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  كلمة شكر
  

أوال نشكر اهللا ونحمده حمدا یلیق بجالل وجهه وعظیم سلطانه على هذه النعمة 

  الطیبة نعمة العلم والبصیرة وعلى توفیقه وامتنانه

صدق " من ال یشكر الناس ال یشكر اهللا: "قال رســول اهللا صلى اهللا علیه وسلم

  .رسول اهللا صلى اهللا علیه وسلم

أول ما نبدأ به الحمد والشكر هللا عز وجل الذي أنار دربنا ویسر لنا السبیل  

إلنجاز هذا العمل المتواضع ونتوجه بجزیل شكرنا وامتناننا للذي لم یبخل بنصائحه 

عمر أعانه اهللا في كل درب سلكه وٕالى كل أماته علینا األستاذ المشرف قیرة ومعلو 

م من قریب أو بعید لرفع معنویاتنا وكل من لم ید كریمة أمدتنا بالعون وكل من ساه

  .یبخل علینا بالنصیحة والتوجیه

كما نتقدم بالشكر الجزیل لكل من ساعدنا على إنجاز هذا العمل المتواضع من 

للزجاج وعلى  اإلفریقیةبعید ونخص بالذكر جمیع عمال وعامالت الشركة  أوقریب 

  .یهاته ونصائحهلم یبخل علینا بتوج الذيرأسهم السید بادیس 

والتجاریة وعلوم  االقتصادیةكما نتقدم بالشكر الجزیل إلى أساتذتنا في كلیة العلوم 

  .التسییر ونخص بالذكر قسم علوم التسییر

اللهم وفقنا إلغتنام األوقات وشغلها باألعمال الصالحات، اللهم جد علینا بالفضل 

بنا العسرى، واغفر لنا في واإلحسان والعفو والغفران، اللهم یسرنا للیسرى وجن

اآلخرة، اللهم أرزقنا شفاعة نبینا، وأوردنا حوضه، وأسقنا منه شربة ال نضمأ بعدها 

  .أبدا یا رب العالمین

شعیب ، طارق                                                               



  داءــــــــــإه

 وفقني اهللا إلى هذا العطاء......بعد طول الصبر والعناء

 ولم یبق لي الحق سوى في اإلهداء

وقضى ربك أال تعبد إال : "وجل في تنزیله الحكیم  إلى من قال فیهما عز

  "إیاه وبالوالدین إحسانا 

إلى نهر األمان وسراج النجاح وبحر  أهدي ثمرة جهدي بالدرجة األولى

  التضحیة أمي الغالیة

وٕالى رمز العطاء ومشعل دربي أبي الغالي أطال اهللا عمریهما وٕالى روح 

  رحمها اهللا جدتي المرحومة

 أختيفي حیاتي إخوتي وأخواتي وٕالى بنات  سنداوٕالى كل من كانوا 

  وأصدقائي كل أقاربي سرین، سجود حفضهم اهللا وٕالى

  كافة أساتذتي وأصدقائي طیلة مشواري الدراسي إلى 

  إلى كل من حملهم قلبي ونسیهم قلمي ولم تسعهم ورقتي

  

  

 شعيب

 



اإلهداء           

أهدي ثمرة جهدي وعملي هذا  إلى أعز ما أملك في الدنيا إلى من  

ربوني وأحسنوا في تربيتي وإلى من دعائعهم سر نجاحي وتوفيقي أمي  

 وأبي

 إلى جدي العزيز صالح رحمه اهللا  من أبي وجدتي العزيزة تونس  

 إلى جدي الشريف من أمي وجدتي زينب

".. أخي العزيز كريم  وأخواتي" إلى من تقـاسمت معهم المحبة األسرية    

 إلى كل األقـارب وعائلتي الكبيرة، وإلى جيراني األعزاء  

 إلى كافة أصدقـائي وزمالئي وأساتذتي  في الدراسة  

 إلى كافة من ساعدني من قريب أو من بعيد في إنجاز هذا العمل

 

                                   
                                   

                 طارق                         
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 مقدمة عامة

 

 
  أ

عقد المسائل التي تواجه المسیر المالي في المؤسسة، إذ تقع على عاتقه تعتبر مسألة التمویل من أ

فإذا كانت النظریة المالیة التقلیدیة تهتم فقط  المؤسسة، عملیة تدبیر األموال الالزمة لتمویل مختلف أنشطة

ن النظریة المالیة الحدیثة ضروریة الستمرار نشاط المؤسسة، فإبكیفیة تدبیر والحصول على األموال ال

بعد من ذلك بالطرق والكیفیات التي تمكن من الحصول على هذه الموارد المالیة بأقل أ أصبحت تهتم إلى

  .یف الممكنةلالتكا

عند تحدید سیاسة التمویل التي یتبعها للحصول على  بح من الضروري على المسیر الماليلقد أص

األموال، وقبل اتخاذ قرار التمویل یجب التفكیر في جملة المتغیرات التي تحكم وتحدد عملیة التمویل، إذ 

حتیاجاتها من تسعى المؤسسة إلى امتالك وسائل التمویل المناسبة والالزمة لتحقیق نشاطاتها وتغطیة ا

 یتمیز النشاط حیث، األموال، وبذلك تلجأ إلى االعتماد على مواردها الداخلیة في شكل تمویل ذاتي

وباعتبار هذه األخیرة العامل األساسي الذي  المختلفة االقتصادي للمؤسسة بحركة دائمة تدیرها االستثمارات

یكون إال بدراسة دقیقة الحتیاجاتها  ادیة الیسمح للمؤسسة بالبقاء والتطور، إذ أن تطور أي مؤسسة اقتص

من أجل المحافظة على قدرتها اإلنتاجیة عن طریق تجدید استثماراتها،  ،وقدرتها التمویلیة لهذه االحتیاجات

یتطلب منها البحث عن مصادر تمویل احتیاجاتها التي تسمح بمواجهة نشاطها وتجنب الوقوع في  هذا ما

تتطلب التجدید نظرا للقدم من جراء  األصول الثابتة ألي مؤسسة وباعتبار الماليمثل العجز  أزمات مالیة

التقادم التكنولوجي، فإن المؤسسة تفضل استخدام التمویل الذاتي للمحافظة على األموال  االستعمال أو

ؤسسة في یعتبر التمویل الذاتي من أهم الموارد التي تعتمد علیها الم ویعتبر، تلك األصولالمستثمرة في 

هتالك إذ أن هذه ومخصصات اال ، المؤوناتتمویل احتیاجاتها التمویلیة الذاتیة باستخدام األرباح المحتجزة

  .خیرة لها عدة طرق لحسابها بحیث لكل طریقة أثرها على التمویل الذاتي للمؤسسةاأل

طرق أثر تطبیق " ن وضمن هذا اإلطار ولكل هذه االعتبارات تم اختیار موضوع بحثنا تحت عنوا.......

  ." االهتالك على التمویل الذاتي

  إشكالیة البحث  - 1

   :سبق تتجلى معالم إشكالیة هذا البحث والتي یمكن صیاغتها في التساؤل الرئیسي التالي على ضوء ما .....

  ما مدى تأثیر طرق االهتالك على التمویل الذاتي في المؤسسة االقتصادیة ؟

  :عدة أسئلة فرعیة نوجزها فیما یلي تثیر هذه اإلشكالیة    

  ما المقصود بالتمویل الذاتي وماهي مختلف مصادره ؟ - 

  االهتالك ؟ أقساطماهي طرق حساب  - 
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  ب

  ...كیف تؤثر طرق االهتالك على التمویل الذاتي في المؤسسة محل الدراسة ؟ - 

 فرضیات الدراسة - 2

جل تقدیم تفسیرات مؤقتة لألسئلة المطروحة تم طرح من أجل اإلحاطة بجوانب الموضوع ومن أ

  :التالیةالفرضیات 

التمویل الذاتي هو عبارة عن مصدر داخلي تلجئ إلیه المؤسسة من اجل البقاء والتوسع، أما مصادر هذا  - 

 .التمویل الداخلي  تتمثل في األرباح المحتجزة، االهتالكات والمؤونات

ها هذه األقساط نذكر منها االهتالك المتناقص، الثابت، المتزاید ووحدات من بین الطرق التي یتم حساب ب - 

 اإلنتاج؛

تساهم طریقة االهتالك الثابت في التمویل الذاتي للشركة اإلفریقیة للزجاج بشكل أكبر مما تساهم به باقي  - 

 .طرق االهتالك األخرى

  أهداف الدراسة - 3

  : الدراسة من خالل جملة من االعتبارات التي یمكن حصرها كما یلي دافتتجلى أه      

 التعرف على كیف یتم تمویل الشركة اإلفریقیة للزجاج ذاتیا؛ - 

 إبراز مختلف مصادر التمویل الذاتیة؛

 إبراز أهم الطرق التي یتم من خاللها حساب أقساط االهتالك؛ - 

 طریقة من طرق االهتالك؛ إظهار الفرق بین قیم التمویل الذاتي حسب كل - 

 إثراء المكتبة الجامعیة بمزید من المراجع المتخصصة؛ - 

  .المساهمة في دعم البحث العلمي الجزائري بالمواضیع الحدیثة - 

  منهج الدراسة - 4

من أجل اإلجابة على إشكالیة البحث وتحقیق أهدافه لتأكید أو نفي الفرضیات القائمة، اعتمدنا في 

الثاني على األسلوب الوصفي والتحلیلي القائم على جمع البیانات والمعلومات المرتبطة الفصلین األول و 

بالموضوع محل الدراسة وذلك من أجل وصف وتحلیل حیثیات هذا الموضوع،  بینما تم االعتماد في الفصل 

لقة بالموضوع الثالث على منهج دراسة حالة للشركة اإلفریقیة للزجاج وذلك بناء على مختلف الوثائق المتع

 .الخاصة بالشركة سواء باللغة العربیة أو األجنبیة بغیة إضافة مصداقیة أكبر لموضوع الدراسة

  أهمیة الدراسة  - 5

 :وتنحصر أهمیة البحث في النقاط التالیة      
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 أهمیة التمویل الذاتي في المؤسسة االقتصادیة وضرورة األخذ بعین االعتبار مصادره المختلفة؛ - 

ن أهمیة هذه الدراسة أیضا من خالل البحث الدائم عن نمو واستمراریة المؤسسة االقتصادیة، إضافة متك - 

 إلى استقاللیتها؛

مختلف طرق االهتالك تغیر قیمة التمویل الذاتي بتغیر  جاءت أهمیة هذا البحث إللقاء الضوء على  - 

  المتاحة أمام المؤسسات االقتصادیة؛

للزجاج طرق أخرى لحساب أقساط أصولها الثابتة المتعددة، قد یتم تطبیقها  إعطاء الشركة اإلفریقیة - 

  .مستقبال

  أسباب اختیار الموضوع - 6

 :یعود اختیارنا لهذا الموضوع لعدة أسباب نذكر منها ما یلي.......

 الرغبة الذاتیة بحكم أن الموضوع یندرج ضمن مجال التخصص؛ - 

 الجامعة، فنرجو من خالله أن یكون لنا السبق فیه؛موضوع لم یسبق وأن نوقش في  - 

 كمحاولة لفتح األفاق لمن أراد التوسع والبحث في الموضوع؛ - 

 قلة الدراسات التي تناولت هذا الموضوع وكمساهمة متواضعة منا رأینا أن نكتب في هذا الموضوع؛ - 

الشركة اإلفریقیة للزجاج وذلك بإجراء  التعرف على واقع التمویل الذاتي في المؤسسة االقتصادیة وباألخص - 

  . دراسة میدانیة فیها

  تحدید إطار الدراسة - 7

وباعتبارها من المؤسسات  محلينظرا لألهمیة التي تحتلها المؤسسة اإلفریقیة للزجاج في االقتصاد ال

   أثر تطبیق طرق االهتالك على التمویل وقع اختیارنا علیها كإطار مكاني لتحلیل في مجلها الناجحة 

كإطار زمني لتحلیل الظاهرة المدروسة حیث تبقى النتائج  2015إلى  2013، وقد تم اختیار الفترة من الذاتي

  . المتوصل إلیها مقبولة في حدود هذه الفترة كما ال یمكن تعمیمها على قطاعات أخرى

  الدراسات السابقة - 8

 :لت بعض الجوانب من الموضوع ولكن بنظرة مختلفة نذكر منهاهناك بعض الدراسات تناو 

، المقدمة الستكمال متطلبات شهادة ماستر أكادیمي في 2013حسام الدین حلیلو سنة : دراسة الباحث - 

التمویل الذاتي " ، بعنوان -ورقلة–كلیة العلوم االقتصادیة  والتجاریة وعلوم التسییر، جامعة قاصدي مرباح 

، حیث تناوله في فصلین ، وتعرض في الفصل األول إلى ماهیة التمویل "وأثره في تولید وتجدید التثبیتات 

الذاتي وارتباطه بتجدید التثبیتات من خالل تعریفة للتمویل الذاتي و تبیین سیاسته وأهمیته    وكذا عرضه 
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مختلف أنواع التثبیتات، وفي األخیر توصل إلى أن التمویل الذاتي بأنه لمختلف مصادر التمویل الذاتي و 

بدایة التمویل، حیث الموارد األخرى تعتبر موارد مكملة له ، كما توصل إلى أن التمویل الذاتي یلعب دورا 

 اقتصادیا أساسیا وهو ما یعرف بالقدرة اإلنتاجیة للمؤسسة عن طریق اقتناء معدات جدیدة أي یعمل على

التثبیتات للمؤسسة من جهة، أو یلعب دور المحافظ على القدرة اإلنتاجیة للمؤسسة عن طریق صیانة  تولید

اآلالت الموجودة أي تجدید التثبیتات من جهة أخرى، ویلعب دورا مالیا مهما، حیث یسمح للمؤسسة من 

  .تحقیق قدرة سداد كافیة باالستقالل المالي واإلداري

، المقدمة الستكمال متطلبات شهادة ماستر أكادیمي في كلیة 2012ال حجاج سنة رم: دراسة الباحثة - 

دور التمویل الذاتي " ، بعنوان  -ورقلة–العلوم االقتصادیة والتجاریة وعلوم التسییر، جامعة قاصدي مرباح 

له  باإلضافة ، حیث تناولت فیها مفهوم التمویل الذاتي ومراحل تشك"في النمو الداخلي للمؤسسة االقتصادیة 

إلى بحتها في الدینامیكیة المالیة للنمو من حیث المفهوم كما أنها أشارت إلى معدل النمو الداخلي ومؤشر 

، وفي األخیر توصلت إلى أن النمو یغطي حقائق مادیة عدیدة اقتصادیة، صناعیة، التمویل الذاتي للنمو

النمو ممثال في نمو الطاقات الكلیة المتاحة  تجاریة مالیة، إداریة وفنیة، ولكن في جمیع الحاالت یظل

للمؤسسة وتوصلت إلى أن تنفیذ النمو یتطلب اإلعداد المسبق لوسائل التمویل بصفة عامة والتي تعتمد على 

التمویل الذاتي وفرض زیادة رأس المال ثم االستعانة باألموال الخارجیة وأن النمو الداخلي هو ظاهرة 

من المعاییر االقتصادیة والمالیة، إذ یمكن قیاسه بمجموعة من المؤشرات تمكن  دینامیكیة في ضوء مجموعة

  .من الكشف عن وتیرته واتجاهاته

، المقدمة لنیل شهادة سنة ثانیة ماستر في 2015أوقاسي حكیمة وسعدي أمیرة سنة : دراسة الباحثتین  - 

تسجیل وتقییم "، بعنوان - البویرة  –كلیة العلوم االقتصادیة وعلوم التسییر، جامعة العقید أكلي محند أولحاج 

في ثالثة فصول، إذ یتضمن الفصل ، بحیث تناولتا هذا الموضوع "التثبیتات وفق النظام المحاسبي المالي

األول أهم الجوانب الخاصة للنظام المحاسبي المالي، أما الفصل الثاني فتناول مفهوم وتقییم التثبیتات 

المعنویة والمادیة إضافة إلى التثبیتات المعنویة والمادیة من حیث االهتالك، الخسارة والتقییم أما الفصل 

إلظهار كیفیة تسجیل وتقییم التثبیتات حسب النظام المحاسبي المالي  الثالث فقد خصص للجانب التطبیقي

على أرض الواقع، وقد توصلتا إلى أن النظام المحاسبي المالي اهتم بالتثبیتات من لحظة دخولها للمؤسسة 

عن طریق الحیازة أو اإلنتاج أو أي طریقة أخرى، مرورا بمرحلة استخدامها وتتعلق هذه المرحلة بكل من 

ییم واهتالك وتدهور وكذا كیفیة تسجیل ذلك محاسبیا، وصوال إلى كیفیة معالجة حالة خروج التثبیتات من تق

 .أصول المؤسسة سواء عن طریق التنازل عنها أو الشطب من الخدمة
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  صعوبات الدراسة - 9

عرضها في إطار انجاز هذا البحث ظهرت جملة من الصعوبات خاصة في الجانب التطبیقي یمكن       

  :كاألتي

مثل بعض البیانات الخاصة باالستثمارات  صعوبة الحصول على بعض المعلومات الالزمة للبحث، - 

  من طرف المؤسسة عینة الدراسة؛القدیمة 

  نقص المراجع المتخصصة كاألطروحات والمقاالت والملتقیات لذا كانت اغلب المراجع عبارة عن كتب؛ - 

 .صلب الموضوع بطریقة مباشرة ما صعب علینا ترتیب وتنسیق الموضوعانعدام الدراسات التي تعالج  - 

  هیكل الدراسة  -10

من أجل اإلجابة عن إشكالیة الدراسة واألسئلة الفرعیة، وبغیة تحقیق أهداف هذا البحث والتأكد من ......

طبیقي، إضافة صحة الفرضیات المطروحة، ارتأینا تقسیم الدراسة إلى ثالثة فصول، فصلین نظریین وفصل ت

  :إلى مقدمة عامة وخاتمة عامة

تناولنا اإلطار المفاهیمي العام للتمویل الذاتي بتقسیمه إلى أربعة مباحث بحیث إلى الفصل األول تناولنا في  

المبحث الثاني مصادر  عمومیات حول التمویل الذاتي أما في المبحث الثاني فتناولنا المبحث األولفي 

ستخدامه على امحددات التمویل الذاتي، تكلفته وأثر  فتناولنا المبحث الثالثبینما في التمویل الذاتي ودوافعه 

  .أساسیات حول قدرة التمویل الذاتي واألرباح الموزعة المبحث الرابع كما تناولنا في  المؤسسة االقتصادیة

 المبحث األوللثالث مباحث، ففي ى طبیعة االهتالك من خالل تناولنا أما الفصل الثاني فتطرقنا فیه إل   

 ، بینماماهیة االهتالكالقابلة لالهتالك، أما المبحث الثاني فتناولنا  صول الثابتةاألتعرضنا إلى مختلف 

  .كیفیة اختیار طریقة االهتالك وأثر االهتالك على التمویل الذاتي فتطرقنا إلى المبحث الثالث

دنا على فصل واحد یضم ثالث مباحث، حیث قمنا في المبحث یخص الدراسة التطبیقیة فقد اعتم فیماو  

تطبیق طرق  ، أما في المبحث الثاني تعرضنا إلى)AFRICAVER(تقدیم الشركة اإلفریقیة للزجاج ب األول

 فتناولنا المبحث الثالثلى أصول الشركة اإلفریقیة للزجاج، أما في ع) الثابت، المتناقص، المتزاید(االهتالك 

 .دراسة أثر تطبیق طرق االهتالك على التمویل الذاتي للشركة اإلفریقیة للزجاج
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  .عمومیات حول التمویل الذاتي :المبحث األول

  .مصادر التمویل الذاتي ودوافعه: المبحث الثاني

ستخدامه على امحددات التمویل الذاتي، تكلفته وأثر  :المبحث الثالث

  .المؤسسة االقتصادیة

  .أساسیات حول قدرة التمویل الذاتي واألرباح الموزعة: الرابع المبحث
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 : الفصل األول تمهید

موال تاجیة التي تقوم بها للحصول على األتهدف المؤسسة من وراء كل العملیات أو النشاطات اإلن

هذا الفائض ال رباح، وذلك باستخدام أنجع أسالیب اإلنتاج التي تمكنها من تحقیق فائضا نقدیا، األوتحقیق 

 یبقى كله تحت  تصرف المؤسسة، ذلك الن جزءا منه یوزع على الشركاء الرصید المتبقي یشكل ما یعرف 

یسمح حیث ویل نشاطها، یعتبر هذا األخیر أحد المصادر التي تستعین بها المؤسسة لتم ، إذبالتمویل الذاتي

لها بتمویل استثماراتها دون اللجوء إلى مصادر خارجیة أي یتم التمویل بواسطة أموالها الخاصة، لذا 

وهذا لتحقیق االستقاللیة  ةفالمؤسسة الناجحة تلك التي تستغل مختلف الفرص لتعظیم قدرة تمویلها الذاتی

یة وأداة لتجدید وتولید مل األساسیة لجلب األموال الخارجحد العوایعتبر من أ المالیة من جهة ومن جهة أخرى

من خالل عرض  الهاملدى سنحاول من خالل هذا الفصل التطرق إلى هذا المصدر  التمویلي . األصول

  :المباحث التالیة

  .عمومیات حول التمویل الذاتي: المبحث األول -    

  .ودوافعه مصادر التمویل الذاتي: المبحث الثاني -    

 .محددات التمویل الذاتي، تكلفته وأثر استخدامه على المؤسسة االقتصادیة: المبحث الثالث -    

  .التمویل الذاتي واألرباح الموزعة قدرة أساسیات حول: المبحث الرابع -    
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  الذاتي عمومیات حول التمویل : األولالمبحث 

جل تحقیق أهدافها التي تعتمد علیها المؤسسة من أیل إن التمویل الذاتي من أهم مصادر التمو       

وسنحاول من خالل . التمویل الخارجیة التي تحوزها دون اللجوء إلى مصادر األصول اإلستراتیجیة كتجدید

التمویل الذاتي في المؤسسة وأهداف التعرض إلى سیاسة و هذا المبحث إعطاء مفهوم للتمویل الذاتي 

   .االقتصادیة

 مفهوم التمویل الذاتي :األولالمطلب 

 وذلك من خالل األموال المتاحة لدیهابنفسها یعبر التمویل الذاتي عن قدرة المؤسسة على تمویل نفسها 

  . القتصادیةالمؤسسة ا ارر نمو واستمولهذه القدرة دورا أساسیا في 

  التمویل الذاتي تعریف :أوال

  :یلي منها ما نذكرهناك عدة تعاریف للتمویل الذاتي 

من مصادر  أوالمتولدة من العملیات الجاریة للشركة  األموالیقصد بالتمویل الذاتي  ": األولالتعریف 

ت المالیة الالزمة لسداد ة من تغطیة االحتیاجاوهو یمكن المنشأ مصادر خارجیة إلىعرضیة دون اللجوء 

  .)1( " س المال العاملرأ وزیادةاالستثمارات  تنفیذو  الدیون 

للتمویل خصوصا في مرحلة النمو، حیث یساهم  األساسيیعتبر التمویل الذاتي المحور  ": الثانيالتعریف 

بشكل مباشر في التقلیل من المصادر الخارجیة للتمویل، وبالمقابل یلعب دور الطعم لجدب وتحفیز وسائل 

 .)2( " المال للمساهمة رأسفتح  أو/االستدانة و إلىالتمویل الخارجیة عند اللجوء 

یعتبر التمویل الذاتي من بین المصادر الداخلیة أو الذاتیة للمؤسسة، إذ تقوم بحجز جزء  " :الثالث التعریف

 .)3( " المؤسسة) أعباء(السنویة للمساهمین بغرض تغطیة حاجات ) المكفآت(أو كل األرباح 

 لألرباحتوزیعات  إجراءالتمویل الذاتي هو ذلك الجزء المتبقي من قدرة التمویل الذاتي بعد  : "التعریف الرابع

  .)4( " على المساهمین

المصدر الوحید المتولد من العملیات اإلنتاجیة للمؤسسة، وبذلك  الذاتي یعتبر التمویل " :التعریف الخامس

 فهو یساهم بشكل كبیر في نمو وتطور المؤسسة ألنه من جهة یضمن تجدید وسائل اإلنتاج، ومن جهة أخرى

                                                           

  .27، ص 2008، دار العلوم للنشر والتوزیع، الجزائر، تمویل المنشآت االقتصادیة، أحمد بوراس )1( 

، ص 2006، الطبعة األولى، دار وائل للنشر والتوزیع، عمان، التسییر المالي اإلدارة المالیةإلیاس بن ساسي، یوسف قریشي،   )2( 

240.  
(3)  Roland Gillet Et Autre, Finance (Finance D’entreprise Finance De Marche Diagnostic, Financier), Dallez, 

Paris, 2é��Edition, 2003, P 171. 
(4)  K Chiha, Gestion Et Stratégie Financière, 1é��Editions, Distibunation Houma, Alger,  2005  P 52. 



اإلطار المفاهیمي العام للتمویل الذاتي.................................................................... :..الفصل األول  

 

 
9 

 ، وعلى هذا األساس فهو یحافظ على وجود المؤسسةةتوسعات المؤسسلفهو یضمن التمویل الجزئي أو الكلي 

  .)1( " وبقائها

  :نستخلص النقاط التالیة فیالتعار هذه من خالل       

 إلى، دون اللجوء )كتسدید الدیون(التمویل الذاتي یمكن المؤسسة من تغطیة احتیاجاتها المالیة الضروریة  - 

  المصادر الخارجیة؛

  یعتبر التمویل الذاتي المحور األساسي للتمویل خصوصا في مرحلة النمو؛ - 

 تقوم المؤسسة باحتجازها بغرض تغطیة حاجاتها فهي عبارة عن تمویل ذاتي؛األرباح التي  - 

یبقى بحوزتها بعد توزیع  التمویل الذاتي هو الفائض النقدي المتولد عن نشاط المؤسسة لالستغالل والذي - 

  ؛على المساهمین األرباح

 .وسعها والمحافظة على بقائهاتحقیق النمو للمؤسسة االقتصادیة، ت التمویل الذاتي یساهم بشكل كبیر في - 

  التمویل الذاتي أهمیة :ثانیا

  :نوجزها فیما یليبالغة تمویل الذاتي أهمیة لل      

جزء كان هناك  وٕاذا ،مدى قدرة المؤسسة على االقتراضالتمویل الذاتي في كونه المعبر عن  أهمیةتكمن  - 

هناك جزءا كبیرا من التمویل  أن إالالجاریة،  األصولس مال عامل لتغطیة من التمویل الذاتي یستخدم كرأ

یقلل من اعتمادها على القروض في  وهو ما ،الثابتة األصولالذاتي یتم توجیهه لتغطیة حاجات الشركة من 

  .)2( تمویل االستخدامات

بحیث هذه األخیرة تتمتع بحریة القرار وال تخضع  ،إن للتمویل الذاتي أهمیة قصوى على مستوى المؤسسة - 

وعلى المؤسسة أن ال تبالغ في التمویل الذاتي حتى ال  یة التي یمكن أن تؤثر علیها سلباألي ضغوط خارج

كما انه یعتبر وسیلة للمراقبة والتسییر الحسن  یر صالحا وبتالي یلحق أضرارا بها،ینعكس علیها ویصبح غ

  .)3( للمؤسسة

                                                           
، ص 2011، دیوان المطبوعات الجامعیة، الطبعة الثانیة، الجزائر،)حسب البرنامج الرسمي الجدید(التسییر المالي زغیب ملیكة،   )1(

194.  
، دار النهضة العربیة  للنشر، )مع شرح لمصدر القروض وبیان كیفیة معاملته ضریبیا(مصادر التمویل عبید علي أحمد الحجزي،  )2(

  . 36، ص 2001مصر، 
جامعة الجزائر معهد العلوم االقتصادیة، ، )حالة مؤسسة النجارة و التجهیز(التحكم المالي في المؤسسات الصناعیة  حسین لبیهي،   )3(

  .201، ص 1993 -1992كرة ماجستیر، الجزائر، مذ



اإلطار المفاهیمي العام للتمویل الذاتي.................................................................... :..الفصل األول  

 

 
10 

                                                     :)1( یلي نذكر ما االقتصادیة للتمویل الذاتيالمالیة و  األهمیة ومن      

یكفي أن نعتبر التمویل الذاتي كشریك في التمویل بل یعتبر محور عملیة التمویل وتكتسي أهمیة  ال - 

المعقول الحصول على تمویالت خارجیة بدون وجود قدرة التمویل الذاتي باعتباره نقطة انطالق، فمن غیر 

ها البقاء في السوق االقتصادي الذي یسمح لللمؤسسة، فهو الطریق الصحیح والناجح و  تمویلیة ذاتیة أولیة

  .ومن جهة أخرى هو العامل الذي یحرر المؤسسة من االعتماد على التمویالت األخرى ،من جهة بقوة 

 األخرىالموارد  محرك التنمیة في المؤسسة باعتباره مورد متاح للمؤسسة على عكس یعتبر التمویل الذاتي - 

لذلك على  بالدیون، ن تكون مثقلةأفالتمویل الذاتي یجنب المؤسسة ب التي تستغرق وقت كبیر للحصول علیها،

ن طریق الجدیدة عالمؤسسة استغالل كل الطرق الناجحة وكذا الوسائل الضروریة لتحقیق تمویل االستثمارات 

التصرف والدینامیكیة في استخدام مواردها  بحریة یتطور نشاطها، وتسمح لها التمویل الذاتي والتي من خاللها

التمویل الذاتي كما كانت علیه سابقا في كونها اتفاق بین  أهمیةولم تبقى  .حریة التسییر إلىالتي تؤدي 

فهو العامل الذي یسمح بتكوین الثروة في  ،من جدیدالشركاء في تحقیق النتیجة وتركها في المؤسسة 

توسیع وسائل  إلىالتي تؤدي  األموالبفكرة تجمیع  إذابمحدداته، فهو مرتبط  مرتبطالمؤسسة وهذا باعتباره 

س المال الذي استند لها فهو بعث رأ إعادة، ففي حالة ما یعكس التمویل الذاتي قدرة المؤسسة في اإلنتاج

 سمبایطلق علیها  أنمالي مستقل ومستقر، وفي هذه الحالة یشكل القاعدة التي یمكن وحده یشكل مورد 

  .سیاسة التمویل الناجحة

  :)2( التالیة التمویل الذاتي في النقاط الرئیسیة أهمیةویمكن تلخیص 

 تمویل النفقات المخصصة للتسویق وتوزیع منتجات المؤسسة؛ أيتمویل االستثمار التجاري،  - 

جدیدة ) الخ...، معداتآالتمباني، ( أصول إضافةیسمح بتمویل عملیات التوسع، والذي یتمثل في  - 

 ؛ةللمؤسس اإلنتاجیةبغرض توسیع الطاقة 

على االستدانة، قدرة التمویل الذاتي هو مقیاس لقدرة المؤسسة  إذنضمان لتسدید الدیون،  بإعطاءیسمح  - 

ونها المالیة حیث أن اغلب البنوك تستعمل هذه النسبة إلعطاء للمؤسسة تمثل أیضا قدرتها على تسدید دی

