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قل م س و قل م ذكر من   .إ

ط جميع دفعةإ سي ال ومراقبة تدقيق ماس الثانية السنة قسم   .2019ـ2018لبة

بية   .ذ



وتقدير   : شكر

وت وا العزة لھ الذي إ املستقيم الصراط إ خ و ول الفضل صاحب إ ل ز ا بالشكر أتقدم

س ا سماء ولھ وت، واملل امللك يده   و

تو  ع وجل عز هللا املذكرةإ ذه اتمام   .فيقھ

العلم طلب وراء س من ل ل نافعا علما ون ي أن منھ   .راجيا

ميل با والعرفان متنان ي معا ل ل امل ا شكري ل بجز أتوجھ كما   ـ
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أن يفوت بالذكروال وأخص السكر ر تكر مؤسسة موظفي   اشكر

للمذكرة" فيصل"ستاذ التطبيقي انب ا انجاز مساعدتھ   ع

الطيبة املعاملة   .وع

ألعز ي وامتنا تقديري بخالص أتوجھ   كما

ي ساعد من ل ول م عاو و م يع ع ي   صديقا

العمل ذا واتمام انجاز ع عيد أو ب قر   .عن
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  : مقدمة

العمومية للمؤسسة ي العقال سي ال اما عنصرا ل ش املردودية أصبحت لـةـ ي ال اعـادة عد زائر ا

ايـــة مــع تجســـدت ــ وال صــالحات ـــد ع يــات الثماني ــ زائـــر ا دخلــت حيــث ـــة، زائر ا للمؤسســات املاليــة

قتصادية العمومية املؤسسات استقاللية وم مف ة العشر   .تلك

وعمليـ تطـورات ـة زائر ا املؤسسـة عرفـت املرحلـة، ـذه إ الوصول قبل مؤسسـاتولكن فمـن يح ـ ت ات

وتمـــارس قتصـــادية السياســـة دمـــة و ـــة املركز القـــرارات لتنفيـــذ أداة تمثـــل وطنيـــة ات شـــر ـــ إ ذاتيـــا ة مســـ

تخــــدم سياســــة إطــــار ــــ ــــداف أ لتحقيــــق ســــ و والوصــــاية املركــــزي ــــاز ل املباشــــرة الرقابــــة تحــــت شــــاطات

العام   .الصا

ــــ بجديــــة تفكــــر أن زائــــر ا ــــ ع وكــــذافــــرض التحــــدي ظــــل ــــ وآلياتــــھ الســــوق ن قــــوان ــــ إ ضــــوع ا ضــــرورة

ن ت أن ا عل فرض فقد ة زائر ا املؤسسات ا م عانت ال املا انب با املحدقة املالية واملخاطر ل املشا

ي ال إعــادة ــ ترك ــان نــا ومــن ة ســتمرار و البقــاء ــ ع ا قــدر يــان ت ــ وع املنافســة ــ ع قــادرة ــا ــأ ع لــة

املؤسســة قــدرة ــ ع ــ ع ــ أسا كمؤشــر املردوديــة واعتمــاد قتصــادي للــدور ــة ولو بمــنح ــداف تحديــد

تقيـــيم مـــن تمكننـــا كمــا الضـــعف ونقـــاط القـــوة نقــاط نحـــدد أن ســـتطيع ـــا خالل فمــن ســـتمرار و التقـــدم ــ ع

ا سيول جانب من للمؤسسة املا ل ي   .ال

املردوديـــــة دراســـــة إن القـــــوةــــــ نقـــــاط شـــــاف واك بـــــؤ الت عمليـــــة عـــــن عبـــــارة ـــــو قتصـــــادية للمؤسســـــة املاليـــــة

ــل و ور، التــد ــق طر ـ ــا أ أم جيــدة ماليـة ة ــ ب تتمتــع انـت إذا مــا يــان ت التـا و املؤسســة، ــ والضـعف

و  املستقبل، خطار ة بمواج ا ل سمح ومستمرة دائمة املؤسسة ا تحقق ال املردودية اذه قـدر كـذلك

ــــا ل يضــــمن والـــذي املؤسســــة ــــ الـــداخ النمــــو انيــــات بإم يؤشـــر املردوديــــة مــــن عاليـــة ات مســــتو تحقيــــق ـــ ع

املاليـــة املردوديـــة تحليـــل يمكـــن حيـــث اقتصـــادية، مؤسســـة أي لوجـــود ـــ سا ـــدف ال ـــو و ســـتمرار انيـــة ام

امل ا ن ت دولية ية محاس معاي وفق ية س ال ا مؤشرا قتصاديةوحساب   .ؤسسات

املعلومـــات انتـــاج ـــ وحقيقـــي جـــذري تحـــول ـــو وإنمـــا ســـيط ال بـــاألمر س لـــ املعـــاي ـــذه ـــ إ نتقـــال أن حيـــث

ـ واملتن ة ـ الوا ثـار مـن العديـد بعـھ وت ل واملشـا ات الصـعو مـن الكث ھ شو و ا ع فصاح و ية املحاس

ا ل شـ ـ غ ،مثـل املعـاي محتوى خالل من وكـذلكا ـا ع فصـاح الواجـب املعلومـات ـم و املاليـة لقـوائم

ســ ة ــ خ ــذه باعتبــار املؤسســة ــ ع التحــول ــذا ل املــا ثــر ــا م أ ولعــل متوقعــة ــ وغ خفيــة أخــرى آثــار

ن عنصـر م أ مراقبة خالل من ثر ذا يتج وقد ن م املسا ثروة عظيم و ح الر تحقيق إ و بالدرجة

املردوديــةــ ــ و أال امــة ماليــة ســبة شــكالن واللــذان اصــة، ا مــوال و يجــة الن مــا و املؤسســة حســابات

واملؤسســــات البنـــوك ــــ وح ن محتملـــ ن ثمر ومســــ ن حـــالي ن م مســــا مـــن ين، ــــ الكث أنظـــار محــــظ ـــا و املاليـــة



 

  ب 

أداء ــ قــوة تمثــل ــا أل ســب ال ــذه ومراقبــة حســاب ــ ع ر ســ ــ ال يجــةاملاليــة ن ــا قيم مــن ــد وتز املؤسســة

ا وتراكم وة ال خلق   .ع

التالية سية الرئ الية ش طرح يتم سبق ما ع ناءا   : و

مردوديــــة ــــ ع أثــــر املعــــاي ــــذه ل ــــل و الدوليــــة ية املحاســــ املعــــاي وفــــق املاليــــة املردوديــــة حســــاب يمكــــن كيــــف ــــ

؟   .املؤسسة

م ز ت سية الرئ الية ش خالل امن م ساؤالت ال من   : جموعة

؟ املؤسسة ا مي أ مدى وما ا محددا وما املالية باملردودية نقصد ماذا   ـ

؟ املحلية ية املحاس لألنظمة كبديل ا ن ت مية وأ رات م وما الدولية ية املحاس باملعاي نقصد ماذا   ـ

ــو ومــا ــا ف تــؤثر أن يمكــن ــ ال املعــاي ــ ومــا الدوليــة ية املحاســ معــاي بتطبيــق املاليــة املردوديــة تتــأثر ــل ـــ

؟ ثر ذا   م

البحث فرضيات   : ـ

التالية الفرضيات اعتماد يمكن سئلة ذه ع   : لإلجابة

عن الناتج املا املردود عن عبارة املالية املردودية موالـ و يجة الن ا محددا تتمثل حيث ن مع استخدام

وة ال وخلق ح الر تحقيق و و أال قتصادية للمؤسسات س دف ال خالل من ا مي أ وتتج اصة   .ا

يتم قواعد ا أ ،كما الدولية املحاسبة معاي مجلس عن تصدر ات وتفس معاي عن عبارة ية املحاس املعاي ـ

نحــــواعتم املحليــــة نظمــــة توجــــھ ــــا ا حيــــث املاليــــة، القــــوائم اعــــداد عنــــد عمــــال مؤسســــات طــــرف مــــن ــــا اد

الدو املستوى ع واملبادئ   .املمارسات

ـــذه ـــا اتـــت ـــ ال ات ـــ التغ بھ وســـ املؤسســـة حســـابات ـــ ع الدوليـــة ية املحاســـ للمعـــاي املحتمـــل املـــا ثـــر ــــ

  .املعاي

الدراسة مية   : أ

املؤسسة1 والضعف القوة نقاط شاف اك أجل من ية س ال ا ومؤشرا املالية املردودية وتحليل دراسة   .ـ

مؤسسة2 ل ل الرئ دف ال ا و قتصادية املؤسسات املالية املردودية مية أ تزايد   .ـ



 

  ت 

بقــــــوة3 ملــــــزم وإنمــــــا خيــــــارا س لــــــ زائــــــر ا ــــــ الدوليــــــة املحاســــــبة معــــــاي تطبيــــــق إن ــــــ جميــــــعـ شــــــمل ،و القــــــانون

املوضـوع ـذا ـة معا ضـرورة من د يز ما ذا و ، ي القانو ا ل ش أو ا م ان ما م قتصادية املؤسسات

جوانبھ ل   .من

الدوليــــة4 املحاســــبة ملعــــاي ــــ الفع التطبيــــق بدايــــة مــــع امنــــة م ــــا و مــــن الدراســــة ــــذه ميــــة أ ــــ تتج كمــــا ـــــ

عمليـــة ــ ــا التقييــد وتقيـــيموضــرورة تحديــد ميــة أ ــ إ باإلضــافة ـــا ل قيقــي وا الشــامل والتطبيــق نتقــال

ا م املالية وخاصة املعاي ذه تب عن الناجمة   .ثار

الدارسة داف   : أ

قتصادية1 للمؤسسات سبة بال ا مي أ وإبراز ا ومحددا املالية املردودية عن نظرة تقديم   .ـ

املعا2 عن نظرة تقديم الضوءـ سليط وكذلك ا املتعلقة مة امل يم املفا عض وشرح الدولية ية املحاس ي

ا عمل س وكيفية ا ل املنظمة يئات ال   .ع

املؤسسة3 حسابات ع املعاي ذه تطبيق من املحتمل املا ثر تاج است محاولة   .ـ

خــال4 مـن الدوليــة املحاســبة معــاي تطبيـق كيفيــة اســتعراض اقتصــاديةــ مؤسســة ــ املـا املحاســ النظــام ل

ذلك عن الناتجة املالية ثار مختلف يان و ة   .جزائر

املوضوع اختيار   : أسباب

ا م أ وموضوعية ذاتية اعتبارات لعدة املوضوع اختيار تم لقد   : ـ

الساعة مواضيع م أ أحد املوضوع اعتبار   .ـ

ومراقبة التدقيق و و أدرسھ الذي التخصص مع والتوافق املوضوع ذا ع أك للتعرف صية ال الرغبة ـ

سي   .ال

أقــوم ألن قــوي ب ســ ـذا و الدوليــة املعــاي وفــق املاليـة املردوديــة حســاب موضــوع تناولـت ــ ال الدراســات قلــة ــ

نقــد للمكتبـة جديـد مرجـع إلضــافة املتواضـعة مة املسـا ـــذه ن والبـاحث للقـراء مســاعدة حزمـة خاللـھ مـن م

املجال   .ذا

ا تطبيق ومتطلبات اجراءات وكذا الدولية املحاسبة معاي م ف الرغبة   .ـ

  



 

  ث 

املوضوع ية من   : ـ

الذي التحلي الوصفي املن ع اعتمدنا ناة املت الفرضيات ة واختيار املطروحة ساؤالت ال ع لإلجابة

مــــن مــــنيمكــــن يمكننــــا الــــذي حالــــة دراســــة مــــن ــــ إ باإلضــــافة للموضــــوع، ــــة النظر وانــــب ا وتحليــــل وصــــف

الدراسة محل للمؤسسة امليدانية ارة الز خالل من املوضوع   .التعمق

السابقة   : الدراسات

قتصادية املؤسسة املالية املردودية ن تحس املراجعة دور ، ارون ش مغر   . ـ

عبار  بجامعةالبحث سي ال وعلوم قتصادية العلوم لية املاس ادة ش نيل مذكرة عن خيضر"ة محمد

عمليـة2012سكرة"  تنفيـذ كيفيـة ـ إ باإلضـافة ـا وتطور الداخليـة املراجعـة ـوم مف ـ إ الطالب تطرق حيث

وت ــا، لتطبيق قتصــادية للمؤسســات ــة امل اجــة وا ــا مي أ مــدى ومــا دراســـةاملراجعــة أيضــا البحــث ضــمن

ا م ستفادة ودرجة مية أ وإبراز الداخلية املراجعة ن و ا بي املوجودة والعالقة ا ووسائل املالية للمردودية

للمؤسسة املالية املردودية ن   .تحس

املؤسسة مردودية ع وأثره املحاس التدقيق ، نجاة شمالل   ـ

املاســـ ادة شـــ لنيـــل مقدمـــة مســـتغانممــذكرة بجامعـــة ســـي ال وعلـــوم ـــة التجار العلـــوم تطرقـــت2011ـــ ،

ثــــار وكــــذا املؤسســــة ــــ ميتــــھ أ مــــدى ومــــا املحاســــ للتــــدقيق املفــــا طــــار ــــ إ الدراســــة ــــذه ــــ الطالبــــة

املؤسسة مردودية ع عنھ   .الناجمة

ا ظل الدولية ية املحاس املعاي توحيد دوافع ، فتيحة بكطاش زائر(لعوملةـ ا   ) .حالة

زائر ا بجامعة الدكتوراه ادة ش لنيل مقدمة ايد2011أطروحة امل تجاه الدراسة ذه مية أ تمثلت ،

راغبــــة دولـــة ـــل ــــ ع يحـــتم الـــذي مــــر ، الـــدو الصـــعيد ــــ ع ية املحاســـ التطبيقـــات وتوافــــق ام ـــ نحـــو

زائر  ا العال قتصاد ـاباالندماج أنظم تكييـف قـل ـ ع أو الدوليـة ية املحاسـ املعـاي ع عتماد

ا مضمو يمكن نتائج إ توصلت حيث املالية القوائم ملستعم املوحدة والقراءة م الف لضمان ية املحاس

ع والـذي املـا املحاسـ النظـام خـالل من ون ي زائر ا الدولية املحاسبة معاي تطبيق خدمـةأن ـ ع مـل

للمؤسسة املالية الوضعية عن حقيقية اقتصادية نظرة وإعطاء ن ثمر   .املس

  

  



 

  ج 

ســـــواق وتطــــور العوملـــــة ســــياق ــــ القـــــرار اتخــــاذ عمليــــة وترشـــــيد املحاســــ النظــــام ، ســـــفيان بلقاســــم بــــن

  . املالية

ســـنة زائـــر ا بجامعـــة قتصـــادية العلــــوم ـــ الـــدكتوراه ادة شـــ لنيـــل مقدمـــة تطــــرق2010 أطروحـــة حيـــث ،

طار إ باإلضافة ا عل املالية سواق و العوملة ات تأث وكذا ة الفكر ا وأصول ية املحاس نظمة إ الباحث

زائـر ا ـ املحاسـ النظـام اصـالح وآفـاق واقـع وكذا الدولية املحاسبة معاي حسب املالية للقوائم ي املفا

ل عرضـــــا أيضـــــا البحـــــث ـــــذا النظـــــاموتضـــــمن وكـــــذلك فيـــــھ املوجـــــودة النقـــــائص ذلـــــك ـــــ بمـــــا الـــــوط لمخطـــــط

مرة ألول تطبيقية انات ور االت وإش املا   .املحاس

حنان قتصادية: بوطغان للمؤسسة ية املحاس املردودية   .تحليل

بجامعـة قتصـادية والعلـوم سـي ال علـوم ليـة ب مقدمـة سـ ماج مـذكرة عـن عبـارة البحـث 1955أوت20ــ

املرتبطة واملالية ية املحاس يم املفا إ باإلضافة املا التحليل أساسيات إ الباحثة تطرقت حيث سكيكدة

املتضــــــمنة واملؤشـــــرات ســـــب ال مختلـــــف وحســـــاب وكيفيـــــات طـــــرق باســـــتخدام ا قياســـــ كيفيـــــة تحليـــــل مـــــع ـــــا،

الدراسة بموضوع   .واملرتبطة

الدراسة ل   : ي

بجوا ملـــام للدراســـةقصـــد خصصـــناه ي والثـــا ول حيـــث فصـــول ثالثـــة ـــ إ املبحـــث تقســـيم تـــم املوضـــوع نـــب

للدراسة التطبيقي انب ا يمثل الثالث الفصل أما ة   .النظر

خــالل مــن املاليــة املردوديــة ــ إ أتطـرق ســوف إذ ، الدراســة بدايــة نقطــة ـ عت والــذي ول الفصــل ــ تناولــت ــ

و  املردوديــــة ـــوم بمف املاليــــةملـــام املردوديـــة دراســــة ـــ إ إضـــافة ــــا، ل املختلفـــة نـــواع و ــــا ل ساســـية ونـــات امل

املالية القوائم وفق ا حسا   .وكيفية

ـ إ تطرقـت كمـا ، مية و وم املف وكذا الدولية املحاسبة معاي وتطور شأة فيھ تناولت ي الثا الفصل أما ـ

معــــاي  ن وتحســــ وضــــع دفت اســــ ــــ ال ــــاملنظمــــات ع الدوليــــة املعــــاي أثــــر ــــ إ ــــ خ ــــ و ، الدوليــــة املحاســــبة

املالية   .املردودية

الثالث الفصل يخص وفيما ـف: ـ التعر ـ ع الفصـل ذا تناولت حيث ، سكر رام ملؤسسة ميدانية دراسة

الق عرض وكذا التنظيمية ا ي و ا داف أ م أ وما ا ل خية تار ملحة وإعطاء ـباملؤسسة و ا ل املالية وائم

الدراسة نتائج تقديم   .خ

  



 

  ح 

الدراسة ات صعو   : ـ

ا عضــــ تخطــــي مــــن تمكننــــا ــــ وال البحــــث ــــذا إعــــداد ــــ تنــــا واج ــــ ال ات الصــــعو عــــض ــــ إ ــــ خ ــــ شــــ ـــــ

  : واملتمثلة

بال خاصة املالية القوائم وفق املالية املردودية حساب تناولت ال املراجع قلة اـ م ية العر   .لغة

الدولية املحاسبة معاي تب حول زائري ا بالواقع املرتبطة املعلومات ع صول ا ة صعو   .ـ

ية املحاسـ للمعـاي املمثـل املـا ثـر حول الدراسة محل املؤسسة املعلومات عض ع صول ا ة صعو ـ

ا املؤسسات ا ل الفع التطبيق عدم يجة ن ةوذلك   .زائر

  

  

  

  

 

  

  

  

  

  

  

  

  

  



 

 

  

  

  

  

 
  

  

  

  

  

  

  

  

  



املردودية:                                                                                                                            ولالفصل

 املالية

 
7 

يد   : تم

ـــــــــــ عت حيـــــــــــث جيـــــــــــدة ماليــــــــــة مردوديـــــــــــة تحقيـــــــــــق أجــــــــــل مـــــــــــن العمـــــــــــل ــــــــــو قتصـــــــــــادية املؤسســـــــــــة ــــــــــدف إن

املاليـــــــــــــــة ســــــــــــــتقاللية وتحقيــــــــــــــق ا شــــــــــــــاط ــــــــــــ ـــ التوســــــــــــــع أجــــــــــــــل مــــــــــــــن للمؤسســـــــــــــــة ــــــــــــــ الرئ املحــــــــــــــرك بمثابــــــــــــــة

مختلــــــــــف تطبيــــــــــق ـــــــــ ع ر بالســــــــــ املؤسســــــــــة تقـــــــــوم ـــــة، املردوديـــــ ـــــــــذه وتحقيــــــــــق شــــــــــاط مزاولـــــــــة ــــــــــ ــــــــتمرار سـ و

وا ن نتــــــــــاجالقــــــــــوان وجــــــــــودة والفعاليــــــــــة الكفــــــــــاءة تحقيــــــــــق أجــــــــــل مــــــــــن وذلــــــــــك نتاجيــــــــــة ــــــــــا عمليا ــــــــــ ملعــــــــــاي

ي ما إ الفصل ذا تطرق وس البيع، عملية من ممكن ح ر أق   : لتحقيق

ول املردودية: املبحث ية   .ما

ي الثا املالية: املبحث املردودية   .دراسة

الثالث املردودية: املبحث املاليةحساب القوائم وفق   .املالية
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ول املالية: املبحث   : املردودية

املؤسســـــــــات شــــــــاط وتقيـــــــــيم لقيــــــــاس أداة ـــــــــا و مــــــــن ا اســـــــــتخداما تتعــــــــد واســـــــــع ــــــــوم مف املاليـــــــــة املردوديــــــــة ـــــــــ

ـــــــــ وح آخــــــــر ــــــــ إ مجــــــــال مـــــــــن وتختلــــــــف ا واســــــــتمرار ــــــــا بقاء للمؤسســـــــــة تضــــــــمن ــــــــاح أر وتحقيــــــــق قتصــــــــادية

مـــــــــن املـــــــــواردتـــــــــتمكن ســـــــــي ـــــــــ والفعاليـــــــــة بالكفـــــــــاءة إدارة تـــــــــوف املؤسســـــــــة ـــــــــ ع موجبـــــــــة مردوديـــــــــة تحقيـــــــــق

املخططة داف لتحقيق املؤسسة   .املتاحة

ول ا: املطلب مي وأ املردودية وم   .مف

ــــة: أوال املردوديـــ ــــوم ــ عـــــــض:مف ســـــــنقدم ــــــ ي مـــــــا ـــــــ و آخــــــر ـــــــ إ محلـــــــل مــــــن املردوديـــــــة ف عـــــــار عــــــددت لقـــــــد

اال اصة ا ف   .تعار

يجـــــــــة*  الن ــــــــذه لتحقيــــــــق املســـــــــتعملة والوســــــــائل املحققــــــــة ـــــة يجــــ الن ن بــــــــ ســــــــبة ال عـــــــــن عبــــــــارة ــــــــ املردوديــــــــة

اح ر وفرة تحقيق بمع النقدية الوفرة تحقيق ع املؤسسة قدرة   1.ولذلك

تح*  ــــــ مت ســــــا ــــــ ال والوســــــائل النتــــــائج ن بــــــ رتبــــــاط ذلــــــك عبــــــارة ــــــ مــــــدىاملردوديــــــة تحــــــدد حيــــــث ــــــا قيق

املالية النتائج تحقيق ثمر املس مال راس مة   2.مسا

يوجــــــــد) P.Drucker(يــــــــرى*  ال ــــــــة رؤ حســــــــب واملردوديــــــــة ح الــــــــر ــــــــومي مف وراء مــــــــا لــــــــون يج عمــــــــال رجــــــــال أن

عاد ا ثالثة ع تب ت ال اليف ت إال يوجد ال الواقع ح ر   3: أي

املال رأس لفة ت   .ـ

لفــــــة ت ــــــوـــــــ طرحـــــــھ ــــــ املج قيقــــــي ا الســــــؤال نــــــا و لتغطيـــــــة: "املخــــــاطرة ة الضــــــرور ــــــى د املردوديــــــة ــــــ مــــــا

للمؤسسة املستقبلية املخاطرات   ".ل

                                                             
،  2008المحمدیة الجزائر ، الطبعة األولى عدون أثر التشریع الجبائي على مردودیة المؤسسة وھیكلھا المالي، دار  ناصر دادي  1

  .14ص 
، ص  2006إلیاس بن ساسي یوسف قریشي التسییر المالي واإلدارة  المالیة الطبعة األولى ، دار وائل للنشر والتوزیع عمان ،   2

267.  
  .121، ص  2006ة ، عبد الرزاق بن حبیب ، اقتصاد وتسییر المؤسسة ، دیوان المطبوعات الجامعیة ، الطبعة الثالث  3
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املستقبلية والتقاعدات الشغل   .ـ

املردودية: ثانيا مية   : أ

طـــــــراف ـــــــل معرفــــــة خـــــــالل مــــــن وذلـــــــك ـــــــات ج عــــــدة مـــــــن للمؤسســــــة ســـــــبة بال املردوديـــــــة ميــــــة أ ابـــــــراز يمكــــــن

ســــــــــبة بال قــــــــــوة ومصــــــــــدر ــــــــــا مع ن للمتعــــــــــامل ثقــــــــــة مصــــــــــدر ــــــــــ عت حيــــــــــث ــــــــــا عل صــــــــــول ا ــــــــــ مت ســــــــــا ــــــــــ ال

ي فيما ذلك ص ت و   1: للمؤسسة

امل: أوال مع املتعاملة لألطراف سبة بال ثقة مصدر   .ؤسسةاملردودية

وخارجية داخلية أطراف من املؤسسة مع ن املتعامل بمختلف يتعلق وذلك   .ـ

ن1 م ــــا ــ ــ ــ ــ املســ ن ــــ ــ ــ ــ ــ للمقرضـ ــــبة ــ ــ ــ ــ ســ بال ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــــــــــــــ:ــ ثمرة املســــــــــــــ لألمـــــــــــــوال ســــــــــــــية الرئ الدعامـــــــــــــة مون املســــــــــــــا ـــــــــــــ عت

أجـــــــــل مـــــــــن ـــــــــد ا ـــــــــل بـــــــــذل املؤسســـــــــة ـــــــــ ع ولـــــــــذلك م حصصـــــــــ بضـــــــــياع يخـــــــــاطرون بـــــــــذلك ـــــــــم ف املؤسســـــــــة

عـــــــود حيـــــــدة يجـــــــة ن خلـــــــقتحقيـــــــق ـــــــ إ يـــــــؤدي ممـــــــا ن م املســـــــا طـــــــرف مـــــــن ثمرة املســـــــ مـــــــوال ـــــــ ع بالفائـــــــدة

يجعلـــــــــــھ الــــــــــذي مــــــــــر للمؤسســــــــــة جيــــــــــدة اراديــــــــــة قــــــــــوة تحقيــــــــــق يجــــــــــة ن ثمار ســــــــــ ــــــــــ الرغبــــــــــة ـــــــادة ـــ وز الثقــــــــــة

مـــــــن ب ـــــــ ي يجعلـــــــھ ممـــــــا ـــــــا ف الثقـــــــة يفقـــــــد يجعلــــــھ ضـــــــعيفة مردوديـــــــة تحقيـــــــق حالـــــــة ـــــــ وأمـــــــا ـــــــا ا متمســــــ

والب ا ف ثمار يدةس ا املردودية ذات مؤسسات عن   .حث

ن2 ــــــ للمقرضـــ ــــبة ــ ــ سـ بال ــ ــ ــ املؤسســـــــــة:ــــ حـــــــــول بدراســـــــــة املقـــــــــرض يقـــــــــوم قـــــــــراض ـــــــــ ع املوافقـــــــــة عمليـــــــــة قبـــــــــل

مـــــــن وذلــــــك ــــــ امل ا مشـــــــوار خــــــالل املؤسســــــة ــــــا حقق ـــــــ ال املردوديــــــة ات مســــــتو ملعرفـــــــة اض ــــــ ق ــــــد تر ــــــ ال

ــــــــــا تحتاج ـــــــــــ ال القــــــــــروض ــــــــــا منح ــــــــــ املخــــــــــاطرة عــــــــــدم قـــــــــــيمأجــــــــــل تطــــــــــور بمراقبــــــــــة يقــــــــــوم املقــــــــــرض أن كمــــــــــا

القــــــــــــدرات ــــــــــــ ع كمؤشــــــــــــر ـــــــــــ عت فــــــــــــذلك منــــــــــــتظم تزايـــــــــــد ــــــــــــ و مرتفعــــــــــــة انــــــــــــت فـــــــــــإذا ـــــــة، البورصـــــ ــــــــــــ ا م أســـــــــــ

ا اقراضــــــــــــــ ــــــــــــــ ســــــــــــــتمرار و ــــــــــــــا ف الثقــــــــــــــة عــــــــــــــزز الــــــــــــــذي ء ــــــــــــــ ال املعنيــــــــــــــة، للمؤسســــــــــــــة يــــــــــــــدة ا قتصــــــــــــــادية
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ا إذا أمـــــــــــا املحـــــــــــددة، جـــــــــــال ـــــــــــ و ة ـــــــــــ كب افـــــــــــأة م ـــــــــــ ع صـــــــــــول فـــــــــــإنل متدنيـــــــــــة املردوديـــــــــــة ات مســـــــــــتو نـــــــــــت

سديد ال امات بال الوفاء ع للمؤسسة قروض منح ع باالتفاق يقوم   .املقرض

ــــائن3 ــ ــ ــ للز ــــبة ــ ــ ســ بال ــ ــ ــ ــ ــــــــــائن:ـــ الز مــــــــــع وجيــــــــــدة وثيقــــــــــة عالقــــــــــة ــــــــــ ع ــــــــــون ت أن املؤسســــــــــة ــــــــــ ــــــــــ1ع ع والعمــــــــــل

اح مــــــــع ــــــــا عل املتفــــــــق جــــــــال ــــــــ ــــــــائن الز طــــــــرف مــــــــن املقدمــــــــة الطلبيــــــــات واملواصـــــــــفاتتــــــــوف الكميــــــــات ام ــــــــ

ســـــــــــــديد ب امـــــــــــــا ال ـــــــــــــ ك ـــــــــــــائن الز اختيـــــــــــــار ـــــــــــــ ع والعمـــــــــــــل ـــــــــــــائن الز ـــــــــــــا يطل ـــــــــــــ ال ـــــــــــــودة ا معـــــــــــــاي ام ـــــــــــــ واح

وانقطــــــــاع املؤسســــــــة ــــــــ ع ســــــــلبا يــــــــنعكس ذلــــــــك فــــــــإن ــــــــائن الز طلبيــــــــات ام ــــــــ اح عــــــــدم ن حــــــــ ــــــــ و املســــــــتحقات

عمـــــــــــــال رقـــــــــــــم انخفـــــــــــــاض ـــــــــــــ إ يـــــــــــــؤدي ممـــــــــــــا م بيـــــــــــــ الثقـــــــــــــة ور وتـــــــــــــد مردوديـــــــــــــةالعالقــــــــــــة انخفـــــــــــــاض التـــــــــــــا و

  .املؤسسة

ــــوردين4 ــ للمـ ــــبة ــ سـ بال ــ ــ ــ ذلــــــــك:ــ ألن جيـــــــدة مردوديـــــــة تحقــــــــق ـــــــ ال املؤسســـــــات مــــــــع ــــــل التعامـ املـــــــوردين يفضــــــــل

ــــــــاح أر وتـــــــزداد منتظمـــــــة بصــــــــفة ـــــــا تمو ـــــــ م اســــــــتمرار تضـــــــمن ـــــــا أل وذلــــــــك ـــــــم ل ســـــــبة بال ثــــــــروة مصـــــــر عـــــــد

و  دائــــــــم ل شــــــــ ــــــــا ل لتمو املؤسســــــــة مــــــــع بالتعاقــــــــد ــــــــادةاملــــــــوردين بز تــــــــزداد الثقــــــــة أن حيــــــــث ــــــــا ف لدقتــــــــھ ــــــــذا

ا بانخفاض وتنخفض   .املردودية

ــــراء5 ــ لألجــ ــــبة ــ ســ بال ــ ــ ــ ــــــــ:ــ إ تــــــــؤدي مرتفعــــــــة مردوديـــــــة فتحقيــــــــق لألجــــــــراء ســـــــبة بال امــــــــا دورا املردوديــــــــة تلعـــــــب

نتــــــــاج ـــــــق طر عــــــــن جـــــــور تحــــــــدد ـــــــ ال املؤسســــــــات ن حـــــــ ــــــــ عليـــــــھ ــــــــادة وز م أجـــــــور ــــــــ ع العمـــــــال حصـــــــول

ــــــــواملبيعـــــــات إ يـــــــؤدي نتـــــــاج كميــــــــة وانخفـــــــاض جـــــــور ارتفـــــــاع ــــــــ إ يـــــــؤدي ة ـــــــ كب بكميــــــــات نتـــــــاج فتحقيـــــــق

جور    .انخفاض

ــــة6 ــ ــ للدولــ ــــبة ــ ــ ســـ بال ــ ــ ــ ــ ــ مرتفعـــــــــــة:ـ عاليــــــــــة مردوديـــــــــــة فتحقيــــــــــق للدولـــــــــــة ســــــــــبة بال ة ـــــــــــ كب ميــــــــــة أ للمردوديـــــــــــة إن

ــــــا ر ــــــ ع بة الضــــــر فــــــرض ــــــق طر عــــــن وذلــــــك ة ــــــ كب ــــــاح أر ــــــ ع الدولــــــة حصــــــول ــــــ إ مــــــنيــــــؤدي املقتطعــــــة ح

عـــــــــن املـــــــــدفوعات ان ـــــــــ م تـــــــــوازن مـــــــــن الدولـــــــــة ســـــــــتفيد ذلـــــــــك جانـــــــــب ـــــــــ إ املاليـــــــــة ســـــــــبة لل جماليـــــــــة ــــــة يجـــ الن

