

  .خالـةالنوتنتج الشـركة مـادتني فقط وهي الفرينـة 

  



 الدراسة امليدانية                                                                  :            ثاين الفصل ال
 

50 
  

  اهليكل اإلداري والتنظيمي للمؤسسة: املطلب الثاين 

  اهليكل اإلداري والتنظيمي ملؤسسة سوفيايبني   1 – 2شكل ال

  
  من إعداد الطلبة استنادا على الوثائق املتحصل عليها من املؤسسة حمل الدراسة: املصدر 

ه مباشرة مع املديرة اإلدارة العامة وكـذا  تتم أعمالواملسؤول األول عن الشركة  ووه :الرئيس املدير العام )1
  .املصاحل املختلفة 

 : لكل املصاحل اإلدارية تتجلى أعماهلا يف ما يلي األمانة: أمانة العامة  )2
  تتلقى املعلومات مثل املرسالت واملكاملات اهلاتفية.                                                    
 ا مث ترتبهاتقوم بتسجيل املعلومات على مس تندات خاصة . 
  تبليغ األوامر والتعليمات الصادرة عن املدير  .  
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  حفظ املرسالت اخلاصة باملدير.  

يقوم بالتنسيق مع املصـاحل املختلفة يف الشركة كما حيدد القرارات مـع الـس   : مدير اإلدارة العامة )3
  .اإلداري عرب اجتماعاته الدورية

ـ وصلحة املسؤولة عن بيع املنتوج دخل وهي امل: مصلحة التجارة)4  وخارج الوالية وتضم قسم التجارة وه
  .الشركةواملسؤول عن العالقة التجارية بني الزبائن 

وهلا مكانة متميزة وذلك بصفتها تشرف على وظيفة ، تعترب العمود الفقري للشركة :مصلحة احملاسبة املالية)5
اصة بقيام الشركة من متويل وجتهيز وهي املسؤولة عن حتصيل حساسة وهي تقدمي وتقومي دوارات النشاط اخل

  :احلقوق وتسديد الديون وتضم كل من

و وه: قسم املستخدمنيبالتنسيق مع مصلحة التجارة   الذي يتوىل حتصيل حقوق الزبائن: قسم احملاسبة واملالية
نشغاالم وطرحها للمجلـس  املسؤول عن العمال وكيفية توظيفهم ومعاجلة أجورهم ومتابعة كل أمورهم وا

  .اإلداري

والعمـال   ، هدفها األساسي إنتاج ماديت الفرينة والنخالة وفقا للربنامج املذكور سابقا : مصلحة اإلنتاج )6
:  على حتسني هذا اإلنتاج كم يتماشى مع املقاييس الدولية املعمول ا وتنقسم هذه املصلحة إىل  قسمني مها 

  .املخرب وقسم اإلنتاج  

تضم مصلحة اإلنتاج العدد األكرب من العمال موزعني على خمتلف ورشات اإلنتاج ودف هذه املصلحة على 
  .تنفيذ الربنامج املسطر

يقوم بتحليلها من اجل معرفة مدى مطابقتها للمقـاييس  وأما املخرب فمهامه أن يأخذ العينات من املواد األولية 
                                      .   إعطاء اإلشارة للطحنواملعمول ا 

وقسم الصيانة يشرف عليها  ، قسم الصيانة وقسم الوسائل العامة ، وتنقسم إىل قسمني: مصلحة الصيانة)7
إعـداد برنـامج   ورئيس القسم ويقوم بإصالح وصيانة كل وسائل اإلنتاج واإلشراف على ورشة امليكانيك 

  .سنوي للصيانة
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جلبها وة تعمل على احملافظة على األماكن العمل داخل الشركة والتكفل بنقل البضاعة أأما قسم الوسائل العام
  .وكذلك التكفل بنقل العمال يف مهمات رمسية

  :وتنقسم إىل :مصلحة التخزين8)

  حيث ختزن يف احلاويات الكبرية ملدة معينة مث توجه إىل اإلنتاج:ختزين املواد األولية

  . زن خاص كبري يرأسه أمني املخزن يكون مسؤوال عن دخول وخروج املنتوجفيخزن يف خم :ختزين املنتوج
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  الفرينةوخطط التكنولوجي لصناعة منتوج النخالة ميثل امل  2 – 2الشكل 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  من إعداد الطلبة استنادا على الوثائق املتحصل عليها من املؤسسة حمل الدراسة: املصدر 
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  ومعاجلتها احملاسبيةتقييم التثبيتات يف املؤسسة  إعادة إجراءات:  املبحث الثاين

 إعـادة  بإجراءاتتقييم تثبيتاا العينية باالستعانة مبكتب خربة معتمد ومت القيام  بإعادةقامت املؤسسة 
  من بينها الزيارة امليدانية ملواقع املؤسسة حمل التقييم ويف اطار القيم

  :مت القيام مبراجعة بعض الوثائق نذكر منها  ، ييم التثبيتات ملؤسسة صوفياالقيام بعملية إعادة التق

ومت حتديـد هـدف واضـح     ، نسخة من عقد امللكية ونسخ من ملفات االستثمارات مرفقة بقيمها التارخيية
  .ومعدات النقل  اإلنتاجالوقوف عند تقييم العقارات اململوكة ومعدات و للمشروع املكلف القيام به وه

  إعادة تقييم معدات النقل : ملطلب األول ا

التجهيزات بأا العملية اليت تتآلف من حساب القيمة احلالية بسعر السوق وتعرف إعادة تقييم املعدات 
   مدة احلياة: وتتمثل هذه اخلصائص يف  ، مجيع اخلصائص التقنية اليت تعطيها هذه القيمة االعتبارمع األخذ بعني 
  .قيم احليازة  ، املميزات التكنولوجية، القدرة اإلنتاجية ، احلالة امليكانيكية ، االستعمالمعدل  ، العمر اإلنتاجي

اآلالت الصناعية عند مقارنتها مع أصول مماثلة من وكما توجد عدة عوامل من شأا التقليل من قيمة املعدات 
تطور البيئة و ومن ، الغري مباشرة باملعداتوباشرة التقدم التكنولوجي يف ااالت ذات العالقة امل ، التقادم: بينها

