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 تمهيد: ـ1

احلاصل يف ميدان احملاسبة واملالية فإن ساحة معايري احملاسبة الدولية يتم التغيري فيها من فرتة لفرتة نظرا للتطور     
بلدان العامل، ومن أهم وأبرز املعايري اليت مت واالجتماعية لألخرى وهذا متاشيا مع األوضاع والتقلبات االقتصادية ،املالية 

الذي مت إصداره عام  29واملعيار رقم  3002و 8991والذي أجري عليه تعديل عام  23 تعديلها وتغيريها هي املعيار رقم
وهذا  3001و 3002والذي مت تعديله عدة مرات يف  08/08/3002وأصبح ساري املفعول على البيانات يف  8991

 .23واملعيار رقم  3001بسبب حدوث األزمة املالية العامية لسنة 

التقارير املالية الصورة اليت تعكس مكانة الكيان االقتصادي سواء بصفة اجيابية أو سلبية، وهذا حىت يتمكن  باعتبار     
كل ما يتعلق بقرارات بتطوير مستخدميها من اختاذ قرارات معظمها تتعلق باالستثمارات والتوسعات وقرارات تنموية و 

بالشفافية والوضوح واملصداقية وخاصة أن تكون سهلة الفهم حىت املؤسسة، لكن شرط إتسام هذه القوائم املالية 
يتمكن مستخدميها من االستفادة منها بنسبة كبرية، وهذا يؤدي بنا إىل ضرورة قياس هذه القوائم املالية وتقديرها 

اليت متكننا من معرفة الوضع املايل احلقيقي ألصول والتزامات املؤسسة وأيضا التعرف على بطريقة القيمة العادلة، 
مكانتها داخل السوق مقارنة باملؤسسات املنافسة األخرى، وهذا يسمح هلا بتحقيق عدة أهداف تسعى إليها كما 

  جيدة.    جيعلها تقف لتغري من إسرتاتيجيتها لتكثف نشاطها االقتصادي مما يؤدي إىل نتائج

وابتكار، مما أدى االنفتاح االقتصادي بني ومع هناية القرن العشرين واجتاه العامل حنو النظام العاملي اجلديد من عوملة     
، وارتباط اقتصاديات معظم الدول مع بعضها البعض خاصة الدول  وكذا ظهور الشركات الكربى متعددة اجلنسيات

على مهنة احملاسبة  وأيضا يف جمال التجارة العاملية وحرية التعامالت التجارية واملالية، مما ألدى إىل ظهور ضغوطات 
صبح يواجه الذي أ وجود تأثريات على بعض املبادئ اليت تقوم عليها ومن ضمن هذه املبادئ مبدأ التكلفة التارخيية 

 عديد االنتقادات مما أدى إىل التحول إىل تطبيق القيمة العادلة.

بدأ التوجه حنو تطبيق حماسبة القيمة العادلة كمطلب أساسي يف إثبات معاجلة ونتيجة هلذه التقلبات والضغوطات    
السائدة، مبا حيقق كفاءة إىل الواقع الفعلي وفقا للظروف دقة وأقرب األحداث والعمليات املالية حىت تكون أكثر 
 وموثوقية البيانات اليت تتضمنها القوائم املالية.
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 إشكالية البحث: ـ2

 وعلى ما سبق نطرح اإلشكال اآليت:

 ما هو أثر القيمة العادلة على مدى مصداقية القوائم المالية؟

 : ، واملتمثلة يفاإلشكال الرئيسي من خالل فرعيةال سللةاأل استنباط وميكن   

 ماذا تعين التقارير املالية؟ وما هي حمتواياهتا؟* 

 ماذا تعين القيمة العادلة؟ * 

 * كيف ميكن تقدير القيمة العادلة؟ وفيما تتمثل أساليب قياسها؟

 أي األصول وااللتزامات جيب أم تقاس بالقيمة العادلة؟* 

 فرضيات البحث: ـ3

 :التالية الفرضيات طرحعاجلة إشكالية الدراسة سنقوم بمل    

 قوائم املالية أهم عنصر يف التقارير املالية.التعترب  *

 أداة من أدوات القياس احملاسيب اليت متكننا من معرفة الوضعية املالية للوحدة االقتصادية. القيمة العادلة *

 * تطبق القيمة العادلة على األصول وااللتزامات فقط من جمموع القوائم املالية.

 .مما يؤدي إىل تراجع نسبة فاعلية استخدامها القوائم املالية أثر على العادلةللقيمة  *

 الموضوع: اختيارمبررات  ـ4

 مربرات اختيار موضوع القيمة العادلة من خالل:تربز    
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اجلزائرية، اليت نص عليها جملس معايري  ضمن إصالحات املنظومة احملاسبية إدراج القيمة العادلةـ مبررات موضوعية:   
احملاسبة الدولية، وهدا حىت يكون هناك تساوي ومواكبة للتغريات والتطورات احملاسبية على املستوى العاملي، وأيضا من 

 أجل التحكم باملمارسات احملاسبية واملالية. 

سامهة ممدى و  لقيمة العادلة،واملتمثلة يف ا أحد أدوات القياس احملاسيبالرغبة يف التعرف على  ـ مبررات ذاتية:   
 .القيمة العادلة يف التأثري على مصداقية املعلومات املالية اليت تتضمنها التقارير املالية

 أهمية البحث: ـ5

أمهية املوضوع يف أمهية أدوات القياس احملاسيب، ألهنا تعترب من أهم وأوىل اخلطوات يف إعداد القوائم  تتمثل       
املالية، ومنه فكلما كانت عناصر القوائم املالية مقاسة بإحكام وبدقة كلما زادت جودة املعومات اليت تتضمنها التقارير 

 وحماولة إبراز األمهية اليت يكتسيها   مستخدمي القوائم املالية،ادة أكثر منها خاصة االستفومن هنا ميكن ، املالية
يتضمنه من إفادات، وكون القيمة العادلة تعد مقياسا ملعرفة الوضعية املالية والصورة  موضوع القيمة العادلة ملاويتميز هبا 

عكس صورة مؤسسة ميناء مستغامن، بعد تطبيق القيمة العادلة على أصول احلقيقية للمؤسسة، واألهم يف هذه الدراسة 
نظرا لتبنيها حديثا من  م املالية والقيمة العادلةعلى القوائ، مما جعلنا حنصر الدراسة املؤسسة اليت حتتويها القوائم املالية

 طرف النظام املايل احملاسيب يف اجلزائر.

 أهداف البحث: ـ6

 يسعى البحث لتحقيق األهداف اآلتية:   

 .هوم القيمة العادلة يف ظل املعايري احملاسبية الدوليةمف بيانـ   

 املالية وحمتواياهتا.التعرف على ماهية التقارير ـ   

  توضيح العالقة بني القيمة العادلة والتقارير املالية وبالتحديد القوائم املالية. ـ  
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معرفة إىل أي مدى تبنت املؤسسات االقتصادية اجلزائرية القيمة العادلة وتطبيقها على قوائمها املالية وخاصة على ـ   
 مستوى مؤسسة ميناء مستغامن.

 حدود الدراسة: ـ7

 حدود وحمددات الدراسة مبا يلي: تتمثل  

أحد مؤسسات  ه إظهار أثر القيمة العادلة وفعاليتها على مستوىذحناول من خالل دراستنا ه ـ الحدود المكانية:   
الطريق الرئيسي إىل صالمندر  ص ب:  اليت يقع مقرها االجتماعي على مؤسسة ميناء مستغامن اجلزائرية واليت تتمثل يف

 احلدود املكانية يف دولة اجلزائر.وبالتايل تتمثل  27000مستغامن  828

واليت تتمثل يف  تتمثل احلدود الزمنية هلذه الدراسة خالل فرتة الرتبص على مستوى مؤسسة امليناء ـ الحدود الزمانية:   
 .(3082)من شهر أفريل إىل شهر ماي  شهر ونصف

 الدراسات السابقة: ـ8

القيمة العادلة، ومدى تأثريها على القوائم املالية اليت تعترب عصب التقارير املالية موضوع  نظرا ألمهية وحيوية موضوع   
 الدراسة، فإن العديد من الدراسات تناولت املوضوعني من جوانب خمتلفة، وأمهها يتمثل يف:

العادلة وأثرها على (، بعنوان: محاسبة القيمة 2212روحي وجدي عبد الفتاح عواد )كانون الثاني ـ دراسة     
جامعة رسالة مقدمة الستكمال متطلبات للحصول على درجة الماجستير في المحاسبة،  األزمة المالية العالمية.

 الشرق األوسط.

 ف الدراسة بشكل أساسي إىل: هد   

اسبة القيمة العادلة وأثرها ـ التعرف على مراحل تطور األزمة املالية العاملية وأسباهبا وتداعياهتا، واجلوانب الرئيسية حمل   
على األزمة املالية العاملية، وهدا باستكشاف مدى احلاجة إىل تطوير املعايري الدولية اليت حتكم حماسبة القيمة العادلة 
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من أجل تقليص آثار األزمة املالية العاملية، كما أن الباحث كان يهدف إىل وضع االقرتاحات والتوصيات اهلادفة إىل 
 ايري احملاسبة الدولية للحد من األزمة.حتسني مع

وقد أظهرت نتائج حتليل الدراسة بيانات الدراسة إىل وجود أثر مهم حملاسبة القيمة العادلة يف إحداث األزمة املالية      
أهنا كانت  خرباء املال واالقتصادالعاملية، حيث احتل املركز الثالث أمهيته النسبية بني العوامل األخرى اليت اتفق عليها 

( يف 20ـ  29وراء حدوثها، كما أظهرت وجود مسامهة ذات داللة إحصائية لتعديل املعيارين احملاسبيني الدوليني )
تقليص آثار األزمة املالية العاملية، ومن جانب آخر كشفت الدراسة عن أن تداعيات األزمة على البنوك التجارية يف 

 للحد من آثار تلك األزمة على االقتصاد الوطين األردن ومن مث السياسات اليت اتبعتها احلكومة، وكذلك البنك املركزي 

ت املصرفية اليت تقدمها البنوك التجارية األردنية لقطاع األعمال، ويف ضوء كانت السبب الخنفاض قيمة التسهيال    
نتائج الدراسة اقرتح الباحث جمموعة من التوصيات أمهها ضرورة التمسك بتطبيق منهج القيمة العادلة كأساس 

(، وذلك من 20ـ  29 )يف املعيارين احملاسبينيلالعرتاف والقياس واإلفصاح احملاسيب، ولكن مع إجراء بعض التعديالت 
 أجل ترشيد استخدام املعيارين لدى تطبيق حماسبة القيمة العادلة يف إعداد التقارير املالية.  

 (، بعنوان: أثر تطبيق محاسبة القيمة العادلةمـ2211هـ ـ 1432ـ دراسة خالد عبد الرحمن جمعة يونس )    
رسالة  ة في سوق فلسطين لألوراق المالية،لألدوات المالية على عائد السهم ـ دراسة تحليلية للشركات المدرج

ـ غزة ـ والتمويل، الجامعة اإلسالمية مقدمة الستكمال متطلبات للحصول على درجة الماجستير في المحاسبة 
 فلسطين.

ة العادلة لألدوات املالية على كل من عائد السهم السوقي، هتدف الدراسة إىل حتليل أثر تطبيق حماسبة القيم     
 وعائد السهم من صايف الربح، وذلك للشركات املدرجة يف سوق فلسطني لألوراق املالية، وذلك من خالل:   

ـ التعرف على مفهوم وأهداف القيمة العادلة ومشكالت تطبيقها، واملربرات اليت دعت إىل التحول من مبدأ      
 التكلفة التارخيية إىل القيمة العادلة.

 ـ الوقوف على متطلبات عرض األدوات املالية واإلفصاح عنها وتصنيفها، وكيفية االعرتاف هبا وقياسها.    
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ـ الوقوف على املعاجلات احملاسبية لألدوات املالية بالقيمة العادلة، وأثرها على كل من صايف الدخل وحقوق     
 املسامهني.

 الوقوف على أثر التغريات يف بنود القيمة العادلة على عائد السهم السوقي، وعائد السهم من صايف الربح. ـ    

وقد أظهرت نتائج الدراسة أن عائد السهم السوقي، يتأثر إجيابيا بكل من متغريات)صايف الدخل، أرباح األدوات     
 املرتاكم يف القيمة العادلة(، يف حني مل يتأثر عائد السهم السوقي املالية، األرباح املقرتح توزيعها على املسامهني، التغري

بكل من متغريات ) األرباح املوزعة على املسامهني، رصيد النقد وما يف حكمه(، كما أظهرت النتائج حتقيق غالبية 
 الشركات وبالتايل زيادة عائد السهم يف صايف الربح.

(، بعنوان: دراسة مقارنة بين بدائل القياس المحاسبي )التكلفة 2212 جوان 17ـ دراسة بسمة السويد، )    
التاريخية ـ القيمة العادلة(، دراسة ميدانية لعينة من المهتمين بالمحاسبة في المناطق: ورقلة ـ الوادي ـ غرداية ـ 

جامعة  في العلوم المحاسبية والمالية، مذكرة مقدمة ضمن متطلبات نيل شهادة الماسترالجزائر العاصمة.
  الجزائر.قاصدي مرباح ـ ورقلة ـ 

هتدف هذه الدراسة إىل عرض أهم بدائل القياس احملاسيب، وهذا باستعراض اآلراء املؤيدة واملعارضة لكل من      
لتكلفة التارخيية والقيمة العادلة، مع إجراء مقارنة بينهما وهذا بعد األخذ بعني االعتبار آراء العينة، وكذا إبراز دور ا

 املؤسسة االقتصادية يف اعتمادها على القيمة العادلة بعد شروعها يف تطبيق النظام احملاسيب املايل.

وأظهرت الدراسة بعد حتليل نتائج االستبيان واختبار الفرضيات، أن التكلفة التارخيية يتم االعتماد عليها لدرجة      
املوثوقية العالية اليت توفرها، وهو احلال بالنسبة للقيمة العادلة وهذا ملا توفره من معلومات مالئمة الختاذ القرارات، 

 ال التكلفة التارخيية والقيمة العادلة معا.   والنتيجة أن رأي العينة أمجع على استعم
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(، بعنوان: أثر تطبيق أدوات القياس المحاسبي على التثبيتات 2213جوان  11ـ دراسة جميلة بن هجيرة )    
للجنوب والجنوب الكبير ـ الجزائر، مذكرة مقدمة ضمن متطلبات نيل مؤسسة البناء العينية، دراسة حالة: 

    جامعة قاصدي مرباح ـ ورقلة ـ الجزائر. في العلوم المحاسبية والمالية، الماسترشهادة 

 تسعى الدراسة إىل حتقيق األهداف التالية:    

 ـ التعرف على العالقة ما بني خصائص جودة املعلومات املالية والعوامل املؤثرة على تقييم األصول الثابتة.   

 ـ التحكم يف مفاهيم القياس احملاسيب.    

 ـ تبيان مزايا وعيوب كل من التكلفة التارخيية والقيمة العادلة.   

 ـ دراسة وتوضيح الفروقات ما بني تطبيق القياس بالتكلفة والقياس بالقيمة العادلة.    

مارات املعاد تقييمها باستخدام القيمة ه الدراسة إىل وجود فروق جوهرية بني األرقام احملاسبية لالستثهذوخلصت       
املعدة على أساس التكلفة التارخيية. وهذا ما بني مدى مسامهة أدوات القياس العادلة، واألرقام احملاسبية للتثبيتات 

 احملاسيب يف الـتأثري على مصداقية املعلومات املالية ومدى مالئمتها.

دور تبني معايير اإلبالغ (، مداخلة بعنوان: 2214أبريل 16/17ـ دراسة صفاء أحمد العاني/منى كامل )       
، المؤتمر العربي السنوي العام األول المالي الدولية الموجهة نحو القيمة العادلة في األزمة المالية العالمية

 ـ بغداد ـ جمهورية العراق.بعنوان: واقع مهنة المحاسبة بين التحديات والطموح 

الدراسة كون األزمات املالية العاملية هتدد اقتصاديات العديد من الدول، وهدا بالوقوع خبطر تستخلص أمهية      
االهنيار يف عصر العوملة املالية وارتباط االقتصاديات بعضها ببعض، لدا كان البد من البحث عن أسباب وتداعيات 

معايري احملاسبة الدولية اليت تبنت هدا املفهوم، ه األزمة، حبيث هتدف الدراسة إىل بيان مفهوم القيمة العادلة وعرض ذه
 وأيضا التعرف على ماهية األزمة املالية العاملية واألسباب اليت أدت إىل حصوهلا، مع بيان دور القيمة العادلة يف األزمة.
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القيمة العادلة وقد أظهرت نتائج الدراسة أن معايري احملاسبة الدولية مرجع ال غىن عنه، وأن التقومي على أساس      
يعطي مؤشرا أفضل ألداء الوحدات االقتصادية ألنه يعكس حتركات قيمة االستثمارات اليت حتت سيطرهتا، وبالتايل 
توفر أسلوب أكثر موضوعية لقياس أثر القرارات املتعلقة باالستثمارات، كما أن القيمة العادلة ليست السبب يف األزمة 

تدين ثقة مستخدمي البيانات املالية يف مهنة احملاسبة والتدقيق، وإمنا السياسات اخلاطلة يف  املالية العاملية، اليت أدت إىل
 التطبيق وضعف الرقابة وغياب األخالق املهنية.  

 منهج الدراسة: ـ1

الوصفي  مبختلف جوانب البحث، ولإلجابة على اإلشكالية املطروحة واختبار الفرضيات سنعتمد املنهجلإلحاطة     
 من خالل عرض شامل ومفصل للقيمة العادلة و التقارير املالية.وهذا املناسب لذلك،  والتحليلي

كما اعتمدنا على االفرتاضات واألمثلة للتقريب إىل الواقع لإلجابة على اإلشكال املطروح، من خالل اقرتاح قيم عادلة 
 سوقية مقربة لقيم القوائم املالية ملؤسسة ميناء مستغامن. 

 هيكل الدراسة: ـ12

قمنا بتقسيم حبثنا إىل جانب نظري يضم فصلني متهيدين، وجانب تطبيقي ميثل الفصل الثالث  املوضوع ملعاجلة     
 وهذا تسبيقا باملقدمة العامة اليت تتضمن العناصر املتفق عليها منهجيا ومث اخلامتة العامة، حبيث تناولنا يف:   

ضمن املفاهيم العامة للتقارير املالية وحمتواياهتا  من القوائم املالية واخلصائص اليت ـ الفصل األول ثالث مباحث تت    
املؤثرة يف اهلدف من التقارير املالية، وإبراز تتسم هبا هذه القوائم املالية، كما قمنا بالتطرق إىل األهداف والعوامل 

 قوائم املالية ومدى االستفادة منها.مستخدمي التقارير املالية وحاجاهتم من املعلومات الواردة يف ال

ـ والفصل الثاين أيضا قسمناه إىل ثالث مباحث عرضنا فيها خمتلف القيم املتعارف عليها والقيمة العادلة بشكل    
صلة القيمة العادلة  وثاقةمن  اإلطار احملاسيب لتطبيق القيمة العادلةخاص وأهداف وأمهية استعماهلا، إضافة إىل 

 .االعرتاف واإلفصاح احملاسيب عن القيم العادلةتها، كما تطرقنا إىل قياس وحماسبة تسويها مث تقدير إىل  واعتمادياهتا
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واألخري فخصصناه للدراسة امليدانية بتطبيق اجلانب النظري على مؤسسة ميناء مستغامن، بعد ـ أما الفصل الثالث    
 .تقييم القوائم املالية وعالقتها بالقيمة العادلةمل للمؤسسة ومن مث  إعطاء تقدمي مفصل وشا

 ـ صعوبات البحث:11

 لقد واجهتنا صعوبات وعراقيل خالل القيام هبذا البحث تتمثل فيما يلي: 

 ـ التأخر يف مجع املعلومات نظرا لقلة املراجع ذات الصلة املباشرة باملوضوع.     

 ـ معظم املراجع كانت موسوعات ذات أجزاء متشاهبة يصعب التفرقة بينها وهي تعود لنفس الدكتور.     

مؤسسة ميناء  القيمة العادلة لدىـ  تلقي صعوبة كبرية جدا يف اجلانب التطبيقي، وهذا عند معرفة استخدامات      
   راسة ميدانية.داة، ودراسة حبثنا تلزمه دمستغامن فوجدناها ال تتبىن هذه األ



اليةلتقارير املل األول                                                                       اإلطار املفاهيميالفصل   

 

 
11 

 :تمهيد

قد يصعب وضع حد فاصل بني القوائم املالية والتقارير املالية، ألن كالمها منتج هنائي من منتجات احملاسبة       
ووسيلة من وسائل توصيل املعلومات للمستفيدين منها، باإلضافة إىل أن هناك بعض املعلومات املهمة اليت ميكن 

 من التقارير املالية.أخذها فصيلية يتم إىل معلومات تاحلصول عليها من القوائم املالية، قد حتتاج 

 ا الفصل أن نتطرق إىل اإلطار املفاهيمي للتقارير املالية حسب جملس معايري احملاسبة املالية،ذوسنحاول يف ه     
ا بالتفصيل التام حملتويات التقارير املالية، والوقوف على أمهية وأهداف القوائم املالية، ويف األخري سوف نتطرق ذوه

  إىل حدود االستفادة من التقارير املالية من طرف املستخدمني واملستفيدين.   
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 مفاهيم عامة حول التقارير المالية. المبحث األول:

ألمهية وعمق التقارير املالية البد من إعطاء مفهوم للتقارير املالية، وما حتتويه من معلومات مالية يف ظرا ن     
 شكل قوائم مالية، وهذا ما سوف نتطرق إليه بالتفصيل يف هذا املبحث.

 المطلب األول: ماهية التقارير المالية. 

املالية تعترب عصب التقارير املالية، وهي حتتوي على  ية إىل أن القوائمأشار جملس معايري احملاسبة املال -     
معلومات يراد توصيلها للمستفيدين من خارج املشروع، بينما حتتوي التقارير املالية باإلضافة إىل القوائم املالية على  

اإلنتاجي ، واليت ال توجد بالقوائم املالية مثل: معلومات عن النشاط كثري من املعلومات املالية وغري املالية
والتسويقي للمشروع،  والعوامل االقتصادية أو السياسية اليت قد تؤثر فيه مستقبال، كما أن التقارير املالية حتتوي 

باإلضافة إىل أن القوائم املالية يتم ا ذعلى تقرير جملس اإلدارة، وتقرير اإلدارة التنفيذية، وتقرير مراقب احلسابات، ه
مستقل، خبالف حمتويات التقارير املالية األخرى اليت تعد مبعرفة اإلدارة، وقد تراجع  مراجعتها حتت مسؤولية مراجع

 1مراجعة حسابية دقيقة.

 المطلب الثاني: محتويات التقارير المالية. 

التقارير املالية وسنعرض فيما يلي ، تشمل التقارير املالية السنوية يف غالب األحيان على القوائم املالية      
 2ه املعلومات للقائم بالتحليل املايل.ذوحمتوياهتا من املعلومات املالية وغري املالية، وأمهية ه

 القوائم المالية -1
 عرض القوائم المالية -1-1    

 210 املادة نص حسب ، والثالثي السنوي،السداسي التقرير خالل املالية القوائم بنشر املؤسسات معظم ومتق     
 امليزانية، على املالية الكشوف تشمل/ 07 66رقم القانون أحكام تطبيق يتضمن 651 /80رقم التنفيذياملرسوم  من

                                                           

، عمادة شؤون املكتبات ـ جامعة امللك سعود ـ اململكة العربية السعودية، الطبعة الثانية ـ تحليل التقارير الماليةد/حممود إبراهيم عبد السالم تركي، ـ 1 
 .85 :مـ، ص6995هـ/6161

  2- نفس املرجع السابق، ص: 85.
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 احملاسبية والطرق القواعد يبني ملحق اخلاصة، األموال تغريات جدول اخلزينة، سيولة جدول النتائج، حساب
 1. املستعملة

 الميزانية -1 -1-1     
 القائمة(، إعداد تاريخ معينة) زمنية حلظة يف وذلك للمؤسسة املالية احلالة أو املايل للوضع تصوير هي امليزانية     
 التدفقات أو التيارات عن هلا متييزا األرصدة مبصطلح حماسبيا وتعرف حلظية عناصر هي امليزانية حمتويات فإن وعليه
 ويسمى جانبان، وللميزانية .النقدية التدفقات قائمة النتائج، حسابات :األخرى املالية القوائم مكونات متثل واليت

 املوجودات أو باألصول والثاين اآلخرين، اجتاه اخلاصة البنود كافة فيه وتندرج املطلوبات أو باخلصوم األول اجلانب
 2. اآلخرين على وحقوقها املؤسسة بأصول والتزاما املؤسسة خبصوم اخلاصة البنود كافة فيه وتندرج

 الميزانية في عنها اإلفصاح يجب التي المعلومات -
 3وهي: امليزانية يف إدراجها جيب أدىن كحد حمددة عناصر عرض املايل احملاسيب النظام فرض    

  األصول*  
 ؛املادية غري التثبيتات - 
  ؛املادية التثبيتات  - 
  ت؛االهتالكا - 
  ت؛املسامها - 
  ة؛املالي األصول - 
  ؛املخزونات - 
 ؛املؤجلة( الضرائب متييز )مع الضريبة أصول - 
 ؛الزبائن - 
 ؛مسبقا( مثبتة أعباء املماثلة) األخرى واألصول اآلخرين واملدينني -  
 ؛اإلجيابية اخلزينة ومعادالت اإلجيابية األموال خزينة -  

                                                           

  .68: ص.8880ماي 26 ل املوافق 1429 عام األوىل مجادى يفاملؤرخ  ،70/11 نونالقا أحكام تطبيق يتضمن،651/ 80رقم التنفيذي املرسوم -6
 املوافق 1428 عام القعدة ذي 15 يف املؤرخ ،المالي المحاسبي النظام المتضمن ، 2008ماي 28 يف مؤرخة 27 رقم رمسية جريدة -8
  .اجلزائر 8882نوفمرب85ل
 .681-685:ص،6998، طبعة الكويت والتوزيع، للنشر السالسل دار .المحاسبة نظرية مهدي الشريازي، عباس -3
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  الخصوم * 
 املال رأس متييز مع اإلقفال، تاريخ عقب املقرتحة أو املقررة التوزيع عمليات قبل اخلاصة األموال رؤوسـ      

 اجلارية غري والعناصر األخرى اخلصوم املالية للسنة الصافية والنتيجة و االحتياطات مؤسسات( حالة يف الصادر)
 .املؤجلة( الضرائب متييز )مع الضريبة خصوم اآلخرون، والدائنون املوردون فائدة تتضمن اليت
 ؛مسبقا( مثبتة )منتوجات املماثلة وللخصوم لألعباء املرصوداتـ    
 ؛السلبية اخلزينة ومعادالت السلبية األموال خزينةـ    

 امللحق يف أو امليزانية يف تظهر أخرى معلومات إىل باإلضافة
 ؛االحتياطات من احتياط كل وموضوع طبيعة وصفـ    

  ة؛املدين واحلسابات الدائنة للحسابات سنة من ألكثر حصةـ    
  م؛للدفع واالستال مبالغـ    
 ؛األم املؤسسةـ    
 ؛الفروعـ    
 ؛(........مسريين )مسامهني، مرتبطة أخرى جهات يف املسامهة املؤسساتـ    
  م: أسه فئة كل أجل ومن األموال، رؤوس مؤسسات إطار يف

  ا؛كلي حمررة غري الصادرة، املرخصة، األسهم عددـ     
  ة؛امسي قيمة لألسهم تكن مل إذا الفعل أو لألسهم االمسية القيمةـ     
 ؛املالية وهناية  السنة بداية بني األسهم عدد تطورـ     
  ؛املشرتكة واملؤسسات فروعها املؤسسة، متلكها اليت األسهم عددـ     
 حمتملة وختفيضات وامتيازات حقوق البيع عقود أو ت،خيارا إطار يف لإلصدار احتياطات شكل يف األسهمـ     

 ؛باألسهم متعلقة
املالية و يف  السنة )يف احلسابات يف املدرجة غري االمتياز حصص مبلغ املقرتحة، احلصص توزيعات مبلغـ     

  1؛االستالم أو الدفع يف املسامهني بعض إزاء أخرى مالية التزامات وصف (، اجملموع
 

                                                           

  1- املرسوم التنفيذي رقم 80-651، املادة رقم 3.888، مرجع سبق ذكره، ص: 88 ـ 81.
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 النتائج حسابات -1-1-2    
 الكيان من املنجزة و املنتوجات لألعباء ملخص بيان" :بأنه النتائج حساب املايل احملاسيب النظام عرف لقد    

 للسنة الصافية النتيجة بالتمييز ويربز السحب، تاريخ أو التحصيل تاريخ احلساب يف وال يأخذ املالية، السنة خالل
   "1اخلسارة ( أو)الربح  املالية

 النتائج حسابات في عنها يجب اإلفصاح التي المعلومات -
 كما املايل احملاسيب النظام عرفهما ولقد واألعباء، املنتوجات مها رئيسيني عنصرين من النتائج حسابات يتكون    
  :2 يلي
 شكل يف املالية السنة خالل حتققت اليت االقتصادية املزايا تزايد يف املالية السنة منتوجات تتمثل :المنتوجات *   

 القيمة يف خسارة استعادة املنتوجات متثل كما .اخلصوم يف اخنفاض أو األصول، يف زيادة أو مداخيل،
 .باملالية املكلف الوزير من قرار مبوجب احملددة االحتياطاتو 

 خروج شكل يف املالية السنة خالل حصلت اليت االقتصادية املزايا تناقص يف املالية السنة أعباء تتمثل :األعباء *   
 وخسارة االحتياطات أو االهتالكات خمصصات األعباء وتشمل .خصوم ظهور شكل يف أو أصول، اخنفاض أو

 .باملالية املكلف الوزير من قرار مبوجب احملددة القيمة
  ي:وه النتائج حسابات يف إظهارها يستوجب دنيا معلومات املايل احملاسيب النظام فرض وكما
 القيمة اإلمجايل، اهلامش :اآلتية الرئيسية التسيري جماميع بتحديد يسمح الذي طبيعتها، حسب األعباء حتليل -

 ؛االستغالل عن اإلمجايل الفائض املضافة،
 ؛العادية األنشطة منتجات -
 ؛املالية واألعباء املالية املنتوجات -
 ؛املستخدمني أعباء -
 ؛املماثلة والتسديدات والرسوم الضرائب -
 ؛العينية التثبيتات ختص اليت القيمة وخلسائر لالهتالكات املخصصات -
 ؛املعنوية التثبيتات ختص اليت القيمة وخلسائر لالهتالكات املخصصات -
 ؛العادية األنشطة نتيجة -

                                                           

  1-  القرار 69، رقم املادة 26.838 ، مرجع سبق ذكره، ص: 83.
  2-  املرسوم التنفيذي رقم 80-651، رقم املادتني 85-81،مرجع سبق ذكره، ص:63.
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 ؛وأعباء( العادية )منتجات غري العناصر -
 ؛التوزيع قبل للفرتة الصافية النتيجة -
 ؛املساهم مؤسسات إىل بالنسبة األسهم من سهم لكل الصافية النتيجة -

  :النتائج حلسابات املكمل امللحق يف وإما النتائج، حسابات يف إما املقدمة األخرى املعلومات إىل باإلضافة
 ؛العادية األنشطة منتجات حتليل-

 مؤسسات إىل بالنسبة سهم لكل الصافية والنتيجة ة،مقرتح أو عليها مصوتا سهم لكل األرباح حصص مبلغ  -
 على زيادة إذن فتستعمل .امللحق يف الوظيفة حسب النتائج حساب تقدمي إمكانية أيضا وللمؤسسات املسامهة،

 خصوصيتها مع مكيفة الوظيفة حسب حسابات مدونة الطبيعة، حسب و املنتوجات األعباء حساب مدونة
 1واحتياجاهتا.

 النقدية التدفقات قائمة -1-1-3     
 النقدية التدفقات من لكل التفصيلي امللخص عرض يف الذكر السابقة املالية القوائم يف للقصور نظرا

 احملاسبة معايري هيئة طالبت فقد املالية، الفرتة خالل النقدية واستخدامات مصادر أو واخلارجة، الداخلة
 الدولية املالية2FASBاللجنة فعلت وكذلك النقدية، التدفقات قائمة وهي جديدة مالية بقائمة  (95املعيار)

 التدفقات قائمة باسم عنون والذي 1992 العام من السابع الدويل احملاسيب املعيار أصدرت اليت احملاسبية للمعايري
 ملساعدة وذلك واملدفوعات النقدية، املتحصالت عن مالئمة معلومات توفري هو منها الرئيسي والغرض.3 النقدية

  :4يلي عما القائمة هذه وتقرر للنقدية، حتليلهم يف وغريهم الدائنني و املستثمرين
 ؛الفرتة خالل املؤسسة لعمليات النقدية اآلثار -
 ؛لصفقاهتا االستثمارية -
 ؛لصفقاهتا التمويلية -
 ؛الفرتة خالل النقدية يف النقصان أو الزيادة صايف -

                                                           

  1-  القرار 69،نفس املرجع أعاله ، رقم املادة 6.838 ص:85

2- FASB: Financial Accounting Standard Board.  

