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احلمد هلل الذي منا علينا بالوصول اىل هذه املنزلة ووهبنا نعمة العلم 
 ووفقنا على إجناز هذه املذكرة فله احلمد وله الشكر أوال ودائما

على دعمهم لنا خالل إعداد مث الشكر اجلزيل إىل الوالدين الكرميني 
 هذه املذكرة  ومشوارنا الدراسي

سعيد على الشكر إىل األستاذ املشرف وارث كما نتقدم جبزيل 
 النصائح والتوجيهات اليت كانت عونا لنا

كما نتوجه جبزيل الشكر واالمتنان إىل كل من ساعدنا من قريب أو 
 بعيد على إجناز هذا العمل

 
 
 
 
 
 
 



 
 

 إهداء
 

 
 كلماته أضاءت دريب وذكراه تؤنس قليب  إىل من

 إىل من طيفه كل يوم يلقاين ودعواته من كل سوء ترعاين
 إىل روح أيب الطاهرة رمحه اهلل

 إىل أنسي وفرحيت ومالذي إىل الغالية أمي
 إىل أخيت وولديها جليبيب وعثمان
 إىل من كان عوين وسندي زوجي
 مل يكتبهم قلميإىل كل أصدقائي وكل من أعرفهم ووسعهم قليب و 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

 وريدة
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إىل من هانت عليه مصاعب الدنيا وشقاها يف سبيل جناحنا وفالحنا 

 إىل رمز عزيت وكراميت ومثال إقدامي واجتهادي
 ـ أيب ـ

إىل من محلتين وهنا على وهنا ،إىل من كانت مصدر االصرار والقوة 
 وسر النجاح والتفوق ـأمي ـ

 ة أخوايتإىل سندي يف احليا
 إىل رفيقات دريب وكل أصدقائي

 إىل كل من نساه قلمي ومل ينساه قليب
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 ملخص 
تواجهها املؤسسات عادة التقييم والتعرف على خمتلف الصعوبات اليت إبراز واقع أسلوب إهتدف هذه الدراسة  اىل 

سة أراء عينة من املؤسسات على مستوى وقد مت ذلك من خالل درا ،اجلزائرية يف تطبيق أسلوب إعادة التقييم
الدراسة إىل أن املؤسسات اجلزائرية مل تطبق أسلوب اعادة التقييم منذ سنة  توصلتوقد والية برج بوعريريج، 

،وهذا راجع اىل خمتلف الصعوبات املرتبطة بتكلفة اعادة التقييم وتكوين احملاسبني اليت جعلت البيئة 7002
 مالئمة لتطبيق أسلوب إعادة التقييم. احملاسبية اجلزائرية غري

  دوليةحماسبية ايل ،معايري ماسيب حم قتصادية ،نظامإ بيئة، إعادة التقييم:  المفتاحية الكلمات

Summary 
 

This study aims to highlight the reality of the re-evaluation method and to 

identify the various difficulties that Algerian institutions face in applying the re-

evaluation method. Valuation since 2007, and this is due to the various 

difficulties associated with the cost of revaluation and the formation of 

accountants, which made the Algerian accounting environment inappropriate for 

applying the revaluation method. 
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 فهرس المحتويات

 



 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالمحتويات ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  فهرس

 

 
 

 الصفحة العنوان 
   شكر وتقدير

   هداءإ
   لخصم

   فهرس المحتويات
   قائمة الجداول 
   قائمة االشكال
   قائمة المالحق

 ب-أ مقدمة
 92-4 طار النظري للدراسة اإلول : األالفصل 
  تمهيد

المحاسبية  ير ول:  التثبيتات وفق النظام المحاسبي المالي والمعايالمبحث األ
 4 الدولية

 4 ول :  التثبيتات وفق النظام احملاسيب املايلاألاملطلب 
 7 املطلب الثاين : التثبيتات املادية وفق املعايري احملاسبية الدولية 

 2 المبحث الثاني : جرد التثبيتات وفق النظام المحاسبي المالي
 2 التكلفة التارخيية  رد التثبيتات املادية وفق أسلوبجاملطلب األول : 

 90 عادة التقييمإاملطلب الثاين : جرد التثبيتات وفق أسلوب 
 94 عادة التقييم يف املؤسسة اجلزائرية إاملطلب الثالث : صعوبات تطبيق أسلوب 

 94 المبحث الثالث: الدراسات السابقة
 94 املطلب االول: عرض وحتليل الدراسات

 97 استنا بالدراسات السابقة املطلب الثاين : ما مييز در 
 92 خالصة الفصل

 40-10  الفصل الثاني: دراسة عينة من المؤسسات على مستوى والية برج بوعريريج
 10 متهيد



 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالمحتويات ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  فهرس

 

 
 

 19 المبحث األول: الطريقة واألدوات
 19 املطلب األول : جمتمع وعينة الدراسة

 11 الثاين : األدوات املستخدمة املطلب
 13 النتائج ومناقشتها المبحث الثاني :

 13 ول : حتليل البياناتاألاملطلب 
 13 املطلب الثاين : نتائج اختبار الفرضيات

 40 خالصة
 41 خاتمة

 44 المراجع
 - المالحق

 
 



 

 
 

 
 
 
 

 

 

 قائمة الجداول



 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــقائمة الجداول ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

 
 

 : قائمة الجداول
 الصفحة عنوان الجدول الرقم
 51 طرق حساب االهتالك 10
 37 ة النسبيةمقياس حتديد األمهي 02
فقةادرجة املو  مستويات 03  33 
 33 كرو نباخ  لفأاختبار ثبات أدوات القياس باستخدام معامل  04
 31 توزيع أفراد العينة حسب الشهادة العلمية  05
 33 توزيع أفراد العينة حسب اخلربة املهنية  06
 32 حتليل اجتاهات اجابات عينة الدراسة  07
 33  طبيعة بيانات احملور الثاين حسب اختبار شابريو ويلكاختبار  08
 33   وىلاألالفرضية الختبار صحة  سونكوليكاختبار  09
 33 و ويلكبار شابري تاخت احملور الثالث حسب اطبيعة بياناختبار  10
 33 الختبار صحة الفرضية الثانية  سونكوليكاختبار  11

 
 
 
 
 
 
 

 



 

 
 

 

  

 

 قائمة األشكال
 



 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــقائمة األشكال ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 

 
 

 :قائمة االشكال
 الرقم عنوان الشكل الرقم
 05 العينة حسب الشهادة العلمية توزيع أفراد  33
 07 العينة حسب اخلربة املهنية أفرادتوزيع  33

 
 



 

 
 

 

  

 

 قائمة المالحق
 



 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــقائمة المالحق ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

 
 

 قائمة المالحق 
 الرقم العنوان 

 10 ستبيانستمارة اإلإ
 SPSS 19املعاجلة االحصائية ملخرجات

 
 



 

 
 

 

 

 

 مقدمة

 

 

 



 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ مقدمة

 

 أ 
 

دي  اجلديد الذي أدى إىل  حتوالت كبرية  يف العامل من إن التطور املستمر الذي يشهده الواقع االقتصا       
خالل تطور التجارة واتساع رقعتها حيث خلق العديد من التحديات اليت توجهها مهنة احملاسبة منذ بداية القرن 

 ألمهية ونظرا املناسبةحيث تعترب احملاسبة من أهم التقنيات اليت تستخدم يف التسيري واختاذ القرارات  العشرين
احملاسبة يف ميدان االقتصاد جعل منها موضوع معرض للتطور ،حيث عرفت اهتماما متزايدا وهذا راجع اىل 

 .السياسيةو  حاجات اجملتمع وتطوراته االقتصادية
ويف أواخر الثمانينات وبداية التسعينات ختلت اجلزائر عن النظام االشرتاكي وانتهجت سياسة اقتصاد       
الذي أصبح ال يتماشى مع ، 5323إعادة النظر يف املخطط احملاسيب املعمول به منذ مما استوجب ، السوق

ما تولد عنه مشروع النظام احملاسيب املايل املستمد  وهذا .العاملياملعايري احملاسبية الدولية من أجل مواكبة االقتصاد 
ملؤسسات اجلزائرية كون أن الطرق يف تقييم يعد التقييم أبرز إشكال تعاين منه ا حيث الدوليةمن املعايري احملاسبية 

وإعادة التقييم التثبيتات ال تقدم صورة صادقة عن الوضعية املالية للمؤسسة مما خلق صعوبات عديدة تواجه 
املمارسني يف عملية تطبيق النظام احملاسيب املايل وذلك لغياب التحضري الكايف سواءا على مستوى املؤسسة أو 

 : احمليطة هبا ككل ومن هنا نطرح اإلشكالية التاليةعلى مستوى البيئة 
 : إشكالية البحث

في الجزائر في ظل تطبيق أسلوب إعادة  االقتصاديةماهي الصعوبات التي تواجهها المؤسسات  -   
 التقييم لجرد التثبيتات الذي جاء بها النظام المحاسبي المالي؟

 : ألسئلة الفرعية التالية عن هذه اإلشكالية ميكن التطرق إىل ا ولإلجابة
فيما خيص تطبيق أسلوب إعادة  االقتصاديةصعوبات مرتبطة بالبيئة  االقتصاديةهل تواجه املؤسسات  -

 التقييم؟
 خالل تطبيق أسلوب إعادة التقييم؟هل تواجه املؤسسة االقتصادية صعوبات يف تكوين احملاسبني من  -

 : فرضيات البحث
 .االقتصاديةقييم مرتبطة بالبيئة عوبات لتطبيق عملية إعادة التص االقتصاديةتواجه املؤسسات   -
 .تواجه املؤسسة االقتصادية صعوبات يف تكوين احملاسبني من خالل تطبيق أسلوب إعادة التقييم -

 : أهمية البحث
تكمن أمهية البحث  يف معرفة أهم الصعوبات اليت تواجهها املؤسسة االقتصادية يف  تطبيق أسلوب   -

املؤهالت املتاحة  يف و  اليت يواجهها احملاسبني  كذلك  وتسليط الضوء على االمكانياتو  لتقييمإعادة ا
ظل  املشاكل اليت تواجهها اجلزائر على مستوى البيئة االقتصادية ،من خالل االحاطة واكتشاف اجلوانب 

 اخلفية لواقع تطبيق أسلوب اعادة التقييم.  
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 : أهداف البحث 
 لصعوبات اليت تواجهها املؤسسات االقتصادية يف ظل واقع أسلوب إعادة التقييمإبراز أهم ا

 إعادة تقييمها يف النظام احملاسيب املايل.و  توضيح طرق تقييم التثبيتات -
 الصعوبات اليت تواجه تطبيقها.و  دراسة مدى إمكانية تطبيق أسلوب إعادة التقييم -

 : منهج الدراسة
اإلملام مبختلف جوانبه ومعاجلة االشكالية املطروحة وذلك قصد الوصول إىل األهداف نظرا لطابع البحث وقصد 

 املرجوة ،مت استخدام املنهج الوصفي التحليلي من خالل واقع تطبيق أسلوب إعادة التقييم يف املؤسسات اجلزائرية.
 : صعوبات الدراسة 

 نقص املراجع واغالق املكتبات بسبب جائحة كورونا  -
 داين نظرا للوضع الصحي يف البالداء اجلانب امليصعوبة إجر  -

 : تقسيم البحث 
عن اإلشكالية املطروحة وخمتلف األسئلة اليت مت طرحها قمنا بتقسيم الدراسة البحثية إىل فصلني ،فصل  لإلجابة

 خاص باالطار النظري للدراسة وفصل خاص باجلانب التطبيقي 
ثبيتات وأنواعها وتسجيلها احملاسيب وإعادة تقييمها واهتالكها بعد عملية تناولنا  االطار النظري للت: الفصل األول

إعادة التقييم باإلضافة إىل تقدمي بعض الدراسات السابقة املتعلقة بتقييم وإعادة تقييم على اجلانب احملاسيب 
 للمؤسسة

للتعرف على خمتلف  تطرقنا  اىل الدراسة امليدانية موضوع البحث من خالل أداة استبيان: الفصل الثاني
 الصعوبات اليت تواجه املؤسسة يف تطبيق هذا األسلوب.

 
 
 



 

 

 

 

 

 : الفصل األول

 اإلطار النظري للدراسة
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 املعايري الدولية و  دراسة التثبيتات وفق النظام احملاسيب املايل: المبحث األول

سبية الدولية يف اجلزائر يف ظل متطلبات اقتصاد يشكل النظام احملاسيب املايل خطوة هامة لتطبيق املعايري احملا        
هلذا سيتم التطرق يف هذا املبحث إىل تعريف دراسة التثبيتات وفق النظام احملاسيب   االقتصادياتالسوق وعوملة 

                                                                           املعايري الدولية. و  املايل
  دراسة التثبيتات وفق النظام المحاسبي المالي: األولالمطلب 

التثبيتات عن جمموعة الوسائل االقتصادية اليت اقتنتها املنشآت بغرض احلصول على منافع اقتصادية  تعرب    
 03هنالك و  مستقبلية منها.و يكون ذلك باستخدامها يف عملية اإلنتاجية أو باستعماهلا يف املساعدة على ذلك

 .من التثبيتاتأنواع 
املالية مكانة هامة لدى املؤسسة ،وبالتايل حىت تتحصل و  العينيةو  حتتل التثبيتات مبختلف أنواعها املعنوية    

جاء  املؤسسة على صورة صادقة عن وضعيتها املالية البد عليها أن تقيم تثبيتاهتا بطريقة جيدة ،وذلك حسب ما
 : يلي قواعد تقييم وعليه سنحاول توضيح ذلك كماو  يدةبه النظام احملاسيب املايل من مفاهيم جد

 : التثبيتات املعنوية: الفرع األول
حيث تقوم املؤسسة  االقتصاديةتعترب التثبيتات املعنوية من األصول الثابتة اليت تعود على املؤسسة باملنافع        
  املتعارف عليها.تقييم هذه التثبيتات حسب النظام احملاسيب املايل واملعايريو  بتقدير

 : مفهوم التثبيتات املعنوية : أوال
 1: عرف النظام احملاسيب املايل التثبيتات املعنوية على أهنا 

مستعمل يف إطار األنشطة العادية، واملقصود منه مثال و  غري مادي، مراقبو  أصل قابل للتحديد غري نقدي
ومصاريف التنمية حقل منجمي  اإلعفاءات،و  ل األخرىاحملالت التجارية ،وبرامج املعلوماتية أو رخص االستغال

 .الصناعيو  موجه لالستغالل التجاري
 : دراسة احلسابات الفرعية للتثبيتات املعنوية : ثانيا
هي النفقات النامجة عن طور التنمية ألي مشروع داخلي تثبيتا : مصاريف التنمية القابلة للتثبيت703ح/    

 2: معنويا يف احلاالت التالية
 إذا كانت تلك النفقات ذات صلة بعمليات نوعية مستقبلية تنطوي على حظوظ كبرية لتعليق مردودية شاملة.−
 إذا كان ميكن تقييم النفقات بصورة صادقة.−
املالية وغريها إلمتام العمليات املرتبطة بنفقات التنمية أو استعماهلا و  إذا كان الكيان ينوي وميتلك القدرة التقنية−
  بيعها.أو 

                                                             
 .3،ص7003مارس53،71زائرية ،العدده  ،اجلريدة الرمسية للجمهورية اجل5330ربيع األول عام73القرار املؤرخ يف  1

 .35،ص7003ن املعايري احملاسبية الدولية ،مؤسسة الفنون املكتبية واملطبعية اجلزائر،لبوز نوح،خمطط النظام احملاسيب املايل اجلديد املستمد م  2
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هي عبارة عن أنظمة إعالمية تقوم املؤسسة بشرائها أو إنتاجها داخليا : برجميات املعلوماتية وماشبهها:  703ح/ 
 أي داخل املؤسسة.