  .اليت متس ميدان العمل 

القيود املفروضة وتدخل أيضا يف عملية إعادة تقييم املعدات عوامل خارجية خاصة بالوضع االقتصادي للبلد و
ىل اخنفاض قيمتها تؤدي م إواليت تؤثر سلبا على قيمة املعدات ) اخلارجية والداخلية ( على مجيع هذه العوامل 

  يف السوق 

  ويف مايلي سنتطرق إىل إعادة تقييم معدات النقل اخلاصة بشركة صوفيا للعجائن الغذائية 

  ( CAMION ISUZU )  معدات النقل  .1

  : بالرجوع إىل الوثائق احملاسبية  للشركة حمل الدراسة يظهر لنا مايلي 

   2182/رقم حساب معدات النقل ح
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  25/12/2006: تاريخ شراء الشاحنة 

    %20: معدل اإلهتالك  دج 3500000.00:سعر الشراء 

  ISUZUإهتالك الشاحنة   1 – 2اجلدول 

سعر (القيمة اإلمسية   تاريخ الشراء  نوع املعدات  ر ح
  دج )الشراء

القيمة احملاسبية   إمجايل اإلهتالكات دج
  الصافية

 شاحنة نـوع   2182
ISUZU  

  0  دج 3500000.00  دج 3500000.00  25/12/2006

  

  من إعداد الطلبة استنادا على الوثائق احملاسبية املتحصل عليها من املؤسسة حمل الدراسة: املصدر 

ومبا أن الشاحنة حمل التقييم تؤول قيمتها احملاسبية الصافية  ، فحص حالتها املاديةوبعد املعاينة امليدانية للشاحنة 
بعد إعادة التقييم تصبح القيمة احلقيقية املقدمة من طـرف   إىل الصفر لذا القيمة األصلية 31/12/2011يف 

والذي دج وبالتايل سنقوم بإجراء القيد احملاسيب اخلاص بإعادة تقييم الشاحنة  4550000.00:اخلبري وهي 
  :يساوي

4550.000.00 - 3500.000.00  =1050.000.00    

  

  
2182  

  
  

  
  
  

105  

  
  معدات نفل / من ح

  
  قييم الت إعادةفرق / إىل ح

  
  ) ISUZUتقييم شاحنة  إعادة(

  
  دج1.050.000.00

  
  
  

  دج1.050.000.00

  

  
  
  

30/06/2018 
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  :أشهر  06التسجيل احملاسيب لقسط إهتالك املعدات ل 

تؤول إىل الصفر نعترب العمر اإلنتـاجي   31/12/2011مبا أن القيمة احملاسبية الصافية للمعدات يف 
إلهتالك السنوي ومن مث قسط اإلهتالك الشاحنة بعـد  ومنه نستطيع حساب قسط ا ، سنوات 03اجلديد هلا 

  :كمايلي  31/12/2018 إىل 30/06/2018أشهر من  06إعادة التقييم ل 

  3/القيمة احلقيقة = قسط اإلهتالك السنوى للشاحنة 

                                       =105000000  /3   

  دج 35000000=                                        

   2/ قسط االهتالك السنوي = ومنه قسط االهتالك لستة اشهر 

                                       =350000.00  /2   

 دج  175000.00=                                       

  31/12/2018للشاحنة  تسجيل قسط اإلهتالك السنوي بعد إعادة التقييم 

  
681  
  

  
  
  
  

281  

  
ـ االخمصصـات  / حمن  واملؤونـات   تالكه

  وخسائر القيم عن الشاحنة 
  

  اهتالك معدات النقل/ إىل ح             
  
  ) التقييم إعادةبعد  األوىلقسط االهتالك للسنة (

  
  دج350000.00

  

  
  
  
  

  دج350000.00

  

  

  
  
  

31/12/2018 
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  : يف الشكل التايل 2018بعد إعادة التقييم لسنة  ISUZU)شاحنة (تظهر قيمة معدات النقل

  :بعد إعادة التقييم   ISUZUإهتالك شاحنة  2 – 2اجلدول 
القيمــة احلاليــة    تاريخ إعادة تقييم  نوع املعدات   ر ح

  )السوقية(
 إمجايل اإلهتالكات 

  دج
ــبية  ــة احملاس القيم

  الصافية 
 شاحنة نـوع   2182

ISUZU  
  دج 700.000.00   دج350.000.00  دج1050000.00  30/06/2018

  

  د الطلبة استنادا على الوثائق املتحصل عليها من املؤسسة حمل الدراسةمن إعدا: املصدر 

    ( CAMION JMC Plateau )معدات النقل .2

  : احملاسبية  للشركة تبني لنا مايلي  بعد  االطالع على السجالت

   2182/رقم حساب معدات النقل ح

  27/07/2008: تاريخ شراء الشاحنة 

  %20: اإلهتالك  معدل دج 930000.00:سعر الشراء 

  JMCاهتالك الشاحنة   3 – 2اجلدول 
سـعر  (القيمة اإلمسية   تاريخ الشراء  نوع املعدات   ر ح

  دج )الشراء
القيمة احملاسبية   إمجايل اإلهتالكات دج

  الصافية 
  نوعشاحنة   2182

JMC 
Plateau  

  0  دج 930000.00  دج 930000.00    27/07/2008

  ادا على الوثائق املتحصل عليها من املؤسسة حمل الدراسةمن إعداد الطلبة استن: املصدر 

ومبا أن الشاحنة حمل التقييم تؤول قيمتها احملاسبية الصافية  ، فحص حالتها املاديةوبعد املعاينة امليدانية للشاحنة 
طـرف   إىل الصفر لذا القيمة األصلية بعد إعادة التقييم تصبح القيمة احلقيقية املقدمة من 31/07/2013يف 

والذي  دج وبالتايل سنقوم بإجراء القيد احملاسيب اخلاص بإعادة تقييم الشاحنة 1250000.00:اخلبري وهي 
  320.000.00=  930.000.00 -1250.000.00  : يساوي 
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2182  
  
  

  
  
  

105  
  

  
  معدات نفل / من ح

  
  التقييم  إعادةفرق / إىل ح

 JMC PLATEAUتقييم شاحنة  إعادة(
(  

  
  دج 320000.00

  

  
  
  