 ،األردن عمان، والطباعة، والتوزيع للنشر املسرية. دار .وتطبيقي نظري مدخل المالية القوائم تحليلاملطارنة، فالح غسان خنفر راضي مؤيد -3 
 . 195 :ص  2006

 للنشر، املريخ دار األول، اجلزء ،المتوسطة المحاسبة السلطان، حممد وسلطان حجاج حامد أمحد تعريب وجيانت ، جريي كيسو دونالد -4  
 .810-812ص:،1999 السعودية، العربية الرياض،اململكة
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 الخزينة تدفقات قائمة مكونات -
 التشغيل واالستثمار أنشطة إىل مبوبة الفرتة خالل النقدية تدفقاهتا تعرض أن مؤسسة كل على ينبغي

 القوائم ملستخدمي تسمح اليت املعلومات النشاط حسب التبويب يوفر حيث ألعماهلا، مالئمة تكون اليت بالطريقة
 تعريف يلي وفيما ، 1حكمها يف وما النقدية وأرصدة للمؤسسة املايل املركز على األنشطة تلك أثر بتقدير املالية
 التمويلية. واألنشطة االستثمارية األنشطة التشغيلية، األنشطة من لكل

 :التشغيلية األنشطة *
 أنشطة استثمارية تعترب ال اليت األخرى األنشطة وكذلك املؤسسة إليرادات املولدة الرئيسية األنشطة هي

 الرئيسي اإليراد توليد أنشطة طريق عن األول املقام يف التشغيل أنشطة من النقدية التدفقات تنشأ و .متويلية أو
 أو الربح صايف حتديد يف تدخل األخرى اليت واألحداث املعامالت من عامة بصفة تنتج فإنه ا ولذلك للمؤسسة،

  :2 التالية التدفقات وتتضمن اخلسارة،
 وأوراق مدينون بالعمالء) اخلاصة املدينة احلسابات حتصيل من أو اخلدمات، و السلع بيع من ملتحصالت ا -

 النشاط ضمن يدخل ال نشاط أي أو املالية األوراق يف االستثمار عوائد من املتحصالت وكذلك القبض(،
 .التمويلي أو االستثماري

 الدائنة احلسابات سداد مقابل وكذلك للعمالء املقدمة واخلدمات املباعة البضاعة تكلفة مقابل املدفوعات -
 .الضرائب وسداد القروض فوائد عن املدفوعات وكذلك دفع(، وأوراق )دائنون باملوردين اخلاصة

 :3االستثمارية األنشطة *  
 ال اليت األخرى واالستثمارات األجل طويلة األصول واستبعاد باقتناء تتعلق اليت األنشطة عن عبارة وهي    

  التالية: التدفقات وتتضمن النقدية، حكم يف تدخل
 .األجل طويلة األخرى واألصول املادية غري املادية، األصول حيازة أو لبيع واملدفوعات املتحصالت -
 .أخرى مؤسسات أسهم حيازة أو التنازل عن الناجتة واملدفوعات املتحصالت -
 .أخرى ألطراف املمنوحة القروض عن الناجتة واملدفوعات املتحصالت -

                                                           
 . 28 ص: ، 2005 ،مصر اجلامعية، الدار .البورصة في االستثمار و األداء مراجعة و تقييم ألغراض المالي التحليل لطفي، أمحد السيد أمني -1
 الطبعة والتوزيع، للنشر الثقافة ودار والتوزيع للنشر الدولية العلمية الدار .المحاسبة نظرية مدخل المحاسبي الفكر تطور حنان، حلوة رضوان -2

 .315 ص: ، 2001 ،األردن عمان، األوىل،
 ،8883مصر، اجلامعية، الدار ،المصرية و العربية و الدولية المحاسبة لمعايير وفقا المحاسبي اإلفصاح و التقييم و القياس المالية المحاسبة ،نور أمحد -3 

 .200 ص:
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 :التمويلية األنشطة *   
 .باملؤسسة اخلاصة والقروض اخلاصة األموال ومكونات حجم يف تغريات عنها ينتج اليت األنشطة عن عبارة    

 : التالية التدفقات وتتضمن
 ؛األخرى امللكية صكوك أو األسهم إصدار من الناشئة النقدية املقبوضات -
 ؛املؤسسة أسهم اسرتداد أو القتناء للمالك النقدية املدفوعات -
 والسلفيات والرهونات والسندات الدفع وأوراق والقروض املديونية صكوك إصدار من النقدية املقبوضات -

 ؛األجل وطويلة قصرية األخرى
 تبويبا كل منها تبويب من متكن نقدية تدفقات تتضمن قد احلاالت بعض يف الواحدة املعاملة أن مراعاة ومع    

 .خمتلفا
 فتبوب القرض أما فائدة األصلي، القرض ومبلغ القرض فائدة من كل يتضمن ما لقرض النقدي السداد فمثال   

 .متويلي نشاط أنه على األصلي القرض تبويب يتم حني يف تشغيلي نشاط أهناعلى 
 الخاصة األموال تغيرات قائمة -1-1-4    
 توجب اخلاصة األموال تغري يف املصادر تعدد مع ولكن امليزانية، وبني النتائج حسابات بني الربط حلقة هي    

 طرف من مرة ألول القائمة هذه إصدار مت ولقد ومصادره، التغري هذا مسببات لتوضيح منفردة قائمة ختصيص
 حتليال "تشكل :بأهناتغريات  قائمة املايل احملاسيب النظام عرف وقد 1  1997سنة الدولية احملاسبية املعايري جملس

 للمؤسسة اخلاصة األموال اخلاصة األموال رؤوس منها تتشكل اليت الفصول من فصل كل يف أثرت اليت للحركات
 " 2. املالية السنة خالل

 الخاصة األموال تغيرات قائمة في عنها اإلفصاح يجب التي المعلومات -
 3يأيت مبا املتصلة احلركات ختص البيان هذا يف تقدميها مطلوب دنيا معلومات املايل احملاسيب النظام قدم لقد    

 كرؤوس مباشرة تأثريها املسجل األخطاء وتصحيحات احملاسبية الطريقة تغيريات  املالية، للسنة الصافية النتيجة

                                                           
 مقدمة رسالة ،"المالية القوائم الالزمة لمستخدمي الضرورية المعلومات عن لإلفصاح كأداة المالية القوائم داللة مدى"الشلتوين، زهدي فايز -1

 .23 ص ، 2005 ،بغزة اإلسالمية اجلامعة والتمويل، احملاسبة يف املاجيسرت درجة على احلصول ملتطلبات استكماال التجارة بكلية
  2-  القرار 69، مرجع سبق ذكره، رقم املادة 6.838 ص: 81.

  3 -  نفس املرجع السابق، ص:82-81.
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 أخطاء تصحيح إطار ضمن اخلاصة األموال رؤوس يف مباشرة املسجلة األخرى واألعباء املنتجات أموال،
 املالية السنة خالل املقررة التخصيصات و النتيجة (،توزيع....التسديد االخنفاض، )االرتفاع، الرمسلة هامة،عمليات

 الخاصة األموال تغيرات قائمة إعداد -
 :مها أساسيتني نقطتني على التأكيد جيب  اخلاصة األموال تغريات قائمة إعداد أجل من   

 :التالية األساسية البنود من اخلاصة األموال حسابات تتكون
 ؛املؤسسة رأمسال -
 ؛اإلصدار عالوة -
 ؛التقييم فارق -
 ؛التقييم إعادة فارق -
 ؛والنتيجة االحتياطات -

 المالحق -1-1-5     
 من املستعملة التقييم معايري بفهم يسمح فهو داللة، ذات أساسية معلومات على املالية القوائم ملحق حيتوي    
 ويقدم املالية، القوائم وقراءة لفهم الضرورية املستعملة النوعية احملاسبية الطرائق وكذا املالية، القوائم إعداد أجل

 التالية: النقاط تتضمن معلومات على امللحق ويشتمل .السابقة الفرتات مع املقارنة إجراء من متكن منظمة بطريقة
 ؛املالية القوائم وإعداد احملاسبة ملسك املعتمدة احملاسبية والطرق القواعد  -
 ؛النتائج حسابات امليزانية، فهم حلسن الالزمة اإلعالم مكمالت -
 والفروع املشرتكة، املؤسسات ختص اليت اخلاصة،املعلومات األموال تغريات قائمة و اخلزينة أموال تدفقات جدول -
 مسرييها أو املؤسسات تلك مع حصلت تكون أن حيتمل  اليت التجارية املعامالت وكذلك األم املؤسسة أو
  .وفية صورة الكتساب اخلاصة العمليات بعض ختص اليت أو العام الطابع ذات املعلومات-

 كما واجتماعية، قانونية،جبائية اقتصادية، :وهي للمؤسسة، أبعاد أربعة امللحق يف املوجودة املعلومات وختص
 :التايل اجلدول يوضحه

 القوائم لبنود أفضل فهم يف تفيد اجلداول من عدد استخدام املؤسسات على املايل احملاسيب النظام فرض لقد و  
  1هي: اجلداول وهذه املالية،

                                                           

  1- القرار 69، مرجع سبق ذكره ، رقم املادة 6.838 ص: 30.
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 ؛اجلارية غري واألصول التثبيتات تطور جدول-
 ت؛اإلهتالكا جدول-
 ؛اجلارية غري األخرى واألصول التثبيتات يف القيمة خسائر جدول-
 ؛املؤونات جدول-
  ؛مشرتكة( ووحدات فروع املسامهات) جدول-
 ؛املالية السنة إقفال عند واملدينة الدائنة الديون استحقاقات بيان-
   الخصائص النوعية للقوائم الماليةالمطلب الثالث:  

اخلصائص النوعية هي صفات جتعل املعلومات الظاهرة يف القوائم املالية مقيدة للمستخدمني، إن اخلصائص    
 1النوعية األساسية األربعة هي: القابلية للفهم، املالئمة، املوثوقية، والقابلية للمقارنة.

 القابلية للفهم:  -3-1   

إن إحدى اخلصائص األساسية للمعلومات الظاهرة بالقوائم قابليتها للفهم املباشر من قبل املستخدمني هلدا 
الغرض، فإنه من املفرتض أن لدى املستخدمني مستوى معقول من املعرفة يف األعمال والنشاطات االقتصادية 

ت بقدر معقول من العناية، وعلى كل حال، فإنه جيب عدم استبعاد ن لديهم الرغبة يف دراسة املعلوماأواحملاسبة، و 
املعلومات حول املسائل املعقدة، اليت جيب إدخاهلا يف القوائم املالية إن كانت مالئمة حلاجات صانعي القرارات 

 االقتصادية، حبجة أنه من الصعب فهمها من قبل بعض املستخدمني.

 المالئمة:  -3-1   

لكي تكون املعلومات مفيدة فإهنا جيب أن تكون مالئمة حلاجات صناع القرارات، ولتلك املعلومات خاصية 
املالئمة وهدا عندما تؤثر على القرارات االقتصادية للمستخدمني، مبساعدهتم يف تقييم األحداث املاضية واحلاضرة 

 واملستقبلية أو عندما تؤكد أو تصحح تقييماهتم املاضية. 

                                                           

- د/طارق عبد العال محاد، التقارير المالية ـ أسس اإلعداد والعرض والتحليل وفقا ألحداث اإلصدارات والتعديالت في معايير المحاسبة 
  1الدولية واألمريكية والبريطانية والعربية والمصريةـ الدار اجلامعية اإلسكندرية، طبعة 8888، ص 91.
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إن الدورين التنبؤي والتأكيدي للمعلومات متداخلني، فمثال املعلومات حول املستوى احلايل لألصول اململوكة     
وبنيتها ذو قيمة للمستخدمني يف حماولتهم للتنبؤ بقدرة املنشأة على انتهاز الفرص وعلى التصدي لألوضاع 

لتنبؤات املاضية، على سبيل املثال طريقة هيكلة املعاكسة، وتلعب نفس املعلومات الدور التأكيدي فيما يتعلق با
 املنشأة ونتائج العمليات املخططة.

غالبا ما استخدمت املعلومات حول املركز املايل واألداء، يف السابق كأساس للتنبؤ باملركز املايل واألداء    
األجور وحتركات أسعار املستقبلي ومسائل أخرى هتم املستخدمني مباشرة، مثل أرباح األسهم ومدفوعات 

األسهم، ومقدرة املنشأة على مواجهة التزاماهتا عندما تستحق، وحىت يكون للمعلومات قيمة تنبؤية، فإنه ليس من 
الضروري أن تكون على شكل تنبؤات صرحية، إن القدرة على عمل تنبؤات من القوائم املالية تتنمى من خالل 

لعمليات املالية واألحداث املاضية، فعلى سبيل املثال، القيمة التنبؤية األسلوب الذي تعرض فيه املعلومات عن ا
 1لقائمة الدخل تتعزز إن مت اإلفصاح عن البنود غري العادية، وغري املتكررة من الدخل واملصروفات بشكل منفصل.

 المادية )األهمية النسبية(: ـ3ـ4ـ1    
ية، ففي بعض احلاالت جند طبيعة املعلومات لوحدها تعترب كافية تتأثر مالئمة املعلومات بطبيعتها وأمهيتها النسب 

متها، فمثال اإلفصاح عن قطاع جديد تعمل فيه املنشأة يؤثر على املخاطر  والفرص املتاحة للمنشأة، ءلتحديد مال
ون لطبيعة بغض النظر عن األمهية النسبية للنتائج اليت أحرزها القطاع يف فرتة وضع التقرير، ويف حاالت أخرى يك

 املعلومات وماديتها أمهية مثل مبالغ املخزون احملتفظ به يف كل فئة رئيسية مناسبة للنشاط.
تعترب املعلومات ذات أمهية نسبية إذا كان حذفها أو حتريفها، ميكن أن يؤثر على القرارات االقتصادية اليت يتخذها 

ة النسبية على حجم البند أو اخلطأ املقدر يف ضوء الظروف املستخدمون اعتمادا على القوائم املالية، وتعتمد األمهي
اخلاصة للحذف أو التقدير، وعليه يزودنا مفهوم األمهية النسبية بنقطة قطع وليس خاصية أساسية للمعلومات 

 لكي تكون مفيدة. 
 التمثيل الصادق: ـ 4ـ4ـ1    

ات املالية واألحداث األخرى، اليت يفهم أهنا حىت تكون املعلومات موثوقة جيب أن متثل املعلومات بصدق العملي
متثلها أو من املتوقع أن تعرب عنها، وهكذا على سبيل املثال جيب أن متثل امليزانية العمومية بصدق العمليات املالية 

                                                           

  1- د/طارق عبد العال محاد، مرجع سبق ذكره، 91ـ95.
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واألحداث األخرى اليت ينشأ عنها طبقا ملعايري االعرتاف، أصول والتزامات وحق ملكية يف املنشأة بتاريخ وضع 
 تقرير. ال

إن غالبية املعلومات املالية عرضة إىل بعض املخاطر، اليت تؤدي إىل نقص التمثيل الصادق الذي تصوره،      
وهذا ليس عائدا إىل التحيز فيها، ولكن إىل الصعوبات املالزمة واملتأصلة يف التعرف على العمليات املالية 

تخدام وسائل قياس وعرض إليصال الرسائل اليت تنسجم واألحداث األخرى اليت جيب قياسها، أو يف تصميم واس
مع تلك العمليات املالية واألحداث، ويف حفي حاالت حمددة  تعترب عملية قياس اآلثار املالية لبعض العناصر غري 

عينة مؤكدة لدرجة أن املنشأة عموما ال تعرتف هبا يف القوائم املالية، فرغم غالبية املنشآت تكون شهرهتا عرب فرتة م
 يف حاالت أخرى رمبا يكون منمن الزمن، إال أنه من الصعب التعرف على هده الشهرة وقياسها مبوثوقية. إال أنه 

 1.هبا وقياسه املالئم االعرتاف ببعض العناصر، واإلفصاح عن خماطر اخلطأ احمليط بعملية االعرتاف
  الجوهر فوق الشكل:ـ 5ـ4ـ1    

لكي متثل املعلومات متثيال صادقا العمليات املالية واألحداث األخرى اليت يفهم أهنا متثلها، فمن الضروري أن 
تكون قد متت احملاسبة عنها وقدمت طبقا جلوهرها وحقيقتها االقتصادية وليس جمرد شكلها القانوين، إن جوهر 

تلك اليت تظهر ف شكلها القانوين، فعلى سبيل العمليات املالية واألحداث األخرى ليس دائما متطابقا مع 
املثال، ميكن أن تتخلص املنشأة من أصل ما إىل طرف آخر بطريقة يفهم من وثائقها أهنا مترير ملكية األصل إىل 
الطرف اآلخر، إال أن هناك اتفاقات تضمن استمرارية متتع املنشأة بالفوائد االقتصادية املستقبلية لألصل، ويف مثل 

 لظروف فإن اعتبار العملية عملية بيع ال ميثل بصدق العملية اليت متت ) إن كان هناك عملية(. هذه ا
 الحياد:  ـ6ـ4ـ1    

حىت تكون هناك موثوقية، فإن املعلومات الظاهرة يف القوائم املالية جيب أن تكون حمايدة، أي خالية من     
كانت طريقة اختيار أو عرض املعلومات تؤثر على صنع القرار أو احلكم التحيز، وال تعترب القوائم املالية حمايدة إذا  

 هبدف حتقيق نتيجة حمددة سلفا.
  الحيطة والحذر:ـ 0ـ4ـ1    

البد من أن يواجه معدي القوائم املالية حاالت عدم التأكد احمليطة واملالزمة لكثري من األحداث و الظروف،     
لتحصيل، وتقدير العمر االقتصادي للمصنع و املعدات وعدد مطالبات مثل قابلية الديون املشكوك فيها ل

                                                           

  1- د/طارق عبد العال محاد، مرجع سبق ذكره، ص 95.
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الكفاالت اليت ميكن أن حتدث، ويعرتف مبثل هده احلاالت من عدم التأكد من خالل اإلفصاح عن طبيعتها 
من ومدى تأثريها، ومن خالل ممارسة احليطة واحلذر عند إعداد القوائم املالية، ويقصد باحليطة واحلذر تبين درجة 

احلذر يف وضع التقديرات املطلوبة يف عدم التأكد، حبيث ال ينتج عنها تضخيم لألصول والدخل أو تقليل 
لاللتزامات و املصروفات، إن ممارسة احليطة واحلذر ال تعين مثال خلق احتياطات سرية، أو وضع خمصصات مبالغ 

امات و املصروفات، حبيث عندها ال تكون فيها، أو تقليل معتمد لألصول و الدخل أو مبالغة معتمدة لاللتز 
 1القوائم املالية حمايدة وعليه لن متتلك خاصية املوثوقية.

 االكتمال ـ8ـ4ـ1    
لكي تكون املعلومات املالية موثوقة، جيب أن تكون كاملة ضمن حدود األمهية النسبية والتكلفة، إن أي     

 ة، وهكذا تصبح غري موثوقية وغري مالئمة. حذف يف املعلومات ميكن أن جيعلها خاطئة أو مضلل
  القابلية للمقارنة: ـ9ـ4ـ1    
جيب أن يكون املستخدمون قادرين على مقارنة القوائم املالية للمنشأة عرب الزمن من أجل حتديد االجتاهات يف     

املركز املايل ويف األداء، كما جيب أن يكون مبقدورهم مقارنة القوائم املالية للمنشآت املختلفة من أجل أن يقيموا 
ملركز املايل، وعليه فإن عملية قياس وعرض األثر املايل للعمليات املالية مراكزها املالية النسبية، واألداء والتغريات يف ا

املتشاهبة واألحداث األخرى جيب أن تتم على أساس ثابت ضمن املنشأة، وعرب الزمن لتلك املنشأة وعلى أساس 
 ثابت للمنشآت املختلفة. 

عن السياسات احملاسبية املستخدمة يف  ومن أهم ما تتضمنه خاصية القابلية للمقارنة، إعالن املستخدمني     
إعداد القوائم املالية، وأي تغريات يف هده السياسات احملاسبية املستخدمة يف املنشأة حنو العمليات املالية املتشاهبة 

 ذلكو األحداث األخرى من فرتة ألخرى وبني املنشآت املختلفة، إن تطبيق املعايري احملاسبية الدولية مبا يف 
 عن السياسات احملاسبية يساعد يف حتقيق القابلية للمقارنة.  اإلفصاح

إن احلاجة إىل القابلية للمقرنة جيب أن ال ختتلط مع مفهوم التوحيد، كما جيب أن ال تعوق عملية تقدمي     
ية معايري حماسبية حمسنة، فمن غري املناسب للمنشأة أن تستمر يف سياسة احملاسبة بنفس األسلوب من عملية مال

ه السياسة ال تتفق مع خاصية املالئمة واملوثوقية، كما أنه من غري املناسب للمنشأة هذأو حدث آخر إدا كانت 
 أن تبقى على سياساهتا احملاسبية دون تعديل، إن وجدت سياسات بديلة أكثر مالئمة وموثوقية.

                                                           

  1 - د/طارق عبد العال محاد، مرجع سبق ذكره، ص91.
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والتغريات يف املركز املايل للمنشأة عرب الزمن، فإنه من مبا أن املستخدمني يرغبون مبقارنة املركز املايل، واألداء    
    1املهم أن تظهر املعلومات املقابلة للفرتات السابقة.

 دور التقارير المالية. :المبحث الثاني

رئيسي هلا وهي املالية، وهذا عن طريق العنصر األساسي واملكون ال تقدم املعلومات باعتبار أن التقارير املالية    
القوائم املالية، ولذا سنتطرق يف املبحث التايل ألمهية وأهداف التقارير املالية والعوامل اليت من شأهنا أن تؤثر على 

 هذه األهداف.

 التقارير الماليةوالهدف من : أهداف األولالمطلب 

 أهداف التقارير المالية -1   

املوارد يتمثل دور التقارير املالية يف االقتصاد يف تقدمي املعلومات املفيدة يف اختاذ قرارات األعمال والقرارات      
اإلنتاجية )مكونات رأس املال( تعترب مستلزما من أجل رفع مستوى املعيشة، والتقارير املالية تقدم املعلومات اليت 

املساعدة يف تقييم العوائد واملخاطر املتعلقة باالستثمار والفرص تساعد يف حتديد االستخدام الكفء للموارد، و 
املتاحة، وتساعد كذلك يف االرتقاء باألداء الكفء لرأس املال واألسواق األخرى، كما تساعد التقارير املالية يف 

 لقرارات تكوين رأس املال.اخلق بيئة مناسبة 

هم يقومون باختاذ القرارات، وليس من وظيفة التقارير املالية وعلى أية حال، فإن املستثمرين والدائنني وغري     
حماولة حتديد أو التأثري على نتائج تلك القرارات، إن دور التقارير املالية يتطلب تقدمي معلومات عادلة وحمايدة أو 

قيقة، أو اليت فإن املعلومات املضللة واليت تشري إىل االستخدام الكفء للموارد على خالف احل وذلكغري متحيزة، 
تشري إىل خماطرة أقل مما هو موجود بالفعل، أو املعلومات اليت تكون موجهة حنو هدف معني، مثل تشجيع إعادة 

شرحية معينة يف االقتصاد من املتوقع أن تفشل يف خدمة األهداف واسعة النطاق، اليت هتدف  توزيع املوارد لصاحل
            2إليها التقارير املالية.

                                                           

  1 - د/طارق عبد العال محاد، مرجع سبق ذكره، ص 90 ـ 99.

  2 - نفس املرجع السابق، ص: 18.
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 1الهدف من التقارير المالية. -2   

تتمثل يف هدف رئيسي، وهو أن تظهر أشارت جلنة املبادئ احملاسبية األمريكية إىل أن أهداف التقارير املالية     
القوائم املالية نتيجة نشاط املشروع واملركز املايل، والتغريات يف املركز املايل بكل عدالة ووضوح يف ضوء املبادئ 
احملاسبية املقبولة، هدا باإلضافة إىل أهداف عامة للتقارير املالية تتمثل يف إمداد املستفيدين مبعلومات موثوق هبا 

وكذلك معلومات ادر االقتصادية للمشروع وأية التزامات تفيد يف احلكم عليه من وجهة نظر املستثمر، عن مص
م، وهتم الدولة لغرض حساب العائد على السهعن نتيجة نشاط املشروع من ربح أو خسارة هتم املستثمر عند 

ا معلومات تفيد إدارة املشروع يف الدائنني لبيان مدى قدرة املشروع على سداد التزاماته، وأيضو  فرض الضرائب
 الرقابة والتخطيط وتقييم األداء وأي معلومات أخرى مالئمة للمستفيدين عند اختاذ قراراهتم االقتصادية الرشيدة.

احملاسبية عددا من اخلصائص النوعية، وهي ترتبط باملعلومات الواردة بالتقارير املالية كما أوضحت جلنة املبادئ     
، وتقتضي أن تكون املعلومات مالئمة جلميع املستفيدين منها، الدين يقومون باختاذ القرارات (املالئمة)من حيث

صل إليها حماسب آخر إدا ، ويعين أن النتائج اليت يصل إليها أحد احملاسبني ميكن أن ي(والتحقق)االقتصادية 
املستفيدين من املعلومات احملاسبية هلم مقدرة  استعمل املقاييس نفسها، وأمهية التحقق يف هدا اجملال تبدو يف أن

حمدودة، وهدا يف احلصول على املعلومات من مصادر خمتلفة خبالف التقارير املالية )وعدم التحييز(، وهو مرتبط 
عن التحيز يف التوصل إىل من حيث أن تكون بعيدة  ،بالطرق اليت يستخدمها احملاسب يف التوصل إىل النتائج

إرضاء لفئة على حساب فئة أخرى)والقابلية للفهم(، ويستلزم دلك أن تكون املعلومات الواردة  نتائج معينة،
بالتقارير املالية مبسطة وواضحة ومفهومة للقارئ العادي وغريه من املستفيدين منها يف وقت مناسب يسمح هلم 

اد التقارير املالية بطريقة تسمح مبقارنة لك ضرورة إعدذباالستفادة من املعلومات الواردة هبا، )واملقارنة( ويستلزم 
  .املعلومات الواردة هبا وحتليلها يف السنوات السابقة

ا وأشارت جلنة معايري احملاسبة إىل أن أهداف التقارير املالية هي إمداد كل من املستثمرين احلاليني واملتوقعني ذه    
القرارات الرشيدة، وحبيث تكون هده املعلومات مفهومة باملعلومات املفيدة اليت تساعدهم على اختاذ والدائنني 

للدين هلم قدرة حمدودة على فهمها، كما أشارت إىل أنه جيب أن متد التقارير املالية كال من املستثمرين والدائنني 
م اليت وغريهم مبعلومات، عن التدفق النقدي والعائد املتوقع احلصول عليه نتيجة استثمارهم أو الفوائد على أمواهل

                                                           

  1 - د/حممود إبراهيم عبد السالم تركي، مرجع سبق ذكره، ص66ـ68.
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ا جيب أن توضح كال ما يتعلق حبقوق امللكية وحقوق الغري، وأية التزامات أخرى، باإلضافة إىل أثر ذأقرضوها، وك
 ه احلقوق. ذاالقتصادية يف هالعمليات واألحداث 

ا أية معلومات ذكما جيب أن توضح طريقة حصول على املوارد وكيفية استخدامها يف شكل أصول خمتلفة وك   
     يف تقييم األداء والتنبؤ باألرباح يف املستقبل.تفيد 

  1.: العوامل المؤثرة في الهدف من التقارير الماليةنيالثاالمطلب 

خاصة بالبيئة اليت  وسياسية وعوامل أخرى قانونية، اقتصادية،ختتلف التقارير املالية من دولة ألخرى ألسباب     
ا مدى حاجة ذونوعيتها وكأعدت فيها هده التقارير، وأيضا تتأثر التقارير املالية بكمية املعلومات اليت حتتويها 

 االقتصادية. املعلومات املالية ملساعدهتم يف اختاذ قراراهتم  املستفيدين منها إىل

حيث حيدد  ،تعد يف كل من اجنلرتا والواليات املتحدة األمريكيةلك من املقارنة بني التقارير املالية اليت ذويبدو      
عرض املعلومات يف القوائم املالية، والعالقة بني هده قانون الشركات يف اجنلرتا التقارير اليت جيب إعدادها وطريقة 

ة ال يوجد قانون املعلومات وغريها من املعلومات الواردة بتقرير اإلدارة، بينما يف الواليات املتحدة األمريكي
حتتويها التقارير املالية حيث يتم إعداد هده التقارير يف ضوء املبادئ احملاسبية للشركات حيدد املعلومات اليت جيب 

 املقبولة. 

 ا وقد أمكن حصر أهم العوامل املؤثرة يف حتديد اهلدف من التقارير املالية يف العوامل التالية:ذه  

 أثر المنظمات المهنية: ـ1  

بإصدار اآلراء   ةحيث قامت جلنة املبادئ احملاسبيا األثر واضحا يف الواليات املتحدة األمريكية، ذويبدو ه      
أهم املبادئ لك قيام جلنة معايري احملاسبة املالية بإصدار نشرات باملعايري احملاسبية توضح ذاحملاسبية، وتال 

واإلجراءات اليت جيب إتباعها عند إعداد التقارير املالية، وهدا باإلضافة إىل جهود املعهد األمريكي للمحاسبني 
معهد القانونيني اليت تتمثل يف إصدار النشرات واملطبوعات واألحباث يف جمال احملاسبة، وباملثل فقد أصدر 

                                                           

  1 - د/حممود إبراهيم عبد السالم تركي، مرجع سبق ذكره، ص68ـ63ـ61.



اليةلتقارير املل األول                                                                       اإلطار املفاهيميالفصل   

 

 
27 

عة من النشرات والتوصيات تتعلق باملبادئ احملاسبية، باالشرتاك مع عدد من احملاسبني القانونيني بإجنلرتا وويلز جممو 
 اجلمعيات املهنية األخرى. 

  :الماليةأثر الجهات المشرفة على سوق األوراق ـ 2   

واملعايري وتلعب هيئة تنظيم تداول األوراق املالية يف الواليات املتحدة األمريكية دورا كبريا، يف إصدار املبادئ      
إىل باإلضافة  ذااحملاسبية امللزمة للشركات املسامهة، اليت تتداول أوراقها املالية يف سوق األوراق املالية بنيويورك، ه

ا ملراجعتها ذالتزام هده الشركات بتقدمي التقارير املالية السنوية والدورية إىل هيئة تنظيم سوق األوراق املالية، وه
املبادئ احملاسبية املقبولة، وباملثل تقوم اهليئة املشرفة على سوق األوراق املالية بإجنلرتا بدور والتأكد من التزامها ب

يف سوق لندن لألوراق مماثل يف اإلشراف والرقابة على التقارير املالية، للشركات املسامهة اليت تتداول أسهمها 
 املالية.

 :النظام االقتصادي القائمـ 3   

حىت تعتمد على النظام  ،النظام االقتصادي القائم على التقارير املالية يف الدول الصناعية العربيةويبدو أثر      
ملتخذي القرارات االقتصادية من املستثمرين والدائنني والبنوك أوال، بينما يقوم  توفري املعلومات احملاسبيةيف احملاسيب 

للمسئولني عن برامج التنمية وخططها، وحتضري مات احملاسبية النظام احملاسيب يف الدول االشرتاكية بتقدمي املعلو 
 اإلحصائيات الالزمة القومي. 

  :التضخم وارتفاع األسعار ـ4   

إعادة النظر وقد أدى اخنفاض القوة الشرائية للنقود يف كثري من بالد العامل، وخاصة يف الربازيل واألرجنتني إىل     
يف هده البالد وإعادة النظر يف التقارير املالية للشركات املسامهة يف هده البالد  املسامهةيف التقارير املالية للشركات 

 إعدادها على أساس التكلفة التارخيية املعدلة لتعكس االخنفاض املستثمر يف قيمة العملة.و 

 : أثر تدخل الدولةـ 5    

والتقارير املالية واملعلومات املالية اليت  ،احملاسيب وتقوم الدولة بدور رئيسي يف الدول النامية لتطوير النظام      
لك يف اجلهاز الضرييب حيث يقوم بإصدار النظم والتعليمات امللزمة للشركات ذللمستفيدين منها، ويبدو  يوفرها
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زة أيضا يف أجه ذلكيبدو املسامهة، واليت جيب مراعاهتا عند إعداد التقارير املالية، وصوال للربح الضرييب، كما 
فيها الدولة  الرقابة املالية اليت تتوىل مراجعة إيرادات الدولة ومصروفاهتا ومراجعة التقارير املالية للشركات اليت تساهم

 1.أو تضمن هلا حدا أدىن من األرباح والتأكد من مدى تطبيقها للمبادئ احملاسبية السليمة

 .أهمية القوائم المالية : المطلب الثالث
 القوائم الماليةأهمية  -1    

 للمؤسسة املايل للوضع تصوير هي مما الشك فيه أن القوائم املالية هلا دور فعال داخل املؤسسة فامليزانية     
 النتائج حسابات ويوفر .اخلصوم وعناصر األصول عناصر منفصلة بصفة وتصف معينة، زمنية حلظة يف وذلك

 جدول ويقدم .الوظيفة حسب أو الطبيعة حسب واألعباء اإليرادات فيه وترتب املؤسسة، أداء عن معلومات
 الطريقة وهي القائمة هذه إلعداد طريقتني وهناك النقدية، واملدفوعات املتحصالت عن معلومات اخلزينة تدفقات
 ويشكل .النقدية واملدفوعات املتحصالت من أو الربح صايف من انطالقا سواء املباشرة غري والطريقة املباشرة
 رؤوس منها تتكون اليت الفصول من فصل كل يف أثرت اليت للحركات اخلاصة حتليال األموال تغريات جدول
 .للمؤسسة اخلاصة األموال

 .الذكر السابقة املالية القوائم لفهم مفيدة أو هاما طابعا تكتسي معلومات املالحق وتضم    
  الميزانية أهمية -1-1    

 أو التزامات حيث من امليزانية أمهية تربز املؤسسة، أصول يف االستثمارات ومقدار طبيعة عن معلومات توفر     
 طريق عن التقرير املايل عملية يف مسامهتها خالل ومن .املؤسسة أصول صايف على املالك وحق لدائنيها املؤسسة

 :2يلي ملا أساس توفري
 ؛العائد معدالت حساب -
 ؛املؤسسة يف املال رأس هيكل تقييم -
 ؛املؤسسة يف املالية واملرونة السيولة درجة تقدير -

 املستقبل يف هلا النقدية التدفقات وتقدير املؤسسة هلا تتعرض اليت املخاطرة درجة على احلكم أجل فمن وبالتايل
 .املالية ومرونتها املؤسسة سيولة مدى وحتديد امليزانية حتليل جيب فإنه

                                                           

  1- د/حممود إبراهيم عبد السالم تركي، مرجع سبق ذكره، ص65. 