وع من األصول غري امللموسة وتعين هبذا الن: والعالمات الرخص،و  الرباءات، احلقوق املماثلةو  االمتيازات: 701ح/
منتوجها كاألمساء  أصحاهبا املبدعون كحقوق الطبع والنشر وبراءات االخرتاع أو هي حقوق تكتسبها: ما يلي
العالمات التجارية إىل غري ذلك من األموال غري امللموسة ولكنها بصدد حق االستعمال أو االمتياز و  التجارية

أو إجياره ملدة زمنية  الذي مينحه املبدع أو منتجيه إىل شخص آخر لتحقيقه على أرض الواقع سواءا بيع هذا احلق
 .معينة
 : يلي ويعرف كما1: فارق الشراء: 702ح/
تعترب أهم العناصر األصول غري امللموسة أي كقيم ثابتة معنوية تتسم كذلك بالتعقيد يف عملية تقييمها حيث     

يف حاالت نادرة  ال ميكن شرائها منفردة كغريها من األصول سواء امللموسة أو غري امللموسة بينما ميكن تقييمها
األصول الصافية للمؤسسة و  تتمثل يف حاالت االندماج أو بيع الشركات حيث يعترب الفرق بني مبلغ شراء الشركة
 منقوص منها االلتزامات لشهرة احملل أي سعر شراء املؤسسة القيمة الصافية لألصل.

 : يلي تتمثل فيما: التثبيتات املعنوية األخرى: 703ح /
 : احلساب باقي القيم املعنوية اليت مل تتضمنها احلسابات السابقة ويسجل كما يلي يسجل هذا    

 التثبيتات املعنوية األخرى 703من ح/
 حسابات الديون  3×إىل ح/         

 احلسابات املالية 1×ح/              
 : التثبيتات العينية :  الفرع الثاني

 وتقدمي اخلدمات، العيين هو أصل عيين حيوزه الكيان من أجل اإلنتاجالتثبيت : مفهوم التثبيتات العينية: أوال
كما ،  بعد مدة السنة املالية الذي يفرتض أن تستغرق مدة استعماله إىل ما، و االستعمال ألغراض إداريةو  اإلجيارو 

وطبقا للقاعدة  يسجل حماسبيا ككل األصول بتكلفة االقتناء أو بتكلفة اإلنتاج إذا مت إجنازه يف املؤسسة بعينها
 2.العامة لتقييم األموال ،يدرج التثبيت العيين أو املعنوي يف احلسابات كأصل

 إذا كان من احملتمل أن تؤول منافع اقتصادية مستقبلية مرتبطة به إىل الكيان. 
 إذا كانت تكلفة األصل من املمكن تقييمها بصورة صادقة. 
 ا لو كانت مستهلكة متاما يف السنة املالية اليت مت ميكن أن تعترب العناصر ذات القيمة الضعيفة كم

 .استخدامها ،وأغلبيتها فإهنا تدرج يف احلسابات يف شكل تثبيتات

                                                             
 .37،صفحة7050هوام مجعة ،احملاسبة املعمقة وفقا للنظام احملاسيب املايل اجلديد واملعايري احملاسبة الدولية ،ديوان املطبوعات اجلامعية ،اجلزائر،1
 .703،ص7051الية وفق املعايري الدولية ،منشورات كليك، الطبعة الثانية، اجلزائر ،بن ربيع حنيفة،الواضح يف احملاسبة امل2



 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ اإلطار النظري للدراسةالفصل األول ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

6 
 

 انتفاع هبا خمتلفة أو كانت توفر منافع  كانت عناصر معنوية إذا كانت مدة تعاجل مكونات األصل كما لو
 1.اقتصادية حسب وترية خمتلفة

 : رعية للتثبيتات العينية دراسة الحسابات الف: ثانيا
 2: ما يليوينقسم هذا احلساب إىل : القيم الثابتة املادية : 75ح/

هناك عدة أنواع من األراضي حسب املفهوم احملاسيب فهناك أراضي تشرتي بقصد البيع : األراضي: 755ح/
بقصد البناء وهناك أراضي وخاصة يف الوكاالت العقارية ويعترب هذا النوع من األراضي كمخزونات وهناك أراضي 

ما فيه  استنفاذالسنوي بسبب  االهتالكأخرى تقتين لوجود مناجم فيها وأنواع أخرى من األراضي خاضع حلساب 
من منجم بينما األراضي املقتناة هبدف البناء غري قابلة لإلهتالك وحىت وإن فرضنا وجود مبىن فإن تقنيات احملاسبة 

األرض غري خاضعة لإلهتالك وتقيم تكلفة األرض جبمع كل النفقات  املبىن ألنو  تقرض الفصل بني قيمة األرض
 : اليت صرفت يف احلصول على األرض وجتهيزها لالستخدام وعادة ما تكون هذه النفقات على النحو التايل

 سعر الشراء .5
 تكاليف العقد .7
 اهرة.الرسومات والنفقات الظو  تكاليف هتيئة األرض للهدف املقصود منه التكاليف .3

وهي كل التثبيتات املقتناة أو املنجزة من تلقاء املؤسسة نفسها أو من طرف مقاول من 3: البناءات: 753ح/
 : ما يليخارج املؤسسة وتتضمن تكلفة املبىن 

 سعر الشراء إن كان جاهزا .5
 أعباء العمال ،مواد البناء والتكاليف اإلضافية. .7
 .يف اليت تصرف على املبىنأتعاب املهندسني وتراخيص البناء وكل التكال .3

 : واألدوات الصناعية التقنية املعداتاملنشآت : 751ح/ 
قد تكون القيم الثابتة كأصول عقارية إما يف شكل أراضي أو بناءات وقد يكون أيضا تركيبات تقنية يف        

 شكل شبكات ضخمة أو عتاد صناعي ومعدات مرتبطة باألرض يصعب اعتبارها منقوال أحيانا.
 4:التثبيتات العينية األخرى: 753ح/
هتيئة األراضي و  البناءاتو  ذكر القيم الثابتة امللموسة العقارية بصفة منفصلة كاألراضي: يف النظام احملاسيب املايل    

م عدو  باإلضافة إىل الرتكيبات التقنية املرتبطة باألرض بينما مل يذكر القيم الثابتة امللموسة املنقولة أوال لكثرهتا
قيم ثابتة إذا   ال تعتربإمكانية حصرها وثانيا صعوبة حتديد صفتها كقيم ثابتة يف بعض األحيان كاألدوات اليت 

                                                             
 (.10-32لبوز نوح،مرجع سابق ،ص )  1
 ...3ه ،مرجع سابق، ص5330ربيع األول 73، القرار املؤرخ يف 2
 703بن ربيع حنيفة ،مرجع سابق ،ص3
 .10لبوز نوح، مرجع سابق،ص4
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كانت منفردة أي أصل ثابت قابل لإلهتالك ونذكر من بني القيم الثابتة اليت ميكن ضمها هلذا احلساب  
 .لالسرتجاع جتهيزات مكتب، األغلفة القابلة، كاحلسابات الفرعية معدات النقل

 : التثبيتات المالية:  الفرع الثالث
تعترب التثبيتات املالية من التثبيتات اليت هلا أمهية بالغة لدى املؤسسات كوهنا تستخدم يف جلب فوائض القيم     

 : عن طريق توظيفها ومن هنا نتطرق ملفهوم التثبيتات املالية
 : مفهوم التثبيتات المالية : أوال

 املوظفة واألصول املالية األخرى املذكورة  غري العقاريةمن ، صول املالية اململوكة ألي كيان من كياناتتكون األ     
يف ، عند تغري لوجهتها اقتنائها أوتبعا لنوعيتها وللدواعي اليت كانت سائدة عند ، يف شكل أصول املالية التجارية

 1: إحدى الفئات األربعة اآلتية 
ابات الدائنة امللحقة اليت يعد امتالكها الدائم   فيها لنشاط كيان، خاصة وأهنا تسمح سندات املسامهة واحلس .5

أو املؤسسات ، هلا بأن متارس نفوذا على الشركة اليت تصدر السندات، أو أن متارس مراقبتها ،ن املشاركة هلا
  .املشرتكة

الطويل حتفيزات مالية، لكن دون  السندات املتبقية لنشاط احملفظة املوجهة لكي توفر للكيان على املدى .7
 التدخل يف تسري الكيانات اليت متت احليازة على سنداهتا.

السندات املثبتة األخرى اليت متثل أقساط رأس املال أو توظيفها ذات أمد الطويل اليت ميكن للكيان هبا  .3
 .أو ينوي االحتفاظ هبا أو يتعني عليه ذلك، هبا حىت حلول أجل استحقاقها االحتفاظ

 لقيام ببيعها يف األجل. يسعها ينوي أو  ال الدائنة اليت أصدرها الكيان واليت ال احلساباتو  القروض .3
 : التثبيتات المادية وفق المعايير المحاسبية الدولية : المطلب الثاني 

اليت يتم شرائها و  اليت ميكن التحقق من وجودها املادي، تعترب التثبيتات املادية من األصول الثابتة يف املؤسسة    
 .بقصد إمتالكها واستخدامها يف النشاطات التشغيلية

 : المعايير المحاسبية الدولية-أوال
التباين بني دول العامل بالنسبة للمعلومات املالية ،أنشأ أساسا من و  إن وجود العديد من االختالفات

 عدم قدرة مستخدمي البيانات املالية على اختاذ املالية املستخدمة عامليا ،مما أدى اىلو  اختالف األنظمة االقتصادية
 2.أجل التوافق احملاسيب الدويل ظهرت املعايري احملاسبية الدولية ومن موحدةالقرارات اليت تستند اىل معايري 

األحداث اليت تؤثر على املركز و  ميكن تعريف معايري احملاسبة الدولية على أهنا املرشد لقياس العمليات
 .شأة ونتائج أعماهلا واالفصاح عن املعلومات للمستفيديناملايل للمن

                                                             
 .55ه، مرجع سابق ،ص5330ول ربيع األ73القرار املؤرخ يف   1
 .2مجدي أحمد الجعبري ،رسالة دكتوراه معايير المحاسبة الدولية ،األكاديمية العربية في الدنمارك ،السنة غير مذكورة ،ص  2
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وهتدف املعايري احملاسبية اىل تقليل درجة االختالف يف التغري أويف املمارسة يف الظروف املتشاهبة وتعتمد 
 .كاطار عام لتقييم نوعية وكفاءة العمل الفين وحتديد طبيعة ومدى املسؤولية املهنية

 : التثبيتات العينية  -0
يهدف إىل وصف املعاجلة احملاسبية لألصول الثابتة العينية 53ما جاء ف املعيار احملاسيب الدويل  وفق

اخلدمات أو لتأجريها و  ويعرفها بأهنا املعدات واملصانع اليت يتم االحتفاظ هبا ،وتستخدم يف إنتاج أو تزويد البضائع
 .أو تستخدم ألغراض إدارية ألكثر من دورة، للغري

 : املصانع كأصل ف احلاالت التاليةو  جيب االعرتاف باملعدات :1االعرتاف
 .احتمال تدفق منافع اقتصادية مستقبلية من األصل إىل املؤسسة -
 .قياس األصل بطريقة واقعية -

 : ونجد: التقييم
 : وجنده يف احلاالت التالية: التقييم األولي لألصول الثابتة-0-0
وعادة تكون مكونات ، ند عند االعرتاف به كأصل ثابت بالتكلفة التارخييةوتقيم قيمة أي ب: حالة االقتناء -أ

 : التكلفة كالتايل 
 سعر الشراء مبا يف ذلك الرسوم الغري قابلة لالسرتجاع. 
 أي تكاليف أخرى متكبدة لوضع األصل يف وضع التشغيل. 
 إزالة موقع األصلو  التكاليف املقدرة لتفكيك. 

وتقيم  هذه األصول بتكلفة الصنع ،أي بنفس طريقة تقييم األصول املنتجة : تكلفة األصل المصنعة داخليا
مع وجوب إدماج مجيع التكاليف املباشرة ضمن ، اخلسائر غري العاديةو  بغرض البيع ،مع استبعاد األرباح الداخلية

 .تكلفة األصل
ة هذا األصل زئية، وتقاس تكلفميكن اقتناء أصل مادي عن طريق املبادلة الكلية أو اجل:  حالة المبادلة -ب  

 .صل املستلم والذي يعادل القيمة العادلة لألصل بعد التسوية باملبالغ النقديةبالقيمة العادلة لأل
 : حالة االقتناء عن طريق عقود اإليجار -ج
 يتم االعرتاف به على أساس القسط الثابت طيلة مدة العقد.: عقد اإلجيار التشغيلي 
 يعرتف فيها املستأجر كأصول والتزامات يف امليزانية مببلغ مساوي للقيمة العادلة : ليعقد اإلجيار التموي

 للممتلكات املؤجرة ،أما اذا كانت اقل فبالقيمة احلالية لدفوعات اإلجيار.
 
 
 

                                                             
 .7003ر طارق محاد عبد العال، دليل احملاسب إىل تطبيق املعايري احملاسبة الدولية، اجلزء الثاين ،الدار اجلامعية اإلسكندرية مص 1
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 : حدد املعيار احملاسيب الدويل طريقتني للقياس الالحق: التقييم الالحق.7
  جمموع اخلسائر املرتاكمة و  املرتاكم االهتالكسعر تكلفته مطروحا منه يتم تسجيل البند ب: نموذج التكلفة

 .أهنا مصروف يف قائمة الدخل للدورة اجلارية القيمة علىالخنفاض القيمة ،ويتم االعرتاف خبسائر 
  املرتاكم وجمموع االهتالكوهو مبلغ القيمة العادلة بتاريخ إعادة التقييم مطروح منه : نموذج إعادة التقييم 

اخلسائر املرتاكمة الخنفاض القيمة ،وتعرف القيمة العادلة على أهنا املبلغ الذي يسلم لبيع األصل أو الذي 
 .يدفع لنقل االلتزام يف معاملة منظمة بني املشاركني يف السوق يف تاريخ التقييم

 جرد التثبيتات وفق النظام المحاسبي المالي.: المبحث الثاني
 ألسلوب التكلفة التارخيية املايل بالنسبةاول جرد التثبيتات املادية وفق النظام احملاسيب يف هذا املبحث سنتن    

 أهم الصعوبات اليت تواجه املؤسسة اجلزائرية يف استخدام أسلوب إعادة التقييم. التقييمأسلوب إعادة و 
 جرد التثبيتات المادية وفق أسلوب التكلفة التاريخية.: المطلب األول

بغرض استعماهلا لإلنتاج أو لتقدمي  املؤسسة ات العينية هي أصول ذات الطبيعة املادية اليت متتلكهاالتثبيت   
 اخلدمات ملدة تتجاوز السنة املالية حيث ميكن حيازة التثبيت  العيين إما عن طريق الشراء أو اإلنتاج داخليا.