املؤسسة ا تقوم ال الصادرات ق   .طر
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للمؤسسة: ثانيا سبة بال مالية ضرورة   : املردودية

ـــــــــــــــة مواج ــــــــــــــــ ع والقـــــــــــــــدرة ــــــــــــــــا ل املخططـــــــــــــــة ــــــــــــــــداف وتحقيـــــــــــــــق ســــــــــــــــتمرار أجـــــــــــــــل مــــــــــــــــن التطــــــــــــــــوراتوذلـــــــــــــــك

متوقعة الغ ضطرابات   .و

السوق1 والبقاء والتطور النمو تحقيق   : ـ

عــــــــن وذلــــــــك الســــــــوق ــــــــ ــــــــا بقا لضــــــــمان إيجابيــــــــة مردوديــــــــة ــــــــ ع صــــــــول ل ــــــــدة جا املؤسســــــــة إدارة عمــــــــل ـــــــــ

فقــــــــط ــــــــ داخ منظــــــــور مــــــــن املؤسســـــــة وقيمــــــــة ملردوديــــــــة النظــــــــر تحــــــــول عـــــــد خاصــــــــة ــــــــا مردودي مراقبــــــــة ـــــــق طر

املنظـــــــو  ــــــ عنصـــــــراإ يمثلـــــــون الـــــــذين ن م املســـــــا خـــــــالل مـــــــن املـــــــا الســـــــوق نظـــــــر ـــــــة وج ـــــــ واملتمثـــــــل ـــــــار ا ر

إعـــــــادة ـــــــق طر عـــــــن ا شـــــــاط ـــــــ والتوســـــــيع النمـــــــو ـــــــا ل يضـــــــمن جيـــــــدة نتـــــــائج وتحقيـــــــق املؤسســـــــة ـــــــ ع خارجيـــــــا

خـــــــــــالل مـــــــــــن وذلـــــــــــك الـــــــــــزمن ومـــــــــــرور ســـــــــــتعمال بفعـــــــــــل وتقادمـــــــــــت لـــــــــــت تآ ـــــــــــ ال نتاجيـــــــــــة الطاقـــــــــــة شـــــــــــكيل

املؤسسةاستعمال بحوزة ال واملخصصات اح   1.ر

املالية2 ا استقاللي ع فاظ ا   : ـ

خــــــــــالل مـــــــــن وذلـــــــــك املـــــــــا ســــــــــتقالل شـــــــــبھ تحقيـــــــــق ـــــــــ فعـــــــــال دور ــــــــــا ل املؤسســـــــــة ـــــــــا تحقق ـــــــــ ال ـــــــــاح ر إن

ـــــــــــل التمو ـــــــــــا ل ســـــــــــمح و إحتياطـــــــــــات ل شـــــــــــ ـــــــــــ املحققـــــــــــة ـــــــــــاح ر ـــــــــــق طر عـــــــــــن ة ثمار ســـــــــــ ع املشـــــــــــار ـــــــــــل تمو

ي ــــــــــــــالـــــــــــــذا إ ــــــــــــــوء ال عمليــــــــــــــة عـــــــــــــن الناجمــــــــــــــة الــــــــــــــديون ســـــــــــــديد أو كــــــــــــــدفع عاقديــــــــــــــة أعبـــــــــــــاء تحمــــــــــــــل عــــــــــــــدم

للمؤسسة املا املركز وتدعيم املالية ستقاللية ع فاظ ا التا و   2.ستدانة

ي الثا املردودية: املطلب   .مكونات

ي فيما تتمثل العناصر من مجموعة من املردودية ون   : تت

                                                             
 2009مجلة الباحث ، ورقلة الجزائر ، / ھواري سویسي ، دراسة تحلیلیة لمؤشرات قیاس أداء المؤسسات من منظور خلق القیمة   1
  .56، ص  2010/

أساسیات اإلدارة المالیة دراسات الجدوى تحلیل مالي ھیكل ورأس المال بیانات توزیع األرباح، الدار الجامعیة  :حنفي عبد الغفار   2
  .130ـ  129، ص  2003الجدیدة للنشر ، مصر ، 
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ــــة1 ــ ــ ــ نتاجيـــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ـــــــــــــ:ــ و كميـــــــــــــات ـــــــــــــا اعتبار ناحيـــــــــــــة مـــــــــــــن املـــــــــــــوارد اســـــــــــــتخدام كفـــــــــــــاءة ـــــــــــــا بأ نتاجيـــــــــــــة عـــــــــــــرف

مقيــــــــــــاس ـــــــــــ عت كمــــــــــــا املختلفـــــــــــة، نتـــــــــــاج عناصــــــــــــر اســـــــــــتخدام ــــــــــــ املؤسســـــــــــة نجـــــــــــاح مــــــــــــدى ن ــــــــ لتبـــ ســـــــــــتعمل

عـــــــــن ـــــــــ ع ـــــــــ ف التـــــــــا و املفرجـــــــــات ـــــــــ إ املـــــــــدخالت ـــــــــل تحو عمليـــــــــة ـــــــــ املؤسســـــــــة ـــــــــا ســـــــــمح ـــــــــ ال للكفـــــــــاءة

ا نتاج معينةكمية زمنية ة ف خالل نتاج من عناصر عدة أو لعنصر ة سو   1.مل

ــــة2 ــ حيـــ الر ــــ ــ مقارنـــــــــة:ــــ النـــــــــواتج ـــــــــ فـــــــــائض ـــــــــ ع أي للمؤسســـــــــة ســـــــــبة بال ـــــــــاح أر تحقيـــــــــق ـــــــــ ع القـــــــــدرة ـــــــــ و

  2.باألعباء

ــــة3 ــ ــ ــ ــ ــ الفعاليـ ــــ ــ ــ ــ ــ ــ انـــــــــــــــت) Khemakhem(عـــــــــــــــرف:ــ مـــــــــــــــا م ـــــــــــــــداف تحقيـــــــــــــــق ـــــــــــــــ ع القـــــــــــــــدرة ـــــــــــــــا بأ الفعاليـــــــــــــــة

انيــــــــات نحـــــــــنم ســــــــميھ مــــــــا ـــــــــذا ذلــــــــك، ـــــــــ معيـــــــــار"املســــــــتخدمة ـــــــــدف) EFFicience(أي" الفعاليــــــــة ــــــــ ال

ا تحقيق استخدمت ال انيات م عن النظر غض داف تحقيق مدى قياس إ   3.فقط

املالية4 ونات امل ما: ـ ن وم مف ع تركز املالية ة الوج من املردودية   : إن

ــــة*أ ــ ــ النقديــ ــــدفقات ــ ــ معينــــــــــة: التــ زمنيــــــــــة ة ــــــــــ ف خــــــــــالل باملشــــــــــروع املتعلقــــــــــة النقديــــــــــة التــــــــــدفقات رصــــــــــيد ــــــــــ و

ــــــــ ع طــــــــرأ الــــــــذي ــــــــ التغ يمثــــــــل والــــــــذي ارجــــــــة وا الداخلــــــــة النقديــــــــة التــــــــدفقات ن بــــــــ الفــــــــرق بــــــــذلك وليقصــــــــد

النقدية   4. رصيد

ي* ب ــــذا ــ الــ ــــل ــ ــ للتمو ــا ــ ــ جمــ ــــامش ــ ــ نف:ال ــــــــل تمو ــــــــ ع املؤسســــــــة مقــــــــدرة ي الــــــــذا ــــــــل بالتمو قصــــــــد او ســــــــ

ــــــــــ غ ـــــــــاح ر مـــــــــن ي الـــــــــذا ـــــــــل التمو ـــــــــون ت و خارجيـــــــــة مصــــــــــادر ـــــــــ إ ـــــــــوء ال ـــــــــون الداخليـــــــــة، ا مصـــــــــادر مـــــــــن

جل لة طو عباء و سائر ا ومؤونات لألصول ة السنو ات ال س و   5. املوزعة

  

                                                             
  .16ئر ، ص دار المحمدیة ، الجزا" مراقبة التسییر واألداء في المؤسسة االقتصادیة " عبد هللا قویدر الواحد ، ناصر دادي عدون   1
  .105، ص  2007مجید الكرخي ، تقویم األداء باستخدام النسب المالیة، دار النشر الطبعة األولى ،   2
  .127عبد الرزاق حبیب ، نفس المرجع السابق ، ص   3
  .45جمیل أحمد توفیق ، اساسیات اإلدارة المالیة ، دار النھضة العربیة ، بیروت ، بدون طبعة ، ص   4
  .36، ص  2012التسییر المالي دیوان المطبوعات الجامعیة ، الطبعة الثانیة "لسلوس مبارك   5
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الثالث املردودية: املطلب   .أنواع

ت ال ميــــــة أ نــــــوع ــــــل ل أن حيــــــث املردوديــــــة أنــــــواع ــــــ إ أتطــــــرق مســــــوف ســــــا نــــــواع ــــــذه ــــــل و خــــــر عــــــن قــــــل

تحقيــــــــق ـــــــ واحـــــــدة غايــــــــة ـــــــ إ نـــــــواع ـــــــذه ــــــــدف و للمؤسســـــــة نتـــــــاج و ـــــــاح ر و املبيعــــــــات ـــــــم رفـــــــع ـــــــ

ي فيما وتتمثل املؤسسة فعالية مدى ع كم وا ممكن ح ر    1: أك

قتصادية: أوال   : املردودية

خاصــــــــــــة للمؤسســــــــــــة قتصــــــــــــادية التنحيــــــــــــة تحقيــــــــــــق ــــــــــــ يتمثــــــــــــل الــــــــــــذي قتصــــــــــــادي العائــــــــــــد بمثابــــــــــــة ــــــــــــ عت

قتصـــــــادية املردوديـــــــة وتقـــــــاس املردوديـــــــة مـــــــن النـــــــوع ـــــــذا ــــ ـــ ـــــــ رئ ـــــــدف ـــــــو و عامـــــــة الـــــــوط قتصـــــــاد و

التالية سب ا ق طر   : عن

  

لالستغالل ـ ام ا بالناتج قصد م:و طرح عد املضافة والضرائبالقيمة والرسوم ن العامل ف مصار ا

التالية بالعالقة يتحدد قتصادية للمردودية العام ل الش   : ومنھ

  

                                                             
شمالل نجاة ، التدقیق المحاسبي واثره على مردودیة المؤسسة ، نیل شھادة الماستر في العلوم التجاریة وعلوم التسییر واالقتصاد ،   1

  .63، ص  2012ـ  2011فرع تدقیق ومراقبة التسییر ، جامعة مستغانم ، 
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ــــتغاللية*  ــ ســ ــــة ــ يجــ بالن ــــد ــ قصــ ـــــــــو:و قتصــــــــادي الرأســــــــمال أمــــــــا الفوائـــــــــد، قبــــــــل ســــــــتغالل يجــــــــة ن ـــــــــ

زائد الثابتة واملتاحات(+) صول العامل املال رأس   .احتياجات

شاط: اثاني ال   : مردودية

املؤسسة طرف من املحققة والنتائج بة الضر خارج عمال رقم ن ب املقارنة ع عتمد املؤسسة تقييم إن ـ

املؤسسة شاط تقييم أجل من ا استخدام يمكن سب عدة ناك   1. و

ــا1 ــ ــ جمـــ ــــامش ــ ــ ـ ال ــ ــ ــ ــ و:  ــ زمنيـــــــــة، ة ـــــــــ ف خـــــــــالل املؤسســـــــــة شـــــــــاط ل كمقيـــــــــاس ـــــــــ عت النـــــــــوع ــــــــــــــــــذا ســـــــــتعمل

حســــــــب و ، ا اتيجيا اســــــــ وكــــــــذا املؤسســــــــة ــــــــذه ل قيقيــــــــة ا الوضــــــــعية عــــــــن ــــــــ ع ألنــــــــھ ــــــــة التجار املؤسســــــــات

التالية   :بالعالقة

  

  

ــــتغالل2 ــ سـ ــــة ــ حيـ الر ــــبة ــ سـ ــــ ــ انـــــــت:  ــ لمـــــــا حيـــــــث الفـــــــائض شـــــــاء ا ـــــــ املؤسســـــــة قـــــــدرة ســـــــبة ال ـــــــذه ن تبـــــــ

ذات املؤسســــــــــــات ــــــــــــ ا ــــــــــــ كث ســــــــــــتخدم و للمؤسســــــــــــة يــــــــــــة البي الوضــــــــــــعية ــــــــــــ ع دلــــــــــــت لمــــــــــــا يلة ــــــــــ ضــ ســــــــــــبة ال

ستغالل يجة ن مع بة الضر خارج عمال رقم بمقارنة ون وت الصنا ع   .الطا

  

                                                             
  .71شمالل نجاة ، نفس المرجع السابق ، ص   1
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ــــافية3 الصـــ ــــة ــ حيـ الر ــــبة ســـ ــــ ا: ــــ ـــــــذا نســـــــتخدم بـــــــ املقارنـــــــة ـــــــد تر ـــــــ ال املؤسســـــــات لـــــــدى ســـــــب ال مـــــــن لنـــــــوع

ــــــــــ ع قــــــــــوة ا لــــــــــد تصـــــــــبح ــــــــــ ح ــــــــــاح أر تحقيــــــــــق أجـــــــــل مــــــــــن وذلــــــــــك القطــــــــــاع، نفـــــــــس ــــــــــ ا ــــــــ ومنافســ املؤسســـــــــة

التالية بالعالقة وتحسب مستقبل، اتيجية س ورسم ا منافس   : مقاومة

  

بال ــــــــا مي أل نظــــــــرا املاليــــــــة املردوديــــــــة ــــــــو و الثالــــــــث ـــــــوع النـ ســــــــوفأمــــــــا بــــــــھ الوثيقــــــــة ــــــــا وعالق ملوضــــــــوعنا ســــــــبة

ا جوان جميع ع الضوء سليط من لنتمكن ن امل ن مبحث ا ل   .تخصص

ي الثا املالية: املبحث املردودية   .دراسة

ول املالية: املطلب املردودية وم   .مف

املالية1 املردودية ف عر   : ـ

بالدرجـــــــة النفســـــــية ـــــــذه ـــــــم حيـــــــث اصـــــــة ا مـــــــوال ـــــــ ع أو امللكيـــــــة حقـــــــوق ـــــــ ع بالعائـــــــد كـــــــذلك ســـــــ و

ــــــــ ع املؤسســـــــة قــــــــدرة ـــــــ ع مؤشــــــــر ـــــــ و ين املســــــــ ـــــــ إ باإلضــــــــافة ن املحتملـــــــ ن ثمر واملســــــــ ن م للمســـــــا ـــــــ و

شــــــــــ ــــــــــ ع ســــــــــواء العاديــــــــــة، ا شــــــــــط أ عــــــــــن الناتجــــــــــة الصــــــــــافية م ثــــــــــرو ــــــــــادة وز ن م املســــــــــا افــــــــــأة ــــــــــاحم أر ل

ــــــــــــ ال م لألســـــــــــ ـــــــــــة ر و ا القيمــــــــــــة رفـــــــــــع شـــــــــــأنھ مــــــــــــن حتطياطـــــــــــات ـــــــــــ تخصــــــــــــيص ل شـــــــــــ ـــــــــــ ع أو موزعـــــــــــة

أن يجـــــــــــب املؤسســـــــــــة لــــــــــدى مدخراتـــــــــــھ ــــــــــد وع بوضـــــــــــع قبـــــــــــل و ثمر املســــــــــ أو م املســـــــــــا ــــــــــ ير ـــــــــــ وح ــــــــــا يحملو

مرتفعة املالية ا مردودي ون التالية1ت بالعالقة وتحسب ، :  

                                                             
1  Poitick piget gestion financiere de lentreprise 2eme edition , economica , paris , France , 2005 , p 
105. 
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ا وتقييما املالية للمردودية املمكنة املعدالت يو التا دول   : وا

دول  املالية: ) 1ـ1(ا املردودية   : تقييم

املالية املردودية   التقييم  معدل

)ROE ( ≥0  %  

0 ) %ROE ( ≥5  %  

5  % )ROE (≥ 10  %  

)ROE( ≤ 10  %   

مردودية توجد   ال

ضعيفة مالية   مردودية

متوسطة مالية   مردودية

ومرضية مرتفعة مالية   مردودية

Source :  Poitick piget gestion financiere de lentreprise 2eme edition , 
economica , paris , France , 2005 , p 105. 

ي الثا ا: املطلب ف املؤثرة والعوامل املالية املردودية   .مركبات

يجــــــــــة الن مــــــــــن تــــــــــب ت املاليــــــــــة املردوديــــــــــة ســــــــــبة فــــــــــإن املاليــــــــــة للمردوديــــــــــة الســــــــــابقة فــــــــــات التعر خــــــــــالل مــــــــــن ــــــــــ ـ

ي فيما ذلك وسنو العوامل من بمجموعة تتأثر ا أ كما اصة ا موال و للدورة   : املالية

املالية: اوال املردودية   : مركبات

ت ــــــــ ال املركبــــــــات املاليــــــــة املردوديــــــــة ملعرفــــــــة ــــــــ ــــــــذهـ تفكيــــــــك ــــــــ إ ســــــــنعتمد بأننــــــــا املاليــــــــة، املردوديــــــــة ــــــــا م تــــــــب

التا النحو ع ة   1: خ

أن علمنا وأن   سبق

ي كما ن مرحلت إ أعاله العالقة تفكيك ان باإلم فإنھ التا و   : ـ

                                                             
  .25ـ  22ناصر دادي عدون ،نفس مرجع سابق ، ص   1

املالية املالية= املردودية الدورة يجة اصة/ ن ا  .موال
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ــ*  ــ ــ ـــ و ــــة ــ ـــــــــوم: املرحلـــ مف ادخـــــــــال ـــــــــ ع كـــــــــز صـــــــــول"وت تصـــــــــبح" مجمـــــــــوع بحيـــــــــث الســـــــــابقة العالقـــــــــة ـــــــــ ع

ي   : كما

  

          

ــــة*  ــ ــ ــ ــ الثانيــ ــــة ــ ــ ــ ــ ــــــــــــــوم:املرحلــ مف ادخــــــــــــــال ــــــــــــــ ع عمــــــــــــــال"وترتكــــــــــــــز املحــــــــــــــددة" رقــــــــــــــم الســــــــــــــابقة العالقــــــــــــــة ــــــــــــــ ع

ي كما ذا و قتصادية   : للمردودية

أن   : حيث

  

عماليمكن رقم من محققة نقدية وحدة ل من عليھ تتحمل أن   .للمؤسسة

  

مـــــــا ــــــتج ي فإنــــــھ املاليــــــة املردوديــــــة ســــــبة لتفكيــــــك والثانيـــــــة ــــــ و ن املــــــرحلت لنتــــــائج عتبــــــار ن عــــــ خــــــذ ومــــــع

  : ي

املالية املردودية يجة: ـ الن امش صول+ معدل دوران ستدانة+ معدل   .درجة
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معـــــــدل ســــــتدانة، درجــــــة مــــــن ــــــل ـــــــ تتمثــــــل املاليــــــة للمردوديــــــة ساســــــية املركبـــــــات أن ســــــبق ممــــــا ــــــ يت ـــــــ

املاليـــــــــــــة املردوديـــــــــــــة مســـــــــــــتوى أن تاج ســـــــــــــت يمكـــــــــــــن ســـــــــــــبق ممـــــــــــــا صـــــــــــــول، دوران معـــــــــــــدل يجـــــــــــــة الن ـــــــــــــامش

أن أي املديونية ودرجة قتصادية املردودية من ل ات ملستو تبعا   : يتحدد

  

التا ل الش املالية املردودية مركبات شأن ذكره سبق ما يص ت   : يمكن

رقم ل املالية) : 1ـ1(الش املردودية   .مركبات

  

  

  

  

  

عدون: املصدر دادي ص: ناصر ، املا ا ل ي و املؤسسة مردودية ع ي با ا ع شر ال   .25: أثر

تحقيق ع جيدة اقتصادية مردودية معدل تحقيق يجبولذلك بل جيد مالية مردودية   معدل

ستدانة مستوى عتبار ن ع   .خذ

املالية: ثانيا املردودية ع املؤثرة   .العوامل

املردوديــــــــــــــــة مــــــــــــــــا و ــــــــــــــــا ل ســــــــــــــــيان الرئ ونــــــــــــــــان امل ومعرفــــــــــــــــة املاليــــــــــــــــة للمردوديــــــــــــــــة الســــــــــــــــابقة الدراســــــــــــــــات مــــــــــــــــن ــــــــــــــــ ـ

التالية العالقة حسب وذلك ستدانة و   : قتصادية

قتصادية= املاليةاملردودية ستدانة+ املردودية  درجة

املالية  املردودية

ستدانة  درجة

اصة ا املالية موال الدورة يجة عمال ن صول رقم  مجموع

 قتصاديةاملردودية

صول  دوران يجة معدل الن امش  معدل
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املالية*  قتصادية= املردودية ستدانة×املردودية   1.درجة

بــــــــالرفع ســــــــ بمــــــــا املاليــــــــة املردوديــــــــة ــــــــ ع ســــــــتدانة ودرجــــــــة قتصــــــــادية املردوديــــــــة تــــــــأث أن نجــــــــد ومنــــــــھ ــــــــ ـ

  .املا

فوائــــــد خــــــالل مــــــن وذلــــــك اض ــــــ ق ــــــق طر عــــــن ــــــ الغ أمــــــوال اســــــتخدام أنــــــھ ــــــ ع املــــــا الرفــــــع عــــــرف حيــــــث ـــــــ

ـــــــــ فوائـــــــــدع لتحقيـــــــــق الســـــــــوق ـــــــــار ازد حالـــــــــة ـــــــــ فيـــــــــھ مرغـــــــــوب املاليـــــــــة الرافعـــــــــة اســـــــــتخدام ـــــــــون و القـــــــــرض

املردوديـــــــــــة ســــــــــبة ن بــــــــــ مقارنــــــــــة اجــــــــــراء خــــــــــالل مــــــــــن وذلــــــــــك املاليــــــــــة املردوديــــــــــة ــــــــــ ع يــــــــــؤثر ــــــــا بالتــ ــــــــــو ف ة ــــــــــ كب

ستدانة ودرجة   2.قتصادية

التالية*  االت ا التأث ذا ز   3: و

و  الة ا املالية: ـ للرافعة ي يجا   .ثر

لمـــــــــا تـــــــــزداد املاليـــــــــة املردوديـــــــــة فـــــــــإن الفائـــــــــدة ـــــدل معــــ مـــــــــن ـــــــــ أك قتصـــــــــادية املردوديـــــــــة ســـــــــبة ـــــــــون ت عنـــــــــدما

ستدانة درجة سبة   .ازدادت

الثانية الة ا املالية: ـ للرافعة السل   .ثر

مــــــــن أصــــــــغر قتصــــــــادية املردوديــــــــة ســــــــبة ن ــــــــون ت لمــــــــاعنــــــــدما تقــــــــل املاليــــــــة املردوديــــــــة فــــــــإن الفائــــــــدة معــــــــدل

ستدانة درجة   .قلت

الثالثة الة املالية: ا للرافعة يادي ا   .ثر

                                                             
  .229: ، ص  2008والتوزیع، عمان الطبعة األولى ، إثراء للنشر ، علي عباس ، اإلدارة المالیة   1
  .229علي عباس ،نفس المرجع السابق ، ص   2
  .30ـ  29ناصر دادي عدون ، مرجع سابق ، ص   3
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ـــــــــــــ ع تـــــــــــــأث أي ـــــــــــــون ي ال نـــــــــــــا ف الفائـــــــــــــدة ملعـــــــــــــدل ة مســـــــــــــاو قتصـــــــــــــادية املردوديـــــــــــــة ســـــــــــــبة ـــــــــــــون ت عنـــــــــــــدما ـــــــــــــ ـ

ســــــــاوي املاليــــــــة املردوديــــــــة الــــــــة ا ــــــــذه ــــــــ و املاليــــــــة ـــــــــذااملردوديــــــــة و بة الضــــــــر عــــــــد قتصــــــــادية املردوديــــــــة

ستدانة مستوى ان ما   .م

الثالث املطلب املالية: ـ املردودية   .محددات

يجـــــــــة الن ــــــــ و أال املاليـــــــــة املردوديــــــــة محــــــــددات تج ســـــــــت أن ســــــــتطيع الـــــــــذكر الســــــــابقة العالقــــــــة خـــــــــالل مــــــــن ـــــــــ

ســـــــــــــم حيــــــــــــث املاليــــــــــــة القــــــــــــوائم مـــــــــــــن تصــــــــــــدر ــــــــــــ وال اصــــــــــــة، ا مــــــــــــوال أعمـــــــــــــالو نتــــــــــــائج عــــــــــــة ومتا بقيــــــــــــاس ح

اصة ا موال ات غ وجدول النتائج حسابات وجدول انية بامل مر تعلق و   .املؤسسة

يجة1 الن   : ـ

ــــــاليف والت يــــــرادات ن بــــــ الفــــــرق ــــــ و الســــــنة، ايــــــة و الســــــنة بدايــــــة ــــــ اصــــــة ا مــــــوال ن بــــــ الفــــــرق ــــــ و ــــــ ـ

النتائ حسابات جدول ممثلة ون ت الدخل(جوال التا) قائمة ل الش   1: ع

دول النتائج) : 2ـ1(ا حساب   جدول

  املبالغ  مالحظة  البيان

عمال   رقم

املبيعات لفة   ت

جما ح الر   امش

عملياتية أخرى   منتجات

ة التجار اليف   الت

ة دار   عباء

    

                                                             
جویلیة یحدد قواعد التقییم والمحاسبة ومحتوى الكشوف المالیة وعرضھا وكذا مدونة الحسابات وقواعد  26القرار المؤرخ في   1

  .53ـ  33: ، ص  2009لسنة  19ریدة ارسمیة للجمھوریة الجزائریة رقم سیرھا ، الج
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عملياتية أخرى   أعباء

العملياتية يجة   الن

الطبيعة حسب عباء تفاصيل   تقديم

مالية( منتجات ات ا ش التخصصات ن، املستخدم ف   .مصار

املالية   عباء

بة الضر قبل العادية يجة   الن

العادية غ   عباء

العادية غ   املنتوجات

املالية للسنة الصافية يجة   الن

النتائج املعادلة موضع املوضوعة ات الشر   .الصافيةحصة

املدمج للمجموع الصافية يجة   1الن

قلية ذوي ا   1م

املجمع   1حصة

ــــدر ــ ــ ــــــــــ:املصـ املــــــــــؤرخ ليــــــــــة26القــــــــــرار الكشــــــــــوف2008جو ومســــــــــتوى واملحاســــــــــبة التقيــــــــــيم قواعــــــــــد يحـــــــــدد ،

رقــــــــــم ــــــــــة زائر ا ــــــــــة ور م ل الرســــــــــمية ــــــــــدة ر ا ا ســــــــــ وقواعــــــــــد ســــــــــابات ا مدونــــــــــة وكــــــــــذا ــــــــــا وعرف املاليــــــــــة

ص2009لسنة19 ،31.  

اصة2 ا موال   : ـ

شمل و صوم ا ع صول فائض ا أ ع ا عرفنا حيث انية امل ر   : تظ

                                                             
  ال تستعمل إال لتقدیم الكشوف المالیة المدمجة   1
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الصـــــــــادر املـــــــــال رأس ـــــــــ املســـــــــتغل(ـ حســـــــــاب تصـــــــــرف) : أو تحـــــــــت دائمـــــــــة بصـــــــــفة املوضـــــــــوعة املبـــــــــالغ مجمـــــــــوع ـــــــــو

أو الشــــــــركة م ألســــــــ ســـــــمية القيمــــــــة تمثــــــــل كمـــــــا ماديــــــــة، أو نقديـــــــة مات مســــــــا ل شــــــــ ـــــــ ع ــــــــون وت املؤسســـــــة

ا   .حصص

ا رأس املطلوبـ غ بھ: ملال مستعان غ املال رأس و   .و

حتياطات و العالوات   : ـ

التقيــــــــــيم تقســــــــــيم: فـــــــــارق عـــــــــن والناتجــــــــــة يجـــــــــة الن ــــــــــ املقيـــــــــدة ــــــ ــــ غ ســـــــــائر وا ــــــــــاح ر رصـــــــــيد فيــــــــــھ ل ـــــــــ

قيقية ا ا بقيم انية امل عناصر املالية(عض الثابتة   ).صول

القانونيــــــــ(حتياطــــــــات واملقننــــــــةالقانونيــــــــة العاديــــــــة ساســــــــية ل) : ة شــــــــ مخصصــــــــة ــــــــاح أر عــــــــن عبــــــــارة ــــــــ و

للمؤسسة   .دائم

التقيـــــــيم اعــــــــادة فــــــــارق ــــــــ: ــــــــ ال الثابتــــــــة صـــــــول ــــــــ ــــــــوظ امل التقيـــــــيم إلعــــــــادة القيمــــــــة فـــــــوائض فيــــــــھ ل ــــــــ

التقييم اعادة موضوع ون   .ت

املعادلـــــــــة فـــــــــارق ـــــــــ فقـــــــــط(ـ املجمعـــــــــة ســـــــــابات ا ـــــــــ امل) ســـــــــتعمل الفـــــــــارق ـــــــــو القيمـــــــــةو ـــــــــون ت عنـــــــــدما ـــــــــوظ

الشراء سعر من أع املعادلة ق طر عن املقومة للسندات   .جمالية

الصافية يجة الن   : ـ

جديــــــــد مــــــــن حيــــــــل ال ــــــــ تخصــــــــيص: ـ قــــــــرار ــــــــ إ تخصيصــــــــھ العامــــــــة معيــــــــة ا أرجــــــــأت يجــــــــة الن مــــــــن جــــــــزء ــــــــو و

وت ية املحاس الطرق غي آثار أيضا ساب ا ذا ل و الحق، ي خطاءا   .يح

ســــــــ ماليــــــــة قائمـــــــة خــــــــالل مـــــــن البنــــــــود ــــــــذه ات ـــــــ غ ــــــــر وتظ اصــــــــة"ــــــــ ا صـــــــول ات ــــــــ غ والــــــــذي" جـــــــدول

ة ـــــــ الف ايــــــة ــــــ ن م للمســــــا املتاحــــــة وة ــــــ ال ــــــ ع الــــــدورة خــــــالل أثــــــرت ــــــ ال العناصــــــر عــــــن معلومــــــات عطــــــي

وامل الضـــــــمنية القيمـــــــة فـــــــوائض مثـــــــل النتـــــــائج حســـــــابات جـــــــدول ـــــــ ـــــــر تظ لـــــــم ــــــ عنـــــــدوال تقـــــــاس ـــــــ وال نتظـــــــرة
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يجــــــــة الن ـــــــــق طر عـــــــــن تمــــــــر ال ـــــــــ ال والنفقـــــــــات يــــــــرادات و صـــــــــول، تقيـــــــــيم لألمـــــــــوال(إعــــــــادة مباشـــــــــرة تجمـــــــــل

اصـــــــة الصـــــــفقات) ا تحديـــــــد مثـــــــل ن م للمســـــــا ســـــــبة بال مـــــــة م أخـــــــرى معلومـــــــات ـــــــدول ا ـــــــذا ـــــــر يظ كمـــــــا

اصــــــــــ ا مــــــــــوال ــــــــــ ع أثــــــــــرت ــــــــــ ال التــــــــــدفقات ومعرفــــــــــة املــــــــــال بــــــــــرأس ــــــــــعاملتعلقــــــــــة وتوز املــــــــــال رأس كرفــــــــــع ة،

اح   1ر

الثالث املالية: املبحث القوائم وفق املالية املردودية   .حساب

ول شاط: املطلب ال مؤشرات باستخدام املردودية   .تحليل

ــــــــــذه ل ا واســــــــــتغالل ــــــــــا ودا مج إدارة ــــــــــ املؤسســــــــــة ــــــاءة كفــــ مــــــــــدى معرفــــــــــة ــــــــــ ســــــــــب ال ــــــــــذه مــــــــــن ســــــــــتفاد ــــــــــ ـ

معرفـــــــة ـــــــا ق طر عــــــن يـــــــتم ــــــ ال مـــــــة امل املؤشــــــرات مـــــــن شــــــاط ال ســـــــب عــــــد ، املبيعـــــــات توليــــــد ـــــــ املوجــــــودات

ي ما سب ال ذه ن ب ومن شغيل، ال ايرادات توليد املشروع موجودات استعمال   2: كفاءة

العامل1 املال رأس دوران معدل   : ـ

والنـــــــــــوع املتداولـــــــــــة املوجـــــــــــودات مقـــــــــــدار ــــــــــو والـــــــــــذي املـــــــــــال رأس اجمـــــــــــا مــــــــــا املـــــــــــال رأس مـــــــــــن نوعـــــــــــان نــــــــــاك

مـــــــــدى وملعرفـــــــــة املتداولـــــــــة ـــــــــات واملطلو املتداولـــــــــة املوجـــــــــودات ن بـــــــــ الفـــــــــرق ـــــــــو و املـــــــــال رأس صـــــــــا ـــــــــو ي الثـــــــــا