  دج 320000.00

  :أشهر  06التسجيل احملاسيب لقسط إهتالك املعدات ل 

تؤول إىل الصفر نعترب العمر اإلنتـاجي   31/12/2013مبا أن القيمة احملاسبية الصافية للمعدات يف 
ومنه نستطيع حساب قسط اإلهتالك السنوي ومن مث قسط اإلهتالك الشاحنة بعـد   ، سنوات 03اجلديد هلا 

  :يلي  كما 31/12/2018اىل  30/06/2018أشهر من 06التقييم ل  إعادة
  3/القيمة احلقيقة = قسط اإلهتالك السنوى للشاحنة 

                                       =320000.00  /3   
  دج 106666.66=                                        

   2/ السنوي  قسط االهتالك=  أشهرومنه قسط االهتالك لستة 
                                       =106666.66  /2   
  دج  53333.33=                                       

  :تسجيل قسط اإلهتالك السنوي بعد إعادة التقييم

  
681  
  

  
  
  
  

281  
  

  
خمصصات االهـتالك واملؤونـات   / من ح

  وخسائر القيم عن الشاحنة 
  

  اهتالك معدات النقل/ ح إىل            
  

  )التقييم  إعادةبعد  األوىلقسط االهتالك للسنة (

 
  دج 106666.66

  
  
  

  
  
  
  

  دج 106666.66

  

31/12/2018 

30/06/2018 
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   :يف الشكل التايل  2018بعد إعادة التقييم لسنة  JMC Plateau)شاحنة (تظهر قيمة معدات النقل

  التقييم إعادةاهتالك الشاحنة بعد   4 – 2اجلدول 

القيمة احلالية   تاريخ إعادة تقييم  تنوع املعدا  ر ح
  )السوقية(

إمجايل اإلهتالكات 
  دج

القيمة احملاسبية 
  الصافية

 شاحنة نوع  2182
JMC 

Plateau  

  دج213.333.00  دج 106.666.00  دج 320000.00 30/06/2018

  ( VEHICULE CAPTIVA )  معدات النقل .3

  : لنا مايلي احملاسبية  للشركة تبني  بعد  االطالع على السجالت

   2182/رقم حساب معدات النقل ح

  30/08/2011: تاريخ شراء السيارة 

  دج 2700000.00:سعر الشراء 

  %20: معدل اإلهتالك 

  CAPTIVAاهتالك السيارة   5 – 2اجلدول 

سـعر  ( االمسيةالقيمة   تاريخ الشراء  نوع املعدات   ر ح
  دج )الشراء

ــة   إمجايل اإلهتالكات دج القيمــ
ــبية  احملاسـ

  الصافية 
  نوعسيارة   2182

CAPTIVA 
  

 0  دج 2700000.00  دج 2700000.00  30/08/2011

  من إعداد الطلبة استنادا على الوثائق املتحصل عليها من املؤسسة حمل الدراسة :املصدر 
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سبية الصـافية  ومبا أن السيارة حمل التقييم تؤول قيمتها احملا ، فحص حالتها املاديةوبعد املعاينة امليدانية للسيارة 
إىل الصفر لذا القيمة األصلية بعد إعادة التقييم تصبح القيمة احلقيقية املقدمة من طـرف   31/08/2016يف 

والـذي   دج وبالتايل سنقوم بإجراء القيد احملاسيب اخلاص بإعادة تقييم السيارة 3650000.00اخلبري وهي 
  :  يساوي

  دج 950000.00= دج  2700000.00 –دج  3650000.00
  

2182  

  

  
  

  
105  
  

  
  معدات نفل / من ح

  فرق إعادة التقييم / إىل ح            

  )CAPTIVAإعادة تقييم سيارة (

 

   دج 950000.00

  
  

  
  

   دج 950000.00

  

  :أشهر  06التسجيل احملاسيب لقسط إهتالك املعدات ل 

نعترب العمر اإلنتاجي اجلديد هلا تؤول إىل الصفر  31/12/2016مبا أن القيمة احملاسبية الصافية للمعدات يف 
بعد إعادة التقييم  السيارةومنه نستطيع حساب قسط اإلهتالك السنوي ومن مث قسط اإلهتالك  ، سنوات 03
  :يلي  كما 31/12/2018 إىل 30/06/2018أشهر من  06ل 

  3/القيمة احلقيقة = السنوى للسيارة  اإلهالكقسط 
                                       =950000.00  /3   

  دج 316666.66=                                        
   2/ قسط االهتالك السنوي =  أشهرومنه قسط االهتالك لستة 

                                       =316666.66  /2   
  دج  158333.33=                                       

  

  

30/06/2018 
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  :تالك السنوي بعد إعادة التقييمتسجيل قسط اإله
  
  
  

  
  

681  

  

  
  
  
  

281   

  

خمصصات االهـتالك واملؤونـات   / من ح
  سيارةوخسائر القيم عن ال

  
  اهتالك معدات النقل/ إىل ح             

  )التقييم  إعادةبعد  األوىلقسط االهتالك للسنة (

  

  
  دج 316666.66

  

  
  
  
  

  دج 316666.66

  

  

يف الشكل  2018بعد إعادة التقييم لسنة )  VEHICULE CAPTIVAارةسي(تظهر قيمة معدات النقل
  :التايل 

  التقييم إعادةاهتالك السيارة بعد   6 – 2اجلدول 

ــة    تاريخ إعادة تقييم  نوع املعدات   ر ح ــة احلالي القيم
  )السوقية(

إمجايل اإلهتالكات 
  دج

ــبية  ــة احملاس القيم
  الصافية 

ــيارة   2182 ســــ
CAPTIVA 

  دج 633.333.34  دج 316.666.66  دج 950000.00 30/06/2018

  من إعداد الطلبة استنادا على الوثائق املتحصل عليها من املؤسسة حمل الدراسة: املصدر 

  )CAMION SEMI REMORQUE (معدات النقل .4

  : احملاسبية  للشركة تبني لنا مايلي  بعد  االطالع على السجالت

   2182/رقم حساب معدات النقل ح

  25/01/2013: راء الشاحنة تاريخ ش

  دج 6890000.00سعر الشراء 

  %20: معدل اإلهتالك 

31/12/2018 
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  SEMI REMORQUاهتالك الشاحنة   7 – 2اجلدول 