 . 881ص: ، مرجع سبق ذكره وجيانت، جريي كيسو، دونالد2
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 النتائج حسابات أهمية -1-2    
 املؤسسة عمليات جناح يقيس الذي التقرير فهو املالية، القوائم بني من أمهية األكثر يعترب النتائج حساب إن    
  :من تنبع القائمة هذه أمهية فإن وعليه الزمن، من حمددة لفرتة
 ؛املستقبل يف املؤسسة لدخل دقيق بشكل بالتنبؤ تساعد -
 ؛نقدية ملبالغ املشروع استالم إلمكانية األفضل التقييم يف تساعد -
 ؛وجه أفضل على استخدامها مت قد االقتصادية املصادر أن من التأكد يف تساعد -
 النقدية التدفقات قائمة أهمية -1-3    
 واستخدام مصادر عن وضوحا أكثر معلومات تقدم أهنا حيث من النقدية التدفقات قائمة أمهية تربز    

 على تعد القائمتني تلك أن إذ جدا، خمتصرة بصورة وامليزانية النتائج حسابات من كل تعرضها واليت األموال،
 لكل التفصيلي امللخص -جممعة أو منفردة– السابقتني القائمتني من أي تعرض ال ولكن االستحقاق، أساس

 .1الفرتة خالل النقدية واستخدامات مصادر أو واخلارجة، الداخلة النقدية التدفقات
 املستقبلية، النقدية التدفقات تقييم يف األخرى واألطراف والدائنني املستثمرين النقدي التدفق قائمة وتساعد     

 ومتويل التوزيعات لسداد املتوفرة النقدية تقييم يف تساهم كما الفعلية، النقدية التدفقات عن معلومات وتوفر
 أسباب حتديد يف وتساعد الداخلية، املصادر من للمشروع املتوقع النمو متويل على القدرة ومدى االستثمارات،

 عن األجوبة تقدم النقدية قائمة التدفقات فإن وهكذا، .النقدية التدفقات صايف و الدخل صايف بني االختالف
 : 2التالية املهمة األسئلة

 ؟ الفرتة خالل النقدية أتت أين من -
  ؟ الفرتة خالل النقدية استخدمت اجملاالت أي يف -
 ؟ الفرتة خالل النقدية رصيد يف الطارئ التغري هو ما -
 الخاصة األموال تغيرات قائمة أهمية -1-4

 عن التغري الناجم عن فتفصح وامليزانية، النتائج حلسابات ربطها من اخلاصة األموال تغريات قائمة أمهية تنبع
 كما احملتجزة، األرباح يف تغري من عنه ينجم وما املالية الدورة خسائر أو أرباح صورة يف متمثال النتائج حسابات

                                                           
 .82 ص:مرجع سبق ذكره،  الشلتوين، زهدي فايز1
ة، السعودي العربية اململكة الرياض، للنشر، املريخ دار. المحاسبة نظرية فال، حممد ولد وإبراهيم كاجيجي أمحد علي خالد تعريبشرويدر  ريتشارد2

 .287 :ص 8881
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 آخر يف اخلاصة األموال إىل وصوال املالية الدورة أول من اخلاصة األموال بنود على تؤثر اليت التيارات برصد تقوم
 1. ة رالدو 
 هدف القوائم المالية -2    

هتدف القوائم املالية إىل توفري معلومات حول املركز املايل، واألداء والتغريات يف املركز املايل للمنشأة تكون ـ 1    
 مفيدة ملستخدمني متنوعني يف صنع القرارات االقتصادية. 

املالية ال توفر  إن القوائم املالية املعدة هلدا الغرض حتقق احلاجات العامة لغالبية املستخدمني، ولكن القوائم ـ 2    
كل املعلومات اليت ميكن أن حيتاجها املستخدمني لصنع القرارات االقتصادية، ألن هده القوائم تعكس إىل حد  

 كبري اآلثار املالية لألحداث السابقة، وال توفر بالضرورة معلومات غري مالية.

رة عن املوارد اليت أوكلت إليها، وهؤالء املستخدمون تظهر القوائم املالية نتائج الوكالة اإلدارية، أو حماسبة اإلداـ 3    
الدين يرغبون يف تقييم الوكالة اإلدارية أو حماسبة اإلدارة، إمنا يقومون بدلك من أجل صنع قرارات اقتصادية تضم 

دارة، أو على سبيل املثال، قرارات االحتفاظ باستثماراهتم يف املنشأة أو بيعها، أو ما إدا كانوا سيعيدون تعيني اإل
 2إحالل إدارة أخرى مكاهنا.

 الخصائص النوعية للقوائم المالية:  -3  

اخلصائص النوعية هي صفات جتعل املعلومات الظاهرة يف القوائم املالية مقيدة للمستخدمني، إن اخلصائص    
 3للمقارنة.النوعية األساسية األربعة هي: القابلية للفهم، املالئمة، املوثوقية، والقابلية 

 القابلية للفهم:  -3-1   

إن إحدى اخلصائص األساسية للمعلومات الظاهرة بالقوائم قابليتها للفهم املباشر من قبل املستخدمني هلدا 
الغرض، فإنه من املفرتض أن لدى املستخدمني مستوى معقول من املعرفة يف األعمال والنشاطات االقتصادية 

لعناية، وعلى كل حال، فإنه جيب عدم استبعاد واحملاسبة، وان لديهم الرغبة يف دراسة املعلومات بقدر معقول من ا
                                                           

 .83 ص: ،مرجع سبق ذكره الشلتوين، زهدي فايز -6
  2- د/طارق عبد العال محاد، مرجع سبق ذكره، 96.
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املعلومات حول املسائل املعقدة، اليت جيب إدخاهلا يف القوائم املالية إن كانت مالئمة حلاجات صانعي القرارات 
 االقتصادية، حبجة أنه من الصعب فهمها من قبل بعض املستخدمني.

 المالئمة:  -3-1   

ب أن تكون مالئمة حلاجات صناع القرارات، ولتلك املعلومات خاصية لكي تكون املعلومات مفيدة فإهنا جي
املالئمة وهدا عندما تؤثر على القرارات االقتصادية للمستخدمني، مبساعدهتم يف تقييم األحداث املاضية واحلاضرة 

 واملستقبلية أو عندما تؤكد أو تصحح تقييماهتم املاضية. 

معلومات متداخلني، فمثال املعلومات حول املستوى احلايل لألصول اململوكة إن الدورين التنبؤي والتأكيدي لل    
وبنيتها ذو قيمة للمستخدمني يف حماولتهم للتنبؤ بقدرة املنشأة على انتهاز الفرص وعلى التصدي لألوضاع 

طريقة هيكلة  املعاكسة، وتلعب نفس املعلومات الدور التأكيدي فيما يتعلق بالتنبؤات املاضية، على سبيل املثال
 املنشأة ونتائج العمليات املخططة.

غالبا ما استخدمت املعلومات حول املركز املايل واألداء، يف السابق كأساس للتنبؤ باملركز املايل واألداء    
املستقبلي ومسائل أخرى هتم املستخدمني مباشرة، مثل أرباح األسهم ومدفوعات األجور وحتركات أسعار 

املنشأة على مواجهة التزاماهتا عندما تستحق، وحىت يكون للمعلومات قيمة تنبؤية، فإنه ليس من األسهم، ومقدرة 
الضروري أن تكون على شكل تنبؤات صرحية، إن القدرة على عمل تنبؤات من القوائم املالية تتنمى من خالل 

لى سبيل املثال، القيمة التنبؤية األسلوب الذي تعرض فيه املعلومات عن العمليات املالية واألحداث املاضية، فع
 1لقائمة الدخل تتعزز إن مت اإلفصاح عن البنود غري العادية، وغري املتكررة من الدخل واملصروفات بشكل منفصل.

 المادية )األهمية النسبية(: ـ3ـ4ـ1    
املعلومات لوحدها تعترب كافية تتأثر مالئمة املعلومات بطبيعتها وأمهيتها النسبية، ففي بعض احلاالت جند طبيعة  

ملخاطر  والفرص املتاحة متها، فمثال اإلفصاح عن قطاع جديد تعمل فيه املنشأة يؤثر على اءلتحديد مال
بغض النظر عن األمهية النسبية للنتائج اليت أحرزها القطاع يف فرتة وضع التقرير، ويف حاالت أخرى يكون للمنشأة،

 ية مثل مبالغ املخزون احملتفظ به يف كل فئة رئيسية مناسبة للنشاط.لطبيعة املعلومات وماديتها أمه
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تعترب املعلومات ذات أمهية نسبية إذا كان حذفها أو حتريفها، ميكن أن يؤثر على القرارات االقتصادية اليت يتخذها 
أ املقدر يف ضوء الظروف املستخدمون اعتمادا على القوائم املالية، وتعتمد األمهية النسبية على حجم البند أو اخلط

اخلاصة للحذف أو التقدير، وعليه يزودنا مفهوم األمهية النسبية بنقطة قطع وليس خاصية أساسية للمعلومات 
 لكي تكون مفيدة. 

 التمثيل الصادق: ـ 4ـ4ـ1    
 يفهم أهنا حىت تكون املعلومات موثوقة جيب أن متثل املعلومات بصدق العمليات املالية واألحداث األخرى، اليت

متثلها أو من املتوقع أن تعرب عنها، وهكذا على سبيل املثال جيب أن متثل امليزانية العمومية بصدق العمليات املالية 
واألحداث األخرى اليت ينشأ عنها طبقا ملعايري االعرتاف، أصول والتزامات وحق ملكية يف املنشأة بتاريخ وضع 

 التقرير. 
وهذا  نقص التمثيل الصادق الذي تصوره ت املالية عرضة إىل بعض املخاطر، اليت تؤدي إىلإن غالبية املعلوما     

ليس عائدا إىل التحيز فيها، ولكن إىل الصعوبات املالزمة واملتأصلة يف التعرف على العمليات املالية واألحداث 
األخرى اليت جيب قياسها، أو يف تصميم واستخدام وسائل قياس وعرض إليصال الرسائل اليت تنسجم مع تلك 

عملية قياس اآلثار املالية لبعض العناصر غري مؤكدة  العمليات املالية واألحداث، ويف حفي حاالت حمددة  تعترب
لدرجة أن املنشأة عموما ال تعرتف هبا يف القوائم املالية، فرغم غالبية املنشآت تكون شهرهتا عرب فرتة معينة من 

 يف حاالت أخرى رمبا يكون منالزمن، إال أنه من الصعب التعرف على هده الشهرة وقياسها مبوثوقية. إال أنه 
 1.هبا وقياسه ملالئم االعرتاف ببعض العناصر، واإلفصاح عن خماطر اخلطأ احمليط بعملية االعرتافا

  الجوهر فوق الشكل:ـ 5ـ4ـ1    
لكي متثل املعلومات متثيال صادقا العمليات املالية واألحداث األخرى اليت يفهم أهنا متثلها، فمن الضروري أن 

بقا جلوهرها وحقيقتها االقتصادية وليس جمرد شكلها القانوين، إن جوهر تكون قد متت احملاسبة عنها وقدمت ط
العمليات املالية واألحداث األخرى ليس دائما متطابقا مع تلك اليت تظهر ف شكلها القانوين، فعلى سبيل 

صل إىل املثال، ميكن أن تتخلص املنشأة من أصل ما إىل طرف آخر بطريقة يفهم من وثائقها أهنا مترير ملكية األ
الطرف اآلخر، إال أن هناك اتفاقات تضمن استمرارية متتع املنشأة بالفوائد االقتصادية املستقبلية لألصل، ويف مثل 

 ه الظروف فإن اعتبار العملية عملية بيع ال ميثل بصدق العملية اليت متت ) إن كان هناك عملية(. ذه
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 الحياد:  ـ6ـ4ـ1    
فإن املعلومات الظاهرة يف القوائم املالية جيب أن تكون حمايدة، أي خالية من حىت تكون هناك موثوقية،     

التحيز، وال تعترب القوائم املالية حمايدة إذا كانت طريقة اختيار أو عرض املعلومات تؤثر على صنع القرار أو احلكم 
 هبدف حتقيق نتيجة حمددة سلفا.

  الحيطة والحذر:ـ 0ـ4ـ1    
 زمة لكثري من األحداث و الظروفيواجه معدي القوائم املالية حاالت عدم التأكد احمليطة واملالالبد من أن     

مثل قابلية الديون املشكوك فيها للتحصيل، وتقدير العمر االقتصادي للمصنع و املعدات وعدد مطالبات 
إلفصاح عن طبيعتها الكفاالت اليت ميكن أن حتدث، ويعرتف مبثل هده احلاالت من عدم التأكد من خالل ا

ومدى تأثريها، ومن خالل ممارسة احليطة واحلذر عند إعداد القوائم املالية، ويقصد باحليطة واحلذر تبين درجة من 
احلذر يف وضع التقديرات املطلوبة يف عدم التأكد، حبيث ال ينتج عنها تضخيم لألصول والدخل أو تقليل 

ة واحلذر ال تعين مثال خلق احتياطات سرية، أو وضع خمصصات مبالغ لاللتزامات و املصروفات، إن ممارسة احليط
فيها، أو تقليل معتمد لألصول و الدخل أو مبالغة معتمدة لاللتزامات و املصروفات، حبيث عندها ال تكون 

 1القوائم املالية حمايدة وعليه لن متتلك خاصية املوثوقية.
 االكتمال ـ8ـ4ـ1    
املالية موثوقة، جيب أن تكون كاملة ضمن حدود األمهية النسبية والتكلفة، إن أي لكي تكون املعلومات     

 حذف يف املعلومات ميكن أن جيعلها خاطئة أو مضللة، وهكذا تصبح غري موثوقية وغري مالئمة. 
  القابلية للمقارنة: ـ9ـ4ـ1    
جيب أن يكون املستخدمون قادرين على مقارنة القوائم املالية للمنشأة عرب الزمن من أجل حتديد االجتاهات يف     

املركز املايل ويف األداء، كما جيب أن يكون مبقدورهم مقارنة القوائم املالية للمنشآت املختلفة من أجل أن يقيموا 
ملركز املايل، وعليه فإن عملية قياس وعرض األثر املايل للعمليات املالية مراكزها املالية النسبية، واألداء والتغريات يف ا

املتشاهبة واألحداث األخرى جيب أن تتم على أساس ثابت ضمن املنشأة، وعرب الزمن لتلك املنشأة وعلى أساس 
 ثابت للمنشآت املختلفة. 
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عن السياسات احملاسبية املستخدمة يف  ومن أهم ما تتضمنه خاصية القابلية للمقارنة، إعالن املستخدمني     
إعداد القوائم املالية، وأي تغريات يف هده السياسات احملاسبية املستخدمة يف املنشأة حنو العمليات املالية املتشاهبة 

 ذلكو األحداث األخرى من فرتة ألخرى وبني املنشآت املختلفة، إن تطبيق املعايري احملاسبية الدولية مبا يف 
 عن السياسات احملاسبية يساعد يف حتقيق القابلية للمقارنة.  اإلفصاح

إن احلاجة إىل القابلية للمقرنة جيب أن ال ختتلط مع مفهوم التوحيد، كما جيب أن ال تعوق عملية تقدمي     
ية معايري حماسبية حمسنة، فمن غري املناسب للمنشأة أن تستمر يف سياسة احملاسبة بنفس األسلوب من عملية مال

ه السياسة ال تتفق مع خاصية املالئمة واملوثوقية، كما أنه من غري املناسب للمنشأة هذأو حدث آخر إدا كانت 
 أن تبقى على سياساهتا احملاسبية دون تعديل، إن وجدت سياسات بديلة أكثر مالئمة وموثوقية.

والتغريات يف املركز املايل للمنشأة عرب الزمن، فإنه من مبا أن املستخدمني يرغبون مبقارنة املركز املايل، واألداء    
    1املهم أن تظهر املعلومات املقابلة للفرتات السابقة.

 مستخدمي التقارير المالية. المبحث الثالث:

، فقد خصصنا املبحث الثالث للتحدث عن املستخدمني نظرا لالستخدامات الكبرية للتقارير املالية والقوائم   
  وحاجاهتم من املعلومات املالية الواردة يف هذه التقارير والقوائم املالية.

 .المستخدمون وحاجاتهم من المعلومات الواردة في القوائم الماليةالمطلب األول: 

يشمل مستخدمو القوائم املالية كل من املستثمرين احلاليني و املرتقبني، املوظفني، املقرضني، املوردين و الدائنني    
التجاريني اآلخرين، العمالء و احلكومات ووكاالهتا و اجلمهور، ويستخدم هؤالء القوائم املالية إلشباع بعض 

 واليت تشمل كل من: حاجاهتم للمعلومات اليت تتضمنها القوائم املالية، 

 ـ المستثمرون:    

إن مقدمي رأس املال ومستشاريهم مهتمون باملخاطرة املالزمة الستثماراهتم والعائد املتحقق منها، فهم      
حيتاجون ملعلومات تعينهم على اختاذ قرار الشراء و االحتفاظ باالستثمار والبيع، كما أن املسامهني مهتمون 

 تعينهم على تقييم قدرة املشروع على توزيع األرباح.باملعلومات اليت 
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  ـ الموظفون:   

املوظفون و اجلماعات املمثلة هلم مهتمون باملعلومات املتعلقة باستقرار ورحبية رب العمل، كما أهنم مهتمون       
ع التعاقد وتوفري فرص أكثر باملعلومات اليت متكنهم من تقييم قدرة املنشأة على دفع مكافآهتم و تعويضاهتم ومناف

 العمل.

 ـ المقرضون:    

من اهتماماهتم املعلومات اليت تساعدهم على حتديد، فيما إدا كانت قروضهم والفوائد املتعـلقة هبا سوف      
 تدفع هلم عند االستحقاق.

 ـ الموردون والدائنون التجاريون اآلخرون:    

هم من حتديد ما إدا كانت املبالغ املستحقة هلم ستدفع عند هم اآلخرون مهتمون باملعلومات اليت متكن     
كانوا   اإذاالستحقاق، كما أن الدائنون التجاريون مهتمون باملنشأة على مدى أقصر من اهتمام املقرضني، إال 

  1معتمدين على استمرار املنشأة كعميل رئيسي هلم.

 ـ العمالء:    

املتعلقة باستمرارية املنشأة، خصوصا عندما يكون هلم ارتباط طويل ينصب اهتمام العمالء حول املعلومات     
 اآلجل معها أو اعتماد عليها.

 )ومؤسساهتا(: ـ الحكومات ووكاالتها     

هتتم احلكومات ووكاالهتا بعملية توزيع املوارد، وبالتايل نشاطات املنشآت، اليت هي األخرى تتطلب معلومات     
 ديد السياسات الضريبية، وكأساس إلحصاءات الدخل القومي وإحصاءات مشاهبة. من أجل تنظيم عملها، وحت
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 ـ الجمهور:    

تؤثر املنشآت على أفراد اجلمهور بطرق متنوعة على سبيل املثال، قد تقدم املنشآت مساعدات كبرية       
ملوردين احملليني، وميكن للقوائم لالقتصاد احمللي بطرق خمتلفة، منها عدد األفراد الدين تستخدمهم وتعاملها مع ا

املالية أن تساعد اجلمهور، وهدا بتزويدهم مبعلومات حول االجتاهات والتطورات احلديثة يف مناء املنشأة وتنوع 
 نشاطاهتا. 

ـ بينما ال ميكن للقوائم املالية أن تغطي كافة حاجات هؤالء املستخدمني من املعلومات، ألن هناك حاجات       
هلم مجيعا، وحيث أن توفري قوائم مالية تفي حباجات املستثمرين مقدمي رأس املال للمنشأة، فإهنا سوف تفي  عامة 

  1كذلك بأغلب حاجات املستخدمني اآلخرين اليت ميكن أن تغطيها القوائم املالية.

ـ يقع على عاتق اإلدارة املسئولية األساسية يف إعداد وعرض القوائم املالية للمنشأة، واإلدارة كذلك مهتمة       
باملعلومات احملتواة يف القوائم املالية، حىت وهي قادرة على الوصول إىل معلومات إدارية ومالية إضافية تساعدها يف 

قابة، وتستطيع اإلدارة حتديد شكل وحمتوى هده املعلومات القيام بالتخطيط، واختاذ القرارات ومسئوليات الر 
اإلضافية لكي تليب حاجاهتا، إن التقارير حول هده املعلومات هي خارج نطاق هدا اإلطار، وعلى أي حال فإن 

 املركز القوائم املالية املنشورة مبنية على املعلومات اليت تستخدمها اإلدارة حول املركز املايل، واألداء والتغريات يف
 املايل للمنشأة. 

وميكن تقسيم مستخدمي القوائم املالية إىل قسمني رئيسيني: القسم األول يشمل املستخدمني ذوي         
املصلحة املباشرة يف املشروع، ويشملون املالك احلالني واملستقبليني، الدائنني واملوردين، إدارة املشروعات والسلطات 

ك املستهلكني.أما القسم الثاين فهم املستخدمني ذوي املصلحة غري املباشرة، ألن الضريبية، العاملني، وكذل
عديدة، كعدم خربهتم باحملاسبة مهمتهم هي مساعدة أو محاية األطراف الذين هلم مصلحة مباشرة ألسباب 

اق املالية، مصدري لعدم توفر عنصر الوقت إلدارة استثمارهم. ويتضمن هدا القسم احملللني املاليني، بورصة األور أو 
 املعايري، الناشرين للمعلومات  املالية، احتادات العمال وغريهم.....

 :قوائم املالية واحتياجاهتميوضح املستخدمني لل اجلدول التايل    

                                                           

  1- د/طارق عبد العال محاد، مرجع سبق ذكره، ص:98ـ96.
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 املستخدمني للقوائم املالية.: (71الجدول رقم)           

 المستخدمين احتياجات المستخدمين

 لألداء:( القياس الشامل 1)

 مقاييس مطلقة.  ـ6    

 باملقارنة مع األهداف واملعايري. ـ8    

 باملقارنة مع شركات أخرى. ـ 3    

 ( تقييم أداء اإلدارة:2)

 األرباح والكفاءة يف استخدام املوارد.  ـ6    

 املسئولية القانونية.ـ 8    

 ( التوقعات المستقبلية: 3)

 األرباح.  ـ6    

 التوزيعات والفوائد. ـ8    

 االستثمارات. ـ3    

 التوظيف.  ـ1    

 ( الحكم على المركز المالي: 4)

 تقييم اليسر املايل. ـ6    

 تقييم درجة السيولة.  ـ8    

 حتديد درجة املخاطر وعدم التأكد. ـ3    

 المستخدمين ذوي المصلحة المباشرة:

 املسامهني )احلاليني واحملتملني(.  ـ6

 الدائنني )قصرية وطويلة اآلجل(. ـ8

 املدراء. ـ3

 العاملني.ـ 1

 املستهلكني. ـ5

 املوردين. ـ1

 فسني.املنا ـ2

 المستخدمين ذوي المصلحة غير المباشرة:

 حمللي القوائم املالية ومساسرة البورصة. ـ6

 احتادات العمال. ـ8

 الوكاالت واهليئات احلكومية.  ـ3

 اجلهات املهنية ومصدري املعايري احملاسبية.  ـ1
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 ( ختصيص املوارد. 5)

 ( تقييم الديون وحقوق امللكية.1)

 باللوائح والقوانني.( تقييم االلتزام 2)

( تقييم مسامهة املشروع االجتماعية وخدمة البيئة 0)
   واالقتصاد القومي.  

والتحليل وفقا ألحداث اإلصدارات والتعديالت في معايير المحاسبة الدولية واألمريكية التقارير المالية ـ أسس اإلعداد والعرض /طارق عبد العال محاد، د المصدر:

 .98 ص،8888الدار اجلامعية اإلسكندرية، طبعة  والبريطانية والعربية والمصريةـ

 : مستخدمو التقارير المالية.  ثانيال المطلب

باملنشآت ومعرفتهم هبا، ومن مث فإهنم يركزون هتم يعتمد الكثريون عند اختاذ قراراهتم االقتصادية على عالقا     
اهتماماهتم حنو املعلومات املقدمة من خالل التقارير املالية، ويستخدم معلومات التقارير املالية أطراف عديدة 

احملللني واإلدارة، العمالء، تشمل كل من املالك، املقرضني، املوردين، املستثمرين احملتملني، الدائنني، املوظفني، 
املسئولني عن البورصات، احملاميني، السلطات  املاليني، االقتصاديني، املستشارين، السماسرة، ضامين االستثمار،

الضريبية، اهليئات التنظيمية،املشرعني، الصحافة املالية، وكاالت التقارير، النقابات العمالية، التجمعات التجارية 
ب البحث والعامة، وختتلف املنفعة اليت تعود على األطراف السابقة من طال امعات،باحثي األعمال، أساتذة اجل

اإلدارة  ة بالنسبة هلم مباشرة مثل املالكفهناك بعض الفئات اليت تكون الفائديف التقارير املالية،  املعلومات الواردة 
اهليئات التنظيمية ونقابات  ، املستشارين،العمال، والدائنني، بينما هناك جمموعات أخرى مثل احملللني املاليني

لك ألهنم يقدمون النصيحة أو ميثلون الدين يف أن تكون هلم ذالعمال تكون الفائدة بالنسبة هلم غري مباشرة، و 
 فوائد مباشرة. 

املستثمرون احملتملون باملعلومات املالية اليت تتعلق بشكل مباشر باملنشأة من ناحية قدرهتا على توليد يهتم      
املتعلقة بالتدفقات النقدية املتوقعة التأكد  نقدية جيدة، ودلك ألن قراراهتم تتعلق باملبالغ والتوقيتات وعدم تدفقات

النقدية هلم يف شكل توزيعات أرباح فإن املنشأة هي مصدر  ،وبالنسبة للمستثمرين واملقرضني واملوردين واملوظفني
أو فوائد ورمبا يف شكل زيادة يف األسعار السوقية لألسهم، وكذلك إعادة سداد القروض، وسداد مثن السلع 
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واخلدمات والرواتب واألجور، ولذلك فإن هؤالء األفراد يستثمرون النقد يف املنشأة، ويقدمون السلع واخلدمات 
مقابل ما يقدمونه، وهو شيء جيعل لالستثمار قيمة، ويهتمون   احلصول على نقدللمنشأة نتيجة توقعاهتم يف 

كذلك بشكل مباشر بقدرة املنشأة على توليد تدفقات نقدية جيدة، كما قد يهتمون بكيفية إدراك السوق لتلك 
حلصول على منشآت األعمال هي مصدر االقدرة على األسعار السوقية ألوراقها املالية، وبالنسبة للعمالء فإن 

ه السلع واخلدمات إال من خالل احلصول على نقدية كافية لسداد ذالسلع واخلدمات، وال تستطيع املنشأة تقدمي ه
، وبالنسبة للمديرين فإن التدفقات النقدية ملنشآت اهتااملتز وكذلك من أجل الوفاء باقيمة املوارد اليت تستنفدها، 

 اإلدارةلك إمكان تعرضهم للمساءلة أمام املالك وجملس ذدارية، ويشمل األعمال متثل جزء هام من مسئولياهتا اإل
لك ذكما أن هناك العديد من القرارات اإلدارية، يكون هلا انعكاسات على التدفقات النقدية ملنشآت األعمال ول

على توليد تدفقات  واملوظفني والعمالء واملديرين يشاركون االهتمام العام بقدرة املنشأةفإن املستثمرين والدائنني 
 نقدية، وهناك أطراف أخرى تشارك يف نفس االهتمامات.

ومن احملتمل أن يكون هناك بعض املستخدمني احملتملني والدين حيتاجون إىل معلومات معينة، ويتمتعون بقوة      
والرقابية واجلهات اليت احلصول على اليت حيتاجوهنا، مثل السلطات الضريبية وأجهزة التخطيط واجلهات اإلشرافية 

 تضع املعايري، ويكون هلده اجلهات احلق يف طلب معلومات حمددة حتتاج إليها للقيام بوظائفها.

أن تكون قادرة على إلزام منشآت األعمال بتقدمي معلومات حمددة للوفاء حباجة  وهناك أطراف أخرى ميكن    
املنشأة لتقدمي قرض كبري، أو وضع خاص بصفقات يف خاصة،  مثل البنوك وشركات التأمني اليت تتفاوض مع 

 سوق األوراق املالية، حيث تتمكن هده اجلهات من احلصول على املعلومات املطلوبة كشرط إلمتام العملية. 

 املعلوماتيةجيب أن ختدم التقارير املالية األغراض العامة، و تنتج أهداف التقارير املالية أساسا من االحتياجات     
سلطة فرض املعلومات املالية اليت حيتاجون إليها من املنشأة،  تنقصهمالذين جانب املستخدمني اخلارجيني،  من

 ومن مث ال يتوافر لديهم سوى استخدام املعلومات اليت تقدمها هلم اإلدارة. 

 التايل كل من مستخدمي املعلومات احملاسبية واهتماماهتم وقراراهتم: جلدولويوضح ا
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 مستخدمي املعلومات احملاسبية. (:72) رقم الجدول 

 خارجيون:المستخدمون ال

 ال تتضمن املستثمرون احلاليون(.: )ـ المستثمرون1

  .استثمار أمواهلم يف الشركةيتم سا كان ذـ تقرير إ   

 ـ اختيار اإلدارة ) جملس اإلدارة ( املالئم.    

 : ـ الدائنون والموردون2

 ـ بيع السلع و تقدمي اخلدمات للمنشأة.    

 ـ منح االئتمان.   

 ـ حتديد معدالت أو أسعار معينة.   

  :ـ السلطات الضريبية3

 ـ حتديد الضريبة املستحقة.    

 ـ حتديد التزامات املنشأة.   

 :ـ المجموعات األخرى المهتمة بأعمال المنشأة4

 ـ فحص أسلوب التعامل مع العاملني.   

 ـ حتديد األرباح الزائدة.   

 ـ التوجه حنو األمور املشرتكة.    

 ـ حتليل البيئة ودرجة األمان.   

 داخليون:المستخدمون ال

 :المالك والمدراء ـ1

 ـ ختصيص املوارد.    

 ـ اختيار املنتجات واخلدمات اليت يتم تقدميها.   

 ـ تنظيم سداد االلتزامات.    

 ـ ترتيب التمويل.   

 : العاملون ـ2

 ـ حتديد موقف العمالة.     

 ـ مفاوضات األجور و احلوافز واملنافع.    

 

 

 

التقارير المالية ـ أسس اإلعداد والعرض والتحليل وفقا ألحداث اإلصدارات والتعديالت في معايير المحاسبة الدولية واألمريكية /طارق عبد العال محاد، د المصدر:

 .98 ص، 8888الدار اجلامعية اإلسكندرية، طبعة  والمصريةـوالبريطانية والعربية 
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 :ت الواردة يف التقارير املاليةماكما يبني الشكل التايل األطراف املرتبطة باملعلو 

   .األطراف املرتبطة باملعلومات الواردة يف التقارير املالية (:71الشكل رقم )                 

 التقارير المالية.اإلدارة: وهي المسئولة عن إعداد 

 ـ اإلدارة املالية.       ـ فريق احملاسبة.        ـ اإلدارة العليا. 

 تسرتشد مبعايري احملاسبة املتعارف عليها.

 

 المراجعون المستقلون:

 توفري تأكد معقول بأن القوائم املالية خالية من أية حتريفات جوهرية:

 مبكتب املراجعة.       ـ فريق املراجعة.عة.       ـ املدراء ـ شركاء مكتب املراج

 تسرتشد مبعايري املراجعة املتعارف عليها.

 

 الجهات الحكومية والتنظيمية:

 ـ اهليئة العامة لسوق املال.

 ـ إدارة البورصة.    ب.ـ مصلحة الضرائ

 وسطاء المعلومات: 

 ـ املستشارون واحملللون املاليون.

 ـ منظمات املعلومات.

 

 المستخدمون:

 ـ املستثمرون و األفراد.        ـ املنشآت املستثمرة.    للون.       ـ متخذو القرارات واحمل

 ـ أطراف أخرى مثل املوردون والعمالء..                ـ املقرضون والدانون
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والتحليل وفقا ألحداث اإلصدارات والتعديالت في معايير المحاسبة الدولية واألمريكية التقارير المالية ـ أسس اإلعداد والعرض /طارق عبد العال محاد، د المصدر:     

 .91 ص،8888الدار اجلامعية اإلسكندرية، طبعة  والبريطانية والعربية والمصريةـ

 1.المستفيدون من التقارير المالية لث:المطلب الثا

يتم بشكل قاطع حتديد من قد أعدت أساسا خلدمة املستفيدين منها، إال أنه مل بالرغم من أن التقارير املالية     
ه التقارير من معلومات ذهم املستفيدون من املعلومات املالية الواردة هبا، وما هي حاجتهم منها ومدى وفاء ه

لك إىل وجود عدد كبري من املستفيدين، من هلم اهتمام مباشر ذتصادية وقد يرجع االق قراراتخلدمة متخذي ال
 بالتقارير املالية أو اهتمام غري مباشر. 

ا الصدد أشارت مجعية احملاسبني األمريكية، إىل أن التقارير املالية قد أعدت أساسا خلدمة املستفيدين ذويف ه    
لى حيث هلم مقدرة حمدودة يف احلصول عني وغريهم...املستثمرين والدائن ا مثلذج الوحدة االقتصادية، وهمن خار 

املعلومات الالزمة عن املشروع، وليس هلم سوى التقارير كمصدر موثوق يتم االعتماد عليه عند اختاذ قراراهتم 
 االقتصادية الرشيدة. 

سواء كانوا حاليني أو من التقارير املالية،هم غالبا املستثمرون  ميكن القول أن املستفيدين ضوء ما سيقويف       
للحكم على مقدرة املشروع على حتقيق األرباح  ذا، وهوهده الفئة من املستفيدين حتتاج إىل التقارير املالية ،متوقعني

املستثمرين إىل معلومات مالية  ا باإلضافة إىل حاجةذاألرباح من سنة ألخرى، هه ذحاليا ومستقبال ودرجة منو ه
 عات حسب العائد واملخاطرة من وراء االستثمار.مقارنة بني عدد من املشرو 

ا ويعترب الدائنني والبنوك من أحد املستفيدين من التقارير املالية، من خارج املشروع للحصول على ذه        
القصرية أو الطويلة اآلجل ودرجة السيولة النقدية  معلومات عن املركز املايل للمشروع، ومقدرته على سداد التزاماته

الواردة والصادرة باإلضافة إىل حاجة الدائنني والبنوك أيضا إىل التعرف على حركة األرباح لتدفقات النقدية وا
 والتغريات يف املركز املايل خالل عدد من الفرتات.