مـــــــــرات عــــــــدد تحديــــــــد يــــــــتم العامــــــــل املــــــــال رأس الســـــــــنةكفــــــــاءة خــــــــالل ا يــــــــدور ــــــــ ال املــــــــرات عــــــــدد أي دورانــــــــھ،

ح الر امش زاد لما أك العامل املال رأس دار لما و ،   .املالية

العامل املال رأس دوران املبيعات: معدل العامل/ صا املال رأس   .متوسط

  : إذن

العامل املال رأس مدة= متوسط أول املتداولة ا+ املوجودات املدةاملوجودات آخر   .2/ملتداولة
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باليوم الدوران معدل ساب اح مكن العامل/  360: (و املال رأس دوران   ).معدل

ن2 املدين دوران معدل   : ـ

أي ـــــــ الغ مـــــــع املؤسســـــــة عامـــــــل يجـــــــة ن املدينـــــــة الـــــــذمم ــــــأ شـ ت مـــــــا وعـــــــادة ن املـــــــدين دوران املعـــــــدل ـــــــذا س يقـــــــ

و  حســـــــــــاب ــــــــــ ع ـــــــــــائن الز ــــــــــ إ ـــــــــــا منتجا يــــــــــع ت ســـــــــــديدعنــــــــــدما ال شــــــــــروط املؤسســـــــــــات ــــــــــذه تضـــــــــــع مــــــــــا غالبــــــــــا

ـــــــم امل العنصـــــــر ـــــــذا إدارة ـــــــ كفـــــــاءة ماليـــــــة ادارة نـــــــاك ـــــــون ت أن ـــــــ ب ي لـــــــذلك ـــــــائن الز بذمـــــــة ـــــــ ال الـــــــديون

تحمــــــــــــــل ــــــــــــــ إ ســـــــــــــيؤدي م لــــــــــــــديو ن املــــــــــــــدين ســـــــــــــديد عــــــــــــــدم أن باعتبــــــــــــــار املتداولـــــــــــــة ــــــــــــودات املوجــ عناصــــــــــــــر مـــــــــــــن

ال تـــــــــــأثر أو ســـــــــــديد ال لعـــــــــــدم ضـــــــــــة با لفـــــــــــة ــــــــــة سيضـــــــــــعاملؤسسـ ذلـــــــــــك ألن ائيـــــــــــا ســـــــــــديد ال عـــــــــــدم أو ــــــــديد ســـ

ما عسر   1.املؤسسة

ن املدين دوران معدل جلة: ـ املبيعات ن/ صا املدين رصيد   .متوسط

ن املدين رصيد متوسط املدة= إذن أول ن املدة+ املدين آخر ن   .2/ املدين

املخزون3 دوران معدل   : ـ

املؤ  مـــــــــن خــــــــر ـــــــــو املؤشــــــــر ــــــــذا ـــــــــو املبيعــــــــات إدارة كفـــــــــاءة معرفــــــــة ــــــــا خالل مـــــــــن يمكــــــــن ـــــــــ ال مــــــــة امل شــــــــرات

ــــــــامش ســــــــيحقق ثــــــــم ومــــــــن ــــــــ أك مبيعــــــــات املشــــــــروع ــــــق حقــ لمــــــــا ــــــــ أك املخــــــــزون دار لمــــــــا ف ــــــــا منتجا ق ســــــــو

أك ح   .ر

املخزون دوران معدل املبيعات= ـ لفة املخزون/ ت رصيد   .متوسط

املخزون: إذن رصيد امل= (متوسط أول املدة+ دةرصيد آخر   .2) / رصيد

باليوم املخزون دوران معدل املخزون/  360= ـ دوران   .معدل

ن4 الدائن دوران معدل   : ـ
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مرتفعـــــــا املعـــــــدل ـــــــان لمــــــا إذ ـــــــا اما ال ســـــــديد ـــــــ املؤسســــــة كفـــــــاءة مـــــــدى لبيـــــــان املؤشــــــر ـــــــذا مـــــــن ســــــتفاد

من ذا و أفضل ا اما الل املؤسسة أداء ان واملقرضون لما الدائنون ا عل يؤكد ال   .املؤشرات

ن الدائن دوران الصافية{= معدل يات ن/ (املش الدفع+ الدائن   } ) أوراق

باليوم ن الدائن دوران الدائنة/  360=  معدل الذمم دوران   معدل

املوجودات دوران معدل   : ـ

املتداولة املوجودات دوران املبيعات= معدل املتداولةامل/ صا   وجودات

ل التمو مصادر ثمار اس دارة كفاءة معرفة املؤشرات ذه من ستفاد و   ـ

ي الثا املطلب يجة: ـ الن مؤشرات باستخدام املردودية   تحليل

ستغالل فائض تحليل   :  EBEجماأوال

، املضـــــــافة القيمــــــــة مـــــــن اقتطــــــــاع ن1عـــــــد العـــــــامل وأعبــــــــاء والرســـــــوم رصــــــــيدالضــــــــرائب يبقــــــــى خـــــــرى عبــــــــاء و

لالســـــــــــتغالل جمــــــــــــا الفـــــــــــائض الفــــــــــــائض) EBE(ســـــــــــ ـــــــــــ نالحــــــــــــظ كمـــــــــــا ، ســــــــــــل ـــــــــــون ي أن يمكـــــــــــن والــــــــــــذي

مخصصـــــــــــــــــات اقتطـــــــــــــــــاع قبـــــــــــــــــل لالســـــــــــــــــتغالل جمـــــــــــــــــا يجـــــــــــــــــة لن مســـــــــــــــــاوي لالســـــــــــــــــتغالل ــــــــــــــــــتالكجمـــــــــــــــــا

واملؤونات ات تال ع   .واملؤونات

ت) EBE(ـ وال سب عدة الفائدةمستعمل سب أو امش ال سب فكرة بناء اعادة عن   .بحث

ــ ــ ــ ـ و ــــبة ــ سـ إذا:ال نتــــــــاج ـــــــ إ أدى عمـــــــال رقـــــــم ـــــــ إ بـــــــالنظر مقاســــــــة لالســـــــتغالل جمـــــــا ـــــــامش ال ن يبـــــــ

ــــــــون ي أن املمكـــــــــن مــــــــن حقـــــــــائق تخفــــــــي أن يمكـــــــــن ســــــــب ال أو) EBE(ــــــــذه املخـــــــــزن نتــــــــاج عـــــــــن نــــــــاتج ي ايجـــــــــا
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مق ــــــــــ غي ــــــــــ إ أخــــــــــرى حيــــــــــثعبــــــــــارة الــــــــــة ا ــــــــــذه ــــــــــ ائيــــــــــة ال واملنتجــــــــــات اليــــــــــة ا املخزونــــــــــات ــــــــــ ع :           بــــــــــول

لالستغالل جما   .الفائض

ــــة ــ ــ الثانيــ ــــبة ــ ــ ســ ال ــ ــ ــ ــ املــــــــــال:ـــ رأس ــــــــــ إ بــــــــــالنظر املــــــــــوارد ســــــــــي ــــــــــ ع القــــــــــدرة أي ســــــــــ عائــــــــــد ــــــــــوم مف جم ــــــــــ ت

حيث ثمر   : املس

  

ــــــــ مــــــــنــــــــو) EBE(ـ املتبعــــــــة السياســــــــات عــــــــن املســــــــتقل ســــــــتغالل ــــــــق طر عــــــــن ي الــــــــذا ــــــــل للتحو قيــــــــاس ايضــــــــا

ــــــــــل التمو ـــــــــــتالك يخـــــــــــص فيمــــــــــا املؤسســـــــــــة املاليـــــــــــة(طــــــــــرف عبـــــــــــاء ــــــــــ املـــــــــــا) متمثـــــــــــل ثمار محـــــــــــدد(ســــــــــ

املالية   ) .باملنتجات

أدا ــــــــــ عت و لالســــــــــتغالل تقــــــــــديا تــــــــــدفقا أيضــــــــــا يمثــــــــــل لالســــــــــتغالل جمــــــــــا الفــــــــــائض إن ــــــــــ بــــــــــؤـ والت للتحليــــــــــل ة

ســــــــــالبة بإشــــــــــارة ــــــــــر يظ أن يمكــــــــــن كمــــــــــا املؤسســــــــــة ــــــــــ موجبــــــــــا ــــــــــون ي وقــــــــــد الــــــــــزمن ــــــــــ ع قــــــــــورن مــــــــــا إذا امــــــــــة

ل شــــــــــ فيــــــــــھ متخبطــــــــــة ا نفســــــــــ املؤسســــــــــة وجــــــــــدت إن والــــــــــذي لالســــــــــتغالل، العــــــــــام ــــــــــز ال عــــــــــن نــــــــــا لم ـــــت ونـــــ

متعلقــــــــــ أعبـــــــــــاء ــــــــــ و ــــــــــا غط أن ـــــــــــا عل يجــــــــــب ة ـــــــــــ كث أعبــــــــــاء ــــــــــا أمام إذن ـــــــــــ ع ــــــــــذا ــــــــــ ثماراخط باالســـــــــــ تة

ــــــــ ومردودي ــــــــا ن قر حســــــــاب ــــــــ ع ون وســــــــت ــــــــل التمو ــــــــماو أ مــــــــن ســــــــتغالل اجمــــــــا الفــــــــائض ــــــــ عت ــــــــذا ول

املؤسسة مردودية تحليل املستعملة   1.دوات

EBE  =ــــافة ــ ــ املضـــ ــــة ــ ــ ــــتغالل+ القيمــ ــ ــ ســـ ــــات ــ ــ ــــال+ اعانـــ ــ ــ العمـــ ـــاليف ــ ــ ــ ــ ت ــــل ــ ــ ـــ ــــوم+ تحو ــ ــ ورســـ ــــرائب ــ ــ ضـــ ــــل ــ ــ ـــ تحو

العمال– ف ورسوم–مصار   .ضرائب

                                                             
1  Michel levasseur – aimable quintart . op .cit.p 62 – 63. 
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فإنـــــــــــــھ ســـــــــــــتغالل ـــــــــــــاليف ت ـــــــــــــل تحو ســـــــــــــاب تفصــــــــــــيل ـــــــــــــ ع صـــــــــــــول ا اســـــــــــــتطعنا وإذا قـــــــــــــة الطر ــــــــــــنفس و

بالــــــــذكر ونخـــــــص ســـــــتغالل يجـــــــة ن حســـــــاب ـــــــ تــــــــدمج ـــــــ ال ســـــــابات با املتعلـــــــق ـــــــزء ا نضـــــــيف أن يمكننـــــــا

التوا ع ستغالل يجة ن وتحسب واملئونات ات تال أقساط ل   : تحو

ــــة  ــ ــ ــ ــ ــ يجــ ــــتغاللن ــ ــ ــ ــ ــ ــــتغالل= ســـ ــ ــ ــ ــ ــ لالســـ ــــا ــ ــ ــ ــ ــ جمــ ــــائض ــ ــ ــ ــ ــ ــــات+ الفـــ ــ ــ ــ ــ ــ واملئونـــ ـــــات ــ ــ ــ ــ ــ ــ تال ــــاط ــ ــ ــ ــ ــ أقســ ــــل ــ ــ ــ ــ ــ ـــ –تحو

واملئونات تالك ثمارا–أقساط س تالك ا يتأقساط التأج ل بالتمو   .املمولة

ستغالل يجة ن ن و ت كيفية لوضع التا ل الش   .ولدينا

رقم ل ستغالل) :  2ـ1(الش يجة ن ن   .تكو

  

  

ستغالل........................................................                                                                              يجة   ن

   Robert papin – opcit – p 172: املصدر

رقم ل لالستغالل) : 3ـ1(الش جما الفائض ن   .تكو

  

  

  

جما   الفائض

  لالستغالل

                                              .....................................................................................  

  Robert papin – opcit – p  162:املصدر

لالستغالل جما  الفائض

لالستغالل أخرى  نواتج

ات  تال

املضافة   القيمة

  

  

ستغالل  اعانات

 

والرسوم  الضرائب

ف واملصار جور

 جتماعية
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وقـــــــــ املؤسســــــــة بقــــــــاء ــــــــ التـــــــــا و ائيــــــــة ال املردوديــــــــة ــــــــ الــــــــتحكم مـــــــــن تمكــــــــن الرصــــــــيد ــــــــذا إيجابيــــــــة اإن در

ضــــــــــــــمان املئونــــــــــــــات بواســــــــــــــطة خطــــــــــــــار ــــــــــــــة مواج ــــــــــــــات تال بواســــــــــــــطة ثمارات ســــــــــــــ وتجديــــــــــــــد ــــــــــــــا انيا وإم

ـــــــذا مـــــــن تبقـــــــى مـــــــا أمـــــــا املاليـــــــة، عبـــــــاء ـــــــل تمو ــــ ـــ ع القـــــــدرة بواســـــــطة املؤسســـــــة شـــــــاط ل والتطـــــــور ـــــــل التمو

املؤسسة طرف من بھ حتفاظ يتم أو ن م املسا إ فيوجھ   .الرصيد

قــــــــــــدرةEBEإذن مـــــــــــدى قيــــــــــــاس التـــــــــــا و للمؤسســـــــــــة والتجــــــــــــاري نتـــــــــــا داء لقيـــــــــــاس مؤشــــــــــــر أحســـــــــــن ـــــــــــو

املردودية تحقيق ع   .املؤسسة

ستغالل: ثانيا يجة ن   :  Reتحليل

شـــــــــــــــــغيل ال عمليـــــــــــــــــات يجـــــــــــــــــة ن عـــــــــــــــــن الناجمـــــــــــــــــة املؤسســـــــــــــــــة ثـــــــــــــــــروة ـــــــــــــــــادة ز عـــــــــــــــــن ســـــــــــــــــتغالل يجـــــــــــــــــة ن ســــــــــــــــمح

ثمار، ســـــــ سياســــــــة1و عـــــــن مســـــــتقل ل شــــــــ للمؤسســـــــة ـــــــة والتجار الصــــــــناعية يجـــــــة الن بقيـــــــاس ســــــــمح كمـــــــا

شـــــــــــــاط لل واحــــــــــــد قطــــــــــــاع ـــــــــــــ إ ــــــــــــ ت ت ــــــــــ ــ ال املؤسســـــــــــــات بمقارنــــــــــــة ســــــــــــمح و بائيـــــــــــــة ا والسياســــــــــــة ســــــــــــتدانة

نتاج وأدوات لوسائل سوء أو مثل ستغالل عن املتولدة يجة الن عن صورة  .وتقديم

ال: ثالثا بةتحليل الضر قبل ة ار ا يجة   :  RCAIن

كتفـــــــاء ب ســـــــ ي قـــــــد ولكـــــــن املؤسســــــة ـــــــ ـــــــة ار ا الطبيعيـــــــة الفعاليـــــــة تقــــــدير ـــــــ ـــــــة ار ا يجـــــــة الن تفيـــــــد ـــــــ

ة، ثمار ســــــــــ التــــــــــدفقات ايــــــــــد ت عنــــــــــدما خصوصــــــــــا ــــــــائق قــ ا ھ شــــــــــو ــــــــــ ــــــــــا ن2ب املختصــــــــــ دفــــــــــع مــــــــــا ــــــــــذا و

بالنف ــــــــاص ا ســـــــــاب ا وضــــــــع ــــــــ إ املاليــــــــة الرصـــــــــيدبــــــــاإلدارة ــــــــذا يقــــــــدم كمــــــــا نائية ســـــــــت يــــــــرادات و قــــــــات

ــــــــــ ال العمليــــــــــات الرصـــــــــيد ــــــــــذا بعد ســـــــــ و ، للمؤسســــــــــة العاديــــــــــة العمليـــــــــات مــــــــــن املتأتيـــــــــة ســــــــــتغالل يجـــــــــة ن

العناصــــــــــر عتبــــــــــار ن عــــــــــ خــــــــــذ عــــــــــد ي يــــــــــأ ــــد جيــــــ أداء مؤشــــــــــر ــــــــــو و ي نا اســــــــــت ل شــــــــــ املؤسســــــــــة ــــــــــا تقــــــــــوم

املردودي بالتقييم سمح و ، التااملالية وتحسب املختارة ا ل تمو وسياسة ، للمؤسسة املالية   : ة

                                                             
  .77، ص  1999درید درغام ، أساسیات االدارة المالیة الحدیثة ، الجزء األول ، الطبعة األولى ، دار الرضا للنشر ،   1
  .78رید درغام ، نفس المرجع السابق ، ص د  2
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بة ــــر ــ ــ ــ الضـ ــــل ــ ــ قبـــ ــــة ــ ــ ــ ـ ار ا ــــة ــ ــ يجـــ ــــتغالل= الن ــ ــ ســـ ــــة ــ ــ ــ يجـ ــــة+ ن ــ ــ ــ ماليـ ــــواتج ــ ــ ــ ــــد+ نـ ــ ــ ــ الفوائـ ــــــف ــ ــ مختلـ ــــل ــ ــ ـــ –تحو

مالية   .أعباء

رقم ل بة) : 4ـ1(الش الضر قبل ة ار ا يجة الن ن   .تكو

يجة الن

بة الضر قبل ة ار   .ا

  .......................................................................  
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عا شاط: را لل الصافية يجة الن   :  RNEتحليل

ــــــا عوامل جميــــــع تــــــأج عــــــد شــــــاط لل ائيــــــة ال يجــــــة الن ــــــو و للــــــدورة النتــــــائج حســــــابات جــــــدول رصــــــيد يمثــــــل ــــــ ـ

التالية قة بطر وتحسب ن م املسا ن ب اح ر ع توز ساب قاعدة مثل   1: و

شاط لل الصافية يجة يجة= الن بةالن الضر قبل ة ار نائية+ ا ست يجة العمال–الن مات –مسا

اح ر ع بة   .الضر

املوا ل الش شاط لل الصافية يجة الن ن و لت أك توضيح نحاول وسوف   : ـ

رقم ل الصافية) : 5ـ1(الش يجة   .الن

  

  

الصافية   الدورة يجة   ن

  .................................................................  
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بوطغان حنان ، تحلیل المردودیة المحاسبیة للمؤسسة االقتصادیة مذكرة لنیل شھادة الماجستیر ، علوم التسییر والعلوم االقتصادیة   1

  .93، ص  2007، سكیكدة ،  1955أوت  20، تخصص اقتصاد وتسییر المؤسسات ، جامعة 

يجة   ن

 ستغالل

مالية  أعباء

ة ار ا يجة   الن

بة الضر   قبل

نائية ست  النواتج

نائية ست   عباء

املباشرة  الضرائب
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ـــــــ أك ــــــاح أر تحقيـــــــق اســـــــباب معرفـــــــة يجــــــة للن الوســـــــيطة املؤشـــــــرات تحليـــــــل خــــــالل مـــــــن يمكـــــــن أقـــــــل(ـــــــ مـــــــن)أو

عمــــــــــل قطــــــــــاع وســــــــــطي مــــــــــن أقــــــــــل أو ــــــــــ أك ــــــــــاح أر تحقيــــــــــق أســــــــــباب معرفــــــــــة ، النتــــــــــائج حســــــــــاب تحليــــــــــل خــــــــــالل

ن لآلخر سبة بال ا نتائج ن و ت قة طر ومعرفة ،   .املؤسسة

الثالث للمردودية: املطلب ية س ال املؤشرات باستخدام املؤسسة املردودية   .تحليل

ال املطلقــــــــــة املاليــــــــــة املردوديــــــــــة ــــــــــم إن ولـــــــــــكـــــــــــ ، املشــــــــــروع ا يمارســــــــــ ــــــــــ ال عمــــــــــال يجــــــــــة بن فقــــــــــط تتعلــــــــــق

يـــــــــزداد لمـــــــــا املشـــــــــروع املبيعـــــــــات ـــــــــم يـــــــــزداد لمـــــــــا و خـــــــــرى قتصـــــــــادية شـــــــــطة ـــــــــم ب تتعلـــــــــق 1أيضـــــــــا

املردودية أو اح لألر املطلق م   .ا

ســــــــــــ ال املؤشــــــــــــر ســــــــــــتخدم املختلفــــــــــــة شــــــــــــطة تقيــــــــــــيم أســــــــــــاس) املردوديــــــــــــة(وألجــــــــــــل ــــــــــــ ع يتحــــــــــــدد والــــــــــــذي

ة مئو سبة ب ا ع ا مع ين متغ ن ب   .عالقة

مــــــــــــــن داء كفــــــــــــــاءة مســــــــــــــتوى لتحديــــــــــــــد مــــــــــــــة امل قتصــــــــــــــادية املؤشــــــــــــــرات أحــــــــــــــد املردوديــــــــــــــة مؤشــــــــــــــر ــــــــــــــ عت و ــــــــــــــ ـ

املاليــــــــــــة املردوديــــــــــــة ســــــــــــبة و قتصـــــــــــادية املردوديــــــــــــة ســــــــــــبة ــــــــــــة التجار املردوديـــــــــــة ســــــــــــبة املردوديــــــــــــة مؤشـــــــــــرات

بالتفصيل سب ال ذه تحليل تم   .وس

مف املردوديةـ مؤشر   : وم

ــــــــــــا موارد وتوســـــــــــيع ن ـــــــــــو ت إعــــــــــــادة ـــــــــــ ع ا وقـــــــــــدر املؤسســــــــــــة ـــــــــــ ســـــــــــي ال فعاليــــــــــــة جم ـــــــــــ ي املردوديـــــــــــة مؤشـــــــــــر

  .املالية

أوال ة: ـ التجار املردودية معدل   : تحليل

يتعلــــــــــــق فيمــــــــــــا أي للمنظمــــــــــــة ــــــــــــة والتجار الصــــــــــــناعية شــــــــــــطة مــــــــــــن الفــــــــــــائض ــــــــــــة التجار املردوديــــــــــــة تمثــــــــــــل ـــــــــــــ

بــــــــــدورة تــــــــــرتبط ــــــــــة التجار املردوديــــــــــو أن ذلــــــــــك عــــــــــن ــــــــــتج ي شــــــــــغيل ال مــــــــــن فــــــــــائض اســــــــــتخالص ــــــــــ ع ا بقــــــــــدرا

                                                             
، ص  2004ولید ناجي الحیالي  ، االتجاھات المعاصرة في التحلیل المالي منھج علمي وعملي متكامل ، الوراق للنشر والتوزیع ،   1
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شـــــــــــغيل ــــــــــــ1ال املســــــــــــتخدمة والوســـــــــــائل النتــــــــــــائج ن بـــــــــــ ــــــــة العالقــــ ـــــــــــ ع الضــــــــــــوء بإلقـــــــــــاء ســــــــــــمح ـــــــــــ ف ــــذلك لــــــــ

واملتاجرةنت   .اج

  

مــــــــــن املؤسســـــــــة ســــــــــتقطعھ والـــــــــذي جمـــــــــا ــــــــــامش بال والصـــــــــناعية ــــــــــة التجار املردوديـــــــــة عـــــــــن ــــــــــ التعب يـــــــــتم ــــــــــ

الفــــــــــائض عــــــــــرف مــــــــــا أو شــــــــــغيل ال فــــــــــائض كإجمــــــــــا غالبــــــــــا عــــــــــرف ــــــــــ إذن املباعــــــــــة ع البضــــــــــا لفــــــــــة ت ســــــــــعر

لالســــــــــتغالل لالســــــــــتغالل) EBE(جمــــــــــا جمــــــــــا الفــــــــــائض ــــــــــوم مف ــــــــــ اخت لقيــــــــــاسولقــــــــــد ــــــــــ أسا كعنصــــــــــر

مؤشــــــــــــــر ـــــــــــــو إذن ، ن املـــــــــــــؤلف أحــــــــــــــد يؤكـــــــــــــد كمـــــــــــــا للمنظمــــــــــــــة ـــــــــــــة التجر ـــــــــــــامش يمثــــــــــــــل ألنـــــــــــــھ شـــــــــــــغي ال داء

املعتادة شغيل ال يجة ن من وثقة أمانا ك  .املردودية

ة)2 التجار     = املردودية

        2  

ــــــــامش ســـــــــبة ب نــــــــا ـــــــــة التجار املردوديــــــــة تتحـــــــــدد املردوديـــــــــةـــــــــ وتــــــــدرس ح، الســـــــــنةالـــــــــر يجــــــــة ن نـــــــــا ــــــــة التجار

أداء تقيـــــــــــيم ـــــــــــ مــــــــــة امل املؤشـــــــــــرات مــــــــــن ـــــــــــ و بة الضــــــــــر أو الرســـــــــــم خــــــــــارج عمـــــــــــال بــــــــــرقم مقارنـــــــــــة الصــــــــــافية

  .املؤسسة

املؤسسة داخل املردودية حساب ا يحقق ال ة الكث املزايا ومن   : ـ

                                                             
 2000دار النشر الریاض ، المملكة العربیة السعودیة ، " التحدیات الراھنة "سعید فرحات جمعة ، األداء المالي لمنظمات األعمال   1

  73ـ  73، ص 
  .189، ص  2004حمزة محمود الزبیدي ، التحلیل المالي ، تقیم األداء ، والتنبؤ بالفشل ، مؤسسة الوراق للنشر والتوزیع ،   2
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للتوجيھ1 ا ف املؤسسة تحتاج ال للمجاالت دارة باه ان إثارة نـ والتحس   .والتعديل

وكــــــــــــذلك2 ن املســـــــــــؤول تبـــــــــــديل أو املواقـــــــــــع عـــــــــــديل أو قيـــــــــــة بال ن املــــــــــــدير لتقيـــــــــــيم مـــــــــــة امل املؤشـــــــــــرات ـــــــــع وضــ ــــــــــــ

وافز ا   .نظام

ة التجار املردودية تركيب   : ـ

دراســـــــــــة فـــــــــــيمكن شـــــــــــغيل ال ـــــــــــ املســـــــــــتخدمة املـــــــــــوارد وكفـــــــــــاءة فعاليـــــــــــة عـــــــــــن ـــــــــــديث ا بصـــــــــــدد نحـــــــــــن طاملـــــــــــا ـــــــــــ ـ

التالية   1: العالقات

1     
ستغالل 	 جما 	الفائض	

عمال	خارج	الرسم 	رقم	
          ×    

عمال	خارج	الرسم 	رقم	

شغيلية ل	الدورة	ال احتياجات	تمو
  

ة التجار صول و العامل املال رأس من الفائض ق طر عن   : ولذلك

2  
	لالستغالل	 جما 	الفائض	

	رقم	أعمال	خارج	الرسم
           ×      

عمال	خارج	الرسم 	رقم	

	رأس	املال	العامل
  

ستغالل 	 جما 	الفائض	

عمال	خارج	الرسم 	رقم	
3	                ×        

عمال	خارج	الرسم 	رقم	

ة ار صول 	ا 	
  

ع للمؤسسة ة التجار املردودية عتمد آنفا ة املو ات املتغ ن ب التفاعالت ع   : بالنظرة

عمال1 لرقم التجاري امش ال سع"ـ ال   " .سياسات

الــــــــدوران2 ســــــــرعة ــــــــا ع ا ــــــــ مع العامــــــــل املــــــــال رأس احتياجــــــــات شــــــــغيل ومســــــــتوى درجــــــــة املخــــــــزون"ـــــــــ دوران

وحسابات القبض حسابات ، جل" الدفعالسل ة قص مالية   .سياسات

املالية: ثانيا املردودية معدل   : تحليل
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املاليــــــــة املردوديــــــــة معــــــــدل ــــــــو املؤسســــــــة أداء تقيــــــــيم ــــــــ مــــــــة امل التحليليــــــــة املؤشــــــــرات مــــــــن ــــــــ ــــــــذا1ـ س وليقــــــــ

توليـــــــد ـــــــ ع مـــــــوال ـــــــذه وقـــــــدرة املـــــــالك ألمـــــــوال ا اســـــــتغالل مـــــــن مردوديـــــــة تحقيـــــــق ـــــــ دارة كفـــــــاءة املؤشـــــــر

اح   .ر

ــــــــ ع ترتكــــــــز ــــــــا واج ألن ثمرة املســــــــ مــــــــوال لــــــــرؤوس حيــــــــة الر أو ية الكســــــــ القــــــــدرة املاليــــــــة املردوديــــــــة ــــــــ ع ــــــــ ـ

أ ومصـــــــادر خاصـــــــة مصـــــــادر ن بـــــــ املوزعـــــــة ـــــــل التمو تأخـــــــذمصـــــــادر ثـــــــم ومـــــــن ا الســـــــتخدام اعتبـــــــار دون ، يـــــــة جن

عامة بصفة املالك أو ن م املسا يخص ما ل سبان   .ا

الضـــــــرائب قبـــــــل إمـــــــا ســـــــاب ل ن قت طـــــــر إال يوجـــــــد فـــــــال املاليـــــــة املردوديـــــــة م لتقـــــــو املعـــــــروض ل الشـــــــ ـــــــان أيـــــــا

جـــــــــدا( ا) قبـــــــــل عـــــــــد وك) غالبـــــــــا(وإمـــــــــا فعاليـــــــــة ـــــــــ ع كم بـــــــــا املردوديـــــــــة ـــــــــذه ســـــــــمح مـــــــــوال، رؤوس فـــــــــاءة

ل الطو جل وخاصة اصة   .ا

املالية1 املردودية معدل قياس   : ـ

ي كما تكتب اصة ا موال بداللة املالية املردودية سبة   : ـ

يجة	السنة		الصافية	 		ن

اصة موال	ا 	
=   2.  100   ×       			املردودية	املالية

الــــــــــدينار حيــــــــــة ر س يقـــــــــ املعــــــــــدل حيــــــــــةـــــــــذا ر عــــــــــن ـــــــــ ع املعــــــــــدل أن أي املــــــــــالك قبـــــــــل مــــــــــن ثمر املســــــــــ الواحـــــــــد

ــــــــــ دارة كفـــــــــاءة عـــــــــن ت ــــــــــ ع لمـــــــــا املعـــــــــدل ـــــــــذا قيمــــــــــة زادت لمـــــــــا و ، املـــــــــالك قبــــــــــل مـــــــــن املتـــــــــاح ثمار ســـــــــ

مـــــــن ز ـــــــ ت املـــــــا التحليـــــــل ـــــــ ســـــــبة ال ـــــــذه ميـــــــة أ إن ـــــــم ل ـــــــ مر عائـــــــد لضـــــــمان املـــــــالك أســـــــواق اســـــــتغالل

مــــــــــــن ن ثمر املســــــــــــ أن ســـــــــــــتعودتأكيــــــــــــد م ــــــــــــود ج أن اعتقــــــــــــدوا إذا إال املخــــــــــــاطر يتحملــــــــــــوا أن عمـــــــــــــال رجــــــــــــال

ح الر ل ش تأخذ ومستمرة افية افأة   .بم

موال بداللة املالية املردودية سبة اصة(ـ   : الدائمة) ا
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التا املعدل ع عطي وال للمؤسسة البعيد املدى ذات موال مردودية معرفة م امل من   1: ـ

  

ن املقرض أجر تمثل الفوائد   .ـ

اصة ا موال مقدمي ع املحتمل جل تمثل الصافية اح ر   .ـ

املالية2 املردودية تركيبة   : ـ

سياســــــــــــــات ثــــــــــــــالث أو للتحليــــــــــــــل أساســــــــــــــية ــــــــــــات تركيبــ ثــــــــــــــالث ــــــــــــــ ع تتحقــــــــــــــق للمؤسســــــــــــــة املاليــــــــــــــة املردوديــــــــــــــة ــــــــــــــ

  : أساسية

يجة	السنة 	ن

بة عمال	خارج	الضر 	رقم	
=    ×     	املردودية	املالية

عمال	خارج	الرسم 	رقم	

صول  	مجموع	
     ×     	

صول  	مجموع	

اصة موال	ا 	
          

صول                                   دوران ة تجار الديون   مردودية   وزن

سبة                                    سبة                           1ال سبة                       2ال   3ال

ــــبة ــ ــ ســـ ـــــــــــة(تمثـــــــــــل: 1ال التجار للمؤسســـــــــــة) : السياســـــــــــات الصـــــــــــا ـــــــــــامش ال كالســـــــــــيكيا تقـــــــــــدم ــــــــبة ســـ ال ـــــــــــذه

انــــــــــــة م ســــــــــــاب ا ــــــــــــ ايضــــــــــــا يأخــــــــــــذ ــــــــــــامش ال ، الســــــــــــعر مصــــــــــــط مثــــــــــــل ــــــــــــة التجار السياســــــــــــة يحــــــــــــدد الــــــــــــذي

اامل بإنتاج تقوم ال واملنتجات دمات وا السلع ع السوق املنافسة من   .ؤسسة

ــــبة ــ ــ ســ ال ــ ــ ــ ــ ــ نتاجيــــــــــة(تمثــــــــــل: 2ـ ـــــــــــ) : السياســــــــــات يو الــــــــــذي صــــــــــول دوران معــــــــــدل تقــــــــــدم ســــــــــبة ال ــــــــــذه