 .قرار منح أو عدم منح القرض للمؤسسة الطالبة له

  

  

                                                           
، )ENSPدراسة تطبیقیة للمؤسسة الوطنیة لخدمات اآلبار (التمویل الذاتي وأثره في تولید و تجدید التثبیتات ، حسام الدین حلیلو  )1(

  .5، ص 2013 -2012مذكرة ماستر أكادیمي، جامعة قاصدي مرباح ورقلة، الجزائر، 
  .6، ص السابقنفس المرجع   )2(
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  التمویل الذاتي أهدافو سیاسة  :المطلب الثاني

التي ترید  األهدافالوصول إلى جل من أیتم وضعها من قبل إدارة المؤسسة إن للتمویل الذاتي سیاسة 

  .في هذا المطلب إلى أهداف التمویل الذاتي وسیاسة المؤسسة في التمویل ذاتیاوسنتطرق  .المؤسسة تحقیقها

   سیاسة التمویل الذاتي :أوال

  :)1( فیما یليیمكن شرحها إن للتمویل الذاتي سیاسة       

من تحقیق  ةالمؤسسة االقتصادی یلعب التمویل الذاتي دورا هاما باعتباره الطریق الناجح لتمكین - 

سیاسة تمكنها من إتباع المنهج الذي یؤمنها من  على ع نصب أعینهااالستقاللیة، لذلك یجب علیها وض

من  .حسن تسییرهایط مرهون بنجاعتها و لذلك فإن بقائها في المح ،مستقبالاألخطار الممكن أن تواجهها 

الحق في أخد ققها المؤسسة مادام لهم التي تح األرباحوجهة نظر المساهمین فهم یبحثون عن المردودیة وعن 

هل یمكن  )أهداف المساهمینو  أهداف المؤسسة(وأما هذه األهداف  نصیب مما تذره المؤسسة من أرباح

و مرتبط بفكرة تجمیع رأس المال والمحافظة على تجهیزات باعتباره محدود فه ،للتمویل الذاتي أن یفرض نفسه

السبیل  هتالكاتاالفمند بدایة الثورة الصناعیة اعتبرت  نرید أن نجیب علیه، وهذا ما تحقیق التوسعاإلنتاج و 

هتالكات اللالناجح لتحقیق التمویل الذاتي في وقت كانت التكنولوجیا غیر سریعة التطور فلم تكن الحاجة إال 

كلفة تتحملها لثابتة كتهذا باعتبار التدهور الناتج عن األصول االمؤسسة من الحفاظ على ثروتها و  لتمكین

  كات؛ما یعرف باالهتال هذالمحققة و تخفض من األرباح االمؤسسة و 

ذلك ألنه و  ،إن أكثر ما یعاب على عملیة اقتطاع االهتالكات أنها ال تأخذ بعین االعتبار عامل التضخم - 

المهتلك بأصل  على مجموع االهتالكات من أجل تعویض األصلبشكل عام االعتماد  من غیر الممكن

دة بالتالي یستوجب زیاجیة باالهتالكات أصبح غیر كافي و إذا فإن تجدید الوسائل اإلنتااستثماري جدید آخر، 

أي أن التمویل الذاتي لم یعد یسعى إلى تي ال یمكن أخذها إال من األرباح، القیمة االهتالك بقیمة إضافیة و 

خر یرتكز علیه وهو رفع الثروة وهذا عن بل أصبح له بعد آ، الثروة التي تملكها المؤسسة فقط المحافظة على

  مخصصات المؤونات؛طریق االحتیاطات و 

عید جزء من األرباح في أعمالها وتتجنب في فعلیها أن ت المؤسسة من ربط احتیاجاتها بنموها،لكي تتمكن  - 

  التي تسمح لها من اكتساب  هذا عن طریق استعمال قواعد محكمة في التسییرذلك تدمر المساهمین و 

ن عوائد ضعیفة فالمؤسسة الناجحة هي تلك التي یكون نموها متزاید حیث تعطي في أغلب األحیاالثروة، 

هو و  هذا ما یبرهن على نمو المؤسسةهذه العوائد یرتفع بشكل منتظم و  بالمقابل یكون مبلغو  ،نسبیا للمساهمین

                                                           
  .5-4، ص ص نفس المرجع السابق)   1(
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إن إعادة االستثمار باألرباح المحتجزة یؤدي ومنه ف ة للمؤسسة،مین على الوضعیة المالیما یطمئن المساه

إذا عاد على المؤسسة  إال یمكن اعتبار هذا التزاید إیجابیا،ال و تزاید األصول االقتصادیة للمؤسسة إلى 

  . بالفائدة

   أهداف التمویل الذاتي: ثانیا

  : )1( التمویل الذاتي فیما یلي أهدافیمكن تلخیص       

تخصیص الموارد وضع أهداف طویلة المدى و  یهاوقف علیت ،استمرار نشاطهاإن بقاء المؤسسة و       

 إلى أهداف عدیدة أهمها الحفاظ على الموارد المالیة تهدف المؤسسة االقتصادیةو  ،الضروریة لتحقیقها

تعتمد المؤسسة على  إذ، المؤسسات المنافسةمعدالت نمو السوق و  تحقیق معدالت نمو تسایر على األقلو 

صر المكونة لرصید التمویل ذلك من خالل العنابشكل أساسي لتحقیق هدف البقاء والنمو و  التمویل الذاتي

  .الذاتي

  .النموالتمویل الذاتي للبقاء و ): 1-1( الشكل رقم............................

                                                        

                                  

       

  

                            

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  .243 ، صنفس المرجع السابق ،یوسف قریشي إلیاس بن ساسي، :المصدر  

                                                           
  .244-243، ص نفس المرجع السابقإلیاس بن ساسي، یوسف قریشي،   )1(

یض التآكل المادي والمعنوي تعو 

 لالستثمارات

 األصولتعویض تدني 

والتكالیف مواجهة المخاطر  

التمویل 

 الذاتي

للبقاء التمویل الذاتي  

 مخصصات المؤوناتمخصصات  األرباح غیر الموزعة

نموللالتمویل الذاتي   
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 نجد أن للتمویل الذاتي هدفین أساسیین ،ة في الشكل أعالهحسب مكونات التمویل الذاتي المبین

 : ددان من خالل العناصر المكونة لهیتح

استمرار نشاطها بواسطة مخصصات االهتالك التي تضمن المؤسسة بقاء و : التمویل الذاتي للبقاء - 1

ریة لالستثمار في النشاط بالتالي ضمان الموارد الضرو و  المعنوي لالستثمارات،كل المادي و تغطي التآ

عتمادات مالیة تحتفظ االتكالیف فهي مؤونات األخطار و أما مخصصات تدني األصول المتداولة و  األساسي،

 .بها المؤسسة لمواجهة تدهور األصول

حیث  على المساهمین بعد توزیع األرباح حقق النمو بواسطة األرباح المحتجزةیت :التمویل الذاتي للنمو - 2

  . التدویلتمییز و الو عن طریق استراتیجیات التنویع، تمول استراتجیات النم

  ودوافعه مصادر التمویل الذاتي :المبحث الثاني

إن نجاح التمویل الذاتي یستوجب توفر أصول نقدیة سائلة بالقدر الكافي الالزم لتحقیق المتطلبات 

ل نشاطها الخاص من خال االستثماریة للمؤسسة، إال أن هذه األخیرة تتوقف على الحجم المادي للمشروع،

كما أن للتمویل الذاتي شروط  .تجدها المؤسسة في مواردها الذاتیة تمویل دائمة والتيائل سالذي یتشكل من و 

 .جل ضمان تمویل استثماراتها مما یسمح لها بالبقاء والنمومن أ یجب إتباعها من قبل إدارة المؤسسة

  مصادر التمویل الذاتي : المطلب األول

وذلك  كبر ربح ممكن من خالل توسیع وتطویر نشاطهاؤسسات االقتصادیة بدورها لتحقیق أتسعى الم

سنتطرق في  باالعتماد على مجموعة من مصادر التمویل ومن بین هذه المصادر نجد التمویل الذاتي، لذلك

كیفیة تكوین ص ویمكننا تلخی .هذا النوع من التمویل لكل مصدر من مصادرهذا المطلب إلى دراسة مفصلة 

  :التمویل الذاتي في الشكل التالي
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  .مكونات التمویل الذاتي): 2-1(لشكل رقم ا

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

، )دراسة حالة مؤسسة سونلغاز(تمویل المؤسسة االقتصادیة وفق المیكانیزمات الجدیدة في الجزائر فضیلة زواوي،  :المصدر

  .22ص  ،2009 -2008محمد بوقرة بومرداس، جامعة في علوم التسییر،  ماجستیرمذكرة 

  :التمویل الذاتي والمتمثلة فیما یلي صادریتبین لنا م أعالهمن خالل الشكل       

  األرباح المحتجزة: أوال

نصف المدخرات الالزمة  في المجتمعات الحدیثة تضطلع المؤسسات االقتصادیة بتدبیر ما یقرب

   ویسمى هذا األخیر باألرباح المحتجزة . ٕانما تحجز جزءا منهاالذاتي، حیث ال توزع كل أرباحها و  للتمویل

  .أو المحجوزة

  األرباح المحتجزةمفهوم  - 1

إن تحقیق الربح هو أحد األهداف األساسیة والضروریة الذي تسعى إلى تحقیقه كل المؤسسات       

على المساهمین ومنه ما تحتفظ  االقتصادیة وهذا الربح تقوم المؤسسة بتجزئته إلى عدة أقسام، فمنه ما یوزع

  .)1( به المؤسسة ویسمى هذا األخیر باألرباح المحتجزة

                                                           
  .55، ص 1997الفنیة، مصر،  اإلشعاع، مكتبة ومطبعة هیاكل التمویل وٕاصالح التمویلسمیر محمد عبد العزیز،   )1(

أعباء نقدیة/  نقدیة إیرادات  

اإلجماليالتدفق النقدي   

الشركات أرباحالضریبة على  التدفق النقدي الصافي  

األرباحتوزیعات  تمویل ذاتي  

 االهتالكات المؤونات االحتیاطات األرباح المحتجزة 



اإلطار المفاهیمي العام للتمویل الذاتي.................................................................... :..الفصل األول  

 

 
15 

من ممارسة  مؤسسةالذي تستمده ال )حقوق الملكیة(رؤوس األموال الخاصة عبارة عن الجزء من "هي و 

      ت التوزیعابعد تجنب االحتیاطات المختلفة و  یتمثل في المتبقي من أرباح العامعملیاتها المربحة و 

   .)1( " المقررة

األرباح التي قررت الجمعیة العامة للمساهمین عدم توزیعها على المساهمین " بأنهاوتعرف أیضا  

یل المختلفة لكن هذا ال یعني تجمیدها بل استعمالها في أغراض التمو  التي حققت فیها، في السنة) المالك(

  .)2( " الجمعیةاالستثمار التي تحددها تلك حسب سیاسة التمویل و 

ها الشركة، یتم توزیع هي ناتجة عن األرباح التي تحققباح المحجوزة مصدر تمویل ذاتي و تمثل األر 

قوانین اتجة عن عملیات الشركة الجاریة وغالبا ما توجد تشریعات و بالتالي فهي نجزء منها وحجز الباقي و 

الحكمة من ذلك هي ة و األرباح المحجوز ت و جب اقتطاعها لكل من االحتیاطاتحدد نسبا معینة من األرباح ی

مواجهة الطوارئ أو توزیعها على لمؤسسة تحتفظ بها لغایات التوسع و إیجاد كمیة من األموال داخل ا

ذا بهوزیعات و سیاسة الثبات في الت إتباعالمساهمین في حالة عدم تحقیق الشركة ألرباح كافیة للتوزیعات عند 

عالقة تؤدي إلى زیادة القیمة الدفتریة إذا ارتفعت أي أن هناك  إذ ،یةملكالمفهوم تمثل جزءا من حقوق ال

  .)3( القیمة الدفتریة كذلك لها تأثیر إیجابي على القیمة السوقیةإیجابیة بین هذه األموال و 

      ا ذا أهمیة كبیرة خاصة في المؤسساتیعتبر التمویل من األرباح غیر الموزعة مصدرا ذاتی

في نفس ألصحاب المشروع و  ما اتبعت سیاسة حكیمة في توزیع توازن بین عائدات مناسبةالناجحة، إذا 

تزید من قدرتها على وتحسین وضعها المالي و  تساعدها على النمو، التطور ذاتیة للمؤسسةتوافر موارد  الوقت

إجباریا من المساهمین االقتراض إذا ما احتاجت لذلك، هذا وتعتبر األرباح المحتفظ بها استثمارا إضافیا 

أهمیة هذا العنصر كمصدر للتمویل ویعزز  تحسین موقفها الماليألهدافها و  یساعد في تحقیق المؤسسة

ا على تجبرهو  مها بالتوسع في توزیع األرباح، إذ أنها تحد من قیاد القانونیة المفروضة على المؤسساتالقیو 

یع جزء من األرباح المحققة ققت أرباحا تقوم عادة بتوز وٕاذا نجحت المؤسسة وح تكوین االحتیاطات المختلفة

وفي المؤسسات الناجحة یكون هذا المصدر على  لیكون مصدرا لتمویل نمو المؤسسة االحتفاظ بالجزء األخرو 

 .)4( مدى السنوات أهم من رأس المال المقدم من المساهمین

                                                           
 .138ص  1998، مكتبة ومطبعة اإلشعاع الفنیة، مصر، االستثمار والتمویل والتحلیل المالياقتصادیات سمیر محمد عبد العزیز،   )1(
  . 34، ص 2011، الطبعة األولى، دار الهدى للطباعة والنشر والتوزیع، الجزائر، أسواق رؤوس األموالمحفوظ جبار،   )2(
  .93، ص 2001دار البركة للنشر والتوزیع، عمان،  الطبعة األولى، ،اإلدارة والتحلیل الماليأحمد الجعبري وآخرون،   )3(
، 1999، الدار الجامعیة للطبع والنشر والتوزیع، اإلسكندریة، اإلدارة المالیة والتمویلمحمد صالح الحناوي، إبراهیم إسماعیل سلطان،   )4(

  .461ص 
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 مبررات حجز األرباح - 2

  :)1( فیما یلي التي تقف وراء لجوء المؤسسة إلى التمویل الذاتي المبررات أهمیمكن تلخیص       

 حجز جزء التي تتعرض لتقلبات موسمیة أو أخطار مختلفة مما یستلزم  قد تكون المؤسسة من المؤسسات - 

  عدم توزیعه؛من األرباح و 

  الذاتیة في التمویل؛على مصادرها االعتماد وضع برنامج لتخفیض دیونها و  علىمجبرة  قد تكون المؤسسة - 

یحقق أرباحا عالیة مما یستدعي إعادة استثمار هذه النوع الناجح الذي ینمو بسرعة و  من قد تكون المؤسسة - 

 .األموال

  العوامل التي تتحكم في قرار احتجاز األرباح - 3

   :)2( و توزیعها على مجموعة من العواملیتوقف لجوء المؤسسة إلى االحتفاظ باألرباح أ

عدم إجراء ( أنها تتفق في بعض الشروط منها التي تختلف من بلد إلى أخر، إالو  :قواعد القانونیة - 1- 3

ع األرباح عدم جواز توزیا المؤسسة دون المساس برأس المال، توزیعات إال على األرباح الفعلیة التي حققته

الحد األقصى األخرى التي تحدد الحد األدنى و  باإلضافة إلى بعض القوانینحاالت العجز المالي، في 

 ).لألرباح الموزعة

التي تحصلت علیها حلول أجال استحقاق هذه الدیون و  وهذا یكون عند :الحاجة إلى سداد الدیون - 2- 3

 .المؤسسة من أجل توسیع نشاطها

تدفع بها إلى االحتفاظ إن األوضاع االقتصادیة المقبولة للمؤسسة عادة ما : الوضع االقتصادي العام - 3- 3

 .بمعظم أرباحها المحققة حتى تتمكن من مواجهة أي حالة طارئة في المستقبل

استثمارها فالمؤسسة حدیثة النشأة تعتمد على احتجاز قدر كبیر من األرباح لتعید  :عمر المؤسسة - 4- 3

 .تنمیتهمن أجل توسیع نشاطها و 

غیر مستقرة كما هو الحال بالنسبة للصناعات الكمالیة فإذا كانت األرباح  :طبیعة نشاط المؤسسة - 5- 3

فإن سیاسة احتجاز األرباح هي األولى، وهذا حتى یتوفر للمؤسسة ما یكفیها من األموال في الظروف 

 .الصعبة

                                                           
  .99، ص نفس المرجع السابقأحمد الجعبري وآخرون،   )1(
  .46، دار الجامعات المصریة، اإلسكندریة، دون سنة النشر، ص أدوات التحلیل والتخطیط في اإلدارة المالیةمحمد صالح الحناوي،   )2(
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إن عقود الدیون طویلة األجل غالبا ما تحد من حریة المؤسسة في توزیع  :القیود في عقود الدیون - 6- 3

دف حمایة الدائنین مثال أن تنص هذه العقود على عدم توزیع األرباح التي تحققت بعد عقد األرباح وهذا به

 .الدین

إن الموقف الضریبي ألصحاب األسهم یؤثر على سیاسة توزیع : الموقف الضریبي ألصحاب األسهم - 7- 3

ضریبة  األرباح في حالة كون المؤسسة مملوكة من طرف عدد قلیل من المساهمین الخاضعین لشرائح

مرتفعة، فهم یفضلون حجز األرباح من أجل إعادة استثمارها بدال من الحصول على أرباح قلیلة بعد اقتطاع 

  .الضرائب منها

ویمكن أن نستنتج مما سبق أنه من بین أهم العوامل التي تدعو إلى احتجاز األرباح هو تجنب التمویل 

ل للحصول على األموال الالزمة لتمویل الزیادة في لمشروعات المؤسسة ألن هذه السیاسة من أسهل الوسائ

 .سنداتل المختلفة بدال من إصدار أسهم و األصو 

 مزایا التمویل باألرباح المحتجزة - 4

     النقاط یمكن النظر لألرباح المحتجزة من منطلق ایجابیاتها المختلفة والتي یمكن حصرها في 

 :)1( التالیة

 حا لكل المنشآت التي تحقق أرباح؛المحتجزة مصدرا متایعتبر التمویل باألرباح  - 

 ات كما في حالة التمویل بالسندات؛سهولة الحصول علیه فهو ال یحتاج إلى ضمان - 

            مویلالتمویل باألرباح المحتجزة ال یرتب على المنشأة أیه التزامات كما في حالة التإن  - 

 األسهم الممتازة؛و  بالسندات

التمویل باألرباح المحتجزة ال یضعف المركز التنافسي لكبار المساهمین نظرا لعدم دخول مساهمین إن  - 

  .جدد

 عیوب التمویل باألرباح المحتجزة - 5

 : )2( ما یليال یمكن إغفال الجانب السلبي لألرباح المحتجزة والمتمثل أساسا فی

 متكرر؛محتجزة كمصدر للتمویل بشكل ال األرباحیعتبر استخدام  - 

 لمبتدئة االستفادة من هذا المصدر؛قد یتعذر على الشركات المساهمة ا - 

                                                           
)1 (

، ص 1997والطباعة، عمان،   ، الطبعة األولى، دار المیسرة للنشر والتوزیع اإلدارة المالیةإبراهیم وهبي فهد، كنجو عبود كنجو،  

94.  

  .282، ص 2008، إثراء للنشر والتوزیع، الشارقة، اإلدارة المالیةعلي عباس،  )2(
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یتطلب أحیانا من الشركة إصدار أسهم مجانیة مقابل احتجاز أرباح المساهمین مما یزید من كلفة استخدام  - 

  .هذا المصدر

  االحتیاطات: ثانیا

المؤسسة في تمویل أصولها والذي  تعتبر االحتیاطات من مصادر التمویل الداخلیة التي تستعملها

 .یصبح جزء من حقوق الملكیة

 االحتیاطات مفهوم - 1

أرباح أبقاها الشركاء تحت تصرف المؤسسة إلى أن تتخذ الهیئة القانونیة بالمؤسسة قرار یلغي تمثل " 

 .)1( " ذلك

قرار مخالف من أرباح مخصصة بشكل دائم للكیان ما لم یصدر "هي  االحتیاطات من حیث المبدأ      

 .)2( " األجهزة المختصة

ضمن قانون الشركات فإنه بمجرد اها الشركاء تحت تصرف المؤسسة، و أرباح أبق"تمثل االحتیاطات 

مجها ضمن رأس المال تكوین هذه االحتیاطات یصبح من حق الشركة توزیعها على المساهمین، د

وهي نوعان إجباریة التكوین و أخرى  تخصیصها من أجل امتصاص أو تغطیة الخسائر،االجتماعي، و 

  .)3( " اختیاریة التكوین

  المحاسبي لالحتیاطات التصنیف - 2

  :)4( إلى الحسابات الفرعیة التالیة )106/ح(ینقسم حساب االحتیاطات 

 ؛)1061/ح(وتصنف في الحساب احتیاطات قانونیة - 

 ؛)1062/ح(وتصنف في الحساب احتیاطات منظمة - 

 ؛)1063/ح(وتصنف في الحساب األساسي احتیاطات النظام - 

 ).1068/ح(وتصنف في الحساب احتیاطات اختیاریة - 

حیث  ،)ق ت 721المادة (ي احتیاطات منصوص علیها قانونا ه : )1061/ح(االحتیاطات القانونیة - 1- 2

من كل ربح محقق إلى غایة أن یصل هذا االحتیاطي  5یفرض على الشركات تشكیل احتیاطات بمعدل 

                                                           
، الطبعة األولى، الجزء الثاني، منشورات كلیك، الجزائر، والمعاییر الدولیة SCFالواضح في المحاسبة المالیة وفق بن ربیع حنیفة،  )1(

  .41، ص 2013
  . 137، ص 2010، دار هومة للنشر والتوزیع، الجزائر، الماليالنظام المحاسبي ، التیجاني أحمد بلعروسي ) 2(
، الطبعة األولى، دیوان المطبوعات الجامعیة، )SCF(دروس في المحاسبة المعمقة حسب النظام المحاسبي المالي بلخیر بكاري،  )3(

  .154، ص 2016الجزائر، 
  .154، ص نفس المرجع السابقبلخیر بكاري،  )4(
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   یمنع توزیع هذا االحتیاطي القانوني ویمكن استعماله في الزیادة في رأس المالو  من رأس المال %10إلى 

  .أو تغطیة الخسائر و في حالة استعماله یجب إعادة تشكیله

حالیا تتمثل ت المكونة وفقا ألحكام التنظیم و تسجل فیه االحتیاطاو : )1062/ح(االحتیاطات المنظمة - 2- 2

 )752/ح(والفائض هذا هو نتیجة التنازل الموجبة أي  إلعادة استثمارهافي فائض التنازل عن التثبیتات 

فوائض  )1062/ح(وتسجل ضمن  غیر المالیة،فوائض القیمة الناتجة عن التنازل عن األصول العینیة 

فائض + ة أو إنتاج تكلفة حیاز ( ال یقل عنإعادة االستثمار لمبلغ التنازل عن التثبیتات إذا تعهدت المؤسسة ب

یشترط أن یلحق هذا فال الدورة المحقق فیها الفائض و وهذا خالل ثالث سنوات من تاریخ إق) قیمة التنازل

كما نشیر بأن العناصر المعتبرة ). من قانون الضرائب المباشرة 173بند (ي للنتائج التعهد بالتصریح السنو 

على األقل قبل  )02(یم المكونة لحافظة المدخالت ضمن ذمة الكیان منذ سنتین ضمن األصل الثابت تلك الق

  ).ق ض م 172من المادة  04البند ( تاریخ التنازل

فوائض في حسابات اهتالك ترصد هذه ال )سنوات 3(التعهد في اآلجال المحددة  إذا تم تنفیذ هذا

أما إذا لم یتم االلتزام  .عند تطبیق االهتالك الثابتتنتقص من تكلفة حیازة األصل لألصول الثابتة المحازة و 

  .بالتعهد یتم إعادة دمجها في الدورة التي تم فیها انتهاء األجل

  :الحساب كالتاليیقسم هذا و  :یاطات تعاقدیةتاحتیاطات نظامیة واح - 3- 2

 ؛للشركةهي االحتیاطات التي نص علیها القانون األساسي و  :)10631/ح( احتیاطات نظامیة -

 ؛)أحد الدائنین مثال(تكون وفقا لعقد بین المؤسسة و الغیر و  :)10632/ح( احتیاطات تعاقدیة -

إن تسجیل فائض ). وفقا لقانون الضرائب مثال(تكون لإلجراءات القانونیة المطبقة و  :احتیاطات منظمة -

 .)1064/ح(قیمة التنازل المعاد استثماره یكون بالحساب 

  .أي احتیاطات تشكل بمحض إرادة الشركاء :)1068/ح( اختیاریةاحتیاطات  - 4- 2

  المؤونات :ثالثا

في المؤسسة االقتصادیة، وذلك العتبارها للتمویل الذاتي  األساسیةالمكونات  إحدىتعتبر المؤونات 

  .ینتج عنها تدفق نقدي خارجي حقیقي مصاریف وهمیة، ال

  تعریف المؤونات - 1

 "مؤونات األعباء على أنها  الفقرة األولى 125عرف النظام المحاسبي المالي في مادته  :األولالتعریف 

  .)1( " خصوم یكون استحقاقها أو مبلغها غیر مؤكد

                                                           
  .67ص مرجع سبق ذكره، التیجاني أحمد بلعروسي ،   )1(
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جل تفادي أتمثل المبالغ المكونة الحتمال االنخفاض غیر العادي في قیمة األصول، ومن  " :التعریف الثاني

  .)1( المبالغ لمقابلة االنخفاضالمؤسسة ذلك یتم عن طریق رصد تلك 

كانت هذه  إذامبالغ مالیة تقوم المؤسسة االقتصادیة بتكوینها بغض النظر  المؤونات هي :التعریف الثالث

من القانون التجاري، فهي ترتكز على  718وهذا حسب ما وضحته المادة  ربحا أو خسارةالمؤسسة قد حققت 

 والمؤونات تعتبر تجسیدا لمبدأ من المبادئ األساسیة. فكرة االحتماالت فیما یخص قیمتها ووقت حدوثها

وتحسب وٕانما هي تحمیل علیه الحیطة والحذر ومن ثم فهي لیست توزیعا للربح  مبدأوهو  الأللمحاسبة، 

   .)2("  یجعلها تساهم في تحقیق وفرات ضریبیة للمؤسسة ات من الربح الخاضع للضریبة، ماالمؤون

هي عبارة عن مبالغ تحمل إلى الدورة المحاسبیة لمواجهة المؤونات  أنمن خالل هذه التعاریف نستنتج 

  .حوادث محتملة لها تأثیر مباشر على نشاط المؤسسة

 شروط تكوین المؤونات - 2

  :)3( المحاسبي المالي بتكوین المؤونة إذا توفرت الشروط التالیةسمح النظام 

 ناتج عن حادث مضى؛) قانوني أو ضمني(التزام راهن المؤسسة عندما یكون لكیان  - 

 أمرا ضروریا إلطفاء هذا االلتزام؛عندما یكون من المحتمل أن یكون خروج موارد  - 

  ؛موثوقا منه عندما یمكن القیام بتقدیر هذا اإللزام تقدیرا - 

من النظام  الفقرة الثانیة 125 المادة(لمستقبلیة محال لمؤونات األعباءال تكون الخسائر العملیاتیة ا - 

   ؛)المحاسبي المالي

یكون المبلغ المدرج في الحسابات على سبیل مؤونات األعباء في نهایة السنة المالیة هو أفضل تقدیر  - 

 ،)المالي..من النظام المحاسبي  ةثالفقرة الثال 125لمادة ا(اإللزام المعني لها حتى تالشي للنفقات الواجب تحم

  ؛یر جدید عند إقفال كل سنة مالیةتكون المؤونات محال لتقدو 

 125المادة (ها تم إدراجه أصال في الحسابات ال یستعمل أي مؤونة لألعباء إال في النفقات التي من أجل - 

 ).المحاسبي الماليمن النظام  الفقرة الرابعة 

  

                                                           
  .28، ص 1999، الجزء األول، دار المحمدیة للنشر، الجزائر، التحلیل الماليناصر دادي عدون،   )1(
، مذكرة ماجستیر في علوم التسییر، جامعة أمحمد بوقرة نحو اختیار هیكل تمویلي أمثل للمؤسسة االقتصادیةمحمد شعبان،   )2(

  .10، ص 2010-2009س، الجزائر، بومردا
 .68- 67ص صمرجع سبق ذكره، ، التیجاني أحمد بلعروسي  )3(
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یمكن للمؤسسة عند مالحظة احتمال حدوث في المستقبل أي تكالیف كانت سواء ذات طابع استثنائي أو 

 .)1( لمواجهة هذه التكالیف المحتملة) مؤونات(تغالل الجاري ، أن تشكل مخصصات متعلقة باالس

  المعالجة المحاسبیة للمؤونات  - 3

 : یتم معاجة المؤونات محاسبیا من خالل تقسیمها الى مؤونات جاریة ومؤونات غیر جاریة كما یلي      

المعالجة المحاسبیة لهذا النوع من وتكون  :خصوم غیر جاریة –مؤونات لألعباء  15لحساب ا - 1- 3

  :)2( المؤونات كما یلي

أصول غیر  –المؤونات مخصصات االهتالكات و  في نهایة السنة نجعل حساب :تكوین المؤونة - 1- 1- 3

 حسابمدینا و ) 686/ح(خصوم مالیة  –المؤونات مخصصات االهتالكات و أو حساب ) 681/ح( جاریة

  .دائنا )15/ح(خصوم غیر جاریة  –مؤونات لألعباء 

  :ة الموالیة تتم مراجعة المؤونة ومنه تعدیلها كالتاليفي نهایة السن: تعدیل المؤونة - 2- 1- 3

 .یكون بقید مماثل لقید تكوینهاو  :زیادة قیمة المؤونة عند الحاجة -

) 15/ح(خصوم غیر جاریة  –مؤونات لألعباء  حسابحیث نجعل  :تخفیض قیمة المؤونة أو إلغاؤها -

ترجاعات مالیة اسحساب أو ) 781/ح( عات االستغالل عن خسائر القیمة والمؤوناتاسترجاحساب مدینا و 

 .دائنا بقیمة التخفیض في المؤونة أو بقیمتها الكلیة في حالة اإللغاء )786/ح( والمؤوناتعن خسائر القیمة 

       نة، یتم ترصید المؤونة في حالة تحقق األعباء التي كونت من أجلها المؤو  :ةاستخدام المؤون -

بق في المط المالحظ أن أسلوب معالجة المؤونة في النظام المحاسبي المالي یختلف عن ذلكمباشرة، و 

الذي یسجل األعباء حسب طبیعتها لیتم بعد ذلك ترصید المؤونة بواسطة المخطط المحاسبي الفرنسي و 