ــم  رقـ
  احلساب

سعر ( االمسيةالقيمة   تاريخ الشراء  نوع املعدات
  دج )الشراء

إمجايل اإلهتالكات 
  دج

ــة  القيمــ
ــبية  احملاسـ

  الصافية 

2182  CAMION SEMI 
REMORQUE  

  0  دج 6890000.00  دج 6890000.00  25/01/2013

  من إعداد الطلبة استنادا على الوثائق املتحصل عليها من املؤسسة حمل الدراسة :املصدر 

ومبا أن الشاحنة حمل التقييم تؤول قيمتها احملاسبية الصافية  ، فحص حالتها املاديةوبعد املعاينة امليدانية للشاحنة 
لذا القيمة األصلية بعد إعادة التقييم تصبح القيمة احلقيقية املقدمة من طرف  إىل الصفر 31/01/2018يف 

والذي  دج وبالتايل سنقوم بإجراء القيد احملاسيب اخلاص بإعادة تقييم الشاحنة 7290000.00اخلبري وهي 
  40.000.000=  689.000.000 – 729.000.000:  يساوي

  
2182  

  
  
    

105    

  
  معدات نفل / من ح

  
  التقييم إعادةفرق / إىل ح    
  

  SEMI REMORQUEتقييم  إعادة

  
  دج 400.000.00

 
 
 

  دج400.000.00
 
  

  :أشهر  06التسجيل احملاسيب لقسط إهتالك املعدات ل 

تؤول إىل الصفر نعترب العمر اإلنتاجي اجلديد هلا  31/12/2011مبا أن القيمة احملاسبية الصافية للمعدات يف 
يع حساب قسط اإلهتالك السنوي ومن مث قسط اإلهتالك الشاحنة بعد إعادة التقييم ومنه نستط ، سنوات 03
  :كمايلي  31/12/2018اىل  30/06/2018أشهر من  06ل 

  

30/06/2018 
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  3/القيمة احلقيقة = قسط اإلهتالك السنوى للشاحنة 

                                       =400000.00  /3   

  دج133333.33=                                        

   2/ قسط االهتالك السنوي = ومنه قسط االهتالك لستة اشهر 

                                      =133333.33  /2   

 دج  66666.66=                                       

  31/12/2018 :تسجيل قسط اإلهتالك السنوي بعد إعادة التقييم

  

681  
  
  

  
  

  
  
  

281   

  

خمصصات االهـتالك واملؤونـات   / من ح
  شاحنةوخسائر القيم عن ال

  اهتالك معدات النقل/ إىل ح          
  )التقييم  إعادةقسط االهتالك للسنة االوىل بعد (

  
  دج133333.33

  

  
  
  

  دج133333.33
  
  
  

  

  :ايل يف الشكل الت 2018بعد إعادة التقييم لسنة  )SEMI REMORQUE(تظهر قيمة معدات النقل

  التقييم إعادةاهتالك الشاحنة بعد    8 – 2اجلدول 

القيمة احلالية   تاريخ إعادة تقييم  نوع املعدات  ر ح
  )السوقية(

إمجايل اإلهتالكات 
  دج

القيمة احملاسبية 
  الصافية

2182  SEMI 
REMORQUE 

  دج266666.67  دج133.333.33  دج 400.000.00  30/06/2018

  ستنادا على الوثائق املتحصل عليها من املؤسسة حمل الدراسةمن إعداد الطلبة ا :املصدر 
  
  
  
  

31/12/2018 
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 )(TRACTEUR ALC 03معدات النقل.5
  : احملاسبية  للشركة تبني لنا مايلي  بعد  االطالع على السجالت
   2182/رقم حساب معدات النقل ح

  25/01/2013: تاريخ شراء اجلرار 
  دج 3100000.00سعر الشراء 

  %20: معدل اإلهتالك 
  اهتالك اجلرار   8 – 2اجلدول 

سعر ( االمسيةالقيمة   تاريخ الشراء  نوع املعدات  ر ح
  دج )الشراء

القيمة   إمجايل اإلهتالكات دج
احملاسبية 
  الصافية

2182  TRACTEU
R ALC 03 

  

  0  3100000.00 دج  دج 3100000.00  25/01/2013

  يها من املؤسسة حمل الدراسةمن إعداد الطلبة استنادا على الوثائق املتحصل عل: املصدر 

ومبا أن اجلرار حمل التقييم تؤول قيمته احملاسبية  ، فحص حالته املاديةوبعد املعاينة امليدانية للجرار   
إىل الصفر لذا القيمة األصلية بعد إعادة التقييم تصبح القيمة احلقيقية املقدمة من  25/01/2018 الصافية يف

 ج وبالتايل سنقوم بإجراء القيد احملاسيب اخلاص بإعادة تقييم اجلرارد 3280000.00طرف اخلبري وهي 
  18.000.000=  310.000.000 – 328.000.000: والذي يساوي

  
  
  

2182  
  

  
  

  
  
  

105     

  
  
  

  معدات نفل / من ح
  التقييم  إعادةفرق / إىل ح

  TRACTEUR ALC 03تقييم  إعادة

  
  
  

  
  

  دج180.000.00

  
  
  

  
  
  

  
  
  

  
 

 دج180.000.00
  

  
  
  

30/06/2018 
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  :أشهر  06التسجيل احملاسيب لقسط إهتالك املعدات ل 

 03تؤول إىل الصفر نعترب العمر اإلنتاجي اجلديد هلا  25/01/2018مبا أن القيمة احملاسبية الصافية للمعدات يف 
 06ومنه نستطيع حساب قسط اإلهتالك السنوي ومن مث قسط اإلهتالك اجلرار بعد إعادة التقييم ل  ، سنوات
  3/القيمة احلقيقة = قسط اإلهتالك السنوى للجرار : كمايلي 31/12/2018 إىل 30/06/2018منأشهر 

                                       =180000.00  /3   
  دج 00.60000=                                        

   2/ قسط االهتالك السنوي =  أشهرومنه قسط االهتالك لستة 
                                       =60000.00  /2   

 دج 30000.00=                                        
  31/12/2018 :تسجيل قسط اإلهتالك السنوي بعد إعادة التقييم

  
  
  
  
  
  

681  
  

  
  
  

281   

  
  
  
  
  
  