ـــــــــــــ ع الــــــــــــدائم ثمر املســــــــــــ املـــــــــــــال لــــــــــــرأس جزائــــــــــــري دينـــــــــــــار واحــــــــــــد أجــــــــــــل مـــــــــــــن للمؤسســــــــــــة، نتاجيــــــــــــة الفعاليــــــــــــة

كـــــــــــــــــم الصـــــــــــــــــناعيةاملبيعـــــــــــــــــات يـــــــــــــــــارات ا بمقارنـــــــــــــــــة ســـــــــــــــــمح املعـــــــــــــــــدل ـــــــــــــــــذا ؟ محقـــــــــــــــــق عمـــــــــــــــــال ـــــــــم رقــــــــ مـــــــــــــــــن
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شـــــــــاط ال فـــــــــرع نفـــــــــس ـــــــــ املتواجـــــــــدة املؤسســـــــــة ســـــــــبة.والتكنولوجيـــــــــة ـــــــــل(تمثـــــــــل:  3ال التمو ـــــــــذه) : سياســـــــــة

املـــــــــــال راس املؤسســــــــــة مديونيـــــــــــة معــــــــــدل س نقـــــــــــ دقــــــــــة ــــــــــأك و للمؤسســـــــــــة ســــــــــبة بال ـــــــــــل التمو تحــــــــــدد ـــــــــبة سـ ال

راس مـــــــــن ـــــــــون يت ثمر نجاعـــــــــةاملســـــــــ مـــــــــدى بمعرفـــــــــة ســـــــــبة ال ـــــــــذه ســـــــــمح وعليـــــــــھ ، والـــــــــديون ـــــــــاص ا املـــــــــال

النمو من ن مع مستوى يل ب ا ل سمح معينة مالية لسياسة ا اختيار   .املؤسسة

رقم ل املالية) : 6.1(الش   .املردودية

ع   تتوقف

  

  

  

  

  

 

ــــدر ــ قتصـــــــــادية:املصـــ املؤسســـــــــات لنمـــــــــو املـــــــــا املنطـــــــــق ـــــــــ تح ، ـــاب ــــــ الو عبـــــــــد دادي ، املجيـــــــــد عبـــــــــد قـــــــــدري

، ومـــــــــــات وا للمنظمـــــــــــات ـــــــــــ املتم حـــــــــــول الـــــــــــدو ـــــــــــ العل املـــــــــــؤتمر املـــــــــــا داء لتقيـــــــــــيم 09،ــــــــــــ08كأســـــــــــلوب

ص2005مارس ، ورقلة عة جام ، قتصادية والعلوم قوق ا   .522لية

معدل: ثالثا قتصاديةتحليل   : املردودية

ــــــــ قتصـــــــــادية املردوديــــــــة وتحليـــــــــل لتقـــــــــدير ســــــــية الرئ الفكـــــــــرة إن ـــــــــ1ـــــــــ جن ــــــــل التمو أثـــــــــر بعاد مـــــــــن(اســـــــــ

ل) الغ والطو املتوسط ن   .جل

                                                             
  .109ـ  104بوطغان حنان ، نفس المرجع السابق ، ص   1

املالية وذلكاملردودية للمؤسسة ة التجار السياسة

امش ال خالل  .من

وتقاس للمؤسسة نتاجية الفعالية

صل  بدوران

بواسطة للمؤسسة املا ل ي ال

امل ستدانة( اليةالرافعة  )معدل
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أداء م تقــــــــــــــو ـــــــــــــ أساســــــــــــــيا دورا قتصـــــــــــــادية املردوديــــــــــــــة تلعـــــــــــــب ـــــــــــــة دار للرقابــــــــــــــة الشـــــــــــــامل ــــــــــــــوم املف ـــــــــــــ ــــــــــــــ

  .املؤسسة

قياس1 قتصاديةمـ املردودية   :عدل

ا م أ معينة سب بواسطة قتصادية املردودية تفسر   : ـ

قتصادية صول ع املالية عباء قبل ح الر مقارنة يمكن   .ـ

  

قتصادية صول إ الصا ح الر مقارنة يمكن   : ـ

  

م استخدام ين املس شرح أو عرف املعدل جماليةذا م   1.ملوارد

باملساواة أيضا ستعمل   و

     

التا باملعدل إذن تحسب املال رأس ن م املسا نظر ة وج من قتصادية باملردودية تم   : وعندما

                                                             
  .109ـ  104بوطغان حنان ، نفس المرجع السابق ، ص   1



املردودية:                                                                                                                            ولالفصل

 املالية

 
37 

  

التا باملعدل جمالية الفردية املخرجات من بمجموعة يقاس جمالية قتصادية املردودية حساب   : ـ

  

ومنــــــــــ مختلــــــــــفـــــــــــ ومقارنــــــــــة تحليـــــــــل و للمؤسســــــــــة قتصـــــــــادي داء ـــــــاس بقيـــ قتصـــــــــادية املردوديــــــــــة ســـــــــمح ھ

كمــــــــــا املطــــــــــورة املتوســــــــــطة ديــــــــــدة ا الت التمــــــــــو ن وتبــــــــــ ، ــــــــــ ر ا املمكــــــــــن أو املتــــــــــاح املــــــــــال راس اســــــــــتعماالت

للمؤسسة سبة بال املقابلة املخاطر درجة لنا ن تب قتصادية املردودية معدل   .أن

تركي2 قتصاديةـ املردودية   : بة

صـــــــــــــــــــول دوران ومعـــــــــــــــــــدل ســـــــــــــــــــتغالل يجـــــــــــــــــــة ن ـــــــــــــــــــامش كيبـــــــــــــــــــة ب قتصـــــــــــــــــــادية ــــــــــــــة املردوديـــــ نـــــــــــــــــــا شـــــــــــــــــــرح

  .قتصادية

         

  

سبة وال

الثانية سبة                                                                                                            ال

ــ ــ ــ و ــــبة ســ ال ــ ــ ــ رقـــــــم:ـ ــــــ ع املؤسســــــة ملبيعــــــات حيــــــة ر قــــــل أو ــــــ ك الســـــــلوك يحــــــدد ــــــامش ال ســــــبة ــــــ

ائن الز يجلب عمال رقم أن حيث ة التجار ا فعالي ع ذا التجاري   .أعمال

ــــة ــ الثانيـ ــــبة ــ سـ ال ــ ــ ــ رأس:ــ ــــــــ ع املســـــــ عمـــــــال رقـــــــم بتـــــــدفق تكتـــــــب قتصـــــــادية شـــــــطة دوران ســـــــبة ـــــــ

قتصـــــــــــادي الفعـــــــــــالاملــــــــــال ا اســـــــــــتعمال ــــــــــ ع املؤسســـــــــــة فعاليــــــــــة ـــــــــــ إ النظــــــــــر ـــــــــــ يبحــــــــــث فالتحليـــــــــــل املعطــــــــــي

عمال رقم إ قتصادي ا مال رأس ل تحو وع نتاجية ا   .ملوارد
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جما2.2 ستغالل فائض بداللة قتصادية املردودية   : تركيبة

عتمــــــ و صـــــــول معــــــدل بواســـــــطة قتصــــــادية املردوديـــــــة شــــــرح عمـــــــالـــــــ رقــــــم حاصـــــــل ــــــو و م ـــــــان مي ــــــ ع د

يجة الن امش   .و

  

الثانية                               سبة ال و سبة  ال

                             

ــ ــ ــ ــ ــ و ــــبة ــ ــ ســ ضــــــــــعيفة:ال ســــــــــبة ال ــــــــــذه ف عمــــــــــال رقــــــــــم أو املبيعــــــــــات عــــــــــن جمــــــــــا ــــــــــامش ال ســــــــــبة تمثــــــــــل

الواسع ع التوز ذات ة التجار شاطات لل سبة   .بال

ــــة ــ الثانيـ ــــبة ــ سـ ال ــ ــ ــ نتــــــــاج:ــ وســـــــائل حالـــــــة ـــــــ ضـــــــعيفة ســـــــبة ال ـــــــذه ــــــــون وت ، صـــــــول دوران ســـــــبة تمثـــــــل

ع تدل   : ال

مستغلة1 غ مة ثمارات اس   .ـ

ا2 عاطلةـ ثمارات   .س

منتجة3 غ ثمارات اس   .ـ
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ول الفصل   : خالصة

يجـــــــة ن خلـــــــق ـــــــ ع ا قـــــــدر ومـــــــدى قتصـــــــادية املؤسســـــــة شـــــــاط كفـــــــاءة مـــــــدى عـــــــن املاليـــــــة املردوديـــــــة ـــــــ عت ـــــــ ـ

املاليــــــــــــــة(إيجابيــــــــــــــة الســــــــــــــنة يجــــــــــــــة املاليــــــــــــــة) ن املــــــــــــــوارد ميــــــــــــــة أ قــــــــــــــدر ــــــــــــــ ع ــــــــــــــون اصــــــــــــــة(ت ا ــــــــــــــ) مــــــــــــــوال ال

غــــــرض ــــــوناســــــتعملت ي ــــــا وقيام واحــــــدة ماليــــــة ســــــنة ــــــ ــــــون ت غالبــــــا ، معينــــــة ة ــــــ ف خــــــالل ــــــا عل صــــــول ا

واملوارد يجة الن ن ب املقارنة   . خالل

بحيــــــــــــث اصــــــــــــة ا مــــــــــــوال و يجــــــــــــة الن ــــــــــــ ا ـــــــر حصـــــ فــــــــــــيمكن املاليــــــــــــة للمردوديــــــــــــة ساســــــــــــية ــــــــــددات املحــ أمــــــــــــا

املمكنـــــــ ات املســــــتو أمثـــــــل نحـــــــو ـــــــا وتوج ـــــــا تطور مراقبـــــــة ـــــة عمليــ تطـــــــورتتطلــــــب ـــــــ جيـــــــدا الـــــــتحكم يـــــــتم أن ة

ل والطو واملتوسط القص املدى ع املحددات   .اتھ
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يد   : تم

ــــــــ ع التعــــــــارف ــــــــا عل تفــــــــاق يــــــــتم ية املحاســــــــ القواعــــــــد مــــــــن مجموعــــــــة الدوليــــــــة املحاســــــــبة معــــــــاي تمثــــــــل ــــــــ ـ

والظــــــــــــروف حــــــــــــداث و العمليـــــــــــات قيــــــــــــاس ـــــــــــ ــــــــات ــــ املعا س تجـــــــــــا لتحقيــــــــــــق ـــــــــــ أسا كمرشــــــــــــد ا ــــــــــتخدام اسـ

عا جــــــــــودة ذات معلومــــــــــات انتــــــــــاج ــــــــــ إ ــــــــــدف و ، أعمالــــــــــھ ونتــــــــــائج للكيــــــــــان املــــــــــا املركــــــــــز ــــــــــ ع تــــــــــؤثر ــــــــــ ليــــــــــةال

تصـــــــــدر ـــــــــا و ل ملزمـــــــــة ـــــــــ غ الدوليـــــــــة املحاســـــــــبة ــــاي معـــــ أن ورغـــــــــم ، ـــــــــا م املســـــــــتفيدة طـــــــــراف ـــــــــ إ ا وإيصـــــــــال

محاولــــــــة أو ــــــــا تطبيق ــــــــ إ طواعيــــــــة الــــــــدول معظــــــــم ــــــــت اتج ــــــــا ور ظ فمنــــــــذ ، نيــــــــة م وتنظيمــــــــات يئــــــــات عــــــــن

الن ع الفصل ذا بتقسيم قمنا ا ومن ، املحلية ا معاي ن و ا بي التاالتوفيق   : حو

ول املبحث الدولية: ـ ية املحاس املعاي ية   .ما

ي الثا املبحث الدولية: ـ املحاسبة معاي ن تحس وضع دفت اس ال   .املنظمات

الثالث املبحث املالية: ـ املردودية ع ا ا وتأث الدولية   .املعاي
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ول ال: املبحث املحاسبة معاي ية    IFRS / IASدوليةما

ول الدولية: املطلب املحاسبة معاي وتطور   .شأة

معــــــــــــاي وضــــــــــــع ضــــــــــــرورة ــــــــــــ إ امليــــــــــــادين افــــــــــــة ــــــــــــ اصــــــــــــلة ا الدوليــــــــــــة قتصــــــــــــادية التطــــــــــــورات ألزمــــــــــــت لقــــــــــــد

ـــــــ إ باإلضـــــــافة املاليـــــــة البيانـــــــات يف وتصـــــــ ية املحاســـــــ املمارســـــــة تنظـــــــيم أجـــــــل مـــــــن وذلـــــــك ، دوليـــــــة ية محاســـــــ

قـــــــــــوائم املعـــــــــــايوضـــــــــــع عـــــــــــد و ر تقـــــــــــار ووضـــــــــــع املـــــــــــا فصـــــــــــاح عمليـــــــــــات وتنظـــــــــــيم بالشـــــــــــفافية ـــــــــــ تتح ماليـــــــــــة

مصـــــــــــا ن بـــــــــــ التوفيـــــــــــق مـــــــــــن نـــــــــــوع إيجـــــــــــاد ملحاولـــــــــــة وذلـــــــــــك واملحاســـــــــــ املـــــــــــا العمـــــــــــل تـــــــــــنظم أداة ية املحاســـــــــــ

الدوليــــــــة املحاســــــــبة معــــــــاي تطبيــــــــق ــــــــتم و ســــــــواء حــــــــد ــــــــ ع ية واملحاســــــــ املاليــــــــة املعلومــــــــات مــــــــن ن املســــــــتخدم

اءــــــــ ـــــــــ خ مـــــــــن نخبــــــــة ـــــــــا قامـــــــــت ودراســــــــات ألبحـــــــــاث يجـــــــــة كن املعــــــــاي ـــــــــذه وجـــــــــاءت ، القطاعــــــــات مختلـــــــــف

ية املحاســــــــــ جــــــــــراءات و املعــــــــــاي مــــــــــن جملــــــــــة ــــــــــ تب تــــــــــم لقــــــــــد العــــــــــال الصــــــــــعيد ــــــــــ ع والتــــــــــدقيق املحاســــــــــبة

ــــــــــــا عل واملتعــــــــــــارف ية املحاســــــــــــ املبــــــــــــادئ اســــــــــــم ــــــــــــا عل انتقــــــــــــاد) GAAP(أطلــــــــــــق لقيــــــــــــت املبــــــــــــادئ ــــــــــــذه أن اتإال

ـــــــا بأ ـــــــا إل املـــــــا املجتمـــــــع وأعضـــــــاء ن املحاســـــــب مجمـــــــل يـــــــرى ذلـــــــك ورغـــــــم ، ـــــــا حول ـــــــ كب جـــــــدل وأثـــــــارت ة ـــــــ كث

العصور  مر ع ة كب فائدة ذات   1.انت

الدوليــــــة ية املحاســــــ املعــــــاي نــــــة شــــــكيل تــــــم ســــــنة) IASC(لقــــــد يئــــــات1973ــــــ ال ن بــــــ تــــــم التفــــــاق يجــــــة ن

عشـــــــــــر ـــــــــــ نيـــــــــــة أســـــــــــ) 10(امل مـــــــــــا ،دول، ولنـــــــــــدا ، املكســـــــــــيك ، اليابـــــــــــان ، أملانيـــــــــــا ، ســـــــــــا فر ، كنـــــــــــدا ، اليا

عـــــــام ـــــــ ح ، كيـــــــة مر املتحـــــــدة والواليـــــــات ، ايرلنـــــــدا ، املتحـــــــدة نيـــــــة2000اململكـــــــة امل يئـــــــات ال عـــــــدد وصـــــــل

عند الدولية املحاسبة معاي نة تمثل إ150ال ت ت   2. دولة104يئة

بتوحيـــــــــــد نـــــــــــة ال ـــــــــــذه ـــــــــــتم معـــــــــــايو اعـــــــــــداد ـــــــــــو يئـــــــــــة ال ـــــــــــذه ل ـــــــــــ سا ـــــــــــدف وال ية املحاســـــــــــ املبـــــــــــادئ

وتوافـــــــــــق ر تطـــــــــــو العـــــــــــام ل شـــــــــــ والعمـــــــــــل املاليـــــــــــة للقـــــــــــوائم ا تقـــــــــــديم عنـــــــــــد عتبـــــــــــار ن عـــــــــــ ـــــــذ تأخــــ ية محاســـــــــــ

ومـــــــن الدوليـــــــة ية املحاســـــــ املعـــــــاي س وتأســـــــ وضـــــــع ـــــــ يئـــــــات وال املســـــــتوى ـــــــ ع ية املحاســـــــ واملعـــــــاي نظمـــــــة

                                                             
دار جلیس الزمان للنشر " لشركات الصناعیة المساھمة العامة المعاییر المحاسبیة الدولیة واألداء المالي ل"فارس جمیل الصوفي ،   1

  .68ـ  67، ص  2014والتوزیع ، عمان الطبعة األولى ، 
مكتبة المجتمع العربي للنشر والتوزیع ، عمان ، الطبعة " معاییر المحاسبة الدولیة واإلبالغ المالي "أحمد محمد أبو شمالة ،   2
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تـــــــــــ يئـــــــــــة ـــــــــــا كيـــــــــــةأبرز مر املتحـــــــــــدة الواليـــــــــــات ـــــــــــ املاليـــــــــــة وراق أساســـــــــــية) EES(داول بصـــــــــــفة واعتمـــــــــــدت

ــــــــــا عل يطلــــــــــق ــــــــــ ال ية املحاســــــــــ املعــــــــــاي ــــــــــ ن) FASB(و) AICPA(ع للمحاســــــــــب ــــــــــي مر ــــــــــد املع م ســــــــــا كمــــــــــا

ن شـــــــــارك) AICPA(القـــــــــانوني وقـــــــــد ، املحاســـــــــبة مبـــــــــادئ مجلـــــــــس شـــــــــاء ا ـــــــــ ع عمـــــــــل فقـــــــــد املعـــــــــاي إعـــــــــداد ـــــــــ

وميــــــــةأ ا املحاســــــــبة معــــــــاي مجلــــــــس ســــــــنة) GASB(يضــــــــا ــــــــ ذلــــــــك ــــــــان و املعــــــــاي ــــــــذه وضــــــــع ،1984ــــــــ

ن ـــــــــ دار ن املحاســـــــــب ـــــــــد كمع العمليـــــــــة ـــــــــذه ـــــــــ ـــــــرى أخــ منظمـــــــــات أيضـــــــــا ن) IMA(وشـــــــــاركت املـــــــــدير ـــــــــد ومع

ن ــــــــــــــي) FEI(املــــــــــــــالي مر ــــــــــــــاليف الت محاســـــــــــــــبة معــــــــــــــاي ــــــــــــس مجلــ ة) CASB(وكــــــــــــــذلك مصـــــــــــــــ ــــــــــــــ إ باإلضــــــــــــــافة

الفدراليـــــــة ــــــــود) RIA(الضـــــــرائب ج يجـــــــة ن ذلــــــــك ـــــــان و ــــــــوظ م تطـــــــور الدوليـــــــة ية املحاســــــــ املعـــــــاي لتحققــــــــت

معـــــــدي فئـــــــة لـــــــدى قبـــــــول تلقـــــــى ـــــــ ح الـــــــدو املســـــــتوى ـــــــ ع املعـــــــاي ر تطـــــــو ـــــــ ع رت ســـــــ ـــــــ ال ـــــــان ال وعمـــــــل

امل املمارســــــــــة ر لتطـــــــــو جديــــــــــدة احـــــــــات اق تقــــــــــديم خــــــــــالل مـــــــــن وذلــــــــــك ا ومســـــــــتخدم املاليــــــــــة يةالقـــــــــوائم حاســــــــــ

   1.املالية

ي الثا الدولية: املطلب ية املحاس املعاي وم   .مف

ن ا م نذكر متعددة ف عار الدولية ية املحاس للمعاي إن   : ـ

ــــة1 ــ ــ ــ ــ الدوليــ ية ــــ ــ ــ ــ ــ املحاسـ ــاي ــ ــ ــ ــ ــ املعـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ فصــــــــــــــاح:ــ مجـــــــــــــال ـــــــــــــ املســــــــــــــتخدمة ية املحاســـــــــــــ القيـــــــــــــاس أدوات ـــــــــــــ

عــــــــــــام بقبــــــــــــول تحظــــــــــــى ــــــــــــ و املحاســــــــــــ القــــــــــــوائموالتقيــــــــــــيم مــــــــــــن واملســــــــــــتفيدة املســــــــــــتخدمة طــــــــــــراف ملعظــــــــــــم

  2.املالية

ــــة2 الدوليـــ ية ــــ ــ املحاسـ ــاي ــ ــ املعـ ــ ــ املحاســـــــبة:ــــ معـــــــاي مجلـــــــس عـــــــن تصـــــــدر ـــــــ ال ات والتفســـــــ املعـــــــاي تلـــــــك ـــــــ

  3.الدولية

                                                             
  .69ـ  68فارس جمیل الصوفي ، نفس المرجع السابق ، ص   1
  .48، ص  2006جامعة عین الشمس ، بدون طبعة ، " المعاییر المحاسبیة المصریة ومشكالت التطبیق" محمود محمد عبد ربھ ،   2
مذكرة شھادة الماجیستر ، تخصص " المعالجة المحاسبیة لألدوات المالیة نفي ظل معاییر المحاسبة الدولیة " شالور وسام ،   3

  .23، ص  2011ـ  2010دراسات مالیة ومحاسبیة معمقة ، جامعة فرحات عباس سطیف ، 
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ــــة3 ــ الدوليــ ية ــــ ــ املحاســـ ــاي ــ ــ املعــ ــ ــ ــ ــ اعـــــــــداد:ـ عنــــــــد عمـــــــــال مؤسســــــــات طـــــــــرف مــــــــن ــــــــا اعتماد يـــــــــتم قواعــــــــد ـــــــــ

موضــــــــوعات عـــــــدة تتعلــــــــق ـــــــ ال الالزمــــــــة ـــــــات والتوج الوصــــــــفية والقواعـــــــد املعــــــــاي شـــــــمل و ، املاليــــــــة القـــــــوائم

ـــــــــــــــذه و ، فصــــــــــــــاح و والعـــــــــــــــرض والتقيــــــــــــــيم ـــــــــاس القيـــــ ـــــــــــــــاألخص و ، عــــــــــــــام ل شــــــــــــــ الدوليـــــــــــــــة املحاســــــــــــــبة ــــــــــــــم

عل تفــــــــــــاق يــــــــــــتم ــــــــــــ ال لتحقيــــــــــــقالقواعــــــــــــد ــــــــــــ أسا كمرشــــــــــــد ــــــــــــ عت ية املحاســــــــــــ املعــــــــــــاي شــــــــــــمل ــــــــــــ وال ــــــــــــا

وإيصـــــــــال النقديـــــــــة والتـــــــــدفقات املاليـــــــــة القـــــــــوائم ـــــــــ ع تـــــــــؤثر ـــــــــ ال حـــــــــداث و العمليـــــــــات قيـــــــــاس ـــــــــ س التجـــــــــا

ا م املستفيدة طراف إ املعلومات   1.تلك

الثالث ية: املطلب املحاس املعاي اصدار ودوافع مية   .أ

الفرع  الدولية: ولـ ية املحاس املعاي مية   .أ

عـــــــة التا بـــــــالفروع م الشـــــــركة شـــــــاط ط يـــــــر للمعلومـــــــات امـــــــل مت نظـــــــام بتـــــــوف ية املحاســـــــ املعـــــــاي ســـــــمح ـــــــ ـ

ا   .ل

تطبيـــــــــق يل ســـــــــ خـــــــــالل مـــــــــن الضـــــــــرائب مصـــــــــا أعمـــــــــال يل ســـــــــ ـــــــــ ع الدوليـــــــــة ية املحاســـــــــ املعـــــــــاي عمـــــــــل ــــ ـــــ ـ

اف باالع اصة ا والنفقاتساليب   2.باإليرادات

سنة ل طائلة أموال سيوفر ات الشر قبل من الدو النطاق ع املعاي استعمال   .ـ

التخفـــــــيض التـــــــا و ، ثمار ســـــــ مخـــــــاطر درجـــــــة مـــــــن التخفـــــــيض ـــــــ ســـــــاعد س ـــــــ دو محاســـــــ نظـــــــام وجـــــــود ـــــــ ـ

وا بالشــــــــــفافية ـــــــــ تتم ماليــــــــــة معلومــــــــــات تـــــــــوف خــــــــــالل مــــــــــن وذلـــــــــك املــــــــــال رأس لفــــــــــة ت نمـــــــــن العــــــــــاليت لنوعيــــــــــة

ن ثمر   .للمس

أن ا شــــــــأ مــــــــن ، ــــــــاليف الت مــــــــن ة ــــــــ معت مقــــــــادير اقتصــــــــاد ــــــــ موحــــــــد ــــــــ دو محاســــــــ نظــــــــام وجــــــــود ســــــــاعد ـــــ ـــ ـ

املالية ة شار س دمات ا ومؤسسات التدقيق مؤسسات ع بالفائدة   .عود

                                                             
  317، ص  2004، الدار الجامعیة االسكندریة مصر ،  الجنسیات أمین السید أحمد لطفي ، المحاسبة الدولیة الشركات المعتمدة  1
  .21، ص  2005الدار الجامعیة االسكندریة ، " المراجعة الدولیة وعولمة أسواق رأس المال "أمین السید أحمد لطفي ،   2
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التــــــــــــ و املقارنــــــــــــة بالعمليـــــــــــــات القيــــــــــــام ولة لســــــــــــ وذلـــــــــــــك البــــــــــــدائل أفضــــــــــــل اختيـــــــــــــار انيــــــــــــة ام ـــــــ رؤوســــــ تـــــــــــــدفق ا

املجتمع أفراد ية رفا من يد س مر ذا و الفعالة ات الشر باتجاه ون سي   1.موال

ي الثا الدولية: الفرع ية املحاس املعاي اصدار   .دوافع

أنحـــــــــاء جميـــــــــع ـــــــــ يا محاســـــــــ نيـــــــــون امل ـــــــــل بـــــــــھ شــــــــد س مرجعـــــــــا حاليـــــــــا الدوليـــــــــة ية املحاســـــــــ املعـــــــــاي ـــــــــ عت ـــــــــ

ا أن كما تتمثلالعالم الدوافع من ملجموعة يجة ن جاء ا   : صدار

مــــــــــن ممكــــــــــن قــــــــــدر ــــــــــ أك تحقيــــــــــق عمليــــــــــة ية املحاســــــــــ يئــــــــــات ال مــــــــــن العديــــــــــد قبــــــــــل مــــــــــن ايــــــــــد امل تمــــــــــام ــــــــــ ـ

الوصــــــــــول محاولــــــــــة الــــــــــدول مختلــــــــــف ن بــــــــــ ية املحاســــــــــ جــــــــــراءات و ســــــــــاليب و والطــــــــــرق والتوافــــــــــق س التجــــــــــا

يل س ع عمل كة مش ية محاس لغة دودإ ا ع موال ورؤوس دمات وا ع البضا   .حركة

ممـــــــا املـــــــال أســـــــواق ل وتـــــــدو ســـــــيات ا متعـــــــددة ات الشـــــــر باســـــــم عـــــــرف ـــــــ ال مة ـــــــ ال ات الشـــــــر شـــــــار ان ـــــــ ـ

عــــــــن وميـــــــة ا يئـــــــات ال ا تضــــــــع ـــــــ ال املتطلبـــــــات وتوحيـــــــد ســــــــيق ت ـــــــ ع العمـــــــل ــــــــ مت ســـــــا ضـــــــغوط خلـــــــق

تقار  اعداد ذا و املالية مور املحليةتنظيم املعاي استخدام ستمرار من بدال املالية ا   .ر

مــــــــــن أصــــــــــبح الــــــــــذي م ــــــــــ الت ــــــــــم ــــــــــادة وز ثمارات ســــــــــ تضــــــــــاعف ب ســــــــــ ، ية محاســــــــــ ل مشــــــــــا ــــــــــور ظ ـــــــ ـــ ـ

الدول  مختلف ع ا متعامل ية محاس معاي إيجاد مة امل   .العوامل

الــــــ مختلـــــف ن بـــــ ية املحاســــــ املمارســـــات ـــــ القــــــائم التبـــــاين عــــــنــــــ للبحـــــث افيــــــا دافعـــــا ذاتـــــھ حــــــد ـــــ ـــــو ف دول

املالية للقوائم فصاح و العرض وقواعد القياس أسس لتوحيد جديدة دولية ية محاس   .معاي

الدولية ات والشر العالم دول ن ب التبادل وسعر ية جن العمالت   2.ـ

  

                                                             
الجزائر ، الجزء األول ، ، مكتبة الشركة الجزائریة بوداود ، " محاسبة المؤسسة طبقا للمعاییر المحاسبیة الدولیة" شعیب شنوف ،   1

  .125ـ  124، ص  2008
،  3، أطرحة دكتوراه ، جامعة الجزائر ) حالة الجزائر(بكطاش فتیحة ، دوافع توحید المعاییر المحاسبیة الدولیة في ظل العولمة   2

2011.  
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ي الثا الدولية:املبحث املحاسبة معاي ن وتحس وضع دفت اس ال   .املنظمات

ول املطلب ا: ـ ومجلس الدولية املحاسبة معاي   .IASC . IASB نة

ول الدولية: الفرع املحاسبة معاي   ).IASB(مجلس

الدولية1 املحاسبة معاي مجلس   IASB. ـ

حـــــــوا ا25عـــــــد ر تطـــــــو ـــــــ البـــــــدء مـــــــن ل1ملعـــــــايعامـــــــا والشـــــــ ، نـــــــة ال ـــــــل ي ـــــــ غي ـــــــ إ اجـــــــة ا ـــــــرت ظ ،

الدوليـــــــــة املحاســـــــــبة معــــــــاي مجلـــــــــس ـــــــــو ديــــــــد معـــــــــايIASBا ر لتطـــــــــو املســـــــــؤولية عاتقــــــــھ ـــــــــ ع تقـــــــــع والــــــــذي

ر عامالتقار املجلس ل ش ، الدولية الدولية2001املالية املحاسبة معاي نة محل   .ليحل

مــــــــــن ــــــــــون ت قــــــــــوم" 14"و و عــــــــــنعضــــــــــو ختلــــــــــف و الدوليــــــــــة املحاســــــــــبة معــــــــــاي نــــــــــة بأعمــــــــــال املجلــــــــــس ــــــــــذا

ا م سية رئ مجاالت عدة لھ السابقة يئة ال و ، الدولية املحاسبة معاي   : نة

قبـــــــــــل مـــــــــــن عالقـــــــــــة الدوليـــــــــــة املحاســـــــــــبة معـــــــــــاي مجلـــــــــــس ط يـــــــــــر الدوليـــــــــــة املحاســـــــــــبة معـــــــــــاي نـــــــــــة ل خالفـــــــــــا ـــــــــــ ـ

جغر  خلفيات ذوي عضاء من املحاسبةمجموعة نة م عن ن مستقل متنوعة ووظيفية   .افية

مجلــــــــس معــــــــاي إدارة مجلــــــــس أعضــــــــاء فــــــــإن الدوليــــــــة املحاســــــــبة معــــــــاي نــــــــة إدارة مجلــــــــس ألعضــــــــاء وخالفــــــــا

ن ممثلــــــــ م ــــــــو مــــــــن ــــــــ أك ة ــــــــ وا الفنيــــــــة ــــــــارة امل أســــــــاس ــــــــ ع م عييــــــــ يــــــــتم أفــــــــراد ــــــــم الدوليــــــــة ـــــبة املحاســـ

م أو محددة محلية املحاسبة يئات أخرى ل   .نظمات

نــــــــة إدارة ملجلــــــــس خالفــــــــا ر شــــــــ ــــــــل مــــــــرة الدوليــــــــة املحاســــــــبة معــــــــاي مجلــــــــس إدارة مجلــــــــس عــــــــادة ينعقــــــــد ــــــــ ـ

السنة خالل فقط مرات ع أر قرابة يجتمع الذي الدولية املحاسبة   .معاي

  

  

                                                             
كز الكتاب األكادیمي ، عمان ، الطبعة ي ، معاییر المحاسبة الدولیة واألزمة المالیة العالمیة ، مرنحسن عمر محمد ، سعد الساك  1

  .47ـ  46، ص  2015األولى ، 
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للمجلس1ـ1 التنظيمية طة ر   : ا

التالية يئات ال من الدولية املحاسبة معاي مجلس ون يت   1.ـ

التنفيذية نة ال ـ   : أ

متھ ام ن وت املعاي وإعداد التقنية تھ خ   .إيفاد

ــــة ب ــ الرقابـ ــــــس مجلـ ــــ اســـــــم:ــــ تحـــــــت ن ـــــــ إدار مـــــــن ـــــــون إعـــــــداد) TRUSTES(يت املجلـــــــس أعضـــــــاء ن عيـــــــ متـــــــھ م

موال وجمع واملساعدات(املوازنة للمجلس) عانات التأس القانون   .وإثراء

الشـــــرح نـــــة ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ القـــــديم:والتفســـــج ا الصـــــادرة) SIC(اســــم املعـــــاي وتفســـــ شـــــرح ـــــ ع ر ســـــ نـــــة ـــــ و