  .مطبقا في المخطط المحاسبي الوطنيحساب استرجاع للتكالیف تماما كان 

  :)3( يیل وتكون المعالجة المحاسبیة كما :جاریةمؤونات الخصوم ال 481الحساب  - 2- 3

ن الخصوم التي یكون مبلغها غیر مؤكد والتي من إقفال الحسابات فإعند : المؤونةتكوین  - 1- 2- 3

 481عشر شهرا تكون موضوع تسجیل محاسبي، فنجعل الحساب  أثنىأن یقع استحقاقها خالل المحتمل 

 .مدینا بقیمة المؤونة 685دائنا وحساب 

                                                           
، الطبعة الثانیة، دیوان المطبوعات الجامعیة، الجزائر، المحاسبة العامة أصول ومبادئ وفقا للنظام المحاسبي الوطني عاشور كتوش، )1(

  .165، ص 2000
  .76، ص 2011، الطبعة األولى، الجزائر، المعمقة وفق النظام المحاسبي الماليالمحاسبة عبد الرحمان عطیة،  )2(
  .173، ص مرجع سبق ذكرهالتیجاني أحمد بلعروسي،   )3(
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تخفیض  أومن حیث زیادة (خصوم جاریة  –المعالجة المحاسبیة للمؤونات  أن: تعدیل المؤونة - 2- 2- 3

 685في مؤونات الخصوم غیر الجاریة، مع مراعاة استخدام الحساب  رأیناتكون كما ) استخدام المؤونة أو

 .681 عوض

  االهتالكات: رابعا

الذاتي للمؤسسة وهي التي تمثل قیمة التدني السنوي ئیسي في التمویل تمثل االهتالكات عنصر ر       

الستثمارات المؤسسة فهي مخصصات لتعویض أصولها مستقبال، وقد یتدخل المشروع في بعض الحاالت 

لتمییز هذا النوع من التمویل أو لحفظه من أثار هبوط قیمة النقود وذلك بفرض طرق معینة لحساب أقساط 

  .)1( االهتالك

  أنماط االهتالكطرق و  - 1

االقتصادیة التي یدرها ذلك إن طرق اهتالك أي أصل هي انعكاس لتطور استهالك المؤسسة للمنافع     

   :)2( االهتالك عموما في ، حیث حدد النظام المحاسبي المالي طرقاألصل

 لألصل؛ النفعیةیقود إلى عبء ثابت على المدة االهتالك الخطي و  - 

 ؛)االهتالك التنازلي(متناقص على مدة األصل النفعیة الطریقة التناقصیة حیث تؤدي إلى عبء  - 

 ؛)االهتالك التصاعدي( زاید على مدة األصل النفعیةتؤدي إلى عبء مت) التدریجیة(الطریقة التصاعدیة  - 

 .طریقة وحدات اإلنتاج یترتب علیها عبء یقوم على االستعمال أو اإلنتاج المنتظر من األصل - 

                                                         ض الوعاء الضریبيدور االهتالكات في تخفی - 2

الخاضعة للضریبة بأن تطرح مصروف االهتالك عندما یتم  مؤسساتبقیام ال ةیضریبسمح اإلدارة الت      

 اإلدارةغالبا ما یتم تحدیدها من قبل احتساب الدخل الخاضع للضریبة، إال أن طریقة االهتالك المتبعة 

    ستخدام طرق االهتالكلغرض عدم السماح للشركات بتغییر الدخل الخاضع للضریبة با یةضریبال

ل على بالتالي تخفیض العبء الضریبي بالنتیجة، في معظم البلدان تنص قوانین ضریبة الدخالمتسارع، و 

التي تحددها هیئة الضرائب الئمة بإتباع الطریقة الم مؤسساتعادة تقوم الإتباع طریقة القسط الثابت، 

كما تقوم أیضا بإتباع الطریقة  د طرق االهتالك المتسارع لتخفیض العبء الضریبي،بعكسه تختار أحو 

  .)3( المناسبة لالهتالك لغرض التقریر في القوائم المالیة

                                                           
  .23ص ، مرجع سبق ذكره، فضیلة زواوي  )1(

  .66، ص مرجع سبق ذكرهلخضر عالوي ،   )2(

، الطبعة األولى، دار الثقافة للنشر واالعتراف واإلفصاح في التقاریر المحاسبیةمبادئ المحاسبة المالیة القیاس هادي رضا الصفار،   )3(

  .363، ص 2009والتوزیع، عمان، 
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  التمویل الذاتيدوافع : المطلب الثاني

معظم المؤسسات االقتصادیة الخاصة والعامة إلى التمویل الذاتي، إال أن بالنسبة للمؤسسات  تلجأ

مالي ومیزانیة ذاتیة، وهذا یعني أن یعود إلیها فائض نشاطها  ستقاللباالقتصادیة العامة یجب أن تتمتع ا

ذا الفائض من أصولها، بل وال یكفي أن یعتبر ه لیصبح من احتیاطها ویندمج في میزانیتها الذاتیة اإلنتاجي

 وبمعنى آخر أن تتمتع المؤسسة بإدارة مستقلة في اختیار وتنفیذ. أن تكون لها الحریة في استخدامهویجب 

ي خاصة بالمؤسسات بحد هذا هناك شروط داخلیة وخارجیة، أ خطط االستثمار الخاصة بها، إلى جانب

  :)1( ذاتها تتعلق بظروف السوق التمویلیة نوجزها فیما یلي

  الظروف الداخلیة: أوال

لحظة األصول النقدیة السائلة بالشكل  أيإن إتمام التمویل الذاتي یفترض أن یتوفر للمؤسسة في 

والقدر الالزمین لتحقیق احتیاجاتها ومتطلباتها االستثماریة، إال أن هذا بدوره یتوقف على الحجم المادي 

ألننا ) احتكار، شبه احتكار، منافسة(طاقته اإلنتاجیة، كما یتوقف أیضا على شكلها السوقي  أيللمؤسسة، 

نجد أن المؤسسات الكبیرة التي تستطیع أن تستفید من مزایا اإلنتاج الكبیر، كما یتضمن ذلك من توفیر في 

لى مواجهة نقابات العمال النفقات اإلداریة وامتصاص التغیرات التكنولوجیة ومعدل تشغیل مرتفع، والقدرة ع

ق وتحدید األجور، كما أن أوضاعها االحتكاریة ونسبة احتكاریة في أسواق التوزیع تمنحها القدرة على تسوی

  .ة معدالت األرباح لهذه المؤسساتوكلها عوامل تؤدي إلى زیاد منتجاتها باألسعار التي تحددها

  الظروف الخارجیة :ثانیا

إذ س المال، السائدة في السوق النقدیة وسوق رأبالظروف  بطریقة غیر مباشرةیرتبط التمویل الذاتي 

أسعار مناسبة للتوظیف تهدف مرونة هذه األسواق وقدرتها على تعبئة المدخرات وتقدیمها في صور و 

وبین نقصان اإلدخارات ) التمویل الذاتي(ومن المالحظ وجود ارتباط طردي بین نمو هذه الوسیلة  االستثماري

والسبب في لتوظیف االستثماري الطویل األجل وعدم توفیرها بالقدرة الالزمة، أو على األقل عدم استعدادها ل

وارتفاع معدالت التضخم وتناقص القوة  ت االستهالك في البلدان المتقدمةذلك یرجع إلى ارتفاع معدال

الشرائیة للنقود في البالد المتخلفة مما یدفع األفراد إلى تحویل أصولهم النقدیة إلى السلع والخدمات، إال أن 

من أهم العوامل التي ترتبط بنمو هذه الوسیلة في تمویل الموارد ارتفاع تكلفة االستثمار وبتالي تمتنع 

س المال، وخاصة إزاء تزاید خطر االستثمار وعدم من األسواق النقدیة وأسواق رأ راضالمؤسسات في االقت

                                                           
، مطبعة الدار الجامعیة للنشر، مصر، النقود والعالقات االقتصادیة الدولیةمحمد عبد العزیز عجمیة، مصطفى رشدي ذبیحة،   )1(

  .243، ص 1987
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التأكد من العائد المتحقق من هذا االستثمار نتیجة التقلبات التي تحدث في أسعار األوراق المالیة وأسعار 

 .السلع والخدمات

  

  ؤسسة االقتصادیةستخدامه على الماثر أحددات التمویل الذاتي، تكلفته و م: المبحث الثالث

ستخدامه على المؤسسة ات التمویل الذاتي، تكلفته وأثر امحددفي هذا المبحث سنحاول التطرق إلى       

  .االقتصادیة

  محددات التمویل الذاتي: المطلب األول

لتحدید التمویل الذاتي المراد تحقیقه من طرف المؤسسة یستحسن معرفة اتجاهات السوق وكذا نوایا 

جل تحدید ما إذا كان هناك تقدیر حالة تنمیة أو انسحاب فوري من السوق، تسمح أمسؤولي المؤسسة من 

ظ على المستوى االنخفاض، الحفا(هذه المعلومات تحدید مستوى االحتیاجات حسب تطور مستوى اإلنتاج 

  .)الحالي، التنمیة

  المكونات األساسیة للتمویل الذاتي: أوال

ساسیة لهذا التدفق المالي، وذلك ي یتوقف على دراسة المكونات األن تحدید مفهوم دقیق للتمویل الذاتإ

  :)1( حسب منظورین

والتدفقات المسددة، أي التمویل الذاتي هو ذلك الرصید المتبقي بین التدفقات المحصلة : منظور مباشر - 1

                       .استبعاد التدفقات الوهمیة المتمثلة في مخصصات االهتالك والمؤونات

المحقق من قبل  cash flowالتمویل الذاتي في شكل تدفق نقدي  حیث یظهر: منظور غیر مباشر - 2

ویتشكل التمویل الذاتي بواسطة عدة عناصر أساسیة تتضح من خالل المراحل التي نعرضها في  المؤسسة،

  ..  :الشكل التالي

  .مراحل تشكل التمویل الذاتي): 3-1(شكل رقم 

  

  

  

  

  

                                                           
  .241،  ص، مرجع سبق ذكرهف قریشيإلیاس بن ساسي، یوس  )1(

الموارد والتورید   تكالیف مدى التحكم في ،السیاسة التجاریة  

ةتوزیع القیمة المضافة على المتعاملین االقتصادیین  

القدرة على التمویل الذاتي 

 إجمالیة

 تشكیل القیمة المضافة

 لإلستغاللالفائض اإلجمالي 
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  241إلیاس بن ساسي، یوسف قریشي، مرجع سبق ذكره،  ص : المصدر

  :)1( یتضح من خالل الشكل السابق، كیفیة تكوین التمویل الذاتي وذلك تبعا للمراحل التالیة      

القیمة ینطلق من اإلیرادات التجاریة المحققة، حیث یغطي رقم األعمال االهتالكات الوسطیة لیكون مؤشر  - 

 المضافة؛

مؤشر القیمة المضافة یساعد في تحدید سیاسة التموین وعالقة المؤسسة بمقدمي الخدمات الخارجیة  - 

 والمقاولة بالباطن وقدرتها على التحكم في اهتالكاتها المباشرة؛ 

رصید القیمة المضافة المحقق في المرحلة السابقة، یوجه لتغطیة مصاریف المستخدمین ومصاریف  - 

 الضرائب والرسوم لیشكل الفائض اإلجمالي لالستغالل؛  

یعبر الفائض اإلجمالي لالستغالل عن أداء دورة االستغالل وقدرتها على تولید فوائض مالیة تساهم في  - 

 لمصاریف االستثنائیة والضرائب على األرباح؛تغطیة المصاریف المالیة وا

القدرة على التمویل الذاتي، هو النتیجة اإلجمالیة المحققة حسب المراحل السابقة وهو بمثابة المحصلة  - 

  .النهائیة للتدفقات المالیة الحقیقیة قبل توزیع األرباح

وهنا تبرز أهمیة تحقیق قدرة التمویل الذاتي تمكن المؤسسة من تسدید مستحقاتها اتجاه المساهمین 

  . والرصید المتبقي یمثل الفوائض المالیة المعاد استثمارها وهو ما یصطلح علیه بالتمویل الذاتي

  احتیاجات التمویل الذاتي: ثانیا

  :)2( اتي وهي كالتاليثالثة أنواع ممكنة الحتیاجات التمویل الذ هناك 

یخص هذا النوع من التمویل المؤسسات التي تشتغل داخل سوق یمتاز : )ت ذ أ(التمویل الذاتي األدنى  - 1

بتراجع مستمر، وتتمنى االنسحاب منه بصفة تدریجیة في هذه الحالة، یصل التمویل الذاتي إلى حده األدنى 

  .مخصصات االهتالكاتبسبب توزیع كل األرباح، ویبقى مشكال إال من 

                                                           
  .242، ص نفس الرجع السابق  )1(

  .94-93، ص ص 2010، دار هومة للطباعة والنشر والتوزیع، الجزائر، التسییر المالي للمؤسسةخمیسي شیحة،   )2(

)نشاطات إضافیة أخرى(سیاسة التمویل والتوظیفات المالیة   

 

 سیاسة االهتالكات والمؤونات

 سیاسة توزیع األرباح

 القدرة على التمویل الذاتي 

 التمویل الذاتي
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یخص هذا النوع من التمویل الذاتي المؤسسات التي ترغب في : )ت ذ ب(التمویل الذاتي للبقاء  - 2

  .بسبب استقرار السوق، أو عدم الشروع في تجاوز المستوى المطلوب لإلنتاجاالحتفاظ بمستوى ثابت 

في هذه الحالة یتمثل التمویل الذاتي في االهتالكات مضافا إلیها مبلغ تعویض التآكل النقدي بسب ارتفاع 

  .أسعار االستثمارات الالزمة

 

والحصول  اإلنتاجیةیخص المؤسسات التي ترغب الزیادة في طاقتها  :)ت ذ ن(التمویل الذاتي للنمو  - 3

على قسط هام من السوق، یتمثل هذا النوع من التمویل الذاتي في التمویل الذاتي للبقاء مضافا إلیه قسط 

  .التنمیة المرغوب فیه

  

  تكلفة التمویل الذاتي: المطلب الثاني

بالرغم من صعوبة قیاسها، إال أن المصدر یتمیز من األموال األخرى إن التمویل الذاتي له تكلفة كغیره 

  :عن غیره بما یلي

  من الناحیة الضریبیة: أوال

 :)1( یمكن إبراز تكلفة التمویل الذاتي من الناحیة الضریبیة فیما یلي

ة على األكبر منه معفي من الضریبة المباشر یعامل التمویل الذاتي معاملة ضریبیة خاصة، فالجزء 

ى كزیادة رأس وهو ما یمیز هذا المصدر عن المصادر الخارجیة األخر  )مخصصات االهتالك(األرباح 

هتالك من الربح لتحدید الوعاء الضریبي مما یجعله أقل تكلفة، ومن ناحیة أخرى المال، حیث یخصم اال

وهو ما یوضح وجود ازدواج ضریبي یتمثل في الضریبة على  التوزیعات لضریبة القیم المنقولةتخضع 

األرباح، ثم الضریبة على التوزیعات، مما یؤدي إلى فقدان جزء كبیر من التوزیعات، ومن مصلحة المساهم 

في ظل هذه الظروف إعادة استثمار هذه األموال بدال من توزیعها نظرا ألن الضریبة على األرباح الرأسمالیة 

  . ویبدو هذا االتجاه واضحا في ألمانیایبة على إیرادات القیم المنقولة ن الضر أقل بكثیر ع

جحا واالزدواج الضریبي یر الجانب األكبر من التمویل الذاتي  یتضح مما سبق أن اإلعفاء الضریبي

هذه ول على وبدال من فقدان جانب كبیر نتیجة توزیعها وال سبیل إلى بالحص حجز األموال بدال من توزیعها

ن التوزیع الكامل للتمویل سیؤدي إلى فقدان جانب كبیر منها في شكل ضرائب إ األموال من سوق المال،

                                                           
)1(

  .423 ، ص2002اإلسكندریة، مؤسسة شباب الجامعة للنشر،  ،اتالقرار  اتخاذاإلدارة المالیة مدخل عبد الغفار حنفي،  

  الخسارة الناجمة عن التآكل النقديتعویض + مخصصات االهتالكات= لفة التمویل الذاتي للبقاء تك

  قسط التنمیة المرغوب فیه+ تكلفة التمویل الذاتي للبقاء = تكلفة التمویل الذاتي للنمو       
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ونقص السیولة مما یرجح میل الشركات إلى تفضیل  وتحمل الشركة لنفقات زیادة المال یعاتعلى التوز 

  :التمویل الذاتي لسببین

  أقل تكلفة من المصادر األخرى الخاصة بحقوق إن الجزء من التمویل الداخلي المعفي من الضریبة - 

  س المال واألرباح المحتجزة؛الملكیة كزیادة رأ..

الفائض المحتجز یجنب الشركة فقدان جزء منها إذا ما تقرر توزیعه في شكل ضرائب  استثمارإعادة  - 

   .ونفقات..

  ةمن الناحیة االقتصادی: ثانیا

  :)1( التمویل الذاتي من الناحیة االقتصادیة فیما یلي تكلفة تكمن

المشكلة لیست في حجز األموال، وٕانما في تخصیصها فمن غیر المنطقي ربط كل مشروع أو اقتراح 

ویتم تمویله بقرض  %10ألن عائده السنوي  "أ" استثماري بمصدر تمویلي محدد، ألن هذا یعني قبول مشروع

ویتم تمویله عن طریق زیادة رأس المال حیث تكلفة  %14، واستبعاد المشروع ب عائده السنوي %8 تكلفته

  .ووفقا لذلك یتم قبول مشروعات ال تعطي عائد مناسب، حیث یتم تمویلها ذاتیا %18 هذه األموال

ب یقتضي المنطق أن تتم عملیة التخصیص وفقا لخطة أو برنامج استثماري وتمویلي ومراعاة التناس

  .بین العائد والخطر لكل مشروع، وتكلفة الخطر المالي، بحیث یتحقق التوازن بین العائد والتكلفة للبرنامج

فتنفد الشركة بعض االستثمارات سالبة العائد كإنشاء مطعم أو نادي أو مساكن للعاملین، ویعوض ذلك 

مقبوال بالمقارنة بتكلفة رات ككل بقیمها باستثمارات أخرى أكثر ربحیة، بحیث یكون العائد على االستثما

یتطلب ذلك وجود حجم معین من التمویل الداخلي لتمویل برنامج االستثمار على الرغم مما یبدو األموال، 

  فرصة ظاهریا أن ال تكلفة لهذه األموال، وهو اعتقاد خاطئ، فتكلفة هذه األموال ضمنیا تعادل تكلفة ال

       بدال  "ب"، "أ"ن عملیة التخصیص تنطوي على اختیار بدیل أو أكثر، فقبول المشروعات البدیلة، أل

فالعائد المفقود نتیجة عملیة ) في ظل القیود المالیة وأن هذه المشروعات لیست مانعة بالتبادل( "د"، "ج"من 

  .بصرف النظر عن مصدرها االختیار یمثل تكلفة الفرصة البدیلة، ویمثل ذلك معیارا لتخصیص األموال ككل

ي من الضریبة، بل قد منطقیا من مصلحة الشركات االستفادة من ذلك الجزء من التمویل الذاتي المعف

  .كبر من المسموح بیه ضریبیا وهو االتجاه الذي تنتهجه الشركات السویسریةتحتجز نسبة أ

المعفي من الضریبة له تكلفة ضمنیة تماثل تكلفة الفرصة  لص مما سبق أن التمویل الذاتينستخ

 :رباح المحتجزة واالهتالك كما یليالبدیلة، والتي  تبرز لحظة تخصیص األموال، حیث یتم معالجة تكلفة األ

                                                           
  .425، ص نفس المرجع السابق )1(
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 تكلفة األرباح المحتجزة - 1

المحتجزة هي  األرباحن ضمنیة تساوي التمویل بالملكیة أل المحتجزة تعد تكلفة األرباحب التمویلكلفة  إن

البدیل  أنحیث  المتاحة للتوزیع على المساهمین، وبتالي هي حق من حقوق المساهمین األرباحجزء من 

 األرباحكلفة  أندفع قیمتها نقدا للمساهمین من الناحیة العملیة، وبصورة عامة  األرباحعن احتجاز 

  :)1( العادیة لسببین باألسهمالمحتجزة اقل من كلفة التمویل 

  ؛ل وعند احتجازها ال تخضع للضریبةالموزعة تخضع للضریبة على الدخ األرباح إن: األول -

عند  أيمولة الوسطاء، أنفسهم یخضع لعالموزعة من قبل المساهمین  األرباحاستثمار  إعادة إن: الثاني -

الوسطاء عند  إلىمالیة في السوق المالي سیدفع المساهمون مبلغ  أوراقاالستثمار عن طریق شراء  إعادة

ال تخسر عمولة  فإنهاالمحتجزة  باألرباحتنفید عملیات االستثمار، بینما عندما تقوم الشركة بالتمویل 

المحتجزة اقل كلفة من التمویل  األرباحمن  المتراكمة األموالالتمویل باستخدام  أنإن ذلك معناه   .الوسطاء

 .أعاله إلیهاالعادیة الستبعاد كلفة الضریبة والعمولة المشار  باألسهم

  :لذلك تحسب تكلفة األرباح المحجوزة بنفس طریقة األسهم العادیة والمعادلة التالیة توضح ذلك

  

  

  

  :حیث

  الربح المتوقع لكل سهم: ر         

  معدل الضریبة: ض         

  سعر بیع األسهم: س         

 مخصصات االهتالك  - 2

إن مخصصات االهتالك كغیرها من األموال األخرى التي تحتجزها الشركة لها تكلفة تناظر تكلفة 

الفرصة البدیلة، ففي ظل افتراض ثبات أسعار األصول، فان هذه األموال ال تبقى عاطلة وٕانما یعاد استثمارها 

، فمن الناحیة Lohman – ruchtiفي استثمارات أخرى مما یؤدي إلى نمو هذه األصول وهو ما یعرف بأثر 

النظریة تخصص هذه األموال إلعادة التكوین التدریجي لألصول والمحافظة على القوة اإلیرادیة للشركة، ومن 

                                                           
، 2007الطبعة األولى، دار المیسرة للنشر والتوزیع والطباعة، عمان،  ،مقدمة في اإلدارة المالیة المعاصرة  كامل درید آل شبیب،  )1(

  .324- 323ص 
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ت التوسعیة بجانب الناحیة العملیة تستخدم هذه األموال بصفة خاصة في الشركات النامیة لتمویل االستثمارا

األموال عاطلة حتى لحظة اإلحالل وٕانما یعاد استثمارها في  تبقى هذه حاللیة، حیث الاالستثمارات اإل

         حاللیة من األموال الحاضرة من اهتالك األصول الیة، ویتم تمویل االستثمارات اإلأصول رأسم

الثابتة، ویستكمل النقص من المصادر األخرى أي أن أموال االهتالك تخصص لتمویل استثمارات توسعیة 

حاللیة، حیث اضرة من االهتالك االستثمارات اإلففي الشركات النامیة تتجاوز األموال الح.، وال تبقى عاطلة

فإعادة استثمار هذه األموال بمعدل عائد سنوي یساوي تكلفة . یستخدم الفائض في تمویل استثمارات توسعیة

ایة العمر الفرصة البدیلة، یمكن الشركة من الحصول على مبلغ اكبر من االستثمار األصلي في نه

االفتراضي لألصول الرأسمالیة،  ویتضاعف هذا األثر بزیادة الفترة أو باستخدام طریقة االهتالك المتناقص 

  : كما یلي )04(وهو ما یوضحه الشكل رقم  .)1( بدال من قسط االهتالك الثابت

  

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

  االهتالك أموال...................

   االستثمار........................................................................................

  اإلحالل........................................................................................

  

  

  

  

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

  

سنة، وفي خالل  "ن"، حیث العمر االفتراضي هو "أ" المبدئين االستثمار یتضح من خالل الشكل بأ.......

هذه الفترة یحسب االهتالك على االستثمارات األصلیة واإلضافیة حیث یعاد استثمار هذه األموال، وفي 

حیث یتضح أن مجموع مخصصات االهتالك اكبر من االستثمار  ایتها تهتلك االستثمارات األصلیة،نه

حاللیة مخصصات االهتالك لالستثمارات اإل ، وهو ما یوضح تجاوز"أ" المبدئي واقل من إجمالي االستثمارات

  .∞ إلى "ن" وتمویلها الستثمارات إضافیة عندما تؤول

                                                           
  .280، ص مرجع سبق ذكره، عبد الغفار حنفي  )1(

 أ
 االهتالك

 ن

 السنوات

 .248عبد الغفار حنفي، مرجع سبق ذكره، ص  :المصدر

  تطور االستثمارات اإلحاللیة على مدار العمر اإلنتاجي: )4-1(شكل رقم ..
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  االقتصادیةاثر استخدام التمویل الذاتي على المؤسسة  :المطلب الثالث

  :ینطوي التمویل الذاتي على العدید من المزایا والعیوب من أهمها ما یلي...

 مزایا التمویل الذاتي: أوال

  :)1( یلي مامن أهم المزایا التي یتمیز بها التمویل الذاتي 

 المتوسطة التي یصعب علیها الحصول على أموال من مصادر أخرى؛و أهم مورد في المؤسسات الصغیرة  - 

 استخدام األرباح المتحققة في تمویل المؤسسات یمنحها االستقاللیة النسبیة وحریة الحركة، فاستخدام جزء - 

الخارجیة ..من األرباح المحتجزة في شكل احتیاطي غیر معلن یعفي المؤسسة من اللجوء إلى أعباء القروض 

االحتیاجات ..وما یتبعها من شروط تسدید وفوائد، ویصبح لدى المؤسسة رصید نقدي مناسب لواجهة 

 المتعددة والمتغیرة من األموال؛

زیادة مقدار الربح المحتجز في المؤسسة یعطیها قدرة كبیرة على زیادة حق الملكیة فیمكنها من رفع مقدار  - 

 االستثمارات؛

 اه البنوك والمؤسسات المالیة؛االستقاللیة اتج - 

 السرعة في اتخاذ قرار االستثمار، فهي ال تحتاج إلى مفاوضات وال عقود وشروط أخرى؛ - 

 ؛تحقق االستثمارات بأقل تكلفة ممكنة، وتتفادى المخاطر المالیة عند الضائقة المالیة - 

  ).رهون(یعطي للمؤسسة حریة اكبر في اختیار االستثمارات دون قید أو ضمانات - 

  عیوب التمویل الذاتي: ثانیا

         والتي نوجزها واألخطارنه ال یخلو من العیوب ي یتمتع بها التمویل الذاتي إال أرغم المزایا الت    

  :)2( یلي فیما

یرى البعض أن األموال الناتجة عن التمویل الذاتي لیس لها أي تكلفة، لهذا تلجأ بعض المنشآت إلى  -   

توظیفها في استثمارات ذات ربحیة ضعیفة، مما ینتج عنه في النهایة سوء استخدام الموارد المالیة ..

 ؛للمؤسسة..

  بیرة ألنه عادة ماال یكفي لتغطیةیكون التمویل الذاتي عائقا لتطور المنشاة عند ما تعتمد علیه بصورة ك -   

لقروض الخارجیة وٕاما االستثمار بقدر األموال كل االحتیاجات المالیة، فیتوجب علیها إما اللجوء إلى ا..

  ؛المتاحة له وبتالي تفویت الفرصة..

                                                           
  .178، ص 2004دیوان المطبوعات الجامعیة للنشر والتوزیع، الجزائر، ص،  ،التسییر الماليمبارك لسلوس،   )1(
  .33-32، ص ص مرجع سبق ذكرهأحمد بوراس،  )2(
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إن تدعیم سیاسة التمویل الذاتي عن طریق تعظیم أقساط االهتالك في السنوات األولى یؤدي إلى زیادة  -   

  المستهلك وكذاتكلفة السلع المنتجة التي من شئنها تؤدي إلى ارتفاع األسعار والذي یكون على حساب ..

 انخفاض تنافسیة المنشاة في السوق؛..

  یعتبر التمویل الذاتي حافزا للعمال لزیادة إنتاجیاتهم حیث أنهم قد یحرمون من موارد مالیة كانت توجه ال -   

، مما ینعكس سلبا على األسعارللتوزیع مما یضعف من القدرة الشرائیة لهم، خاصة عند ارتفاع مستوى ..

  ومنه على المنشأة، حیث تنخفض إنتاجیتها؛ األداء..

االعتماد المفرط على هذا النوع من مصادر التمویل یؤدي إلى النمو البطيء وحرمان المنشاة من  - 

 االستفادة من الفرص االستثماریة المربحة؛..

  با ماال یتمیز التمویل الذاتي في المنشاة الصغیرة والمتوسطة باعتماده على مدخرات صغیرة جدا غال - 

جل تغطیة نفقاتها المختلفة، وتتجلى المشكلة التمویلیة خاصة لمنشات من أتكفي لمواجهة احتیاجات هذه ا..

إذا  مناسبة أو.لهذه المنشآت إذا تعرضت إلى مشاكل سیولة نتیجة عدم قدرتها على بیع منتجاتها في فترة..

  .تحتاجهافوجئت بارتفاع شدید في أسعار المواد األولیة التي ..

 الموزعة األرباححول قدرة التمویل الذاتي و  أساسیات: المبحث الرابع

والذي على المالك  األرباحالتمویل الذاتي هو ذلك الجزء المتبقي من قدرة التمویل الذاتي بعد توزیع       

  :وفي هذا المبحث سنبحث في العناصر التالیة. استثماره إعادةجل یبقى تحت تصرف المؤسسة من أ

 قدرة التمویل الذاتي؛ -    

 .الموزعة األرباح -    

  قدرة التمویل الذاتي: المطلب األول

تتمثل قدرة التمویل الذاتي في الفرق بین مجموع اإلیرادات المحتمل تحصیلها ومجموع التكالیف 

  .للخزینة ولیس حقیقي المحتمل تسدیدها وتعبر عن فائض محتمل

  تعریف قدرة التمویل الذاتي: أوال

   :یلي هناك عدة تعاریف لقدرة التمویل الذاتي نذكر منها ما

قدرة التمویل الذاتي هي عبارة عن الموارد الداخلیة الناتجة عن المعامالت المسجلة  : "التعریف األول

  . )1( " كإیرادات ونفقات خالل الفترة التي هي تحت تصرف المؤسسة

                                                           
(1)

  Christian Zambotto Et Mireille, Gestion Financière , Dunod,7é�� Edition, P 20. 
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    التدفق النقدي المحاسبة یقیس قدرة الشركة على تولید الموارد المستدامة وتمویل "هي : التعریف الثاني

  .)1( " نموها

تلك الموارد التي تحصلت علیها المؤسسة بفضل نشاطها العادي بغض النظر عن  "هي : التعریف الثالث

ویكون هذا التمویل ، ٕاعانات االستثمارو  االستثمارات المتنازل عنهاائج العملیات االستثنائیة الخاصة بنت

، كما یمكن استخدام القدرة على التمویل الذاتي في تمویل )شراء أو إنتاج هذه االستثمارات( بطریقة مباشرة 

  .)2( " مال العاملالزیادة في االحتیاج في رأس ال

   :یلي خلص ماتمن خالل هذه التعاریف نس      

 ؛من أجل تمویل استثمارات جدیدة) ذاتي(قدرة التمویل الذاتي مصدر داخلي  - 

  ؛قدرة التمویل الذاتي هو عبارة عن فائض نقدي أو تدفق نقدي - 

، كما یمكن استخدام القدرة على التمویل الذاتي في لتمویل في التمویل بطریقة مباشرةیمكن استخدام قدرة ا - 

  .أس المال العاملتمویل الزیادة في االحتیاج في ر 

 طرق حساب قدرة التمویل الذاتي : ثانیا

   واإلیرادات التكالیف أنواعمن المهم التفریق مابین و  طریقتینالذاتي من خالل تحسب قدرة التمویل 

  : يیل كما

  .الفرق بین أنواع التكالیف واإلیرادات): 5-1(الشكل رقم 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

                                                           
(1)

   Mondher Bellalah, Gestion Financiére, 2é��Edition, Economica,Paris, P 62. 