خمصصات االهتالك واملؤونات وخسائر / من ح
  شاحنةالقيم عن ال

  
  
  
  

  اهتالك معدات النقل/ إىل ح                
  

  )قسط االهتالك للسنة االوىل بعد اعادة التقييم (

  
  
  
  
  
  

  دج60000.00

  
  
  
  

  دج60000.00

  
  
  

  :يف الشكل التايل  2018بعد إعادة التقييم لسنة )   TRACTEUR ALC 03(تظهر قيمة معدات النقل

  التقييم إعادةبعد  TRACTEURاهتالك   9 – 2اجلدول 

القيمة احلالية   تاريخ إعادة تقييم  عداتنوع امل  ر ح
  )السوقية(

إمجايل 
  اإلهتالكات دج

القيمة احملاسبية 
  الصافية

2182  TRACTEUR 
ALC 03 

  دج120.000.00  دج60.000.00  دج180.000.00 30/06/2018

  من إعداد الطلبة استنادا على الوثائق املتحصل عليها من املؤسسة حمل الدراسة: املصدر 
  

31/12/2018 



 الدراسة امليدانية                                                                  :            ثاين الفصل ال
 

66 
  

 CAMION SEMI REMORQUEت النقلمعدا.6

  : احملاسبية  للشركة تبني لنا مايلي  بعد  االطالع على السجالت

   2182/رقم حساب معدات النقل ح

  25/01/2013: تاريخ شراء الشاحنة 

  دج 3450000.00سعر الشراء 

  %20: معدل اإلهتالك 

  CAMION SEMI REMORQUE    اهتالك   10 – 2اجلدول 

سعر ( االمسيةالقيمة   تاريخ الشراء  تنوع املعدا  ر ح
  دج )الشراء

القيمة   إمجايل اإلهتالكات دج
احملاسبية 
  الصافية

2182  CAMION 
SEMI 

REMORQE  

  0  دج3450000.00  دج3450000.00  25/01/2013

  من إعداد الطلبة استنادا على الوثائق املتحصل عليها من املؤسسة حمل الدراسة :املصدر 

ومبا أن الشاحنة حمل التقييم تؤول قيمتها احملاسبية  ، فحص حالتها املاديةويدانية للشاحنة بعد املعاينة امل  
إىل الصفر لذا القيمة األصلية بعد إعادة التقييم تصبح القيمة احلقيقية املقدمة من  25/01/2018 الصافية يف

 خلاص بإعادة تقييم الشاحنةدج وبالتايل سنقوم بإجراء القيد احملاسيب ا 3650000.00طرف اخلبري وهي 
  200.000.00=  3.450.000.00 – 3.650.000.00 : والذي يساوي
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2182  

  

  
  
  

105   

  

  معدات نفل / من ح
  

  التقييم  إعادةفرق / إىل ح
  

 CAMION SEMIتقييم  إعادة
REMORQUE  

  
  دج 200.000.00

 
  
 

 دج200.000.00 
 
  

  
  :أشهر  06التسجيل احملاسيب لقسط إهتالك املعدات ل 

تؤول إىل الصفر نعترب العمر اإلنتاجي اجلديد هلا  25/01/2018مبا أن القيمة احملاسبية الصافية للمعدات يف 
ومنه نستطيع حساب قسط اإلهتالك السنوي ومن مث قسط اإلهتالك الشاحنة بعد إعادة التقييم  ، سنوات 03
  :يلي كما 31/12/2018اىل  30/06/2018أشهر من 06ل 

  3/القيمة احلقيقة = إلهتالك السنوى للشاحنة قسط ا
                                       =200000.00  /3   
  دج 66.66666=                                        

   2/ قسط االهتالك السنوي =  أشهرومنه قسط االهتالك لستة 
                                       =66666.66 / 2   
 دج 33333.33=                                        

  31/12/2018 :تسجيل قسط اإلهتالك السنوي بعد إعادة التقييم
  
  
  

  
  

681  
  
  

  

281   

  
  
  

  

خمصصات االهتالك واملؤونات وخسائر / من ح
  شاحنةالقيم عن ال

  اهتالك معدات النقل/ إىل ح                
  )التقييم  إعادةبعد  ألوىلاقسط االهتالك للسنة (

  

  دج 66666.66
  
  

  دج 66666.66

  

  

30/06/2018 

31/12/2018 
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يف  2018بعد إعادة التقيـيم لسـنة   )CAMION SEMI REMORQUE(تظهر قيمة معدات النقل
  :الشكل التايل 

  التقييم إعادةبعد SEMI REMORQUE اهتالك   11 – 2اجلدول 

تاريخ إعادة   نوع املعدات  ر ح
  تقييم

القيمة احلالية 
  )السوقية(

إمجايل اإلهتالكات 
  دج

القيمة احملاسبية 
  الصافية

2182  CAMION 
SEMI 

REMORQUE 

  دج133333.34  دج 66666.66  دج 200000.00   30/06/2018

  من إعداد الطلبة استنادا على الوثائق املتحصل عليها من املؤسسة حمل الدراسة: املصدر 

  إعادة تقيم املباين : املطلب الثاين 

  VNC  =53 445 902 ،16، 36، 601 630 35: االهتالك  ، 52، 503 076 89=  213/حـ

  .2م 65، 8307القيمة احلقيقية للمباين مبساحة إمجالية 

باإلضافة إىل نسبة ) Pr(والسعر املرجعي للمتر املربع ) St(العناصر املؤثرة يف إعادة تقييم املباين هي املساحة 
  :حيث يتم حساب القيمة احلقيقية للمباين باستعمال املعادلة التالية ) N( العوامل املؤثرة يف إعادة تقييم األرض

VR = Pr × St × N/10 

VR  :القيمة احلقيقية للمباين  

Pr  : 25000املتعددة النشاطات البياضة الوادي يساوي  املربع للمبىن الواقع يف املنطقةالسعر املراجي للمتر ،
  دج 00

St  :2م 89، 5121 املساحة اإلمجالية للمبىن  

N  : تنقيط املساحة املشغولة :N=10   

  30/6/2018إىل  1/1/2018أشهر قبل إعادة التقدير من  6حساب قسط االهتالك لـ ) 1
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  59، 2226912=  6/12×  %5×  52، 89076503= أشهر  6قسط 