سعر  -: 1اليت تتضمنو  بتكلفة شرائه عند شراء تثبيت عيين يتم تسجيله: حيازة التثبيت عن طريق الشراء .5
 الشراء خارج الرسم.

 .املصاريف الضرورية لبداية اسغالل التثبيت -
 : يستثىن من التكلفة املصاريف التاليةو  الرسوم غري القابلة لالسرتجاعو  الضرائب -
 مصاريف تكوين العمال على استعمال التثبيتات. -
 املصاريف اإلدارية العامة. -
 : يت عن طريق اإلنتاجحيازة تثب - 7

ميكن للمؤسسة أن تتحصل على تثبيت عن طريق اإلنتاج داخليا حيث تتضمن تكلفة اإلنتاج املواد األولية 
إنتاج توظيفات ، ميكن ربطها بعمليات اإلنتاج مباشرة اليتاليد العاملة، كل املصاريف غري  املستهلكة تكلفة

 : 2لتنيالتجهيز أو تتم املعاجلة احملاسبية وفق مرح
 .3تسجيل املصاريف املتعلقة بإنتاج تثبيت حسب طبيعته يف أحد حسابات الصنف - أ

 : عند االنتهاء من إنتاج تثبيت  - ب
 237يتم تسجيله بتكلفة إنتاجه مقابل احلسابات 

 اإلنتاج املثبت لألصول املادية 237ح/
 وهذا من أجل إلغاء أثر مصاريف اإلنتاج على نتيجة الدورة

                                                             
 .202-202حنيفة بن ربيع،مرجع سبق ذكره،ص ص   1
، الطبعة الثانية ،ديوان المطبوعات 2000-2002هوام جمعة،المحاسبة المعمقة وفقا للنظام المحاسبي الجديد و المعايير المحاسبية الدولية ،  2

 .00-92،ص ص2000الجامعية ، الجزائر ،



 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ اإلطار النظري للدراسةالفصل األول ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

10 
 

 تسجيل مصاريف اإلنتاج :ىالمرحلة األول
×3  

157 
 ح/ األعباء

ح/ البنك       
××××  

×××× 

 تسجيل احليازة  :المرحلة الثانية
75 
 

 
237 

 ح/التثبيتات العينية
ح/ اإلنتاج املثبت لألصول املادية       

  

 
 : حيازة تثبيت عن طريق اإلعانة .7
"حتويل : 1بأهنا SCFقد عرفها و  تثبيت يف إطار تشجيعها لقطاع معني قد تقدم الدولة إعانة حليازة .3

ملوارد عمومية لتعريف تكاليف حتملها أو سوق يتحملها املستفيد من اإلعانة وهذا بعد خضوعه لبعض 
 (.IA 370إعانة التجهيز ) بنشاطه وتسمىالشروط املتعلقة 

 : مراحل تسجيل إعانة التجهيز
 : حالة احلصول على إعانة مالية - أ

157  
535 

 ح/ البنك
ح/ إعانة التجهيز     

  

 : حالة احلصول على إعانة عينية –ب        

 : احلصول على وعد إعانة -ج
335  

535 
 اجلماعات احمللية و  ح/ الدولة

ح/ إعانة التجهيز     
  

 : عند حتصيل إعانة  -د  
157  

335 
 ح/ البنك

اعات احملليةاجلمو  ح / الدولة     
  

 
 

                                                             
 ,222حنيفة بن ربيع ، مرجع سبق ذكره،ص  1

7  
535 

 ح/ التثبيتات
ح/ إعانة التجهيز       
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 : أعباء تفكيك منشأة معالجة -3
من قبل املؤسسة فإن  التزامااحملددة متثل  االستغاللإعادة هتيئة املوقع يف هناية فرتة و  إذا كان تفكيك املنشأة        

 ة()مؤونة أعباء تفكيك املنشأ 513هذه العملية تضاف إىل تكلفة إجناز املنشأة حيث  األعباء تسجل يف ح/ 
 : 1وتكون املعاجلة احملاسبية كمايلي

يف تاريخ حيازة التثبيت يتم تقدير إزالته عند انتهاء مدة استعماله حيث يتم إضافة القيمة احلالية هلذه األعباء  –أ 
 : إىل تكلفة حيازة التثبيت، حتسب القيمة احلالية لألعباء التالية 

VA=F(1+t) -n 
Fقيمة األعباء 
Tمعدل التحيني 
Nدةامل 

 : و تسجل القيد التايل

هناية كل سنة يتم إعادة حساب القيمة احلالية لألعباء حيث يتم رفع قيمة املؤونة بالفرق مقابل تسجيل يف  - ب
 : مل على نتيجة الدورة وتسجل القيد التايلأعباء مالية حت

333  
513 

 ح/ أعباء مالية
 ح/ مؤونة أعباء تفكيك منشأة         

  قيمة الفرق
 قيمة الفرق

يتم ترصيدها عند دفع املصاريف و  يف هناية آخر السنة املالية تكون املؤونة املسجلة مساوية لقيمتها املقدرة - ت
 : ون أما ثالث حاالتالفعلية للتفكيك حيث ميكن أن تك

 املؤونة =املصاريف الفعلية: احلالة األوىل .5
 : يل اويتم ترصيد املؤونة بالقيد الت

513 
3313 

 
 

157 

 ح/ مؤونة أعباء تفكيك منشأة
 ح/الرسم على القيمة املضافة

ح/ البنك        

  

                                                             
 .7053 سطيف، كلية العلوم اإلقتصادية والتجارية وعلوم التسيري، جامعة فرحات عباس، تريش جنود، حماضرات يف احملاسبة العامة،  1

×7 
  3313 

 
 

303 
513 

 ح/ التثبيتات
 ح/الرسم على القيمة املضافة
ح/ موردو التثبيتات      

ح/ مؤونة أعباء تفكيك منشأة       
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 المؤونة <المصاريف الفعلية: الحالة الثانية .9
اجلزء املتبقي من املؤونة يتم اسرتجاعه عن طريق و  ملصاريف الفعليةيتم استعمال املؤونة يف تغطية ا

 : املؤونات بالقيد التايلو  إسرتجاعات االستغالل من خسائر القيمة235ح/
513 

3313 
 
 

157 
235 

 ح/ مؤونة أعباء تفكيك منشأة
 ح/الرسم على القيمة املضافة

ح/ البنك          
سائر القيمةعن خ االستغاللجاعات ح/ اسرت            

  

 المؤونة>المصاريف الفعلية: الحالة الثالثة .1
 : اجلزء املتبقي حيمل إىل نتيجة الدورة املالية بالقيد التايلو  يتم تغطية جزء من املصاريف الفعلية عن طريق املؤونة

513 
×3 

3313 

 
 
 

157 

 ح/ مؤونة أعباء تفكيك منشأة
 ح/ األعباء

 ح/ الرسم على القيمة املضافة
ح/ البنك      

  

 : تسجيل مكونات التثبيت بشكل منفصل -3
يتم معاجلة مكونات التثبيت بشكل منفصل إذا كانت لديها مدة استعمال خمتلفة وتوفر منافع اقتصادية      

تسجل أعباء الصيانة الدورية للتثبيتات يف حساب فرعي كما لو  كانت عملية صيانة حسب وترية خمتلفة حيث 
 .1ثبيت املعين أحد مكونات الت

 : التثبيتاتعمليات نهاية السنة المتعلقة  -7 
 : االهتالك -7-7

 : تعريف: أوال
املرتبطة بأصل عيين أو معنوي ،ويتم  االقتصاديةاملنافع  استهالكهو  االهتالكحسب النظام احملاسيب املايل       

 2لكيان نفسه.حسابه كعبء إال إذا كان مدجما يف القيمة احملاسبية ألصل نتيجة ا
 : االهتالكخصائص : ثانيا 

 .يثبت التدين الطبيعي لقيمة األصول االهتالك -
يعترب كتوزيع لتكلفة اقتناء األصل على الدورات احملاسبية املستفيدة للخدمات من خالل حتميل كل دورة جلزء  -

 من هذه التكلفة.

                                                             
 .7053برج بوعريريج، والتجارية وعلوم التسيري ،جامعة حممد البشري اإلبراهيمي ، االقتصاديةسعيد ،حماضرات يف احملاسبة املعمقة،كلية العلوم وارث  1
 .25،ص7002وليد ناجي احليايل،أصول احملاسبة املالية ،منشورات أكادميية العربية املفتوحة يف الدمنارك ، 2
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ء من طاقة التمويل الذايت للمؤسسة االهتالك عبارة عن عبء غري متبوع بتدفق نقدي هلذا فهو ميثل جز  -
 تسمح بتحديد التثبيتات

 : 1االهتالكعناصر : ثالثا
 تتمثل يف تكلفة الشراء أو اإلنتاج.: تكلفة احليازة 
 هو العمر الذي يتوقع أن يتدفق على مداره املنافع  االقتصادية لألصل.: العمر اإلنتاجي للتثبيت 
 تثبيت بعد هناية العمر اإلنتاجي مطروحا منها مصاريف اإلخراج.لل القيمة املتوقعةهي : القيمة الباقية 
  االهتالكهي القيمة اليت يتم على أساسها حساب أقصى : االهتالكأساس. 

 القيمة الباقية -= قيمة احليازةاالهتالكأساس 

  خالل فرتة حمددة. االهتالكهو جمموع أقساط :  االهتالكجممع 
 حىت تلك السنة. االهتالككلفة األصل مطروحة منها جمموع هي ت: القيمة احملاسبية الصافية 

 
 

 : التسجيل المحاسبي لإلهتالك: رابعا
 : يف هناية كل سنة من سنوات العمر اإلنتاجي بالقيد التايل االهتالكيسجل قسط -

 
 : حسب طبيعة التثبيت كما يلي 73يقسم ح/-

 تثبيتات مادية اهتالك 735ح/
 تثبيتات معنوية اهتالك  730ح/
 : حسب نوع التثبيت 730و ح/725كما ميكن تقسيم احلسابني ح/-

 معدات اهتالك 7351ح/ 
 مباين.................إخل اهتالك 7353ح/
حىت يتم حتميل كل  قيمة قابلة  اهتالكهو حساب  تراكمي حيمل فيه كل  سنة قسط  73ح/  : حظةمال

 لإلهتالك.
 

                                                             

.332ص مرجع سبق ذكره، بن ربيع حنيفة،  1 

 االهتالكجممع  –القيمة احملاسبية الصافية = تكلفة احليازة 

 
681 

 
 
×73 

35/57/N 
 خسائر القيمةو  الكاالهتح/خمصصات 

االهتالكح/          
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 : االهتالكطرق : خامسا
 : التثبيت بإحدى الطرق التالية اهتالكميكن    

 :  االهتالكطرق حساب : (  05اجلدول رقم) 
 

 طريقة حسابها التعريف الطريقة
 االهتالك

 الثابت
زيع التكاليف على العمر اإلنتاجي بصفة متساوية يتم تو 

 : كما هو ممثل بيانيا يف الشكل التايل
 
 
 

 : وفق العالقة التالية:  االهتالكحيسب قسط 
 املدة ×املعدل× القيمة القابلة لإلهتالك

 /العمر اإلنتاجي5املعدل=
 

 االهتالك
 املتناقص

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

تعتمد هذه الطريقة على تطبيق نسبة مئوية ثابتة على 
 قيمة متناقصة

)التثبيت(بالنسبة للسنة  لالستثمارتطبيق القيمة األصلية 
السنة املاضية  اهتالك املتبقية يطرحاألوىل مث القيمة 

شروط هذه الطريقة  وهكذا ومنبالنسبة للسنة الثانية 
جيب على املؤسسة و  احلقيقي للضرائبخاضعة للنظام 

هذه الطريقة كتابيا عن طريق رسالة تقدم ملصلحة  اختيار
على األقل  االستثمارجيب أن يكون عمر و  الضرائب

 سنوات ذات الصلة املباشرة باإلنتاج03
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 : يتم حساهبا وفق املعدالت التالية
 العمر املقدر              املعامل

 5.1 سنوات3-3
 7 سنوات1-3

 7.1 سنوات3أكثر من 
 االهتالكمعدل  = املتناقص االهتالكمعدل 
 )حسب اجلدول( املعامل×الثابت 

املتناقص أقل  كاالهتاليتم التوقف عن استعمال 
توزيع الباقي بالتساوي على و  من القيمة املتبقية

 القيمة الباقية 
قيمة الباقية/عدد لا املعدل<×القيمة الباقية 
 السنوات املتبقية

 يف هذه احلالة يكمل الضرب يف املعدل أما إذا
املعدل>القيمة املتبقية /عدد ×القيمة الباقية 
 السنوات املتبقية
توزع بالتساوي القيمة املتبقية على يف هذه احلالة 

 السنوات الباقية.
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 االهتالك
 املتزايد

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 االهتالك
حسب 
مستوى 
 النشاط

تستعمل هذه الطريقة عندما تتوقع مصاريف أخرى )مع 
ألخرية ال يوجد أي تكون مرتفعة يف السنوات ا (االهتالك

شرط ما عدا اإلدالء كتابيا عن طريق ضبط رسالة 
التصرحيات السنوية مبوجبها ختتار املؤسسة تطبيق هذه 

 الطريقة
 
 
 
 
 
 

منافعها بعدد وحدات  استنفاذ بعض التثبيتات تتناقص أو
هلذا التثبيتات بوحدات و  النشاط أو وحدات اإلنتاج

عدد الكيلومرتات اليت ميكن أن يكون مثال و  اإلنتاج
 املقطوعة ملعدات النقل......إخل

  

ومقامه ن  السابقة( االستعمال)مدة  لالستعمال
 7(/5)ن+

 االهتالكميثل عدد سنوات : ن
رقم  × القسط السنوي=القيمة القابلة لإلهتالك

 السنة /أرقام السنوات
 جمموع أرقام السنوات حسب العمر اإلنتاجي

أو 1+3+3+7+5اجيتثبيت عمره اإلنت: مثال
 51=7(/5+1)1=7(/5يساوي ن)ن+

 يعرب العمر بوحدات 
 كمية)طن،كغ،كلم،وحدة منتجة(

 
القيمة القابلة لإلهتالك/عدد  = االهتالكمعدل 

 الوحدات النشاط اإلمجالية
 × عدد الوحدات املنتجة = االهتالكقسط 
 االهتالك معدل

دروس مواضيع ومسائل ، المحاسبة العامة صالح،على حواس  باالعتمادمن إعداد الطالبتين  :المصدر
 .037-039ص ص  ،9113التوزيع، الجزائر، و  غرناطة للنشر محلولة،

  :االهتالكتغير التقديرات الخاصة بأحد عناصر 
القيمة الباقية جيب أن و  مدة املنفعةو  االهتالك"طريقة : من النظام احملاسيب املايل على أن 3-575تنص الفقرة     

 االهتالكيف حالة حدوث تغيري يف أحد هذه العناصر تعمل املؤسسة إىل تصحيح خمصص و  بشكل دوري تدرس
 السنوات الالحقة".و  للسنة احلالية

 اجلديد= القيمة احملاسبية الصافية بعد تغيري التقديرات/عدد السنوات السابقة االهتالكقسط     
 : خسارة قيمة التثبيتات -3

أن املؤسسة قد تظهر للتنازل عنها لسبب من األسباب   قيمة كمااملادية لنقص و  املعنويةتتعرض التثبيتات     
 كعدم كفايتها اإلنتاجية أو لتقادمها.......إخل.
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 : تعريف خسارة القيمة .أ 
عرف النظام احملاسيب املايل خسارة القيمة على أهنا فائض القيمة احملاسبية لألصول عن القيمة        

القيمة القابلة للتحصيل و  املمكنة(التحصيل تدين التثبيتات هو الفرق بني القيمة الباقية احملاسبيةالواجبة)أي 
 1عندما تكون األوىل أقل من الثانية.