  .104، ص 2013، دار هومة للطباعة والنشر والتوزیع، الجزائر، المالیة اإلدارةالتسییر المالي خمیسي شیحة،   )2(

Les produits   اإلیرادات 

تكالیف تدفع 

Décaissable 

تدفع  تكالیف ال

Non décaissable 

 إیرادات تحصل

Encaissable 

 

 إیرادات ال تحصل

Non encaissable 
 

Les charges التكالیف 

وهي إیرادات یتم 

تحصیلها فعال في 

خزینة المؤسسة مثل 

المبیعات واإلیرادات 

  وغیرها المالیة

 

تحسب وهي إیرادات 

ولكن ال یتم 

تحصیلها فعال مثل 

استرجاع على 

  خسائر القیمة

 

وهي تكالیف 

تحسب ولكن ال 

ینتج عنها خروج 

فعلي لألموال مثل 

 االهتالكات 

وهي التكالیف التي ینتج 

عنها خروج فعلي 

لألموال من خزینة 

المؤسسة مثل 

  المشتریات، األجور
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Source: Béatrice Et Francis Grandguillot, Analyse Financière, 5é��Edition, Gualino Editeur, 

paris, 2008, p 62. 

  

  :التمویل الذاتي هي الفرق ما بین وعلیه قدرة

  

  

  الذاتي بطریقة الطرححساب قدرة التمویل  - 1

انطالقا من الفائض الخام لالستغالل ) CAF(من خالل هذه الطریقة یمكن حساب قدرة التمویل الذاتي 

)EBE(وعلیه .، الناتج عن نشاط مؤسسة اقتصادیة ما خالل سنة محاسبیةCAF   وفق هذه الطریقة تحسب

    :)1( كما یلي

   الفائض الخام لالستغالل+ 

  االستغاللتحویل تكالیف + 

  نواتج وتكالیف أخرى لالستغالل ) - (+ 

  حصص نتیجة العملیات المشتركة  )- (+ 

  )باستثناء استرجاع المؤونات ( نواتج مالیة  +

  )المؤونات باستثناء مخصصات االهتالكات و (  أعباء مالیة - 

باستثناء نواتج التنازل عن االستثمارات، إعانات للحیازة على استثمارات المحولة لنتیجة ( نواتج استثنائیة  +

  )االستغالل، المؤونات المسترجعة

       باستثناء القیمة المحاسبیة لالستثمارات المتنازل عنها، مخصصات االهتالكات(تكالیف استثنائیة  -

  )والمؤونات االستثنائیة

  شاركة المستخدمینم - 

  ضریبة على األرباح - 

   CAFقدرة التمویل الذاتي = 

                                                           
(1)

 Alian Fayel Et Daniel Pernot, Comtabilité Génerale De L’entreprise, 14é��Edition, Dunod, Paris, 2004, P 403. 

CAF = اإلیرادات المحصلة)produits encaissables (–  التكالیف المدفوعة)charge décaissables(  



اإلطار المفاهیمي العام للتمویل الذاتي.................................................................... :..الفصل األول  

 

 
34 

مفسرة لمختلف مكونات قدرة التمویل الذاتي إال أنه نها مبسطة و تتمیز هذه الطریقة التنازلیة في كو 

یعاب علیها صعوبة حسابها، وذلك راجع لكثرة العناصر المتداخلة في إیجاد قدرة التمویل الذاتي وفقا لهذه 

  .)1( الطریقة

   méthode additive) الطریقة التصاعدیة ( اب قدرة التمویل الذاتي بطریقة الجمع حس - 2

تعتبر هذه الطریقة األكثر استخداما من طرف المحللین المالیین حیث یتم حساب قدرة التمویل الذاتي 

CAF (2) یلي التصاعدیة كماعروفة بالطریقة وفق هذه الطریقة انطالقا من النتیجة الصافیة و الم:  

  النتیجة الصافیة+ 

  والمؤوناتاالهتالكات مخصصات  +

  االهتالكات )و/أو(استرجاع المؤونات  -

  المتنازل عنها لألصولالقیمة المحاسبیة الصافیة  +

  الثابتة األصولالتنازل عن  إیرادات -

  حساب النتیجة إلىاالستثمار المحولة  إعانات -

  CAFقدرة التمویل الذاتي = 

وتعتبر هذه الطریقة أكثر سهولة من الطریقة التنازلیة و تسمح لمستخدمیها بالحصول على النتیجة في 

  .)3( أقصر وقت إال أنه یعاب علیها عدم التفصیل في قدرة التمویل الذاتي

  

 الموزعة األرباح: الثانيالمطلب 

الشركة  أسهمالمساهمون كمردود على استثماراتهم في الموزعة التدفق النقدي الذي یتلقاه  األرباحتمثل 

ویتوقعه العدید من المساهمین على التي یحملونها، إن هذه األرباح الموزعة تمثل دخال جاریا ینتظره 

  .استهالكهم الجاري ممن السلع والخدمات

  تعریف قرار توزیع األرباح: أوال

توزیع األرباح قیام المنظمة بتوزیع هذه األرباح على المساهمین و ذلك إما في شكل  یقصد بقرار "

حیث یؤثر قرار توزیع األرباح تأثیرا كبیرا وفعاال على العدید من المجاالت، المالیة .نقدي أو في شكل أسهم

                                                           
  .4ص  مرجع سبق ذكره،، محمد شعبان )1(

(2)
 Annaick Guyvarch, Arnaud Thauvron, Finance,  Editions Foucher, France, 2009,  P205. 

 .4 ، صمرجع سبق ذكرهمحمد شعبان،    )3(
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باإلضافة للمنظمة  اليتكلفتها على الهیكل المثر على تدفق األموال وسیولتها و بالمنظمات المعاصرة، حیث یؤ 

  .)1( "إلى تأثیره على اتجاهات المستثمرین مستقبال نحو عملیات االستثمار المختلفة

  العوامل المؤثرة على توزیع األرباح: ثانیا

  :)2( توجد العدید من العوامل التي تؤثر في قرار توزیع األرباح، یتمثل أهمها فیما یلي.......

 واستقرار التداول على أسهم الشركةالتأثیر على قیمة السهم  - 1

تستخدم الشركات عادة وسائل متعددة بهدف جذب المستثمرین ومن هذه الوسائل توزیع األرباح .    .  

بهدف تحقیق المنافسة مع الشركات، مما یتطلب من الشركة أن تحدد مقدار العائد على أسهمها بمعدل قلیل 

    وخاصة المماثلة والعاملة أي في نفس القطاع حتى تتمكن عن معدل السهم بالشركات األخرى بالسوق 

  . من المنافسة

س كلفة رأ/ عائد السهم = ليإن عملیة توزیع األرباح تؤدي إلى المحافظة على قیمة السهم بالسوق الما

هذه وسیاسة التوزیع ..دج10= ن قیمة السهم فإ 1وعائد السهم  %10س المال ن كلفة رأأفإذا فرضنا .المال،

  .تحافظ على استقرار المستثمرین والتصاقهم في سهم الشركة وعدم البحث عن بدائل أخرى

  الشروط القانونیة - 2

تقوم بعض الدول ومن خالل التشریعات الخاصة بالشركات أو التداول في السوق المالي بتنظیم عملیة .     

نه ال یجوز للشركة أن تستخدم المثال أ احد هذه الشروط على سبیلتوزیع األرباح وتحدیدها بشروط، ومن 

جزء من رأس المال المدفوع لتوزیع األرباح وال یجوز للشركة توزیع األرباح إذا كانت فاقدة المالءة المالیة 

ن توزیع األرباح یضر في مصلحة الدائنین وقد فة على اإلفالس أي أن مطلوباتها أكبر من أصولها ألومشر 

اظ الشركة بنسبة معینة من األرباح الصافیة بصیغة احتیاطیات وقد تستخدم تشترط بعض التشریعات احتف

  .ي أو تأجیل دفع الضریبة المستحقةسیاسة توزیع األرباح للتهرب الضریب

كما أن بعض المصارف تفرض شرط عدم توزیع األرباح المحتجزة في حالة االتفاق على القرض 

، وٕاذا كانت میزانیتها تحتوي على ذلك فال تسمح هذه القیود بوجودها في المركز المالي وعند إقرار القرض

 .القرض التي تسبق وأن احتجزت قبل عملیة منح بتوزیع األرباح

 

  

                                                           
  .208-207، ص ص 2008، المكتبة العصریة، مصر، اإلدارة المالیة مدخل التحول من الفقر إلى الثراءأحمد محمد غنیم،   )1(
  .228 -227 ، ص ص2010دار الیازوري العلمیة للنشر والتوزیع، عمان،  ،إدارة مالیة الشركات المتقدمةكامل درید آل شبیب،    )2(
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  سیاسة الشركات بمعدالت النمو واستقرار األرباح - 3

الموارد إذ تحتاج الشركة في حالة وجود خطة إلى رفع معدالت النمو في استثماراتها إلى المزید من        

المالیة، مما یجعلها تحتجز نسبة كبیرة من األرباح كونها وسیلة  سهلة للتمویل ومنخفضة التكالیف مقارنة 

باألسهم العادیة، ومن جهة أخرى قد یؤدي هذا اإلجراء إلى إضعاف المركز المالي للمالك وتعرض قسم 

شركة بین سنة وأخرى فتفضل الشركة وفي حال تقلب أرباح ال .كبیر للخسائر نتیجة انخفاض قیمة السهم

احتجاز أرباح كبیرة عند تحقیق أرباح عالیة لمواجهة توزیع األرباح في السنوات القادمة بهدف اعتماد سیاسة 

  .مستقرة في توزیع األرباح

  : )1( یتم إتباعها في توزیع األرباح وهي كما یليذ أن هناك سیاسات إ      

حسب هذه السیاسة فان المنشأة تحافظ على نسبة ثابتة من األرباح الموزعة : نسبة توزیعات ثابتة - 1- 3

وعلى الرغم من ثبات نسبة التوزیعات فإن مبلغ التوزیعات یتغیر من سنة إلى أخرى، وذلك  %20سنویا مثال 

 .بسبب تغیر صافي الربح من سنة إلى أخرى

توزع مبلغا محددا وثابتا لكل سهم من سنة حسب هذه السیاسة فإن المنشأة  :مبلغ توزیعات ثابت - 2- 3

ألخرى، ویمكن لمبلغ التوزیعات أن یزید أو یقل فقط إذا اقتنعت اإلدارة بأنه ال یمكن المحافظة على المستوى 

 .الحالي للتوزیعات في ظل التوقعات القائمة

دفع توزیعات  خالل فترات زمنیة محددة خالل العام، مع :منخفضة القیمة أرباحدفع توزیعات  - 3- 3

إضافیة في نهایة العام إذا حققت المنشاة أرباحا عالیة وتهدف هذه السیاسة إلى خلق االنطباع لدى المستثمر 

بان التوزیعات لیست متكررة أو منتظمة، غیر أن هذا الهدف ربما یكون من الصعب تحقیقه إذا توقع 

  .المستثمر دفع التوزیعات بصورة منتظمة

  وتوفیر السیولة النقدیة معدالت التضخم - 4

في حال وجود معدالت تضخم مرتفعة فإن مخصصات االهتالك تصبح غیر كافیة الستبدال األصول       

المهتلكة، وهذا یؤدي إلى أن تتبع اإلدارة العلیا أسلوب احتجاز األرباح حتى تتمكن من تجدید أصولها 

السیولة النقدیة فكلما ارتفعت نسبة األرباح المحتجزة  وكذلك األمر لتوفیر..والمحافظة على قدرتها اإلنتاجیة

كلما توفر للشركة السیولة  النقدیة مما یؤدي إلى ارتفاع قدرتها في تخفیض النقص بالسیولة النقدیة عند 

تعاني من صعوبة في الحصول على ، وفیما یتعلق بالشركات التي استبدال أصولها المستهلكة بأصول جدیدة

وكذلك االحتجاز یؤدي ارتفاع القدرة االئتمانیة أو المالءة ..أو بإصدار السندات االقتراضبالتمویل سواء 

                                                           
   .265، ص 2013، إثراء للنشر والتوزیع، الطبعة الثالثة، الریاض، مبادئ اإلدارة المالیةفایز تیم،   )1(
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المالیة للشركة ألنه یؤدي إلى رفع إجمالي حقوق الملكیة في هیكل رأس المال وبتالي یسهل على الشركة 

  .االقتراض في أي أصل

  ثر وتؤثر في عملیة توزیع األرباحالفئات التي تتأ: ثالثا

  :)1( هناك فئتین تتأثر وتؤثر في عملیة توزیع األرباح نوجزها فیما یلي      

كبر كمیة من صافي ة توزیع األرباح إلى احتجاز أاإلدارة العلیا التي تهدف من سیاس: الفئة األولى - 1

 .األرباح المتحققة بهدف اعتمادها كمصدر تمویل سهل وتحت الید لالستمارات مستقبال

  :المساهمین مالكي األسهم ونستطیع أن نقسمهم إلى قسمین: الفئة الثانیة - 2

دخل (ائدكبر كمیة من األرباح الموزعة ألنها تشكل عو مساهمین الراغبین في الحصول على أصغار ال - 

 یستخدم في معیشتهم؛) جاري

  :كبار المساهمین وهم فئة أصحاب األموال الكبیرة وهؤالء ینظرون إلى توزیع األرباح بمنظارین - 

كبر من معدل العائد على االستثمار بالسوق فإنهم بهذه العائد على االستثمار في الشركة أإذا كان معدل  - 

 ؛الحالة یفضلون احتجاز األرباح

صغر من معدل العائد على االستثمار بالسوق فإنها ل العائد على االستثمار بالشركة أفي حالة كون معد - 

  .تفضل توزیع األرباح..

من  وهذا یبین لنا مدي تأثر سیاسة توزیع األرباح على انتقال األموال وجذب المستثمرین والمساهمین.......

وهناك مجموعة من اإلجراءات یجب .).قد نضیف تأثیرات سیاسة توزیع األرباحهنا .(خالل شراء وبیع األسهم

  : )2( أن تتخذ لتوزیع األرباح یمكن تقسیمها إلى أربعة مراحل رئیسیة هي

وهو تاریخ اجتماع مجلس إدارة المنشأة  واتخاذ : Déclaration dateتاریخ اإلعالن عن توزیع األرباح  -

 .القرار بتوزیع األرباح على المساهمین

وهو التاریخ التي تظهر فیها قائمة  :Date of record تاریخ ظهور أسماء المساهمین في السجالت -

بأسماء المساهمین الذین یحق لهم الحصول على توزیعات األرباح، وبناء علیه فان نقل ملكیة السهم بعد هذا 

 .التاریخ ال یؤهل المالك الجدید للحصول على هذه التوزیعات

                                                           
)1(

  .206-205ص  ص، مرجع سبق ذكره، ادارة مالیة الشركات المتقدمةبیب، شل آ درید كامل  

  .264-263ص  صمرجع سبق ذكره، فایز تیم،   )2(
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وهو تاریخ انتهاء حق المساهم الجدید في الحصول : Ex- dividende dateتاریخ التوزیعات السابقة  -

األسماء في عمل سابقة على تاریخ ظهور  أیام 4 ، وعادة ما یحدد هذا التاریخ بــاألرباحعلى توزیعات 

  .بعة فال یحق للمساهم الجدید الحصول على التوزیعاتاألر  السجالت، فإذا انتقلت ملكیة السهم خالل األیام

لحصول على شیكات وهو التاریخ الذي یمكن للمساهم فیه ا: payment date  تاتاریخ دفع التوزیع -

  .أو یتم فیه إرسال الشیكات بالبرید للمساهمین األرباح الموزعة
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  :األول خالصة الفصل

في األرباح التي تم  یتمثل  مفهوم التمویل الذاتي الذي حاولنا من خالل الفصل األول التعرض إلى       

دینامیكیة التمویل الذاتي في المؤسسة  إلى ةضافباإلاحتجازها من طرف المؤسسة بغرض تغطیة احتیاجاتها، 

المتمثلة في هدفي البقاء والنمو وهو المغزى من وأهدافه االقتصادیة من خالل إبراز سیاسة التمویل الذاتي 

إلى مختلف مصادر التمویل الذاتي المتمثلة في  الفصل ا، كما تعرضنا ضمن هذاقتصادیة وجود أي مؤسسة

كل من االحتیاطات بمختلف أصنافها بدءا بالقانونیة ثم النظامیة ثم المنظمة إضافة إلى االحتیاطات 

االختیاریة ، بینما المصدر األخر ال یختلف كثیرا عن االحتیاطات باعتباره یعتمد هو األخر على إیرادات 

األرباح المحتجزة والتي ال تكون إال بتحقیق المؤسسة لنتیجة موجبة في نهایة السنة أال وهي المؤسسة 

مالیة،أما المصدرین اآلخرین فیتمثالن في مخصصات االهتالكات والمؤونات، إذا أن مخصصات ال

االهتالكات تساهم في التمویل الذاتي من خالل الوفرات الضریبیة التي تمنحها للمؤسسة االقتصادیة وذلك 

ا المؤونات فتساهم بینممن الوعاء الخاضع للضریبة، ) مجموع أقساط االهتالك السنویة(بعد خصم تكالیفها 

الجاریة وغیر ( في التمویل الذاتي انطالقا من المؤونات القانونیة ثم مختلف أصناف المؤونات األخرى

ثم بعدها تعرضنا إلى محددات التمویل الذاتي، ثم كیفیة حساب تكلفته وبعدها قمنا بإبراز أثر  ،)الجاریة

نا إلى قدرة التمویل الذاتي والتي تعبر عن الفائض استخدامه على المؤسسة االقتصادیة، وفي األخیر تطرق

، مع تقدیم أهم العوامل المؤثرة في سیاسة توزیع األرباح انطالقا من الشروط النقدي الناتج بعد توزیع األرباح

     .القانونیة لتوزیع الربح مرورا بنسب ومبالغ التوزیعات وصوال إلى عاملي السیولة والتضخم

 

  

  

 



 

 

طبیعة االهتالك: الثانيالفصل   

  .الثابتة القابلة لالهتالك األصول :المبحث األول

  ماهیة االهتالك: المبحث الثاني

  كیفیة اختیار طریقة االهتالك واثرها على التمویل الذاتي المبحث الثالث
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  :الثاني تمهید الفصل

نتیجة االستخدام المستمر لألصول الثابتة في العملیة اإلنتاجیة فإنه سیأتي الوقت الذي تصبح فیه هذه 

األصول غیر صالحة االستعمال، وتختلف هذه األصول فیما بینها من حیث الصنف والعمر اإلنتاجي وكذلك 

ة نتیجة االستخدام  من حیث تكلفة األصل لها، ویسمى النقص التدریجي الذي یلحق باألصول الثابت

تستطیع المؤسسة شراء تثبیتات جدیدة لتعویض األصول التي اهتلكت  األخیرةباالهتالكات، وبواسطة هذه 

كلیا وأصبحت غیر صالحة لالستعمال، لهذا تعتبر االهتالكات من أهم مصادر تمویل التثبیتات وسنحاول 

  :حث التالیةالتعرف على االهتالكات في هذا الفصل من خالل عرض المبا

 األصول الخاضعة لالهتالك: المبحث األول. 

 ماهیة االهتالك: المبحث الثاني. 

 االهتالك وأثرها على التمویل الذاتي ةقیكیفیة اختیار طر : المبحث الثالث.  
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  القابلة لالهتالك صول الثابتةاأل: المبحث األول

لى عن مجموعة الوسائل االقتصادیة التي اقتنتها المؤسسة بغرض الحصول ع األصول الثابتةتعبر 

ي المساعدة ف استعمالهامن خالل ویكون ذلك باستخدامها في العملیة اإلنتاجیة  منافع اقتصادیة مستقبلیة منها

التي وسنتناول في هذا المبحث مفهوم األصول الثابتة، إضافة إلى مختلف الوسائل واألسالیب . على ذلك

  .هذه األصول وكیفیة تحدید تكلفتهاوأیضا عرض األقسام الرئیسیة لتستخدم في الحصول علیها، 

  هتالكاألصول القابلة لال اهیةم:  المطلب األول

تتمیز األصول المتداولة بسهولة  حیث  ،في طبیعتها عن األصول المتداولةتختلف األصول الثابتة       

  .بینما األصول الثابتة تتمیز أنها تستخدم للعدید من السنوات المالیة ،)مثل المخزونات(تحویلها إلى نقدیة 

 القابلة لالهتالكالثابتة تعریف األصول   :أوال

  : القابلة لالهتالك على عدة تعاریف نذكر منها ما یليتشمل األصول       

بأنها تلك األصول التي تستخدم من قبل  " اسبین القانونیین بانجلترا وویلزعرفها معهد المح: التعریف األول

 .)1( " الوحدة االقتصادیة بقصد الحصول علي إیراد ولیس بقصد بیعها خالل دورة النشاط الواحدة

أو التي تقع تحت حیازتها، بهدف  األصول التي تقیمها المؤسسة "ة هي األصول الثابت :التعریف الثاني

نة تستخدم األصول الثابتة في أكثر من سو  لعملیاتاستخدامها في العملیات اإلنتاجیة أو المساعدة في هذه ا

   Capital  تسمى أثمان شراء أو امتالك األصول الثابتة بالمصاریف الرأسمالیةمالیة أو عدة فترات محاسبیة و 

Expenditur من سنة واحدة ودائما ینتج عن هذه المصاریف  ألكثر للمؤسسة إیرادامصاریف تحقق  ألنها

  .)2( " اإلنتاجيبطول العمر  أوثابتة تتصف بطول البقاء  أصول

ولذلك تتوزع قیمتها على مدار مدتها مؤسسة لمدة تفوق الدورة الواحدة أصول تراقبها ال "هي  :التعریف الثالث

  .)3( " النفعیة

  ةتالثاب خصائص األصول: ثانیا

  :)4( وارد ذات ثالث خصائص أساسیة تشملتتصف األصول الثابتة بأنها م

  المحتوى المادي؛الوجود و 

                                                           
(1)  http://ksaaccounting.your-talk.com/t97-topic. Consulté Le 13/05/2017 à 11:45H.    

، ص ص 2008، الطبعة األولى، مؤسسة الوراق للنشر والتوزیع، عمان، علم المحاسبةأساسیات مبادئ و سلیمان مصطفى الدالهمة،   )2(

295-296 .  
  .10، ص2012، نومیدیا للطباعة والنشر والتوزیع، الجزائر، لتسییر المالي والمحاسبيحمود رابحي، ا   )3(

  .352ص  ،مرجع سبق ذكره، رهادي رضا الصفا    )4(
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 تستخدم في العملیات ونشاط األعمال؛ 

 لیس في النیة بیعها إلى العمالء.  

 مصادر وأسالیب الحصول على األصول الثابتة: ثالثا

   :یلي خاللها الحصول على األصول الثابتة ومنها ماهناك عدة مصادر وأسالیب یتم من  

ویتم  استخداما في الحیاة العملیة،عا و ویعتبر هذا األسلوب من أكثر األسالیب شیو  :أسلوب الشراء - 1

   :)1( هماألسلوب من خالل مصدرین رئیسیین و تحقیق هذا ا

 ؛)االستیراد( الشراء الخارجي  مصدر

  .مصدر الشراء المحلي

االختالف المحاسبي بین هذین المصدرین هو في تحدید وحصر عناصر التكالیف الملحقة بعملیة إن       

 ،الشراء إذ نستطیع القول بأن عناصر التكالیف تتحدد في المصدرین طبقا لعناصر تكالیف عملیة الشراء

  .سواء كانت من السوق المحلیة أو من السوق الخارجیة

، فإن تكلفته في هذه الحالة بإنتاج األصل بصورة ذاتیة لمؤسسةقیام ا في حال :أسلوب التصنیع الذاتي - 2

وال شك أن تحدید تكلفة المواد واألجور المستخدمة  ألجور والتكالیف الصناعیة األخرىتتضمن تكلفة المواد وا

ولكن  ألصلال تمثل مشكلة كبیرة للمحاسب حیث یمكن تحمیلها مباشرة على تكلفة ا ،في اإلنتاج داخلیاً 

ن أساس في تحدید ذلك الجزء من التكلفة غیر المباشرة التي یتم تحمیلها على األصل مكالمشكلة الرئیسیة ت

   )2( .المنتج داخلیا

 أسلوب المبادلة - 3

 :)3( تيالمبادلة وهما كاآلهناك حالتین في أسلوب        

 فإن األصل المقتنى تتحدد ،له عند اقتناء المؤسسة لألصل عن طریق المبادلة بأصل أخر غیر مماثل - 

أو بقیمة األصل المستبدل به بعد تسویتها بالفرق الذي تحملته المنشأة  عادة بالقیمة العادلة لهذا األصل قیمته

  ت علیه سواء في شكل عیني أو نقدي؛أو حصل

                                                           
  .219 ، ص2004، دار وائل للنشر والتوزیع، عمان، مقدمة في نظریة المحاسبة، كمال عبد العزیز النقیب  )1(

، متاح في )2011/مایو/5( مقاالت علم المحاسبة ، مجلة المحاسبة دوت نت، ،األصول الثابتة والمتداولة وغیر الملموسةوائل مراد،   )2(

  Le 16/05/2017 à 14:40 H                    http://infotechaccountants.com/forums/index.html/,Consulté : الموقع
)3(

  .(16-15)، الفقرة المعیار المحاسبي الخاص باھتالك األصول الثابتة   
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قیمة عند اقتناء المؤسسة ألصل ثابت عن طریق المبادلة بأصل أخر مماثل وله نفس االستخدام وال -

فإن تكلفة األصل المقتنى تعادل القیمة الدفتریة لألصل المستبدل به وال تنتج أیة أرباح أو خسائر  ،العادلة

  .عن هذا التبادل

كقیام احد المتبرعین  هبة  قد تحصل المنشأة على األصل الثابت كمنحة أو :التبرعأسلوب الهبة و  - 4

وهنا یتم استخدام القیمة العادلة لألصل الثابت في التسجیل في الدفاتر وذلك  تبرع بأجهزة لمستشفى بال

  .)1( لصعوبة معرفة التكلفة التاریخیة لألصل الثابت وقت االقتناء

  األقسام الرئیسیة لألصول الثابتة :المطلب الثاني

في قیمتها بصورة  ة إلى النقص التدریجيتخضع أغلب األصول الثابتة التي تشتمل علیها المؤسس      

سواء كانت هذه األصول ملموسة أو غیر ملموسة ومن خالل مطلبنا هذا ، منتظمة خالل عمرها اإلنتاجي

 .اإلشارة إلى هذه األقسام سوف نحاول

 األصول الثابتة الملموسة :أوال

نها تمدد مرة تواجدها والخدمات التي تعود طویلة األجل، حیث أن فت تعبر األصول الثابت عن أصول      

لفترات تزید عن سنة مالیة وتستمر لسنوات عدیدة وتستخدم في مساعدة المؤسسة بالقیام بأعمالها وتحقیق 

   .أهدافها

  ةتعریف األصول الثابتة الملموس - 1

من أجل اإلنتاج، وتقدیم الخدمات واإلیجار واالستعمال ألغراض  تحوزه المؤسسةأصل عیني  "هو     

  .)2( " والذي یفترض أن تستغرق مدة استعماله إلى ما بعد مدة السنة المالیةإداریة 

  أنواع األصول الملموسة - 2

األصول الملموسة هي األصول ذات الكیان المادي الملموس وهي عادة األراضي، المباني واآلالت 

 :)3( هذه المجموعة إلى مجموعتین متمیزتینوتنقسم 

وهي بمثابة األصل الملموس الوحید الذي ال یخضع لالهتالك نظرا ألن حیاته  :)211/ح(ألراضي ا - 1- 2

 .غیر محدودة بزمن معین

تشمل هذه المجموعة على األصول الملموسة و  :هتالكوالتي تخضع لال األصول الملموسة المملوكة - 2- 2

 .محددة حیاة إنتاجیة التي یكون لها

                                                           
(1)

  http://accountants-club30.blogspot.com/2013/05/blog-post.html Consulté Le  17/05/2017 à11 :28 H.       
  .23، ص 2015، الطبعة الثانیة، برتي للنشر، الجزائر، مجموعة نصوص قانونیة وتشریعیة انون المحاسبةق )2(

  .  352ص ، 2000توزیع، اإلسكندریة، -نشر-، الدار الجامعیة طبعالمالیة المحاسبةأحمد محمد نور، األمیرة إبراهیم عثمان،  )3(
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   وهي  فقط وسوف نحاول اإلشارة والتركیز على األصول الملموسة التي تخضع لعملیة االهتالك      

 :)1( تيكاآل

 والمرافق والطرق واإلنشاءاتیدرج في هذا الحساب تكلفة كل من المباني  :)213/ح( المباني - 1- 2- 2

النشاط اإلنتاجي ومباني خدمات ومرافق اإلنتاج والمباني الداخلیة والخارجیة ویشمل هذا الحساب مباني 

و تكالیف أوتشمل تكلفة هذه المباني كل من ثمن الشراء للعاملین والمباني والمرافق السكنیة  والمرافق اإلداریة

 ویدخل ضمن هذه التكلفة قیمة جلهأالالزمة إلعدادها للغرض الذي أقیمت من  اإلنشاء وكافة التكالیف

الموزعات الرئیسیة  عمال الصحیة مناألتعتبر جزأ متمما للمبنى مثل تكالیف  التيوالتركیبات  المعدات

بالكابالت الرئیسیة والمضخات الثابتة الخاصة  والتركیبات الصحیة والتركیبات الكهربائیة من بدء توصیلها

 .ومعدات التهویة والمصاعد الكهربائیة بأجهزة إطفاء الحریق

ت ومعدات النشاط اإلنتاجي آالیدرج في هذا الحساب تكلفة كل من : )215/ح( والمعداتآلالت ا - 2- 2- 2

الموجودة بمراكز اإلنتاج وآالت ومعدات الخدمات والمرافق الموجودة بمراكز الخدمات ویدخل ضمنها سیارات 

 .الكنس والرش وٕاطفاء الحریق ومحطة توزیع القوة الكهربائیة للمؤسسة

یحمل هذا الحساب بتكلفة : )218/ح)(األصول الثابتة المادیة األخرى( ات مكتبیةأثاث وتجهیز  - 3- 2- 2

والخزائن والساعات وما إلیها واآلالت الكاتبة  والدوالیب والمناضداألثاث والتجهیزات المكتبیة وتشمل المكاتب 

والتركیبات  ء والمراوحالهواوالحاسبة والحاسبات الشخصیة وآالت القید بالدفاتر وآالت الطباعة وأجهزة تكیف 

الداخلیة التي تستلزمها الحاجة بعد إتمام المبنى مثل التركیبات الكهربائیة والتلیفونات الداخلیة وأرفف المخازن 

 .والحواجز الخشبیة

) 23/ح( في الحسابإضافة إلى الحسابات السابقة هناك حساب أخر یخضع لعملیة االهتالك یتمثل       

، ویهدف هذا الحساب إلى إبراز قیمة التثبیتات التي ما تزال غیر مكتملة أو في )إنجازهاالتثبیتات الجاري (

طور اإلنجاز خالل إقفال الدورة المالیة وكذلك التسبیقات والمدفوعات على الحساب التي تمنحها المؤسسة 

  .)2( للغیر من أجل اقتناء تثبیت ما

، حیث یسجل في المناجم وهو األراضي المقالع و أالهتالك لكن هناك نوع من األراضي یخضع لال      

أراضي یتم هي أصال و  ناجم التي تعتبر ملكا للمؤسسة،لمدین لهذا الحساب قیمة المقالع واالجانب الم

                                                           
(1)   Read More at :https://accdiscussion.com/acc12254.html, Consulté Le  17/05/2017   à 05.32 H.        