  : 30/06/2018القيمة احملاسبية الصافية للمباين يف 

  املباين بعد إعادة التقييم ميثل قسط اهتالك  12 – 2اجلدول 

  

  

  
  

  من إعداد الطلبة استنادا على الوثائق املتحصل عليها من املؤسسة حمل الدراسة: املصدر 

والذي يساوي  2017إىل  2010من سنة  %5مبعدل اهتراء  2002وقد طبق على املباين اليت أنشأت منذ 
  .دج  37857513 45.إىل

  31/12/2018إىل  01/07/2018د إعادة التقييم أي من أشهر بع 6حساب قسط االهتالك لـ ) 2

أنه إذا تعلق األمر ببنايات قدمية يطبق على قيمة  271-93من أحكام املرسوم التنفيذي رقم  8تنص املادة 
  .عن السنة ابتداًء من السنة السادسة %2الفردية ختفيض  والعقارات اجلماعية أ

  : وعليه نطبق معدل االهتراء اجلديد 

  : 2018أشهر الثانية  6ط قس

  دج 43102437710.إعادة تقييم املباين ترتفع لقيمة 
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  :التسجيل احملاسيب للمباين بعد إعادة تقييمها 

213    
  

2813   
105  

  مباين/ من ح
    

  اهتالك املباين/ إىل ح                    
  فرق  إعادة التقيم/ إىل ح                    

  )التقييمباين بعد اعادة قيد إهتالك امل(

207691250.00   
 

37857513.95 
169833736.05 

   قسط االهتالك اجلديد للمباين بعد اعادة التقييمتسجيل  

  
681  

  
  
  

2813  
     
  

  
خمصصات االهتالكـات واملؤونـات    /من ح

  وخسائر القيم
  اهتالك املباين/ إىل ح                           

  )2018وىل من سنة أشهر األ 6تسجيل قسط (

  
2226912.53  

  
  
  

2226912.53  

  سنة 12على باقي السنوات  دج153.656.700.00نطبق االهتالك على القيمة اجلديدة واليت تساوي إىل 
  سنوات بعد إعادة التقييم  10جدول يبني اهتالكات املباين لـ   13 – 2اجلدول 

  السنة
  VNC  االهتالك   القسط  املعدل  القيمة

 147.254.337.50 6402.362.50  6402.362.50 %8.33  153.656.700.00  2018من أشهر  6

2019  153.656.700.00  8.33% 12.804.725.00  19.207.087.50  134.449.612.50  

2020  153.656.700.00  8.33% 12.804.725.00  32.011.812.50  121.644.887.50  

أشهر  6اىل غاية ...
2030  

153.656.700.00  8.33% 6402.362.50  153.656.700.00  0.00  

  من إعداد الطلبة استنادا على الوثائق املتحصل عليها من املؤسسة حمل الدراسة: املصدر 
  

30/06/2018 

31/06/2018 
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  دج153.656.700.00: بعد إعادة التقييم أصبحت قيمة املباين تساوي 

  ما يعين زيادة قيمة املباين بالفرق ووه

  دج 102.437.710.43=  51.218.989.17 – 153.656.700.00

  لفرق اعادة التقييمالتسجيل احملاسيب 
  
  
  

  
  

213  
  
  

  
  
  

  

105     
  

  
  
  

  

  مباين  /من ح
                   

  
  
  

  
  
  

  
  
  

  فرق إعادة التقييم/ إىل ح                 

  )إعادة تقييم املباين (

 
102437710.43 

  
  
  

  
  
  

  
  
  

  
  
  

  
  
  

  
  

102437710.43  

  
  األوىلتسجيل قسط السنة 

  
  
  
  
  

105  
  
  

  
  
  
  

78  
  

  
  
  
  

                     فرق إعادة تقيم /من ح
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  االسترجعات عن اخلسائر/ إىل ح               
  القيم واملؤونات                            

       
  2019التقييم طبقا لقانون املالية  إعادةفارق قسط 

  

8.345.775.43  
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

8.345.775.43  

  

  

  

  

30/06/2018 

31/12/2018 
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  يشمل إعادة تقييم للتثبيتات املعاد تقييمها  14 – 2دول اجل

قبل إعادة  VNC  البيان  رقم احلساب
  التقييم

VNC  بعد إعادة
 التقييم

  (+)الفارق 

  ISUZU  3500000.00  4550000.00  1050000.00شاحنة   2182

   JMC 930000.00    1250000.00  320000.00شاحنة   2182

   CAPTIVA 2700000.00   3650000.00  950000.00سيارة   2182

   SEMI (R) 6890000.00   7290000.00   400000.00شاحنة   2182

   TRACTEUR 3100000.00   3280000.00   180000.00جرار   2182

  SEMI (R) 3450000.00   3650000.00   200000.00شاحنة   2182

  102437710.43  153656700.00  51218989.17  مباين  213  

  105537710.83  177326700.00   71788989.17  اموع  

  من إعداد الطلبة استنادا على الوثائق احملاسبية املتحصل عليها من املؤسسة حمل الدراسة: املصدر 
    % 147بنسبة ثبيتات املعاد تقيمها حققت فائضا من خالل اجلدول أعاله يتبني لنا إن عملية إعادة التقييم للت
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  تقييم التثبيتات إعادةالفائض الناتج عن  يعرب عن 3-2الشكل 
  

0

20000000

40000000

60000000

80000000

10000000

12000000

14000000

16000000

18000000

20000000

المجموع

VNCقبل اعادة التقییم

VNVبعد اعادة التقییم

  
  على املعلومات املتحصل عليها من جداول إعادة تقييم التثبيتات امن إعداد الطلبة استناد: املصدر
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 :خالصة 

ومن خالل هـذا   بعد دراستنا هلذا الفصل التطبيقي يف شركة سوفيا للصناعات الغذائية ببلدية البياضة
على عناصر التثبيتات وباخلصوص فيما يتعلق بإعادة   SCFاجلانب للدراسة حاولنا تطبيق النظام احملاسيب املايل 

تقييمها من طرف اخلبري واهتالكها بأجل جديد بعد انقضاء عمرها اإلنتاجي وكيفية حسـاب كـل نـوع    
تقييم تثبيت معني يف ظل النظام احملاسيب املايل ومدى حيث الحظنا مدى تأثري عملية إعادة  ،وتسجيله احملاسيب 