 القيمة القابلة للتحصيل -تدين القيمة=القيمة الباقية احملاسبية      
  قيمة بني القيمة الصافية للتنازل عن  اليت أعلىو  هي القيمة املسرتجعة لألصل: القيمة القابلة للتحصيل

 قيمته النفعية.و  هذا األصل
 هي القيمة احملينة لتقديرات التدفقات اخلزينة املستقبلية املنتظرة من استعمال األصل : القيمة النفعية

الفرق بالقيمة احملينة ملبلغ التنازل عن األصل يف  اخلارجة ويدعمبشكل متواصل مطروحا منها التدفقات 
 اية مدة االنتفاع به.هن

 هي املبلغ احملني ملدفوعات اخلزينة بتاريخ احلصول على األصل.: القيمة احملينة 
 : التسجيل المحاسبي لخسارة القيمة  .ب 

يتم التسجيل احملاسيب للتدهور بشكل مشابه لتسجيل االهتالكات ،غري أن حساب تدهور التثبيتات     
 : يلي ،كماخسائر القيمة عن التثبيتات 73حيمل ح/

335  
730 
 أو

735 

 ح/ خمصصات االهتالك وخسائر القيمة
املعنوية ح/ خسائر القيمة عن التثبيتات     

      
)إثبات تدهور القيمة( ح/خسائر القيمة عن التثبيتات العينية    

  

 (.االهتالكتسجل خسارة القيمة يف هناية السنة اليت حدثت فيها )بعد : مالحظة
 الهتالكاو  خسارة القيمة : 

اخلاص بالسنوات الالحقة   االهتالكبعد تسجيل خلسارة القيمة أو اسرتجاع هلا يتم تعديل خمطط 
 : يلي كما

 القيمة املتبقية.–التعديل  الصافية بعدالقيمة احملاسبية : اجلديد االهتالكأساس -
 اجلديد / عدد السنوات الباقية. االهتالكأساس : االهتالكقسط  -

 رة القيمةاسرتجاع خسا : 
يف و  يف هذه السنة اليت تالحظ فيها املؤسسة أن القيمة احملاسبية الصافية أصبحت أقل من القيمة القابلة للتحصيل

 : حالة وجود خسارة قيمة سابقة يتم اسرتجاعها يف شكل كلي أو جزئي بالقيد التايل

                                                             

 



 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ اإلطار النظري للدراسةالفصل األول ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

17 
 

×73  
235 

 ح/ خسارة قيمة
القيمةح/ إسرتجاعات االستغالل عن خسائر           

  

 
 اخلاصة بالسنوات الالحقة. االهتالككما يتم تعديل أقساط   -

 : مالحظة
 ال ميكن اسرتجاع خسارة القيمة بأكثر من املخصوصات املسجلة سابقا.-
العادي )احملسوب يف  االهتالكاجلديد أساس  االهتالكأن تتجاوز أساس  ال جيببعد اسرتجاع خسارة القيمة  -

 احلالة العادية(
 عند إخراج التثبيت املعين من املؤسسة. 73يف حالة عدم اسرتجاع خسائر القيمة يرصد ح/  -
 :  التنازل عن التثبيتات  -1

ميكن أن تتم عملية التنازل يف هناية مدة االستعمال بعد اهتالك التثبيت كليا أو خالل مدة استعمال لظروف      
 اقتصادية خاصة باملؤسسة.

 : المهتلكة كليا تثبيتاتالتنازل عن ال: أوال
 : تتم عملية التنازل وفق املراحل التالية

 : يلي حساب نتيجة التنازل كما
 مصاريف التنازل–الذي يساوي سعر البيع و  حتديد سعر البيع الصايف -
 القيمة الباقية -سعر البيع₌نتيجة التنازل  -

 217ابسعر البيع الصايف<القيمة الباقية اإليراد يسجل يف حس -: إذا كان
 317سعر البيع الصايف >القيمة الباقية اخلسارة تسجل يف حساب -
 0₌القيمة الباقية₌سعر البيع الصايف  -

 : التنازل عن التثبيتات خالل عمرها اإلنتاجي: ثانيا
 : 1تتم عملية التنازل وفق املراحل التالية

 ىل تاريخ التنازل الذي يوافق املدة لبداية سنة التنازل إو  حساب قسط االهتالك املكمل (5
جمموع االهتالك يف –اليت تساوي تكلفة احليازة و  حساب القيمة احملاسبية الصافية للتثبيت يف تاريخ التنازل (7

 خسارة القيمة )إن وجدت(–تاريخ التنازل 
 القيمة احملاسبية الصافية يف تاريخ التنازل –سعر البيع الصايف ₌حتديد نتيجة التنازل  (3
  217القيمة احملاسبية الصافية تسجل يف حساب سعر البيع الصايف < -

                                                             
وارث السعيد، مرجع سبق ذكره. 
1  
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 317سعر البيع الصايف>القيمة احملاسبية الصافية تسجل يف حساب  -
 0₌القيمة احملاسبية الصافية₌سعر البيع الصايف  -
 :  المعالجة المحاسبية إلعانة التجهيز في نهاية السنةثالثا:   

( حيث يتم توزيعها على 535خلاصة كإيراد مؤجل )ح/تظهر إعانة التجهيز يف امليزانية ضمن األموال ا   
 : يلي  السنوات اليت يستعمل فيها التثبيت كما

  إذا كانت اإلعانة موجهة حليازة التثبيتات خاضعة لإلهتالك فإهنا حتول كإيرادات تناسبيا مع العبء املسجل
 (335يف )ح/

  حتويلها إىل إيرادات بطريقة خطية خالل إذا كانت اإلعانة مرتبطة بتثبيتات غري قابلة لإلهتالك يتم
 .سنوات50

 يف هناية كل سنة يتم تسجيل قسط االهتالك يف هناية كل سنة متبوعا بتحويل جزء من اإلعانة بالقيد التايل : 

 
  :التثبيتات الجاري إنجازها 

هي التثبيتات اليت بلغت مرحلة معينة من إجنازها يف هناية الدورة احملاسبية حيث يتم تسجيلها كتثبيت يف طور      
 .1اإلجناز

 : املعاجلة احملاسبية
 : عملية اإلجناز يتم بوسائل املؤسسة)إنتاج داخلي( .5

اء اإلجناز خالل الدورة يتم تسجيل تثبيت يف طور اإلجناز بقيمة األعب: يف هناية الدورة احملاسبية  - أ
 : بالقيد التايل

 تثبيت مادي : 
737  

237 
 ح/ التثبيتات العينية اجلاري إجنازها

ح/ اإلنتاج املثبت لألصول العينية    
  

 
 

 
 
 تثبيت معنوي : 

                                                             
 .40-49ص عبد الرحمان عطية ،المحاسبة العامة حسب النظام المحاسبي المالي ،مرجع سبق ذكره، ص   1

535  
213 

 ح/ إعانة التجهيز
ح/أقساط اإلعانة احملولة إىل نتيجة السنة املالية      
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732  
235 

 ح/التثبيتات املعنوية اجلاري إجنازها
ح/ اإلنتاج املثبت لألصول العينية          

 
 

 
 

عند االنتهاء من إجناز تثبيت يتم تسجيله بتكلفة إجنازه واليت تتضمن جمموع األعباء من : ة املواليةيف الدور  –ب 
 : بداية اإلجناز إىل تاريخ االستالم بالقيد التايل

  تثبيت مادي : 
 
 
 
 
 

  :تثبيت معنوي 
 
× 

 
732 
235 

 ح/ التثبيت املعنوي
ح/ التثبيتات املعنوية اجلاري إجنازها      

ح/ اإلنتاج املثبت لألصول املثبتة       

 
 

 
 

 : ) إجناز خارجي(: اإلجناز من طرف الغري .7
 : بيت يف طور إجناز بالقيد التايلعند استالم فاتورة بتكلفة اجلزء الذي مت إجنازه من التثبيت يتم تسجيل تث

 التثبيت املعين 70×ح/ 
 موردو التثبيتات 303ح/         

استالم التثبيت يتم تسجيله بتكلفة اإلجناز مقابل ترصيد ح/ التثبيتات اجلاري و  عند انتهاء عملية اإلجناز
 تسديد الشطر املتبقي للموردو  إجنازها

 التثبيت املعين 70×ح/  
 التثبيتات اجلاري إجنازها 73×ح/      

 
 
 
 
 
 
 

×75  
737 
237 

 ح/ التثبيت العيين
ح/ التثبيتات العينية اجلاري إجنازها       

ول العينيةح/ اإلنتاج املثبت األص       
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 : جرد التثبيتات وفق أسلوب إعادة التقييم: المطلب الثاني
سوف نتطرق يف هذا املبحث إىل تعريف إعادة التقييم و كيفية تسجيلها حماسبييا مع تسجيل خسارة القيمة 

 وكيفية التنازل عن التثبيتات .
   :تعريف إعادة التقييم-0 

أو على ، يت ما ،هو حتديد قيمته احلالية اعتمادا على األسعار احلالية للتثبيتات املعنيةإن إعادة تقييم تثب
أساس معامالت إعادة التقييم الرمسية اليت تنشرها السلطات املخولة بذلك قانونا مثل الوزارة املالية أو املديرية 

 .1العامة للضرائب 
 دة التقييم جيب أن تشمل عناصر كل فئة من التثبيتاتكما ينص النظام احملاسيب املايل على أن عملية إعا

وبعبارة فئة من التثبيتات فان املقصود هو صنف أو نوع ، أن ال تقتصر عملية إعادة التقييم على تثبيت حمددو 
...ويف حالة اختيار املؤسسة إجراء عملية إعادة .معدات نقل ،معدات اإلنتاج أو مباين: حمدد من األصول مثل

 بعض أصوهلا ،فان على هذه املؤسسة االستمرار يف إجراء عملية إعادة التقييم سنوياالتقييم 
 تعريف ومضمون احلساب : ( فرق إعادة التقييم 013الحساب )

يف الطرف الدائن يف حالة فائض يف القيمة ،بينما يف حالة 501يسجل فارق إعادة التقييم حساب 
 : دين وقد جاء يف) ن.م.م ( ما يلي يف الطرف امل501اخنفاض يف القيمة يسجل ح/

فوائض القيمة إلعادة التقييم امللحوظة يف التثبيتات اليت تكون موضوع إعادة التقييم 501يسجل احلساب 
الذي ميكن وعلى 501حسب الشروط القانونية أن النظام احملاسيب املايل مل يبني احلسابات الفرعية للحساب 

 : زيعه إىل احلسابات التالية غرار املخطط احملاسيب الوطين تو 
يف املخطط احملاسيب الوطين وهذا احلساب 510ح/فارق إعادة تقييم معفي من الضريبة ،ويقابل احلساب 5010

 .ال يستخدم حاليا نظرا ألن عمليات إعادة التقييم هي حرة ،وفوائضها خاضعة للضريبة
 ح/فارق إعادة تقييم خاضع للضريبة 5015

 : 2احملاسيب لفارق إعادة التقييم كما يلي حيث يكون التسجيل 
  

××7 
 

 
501 
 

 من ح /التثبيتات
 إىل ح/فارق إعادة التقييم

 )تسجيل عملية فارق إعادة التقييم(

××× 
 
 

 
××× 

 
 

                                                             
 .753-753عبد الرمحان عطية ،احملاسبة املعمقة وفق النظام احملاسيب املايل،مرجع سبق ذكره،ص ص  1
.23هوام مجعة ،مرجع سبق ذكره،ص  2 
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 قيد نقصان يف فرق إعادة التقييم -
501 

 
 

 
××7 
 

 من ح/فارق إعادة التقييم
 إىل ح/التثبيتات

 ( )تسجيل عملية فارق اعادة التقييم

××× 
 
 

 
××× 

  :أساس إعادة تقييم التثبيتات المادية
 : هناك حالتني

إعادة تقييم تثبيت يف هذه احلالة يتم بإعادة تقييم قيمته اإلمجالية :  1إعادة تقييم القيمة اإلمجالية للتثبيت -5
 .وكذا اإلهتالكات اخلاصة به

 الصافية  قيمته احملاسبية÷معامل إعادة التقييم =القيمة العادلة لألصل 
هي قيمة األصل املسجلة يف القوائم املالية للمؤسسة بعد طرح اإلهتالكات املرتاكمة : القيمة المحاسبية الصافية 

 .خسائر القيمة املسجلة
إن فرق إعادة التقييم هو الفرق ما بني القيمة التارخيية املعاد تقييمها للتثبيت من جهة وجمموع اإلهتالكات املعاد 

 جهة  تقييمها من
 : يكون التسجيل احملاسيب كاآليت 

×7  
×73 

501 

 ح/تثبيتات مادية) زيادة قيمة االصل(
 التثبيتات )زيادة اهتالك اجملمع( اهتالكح/

 ح/رأس مال الصادر
 )إعادة تقييم التثبيت(

×××  
××× 
××× 

 
 : ويتم وفق املراحل التالية: إعادة تقييم القيمة المحاسبية الصافية للتثبيت-9

 رصيد االهتالكات اجملمعة للتثبيت املراد إعادة تقييمه مع حساب األصل املعين للحصول على قيمته ت
 احملاسبية الصافية. 