)2(
  .251، ص 2011، األوراق الزرقاء، الجزائر، نظام المحاسبة المالیةلخضر عالوي،  
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على غرار األراضي األخرى، فإن لالستعمال أو البیع على حالتها و لوازم متجهة االستخراج منها مواد و 

 .)1( ضبةهتالك باعتبارها من الموارد النالالالمناجم قابلة المقالع و 

 محاسبیة لألصول الثابتة الملموسةالمعالجة ال - 3

ألصول في الجانب المدین في تاریخ دخول ا )x21/ح( تسجل حسابات األصول الثابتة الملموسة       

مقابل الجانب الدائن حسب بقیمة اإلسهام أو بتكلفة الشراء أو بتكلفة اإلنتاج،   العینیة تحت رقابة المؤسسة

أو ) x45/ح" (عملیات حول رأس المال –الشركاء "أو من حساب ) x10/ح" (رأس المال"الحالة، كحساب 

  .)2( )73/ح" (اإلنتاج المثبت"أو لحساب ) x40/ح"(الموردین"لحساب 

  مبادئ جمع وفصل األصول الملموسة - 3

حاالت معینة عند معالجتها محاسبیا فقد یتم تجمیعها قد تواجه األصول الملموسة في بعض األحیان       

  :)3( أو قد یتم الفصل فیما بینها وتنحصر هذه األخیرة على مجموعة من المبادئ هي كاآلتي

  یمكن أن تعتبر العناصر ذات القیمة الضعیفة كما لو كانت مستعملة تماما في السنة المالیة التي تم

  درج في الحسابات في شكل تثبیتات؛استخدامها فیها، وعلیه فإنها ال ت

  تدرج قطع الغیار ومعدات الصیانة ذات الخصوصیات في الحسابات على شكل تثبیتات إذا كان

  ألكثر من سنة مالیة واحدة؛ استخدامهااستعمالها مرتبطا بتثبیتات عینیة أخرى، وكانت المؤسسة تعتزم 

  مختلفة، أو كانت توفر منافع اقتصادیة حسب وتیرة تعالج مكونات األصل كما لو كانت مدة االنتفاع بها

  .مختلفة

  األصول الثابتة غیر الملموسة: ثانیا

 تعتبر األصول الغیر الملموسة من بین األصول التي تساهم في تحقیق منافع اقتصادیة للمؤسسة      

 عمرها اإلنتاجيعمرها مثلها مثل األصول الملموسة فهي أیضا تتعرض لنقص تدریجي في قیمتها خالل 

  .وبالتالي تخضع هي األخرى لعملیة االهتالك

  

    

                                                           
  . 90ص  مرجع سبق ذكره،، عاشور كتوش )1(
  .197- 196 ، ص صقانون المحاسبة  )2(
دراسة حالة دیوان الترقیة والتسییر العقاري _وتقییم التثبیتات وفق النظام المحاسبي المالي حكیمة أوقاسي، سمیرة سعدي، تسجیل   )3(

، ص 2015-2010، الجزائر، ق، جامعة العقید أكل محند أولحاجفي المحاسبة والتدقی 02، مذكرة تخرج لنیل شهادة الماستر )البویرة(

35.  
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 تعریف األصول غیر الملموسة - 1

عادة  المنشآتحیث تنفق  .أصل غیر نقدي قابل للتحدید لیس له كیان مادي ملموس "هو  :التعریف األول

موارد أو تتحمل التزامات عند اقتناء موارد غیر ملموسة، أو عن طریق تطویرها أو الحفاظ علیها أو تحسینها 

وتطبیق عملیات أو نظم جدیدة، والتراخیص والملكیة الفكریة، ومعرفة  عرفة العلمیة أو الفنیة، وتصمیممثل الم

ومن األمثلة الشائعة للبنود ). ة وعناوین النشربما في ذلك أسماء العالم(السوق والعالمات التجاریة، 

والنشر، أفالم  التألیفحقوق ، وبراءات االختراع، اآلليالمشمولة بهذه العناوین العریضة برنامج الحاسب 

تیراد، حصص االسالصور المتحركة، قوائم العمالء، حقوق خدمة الرهن العقاري، تراخیص الصید، 

  . )1( " النصیب من السوق وحقوق التسویق، والء العمالء ،أو الموردین العالقات بالعمالء االمتیازات،

 ومستعمل في إطار أنشطته العادیة مراقب قابل للتجدید غیر نقدي وغیر مادي،أصل  "هو : ثانيالتعریف ال

والمقصود منه مثال المحالت التجاریة المكتسبة، العالمات، برامج المعلوماتیة أو رخص االستغالل األخرى، 

  .)2( " اإلعفاءات ومصاریف تنمیة حقل منجمي موجه لالستغالل التجاري

فع أصل غیر نقدي، لیس له وجود مادي وله قدرة على تزوید المنشأة بالخدمات أو المنا " :الثالثالتعریف 

وقد یكون اث وقعت أو عملیات تمت في الماضي في المستقبل واكتسبت المؤسسة الحق فیه نتیجة أحد

ومن أمثلة ذلك تكالیف  یمكن فصله عن باقي األصولستقل، األصل غیر الملموس قابال للتمییز بشكل م

وحقوق االمتیاز  التأسیس، العالمات التجاریة، حقوق الطبع والنشر، النماذج والتصامیم الصناعیة

     وقد یكون األصل غیر الملموس غیر قابل للتمییز بشكل مستقل مثل السمعة والمهارات. والتراخیص

                                                                                       .)3(والكفاءات اإلداریة 

ة ومستعملة في إطار قابلة للتجدید غیر نقدیة وغیر مادیة، ومراقبوتعرف على أنها أصول : رابعالتعریف ال  

  :)4( بها االعترافومن شروط  نشاط المؤسسة

 إذا كان من المحتمل أن تأتي بتدفقات نقدیة اقتصادیة مستقبلیة؛ 

 إذا كان باإلمكان قیاس تكلفة األصل بشكل صادق؛ 

  مدروسةتقییم احتمال المنافع االقتصادیة بناءا على توقعات. 

                                                           
  .1/1/2013، نسخة )9-8(، الفقرة )ةاألصول غیر الملموس( 38معیار المحاسبة الدولي    )1(
  .26، ص قانون المحاسبة   )2(
  .2002، دیسمبر )129(، الفقرة معیار األصول غیر الملموسة للجنة معاییر المحاسبة السعودیة   )3(
، مجلة الدراسات االقتصادیة  SCFالمعالجة المحاسبیة الهتالك التثبیتات حسب النظام المحاسبي المالي مصطفى عوادي،    )4(

  .125، ص 2012، منشورات جامعة الوادي، الجزائر، )05السنة-05العدد (والمالیة 
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 القابلة لالهتالك األصول غیر الملموسةأنواع  - 2

  :نلخصها في الجدول التالي

 ول غیر الملموسة القابلة لالهتالكأنواع األص): 1- 1(رقم  الجدول

 

Source :https://webcache.googleusercontent.com/search?q=cache:mDSbwQIPoRcJ:https://facult

y.ksu.edu.sa/reem1/DocLib14/,Consulté 17/05/2017  à  5:10H. 

 

 

 

 

م.غ.أ  عمره تكلفته تعریفه 

براءة 

 االختراع

هو حق حصري یمكن صاحبه من 

سنة  20صناعة وبیع االختراع لمدة 

 من تاریخ اإلصدار

السعر النقدي المدفوع 

للحصول على براءة 

 االختراع

سنة  20العمر القانوني   

وأحیانًا یزید أو یقل عن 

 العمر القانوني

حقوق 

 النسخ

حق حصري إلعادة إنتاج أو بیع 

 أعمال فنیة أو أعمال منشورة

تكلفة االقتناء والحمایة 

والتكالیف القضائیة إن 

 وجدت

طوال = العمر القانوني 

صاحبها مضافًا إلیه عمر 

ةسن 70  

العالمات 

 التجاریة

هي كلمة أو جملة أو رمز یصف 

شركة معینة أو منتج معین ویؤدي 

 لزیادة بیع المنتج عادة ال یتم إطفاؤها

سعر الشراء والتطویر 

 والتحسین

سنة20= العمر القانوني   

 ویمكن تجدیدها وزیادتها

حقوق 

االمتیاز 

 والتراخیص

هو اتفاق تعاقدي بین : حقوق االمتیاز

صاحب حق االمتیاز وبین المنتفع من 

االمتیاز لبیع منتجات معینة أو تقدیم 

خدمات معینة أو استخدام العالمة 

.التجاریة  

اتفاق بین الشركة وجهة : التراخیص

حكومیة یسمح للشركة باستخدام 

 ممتلكات عامة

تكلفة الحصول على 

 الترخیص أو االمتیاز

 وٕان كانت ذات عمر

غیر محدود فإن 

التكلفة تعتبر مصروفًا 

 تشغیلیاً 

قد یكون لها عمر محدود 

وقد ال یكون لها عمر 

 محدود
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  الثابتة غیر الملموسة  المعالجة المحاسبیة لألصول - 3

  :)1( بیة لألصول غیر الملموسة كما یليتتم المعالجة المحاس         

مصاریف " الحساب) 20/ح( یسجل قسم فرعي لحساب: التثبیتات المعنویة المولدة بشكل داخلي - 1- 3

مقابل  في األصل  التسجیلیتم  التنظیم هذا، حسب الشروط المحددة في )203/ح("التنمیة المقیدة في األصل

 .)73/ح("اإلنتاج المثبت لألصول المعنویة" الحساب

تحدد األرباح والخسائر الناتجة عن الوضع خارج الخدمة أو خروج  :خروج أحد التثبیتات المعنویة - 2- 3

المحاسبیة لألصل وتدرج في افیة المقدرة قیمتها والقیمة وي بالفرق بین منتوجات الخروج الصتثبیت معن

 "نواقص القیم عن خروج مخرونات أصول مثبتة غیر مالیة" كمنتوجات أو كأعباء في الحسابین الحسابات

   .)75/ح"(فوائض القیمة عن مخزونات األصول المثبتة غیر المالیة"القسم الفرعي  أو) 65/ح(

إیجابیا كان أو سلبیا الناتج عن تجمیع  )207/ح" (فارق االقتناء" یسجل الحساب :فارق االقتناء - 3- 3

ویمكن أن یكون هذا الحساب مدینا أو دائنا، ویجب أن یظهر في . مؤسسات في إطار عملیة اقتناء أو إدماج

وفارق الشراء هو أصل غیر معرف، وعلیه .مالي غیر الجاري مهما یكن رصیدهالمیزانیة ضمن األصل ال

وخسائر القیمة التي یتم إثباتها عقب  التي هي بالتعریف أصول معرفة،ویة یجب أن یمیز عن التثبیتات المعن

اختیار تناقص للقیمة في فارق اقتناء ال یمكن أن تكون موضع استرجاعات الحقة خالفا لخسائر القیمة التي 

 .یتم إثباتها في أصول أخرى

  ماهیة االهتالك: الثانيالمبحث 

فقد عرفنا أن األصول الثابتة هي تكالیف  األصول الثابتة، طرق توزیع تكلفة یعتبر االهتالك طریقة من

بالتالي یستدعى األمر توزیع لتي تمثل حیاة األصل اإلنتاجیة و رأسمالیة یستفید منها عدد من السنوات ا

االهتالك لهذه أي تحدید أقساط مدار الحیاة اإلنتاجیة لألصل،  تكالیف هذه األصول الرأسمالیة على

 .مختلفةبحیث یتم توزیع تكالیف هذه األصول بطرق  ،األصول

  مفهوم االهتالك :المطلب األول

باألصول حیث یجب قیاس هذه األصول وٕاظهار قیمتها بالصافي في القوائم  االهتالكترتبط كلمة       

المالیة وذلك وفقا لتكلفتها التاریخیة، بما یقابل النقص في طاقتها الكامنة سواء كان النقص راجعا إلى 

استخدام األصول أو نتیجة ظروف أخرى أو بسبب ما لحقها من تلف أو تدمیر وهذا النقص الذي یلحق 

                                                           
  .196-195 ، ص صقانون المحاسبة   )1(
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 ومفاهیم وفي هذا اإلطار هناك عدة تعاریف كهتالة هو ما یعبر عنه محاسبیا باالل خالل فترة معینباألص

  :لالهتالك یمكن إبراز بعضها فیما یلي

  تعریف االهتالك :والأ

  .)1( " أقل من قیمتها الدفتریةالعادلة یتم اهتالك الموجودات إذا ما تبین أن قیمتها  " :التعریف األول

ت التي تنفد نتیجة االهتالكات هي التعبیر المحاسبي للخسارة التي تلحق بقیمة االستثمارا": الثانيالتعریف 

  .)2( " ح بإعادة تكوین لألصول المستثمرةتسملمرور الزمن و 

بأنه توزیع تكلفة األصل على حیاته اإلنتاجیة المقدرة، كما یمكن أن یعرف االهتالك  " :التعریف الثالث

 .)3( "نتیجة لالستخدام أو مرور الزمن أو التقادم لألصولیعرف بأنه النقص الحاصل 

هو النقص التدریجي على مدار العمر اإلنتاجي االفتراضي، أو األصول المتناقصة القابلة : "التعریف الرابع

  .)4( " الغاز والبترول ومناجم الفحمللنفاذ كآبار 

  :)5(هي لالهتالك ثالث مفاهیمو 

  المفهوم المالي لالهتالك - 1

الذي یعرف بكونه عملیة الك المخصص لتجدید االستثمارات و یرتبط هذا المفهوم عادة بنظریة االهت       

  .الذاتيبر مصدر من مصادر التمویل تمكن المؤسسة من استبدال أصولها الثابتة أي تعت

  المفهوم االقتصادي لالهتالك - 2

ابت أو الفرق بین تكلفة االهتالك حسب هذا المفهوم هو عبارة عن توزیع لتكلفة شراء األصل الث       

أس المال ٕایرادات المبیعات مقسمة على تكالیف اإلنتاج التي تحضر دورات من أجل قیاس تكلفة ر الشراء و 

  .الثابت أو حساب النتیجة

  المفهوم المحاسبي لالهتالك - 3

   :ذلك من أجلحلة من مراحل حیاته و یهدف االهتالك إلى قیاس قیمة األصل الثابت في أي مر        

بح یقیم كجزء من تكلفة وأن هذا الر  ام األصل الثابت خالل فترة معینةقیاس الربح الذي نتج عن استخد - 

  ؛ذلك األصل

                                                           
(1)

  Maud Gestlot Et Autres, Comptable Et Financier, 10���Edition, Group Revue Fiduciaire, Paris, 2010, P 534. 

 
)2(

  .273 ص، 1992 ، الطبعة الثانیة، دیوان المطبوعات الجامعیة، الجزائر،أسس المحاسبة العامةإبراھیم األعمش،  

  . 46، ص 2006، الطبعة الثانیة، دار صفاء للنشر والتوزیع، عمان، التحلیل المالياإلدارة و عبد الحلیم كراجحة وآخرون،  )3(
  .139، ص 2009دار البرایة للنشر والتوزیع، عمان، الطبعة األولى، ، النظریات المحاسبیةسید عطا اهللا السید،  )4(

  .54، ص مرجع سبق ذكره هوام جمعة،)5( 
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  .ٕانما هو ضمان لصیانة رأس المالو االهتالك في حد ذاته ال یوفر أموال لتعویض األصل الثابت المهتلك  - 

  .محاسبة االهتالك همیةأ :ثانیا

  :)1(لالهتالك أهمیة بالغة نوجزها فیما یلي

 األصوللشراء  أموالویكون ذلك عن طریق استرداد كل ما ینفقه المشروع من  :المال رأسالمحافظة على  -

 یكون طویال؛ الثابت لألصل اإلنتاجيالمحققة، وال سیما وان العمر  اإلیراداتتدریجیا من 

عدم صحة ودقة  إلىعناصر التكلفة وتجاهلها یؤدي  أهماالهتالكات من  أن :اإلنتاجتحدید تكالیف  -

 من ما تكون علیه حقیقة؛ بأقلالتكالیف وذلك باحتمال احتسابها 

االهتالك هو عنصر من عناصر  إنمطروحا منها التكالیف، وبما  اإلیراداتح في یتمثل الرب: قیاس الربح -

اختالالت في المركز المالي للمنشاة كما انه ال یعتبر خسارة بمفهومها الدقیق  إلىیؤدي  أعمالهالتكالیف فان 

 .الثابتة األصولاستبدال  إلىوبتالي فهو تكلفة مالیة یهدف  األصلتعویض اهتالك  إلىیؤدي  ألنه

  حات المحاسبیة المتعلقة بهالمصطلدوار االهتالك و أ: المطلب الثاني

دور فعال ومهم في المؤسسة  عدة مفاهیم ومصطلحات متعلقة به، كما یلعب لالهتالك المحاسبي      

المطلب إبراز وسوف نحاول من خالل هذا .، وذلك من الناحیة االقتصادیة ،المحاسبیة والقانونیةاالقتصادیة

  .المتعلقة به من المصطلحاتمجموعة ها االهتالك في المؤسسة، إضافة لمختلف األدوار التي یلعب

  أدوار االهتالك: أوال

یتبین أن لالهتالك ثالثة ) المحاسبي، المالي واالقتصادي(من المفاهیم الثالثة األساسیة لالهتالك .......

  : )2( أدوار نوجزها في النقاط التالیة

العملیة اإلنتاجیة التي ات مصاریف عادیة لالستغالل العام و هتالكتمثل اال: الدور االقتصادي لالهتالك - 1

كما أن عدم خروج أموال، بالرغم من أنها ال تمثل في الواقع مهما كانت نتیجة السنة المالیة و یجب تسجیلها 

لى تقییم خاطئ بالتالي إغیر صحیحة و  دي إلى ظهور میزانیةصحیحة یؤ هتالكات بطریقة عادیة و تطبیق اال

 .ٕالى نتیجة مالیة غیر صحیحةألصول المیزانیة و 

أي األموال  ،هتالكات بصورة دقیقة وصحیحة یؤدي بالمؤسسة إلى الحفاظ على رأسمالهاتطبیق اال إن

وبالتالي غیر موزعة تؤدي إلى إعادة تجدید استثماراتها ) على أساس تكالیف(المحجوزة على النتیجة المالیة 

                                                           

  .30-29، ص ص مرجع سبق ذكرهحمد بوراس، أ  )1( 
)2(

  .55، ص مرجع سبق ذكرههوام جمعة،  
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في انتظار هذه االستعماالت فإن و قابلة لإلحالل باستثمارات أحدث، و حینما تصبح غیر قادرة لالستعمال أ

  ).المخزونات المتاحة والقابلة للتحقیق(بقى ضمنیا في األصول المتداولة األموال المقابلة ت

إن المبلغ اإلجمالي لالهتالكات المطبقة خالل كل سنة من طرف المؤسسة : الدور المالي لالهتالك - 2

دات التي وباإلضافة إلى اإلیرا .یشكل لها موردا داخلیا من شأنه المساهمة في تمویل االستثمارات المجددة

عن  الذي یكون مبلغه اإلجمالي عبارةو (cash flow) یتكون التدفق المالي) الذاتيالتمویل (تحتجزها المؤسسة 

فإن التدفق المالي یمثل الطاقة اإلجمالیة لتمویل االستثمارات البدیلة أو  مؤشر رئیسي لتحلیل االستغالل،

  .االستثمارات الجدیدة للمؤسسة

یزانیة حیث الناحیة القانونیة في إعادة التوازن إلى المیتمثل دور االهتالك من : الدور القانوني لالهتالك - 3

  .تعبر عن مركز مالي سلیم للمؤسسةتصبح میزانیة سلیمة و 

  المصطلحات المحاسبیة المتعلقة باالهتالك: ثانیا

نحاول اإلشارة إلیها من خالل النقاط صطلحات مرتبطة بحساب االهتالك، سهناك عدة مفاهیم وم     

  :التالیة

هي عبارة عن ثمن تكلفة هذا األصل عند بدأ : )القیمة التاریخیة(القیمة األصلیة لألصل الثابت  -1

  .)1( استخدامه واقتنائه وتتضمن ثمن الشراء، تكالیف النقل، التركیب والتسجیل

 وهي الفرق بین تكلفة اقتناء أو إنتاج األصل ومجموع االهتالكات الخاصة: القیمة المحاسبیة الصافیة - 2

  .)2( به

عند بیع األصل بسبب انتهاء عمره علیها وهي القیمة التي یمكن للمؤسسة الحصول : قیمة الخردة -3

  .)3( اإلنتاجي

  .)4( هي مقدار النقص في القیمة االستردادیة لألصل عن قیمته الدفتریة: الخسائر في منافع األصل - 4

بیع أصل ما أو تحقیقه أو شرائه به أو تحمله لتسویة هي المبلغ الذي یمكن : )السوقیة(القیمة العادلة  - 5

  .)5( التزاما ما، بین طرفین یرغبان في ذلك ولدیهما معلومات وافیة عن الشيء محل التبادل

                                                           
  .396ص ، 2008، أبو الخیر للطباعة والنشر، اإلسكندریة، ریاضیات التمویل واالستثمارإبراهیم علي إبراهیم عبد ربه،  )1(
  .14، ص مرجع سبق ذكرهعبد الرحمان عطیة،  )2(
  .46، ص 2000الطبعة األولى، دار الفكر للطباعة والنشر والتوزیع، عمان،  ،مبادئ المحاسبةحمزة بشیر أبو عاصي،  )3(
  .04 ، الفقرةهتالكاتهااالمعیار المحاسبي  الخاص باألصول الثابتة و  )4(

  .457، ص 2004، الدار الجامعیة، اإلسكندریة، مبادئ المحاسبة المالیة وفقا لمعاییر المحاسبة الدولیةعبد الوهاب نصر علي،  )5(
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المنشأة أن  یمثل العمر االفتراضي لألصل الثابت الفترة التي تتوقع :لألصل) االفتراضي(العمر اإلنتاجي  - 6

أو عدد أي وحدات مناسبة أخرى تتوقع المنشأة الحصول علیها  د وحدات اإلنتاجأو عد تنتفع خاللها باألصل

وفي هذا الصدد یجب التمییز بین العمر اإلنتاجي لألصل وهو ما یمكن أن یطلق علیه . من ذلك األصل

عیة أن أیضا العمر االقتصادي وبین العمر الطبیعي لألصل الذي یعكس الفترة التي یمكن من الناحیة الطبی

ال  ومن البدیهي أن العمر اإلنتاجي لألصلخدماته ویكون قادرا على اإلنتاج یستمر األصل خاللها في تقدیم 

هتالك األصل خالل جزء فقط من عمره ولذا تفضل كثیر من المنشآت ا یمكن أن یتجاوز عمره الطبیعي

یكون استمرار استخدام األصل بعد ذلك رات في تكالیف التشغیل، حیث طبیعي الذي یتوقع خالله تحقیق وفال

  .)1( مؤدیا إلى ارتفاع تكالیف التشغیل وتكالیف الصیانة بل وربما انخفاض جودة المنتج

  .)2( وهي القیمة األكبر بین سعر البیع الصافي ألصل ما وقیمته المنفعیة: القیمة القابلة للتحصیل - 7

  .)3( االهتالك في السنوات السابقةهو مجموع أقساط : االهتالك) مخصص(مجمع  - 8

هي القیمة المحینة لتقدیر سیولة األموال المستقبلیة المنتظرة من استعمال : )المنفعة(قیمة النفعیة  - 9

 .)4( األصل بشكل متواصل والتنازل عنه في نهایة مدة االنتفاع به

  طرق االهتالك: المطلب الثالث

إن طرق اهتالك أي أصل هي انعكاس لتطور اهتالك المؤسسة للمنافع االقتصادیة التي یدرها ذلك       

ز مختلف طرق االهتالك التي جاء بها نا هذا إبرااألصل خالل عمره اإلنتاجي، ومنه سنحاول في مبحث

  .النظام المحاسبي المالي

  الثابتطریقة القسط  :أوال

طریقة القسط الثابت الهتالك األصول الثابتة على عامل الزمن، فهي طریقة تتمیز بتناقص  تعتمد 

 .قیمة األصل بأقساط ثابتة خالل عمره اإلنتاجي

  الطریقة مبدأ - 1

أقساط االهتالك بطریقة ثابتة على  وزعوت الزمن فيتقوم هذه الطریقة على افتراض أن االهتالك دالة .

 ر عن استخدامه أو تقادمهاإلنتاجي لألصول الثابتة القابلة لالهتالك وذلك بغض النظدى سنوات العمر م

                                                           
  .453-452ص ، 2004مصر،  لطباعة األوفست،، دار الجامعیین المحاسبة المتوسطةمحمد سامي راضي،  )1(
)2(

  .14، ص مرجع سبق ذكرهعبد الرحمان عطیة،  

وانتساب وشعبة التعلیم المفتوح، كلیة التجارة، جامعة  انتظام، الفرقة األولى شعبة محاضرات أصول المحاسبةمحمود الطواشي،   )3(

  .2، ص 2012 مصر، المنصورة،

عة طبل، ا)اإلطار النظري SCFوفق النظام المحاسبي المالي الجدید (تقنیات المحاسبة العامة أحمد طرطار، عبد العالي منصر،   )4(

  .219، ص 2015األولى، جسور للنشر والتوزیع، الجزائر، 
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وات بحصص متساویة من تكلفة ولهذا یرى المدافعون عن هذه الطریقة أنها األفضل، ألنها تحمل جمیع السن

ر هذه وتعتب ئج مع بعضها البعض وتقییم األداء بشكل صحیحمما یمكن من مقارنة النتا األصل الثابت

وتكالیف اإلصالح والصیانة مستقرة وال تتغیر  ق عندما تكون درجة استخدام األصلالطریقة من أفضل الطر 

 . )1( )غیاب التضخم(من فترة ألخرى، إضافة لالستقرار في األسعار

وینتج عن استخدام طریقة القسط الثابت تحمیل قیمة ثابتة على الفترات المحاسبیة خالل العمر 

  . )2( المقدر لألصل إذا لم یتغیراإلنتاجي 

وفي ظل رها استخداما في الحیاة العملیة تعتبر طریقة القسط الثابت من أسهل طرق االهتالك ومن أكث

هذه الطریقة یتم تخصیص تكلفة األصل على سنوات الحیاة اإلنتاجیة بالتساوي وبناء علیه فان هذه الطریقة 

قسط االهتالك  إلىویتم الوصول . أخرى إلىمتساوي من سنة  األصلكان استخدام  إذاتعتبر مالئمة جدا 

القیمة  إلىللوصول  األصلمن تكلفة  اإلنقاص أوطرح قیمة الخردة  من خالل الطریقة، عند استخدام هذه

أن  أيبالتساوي  اإلنتاجیةوبعد ذلك یتم توزیع القیمة القابلة لالهتالك على سنوات الحیاة  القابلة لالهتالك

  : )3(  تالك هوط االهقس

    

  

  

 

 األصلعدد الفترات المحاسبیة التي تستفید من خدمات ذلك  هي لألصل اإلنتاجیةالمقصود بالحیاة إن 

 لألصل اإلنتاجیةوقد یعبر عن الحیاة  عند الحصول علیه، أصلویقوم المهندسون عادة بتحدید حیاة كل 

 . )4( بالسنوات

 االهتالك بأقساطكیفیة تحدید المدة الزمنیة الخاصة  - 2

 لقسطبما أن األقساط في هذه الطریقة تابعة للزمن، فان تغیر مدة القسط تؤدي بالضرورة لتغیر مقدار ا

في تاریخ مختلف عن بدایة الدورة المالیة، یترتب على ذلك عدم توافق سنة  ولهذا إذا تم اقتناء األصول الثابتة

                                                           
ص  ،2010منشورات كلیك، الجزء األول، الجزائر،  ،AIS/IFRS الواضح في المحاسبة المالیة وفق المعاییر الدولیة ،ربیع حنیفةبن  )1(

344. 
  .115، ص مرجع سبق ذكره ،حمد القاضيأمین السید أ )2(

   .170ص  دون سنة النشر، والتوزیع، األردن،، دار األیام للنشر المحاسبة المتوسطةفؤاد عبد المحسن الجبوري،  )3(

  .358، ص مرجع سبق ذكره ،عثمان إبراهیم األمیرة، د نورحمد محمأ )4(
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ن مثال، بینما تنتهي الدورة المالیة / 01/07االهتالك مع السنوات المالیة للمؤسسة، فإذا تم اقتناء األصل في 

فترتین من كل عام، ینجم على ذلك أن تمتد السنة األولى من عمر األصل على مدار  31/12للمؤسسة في 

ویترتب عن ذلك اختالف مبالغ االهتالك، هذا ما یطلق علیه تداخل السنوات المالیة،  "1+ن"و  "ن"مالیتین 

  : )1( كما یلي هذه الطریقةالذي یستوجب تطبیق 

 الموافقة لمدة االهتالك خالل السنة من تاریخ الحیازة إلى غایة تاریخ  تحسب مدة حیازة األصل الثابت

 ؛إقفال الدورة

  یدمج الشهر في حساب مدة االهتالك؛من الشهر،  15إلى  1إذا كانت الحیازة من 

  ؛من الشهر، یهمل الشهر في حساب مدة االهتالك 31إلى  16إذا كانت الحیازة من 

 من بدایة السنة الهتالك توافق مدة استغالل األصل الثابت، فمدة اأما عند التنازل عن األصول الثابتة ،

من الشهر إلى غایة  1وفي هذه الحالة إذا كان التنازل في  التنازل أو إیقاف استعمال األصل إلى غایة تاریخ

 .منه، یهمل الشهر من مدة االهتالك 15

  منه، یدمج الشهر في حساب المدة 31من الشهر، إلى غایة  16إذا كان التنازل في.  