قارير كثري من املعلومات املالية الواردة بالتالعليا أو اإلدارة التنفيذية إىل  وحتتاج إدارة املشروع سواء اإلدارة    
أو عند املفاضلة بني أو التوزيع، أو احلصول على قرض املالية ملساعدهتم على اختاذ القرارات اخلاصة باإلنتاج 

                                                           

  1- د/حممود إبراهيم عبد السالم تركي، مرجع سبق ذكره، ص68.
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       ئجاره من الغري، بينما حيتاج املوظفون والعمال إىل التقارير املالية للتعرف شراء أصل من األصول، أو بني است
ه األرباح يف شكل مكافآت أو خدمات ذسيعود عليهم من ه زء الذيواجل على األرباح احملققة خالل الفرتة،

 اجتماعية، أو يف شكل زيادة يف األجور.

حتديد الوعاء الضرييب مبعرفة ، من أجل ا وهتتم الدولة واألجهزة احلكومية التابعة هلا بالتقارير املاليةذه    
الوطين واحلد من اإلسراف يف ط التنمية مبعرفة املسئولني عن التخطيط ، واملساعدة يف إعداد خطاجلهاز الضرييب

الرقابة املالية، كما يهتم اجملتمع عامة جبميع طوائفه بالتقارير املالية استخدام املواد املتاحة عنه مبعرفة أجهزة 
االقتصادية واالجتماعية  واآلثار ،للمشروع جتاه اجملتمع واخلدمات اليت قدمها هلملتحديد املسئولية االجتماعية 

 لوجود املشروع يف البيئة اليت يزاول فيها نشاطه.والصحية 
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 خالصة الفصل:

تقوم املؤسسة بإعداد القوائم املالية والتقارير املالية، وهذا حىت متكن خمتلف األطراف املستخدمة هلذه    
القوائم املالية العنصر األساسي للتقارير املالية ووسيلة القوائم من اختاذ القرارات الالزمة، حيث تعترب هذه 

اتصال بني املؤسسة واألطراف األخرى، فيجب أن تكون هذه القوائم املالية عاكسة ألحداث مالية واقعية 
 قامت هبا املؤسسة، وهذا لضمان تقدمي قوائم مالية مالئمة الحتياجات املستخدمني.

وخالية من هو اعتمادها على قوائم مالية ذات مصداقية كبرية،  ومن أهم عوامل جناح املؤسسات    
األخطاء وتكون مبسطة وواضحة الفهم، فاملعلومات املالية املتواجدة يف التقارير املالية تؤثر على وضعية 
املؤسسة املالية، فكلما كانت املعلومة ذات جودة عالية وشفافة ومثالية ومعرب عنها بطريقة صحيحة، كلما 

 ت موثوقية ومصداقية القرارات اليت تتخذها املؤسسة.زاد
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 تمهيد:

 القياس احملاسيب الذي بدوره يعد أحد وظائف احملاسبة األساسية، تعترب القيمة العادلة أحد أهم عناصر      
وأيضا هي القيمة العادلة السوقية األكثر شيوعا لتقدير القيمة، واليت تستخدم لتقييم أصول املؤسسة، أو 

 نظرا ملا تكتسيه من أمهية بالغة منذ اعتمادها.   معرفة الوضعية املالية ملشروع ما،

ين هذا سوف نتطرق إىل ومب أن القيمة العادلة جاءت خالفا للتكلفة التارخيية ، وعليه ففي الفصل الثا     
القيمة العادلة وسنقوم بتقدمي مفهومها حسب جملس معايري احملاسبة الدولية إىل جانب تعاريف أخرى 

هذه االعرتاف واإلفصاح احملاسيب عن  و اإلطار احملاسيب لتطبيق القيمة العادلةمماثلة، كما سنقوم بعرض 
 القيمة.
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 .للقيمة العادلة مفاهيم أولية لمبحث األول:ا

تعرض هذا املبحث بالتفصيل واملناقشة ملفهوم بعض خمتلف القيم املتعارف عليها، و باألخص القيمة ي   
 العادلة وأمهية استعماهلا يف الوحدات االقتصادية.   

 .مفاهيم مختلف القيم: لمطلب األولا

 القيمة السوقية العادلة -1

هي األكثر شيوعا لتقدير القيمة، وتعرف أيضا بالقيمة السوقية أو القيمة مدخل القيمة السوقية العادلة      
 النقدية، والتعريف العام للقيمة العادلة السوقية هو:

أو مبا يعادل النقد الذي يتم به انتقال ملكية أصل ما من بائع راغب إىل مشرتي "املبلغ املعرب عنه نقدا     
معقولة عن كافة احلقائق ذات الصلة، وال خيضع أي منهما ألي راغب، ويتوفر لدى كل منهما معلومات 

 1نوع من اإلكراه."

ومن املهم أن نتذكر أن املشرتي و البائع الراغبني املذكورين ال يقصد هبما بائع أو مشرتي بعينه، وبالتايل     
شرتي الراغب كان السعر املدفوع مقابل أصل ما يعكس عوامل شاذة أو غري قياسية بالنسبة للم  فإذا

يعكس شيئا آخر سوى القيمة السوقية العادلة، فعلى  املفرتض أو البائع الراغب املفرتض، فإن ذلك السعر
سبيل املثال: من يقوم بإنشاء جمموعة من العقارات سوف يهتم أكثر من أي شخص آخر بقطعة األرض 

لوضع الفريد ملشرتي واحد بعينه ال جيب اجملاورة، ألهنا سوف تساعده على إمتام عملية اإلنشاء، ولكن هدا ا
 أن يوضع يف عني االعتبار عند حتديد القيمة السوقية العادلة لقطعة األرض اجملاورة.

إن مفهوم املشرتي الراغب املفرتض والبائع الراغب املفرتض يصعب فهمه أحيانا، وذلك ألنه ال يوجد      
  والطريقة البديلة هي املشرتي أو البائع "األكثر احتماال"، ولذلك ميكن أحد يعترب نفسه ومهيا أو افرتاضيا، 

                                                                                                       
                                                           

 د/طارق عبد العال محاد، موسوعة معايير المحاسبة ـ شرح معايير المحاسبة الدولية والمقارنة مع المعايير األمريكية والبريطانية والعربية ـ الجزء 
  1-الثالث ـ المحاسبة عن االستثمار والمشتقات المالية ـ الدار اجلامعية اإلسكندرية، طبعة 4002، ص: 35.
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القيمة تعكس إمجاع افرتاضات املشرتين  وهذه اعتبار القيمة السوقية العادلة سعر املعاملة "األكثر احتماال"،
 النمطيني احملتملني لألصل.

لشيء اململوك اخلاضع للتقييم. إن املشرتي إن القيمة السوقية تفرتض وجود استمرارية يف النمط العام ل    
عند تفكريه يف السعر الواجب عرضه مقابل أصل ما يفكر يف التأثري احملتمل للتحسينات املدخلة على 

 عامل بيعففي  ذلكاألصل، ونتائج  جهود "خلق القيمة" ليست منعكسة يف القيمة السوقية العادلة، ومع 
خلق القيمة يف صورة سعر أعلى من  إمكانيةأن يستفيد بائع من جدا من الشائع ، وشراء األصول الواقعي

القيمة السوقية العادلة يف صورهتا اخلالصة الصرفة. ويف السوق التنافسية يتقدم أكثر من شخص لشراء 
األصل والسعر النهائي املدفوع، قد يعكس القيمة السوقية العادلة زائد جزء من فرصة خلق القيمة اليت 

شرتي أنه يستطيع حتقيقها، والسعر النهائي املدفوع يعود عادة إىل قيمة االستثمار االقيمة يعتقد امل
 1(.ةاالستثماري

 القيمة االستثمارية -2

هي نوع القيمة املألوف لدى املهنيني العاملني يف جمال عمليات االندماج والتملك، وهي عبارة عن       
سهل الفهم ألهنا قيمة أصل حمدد بالنسبة ملشرتي ما، ومعناها  متلك أصلقيمة املنافع املستقبلية النابعة من 

حمدد، وميكن أن ختتلف اختالفا كبريا من مشرتي حمتمل آلخر، لعدة أسباب وعوامل ميكن أن تؤثر على 
 2تقدير مشرتي معني للقيمة االستثمارية ملنشأة أعمال مثال، واليت تشمل:

 ؛تصورةفرص خلق القيمة امل -

  جديدة؛ سوقيف دخول  املشرتيرغبة  -

 ألصل؛ اإلراديةمدى إدراك املخاطرة و/أو تقلب القدرة  -

 الوضع الضرييب للمشرتي؛ -
                                                                                                       

                                                           

  1 - د/طارق عبد العال محاد،الجزء الثالث ـ المحاسبة عن االستثمار والمشتقات الماليةـ مرجع سبق ذكره، ص:32.
  2 - نفس املرجع السابق، ص: 32 ـ 33.
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 تفاؤل املشرتي؛ -

وبالتايل تؤثر على تقديره للمشرتي،  اإلراديةه العوامل تؤثر على تقدير املشرتي للقدرة ذإن كل ه     
 للقيمة.

وقية العادلة والقيمة االستثمارية مرتبطان ولكنهما نادرا ما يتكافأن أو يتساويان، كل من القيمة الس  و    
بعض تطابقت افرتاضات وأوضاع كل املشرتين احملتملني، وحيث أن الوضع بعيد االحتمال فإن  إذاإال 

واملداخل لتقدير كل  األساليبإن بلغ أكرب نظري األصل عن اآلخرين،املشرتين يكونون على استعداد لدفع م
 من القيمة السوقية العادلة والقيمة االستثمارية واحدة يف جوهرها، و لكن االفرتاضات هي اليت ختتلف.

 /القيمة التبادليةاإلستعماليةالقيمة  -3

ظرفا جتري يف ظله افرتاضات معينة عند تقدير قيمة األصول، أنه هي ليست نوع من القيمة ولكن       
صول ذات االستعمال اإلنتاجي، وميكن أن توصف بأهنا قيمة أصل ما كجزء من املشروع مرتبط باأل

العامل. وال يوجد تعريف رمسي للقيمة االستعمالية من جانب هيئات تقدير القيمة املهنية خدمة اإليرادات 
اخاصة األثاث، لك فمن املهم فهم املفهوم حيث أن قيمة األصول املكتسبة ذومع ، (IRSالداخلية ا

ومتتلك املنشآت تتأثر كثريا بإستخدامها  التجهيزات، األجهزة واملعدات، واملباين( يف معظم عمليات اندماج 
نشأة، وعندما يتم تقدير قيمة أصول معينة مستخدمة بواسطة منشأة األعمال املستمرة، كجزء من امل

 1نتاجي.يفرتض عادة أن تلك األصول سوف تظل يف ذروة االستعمال اإل

هي عكس القيمة التبادلية، وترتبط القيمة األخرية بقيمة الشيء اململوك أو والقيمة االستعمالية       
األصل عندما يتم تبادله يف حد ذاته منفصال عن وجود كيان تشغيلي ما، والقيمة التبادلية أقل من 

يل يف فرع بنك ما تكون قيمتها أقل االستعمالية ألصل ما يف مشروع األعمال املستمر، فأجهزة الصراف اآل
 لو بيعت منفصلة عما، لو بيعت كجزء من الفرع بأكمله.

  

                                                                                                       
                                                           

  1- د/طارق عبد العال محاد،الجزء الثالث ـ المحاسبة عن االستثمار والمشتقات الماليةـ مرجع سبق ذكره، ص:33 ـ 35.
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 قيمة شهرة المحل -4

الشهرة نوع خاص من األصول غري املادية، وتنشأ عندما تكون املنشأة ككل قيمة أكرب من قيمة        
 التعريف التايل لشهرة احملل: 0650أصوهلا املادية واملعنوية، وقد جاء يف حكم قضائي قضت هبا حمكمة 

معينة: منشأة أعمال  " هي جمموع الصفات غري القابلة للوزن أو القياس بدقة اليت جتدب الزبائن إىل     
ويتم حساب قيمة  1وهي يف جوهرها توقع استمرار تفضيل العمالء وتشجيعهم ألي سبب من األسباب."

شهرة احملل على اعتبار أهنا الفرق بني السعر املدفوع نظري منشأة األعمال املكتسبة، والقيمة السوقية العادلة 
 .لألصول املكتسبة اسواء املادية أو املعنوية( مع استبعاد اخلصوم

 قيمة المشروع المستمر -5

للقيمة كما هو بالنسبة ليست معيار يء ألهنا إن قيمة املشروع املستمر تسمية خاطئة بعض الش       
للقيمة السوقية العادلة، أو القيمة االستثمارية وبعبارة أخرى ليس من الصحيح القول بأن قيمة املشروع 

للمنشأة باعتبارها مشروعا عامال ومستمرا هي مليون دوالر، واألصح: القيمة السوقية العادلة  000ملنشأة 
مليون دوالر، وهده التفرقة تبدو كتفرقة بسيطة متعلقة بدالالت األلفاظ ومعناها غري أن الظروف  000

     2الدقيقة بني املصطلحات هي أحد مفاتيح فهم عملية تقدير القيمة.

يربز مفهوم املشروع املستمر عندما يتم تقدير قيمة منشأة أعمال ما ابنك مثال( باعتبارها وحدة       
ففي املواقف  ذلكقابلة لالستمرار والنمو وال يتهددها أي خطر مباشر يهدد بتوقف عملياهتا، ومع عاملة 

أن قيمة املشروع  IRSالضريبية حتمل قيمة املشروع املستمر معىن خمتلف بعض الشيء، فقد استقرت 
عكس حقيقة املستمر هي أصل معنوي غري قابل لالستهالك يتملكه مشرتي منشأة أعمال ما، وهي قيمة ت

ت زبائن وموردين مستقرة وما إىل أن الكيان املشرتي به موظفون وإدارة، وجهاز للمبيعات والتسويق وعالقا
ا املفهوم عندما كان من الصعب الربهنة على وجود شهرة احملل أو مل تكن ذه IRS وقد استخدمت ذلك،

وجود قواعد إرشادية معينة لقياس قيمة املشروع املستقر يف موجودة وقد أقر عدد من القضايا القضائية بعدم 
                                                                                                       

                                                           

  1- د/طارق عبد العال محاد،الجزء الثالث ـ المحاسبة عن االستثمار والمشتقات المالية ـ مرجع سبق ذكره، ص:35.

  2- نفس املرجع السابق، ص: 35 ـ 35.



ملاليةالفصل الثاين                                                    القيمة العادلة وجودة التقارير ا  

 

 
51 

بدون شهرة احملل فإن بعض من اجملادلة بنجاح بأنه حىت   IRSغياب شهرة احملل، ومع دلك وقد متكنه
لك ذ"، ومع أصول منشأة األعمال اليت يتم متلكها ذات قيمة غري مادية ألهنا متثل جزء من "مشروع مستمر

ي ال يدور حول ما إذا كانت قيمة املشروع املستمر موجودة أم ال بل ما إذا كانت قابلة فإن اجلدل احلقيق
بوجه عام يف ختصيص جزء من سعر شراء منشأة   IRS لالستهالك أم ال لألغراض الضريبية، لقد جنحت

 1ل.يستحيل قياس شهرة احملاألعمال لقيمة املشروع املستمر غري القابلة لالستهالك عندما يصعب أو 

 القيمة الدفترية -6

إن االستخدامات األكثر تضليال املصطلح القيمة ترتبط بالقيمة الدفرتية، وهي مفهوم حماسيب وضرييب      
 فقط، وليس تقوميي أو اقتصادي.

فبالنسبة ألصل معني امثل أحد املعدات( تكون القيمة الدفرتية ببساطة هي التكلفة التارخيية لذلك األصل 
ناقص االهتالك املرتاكم، أما بالنسبة ملشروع األعمال تكون القيمة الدفرتية هي جمموعة القيم الدفرتية لكل 

طار احملاسيب يطلق على ذلك أيضا القيمة ويف اإلاألصول الفردية ناقص القيمة الدفرتية للخصوم الفردية، 
 2الصافية أو حقوق امللكية الدفرتية.

 قيمة التصفية -7

تقديرا القيمة يف ولكن ظرف يتم  ،إن القيمة حتت التصفية ليست نوعا منفصال من القيمة قائما بذاته     
حدة والوفاء  وبيع أصوهلا كل علىإهناء أعمال منشأة ما، حلة ظله، أهنا املبلغ الصايف املمكن حتقيقه يف 

، فإن من اخلطاء القول بأن قيمة بالتزاماهتا، وكما هو احلال بالنسبة لقيمة املشروع املستمر السابق ذكرها
دوالر، ولكن  000دوالر، واألصح القول قيمة األصل املوضوع حتت التصفية هي  000تصفية األصل هي 

 يف الواقع العملي يستخدم مصطلح القيمة حتت التصفية على سبيل املثال. 

                                                                                                       
                                                           

  1- د/طارق عبد العال محاد، الجزء الثالث ـ المحاسبة عن االستثمار والمشتقات المالية ـ مرجع سبق ذكره، ص: 35.
  2- نفس املرجع السابق، ص: 35 ـ 35.



ملاليةالفصل الثاين                                                    القيمة العادلة وجودة التقارير ا  

 

 
52 

والتصفية ميكن أن تكون إجبارية أو منظمة والفرق بني االثنني يتمثل يف الوقت املتاح للعثور على     
 والتعريفات املتفق عليها هي: مشرتي

 التصفية اإلجبارية -7-1

أصل ما إذا عرض للبيع الفوري يف السوق املفتوحة، ويكون كال الطرفني  جيلبه الذيهي املبلغ الصايف      
على معرفة باستخدام األصل وأغراضه، والبائع يكون جمرب أو مضطر للبيع، واملشرتي راغب ومستعد للشراء 

 دون إجبار.

 التصفية المنظمة -7-2

السوق املفتوحة مع إتاحة وقت معقول إلجياد  املبلغ الصايف الذي جيلبه األصل إذا عرض للبيع يف      
مشرتي، ويكون لدى كل من البائع واملشرتي معرفة باستخدام األصل وأغراضه، ويكون البائع مضطر للبيع 

 1واملشرتي راغب غري مضطر يف الشراء.

ومن جهة ويقصد باملبلغ الصايف السعر ناقص أية عموالت وتكاليف إدارية مرتبطة بعملية التصفية،      
فإن أقل قيمة ممكنة هي قيمة تصفيتها، وبعبارة أخرى فإن أسوأ  سيناريو من نظر قيمة منشأة األعمال 

 منظور القيمة هو إهناء نشاط املنشاة وتصفية أصوهلا، والوفاء بالتزاماهتا مث توزيع الباقي على مجلة األسهم.

 القيمة القابلة للتأمين -8

للتأمني مباشرة وواضحة جدا، فهي ببساطة القيمة باجلنيهات لألجزاء القابلة للتلف من القيمة القابلة      
 2أصل ما، اليت سيتم التأمني عليها لتعويض املالك يف حالة اخلسارة.

 قيمة اإلحالل -9

                                                                                                       
                                                           

  1- د/طارق عبد العال محاد، الجزء الثالث ـ المحاسبة عن االستثمار والمشتقات المالية ـ مرجع سبق ذكره، ص: 35.

  2-نفس املرجع السابق ، ص: 36.
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اإلحاللية لألصل هي تكلفة متلك أصل جديد ذي منفعة مساوية، وتقدير التكلفة اإلحاللية القيمة      
األصل مبواد احدث وتكنولوجيا متطورة، والقيمة يأخذ يف عني االعتبار الكيفية اليت سيتم هبا استبدال 

السعار اجلارية، املكرر بناءا على ااألصل هي تكلفة اإلحاللية ليست هي قيمة إعادة اإلنتاج، فاألخرية 
وتستخدم قيمة اإلحالل وتكلفة إعادة اإلنتاج غالبا يف تقييم األصول املادية، اليت ال تنتج دخال مباشرة 

 مثل: االثاث، املعدات، والتجهيزات.

 قيمة النفاية -11

الفائدة هي املبلغ املمكن حتقيقه عند بيع االصل أو التصرف فيه بأية صورة أخرى، بعد ان يصبح عدمي  
للمالك احلايل ويتقرر إخراجه من اخلدمة، وختتلف هده القيمة عن مفهوم قيمة اخلردة اليت تفرتض أن 

 1األصل أصبح عدمي النفع ألي شخص أو يف أي غرض.

 ف القيمة العادلة.يتعار : الثانيالمطلب 

 تعريف بيان مفاهيم المحاسبة المالية المقترح الصادر عن مجلس للقيمة العادلة:  -1

أن يشرتي به أو يباع دلك األصل يف معاملة القيمة العادلة ألصل أو التزام هي املبلغ الذي ميكن     
  2جارية، بني أطراف مرتاضية أي ليس يف عملية جربية أو بيع تصفية.

، ويقصد باملفهوم األخري السعر املمكن احلصول عليه مفهوم أوسع من القيمة السوقيةلة القيمة العاد -2     
، الكفءيف سوق نشطة، والسوق النشطة هي سوق مماثلة للسوق الرأمسالية  ما اأو التزام ما( مقابل أصل

مرين، كانت املعلومات متاحة على نطاق أوسع وبتكلفة زهيدة للمستثإذا  وتكون السوق الرأمسالية كفء 

                                                                                                       
                                                           

  1- د/طارق عبد العال محاد، الجزء الثالث ـ المحاسبة عن االستثمار والمشتقات المالية ـ مرجع سبق ذكره، ص: 36.

موسوعة معايير المحاسبة ـ شرح معايير التقارير المالية الدولية ومقارنتها مع المعايير األمريكية والبريطانية والعربية  د/طارق عبد العال محاد، -2 
 . 025 :، ص4005الدار اجلامعية ـ اإلسكندرية، طبعة  والخليجية والمصريةـ الجزء الثالث ـ األدوات المالية ـ
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فإن نشاط السوق  ولذلكوتعكس أسعار األوراق املالية كل املعلومات الوثيقة الصلة واملمكن التحقق منها، 
   1أو عدمه يتوقف على اتساع وعمق السوق ومدى حسن تنظيمها.

 القيمة العادلة:  -3

 متوازنة.هي مبلغ ميكن مبادلة أصل به، أو تسوية التزام ما بني طرفني مرتاضني يف معاملة   

 مفهوم القيمة العادلة في الفكر المحاسبي: ـ4

يعرف البعض القيمة السوقية العادلة: بأهنا املبلغ الذي ميكن استالمه من بيع أصل ما عند وجود رغبة     
أو  اإلفالسيف ظل عدم وجود ظروف غري طبيعية مثل: التصفية،  وذلكوقدرة مالية بني مشرتي وبائع، 

 احتمالية. ظروف 

كما يعرفها البعض اآلخر بأهنا السعر الذي يتم من خالله حتويل أصل، و هدا من بائع راغب يف البيع     
إىل مشرتي راغب يف الشراء، و كالمها لديه القدرة على الوصول إىل مجيع احلقائق ذات الصلة، ويعمل حبرية 

  .واستقالل

التعريف الذي وضعته مصلحة اإليرادات الداخلية  ذلككما أن أشهر تعريف للقيمة السوقية العادلة هو    
ي يعرفها بأهنا: " السعر الذي جيعل امللكية تتبدل بني مشرتي راغب يف ذوال 0636األمريكية يف مارس 

الشراء وبائع راغب يف البيع، وهدا حينما ال يكون األول مكره على الشراء وال يكون الثاين مكره على 
  2لطرفني معرفة معقولة باحلقائق املرتبطة بالعملية."البيع، وأن يكون لدى كال ا

( يف املعيار الثالث اخلاص بتقييم األصول ألغراض إعداد IVSCكما عرفتها جلنة معايري التقييم الدولية ا   
أصل يف تاريخ القوائم املالية واحلسابات املرتبطة هبا كما يلي: " هي مبلغ تقديري ميكن يف مقابلة تبادل 

                                                                                                       
                                                           

 . 025 :ص مرجع سبق ذكره، ـ ـ األدوات المالية الجزء الثالثد/طارق عبد العال محاد،  -1 
  2- نفس املرجع السابق، ص: 030.
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التقييم بني مشرتي وبائع راغبني يف عقد صفقة، ويف ظل سوق حمايد حبيث يتوافر لكل منهما على 
  1املعلومات الكافية، وله مطلق احلرية وبدون وجود إكراه على إمتام الصفقة."

 وتعرف القيمة العادلة في ظل معايير المحاسبة الدولية بأنها:

ل ما بني مشرتي وبائع، يتوافر لدى كل منهما الدراية والرغبة يف به أص" املبلغ الذي ميكن أن يتبادل     
  2إمتام الصفقة، وتتم الصفقة يف إطار متوازن."

تتم بني أطراف غري دوي عالقة أو تبعية وتتم بني وتعرف الصفقة املتوازنة يف هدا اإلطار بأهنا صفقة      
مشرتي راغب وبائع راغب، وكالمها يعمل للحصول على أكرب منفعة لنفسه، يبىن التسعري يف مثل هده 

تم على أفضل الشروط ويف ظل ظروف ألن التفاوض ي وذلكالصفقات على أسس القيم السوقية العادلة، 
  طبيعية.

( على أهنا "قيمة تبادل األصل يف عملية تبادلية حقيقية 005اسبة األمريكي رقم ا* وقد عرفها معيار احمل  
 3بني أطراف راغبة يف التعامل، دون أن تكون هده العملية يف حاالت التصفية أو البيع اجلربي."

عنه بأهنا (الصادر 02وعرفها جملس املعايري احملاسبية يف مجهورية العراق من خالل القاعدة احملاسبية رقم ا   
االقيمة املعقولة اليت ميكن أن يستبدل هبا موجود من قبل ومشرتي وبائع مطلعني وراغبني يف التعامل بنفس 

 4سياسة تعامل مع الغري مباشرة(.

( لمجلس معايير المحاسبة المالية األمريكي 17ـ ويعرف القاموس الخاص ببيان المفاهيم رقم)  
 م ما بهذه الطريقة: القيمة العادلة ألصل ما أو التزا

                                                                                                       
                                                           

  1- د/طارق عبد العال محاد، الجزء الثالث ـ األدوات المالية ـ مرجع سبق ذكره،ص: 030.

  2- نفس املرجع السابق، ص: 034.

املؤمتر العريب  ،"العالمية الدولية الموجهة نحو القيمة العادلة في األزمة الماليةدور تبني معايير اإلبالغ المالي "/صفاء امحد العاين،أ/مىن كامل، د -
  3السنوي العام األول، واقع مهنة احملاسبة بني التحديات والطموح، يومي05/05 ابريل 4002،جامعة الدول العربية ـ بغداد ـ مجهورية العراق، ص: 05.

  4 - نفس املرجع السابق، ص: 05.
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به شراء اأو حتمل( أصل ما اأو التزام( أو بيعه اأو تسوية( يف صفقة حالية بني " هي املبلغ الذي ميكن  
 1طرفني راغبني يف إمتام الصفقة، أي خبالف البيع اجلربي أو التصفية."

 ويتضح من التعريفات السابقة أن مفهوم القيمة العادلة يقوم على محورين:

 المحور األول: األطراف الداخلة في الصفقة:   

 وي عالقة: فأحد اجلوانب اهلامة للطريقة اليت تفسر هبا القوائم املاليةذأن تتم الصفقة بني أطراف غري ـ    
هي أن الصفقات والعمليات عادة ما تتم على أساس متوازن، مبعىن أن الصفقة متت بني طرفني مستقلني 

للتفاوض على أحسن شروط ميكن احلصول عليها، مثال: إذا كانت شركة تشرتي بعض وكل منهما يسعى 
احلصول على سعر أعلى  2األراضي مببلغ قدره مليون جنيه، فإنه يتوقع حينئذ أن البائع مل يكن قادرا  على

كلفة من مشرتي آخر، وأن املشرتي مل يكن قادرا على إجياد قطعة أرض مساوية بسعر أدىن، وهكذا فرقم ت
 القيمة السوقية يف ذلك التاريخ، ولكن إذا يخ الشراء، حيتمل أن ميثل عن قربالشراء يف تاريخ الشراء يف تار 

عالقة، حيث يكون فيه أحد األطراف يف الصفقة  ذوافرتضنا أن الصفقة متت بني الشركة املشرتية وطرف 
ضا املدير التنفيذي للشركة املشرتية وأنه متمكن من السيطرة على قرارات الطرفني، فإذا بائع األرض هو أي

ألف جنيه  530باملائة، من رأس مال الشركة فإن القيمة السوقية لألرض قد تكون مثال  50مساهم بنحو 
ولكن الصفقة تتم بسعر أعلى وليكن مليون جنيه، ودلك حىت يستفيد البائع مبيزة وضعه يف الشركة لتحقيق 

افرتضنا أن القيمة السوقية لألرض هي  إذا ذلكوعلى العكس من  ربح شخصي ولو على حساب الشركة،
مليون جنيه وأن البائع قرر بيعها بسعر منخفض قدره مليون جنيه يف حماولة خلفض االلتزام الضرييب  0.5

على املكاسب الرأمسالية أو ألي سبب آخر، ويف كلتا احلالتني فإن حسابات الشركة تكون مضللة وال تعرب 
 رض عن القيمة العادلة.قيمة األ

أن تتم الصفقة بني أطراف راغبة يف عقد الصفقة ومطلقة على احلقائق األساسية ذات الصلة وال ـ      
 توجد معلومات هامة لدى طرف دون اآلخر، وهو األمر الذي يطلق عليه عدم متاثل املعلومات.

                                                                                                       
                                                           

 .034 :مرجع سبق ذكره، ص ـ الجزء الثالث ـ األدوات الماليةد/طارق عبد العال محاد،  -1 
  .032 ـ 035 :، صنفس املرجع السابق -4
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 قة:المحور الثاني: الظروف التي تتم فيها الصف

أن تكون هده الظروف طبيعية اعادية(، فالصفقات اليت تتم مثال يف ظل ظروف التصفية حيث يشرتط     
ال تعرب عن القيمة العادلة. ألن البائع يكون جمرب على البيع وكلما زاد ضغط الوقت للعثور على مشرتي  

     كلما زاد التحريف يف القيمة العادلة.

 .العادلةأهداف وأهمية استعمال القيمة المطلب الثالث: 

  األهداف: ـ1

هتدف القيمة العادلة إىل إظهار بنود احلسابات املختلفة بالقيمة األقرب إىل الواقع يف تاريخ امليزانية      
الوحدة  العمومية، حبيث يعرتف بالدخل بعد احلفاظ على القوة الشرائية العامة حلقوق املسامهني يف

التشغيلية للوحدة االقتصادية، فهو يبين على أساس أن الوحدة االقتصادية، أو بعد احلفاظ على الطاقة 
االقتصادية مستمرة يف أعماهلا ألجل غري حمدود، وبالتايل فالقيمة العادلة ال متثل الذي سوف تتسلمه أو 
تدفعه الوحدة االقتصادية يف عملية إجبارية أو مضطرة للبيع، وعليه فإن قيام املنشأة بتطبيق القيمة العادلة 

 عرفة القيمة احلقيقية للوحدة يعود لعدة أسباب أمهها: ملو 

ـ اختاذ قرارات استثمارية وجتارية رشيدة متعلقة ببيع أو شراء االستثمارات، وقرارات االندماج اليت تتم بني    
موثوقية  الوحدات أو قرارات احليازة ا الشراء ( لوحدة ما، حبيث تكون مبنية على معلومات مالية ذات

 ية.عال

  1ـ التخطيط ألعمال املنشأة.  

 ـ إظهار القيمة احلالية لكل من محلة األسهم، املستثمرين واملقرضني.       

                                                                                                       
                                                           

ركات المدرجة في سوق أثر تطبيق محاسبة القيمة العادلة لألدوات المالية على عوائد السهم ـ دراسة تحليلية للش"خالد عبد الرمحن يونس،  -1
ارة ـ اجلامعة اإلسالمية ـ غزة ـ رسالة استكمال ملتطلبات احلصول على درجة املاجستري، قسم:احملاسبة والتمويل ـ كلية التج "لألوراق المالية ـفلسطين 
  . 45: ص ،م 4000ـ  هـ0254فلسطني، 
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ـ إدارة وقياس املخاطر اليت حتيط بالوحدة االقتصادية، حبيث تؤخذ بعني االعتبار املخاطر املالية        
وأسعار  تغريات ذات بعد اقتصادي يف القيم السوقية املتوقعة املالزمة لقرارات االستثمار اليت قد تنجم عن

 العمالت والفوائد ووضع املدينني.

 ـ حتديد كمية رأس املال الذي جيب تكريسه خلطوط األعمال املتنوعة.        

وعليه فإن القيمة العادلة وحماسبتها جاءت لتشكل تغريا نوعيا، من شأنه أن جيعل البيانات املالية     
أكرب الوضع املايل للوحدات االقتصادية، كما أهنا تعزز الشفافية من خالل مساحها بتحديد  تعكس بدقة

  1متطلبات العرض واإلفصاح للمعلومات املالية.