  حتديد القيمة العادلة للتثبيت وحساب الفرق بينها وبني قيمته احملاسبية الصافية، وهبذا يتم احلصول على
 : افية ويكون القيد على النحو التايلفرق إعادة التقييم الذي يضاف للقيمة احملاسبية الص

××7  
501 

 )زيادة قيمة األصل(  تثبيتات مادية
 فارق إعادة التقييم

 إعادة تقييم التثبيت

××× 
 
 

 
××× 
 

  
                                                             

.222-202عبد الرحمان عطية، مرجع سبق ذكره،ص ص  
1  
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  : خسائر القيمة عن التثبيتات العينية  -3
 : تعريف خسائر القيمة عن التثبيتات : أوال

ة الصافية للتثبيت على قيمته الواجبة التحصيل ،وهذه خسائر القيمة هي مبلغ فائض القيمة احملاسبي
 .العملية تكون يف هناية السنة

تعتمد املؤسسة عند تاريخ حلول إقفال احلسابات إىل تقدير وفحص ما إذا كان هناك أي مؤشر يدل 
على أن أي أصل من األصول قد فقد قيمته، وإذا ثبت ذلك تقوم بتقدير القيمة املمكن حتصيلها من 

 صل األ
 : التسجيل المحاسبي لخسارة قيمة التثبيتات العينية : ثانيا 

 : يسجل مبلغ خسارة القيمة يف هناية الدورة كما يلي
 

335 
 

 

 
735 

 ح/خمصصات اوموخق_األصول غري اجلارية
 ح /خسائر القيمة عن التثبيتات العينية        

 تسجيل خسارة القيمة عن التثبيتات العينية

×××× 
 
 

 
 

×××× 
 

 : إعادة تقييم خسارة القيمة: ثالثا 
 : يتم إعادة تسوية خسارة القيمة يف هناية كل سنة كما يلي 

 335يتم ذلك بنفس قيد إثبات خسارة القيمة املذكور سابقا وذلك جبعل ح /: زيادة مبلغ خسارة القيمة - أ
 دائنا  بنفس املبلغ  735مدينا مببلغ الزيادة يف خسارة القيمة وجعل ح/

بالتايل يتم ، و يف هذه احلالة فإن خسارة القيمة أصبحت كلها أو جزء منها دون هدف: لغاء خسارة القيمةإ  - ب
دائنا بنفس  235احلساب و  مدينا باملبلغ  امللغى 735إنقاص خسارة القيمة جزئيا او كليا وذلك جبعل احلساب 

 : املبلغ كما يلي 

 
 
 
 

735        
 

 

 
235 

 العينية  خسائر القيمة عن التثبيتات
األصول غري اجلارية-االسرتجاعات عن خسائر القيمة واملؤونات  

 تسجيل اسرتجاع خسائر القيمة عن التثبيتات

 املبلغ امللغى
 
 

 
 املبلغ امللغى
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 : صعوبات تطبيق أسلوب إعادة التقييم يف املؤسسة اجلزائرية: المطلب الثالث 
و اليت مت االعتماد عليها  ية يعترب من أهم املبادئ احملاسبية األساسية،بالرغم من  أن مبدأ التكلفة التارخي       

إال أن هذه املكانة مل متنحها األمهية الكافية ، مع وجود جمموعة من املربرات اليت دعمت هذا املبدأ لفرتة طويلة،
 .القياس احملاسيبمما أدى بالتوجه إىل منهج جديد أال وهو القيمة العادلة يف  لالستمرار يف استعماهلا،

 : 1فمن أهم الصعوبات اليت تعيق تطبيق منهج أسلوب إعادة التقييم
 األقليات لتطبيق القيمة العادلة خاصة يف ظل غياب سوق نشط.و  عدم اإلملام بتقنيات 
 االفتقار إىل الرؤية املستقبلية بعيدة املدى. 
 قلة اخلربة يف جمال احملاسبة ونقص الوعي. 
 األخالقي.و  وين، التشريعيغياب اإلطار القان 
 .عدم توفر بيئة مناسبة لتطبيق القيمة العادلة 

كما أنه معرض للفشل ومن ذلك معظم ،  إىل حد اآلن ال يزال منهج القيمة العادلة جمرد بديل قابل للنجاح
 : ذلك لعدة أسباب أمههاو  املالحظات تشري إىل أن تطبيقها حيتاج إىل وقت

  وتعقده نوعا ما حيتاج لفرتة زمنية لفهم آليات تطبيقه.إضافة إىل حداثة املفهوم 
 .نقص الوعي وضعف التسيري 
 متاسك مبنهج التكلفة التارخيية. 
 الكفاءة الفعالة.و  عدم توفر اخلربة الالزمة 

 مقارنتها بدراستنا الحالية.و  الدراسات السابقة: المبحث الثالث 
 اليت هلا عالقة باملوضوع قيد الدراسة.و  لسابقةيف هذا املبحث سنحاول عرض وحتليل بعض الدراسات ا

 : دراسات سابقةالحتليل و  عرض: المطلب األول
 .7055املعاجلة احملاسبية لألصول الثابتة وفق النظام احملاسيب املايل سنة : 2مرخويف هناء :الدراسة األولى 

 : تطرقت الدراسة إىل اإلشكالية التالية
سبية لألصول الثابتة وفق النظام احملاسيب املايل ملتطلبات املعايري احملاسبية املعاجلة احملا استجابة ما مدى -

 الدولية؟
 : متثلت أهداف الدراسة يف

تبيان مدى استجابة النظام احملاسيب املايل ملا متليه املعايري و  التعريف باألصول الثابتة وفق النظام احملاسيب املايل .5
 احملاسبية الدولية.

                                                             
والتجارية وعلوم التسيري،مذكرة مكملة ضمن متطلبات نيل  االقتصادية،كلية العلوم  هيبة طبيش،دور القيمة العادلة يف حتقيق مصداقية قائمة املركز املايل للمؤسسة  1

 .7051-7053شهادة ماسرت أكادميي يف العلوم التجارية،جامعة العريب بن مهيدي ،أم البواقي 
والتجارية وعلوم التسيري ،مذكرة مكملة ضمن متطلبات نيل شهادة  اديةاالقتصمرخويف هناء،املعاجلة احملاسبية لألصول الثابتة وفق النظام احملاسيب املايل ،كلية العلوم   2

 .7055ماسرت أكادميي ،جامعة ورقلة ،
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 املعايري السبية الدولية.و  النظام احملاسيب املايل تصنيف األصول وفق .7
 املعاجلة احملاسبية لألصول الثابتة كل صنف على حدى. .3
 تطبيق املعاجلة احملاسبية لألصول الثابتة وفق النظام احملاسيب املايل على مؤسسة اقتصادية .3

 : النتائجتوصلت هذه الدراسة إىل جمموعة من 
أصول معنوية وأصول مالية وهذا التصنيف و  أصول مادية: سيب املايل إىلتصنف األصول وفق النظام احملا .5

 .منصوص عليه يف املعايري احملاسبة الدولية ما هويتوافق مع 
 تغيري جذري يف حماسبة االستثمارات. .7
 افتتم معاجلة األصول الثابتة وفق النظام احملاسيب املايل تبعا للمعايري احملاسبة الدولية  فيما خيص االعرت  .3

 التصنيف.و  التقييمو 
 النظام احملاسيب املايل عاجل بعض النقائص املوجودة يف املخطط الوطين احملاسيب .3
 عدم تطابق النظام احملاسيب املايل مع املعايري الدولية بصورة كاملة .1
 التغيري. ما كاناهلدف من النظام احملاسيب املايل مل يكن اإلصالح بقدر  .3

 املعاجلة احملاسبية لألصول غري اجلارية وفق النظام احملاسيب املايل : 1ل بن عمرعبد الكام: الدراسة الثانية
 : تطرقت الدراسة إىل اإلشكالية التالية 

 كيف تتم املعاجلة احملاسبية لعناصر األصول غري اجلارية)التثبيتات(وفق النظام احملاسيب املايل. -
 : متثلت فيمايلي: أهداف الدراسة 

مدى استجابة هاته األخرية ملا متليه معايري و  لتعريف بعناصر األصول غري اجلارية  وفق النظام احملاسيب املايل .5
 احملاسبة الدولية

 املعاجلة احملاسبية لعناصر التثبيتات ) العينية ،املعنوية، املالية(يف كل احلاالت اليت تكون عليها يف املؤسسة. .7
 ثبيتات وفق النظام احملاسيب املايل يف املؤسسة االقتصادية اجلزائرية.تطبيق املعاجلة احملاسبية للت .3

 : توصلت هذه الدراسة على جمموعة من النتائج أمهها
تغري املفاهيم اليت كان معموال هبا فيما كان يسمى استثمار أصبح يسمى تثبيتا ال يعرتف به عل أساس  .5

التثبيت هو كل مورد متتلكه املؤسسة نتيجة ألحداث إمنا على أساس اجلوهر االقتصادي فو  الشكل القانوين
 تتوقع منه منافع مستقبلية و  ماضية

كون النظام احملاسيب املايل قد عاجل بعض النقائص املوجودة يف املخطط الوطين احملاسيب وصنع فرصة للتوافق    .7
 مع البيئة العاملية ،لكنه ال خيلو من النقائص كتصنيف التثبيتات العينية.

                                                             
قتصادية والتجارية وعلوم عبد الكامل بن عمر، املعاجلة احملاسبية لألصول غري اجلارية وفق النظام احملاسيب املايل، مذكرة لنيل شهادة املاسرت،كلية العلوم اال 1

 7053-7053،جامعة الوادي،التسيري
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إعادة التقييم التثبيتات العينية وفق النظام احملاسيب املايل دراسة حالة و  ،تقييم1دراسة لعور يزيد: سة الثالثةالدرا
بسكرة( مذكرة مقدمة كجزء من املتطلبات لنيل شهادة املاسرت يف علوم التسيري -مؤسسة إيكودات ) بوزغاية

 (.7053-7051امعي جامعة حممد خيضر  بسكرة ) املوسم اجل –ختصص فحص احملاسيب 
 اهتالكماهية التثبيتات العينية وكيفية تقييمها وطرق و  هدفت هذه الدراسة إىل ماهية النظام احملاسيب املايل    

 التقييم  إعادةو  هكذا معرفة  طبيعية عملية التقييمو  التثبيتات العينية
 :  ما يليي توصل إىل ومن خالل دراسة الطالب اليت استخدم فيها املنهج الوصفي التحليل    

  تصنيفها و  املعلومات املالية يسمح بتخزين املعطيات القاعدية لتنظيمليعرف النظام احملاسيب املايل أنه نظام
ممتلكات املؤسسة ووضعية ختزينها و  تقدميها تسجيلها وعرض كشوف تعكس صورة صادقة عن الوضعية املالية

 يف هناية السنة املالية ,
  استعمال و  تقدمي اخلدماتو  هو أصل مادي مراقب حتوزه املؤسسة من استعماله يف انتاجالتثبيت العيين

 .اليت يفرتض ان تستغرق مدة استعماهلا اكثر من سنة ماليةو  ألغراض ادارية
 على أساس القيمة العادلة  و  من اهم الطرق املتبعة إلعادة التقييم التثبيتات العينية هي تقييم بتكلفة املهتلكة

 التثبيتات الشركة , اهتالكتطبيق املعدل اخلطي يف  كما مت
 القيمة احملاسبية ألصل بالقيمة  استبدالو  وقد استخلص أيضا أن األمر الذي يتطلب عملية إعادة التقييم

اليت متثلت عادتا قيمتها يف السوق وما يرتتب عنها هو فارق إعادة التقييم الذي ميثل الفرق بني و  العادلة
 .القيمة احملاسبية بتكلفة التارخييةو  تقييمها القيمة املعاد

 .وقد استنتج إن اهلدف من إعادة تقييم هو إظهار عناصر امليزانية بقيمتها احلالية 
 جعل اإلهتالكات مصدرا حقيقيا وكافيا لتمويل التثبيتات اليت مت إهتالكها بصفة كاملة. 
 ة متقاربة.تقييم خمتلف عناصر امليزانية بوحدة نقدية ذات قوة شرائي 

خسائر القيم وفق النظام احملاسيب املايل )دراسة حالة و  إعادة تقييم التثبيتات: أمساء هيمة: الدراسة الرابعة
شركة الزغيبات بالوادي( مذكرة مقدمة الستكمال متطلبات شهادة ماسرت أكادميي ختصص تدقيق حماسيب جامعة 

 .الشهيد محة خلضر بالوادي
 تسجيلو  كذا كيفية متابعةو  ة تقييم األصول الثابتة وفقا للنظام احملاسيب املايلهدفت الدراسة إىل كيفي

 : االهتالكات يف املؤسسة حمل الدراسة باإلضافة إىل التأكد من صحة الفرضيات التاليةو  حتديد خسائر القيمو 
 ا يسهل قراءة القوائم املالية.تطبيق النظام احملاسيب املايل جيعل اجلزائر تتماشى مع املعايري احملاسبية الدولية مم 
 ذلك وفقا لبنود املعايري احملاسبية الدوليةو  يتم تقييم األصول الثابتة على أساس القيمة العادلة. 
 .ميكن إعادة تقييم التثبيتات استنادا على األسعار احلالية للسوق 

                                                             
شهادة املاسرت يف علوم لعور يزيد،تقييم وإعادة تقييم التثبيتات العينية وفق النظام احملاسيب املايل دراسة حالة مؤسسة، مذكرة مقمدة كجزء من متطلبات لنيل   1

 .7053-7051التسيري التخصص فحص حماسيب ،جامعة حممد خيضر، بسكرة، 
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 : كما هدفت الدراسة أيضا إىل
 حماولة إجياد الركائز اليت جاء هبا و  ايل اجلديدبيان املفاهيم املتعلقة بالنظام احملاسيب امل 
  التعريف بعناصر األصول الثابتة التثبيتات وفق النظام احملاسيب املايل وتسليط ذلك على عملية إعادة تقييم

 التثبيتات.
 .تطبيق املعاجلة احملاسبية إلعادة تقييم التثبيتات على املؤسسات االقتصادية اجلزائرية 

راسة باستعمال دراسة حالة شركة الزغيبات إلنتاج اجلبس حباسي خليفة إىل نتائج خلصت هذه الدو 
 : التالية

تغريت املفاهيم اليت كان معمول هبا يف السابق حيث أن النظام احملاسيب املايل اجلديد الذي جاء مببدأ تغليب  -
فبموجبه ميكن أن تسجل يف يظهر هذا املبدأ يف عقود اإلجيار و  على اجلانب القانوين االقتصاديالواقع 

امليزانية أصول ليست يف ذمة املؤسسة  لكنها تنتفع منها ملدة تتجاوز السنة ،لكن يف املخطط احملاسيب 
هذا عمال و  تسجل قيمة اإلجيار كمصاريف فقطو  السابق كانت ال تظهر تلك األصول يف ميزانية املؤسسة