  مزایا وعیوب طریقة القسط الثابت - 3

  :وعیوب نوجزها في النقاط التالیةإن لهذه الطریقة مزایا 

 مزایا طریقة القسط الثابت - 1- 3

  :یمكن حصر أهم مزایا طریقة القسط الثابت في العناصر التالیة

 األساسيفعندما یكون التقادم هو السبب  مالئمة من الناحیة النظریة، األكثرطریقة القسط الثابت هي  إن 

 .)2( أخرى إلىیكون ثابتا من فترة  ألصلافي تحدید العمر الخدمي فان االنخفاض في فائدة 

 تها العملیة، وسهولة فهمها من قبل مستخدمي القوائم المالیة، إذ اءاجر ز طریقة القسط الثابت بسهولة إوتتمی

 كل سنة تكلفة االستثمار على عدة سنوات و  أن طریقة القسط الثابت هي عبارة عن توزیع

  لفة في نهایة حیاته األخرى، مع استبعاد قیمة البقایا المختالقسط مع السنوات في تتحمل جزء متساوي

 .)3( 1988قد استعملت هذه الطریقة في الجزائر إلى غایة سنة و . اإلنتاجیة

  

 

                                                           
 .347ص مرجع سبق ذكره، بن ربیع حنیفة،  )1(

  .55 ص ،2002، الطبعة الثانیة، مؤسسة الوراق للنشر والتوزیع، األردن، المحاسبة المتوسطة ،فداغ الفداغ )2(

  . 205 ، صذكرهمرجع سبق حسین لبیهي،  )3(
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 عیوب طریقة القسط الثابت - 2- 3

الثابت  لألصل اإلنتاجياالهتالك فیها یكون متساوي لكل سنین العمر  أنعیوب هذه الطریقة  أهممن       

  :)1( وبذلك فهي تفترض افتراضین غیر واقعیین وهما

 ؛ألخرمتماثلة من عام  لألصلالمنفعة االقتصادیة  أن 

 ألخرف الصیانة متماثلة من عام اریمص أن.  

  االهتالك المتناقص :ثانیا

تعتبر طریقة القسط المتناقص من أهم طرق االهتالك التي نص علیها النظام المحاسبي المالي وهي 

  . األخرى متعلقة بعامل الزمن

  مبدأ الطریقة  - 1

صل الثابت االهتالك المتناقص یتم تحمیل األرباح عن الفترات األولى من استخدام األ ریقةفي ظل ط.......

وذلك استنادا إلى افتراض  على الفترات األخیرة من استخدامهبالمقارنة بتلك المحملة  بأقساط اهتالك مرتفعة

كبر من تلك التي یقدمها األولى من عمره اإلنتاجي، تكون أ الخدمات التي یقدمها األصل في السنوات أن

ق بین نمط االهتالك المتناقص هي تحقیق التواف ومن هنا فان فلسفة طریقة األصل في السنوات األخیرة

فضال  ،توزیع تكلفة األصل الثابت المراد اهتالكها ونمط الحصول على المنافع المتوقعة من استخدام األصل

ومصروفات  یل األصل التي تتكون من االهتالكعن ما یدعم هذه الفلسفة من كونها تحقق ثبات تكلفة تشغ

توزیع تكلفة األصل تحتسب ومن هنا فان  ید مع مرور سنوات العمر اإلنتاجيالصیانة واإلصالحات تتزا

 كبر لالهتالك في السنوات األولى عندما یكون األصل قادرا على إنتاج تدفقات أفضل ومصروفاتمصروفا أ

بل أن مثل هذا یعتبر هذا توزیعا متسقا ومنطقیا، عندما تقل هذه التدفقات و اهتالك اقل في السنوات األخیرة 

بلة أفضل بین اإلیرادات والمصروفات إذ ما أخدنا في االعتبار مصروفات التوزیع یؤدي إلى تحقیق مقا

نظرا لتصاعد تكلفة تشغیل األصل خالل  الذي تفتقده طریقة القسط الثابت الصیانة واإلصالحات، األمر

  .)2( سنوات العمر اإلنتاجي الناتج عن تزاید مصروفات الصیانة واإلصالحات

كبر من السنوات هتالك ألى من عمر األصل تتحمل بمصروف ان السنوات األو وبعبارة أخرى فإ

ذلك لما یحتاجه األصل من صیانة ففي السنوات األولى ال یحتاج األصل لمصاریف صیانة إال الالحقة و 

                                                           
  .227، ص 2010الطبعة األولى، دار الحامد للنشر والتوزیع، األردن،  ،أسس ومبادئ المحاسبة المالیةإسماعیل یحیى التكریتي،  )1(
)2(

  .63 ، صنفس المرجع 
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بنفس الوقت تقل خدمات ر األصل تزداد عملیات الصیانة و بمبالغ بسیطة بینما في السنوات األخیرة من عم

  .)1( األصل

تدعى  لألصل اإلنتاجيطریقة الرصید المتناقص تعطي مصروف اهتالك سنوي متناقص خالل العمر 

احتساب و  لألصلالقیمة الدفتریة المناقصة  أساساالهتالك السنوي یعتمد على  أنالطریقة بهذا االسم بسبب 

مصروف االهتالك السنوي یكون عن طریق ضرب القیمة الدفتریة في بدایة السنة في نسبة اهتالك الرصید 

ستخدمة في االحتساب ولكن القیمة الدفتریة الم أخرى إلىالمتناقص، نسبة االهتالك تبقى ثابتة من سنة 

رصید االهتالك المتجمع  أنبسبب  ألصلاتكون كلفة  األولىالقیمة الدفتریة في بدایة السنة  تتناقص سنویا،

في السنوات التالیة تكون القیمة الدفتریة الفرق بین الكلفة  تكون صفر لألصل اإلنتاجيفي بدایة العمر 

واالهتالك المتجمع بذلك التاریخ، في هذه الطریقة یتم تجاهل قیمة النفایا للتوصل إلى الكلفة الخاضعة 

فاالهتالك یتوقف عندما تكون القیمة . تحدد مجمل االهتالك الذي یمكن أخذه لالهتالك، إال أن قیمة النفایا

شیوعا هي تلك التي تكون ضعف  األكثرنسبة االهتالك المتناقص  ة مساویة لقیمة النفایا المتوقعة،الدفتری

  .)2( بطریقة القسط المتناقص المضاعف لذلك فإنه غالبا ما تدعىو  الثابتنسبة القسط 

) تعادل ضعف نسبة القسط الثابت(استخدام نسبة ثابتة  أساسوطریقة القسط المتناقص تقوم على 

ي یحدد صول على مصروف االهتالك السنوي، أللح) ةالقیمة الدفتری( لألصلضربها في القیمة المتناقصة و 

  :)3( اآلتیةمصروف االهتالك السنوي بالمعادلة 

  

  

  :یلي حیث یتم الحصول على معدل االهتالك السنوي والقیمة الدفتریة كما

 

  

  :و

  

                                                           
)1(

   .303، ص مرجع سبق ذكرهسلیمان مصطفى الدالهمة،   

  .360ص ، مرجع سبق ذكرههادي رضا الصفار،  )2(
)3(

  .367، ص 2007، اإلسكندریةالنشر، الخیر للطباعة و  أبو، مبادئ المحاسبة المالیةكمال الدین الدهراوي،   

  القیمة الدفتریة أول السنة ×معدل االهتالك السنوي = االهتالك  قسط

 

 2 ×الحیاة اإلنتاجیة لألصل /  1= معدل االهتالك السنوي 

  )مجموع االهتالك –تكلفة األصل = (القیمة الدفتریة لألصل  
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معدل االهتالك السنوي یمثل نسبة ثابتة ال تتغیر بینما القیمة الدفتریة  أنالحظ من المعادلة السابقة ون      

الثابت في االعتبار عند احتساب  لألصلخذ قیمة الخردة كما یالحظ أنه ال یتم أ. أخرى إلىتتناقص من سنة 

  .الكمصروف االهت

  شروط تطبیق طریقة االهتالك المتناقص - 2

  :)1( فیما یلي نذكرهاهناك شروط یجب توفرها عند تطبیق طریقة االهتالك المتناقص 

  ؛تكون المؤسسة خاضعة للنظام الحقیقي للضرائب أنیجب 

  ؛سنوات 03 األقلیكون عمر االستثمار على  أنیجب 

 ؛یجب على المؤسسة اختیار هذه الطریقة كتابیا عن طریق رسالة تقدم لمصلحة الضرائب 

 نتاج تكون ذات صلة مباشرة باإل أناالستثمارات التي تطبق علیها االهتالك المتناقص یجب  إن

 .ذه القائمة تحدد عن طریق القانونه) استثمارات منتجة(

  سالیب طریقة االهتالك المتناقصأ - 3

 .المتناقصوتنحصر هذه األسالیب في أسلوبي االهتالك المتناقص حسب األسالیب وأسلوب الرصید       

 االهتالك المتناقص حسب المعامالت أسلوب - 1- 3

یتم الحصول على معدل االهتالك المتناقص عن طریق حاصل ضرب معدل االهتالك الخطي للتثبیت 

  :في احد المعامالت التي یظهرها الجدول التالي

  المتناقص مخطط االهتالك): 2- 1(الجدول رقم 

  الضریبي لالهتالك المتناقصالمعامل   المدة العادیة لالستعمال

  1.5  سنوات 4 أو 3

  02  سنوات 6 أو 5

  2.5  سنوات 6من  أكثر

، 2017الجزائر، الدیوان الوطني للمطبوعات المدرسیة، ، التسییر المحاسبي والمالي، بلعوربوعالم ، العزازي محمد: المصدر

  .51ص 

في نهایة السنة السابقة، وهذه القابل لالهتالك في بدایة كل سنة هو القیمة الصافیة المحاسبیة  المبلغ      

عندما یصبح المعدل لالهتالك في بدایة كل سنة متغیر،  الحالة یكون فیها المعدل ثابتا والمبلغ القابل

                                                           
  .155، ص 2008، غرناطة للنشر، الجزائر، المحاسبة العامةحواس صالح،  )1(
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تطبیق طریقة االهتالك الخطي، ویحسب  إلى، یتم االنتقال )عدد السنوات المتبقیة/  100( ≤المتناقص 

   :)1(القسط  بالنسبة  للسنوات المتبقیة كما یلي

  

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

  )Declining- balance method( الرصید المتناقص أسلوب - 2- 3

 Fixed percentage of declining بطریقة المعدل الثابت القیمة الدفتریة أیضاوتسمى هذه الطریقة 

book value  من سنة  لألصلحیث یتم احتساب قسط االهتالك السنوي كنسبة ثابتة من القیمة الدفتریة

االهتالك في  أقساطاالهتالك، فان قسط االهتالك السنوي یتناقص كل سنة بحیث تكون  نتیجة ألخرى

في  ویتحدد معدل االهتالك  ،األخیرةمنها في السنوات  اعلي لألصل اإلنتاجيمن العمر  ولىاألالسنوات 

یطلق  ولذا فغالبا ما في ظل طریقة القسط الثابت الضمنيمعدل االهتالك  أساسعلى  ظل هذه الطریقة

ن تطبیق هذه الطریقة ال یحقق بالضرورة وكذلك فإنه نظرا أل، )مضاعف القسط الثابت(طریقة  أیضاعلیها 

 اإلنتاجيما یعادل القیمة الدفتریة خالل عدد من السنوات مساوي للعمر  إلى لألصلوصول القیمة الدفتریة 

ما یعادل  إلىسنویا حتى تصل القیمة الدفتریة  األصلاهتالك  في، فانه یجب االستمرار لألصلالمقدر 

 اإلنتاجينهایة العمر  األصلحتى ولو لم یبلغ  د ذلك احتساب االهتالكویتوقف عن القیمة المقدرة خردة،

حال من  بأي لألصلعن القیمة المقدرة خردة  لألصلقل القیمة الدفتریة إال نالذي یعني  األمر ،أساساالمقدر 

  .)2( األحوال

   االهتالك المتزاید :ثالثا

على عامل الزمن مثلها مثل طریقة القسط الثابت وطریقة القسط ) المتزاید(تعتمد الطریقة التصاعدیة  

  .المتناقص

  مبدأ الطریقة - 1

تقوم هذه الطریقة على أساس توزیع تكلفة االستثمارات بعد استبعاد تكلفة الخردة المقدرة في نهایة 

ات الحیاة اإلنتاجیة یتناقص تدریجیا كلما تقدمت سنو الحیاة اإلنتاجیة بمعدل مرتفع في السنة األولى 

والغرض من إتباع هذه الطریقة هو التعجیل باالستهالك في السنوات األولى من الحیاة اإلنتاجیة  لالستثمارات

                                                           
)1(

  .51، ص 2017الجزائر،  ، الدیوان الوطني للمطبوعات المدرسیة،التسییر المحاسبي والماليمحمد العزازي، بوعالم بلعور،  
)2(

  .48، ص مرجع سبق ذكرهعاشور كتوش،  

 القیمة الصافیة المحاسبیة / عدد السنوات المتبقیة
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ارتفاع ع هذه الطریقة في فترات التضخم و وقد تسمح بعض الدول بإتباعلى حساب السنوات األخیرة لألصل 

  .)1( الطریقة التزایدیة في االهتالك تؤدي إلى عبء یتنامى على المدة النفعیة لألصل و األسعار

ال یوجد أي شرط ماعدا اإلدالء كتابیا عن طریق ضبط رسالة للتصریحات : ةشروط تطبیق هذه الطریق - 2

  .)2( السنویة بموجبها تختار المؤسسة تطبیق هذه الطریقة

 لالهتالك حسب هذه الطریقةالسنوي طریقة حساب القسط  - 3

  :)3( یتم الحصول على معدل االهتالك السنوي كما یلي 

 لمطابقة لمدة االستعمال المنقضیة؛البسط یكون مقابال لعدد السنوات ا 

 المقام یمثل مجموع سنوات العمر اإلنتاجي للتثبیت المعني و یتم الحصول علیه باستعمال العالقة :   

N ) N  +1 (  2  مباشرة لألصل الثابت، أو بجمع سنوات العمر اإلنتاجي.  

   :)4( تبعا لهذا األسلوب فإنو  

  

  

  :حیث

) م(أما . الفاصلة ما بین تاریخ شراء التجهیزات و نهایة السنة المعنیة) عدد السنین(هي الفترة ) 'ن( 

  :سنوات فإن 7لسنین فترة االستخدام، مثال ذلك إذا كانت فترة االستخدام هي فهي المجموع الحسابي 

  .28=7+6+5+4+3+2+1=  )م(

وهذا دون مراعاة لتاریخ شراء التجهیزات  1) ='ن(بالنسبة للسنة األولى فإن هي عدد كامل، و ) 'ن(إن 

لحساب فترة االهتالك نقول أننا و  یر أخربتعبة أو في األشهر األخیرة منها ، و سواء أكان ذلك في بدایة السن

  .ال نطبق قاعدة التناسب الزمني باألشهر في أسلوب القسط المتزاید

ل حقیقة اقتصادیة ذلك ألنها قلیال ما تقابالهتالكات نادرة جدا لالستعمال و تعتبر هذه الطریقة لحساب ا

یتم تسدیدها اسطة القروض التي وتستخدم هذه الطریقة في حالة االستثمارات التي تم الحصول علیها بو  ما

  .)5( وهذا ما یخفف نوعا ما تسییر صندوق المؤسسة من خالل أقساط ثابتة

                                                           

  .53ص، مرجع سبق ذكره، العزازي محمد، بلعور بوعالم )1(

  .157، ص 2008، ، غرناطة للنشر والتوزیع، الجزائرالمحاسبة العامةحواس صالح،  )2(

  . 20، ص نفس المرجع السابق )3(
  .20 ، صمرجع سبق ذكرهعبد الرحمان عطیة،  )4(

  .25، ص مرجع سبق ذكرهعاشور كتوش،  )5(

  ) م ÷' ن( ×تكلفة االستثمار = القسط السنوي 

 



 عمومیات حول االهتالك ...................................................................................:الفصل الثاني

 

 
61 

  طریقة وحدات اإلنتاج: رابعا

 لآلالت اإلنتاجیةعلى الطاقة أثناء حساب قسط االهتالك اإلنتاج في مضمونها وحدات  تعتمد طریقة

 .في حساب قیمة قسط االهتالك اآلالتوقد تعتمد أحیانا على ساعات التشغیل لتلك  والمعدات

 مبدأ الطریقة - 1

ل بدال من مضى تفترض طریقة النشاط أو اإلنتاج أن قیمة االستهالك تعتمد على الطاقة اإلنتاجیة لألص    

أو عدد ساعات إلنتاج وحدات اعلى هذا یتم قیاس العمر اإلنتاجي لألصل على أساس عدد و الفترة الزمنیة 

 یجب اختیار مقیاس النشاط بحیث یرتبط بنمط النقص الفعلي في الخدمات المتوقعة من األصلالتشغیل و 

دى العمر اإلنتاجي بالنسبة وهناك العدید من مقاییس النشاط، مثل عدد الوحدات التي یمكن إنتاجها على م

المتوقعة بالنسبة أو ساعات الطیران  المقطوعة بالنسبة للسیاراتمترات أو عدد ساعات التشغیل أو الكیلو  لآللة

فقد یتم االعتماد على الوحدات المنتجة المتوقعة خالل العمر اإلنتاجي لألصل إذ أمكن قیاس  الخ،...للطائرة 

، یتم استخدام تجانس المخرجاتنتیجة لعدم  بالنسبة لبعض األصول ٕاذا ما صعب ذلك و  Outputالمخرجات 

، أي االعتماد على قیاس لومترات التي تقطعها وسائل النقلات النشاط كساعات التشغیل أو عدد الكیوحد

  .)Input )1المدخالت للعملیة اإلنتاجیة 

 حساب قسط االهتالك - 2

أوال تكلفة استخدام األصل ، یجب أن تحتسب الك الذي یخص كل فترة محاسبیةتهاال لتحدید قسطو 

الك الفترة بضرب ته، ثم یتم تقدیر قسط اوحدة من وحدات اإلنتاج أو النشاطالك لكل تهأو معدل اال الثابت

التي تم الحصول الك الوحدة الواحدة هتعدد الوحدات المنتجة فعال أو عدد وحدات النشاط الفعلیة في معدل ا

الك التي تخص كل فترة مقدما العتماد ذلك على تهعدم إمكانیة تحدید أقساط اال یالحظ هناو  علیه أوال

الك هتتم احتساب االو  یتم تحدیده إال في نهایة كل فترةالبیانات الفعلیة لإلنتاج أو النشاط األمر الذي ال 

 : )2( السنوي بالخطوتین التالیتین

 یلي وذلك كما تحدید معدل اهتالك وحدة اإلنتاج أو النشاط:  

 

  

 

                                                           
  .455-454ص ص ،  مرجع سبق ذكره، محمد سامي راضي )1(
  .456، ص نفس المرجع السابق  )2(
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 ویحسب كما یلي مصروف االهتالك الخاص بكل فترة:   

   

 

منطقیة الحتساب قسط االهتالك الدوري في ظل توافر وتعتبر طریقة النشاط أو الوحدات المنتجة طریقة  

  :الشروط التالیة

  ؛یقة واضحة من فترة محاسبیة ألخرىتفاوت معدل استخدام األصل الثابت بطر 

  اإلنتاجي؛إمكانیة تقدیر الوحدات التي یمكن إنتاجها أو وحدات النشاط المتوقعة من األصل خالل عمره 

 ة من األصل بمعدالت استخدامهتوقعرتباط النقص في الخدمات الما. 

مما سبق یتبین لنا أن المحدد الرئیسي لهذه الطریقة هو أنها لیست مالئمة في الحاالت التي یكون فیها 

نصر الوقت مثال مبنى المؤسسة الذي یعتبر معرض للزوال نتیجة ع ،هتالك دالة الزمن بدال من النشاطاال

باإلضافة لذلك فإنه عندما یكون األصل معرضا إلى العناصر االقتصادیة أو  ،بغض النظر عن استخدامه

التي تنمو بشكل  مؤسسةمثال ذلك ال ،ة النشاط تفقد الكثیر من أهمیتهاالوظیفة بعیدا عن استخدامه فإن طریق

ط فإن النشاط غیر مرتب في كال الحالتین استخدامه،سریع فإن المبنى الذي تشغله یصبح متقادما في 

هي أن تقدیر الوحدات المنتجة أو ساعات الخدمة أخرى في استخدام طریقة النشاط و  هناك مشكلة. باالهتالك

عندما تكون خسارة الخدمة ناتجة عن النشاط أو ومن ناحیة أخرى و  ي یقدمها األصل قد یصعب تحدیدهاالت

فالشركات ترغب باهتالك  باإلیرادات،اإلنتاج فإن طریقة النشاط تكون األفضل من ناحیة مقابلة المصاریف 

 اإلنتاجیةترغب باهتالك أكبر خالل الفترات التي ترتفع فیها رات التي تنخفض فیها اإلنتاجیة و أقل خالل الفت

  .)1( وعند ذلك تتحول إلى طریقة النشاط

  على التمویل الذاتي هاوأثر  كیفیة اختیار طریقة االهتالك : المبحث الثالث

الطریقة المناسبة الهتالك األصول الثابتة یعد أمرا في غایة األهمیة بالنسبة للمؤسسة إن اختیار 

والبد من المؤسسة  لعدة أسبابویرجع اختیار طریقة من بین الطرق المتاحة الهتالك األصول  ،االقتصادیة

وبتالي فإن لهذه الطرق  عن الطریقة التي تساهم في تمویل ونمو المؤسسة بشكل أفضل ومستمر تبحث أن

  :سوف نحاول البحث في العناصر التالیةهذا المبحث ومن خالل  .أثر على التمویل الذاتي

  ؛كیفیة اختیار طریقة االهتالك - 

  .االهتالك على التمویل الذاتي أثر - 

                                                           
  .255ص ، مرجع سبق ذكره، فداغ الفداغ )1(

 عدد الوحدات المنتجة خالل الفترة ×معدل اهتالك وحدة اإلنتاج = قسط االهتالك الخاص بكل فترة  
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  كیفیة اختیار طریقة االهتالك :المطلب األول

هتالك األصول الثابتة، وفي الحقیقة فإنه لیس من حساب اد من الطرق التي تستخدم في یوجد العدی       

حیث قد یتم استخدام طریقة إلهالك المباني  ستخدم طرقًا مختلفة ألصول مختلفةأن ت ؤسسةغیر الطبیعي لم

تختلف عن طریقة استهالك المعدات، وهكذا، ویعتمد اختیار الطریقة المناسبة على طبیعة األصل الثابت، 

 .اإلصالح والصیانة، وغیرها من العوامل استخدامه وتوقیت

ویجب أن یكون هناك ثبات  اها في حساب قسط االهتالك السنويالطریقة التي تر  ؤسسةتختار الم

هتالك إلى تغیر طریقة االؤسسة خالل حیاة األصل اإلنتاجیة في احتساب القسط السنوي ولكن قد تحتاج الم

ة القسط  كأن تنتقل من طریقة وحدات اإلنتاج إلى طریق ،هتالكطرق االالمستخدمة إلى طریقة أخرى من 

وحتى یحصل ذلك البد من وجود سبب مقنع للتغیر وأن یكون هذا التغیر مقبوال في القانون  المتناقص مثال

صل وینتج هتالك عند االنتقال إلى طریقة جدیدة من بدایة العمر اإلنتاجي لألالتالعب ویحسب االوللحد من 

وفي كال الحالتین یكون له تأثیر على األرباح التي حققتها  فیههتالك أو نقصا إما زیادة في االعن ذلك 

 والقاعدة التي تستخدم أنه أدى )التغیر في السیاسات المحاسبیة( في السنوات السابقة وهذا ما یسمى ؤسسةالم

ض األرباح المتحققة ویظهر مقدار فإن هذه الزیادة تؤدي إلى تخفی ،هتالكالتغیر إلى زیادة تراكمیة في اال

هذا التغیر في قائمة الدخل تحت بند األثر المحاسبي لتغیر في السیاسة المحاسبیة بعد إیجاد صافي الدخل 

هتالك عبر ى طریقة أخرى إلى تخفیض تراكم االوٕاذا أدى االنتقال إلعن الفترة الحالیة  ؤسسةسنوي للمال

ادة األرباح المتحققة خالل الفترة وبالتالي یتم إظهار القیمة في بند التغیر السنوات السابقة فسیؤدي ذلك إلى زی

  .)1( في السیاسة المحاسبیة

لكن یخضع تحدید الطریقة األفضل ك یمكن الدفاع عنها بصورة كاملة و التهال توجد طریقة لتحدید أقساط اال

  :)2(إلي عدة عوامل 

  طبیعة األصل المراد اهتالكه: أوال

لألصل ال حیث تفضل طریقة القسط الثابت إذا كان األصل یستخدم بانتظام أو إذا كان العمر الزمني       

في حین تفضل طریقة القسط المتناقص عندما تكون المنافع الحقیقیة الناجمة من  ،یتأثر بكیفیة االستعمال

قل بدرجة كبیرة في بدایة العمر وراء استخدام األصل تتناقص بمرور الزمن أي أن الكفاءة اإلنتاجیة لألصل ت

                                                           
ص  ،2007 األردن، والتوزیع،الحامد للنشر ، الطبعة األولى، مفاهیم أساسیة في قیاس األصول الثابتةحیدر محمد علي بني عطا،   )1(

  .  94-93ص، 
)2(

 ،2015/سبتمبر/18، لیبیا، )مدونة عماد خلیفة إدریس االقتصادیة( ،المحاسبة عن استهالك األصول الثابتةعماد خلیفة إدریس،    

  . http://emadkhalifa.blogspot.com/2015/09/blog-post_18.htm Consulté Le  16/05/2017  à 11.30 H :       متاح بالموقح
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رة اإلنتاجي أو استخدامها كوسیلة جزئیة لمعالجة التضخم أو أن الحاجة إلي صیانة األصل تزداد بدرجة كبی

هكذا نجد أن طبیعة ل سنوات استخدام األصل و مصروفات الصیانة خالبتقدم العمر اإلنتاجي لألصل و 

  ك المتبعة؛تالها دور رئیسي في تحدید طریقة االاألصل له

  تحقیق أهداف اإلدارة: ثانیا

الوصول إلي مؤشرات معینة لصافي الربح وذلك عن طریق استخدام طرق  ىقد تهدف اإلدارة أحیانا إل       

فمثال عند استخدامها لطرق االهتالك المتناقص فإنها في السنوات األولى تحقق أرباح أقل عن  ،الكتااله

ونظرا الختالف قیمة القسط  الك وبالتالي فإنها تحقق وفرا ضریبیاتااله أقساططریق تحمیلها بقدر أكبر من 

أخرى فإن ذلك یظهر تأثیره على صافي األرباح لكل سنة والتدفقات النقدیة مع مالحظة  ىمن طریقة إل

  أخرى؛ ىعدم التغییر من سنة إلالك و تضرورة الثبات في طریقة االه

  لتشریعات الضریبیةالقانونیة وا المتطلبات: ثالثا

بعض أو التشریعات الضریبیة الخاصة في  المالیة كالبورصات المؤسسات تفرض بعض الهیئات و       

بالتالي فإنها تضع قیودا أمام المنشأة الدول طرق معینة لالهتالك وذلك لالعتراف بالقوائم المالیة واعتمادها و 

 .الكتعند تحدید طرق االه

  االهتالك على التمویل الذاتي ثرأ: المطلب الثاني

                  :)1( ثر االهتالك على التمویل الذاتي من خالل ما یليأ إبرازیمكن     

للمشروعات الصناعیة،  الك عنصر من عناصر التكالیف في أغلب األحوال خاصة بالنسبةتهیعتبر اال      

 أیضا مما یساعد في تحدید أسعار المنتجات إلى حدتكلفة اإلنتاج بدقة  فإذا ما تم تحدیده بدقة یمكن حساب

 . إهمال حسابه أو عدم حسابه بدقة إلى عدم صحة التكلفة يكبیر، بینما یؤد

تفرض االلتزامات القانونیة والضریبیة على المؤسسة تسجیل اهتالك االستثمارات ضمن التكالیف في 

ى لألموال بل احتجاز لجزء من الدخل سنویا حت جدول حسابات النتائج، غیر أن االهتالك ال یعد استخداما

یكون قد تجمع لدى المؤسسة قدرا من األموال یكفي إلحالل ذلك األصل إذا ما انتهى العمر االفتراضي 

بأصل أخر جدید وكما هو معلوم فان تسجیل االهتالك ضمن التكالیف سیؤدي إلى تخفیض نتیجة المؤسسة، 

ال ینجم عنها تدفقات مالیة خارجة یسمح باالحتفاظ بمبالغ مالیة غیر  غیر إن تسجیل هذه التكالیف التي

                                                           
لوم ع، مذكرة ماجستیر في على قیمة المؤسسة التمویل المباشر ألثرتمویل المؤسسات االقتصادیة دراسة تحلیلیة جمال قدام،  )1(

  .17-16ص  ،2007- 2006 جامعة جیجل، الجزائر، التسییر،



 عمومیات حول االهتالك ...................................................................................:الفصل الثاني

 

 
65 

جل إعادة استثمارها في المستقبل هذا من جهة، ومن جهة أخرى تسمح هذه التكالیف بتحقیق أموزعة من 

  .وفر ضریبي

إن تسجیل االهتالك ضمن التكالیف یجعل صافي الربح الذي یظهر في جدول حسابات النتائج ال 

یمثل صافي التدفق النقدي المتولد عن العملیات، إذ ینبغي أن تضاف إلیه األموال المحتجزة ألغراض 

  : االهتالك وهذا ما توضحه المعادلة التالیة

 

الله عندما ینتهي مورد ذاتي عبر حیاة األصل، یكفي إلح من خالل المعادلة نالحظ أن االهتالك یوفر

وبناء علیه فان األموال المتاحة للمؤسسة تتمثل في قیمة األرباح المتولدة مضافا إلیها  عمره االفتراضي

  .األموال المحتجزة ألغراض االهتالك

ما یجب مالحظته هو أن  ویمكن زیادة األموال المتولدة عن العملیات، إذا ما زاد قسط االهتالك، غیر أن

االهتالك نفسه بل  إلىالزیادة في األموال المتولدة عن العملیات المصاحبة لزیادة قسط االهتالك ال ترجع 

وترجع ذلك الوفرات إلى مبدأ مالي یقضي  ،ترجع إلى الوفرات الضریبیة التي نجمت عن زیادة ذلك القسط

یتولد عنه وفرات ضریبیة تقدر بقیمة ذلك المصروف بـأن أي مصروف یتضمنه جدول حسابات النتائج، 

  :مضروبا في معدل الضریبة الذي تخضع له أرباح المؤسسة وهو ما توضحه المعادلة التالیة

  

  

االهتالك من ویضاف قسط االهتالك بالكامل إلى صافي الربح بعد الضریبة ألنه بعد أن یخصم قسط 

اإلیرادات لغرض حساب الضریبة، یجب إضافته لألرباح المتولدة عن العملیات للوصول إلى صافي التدفق 

وتؤثر طرق تحدید حد شیك بقیمة ذلك القسط، یمثل تدفق نقدي فعلى إذ لم یحرر أ النقدي، فاالهتالك ال