ي ـــــــــا معيـــــــــار عـــــــــرض ـــــــــ انتظـــــــــارا دقيقـــــــــة، مســـــــــائل حـــــــــول تقنيـــــــــة احـــــــــات اق تقـــــــــديم ذلـــــــــك ـــــــــ ي املجلـــــــــس عـــــــــن

  .مناسب

للتع ة ــــار ــ ــ شـ اس ــــة ــ ــ نـ ــ ــ ــ ــ ــدــ ــ ــ ــ ـ باملعلومـــــــــة:ي تمـــــــــة امل طـــــــــراف مشـــــــــاركة تفعيـــــــــل ـــــــــ نـــــــــة ال ـــــــــذه دور يتمثـــــــــل

اختصاص ذوي وأخرى ة ر جو وطنية، يئات من الدولية   .املالية

الدولية2ـ1 املحاسبة معاي مجلس داف   :  IASBأ

إ اساسا املعاي مجلس   2: دف

نفـــــــــــاذ و ـــــــــــم للف وقابلــــــــــة عاليـــــــــــة جــــــــــودة ذات الدوليـــــــــــة ية املحاســــــــــ املعـــــــــــاي مــــــــــن وحيـــــــــــدة مجموعــــــــــة ر تطـــــــــــو ـــــــــــ

معلومــــــــــات وجــــــــــود تتطلــــــــــب ــــــــــ وال عاليــــــــــةعامليــــــــــا جــــــــــودة ذات خــــــــــرى املاليــــــــــة ر والتقــــــــــار املاليــــــــــة البيانــــــــــات ــــــــــ

ن واملســـــــــــــتخدم املختلفـــــــــــــة العامليـــــــــــــة املاليـــــــــــــة ـــــــــــواق ســ ـــــــــــــ ن املشـــــــــــــارك ملســـــــــــــاعدة للمقارنـــــــــــــة وقابلـــــــــــــة وشـــــــــــــفافة

قتصادية القرارات صنع للمعلومات ن   .خر

املعاي لتلك الصارم والتطبيق ستخدام ز عز   .ـ

                                                             
  .32ـ  31، الصفحات الزرقاء ، ص  IAS . IFRSلخضر عالوي ، معاییر المحاسبة الدولیة ،   1
  .33ـ  32لخضر عالوي ، نفس المرجع ، ص   2
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تحقيـــــــــــق ـــــــــــ ـــــــــــ حســـــــــــبـ ، اصـــــــــــة ا حتياجـــــــــــات مراعـــــــــــاة يجـــــــــــب ن ــــــابقت الســـــ ن بـــــــــــالنقطت املتعلقـــــــــــة ـــــــــــداف

النا قتصاد ذات يئات وال م ا واملتوسطة ة الصغ للمؤسسات   .قتضاء

الوطنيــــــــة ية املحاســـــــ املعـــــــاي ـــــــل تحو أجـــــــل مـــــــن الوطنيـــــــة املعــــــــاي تضـــــــع ـــــــ ال يئـــــــات ال مـــــــع بفعاليـــــــة العمـــــــل ــــــــ

الدولية عاليةواملعاي جودة ذات حلول إ املالية ر التقار   .إلعداد

ي الثا الدولية: الفرع املحاسبة معاي   ) : IASC(نة

الدولية/ 1 املحاسبة معاي نة تطور ومراحل   : شأة

و أساسية ات ف ثالث ضمن الدولية املحاسبة معاي نة ل التار التطور إيجاز يمكن   1: ـ

املرحلة   ) : 1992ـ1973: (وـ

الدوليـــــــــة املحاســـــــــبة معـــــــــاي نـــــــــة تأسســـــــــت ـــــــــ عـــــــــامIASCـ جمعيـــــــــات1973ـــــــــ ن بـــــــــ ابـــــــــرام اتفـــــــــاق بموجـــــــــب ،

ـــــــــــ دول عشـــــــــــرة ـــــــــــ ولنـــــــــــدا: "املحاســـــــــــبة و ، واملكســـــــــــيك ، واليابـــــــــــان ، وأملانيـــــــــــا ، ســـــــــــا فر ، وكنـــــــــــدا اليا اســـــــــــ

كية مر املتحدة والواليات وايرلندا طانيا ر نةال" و ل إدارة مجلس أول ا ممثلو ل   .ش

الثانيةـ   ) : 2001ـ1993(املرحلة

املنظمـــــــــة ـــــــــا وم الدوليـــــــــة يئـــــــــات ال قبـــــــــول ـــــــــادة ز ـــــــــ إ ترمـــــــــي ـــــــــ ال شـــــــــطة ببـــــــــدء املرحلـــــــــة ـــــــــذه ت ـــــ ــــ تم وقـــــــــد

العامليـــــــــة للبورصـــــــــات الدوليـــــــــة) IOSCO(الدوليـــــــــة املحاســـــــــبة عـــــــــامIASبمعـــــــــاي مـــــــــن واعتبـــــــــارا بـــــــــدأت1997،

لضــــــــــغوطات تتعــــــــــرض ــــــــــدأت و ــــــــــا اصــــــــــة ا املعــــــــــاي ــــــــــار وابت ، للمعــــــــــاي ري التطــــــــــو الــــــــــدور ــــــــــ تب ــــــــــ نــــــــــة ال

مجـــــــــالس مـــــــــع التوافـــــــــق ـــــــــ ع والعمـــــــــل مســـــــــتقلة ية محاســـــــــ ـــــــــات معا ـــــــــ وتب ـــــــــا ل ي بإعـــــــــادة تطالـــــــــب دوليـــــــــة

العالم دول مختلف الوطنية   .املحاسبة
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الثالث ذا2001-: ةاملرحلة يمومنا   ) : إ

الدوليـــــــة املحاســــــبة معــــــاي نـــــــة لــــــة ي إعـــــــادة املرحلــــــة ـــــــذه ــــــ املحاســـــــبةIASCتــــــم معــــــاي مجلـــــــس ل وشــــــ

املاليـــــــــــةIASBالدوليــــــــــة ر التقـــــــــــار اعـــــــــــداد معـــــــــــاي ر وتطـــــــــــو عـــــــــــة ومتا اصـــــــــــدار ـــــــــــ دوره مـــــــــــارس و ـــــــــــا محل ليحـــــــــــل

IFRSم ــــــــا ف شــــــــارك عامليــــــــا مقبولــــــــة يــــــــة من خــــــــالل ومســــــــتخدميمـــــــن معــــــــدي مــــــــن تمــــــــة امل طــــــــراف ختلــــــــف

املســـــــتوى ـــــــ ع املـــــــا املجتمـــــــع وقبـــــــول ثقـــــــة ـــــــ ع تحـــــــوز املعـــــــاي ـــــــذه بـــــــدأت كمـــــــا ، املاليـــــــة البيانـــــــات ومــــــدققي

ة الف ذه مالمح سرد ي وفيما   : العال

الدولية1 املحاسبة معاي مجلس شكيل   IASB .1ـ

ة2 شار س نة ال ن عي   .ـ

عي3 اتـ التفس نة   .ن

ات4 والتفس املعاي اصدار وإجراءات آليات ر تطو   .ـ

الدولية/ 2 املحاسبة معاي نة داف   : أ

ي فيما ا م أ تناول يمكن داف أ عدة تحقيق إ الدولية املحاسبة معاي نة   2: س

مختلـــــــــف1  ـــــــــ املاليـــــــــة القـــــــــوائم وعـــــــــرض اعـــــــــداد عنـــــــــد ـــــــــا لتطبيق دوليـــــــــة محاســـــــــبة معـــــــــاي وإصـــــــــدار اعـــــــــداد ـــــــــ ـ

العالم   .أقطار

قطـــــــــــــار2 ـــــــــــــ املســــــــــــتخدمة ية املحاســـــــــــــ املعـــــــــــــاي ن بــــــــــــ التوافـــــــــــــق تحقيــــــــــــق ـــــــــــــ ع والـــــــــــــدائم ـــــتمر املســـــــ العمـــــــــــــل ـــــــــــــ

الدو املستوى ع موحدة مواصفات ذات قوائم إعداد دف   .املختلفة

العامة3 ة املص تخدم دولية ية محاس كمعاي ا وإصدار ا ن ت يمكن ية محاس ار أف طرح   3.ـ
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بالقابليــــــــــة4 ســــــــــمح املشــــــــــاركة الــــــــــدول ن بــــــــــ فيمــــــــــا ية املحاســــــــــ املمارســــــــــات ن بــــــــــ التوافــــــــــق مــــــــــن قــــــــــدر تحقيــــــــــق ــــــــــ ـ

  .للمقارنة

معاي5 من نة ال عن يصدر بما الدو القبول من قدر تحقيق ع العمل   .ـ

يامل الثا ن: طلب للمحاسب الدو   .IFACتحاد

فھ: أوال   : عر

عــــــام تأســـــــس املحاســـــــبة نـــــــة مل عامليـــــــة منظمـــــــة تھ1997ــــــو عضـــــــو ـــــــ ضـــــــم ـــــــ155و ومنظمـــــــة 118عضـــــــوا

من أك يمثلون محاسب) 2.5(دولة مليون ونصف ن   1.مليون

مة واملســــــا العــــــالم ــــــ املحاســــــبة نــــــة م ــــــز عز ــــــ إ اتحــــــاد ــــــدف ــــــ خــــــاللـ مــــــن قــــــوي ــــــ دو اقتصــــــاد ر تطــــــو ــــــ

لديـــــــــــھ تحــــــــــاد فــــــــــإن امــــــــــھ م ولتحقيـــــــــــق ــــــــــا اعتماد ــــــــــ ع يع ــــــــــ وال املســـــــــــتوى عاليــــــــــة نيــــــــــة م معــــــــــاي شــــــــــاء إ

العالم دول مختلف ية محاس ومنظمات زميلة يئات مع وطيدة عمل   .عالقة

امھ: ثانيا   .م

التأكيد وخدمات للمراجعة الدولية املعاي   .ـ

د معاي ودةـ ا لرقابة   .ولية

العمل ألخالقيات دولية قواعد اصدار   .ـ

الدولية يل التأ معاي   .ـ

العام القطاع الدولية املحاسبة معاي   .ـ
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  .انھ: ثالثا

ــــيم1 ــ ــ ــ ــ التعلـ ــــة ــ ــ ــ ــ نــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ التـــــــــــــدقيق:ــ ملزاولــــــــــــــة الـــــــــــــالزم ي التــــــــــــــأ ب والتـــــــــــــدر التعلــــــــــــــيم معـــــــــــــاي املحاســــــــــــــبة(وتضــــــــــــــع

ملوافقــــــــة) القانونيــــــــة نــــــــة ال بيانــــــــات تخضــــــــع أن ــــــــ ع نــــــــة امل ألعضــــــــاء املســــــــتمر ــــــــ امل التعلــــــــيم ــــــــ إ باإلضــــــــافة

  1.املجلس

ــ2 ــ ــ ـ امل ــــلوك الســـ ــــة ــ نـ ــ ــ مـــــــن:ــــ ـــــــا وقبول ـــــــا قيم ـــــــز عز و ـــــــ امل الســـــــلوك آداب معـــــــاي املنظمـــــــاتوتضـــــــع قبـــــــل

تحاد مجلس بموافقة   .ألعضاء

ــــة3 ــ ــ دار و ــــة ــ املاليـ ــــبة ــ املحاســ ــــة ــ نـ ــ ــ ــ ئــــــــة:ــ الب إيجـــــــاد ــــــــ ع ـــــــة دار و املاليــــــــة املحاســـــــبة ر تطـــــــو ــــــــ ع عمـــــــل و

البيانــــــــــــات تصـــــــــــدر أن ــــــــــــا ول عامـــــــــــة بصــــــــــــورة املجتمـــــــــــع ــــــــــــ ن ـــــــــــ دار ن املحاســــــــــــب كفـــــــــــاءة مســــــــــــتوى ـــــــــــد تز ـــــــــــ ال

مجلس عن نيابة مباشرة   .تحادالالزمة

ــــام4 ــ ــ ــ العــ ــــاع ــ ــ ــ القطــ ــــة ــ ــ ــ نــ ــ ــ ــ ــ ــ العــــــــــــام:ـــ للقطــــــــــــاع املاليــــــــــــة دارة ن لتحســــــــــــ ادفــــــــــــة ال امج ــــــــــــ وال املعــــــــــــاي وتضــــــــــــع

ذلك بما ية املحاس   : وقدرتھ

الطو ا قبول ز عز و واملراجعة ية املحاس معاي وضع   .ـ

والتعليم البحث يع ل امج ال وضع   .ـ

ب املعلومات تبادل يل س و يع تمةـ امل خرى ات وا عضاء املنظمات   .ن

القطـــــــــاع ـــــــــ ر التقـــــــــار وإعـــــــــداد واملراجعـــــــــة املحاســـــــــبة معـــــــــاي اصـــــــــدار صـــــــــالحية نـــــــــة ال أعطيـــــــــت فقـــــــــد ولـــــــــذلك

تحاد مجلس عن نيابة   .العام
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عا تحاد: را ة   : عضو

قانونيـــــــــا ـــــــــا ف ـــــــــ املع املحاســـــــــبة يئـــــــــات ل مفتوحـــــــــة ن للمحاســـــــــب الـــــــــدو تحـــــــــاد ـــــــــ ة بحكـــــــــم1العضـــــــــو أو ،

ة العضــــــــو شــــــــمل و املحاســــــــب نــــــــة م ــــــــ ســــــــنة ا ا ســــــــمع ــــــــا ل ميــــــــة أ ذات كمنظمــــــــات ــــــــا أوطا ــــــــ جمــــــــاع

املحاســـــــــــــب عـــــــــــــدد بلـــــــــــــغ و للمحاســـــــــــــبة، الدوليـــــــــــــة املعـــــــــــــاي نـــــــــــــة ـــــــــــــ ن للمحاســـــــــــــب الـــــــــــــدو تحـــــــــــــاد ــــــــــــــــــــــــــ ن

بــــــــــا تقر ن للمحاســــــــــب الــــــــــدو باالتحــــــــــاد عضــــــــــاء ــــــــــاص2000000املنظمـــــــــات وا ــــــــــ امل العمــــــــــل ــــــــــ محاســــــــــبا

ومة وا   .والتعليم

الثالث الدولية: املطلب املراجعة ممارسة   .IAPC: نة

عـــــــــــن بالنيابـــــــــــة عـــــــــــة التا ـــــــــــدمات وا املراجعـــــــــــة معـــــــــــاي مســـــــــــودات اصـــــــــــدار صـــــــــــالحيات نـــــــــــة ال ـــــــــــذه ل أعطيـــــــــــت

تحـــــــاد ــــــــتمIFACمجلـــــــس و ـــــــا ز عز و البيانـــــــات أو املعـــــــاي لتلـــــــك الطـــــــو القبـــــــول لتحقيـــــــق ســـــــ أن ـــــــ ع

نــــــــــــة أعضــــــــــــاء ن تضــــــــــــمIFACعيـــــــــــ تحــــــــــــاد مجلــــــــــــس ـــــــــــا يختار دوال يمثلــــــــــــون أعضــــــــــــاء منظمــــــــــــات قبـــــــــــل مــــــــــــن

ـــــــــــال املمثلــــــــــة الـــــــــــدول ــــــــــ غ مـــــــــــن ن ممثلــــــــــ الدوليـــــــــــة املراجعــــــــــة ممارســـــــــــة نــــــــــة ا ل شـــــــــــ ــــــــــ ال الفرعيـــــــــــة ــــــــــان

ـــــــ ممثـــــــل بلـــــــد ـــــــل تمتـــــــع و املختلفـــــــة، النظـــــــر ـــــــات وج مـــــــن ممكـــــــن عـــــــدد ـــــــ أك ـــــــ ع صـــــــول ل وذلـــــــك نـــــــة ال

فقط واحد بوص نة ال   .ذه

مــــــــــن ابتــــــــــداءا الدوليــــــــــة املحاســـــــــــبة مراجعــــــــــة نــــــــــة مــــــــــن1994تتضــــــــــمن ــــــــــ13أعضـــــــــــاء و ،: دولــــــــــة اليا اســـــــــــ

، املتحــــــــدة اململكــــــــة ، د الســــــــو ، اليابــــــــان ، ولنــــــــدا ، املكســــــــيك ، ســــــــا فر ، أملانيــــــــا ، مصــــــــر ، كنــــــــدا ، ــــــــل از ال

مواضــــــــيع باختيـــــــار تبـــــــدأ الدوليـــــــة املرجعـــــــة ممارســـــــة نـــــــة ـــــــ العمـــــــل اجـــــــراءات كيـــــــة مر املتحـــــــدة والواليـــــــات

نــــــــــة س تأســــــــــ يــــــــــتم ذلــــــــــك وقبــــــــــل ا، دراســــــــــ أجــــــــــل نــــــــــة،مــــــــــن ال تقــــــــــوم حيــــــــــث الغــــــــــرض ــــــــــذا ل IAPCفرعيــــــــــة

املراجعـــــــة، يانـــــــات و معـــــــاي مســـــــودات وتحضـــــــر عـــــــد ـــــــي ــــــة الفرعيـ نـــــــة ال ـــــــذه ل وليـــــــة املســـــــؤولية ض بتفـــــــو

أو دراســـــــــات أو وتوصـــــــــيات بيانـــــــــات ل شـــــــــ ـــــــــ ع ـــــــــون تت ــــ ـــــ ال ساســـــــــية املعلومـــــــــات الفرعيـــــــــة نـــــــــة ال وتـــــــــدرس

يئــــــــــا ال أو عضــــــــــاء منظمــــــــــات عــــــــــن صــــــــــادرة مســــــــــودةمعــــــــــاي عــــــــــد ثــــــــــم ومــــــــــن أخــــــــــرى، يئــــــــــات أو قليميــــــــــة ت
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فــــــــإذا ا، ومناقشــــــــ ا بدراســــــــ الدوليــــــــة املراجعــــــــة ممارســــــــة نــــــــة تقــــــــوم ــــــــي الدراســــــــة، ــــــــذه ل يجــــــــة كن العــــــــرض

ــــــــ ت التصــــــــو حــــــــق ــــــــون يمل الــــــــذين عضــــــــاء ــــــــاع أر ثالثــــــــة موافقــــــــة ــــــــق طر عــــــــن املســــــــودة ــــــــذه ــــــــ ع وافقـــــــت

املواف صــــــــوات عـــــــــدد يقــــــــل ال أن ـــــــــ ع نــــــــة تقـــــــــومال نـــــــــة، ل اجتماعــــــــا ـــــــــ ممثلــــــــة أصـــــــــوات ســــــــعة غـــــــــن قـــــــــة

عضــــــــاء املنظمـــــــات مــــــــن نتقـــــــادات افـــــــة ــــــــ ع صـــــــول ا ــــــــدف موســـــــع ل شـــــــ املســــــــودات ـــــــع بتوز نـــــــة ال

م عليقـــــــــا و ــــــــم آرا إلبـــــــــداء ــــــــا ال الوقــــــــت ـــــــــم ل ك ــــــــ ت كمــــــــا تحـــــــــاد، ا يحــــــــدد ــــــــ ال الدوليـــــــــة ــــــــاالت الو ـــــن ومـــ

حس ا عل ت والتصو ا بدراس غلبيةوتقوم قواعد   .املقررة3/4ب

ـــــــــاف وقـــــــــت عطـــــــــي و يــــــــة نجل املعيـــــــــار لغـــــــــة ـــــــــون وت انھ ســــــــر خ تـــــــــار يحـــــــــدد البيـــــــــان أو املعيــــــــار اصـــــــــدار عنـــــــــد ـــــــــ

قامــــــــــــت ــــــــــــ ال املنظمــــــــــــة اســــــــــــم تـــــــــــذكر ــــــــــــ ال عضــــــــــــاء املنظمــــــــــــات ــــــــــــق طر عـــــــــــن خــــــــــــرى اللغــــــــــــات ــــــــــــ إ جمتـــــــــــھ ل

أصدرت نة ال ذه جمة، غاية34بال إ     1999.1معيارا

الثالث املبحث املالية: ـ املردودية ع ا ا وتأث الدولية املحاسبة   .معاي

ول املطلب امللموسة: ـ وغ امللموسة يتات التث   " .IAS38"ـ" IAS16"معاي

املعيار1 واملعدات" IAS16"ـ شآت وامل ات   .املمتل

املؤسســــــــــة ــــــــــا ل تحــــــــــتفظ ــــــــــ ال املاديــــــــــة صــــــــــول واملعــــــــــدات شــــــــــآت وامل ــــــــــات املمتل تمثــــــــــل ــــــــــ2ـــــــــــ ا الســــــــــتخدام

ســـــــــتخدم أن توقـــــــــع و ـــــــــة، إدار ألغــــــــراض أو ـــــــــ للغ ـــــــــا تأج أو ـــــــــدمات ا أو الســــــــلع تقـــــــــديم لغـــــــــرض أو نتــــــــاج

، ي املبــــــــــــــا ، ــــــــــــــ را ثمارات ســــــــــــــ ــــــــــــــذه ل مثلــــــــــــــة ن بــــــــــــــ ومــــــــــــــن الســــــــــــــنة، تتجــــــــــــــاوز ة ــــــــــــــ ،لف الســــــــــــــفن الت،

ـــــــــــــــ ة شــــــــــــــا امل ســـــــــــــــتخدامات و الطبيعــــــــــــــة ذات واملعـــــــــــــــدات كيبــــــــــــــات وال ، ثـــــــــــــــاث ، والســــــــــــــيارات الطــــــــــــــائرات

املؤسسة   .عمليات
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املعيار1ـ1 تطبيق مجال   : ـ

ــــــــة معا املعيـــــــار ـــــــذا يطبـــــــق يا محاســـــــ واملعـــــــدات ات ـــــــ التج ـــــــات، املمتل ـــــــة معا ـــــــ إ املعيـــــــار ـــــــذا ـــــــدف ــــــــ

والتج ات معياراملمتل ا ف سمح أو ط ش ال االت ا لك ت ناء باست يا محاس واملعدات  ات

ا شــــــــا ومــــــــا الغابــــــــات ــــــــ ع املعيــــــــار ــــــــذا يطبــــــــق ال بحيــــــــث مختلفــــــــة ية محاســــــــ ــــــــة بمعا آخــــــــر ــــــــ دو محاســــــــ

ا شــــــــــا ومــــــــــا ـــــــــ الطبي والغــــــــــاز والـــــــــنفط املعــــــــــادن واســــــــــتخراج استكشـــــــــاف املتجــــــــــددة، الطبيعيـــــــــة املــــــــــوارد مـــــــــن

املو  املتجددةمن غ   .ارد

ل املعيار) : 1ـ2(الش تطبيق    IAS16مجال

   

  

  

  

  

  

  

  

  

ص:املصدر ، الزرقاء الصفحات الدولية، املحاسبة ومعاي املالية املحاسبة ، ن بوت   .97محمد

  

املادية الثابتة صول  .تقييم

بحسب تقييم بداية

لفة سديدات(الت تحديث

وجدت أن  )ألجل

يار ا ع قتان طر عد  فيما

تقييم القيم(اعادة

 )العادلة

لفة  ت



 IAS/IFRSمعاییر المحاسبة الدولیة                                                                                           :الفصل الثاني 

 
54 

واملعدات2ـ1 شآت وامل ات للممتل والتقييم اف ع   : ـ

اف1ـ2ـ1 ع   : ـ

التالية*  االت ا أصوال واملعدات ات التج ات، املمتل املؤسسة عت أن   1: يمكن

منا تدفق احتمال باألصول ـ متعلقة اقتصادية   .فع

موثوق  ل ش صل لفة ت قياس انية ام   .ـ

املا ا مركز عرض تؤثر ف وعليھ املؤسسة أصول من سيا رئ جزءا ات والتج ات املمتل تمثل   .كما

ال وقــــــــد يــــــــة، بي أو وقائيــــــــة ألغــــــــراض ات ــــــــ وتج ــــــــات ممتل امــــــــتالك للمؤسســــــــة يمكــــــــن معينــــــــة ظــــــــروف تحــــــــت ــــــــ ـ

ـــــــــيـــــــــؤدي ع صـــــــــول ا ألجـــــــــل ا ضـــــــــرور ـــــــــون ي بـــــــــل مباشـــــــــر املســـــــــتقبلية قتصـــــــــادية املنـــــــــافع ـــــــــادة ز ـــــــــ إ ذلـــــــــك

ـــــــق طر عـــــــن ات ـــــــ والتج ـــــــات املمتل امـــــــتالك يتأصـــــــل الـــــــة ا ـــــــذه ـــــــ أخـــــــرى ثمارات لالســـــــ اقتصـــــــادية منـــــــافع

لالســــــــــ القابلــــــــــة القيمــــــــــة اجمــــــــــا يتعــــــــــدى أن يجــــــــــب ال اف ــــــــــ ع ــــــــــذا أن إال ثمارات اســــــــــ ــــــــــا اف ــــــــــ دادع

ا املرتبطة ثمارات س ذه   .من

ا شـــــــراء لفـــــــة بت كأصـــــــل ا، يل ـــــــ شـــــــروط تـــــــوفر حالـــــــة ـــــــ ، املاديـــــــة الثابتـــــــة صـــــــول تقيـــــــيم ـــــــ شـــــــراء(ـ ســـــــعر

الـــــــدفع تحصـــــــيل خصـــــــم ذلـــــــك ـــــــ بمـــــــا واملاليـــــــة، ـــــــة التجار التخفيضـــــــات ـــــــل مـــــــن مـــــــارك+ صـــــــا ا إن(حـــــــق

إ) وجـــــــــدت ضـــــــــاف و لإلرجـــــــــاع القابلـــــــــة ـــــــــ غ الرســـــــــوم ـــــــــل ـــــــــو ال املباشـــــــــرة ـــــــــاليف الت ـــــــــذه الشـــــــــراء لفـــــــــة ت ــــــ ـــ

خاصة لالستعمال زة جا لتصبح ا دفع   2: يتغلب

غ والتفر ن لل ا إيصال اليف ت   .ـ

ا وتركي ا اقام ف مصار   .ـ

                                                             
  .94ـ  93لخضر عالوي ، نفس المرجع السابق ، ص   1
  .99ـ  98الزرقاء ، ص  الصفحات ،محمد بوتین ، المحاسبة المالیة ومعاییر المحاسبة الدولیة  2
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املطــــــــاف ايــــــــة ــــــــ املؤسســــــــة عــــــــاتق ــــــــ ع عــــــــود ــــــــ ال ــــــــا م الــــــــتخلص ف مصــــــــار ــــــــ يئــــــــة(ـ و ــــــــا اقالع ف مصــــــــار

ـــــــــا نزع عــــــــــد ـــــــــان ــــــــــا) امل انتــــــــــاجإ ــــــــــ ا اســـــــــتعمال خــــــــــارج معينــــــــــة ة ـــــــــ لف واســــــــــتعمالھ صــــــــــل إقامـــــــــة ف مصــــــــــار

  .املخزونات

صل ع صول با مباشر ل ش مرتبطة ن مستخدم ف مصار   .ـ

التالية* ف املصار صل لفة ت تدخل وال ث س   : و

جديد منتج وانتاج جديد مركب إقامة اليف ت   .ـ

ما ف ومصار ا انطالق ف مصار استغاللـ   .قبل

شاطات ال ذه من جزء أو شاطات ال تنظيم إعادة أو ترحيل اليف ت   .ـ

املادية3ـ1 يتات التث تالك ا   : ـ

ــــــــــ ــــــــــتالكـ ا فــــــــــإنيمثــــــــــل يا ومحاســــــــــ املاليــــــــــة، القــــــــــوائم مفــــــــــردات ــــــــــم أ أحــــــــــد املؤسســــــــــة ــــــــــ املاديــــــــــة يتــــــــــات التث

التا النحو ع ا ناول ن وطرق ومحددات وم مف لھ    :تالك

تالك1ـ3ـ1   : ـ

خســـــــــارة عــــــــن ه ــــــــ تمي يجـــــــــب حيــــــــث اســــــــتخدامھ ب ســـــــــ يــــــــت لتث العــــــــادي التقـــــــــادم يل ــــــــ ب ــــــــتالك ســــــــمح

أو ي نا اســـــــــت تقـــــــــادم عـــــــــن نـــــــــاتج مـــــــــا يـــــــــت لتث املتوقعـــــــــة املنـــــــــافع ـــــــــ آخـــــــــر انخفـــــــــاض ـــــــــل عكـــــــــس ـــــــــ ال القيمـــــــــة

متوقع غ تكنولو   1.تفاوت

  

  

                                                             
  .130، ص 2010بحار حسنة، معاییر المحاسبة الدولیة ، الصفحات الزرقاء ،   1
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التالية العناصر توفر من بد ال صل تالك ا يل و   1: ساب

ــــتالك أ ــ ــ لال ــــل ــ القابــ ــــغ ــ املبلــ ــ ــ ــ الشــــــــراء:ـــ لفــــــــة ت مــــــــن انطالقــــــــا املبلــــــــغ ــــــــذا تحديــــــــد ــــــــ(يــــــــتم ع صــــــــول ا قيمــــــــة

يت املتبقية) التث القيمة خصم   .عد

ــــة ب الباقيــ ــــة القيمــ ــ ــ ــ املعــــــاي:ـ حســــــب ع   IFRSـــــــ تحصـــــــل أن يمكــــــن الــــــذي مقابـــــــلاملبلــــــغ املؤسســــــة ليــــــھ

ـــــــا وطرح اخراجـــــــھ ـــــــاليف ت ســـــــبان ا ـــــــ أخـــــــذ اســـــــتعمالھ، ملـــــــدة املنفعـــــــة مـــــــدة ايـــــــة ـــــــ صـــــــل عـــــــن ـــــــا تنازل

املبلغ ذا   .من

املنفعـة مدة ـ لألصـل( ج نتـا وحـدات) :العمـر عـدد أو املؤسسـة طـرف مـن املحـددة سـتعمال مـدة ـ

ا عل صول ا املؤسسة تنوي ال لألصلنتاج ا استعمال يجة   .ن

تالك2ـ3ـ1 ق طر   : ـ

و ا أحد اختيار املؤسسة ع تالك لال طرق ثالث   : ناك

الثابت القسط قة وطر طي ا تالك قة طر ـ   .أ

املتنــــاقصـــــــــــــــــــــــــــــب ــــتالك قــــة مضــــاعف،:طر بمعــــدل ســــارع امل ــــتالك و املتنــــاقص ــــتالك ن بــــ فــــرق و

الثابتة القيمة ع يطبق املتناقص تالك   .و

املقدر نتاج وحدات عدد بحسب تالك ـ   : ج

البـد املراجعـة حالـة ـ و قـل ـ ع سـنة ـل صـل تالك ا قة وطر املنفعة ندة الباقية القيمة النظر عد ـ

املعيـارمـن بـھ جـاء مـا حسـب املحاسـ التقـدير ـ لتغي ذلـك يل اIAS 08ـ سـنو ل ـ و ـتالك يحسـب

ال الباقيــــة قيمتــــھ مادامــــت ــــذا و ية املحاســــ القيمــــة مــــن ـــ أك ــــ املع لألصــــل العاديــــة القيمــــة أن ــــون حالــــة ـــ

ية املحاس قيمتھ   .تتعدى

                                                             
  .104محمد بوتین، نفس المرجع السابق ، ص   1
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املعيار4ـ1 أثر املال" IAS 16"ـ املردودية   : يةع

املحاس املعيار أثر ر يظ أن ما" IAS 16"يمكن ن عنصر خالل من للمؤسسة املالية املردودية   1: ع

املادية يتات التث تقييم إعادة   .ـ

ات تال   .ـ

التقييم1ـ4ـ1 إعادة القانون:ـ رخص أن عد إال الوط املحاس املخطط إثراء تدرج لم التقييم إعادة إن

ع واحدة بصفة تطبق ذلك مراسيم صدرت لما قانونية، تقييم اعادة معامالت اعتماده من انطالقا ا

ع مـن ــ ير ومــا املؤسسـة ــ اســتعمالھ واقـع أو ، صــل ســوق ـ إ ند ســ وال املؤسســات املســتقبلـل ــ وائــد

ـ إ ـوء ال تجعـل مرجعيـة ضـمن خيـة التار لفـة الت مبـدأ ـ ع املؤسسة باعتماد يقت املخطط ذا أن كما

مـــا عكـــس ـــذا و الثابتـــة، صـــول تحـــس ـــ ال ســـائر ا تقـــدير يـــتم مـــاال وإعـــادة محـــدودا القيمـــة خســـائر تحديـــد

امل املحاس والنظام الدولية املحاسبة معاي بھ اجاءت يتا تث تقييم باختيارإعادة للمؤسسة سمح حيث ا

ا اختار إذا العملية ذه ستمر أن شرط ، ا دور   .املادي

املعيار بتطبيق اصـة" IAS 16"إذن ا موال و يجة الن ع إيجابا أو سلبا التقييم اعادة فرق يؤثر أن يمكن