 بأمهية الوجه القانوين.
تة من خالل املفهوم اجلديد الذي أعطاه إياه النظام احملاسيب املايل حيث عرفها على تربز أمهية األصول الثاب -

قابلة للقياس و  اليت تسعى لتحقيق منافع اقتصادية مستقبليةو  أهنا املوجودات املتحكم فيها من طرف املؤسسة
 السنة املالية. ما بعدويفرتض أن تستغرق مدة استعماهلا إىل 

 : دراستنا بالدراسات السابقة يزما مي: المطلب الثاني 
 : تشرتك دراستنا مع الدراسات السابقة يف ما يلي 

 .التطرق للتثبيتات حسب النظام احملاسيب املايل 
 .التطرق للتثبيتات املادية حسب املعايري الدولية 
 إعادة تقييمها.و  التسجيل احملاسيب للتثبيتات 
 : دراستنا بالدراسات السابقة ما مييز

بني  االختالفالل دراستنا هلذا املوضوع مقارنة بالدراسات السابقة وجدنا بعض أوجه التشابه وأوجه من خ   
 : الدراسات فأهم النقاط اليت ميزت دراستنا بالدراسات السابقة تكمن يف 

 احملاسبية الذي هو مستنبط من املعايريو  لقد جاء النظام احملاسيب املايل ببعض التطورات حول التثبيتات املادية   
الدولية وقد جاء مببادئ وقواعد جديدة كما أعطى مكانة للتثبيتات حيث أنه حبسابات جديدة مل تكن يف 

وهو أسلوب  7املخطط احملاسيب الوطين حيث جاء هذا النظام بأسلوبني جلرد وتسوية حسابات التثبيتات الصنف
 .أسلوب إعادة التقييمو  التكلفة التارخيية

دراستنا هلذا املوضوع واجهتنا صعوبات يف تطبيق أسلوب إعادة التقييم يف املؤسسة اجلزائرية متثلت يف يف هناية و     
نقص الوعي، حيث هتدف هذه الدراسة إىل و  قلة اخلربة يف جمال احملاسبةو  بعيدة املدى املستقبليةإىل الرؤية  االفتقار
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على الوقوف ضرورة حتقيق متطلباهتا  االقتصاديةسات أسلوب إعادة التقييم يف املؤس استخدامالتعرف على واقع 
اجلانب التطبيقي يف البحث العلمي و  اجلانب األكادميي ما بنيعن التعاون مع اجلامعات من أجل املقاربة 

أسلوب  استخدامإبراز أمهية و  باإلضافة إىل إعطاء نظرة شاملة إلبراز األثر اإلجيايب يف تطبيق النظام احملاسيب املايل
 .اجلزائرية هلذا األسلوب االقتصاديةتوضيح مدى تطبيق املؤسسات و  أهم الصعوبات اليت تواجههاو  عادة التقييمإ
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 : خالصة الفصل 
تسليط الضوء على إعادة تقييمها و  لقد حاولنا من خالل هذا الفصل أن نعطي حملة عن التثبيتات املادية

انطالقا من أهم  متكاملة،و  وذلك بإعطاء نظرة شاملة، حسب املعايري الدوليةو  املايل يف ظل النظام احملاسيب
كما تطرقنا إىل كيفية جرد هذه التثبيتات ،  التعريفات اخلاصة بالتثبيتات املادية مرورا باحلسابات الفرعية املتعلقة هبا

 االقتصاديةصعوبات اليت تواجهها املؤسسة إعادة التقييم وقد مت دراسة أهم الو  وفقا ألسلوب التكلفة التارخيية
 اجلزائرية يف تطبيق أسلوب إعادة التقييم.

 أهم النتائج اليت توصلت إليها.و  كما ختمنا هذا الفصل بدراسات سابقة تلخص أهدافها
 

 



 

 
 

 

 

 

 : الفصل الثاني
دراسة عينة من المؤسسات على 

 مستوى والية برج بوعريريج
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 : تمهيد 
املعايري احملاسبة الدولية و  فصل األول للدراسة النظرية جلرد التثبيتات وفقا للنظام احملاسيب املايلتطرقنا يف ال 

يف ظل واقع استخدام أسلوب إعادة التقييم يف املؤسسات االقتصادية لكن من الناحية العملية سنقوم بدراسة 
أراء احملاسبني باستخدام أداة الدراسة و  تطبيقية ملعرفة صعوبات تطبيق هذا األسلوب من خالل أخذ وجهات نظر

 تفسري النتائج.و  اختبار فرضيات الدراسةو  وسيتم دراسةSPSSحتليله بواسطة نظام و  املتمثلة يف استبيان
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 .األدواتو  الطريقة: المبحث األول
باإلضافة إىل طريقة اختبار هيكل االستبيان و  عينة الدراسةو  سوف نتطرق يف هذا املبحث إىل جمتمع     

 طرق حتليلها.و  الفرضيات وكيفية مجع البيانات
 عينة الدراسة.و  مجتمع: المطلب األول

 مجتمع الدراسة: أوال
 .من جمموع املؤسسات االقتصادية الناشطة على مستوى والية برج بوعريرجيتكون جمتمع الدراسة    

  عينة الدراسة: ثانيا
عرب والية  املتخصصني يف اجملال احملاسبة ؤسسات من خمتلف امل 10لى عينة حجمها ن عبتوزيع استبياقمنا     

دكتوراه، أخرى ، الذين خيتلف مستواهم الدراسية عن ليسانس ماسرت برج بوعريريج على جمموعة من املوظفني 
ا يساعدنا يف احلصول على وكان تركيزنا على اجلانب احملاسيب حرصا منا على أن جند جتاوبا من الفئة املستجوبة مم

 .موضوعية حول موضوع الدراسةو  نتائج أكثر  دقة
 : هيكل االستبيان: ثالثا
مجيعها أسئلة تتضمن و  حماور 03عبارات مقسمة على  03توزيعه علىو  تضمن االستبيان الذي قمنا بإعداده     

ف إىل دراسة مدى االختالف يف ألننا هند حمايد، غري موافق(، اإلجابة حسب سلم لكارت الثالثي ) موافق
 ستبانة إىلاإلقمنا بتقسيم  دة التقييم يف املؤسسة اجلزائريةوجهات النظر املتعلقة مبوضوع واقع تطبيق أسلوب إعا

 ثالثة حماور متمثلة فيما يلي :
سنوات و  ليةالشهادة ،التخصص، الوظيفة احلا: ويشمل معلومات نوعية عن أفراد العينة املتمثلة يف: األول المحور
 اخلربة.

 عبارات تتعلق بالصعوبات املرتبطة بالبيئة االقتصادية وتكلفة إعادة التقييم.01تضمن : الثاني المحور
 عبارات تتعلق بأهم الصعوبات املرتبطة بتكوين احملاسبني. 03حيتوي على : الثالث المحور

 : لبيانات اخلاصة به كالتايلمن أجل مجع اإلجابات مت االستعانة بسلم لكارت الثالثي تتمثل ا 
 ية النسبية م:مقياس تحديد األه19الجدول رقم 

5 7 3 
 موافق حمايد غري موافق

 
 المصدر: من إعداد الطالبتين
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 الموافقة  ستويات درجة: م1م الجدول رق
املتوسط 
 احلسايب

 3إىل 7.33من 7.33إىل 5.32من  5.33إىل  5من 

 مرتفع طمتوس ضعيف درجة املوافقة
 المصدر من إعداد الطالبتين

 : طريقة اختبار فرضيات الدراسة -0
االحنراف املعياري لكل و  من خالل حساب املتوسطات احلسابية سنقوم أوال بتحليل إحصائي حملاور االستبيان    

ة لكل سؤال مث للمحور  سؤال مث للمحور ككل ملعرفة درجة اجتاه بيانات األفراد العينة إىل املوافقة أو عدم املوافق
بيانات كل حمور من خالل اختبار شابريو ويلك وبعدها يتم اختبار طبيعة ،  spssباالعتماد على برنامج ككل 

فإذا كانت البيانات ال ختضع للتوزيع الطبيعي  وبناء على نتائج هذا االختبار يتم اختيار اختبار الفرضية املناسب
 أما إذا كان التوزيع طبيعي يتم االستعانة باختبار ستودنت.  نويلكيكسو باختبار فيتم االستعانة 

 وتتضمن شرح للطريقة اليت مت هبا اختبار فرضيات الدراسة    
 : طرق مجع البياناتو  فرتة الدراسة

 : متثلت حدود الدراسة يف
 .والية برج بوعريرج: احلدود املكانية -
أشهر من شهر أوت إىل شهر  3املتحصل عليها بفرتة  نتائج االستبيانو  تتعلق دراستنا: احلدود الزمانية -

 .7070أكتوبر 
 : جمع البيانات  مصادر-9
 :  الالزمة هلذه الدراسة على نوعني من البيانات كما يلي تمدنا يف مجع البيانات اع
د مجع املعلومات الالزمة من خالل اللقاء األول للفر و  وذلك من خالل الدراسة امليدانية: أولية بيانات -

اإلحصائي واستخدام االختبارات اإلحصائية املناسبة حيث مت SPSSحتليلها باستخدام برنامج و  املستجوب
 توزيعها عن طريق االتصال املباشر ألفراد العينة املختصة يف جمال احملاسبة.

اليت تتعلق  الدراسات املنشورةو  الذكراتو  اجلرائدو  تتمثل هذه البيانات يف جمموعة من الكتب: ثانوية بيانات -
 .بواقع تطبيق أسلوب إعادة التقييم يف املؤسسة االقتصادية

 :االدوات المستخدمة : المطلب الثاني 
سيتم يف هذا املطلب التعرض لطريقة املستخدمة من خالل عرض للمنهجية املتبعة و التعرف على جمتمع    

 .املستخدمة لتحليل أبعاد الدراسةوات اإلحصائية مجع البيانات باإلضافة إىل أهم األدالدراسة و عينتها و مصادر 
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 الدراسة  داةأ: أوال
بعد مراجعة ودراسة األدبيات ذات العالقة وجدنا أن انسب وسيلة جلمع املعلومات هي االستبيان وقد مت 

 : تصميم االستبيان مبا يتوافق مع اهداف الدراسة كالتايل 
 يف مجع البيانات واملعلومات ويل من أجل استخدامه أستبيان إعداد إـ 5
 ـ عرض االستبيان على املشرف من أجل اختبار مدى مالئمته جلمع البيانات 7
 : ـ توزيع االستبيان على مجيع افراد العينة جلمع البيانات الالزمة للدراسة وتتكون أداة الدراسة من قسمني 3
 خصائص عينة البحث  عبارة عن جمموعة بيانات شخصية وذلك لتوضيح: القسم االول  -
 عبارات 3ات الدراسة وتتكون من ري تضمن عبارات تقيس متغ: القسم الثاين -

 صدق وثبات االستبيان : ثانيا 
 : وقد مت التأكد من صدق عبارات االستبيان بطريقتني مها 

 : ـ الصدق الظاهري 0
تأكد من صحة وسالمة لغة ومت ذلك بعرض االستبيان على املشرف وبعض املختصني يف اجملال هبدف ال

 االستبيان 
 : طريقة الفا كرو نباخ. 9

مقياس ومؤشر لثبات االستبيان كطريقة ثانية لقياس الثبات ولذلك قمنا حبساب معامل الثبات : ألفا كرو نباخ 
 لكل العبارات املرتبطة باالستبيان 

نباخ حيث يقيس هذا املعامل االتساق يتم دراسة ثبات أداة الدراسة من خالل قيمة معامل الثبات ألفا كرو 
أو يساوي  ألفا كرو نباخ أكرب الداخلي يف عبارات االستبيان ،وحىت يتحقق ثبات األداة جيب أن يكون معامل

30  
 اختبار ثبات أدوات القياس باستخدام معامل ألفا كرو نباخ -14-الجدول رقم 

الصعوبات المرتبطة  
 بالبيئة االقتصادية

مرتبطة الصعوبات ال
 بتكوين المحاسبين

 0.23 0.33 معامل الثبات
 (-07-)باالعتماد على بيانات امللحق رقم  SPSSخمرجات برنامج : المصدر

بأن معامل الثبات ملتغري الصعوبات املرتبطة بالبيئة االقتصادية وتكلفة  -03-يتضح من اجلدول رقم 
تسجيل معامل ثبات جيد ملتغري الصعوبات املرتبطة . كما مت 0.33إعادة التقييم جيدة، حيث بلغت قيمتها 

ميكن  % 30؛ مبا أن قيمة "ألفا كرو نباخ" جتاوزت 0.23بتكوين احملاسبني حيث بلغت قيمة معامل الثبات 
 احلكم على ثبات أدايت قياس املتغريين.
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 مناقشتهاو  النتائج: المبحث الثاني
لتحليل البيانات  العينة من خالل ة برنامج التحليل اإلحصائي سنحاول يف هذا املبحث معاجلة اإلستبيان بواسط

 اخلربة املهنية و املستوى الدراسي و الشهادة و كذلك للتأكد من صحة وصدق الفرضيات من خالل إختبارها.
 المطلب األول: تحليل البيانات

 مصدر اجلداول التكرارية مهاو  SPSSوجداول   Excelقمنا مبعاجلة االستبيان بواسطة الربنامج اإلحصائي   
 .األشكال البيانية اخلاصة باإلجابات اليت تلقيناها من أفراد العينةو  النسب املئويةو 

 : سنقوم فيما يلي بعرض نتائج االستبيان بالرتتيب اآليت حسب ترتيب حماور االستبيان    
 معلومات نوعية عن أفراد العينة -
 تكلفة إعادة التقييمو  الصعوبات املرتبطة بالبيئة االقتصادية -
 الصعوبات املرتبطة بتكوين احملاسبني -

 : توزيع أفراد العينة حسب الشهادة العلمية أوال:
 ( توزيع أفراد حسب الشهادة العلمية01اجلدول رقم )

 النسبة املئوية التكرار 
 36 18 ليسانس
 53 3 ماسرت

 57 3 ماجستري
 33 52 اخرى
 100 10 اجملموع

 .SPSSإعداد الطالبتني باالعتماد على خمرجات االستبيان بواسطة معاجل البيانات اإلحصائيةمن  :المصدر
نالحظ من خالل اجلدول اعاله اخلاص بتوزيع افراد العينة حسب متغري الشهادة العلمية ان شهادة ليسانس 

غت نسبة شهادة كما بل%33تليها فئة االفراد مبستويات أخرى بنسبة %33استحوذت على اكرب نسبة بلغت 
 %57املاجستري اقل نسبة قدرت بنسبة  اما شهادة%53املاسرت 

 : توزيع أفراد العينة حسب الشهادة العلمية0الشكل 
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 (05من اعداد الطلبة باالعتماد على نتائج التحليل االحصائي )الشكل رقم  :المصدر 
 : توزيع أفراد العينة حسب الخبرة المهنية :ثانيا