لى المؤسسة تحدید الطریقة المناسبة أقساط االهتالك المذكورة سابقا على أرباح المؤسسة، لذلك یجب ع

الهتالك استثماراتها، ویتم اعتماد هذه األخیرة بناءا على مجموعة من المعطیات أهمها األثر الضریبي وهو 

ففي فترات التضخم مثال تلجا  .ضخم النقدي و التقادم التكنولوجيما تم شرحه سابقا، باإلضافة إلى الت

وهذا من اجل استرجاع قیمة األصل في اقصر وقت ممكن  المتناقص ریقة القسطالمؤسسة إلى اختیار ط

وتجنب خطر التضخم، غیر انه تبرز هنا أهمیة إعادة تقییم االستثمارات وذلك بتطبیق أقساط االهتالك على 

أساس القیمة الحقیقة ال الدفتریة، كما أن القطاعات التي تتمیز باعتماد تكنولوجیا سریعة التقادم یجب علیها 

  .اعتماد الطریقة التي تمكنها من استرجاع قیمة أصولها في اقصر وقت ممكن

 معدل الضریبة ×قیمة المصروف = الوفرات الضریبیة 

  القسط السنوي لالهتالك+ صافي الربح بعد الضریبة =  صافي التدفق النقدي
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  :الثاني الفصلخالصة 

حاولنا من خالل الفصل الثاني التعرض إلى اهتالك األصول الثابتة على مستوى المؤسسة االقتصادیة 

ر من المصادر التمویلیة الداخلیة التي تلجأ لها المؤسسة لتجدید التثبیتات المستعملة في العملیة دباعتباره مص

إذ تناولنا في هذا الفصل األصول القابلة لالهتالك، مفهوم . االستمراریةاإلنتاجیة، مما یضمن لها النمو و 

یة المفاضلة بین مختلف طرق شرح كیف، )شیوعا(ثر استعماال االهتالك، عرض مختلف طرق االهتالك األك

  .على التمویل الذاتي االهتالكاالهتالك وأثر تطبیق 

یعتبر االهتالك توزیع تكلفة األصل على حیاته اإلنتاجیة على أساس تكلفة أي أصل هي بمثابة 

ن تكالیف الخدمات التي سیؤدیها هذا األصل خالل حیاته اإلنتاجیة من الناحیة االقتصادیة، وجدیر بالذكر أ

  . عملیة االهتالك لیس المقصود منها تقییم األصل وٕانما فقط توزیع تكلفة األصل على حیاته

فق او تعلى اإلدارة المالیة اختیار أفضل طریقة مناسبة الهتالك أصولها، بما ییجب وعلى هذا األساس 

ینة من طرق االهتالك بین تغطیة االحتیاجات المالیة وتكلفة اقتناء تلك األصول، لذا فإن اختیار طریقة مع

  . یعتبر من القرارات التي تستلزم معرفة مالیة وٕالماما تاما بطرق االهتالك المتاحة للمؤسسة االقتصادیة

  

  

 



 

 

دراسة حالة بالشركة االفریقیة : التطبیقي الفصل

-الطاهیر-للزجاج  

  .AFRICAVER)(تقدیم الشركة االفریقیة للزجاج  :المبحث األول

  .تطبیق طرق االهتالك  على اصول الشركة االفریقیة للزجاج: المبحث الثاني

على التمویل الذاتي للشركة  دراسة اثر تطبیق طرق االهتالك: المبحث الثالث

 ).AFRICAVER(االفریقیة للزجاج
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 AFRICAVER تقدیم الشركة اإلفریقیة للزجاج: المبحث األول

ـــــوما المبحـــــث ذفـــــي هـــــ       ـــــدیم اإلطـــــار النظـــــري للشـــــركة محـــــل الدراســـــب ســـــوف نق ـــــراز تق ة، مـــــن خـــــالل إب

عــــــرض مختلــــــف أهــــــدافها المســــــطرة مــــــع و إضــــــافة إلــــــى تقــــــدیم تعریــــــف بالشــــــركة مراحــــــل تطورهــــــا ونشــــــأتها 

  .إعطاء شرح مفصل عن الهیكل التنظیمي للشركة اإلفریقیة للزجاج

 AFRICAVER  اإلطار النظري لشركة اإلفریقیة للزجاج: المطلب األول

ــــى  ــــة للزجــــاج بوالیــــة جیجــــل مــــن أهــــم الشــــركات مــــن حیــــث جــــودة زجاجهــــا عل ــــر الشــــركة اإلفریقی تعتب

ــــر  ــــى اســــتمرارها ومكنتهــــا فــــي الســــوق تحــــاول جاهــــدة تســــویق منتجاتهــــا عب المســــتوى اإلفریقــــي، وللحفــــاظ عل

  . مختلف المناطق الداخلیة والخارجیة

  النشأة: أوال

لوحــــــدة الزجــــــاج المســــــطح ثــــــم مركــــــب الزجــــــاج قبــــــل أن یــــــتم  تعــــــد الشــــــركة اإلفریقیــــــة للزجــــــاج امتــــــداد      

لتصـــــبح منـــــذ  1996ذلـــــك فـــــي إطـــــار إعـــــادة هیكلـــــة المؤسســـــات الوطنیـــــة عـــــام و إعطائهـــــا التســـــمیة الحالیـــــة 

  .المواد الكاشطةع مجمع المؤسسة الوطنیة للزجاج و ذلك التاریخ فرع من فرو 

  AFRICAVERمراحل تطور الشركة اإلفریقیة للزجاج :ثانیا

  8719-8219النشأة  مرحلة -1

ـــــى اســـــتنتاجهعقـــــد الســـــبعینات و  فـــــي دراســـــة قـــــام بهـــــا مكتـــــب انجلیـــــزي مخـــــتصفـــــي إطـــــار            بنـــــاء عل

ــــة ــــة للصــــناعات الكیمیائی ــــین الشــــركة الوطنی ــــد انجــــاز ب ــــرام عق ــــم إب لــــك ذو  1982ســــنة ، الشــــركة الفرنســــیةو  ت

وحـــــدة مـــــن  44000الشـــــفاف وس مـــــن زجـــــاج البنـــــاء /ط 20.000النجـــــاز وحـــــدة الزجـــــاج األمنـــــي بطاقـــــة 

وقــــــد عــــــرف  86و 82ثــــــم انجــــــاز المشــــــروع  الزجــــــاج المســــــطح بــــــین ســــــنتي  ،الزجــــــاج الســــــیارات األمــــــامي

ــــــي التــــــأخر ألســــــباب تقنیــــــة و  بعــــــض ــــــي اإلنتــــــاج ف ــــــة وانطلــــــق عملیــــــا ف ، خــــــالل مــــــدة 1987أوت  01مالی

  :طنیة على متابعة أشغال االنجاز وهياالنجاز تواكبت ثالث مؤسسات و 

  .انجاز SNIC: 1982-1984شركة  -

  .متابعة األشغال EDIC :8419-8619شركة  -

  .االستغالل 1986استلمت المشروع في ماي : ENAVAشركة ل -
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  9619-8719مرحلة التوسع  -2

ــــي النشــــاط  بعــــد انطــــالق       ــــة و و وحــــدة الزجــــاج المســــطح ف ــــا لسیاســــة تنمی ــــم وفق ــــدلك ت تطــــویر معتمــــدة أن

إلـــــــى وحـــــــدات جدیـــــــدة تشـــــــمل انجـــــــاز مشـــــــاریع أخـــــــرى لصـــــــناعة أنـــــــواع  ،تســـــــطیر برنـــــــامج توســـــــیع الوحـــــــدة

  : أنواعه، تمثلت هده المشاریع في انجازة من الزجاج بمختلف استعماالته و متعدد

  وحدة جدیدة للزجاج األمني -2-1

انطلقـــــت ، زجـــــاج مصـــــقع ،زجـــــاج مقـــــاوم، مصـــــفف خلفـــــي، زجـــــاجو  زجـــــاج ســـــیارات أمـــــامي، جـــــانبي      

الطاقـــــــة النظریـــــــة ، TAMGLASSأنجـــــــزت مـــــــن طـــــــرف شـــــــركة فلندیـــــــة تـــــــدعى و  1992فـــــــي اإلنتـــــــاج ســـــــنة 

زجــــــاج مصــــــفف  ،وحــــــدة ســــــنویا 200.000) زجــــــاج أمــــــامي، خلفــــــي، جــــــانبي( زجــــــاج الســــــیارات : لإلنتــــــاج

  .س/م 80.000

منـــــــتج الزجـــــــاج األمنـــــــي وبســـــــبب خاصـــــــته األمنیـــــــة واســـــــع االســـــــتعمال فـــــــي مجـــــــاالت  :الزجـــــــاج األمنـــــــي -

وآالت األشــــــــغال  الزجــــــــاج األمنــــــــي الخــــــــاص بالســــــــیارات، الشــــــــاحنات، :لواألمــــــــن مثــــــــ الصــــــــناعة، البنــــــــاء،

الخــــــــاص بحمایــــــــة األفــــــــراد والممتلكــــــــات فــــــــي البنــــــــوك، الوكــــــــاالت  الزجــــــــاج األمنــــــــي المصــــــــفف، العمومیــــــــة

  وتســــــــتعمل فــــــــي قطــــــــاع الزجــــــــاج األمنــــــــي المقــــــــاوم للحــــــــرارة والصــــــــدمات ، التأمینیــــــــة، المتــــــــاحف، الســــــــجون

  .البناء، الصناعات الكهرومنزلیة

ــــــاوم - ــــــل: الزجــــــاج المصــــــفف والزجــــــاج المق ــــــ ACUORســــــیدي موســــــى،  ECM:شــــــركات البنــــــاء مث    رالجزائ

EPLA الجزائر ،ENIE تیزي وزو. 

  وحدة جدیدة للزجاج السائل -3 -2

واألكـــــواب أنجـــــزت  الزجـــــاجي وره الوحـــــدة ثـــــالث خطـــــوط لإلنتـــــاج الزجـــــاج المطبـــــوع ،األجـــــذم هـــــضـــــت      

ــــــة، وانطلــــــق خــــــط إنتــــــاج الزجــــــاج المطبــــــوع  BASSESAMBREه الوحــــــدة مــــــن طــــــرف شــــــركة ذهــــــ البلجیكی

ــــق مشــــروع األجــــر الزجــــ 1994ســــنة  ــــي حــــین انطل ــــف هــــف ــــس الســــنة لیتوق ــــة نف ــــي نهای ا الخــــط عــــن ذاجي ف

تكلفـــــــة الســـــــوق للكمیـــــــة المعروضـــــــة و  ألســـــــباب تجاریـــــــة بحتـــــــة مرتبطـــــــة بعـــــــدم اســـــــتیعاب 1996اإلنتـــــــاج 

فس األســـــباب رغـــــم تـــــوفر التجهیـــــزات واكتمـــــال المشـــــروع ق لـــــناإلنتـــــاج الكبیـــــرة، أمـــــا الخـــــط الثالـــــث فلـــــم ینطلـــــ

ن لجـــــأت الشـــــركة إلـــــى تحویـــــل األفـــــران إلنتـــــاج مـــــادة ســـــیلیكات ین الخطـــــیولمواجهـــــة إشـــــكالیة اســـــتغالل هـــــاذ

  . الصودا التي تستعمل عادة كمادة أولیة لصناعة المنظفات
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  معالجة المواد األوليو وحدة إنتاج  -3

الخ .....السیلیس، اندولومي رمل: انجاز وحدة جدیدة لمعالجة المواد األولیة مثلإضافة إلى الورشة تم       

ه الوحدة ذیة لوحدة الزجاج السائل، أنجزت هنشاط الوحدة المذكورة یمثل أهم ورشة مدعمة للمادة األولو 

 30.000رمل سیلیس : ، وأصبحت تنتج1994انطلقت سنة و    BASSAMBالمذكورة أیضا من طرف شركة

  .معالجة الكالكیر، الفلدسباط معالجةي، معالجة الدلوم، س/طن

  1997مرحلة االستقالل مند : ثالثا

، حیـث أصـبح لـدینا ذمـة 1997أخذت الشركة اإلفریقیـة للزجـاج اسـتقاللیتها عـن الشـركة األم فـي جـانفي       

  .شخصیة معنویةمالیة و 

  :من أهم ما تهدف إلیه هده الشركة نجدو 

حاجیـــات و طلبـــات االقتصـــاد الـــوطني مـــن مـــواد الزجـــاج فـــي قطـــاع البنـــاء، قطـــاع تركیـــب وصـــناعة تلبیـــة  -

  ؛السیارات، قطاع الصناعة الكهرومنزلیة

   ر؛السهر على إعطاء الوجه الحضاري للشركة من خالل استعمال تقنیات حدیثة تتالءم مع متغیرات العص -

  ؛منافسة السوق الدولیةالعمل على تصدیر المنتجات وٕادخالها في  -

  .توسیع شبكة التوزیعو الشركة  منتجاتتحسین وتطویر  -

  أهمیة وأهداف الشركة اإلفریقیة للزجاج : المطلب الثاني

   أهمیة الشركة: أوال

  :تكمن أهمیة الشركة اإلفریقیة للزجاج فیما یلي

االســتعماالت المتعــددة لهــده المــادة تلعــب صــناعة الزجــاج الــدور الفعــال فــي تطــور اقتصــادیات الــدول بســبب  -

الصـــناعات تجاریــة منهــا كقطــاع البنــاء، صــناعة لزجــاج الســیارات، لتــي تــدخل فــي عــدة نشــاطات صــناعیة و ا

  ؛الكهرومنزلیة وتبرز أهمیة الشركة بصفة عامة وصناعة الزجاج بصفة خاصة

شــاطات التجاریــة والصــناعیة، إذ تلعــب دورا اجتماعیــا واقتصــادیا هامــا لمــا لهــا مــن أثــر فعــال فــي بعــض الن - 

  ؛للتشغیل خاصة في القطاع الجغرافيتعتبر مجاال خصبا 

ولیـــة مكملـــة لهــا نفـــس األهمیــة، فـــي المجـــال الصــناعي حیـــث أن مــادة الزجـــاج بمختلـــف أنواعــه تـــدخل كمــادة أ

  ؛لبعض الصناعات األخرى
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مجـــال االقتصـــادي الـــوطني وذلـــك ، تبـــرز أهمیـــة الشـــركة فـــي التشـــكیلة منتجـــات الشـــركة اإلفریقیـــة للزجـــاج -

الشــركة الوطنیــة للســیارات الصــناعیة :  باعتبارهــا الممــون الرئیســي لعــدة شــركات أخــرى ذات أهمیــة بالغــة مثــل

   ؛)هنكل(، شركات التنظیف )قسنطینة(، المؤسسة الوطنیة لعتاد األشغال العمومیة )رویبة(

  أهداف الشركة: ثانیا

  :یلي للزجاج إلى تحقیق ما اإلفریقیةتهدف الشركة 

  ؛تنمیة صناعة الزجاج في الجزائر -

 ؛ي في مواد الزجاج في قطاع البناءطلبات االقتصاد الوطنتلبیة حاجیات و  -

 ؛تركیب السیارات، قطاع الصناعة الكهرومنزلیةصناعة و قطاع  -

 ؛مواكبة التطور التكنولوجي -

  ؛السوق الدولیةٕادخالها في العمل على تصدیر المنتوجات و  -

 ؛تحسین رأس مال الشركة -

 ؛الدولي على حد سواءفعالة القتحام في السوق الوطني و وضع سیاسة تجاریة  -

  ؛المساهمة في ترقیة السوق الوطني -

  .فتح ورشات في مختلف أنحاء الوطنمنتوج الزجاج و  تدعیم -

  تنظیم المؤسسة اإلفریقیة للزجاج: الثالمطلب الث

ـــــع فـــــي تســـــییر وتنظـــــیم أعمالهـــــا هـــــیكال عامـــــاالشـــــركة       اإلفریقیـــــة للزجـــــاج كغیرهـــــا مـــــن الشـــــركات تتب

ــــى  ــــف التخصصــــات التــــي تعمــــل وتســــهر عل یتشــــكل هــــذا الهیكــــل مــــن عــــدة مــــدیریات ومصــــالح، تظــــم مختل

  :السیر الحسني الشركة، سنتطرق باختصار للتعریف بكل مدیریة فیما یلي

   المدیر العام: أوال

كمــــا ، جمیــــع المصــــالح المشــــكلة للمؤسســــة ویترأســــها فــــي المجــــالس اإلداریــــة یشــــرف علــــى الــــذي هــــو      

   :تتجلى مهامه فيو ، تسعى المؤسسة لتحقیقها مستقبالالسیاسات التي یقوم بوضع األهداف و 

  ؛ت مع الموردین المحلیین واألجانبإبرام الصفقا -

 ؛المناسبات الدولیةتمثیل الشركة في المحافل و   - 

 ؛الضروریة التي تخدم مصالح الشركةاألوامر القرارات و  إصدار - 

 ؛جمیع الوثائق الخاصة بالشركة ضاءمإ - 

  .سیاستهاتطبیق إستراتیجیة الشركة و  - 
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تتولى و ، ة عن ضمان خدمات إدارة المدیریةهي المسؤولی: مساعد المدیر العام المكلف بالسكرتاریة - 1

   :المهام التالیة

   ؛بالمدیریة العامة ل البرید الخاصاستقبا - 

 ؛ترتیب الوثائق في خزائن األرشیف -

 ؛تحریر المراسالت -

 ؛ٕارسال الفاكساستقبال و  -

  .تحویل المكالمات الهاتفیة الخاصة بالمدیر العاماستقبال و  -

ییر مختلـــــف األعمـــــال داخــــــل یســـــاعد فـــــي تحســـــین تســـــشــــــارك و ی: رئـــــیس خلیـــــة المراقبـــــة والتســـــییر -2

  :التالیة یتولى المهام، المؤسسة

 ؛التنظیممسؤولي الوحدات في طرق التسییر و مساعدة  -

 ؛من اإلدارة العامة لقیام بعملیات المراقبة دوریا أو بطلب -

  ؛نجاز مختلف التقاریر -

  ؛تحضیر مخططات المالیة -

 ؛السنویةو  الثالثیة، الشهریة ،نشاطات الیومیةإنجاز تقاریر ال -

  . مع المدیر العامتسطیر السیاسة العامة للشركة  -

ـــن والبیئـــة -3 ـــة واألم ـــة والنظاف ـــف بالنوعی ـــام مكل ـــدیر الع ـــالمنتج ی :مســـاعد الم ـــة ب هـــتم بالدراســـات المتعلق

  :تتمثل مهامها فيو ، والنمو

  ؛تطبیق سیاسة الجودة بالشركة -

الشـــــركة  لت التقنیـــــة الخاصـــــة ببرنـــــامج تأهیـــــتســـــهیل عمـــــل مختلـــــف األقســـــام مـــــن خـــــالل تقـــــدیم المعلومـــــا -

   ؛ISOللحصول على شهادة 

  ؛R43تطبیق مقاییس المطابقة الدولیة لمنتوجات الزجاج األمني المتمثلة في معیار  -

  :تشرف على المكاتب التالیةو  ،المتعلقة بالتخطیط لمشاریع جدیدةالوضعیات إعداد الدراسات و  -

  ؛التطویرالبحث و  -  

  ؛المشاریعالتخطیط و  -  

  ؛األمن الصناعي -  

  ؛المراقبةالتحالیل و  -  
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  .الدراسات التقنیةالمقاییس و  -   

  :یتولى المهام التالیة ،المسؤول عن تطبیق نظام الجودة والنوعیة هو: مسؤول مراقبة النوعیة -4

  ؛ل لضمان المراقبة التقنیة للجودةإیجاد الوسائ -

 ؛طرق نظام الجودةیف بالمشاكل المتعلقة باإلنتاج و التعر  -

  ؛تطبیقها في مجال ضمان الجودةالعلم بجمیع التغیرات و  -

 .التجدید الدوري لهابشهادة الجودة و السهر على اإلجراءات المتعلقة  -

ــــــي -5 المهــــــام  یتــــــولى، التســــــییر ومــــــدى تطبیقهــــــا باســــــتمرار هــــــو المســــــؤول عــــــن تعلیمــــــات: مــــــدقق داخل

  :التالیة

  ؛قواعد التسییرمراقبة تطبیق طرق و  -

 ؛العیوب الموجودةللمسؤول المعني عن كل األخطاء و  تقدیم تقریر -

 ؛التدقیق لنظام المراقبة الداخلیةإنشاء برامج  -

  .تنفیذ كل التحقیقات المطلوبة من طرف المدیر العام -

ــــام -6 ــــب المــــدیر الع یتــــولى ، هــــو المســــؤول عــــن تســــییر شــــؤون الشــــركة بالتنســــیق مــــع المــــدیر العــــام: نائ

 :المهام التالیة

  ؛الوثائق الخاصة بالموظفینإمضاء  -

 ؛لعمل بالتنسیق مع جمیع المدیریاتا -

 ؛ضمان االنضباط العام داخل الشركةالسهر على  -

  ؛القرارات المتعلقة بمصالح الشركةإصدار  -

 : لمسؤول عن تسییر ملفات المنازعات، یتولى المهام التالیةهو ا :المكلف بالمنازعات -7

  ؛المحامي المستشار للشركةات إلى تحویل الملف -

 ؛ختلف القضایا الخاصة بالمنازعاتمتابعة م -

 ؛عریضة من أجل الدفاع عن المؤسسة تكوین ملف المنازعات و تحریر -

 .ؤسسة أمام مختلف الجهات اإلداریةتمثیل الم -

هـــــو یعمـــــل تحـــــت اإلشـــــراف المباشـــــر للمدیریـــــة العامـــــة بحیـــــث یضـــــع مخططـــــات و  :مســـــؤول التجـــــاري -8

، كمـــــا یمثـــــل وذلـــــك بالتنســـــیق مـــــع بـــــاقي المـــــدیریاتیضـــــع اإلســـــتراتیجیة الخاصـــــة بهمـــــا والتســـــویق و البیـــــع 
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عهـــــــم بخصـــــــوص االتفاقیـــــــات التجاریـــــــة ، ویتفـــــــاوض مي المتعـــــــاملین التجـــــــاریین والزبـــــــائنالشـــــــركة مـــــــع بـــــــاق

 . وعة من األعوان الذین یشرف علیهمل مجمیحرص على تنفیذها من خالو 

، لتســـــویقیة بحیـــــث یقـــــوم بدراســـــة الســـــوقا األخیـــــر یقـــــوم بإعـــــداد المخططـــــات اذهـــــ:مســـــؤول التســـــویق -9

، كمــــا لــــك إلــــى المدیریــــة العامــــةذالتوزیــــع وهنــــا یقــــوم برفــــع تقــــاریر فــــي  ، الجــــودة وطــــرقرواألســــعاالمنافســــة 

مــــن أجــــل التعریــــف بمنتجــــات الشـــــركة لــــك ذلملتقیــــات و رض واالمعــــایحضــــر مختلــــف التظــــاهرات التجاریــــة و 

  . تحقیقات عن المنتجات المشابهة والزبائن ، ویقوم بإعدادوكسب زبائن جدد

  مدیریة اإلمداد والصیانة:ثانیا

  .الضروریاتو قسم الصیانة مشكلة من قسم اإلسناد والمشتریات و       

ــــة  :بالنســــبة للقســــم األول -1 وقطــــع الغیــــار الصــــناعیة مــــن الســــوق المحلیــــة أو تقــــوم بشــــراء المــــواد األولی

 . الخدمات المرتبطة بها كالتأمین والجمركة والنقلضمان و  الدولیة

ـــــاني -2 ـــــى فـــــرعین همـــــافهـــــو ین :بالنســـــبة للقســـــم الث فـــــرع الصـــــیانة المیكانیكیـــــة وفـــــرع الصـــــیانة : قســـــم إل

ـــــــة و  ـــــــدخالن إلصـــــــالح اإلعطـــــــاالكهربائی ـــــــى هـــــــذان الفرعـــــــان یت ـــــــادة عل ـــــــة فـــــــي المصـــــــنع زی ـــــــك ذب المختلف ل

إضـــــــافة إلـــــــى تســـــــییر مخزونـــــــات قطـــــــع الغیـــــــار و المـــــــواد األولیـــــــة ، والعتـــــــاد الصـــــــیانة العادیـــــــة للتجهیـــــــزات

  . جات الجاهزةو كذا المنت المختلفة

  مدیریة االستغالل: ثالثا

  :وهي مدیریة تنقسم إلى ثالث وحدات رئیسیة كما یلي      

ینــــــتج بهــــــا الزجــــــاج المطبــــــوع الموجــــــه للبنــــــاء ووكــــــالء معتمــــــدین خــــــواص و : وحــــــدة الزجــــــاج الســــــائل -1

صـــــــــلب بطاقـــــــــة إنتـــــــــاج ســـــــــیلیكات الصـــــــــودا ال، طـــــــــن ســـــــــنویا 15000: بطاقـــــــــة نظریـــــــــة ســـــــــنویة تقـــــــــدر ب

 .  طن سنویا   12000سیلیكات الصودا السائل بطاقة إنتاج ، طن سنویا 12000

ــــــي -2  2م 80.000بطاقــــــة إنتــــــاج  :المــــــورقفــــــرع الزجــــــاج  :تتشــــــكل مــــــن فــــــرعین: وحــــــدة الزجــــــاج األمن

 15000بطاقــــــة إنتــــــاج : فــــــرع الزجــــــاج المنقــــــوع، حــــــدة مــــــن الزجــــــاج األمــــــامي للســــــیاراتو  4500ســــــنویا و 

  .الخلفي وحدة من زجاج السیارات الجانبي و  200.00سنویا و  2م

ـــــــه بالغســـــــل هـــــــي وحـــــــدة تقـــــــوم باســـــــتغالل الرمـــــــل و و  :وحـــــــدة معالجـــــــة و إنتـــــــاج المـــــــواد األولیـــــــة/ 3 معالجت

واد التـــــــي تـــــــدخل فـــــــي صـــــــناعة الزجـــــــاج والســـــــیلیكات كالكـــــــالكیر، الفلدســـــــباط كـــــــذا بـــــــاقي المـــــــوالتصـــــــفیة و 

  .  ختلف الموادطن سنویا من م 60.000إلخ بطاقة إنتاج ......الدولومي و 

  



-الطاهیر–دراسة تطبیقیة بالشركة اإلفریقیة للزجاج :.....................................................الفصل التطبیقي  

 

 
76 

  مدیریة المالیة و المحاسبة :رابعا

 :التســــــییر وتتمثــــــل مهامهــــــا فــــــيأیضــــــا مراقبــــــة المیزانیــــــة المالیــــــة و ، تهــــــتم بمتابعــــــة نشــــــاط المحاســــــبین      

  ؛لى تطبیق السیاسة المالیة للشركةإلشراف ع

  ؛اإلداریة كالورقتوفیر اللوازم المالیة و  -

  ؛تحلیلهإاعداد التقاریر الشهریة و اإلشراف على عملیات المحاسبة و  -

ــــــاج - ــــــىو  ،تســــــییر مختلــــــف مــــــدا خیــــــل الشــــــركة وتكــــــالیف اإلنت ــــــة والمحاســــــبة:تشــــــرف عل ، مصــــــلحة المالی

  .مصلحة المحاسبة التحلیلیة

  مدیریة الموارد البشریة: خامسا

اإلشـــــراف :تتمثـــــل مهامهـــــا فـــــيو ، مـــــالالعســـــة الشـــــركة بخصـــــوص شـــــؤون المـــــوظفین و تهـــــتم بإنجـــــاز سیا      

ــــــق سیاســــــة ا ــــــى تطبی ــــــفعل ــــــي التوظی ــــــة ف ــــــالموارد البشــــــریة والمتمثل ، األجــــــور ،التكــــــوین، لشــــــركة الخاصــــــة ب

ت التكــــــوین ومتابعتاهــــــا وتتشــــــكل مدیریــــــة المــــــوارد البشــــــریة بالشــــــركة إعــــــداد مخططــــــا، تســــــییر المســــــتخدمین

مســـــــــؤول األجـــــــــور ، مســـــــــیر المســـــــــتخدمین، رئـــــــــیس مصـــــــــلحة المـــــــــوارد البشـــــــــریة :اإلفریقیـــــــــة للزجـــــــــاج مـــــــــن

  ،والشكل الموالي یمثل الهیكل التنظیمي لشركة اإلفریقیة للزجاج    والخدمات االجتماعیة
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  AFRICAVER للشركة اإلفریقیة للزجاج ةالتنظیمی خریطةال :)01-2( الشكل رقم

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  .الوثائق الرسمیة للمؤسسة :المصدر

 

مدیریة اإلمداد  المدیریة التجاریة

 والصیانة

مدیریة المالیة  مدیریة االستغالل

 والمحاسبة

مدیریة الموارد 

 البشریة

مالمدیر العا  

مساعد المدیر العام 

 مكلف بالسكرتاریة

 سائق المدیریة العامة 

 مسؤول اإلعالم اآللي

مساعد المدیر العام مكلف 

بالنوعیة والنظافة واألمن 

 مسؤول مراقبة النوعیة

رئیس خلیة المراقبة 

 والتسییر

 نائب المدیر العام

 مدقق داخلي

 أمانة المدیریة
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مما تقدم یمكن القول أن الشركة اإلفریقیة للزجاج تعد من أهم الشركات الرائدة في مجال صناعة       

دة إلى تحقیق الجودة الزجاج، بمختلف أنواعه األمني، المصفف والمقاوم، حیث تسعى هذه الشركة جاه

  .داخل الوطن أو خارجه بتحقیق االكتفاء الذاتي والتوجه إلى التصدیرتلبیة طلبات الزبائن سواء والنوعیة ل

تطبیق طرق االهتالك على أصول الشركة اإلفریقیة للزجاج :المبحث الثاني  

طرق االهتالك التي سمح بها قانون الضرائب المباشرة هي  االهتالك الثابت، االهتالك المتناقص       

، وقبل ذلك كان یسمح فقط بتطبیق 1989بموجب قانون المالیة  أضیفا یناألخیر واالهتالك المتزاید وهذین 

المتزاید محدد بقرار أو القسط المتناقص  بأسلوبالتثبیتات التي یمكن اهتالكها  إن ،القسط الثابت أسلوب

   .قیود أیةالثابت فیطبق دون  أماصادر عن وزیر المالیة، 

  طریقة االهتالك الثابت: المطلب األول

 األصول، أي تقوم بتوزیع قیمة تتبع الشركة اإلفریقیة للزجاج طریقة االهتالك الثابت الهتالك أصولها      

في معدل  األصلیةوتحدد بضرب القیمة  ،على الفترات التي سیتم االستفادة من هذه األصول بمبالغ متساویة

  : أنالصفر علما  إلىتؤول قیمته الصافیة  لألصل اإلنتاجياالهتالك وفي نهایة العمر 

ولتوضیح كیف تم حساب االهتالكات . االهتالك أقساطمجموع  – لألصل األصلیةالقیمة = قسط االهتالك 

   : وفق هذه الطریقة  نأخذ المثال التالي

دج، تهتلك على  2103420بـــ  وأدواتباقتناء معدات  2012للزجاج سنة  اإلفریقیةقامت الشركة       