الفــرق  ـذا اصـة ا ـات املعا حسـب ـذا و ـاللمؤسسـة، اف ـ ع حســابات(وكيفيـة أو اصـة ا مـوال ـ

ا وتذبذ ا غي ب س و املالية املردودية ع مباشرة سيؤثر التا و ا ذكر سبق وال سي   .ال

ــ1 ــ4ـ ـــات2ــ تال ـــ:ـــ ع املباشـــر ثــر لـــھ ــون ي الدوليـــة املعــاي عليـــھ نصــت مـــا وفـــق ــتالك مـــدة ــ غ إن

يجــ اتالن بـــالتج مـــر علـــق إذا خاصـــة ـــدوث ا محتمـــل ـــذا و للمؤسســـة، املاليـــة املردوديـــة ـــ ع التـــا و ة

معـــدات(الصـــناعية ، ــــا) آالت قيم تفقـــد ات ـــ التج يجعـــل الـــذي ع والســـر املســــتمر التكنولـــو للتقـــدم نظـــرا

ماديا تلك أن قبل ما تكنولوجيا تلك   .و

  

                                                             
مقدمة بن بلقاسم سفیان ، النظام المحاسبي المالي وترشید عملیة اتخاذ القرار في سیاق العولمة وتطور األسواق المالیة رسالة   1

  .240، ص  2000ضمن متطلبات نیل شھادة درجة دكتوراه في العلوم االقتصادیة ، جامعة الجزائر ، 
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املعيار2 يت" IAS 383"ـ امللموسةالتث غ املا(ات   ) : يةدغ

يـتم عنـدما أعبـاء أنـھ ـ ع البحـث ـ ع نفـاق ـل ب اف ـ ع والثالثـون الثـامن الـدو املحاسـ املعيـار يتطلـب

ــ بـھ اف ـ ع ممكـن ملمـوس ـ غ أصــل شـوء ـ ب سـ ت ال ـ ال خـرى عبــاء ـ ع أمثلـة ـ ي وفيمـا تحملـھ،

املالية   : القوائم

م شغيلـ ال قبل ما ف مصار أو نطالق ف   .صار

ن و والت س التدر ف مصار   .ـ

ار ش و الدعاية ف مصار   .ـ

ـ ع ف املصـار ـذه اف ـ ع يـتم ـا جل أو املؤسسـة مـن جـزء لـة ي أو تنظـيم اعـادة أو موقـع غي ف مصار ـ

ا تحمل يتم عندما أعباء ا أ ع العناصر   1.ذه

املعي*  ذا بالتحديددف ا مع التعامل يتم لم وال امللموسة غ لألصول ية املحاس ة املعا وصف إ ار

آخر   2.معيار

باملعـــاي الوفـــاء حـــال ـــ وفقـــط حـــال ـــ امللمـــوس ـــ غ باألصـــل اف ـــ ع املؤسســـة املعيـــار ـــذا ) الشـــروط(يلـــزم

لة امل القيمة قياس كيفية أيضا املعيار يحدد كما افصاحاتاملحددة اجراء تطلب و امللموسة غ لألصول

ا حول   .محددة

املعيار* 1ـ2 تطبيق   : مجال

ناء*  باست امللموسة غ صول محاسبة املعيار ذا تطبيق املؤسسات ع   : يجب

آخر*  دو محاس معيار ا عا ال امللموسة غ   .صول

                                                             
، مكتبة الشركة الجزائریة بوداود  02الجزء ) IAS / IFRS(شعیب شنوف ، محاسبة المؤسسة طبقا للمعاییر المحاسبیة الدولیة إلى   1

  .138: ، نھج باب عروق ـ الجزائر ، ص 
  .112، ص  نفس المرجع السابقلخضر عالوي ،   2
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امل*  نص معرفة كما املالية الدوصول والعرضIAS32عيار فصاح املالية،   ).دوات

ا*  وقياســ ــا تقييم ستكشــافات بأصــول اف ــ املاليــة(ع ر التقــار إلعــداد الــدو املعيــار استكشــاف" 6أنظــر

املعدنية املوارد   " وتقييم

املماث*  واملصادر الطبي الغاز ، النفط املعادن واستخراج ر تطو ع املتجددةتفاق غ   .لة

تطبيــق*  املؤسسـة ـ ع يجــب فإنـھ ، امللموسـة ــ غ صـول مـن معينــا نوعـا آخـر ــ دو محاسـ معيـار تنـاول إذا

الدو املعيار من بدال املعيار ع" 38"ذلك خ ذا ينطبق ال املثال يل س   : فع

ا أثناء للبيع املؤسسة ا تحتفظ ال امللموسة غ صول للعملـ العادي الدو(لس املحاس املعيار أنظر

شاء" 11واملعيار" املخزون" 2   ".عقود

املؤجلة بة الضر أصول رقم(ـ املحاس املعيار يجة" 12أنظر الن ع   ".الضرائب

ن املستخدم املنافع من الناشئة الألصول   .ـ

ـــ ع واملصـــنفة املتداولـــة ـــ وغ امللموســـة ـــ غ صـــول البيـــعـــ برســـم ـــا محـــتفظ ـــا مجموعـــة(أ ـــ املشـــمولة أو

البيــع برســم ــا محــتفظ ــا أ ــ ع مصــنفة املاليــة) تصــرف ر التقــار العــداد الــدو للمعيــار ــ5وفقــا غ صــول

املتوقفة والعمليات البيع برسم ا املحتفظ   ".املتداولة

عمال دمج من الناجمة رة الش إل (ـ الدو املعيار املاليةأنظر ر التقار عمال" 3عداد   " .اندماج

امللموسة2ـ2 غ يتات بالتث اف ع   : ـ

ن التاليت ن الت ا فقط ا اف ع يتم   1: ـ

شأة امل ع تدفق س باألصل املتعلقة قتصادية املنافع أن املحتمل من ان إذا ـ   .أ

                                                             
  .116ص  ،حسین القاضي ، مأمون حمدان ، نفس المرجع السابق   1
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جــــــب معقولــــــةو اضــــــات اف باســــــتخدام املســــــتقبلية قتصــــــادية املنــــــافع تــــــدفق احتمــــــال تقيــــــيم شــــــأة امل ــــــ ع

النـــــافع العمــــر مـــــدى ــــ ع بقى ســــ ـــــ ال قتصــــادية الظــــروف ملجموعـــــة لــــإلدارة تقــــدير أفضـــــل تمثــــل ومدعومــــة

  .لألصل

غ صــل يقــاس أن جــب و بــھ موثــوق ل شــ صــل لفــة ت قيــاس املمكــن مــن ــان إذا ـــــــــــــــ مبــدئياب امللمــوس ــ

لفة   2.بالت

امللموسة3ـ غ يتات التث تالك إ   ـ

مــدة ـ ع امللموسـة ــ غ يتـات التث يخـص فيمــا يلھ ـ و حسـابھ عــدم أو ـتالك يل ـ و حســاب ـ عتمـد

املع صل استعمال عن ناتجة نة ز ل صافية ادخاالت املؤسسة ا ف تج ال املدة و   .املنفعة

إ ذاـ و محددة غ املدة ذه انت إذا أما ، تلك و تالك لال قابل يت التث فإن محددة املنفعة مدة انت ذا

مد ا خالل املؤسسة تج معينة مدة تقدير عدم الة1ع ا ذه املع صل فإن نة ز ل صافية اخيل

تلك وال تالك لال قابل   . أصل

البح4ـ2 ف بمصار اف ع رـ والتطو   : ث

ن املرحلت ن ب التمي خالل من ر والتطو البحث ف مصار ن ب التمي وجوب ع املعيار ذا   2: ينص

البحث1ـ4ـ2 جديد:ـ ف أو عل م ف أو معارف كسب دف ا إجراؤ يتم ومخططة مبتكرة   .دراسة

ر2ـ4ـ2 التطو ع:  ـ أخرى معرفة أو البحث نتائج أوتطبيق جديدة مواد انتاج أجل من ا تصميم أو خطة

ة ر جو بصورة   .محسنة

                                                             
  .138، ص  2010محمد بوتین ، المحاسبة المالیة ومعاییر المحاسبة الدولیة ، الصفحات الزرقاء ، الجزائر ،   1
الدار + 2ییر العربیة المتوافقة معھا رحاالت علمیة مطلوبة ، الجزء طارق عبد العال حماد ، معاییر المحاسبة الدولیة والمعا  2

  .241ـ  240، ص  2008الجامعیة ، األسكندریة ، 
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البحـثــ3ـــ4ـــ2 ف مصـار البحـث:ـ مرحلـة مـن أو البحـث مـن نـاتج مـادي ـ غ أصـل بـأي اف ـ ع عـدم يجـب

ـ داخ ف. ملشـروع مصــار أنـھ ــ ع ـ داخ ملشــروع البحـث مرحلــة ـ ع أو البحــث ـ ع باإلنفــاق اف ـ ع يجــب

اعندما تحمل    1.يتم

ر4ـ4ـ2 التطو ف مصار   : ـ

التالية الشروط وافقت إذا ملموس غ يت كتث ا ف   : ع

البيع أو لالستعمال متوفرا يصبح بحيث امللموس غ املوجود إلكمال الفنية دوى ا   .ـ

بيعھ أو واستعمالھ املادي غ صل إلكمال ا ني   .ـ

ــ غ صــل ســيول كيــف أخــرىـــ أشــياء ن بــ املؤسســة ــ ع جــب و محتملــة، مســتقبلية اقتصــادية منــافع املــادي

املادي غ صل داخليا استعمالھ تم س ان إذا أو نفسھ املادي صل أو املادي غ صل سوق وجود   .بيان

املعيار6ـ2 أثر املالية" IAS38"ـ املردودية   : ع

املعيار أثر ر يظ ع "IAS38" ـ يجب حيث خرى ف واملصار ر والتطو البحث ف بمصار اف ع خالل من

الذكر السابقة للشروط وفقا ا بي تم أن   .املؤسسة

املعيار نطبق و املؤسسة "IAS38" ـ ـاليف2فإن الت ـذه ـل تتحمـل فصـاعدا املعيار تب خ تار من وابتداءا

ذ ــــ إ باإلضــــافة ـــــا م ــــان مــــا م ـــــائيــــا واملتمثلــــة أخــــرى اضـــــافية أعبــــاء تتحمــــل أن للمؤسســــة يمكـــــن لــــك

البحــث ـ مرحل ن بـ الفصـل سـتطع لـم إن ـذا و امللمـوس، ـ غ يـت للتث الالحقـة والنفقـات ر التطـو ف مصـار

ـ ة صـعو املؤسسـات مـن ـ كث تواجـھ حيـث السـابقة الشـروط الالحقـة عبـاء توافـق لـم إذا وكذلك ر والتطو

ن ب ـذاالفصل و امللمـوس ـ غ يـت التث ـ الـدمج لشـروط الالحقـة عبـاء إخضـاع ـ وكـذلك ن املرحلت ن ات

النتـائج حسـابات جـدول ـ عبـاء ـذه ل ي ـا ال التحمـل اثـر ـر يظ حيـث ـاليف، الت ارتفـاع احتمـال من د يز ما

                                                             
  . 143شعیب شنوف ، نفس المرجع السابق ، ص   1
  .195ـ  194، ص  2002أحمد طراطار ، تقنیات المحاسبة العامة في المؤسسة ، دیوان المطبوعات الجامعیة ، الجزائر ،   2
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ـ و ـاليف الت ارتفـاع بقـدر ـا ف فـيخفض املؤسسـة يجـة ن ـ ع مباشـرة بصـفة ـؤثر ـو اصـل ا نخفـاض ذا

للمؤسسة املالية املردودية سبة انخفاض إ بدوره يؤدي يجة   .الن

ي الثا صول" IAS36: "املطلب قيمة   .نخفاض

اف باالع يطالب حيث ا، ع فصاح و املوجودات قيمة لالنخفاض ية املحاس ة املعا املعيار ذا عرض

املبلـغ ـ ع ـد يز ال بمـا املوجـودات يل ـ يـتم ال بحيث املوجودات قيمة نخفاض عن الناجمة سارة با

بأنـــھ داد لالســـ القابـــل املبلـــغ املعيـــار عـــرف و داد لالســـ املســـتخدمةالقابـــل قيمتـــھ أو لألصـــل البيـــع ســـلع صـــا

لألصل( املقدرة املستقبلية النقدية للتدفقات الية ا املعيارمصادراملعلومات) القيمة عرض كما أع ما أ

نخفاض قياس وطرق القيمة نخفاض   1. عن

املعيار1 دف   " IAS36"ـ

بع ت ـ ال جــراءات وصـف ـ إ املعيـار ـدف يصــفــ كمـا ا الصـول ية املحاسـ القيمـة ي تــد لدراسـة املؤسسـة ـا

ـ ـا ف ـ املع ية املحاس القيمة تختلف ال أن ضمان التا و ي التد ذا ل ية املحاس ة املعا مراحل مختلف

املؤسسة أصول ملجمل داد لالس القابلة القيمة عن املالية   .القوائم

الوا املعلومات م أ املعيار عرض اكما أصول قيمة التغ عن املؤسسة قبل من ا ع فصاح   .جب

املعيارمـ2 تطبيق   " : IAS36"جال

ي ما ناء باست صول عناصر قيمة انخفاض عند املعيار ذا تطبيق ب ي   2: ـ

الدو املعيار ا ناول ي ال التوظيف عقارات   " .IAS . 40" ـ

املخزونات عناصر الدوـ املعيار ا ناول ي   ". IAS 02"ال

الدو املعنيار ا ناول ي ال شاء عقود عن الناجمة صول عناصر   " .IAS 11"ـ

                                                             
  .127السابق ، ص  عحسین القاضي ، مأمون حمدان ، نفس المرج  1
  .146لخضر عالوي ، نفس المرجع السابق ،   2
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املعيار ا ناول ي ال املؤجلة بة الضر اصول عناصر   " .IAS 12"ـ

املعيار ا ناول ي ال ن املوظف منافع عن الناجمة صول عناصر   ." IAS 19"ـ

الدو3 املحاس املعيار املتبعة طوات ا   ".IAS 36" ـ

ال بقيمــــة ــــا يتا تث يل ــــ تــــم قــــد أنــــھ مــــن لتأكــــد املؤسســــة ــــا تطبق أن يجــــب ــــ ال جــــراءات ــــيص ت يمكــــن

ي كما جاع لالس القابلة ا قيم   : تتجاوز

من ا قيم بانخفاض بھ املش يتات التث مجموعة أو يت التث تحديد ارجيةـ وا الداخلية املؤشرات   .خالل

يــــــــــت للتث داد لالســــــــــ القابلــــــــــة القيمــــــــــة قيــــــــــاس ــــــــــ قيمــــــــــة(ـ أو البيــــــــــع ف مصــــــــــار ــــــــــا م منقــــــــــوص العادلــــــــــة القيمــــــــــة

  ).املنفعة

املالية السنة يجة ن عديل مع لالصل ديدة ا القيمة يل   .ـ

القيمة1ـ3 ي تد مؤشرات   : ـ

ارجية1ـ1ـ3 ا املؤشرات   : ـ

ـــ ســـتعمالـ و الوقـــت وملـــرور للتقـــادم يجـــة ن املتوقـــع مـــن ـــ أك ـــ كب حـــد ـــ إ لألصـــل الســـوقية القيمـــة انخفـــاض

  1.العادي

ــــــــ ـــــــب القر املســــــــتقبل ـــــــ ـــــــا توقع أـــــــــو ة ـــــــ الف خـــــــال املؤسســــــــة ـــــــ ع ــــــــ عك أثـــــــر ذات امـــــــة ات ــــــــ غ حـــــــدوث ــــــــ

ا ــــــــا ف عمـــــــل ــــــــ ال القانونيـــــــة أو قتصـــــــادية الســــــــوقية النقديـــــــة ئـــــــة ــــــــالب ت ي الـــــــذي الســــــــوق ـــــــ أو ملؤسســـــــة

صل   .إليھ
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، ة ـــــــــــــ الف خــــــــــــالل ثمارات ســـــــــــــ ــــــــــــ ع الســـــــــــــوق ــــ ــــــــ خـــــــــــــرى العائــــــــــــدة معـــــــــــــدالت أو الفائــــــــــــدة أســـــــــــــعار ارتفــــــــــــاع ـــــــــــــ

ممــــــــــا صــــــــــل منفعــــــــــة قيمــــــــــة حســــــــــابات ــــــــــ ـــــــتخدم املســـ صــــــــــم ا ســــــــــعر ــــــــــ ع رتفاعــــــــــات تــــــــــؤثر أن واحتمــــــــــال

مادي ل ش للتحصيل القابل صل مبلغ من   .يخفض

الصرف معدالت ارتفاع   .ـ

السو رأسمال من أع ر للتقار املقدمة املؤسسة اصول لصا ل امل املبلغ   .ـ

الداخلية2ـ1ـ3 املؤشرات   : ـ

الطبي ور التد لألصل ي يا الف التلف أو التقادم   .ـ

سلبا املستقبلية مردودية ع سيؤثر مما صل استعمال نمط غ   .ـ

تـــــــوفر ـــــــ ممـــــــاـ اســـــــوء ون ســـــــي أو أســـــــوء ـــــــو ألصـــــــل قتصـــــــادي داء أن ـــــــ غ شـــــــ داخليـــــــة ر تقـــــــار مـــــــن أدلـــــــة

متوقع   .و

القيمة2ـ3 انخفاض بخسارة اف ع   : ـ

يـــــــــة الدف القيمــــــــــة عـــــــــن داد لالســـــــــ القيمــــــــــة انخفـــــــــاض عنـــــــــد ية(ــــــــــ ــــــــــذه) املحاســـــــــ تخفـــــــــيض يجـــــــــب يــــــــــت، للتث

كخسارة باالنخفاض اف ع تم و ة، النتائج1 خ حسابات جدول   .ضمن

ن ي املحاســـــــــــــــ ن املعيـــــــــــــــار ـــــــــــــــ البديلـــــــــــــــة ـــــــــــــــة املعا بموجـــــــــــــــب تقييمـــــــــــــــھ ، معـــــــــــــــا أصـــــــــــــــل عـــــــــــــــرض إذا ـــــــــــــــ و" IAS16"ـ

"IAS38 "يــــــــــــتم الســــــــــــابقة، ات ــــــــــــ الف ــــــــــــ بــــــــــــھ ف ــــــــــــ مع تقيــــــــــــيم اعــــــــــــادة فــــــــــــائض نــــــــــــاك ــــــــــــان و ـــــاض، نخفـــــــ ــــــــــــ إ

اعــــــاد فائـــــــدة حســـــــاب مــــــن ا يخصـــــــم يــــــت التث قيمـــــــة ـــــــ ي التــــــد خســـــــارة ــــــة ـــــــادةمعا ز حالـــــــة ــــــ و التقيـــــــيم، ة

حســــــــابات جــــــــدول ضــــــــمن كخســــــــارة ــــــــادة الز بمبلــــــــغ اف ــــــــ ع يــــــــتم الفــــــــائض ــــــــذا عــــــــن ي التــــــــد خســــــــارة قيمــــــــة

  .النتائج
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تصــــــــــــبح ــــــــــــ حت املســــــــــــتقبلية ات ــــــــــــ للف ــــــــــــتالك ـــــط قســـــــ عــــــــــــديل نخفــــــــــــاض بخســــــــــــائر اف ــــــــــــ ع يتطلــــــــــــب ــــــــــــ ـ

نتا ر الد مدى ع بانتظام موزعة يت للتث املعدلة لھالقيمة   .املتبقي

املعيار4 أثر املالية" IAS 36" ـ املردودية   : ع

ــــــــــ خيــــــــــة التار لفــــــــــة الت انــــــــــت لقــــــــــد يــــــــــتم1ــــــــــ حيــــــــــث املؤسســــــــــة، ــــــــــ يتــــــــــات التث لتقيــــــــــيم الوحيـــــــــدة املرجعيــــــــــة

املعيــــــــار تطبــــــــق و ــــــــا، ل قيمــــــــة خســــــــائر اي املاليــــــــة"IAS 36" تقــــــــدير املردوديــــــــة ــــــــ ع ة ــــــــ كب آثــــــــار ــــــــتج ت قــــــــد

جــــــــدول ــــــــ يــــــــتم يتــــــــات لتث القيمــــــــة بخســــــــائر اف ــــــــ ع ــــــــون لي ــــــــذا و ــــــــا، غ و ــــــــا تقل ــــــــ ب ســــــــ ت للمؤسســـــــة

اصــــــــة ا مـــــــوال ــــــــ ايضــــــــا ـــــــا ف ــــــــ ع أن يمكــــــــن كمـــــــا إضــــــــافية ــــــــاليف ت وتتحمـــــــل النتــــــــائج فــــــــرق(حســـــــابات

التقيـــــــــيم تـــــــــات) إعـــــــــادة ب بت مـــــــــر علـــــــــق ـــــــــذاإذا ل ـــــــــون ي أن جـــــــــدا املحتمـــــــــل مـــــــــن فالبتـــــــــا ، ـــــــــا تقييم معـــــــــاد

قبــــــل، مــــــن ــــــا يتا لتث داد لالســــــ القابلــــــة القيمـــــة ــــــ تنظــــــر لــــــم ــــــ ال املؤسســـــات ــــــ ع خاصــــــة ســــــل اثــــــر املعيـــــار

ــــــــددة م املاليــــــــة ــــــــا مردودي يجعــــــــل ممــــــــا القيمــــــــة خســــــــائر المتصــــــــاص التقيــــــــيم إعــــــــادة فــــــــرق ــــــــا ف ينعــــــــدم ــــــــ وال

  .باالنخفاض

  .املخزون" IAS 02 3"املعيار: الثالثاملطلب

ــــو1 ــ ــ ــ ــــزون ــ ــ املخــ ــــ ــ ــ قيــــــــــد:ـــ ــــــــــون ي أو العــــــــــادي، شــــــــــاط ال ســــــــــياق ــــــــــ البيــــــــــع لغايــــــــــات بــــــــــھ حتفــــــــــاظ يــــــــــتم أصــــــــــل

املخــــــــزون ضــــــــم و دمــــــــة ا تقــــــــديم أو نتاجيــــــــة العمليــــــــة ـــــــ ـ لك ســــــــ واوازم مــــــــواد ل شــــــــ ــــــــ ع أو ، يع التصــــــــ

شاملة البيع اعادة لغرض اة املش ع   2.البضا

ـــــــــ ع ـــــــــ غي اي ادخـــــــــال ودون ممكـــــــــن وقـــــــــت أقـــــــــرب ـــــــــ لتبـــــــــاع الغالـــــــــب ـــــــــ تخـــــــــزن ســـــــــلعا املؤسســـــــــة ي ـــــــ شــ ـــــــــ ـ

ا ل وشـــــــــــ الكيميائيـــــــــــة ـــــــــــا ع(تركيب املعامـــــــــــل) بضـــــــــــا ـــــــــــ ذلـــــــــــك عـــــــــــد ـــــــــــا ادخال يـــــــــــتم تخـــــــــــزن مـــــــــــواد ي شـــــــــــ كمـــــــــــا
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ـــــــــــتم و تخـــــــــــزن لــــــــــوازم ي شـــــــــــ وقــــــــــد وتبـــــــــــاع، تخــــــــــزن الصـــــــــــنع تامـــــــــــة منتجــــــــــات ـــــــــــ إ ــــــــــا ل تحو ــــد قصـــــــ والورشــــــــــات

ال دماتاس ا تقديم ا   1. ك

املخزون2 لفة ت قياس   : ـ

ي ما املخزون لفة ت تتضمن أن يجب   : ـ

صـــــــومات ا بعاد اســـــــ عـــــــد وذلـــــــك ، واملناولـــــــة النقـــــــل ف ومصـــــــار الضـــــــرائب ذلـــــــك ـــــــ بمـــــــا الشـــــــراء ـــــــاليف ت ـــــــ ـ

سبة املك ة   .التجار

و  والثابتة ، املباشر غ اليف الت ذلك بما ل التحو اليف ت ةـ   .املتغ

ا ا ا ووضع ا ا مل ع البضا إلحضار ا تحمل يتم أخرى اليف ت   2.ـ

ــــات3 ــ املخزونـــ ــــيم ــ تقيـــ ــ ــ ــ ــ عنـــــــــد:ـ ومـــــــــرة املخـــــــــازن ــــــــ إ ـــــــــا ادخال عنـــــــــد مـــــــــرة ، ن مــــــــرت العـــــــــادة ـــــــــ املخزونـــــــــات تقــــــــيم

الدورة اية ا   .جرد

دخال1ـ3 عند املخزونات تقييم   : ـ

ي كما املخزونات لفة ت حساب   3: يتم

لفة الت ذه ونات م ن يب املوا ل   : والش
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ل املخزون) :   2ـ2( الش لفة ت   .مكونات

  

  

  

  

  

  

  

  

   

ص: املصدر ، الزرقاء الصفحات ، الدولية املحاسبة ومعاي املالية املحاسبة ، ن بوت   .167محمد

معيار منح و مثل IAS 02ـ املخزون لفة ت عادي غ و ما ل   : ادخال

أخرى  انتاج اليف وت العاملة اليد يع التص قايا و نفايات عن ناتجة عادية غ مبالغ   .ـ

نتاج مراحل من ن مرحلت ن ب ا ضرور ذلك ان إذا إال ن التخز اليف ت   .ـ

القروض اليف ت املعيار(ـ شروط عدا   ).IAS23(ما

مصار  تواجدهـ ان وم حالتھ إ املخزون وصول شارك ال ة إدار عامة   .ف

املخزونات ع صول با املرتبطة الصرف فروق   .ـ

املخزون لفة  ت

املخزونات ع صول ا لفة   ت

الشراء سعر   ـ

مارك ا حقوق   ـ

جاع لالس قابلة غ رسوم   ـ

غ وتفر ن ، نقل   ـ

واجبة مباشرة أخرى اليف ت   ـ

طرح جمع التحصيل أنواعـ ل

صم ا ذلك بما  التخفيضات

املخزونات ل تحو لفة   ت

نتاجية بالوحدات مرتبطة مباشرة اليف ت ـ

العاملة(   )ا....اليد

ة ومتغ ثابتة مباشرة غ اليف ت   ـ

العادي شاط ال حسب ا حسا تم ف مصار ـ

أن أي ادة: لالنتاج ز ح ر أو البطالة لفة ت

النات التحصيلالفعالية قة طر عن جة

ي يكية"العقال ال" البالس الثابتة لألعباء

املخزونات ع  تحمل
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ع التوز ف مصار   .ـ

رد2ـ3 ا عند املخزونات تقييم   : ـ

قــــــــــيم ور تــــــــــد مــــــــــدى املؤسســــــــــة تــــــــــدرس ــــــــــ للتحقيــــــــــق1ـ القابلــــــــــة الصــــــــــافية القيمــــــــــة بمقارنــــــــــة وذلــــــــــك مخزونــــــــــات

الصــــــــافية القيمــــــــة انــــــــت إذا ضــــــــروري ور وتــــــــد ور تــــــــد نـــــــاك ــــــــون ي أو إدخالــــــــھ لفــــــــة ت مــــــــع ــــــــ املغ للمخـــــــزون

ــــــرد ا عنــــــد املخــــــزون يقــــــيم عليــــــھ، صــــــول ا عنــــــد املخــــــازن ــــــ إ ادخالــــــھ لفــــــة ت مــــــن أصــــــغر للتحقيــــــق القابلــــــة

املبل ن ب ما صغر نباملبلغ   : غ

عليھ صول ا عند املخزون لفة وت للتحقيق القابلة الصافية القيمة   .مبلغ

ي كما ملخزون للتحقيق القابلة الصافية القيمة   : تحسب

  

  

املعيار4 اثر املالية" IAS 02"ـ املردودية   : ع

أن حيــــــــث املبيعــــــــات لفــــــــة وت ح الــــــــر اجمــــــــا تقــــــــدير ــــــــ ع مباشــــــــرا ا تــــــــأث يــــــــؤثر املخــــــــزون إن ــــــــ قيمــــــــة2ـ يم ــــــــ ت

يم ــــــ ت ــــــ إ بــــــدوره يــــــؤدي الــــــذي ، ح الــــــر وإجمــــــا الــــــدخل لتحميــــــل أحيانــــــا ــــــا إدار ــــــدفا غــــــدو قــــــد املخــــــزون

يم ـــــــــ ت بالتـــــــــا أو املـــــــــالك ـــــــــ إ عـــــــــات التوز تخصيصـــــــــات أو عـــــــــات توز مـــــــــن بـــــــــھ يـــــــــرتبط ومـــــــــا ، ح الـــــــــر صـــــــــا

باملبيعــــــــ املتعلقــــــــة خــــــــرى ــــــــاليف الت دمــــــــج ــــــــق طر عــــــــن وذلــــــــك املاليــــــــة ــــــــاملردوديــــــــة ح املخــــــــزون لفــــــــة ت ــــــــ ات

أي عكســــــــــية عالقــــــــــة ح الــــــــــر واجمــــــــــا املبيعــــــــــات لفــــــــــة ت ن بـــــــــ العالقــــــــــة أن حيــــــــــث البيــــــــــع، ســــــــــعر ــــــــــا غطي يـــــــــتم

مـــــــــن ـــــــــ عت املخـــــــــزون لفـــــــــة ت أن القـــــــــول يمكـــــــــن وعنـــــــــھ ح، الـــــــــر اجمـــــــــا زاد لمـــــــــا املبيعـــــــــات لفـــــــــة ت قلـــــــــت لمـــــــــا

املبيعات لفة لت سية الرئ   .املحددات
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  .241ضمن متطلبات نیل درجة دكتوراه في العلوم االقتصادیة ، جامعة الجزائر ، ص 

للتحقيق القابلة الصافية العادي= القيمة شاط ال اطار املقرر البيع املقدرة–سعر لفة الت

املخزون املقدر -لالنتاج اليف البيعالت عملية لتحقيق ة الضرور   .ة
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املعيــــــار جــــــاء ولقــــــد ــــــ بــــــھ"IAS 02 "ـ املتعلقــــــة ــــــاليف الت بتقســــــيم وقــــــام املخــــــزون تقيــــــيم كيفيــــــة ليحــــــدد

ـــــــــــــاليف والت ن التخـــــــــــــز ـــــــــــــاليف ت مــــــــــــن بعدة املســـــــــــــ ـــــــــــــاليف الت أن حيـــــــــــــث بعدة واملســــــــــــ ـــــــــــــا م املدمجـــــــــــــة وحــــــــــــدد

ـــــــــــة املخـــــــــــزون.....دار لفـــــــــــة ت ـــــــــــ ـــــــــــا ل الـــــــــــوط املحاســـــــــــ املخطـــــــــــط حســـــــــــب لعناصـــــــــــر" انـــــــــــت ناء اســـــــــــت دون

ـــــــدر وال مـــــــنالتبــــــذير ـــــــ وال ، خــــــرى عبـــــــاء و للمــــــواد فيـــــــھ واملبــــــالغ يح ـــــــ ال ـــــــ غ ســــــتعمال عـــــــن الناتجــــــة

ث ســــــــ بـــــــأن املخطــــــــط ســـــــمح ال كمـــــــا ، ــــــــا ع املســـــــؤولة للــــــــدورة ـــــــا تحميل يجـــــــب نفقــــــــات ـــــــ عت أن املفـــــــروض

املخزونـــــــــــــات لفـــــــــــــة ت مـــــــــــــن نتاجيـــــــــــــة للطاقـــــــــــــات مثـــــــــــــل ـــــــــــــ غ ســـــــــــــتعمال عـــــــــــــن الناتجـــــــــــــة العطالـــــــــــــة ـــــــــــــاليف ت

املعينــــــــــــةبادرا ة ــــــــــــ الف ــــــــــــاليف ت ضــــــــــــمن ــــــــــــا قيقيــــــــــــة،" ج ا ا صــــــــــــور ــــــــــــ غ ــــــــــــ ــــــــــــر تظ ــــــــــة يجــ الن انــــــــــــت التــــــــــــا و

وفصــــــــــل املخــــــــــزون لفــــــــــة ت لــــــــــة ي إعــــــــــادة ــــــــــا عل يتوجــــــــــب ــــــــــة زائر ا املؤسســــــــــات ــــــــــ املعيــــــــــار ــــــــــذا تطبيــــــــــق و

املخـــــــزون لفـــــــة ت عـــــــن منفصـــــــل ل شـــــــ ـــــــا م ـــــــد املز تحمـــــــل ـــــــ إ يـــــــؤدي مـــــــا ـــــــذا و ، ـــــــا ع توز وإعـــــــادة ـــــــاليف الت

للمؤسسة املالية واملردودية يجة الن تتأثر التا   1.و
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الفصل   : خالصة

ــــــ إ يــــــؤدي معينــــــة ظــــــروف ــــــ و الدوليــــــة املحاســــــبة معــــــاي اعتمــــــاد اثبــــــات مــــــن الفصــــــل ــــــذا خــــــالل تمكنــــــا ــــــ ـ