 ( توزيع أفراد العينة حسب اخلربة املهنية03ل رقم )اجلدو  
 النسبة املئوية التكرار 

 57 3 سنوات 1أقل من 
 73 53 سنوات 50إىل  1من 

 37 35 سنوات 1أكثر من 
 500 10 اجملموع

 من إعداد الطالبتني من خالل خمرجات االستبيان :المصدر
من أفراد العينة لديهم خربة أكثر من %37الحظ بأنمن خالل البيانات الظاهرة واملوضحة يف اجلدول ن

سنوات ،كما بلغت نسبة 51اىل 1من أفراد العينة هم الفئة اليت لديهم خربةمن%73سنوات ،بينما ما نسبته 1
 .وهي اقل فئة%57سنوات 1االفراد الذين تقل خربهتم عن 

 : توزيع أفراد العينة حسب الخبرة المهنية9الشكل 
 
 
 
 
 
 
 
 

 (07من اعداد الطالبتني باالعتماد على نتائج التحليل االحصائي)الشكل رقم  :المصدر
 تكلفة إعادة التقييمو  الصعوبات المرتبطة بالبيئة االقتصادية: الثاث

 تحليل اتجاهات إجابات عينة الدراسة: 
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 تحليل اتجاهات إجابات عينة الدراسة -17-الجدول رقم 
  

 العبارات
 موافق محايد غير موافق

لمتوسط ا
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

 االتجاه
 التكرار  

النسبة 
 المئوية

 التكرار
النسبة 
 المئوية

 التكرار
النسبة 
 المئوية

الصعوبات املرتبطة 
بالبيئة االقتصادية 
وتكلفة إعادة 

 التقييم

 حمايد 0,844 2,32 %56,00 28 %20,00 10 %24,00 12 05العبارة 

 0,83 1,62 %22,00 11 %18,00 9 %60,00 30 07العبارة 
عدم 
 املوافقة

 موافقة 0,814 2,52 %72,00 36 %8,00 4 %20,00 10 03العبارة 

 موافقة 0,789 2,5 %68,00 34 %14,00 7 %18,00 9 03العبارة 

 موافقة 0,733 2,44 %58,00 29 %28,00 14 %14,00 7 01العبارة 

الصعوبات املرتبطة 
 بتكوين احملاسبني

 حمايد 0,886 2,3 %58,00 29 %14,00 7 %28,00 14 03العبارة 

 موافقة 0,707 2,5 %62,00 31 %26,00 13 %12,00 6 02العبارة 

 موافقة 0,671 2,72 %84,00 42 %4,00 2 %12,00 6 03العبارة 

 موافقة 0,653 2,68 %78,00 39 %12,00 6 %10,00 5 03العبارة 

 (-07-)باالعتماد على بيانات امللحق رقم  SPSSخمرجات برنامج : المصدر
من أفراد العينة يرون بأن غياب سوق مايل نشط يساهم يف دعم  % 27 -02-يتبني من اجلدول رقم 

حتفيز املؤسسات اجلزائرية على اتباع أسلوب إعادة التقييم الرتفاع التكلفة وتدن العائد من العملية وهي النسبة 
واحنراف معياري  7.17رتبطة بالبيئة االقتصادية وتكلفة إعادة التقييم مبتوسط حسايب األعلى ضمن الصعوبات امل

؛ تليها البيئة باالقتصادية اجلزائرية باعتبارها عائق يف حد ذاهتا أمام حتقيق املزايا من تطبيق أسلوب إعادة 0.353
بأن استمرار  % 13قد . كما يعت0.233واحنراف معياري  7.10ومبتوسط حسايب  % 33التقييم بنسبة 

اعتبار املؤسسة اجلزائرية احملاسبة أداة حلساب الضريبة فقط وعدم اهتمامها بإظهار قيمة املؤسسة احلقيقية يساهم 
 % 13. كما يرى 0.233واحنراف معياري  7.33يف عدم االهتمام بأسلوب إعادة التقييم مبتوسط حسايب 

واحنراف معياري  7.37عدم اهتمام املؤسسة هبا مبتوسط حسايب بأن ارتفاع عملية إعادة التقييم تؤدي إىل 
مقابل نسبة عدم موافقة  % 77بنسبة  07. كما مت تسجيل أدىن اجتاه موافقة على مستوى العبارة 0.333

؛ أي أن أغلب أفراد العينة يعتقدون بأن السوق 0.330واحنراف معياري  5.37مبتوسط حسايب  % 30بلغت 
از باملنافسة الكاملة وال تبتعد عن التدخل احلكومي كما تلعب االحتكارات دورا بارزا مما يكبح اجلزائرية ال متت

 عملية تقييم األصول.
من أفراد العينة يرون بأن اجلزائر تعاين  % 33أما فيما يتعلق بالصعوبات املرتبطة بتكوين احملاسبني، فإن 

 7.27ت ومراكز التكوين وهي النسبة األعلى مبتوسط حسايب من بطء تطوير مضامني التعليم احملاسيب يف اجلامعا
من أفراد العينة بأن اهليئات واملنظمات املهنية يف اجلزائر ال تؤدي  % 23. كما يرى 0.325واحنراف معياري 
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 7.33الدور املطلوب يف التثقيف والتأهيل والتدريب للمساعدة يف تطبيق أسلوب إعادة التقييم مبتوسط حسايب 
من أفراد العينة يرون بأن ضعف إملام ووعي اجملتمع املايل بأسس تطبيق  % 37. أما 0.313راف معياري واحن

واحنراف معياري  7.10أسلوب إعادة التقييم يساهم يف إحجام املؤسسات على تطبيقها مبتوسط حسايب 
ني لتحديد القيمة العادلة يف من أفراد عينة الدراسة بأن اجلزائر تتوفر على خرباء مؤهل % 13. كما يرى 0.202

 0.333واحنراف معياري  7.30حالة عدم توفر سوق نشط لألصول املراد حتقيقها مبتوسط حسايب 
  نتائج اختبار فرضيات الدراسةالمطلب الثاني: 

االعتماد على اختبار ب العينة أفراد طبيعة توزيعسنقوم أوال باختبار من أجل اختبار صحة الفرضيات 
يتم بعدها اختيار االختبار املناسب  فرد،10يتجاوز عدد أفرادها ال  إذا كانت العينةلك الذي يستخدم شابريو وي

لفرضية احملور بناء على نتائج اختبار شابري ويلك فإذا كانت البيانات طبيعية يتم اختبار الفرضيات عن طريق 
 ات عن طريق اختبار ويلكيكسون.اختبار ستودنت وإذا كانت البيانات غري طبيعية يتم اختبار الفرضي

تواجه المؤسسات اإلقتصادية صعوبات لتطبيق عملية إعادة التقييم مرتبطة : اختبار الفرضية األولى : أوال 
 بالبيئة اإلقتصادية

 يتم أوال اختبار طبيعة بيانات احملور الثاين عن طريق اختبار شابريو ويلك وقد كانت نتائج االختبار كما يلي: 
 حسب اختبار شابيرو ويلك  اختبار طبيعة بيانات المحور الثاني:13رقم  الجدول

Shapiro-wilk           Kolomogorov-smirnov 
  

Sig ddl Statistiques Sig Ddl Statistiques 
 صعوبات البيئة  .533 10 .000 .355 10 .005

 SPSSمن إعداد الطالبتني باالعتماد على خمرجات : املصدر 
هو أقل و  0.005باستخدام اختبار شابريو ويلك أن مستوى الداللة يساوي  03ظ من خالل اجلدول رقم نالح

بناءا و  ال ختضع للتوزيع الطبيعي الثايناحملور  بياناتمما يقودنا إىل اعتبار  0.01من مستوى الداللة املرغوب فيه 
ذلك بعد صياغة كل من الفرضية و احملور  فرضية هذاالختبار صحة  لككسونويعليه سيتم االستعانة باختبار 

 .كما يلي  الفرضية البديلةو  العدمية
H0 :تكلفة إعادة التقييم و  ال تواجه املؤسسات االقتصادية صعوبات مرتبطة بالبيئة االقتصادية 
H1 :تكلفة إعادة التقييم و  تواجه املؤسسات االقتصادية صعوبات مرتبطة بالبيئة االقتصادية 

 سون كما يلي:ائج اختبار ويلككوقد كانت نت
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  لفرضية األولىل يلككسونو اختبار نتائج :  12الجدول رقم
 

Mean- section 01  
-1.137 
0.256 

Z 
Asymp.Sig 

 02امللحق رقمSPSSمن إعداد الطالبتني باالعتماد على خمرجات : املصدر 
و هو أقل  من مستوى 0.713أن مستوى الداللة و  -Z=5.532أن قيمة  03نالحظ من خالل اجلدول رقم

قبول الفرضية البديلة اليت تنص على أن املؤسسات و  املرغوب مما يقودنا إىل رفض الفرضية العدمية  الداللة
 .تكلفة إعادة التقييمو  االقتصادية تواجه صعوبات مرتبطة بالبيئة االقتصادية

ت يف تكوين احملاسبني من خالل تطبيق أسلوب تواجه املؤسسة اإلقتصادية صعوبا: الثانية الفرضية اختبار: ثانيا
 إعادة التقييم .

 يتم أوال إختبار طبيعة بيانات احملور الثالث عن طريق إختبار شابريو ويلك و قد كانت نتائج اإلختبار كما يلي:
 إختبار طبيعة بيانات المحور الثالث حسب إختبار شابيرو ويلك  :01الجدول رقم 

Shapiro-wilk Kolomogorov-smirnov 
 

Sig ddl Statistiques Sig d dl Statistiques 

005. 10 307. 003. 10 511. 
صعوبات 
تكوين 
 احملاسبني

 SPSSمن إعداد الطالبتني باالعتماد على خمرجات : املصدر
على مستوى  0.005باستخدام شابريو ويلك أن مستوى الداللة يساوي 50نالحظ من خالل اجلدول رقم 

بناءا عليه و  مما يقودنا اىل اعتبار بيانات احملور الثاين ال ختضع للتوزيع الطبيعي 0.01راسة أي أقل من حمور الد
 ذلك بعد صياغة كل من الفرضية العدميةو  سيتم االستعانة باختبار وليكسون الختبار صحة فرضية احملور الثاين

 الفرضية البديلةو 
H0 :وينهمال يواجه احملاسبني صعوبات مرتبطة بتك 
H1 :توجد صعوبات مرتبطة بتكوين احملاسبني  
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 اختبار وليكسون الختبار الفرضية الثانية: 00جدول رقم ال
Mean- section 02  

7.335- 
053. 

Z 
Asymp.Sig 

 SPSS 02من إعداد الطالبتني باالعتماد على خمرجات امللحق  :المصدر
 0.01هو أقل من و  0.053أن مستوى الداللة و  -Z =7.335 نالحظ أن قيمة  55من خالل اجلدول رقم 

قبول الفرضية البديلة اليت تنص على أن املؤسسات االقتصادية تواجه و  مما يقودنا إىل رفض الفرضية العدمية
 .صعوبات يف تكوين احملاسبني
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 : خالصة الفصل 
ن املؤسسات الناشطة على مستوى والية امليدانية اليت متثلت يف استقصاء أراء عينة م من خالل الدراسة

وأهم الصعوبات املرتبطة به يف  هذه املؤسساتواقع تطبيق أسلوب اعادة التقييم يف  علىمت الوقوف  برج بوعريريج
أسلوب اعادة  تطبيق تعيق البيئة االقتصادية ب مرتبطةأن هناك عوائق وحتديات  وقد خلصت الدراسة إىل ، اجلزائر 
وأن هناك عوائق وصعوبات أيضا مرتبطة  ،عليه النظام احملاسيب املايل واملعايري احملاسبية الدولية كما نص  التقييم

بتكلفة عملية إعادة التقييم ومدى جدواها يف الؤسسات اجلزائرية وحجم املنافع اليت قد جتلبها للمؤسسة 
  وصعوبات.
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 خاتمة 
نطالقا من االشكالية اليت تدور حول واقع تطبيق أسلوب اعادة التقييم يف بعد معاجلة املوضوع املطروح ا  

املؤسسات االقتصادية يف اطار النظام احملاسيب املايل ويف ظل واقع البيئة االقتصادية ،وحصر خمتلف الصعوبات اليت 
ري بإعداد استبيان تقف عائقا أمام تطبيق هذا االسلوب ،كما حاولنا يف اجلانب التطبيقي إسقاط اجلانب النظ

 .يربز مستوى تطبيق أسلوب اعادة التقييم يف املؤسسات االقتصادية
التطبيقي وانطالقا من الفرضيات األساسية ميكن عرض اختبار و  بعد العرض املقدم للجانب النظري      

 : الفرضيات ونتائج الدراسة والتوصيات كما يلي
 نتائج اختبار الفرضيات : أوال 

مت عرضه سابقا وقصد االجابة على االشكالية الرئيسية واألسئلة الفرعية مت اختبار صحة الفرضيات  من خالل ما
 : ومت التوصل اىل النتائج التالية 

تواجه املؤسسات صعوبات مرتبطة بالبيئة االقتصادية وتكلفة اعادة التقييم وهذا ما مت اثباته من :  االولى الفرضية
 لذا مت قبول الفرضية االوىل. خالل حتليل نتائج الدراسة

 .مت قبول الفرضية الثانية من خالل اثبات الصعوبات املرتبطة بتكوين احملاسبني:  الثانية الفرضية
 عرض نتائج الدراسة: ثانيا 
 : من خالل هذه الدراسة توصلنا إىل النتائج التالية     

 ليت تواجهها جعلها تبحث عن الطرق االقل الصعوبات املالية او  واقع املؤسسات االقتصادية يف اجلزائر
 تكلفة يف تقييم أصوهلا ما جيعلها ال تتحرى الصورة الصادقة

  نقص امللتقيات وااليام الدراسية والتعليمات املتعلقة برفع مستوى األداء لدى املمارسني مبا يرتقي لفلسفة
 النظام 

  من أمهية حمرجات النظام احملاسيب املايل على نقص التنافسية يف االقتصاد اجلزائري وغياب سوق مايل قلل
 اعتبار أن املستخدم الوحيد هلذه املخرجات بعد املؤسسة هي الدولة 

 التوصيات: ثالثا
استنادا إىل النتائج اليت توصلنا إليها ميكن تقدمي بعض التوصيات اليت من شأهنا أن تساعد يف رفع مستوى     

 : يئة االقتصادية اجلزائرية يف ظل النظام احملاسيب املايل واليت نوجزها كما يلي تطبيق أسلوب اعادة التقييم يف الب
  تكثيف الدورات التكوينية اجلادة على فرتات زمنية مستمرة وطويلة ،وتوسع دائرهتا لشمل املعنيني بتطبيق

 أسلوب اعادة التقييم. 
 لبات تطبيق أسلوب اعادة التقييم يف ظل العمل على حتسني البيئة االقتصادية اجلزائرية مبا يستجيب ملتط

 النظام احملاسيب املايل. 
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  فتح جمال التعاون بني اجلامعة اجلزائرية واملؤسسات االقتصادية خللق جمال للبحث يف مشاكل التطبيق
 واجياد حلول تتناسب مع املؤسسات االقتصادية خاصة والبيئة اجلزائرية عامة.