 األهمية: ـ2

 القيمة العادلة فيما يلي: يةأمه تتمثل

  ة؛املتشاهبة خمتلفحتسني إمكانية املقارنة عن طريق جعل األشياء املتشاهبة واألشياء غري  -    

توفر معلومات عن العوائد املتوقعة من األصول واألعباء املفروضة، وهدا بواسطة االلتزامات يف ظل  -    
 ؛ الظروف االقتصادية السائدة

القيمة العادلة تعكس تأثري قرارات اإلدارة مبواصلة االحتفاظ باألصول أو مديونية االلتزامات، وكذا  -    
  ؛أو بيع األصول وتكبد أو تسوية االلتزامات على أداء الكيانقرارات متلك 

 ؛تثبت املكاسب واخلسائر من التغريات يف السعر عندما حتدث -    

 تتطلب معرفة األسعار السوقية اجلارية لتقرير املبالغ املثبتة، وهو ما قد يتطلب استبعاد بعض البنود -    
  ؛ية أو موثوقيةوميكن أن يؤدي هدا حلدوث مشاكل اعتماد

 ؛   معظم اسرتاتيجيات إدارة املخاطر تعكس القيمة العادلة بسهولة تأثريات -     

                                                                                                       
                                                           

  1 - خالد عبد الرمحن يونس، مرجع سبق ذكره، ص: 45.
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 اإلطار المحاسبي لتطبيق القيمة العادلة. :نيالمبحث الثا

، وهذا من خالل عرض كيفية ويف هذا املبحث سوف نقوم بعرض اإلطار احملاسيب لتطبيق القيمة العادلة   
  تقديرها وقياسها وتسويتها احملاسبية. 

 : وثاقة صلة القيمة العادلة واعتمادياتها.المطلب األول

لقد دأب احملاسبون طويال على استخدام قيمة التبادل عند قياس األصول وااللتزامات عند نقطة  -    
املعاملة يف السوق هي الباعث واحلافز :FASBاملقرتح الصادر عن اإلقرار املبدئي، وفقا لبيان القوائم املالية

احملاسيب. ويتقبل احملاسبون يف العادة أسعار التبادل الفعلية باعتبارها قيمة األكثر شيوعا لإلثبات واالعرتاف 
عادلة عند قياس تلك املعامالت، ما مل توجد أدلة مقنعة على غري دلك، و الواقع أن الشرط العادي 

ينبع من استنتاج مؤداه أن السعر املصرح به ال ميثل القيمة العادلة ستخدام القياس خبالف سعر التبادل ال
وقد يكون لدى مدراء كيان ما معلومات تؤدي هبم إىل االعتقاد بأن أصال ما سوف يثبت يف النهاية أنه 

 دفوع يف معاملة تبادل.أكثر قيمة اأو يثبت التزام ما أنه أقل عبئا(، مما يشري إليه السعر امل

ين ذوال يوفر أي من ها ،آخرين ألشخاصكيان ما مهارات خاصة غري متاحة  موظفووباملثل قد ميتلك     
كما ال يوجد سبب   ،املستلم فعليا أواملبدئي خيتلف عن املبلغ املدفوع  اإلقرارللقياس عند  أساسالشرطني 

 اإلقراروثيقة الصلة بالقياسات عند ليات القياس التالية عن النظرة منطقي العتناق وجهة نظر خمتلفة يف عم
 أو األصل عضا إخمت  إذااقل وثاقة  تصبح الاملبدئي  اإلقراراملعلومات اليت تكون وثيقة الصلة عند و  ،املبدئي

  االلتزام لصلة قياس من نوع 

العادلة يف القياس التايل االالحق(  يشعر احملاسبون بعدم االرتياح حيال استخدام القيمة ذلكومع  -     
ويعود أهم سبب لذلك إىل أنه بالنسبة ملعظم األصول يصعب حتديد القيمة العادلة خاصة يف غياب سوق 

 1نشطة.

                                                                                                       
                                                           

  1- د/طارق عبد العال محاد، الجزء الثالث ـ األدوات المالية ـ مرجع سبق ذكره، ص: 025 ـ 026.
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دقيقة، وقياس القيمة  على تقدير يشكل يف جوهره عملية غريويف جمال احملاسبة تبىن عمليات القياس     
الصعوبة، وقد يصل احملاسبون  احلالية ـ كبديل لقياس القيمة العادلة ـ يكسب تقدير قيمة األصل املزيد من

 إىل استنتاجات خمتلفة بشأن توقيت ومقدار التدفقات املستقبلية والتسويات املناسبة لعدم التأكد واملخاطرة
 ضوعي وقابل للتحقق منه متاما. وجيعل هدا من الصعب التوصل إىل مبلغ مو 

يتمتع منوذج قياس القيمة العادلة بوجاهة نظرية ولكنه كثريا ما يفتقر للموثوقية، وكثريا ما يقوم  -    
 اأي بني املالئمة واملصداقية أو املومثوقية(.احملاسبون باملفاضلة بني وثاقة الصلة واالعتمادية 

وتكون للمعلومات صفة وثاقة الصلة عندما تؤثر على القرارات االقتصادية املتخذة بواسطة املستخدمني     
مبساعدهتم على تقييم األحداث املاضية أو إىل احلاضرة أو املستقبلية، وتكون للمعلومات صفة أو 

ستخدمني االعتماد عليها االعتمادية عندما تكون خالية من األخطاء اجلوهرية أو التحيز، ويكون مبقدور امل
 متثل بشكل عادل ما تدعى أهنا متثله، وما ميكن أن يتوقع بشكل معقول أن متثله.يف أهنا 

 وجيب املوازنة بني وثاقة الصلة واملوثوقية، وسوف يتفاوت الوزن املعطي لكل منهما من موقف آلخر     
 1العكس يف مواقف أخرى.ففي بعض املواقف قد تكون وثاقة الصلة أهم من االعتمادية و 

بالكامل  ظرف من الظروف التصفية بأي من وثاقة الصلة أو االعتماديةلك ال ميكن يف أي ذومع      
ولذلك ال ميكن استخدام مفهوم قياس القيمة العادلة يف املواقف واألحوال اليت تكون القيمة السوقية فيما 

 ذج القيمة احلالية املوثوقية املنشودة.لقياسات اخلاصة بنمو غري متاحة أو اليت ال تكون ل

  المطلب الثاني:تقدير القيمة العادلة. 

استخدام القيمة العادلة يشمل تدرجا يتطلب  الذيFASBاألمريكية رأي جملس معايري احملاسبة املالية      
من بيان امعيار(  (50ـ  55ا تالتدرج يوجد يف الفقرا هلذالقيمة العادلة: وامللخص األحداث لتقديرات ل

 :يشمل موضوع الذي و (020الس رقم اجمل

                                                                                                       
                                                           

  1- د/طارق عبد العال محاد، الجزء الثالث ـ األدوات المالية ـ مرجع سبق ذكره، ص: 026.
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Accounting for transfers and servicing of financial  Assets and 

extinguishments of liabilities               

 يلي: ا التدرج ماذوقد تضمن ه  

" األسعار املأخوذة عن السوق يف أسواق نشطة هي أفضل شاهد على القيمة العادلة، وسوف -     
تستخدم كأساس للقياس إذ كانت متاحة، وإذا كانت متاحة فإن القيمة العادلة تكون ناتج: عدد الوحدات 

 التجارية مضروبة يف سعر هدا السوق." 

 مجيع الشروط التالية:فيها  السوق اليت تتوفر بأهنا: النشطةوتعرف السوق      

  ؛مجيع األصناف اليت يتم التعامل فيها متجانسة -    

 ؛اغبون يف التعامل عادة يف أي وقتيتواجد املشرتون والبائعون الر  -    

 ؛تكون األسعار متاحة للجمهور -    

أما إذا مل توجد أسعار السوق هده فيكون التقدير للقيمة العادلة على أساس أفضل املعلومات املتاحة -    
أسعار األصول واخلصوم املماثلة ونتائج يف هده الظروف، وتقدير القيمة العادلة يدخل يف االعتبار 

 تسعري اخليارات، أسعار املصفوفةاألساليب الفنية لتقييم القيمة احلالية للتدفقات النقدية املقدرة. ومناذج 
والتحليل األساسي ايتدرج التحليل األساسي من أعلى إىل حتليل ظروف االقتصادية العامة  إىل حتليل 

 وأوضاع الشركة(. ظروف الصناعة وأخريا حتليل ظروف

ع هدف وتكون أساليب التقييم لقياس األصول و اخلصوم املالية واألصول واخلصوم اخلدمية متفقة م    
القياس للقيمة العادلة، فهده األساليب تتضمن االفرتاضات اليت يستخدمها املشاركون يف السوق يف 

الفائدة  افرتاضات حول معدالت  ذلكتقديراهتم للقيم واإليرادات املستقبلية واملصروفات املستقبلية، ومبا يف 
ملالية واخلصوم اخلدمية بالقيمة العادلة فإن والعجز عن السداد وإعادة السداد والتقلب، وعند قياس اخلصوم ا

 قدير قيمة األصول املطلوبة حاليا من أجل: تو اهلدف ه

 ؛تسوية اخلصوم مع صاحبها -     
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 ؛م إىل منشأة ذات وضع دائن متقارنحتويل اخلصو  -     

تكون على أساس وتقديرات التدفقات النقدية املتوقعة إن استخدمت لتقدير القيمة العادلة فإهنا      
االفرتاضات املعقولة واملؤيدة وكذلك االعرتاضات، ومجيع األدلة املتاحة تؤخذ يف االعتبار عند وضع 

 .تقديرات للتقديرات النقدية املتوقعة

موضوعيا منه، وإذا قدر مدى والوزن املعطى للدليل سوف يتوافق مع الدرجة اليت ميكن هبا التحقق      
فإن احتمال العائدات املمكنة سوف تعترب إما  و التوقيتات للتدفقات النقدية احملتملة،معني سواء للمبالغ أ

من خالل معدل اخلصم املعدل ا طبق مدخل التدفقات النقدية املتوقعة، أو بطريق غري مباشر ذمباشرة إ
 إذا حتددت أفضل تقديرات للتدفقات النقدية.  وذلكباملخاطرة، 

 ة العادلة على مبدأين: وهكذا يقوم تقدير القيم   

 فال شيء آخر يؤخذ به"عادلة مباشرة من األسعار السوقية"إذا أمكن مالحظة القيمة الالمبدأ األول:  *   

 هذهمل ميكن مالحظة القيمة العادلة مباشرة من األسعار السوقية فإنه جيب يف إذا المبدأ الثاني:  *  
 العادلة." احلالة: "استخدام أفضل لألساليب املتاحة، واليت تكون أفضل تقريب للقيمة

Use the available technique that will best approximate fair value 

 كيف يمكن للمحاسب أن يضع تقديرا معقوال للقيمة العادلة عند عدم وجود سوق؟    

قديرات الداخلية للمنشأة للتدفقات النقدية املتوقعة، هي اليت ميكن وقد اعرتف اجمللس طويال بأن الت     
( من بيان 55أن تكون املعلومات الوحيدة املتاحة، واليت ميكن من خالهلا تقدير القيمة العادلة،ويف الفقرة ا

( الحظ اجمللس أن: "األخذ بالقيمة العادلة كهدف لقياس القيمة احلالية ال يعوق 05املفاهيم رقم ا
على أساس توقعات املنشأة، وكأمر عملي فإن املنشأة اليت استخدام املعلومات واالفرتاضات القائمة 

تستخدم التدفقات النقدية يف القياس احملاسيب غالبا ما يكون لديها معلومات قليلة أو ليس لديها معلومات 
لقيمة العادلة ألحد األصول أو عن بعض أو كل االفرتاضات اليت يستخدمها املشاركون يف السوق يف تقييم ا

اخلصوم، يف تلك الظروف ـ فإنه جيب على املنشأة أن تستخدم املعلومات املتاحة دون تكلفة أو جهد غري 
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الزمني يف وضع تقديرات التدفقات النقدية، واستخدام االفرتاضات اخلاصة باملنشأة حول التدفقات النقدية 
عكسية تشري إىل أن املشاركني يف السوق العادلة ـ طاملا توجد بيانات  املستقبلية تكون مطابقة لتقدير القيمة

يستخدمون افرتاضات خمتلفة، فإذا وجدت مثل هده البيانات فعلى املنشأة أن تعدل افرتاضاهتا إلدخال 
 معلومات السوق يف االعتبار."

الثمن الذي يتنقل به أصل أو التزام وقد خلص جملس معايري احملاسبة املالية إىل "أن القيمة العادلة هي      
، ولكن قد يصعب تقديره يف ةمن حائز أو ملتزم إىل آخر، وهدا املبلغ يسهل مشاهدته يف األسواق املستقر 

 من العناصر ميكن تقديرها على أساس توقعات املنشأة، ومع هدا فإن كثري األسواق هذهحالة عدم وجود 
يف ظل غياب دليل بأن املشاركني يف السوق سيكون هلم توقعات مألوفة، و وباستخدام أساليب ومعلومات 

خمتلفة حول التدفقات النقدية، فإن النتيجة تكون التوصل إىل أفضل تقدير للقيمة العادلة "متاح" ويضع 
تاحة يف ظل الظروف ( هدف هو: تقدير القيمة العادلة باستخدام أفضل األدوات امل05بيان املفاهيم رقم ا

ـ فإن التقدير حيتاج إىل حكم ـمع غياب صفقات ملحوظة يف السوق  ــ يعرتف اجمللس بأنهمع هذا القائمة، و 
  صي هام وستكون النتيجة غري دقيقة.شخ

 ـ ما الموقف عندما ال توجد أطراف مستعدة لشراء أصول المنشأة أو يتحملوا التزاماتها؟    

 للقيمة العادلة؟ـ كيف يمكن لمحاسب أن يقوم بتقييم معقول     

( ومشروعات أخرى، وجد جملس معايري احملاسبة املالية أن 05اويف عمله بشأن بيان املفاهيم رقم       
التقييم احملاسيب للقيمة العادلة جيب أن يبدأ مبجموعة من االفرتاضات، و لذلك توجد حاجة إىل إطار 

طار املرجعي هنا توقعات حول كيفية عمل مرجعي ميكن من حتديد العناصر و تطبيق املبادئ، ويعكس اإل
 السوق إذا وجدت واحدة من: 

 ا أو املنشأة اليت تتحمل أحد االلتزامات(. *مشتري األصل:   
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لديه استخدام للصنف حبالته اجلارية والقدرة على استخدامه، فادا كان الصنف ماكينة فانه يفرتض أن     
و جتارة املعدات املستخدمة وبالنسبة للمستثمرين الدين ال يفهمون املشرتي يعمل يف جمال جتارة اإلنشاءات أ

 1يف هدا الصنف فإهنم ليسو جزءا من هدا السوق اكما يذكر اجمللس(.

 أو املنشأة اليت تتحمل أحد اخلصوم(.*مشتري األصل: )    

ألصول الثابتة مثل سيضع الصنف يف أعلى وأفضل استخدام، وهدا االفرتاض له أمهيته اخلاصة بالنسبة ل    
العقارات، ومع هدا فإن املشرتين لألرض يف هده املنطقة يهتمون مبستقبلها بالنسبة للتطور العمراين أو 
التجاري، وحيدد األسعار على هدا األساس، والقيمة العادلة جيب أن تدخل االفرتاضات حول التطور بدال 

 من استمرار العمل يف الزراعة.

 و املنشأة اليت تتحمل أحد اخلصوم(.أ*مشتري األصل: )   

ميكنه احلصول على معلومات معقولة يف حالة الصنف، وحاالت عدم اليقني احمليطة بالتدفقات النقدية     
احملتملة، وبلغة اقتصاديات التمويل ال يوجد عدم متاثل هام يف املعلومات بني طريف الصفقة، فعلى سبيل 

نه يفرتض للمشرتي أن يتمكن يعرف أن هبا تسرب زيت، وأهنا املثال: إذا كان الصنف ماكينة فإ
 استخدمت عدة آالف من الساعات يف اخلدمة. 

 اأو املنشأة اليت تسعى إىل إهناء أو حتمل أحد اخلصوم(.  *مشتري وبائع األصل:    

سوف يعقدان الصفقة يف السوق األكثر مزايا، وبشرط أن يكون له القدرة على الدخول يف هذه     
 السوق. 

 

 

                                                                                                       
                                                           

  1- د/طارق عبد العال محاد،الجزء الثالث ـ األدوات المالية ـ مرجع سبق ذكره، ص: 034 ـ 035.



ملاليةالفصل الثاين                                                    القيمة العادلة وجودة التقارير ا  

 

 
65 

 قياس ومحاسبة تسوية القيمة العادلة.: الثالمطلب الث  

 ـ قياس القيمة العادلة: 1   

 :يشدد املعيار على أن القيمة العادلة تكون قابلة للقياس بشكل موثوق إذا    

 مل تكن قابلية التغيري يف نطاق أو مدى تقديرات القيمة العادلة املعقولة كبرية بالنسبة لتلك األداة.  -     

كان من املمكن تقومي واستخالص احتماالت خمتلف التقديرات الواقعة ضمن النطاق يف تقدير   -     
 القيمة العادلة. 

سها على حنو موثوق فيه بالنسبة لكل األدوات ويوجد افرتاض مسبق بأن القيمة العادلة ميكن قيا      
املالية امبا فيها األدوات بغرض املتاجرة واملتاحة للبيع(، واالفرتاض املسبق ميكن التغلب عليه فيما يتعلق 

 باستثمار يف أداة حقوق ملكية:

 ؛يس هلا سعر سوقي معلن يف سوق نشطل -     

 ؛القيمة العادلة بشكل معقولتقدير ال تصلح معها األساليب األخرى ل -    

تشمل االستثمار الذي يكون يف جوهره أداة حقوق ملكية، مثل حقوق املشاركة اخلاصة بدون  وهذه     
استحقاق حمدد حيث يرتبط العائد بأداء املنشأة، واالفرتاض املسبق ميكن أيضا التغلب عليه فيما يتصل 

  1ليمها.باملشرتي املرتبط بتلك األداة وجيب تسويته بتس

( منصب على القياس املوثوق للقيم العادلة، فيما عدا حاالت وظروف 56أن التشدد يف املعيار ا      
نادرة جدا، ويبدو االستثناء مقصورا على استثمارات حقوق امللكية اليت ليس هلا أسعار معلنة، ويعين دلك 

ا جيب أن تكون قادرة على قياس القيمة أن هناك افرتاض مسبقا بأن كل أدوات الدين وكل املشتقات تقريب
العادلة، حىت إذا تضمن دلك استخدام النماذج وتقنيات التقدير األخرى، وقد سبق وأن أفصحت 

                                                                                                       
                                                           

  1- د/طارق عبد العال محاد، الجزء الرابع ـ القياس والتقييم المحاسبي ـ مرجع سبق ذكره، ص: 505 ـ 502.
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(، 56( حىت قبل صدور وتبين املعيار ا54الشركات عن القيم العادلة لكل األدوات املالية مبوجب املعيار ا
 فإن االفرتاض جيب أن يكون: ذاول

 القيم العادلة ميكن أن تشتق من أجل أغراض قياس بنود امليزانية."  " أن    

 * وعند البحث عن قياس موثوق للقيمة العادلة، ينبغي أن تؤخذ األمور التالية يف االعتبار:    

 ؛لألوراق املالية –األسعار املعلنة و املنشورة يف سوق عامة نشطة  -     

بياناهتا   تقديرها بواسطة وكالة تقدير مستقلة، واليت ميكن تقومي مدخالتأسعار األدوات اليت مت  -     
 ؛موثوق ألهنا آنية من أسواق نشطة بشكل

 ؛سوق أداة مالية مماثلة -      

وعند تقييم األسعار السوقية، يكون من املهم دراسة مستوى النشاط يف سوق ما، وكذلك الكميات     
 1السوق. املتداولة ومدى استقرار وعراقة

ويف معظم األحوال، وتكون املنشأة قادرة على إجراء تقدير موثوق فيه للقيمة العادلة ألداة مالية معينة،     
ويشكل استخدام التقديرات املوثوقة جزءا أساسيا من إعداد القوائم املالية وال يفوض وثوقيتها، ويشرتط 

 ند تقدير القيم العادلة.املعيار اإلفصاح عن األساليب واالفرتاضات املطبقة ع

 * أي األصول وااللتزامات يجب أم تقاس بالقيمة العادلة؟    

لقد خلص جملس معايري احملاسبة املالية يف اململكة املتحدة إىل جانب جلنة التوجيه املشرتكة، حول    
القانونيني، إىل أن قياس األدوات املالية التابعة للجنة معايري احملاسبة الدولية و املعهد الكندي للمحاسبني 

األدوات املالية بالقيم العادلة فكرة آن أواهنا، وتركز تلك االستنتاجات فقط على األصول و االلتزامات 
املالية، ومل تفكر أي من اجلهات الواضعة للمعايري يف تغيري أساس قياس األصول واملطلوبات غري املالية إىل 

                                                                                                       
                                                           

  1- د/طارق عبد العال محاد، الجزء الرابع ـ القياس والتقييم المحاسبي ـ مرجع سبق ذكره، ص: 502.
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اليت طرأت على البيئة االقتصادية خالل العقدين املاضيني،و اليت  القيمة العادلة، ولقد جعلت التغريات
تشمل ازدياد تقلب األسعار مثل: معدالت الفائدة وأسعار صرف العمالت األجنبية، وإدخال املشتقات 

  1وغريها من األدوات املعقدة، موضوع كيفية قياس األدوات املالية موضوعا حرجا.

 العادلة:أساليب قياس القيمة *     

 2أوال: بالنسبة للمعايير المحاسبية الدولية.   

 بني جملس معايري احملاسبة الدولية كيفية قياس القيمة العادلة كما يلي:    

 ؛يعترب السعر احملدد يف سوق نشط أفضل مقياس للقيمة العادلة -      

قريبة من القيمة العادلة، وخاصة بالنسبة إذا مل يتوفر ذلك، يتم تقدير ما إذا كانت القيمة الدفرتية  -      
 ؛للبنود مثل الذمم املدينة والدائنة، واألدوات املالية ذات معدل فائدة متغري

 وقد تستخدم الطرق التالية:     

 ة؛ـ األسعار السوقية احملددة لألدوات املالية املشاهب       

 ؛ـ خدمات التسعري من جهة خارجية       

 التسعري الداخلية؛ـ مناذج        

 ـ التدفقات النقدية املخصوصة؛       

 

 
                                                                                                       

                                                           
 .055 :سبق ذكره، ص مرجعـ  الجزء الثالث ـ األدوات الماليةد/طارق عبد العال محاد، -0
ي ظل األزمة المالية أثر توجه معايير المحاسبة نحو القيمة العادلة على الخصائص النوعية للمعلومات المحاسبية ف"رضا إبراهيم صاحل،  -4

.43ـ  42، ص: 4006، يوليو 25 اجمللد 04جملة كلية التجارة للبحوث العلمية، جامعة اإلسكندرية، العدد رقم  ،"العالمية   
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 1األمريكي. 157ثانيا: بالنسبة للمعيار   

بعد أن كان أول مفهوم للقيمة العادلة يف الواليات املتحدة  4005وقد نشر هذا املعيار يف سبتمرب      
االستثمارية وقد حدد ثالثة طرق لقياس القيمة احملاسبة لألوراق املالية يف جمال  04يف املعيار  ،األمريكية
 العادلة:

 طريقة السوق: -1     

ألصل مشابه أو قابل للمقارنة،  من العمليات احلقيقيةاألسعار املالحظة ومعلومات أخرى منبثقة      
 وهناك تقنيتان:

 ـ سوق متعدد: مشتقة لسلسلة مقارنة.    

تستعمل أساسا بالنسبة للسندات ـ االلتزامات ـ واليت ال تأخذ سعر حمدد ـ مصفوفة التسعري: تقنية رياضية    
 لسند لكن تستعمل من السندات املسعرة.

 :طريقة الدخل -2   

 أو Black – Schlies - Mertonا استعمال منوذج إمتستعمل تقنيات التقييم عن طريق االستحداث،        
  Multieriod Excess Earning      ثنائي احلد ومنوذجمنوذج 

 لبعض األصول املعنوية لتحويل التدفقات املستقبلية إىل مبلغ وحيد مستحدث.    

  طريقة التكلفة: -3      

أو اخلدمة ألصل، حيث تؤخذ التكلفة لشراء أصل  عبارة عن املبلغ الضروري لتعويض قدرة اإلنتاج     
 بديل الستخدام مقارن معدلة بالتدهور ا االهتالك، التدين احملاسيب(.

                                                                                                       
                                                           

لية واالقتصادية الدولية ، امللتقى العلمي الدويل حول األزمة املا"دور محاسبة القيمة العادلة في األزمة المالية العالمية"شعيب شنوف/أمساء زاوي،  -0
  .05ص: ، كلية العلوم االقتصادية وعلوم التسيري، جامعة فرحات عباس ـ سطيف ـ اجلزائر، 4006أكتوبر  40/40واحلوكمة العاملية، يومي 
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ومن الضروري استعمال عدة تقنيات، وجيب ترجيح نتيجة كل تقنية للتوصل إىل تشابه السعر، فقياس      
روف، وجيب أن تكون الطريقة ثابتة، وعند حدوث القيمة العادلة هو النقطة اليت متثل األفضلية يف هذه الظ

 1ر مبادئ املعيار احملاسيب الدويل.تغيري يف التقدير ويكون مالئم عندها يؤخذ يف االعتبا

 2وميكن قياس القيمة العادلة وفقا لعدة أسباب منها:      

تخدم هذه الطريقة يف حالة ـ مبوجب تعديل القيم التارخيية حسب األرقام القياسية لألسعار العامة، وتس    
 وجود اقتصاد متضخم بدرجة عالية.

ـ تكلفة االستبدال أو القيمة الداخلة، واليت تفرتض أن األصول اململوكة قد قيمت بشكل عادل مبوجب    
وهذا يعين إذا ما أرادنا امتالك أصل جديد مثل آلة مثال مماثلة من حيث اإلنتاجية التكلفة االستبدالية، 

عليها فكم سوف أدفع المتالكها، نكون بذلك قد قمنا بقياس األصل املوجود بقيمة عادلة، وهذا  واحلفاظ
 األسلوب مالئم بالنسبة لألصول الثابتة. 

ـ القيمة اخلارجة أو سعر البيع، وهذا األسلوب األكثر مالئمة لقياس األصول املتداولة مثل املخزون     
( أو FIFOاملبنية على أساس التكلفة حسب ا مقارنة بسعر السوق املختار مع التكلفة ،السلعي املعد للبيع

 املتوسط املرجح.

ـ التدفقات النقدية املخصومة ـ ملعرفة القيمة احلالية واستخداماهتا يف حتديد معدل العائد     
 FIFO. الداخلي

 ـ محاسبة تسوية القيمة العادلة:2     

يتم إدراج كل املكاسب واخلسائر الناشئة عن تغريات القيمة العادلة يف قائمة الدخل يف فرتة        
 حدوثها، وتشمل املكاسب و اخلسائر كل من: 

                                                                                                       
                                                           

  1- شعيب شنوف/أمساء زاوي، مرجع سبق ذكره، ص: 05.

 مذكرةمن املهتمني باحملاسبة،  ، دراسة ميدانية لعينة"دراسة مقارنة بين بدائل القياس المحاسبي )التكلفة التاريخية ـ القيمة العادلة("بسمة سويد،  -4
معة قاصدي مرباح ـ ورقلةـ مقدمة الستكمال متطلبات نيل شهادة املاسرت يف العلوم احملاسبية واملالية، ختصص: دراسات حماسبية وجبائية معمقة، جا

  .  54ص:  ،4004جوان 05اجلزائر،
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  ؛يف األصول املالية بغرض املتاجرةاملكاسب واخلسائر احملققة بالفعل، والناجتة من التصرف  -    

لناشئة عن حدوث تغريات يف القيمة العادلة لألصول املالية، وهدا املكاسب واخلسائر غري احملققة و ا -    
 ؛لتاريخ السابق و التاريخ احلايل(بغرض املتاجرة بني تارخيي إعداد القوائم املالية اا

إن التسوية السابقة سوف تطبق عندما ال تكون األداة جزءا من معاملة حتوط، وتسري قواعد معينة يف      
 تستخدم فيها حماسبة التحوط.املواقف اليت 

 االعتراف و اإلفصاح المحاسبي عن القيم العادلة. المبحث الثالث:     

خالل هذا املبحث سوف نعرض االعرتاف والقياس احملاسيب عن القيم العادلة بالنسبة لكل األدوات  من    
العادلة وفاعليتها، ويف األخري التطرق إىل املالية واالستثمارات ومعلوماهتا، ومن مث عرض كيفية حتوط القيمة 

 التغريات يف القيمة العادلة بعد تاريخ امليزانية العمومية.

 .القيمة العادلة اإلفصاح عن: األولالمطلب     

 إفصاح القيمة العادلة.ـ 1       

حبيث يشمل متطلبات اإلفصاح عن اخلسائر االئتمانية SFAS 055ااملعدل لـ 005SFASينص املعيار       
باإلفصاح عن  نشآتملامللغى( على ضرورة قيام اSFAS 003فيما يتعلق بكل األدوات املالية الواردة يف 

القيمة العادلة فيما يتعلق بكلفة األدوات املالية، واليت يكون من املمكن عمليا تقديرها مبا يف ذلك 
االلتزامات، وجيب اإلفصاح عن املعلومات الوصفية املتصلة بالقيمة العادلة لألداة، إذا تعذر إجراء تقدير 

  1للقيمة العادلة دون تكبد تكاليف باهظة.

 003SFASيف هامش واحد، ويركز  SFAS 005و003SFASلبعض الشركات دمج إفصاحات  وجيوز    
 على اإلفصاح عن القيمة العادلة. SFAS 005على املخاطرة بينما يركز 

                                                                                                       
                                                           

  1- د/طارق عبد العال محاد، الجزء الثالث ـ المحاسبة عن االستثمار والمشتقات المالية ـ مرجع سبق ذكره، ص: 555 ـ 555.



ملاليةالفصل الثاين                                                    القيمة العادلة وجودة التقارير ا  

 

 
71 

دمي معلومات عن القيمة العادلة إىل ينص على وجوب تقSFAS 005و SFAS 006والتعديل الوارد يف      
جانب القيمة املرحلة ذات الصلة حىت يتضح ما إذا كانت القيم متثل أصوال أم خصوما، مت اإلفصاح يف 
أكثر من إيضاح وينبغي عرض جدول ملخص حيتوي على البيانات السابقة يف إحدى هده اإليضاحات 

األخرى، وباإلضافة لذلك جيب اإلفصاح عن  SFAS 005مع إجراء إحالة مرجعية ملوضوع إيضاحات 
العالقة بني املبالغ املرحلة وما يتم بيانه يف امليزانية العمومية، وجيب التفرقة بني األدوات املالية "التجارية" 

 اإلفصاح عن القيمة العادلة ألداة مالية مشتقة، جيب عدم جتميعوتلك املصنفة على أهنا "غري جتارية" عند 
أو مع أي أداة مالية مشتقة أخرى إال  القيمة سواء مع القيمة العادلة ألداة مالية غري مشتقة،تلك أو دمج 

 SFAS Interprétation . 56بالقدر الذي يسمح به املعيار

والقيمة العادلة هي سعر التحويل يف معاملة جارية ايف غري حاالت البيع اإلجباري أو التصفية( بني     
هناك  سعر سوقي حمدد متاح جيب استعماله إما إذا كانكان هناك   وإذاطرفني لديهما الرغبة يف إجنازها 

كثر نشاطا وديناميكية من سعر سوقي واحد فإن ما يستخدم منها جيب أن يكون تابعا من السوق األ أكثر
التغاضي عن التأثري احملتمل لبيع املمتلكات الكبرية و/أو اإلصدارات ذات التداول البسيط على وميكن 

السعر السوقي ألغراض هدا البيان أما يف حالة عدم توافر أسعار سوقية حمددة فيمكن االستعانة بأفضل 
  1سس منها:تقدير لإلدارة للقيمة العادلة اعتمادا على بعض األ

 ؛مناذج التسعري املصفوفة -    

 ؛مناذج التسعري اخليارية -    

 ؛ة وفقا للمخاطر اليت تنطوي عليهاص املتماثلة واملضبوطاألدوات املالية ذات اخلصائ -     

تنطوي  األدوات املالية ذات تقنيات التقومي املتماثلة اأي القيمة احلالية( املضبوطة وفقا للمخاطر اليت -     
 ؛عليها

                                                                                                       
                                                           

  1- د/طارق عبد العال محاد، الجزء الثالث ـ المحاسبة عن االستثمار والمشتقات المالية ـ مرجع سبق ذكره، ص: 555 ـ 555.
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وجد أن  وإذاعلى مناذج إلجراءات وخطوات تقدير القيمة العادلة، SFAS 005وحيتوي ملحق اأ( لـ      
السداد والقبض قريبة من القيمة العادلة ال يكون اإلفصاح مطلوبا، وإذا  القيمة املرحلة للمبالغ املستحقة

 باهظة ينبغي اإلفصاح عما يأيت:تعذر إجراء تقدير للقيمة العادلة دون تكبد تكاليف 

 ؛املعلومات الوثيقة بتقدير القيمة العادلة مثل املبلغ املرحل وسعر الفائدة الفعلي االستحقاق-     

 ؛األسباب املربرة لعدم عملية تقدمي القيم العادلة-     

يتعلق باألدوات املالية عنها فيما أية متطلبات أخرى للمبادئ احملاسبية املتعارف SFAS 005غري وال ي      
 ذلك، وتستثين الفقرة املذكورة أنواعا معينة من األدوات املالية مبا يف 5تلك الواردة يف فقرة  باستثناء

املعاشات ومزايا ما بعد التقاعد والتعويض املؤجل والدين امللغى وعقود التأمني وعقود االستئجار والتزامات 
تفي  GAAPتملة يف التعريفات فإن املبالغ احملسوبة طبقا ملتطلبات الضمان وغريها، ورغم التنويعات احمل

 .SFAS 005مبتطلبات 

يتم ذلك إما يف سياق وجيب إجراء إفصاحات فيما يتصل بكل عام مدرج ألغراض املقارنة وجيوز أن     
 1امة.واالفرتاضات اهلالقوائم املالية أو يف اإليضاحات، كما ينبغي أيضا اإلفصاح عن األساليب 

 .اإلفصاح عن معلومات القيمة العادلةـ 2     

االستثمارات اليت و  اإلفصاح عن القيمة العادلة بالنسبة لكل األدوات املاليةSFAS 005يتطلب املعيار     
جتاوز هده املتطلبات بالنسبة  SFAS 003تتم احملاسبة عنها بطريقة حقوق امللكية مستعدة، وألن املعيار 

لالستثمارات احملتفظ هبا للمتاجرة أو املتاحة للبيع، بأن إلزام بتعديل البالغ الواردة يف امليزانية العمومية إىل 
تنطبق على االستثمارات يف SFAS 005القيمة العادلة واإلضافة الوحيدة يف املتطلبات املفروضة يف املعيار 

فإن افصاحات إضافية بالقيمة العادلة تكون مطلوبة، ما  هلذه االستحقاق، وبالنسبةسندات حيتفظ هبا حىت 
مل يطبق االستثناء املقرر يف هدا املعيار اخبصوص عدم عملية احلصول على معلومات القيمة العادلة(، وقد 

                                                                                                       
                                                           

  1- د/طارق عبد العال محاد، الجزء الثالث ـ المحاسبة عن االستثمار والمشتقات المالية ـ مرجع سبق ذكره، ص: 556.
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األصول األقل متطلبات اإلفصاح بالنسبة ملعظم املنشآت غري العامة ذات إمجايل  045SFASاستبعد املعيار 
 1مليون دوالر. 000من 

 المطلب الثاني:تحوط القيمة العادلة.  