و يـــــــــارات ل يجـــــــــة ن ، املاليـــــــــة املردوديـــــــــة ـــــــــ تقلـــــــــب التـــــــــا و اصـــــــــة ا مـــــــــوال و يجـــــــــة الن ـــــــــ عـــــــــادتقلبــــــــات

ـــــــان ملـــــــا الصـــــــعب ملــــــن أنـــــــھ إال ، التقيـــــــيم وإعــــــادة ، العادلـــــــة بالقيمـــــــة يتعلـــــــق فيمــــــا وخاصـــــــة املتاحـــــــة ديــــــدة ا

مــــــن عاليــــــة درجــــــة ذلــــــك يتطلــــــب حيــــــث التطبيــــــق مــــــن ــــــ و الســــــنة ــــــ وخاصــــــة الواقــــــع ــــــ ثــــــر ــــــذا تحديــــــد

الدولية املحاسبة ملعاي العميقة واملعرفة   .التحكم

أ ايضـــــا لنـــــا ن وتبـــــ مؤكــــــدةــــــ شـــــبھ ـــــا أثر معـــــاي نـــــاك ف آلخــــــر معيـــــار مـــــن يختلـــــف مـــــھ و ثـــــر ــــــذا نـــــوع ن

باملعيــــــــار يتعلــــــــق فيمــــــــا ــــــــال ا ــــــــو كمــــــــا ــــــــا اعتماد ســـــــوى خيــــــــار املؤسســــــــة أمــــــــام س ولــــــــ التطبيــــــــق واجبــــــــة ـــــــا أل

"IAS 38 "مثـــــــل املؤسســـــــة خيـــــــارات ـــــــ ع ـــــــا ف الـــــــواردة ــــــــات املعا تطبيـــــــق عتمـــــــد إعــــــــادة: وأخـــــــرى نمـــــــوذج

املعيارالتقييم الواردة تالك ومعدالت   " . IAS 36"و" IAS 16"وطرق
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يد  : تم

ية املحاســـــــــــ املعـــــــــــاي وكـــــــــــذا ا حســـــــــــا وكيفيـــــــــــة ــــــــة املاليـــ املردوديـــــــــــة دراســـــــــــة ـــــــــــ إ ـــــــــــة النظر الدراســـــــــــة ـــــــــــ تطرقنـــــــــــا

انـــــــب ا بإســـــــقاط ســـــــنقوم الفصـــــــل ـــــــذا ـــــــ أمـــــــا ، املعــــــاي ـــــــذه تطبيـــــــق عـــــــد املـــــــا ثـــــــر تاج واســـــــت الدوليــــــة

غــــــرب الســـــــكر ـــــــر تكر شــــــركة ـــــــ ميدانيـــــــة بدراســــــة وذلـــــــك ، التطبيقـــــــي انــــــب ا ـــــــ ع مزغـــــــرانالنظــــــري مدينـــــــة

مباحث ثالثة إ الفصل ذا تقسيم تم وس مستغانم   : بوالية

ول املبحث املؤسسة: ـ    Ram Sucreتقديم

ي الثا املبحث للمؤسسة: ـ النتائج وحسابات انية امل   .عرض

الثالث املبحث الدراسة: ـ نتائج   .تقديم
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ول املؤسسة: املبحث    Ram Sucreتقديم

مؤسسة ذه Ram Sucreعت ترجع بحيث الوط قتصاد ة كب مية أ ا ل ال املؤسسات أبرز من

يع وكذلك نتاج عملية خالل من الوط قتصاد تلعبھ الذي الكب الدور إ أساسا مية أ

الوط شاط ال وترقية الوطنية   .املنتجات

ول ملؤسسة:املطلب خية تار    Ram Sucreملحة

خ بتــــــــــــــار الســـــــــــــــكر ـــــــــــــــر لتكر مســـــــــــــــتغانم وحـــــــــــــــدة ت شــــــــــــــ رقـــــــــــــــم1956مـــــــــــــــاي16أ الـــــــــــــــوراري CAB/  49باملرســـــــــــــــوم

رقم خ 96/355/115Dوالقرار   .1969ماي23بتار

مســــــــــاحة شــــــــــمل و ومســــــــــتغانم ــــــــــران و ن بــــــــــ الــــــــــرابط ــــــــــق الطر ــــــــــ ع مزغــــــــــران مدينــــــــــة غــــــــــرب ــــــــــ الوحــــــــــدة تقــــــــــع

ا ســــــــيةكتــــــــارات10قــــــــدر الفر الشــــــــركة انجــــــــاز ــــــــ م وســــــــا ،FIVE CAIL BABCOCKFCBالشــــــــركة

ســـــــــــــنةRengieneيطاليـــــــــــــة ـــــــــــــ ـــــــــــــ سا ســـــــــــــود ـــــــــــــم ا وضـــــــــــــع ـــــــــــــان العمليــــــــــــــة1970حيـــــــــــــث انطلقـــــــــــــت

خ بتــــــــار ــــــــا ــــــــارج18/04/1974نتاجيـــــــة ا مــــــــن املســــــــتورد حـــــــر الســــــــكر ــــــــر تكر ـــــــو ا شــــــــا ا مــــــــن ـــــــدف و

لال  املوجھ السكر املتمثلنتاج الك   : س

بقايا   ـ

بوزن مبلور أبيض سكر   .لغ50ـ

املؤسسة1 ف عر   : ـ

ــــــــارج ا مـــــــن املســـــــتورد حمـــــــر الســـــــكر ـــــــر لتكر أساســـــــا وضـــــــعت نتـــــــا ع الطـــــــا ذات املؤسســـــــة ـــــــدف إن ــــــــ

نتـــــــــاج وحـــــــــدات مـــــــــن كـــــــــب وت مليانـــــــــة س خمـــــــــ ـــــــــ املركـــــــــزي املقـــــــــر قـــــــــع و الك لالســـــــــ املوجـــــــــھ الســـــــــكر ــــــــاج إلنتـ

  : و

مليانة س بخم السكر ر تكر معمل   .ـ
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بمستغانم السكر ر تكر معدل  .ـ

احصـــــــــائيات2000يفـــــــــريف02ـــــــــ وحســـــــــب ا لوحـــــــــد فاســـــــــتقلت وزاري عــــــــــديل نـــــــــاك وصــــــــــلت2001ـــــــــان

إ للمؤسسة نتاجية   : القدرة

بـ املقدر حمر السكر ة معا اليوم330ـ   .طن

م كياس املبلور بيض السكر منتوج بقدر50ـ اليوم100لغ   .طن

نتـــــــــــــــاج ن، بـــــــــــــــالتمو املؤسســـــــــــــــة مــــــــــــــــوادـــــــــــــــتم ـــــــــــــــل ل ـــــــــــــــع والتوز ق ســـــــــــــــو ال ، قيـــــــــــــــة ال ، التكييـــــــــــــــف ـــــــــــــــل التمو

السكر انتاج شاطات وتنمية سي و واستغالل الغذائية   .الصناعات

وليــــــــــة املــــــــــواد ــــــــــل التمو ة لصــــــــــعو نظــــــــــرا ــــــــــ حمــــــــــر(ـ العملــــــــــة) الســــــــــكر و ــــــــــارج ا مــــــــــن ــــــــــا بأكمل ســــــــــتورد ــــــــــ ال

القــــــــــد تمتلـــــــــــك ال للشـــــــــــركة املاليــــــــــة الوضـــــــــــعية ب ســـــــــــ و ـــــــــــالصــــــــــعبة الوا مـــــــــــن اصـــــــــــبح ــــــــــا ذا ـــــــــــل تمو ـــــــــــ ع رة

فرصـــــــة ـــــــا عط و نتــــــاج و العمـــــــل ـــــــا يمك ــــــ ح وليـــــــة ـــــاملواد بــ الشــــــركة ممـــــــول ك الشـــــــر عــــــن البحـــــــث ضــــــرورة

وض   .ال

ســــــنة مــــــن بدايــــــة ــــــاص ا القطــــــاع مــــــع تتعامــــــل املؤسســــــة اصــــــبحت الـــــــدعم2001ـــــــ مــــــن الدولــــــة ــــــ اتخ نظــــــرا

املؤس عاملـــــــــت حيـــــــــث ، وليـــــــــة واملـــــــــادة التجـــــــــارةاملـــــــــا لـــــــــف ات شـــــــــر مـــــــــع البدايـــــــــة ـــــــــ والتعامـــــــــلLICســـــــــة

ـــــو ف الثالـــــث املتعامــــــل أمـــــا للتجـــــارة شــــــرفاوي مؤسســـــة مـــــع ــــــان فقـــــد ي مؤسســــــة2012ففـــــيcevital الثـــــا

مجمـــــــــــع ملـــــــــــك ســـــــــــكر اد" "برحـــــــــــال"رام لالســـــــــــت ـــــــــــي ـــــــــــر" الغر تكر ـــــــــــ متخصصـــــــــــة ات شـــــــــــر عـــــــــــدة مـــــــــــن ـــــــــــون املت

البضــــــــــ ونقــــــــــل الغذائيــــــــــة املــــــــــواد اد اســــــــــت ــــــــــالســــــــــكر إ عموميــــــــــة شــــــــــركة مــــــــــن الشــــــــــركة ــــــــــل تحو تــــــــــم حيــــــــــث ع، ا

ساسية الشروط ن ب ومن ا عل تفاق تم معينة شروط وفق م اس   : شركة

بالعمال حتفاظ   .ـ

الشركة ديون سديد   .ـ
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دول ا للمؤسسة) : 1ـ3(ـ مختصر ف عر تقديم ن   .يب

السكر  سمية ر تكر   RAMSUCRE معمل

التجاري شاط ال وتصفية107401  رمز ات   .سكر

شاط ال الصنا  .قطاع   .نتاج

يد  عنوان ال رقم مزغران ق   .مستغانم58طر

ي القانو ل م  .ش أس ذات   .شركة

املال دينار164  .رأس   .مليون

م أس بمبلغ164000  .عدد م م1000س أس   .دينار

الشركة السكر  .شاط ر   .تكر

م  .أخرى معلومات أســــــــــــــــ ذات مجمـــــــــــــــــعRAMSUCREشــــــــــــــــركة فــــــــــــــــروع مــــــــــــــــن فـــــــــــــــــرع

م" برحــــــــــــــــــــــــــــــال" ســــــــــــــــــــــــــــــ ذات م لشــــــــــــــــــــــــــــــركة   Amportخاضــــــــــــــــــــــــــــــعة

WASTتحقق ا90ال مال راس   .من

و : املصدر ع باالعتماد الطالبة إعداد املؤسسةثمن   .ائق

ي الثا ا: املطلب عمل ونظام املؤسسة داف   .أ

املؤسسة: أوال داف ا:أ م داف أ عدة تحقيق إ الشركة   : دف

خرى  الصناعية شاطات ال ل و السكر انتاج شاطات ال وتنمية سي و ثمار اس   .ـ

نتاج يخص فيما املتعددة املخططات تحقيق من لتتمكن ن التمو ضمان   .ـ

و  ا قبـــــــــل مـــــــــن املتخـــــــــذة والتـــــــــداب املســـــــــطرة ـــــــــداف اطـــــــــار ـــــــــ ا بضـــــــــاع بيـــــــــع ضـــــــــمان ـــــــــ يخـــــــــصـ فيمـــــــــا مـــــــــة

ق سو   .ال

نتاج مردودية ترتفع بحيث الصيانة ل ل يا ر وتطو تنظيم   .ـ



الثالث ـ                                                                                  :الفصل مستغانم ـ سكر رام ملؤسسة ميدانية  دراسة

 
75 

نتــــــــاج عمليــــــــات ل ســــــــ ممــــــــا العمــــــــل ــــــــ ديثــــــــة ا ســــــــاليب و التكنولوجيــــــــة مــــــــن ســــــــتفادة ــــــــ ع العمــــــــل ـــــــــ

والتنمية ب التدر عمليات خالل سي   .وال

ــا ــ ــ ــا: ثانيــ ــ ــ ــــةمنظـــ ــ املؤسســ ــــ ــ ـــ ــــل ــ الشـــــــــركة:العمـــ ونظـــــــــام 254توظـــــــــف وموقتـــــــــون دائمـــــــــون عمـــــــــال م مــــــــ عامـــــــــل

ـــــــو الشـــــــركة ـــــــ عمـــــــل24/ ســـــــا24العمــــــل فـــــــوج ـــــــل أفـــــــواج ـــــــع أر ـــــــ إ ن مقســـــــم العمــــــال فـــــــإن لـــــــذلك 8ســـــــا

التا ناوب ت العمل ات ف ون وت قانونية   : ساعات

زو الثانية إ صباحا السادسة الساعة ع عمل ق فر   .ـ

زو الثانية من عمل ق فر ليالـ العاشرة   .إ

صباحا السادسة إ ليال العاشرة من عمل ق فر   .ـ

إذا توقــــــــــف دون ســــــــــبوع أيــــــــــام طــــــــــوال العمــــــــــل ــــــــــون ي كــــــــــذا و راحـــــــــة حالــــــــــة ــــــــــ ــــــــــون في ــــــــــع الرا ــــــــوج الفــ أمــــــــــا ــــــــــ

ولية املادة   .توفرت

الثالث للمؤسسة: املطلب التنظيمية ية   الب

ــيت ــ ــ ــــةكــ ــ للمؤسســ ــــي ــ التنظيمــ ــــل ــ ــ ي ال ــRAMSUCREون ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ــ مو ــــو ــ ــ ــا ــ ــ كمــ ــــا ــ ومصــ ات ــــدير ــ مــ ــــدة ــ عـــ ــــن مــــ

التا ل   الش
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ل للمؤسسة) : 1ـ3(الش التنظيمي ل ي   ال

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

سكر:املصدر رام   املؤسسة

  

 

 

 

 

 

العامة ة  املدير

 مانة

النظافة ة مدير

 والرقابة

مالية ة مدير

 ومحاسبة

ة مدير

 التجارة

ة مدير

 الصناعة

نتاج ة موارد مدير ة مدير

ة  شر

فرع

انيك مي

 والصيانة

فرع

اء ر  الك

فرع

 نتاج

فرع املخابر

 جور 

فرع

سي ال

للموارد

ة شر  ال

فرع

ن  التمو

فرع

 املحاسبة

مرع

 املالية

فرع 
التسویق 
 والبیع  
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ة املص ھ ل ي توضيح يمكن ذا خالل ومن واملالية املحاسبة ة مدير إ التطرق تم بص ال خالل من

ي   : كما

ل واملحاسبة) : 2ـ3(الش املالية ة ملدير تنظيمي ل   .ي

  

  

  

  

  

  

  

  

  

سكر:املصدر رام   .املؤسسة

ي الثا املبحث سكر: ـ رام ملؤسسة النتائج وحساب انية امل   .عرض

ول املطلب للمؤسسة:ـ العامة انية امل   .عرض

ــــــــون يت املاليــــــــة القــــــــوائم عــــــــرض ملتطلبــــــــات وفقــــــــا عــــــــرض قــــــــد ســــــــكر رام مؤسســــــــة انيــــــــة مل العــــــــام ل الشــــــــ إن ــــــــ ـ

ن جـــــــــانب رقــــــــــم: مـــــــــن ن ـــــــــدول ا ــــــــــ ـــــــــ مو ــــــــــو كمـــــــــا صــــــــــوم ا جانـــــــــب وآخــــــــــر صـــــــــول الــــــــــذي) 2ــــــــــ3(جانــــــــــب

رقم دول وا دول وا صول انية م اني) 3ـ3(عرض م صومعرض ا   .ة

 

 

 

واملحاسبة املالية ة  .املدير

املحاسبة فرع س املالية رئ فرع س  رئ

العامة باملحاسبة لف باملحاسبة م لف املالية م باملحاسبة لف  م

نة ز با لف الصندوق  م ن  أم
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رقم دول لسن) 2ـ3(ا صول انب ية املحاس انية   . 2015/2016امل

وخســــــــــــــــارة  2016جما  السنوات/صول  ــــــــــــــــتالك ا

  2016قيمة

  2015الصا  2016الصا

ة جار غ   /                  /               /                 /                 أصول

قتنــــــــــــــــــــــــــــاء فـــــــــــــــــــــــــــارق

ــــــــــــــــــة معنو يتـــــــــــــــــات تث

ية عي يتات   تث

  

3174741990.32  

  

1796074942.16  

  

1378667048.16  

  

1405785665.04  

قيــــــــــــــــــــــــــــــــد يتــــــــــــــــــــــــــــــــات تث

  نجاز

20868548.67    20868548.67  27251663.68  

مالية يتات           تث

مقومــــــــــــــــــــة ســــــــــــــــــــندات

قــــــــــــــــــــــــــة طر حســــــــــــــــــــــــــب

  املعادلة

        

أخــــــــــــــرى مات مســـــــــــــا

لـــــــــــــــــــــــــــــــدى وحقـــــــــــــــــــــــــــــــوق

  الغ

        

أخـــــــــــــــــــــــــرى ســـــــــــــــــــــــــندات

تة   مث

        

واصــــــــــــــــــــول قــــــــــــــــــــروض

ــــــــــــ غ أخــــــــــــرى ماليــــــــــــة

ة   جار

  

282000.00  

    

282000.00  

  

282000.00  

صـــــــــــــــــــول مجمـــــــــــــــــــوع

ة تجار   غ

3195892538.99  1796074942.16  1399817596.83  1433319328.72  

ة جار           أصول

مخزونــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــات

قيـــــــــــــــــــــــــد ومنتجـــــــــــــــــــــــــات

  التنفيذ

  

79267054.17  

    

79267054.17  

  

68278684.27  

دائنـــــــــــــــــــــة حســـــــــــــــــــــابات

واســــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــتخدامات

  مماثلة

  

  

      

ائن   350473385.65  474518111.60  730696.30  475148807.90  الز

خرون   19998929.47  17561600.86    17561600.86  املدينون



الثالث ـ                                                                                  :الفصل مستغانم ـ سكر رام ملؤسسة ميدانية  دراسة

 
79 

  86395749.24  116403411.76    116403411.76  الضرائب

ـــــــــــــــــــة ار ا صــــــــــــــــــول

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــرى خــــــــــــــ

ومــــــــــــــــــــــا املوجــــــــــــــــــــــودات

ا   شا

        

صــــــــــول توظيفـــــــــات

ـــــــــــــــــــــــــة ار ا املاليـــــــــــــــــــــــــة

  خرى 

        

نة ز   82028728.68  64671147.23    64671147.23  ا

صـــــــــــــــــــول مجمـــــــــــــــــــوع

ة ار   ا

753152021.91  730696.30  752421325.62  607175477.31  

العــــــــــــــــــــــــــام املجمـــــــــــــــــــــــــوع

  لألصول 

3949044560.91  1796805638.46  2152238922.46  2040494806.03  

اعداد: املصدر املؤسسةمن وثائق ع باالعتماد   .الطالبة

رقم دول لسنة) 3ـ3(ا صوم ا انب ية املحاس انية   .2016ـ2015امل

صوم   2015صا  2016صا  السنوات/ ا

اصة ا موال       رؤوس

الصادر املال   164000000.00  164000000.00  رأس

املطلوب غ املال       .رأس

واحتياطات مدمجةعالوات   799312.85  799312.85  )1(احتياطات

التقييم اعادة   1042726860.00  1042726860.00  فوارق

التقييم       فارق

الصافية يجة   43943164.48  102110796.33  ن

جديد من حيل   417243462.16  449490686.43  ال

املدمجة الشركة قلية) 1(حصة ذوي       )1(حصة

  166712799.49  1759127655.61  )1(املجموع

املالية والديون اضات ق ة ار ا غ صوم   17500000.00    ا

ا(ضرائب ل ومرصود     413219.47  )مؤجلة

ة جار غ أخرى متياز(ديون منح       )حقوق

مسبقا لة م ومنتجات   4544201.74  6719041.07  مؤونات

ة ار ا غ صوم ا   22044201.71  7132260.54  .2مجموع



الثالث ـ                                                                                  :الفصل مستغانم ـ سكر رام ملؤسسة ميدانية  دراسة

 
80 

ة ار ا صوم       ا

قة م وحسابات   149323345.79  158448237.16  موردون

  167809870.73  168950089.24  ضرائب

أخرى    32604588.28  58580679.90  ديون

صوم ا نة       خز

ة ار ا صوم ا   349737804.80  385979006.30  )3(مجموع

صوم ل العام   2040494806.03  2152238922.45  املجموع

املؤسسة:املصدر وثائق ع باالعتماد الطالبة إعداد   من

ي الثا النتائج: املطلب حساب   .عرض

رقم دول ا النتائج) 4ـ3 (ـ الطبيعة(حساب   .2015و2016لسنة) حسب

  2015الصا  2016الصا  البيانات

املصنعة واملنتجات ع البضا من   .مبيعات

املخزون ات   غ

ت املث   .نتاج

ستغالل   .اعانات

611694496.70  

  

4836406.11  

483880064.08  

  

8308756.36  

املالية1 السنة إنتاج   492188820.44  616530902.81  .ـ

لكة املس يات   املش

خرة ات ال س و ارجية ا دمات   ا

185850340.49  

19869606.67  

140847602.94  

18396968.59  

املالية2 السنة الك اس   159244571.53  205719947.16  .ـ

لالستغالل3 املضافة القيمة   332944248.91  410810955.65  ).2ـ1(ـ

ن املستخدم   أعباء

ة املشا واملدفوعات   الضرائب

235363484.50  

351815.26  

205249450.22  

319633.25  

لالستغالل4 جما الفائض   127375165.44  175095655.89  .ـ

خرى  العملياتية   املنتجات

خرى  العملياتية   عباء

واملؤونات ات تال لال   .املخصصات

واملؤونات القيمة خسائر عن جاعات   اس

663210.21  

4825747.27  

43922688.65  

11228655.93  

11234028.01  

91068073.08  

7639392.69  

العملياتية5 يجة الن   43941112.97  127010430.18  ـ

املالية   املنتوجات

العملياتية   عباء

39205.95  

476777.12  

505311.51  

503260.00  

املالية6 يجة الن   2051.51  437571.17  ـ
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الضرائب7 قبل العادية يجة الن   43943164.48  126572859.01  ).7+5(ـ

العادية النتائج عن ا دفع الواجب   الضرائب

ات(املؤجلةالضرائب العادية) غ النتائج   .ع

24048843.21  

413219.47  

  

العادية شطة منتوجات   511562180.57  617233318.97  مجموع

العادية شطة أعباء   467619016.09  515122522.64  مجموع

العادية8 شطة ع الصافية يجة الن   43943164.48  102110796.33  .ـ

غ املنتوجاتالعناصر ا(العادية بيا   ).يطلب

عباء ـ العادية غ ا(العناصر بيا   ).يطلب

    

العادية9 غ يجة الن       ـ

املالية10 للسنة الصافية يجة الن   43943164.48  102110796.33  .ـ

      

يجــــــــــة الن ـــــــــ املعادلـــــــــة موضـــــــــوع املوضـــــــــوعة الشـــــــــركة حصـــــــــة

  .الصافية

    

املدمج11 للمجموع الصافية يجة الن       ).1(ـ

قلية ذوي حصة ا       ).1(وم

املجمع       ).1(حصة

املؤسسة:املصدر وثائق ع باالعتماد الطالبة إعداد   .من

الثالث الدراسة: املبحث نتائج   .تقديم

ول النتائج: املطلب حسابات جدول   .تحليل

التطـــــــرق يـــــــتم ســـــــوف املطلـــــــب ـــــــذا فقـــــــيـــــــ التحليـــــــل ـــــــ ع باالعتمـــــــاد وذلـــــــك حســـــــابات جـــــــدول تحليـــــــل ـــــــ إ

سب ال من واملردودية(ومجموعة حية   ).الر

النتائج: أوال ساب فقي   : التحليل

البنـــــــــــود واتجــــــــــــاه ســــــــــــلوك معرفـــــــــــة مــــــــــــن يمكننــــــــــــا فقــــــــــــي التحليـــــــــــل خــــــــــــالل مــــــــــــن النتــــــــــــائج(ــــــــــــ حســــــــــــاب ) عناصــــــــــــر

املط القيمــــــــة ـــــــــ ــــــــ غ حســـــــــاب خــــــــالل مـــــــــن ســـــــــواء(لقـــــــــةاملختلفــــــــة حـــــــــد ــــــــ ع ـــــــــة املئو ســــــــبة وال ـــــــــ التغ مقــــــــدار

التا دول ا خالل من ذلك توضيح تم   : و
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رقم دول النتائج) :5ـ3(ا الطبيعة(حساب   .2015و2016لسنة) حسب

التغ  2015الصا   2016الصا  البيانات ســـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــبة  مقدار

  التغ

واملنتجلـــــــت ع البضـــــــا مـــــــن مبيعـــــــات

  املصنعة

611694496.70  483880064.08  127814432.7  26.41%  

املخزون ات           غ

ت املث   % 41.79  3472350.25  8308756.36  4836406.11  .نتاج

ستغالل           اعانات

مالية1 سنة انتاج   % 25.26  124342082.37  492188820.44  616530902.81  .ـ

لكة املس يات   % 31.95  45002737.55  140847602.94  185850340.49  املش

ارجيـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة ا ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــدمات ا

خرى ات ال س   و

19869606.67  18396968.59  1472638.08  8.00 %  

املالية2 السنة الك اس   % 29.18  46475375.63  159244571.53  205719947.16  ـ

لالســــــــــــتغالل3 املضــــــــــــافة القيمــــــــــــة ــــــــــــ ـ

  ).2ـ1(

410810955.65  332944248.91  77866706.74  23.38  %  

ن املستخدم   % 14.67  30114034.28  205249450.22  235363484.50  .أعباء

ة املشا واملدفوعات   % 10.06  32182.01  319633.25  351815.26  .الضرائب

لالستغالل4 جما الفائض   % 37.46  47720490.45  127375165.44  175095655.89  .ـ

العملياتية   % 94.14  10570817.8  11228655.93  663210.21  .خرى املنتجات

خرى  العملياتية   % 57.04  6408280.47  11234028.01  4825747.27  .عباء

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــات تال لال املخصصــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــات

  .واملؤونات

43922688.65  91068073.08  47145384.43  51.76 %  

العملياتية5 يجة الن   % 65.40  83069317.21  43941112.97  127010430.18  .ـ

املالية   % 92.24  466105.56  505311.51  39205.95  املنتوجات

املالية   % 5.26  26482.88  503260.00  476777.12  عباء

املالية6 يجة الن       2051.51  437571.17  ـ

قبـــــــــــــــــــــــــل7 العاديـــــــــــــــــــــــــة يجـــــــــــــــــــــــــة الن ـــــــــــــــــــــــــ ـ

  ) .6+5(الضرائب

126572859.01  43943164.48      

شـــــــــــــــــــــــطة منتوجـــــــــــــــــــــــات مجمــــــــــــــــــــــوع

  .العادية

617233318.97  511562180.57  105671138.4  20.65 %  

العادية شطة أعباء   % 10.15  47503506.6  467619016.09  515122522.64  مجموع

شـــــــــطة8 لأل الصـــــــــافية يجـــــــــدة الن       43943164.48  102110796.33ـــــــــ
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  العادية

العادية9 غ يجة الن           .ـ

للســــــــــــــنة10 الصــــــــــــــافية يجــــــــــــــة الن ـــــــــــــــ

  . املالية

102110796.33  43943164.48      

املؤسسة:املصدر وثائق ع باالعتماد الطالبة إعداد   .من

ــــــل ــ ــ ــ ــ بمقـــــــــــــــــدار:التحليــ عمـــــــــــــــــال رقـــــــــــــــــم ــــــــــــــــ ارتفـــــــــــــــــاع حققـــــــــــــــــت املؤسســـــــــــــــــة أن ــــــــــــــــدول ا خـــــــــــــــــالل مـــــــــــــــــن نالحـــــــــــــــــظ

كمـــــــا127814432.7 ســـــــعار و املبيعـــــــات ـــــــم ارتفـــــــاع ـــــــ إ راجـــــــع ـــــــون ي رتفـــــــاع ـــــــذا الســـــــابقة الســـــــنة عـــــــن

بمعـــــــــــدل املضـــــــــــافة القيمـــــــــــة ـــــــــــ ارتفـــــــــــاع أيضـــــــــــا بالســـــــــــنة % 23.38حققـــــــــــت يخـــــــــــص.2015مقارنـــــــــــة فيمـــــــــــا أمـــــــــــا

حققــــــــــــت خــــــــــــرى ــــــــــــاالنتــــــــــــائج ف ارتفــــــــــــاع الصــــــــــــافية(املؤسســــــــــــة يجــــــــــــة الن الضــــــــــــرائب قبــــــــــــل العاديــــــــــــة يجــــــــــــة الن

الصافية يجة والن العادية شطة   ).لأل

حية: ثانيا الر   : سبة

مــــــن ايــــــدا م تمامــــــا ا لقــــــى و حيــــــة الر معــــــدل نجــــــد املؤسســــــة ــــــا لتحقيق ســــــ ــــــ ال ــــــداف أبــــــرز ن بــــــ مــــــن

إبـــــــــــــراز يمكـــــــــــــن اقتصـــــــــــــادي شـــــــــــــاط أي ـــــــــــــات أولو ضـــــــــــــمن تبقـــــــــــــى حيـــــــــــــة الر ألن ن ثمر واملســـــــــــــ ن م املســـــــــــــا قبـــــــــــــل

التا ا م   : أ

املبيعات1 حية ر سبة وامش(ـ   ) : ال

ملعرفـــــــــة املبيعـــــــــات حيـــــــــة ر دراســـــــــة حيـــــــــثــــــــدف املبيعـــــــــات خـــــــــالل مـــــــــن ـــــــــاح ر توليـــــــــد ــــــــ ع املؤسســـــــــة مقـــــــــدرة

التالية سب ال خالل من حية الر دراسة   : تتم

رقم دول املبيعات) : 6ـ3(ا حية ر سبة   .حساب

  2016  2015  العالقة  البيان

املضافة القيمة امش املضافة  سبة عمال/ القيمة   %0.671  %0.688  .رقم

الفائض لالستغاللسبة ام لالستغالل  ا ام ا عمال/ الفائض   %0.286  %0.263  رقم
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ستغالل يجة ن ستغالل  سبة يجة عمال/ ن   %0.207  %0.090  رقم

قبـــــــــــــــــــــل العاديـــــــــــــــــــــة يجـــــــــــــــــــــة الن ســـــــــــــــــــــبة

  الضرائب

الضــــــــــــرائب قبــــــــــــل العاديــــــــــــة يجــــــــــــة رقــــــــــــم/ الن

  .عمال

0.090%  0.206%  

الصا ح الر امش يجة  سبة عمال/ الصافيةالن   %0.166  %0.090  .رقم

املؤسسة:املصدر وثائق ع باالعتماد الطالبة إعداد   .من

متمثل للمؤسسة وامش ال املبيعات حية ر سبة يو التا ي البيا ل الش   : ـ

رقم ل املبيعات) 3ـ3(الش حية ر سبة ن وامش(يب   .2016و2015لسنة) ال

  

املؤسسة:املصدر وثائق ع باالعتماد الطالبة إعداد   من

املضافة القيمة امش سبة املضافة:تحليل القيمة امش قيمة انخفاض سب ال ذه لنا ن   .تب

ــــتغالل لالســـ ــــام ـــ ا ــــائض الفـــ ــــبة ســـ ــــل تحليـــ ــــ بــــــــ:ــــ لالســـــــتغالل ـــــــام ا الفـــــــائض معـــــــدل ســـــــنة0.263يقـــــــدر ـــــــ

الســــــــنة2015 ســــــــبة مــــــــع بــــــــــا2016باملقارنــــــــة تقــــــــدر ــــــــ قيمـــــــــة0.286ل ــــــــ ارتفــــــــاع نــــــــاك بــــــــأن ــــــــ يو ــــــــذا و

لالستغالل جما   .الفائض
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ــــتغالل ــ ســ ــــة ــ يجــ ن ــــبة ــ ســ ــــل ــ تحليــ ــــ ــ ــــــــامش:ـــ يحقــــــــق عمــــــــال رقــــــــم مــــــــن دينــــــــار ــــــــل بــــــــأن ــــــــدول ا لنــــــــا ن يبــــــــ

ســــــــنة0.090قــــــــدرة ســــــــنة0.207و2015ــــــــ مــــــــع2016ــــــــ ســــــــب ال ــــــــذه مقارنــــــــة و ســــــــتغالل يجــــــــة ن مــــــــن

ا سبة ستغاللال يجة ن امش ارتفاع ناك بأن يو ذا و   .لسابقة

ــــرائب ــ الضــ ــــل ــ قبـــ ــــة ــ العاديــ ــــة ــ يجــ الن ــــبة ــ ســـ ــــل ــ تحليــ ــــ ــ ــ حققـــــــــت:ـ املؤسســــــــة أن لنـــــــــا ن تبــــــــ التحليــــــــل خـــــــــالل مــــــــن