 رابعا: آفاق الدراسة:
اية جند أن البحث مازال مفتوحا من كل اجلوانب املختلفة للموضوع فقد لنا وحنن بصدد دراسة هذا و يف النه

 املوضوع بعض اإلقرتاحات نذكر منها:
 مدى تطبيق أسلوب إعادة التقييم يف املؤسسات اجلزائرية -
 مصري فارق إعادة التقييم يف شكل إمتياز يف املؤسسات اجلزائرية -
 لتقييم يف املؤسسات اجلزائريةفعالية حماسبة إعادة ا -
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 استبيان: 10ملحق رقم 

 الطلبة حمامدية وريدة ،حياة بوداري.تم إعداد هذا االستبيان من طرف 
دة ماسرت ختصص حماسبة وجباية بعنوان :" واقع تطبيق أسلوب يف إطار إعداد مذكرة خترج لنيل شها

 إعادة التقييم يف املؤسسة اجلزائرية 
 الهدف من االستبيان:

الذي جاء به النظام  دراسة الصعوبات اليت تواجهها املؤسسات االقتصادية يف اتباع أسلوب إعادة التقييم
 احملاسيب املايل جلرد التثبيتات املادية .

 ة من خربتكم يف جمال احملاسبة نرجو من سيادتكم ملئ هذا االستبيان املوجه ألغراض علمية حبثةلالستفاد
 جتاوبكم ميثل لنا لب القيمة املضافة للدراسة.

 تقبلوا منا فائق عبارات االحرتام والتقدير
 : متثل معلومات نوعية عن أفراد العينة.األول المحور

     أخرى      دكتوراه         ماسرت       ماجستري   ليسانس                  الشهادة:      -05 
 التخصص:....................................... -07
 الوظيفة احلالية:.................................... -03
 سنوات 50كثر من أ       سنوات  50إىل  1من     سنوات         1أقل من         سنوات اخلربة : -03

 الصعوبات املرتبطة بالبيئة االقتصادية وتكلفة إعادة التقييم : المحور الثاني:

غري  البيان         
 موافق

 موافق حمايد

إن ارتفاع تكلفة عملية إعادة التقييم تؤدي إىل عدم اهتمام 
 املؤسسات هبا 

   

دخل احلكومي و متتاز السوق اجلزائرية باملنافسة الكاملة بعيدا عن الت
 تأثري االحتكارات مما يساعد على سهولة تقييم األصول

   

غياب سوق مايل نشط يساهم يف عدم حتفيز املؤسسات اجلزائرية 
على اتباع أسلوب إعادة التقييم الرتفاع التكلفة واخنفاض العائد من 

 العملية

   

   من تطبيق  البيئة االقتصادية اجلزائرية تقف عائقا أمام حتقيق املزايا



 

 
 

 أسلوب إعادة التقييم.
استمرار اعتبار املؤسسة اجلزائرية احملاسبة أداة حلساب الضريبة فقط 
وعدم اهتمامها بإظهار قيمة املؤسسة احلقيقية يساهم يف عدم 

 االهتمام بأسلوب إعادة التقييم

   

 : الصعوبات املرتبطة بتكوين احملاسبنيثالثال المحور

 غري البيان      
 موافق

 موافق حمايد 

يوجد خرباء مؤهلني يف اجلزائر لتحديد القيمة العادلة يف حالة عدم  
 توفر سوق نشط لألصول املراد حتقيقها

   

ضعف و إملام ووعي أفراد اجملتمع املايل اجلزائري بأسس تطبيق أسلوب 
 إعادة التقييم يساهم يف إحجام املؤسسات على تطبيقها

   

من بطء تطوير مضامني التعليم احملاسيب يف اجلامعات تعاين اجلزائر 
 ومراكز التكوين

   

ال تؤدي اهليئات و املنظمات املهنية يف اجلزائر الدور املطلوب يف 
التثقيف و التأهيل و التدريب للمساعدة يف تطبيق أسلوب إعادة 

 التقييم.

   

 نشكر لكم حسن تعاونكم وتجاوبكم مع أسئلة االستبيان

 

 
 
 

 

 

 

 



 

 
 

 SPSSالمعالجة االحصائية لمخرجات: 19ملحق رقم 

       Fréquences 
     

 الشهادة       

 

  Fréquence Pourcentage 
Pourcentage 

valide 
Pourcentage 

cumulé 

 Valide 36,0 36,0 36,0 18 ليسانس 

 54,0 18,0 18,0 9 ماستر 

 66,0 12,0 12,0 6 ماجستير 

 100,0 34,0 34,0 17 أخرى 

 Total 50 100,0 100,0   

 

 سنوات_الخبرة       

 

  Fréquence Pourcentage 
Pourcentage 

valide 
Pourcentage 

cumulé 

 Valide  12,0 12,0 12,0 6 سنوات 5أقل من 

 01إلى  5من  
 38,0 26,0 26,0 13 سنوات

 01أكثر من  
 100,0 62,0 62,0 31 سنوات

 Total 50 100,0 100,0   

 

       

       

  

  Echelle : المحور الثاني 

  Statistiques de fiabilité 

Alpha de Cronbach
a
 

Nombre 
d'éléments 

,68 5 

  

  Echelle : المحور الثالث 

  Statistiques de fiabilité 

Alpha de Cronbach 
Nombre 

d'éléments 

,74 4 

 

 



 

 
 

            Fréquenc

es 
          

            Statistiques 

 
 10العبارة_ 10العبارة_ 10العبارة_ 10العبارة_  

العبارة_
15 

العبارة_
 10العبارة_ 10

العبارة_
10 

العبارة_
10 

 N Valide 50 50 50 50 50 50 50 50 50 

 Manqu
ant 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 

 

            

            Table de 

fréquences 
     

Descriptives 
  

 10العبارة_            

  

Statistiques descriptives 

  
Fréquen

ce 
Pourcent

age 

Pourcent
age 

valide 

Pourcent
age 

cumulé 

  
  N 

Moyen
ne 

Ecart 
type 

Vali
de 

 24,0 24,0 24,0 12 غير موافق

  

 844, 2,32 50 10العبارة_

 44,0 20,0 20,0 10 محايد

  

 830, 1,62 50 10العبارة_

 100,0 56,0 56,0 28 موافق

  

 814, 2,52 50 10العبارة_

Total 50 100,0 100,0   

  

 789, 2,50 50 10العبارة_

        

 733, 2,44 50 15العبارة_

 10العبارة_

  

 886, 2,30 50 10العبارة_

  
Fréquen

ce 
Pourcent

age 

Pourcent
age 

valide 

Pourcent
age 

cumulé 

  

 10العبارة_
50 2,50 ,707 

Vali
de 

 60,0 60,0 60,0 30 غير موافق

  

 671, 2,72 50 10العبارة_

 78,0 18,0 18,0 9 محايد

  

 653, 2,68 50 10العبارة_

 موافق
11 22,0 22,0 100,0 

  

صعوبات_ال
 بيئة

50 2,2800 
,352

25 

Total 
50 100,0 100,0   

  

صعوبات_ال
 تكوين

50 2,5500 
,391

23 

        

N valide 
(liste) 50     

 10العبارة_

      

  
Fréquen

ce 
Pourcent

age 

Pourcent
age 

valide 

Pourcent
age 

cumulé 

      Vali
de 

 20,0 20,0 20,0 10 غير موافق

 28,0 8,0 8,0 4 محايد      

 100,0 72,0 72,0 36 موافق      

      Total 50 100,0 100,0   

      

   

 
 
 
 
 
 
 

 10العبارة_        

      



 

 
 

  
Fréquen

ce 
Pourcent

age 

Pourcent
age 

valide 

Pourcent
age 

cumulé 

      Vali
de 

 18,0 18,0 18,0 9 غير موافق

 32,0 14,0 14,0 7 محايد      

 100,0 68,0 68,0 34 موافق      

      Total 50 100,0 100,0   

      

 10العبارة_            

      

  
Fréquen

ce 
Pourcent

age 

Pourcent
age 

valide 

Pourcent
age 

cumulé 

      Vali
de 

 14,0 14,0 14,0 7 غير موافق

 42,0 28,0 28,0 14 محايد      

 100,0 58,0 58,0 29 موافق      

      Total 50 100,0 100,0   

      

 10رة_العبا            

      

  
Fréquen

ce 
Pourcent

age 

Pourcent
age 

valide 

Pourcent
age 

cumulé 

      Vali
de 

 28,0 28,0 28,0 14 غير موافق

 42,0 14,0 14,0 7 محايد      

 100,0 58,0 58,0 29 موافق      

      Total 50 100,0 100,0   

      

 10العبارة_            

      

  
Fréquen

ce 
Pourcent

age 

Pourcent
age 

valide 

Pourcent
age 

cumulé 

      Vali
de 

 12,0 12,0 12,0 6 غير موافق

 38,0 26,0 26,0 13 محايد      

 100,0 62,0 62,0 31 موافق      

      Total 50 100,0 100,0   

      

 10العبارة_            

      

  
Fréquen

ce 
Pourcent

age 

Pourcent
age 

valide 

Pourcent
age 

cumulé 

      Vali
de 

 12,0 12,0 12,0 6 غير موافق

 16,0 4,0 4,0 2 محايد      

 100,0 84,0 84,0 42 موافق      

      Total 50 100,0 100,0   

      

    

 
 
 
 

 10العبارة_       

      



 

 
 

  
Fréquen

ce 
Pourcent

age 

Pourcent
age 

valide 

Pourcent
age 

cumulé 

      Vali
de 

 10,0 10,0 10,0 5 غير موافق

 22,0 12,0 12,0 6 محايد      

 100,0 78,0 78,0 39 موافق      

      Total 50 100,0 100,0   

       

        Tests de normalité 

 

  

Kolmogorov-Smirnov
a
 Shapiro-Wilk 

 
Statistiques Ddl Sig. Statistiques ddl Sig. 

 001, 50 911, 000, 50 193, صعوبات_البيئة 

 001, 50 902, 004, 50 155, صعوبات_التكوين 

 a. Correction de signification de Lilliefors 

 

        

     Tests non paramétriques 
  

     

     Test de Kruskal-Wallis 
  

     Rangs 

 

 N الشهادة
Rang moyen 

: 

 19,94 18 ليسانس صعوبات_البيئة 

 13,83 9 ماستر 

 12,92 6 ماجستير 

 Total 33   

 18,56 18 ليسانس صعوبات_التكوين 

 15,50 9 ماستر 

 14,58 6 ماجستير 

 Total 33   

 

     Tests statistiquesa,b 

  
 صعوبات_التكوين صعوبات_البيئة  

  Khi-deux 3,838 1,099 

  ddl 2 2 

  Sig. 
asymptotique ,147 ,577 

  a. Test de Kruskal Wallis 

  b. Variable de regroupement : الشهادة 

  

     Rangs 

 



 

 
 

 N سنوات_الخبرة
Rang moyen 

: 

 31,33 6 سنوات 5أقل من  صعوبات_البيئة 

 01إلى  5من  
 27,23 13 سنوات

 01أكثر من  
 23,65 31 سنوات

 Total 50   

 12,17 6 سنوات 5أقل من  صعوبات_التكوين 

 01إلى  5من  
 25,81 13 سنوات

 01أكثر من  
 27,95 31 سنوات

 Total 50   

 

     Tests statistiquesa,b 

  
 صعوبات_التكوين صعوبات_البيئة  

  Khi-deux 1,722 6,173 

  ddl 2 2 

  Sig. 
asymptotique ,423 ,046 

  a. Test de Kruskal Wallis 

  b. Variable de regroupement : سنوات_الخبرة 

  

     

     

      Tests non paramétriques 
   

      

      Test de Mann-Whitney 
   

      Rangs 

 

 N سنوات_الخبرة
Rang moyen 

: 
Somme des 

rangs 

 68,00 11,33 6 سنوات 5أقل من  صعوبات_البيئة 

 01إلى  5من  
 122,00 9,38 13 سنوات

 Total 19     

 36,00 6,00 6 سنوات 5أقل من  صعوبات_التكوين 

 01إلى  5من  
 154,00 11,85 13 سنوات

 Total 19     

 

      Tests statistiquesa 

   
 صعوبات_التكوين صعوبات_البيئة  

   U de Mann-
Whitney 31,000 15,000 

   



 

 
 

W de 
Wilcoxon 122,000 36,000 

   Z -,731 -2,151 

   Sig. 
asymptotique 
(bilatérale) 

,465 ,031 

   Sig. exacte 
[2*(sig. 
unilatérale)] 

,521
b
 ,036

b
 

   a. Variable de regroupement : سنوات_الخبرة 

   b. Non corrigé pour les ex aequo. 

   

      Rangs 

 

 N سنوات_الخبرة
Rang moyen 

: 
Somme des 

rangs 

 141,00 23,50 6 سنوات 5أقل من  صعوبات_البيئة 

 01أكثر من  
 562,00 18,13 31 سنوات

 Total 37     

 58,00 9,67 6 سنوات 5أقل من  صعوبات_التكوين 

 01أكثر من  
 645,00 20,81 31 سنوات

 Total 37     

 

      Tests statistiquesa 

   
 صعوبات_التكوين صعوبات_البيئة  

   U de Mann-
Whitney 66,000 37,000 

   W de 
Wilcoxon 562,000 58,000 

   Z -1,137 -2,361 

   Sig. 
asymptotique 
(bilatérale) 

,256 ,018 

   Sig. exacte 
[2*(sig. 
unilatérale)] 

,283
b
 ,019

b
 

   a. Variable de regroupement : سنوات_الخبرة 

   b. Non corrigé pour les ex aequo. 

   

    

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Rangs 

 

 N سنوات_الخبرة
Rang moyen 

: 
Somme des 

rangs 

 



 

 
 

 01إلى  5من  صعوبات_البيئة
 323,00 24,85 13 سنوات

 01أكثر من  
 667,00 21,52 31 سنوات

 Total 44     

 01إلى  5من  التكوينصعوبات_ 
 272,50 20,96 13 سنوات

 01أكثر من  
 717,50 23,15 31 سنوات

 Total 44     

 

      Tests statistiquesa 

   
 صعوبات_التكوين صعوبات_البيئة  

   U de Mann-
Whitney 171,000 181,500 

   W de 
Wilcoxon 667,000 272,500 

   Z -,806 -,529 

   Sig. 
asymptotique 
(bilatérale) 

,420 ,597 

   a. Variable de regroupement : سنوات_الخبرة 

   

       