كما الحظنا أن املؤسسة حمل الدراسة مل تتعرض  ،إعطائه لصورة صادقة ألصحاب القرار وأصحاب املصلحة 
      .إىل حالة من حاالت خسارة القيمة وهذا راجع إىل العوامل السوقية وكذا طبيعة نشاط املؤسسة

  



  

  

  

  

اخلامتة



 اخلامتة
 

76 
 

 :اخلامتة 

انطالقا من االشكالية املطروحة يف املقدمة واملتعلقة بكيفية تقييم وإعادة تقييم التثبيتات وفق النظام احملاسيب   
حاولنا أن نعطي حملة عن يف الفصل األول  ،املايل يف املؤسسات االقتصادية اجلزائرية قسمت دراستنا إىل فصلني

وتسليط الضوء على إعادة تقييمها يف ظل النظام احملاسيب املايل وذالك دف ) املالية ،نويةاملع ،العينية(التثبيتات 
انطالقا من التعاريف اخلاصة بالتثبيتات مرورا باحلسابات الفرعية املتعلقة  ،إعطاء نظرة شاملة ومتكاملة نوعا ما

ونطـاق تطبيقـه وكيفيـة     16الدويل رقم  كما تطرقنا إىل دراسة التثبيتات وفقا للمعيار احملاسيب ،بالتثبيتات
  االعتراف بالتثبيتات من منظور املعيار 

كما ختمنا هذا الفصل بدراسات سابقة وأهدافها وما خلصت إليه من إبراز األثر االجيايب يف تطبيق النظام   
ن خاللـه اىل دراسـة   احملاسيب املايل والفروقات اجلوهرية اليت جاء ا، أما يف الفصل الثاين الذي مت التطرق م

  SCFيف شركة سوفيا للصناعات الغذائية ببلدية البياضة حيث حاولنا تطبيق النظام احملاسيب املـايل  تطبيقية 
على عناصر التثبيتات وباخلصوص فيما يتعلق باعادة تقييمها من طرف اخلبري واهتالكها بأجل جديـد بعـد   

حيث الحظنا مدى تاثري عملية اعـادة   ،يله احملاسيبانقضاء عمرها االنتاجي وكيفية حساب كل نوع وتسج
تقييم تثبيت معني يف ظل النظام احملاسيب املايل ومدى إعطائه لصورة صادقة الصـحاب القـرار واصـحاب    

كما الحظنا ان املؤسسة حمل الدراسة مل تتعرض اىل حالة من حاالت خسارة القيمة وهذا راجع اىل  ،املصلحة
  .طبيعة نشاط املؤسسة العوامل السوقية وكذا 

اهلدف من إعادة التقييم أساسا إىل إعطاء قيمة مرجعية للمؤسسة ليتم ومن خالل ما سبق ذكره تبني لنا أن   
االرتكاز عليها خبضوع هذه األخرية لتحويالت هامة تتمثل عادة بتغيري ملكية املؤسسة أو يف خطة يتخـذها  

األفضل وعليه جند النظام احملاسيب املايل قد نظم إجراءات وقواعد املسيريون من اجل توجيه تسيري املؤسسة حنو 
  .لتقييم التثبيتات مع التركيز على حتديد طرق االهتالك وكيفية تسجيل خسارة القيمة 

ويف إطار هذا التطور تركزت دراستنا على إعادة تقييم التثبيتات وفق النظام احملاسيب املايل والذي مت علـى    
واهتالكها وإعادة تقييمها والذي يهدف بالدرجـة األوىل إىل   ،لى املفاهيم اخلاصة بالتثبيتاتأساسه التعرف ع

  .إعطاء قيمة مرجعية للمؤسسة وإظهار قيمها احلقيقية يف اية السنة 
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  :اختبار الفرضيات 

  : وذلك باإلجابة على الفرضيات سابقة الذكر  نتائجمن خالل ما سبق توصلنا إىل  

  اسيب املايل انه نظام لتنظيم املعلومة املالية يسمح بتخزين معطيات قاعدية وتصـنيفها وتبويبـها   النظام احمل
وعرضها بكشوف تعكس صورة صادقة عن الوضعية املالية وممتلكات املؤسسة ووضعية خزينتها يف اية السنة 

 .املالية 
 استعماهلا يف اإلنتاج أو تقدمي اخلدمات  مالية أو معنوية حتوزها املؤسسة من اجل ،التثبيتات هي أصول مادية

وزيادة رأمساهلا وبالتايل زيادة صايف مركزها املايل ونتيجة السنة املالية ويفترض أن تستغرق مدة استعماهلا أكثر 
 من سنة مالية 

 دلة من أهم الطرق املتبعة يف إعادة تقييم التثبيتات هي التقييم بالتكلفة املهتلكة وعلى أساس القيمة العا. 
ومن خالل ذالك نستخلص أن األمر الذي يتطلب عملية إعادة التقييم هو استبدال القيمة احملاسـبية لألصـل   
بالقيمة العادلة واليت متثل عادة قيمتها يف السوق وما يترتب عنها هو فارق إعادة التقييم الذي ميثل الفرق بـني  

  . لتارخيية القيمة املعاد تقييمها والقيمة احملاسبية بالتكلفة ا

  :النتائج 

  :بناءا على ما ورد يف هذه الدراسة توصلنا اىل النتائج التالية 

  :النتائج النظرية 

  تبين معايري احملاسبة الدولية حيسن من جودة التقارير املالية يف اعطائها حلول للمعاجلة احملاسبية ذات مصداقية
 وعاكسة للواقع 

 ا يف السابق حيث ان النظام احملاسيب املايل اجلديد جاء مببدأ تغليب الواقع  ،تغري املفاهيم اليت كان معمول
 االقتصادي على اجلانب القانوين 

  ـا  ) النظام احملاسيب املايل(تغري مفهوم التثبيتات من املنظور اجلديدحيث هذا األخري عرف التثبيتات على ا
القتصادية اليت اقتنتها املنشآت بغرض احلصول على منافع اقتصادية مسـتقبلية منـها،   عن جمموعة الوسائل ا

  ويكون ذلك باستخدامها يف العملية اإلنتاجية أو باستعماهلا يف املساعدة على ذلك  
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  إظهار عناصر امليزانية بقيمتها احلالية 
  