 تحوط القيمة العادلة. -1     

هو حتوط مستخدم يف خفض درجة التعرض لتغيري يف القيمة العادلة لكل أو جزء من أصل أو التزام     
معرتف به، أو التزام ثابت غري معرتف به أو التزام ثابت بعملة أجنبية أو ورقة مالية متاحة للبيع، واليت 

 تكون راجعة ملخاطرة معينة. 

 فاعلية تحوط القيمة العادلة. -2    

  قياس فاعلية تحوطات القيمة العادلة: -2-1    

باإلضافة إىل شروط الفاعلية العامة فإنه ميكن افرتاض عدم وجود فاعلية يف عملية تغطية قيمة عادلة     
  فائدة إذا مت الوفاء بكل الشروط التالية:فقط بني أداة مالية تغل فائدة ومبادلة 

 ؛انتهاء صالحية املبادلةتطابق تاريخ استحقاق األداة وتاريخ  -     

 ؛لسعر الفائدة املتغرية للمبادلة عدم وجود حد أدىن أو أقصى -     

شهور أو أقل(الفاصلة بني عمليات إعادة التسعري متكررة بدرجة حتمل على  5-5الفرتة الزمنية ا -    
 2االفرتاض بأن السعر املتغري هو سعر السوق.

احلماية أو التغطية ال يشرتط أن يتطابق بالضبط مع السعر الثابت والسعر الثابت على البند موضع     
  واملتغرية للمبادلة ميكن تغيريها بنفس املقدار فعلى سبيل املثال:للمبادلة فاألسعار الثابتة 
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باملائة ميكن  03 ومبلغ املبادلة املتحصل القائم على سعر ثابت قدره Liborدفعة املبادلة القائمة على     
 باملائة. 05باملائة ومبلغ متحصل مبين على  Libor 00 تغيريها إىل دفعة قائمة على

 عدم فاعلية تحوط أو تغطية القيمة العادلة: -2-2     

إذا أشارت عملية التقومي أن التحوط ليس فعال فإنه جيب عدم اإلقرار بأي تسوية للمبلغ املرحل للبند      
اعتبار من آخر تاريخ مت فيه إثبات وجود فاعلية، وإذا أمكن التعرف على احلدث الذي موضع التحوط 

تسبب يف تغيري الفاعلية ميكن عندئذ تسوية املبلغ املرحل بناء على قيمة التغيري يف القيمة العادلة الذي 
تزام منشأة بعد حدث قبل وقوع ذلك احلدث، وإذا مت وقف عملية تغطية القيمة العادلة بسبب عدم تأهل ال

 1اآلن فإن أي أصل أو التزام مقربة جيب إلغاء اإلقرار به واإلقرار باملكسب أو اخلسارة ضمن املكاسب.

 وقف عملية تحوط القيمة العادلة:  -3     

 جيب أال تستمر املعاجلة احملاسبية لعملية تغطية القيمة العادلة يف حالة وقوع أي مما يأيت:     

 استيفاء املعايري؛عدم  -     

 ة أو بيعها أو فسخها أو ممارستها؛انتهاء صالحية األدوات املشتق -    

 2؛إلغاء التصنيف -    

يف حالة التوقف عن حتوط القيمة العادلة جيوز تصنيف عالقة حتوط جديدة ذات أداة حتوط خمتلفة      
 .055SFASالواردة يف املعيار و/أو بند خمتلف مشمول بالتحوط طاملا مت االلتزام باملعايري 
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  هبوط القيمة: *    

كوسائل لتغطية القيمة العادلة ملتطلبات املبادئ احملاسبية ختضع كافة األصول وااللتزامات املصنفة      
االعتيادية املتصلة هببوط القيمة، ومع ذلك ال ينبغي تطبيق تلك االشرتاطات إال  GAAPاملتعارف عليها 

بعد تسوية املبالغ املرحلة من أجل إجراء حماسبة التحوط اخلاصة باملدة، وحيث أن أداة التحوط تعترب أصل 
ة على البند املشمول أو التزام منفصل فإن قيمتها العادلة ال تؤخذ يف االعتبار عند تطبيق معايري هبوط القيم

 التغطية. بالتحوط أو

 المكاسب والخسائر المتولدة عن عملية التحوط: -4    

 بيان المكاسب أو الخسائر الناتجة عن عمليات تحوط القيمة العادلة: -4-1     

 يكون أسلوب املعاجلة احملاسبية للمكاسب واخلسائر املتصلة بتحوطات القيمة العادلة كما يأيت:      

بالنسبة للبند املشمول باحلماية أو التحوط يتم اإلقرار باملكاسب واخلسائر ضمن املكاسب حىت أن   -    
كانت تدرج يف املعتاد ضمن فئة أنواع الدخل الشامل األخرى يف حالة عدم إسباغ احلماية عليها ــــــ مثال: 

ها مع الدخل إذا كان األخري موضع تغطية املكاسب و اخلسائر املتولدة من ورقة مالية متاحة للبيع يتم دجم
ومحاية ويتم تسوية املبلغ املرحل للبند املشمول بالتغطية حسب املكاسب واخلسائر الناجتة عن البند املشمول 

 بالتغطية واحلماية.

ة وتكون الفروق بني املكاسب واخلسائر املتولدة من البند موضع احلماية وأداة احلماية أو التحوط نابع    
من استعاد مبالغ من تقومي فعالية التحوط أو من عدم الفعالية، وجيب اإلقرار هبده املكاسب واخلسائر ضمن 

   1املكاسب يف الوقت احلاضر.

  من تحوطات القيمة العادلة: ةالمعالجة المحاسبية للمكاسب والخسائر المتولد -4-1      

 واخلسائر على حتوطات القيمة العادلة كما يلي:تكون املعاجلة احملاسبية للمكاسب       
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 ؛ـ على أداة التحوط: يتم اإلقرار هبا وإثباهتا ضمن املكاسب      

 ؛ـ على البند موضح التحوط يتم اإلقرار هبا وإثباهتا ضمن املكاسب      

ا مل تكن حىت لو كانت املكاسب أو اخلسائر سوف تدرج يف املعتاد ضمن أنواع الدخل األخرى إذ     
 ؛موضع حتوط

متاحة للبيع( اليت يتم جتميع وتنظيف القاعدة السابقة على حالة االستثمارات ااملصنفة على أهنا     
تراكم( املكاسب واخلسائر غري احملققة عنها مباشرة يف حقوق امللكية، وذلك يف حالة اختيار هده اأو 

املالية حسبما جييز املعيار احملاسيب الدويل رقم  الطريقة بشكل مناسب بواسطة املنشأة املصدرة للتقارير
 (.56ا

ويف مجيع األحوال بقدر ما تكون هناك فروق بني مبالغ املكسب أو اخلسارة على التحوط والبنود موضع    
عدم فعالية التحوط ويف كلتا احلالتني التحوط، فإن هده ترجع إىل املبالغ املستبعدة من فعالية التقدير، أو إىل 

 1م اإلقرار هبا املكاسب اجلارية.يت

 وكمثال:      

ختيل أن هناك ورقة مالية متاحة للبيع، يتم تعديل مبلغها املسجل مبقدار مبلغ املكسب أو اخلسارة     
الناتج من املخاطرة املتحوط منها، حتوط قيمة عادلة، ويفرتض أن االستثمار برمته مت إجراء حتوط له، ولكن 

 2إجراء حتوط جلزء فقط من االستثمار وميكن بيان دلك كما يلي:من املمكن أيضا 

 التحوط: ورقة مالية متاحة للبيع؛ ـ البند موضع      

 ـ أداة التحوط: عقد خيار بيع آجل؛      

 ـ األساس: سعر الورقة املالية؛       
                                                                                                       

                                                           

  1- ذكره نفس املرجع السابق، ص: 252.
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 سهم من الورقة املالية؛ 000ليها: ـ الكمية املتفق ع      

  ة.: التغيرات في القيمة العادلة بعد تاريخ الميزانية العموميالثالثالمطلب      

مبقتضى املبادئ احملاسبية املتعارف عليها ـ عموما ال تنعكس األحداث اليت تقع بعد تاريخ امليزانية       
املعلومات العمومية ـ يف امليزانية العمومية، ومع هدا فاإلفصاح قد يكون ضروريا حيث أنه إذا ـ مل توجد هده 

فإن التغريات SFAS  003ـ فإن مستخدم القوائم املالية قد يكون مضلال، وبينما مل تأت صراحة يف املعيار
املفرتضة يف القيمة العادلة اليت حتدث الحقة لتاريخ امليزانية، ولكنها سابقة إلصدار القوائم املالية فإنه جيب 

 أن يفصح عنها.

القيمة العادلة ذات داللة على سبب ضمين لتقلبات األسعار، ومن املهم وأحيانا تكون التغريات يف      
اإلشارة إىل أن االخنفاض يف قيمة األوراق املالية املتاحة للبيع املوجودة يف تاريخ امليزانية العمومية، الذي 

لسنة  يوصي بأن نقصا يف القيمة العادلة "غري مؤقت" قد حدث، فإذا كان النقص حدث فعال بعد هناية ا
كما استدل عليه من "أوراق إفالس" حينئذ فإنه يتم اإلفصاح عن احلدث، ولكنه ال ينعكس يف امليزانية 

ـ يتم النظر إىل اهلبوط الالحق على أنه "حدث ، ومع هدا  فإنه ويف بعض احلاالت العمومية لنهاية السنة
األخرى لبند ما يف امليزانية العمومية مل يكن صحيحا، ومن مث  1مؤكد" ويقدم دليال أن التصنيف أو املعاجلة

فإذا كان اهلبوط يف القيمة العادلة لألوراق املالية املتاحة للبيع يف تاريخ امليزانية قد اعترب حماسبيا على أنه 
 مؤقت، ا ومن مث جييء يف التقارير ضمن الدخل الشامل اآلخر(، وكذلك فإن هبوطا يف آخر بعد تاريخ

يوحي بأن اهلبوط يف تاريخ امليزانية العمومية قد كان يف احلقيقة نقصا دائما يف القيمة، ويالحظ  امليزانية قد
 أن أي هبوط آخر يف القيمة بعد هناية السنة ال يقيد يف القوائم املالية، والسؤال الوحيد الذي يوجه هنا:
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ان ينبغي معالجته كنقص دائم في القيمة وليس *ما إذا كان الهبوط الذي حدث قبل نهاية السنة ك    
 تقلبات سوقية مؤقتة؟ 

فإذا كان واضحا أن نقص القيمة يف هناية السنة كان فعال بطبيعته، حينئذ فإنه ينبغي أن تعدل        
ه ذالقوائم املالية لتعكس هده اخلسارة ضمن املكاسب، ويف حالة عدم وجود أساس كايف للوصول إىل ه

إن املسار املناسب للعمل هو عدم تعديل القوائم، ولكن فقط اإلفصاح عن التغري اجلوهري يف اخلالصة ف
القيمة العادلة الذي حدث تاليا لنهاية السنة املالية، وينبغي كذلك أن يكون واضحا لنا أن اهلبوط األخري  

للسنة التالية، وينبغي كذلك  كان يعترب نقصا دائما يف القيمة، وأنه سينعكس يف املكاسب يف القوائم املالية
 أن يكون واضحا لنا أن اهلبوط احلادث قبل هناية السنة مل يكن معتربا نقص دائم يف كذلك الوقت.

أنه عندما تقرر املنشأة بيع ورقة مالية مصنفة  SFASوقد الحظ فريق جملس معايري احملاسبة املالية     
"متاحة للبيع" ذات قيمة عادلة أقل من التكلفة يف هناية السنة، وأهنا ال تتوقع بشكل معقول استعادة القيمة 
قبل حدوث البيع ـ حينئذ فإن ختفيضا بسبب هبوط "غري مؤقت" يتم وصفه، وهدا يكون أكثر ضرورة إذا  

 1لية املتوقعة يف هناية السنة حتدث قبل إصدار القوائم املالية.كانت صفقة البيع الفع
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     الفصل: الصةخ  

لذا اعتمادها ميكننا  إن القيمة العادلة هي مقياس ملعرفة وضع األصول وااللتزامات للوحدة االقتصادية،      
تتمكن من تقدمي تقارير مالية جيدة ، وهذا حىت من معرفة الوضع املايل للمؤسسة واملوقع احلقيقي يف السوق

ألن للقيمة العادلة أثر كبري على جودة التقارير املالية، وهذا لكوهنا تصحح لنا صحة املعلومات اليت حتتويها 
عناصر التقارير من قوائم مالية، بعد إجراء عملية تقدير وقياس لعناصر األصول وااللتزامات املتعلقة 

 باملنشأة.

تغريا نوعيا، من شأنه أن جيعل البيانات حيث أهنا جاءت لتحدث يمة العادلة أمهية كبرية وعليه فللق      
من خالل والوضوح املالية تعكس بدقة أكرب الوضع املايل للوحدات االقتصادية، كما أهنا تعزز الشفافية 

جودة عالية وخالية  ،  وهذا لتقدمي تقارير ذاتبتحديد متطلبات العرض واإلفصاح للمعلومات املاليةقيامها 
 من األخطاء وهلا فعالية.
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 تمهيد:
يف الفصلني السابقني قمنا بتسليط الضوء على القيمة العادلة والتقارير املالية )القوائم املالية(، بالشرح       

والتفصيل وهذا من الناحية النظرية، ويف الفصل الثالث واألخري سنقوم بدراسة ميدانية ملعرفة مدى تأثر التقارير 

 دلة على مستوى مؤسسة ميناء مستغامن.املالية وباألخص القوائم املالية بالقيمة العا

ولتحقيق أهداف الدراسة واإلجابة على اإلشكالية الرئيسية للبحث، وباالجتهاد والتعاون مع حمافظ       

احلسابات األستاذ "مرحوم حممد عالء الدين" قمنا باقرتاح وافرتاض بعض األمثلة للقيم العادلة، وهذا باالعتماد 

 ية املقدمة من طرف مؤسسة ميناء مستغامن.على قيم القوائم املال

وبعد االفرتاض واحلساب واملقارنة بني القيم أجرينا حتليل لنتائج املقارنة والتعليق عليها والتأكد من صدق       

 اختبار الفرضيات.و  االقرتاحات

     

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



غانمالثالث                                     استخدامات القيمة العادلة لدى مؤسسة ميناء مستالفصل   

 

 82 

 

 مستغانم. حول مؤسسة الميناء تاريخية لمحةالمبحث األول:
فهو ضروري لعديد الصناعات الكربى جزء أساسي من البنية التحتية اخلاصة بالنقل، يعد ميناء مستغامن       

اليت تشارك يف التجارة الدولية وهذا من خالل تقدمي خمتلف اخلدمات التجارية وخدمات الصيد البحري، 
سوف نتطرق يف هذا املبحث إىل حملة تارخيية حول مؤسسة ميناء مستغامن ، تضم النشأة والتقدمي واملوقع 

 اجلغرايف مليناء مستغامن. 
 مستغانم. شأة ميناءن ول:المطلب األ

 النشأة الجغرافية للميناء -1
ألنه كان خليجا صخريا حاّدًا ميتّد بني الرأس البحري لصالمندر والرأس البحري خلروبة استخدمه القراصنة  -

  ؛ومن هنا ُسّيت املدينة "مستغامن"م بـ "مرسى الغنائم". 3311القتسام الغنائم، ُسمّي ميناء مستغامن فيما قبل 
 ؛م3333مرت حبلول سنة  123مرت ليصل امتداده إىل  38م، أنشئ أّول رصيف للميناء بطول 3383يف سنة  -
أعلن عنه مشروعا ذا منفعة  م وبعد ثالث سنوات من ذلك3332انطلق أّول مشروع لتهيئة امليناء يف سنة  -

 ؛عامة
 ؛لميناءل حوض لم انتهت مبيالد أوّ 3888م و 3388تلت ذلك أعمال هتيئة ضخمة بني  -
مرت  818م، مّت إنشاء احلوض الثاين برصيف طوله 3883بعد بناء كاسرة األمواج اجلنوبية الغربية للميناء سنة  -

 1؛م3838م وبداية 3833فيما بني هناية 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 

  1- مصلحة تسيري املوارد البشرية ـ التكوين والرتبص ـ مؤسسة ميناء مستغامن، سنة 2838.
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 أساسيا اليوم جزء أصبح يشكلمنذ ذلك احلني يتم تطوير امليناء مبا يتماشى مع متطلبات املنطقة حيث       
 يف تشارك الكربى اليت الصناعات من بالنسبة للعديد ضروري وهو يف املنطقة بالنقل اخلاصة التحتية من البنية

 نقل أروقة عرب املستلمني النهائيني من مقربة اخلدمات جمموعة من استحداث يشجع أنه الدولية إذ التجارة
 متعددة األمناط.

 .مؤسسة ميناء مستغانمل القانونية شأةالن – 2
يقّدم ميناء مستغامن نوعني من اخلدمات: اخلدمات التجارية و خدمات الصيد البحري، وتشرف على       

أنشأت يف    EPE/ EPM/ Spa/ شركة ذات أسهماقتصاديةتسيريه مؤسسة ميناء مستغامن وهي مؤسسة عمومية 
 .م3832 أوت 38الصادر بتاريخ  232 -32قتضى املرسوم التنفيذي رقم إطار إصالح النظام املينائي اجلزائري مب

 
م، اخلدمات والتجهيزات اخلاصة بالديوان الوطين للموانئ 3832من شهر نوفمرب  ابتداءورثت مؤسسة امليناء،       

أسندت  ، كما(SONAMA)وكذلك تلك اخلاصة بالشركة الوطنية للشحن والتفريغ املنحّلة أيضا  (ONP)املنحّل 
   (CNAN)يما قبلم للشركة الوطنية للمالحةإليها من جهة أخرى مهام القطر املوكولة ف

 :فأصبح دورها منوطا مبا يلي
 تسيري أمالك الدولة املينائية واإلنشاءات اخلاصة واستغالل وتنمية امليناء. -
 خدمات الشحن والتفريغ، القطر واإلرساء. احتكار -
على غرار املؤسسات اليت كشفت  االستقالليةم شّقت مؤسسة ميناء مستغامن طريقها حنو 3838فيفري  28يف      

إىل  اجتماعيعن استقرار يف وضعيتها املالية، حيث مت حتويلها مبوجب عقد موثق من شركة عمومية ذات طابع 
شركة تسيري دج حتت احليازة الكاملة ل 23.888.888شركة عمومية اقتصادية/ شركة ذات أسهم رأس ماهلا 

وختضع للقانونني التجاري  B.33.83، حتمل للسجل التجاري رقم SOGEPORTSمسامهات الدولة "املوانئ" 
واملتضمنة للنصوص  3833 جانفي 32الصادرة بتاريخ  88-33و  81-33و  83-33واملدين طبقا ألحكام القوانني 

 338 -33م واملرسوم 3833جانفي  32الصادر بتاريخ  383-33التنظيمية الستقاللية املؤسسات وطبقا للمرسوم 
 م.3833سبتمرب  23الصادر بتاريخ  322-33 م واملرسوم 3833ماي  31اريخ الصادر بت

 1دج. 388.888.888، مّت رفع رأس مال الشركة إىل 2883فيفري  22بتاريخ 
 

                                                 

  1- مصلحة تسيري املوارد البشرية، مرجع سبق ذكره.
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 ميناء مستغانم. مؤسسةتقديم : نيالمطلب الثا
 تعريف المؤسسة  -1

  مؤسسة ميناء مستغامن المؤسسةاسم : 
 مؤسسة عمومية اقتصادية/ شركة ذات أسهمالنظام القانوني للمؤسسة : 
  دج حتت احليازة الكاملة لشركة تسيري مسامهات الدولة "املوانئ" 000 000 500 1: االجتماعيرأس المال

SOGEPORTS 
 م 3832 أوت 38الصادر بتاريخ  232 -32م مبقتضى املرسوم التنفيذي رقم 3832أوت  38: تاريخ التأسيس 
 م. 3838فيفري  28: تاريخ استقاللية المؤسسة 
  27000مستغامن  313: الطريق الرئيسي إىل صالمندر  ص ب: االجتماعيالمقر 
 موالي حممدولقب المدير العام:  اسم. 
 :12 / 33.01.11 (045) هاتف 
  :33.01.15 (045)فاكس 
 :الموقع على اإلنترنت mostaganem.dz-www.port 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

http://www.port-mostaganem.dz/
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 الهيكل التنظيمي العام لمؤسسة ميناء مستغانم -3

 لتنظيميشكل الهيكل ا -3-1

 : اهليكل التنظيمي ملؤسسة ميناء ـ مستغامنـ .(20الشكل رقم )

 

 تدقيق داخلي  العاممساعد مدير 

   

 
 .3102 ـ مستغامنـ ميناء ملؤسسة  خلية التدقيق الداخلي:المصدر

 : شرح الهيكل التنظيمي لمؤسسة ميناء مستغانم -3-1

 : المديرية العامة -3-1-1    

وظيفتها التسيري، املراقبة، التنظيم والسهر احلسن للمؤسسة، ترتب وتراقب مجيع مديريات املؤسسة وتفرض 
 سلطتها عليها وتتكون من:

وهو املمثل الوحيد القانوين للمؤسسة واملسؤول األول يف شكل اهلرم القانوين للمؤسسة حيث  مدير العام:* 
يشرف على مجيع األعمال  اليت تقوم هبا املؤسسة مبشاركة املدراء املنفذين والذين يصغرونه درجة يف هيكل 

 املؤسسة.

 مدير العام            

 مديرية

اجناز 
شارة 
 القيادة

مديرية  
األمن 
 املينائية

مديرية   
االستثمار 

 التجاري

مديرية   
األشغال 
 والصيانة

مديرية  
املالية 

 واحملاسبة

مديرية  
املوارد البشرية 

والوسائل 
 والتكوين
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عده يف اختاذ القرارات املناسبة يف كل ويعترب املستشار القانوين للمدير العام حيث يسامساعد مدير العام:* 
 األعمال اليت هلا صلة باملؤسسة.

: هي على عالقة مباشرة باإلدارة العامة، وتتمثل مهامها يف التأكد يف احرتام إجراءات التدقيق الداخلي* 
 التسيري، وكذلك تدقيق وفحص العمليات واألنشطة املختلفة للمؤسسة.

: هتتم  بتنظيم والتنسيق واملراقبة مجيع الشؤون املرتبطة بتسيري املستخدمني بشرية مديرية الموارد ال -3-1-0    
 والتكوين والوسائل العامة للمؤسسة.

: وهي املديرية املكلفة بتسيري الوضعية املالية للشركة وذلك عن طريق مديرية المالية والمحاسبة -3-1-3   
هداف املسطرة، وإحصاء كل العمليات املالية اليت نفذت وضع ميزانيات حمددة لكل سنة ومدى مطابقتها لأل

 .التجارية املبنية للنشاط التجاريخالل السنة الواحدة، وإمساك الدفاتر 

وهي مديرية خمتصة باألشغال والصيانة ويقصد باألشغال كل  مديرية األشغال و الصيانة: -3-1-4    
للسري احلسن للعمل، واملتمثلة يف توفري اإلنارة ،تعبيد الطرق، بناء  األعمال اليت من شأهنا توفري اإلجراءات املالئمة

 هياكل، النظافة، وإزالة األخطار اليت هتدد سالمة للعمال .

 مديرية االستثمار التجاري -3-1-5    

 :ـــــوتقوم هذه املديرية ب       

 والتخزين(؛تسيري العمليات املرتبطة بعبور البضائع )الشحن، التفريغ،  -

 ؛تسيري أمالك الدولة املينائية -

 املتخصصة؛تسيري اإلنشاءات  -

متابعة تطور تقنيات االستثمار املينائي والبحث عن الوسائل املناسبة إلدماجها بفاعلية داخل  -
 1املؤسسة. 

                                                 

  1- خلية التدقيق الداخلي، مؤسسة ميناء مستغامن، سنة 2831.
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ها من مركز : تقوم بتأمني حركة املالحة )دخول سفن، خروجها، حتويلالمينائية م  األ المديرية -3-1-6        
 رسوها آلخر( وتأمني  احلدود املينائية.

 .انجاز شارة القيادة مديرية -2-0-7
   EGPPM Filiale de l’EPM)) مؤسسة تسيير موانئ و مالجئ الصيد فرع مؤسسة ميناء مستغانم  ـ

تسيري ، مت إنشاء مؤسسة تسيري موانئ ومالجئ صيد مستغامن يف حقيبة شركة 2888يف شهر جانفي       
 .لى شكل فرع ملؤسسة ميناء مستغامنمسامهات الدولة "املوانئ" ع

ومالجئ  املكّرس لبحث تسيري موانئ 2881أوت  31 جملس احلكومة يف انعقادولدت هذه املؤسسة مبوجب       
انئ عن جملس مسامهات الدولة اخلاص بإسناد مو  2881سبتمرب  22الصادر بتاريخ  82الصيد ومبقتضى القرار رقم 

ديسمرب  21الصادر بتاريخ  83ومالجئ الصيد إىل شركة تسيري مسامهات الدولة "املوانئ" ومبقتضى القرار رقم 
ملؤسسة ميناء مستغامن املنعقد يف  االستثنائيالعام  االجتماعاملتعلق بتثمني وتطبيق القرار السابق ومبقتضى  2881

اخلاص بإنشاء هذا الفرع الذي يسهر على تسيري نشاط الصيد مليناء مستغامن و مينائي  2888جانفي  28
 1صالمندر وسيدي خلضر.

 (2112لسنة ) عدد العمال -2
 288امرأة +  23)  319: والعمال المتعاقدونرجال(  123امرأة +  28)   391العمال الدائمون :  - 

 رجال(
 218مسريا و 12إطارا و  18من حيث التدرج يف املسؤوليات إىل  (183)ينقسم عدد العمال الدائمني       
، وكل إداريا 332عامال تْقِنيا و 82عامال منِتجًا و 382إىل االجتماعية فينقسمون ، أما من الناحية املهنية منفذا

 هدا سنلخصه يف اجلداول التالية:
 .2838عدد العمال لسنة  (:10الجدول رقم )          

 النساء الرجال البيان

 31 270 ـ العمال الدائمون

 32 392 ـ العمال املتعاقدون

 3102من إعداد الطالبة باالعتماد على إحصائيات مقدمة من طرف مصلحة التكوين والرتبص ملؤسسة ميناء مستغامن ـ المصدر:        
                                                 

  1 - خلية التدقيق الداخلي، مرجع سبق ذكره.
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 .3102 عدد العمال حسب األصناف لسنة (:24الجدول رقم )        

 األقسام                      

 البيان          

 م  الناحية المهنية االجتماعية  تدرج المسؤوليات ناحيةم  

 اإلداريني التقنيني املنتجني املنفذين املسريين اإلطارات

 023 27 093 391 93 99 العمال الدائمون

 .3102من طرف مصلحة التكوين والرتبص ملؤسسة ميناء مستغامن ـمن إعداد الطالبة باالعتماد على إحصائيات مقدمة  المصدر:   

 مستغانم وتصميمه : الموقع الجغرافي لميناءلثالمطلب الثا

 °12 و°11مشاال وخطي طول  °29و° 22 يقع ميناء مستغامن من اجلهة الشرقية خلليج أرزيو بني خطي عرض
 شرقا وحيتوي على:

 مرت. 0321: بطول كاسرة األمواج -1

 م.03م وعمق 011: مشايل غريب بعرض المدخل البحري للميناء -0

 : وتتكون من حوضني:األحواض -3

 م. 3707م و  9777 هكتار وعمق يرتاوح بني 02ــــ: مبساحة مائية تقدر بالحوض األول -3-1

 م .3733م و  9792هكتار وعمق يرتاوح بني  09ــــ: مبساحة مائية تقدر بالحوض الثاني -3-0

 مرت خطي مقسمة كما يلي: 0 399 حمطات رسو بطول كّلي يصل إىل 01حتوي على  األرصفة: – 4

 (.1مرت خطي )احملطة  007 الرصيف الشمالي الشرقي: -4-1

 (.2و3 ،0مرت خطي )احملطة  203:الرصيف المغرب -4-0

 (.9و 3مرت خطي )احملطة  307:الرصيف الجديد -4-3

 (.2و 2مرت خطي )احملطة  371:رصيف االستقالل -4-4
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 (.7و 9مرت خطي )احملطة  331: الرصيف الجنوبي الغربي -4-5

 م. 227221: مبساحة أرضية التخزي  -5 

 م. 327111: مبساحة مرأب السيارات  -6

 حاوية سنويا.02 111م وقدرة املعاجلة 02 111: مبساحة مرأب الحاويات -7

 ألغراض جتارية. (3)م، تستخدم مثانية خمازن 7 222خمزن مبساحة  09: عددها المخازن -8

 : وتتكون من : طرق والمواصالت -9

 مرت خطي. 2 332: الطريق األرضي -9-1

مرت خطي) كل األرصفة جمهزة خبطوط سكة حديدية متجددة تستخدم مؤقتا  2 727:السكة الحديدية -9-0
 لنقل احلبوب، األنابيب املعدنية...(.
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 دور وآفاق مؤسسة ميناء ـ مستغانم ـ المبحث الثاني:
باعتبار مؤسسة ميناء مستغامن مؤسسة عمومية اقتصادية، تقوم بتسيري أمالك الدولة املينائية واإلنشاءات       

اخلاصة واستغالل وتنمية امليناء، فهي تسعى إىل حتقيق أهداف كما أهنا تتسم مبميزات وخصائص، وهذا ما سوف 
حث إىل جانب عرض التسهيالت املينائية واإلنشاءات املتخصصة وإبراز أهم املشاريع نتناوله يف هذا املب

 والتحديات املستقبلية.
 .ةمؤسسالأهداف وخصائص  ألول:ا المطلب

 أهداف ميناء مستغانم -1
 تأمني أحسن الظروف لعبور البضائع من حيث املّدة الزمنية، النوعية، احلماية والسعر. -
 تقدمي تسهيالت حقيقية )وسائل عبور ومعاجلة وختزين ذات كفاءة عالية(.     -
   1.االقتصادينيكون اآلذان الصاغية الهتمامات املتعاملني  -

 مميزات ميناء مستغانم –2
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 

  1- مصلحة تسيري املوارد البشرية، مرجع سبق ذكره.

 .موقع جيو إسرتاتيجي هام -
 والية 03طرق مواصالت حنو منطقة خلفية تتألف من وفرة  -
 البحرية لتأمني اخلطوط حمطات رسو متخصصة لسفن األداء -

 .املنتظمة
إنشاءات متخصصة ملعاجلة ناقالت احلبوب، السكر، اخلمور  -

 وناقالت الزفت.
 قدرات ختزين مغطاة وغري مغطاة. -
 .محاية جيدة للبضائع -
تنوع طرق تسليم البضائع )السكة احلديدية، الطريق األرضي  -

 .واملساحلة الوطنية(
 .عاملني االقتصادينيبىن فوقية وجتهيزات وفق طموح املت -

  .إطارات وعمال مهيئون ومدربون على عمليات الشحن والتفريغ -

     أيام.  7أيام/ 7سا و  32سا/ 32: ساعات عمل متواصلة -
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 مهام المؤسسة -0
 ؛استثمار وتطوير ميناء مستغامن 
 ؛استغالل اآلالت واإلنشاءات املينائية 
  ؛وحتديث للبىن املينائية الفوقيةإجناز أعمال صيانة وهتيئة  
 ؛إعداد برامج بناء وصيانة وهتيئة للبىن املينائية التحتية بالتعاون مع الشركاء اآلخرين 
 ؛مباشرة عمليات الشحن و التفريغ املينائية 
 ؛مزاولة عمليات القطر، القيادة، اإلرساء وغريها 
  ،اشرة مبوضوع مؤسسة والعقارية ذات الصلة املباشرة أو غري املبالقيام بكل العمليات التجارية، املالية، الصناعية

 .ميناء مستغامن
 .: التسهيالت المينائية و اإلنشاءات المتخصصة لهنيالمطلب الثا

 التسهيالت المينائية  -1

 سا مديرية القيادة امليناء بثالثة سفن قيادة وزورقي إرساء. 32سا/ 32:تؤمنه لإرشاد السف  -1-1     

 حصان . 7011ذات قوة  ISSER 3:تقطر السفن التجارية ليال وهنارا باستخدام قاطرة قطر السف  -1-0     

 اإلنشاءات المتخصصة -0

م، وهي  3232بالرصيف الشمايل الشرقي على مساحة  0939: أنشأت سنة محطة الزفت نفطال -0-1     
 طن سنويا من الزفت. 21 111اجلة طن وقدرة املع 2 711جمهزة بثالث أوعية)أحواض( ذات سعة

 921على مساحة  0939أنشأ سنة صومعة الحبوب التابعة للديوان الجزائري المهني للحبوب: -0-0     

 طن من احلبوب/ساعة لكل منهما. 211طن، وهي جمهزة مبضختني متحركتني مبعدل ضخ  21 111م سعتها  2

م من طرف شركة التسيري والتوزيع الغذائي 2 997على مساحة  0970: أنشأت سنةصومعة السكر -0-3     
طن من السكر غري  09 111أصبحت تسمى فيما بعد شركة تكرير السكر، تصل سعة االستقبال لديهاإىل

 طن سنويا. 021 111املوضب وقدرة العبور إىل 
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 - مؤسسة تسيري موانئ و مالجئ الصيد -فرع مؤسسة ميناء مستغانم ـ 
على شكل فرع ملؤسسة ميناء مستغامن وأموِكَلت إليها مهمَّةم تسيري نشاط  2888جانفي  28إنشاؤها يف مت       

 الصيد مليناء مستغامن وميناَئْي صالمندر وسيدي خلضر.
 