بــــــــــ يقـــــــــدر ســـــــــنة0.090ــــــــامش خــــــــالل الســـــــــنة0.206و2015مـــــــــن قبـــــــــل2016خـــــــــالل ـــــــــة ار ا يجـــــــــة الن مــــــــن

ع رقم من دينار ل من املاليةالضرائب يجة الن من ارتفاع إ راجع ذا و   .مال

ــا ــ ــ الصــ ح ــــر ــ الـــ ــــامش ــ ــ ــبة ــ ــ ســـ ــــل ــ تحليــ ــــ ــ ــ ـــــــــ:ـ ع عمــــــــال رقـــــــــم مــــــــن واحـــــــــد دينــــــــار مقـــــــــدار ســــــــب ال ــــــــذه ن تبـــــــــ

الصافية يجة الن من امش   .توليد

املردودية2 سب حساب   : ـ

الدراسة محل للمؤسسة املردودية سب مختلف التا دول ا   : يو

دول لسنة) : 7ـ3(رقما املردودية   . 2016و2015حساب

سبة   2016  2015  العالقة  السنة/ ال

املالية الصافية  املردودية يجة اصة/ الن ا   0.058  0.026  موال

قتصادية لالستغالل  املردودية جما صول/ الفائض   0.081  0.062  مجموع

املؤسسة:املصدر وثائق ع باالعتماد الطالبة إعداد   .من

ــــة املاليـــ ــــة املردوديــ ــــل تحليـــ ــــ ــ ســـــــنة:ـ خــــــالل مرتفعـــــــة املاليــــــة املردوديـــــــة أن لنــــــا ن تبـــــــ ــــــدول ا خـــــــالل 2016مــــــن

بالســـــــــنة ـــــــــ2015مقارنـــــــــة إ ســـــــــبة ال لتصـــــــــل الصـــــــــافية يجـــــــــة الن ارتفـــــــــاع يجـــــــــة ن ـــــــــذا الـــــــــدينار0.058و أن أي

اب أ ثمره س الذي قدرهالواحد ح ر يولد املؤسسة املال   .دينار0.058رأس

ــــادية ــ ــ ــ ــ قتصــ ــــة ــ ــ ــ ــ املردوديــ ــــل ــ ــ ــ ــ تحليــ ــــ ــ ــ ــ ــ مردوديــــــــــــــة:ـــ حققــــــــــــــت املؤسســــــــــــــة أن لنــــــــــــــا ــــــــــــــ يت ــــــــــــــدول ا خــــــــــــــالل مــــــــــــــن

ن ت الســـــــ خــــــــالل الســــــــنة2016و2015اقتصـــــــادية خــــــــالل ارتفعـــــــت ــــــــ2016حيــــــــث ارتفــــــــاع ـــــــ إ راجــــــــع ـــــــذا و

لالستغالل جما   .الفائض
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الت ي البيا ل للمؤسسةالش واملالية قتصادية املردودية يو   : ا

رقم ل ة) : 4ـ3(الش الف خالل للمؤسسة املردودية ن   .2016و2015يب

  

املؤسسة: املصدر وثائق ع باالعتماد الطالبة إعداد   من

ي الثا امؤسسة: املطلب املالية املردودية ع الدولية ية املحاس معاي تطبيق    Ram Sucreأثر

مؤسســـــة أن لنـــــا ـــــ يت العديـــــد" Ram Sucre "ــــــ حـــــوي و جزئيـــــا ـــــان ـــــا تطبيق لكـــــن املعـــــاي عـــــض ـــــت تب

مراجعـــــــــــة عـــــــــــد ـــــــــــرت ظ ـــــــــــ وال ية املحاســـــــــــ خطـــــــــــاء عـــــــــــض يح ـــــــــــ ت ـــــــــــ ع اقتصـــــــــــر حيـــــــــــث التناقضـــــــــــات مـــــــــــن

طــــــــــرف مــــــــــن واملقبولــــــــــة الســــــــــابقة ــــــــــات واملعا القواعــــــــــد بــــــــــبعض حتفــــــــــاظ ــــــــــ ع أيضــــــــــا واقتصــــــــــر ســــــــــابات ا

اغفـــــــــال تـــــــــم ن حـــــــــ ـــــــــ خطيـــــــــا ـــــــــا تالك ا يل ــــــــ و خيـــــــــة التار لفـــــــــة بالت يتـــــــــات التث تقيـــــــــيم مثـــــــــل املعـــــــــاي ــــــــذه

ولــــــــم املخزونــــــــات، وتقيــــــــيم املركبــــــــات حســــــــب يل ــــــــ وال ــــــــات تال ــــــــ النظــــــــر إعــــــــادة مثــــــــل البنــــــــود، تطبيــــــــق

يتات للتث تقييم اعادة أي أو تالك لطرق عديالت أي اجراء   .يتم

ســــــنة ــــــ حيــــــث التــــــا2016ـــــــ و الســــــنة ــــــذه ل خســــــائر أي نــــــاك تكــــــن ولــــــم إيجابيــــــة نتــــــائج املؤسســــــة حققــــــت

معيار اي تب يتم لم كما ، جيدة مالية مردودية ناك   .انت
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الفصل   : خالصة

قمنـــــــــا حيــــــــث ، ســـــــــكر رام مؤسســــــــة ــــــــ ع النظـــــــــري انــــــــب ا ـــــــــ درســــــــناه مــــــــا تطبيـــــــــق الفصــــــــل ـــــــــذا ــــــــ ــــــا حاولنــ

ومــــــــــا املردوديــــــــــة ســــــــــب مختلــــــــــف مختلــــــــــفبحســــــــــاب ــــــــــار اظ وكــــــــــذا قتصــــــــــادية املؤسســــــــــة ــــــــــ ـــا ـــــــ مي أ مــــــــــدى

ـــــــذا و طفيفـــــــة آثـــــــار انــــــت ـــــــا أ ن تبـــــــ ـــــــ وال املاليــــــة، ـــــــا مردودي ـــــــ ع الدوليـــــــة املحاســــــبة معـــــــاي لتطبيـــــــق ثــــــار

للمعاي ي ز ا والتطبيق فقط الشك انب ا إ التحول القتصار   .راجع
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اتمة   : ا

مــــــــن ســـــــــمحـــــــــ ــــــــ ال واملاليــــــــة قتصــــــــادية املؤشــــــــرات ــــــــم أ يــــــــان وت املاليـــــــــة املردوديــــــــة وتحليــــــــل حســــــــاب خــــــــالل

ــــــــ عت حيــــــــث للمؤسســـــــات قتصــــــــادية يــــــــاة ا ـــــــ ة ــــــــ كب ميـــــــة أ املاليــــــــة للمردوديــــــــة أن لنـــــــا ــــــــ يتج ا بدراســـــــ

الســـــــــوق  ــــــــ قتصـــــــــادية ـــــــــا ان م معرفــــــــة ـــــــــ وللمؤسســـــــــة ن م للمســــــــا ـــــــــ الرئ واملنبـــــــــع ـــــــــاســــــــاس ا وتوج

واقتصـــــــادي مـــــــا ومـــــــردود عوائـــــــد، تحقيـــــــق ـــــــ ع املؤسســـــــة قـــــــدرة مـــــــدى ـــــــ ع التعـــــــرف خـــــــالل مـــــــن املســـــــتقبلية

ا لد املتاحة ثمرة املس موال أو لألصول ا استخدام   .من

نظـــــــــام ــــــــ البـــــــــارزة املواضــــــــيع مـــــــــن للمؤسســــــــة املاليـــــــــة املردوديــــــــة حســـــــــاب موضــــــــوع ـــــــــ إ نــــــــا شـــــــــارة وتجــــــــدر ـــــــــ

الـــــــــ الســـــــــوق عاليـــــــــةاقتصــــــــاد ماليـــــــــة بمردوديـــــــــة تتمتــــــــع ـــــــــ ال للمؤسســـــــــات إال ســـــــــتمرار و البقــــــــاء يضـــــــــمن ال ذي

ـــــــا ل تضــــــمن ـــــــ ح مســــــتديمة املردوديـــــــة ــــــذه ـــــــون ت وأن ــــــا، ع تبـــــــة امل خطــــــار بتغطيـــــــة ــــــا ل ســـــــمح افيــــــة أو

ـــــــ ح الشـــــــديدة املنافســـــــة محـــــــيط ــــــ ســـــــتمرار و البقـــــــاء ـــــــا ل يضـــــــمن الــــــذي والتوســـــــع النمـــــــو تحقيـــــــق انيــــــة ام

بـــــــــــأداء تتمتـــــــــــع ـــــــــــا بأ نقـــــــــــول أن يمكـــــــــــن ســـــــــــاس ــــــــــذا ـــــــــــ وع الســـــــــــوقية ا حصـــــــــــ ـــــــــــ ع فـــــــــــاظ ا مـــــــــــن تــــــــــتمكن

جيد وما   .اقتصادي

ــــــــــــ وتقلــــــــــــب ــــــــــــ غ نــــــــــــاك ون ســــــــــــي املؤسســــــــــــات ــــــــــــ ــــــــــــا تطبيق و الدوليــــــــــــة ية املحاســــــــــــ للمعــــــــــــاي وفقــــــــــــا ولكــــــــــــن

عكـــــــــــ ال مظللـــــــــــة ات بمســـــــــــتو ســـــــــــبة ال ـــــــــــذه ـــــــــــر تظ قـــــــــــد حيـــــــــــث للمؤسســـــــــــات، املاليـــــــــــة املردوديـــــــــــةاملردوديــــــــــة س

يجـــــــــة الن ــــــــ اصــــــــل ا للتذبــــــــذب راجــــــــع ــــــــذا و للمؤسســــــــة العــــــــادي شــــــــاط ال عــــــــن الناتجــــــــة قيقيــــــــة ا املاليــــــــة

ــــــــــ غ ــــــــــانوا وإن خاصــــــــــة ن ثمر واملســــــــــ ن م املســــــــــا قـــــــــرارات ــــــــــ ع ذلــــــــــك ســــــــــيؤثر التــــــــــا و ، اصــــــــــة ا مـــــــــوال و

املتعلقة ية املحاس ات واملعا القواعد ومختلف الدولية باملعاي ن   .املم

مــــــــع التطبيقــــــــي أو النظــــــــري انــــــــب ا ــــــــ ســــــــواء ــــــــا إل توصــــــــلنا ــــــــ ال النتــــــــائج ســــــــتخلص أن ــــــــ ي فيمــــــــا ونحــــــــاول

التالية النتائج إ التوصل وتم الدراسة بداية ا طرح سبق ال الفرضيات إ   : الرجوع
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ــــية ــ النـــــــــاتج: 1الفرضـــ املـــــــــا املـــــــــردود أو ح الـــــــــر عـــــــــن عبـــــــــارة ـــــــــ املاليـــــــــة املردوديـــــــــة مثـــــــــلإن ســـــــــتغالل عـــــــــن

وتحقيـــــــــق والــــــــديون امــــــــات ل مختلــــــــف ســــــــديد و املــــــــالك ثــــــــروة عظــــــــيم أجــــــــل مــــــــن املتاحــــــــة املؤسســــــــة ملــــــــوارد

املالية ستقاللية تحقيق ق طر عن الوجود فرض ع والقدرة والنمو ة   .ستمرار

ــــية ــ ــ معــــــــــ: 2الفرضــ مجلــــــــــس عــــــــــن تصــــــــــدر ات وتفســــــــــ معــــــــــاي عــــــــــن عبــــــــــارة ية املحاســــــــــ يةاملعــــــــــاي املحاســــــــــ اي

ــــــــــم موضــــــــــوعات عــــــــــدة تتعلــــــــــق ــــــــــ ال الالزمــــــــــة ــــــــــات والتوج الوصــــــــــفية والقواعــــــــــد املعــــــــــاي شــــــــــمل و الدوليــــــــــة

ــــــــ ع واملبــــــــادئ املمارســــــــات توحيــــــــد نحــــــــو املحليــــــــة نظمــــــــة توجــــــــھ ــــــــا أ كمــــــــا عــــــــام، ل شــــــــ الدوليــــــــة املحاســــــــبة

ال عمال و موال حركة عن دود ا رفع أجل من الدو   .عالماملستوى

ــــية ــ ـــــــــ: 3الفرضــ اصــــــــلة ا التقلبـــــــــات خــــــــالل مــــــــن الدوليـــــــــة ية املحاســــــــ للمعـــــــــاي املحتمــــــــل املــــــــا ثـــــــــر ــــــــر يظ

لكنــــــــــھ الدوليــــــــــة، ــــــــــا ونظ املحليــــــــــة القواعــــــــــد ن بــــــــــ ختالفــــــــــات عــــــــــن والناتجــــــــــة اصــــــــــة، ا مــــــــــوال و يجــــــــــة الن

امل ـــــــــــ املتاحـــــــــــة املتعـــــــــــددة يـــــــــــارات ل نظـــــــــــرا بدقـــــــــــة ثـــــــــــر ـــــــــــذا تحديـــــــــــد الصـــــــــــعب ـــــــــــامـــــــــــن تج ـــــــــــ ال ـــــــــــات عا

ألخرى  مؤسسة من مھ أو ثر ذا نوع يختلف قد أنھ كما ،   .املعاي

الدراسة نتائج   : ـ

لشــــــــروط ضــــــــوع ا وعــــــــدم املاليــــــــة ا اســــــــتقاللي عــــــــزز و املؤسســــــــة نمــــــــو مــــــــن ــــــــد تز يــــــــدة ا املاليــــــــة املردوديــــــــة ــــــــ ـ

  .الغ

فع س تقــــــ ـــــــ ال املؤشــــــرات ـــــــم أ مــــــن املاليـــــــة املردوديــــــة ـــــــ عت ــــــــــــــ كث ا أساســــــ ـــــــ ع ــــــ تب حيـــــــث املؤسســــــة اليـــــــة

التــــــــــا و ن ثمر واملســــــــــ مــــــــــوال لــــــــــرؤوس جــــــــــذب عنصــــــــــر ــــــــــ عت كمــــــــــا ، اتيجية ســــــــــ و امــــــــــة ال القــــــــــرارات مــــــــــن

ا مستقبل وحماية املؤسسة شاط استمرار لضمان ذا و ا ا غ ومالحظة باستمرار ا مراقب   .وجب

ــــــ ز ــــــ إ يــــــؤدي املردوديــــــة مــــــن ــــــاف معــــــدل تــــــوف ــــــ ــــــاـ ل ســــــمح كمــــــا والتوســــــع النمــــــو ــــــ املؤسســــــة انيــــــات ام ادة

املستقبل املؤسسة ا ف تقع أن املحتمل واملالية قتصادية خطار ة   .بمواج
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قـــــــــدرة مــــــــدى ملعرفــــــــة قتصــــــــادية للمؤسســـــــــة املاليــــــــة املردوديــــــــة ودراســــــــة بتحليـــــــــل القيــــــــام وحتميــــــــة ضــــــــرورة ـــــــــ

املرد من ات مستو أع تحقيق ع متماملؤسسة ما أداء تحقيق أجل من   .ودية

ســـــــــواق ـــــــــ التنافســـــــــية القـــــــــدرة ـــــــــز عز ـــــــــ إ ـــــــــدف الدوليـــــــــة ية املحاســـــــــ املعـــــــــاي تطبيـــــــــق ـــــــــ إ نتقـــــــــال إن ـــــــــ ـ

ــــــــ الكب س التجــــــــا بفضــــــــل العــــــــالم أنحــــــــاء مختلــــــــف ـــــــ والتمركــــــــز ــــــــدود ل العــــــــابرة املعــــــــامالت ر وتطــــــــو العامليـــــــة

املعاي ذه تقدمھ   .الذي

تطبيــــــق إن ــــــ الدراســــــةـ ــــــ الــــــواردة املؤسســــــة ــــــ الدوليــــــة ية املحاســــــ ســــــكر(املعــــــاي ــــــ) رام كب أثــــــر ذا يكــــــن لــــــم

ا محـــــــددا ــــــــ ع وال املاليـــــــة ــــــــا مردودي ـــــــ يجـــــــة(ع الن اصــــــــة ا لــــــــم) مــــــــوال ــــــــة زائر ا املؤسســـــــات ألن ــــــــذا و

ية املحاســــــــــــ ــــــــــــات املعا مــــــــــــن بنــــــــــــا انتقلــــــــــــت ـــــــ ـــــ ال ديــــــــــــدة ا الفلســــــــــــفة عتبــــــــــــار ن عــــــــــــ ــــــــــــتأخــــــــــــذ إ ســــــــــــيطة ال

الديناميكية ية املحاس والتقديرات ام   .ح

املالية ا وضعي ع كب أثر لھ ون ي قد ة زائر ا ات الشر طرف من املحاسبة معاي تب أن   .ـ

وتوصيات احات   : اق

ا ل ونة امل والعناصر املالية املردودية ات التغ عة ومتا مراقبة ضرورة   .ـ

للمردودية املؤسسةـ أداء ن تحس فعال دور   .املالية

يـــــــــــد ا ســـــــــــي ال ـــــــــــ إ الوصـــــــــــول غيــــــــــة ســـــــــــي ال ـــــــــــ ديثـــــــــــة ا التقنيـــــــــــات اســــــــــتخدام املؤسســـــــــــة ـــــــ ــــ ع يجـــــــــــب ـــــــــــ

ستمرار و البقاء   .لضمان

ية، املحاســـــــــ املمارســــــــات ــــــــ فقــــــــط س ولـــــــــ قتصــــــــاد جوانــــــــب مختلــــــــف ــــــــ ـــــــــة جذر ات ــــــــ غ اجــــــــراء ضــــــــرورة ـــــــــ

معاي تلعب ح ذا أجلھو من وجدت الذي قيقي ا ا دور الدولية   .املحاسبة

 

  



 

 

  

  

  

  

  

  

  

  

  



 

 

ية العر باللغة املراجع   : قائمة

شــــــــرـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ1 لل وائــــــــل دار ـــــــ و الطبعــــــــة ، املاليــــــــة دارة و املـــــــا ســــــــي ال ، ــــــــ قر يوســـــــف ــــــــ سا إليــــــــاس ـ

، عمان ، ع   .2006والتوز

2، عمـــــــــان ، ـــــــــع والتوز شـــــــــر لل صـــــــــفاء دار والتـــــــــدقيق، للمحاســـــــــبة الدوليـــــــــة املعـــــــــاي ، جمعـــــــــة ـــــــــ حل أحمـــــــــد ـــــــــ ـ

، و   .2015الطبعة

3، زائــــــــــــر ا امعيـــــــــــة، ا املطبوعـــــــــــات ديـــــــــــوان املؤسســـــــــــة ـــــــــــ العامـــــــــــة املحاســـــــــــبة تقنيـــــــــــات ، طرطـــــــــــار أحمـــــــــــد ــــــــــــ

2002.  

شــــــــر4 لل ــــــــي العر املجتمــــــــع مكتبــــــــة ، املــــــــا بــــــــالغ و الدوليــــــــة املحاســــــــبة معــــــــاي ، شــــــــمالة أبــــــــو محمــــــــد أحمــــــــد ــــــــ ـ

، و الطبعة ، عمان ، ع   .2010والتوز

5، لطفــــــــــي أحمــــــــــد الســــــــــيد ن أمــــــــــ ــــــــــ ،ـ امعيــــــــــة ا الــــــــــدار ، ســــــــــيات ا املتعــــــــــددة ات الشــــــــــر ـــــة الدوليـــــ املحاســــــــــبة

، مصر ، ة   .2004سكندر

6، امعيــــــــــــــة ا الــــــــــــــدار ، املــــــــــــــال راس أســــــــــــــواق وعوملــــــــــــــة الدوليــــــــــــــة املراجعــــــــــــــة ، لطفــــــــــــــي احمــــــــــــــد الســــــــــــــيد ن أمــــــــــــــ ــــــــــــــ ـ

، ة   .2005الغسكندر

صـــــــــــف7 دار ، املتقدمـــــــــــة املاليـــــــــــة دارة ، ـــــــــــ العار ـمــــــــــدلول ، ـــــــــــاظم جليـــــــــــل ،ــــــــــــ عمــــــــــــان ، ـــــــــــع والتوز شـــــــــــر لل اء

2014.  

طبعة8 بدون ، وت ب ، ية العر ضة ال دار املالية دارة أساسيات توفيق، أحمد جميل   .ـ

،ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ9 ـــــــــع والتوز شــــــــر لل الثقافــــــــة دار ــــــــا، ومعاي الدوليــــــــة املحاســـــــــبة ، حمــــــــدان مــــــــأمون ــــــــ القا حســــــــن ـ

، و الطبعة ،   .2008عمان



 

 

ســــــــــــعد10 ، محمـــــــــــد عمـــــــــــر حســـــــــــن مركــــــــــــزــــــــــــ العامليـــــــــــة املاليـــــــــــة زمـــــــــــة و الدوليــــــــــــة املحاســـــــــــبة معـــــــــــاي ، الســـــــــــاك

، و الطبعة ، عملن ، ادي   .2015الكتاب

اعـــــــدادـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ11 معـــــــاي ية املحاســـــــ املعـــــــاي موســـــــوعة ، ي شـــــــا الر معـــــــذى ســـــــم ، ـــــــ القا يوســـــــف ن حســـــــ ـ

شر لل الثقافة دار ، املالية البيانات عرض ، املالية ر ،التقار و الطبعة عمان ، ع   .2012والتوز

شـــــــرـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ12 لل الــــــوراق مؤسســــــة ، بالفشـــــــل بــــــؤ والت داء تقيــــــيم املـــــــا التحليــــــل ، يــــــدي الز محمـــــــود حمــــــزة ـ

، ع   .2004والتوز

املـــــــالــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ13 راس ـــــــل ي مـــــــا تحليـــــــل ـــــــدوى، ا دراســـــــات املاليـــــــة دارة اساســـــــيات الغفـــــــار، عبـــــــد حنفـــــــي ـ

ال اح، ر ع توز ،بيانات مصر ، شر لل ديدة ا امعية ا   .2003دار

،ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ14 ــــــ و الطبعــــــة ، ــــــع والتوز شــــــر لل اثــــــراء ، الدوليــــــة املاليــــــة ر التقــــــار معــــــاي ، جعــــــرات جمــــــال خالــــــد ـ

، ردن   .2008عمان

شــــــرــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ15 لل الرضــــــا دار ، ــــــ و الطبعــــــة ول ــــــزء ا ، ديثــــــة ا املاليــــــة دارة اساســــــيات ، درغــــــام ــــــد در ـ

،1999.  

عمــــــالــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ16 ملنظمـــــــات املــــــا داء ، جمعـــــــة فرحــــــات ســـــــعيد نــــــة"ـ الرا ،" التحـــــــديات ـــــــاض الر شـــــــر ال دار

، السعودية ية العر   .2000اململكة

ـــــةـــــــــــــــــــــــــــــــــ17 زائر ا الشـــــركة مكتبـــــة ، الدوليـــــة ية املحاســـــ للمعـــــاي طبقـــــا املؤسســـــة محاســـــبة شـــــنوف، شـــــعيب ـ

، ول زء ا ، زائر ا   .2008بوداود

الدولية18 ية املحاس للمعاي طبقا املؤسسة محاسبة شنوف، شعيب مكتبةIAS – IFRSـ ، ي الثا زء ا

زائر ا ، عزون باب ن ، بوداود ة زائر ا   .الشركة



 

 

رحــــــــالتـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ19 ــــــــا مع املتوافقــــــــة يــــــــة العر واملعــــــــاي الدوليــــــــة ــــــبة املحاســ معــــــــاي ، حمــــــــاد العــــــــال عبــــــــد طــــــــارق ـ

زء ا محلولة، ،02عملية ة سكندر امعية ا الدار ،2008.  

الطبعــــــــــــة- 20 ، امعيــــــــــــة ا املطبوعــــــــــــات ديــــــــــــوان ، املؤسســــــــــــة ســــــــــــي و اقتصــــــــــــاد ، ــــــــــــب حب بــــــــــــن الــــــــــــرزاق عبــــــــــــد

،   .2006الثالثة

،ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ21 قتصــــــادية املؤسســــــة ــــــ داء و ســــــي ال مراقبــــــة ، عــــــدون دادي ناصــــــر الواحــــــد، ــــــدر قو هللا عبــــــد ـ

زائر ا ، املحمدية   .دار

22 ، و الطبعة عمان ، ع والتوز شر لل اثراء ، املالية دارة ، عباس ع   .2008ـ

مةــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ23 املســـــــا الصــــــناعية ات للشـــــــر املــــــا داء و الدوليـــــــة ية املحاســــــ ـــاي املعــــ ، الصــــــو جميـــــــل فــــــارس ـ

، و الطبعة عمان ، ع والتوز شر لل الزمان س جل دار ،   .2014العامة

عالو 24 ضر الدوليةـ املحاسبة معاي ، الزرقاءIAS – IFRSي   .الصفحات

25، الثانية الطبعة ، امعية ا املطبوعات ديوان املا سي ال ، لسو مبارك   .2012ـ

،ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ26 ــــــــ و الطبعــــــــة ، شـــــــر لل املنــــــــا دار ، املاليــــــــة يـــــــة الب باســــــــتخدام داء م تقــــــــو ، ـــــــ الكر مجيــــــــد ـ

2007.  

ن27 بوت محمد الزرقاءـ الصفحات الدولية ية املحاس ا ومعاي املالية املحاسبة ،.  

الشــــــمســــــــــــــــــــــــــــــــــــ28 ن عـــــ جامعـــــة التطبيـــــق، ومشـــــكالت ة املصـــــر ية املحاســــــ املعـــــاي ، ـــــھ ر عبـــــد محمـــــد محمـــــود ـ

، طبعة بدون ،2006.  

ا- 29 دار ، املــــــــــا ـــــــــا ل ي و املؤسســــــــــة مردوديــــــــــة ـــــــــ ع ي بــــــــــا ا ع شــــــــــر ال أثـــــــــر ، عــــــــــدون دادي ملحمديــــــــــةناصـــــــــر

، و الطبعة زائر   .2008ا



 

 

الـــــــــوراق- 30 امـــــــــل، مت ــــــــ وعم ـــــــــ عل مــــــــن املـــــــــا ــــــــ التح ـــــــــ املعاصــــــــرة ـــــــــات تجا ، يــــــــا ا نـــــــــا وليــــــــد

ع، والتوز شر   .2004لل

  : املجالت

،ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ1 القيمــــــــة خلــــــــق منظــــــــور مــــــــن املؤسســــــــات أداء قيــــــــاس ملؤشــــــــرات تحليليــــــــة دراســــــــة ، ــــــــ سو ــــــــواري ـ

الباحث العددمجلة زائر7، ا ،   .2010/  2009بورقلة

طروحات و املذكرات   : ـ

العوملـــــــة-1 ظـــــــل ـــــــ الدوليـــــــة ية املحاســـــــ املعـــــــاي توحيـــــــد ــــــع دوافـ ، فتيحـــــــة زائـــــــر(بكطـــــــاش ا أطروحـــــــة) حالـــــــة

، زائر ا جامعة ،   .2011دكتوراه

القـــــــ-2 اتخــــــاذ عمليـــــــة وترشــــــيد املـــــــا املحاســــــ النظـــــــام ، ـــــفيان سـ بلقاســـــــم بــــــن وتطـــــــورـــــــ العوملــــــة ســـــــياق ــــــ رار

قتصــــــــادية العلـــــــــوم ــــــــ دولـــــــــة دكتــــــــوراه درجــــــــة نيـــــــــل متطلبــــــــات ضـــــــــمن مقــــــــدم رســـــــــالة املاليــــــــة ـــــــــ(ســــــــواق غ

شرورة ،) م زائر ا جامعة ،2010.  

علــــــــوم-3 ــــــــ املاجســــــــت ادة شــــــــ لنيــــــــل مــــــــذكرة ، للمؤسســــــــة ية املحاســــــــ املردوديــــــــة تحليــــــــل ، حنــــــــان بوطغــــــــان ــــــــ ـ

ت قتصاد، و سي أوتال جامعة املؤسسات سي و اقتصاد سكيكدة1955خصص ،2007.  

العلـــــــــــوم-4 ـــــــــــ ماســـــــــــتار ادة شـــــــــــ نيـــــــــــل املؤسســـــــــــة مردوديـــــــــــة ـــــــــــ ع أثـــــــــــره املحاســـــــــــ التـــــــــــدقيق ، ــــــــاة نجـــ شـــــــــــمالل

مستغانم جامعة سي ال ومراقبة تدقيق فرع قتصاد، و سي ال وعلوم ة   .2014التجار

ا-5 املراجعـــــــــة دور ، ـــــــــارون ش مغـــــــــر ـــــــــ ،ـ قتصـــــــــادية املؤسســـــــــة ـــــــــ املاليـــــــــة املردوديـــــــــة ن تحســـــــــ ـــــــــ لداخليـــــــــة

، زائـــــــــر ا ، ســـــــــكرة جامعــــــــة ، محاســـــــــ تـــــــــدقيق فــــــــرع ية، واملحاســـــــــ املاليــــــــة العلـــــــــوم ـــــــــ املاســــــــ ادة شـــــــــ نيــــــــل

2012.  

  



 

 

القرارات   : ـ

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ1 املــــــؤرخ القــــــرار ليــــــة26ـ الكشــــــوف2008جو ومحتــــــوى واملحاســــــبة التقيــــــيم قواعــــــد يحــــــدد املاليــــــة،

ا س وقواعد سابات ا مدونة وكذا ا   .وعرض

سية الفر باللغة املراجع قائمة   : ـ

- Michelle levaseur , aimable quintar , finance , 3 eme edition , econcemica .1  

- patrick piget , gestion Financiere de l’entreprise , 2eme eclition , economica , paris , France , 2005.2 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



 

 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



 

 

ص   : امل

املؤسســــــــــــــــة ــــــــــــــــ املاليــــــــــــــــة املردوديــــــــــــــــة وتحليــــــــــــــــل دراســــــــــــــــة ضــــــــــــــــرورة حــــــــــــــــول الدراســــــــــــــــة ــــــــــــــــذه موضــــــــــــــــوع يتمحــــــــــــــــور

دراســـــــة ــــــ إ اجـــــــة ا نــــــامى ت لــــــذلك املؤسســـــــة ا اساســــــ ـــــــ ع ــــــ ال ســــــب ال ـــــــم أ مــــــن ـــــــ عت ــــــا أل قتصــــــادية

املردوديـــــــــة تقـــــــــديموتحليـــــــــل أجـــــــــل مـــــــــن وذلـــــــــك املؤشـــــــــرات مختلـــــــــف ـــــــــ ع باالعتمـــــــــاد ـــــــــذا و للمؤسســـــــــة املاليـــــــــة

محتملـــــــــة آثـــــــــار نـــــــــاك ـــــــــون ي قـــــــــد حيـــــــــث ، املــــــــا ا بمســـــــــتقبل بـــــــــؤ والت للمؤسســـــــــة قيقيـــــــــة ا املاليـــــــــة الصــــــــورة

املاليـــــــــــة املردوديـــــــــــة محـــــــــــددات ـــــــــــ يجـــــــــــة(ع اصـــــــــــة-الن ا املحاســـــــــــبة) مـــــــــــوال معـــــــــــاي ـــــــــــ تب ـــــــــــ إ راجـــــــــــع ـــــــــــذا و

ــــــ ــــــذهالدوليــــــة ــــــا أتــــــت ــــــ ال ديــــــدة ا ــــــات املعا ن بــــــ املقارنــــــة خــــــالل مــــــن وذلــــــك ، ــــــة زائر ا املؤسســــــات

امليدانيـــــــــــة الدراســــــــــة ذلــــــــــك عــــــــــد جــــــــــاءت ثـــــــــــم ، الــــــــــوط املخطــــــــــط ــــــــــ ســــــــــابقا بـــــــــــھ معمــــــــــول ــــــــــان ومــــــــــا املعــــــــــاي

ســــــكر"ملؤسســـــة انيــــــ" رام ام مــــــدى ومــــــا ــــــا نظر تناولــــــھ تــــــم مــــــا عـــــن وضــــــوحا ــــ ــ أك صــــــورة لإلعطــــــاء محاولــــــة ةــــــ

الواقع أرض ع   .تحققھ
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Résumé: 

étude centrée sur le sujet sur la nécessité d'étudier et d'analyse de la rentabilité financière de 

l'institution économique, car il est l'un des ratios les plus importants sur la base duquel l'institution 

si besoin croissant d'étudier et d'analyser la rentabilité financière de l'institution et cela en fonction 

des différents indicateurs afin de fournir la véritable situation financière de l'institution et de 

prévoir son avenir financier, où vous pouvez Il y a des effets potentiels sur les déterminants de la 

rentabilité financière (résultat - fonds privés), en raison de l'adoption de normes comptables 

internationales dans les institutions algériennes, en comparant les nouveaux traitements qui ont 

abouti à ces normes, Auparavant, dans le plan national, puis il est venu après l'étude sur le terrain 



 

 

de la Fondation « Ram Sugar » pour tenter de donner une image plus claire de ce qui a été abordé 

dans la théorie et ce que la possibilité obtenue sur le terrain. 

Mots-clés: rentabilité financière, résultat, private equity, normes comptables internationales. 

  