  

  :النتائج التطبيقية 
  
 تبني ان املؤسسة قامت بإعـادة  ) النخالة  –الفرينة (لغذائية من خالل دراستنا ملؤسسة سوفيا للصناعات ا

تقييم تثبيتاا العينية وكان التغيري يف قيم التثبيتات املذكورة عبارة عن فائض يف القيمة ملختلف التثبيتات املعـاد  
 تقييمها وهذا راجع للوضع االقتصادي السائد يف البلد واخنفاض قيمة وحدة النقد نتيجة التضخم 

  ث قدر بفائض إمجايل اخلاص مبعدات النقل حي) فارق إعادة التقييم( 105الزياد املعتربة يف رصيد حساب
 دج 3000000.00يفوق 
  102437710. 43اخلاص باملباين قدر بفائض) فارق اعادة التقييم( 105اما فيما خيص رصيد حساب  
تثبيت حمدد وإمنا ختص التثبيتات الغري جاريـة الن  ومن هنا تتجلى أمهية إعادة التقييم يف أا ال تقتصر على   

بقائها الطويل يف حوزت املؤسسة بعد تقييم حيازا بالتكلفة التارخيية ميكن أن يعطي معلومات بعيـدة عـن   
  .احلقيقة االقتصادية بسبب ما تعرفه هذه العناصر من تاثري وتطورات تكنولوجية وتغيريات سوقية

  :لنتائج السابقة قمنا باقتراح التوصيات التالية بناءا على ا: االقتراحات 

    اختيار طريقة االهتالك املناسبة لكل نوع من التثبيتات العينية على حدى حىت نتمكن من احلفـاظ علـى
 التثبيت بطاقته االنتاجية 

 توفري مجيع وبالتايل نوصي بضرورة  ،تتميز عملية إعادة التقييم بتأثريها املباشر على نتائج الدورات الالحقة
املتطلبات الضرورية للعملية وذالك باعتماد مكاتب خربة متخصصة يف جمال التقييم وفق معايري وأسس عامليـة  

  . حىت ال ختضع العملية للحكم الشخصي 
  تشجيع املؤسسات والباحثني واملدرسني على االهتمام بالتثبيتات ملا تتسم بتغريات وتطورات اليت من خالهلا

 ؤسسة تعكس صورة امل
  كما نقترح على املؤسسات اجلزائرية تشجيع الطالب على االهتمام باجلانب النظري للمحاسبة وتطبيقها يف

 .الواقع وذالك بفتح اال وإتاحة الفرص للطلبة يف التربص أو التمهني 
  بوضع هيكل تنظيمي ملساعدة الباحث يف فهم طبيعـة عمـل هـذه    ) حمل الدراسة(ضرورة قيام املؤسسة

 املؤسسة 
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  :أفاق الدراسة 

  :خبتام هذا البحث ميكن أن نلفت النظر إىل بعض النقاط اجلديدة نذكر منها 

  ما مدى مالئمة تطبيق منوذج إعادة التقييم يف املؤسسات اجلزائرية ؟ 
   ما مصري فارق إعادة التقييم التثبيتات يف شكل امتياز يف املؤسسات اجلزائرية 
  فارق إعادة تقييم يف املؤسسات اجلزائرية  هو األثر اجلبائي ل ما 

راجينا أن يفيـد   ،وأخريا ال يسعنا إال أن نسال اهللا العظيم أن نكون قد وفقنا إىل حد ما يف اجناز هذا البحث
 .   ويسمح هلم بالتعمق أكثر وإمتام اجلوانب اليت مل نتطرق إليها  ،الباحثني واملهتمني
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 الثابتة وفق النظام احملاسيب املايل 
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  . 2008بغزة سلسلة العلوم اإلنسانية 

 

  

  



  

  :ملخص

األمر الذي ميكن املؤسسات  ،من اجل حتقيق جودة املعلومات املالية والشفافية يف القوائم املالية 
وحتقيق مسار انضمام اجلزائر ملنظمة التجارة الدولية اليت  ،االقتصادية اجلزائرية من مواجهة حتديات العوملة 

د نظام حماسيب مايل يتوافق مع املعايري الدولية قامت اجلزائر بإعدا ،تفرض عليها إتباع املقاييس الدولية 
مما حيتم على املهتمني باحملاسبة مواكبة هذه التغيريات وفهمها خاصة اجلوانب التقنية وما حتمله من ،للمحاسبة 

  .أبعاد 

ومت البحث من خالل ) التثبيتات(حول بند مهم من بنود القوائم املالية  دراسةال هتمحور هذتوبالتايل 
) املالية  ،املادية  ،املعنوية (وكذا دراسة كل صنف من التثبيتات  ،ن املفاهيم واملصطلحات املرتبطة ا تبيا

تقييم وإعادة باإلضافة إىل استخراج فعالية هذا النظام فيما خيص تسجيل  ،مدعمني ذالك بدراسة حالة 
  .التثبيتات يف املؤسسة 

      .معايري احملاسبة الدولية  ،التثبيتات ،إعادة التقييم  ،ايل النظام احملاسيب امل:  الكلمات املفتاحية 

  

 Résumé : 
        Afin d'atteindre la qualité de l'information financière et la transparence 
dans les états financières qui peut institutions économiques algérienne a 
répondre aux défis de la modernisation et pour atteindre le chemin de l'adhésion 
de l'Algérie a l'organisation mondiale du commerce qui imposent les suivent les 
normes internationales l'Algérie a un système de comptabilité financière en 
conformité avec les normes comptable internationales ، ce qui rend impératif  
pour les personnes intéressées a suivre ces changement comptable et une 
compréhension particulière des aspects techniques et les dimensions de ours. 

      Cette recherche est donc centrée sur l'étude d'un élément important des 
postes des états financières ''installations" qui vise  sur les concepts et les 
comptes de la terminologie associée et le mouvement، ainsi que l'étude de 
chaque type d'installations (moral- physique- financière) en étudiant le cas en 
plus de l'extraction de l'efficacité de ce système en termes d'enregistrement 
réévaluation des installations de l'entreprise . 

Les mots clé / système comptable financier la réévaluation، installations، les 
normes internationales de la comptabilité 