 .لميناءاوتحديات مشاريع  المطلب الثالث:
 .المشاريع المستقبلية للميناء -1

 مشروع إنشاء الحوض الثالثـ 
من أجل مواجهة معوقات امليناء من جهة ونظرا للنمو املتسارع للتبادل التجاري على مستوى امليناء من       

جهة أخرى، أصبحت تنمية امليناء وتطويره بإنشاء احلوض الثالث واقعا حتميا من أجل مواجهة العجز املتوقع 
م من طرف خمترب الدراسات  1998سنة  للقدرات املينائية يف املستقبل القريب. أجنزت أول دراسة للمشروع يف

 .      SOGREAH ALGERIAم من قبل مكتب الدراسات  2833ومت حتيينها يف سنة  LEMالبحرية 
 ا يلي:يسمح هذا املشروع مب

 ؛ألف طن سنويا  900جتارة البضائع املختلفة: أكثر من  -
 ؛مليون طن سنويا جتارة احلبوب: أكثر من -
 ؛ألف حاوية سنويا 400 احلاويات: حوايل جتارة -
 ؛ألف وحدة سنويا  600جتارة الوحدات املتحركة:  -
 ؛عقاب إنشاء حمطة حبرية للمسافرينجتارة املسافرين: عددا مهما من املسافرين وهذا يف أ -

 كما سيسمح هذا املشروع بتوفري عدد مهم من مناصب الشغل املباشرة وغري املباشرة.
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 ةمشروع محطة بحريـ 
حمطة حبرية للمسافرين من أهم انشغاالت امليناء وكذا السلطات احمللية واملركزية حيث أجريت عدة أصبح إنشاء      

 لقاءات ودراسات تناولت هذا املوضوع.
واليت خلصت إىل  LEMم من طرف خمترب الدراسات البحرية  1998أول دراسة هلذا املشروع أجنزت يف سنة      

   SOGREAH ALGERIAأثناء حتيني مكتب الدراسات -م  2833ويف سنة  إمكانية جتسيد فكرة احملطة البحرية.

 وقع اختيار موقع املسمكة احلايل إلجناز مشروع احملطة البحرية.     -لدراسة إنشاء احلوض الثالث
عدة شركات نقل حبري للمسافرين أبدت اهتمامها بفتح خطوط حبرية بني ميناء مستغامن وجنوب إسبانيا و)أو( 

 فرنسا.جنوب 
 صالمندر وسيدي خلضر.  :وسيمشرع يف إجنازه فور ترحيل قوارب الصيد البحري حنو مينائي الصيد

 مركز لعبور املواد اخلطرية يسمح مبعاجلة: هومشروع مرأب الحريق: ـ 
 ؛املواد السائلة القابلة لاللتهاب -
 ؛املواد الصلبة القابلة لاللتهاب -
 ؛املواد احملرِقة )امللِهبة( -
 ؛الساّمة املواد -
 ؛املواد املذيبة )اآلكلة( -
 ؛مواد خطرية أخرى -

 (télésurveillance VTMIS)المراقبة ع  بعد ـ 
هو وضع نظام متكامل ملراقبة وتأمني احلركة البحرية كما يساعد على تبادل املعلومات املرقمنة و محاية مداخل       

  1بعد. امليناء واملنشآت واملناطق احلساسة عن طريق مراقبتها عن
 الميناء الجافـ      

نظرا لتزايد املبادالت التجارية بشكل كبري ومن أجل منع تكدس امليناء، تقدمت مؤسسة ميناء مستغامن بطلب       
إىل السلطات احمللية بغية احلصول على قطعة أرض َتْصلح كبنية أساسية إلنشاء ميناء جاف. يشار إىل أن امليناء 

                                                 

  1- مصلحة تسيري املوارد البشرية، مرجع سبق ذكره.
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طة لتخزين البضائع متصلة مباشرة مع الطرق أو السكة احلديدية الواصلة إىل امليناء البحري اجلاف هو عبارة عن حم
ويستخدم كمركز لتجميع البضائع القادمة من املوانئ استعدادا لتوزيعها إىل اجلهات املوردة. وحيوي امليناء اجلاف كذلك 

ت وخدمات التخليص والتفتيش اجلمركي و هدفه مراكز ختزين وتفريغ البضائع ومراكز الصيانة للمقطورات والشاحنا
 البحرية. املوانئختفيف الضغط على الطاقة التخزينية واملساحة اجلمركية اليت تكتظ هبا 

هكتار  28جيدر بالذكر أن السلطات الوالئية أبدت موافقتها على برجمة منح ميناء مستغامن قطعة أرض من       
مبنطقة الربجية بدائرة عني النويصي إلنشاء امليناء اجلاف مع العلم بأن املنطقة املذكورة جيري حتويلها إىل منطقة نشاط 

 صناعي.
 ميناء مستغانم في مواجهة تحديات المرحلة الجديدةـ 2

د ناجح وإطار حضري بدخول اجلزائر اقتصاد السوق، استطاعت مدينة مستغامن بفضل مينائها إنشاء اقتصا     
 بتشكيل فضاء اجتماعي وتنظيمه حسب منطق التطور ومتاشيا مع الربامج التطبيقية املتعلقة باملدن من نفس الصنف.

أصبحت مدينة مستغامن متلك جدوال وسجال يضم العناصر املؤسسة واملخططة إلسرتاتيجيتها يف التطور، نظرا لتوفرها 
إىل مينائها، ملدينة مستغامن مناطق صناعية، مراكز وجماالت للتبادل التجاري فضاءات على كثافة سكانية كبرية. إضافة 

 ثقافية ومساحات للرتفيه إىل جانب مرافق أخرى.
يف هذا اإلطار يعرف ميناء اجلزائر برامج عصرنة وحتديث وإعادة تأهيل وتسطري عمليات البناء والتهيئة وتدعيم       

يواجه امليناء عدة حتديات ، حبيث ضاءات وقواعد جديدة للتخزين وامتالك وسائل جديدةاملنشآت إضافة إىل إنشاء ف
 تتمثل يف:

 1؛م3733حمدودية عمق األرصفة ب-

 عدم كفاية طول األرصفة ومساحة العبور والتخزين كما هو موضح ف اجلدول التايل:-

 

 

                                                 

  1- مصلحة تسيري املوارد البشرية، مرجع سبق ذكره.
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 طول األرصفة ومساحة العبور والتخزين(:25)رقم  الجدول 

عدد 

 اإلرساء محطات

طول 

 األرصفة

المعايير  

 المتفقة عليها

قيمة 

 النقص

مساحة  

 التخزي  الحالية

المعايير 

 المتفقة عليها

قيمة 

 النقص

 111 م 22 221 م – 312 م0 211 م0 399 01

 م311

271 

 م -022

 3103- 12- 12خلية التدقيق ، مؤسسة ميناء مستغامن  :المصدر             

 (.3102 -3101املخصص ملعاجلة املواد اخلطرية )مسجل يف املخطط التنمويغياب مرأب احلريق -

خارج الوالية( ما أدى إىل  22زورق صيد حيث  027مشكل التزاوج بني النشاط التجاري والصيد البحري )-
 (.01)( حمطات إرساء من مجلة عشرة 12تعطيل) 

 العادلةيم القوائم المالية وعالقتها بالقيمة تقي: المبحث الثالث
أداة قياس من أدوات القياس احملاسيب تستعمل ملعرفة الوضعية املالية للمؤسسة، سوف نقوم  القيمة العادلة باعتبار     

 بتطبيقها على القوائم املالية املقدمة من طرف مؤسسة ميناء مستغامن.
ومن أجل القيام هبذه العملية سوف يتم التطرق يف هذا املبحث إىل تقييم القوائم املالية وعالقتها بالقيمة العادلة     

 من خالل تقدميها ومقارنة قيمها مع القيمة العادلة االفرتاضية.  
 تقديم القوائم المالية لمؤسسة ميناء ـ مستغانمـ.: المطلب األول

( ، واليت تتمثل يف امليزانية 83( من أصل مخسة )81متثل عناصر القوائم املالية وهي ثالثة )املقدمة الوثائق       
 وحسابات النتائج وجدول التدفقات النقدية. 

أصول والذي يضم ، 3103/3102مؤسسة ميناء مستغامن ( ميثل ميزانية أصول 81واجلدول رقم ) ـ الميزانية:         
غري جارية تتمثل يف فارق االقتناء، تثبيتات معنوية وعينية وتثبيتات جيري اجنازها، تثبيتات مالية وضرائب مؤجلة على 
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نالحظ ارتفاع  3102ويف سنة  ،دج 3 311 118 188 38 بــــــ 3103األصل، ويقدر جمموع األصول غري اجلارية لسنة 
 ،دج 3 228 221 283 83بــــــ اجملموع  قدر   حمسوس حيث

وكذا  أما أصول جارية تتمثل يف خمزونات ومنتجات قيد التنفيذ، حسابات دائنة واستخدامات مماثلة        
، وسنة 2832 وهذا بالنسبة لسنةدج 3 831 188 238 88 شاهبها حبيث يقدر جمموع األصول اجلارية بــــاملوجودات وم

 نالحظ ارتفاع كبري،  دج 3 883 133 182 82 بــــــقدرت  2831
 قدر اجملموع بـــــ 2831 أما لسنة 2832لسنة  دج2 121 218 823 88واجملموع العام لألصول قدر مببلغ         

 دج. 883.182.823.88قدر بــــ  2831إىل سنة  2832رتفاع من سنة اوهناك ،  دج 1 323 332 888 81

 
  .3102-3103ميزانية أصول مؤسسة ميناء مستغامن : (26)الجدول رقم             

 وسندات موضوعة موضع معادلة  تثبيتات جيري اجنازها،، تثبيتات ممنوح امتيازها :باقي العناصر واملتمثلة يفأما        
 فهي بدون مبالغ. الضرائب ومشاهبها،املدينون اآلخرون ، قروض و أصول مالية أخرى غري جارية

 

 لو األص مالحظة إجمالي اهتالك رصيد ن 1-ن
 
 

12 311 328   
88 831 388 331 3 
 
 

83 888 211 121 
83 811 828 218  

 
 
 

88 888 888 28 
 

 
 

12 311 28 
88 282 131 383 3 

 
 

33 838 333 181 
21 131 313 383 

 
 
 

88 888 888 28 
 

88 888 888 28 

 
 

11 311 383 
31 818 832 828 3  

 
 

13 232 382 323 
88 128 831 288 3 

 
 

88 888 228 
88 331 113 321 2 

 
 

28 313 138 822 
28 238 238 383 2 

 
 
 

88 888 888 28 
 

88 888 888 28 

 
 
(3.3) 
(3.2) 
 
 
 
 
 
 
(3.1) 
(3.8) 
 
 

 أصول غير الجارية 
 فارق بني االقتناء 

 تثبيتات معنوية 
 تثبيتات عينية 

 أراض   
  مباين  
 تثبيتات عينية أخرى  
 تثبيتات ممنوح امتيازها   

 تثبيتات جيري اجنازها 
 تثبيتات مالية

 سندات موضوعة موضع معادلة   
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 .2832/2831قسم املالية واحملاسبة ملؤسسة ميناء مستغامن  المصدر:

يضم رؤوس األموال  3103 مؤسسة ميناء مستغامن لسنة( والذي ميثل ميزانية خصوم 82للجدول رقم )أما بالنسبة      
  حيث ميثل جمموعها مبلغ نتيجة صافية حصة اجملمع/نتيجة الصافيةالو اخلاصة، عالوات واحتياطات/احتياطات مدجمة 

 دج أي هناك ارتفاع.2.381.888.283.88 فقدرت بــــ 2832بالنسبة لسنة  دج، 3.183.838.333.33
وجمموع اخلصوم غري اجلارية ديون أخرى غري جارية و قروض وديون مالية أما عن اخلصوم غري اجلارية فتتمثل يف       

تتمثل ، أما اخلصوم اجلارية دج338.818.883.13 قدرت بـــــ 2831أما لسنة 2832لسنة  دج 323.881.282.81يقدر بـــــ 
أما سنة  2832لسنة  دج881.233.313.22بــــوتقدر كلها مببلغ  ديون األخرىو ضرائب ، حسابات ملحقةموردون و يف 

 .نقص يف القيمة يف جمموع اخلصوم اجلاريةي وجود أ دج 218.383.382.33قدرت  2831

88 888 888 28 
 

38 331 138 11 

 
 

18 288 818 33 

 
 

18 288 818 33 

 
 
(3.3) 

 مسامهة أخرى مثبتة   
قروض و أصول مالية أخرى غري   

 جارية 
 ضرائب مؤجلة على األصل 

 مجموع األصل غير الجاري  (3) 2 183 123 318 28 3 823 333 823 33 3 228 221 283 83 3 311 118 188 38
 
 

88 388 822 11 
28 838 381 331 
28 331 132 388 

 
 
 

88 381 238 8 
 

23 823 218 188 3 
 

88 888 888 388 
 

23 823 218 388 

 
 

82 822 882 28 
28 222 281 82 
83 322 882 88 

 
 
 

28 188 131 2 
 

23 882 881 228 3 
 

88 888 888 3188 
 

23 882 881 828 

\ 
 

83 812 332 33 
82 383 338 22 
21 328 133 28 

 
 
 

13 828 313 31 

 
 

33 888 238 381 
22 331 231 323  
12 883 822 338 

 
 
 

38 333 223 18 
 

23882 881 228 3 
 

88 888 888 3188 
 

23 882 881 828 

 
(2.3) 
(2.2) 
(2.2.3) 
 
 

 
(2.2.2) 
 
(2.1) 
(2.1.3) 
 
(2.1.2) 

 أصول جارية 
 خمزونات و منتجات قيد التنفيذ

 حسابات دائنة و استخدامات مماثلة
 الزبائن 

 املدينون اآلخرون 
 الضرائب ومشاهبها 

حسابات دائنة أخرى و استخدامات 
 مماثلة 

 هبها ااملوجودات و مش
األموال املوظفة و األصول املالية 

 اجلارية األخرى
 اخلزينة 

 
 مجموع األصول الجارية  (2) 2 813 833 228 32 338 811 823 33 3 883 133 182 82 3 831 188 238 88

 المجموع العام لألصول   8 281 811 333 11 3 338 338 838 81 1 323 332 888 81 2 121 218 823 88
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فقد تقدر  2831، أما بالنسبة لسنة 2832وهذا لسنة  دج 2.121.218.823.33واجملموع العام للخصوم هو       
   دج.883.182.823.13 يقدر بــــ 2831إىل سنة  2832دج، والفرق يدل على وجود ارتفاع من  1.323.332.888.81بـــ

 .2831- 2832  خصوم مؤسسة ميناء مستغامن ميزانية: (10) الجدول رقم             
 1-ن ن مالحظة  الخصوم 

 رؤوس األموال الخاصة 
 راس مال مت إصداره
 (3احتياطات مدجمة )-عالوة و احتياطات
 فوارق إعادة التقييم 

 (3فارق املعادلة )
 (3نتيجة صافية حصة اجملمع )–نتيجة الصافية ال

 ترحيل من جديد –رؤوس األموال خاصة أخرى 
 (1حصة الشركة المدمجة )

 (1حصة ذوي األقلية )

(1.3) 
 
(1.2) 
 
 
(1.1) 

388.888.888.88 
 
 

38.31.322.138.82 
 
 

331.823.813.82 

388.888.888.88 
 
 

323.383.328.28 
 
 

132.823.822.82 
 

 3.183.838.333.33 2.381.888.283.88 (1) 1المجموع 

 الخصوم غير الجارية 
 قروض وديون مالية 

 ضرائب )مؤجلة و مرصود هلا(
 ديون أخرى غري جارية 

 مؤونات و منتجات ثابتة مسبقا 

 
(8.3) 
 
(8.2) 

 
2.281.811.31 

 
 

322.281.883.83 

 
2.281.811.31 

 
 

323.231.288.81 

 338.818.883.13 (8) (2مجموع الخصوم غير الجارية )
 

323.881.282.81 

 الخصوم الجارية 
 موردون و حسابات ملحقة 

 ضرائب 
 ديون األخرى 

 
(3.3) 
(3.2) 
(3.1) 

 
 

31.211.138.12 
323.382.823.32 
282.838.323.18 

 
 

32.882.888.38 
331.822.822.12 
213.313.823.31 

 881.233.313.22 218.383.382.33 (3) (0مجموع الخصوم الجارية )

 2.121.218.823.33 1.323.332.888.81  مجموع العام للخصوم 

 .2832/2831قسم املالية واحملاسبة ملؤسسة ميناء مستغامن  المصدر:
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  :ـ حساب النتيجة     

 مببلغ يصل إىل فقدر 2831 يف أما سنة دج31.183.313.233.82قدر بــــ  2832إنتاج السنة املالية لسنة  -    
 .دج 31.183.313.233.82

فتقدر  2831أما بالنسبة  2832دج وهذا لسنة  75609368.95تقدر حبوايل  إستهالكات السنة املالية -     
 دج. 121817031.31استهالكات السنة املالية بـــــ 

واليت تقدر مببلغ  إستهالكات السنة املالية إنتاج السنة املالية و: ومتثل الفرق بني القيمة املضافة لالستغالل -    
 دج. 3.188.2388.381.88 فقدرت بــــ 2831أما بالنسبة لسنة ، 2832دج وهذا لسنة  1565525919.46

فقدر بـــــ  2831، لسنة 2832وهذا لسنة  دج 866983151.95مببلغ بـــ  فقدر الفائض اإلمجايل عن االستغالل -    
 دج. 960136283.10

كانت خمصصات االهتالك تقدر مببلغ   3103حيث أن ميكن التعبري عنها عن طريق املبالغ واليت تتمثل يف السنة  -    
 .دج092 209 310 ، 72قدر املبلغ بـ 3102أما يف السنة  دج022 992 012 ،12

 39 بــــــتقدر مبلغ  3102،يف السنة  3103يف السنة  دج230 922 292 ،23تقدر مببلغ  تأما خمصصات املؤونا -    

 . دج 99 223 229 ،

قدر مببلغ   3102دج أما يف سنة 227 331، 20 3103رصيد احلساب يف بـبالنسبة خسائر للقيمة  -    
 دج02 312 029، 97بـ

إن املخصصات اهتالكات واملؤونات وخسائر القيمة )نقص يف القيمة(األصول اجلارية وغري اجلارية ارتفعت  -    
هذا االختالف له ،   %23دج حيث سجلت بنسبة 393 320 323، 37 واملبلغ 3103يف  دج 223 072 237، 13بـ
 .مع االحتفاظ ، اإليرادات اسرتجاع االهتالكات واملؤونات ونقص يف القيمة مهية كبريةأ

 دج.  695147459.31بــــ  2831دج، أما لسنة  425678958.54بــــــ  2832يقدر املبلغ لسنة  النتيجة العملياتية -      



تغانماستخدامات القيمة العادلة لدى مؤسسة ميناء مسالفصل الثالث                                      

 

 
101 

 دج. 19670834.62فقدرت بـــ  2831، أما سنة 2832دج لسنة  15065198.05تقدر بـــ  النتيجة املالية -      

 دج440744156.59وتقدر بـــــ  النتيجة املالية و لنتيجة العملياتيةوهي جمموع ل النتيجة العادية قبل الضرائب -      
 دج. 714818293.93فتقدر بـــــ  2831، أما لسنة 2832لسنة 

 2831أما بالنسبة لسنة  2832دج وهذا لسنة  3129714477.07 تقدر بــــ النتيجة الصافية لألنشطة العادية -      

 دج. 553421938.07 فقدرت بـــــ

ـــــ تقدر ب 2831دج، أما لسنة  132.823.822.82 تقدر بـــــ  2832لسنة  النتيجة الصافية للسنة املالية -      
 دج. 5533421938.07

 2831-2832حساب النتائج )حسب الطبيعة ( ملؤسسة ميناء مستغامن  (:10رقم )الجدول     
 

 1-ن ن مالحظة التعيي  
 31.183.313.233.82 3.332.383.322.13  رقم األعمال

 تغري خمزونات املنتجات املصنعة و املنتجات قيد الصنع 
 اإلنتاج املثبت 

 إعانات االستغالل

   

 31.183.313.233.82 3.332.383.322.13 (6.1) إنتاج السنة المالية -1

 املشرتيات املستهلكة 
 اخلدمات اخلارجية و االستهالكات األخرى

(6.2) 
(6.3) 

38596672.12 
83220359.19 

35874044.31 
39735324.64 

 75609368.95 121817031.31  إستهالكات السنة المالية -2

 1565525919.46  (6.4) (2-1القيمة المضافة لالستغالل )-0

 أعباء املستخدمني 
 الضرائب و الرسوم و املدفوعات املشاهبة

(6.5) 
(6.6) 

687554836.93 
42593026.01 

654479095.62 
44063671.89 

 866983151.95 960136283.10 (6.7) الفائض اإلجمالي ع  االستغالل -2

 املنتجات العملياتية األخرى 
 األعباء العملياتية األخرى 

 املخصصات االهتالكات واملؤونات 

(6.8) 
(6.9) 

(6.10) 
(6.11) 

5580708.33 
4502843.05 

274145387.69 
8078698.62 

2322663.78 
3864775.19 

458175487.08 
18413405.08 
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 استئناف عن خسائر القيمة و املؤونات 

 425678958.54 695147459.31 (6.12) النتيجة العملياتية -5

 املنتوجات املالية 
 األعباء املالية

(6.13) 19670834.62 
0 

15065198.05 
0 

 15065198.05 19670834.62  النتيجة المالية -6

 440744156.59 714818293.93  (6+5النتيجة العادية قبل الضرائب )-0

 الضرائب الواجب دفعها عن النتائج العادية 
 الضرائب املؤجلة )تغريات(حول النتائج العادية 

 جمموع منتجات األنشطة العادية 
 جمموع أعباء األنشطة العادية

(6.14) 
(6.15) 

179551083.32 
-18154727.46 

1845431418.92 
1292009480.85 

127778679.52 
 

1676936555.32 
1363965078.25 

 

 3129714477.07 553421938.07  النتيجة الصافية لألنشطة العادية -0

 املنتوجات)يطلب بياهنا(–العناصر غري العادية 
 األعباء )يطلب بياهنا(–العناصر غري العادية 

   

    النتيجة غير العادية -9

 132.823.822.82 5533421938.07  النتيجة الصافية للسنة المالية -11

    الصافية حصة الشركات املوضوعة موضع املعادلة يف النتيجة

    (1النتيجة الصافية للمجموع المدمج )-11

 ومنها حصة دوي األقلية 
 حصة اجملمع

   

    (يستعمل لتقدمي الكشوف املالية املدجمة 3)

 .2832/2831قسم املالية واحملاسبة ملؤسسة ميناء مستغامن  المصدر:

 ـ قائمة التدفقات النقدية:
  المتأتية م  األنشطة العملياتية:تدفقات األموال الخزينة 

أما  3103دج يف السنة  0 302 232 230، 31التحصيالت املقبوضة من عند الزبائن كان رصيد احلساب بـ -
هذا  أن املؤسسة   3102ارتفاع املبالغ يف السنة ، دج 3 132 010 922، 73بـيقدر املبلغ   3102 يف السنة

 الزبائن. حتسنت من حيث التحصيل من
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أما يف السنة  دج230 222 931، 93بـ قدر املبلغ 3103 املبالغ املدفوعة للموردين واملستخدمني يف السنة -
إذ نالحظ تطور ملحوظ يف ما خيص تسديد مستحقات دج   727 227 103، 99بـقدر املبلغ  3102

 . املوردون واملستخدمون
 3103دج يف السنة 0 321 111، 11قدرة بـالفوائد واملصاريف املالية األخرى املدفوعة حيث سجل مبلغ  -

راجع إىل الزيادة يف دج، هناك تغري بالنسبة للفوائد وهذا  0 993 211، 11بـ قدر مبلغ 3102السنة يف،
 التعامالت مع املؤسسات البنكية .

أما يف السنة   3103دج يف السنة  22 137 232 ،31بـ الضرائب على النتائج املدفوعة سجل رصيد حساهبا -
وهذا أن املؤسسة دج، تغري يف املبالغ بشكل ضئيل بالنسبة للسنتني ، 23 022 937، 23بـ قدر املبلغ 3102

 .بائية اجل ملتزمة بتسديد املستحقات
 صافي التدفقات أموال الخزينة المتأتية م  أنشطة العملياتية 

واليت تعرب عن جمموع العناصر املذكورة أعاله وهي العناصر املتعلقة بالنشاط املؤسسة املتداول)العمليايت( واليت تقدر يف 
دج،والذي يعين أن 0 399 329 727، 30بـقدر املبلغ  3102دج، ويف السنة  0 039 773 272 ،13بـ 3103السنة 

 راجع ارتفاع حتصيالت املقبوضة من طرف الزبائن. املؤسسة ارتفعت من قبل األنشطة العملياتية وهذا

 تدفقات أموال الخزينة م  أنشطة االستثمارية 

دج أما يف 90  102 193 ،72بـ 3103املسحوبات عن اقتناء تثبيتات عينية أو معنوية حيث قدر املبلغ يف السنة  -   
  3103مقارنة بالسنة  3102بيتات يف السنة دج، ارتفعت مسحوبات التث 329 792 702 ،19بـقدر املبلغ  3102 السنة

 يف االهتالكات. الزيادةوالذي يرجع إىل من حيث الزيادة يف استثماراهتا تعاملت بشكل أفضل  وهذا يدل أن املؤسسة

قدر الرصيد  3102 يف السنة، 3103دج يف السنة  99 773 002، 92بـحتصيالت األخرى  والذي قدر املبلغ  -   
 . 3102السنة حمسوس يف ارتفاعدج، 230 929 323، 31بـ

 من حيث تثبيتات املالية. ااملسحوبات عند اقتناء التثبيتات املالية نالحظ أن املؤسسة طورت  من اسرتاجتياهت  
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  صافي التدفقات أموال الخزينة المتأتية م  األنشطة االستثمارية 

دج  272 799 393، 92قدر الرصيد بـ 3103هي عبارة عن جمموع العناصر املرتبطة باألنشطة االستثمارية  ففي السنة 
 .دج0 119 203 209 ،00قدر املبلغ بـ 3102،يف السنة

راجع رغم زيادة استثماراهتا إال أن ذلك مل يؤثر يف صايف تدفقات أموال اخلزينة املتأتية من أنشطة االستثمار ، ذلك 
 إىل إسرتاتيجية املؤسسة يف تعامالهتا يف ما خص اقتناء التثبيتات املالية.

 تدفقات أموال الخزينة م  األنشطة التمويلية    
 ،3103دج يف السنة  97 133 272 ،21احلصص وغريها من التوزيعات اليت مت القيام هبا واليت تقدر باملبلغ  -

 دج . 032 332 222 ،22قدر املبلغ بـ 3102أما يف السنة 
 3103دج يف السنة 222 292 392، 23تسديدات القروض أو الديون األخرى املماثلة الذي قدر باملبلغ  -

 .3102دج يف السنة 0 719 179 321 22بـ مبلغ وقدر

 صافي التدفقات األموال المتأتية م  األنشطة التمويلية 

  دج-220 922 729، 33 مببلغ قدره 3103سنةوهي جمموع عناصر املتعلقة بالنشاط التمويل حيث قدر يف ال

 .  دج - 0 322 292 032 70 قدر مببلغ 3102 يف السنة

  تغير األموال الخزينة في األنشطة التشغيلية، االستثمارية والتمويلية 

 3102ويف   دج0 101 933 922، 30بـ3103تغري األموال اخلزينة خالل السنة املالية  واليت قدر مبلغ يف  هي عبارة عن
، وهذا يعين أن خزينة املؤسسة موجبة يف السنتني إال أن تراجعت يف دج 299 303 170 ،22بقدر الرصيد حساهبا 

 س املال العامل موجب وكذلكأوهذا يدل أن املؤسسة غري عاجزة يف التمويل أمواهلا مما يدل أهنا هلا ر ، 3102السنة 

 حتكم يف احتياجات رأس املال العامل
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            3102التدفقات النقدية )الطريقة املباشرة( السنة  قائمة :(29) الجدول رقم        

1-ن  التعيي   المالحظات ن 

 

 

31 230 232 302 0  

93 931 222 230 -  

11 111 321 0 -  

31 232 137 22 -  

 
 

 73 922 010 132 3  
 99 103 227 727 –  

11  211 993 0 –  
23 937 022  23 –  

 

 

 
 تدفقات األموال الخزينة المتأتية م  أنشطة العملياتية

 التحصيالت املقبوضة من الزبائن
 املبالغ املدفوعة للموردين واملستخدمني

 الفوائد واملصاريف املالية األخرى املدفوعة
 الضرائب على النتائج املدفوعة

 تدفقات أموال اخلزينة قبل العناصر غري العادية
ب توضيحها(املرتبطة بالعناصر غري  العادية )جي تدفقات أموال اخلزينة  

13 272 773 039 0  30 727 329 399 0 ياتية )أ(صافي التدفقات أموال الخزينة المتأتية م  األنشطة العمل    

 

 

72 193 102 90 -  

 

92 002 773 99  

 
  11 111 111 221  

12 323 120 31  

   
 

19 702 792 329-   
 

31 323 929 230  
 

11  111 111 321  

   11 111 032 30  

 تدفقات األموال الخزينة المتأتية م  أنشطة االستثمارية 
 املسحوبات عن اقتناء تثبيتات عينية أو معنوية

عنويةالتحصيالت عن عمليات التنازل عن  تثبيتات عينية أو م  
 املسحوبات عن اقتناء تثبيتات مالية

 التحصيالت عن عمليات التنازل عن تثبيتات مالية 
 الفوائد اليت مت حتصيلها عن التوظيفات املالية 

 احلصص واألقساط املقبوضة من النتائج املستلمة
92 393 799 272  00 209 203 119 0 ثمارية )ب(صافي التدفقات أموال الخزينة المتأتية م  األنشطة االست    

المتأتية م  أنشطة التمويليةتدفقات أموال الخزينة   
 التحصيالت يف أعقاب إصدار األسهم 

 احلصص وغريها من التوزيعات اليت مت القيام هبا
 التحصيالت املتأتية من القروض

 تسديدات القروض أو الديون األخرى املماثلة 

 

 
21 272 133 97 –  

 

 

23 392 292 222 -  

 

 
22 222 332 032 -  

 

 

22 321 179 719 0 -  

 

33 729 922 220 -   - 73 032 292 322 0 يلية )ج(صافي التدفقات أموال الخزينة المتأتية م  األنشطة التمو     
التتأثريات تغريات سعر الصرف على السيوالت وشبه السيو   

 تغير أموال الخزينة في الفترة
 أموال الخزينة ومعادالتها عند افتتاح السنة المالية

ومعادالتها عند إقفال السنة الماليةأموال الخزينة   
 تغيرات أموال الخزينة خالل الفترة

 املقاربة مع النتيجة احملاسب

 

 

30 922 933 101 0  

21 990   ٍ200 393  

  

 70 932 322 219 0  

22 170 303 299  

 

 

 
1722 303 299  

70 932 322 219 0  
  

 32 997 129 779 0  
30 922 933 101 0  
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 2112لسنة .: مقارنة القيم المقدمة بالقوائم المالية مع القيم الحقيقية )العادلة(المطلب الثاني
نظرا لعدم اعتماد مؤسسة ميناء مستغامن على أحد أهم أدوات القياس احملاسيب يف تقييم ممتلكاهتا، وهذا حىت       

من معرفة وضعيتها املالية مقرنة بالسنوات املاضية، وتتمثل هده األداة يف القيمة العادلة أو القيمة احلقيقية يف  تتمكن
 السوق، وهدا ما جيعلنا نطرح التساؤل التايل:

ـ هل القيم التي تتضمنها القوائم المالية تعكس القيمة الحقيقية التي يعبر عنها في الواقع )السوق( ألصول 
 سة؟المؤس
مع قيم بعض  ملقارنتهاولإلجابة على التساؤل، قمنا بافرتاض بعض القيم العادلة املتداولة يف السوق حاليا، وهدا        

ـ مستغامن ـ كما هو موضح يف األصول املتواجدة يف القوائم املالية، املقدمة من طرف قسم احملاسبة واملالية ملؤسسة ميناء 
 .اجلداول التالية

للتعبري عن القيمة العادلة السوقية يف الفرتة الزمنية ( يعرب عن القيم اليت مت افرتاضها 11وعليه فاجلدول رقم)        
الراهنة، ومقارنتها مع القيم املقدمة ضمن القائمة املالية، واليت متثل ميزانية األصول ملؤسسة ميناء مستغامن لسنة 

نشأة، واملبالغ املقرتحة قيمتها تقل عن قيمة مبالغ القائمة املالية وهدا ، وهذا ملعرفة الوضعية املالية للم2832/2831
لإلحاطة جبميع جوانب القيمة العادلة عند تطبيقها على أصول املؤسسة، وما مدى تأثري هبوط القيمة العادلة السوقية 

يؤثر هذا على مصداقية ه األصول، ومدى انعكاساهتا على وضعية املؤسسة من مجيع النواحي؟ وإىل أي مدى على هد
املعلومات املالية اليت تتضمنها القوائم املالية، واليت يتم استخدامها يف اختاذ القرارات من طرف احملللني 

 املاليني،املستثمرين، أو مستخدمي القوائم املالية بصفة عامة.  
   .2832للسنة املالية  وهذا ما سنتطرق إليه يف اجلدول التايل
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 2832لسنة مقارنة القيم الواردة يف القوائم املالية مع القيم العادلة االفرتاضية )الوضعية اإلجيابية(  (:11الجدول )   
نقص القيمة 

 الواجب
القيمة المفترضة 

 في السوق
القيمة المحاسبية 

 الصافية
االهتالكات 
 المتراكمة

 البيان التكلفة التاريخية 
 

 
 
 

31.211.888.83 
 

38.828.811.83 
 

1.888.888.88 
 
 

 
 
 

128.888.888.88 
 

223.888.888.88 
 

32.888.888.88 
 
 

 
 
 

121.211.888.83 
   

218.828.811.83 
 

28.888.888.88 
 
 

 
 
 

323.382.232.13 
 

3.288.831.128.88 
 

 ــــ
 
 

 
 
 

822.138.313.28 
 

2.383.238.238.28 
 

28.888.888.88 
 
 

 غري  األصول
 :اجلارية

 مباين ـ 
 تثبيتات عينية أخرىـ 

 

 تثبيتات ماليةـ 

 
 
 

31.822.388.28 
 

32.132.331.28 
 

388.888.888.88 

 
 
 

28.888.888.88 
 

82.888.888.88 
 

288.888.888.88 

 
 
 

11.822.388.88 
 

388.132.331.28 
 

800.000.000.00 

 
 
 

33.332.812.83 
 

28.133.328.21 
 

 ــــ

 
 
 

381.238.888.33 
 

338.822.883.12 
 

3.188.888.888.88 

 :األصول اجلارية
خمزونات و منتجات ـ  

 قيد التنفيذ

 الزبائن ـ  

 األموال املوظفة ـ 
األصول املالية اجلارية و 

 األخرى
   .باالعتماد على املعلومات الواردة يف القوائم املالية املقدمة من طرف مصلحة املالية واحملاسبة ملؤسسة ميناء مستغامن الطالبة من إعداد المصدر:

 بالنسبة للوضعية األوىل:
 الجارية: غير األصول

يف السوق  العادلة املفرتضة  دج، والقيمة121.211.888.83: ـ املباين: إن املبلغ املقدم يف قائمة األصول املالية قدر بـــــ    
   ا نالحظ أن هناك تضخيم يف أحد أصول املؤسسة بنسبة حوايل:، هلذدج 128.888.888.88قدرت بــــ: 

 دج . 31.211.888.83
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دج، أما لقيمة احلالية املتوقعة يف 218.828.811.83ويقدر املبلغ يف القائمة املالية بــــ:  :تثبيتات عينية أخرىـ      
دج، وهدا يعترب نوع من الزيادة غري العادلة بالنسبة لقيمة 223.888.888.88السوق خالل الفرتة الراهنة فقدرت بــــ: 
 دج.38.828.811.83هدا األصل، وعليه فالفرق يقدر بقيمة: 

دج، والقيمة املتوقعة فقدرت  28.888.888.88ة متثل مبلغ: : وهنا القيمة املقدمة ضمن القوائم املاليتثبيتات ماليةـ      
دج، وهدا يدل على أن وجود نوع من التضخيم يف أحد األصول غري اجلارية للمؤسسة. بقيمة  32.888.888.88بــــ: 

 دج. 1.888.888.88

 األصول الجارية:
يف القائمة بــــــ:  قيد التنفيذ نتجاتاملو  خزونات: قدرت قيمة املخمزونات و منتجات قيد التنفيذ ـ     

دج، ومنه فإن الفرق  28.888.888.88دج، أما بالنسبة للقيمة السوقية املعطاة باالفرتاض تقدر بـــــــ: 11.822.388.88
 أن هناك ارتفاع يف القيم املقدمة ضمن القوائم املالية.لنا  مما دج، 31.822.388.28يقدر بــ: 

أما مبلغ هدا األصل  دج،388.132.331.28: القيمة املوجودة ضمن قائمة األصول املالية تقدر بــــ: الزبائنـ      
دج، مما يدل على أن هناك ارتفاع ملحوظ يف القيمة يقدر بـــــ: 82.888.888.88بالقيمة االفرتاضية فقد قدر بـــــ: 

 دج.32.132.331.28

ج، د  800.000.000.00: قدرت قيمتها يف القوائم املالية مبلغ: اجلارية األخرى األصول املاليةو ألموال املوظفة اـ       
مما قد يوضح لنا بأن هناك تضخيم  دج،288.888.888.88 أما عند البحث عن قيمتها السوقية باالفرتاض فقدرت بــــ:

   دج. 388.888.888.88بنسبة تقدر بـــــ: 
  

للتعبري ، 2831( املتضمن املقارنة بني القيم املقدمة يف القوائم املالية والقيم االفرتاضية للسنة املالية 11واجلدول رقم )     
عن القيمة احلقيقية أو السوقية العادلة اليت تتداول يف األسواق يف الوقت احلايل، يفسر لنا وضعية األصول املالية 

يف هده احلالة مبالغ تفوق القيمة املعرب عنها يف القوائم املالية للمؤسسة ولكن بصفة عكسية أو بصورة سلبية، نفرتض 
 املقدمة من طرف مؤسسة امليناء.
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حبيث افرتضنا مبالغ ميكن أن تعكس الصورة احلقيقية ألصول املؤسسة، وهذا دون املساس مبمتلكات           
بالغ خيالية، وهدا فقط لتوضيح كيفية تطبيق أحد املنشأة، ألن األمثلة واملبالغ اليت متثل القيمة العادلة ليست إال م

 أدوات القياس احملاسيب، وما مدى تطبيق حماسبة القيمة العادلة لبعض أصول املؤسسة. 
 وهذا ما سنستعرضه يف اجلدول التايل:

 2832لسنة ( السلبيةالوضعية مقارنة القيم الواردة يف القوائم املالية مع القيم العادلة االفرتاضية ) (:11الجدول )     
نقص القيمة 

 الواجب
القيمة المفترضة 

 في السوق
القيمة المحاسبية 

 الصافية
االهتالكات 
 المتراكمة

 البيان التكلفة التاريخية 
 

 
 
 

- 6.233.509.92 
 

- 10.575.533.09 
 

- 3.000.000.00 
 

 
 
 

380.000.000.00 
 

238.888.888.88 
 

21.888.888.88 
 
 

 
 
 

121.211.888.83 
   

218.828.811.83 
 

28.888.888.88 
 
 

 
 
 

323.382.232.13 
 

3.288.831.128.88 
 

 ــــ
 
 

 
 
 

822.138.313.28 
 

2.383.238.238.28 
 

28.888.888.88 
 
 

 غري  األصول
 :اجلارية

 مباين ـ 
 تثبيتات عينية أخرىـ 

 

 تثبيتات ماليةـ 

 
 

2.322.388.33- 
 

38.132.331.21-  
 

- 100.000.000.00 

 
 

21.888.888.88 
 

120.000.000.00 
 

888.888.888.88 

 
 

11.822.388.88 
 

388.132.331.28 
 

800.000.000.00 

 
 

33.332.812.83 
 

28.133.328.21 
 

 ــــ

 
 

381.238.888.33 
 

338.822.883.12 
 

3.188.888.888.88 

 :األصول اجلارية
خمزونات و منتجات ـ  

 قيد التنفيذ

 الزبائن ـ  

 األموال املوظفة ـ 
األصول املالية اجلارية و 

 األخرى
   .باالعتماد على املعلومات الواردة يف القوائم املالية املقدمة من طرف مصلحة املالية واحملاسبة ملؤسسة ميناء مستغامن الطالبة من إعداد المصدر:
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 بالنسبة للوضعية الثانية:
 الجارية: غير األصول

يف السوق  العادلة املفرتضة  دج، والقيمة121.211.888.83: ـ املباين: إن املبلغ املقدم يف قائمة األصول املالية قدر بـــــ    
    يف أحد أصول املؤسسة بنسبة حوايل: فيض، هلذا نالحظ أن هناك ختدج380.000.000.00قدرت بــــ: 

 دج . - 6.233.509.92

دج، أما لقيمة احلالية املتوقعة يف 218.828.811.83ويقدر املبلغ يف القائمة املالية بــــ:  :أخرىتثبيتات عينية ـ      
غري العادل بالنسبة لقيمة  االخنفاضا يعترب نوع من ذدج، وه223.888.888.88السوق خالل الفرتة الراهنة فقدرت بــــ: 

 دج. 10.575.533.09 -هدا األصل، وعليه فالفرق يقدر بقيمة: 

دج، والقيمة املتوقعة 388.132.331.28: وهنا القيمة املقدمة ضمن القوائم املالية متثل مبلغ: تثبيتات ماليةـ      
يف أحد األصول غري اجلارية  خفيضدج، وهدا يدل على أن وجود نوع من الت 32.888.888.88فقدرت بــــ: 

 دج. - 1.888.888.88للمؤسسة. بقيمة 

 األصول الجارية:
يف القائمة بــــــ:  نتجات قيد التنفيذاملو  خزونات: قدرت قيمة املخمزونات و منتجات قيد التنفيذ ـ     

دج، ومنه فإن الفرق 21.888.888.88دج، أما بالنسبة للقيمة السوقية املعطاة باالفرتاض تقدر بـــــــ: 11.822.388.88
 يف القيم املقدمة ضمن القوائم املالية.اخنفاض  أن هناكلنا  مما دج، -2.322.388.33يقدر بــ: 

أما مبلغ هدا األصل  دج،388.132.331.28: القيمة املوجودة ضمن قائمة األصول املالية تقدر بــــ: الزبائنـ      
ملحوظ يف القيمة يقدر بـــــ:  اخنفاضدج، مما يدل على أن هناك 120.000.000.00بالقيمة االفرتاضية فقد قدر بـــــ: 

 دج. -38.132.331.21

دج،  800.000.000.00: قدرت قيمتها يف القوائم املالية مبلغ: األصول املالية اجلارية األخرىو ألموال املوظفة اـ       
 ختفيضمما قد يوضح لنا بأن هناك  دج،888.888.888.88 أما عند البحث عن قيمتها السوقية باالفرتاض فقدرت بــــ:

   دج. -388.888.888.88بنسبة تقدر بـــــ: 
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 2110.لسنة مقارنة القيم المقدمة بالقوائم المالية مع القيم الحقيقية )العادلة( :المطلب الثالث
 2831لسنة مقارنة القيم الواردة يف القوائم املالية مع القيم العادلة االفرتاضية )الوضعية اإلجيابية(.  (:12الجدول )    

نقص القيمة 
 الواجب

القيمة المفترضة 
 في السوق

القيمة المحاسبية 
 الصافية

االهتالكات 
 المتراكمة

 البيان التكلفة التاريخية 
 

 
 
 

21.333.838.33 
 

33.313.131.21 
 

1.888.888.88 
 
 

 
 
 

128.888.888.88 
 

238.888.888.88 
 

32.888.888.88 
 
 

 
 
 

181.333.838.33 
   

383.313.131.21 
 

28.888.888.88 
 
 

 
 
 

323.382.232.13 
 

3.288.831.128.88 
 

 ــــ
 
 

 
 
 

822.138.313.28 
 

2.383.238.238.28 
 

28.888.888.88 
 
 

 غري  األصول
 :اجلارية

 مباين ـ 
 عينية أخرىتثبيتات ـ 

 

 تثبيتات ماليةـ 

 
 

8.882.822.82 
 

3.882.322.83 
 

888.888.888.88 

 
 

28.888.888.88 
 

32.888.888.88 
 

888.888.888.88 

 
 

28.882.822.82 
 

88.882.322.83 
 

3.188.8888.888.88 

 
 

33.332.812.83 
 

28.133.328.21 
 

 ــــ

 
 

381.238.888.33 
 

338.822.883.12 
 

3.188.888.888.88 

 :األصول اجلارية
خمزونات و منتجات ـ  

 قيد التنفيذ

 الزبائن ـ  

 األموال املوظفة ـ 
األصول املالية اجلارية و 

 األخرى
   .باالعتماد على املعلومات الواردة يف القوائم املالية املقدمة من طرف مصلحة املالية واحملاسبة ملؤسسة ميناء مستغامن الطالبة من إعداد المصدر:

 

 بالنسبة للوضعية األوىل:
 الجارية: غير األصول

يف العادلة املفرتضة  دج، والقيمة 181.333.838.33: ـ املباين: إن املبلغ املقدم يف قائمة األصول املالية قدر بـــــ    
    ، هلدا نالحظ أن هناك تضخيم يف أحد أصول املؤسسة بنسبة حوايل:دج 128.888.888.88السوق  قدرت بــــ: 

 دج . 21.333.838.33
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دج، أما لقيمة احلالية املتوقعة يف  383.313.131.21ويقدر املبلغ يف القائمة املالية بــــ:  :تثبيتات عينية أخرىـ      
دج، وهدا يعترب نوع من الزيادة غري العادلة بالنسبة لقيمة  238.888.888.88السوق خالل الفرتة الراهنة فقدرت بــــ: 
 دج. 33.313.131.21هدا األصل، وعليه فالفرق يقدر بقيمة: 

دج، والقيمة املتوقعة فقدرت  28.888.888.88لية متثل مبلغ: : وهنا القيمة املقدمة ضمن القوائم املاتثبيتات ماليةـ      
دج، وهدا يدل على أن وجود نوع من التضخيم يف أحد األصول غري اجلارية للمؤسسة. بقيمة  32.888.888.88بــــ: 

 دج. 1.888.888.88

 األصول الجارية:
يف القائمة بــــــ:  نتجات قيد التنفيذاملخزونات و : قدرت قيمة املخمزونات و منتجات قيد التنفيذ ـ     

دج، ومنه فإن الفرق  28.888.888.88دج، أما بالنسبة للقيمة السوقية املعطاة باالفرتاض تقدر بـــــــ:  28.882.822.82
 أن هناك ارتفاع يف القيم املقدمة ضمن القوائم املالية.لنا  مما دج، 8.882.822.82يقدر بــ: 

أما مبلغ هدا األصل بالقيمة  دج، 88.882.322.83: القيمة املوجودة ضمن قائمة األصول املالية تقدر بــــ: الزبائنـ      
دج، مما يدل على أن هناك ارتفاع ملحوظ يف القيمة يقدر بـــــ:  32.888.888.88االفرتاضية فقد قدر بـــــ: 

 دج. 3.882.322.83
 3.188.8888.888.88: قدرت قيمتها يف القوائم املالية مبلغ: املالية اجلارية األخرىاألصول و ألموال املوظفة اـ        

مما قد يوضح لنا بأن هناك  دج، 888.888.888.88 دج، أما عند البحث عن قيمتها السوقية باالفرتاض فقدرت بــــ:
   دج. 888.888.888.88تضخيم بنسبة تقدر بـــــ: 
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 2831لسنة مقارنة القيم الواردة يف القوائم املالية مع القيم العادلة االفرتاضية )الوضعية السلبية(. (:12الجدول )       
القيمة نقص 

 الواجب
القيمة المفترضة في 

 السوق
القيمة المحاسبية 

 الصافية
االهتالكات 
 المتراكمة

  التكلفة التاريخية 

 البيان

 
 
 
 31.383.833.32-  

 
23.313.131.28- 

 
 1.888.888.88- 

 
 
 

118.888.888.88 
 

318.888.888.88 
 

21.888.888.88 
 
 

 
 
 

181.333.838.33 
   

383.313.131.21 
 

28.888.888.88 
 
 

 
 
 

323.382.232.13 
 

3.288.831.128.88 
 

 ــــ
 
 

 
 
 

822.138.313.28 
 

2.383.238.238.28 
 

28.888.888.88 
 
 

 :األصول غري  اجلارية
  

 ـ مباين
 
 تثبيتات عينية أخرىـ 
 
 تثبيتات ماليةـ 

 
 

3.882.322.81- 
 

1.882.322.88- 
 

338.888.888.88- 

 
 

21.888.888.88 
 

88.888.888.88 
 

3.838.888.888.88 

 
 

28.882.822.82 
 

88.882.322.83 
 

3.188.8888.888.88 

 
 

33.332.812.83 
 

28.133.328.21 
 

 ــــ

 
 

381.238.888.33 
 

338.822.883.12 
 

3.188.888.888.88 

 :األصول اجلارية
خمزونات و منتجات ـ  

 قيد التنفيذ
 الزبائن  ـ 

األموال املوظفة و ـ 
األصول املالية اجلارية 

 األخرى
   .باالعتماد على املعلومات الواردة يف القوائم املالية املقدمة من طرف مصلحة املالية واحملاسبة ملؤسسة ميناء مستغامن الطالبة من إعداد المصدر:

 

 بالنسبة للوضعية الثانية:
 الجارية: غير األصول

يف العادلة املفرتضة  دج، والقيمة 181.333.838.33: ـ املباين: إن املبلغ املقدم يف قائمة األصول املالية قدر بـــــ    
    ، هلدا نالحظ أن هناك ختفيض يف أحد أصول املؤسسة بنسبة حوايل:دج 118.888.888.88السوق قدرت بــــ: 

 دج . -31.383.833.32
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دج، أما لقيمة احلالية املتوقعة يف  383.313.131.21ويقدر املبلغ يف القائمة املالية بــــ:  :تثبيتات عينية أخرىـ      
دج، وهدا يعترب نوع من النقصان غري العادل بالنسبة لقيمة  318.888.888.88السوق خالل الفرتة الراهنة فقدرت بــــ: 
 دج. -23.313.131.28هذا األصل، وعليه فالفرق يقدر بقيمة: 

دج، والقيمة املتوقعة فقدرت  28.888.888.88لية متثل مبلغ: : وهنا القيمة املقدمة ضمن القوائم املاتثبيتات ماليةـ      
دج، وهذا يدل على وجود نوع من التخفيض يف أحد األصول غري اجلارية للمؤسسة. بقيمة  21.888.888.88بــــ: 

 دج. -1.888.888.88
 األصول الجارية:

يف القائمة بــــــ:  قيد التنفيذ نتجاتامل خزونات و: قدرت قيمة املخمزونات و منتجات قيد التنفيذ ـ     
دج، ومنه فإن الفرق  21.888.888.88دج، أما بالنسبة للقيمة السوقية املعطاة باالفرتاض تقدر بـــــــ:  28.882.822.82

 أن هناك اخنفاض يف القيم املقدمة ضمن القوائم املالية.لنا  مما دج، -3.882.322.81يقدر بــ: 

أما مبلغ هدا األصل بالقيمة  دج، 88.882.322.83: القيمة املوجودة ضمن قائمة األصول املالية تقدر بــــ: الزبائنـ      
دج، مما يدل على أن هناك اخنفاض ملحوظ يف القيمة يقدر بـــــ:  88.888.888.88االفرتاضية فقد قدر بـــــ: 

 دج. -1.882.322.88

 3.188.8888.888.88: قدرت قيمتها يف القوائم املالية مبلغ: املالية اجلارية األخرىاألصول و ألموال املوظفة اـ        

مما قد يوضح لنا بأن هناك  دج، 3.838.888.888.88 دج، أما عند البحث عن قيمتها السوقية باالفرتاض فقدرت بــــ:
 دج. -338.888.888.88 ختفيض بنسبة تقدر بـــــ:
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 الفصل: الصةخ
ميناء مستغامن واليت تضمنها الفصل  خالل الدراسة امليدانية اليت قمنا هبا على مستوى مؤسسة من      

الثالث، وبعد املقارنة اليت قمنا هبا من خالل افرتاض أمثلة وقيم عادلة افرتاضية ميكن القول بأن املؤسسة 
ة عند تقدمي التقارير املالية ملختلف بعيدة نوعا عن الواقع، وهذا ما يؤثر على مصداقية قوائمها املالي

 وخمتلف املستخدمني للقوائم املالية مستخدميها من حمللني ماليني ومستثمرين 
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 خاتمة:

نظرا للظروف االقتصادية الراهنة والتطورات التكنولوجية احلاصلة اليت جعلت من العامل قرية صغرية وأزاحت كل      
احلدود اجلغرافية، مما أدى إىل زيادة عدد الشركات املتعددة اجلنسيات اليت تتطلب قوائم مالية معدة وفق أسس ذات 

مثل ا، وحبكم اختالف هذه الدول يف العديد من األشياء جودة عالية تليب حاجيات عيد الدول اليت تتعامل معه
وأساليب القياس كل هذا يؤدي إىل سعي جملس معايري احملاسبة الدولية إىل  ووحدات القياساللغة،النظم احملاسبية 

تقليص حجم االختالف بوضع معايري حماسبية دولية موحدة، لتحكم عملية القياس احملاسيب وهذا لتنظيم األعمال 
  حملاسبية وتفادي االختالفات واملشاكل.ا

وهلذا فمستخدمي التقارير املالية وخاصة القوائم املالية يبحثون عن قوائم مالية تتسم بالشفافية والوضوح     
دوليا،  دور يف تقدمي معلومات مالية دقيقة وشفافة ضمن القوائم املالية املتعارف عليها  لقيمة العادلةواملصداقية، ول

مبدأ يعتمد عليه يف معرفة جودة التقارير املالية وهذا من خالل تطبيق حماسبة هذه القيمة على القوائم يمة العادلة والق
 لرغم لعدم توفرها على املوثوقية عالية ولكن يف نفس الوقت هي مالئمة عند اختاذ القرارات.املالية للمؤسسة، 

قارير املالية" وهذا ملعاجلة اإلشكالية لعادلة وتأثريها على جودة التومن خالل دراستنا هلذه املذكرة " القيمة ا      
الرئيسية للموضوع اليت تدور حول ما مدى تأثري القيمة العادلة على مصداقية القوائم املالية؟ وجدنا أن للقيمة العادلة 

تمادها ضروري يف املؤسسات اليت تتضمنها القوائم، مما جيعل اعدور فعال وكبري يف صحة وصدق املعلومات املالية 
  االقتصادية ملا تكتسيه من أمهية يف أوساط احملاسبة واملالية. 

 :الدراسة نتائج

 خالل التحليالت النظرية للدراسة استنتجنا مايلي: من   

 تأثر التقارير املالية بالقيمة العادلة وخاصة القوائم املالية. -   

ثبوت أو عدم ثبوت صحة ودقة املعلومات اليت تتضمنها التقارير املالية وبصفة خاصة القوائم املالية بعد القيام  -   
 بتطبيق حماسبة القيمة العادلة وقياس أصول والتزامات املؤسسة بالقيمة العادلة. 
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واءا بالنسبة للسوق أو بالنسبة للقيمة العادلة دور كبري يف معرفة الوضع املايل و احلقيقي للمؤسسة س -    
 للمؤسسات املنافسة األخرى.

 اختاذ قرارات التمويل أو االستثمار يكون سهال عند اعتماد املؤسسة تطبيق حماسبة القيمة العادلة.  -    

 .العادلة بالقيمة املتعلقة املعايري خاص وبشكل احملاسبيةقرارا  -    

 بيع أو تغيري املعدات يكون مضمون وفعال عند تطبيق القيمة العادلة على مشروع ما أو كيان اقتصادي. 

 :الفرضيات صحة اختبار

 تعتبر القوائم المالية أهم عنصر في التقارير المالية الفرضية األولى: 

رئيسي للتقارير املالية، إىل جانب معلومات مالية إىل ماهية التقارير املالية وجدنا املكون ال من خالل التطرق يف حبثنا   
  وغري مالية.

القيمة العادلة أداة من أدوات القياس المحاسبي التي تمكننا من معرفة الوضعية المالية للوحدة  الفرضية الثانية:
 .االقتصادية

القيمة العادلة هي أداة من أدوات القياس احملاسيب اليت ميكن االعتماد عليها ملعرفة  تأكدنا بأن بعد العرض النظري     
 الوضعية املالية للوحدة االقتصادية. وهذا من خالل قياس القوائم املالية للمؤسسة واملتمثلة يف األصول وااللتزامات. 

  ن مجموع القوائم المالية.تطبق القيمة العادلة على األصول وااللتزامات فقط م الفرضية الثالثة:

من خالل ما قمنا به من دراسات نظرية واليت تتمثل يف عرض  اإلطار املفاهيمي للتقارير املالية والقيمة العادلة،      
وكذا الدراسات التطبيقية من اجلانب امليداين تأكدن أنه يتم تطبيق حماسبة القيمة العادلة فقط على األصول 

ع القوائم املالية وهذا على حسب حدود الدراسة اليت قمنا هبا على ىمستوى مؤسسة ميناء وااللتزامات من جممو 
 مستغامن.

 .للقيمة العادلة أثر على القوائم المالية مما يؤدي إلى تراجع نسبة فاعلية استخدامها الفرضية الرابعة:
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ضمنها بالغ وكبري على جودة املعلومات اليت تتوهذا ما بنينا عليه حمور الدراسة ووجدنا أن للقيمة العادلة أثر     
لوثوق يف املعلومات اليت تتضمنها القوائم املالية. وهذا قد يؤدي باملستخدمني واملستفيدين من التقارير املالية إىل عدم ا

ليت تتضمنها هذه التقارير املالية. وهلذا فتطبيق حماسبة القيمة العادلة له أثر كبري على جودة ومصداقية املعلومات ا
 التقارير املالية.

 :التوصيات 

 يف ضوء نتائج الدراسة، نورد التوصيات التالية:    

أمهية احملافظة على استمرارية تطبيق حماسبة القيمة العادلة ومتابعة ما يطرأ بشأهنا من تغريات وتطورات يف املعايري  -  
 الدولية.

العادلة جبميع خصائصها وطرق وأساليب قياسها لدى العاملني يف جمال م تطبيقات حماسبة القيمة ترسيخ مفهو  -  
 احملاسبة.

تطبيق حماسبة القيمة العادلة من خالل تطبيقها على مستوى املؤسسات االقتصادية  العمل على نشر ثقافة -  
 اجلزائرية وهذا متاشيا مع الوضع االقتصادي الراهن.

االهتمام بالتأهيل املهين للعاملني يف اإلدارات املالية للشركات املدرجة يف  خاللتطوير أداء العاملني مهين من  -  
 وبشكل السوق املايل وخباصة معدي التقارير املالية وذلك من خالل عقد دورات تدريبية متخصصة يف املعايري احملاسبية

 .العادلة بالقيمة املتعلقة املعايري خاص

 ملا له من دور فعال يف معرفة الوضع املايل للمؤسسة.ضرورة االهتمام بالتحليل املايل  -  

 املزيد من الدراسات حول القيمة العادلة ملا هلا من أمهية بالغة يف جمال احملاسبة واملالية.  ازإجن -  

 تفعيل وابراز وتطبيق القيمة العادلة على مستوى املؤسسات االقتصادية اجلزائرية الناشطة يف جمال التجارة. -  

 :البحث أفاق 
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التساع وعمق موضوع الدراسة واملتمثل يف "القيمة العادلة وتأثريها على جودة التقارير املالية"، يلزمنا حنن  نظرا    
كباحثون بأن نواصل البحث والدراسة يف جمال القيمة العادلة كونه حديث يف ميدان احملاسبة واملالية، وعليه قمنا 

 لبحث فيها تتمثل يف:بصياغة بعض العناوين حىت يتم ا

 * دور القيمة العادلة على مردودية املؤسسة االقتصادية.      

 حماسبة وقياس القوائم املالية بالقيمة العادلة.*      

 مة العادلة بني الواقع والتحد* التكلفة التارخيية والقي    

 * أثر تطبيق حماسبة القيمة العادلة على املؤسسات اجلزائرية.    



 المراجعقائمة المصادر و 

 الكتب:  ـ4

 المحاسبة لمعايير وفقا المحاسبي اإلفصاح و التقييم و القياس المالية المحاسبة أمحد نور، -   
 .1664مصر، اجلامعية، الدار ،المصرية و العربية و الدولية

 في االستثمار و األداء مراجعة و تقييم ألغراض المالي التحليل لطفي، أمحد السيد أمني - 
 . 2005،مصر اجلامعية، الدار، صةالبور 

 .1614مؤسسة ميناء مستغامن، سنة ، خلية التدقيق الداخلي -     

التقارير المالية ـ أسس اإلعداد والعرض والتحليل وفقا ألحداث د/طارق عبد العال محاد،  -  
ـ  مريكية والبريطانية والعربية والمصريةاإلصدارات والتعديالت في معايير المحاسبة الدولية واأل

 .1666الدار اجلامعية اإلسكندرية، طبعة 

موسوعة معايير المحاسبة ـ شرح معايير التقارير المالية الدولية د/طارق عبد العال محاد،  -  
ـ اجلزء الثالث ـ األدوات  والمصرية ومقارنتها مع المعايير األمريكية والبريطانية والعربية والخليجية

 .1662املالية ـ الدار اجلامعية ـ اإلسكندرية، طبعة 

موسوعة معايير المحاسبة ـ شرح معايير المحاسبة الدولية والمقارنة د/طارق عبد العال محاد،  -   
 ـ  ت املاليةـ اجلزء الثالث ـ احملاسبة عن االستثمار واملشتقا مع المعايير األمريكية والبريطانية والعربية

 .1662 الدار اجلامعية اإلسكندرية، طبعة

، عمادة شؤون املكتبات ـ جامعة امللك تحليل التقارير الماليةد/حممود إبراهيم عبد السالم تركي،  -   
 . مـ1113هـ/1212سعود ـ اململكة العربية السعودية، الطبعة الثانية ـ 

 المحاسبة ،السلطان حممد وسلطان حجاج حامد أمحد تعريب وجيانت ، جريي كيسو دونالد -  
 .   1999 سنة ،السعودية العربية الرياض،اململكة للنشر، املريخ دار األول، اجلزء ،المتوسطة



 للنشر الدولية العلمية لدار، اةالمحاسب نظرية مدخل المحاسبي الفكر تطور حنان، حلوة رضوان -   
 .2001 ،األردن عمان، األوىل، الطبعة والتوزيع، للنشر الثقافة ودار والتوزيع

 دار .المحاسبة نظرية فال، حممد ولد وإبراهيم كاجيجي أمحد علي خالد شرويدر تعريب ريتشارد -  
 .1662ة، السعودي العربية اململكة الرياض، للنشر، املريخ

 . 1116، دار الساللسل للنشر والتوزيع ـ الكويت ـ طبعة نظرية المحاسبةعباس مهدي الشريازي،  -  

 .1612 مصلحة تسيري املوارد البشرية ـ التكوين والرتبص ـ مؤسسة ميناء مستغامن، سنة -    

، دار امليسرة تحليل القوائم المالية مدخل نظري وتطبيقيمؤيد راضي خنفر غسان فالح املطارنة، -  
       . 1662عمان ـ األردن ـ سنة  ـ للنشر والتوزيع والطباعة ـ

  الرسائل والمذكرات والمجالت: -0

دراسة مقارنة بين بدائل القياس المحاسبي )التكلفة التاريخية ـ القيمة "بسمة سويد،  -    
مقدمة الستكمال متطلبات نيل شهادة  مذكرة، دراسة ميدانية لعينة من املهتمني باحملاسبة، "العادلة(

لعلوم احملاسبية واملالية، ختصص: دراسات حماسبية وجبائية معمقة، جامعة قاصدي مرباح ـ املاسرت يف ا
 .1611 جوان14،ـ اجلزائر ورقلة

"أثر تطبيق محاسبة القيمة العادلة لألدوات المالية على عوائد السهم خالد عبد الرمحن يونس،  -   
رسالة استكمال ملتطلبات ، المالية" ـ دراسة تحليلية للشركات المدرجة في سوق فلسطين لألوراق

احلصول على درجة املاجستري، قسم:احملاسبة والتمويل ـ كلية التجارة ـ اجلامعة اإلسالمية ـ غزة ـ فلسطني، 
 م. 1611ـ  هـ1241

دور تبني معايير اإلبالغ المالي الدولية الموجهة نحو القيمة "د/صفاء امحد العاين،أ/مىن كامل،  -   
املؤمتر العريب السنوي العام األول، واقع مهنة احملاسبة بني  ،"األزمة المالية العالمية العادلة في

 ،جامعة الدول العربية ـ بغداد ـ مجهورية العراق.1612ابريل  12/14التحديات والطموح، يومي



لتقى ، امل"دور محاسبة القيمة العادلة في األزمة المالية العالمية"شعيب شنوف/أمساء زاوي،  -    
، كلية 1661أكتوبر  16/11العلمي الدويل حول األزمة املالية واالقتصادية الدولية واحلوكمة العاملية، يومي 

 .العلوم االقتصادية وعلوم التسيري، جامعة فرحات عباس ـ سطيف ـ اجلزائر

 الضرورية المعلومات عن لإلفصاح كأداة المالية القوائم داللة مدى"،الشلتوين زهدي فايز -    
 على احلصول ملتطلبات استكماال التجارة بكلية مقدمة رسالة،"المالية القوائم الالزمة لمستخدمي

 .2005 ،بغزة اإلسالمية اجلامعة والتمويل، احملاسبة يف املاجيسرت درجة

 الجرائد: -4

حي البساتني بئر مراد رايس ص ـ ب املطبعة الرمسية ، 11اجلزائرية، العدد للجمهورية اجلريدة الرمسية  -
 .1662مارس  13ه املوافق لــــ 1246ربيع األول  12يف  –اجلزائر  – 442

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 الملخص:

ملا تكتسيه من تعاجل هذه الدراسة موضوع دراسة القيمة العادلة وتأثريها على جودة التقارير املالية        
أمهية كبرية، وكون املؤسسات االقتصادية حتتاج إىل معرفة وضعيتها املالية احلقيقية ملواصلة حتقيق أهدافها 
اليت سطرهتا يف إسرتاتيجية ممارسة نشاطها من ربح واستمرارية وبقاء يف السوق، فهي حتتاج إىل قياس 

يمتها يف السوق باملقارنة مع املنشآت االقتصادية أصوهلا والتزاماهتا بطريقة مثلى متكنها من تقدير ق
اليت تقيس لنا أصول والتزامات القياس احملاسيب وهي القيمة العادلة أدوات األخرى، وهذا باستعمال أحد 

املؤسسة وهذا لتقدمي التقارير املالية اليت تتضمن معلومات مالية بصورة صحيحة وشفافة وواضحة اليت 
 ارات املتعلقة بقرارات االستثمار والتوسع والتنمية.متكننا من اختاذ القر 

 التقارير املالية، القوائم املالية. القياس احملاسيب،القيمة، القيمة العادلة، الكلمات المفتاحية:
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