  .سنوات 5مدى 

  هتالك الثابتبطریقة اال للمعدات واألدواتجدول االهتالكات  إعداد :أوال

  .دج 420684=  % 20 × 2103420= ، قسط االهتالك  100/20= معدل االهتالك 

  .حسب طریقة االهتالك الثابت واألدواتجدول االهتالكات للمعدات  ):01- 2(الجدول رقم 

 القیمة المحاسبیة الصافیة  االهتالك األقساط المعدل لالستثمار األصلیةالقیمة  السنوات

2011 2103420 20% 420684 1682736 

2012 2103420 20% 420684 1262052 

2013 2103420 20% 420684 841368 

2014 2103420 20% 420684 420684 

2015 2103420 20% 420684 0 

  .)04(بناءا على الملحق رقم  من إعداد الباحثین  :المصدر

  ).04(موجودة ضمن الملحق رقم بطریقة االهتالك الثابت بقیة األصول اهتالك : مالحظة
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  : التعلیق

ثابتة خالل ) الثابثطریقة االهتالك (من خالل الجدول نالحظ أن أقساط االهتالك وفق هذه الطریقة       

  .2015إلى  2011السنوات 

  طریقة االهتالك المتناقص :المطلب الثاني

سنوات وهذا  03یطبق هذا النوع من االهتالكات على االستثمارات التي ال یقل عمرها اإلنتاجي عن 

حیث قمنا بجمع األصول التي اشتریت في نفس السنة ولها نفس ). 174المادة (حسب القانون الضریبي 

  :تاليلالهتالك كما یوضحه الشكل اللكل حساب وذلك لكثرة األصول القابلة  العمر اإلنتاجي 

 .یوضح المعدالت المتناقصة الخاصة بكل استثمار): 02- 2(الجدول رقم 

المعدل الثابت  المعامل المعدل المتناقص

% 

 مدة االهتالك

)N سنة(  

رقم  اسم الحساب

 الحساب

وما لبرمجیات المعلوماتیة ا 7 % 14.28 2.5  % 35.7

 شابهها

204 

 205 االمتیازات والحقوق المماثلة 20 5 2.5 % 12.5

25 % 

16.67 % 

13.15 % 

10 % 

8.32 % 

6.25 %  

5.95 % 

2.5 

2.5 

2.5 

2.5 

2.5 

2.5 

2.5  

10 % 

6.67 % 

5.26 % 

4 % 

3.33 % 

2.5 % 

2.38 % 

10 

15 

19 

25 

30 

40  

42  

  

40      % 

31.5 %  

25 % 

22.72 % 

16.67 %  

11.35% 

10.85%  

10.4 % 

10 % 

8.92%  

8.32%  

8.05%  

2 

2.5 

2.5 

2.5 

2.5  

2.5  

2.5  

2.5  

2.5  

2.5  

2.5  

2.5  

20 %  

12.5 % 

10 %  

9.09 % 

6.67 % 

4.54 % 

4.34 %   

4.16 % 

4 % 

3.57 % 

3.33 % 

3.22 % 

5  

8  

10   

11   

15   

22   

23  

24   

25   

28  

30   

31   

  

215 

213 
 البناءات

منشآت التقنیة، ال
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  .)04(بناءا على الملحق رقم  من إعداد الباحثین: المصدر

  ).05(المتناقص موجودة ضمن الملحق رقم اهتالك بقیة األصول بطریقة االهتالك : مالحظة

  االهتالك بطریقة االهتالك المتناقص نستخدم معطیات المثال السابق أقساطولتوضیح كیف تم حساب 

   االهتالكات حسب طریقة االهتالك المتناقصجدول إعداد  :أوال

  المعامل ×معدل االهتالك الثابت = معدل االهتالك المتناقص 

  .حسب طریقة االهتالك المتناقص دواتاألو معدات الجدول اهتالك  ):03-2(جدول رقم 

  المحاسبیة الصافیة القیمة اقساط االهتالك المعدل لالستثمار األصلیةالقیمة  السنوات

2011 2103420 40% 841368 1262052 

2012 1262052 40% 504820,8 757231,2 

2013 757231,2 40% 302892,48 454338,72 

2014 454338,72 50% 227169,36 227169,36 

2015 227169,36 - 227169,36 0 

  .)02-2) (01- 2(بناءا على الجدولین  الباحثین إعدادمن : المصدر

  

  

7.35%  

% 6.57 

2.5 

2.5  

  2.94 % 

2.63 % 

34  

38 

27.78 % 

25 % 

19.23 % 

16.68   % 

2.5 

2.5 

2.5 

2.5 

 

11.11 %  

10 % 

7.7 % 

6.67 % 

سنوات 9  

سنوات 10  

سنة 13  

سنة 15   

  

218 

األصول الثابتة 

 المادیة األخرى
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  :التعلیق

تتناقص ) طریقة االهتالك المتناقص(من خالل الجدول نالحظ أن أقساط االهتالك وفق هذه الطریقة       

دج لتنخفض هذه القیمة إلى  841368كانت تقدر بـ  2011سنة من سنة إلى أخرى فمثال في 

  .2015دج سنة  227169.36

  عرض جدول حسابات النتائج بطریقة االهتالك المتناقص :ثانیا

  : كما یلي بطریقة االهتالك المتناقصسنقوم من خالل هذا الجدول بحساب النتیجة 

  .القسط المتناقصجدول حسابات النتائج بطریقة ): 04- 2(الجدول رقم 

2013السنة  البیان 2014السنة   2015السنة    

 596,40 961 282 976,83 029 330 407,80 042 280)                            70/حـ(المبیعات والمنتوجات المحققة   

 (605,99 103 20) (382,38 657 4) (662,81 727 3))              72/حـ(اإلنتاج المخزن أو المنتقص من المخزون 

 _ 615,74 25 -)                                          73/حـ(اإلنتاج المثبت  

 _ _ -)                                   74/حـ(إعانات االستغالل   

 990,41 857 262 210,19 398 325 744,99  314 276 )73/حـ+  72/حـ+  70/ حـ(= إنتاج السنة المالیة /1

 (275,04 558 172) (465,20 015 183) (587,14 118 172))                                   60/حـ(المشتریات المستهلكة  

الخدمات الخارجیة واإلستهالكات 

 )          62/حـ+61/حـ(األخرى

(45 058 118,95) (55 838 647,26) (50 094 447,63) 

 (722,67 652 222) (112,46 854 238) (706,09 176 217) ) 62/حـ+61/حـ+60/حـ(=المالیة  استهالك السنة/2

 267,74 205 40 097,73 544 86 038,90 138 59 )  2 -1= 3( القیمة المضافة لالستغالل/3

 (066,11 658 188) (003,96 771 186) (744,27 253 124) )63/حـ(أعباء المستخدمین 

 (774,06 692 5) (969,12 633 6) (136,86 115 6) )64/حـ(والرسوم والمدفوعات المماثلة الضرائب 

 (572,43 145 154) (875,35 860 106 ) (842,23 230 71) )]64/حـ+63/حـ(-3[إجمالي فائض  االستغالل  /4

 979,74 800 8 240,04 911 3 196,62 996 1 )75/حـ(المنتوجات العملیاتیة األخرى 

 (047,29 559 2) (165,49 252 10 ) (642,71 428 10) )65/حـ(األعباء العملیاتیة األخرى 

المخصصات لإلهتالكات والمؤونات وخسائر القیمة   

 )68/حـ(

)254345245.8( )213803803.7( )186751629.5(  

 239,22 359 14 254,60 898 15 718,20 456 6 )78/حـ(استرجاع على خسائر القیمة 
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/ حـ- 65/حـ- 75/حـ+  4= 5[النتیجة العملیاتیة   /5

 ]78/حـ+ 68
)327551815.9( )311106849.9(  )320296030.2(  

 705,40 64 651,29 55 738,96 564 )76/حـ(المنتوجات المالیة 

 (649,50 601 4) (573,73 381) (071,04 798) )66/حـ(األعباء المالیة 

 (944,10 536 4) (922,44 325) (332,08 233) )66/حـ - 76/حـ(= النتیجة المالیة  /6

)327785148( )6+5(= النتیجة العادیة قبل الضرائب  / 7  )311432772.3( )324832974.3(  

الضرائب الواجب دفعها عن النتائج العادیة       

 )698/حـ+695/حـ(

_ _ _ 

النتائج العادیة  عن ) تغیرات(الضرائب المؤجلة

 )693/حـ+692/حـ(

_ _ __ 

 914,77 082 286 356,12 263 345 398,77 332 285 مجموع منتوجات األنشطة العادیة 

 (461,61 738 512) (970,51 314 570) (384,57 322 515) مجموع األعباء األنشطة العادیة 

الضرائب  – 7[النتیجة الصافیة لألنشطة العادیة  /8

 ]الواجب دفعها و المؤجلة

)327785148(  )311432772.3(  )324832974.3(  

 _ _ - )     77/حـ(منتوجات  -عناصر غیر عادیة

 _ _ - )67/حـ(أعباء -عناصر غیر عادیة

 - - - )67/حـ  - 77/حـ(= النتیجة غیر العادیة   /9

)327785148( )9+ 8(= السنة المالیة  صافي نتیجة/10  )311432772.3(  )324832974.3(  

  .)05إلى  01من (حق من إعداد الباحثین باالعتماد على المال: المصدر

  :التعلیق

إلى  2013دج سنة 377851448من خالل الجدول نالحظ أن النتیجة انخفضت من     

 وهذا یعود إلى 2015دج سنة 324832974.3لترتفع هذه القیمة إلى  2014دج سنة 311432772.3

دج  572,43 145 154إلى  2014دج سنة  875,35 860 106ارتفاع إجمالي فائض االستغالل من 

  .2015سنة 
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  االهتالك المتزاید :المطلب الثالث

تستعمل هذه الطریقة عادة عند اقتناء األصول بقروض، لكنه مسموح بها شریطة أن تقدم المؤسسة 

  : تصریحا لمصلحة الضرائب، وفي دراستنا هذه قمنا بتطبیق هذه الطریقة على النحو التالي

  .مجموع عدد السنوات لألصول القابلة لالهتالك: )05- 2(الجدول رقم 

  مجموع عدد السنوات  العمر اإلنتاجي  اسم الحساب  رقم الحساب

وما لبرمجیات المعلوماتیة ا  204

  شابهها

7  12  

االمتیازات والحقوق المماثلة،   205

  البراءات الرخص والعالمات

20  210  
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120  
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 البناءات

منشآت التقنیة، ال

واألدوات المعدات 
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  .)04(بناءا على الملحق رقم  الباحثین إعدادمن : المصدر

  نستخدم نفس معطیات المثال السابق المتزایدتم  حساب أقساط االهتالك بطریقة االهتالك ولتوضیح كیف 

  جدول االهتالكات حسب طریقة االهتالك المتزاید إعداد :أوال

السنة الجاریة لالستعمال

مجموع عدد السنوات
× قیمة االستثمار = طقس االهتالك  

  .المتزایددوات حسب طریقة االهتالك األمعدات و الجدول اهتالك  :)06- 2(الجدول رقم 

 أقساط االهتالك المعدل القیمة األصلیة لالستثمار السنوات

القیمة المحاسبیة 

 الصافیة

2011 2103420 1/15 140228 1963192 

2012 2103420 2/15 280456 1682736 

2013 2103420 1/5 420684 1262052 

2014 2103420 4/15 560912 701140 

2015 2103420 1/3 701140 00 

  ).05-2) (01- 2(من إعداد الباحثین بناءا على الجدولین  :المصدر

  :التعلیق

كانت تقدر بــ  2011من خالل الجدول نالحظ أن أقساط االهتالك تتزاید من سنة إلى أخرى ففي سنة       

  .2015دج سنة  560912لترتفع بمقدار  2011دج سنة 140228

  ).06(بقیة األصول بطریقة االهتالك المتزاید موجودة ضمن الملحق رقم اهتالك : مالحظة

  المتزاید عرض جدول حسابات النتائج بطریقة االهتالك :ثانیا

  : سنقوم بحساب النتیجة بطریقة االهتالك المتزاید كما یلي      

  .2015، 2014، 2013جدول حساب النتائج بطریقة االهتالك المتزاید للسنوات ): 07- 2(الجدول رقم 

2013السنة  البیان 2014السنة   2015السنة    

 596,40 961 282 976,83 029 330 407,80 042 280)                            70/حـ(المبیعات والمنتوجات المحققة   

    9  

10  

13  

15  

45  

55  

91  

120  

األصول الثابتة 

 المادیة األخرى
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 (605,99 103 20) (382,38 657 4) (662,81 727 3))              72/حـ(اإلنتاج المخزن أو المنتقص من المخزون 

 _ 615,74 25 -)                                          73/حـ(اإلنتاج المثبت  

 _ _ -)                                   74/حـ(إعانات االستغالل   

 990,41 857 262 210,19 398 325 744,99  314 276 )73/حـ+  72/حـ+  70/ حـ(= إنتاج السنة المالیة /1

 (275,04 558 172) (465,20 015 183) (587,14 118 172))                                   60/حـ(المشتریات المستهلكة  

الخدمات الخارجیة واإلستهالكات 

 )          62/حـ+61/حـ(األخرى

(45 058 118,95) (55 838 647,26) (50 094 447,63) 

 (722,67 652 222) (112,46 854 238) (706,09 176 217) ) 62/حـ+61/حـ+60/حـ(=المالیة  استهالك السنة/2

 267,74 205 40 097,73 544 86 038,90 138 59 )  2 -1= 3( القیمة المضافة لالستغالل/3

 (066,11 658 188) (003,96 771 186) (744,27 253 124) )63/حـ(أعباء المستخدمین 

 (774,06 692 5) (969,12 633 6) (136,86 115 6) )64/حـ(والرسوم والمدفوعات المماثلة الضرائب 

 (572,43 145 154) (875,35 860 106 ) (842,23 230 71) )]64/حـ+63/حـ(-3[إجمالي فائض  االستغالل  /4

 979,74 800 8 240,04 911 3 196,62 996 1 )75/حـ(المنتوجات العملیاتیة األخرى 

 (047,29 559 2) (165,49 252 10 ) (642,71 428 10) )65/حـ(األعباء العملیاتیة األخرى 

المخصصات لإلهتالكات والمؤونات وخسائر القیمة   

 )68/حـ(

)329231053.6( )358041552.4( )379462779.5(  

 239,22 359 14 254,60 898 15 718,20 456 6 )78/حـ(استرجاع على خسائر القیمة 

/ حـ- 65/حـ- 75/حـ+  4= 5[النتیجة العملیاتیة   /5

 ]78/حـ+ 68
)402437623.7( )4555345098.6(  )513007180.2(  

 705,40 64 651,29 55 738,96 564 )76/حـ(المنتوجات المالیة 

 (649,50 601 4) (573,73 381) (071,04 798) )66/حـ(األعباء المالیة 

 (944,10 536 4) (922,44 325) (332,08 233) )66/حـ - 76/حـ(= النتیجة المالیة  /6

)402437623.7( )6+5(= النتیجة العادیة قبل الضرائب  / 7  )4555345098.6( )517544124.3(  

الضرائب الواجب دفعها عن النتائج العادیة       

 )698/حـ+695/حـ(

_ _ _ 

النتائج العادیة   عن) تغیرات(الضرائب المؤجلة

 )693/حـ+692/حـ(

_ _ __ 
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 914,77 082 286 356,12 263 345 398,77 332 285 مجموع منتوجات األنشطة العادیة 

 (461,61 738 512) (970,51 314 570) (384,57 322 515) مجموع األعباء األنشطة العادیة 

الضرائب  – 7[النتیجة الصافیة لألنشطة العادیة  /8

 ]الواجب دفعها و المؤجلة

)327785148(  )311432772.3(  )517544124.3(  

 _ _ - )     77/حـ(منتوجات  -عناصر غیر عادیة

 _ _ - )67/حـ(أعباء -عناصر غیر عادیة

 - - - )67/حـ  - 77/حـ(= النتیجة غیر العادیة   /9

)402437623.7( )9+ 8(= السنة المالیة  صافي نتیجة/10  )4555345098.6(  )517544124.3(  

  .)06،04،03،02،01(الباحثین باالعتماد على المالحق رقم  من إعداد: المصدر

  :التعلیق

من خالل الجدول نالحظ النتیجة وفق طریقة االهتالك المتزاید تتزاید من سنة إلى أخرى ففي سنة       

وهذا  2015دج سنة  517544124.3دج لترتفع هذه القیمة إلى  402437623.7بــ كانت تقدر  2013

 2013یعود إلى إجمالي فائض االستغالل حیث نالحظ أن فائض االستغالل في ارتفاع مستمر فمن  سنة 

  دج 82914730نالحظ ارتفاع إجمالي فائض االستغالل بمقدار  2015إلى سنة 

طرق االهتالك على التمویل الذاتي للشركة اإلفریقیة تطبیق ثر أدراسة : المبحث الثالث

  للزجاج

للزجاج كغیرها من المؤسسات الوطنیة تتبع طریقة االهتالك الثابت لجمیع عناصر  اإلفریقیة شركةال نإ      

ا م اإذ) المتناقص، المتزاید ( األخرىانون الضرائب المباشرة یسمح لها بتطبیق الطرق ق أن استثماراتها حیث

معرفة اثر تطبیق كل طریقة من طرق في هذا المبحث  سیتم األساسوعلى هذا لذلك توفرت الشروط الالزمة 

 .االهتالك على التمویل الذاتي بالشركة االفریقیة للزجاج

  على التمویل الذاتي هتالك الثابتاالأثر  :المطلب األول

الذاتي من خالل عرض جداول االهتالك نبین أثر تطبیق طریقة االهتالك الثابت على التمویل 

  :والتمویل الذاتي والتعلیق علیها كما یلي

  )2015، 2014، 2013(جدول أقساط االهتالك واالهتالكات المتراكمة تبعا لسنوات الدراسة  :أوال

  :یلينوضح من خالل هذا الجدول أقساط االهتالك واالهتالكات المتراكمة بطریقة االهتالك الثابت كما       
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  .بطریقة االهتالك الثابت یوضح أقساط االهتالك واالهتالكات المتراكمة): 08-2: (رقم الجدول

  2015  2014  2013  البیان

  277869812  277098922  277098922  مخصصات االهتالك

  3288002693  3056407513  2779226705  االهتالكات المتراكمة

  .)04(حق المل علىمن إعداد الباحثین باالعتماد : المصدر

  : التعلیق

وهذا  2014، 2013نالحظ من خالل الجدول أن مخصصات االهتالك كانت ثابتة خالل السنتین       

ن وفق هذه الطریقة تكون األقساط متساویة خالل الفترات الطریقة التي تهتلك بها األصول ألیعود إلى 

 2015لترتفع سنة  2014، 2013خالل السنتین المالیة، باإلضافة إلى عدم اقتناء المؤسسة أصول جدیدة 

قتناء المؤسسة بعض األصول سنة هذا یعود إلى إدج  و  770890دج أي زادت بمقدار  27789812إلى 

2015.  

نالحظ أیضا من خالل الجدول أن االهتالكات المتراكمة تزداد من سنة ألخرى، حیث كانت سنة       

 2015دج سنة  3288002693هذه القیمة إلى  دج لتصل 27779226705تقدر بمبلغ  2013

  ).بطریقة االهتالك الثابت( وتعود هذه الزیادة إلى أقساط االهتالك السنویة

  بطریقة االهتالك الثابت جدول التمویل الذاتي  :ثانیا

  :نقوم بحساب التمویل الذاتي بطریقة االهتالك الثابت من خالل الجدول التالي      

  .التمویل الذاتي بطریقة االهتالك الثابتیوضح ): 09-2: (رقم الجدول

  2015  2014  2013  البیان

)396452549.5(  النتیجة  )415640961.8(  )444371939.3(  

  277869812  277098922  277098922  االهتالكات

  28420782.53  40912571.21  45913725.28  المؤونات

  )138081344.8(  )97629468.59(  )73439902.22( التمویل الذاتي 

  .)03إلى  01من (المالحق رقم   من إعداد الباحثین باالعتماد على: المصدر

  : التعلیق

   تغیر من سنة إلى من خالل الجدول أعاله أن التمویل الذاتي ظهر بنتیجة سالبة وأنه ی نالحظ

دج وهذا  24189866.37بقیمة  2013عن سنة  انخفضت قیمته 2014فمثال نجد أنه في سنة أخرى، 

  2015سنة ، لتنخفض ثابتة lاتالمبلغ یعبر عن التغیر في قیمة النتیجة والمؤونات الن قیمة االهتالك
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    هذا التغیر إلى الخسائر الكبیرة التي تكبدتها  سببویرجع  ،2014عن سنة  دج 40451876.21بمقدار 

ؤونات عنصرین ، لدى تبقى االهتالكات والمالمستمر في قیمة المؤوناتنخفاض باإلضافة إلى اإل ،الشركة

  .مهمین في التمویل الذاتي

 2013نالحظ أیضا من خالل الجدول أن المؤونات تنخفض تدریجیا من سنة إلى أخرى فمثال سنة 

دج أي  40912571.21تقدر ب  2014دج إذ أصبحت سنة  45913725.28كانت تقدر بمبلغ 

عنه في  2015كما نالحظ أیضا أن هذا المبلغ قد انخفض في سنة . دج 5001154.07غ انخفضت بمبل

أي أن المؤسسة أصبحت ال تعتمد بشكل كبیر على المؤونات ، دج 12491788.68بقیمة  2014سنة 

  .لمواجهة الحاالت غیر العادیة لها

ذاتیا وبتالي عدم تحقیق یتبین من خالل الجدول أن الشركة لیس لها القدرة على تمویل نشاطها 

استقاللیة مالیة لها، ویعود السبب في ذلك إلى الخسائر الضخمة التي تحملتها المؤسسة باإلضافة إلى عدم 

  .قدرة مخصصات االهتالك والمؤونات على تغطیة هذه الخسائر

  نسبة تغطیة االهتالكات بالتمویل الذاتي جدول :ثالثا

نبین من خالل هذا الجدول كیف تساهم مخصصات االهتالك بطریقة االهتالك الثابث في التمویل       

  : الذاتي كما یلي

  .بطریقة االهتالك الثابت یوضح نسبة مساهمة االهتالكات في التمویل الذاتي): 10- 2(الجدول رقم 

  السنوات      

  البیان

2013  2014  2015  

  277869812  277098922  277098922  االهتالكات

  )138081344.8(  )97629468.59(  )73439902.22(  التمویل الذاتي

 % 201.23 % 283.82 % 377.31  نسبة التغطیة

  .)09- 2(بناءا على الجدول رقم  من إعداد الباحثین: المصدر

  :التعلیق

في التمویل الذاتي خالل  % 100نالحظ من خالل الجدول أن االهتالكات تساهم بنسبة تفوق       

وهي  % 377.31كانت نسبة المساهمة تقدر بــــ  2013، فمثال في سنة 2015، 2014، 2013السنوات 

نسبة كبیرة إال أن قدرة التمویل ظهرت سالبة وهذا یعود إلى الخسائر الكبیرة التي تكبدتها الشركة وعدم قدرة  

  .مساهمةالفنالحظ انخفاض في نسبة  2014أما في سنة  االهتالكات والمؤونات من تغطیة هذه الخسائر،
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  تمویل الذاتيمساهمة  النتیجة في النسبة  جدول :رابعا

      نوضح من خالل هذا الجدول  كیف تساهم النتیجة  بطریقة االهتالك الثابت في التمویل الذاتي       

  .بطریقة االهتالك الثابت نسبة مساهمة النتیجة في التمویل الذاتي): 11- 2(الجدول رقم 

  السنوات      

  البیان

2013  2014  2015  

)396452549.5(  النتیجة  )415640961.8(  )444371939.3(  

  )138081344.8(  )97629468.59(  )73439902.22(  التمویل الذاتي

 %321.81 % 428.80   % 539.83  نسبة التغطیة

  .)09- 2( رقمالجدول بناءا على  الباحثینمن إعداد : المصدر

  : التعلیق

دج أي  396452549.5حققت المؤسسة خسارة بقیمة  2013في سنة  أننالحظ من خالل الجدول 

ى دج مما أدى إل 444371939.3 إلى 2015وبدأت ترتفع هذه الخسائر لتصل سنة  % 539.83بنسبة 

  .انخفاض في قیمة التمویل الذاتي

 أن إالاالهتالكات والمؤونات یساهمان في تكوین التمویل الذاتي  أنسبق یتبین لنا  من خالل ما

نالحظ  2013ود للخسائر الكبیرة التي تتحملها الشركة فمثال سنة الذاتي ظهر بنتیجة سالبة وهذا یع التمویل

التمویل إال أن ،  % 439.82  و المؤونات یساهمان معا في تكوین التمویل الذاتي بنسبة بــاالهتالكات  أن

ئر الكبیرة التي تحملتها الشركة وعدم قدرة مخصصات االهتالك وذلك یعود للخسا االذاتي ظهر سالب

  .والمؤونات من تغطیة هذه الخسائر

  على التمویل الذاتي االهتالك المتناقصأثر : المطلب الثاني

  :على التمویل الذاتي من خالل التعلیق على الجداول التالیة المتناقصثر طریقة االهتالك أ نبین      

  ) 2015، 2014، 2013(جدول أقساط االهتالك واالهتالكات المتراكمة تبعا لسنوات الدراسة  :أوال

     االهتالك واالهتالكات المتراكمة بطریقة االهتالك المتناقص أقساطنوضح من خالل هذا الجدول       

  . بطریقة االهتالك المتناقص یوضح أقساط االهتالك واالهتالكات المتراكمة ): 12-2: (رقم الجدول

  2015  2014  2013  البیان

  158330847  172891232.5  208431520.5  مخصصات االهتالك

  3971692338  4034310210  4083115903  االهتالكات المتراكمة

  .)05(الملحق رقم لباحثین باالعتماد على من إعداد ا: المصدر
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  : التعلیق

بطریقة االهتالك المتناقص تتغیر من سنة إلى نالحظ من خالل الجدول أن مخصصات االهتالك       

لقیمة إلى لتنخفض هذه ا، دج 208431520.5كانت االهتالكات تقدر بــ  2013أخرى ففي سنة 

، أي أن مخصصات االهتالك وفق هذه الطریقة تكون مرتفعة خالل 2015دج سنة  158330847

  .ثم تنخفض تدریجیا في السنوات الموالیة إلى غایة انعدامها لالستثمارالسنوات األولى 

ة نالحظ أیضا من خالل الجدول أن االهتالكات المتراكمة تزداد من سنة ألخرى، حیث كانت سن      

وتعود هذه  2015دج سنة  4034310210دج لتصل هذه القیمة إلى  4083115903تقدر بمبلغ  2013

  .)بطریقة االهتالك المتناقص( الزیادة إلى أقساط االهتالك السنویة

   التمویل الذاتي بطریقة االهتالك المتناقصجدول  :ثانیا

  قصبطریقة االهتالك المتنا ل الذاتينبین من خالل هذا الجدول كیفیة حساب التموی      

  .المتناقصیوضح التمویل الذاتي بطریقة االهتالك ): 13-2: (رقم الجدول

  2015  2014  2013  البیان

)327785148(  النتیجة  )311432772.3(  )324832974.3(  

  158330847  172891232.5  208431520.5  االهتالكات

  28420782.53  40912571.21  45913725.28  المؤونات

  )138081344.8(  )97629468.59(  )73439902.22( التمویل الذاتي 

  .)04-2(الباحثین باالعتماد على الجدول رقم من إعداد: المصدر

نالحظ من خالل الجدول أعاله أن التمویل الذاتي بطریقة االهتالك المتناقص ظهر أیضا سالبا وهذا 

كانت  2013تؤثر في التمویل الذاتي فمثال نجد أنه في سنة  ى أن االهتالكات في هذه الحالة لمیدل عل

دج لتنخفض هذه القیمة بطریقة االهتالك  277098922قدر بـــ هتالكات بطریقة االهتالك الثابت تاال

إال أن التمویل  ،)نفس المؤونات بطریقة االهتالك الثابت(مع ثبات المؤونات  68667401.5المتناقص إلى 

  .في كال الحالتین )دج 73439902.22( الذاتي لم یتغیر

  نسبة تغطیة االهتالكات بالتمویل الذاتي جدول :ثالثا

  بطریقة االهتالك المتناقص في التمویل الذاتي االهتالكات  نبین من خالل هذا الجدول كیف تساهم      

  .بطریقة االهتالك المتناقص یوضح نسبة مساهمة االهتالكات في التمویل الذاتي): 14- 2(الجدول رقم 

  السنوات      

  البیان

2013  2014  2015  
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  158330847  172891232.5  208431520.5  االهتالكات

  )138081344.8(  )97629468.59(  )73439902.22(  التمویل الذاتي

 %114.66 %177.08 % 283.81  نسبة التغطیة

  .)13- 2( بناءا على الجدول رقم عداد الباحثینمن إ: المصدر

  :التعلیق

بطریقة )  نسبة مساهمة االهتالك في التمویل الذاتي(نالحظ من خالل الجدول أن نسبة التغطیة       

  إلىاالهتالك المتناقص اقل من نسبة التغطیة بطریقة االهتالك الثابت، وهي في تناقص مستمر من سنة 

  . 2015سنة   % 114.66لتنخفض هذه النسبة إلى  % 283.81كانت تقدر بــ  2013ففي سنة أخرى 

  بطریقة االهتالك المتناقص الذاتي في التمویل مساهمة النتیجة نسبة  :رابعا

  .بطریقة االهتالك المتناقص نسبة مساهمة النتیجة في التمویل الذاتي): 15- 2(الجدول رقم 

  السنوات      

  البیان

2013  2014  2015  

)327785148(  النتیجة  )311432772.3(  )324832974.3(  

  )138081344.8(  )97629468.59(  )73439902.22(  التمویل الذاتي

 % 235.24 % 318.99   % 446  نسبة التغطیة

  ).13- 2(الجدول رقم  الباحثین بناءا علىمن إعداد : المصدر

  : التعلیق

الشركة خسارة حققت ) طریقة االهتالك المتناقص( الطریقةوفق هذه نالحظ من خالل الجدول أن 

      وهي منخفضة مقارنة بالنتیجة المحققة بطریقة االهتالك  2013دج سنة  327785148بمقدار 

وهذا یعود إلى أقساط االهتالك بطریقة االهتالك المتناقص اقل من أقساط االهتالك بطریقة االهتالك  ،الثابت

 539.83 انخفضت حیث كانت تقدر هذه النسبة بــ  أیضانسبة التغطیة هي  أن أیضاكما نالحظ الثابت، 

، وبما أن النتیجة المحققة سالبة فكلما انخفضت هذه % 446في طریقة االهتالك الثابت لتنخفض إلى  %

  .بالنسبة للشركة النسبة كلما كانت أحسن

  أثر االهتالك المتزاید على التمویل الذاتي: المطلب الثالث

  :على التمویل الذاتي من خالل التعلیق على الجداول التالیة زایدمتالنقوم بإبراز اثر طریقة االهتالك       

  )2015، 2014، 2013(نوات الدراسة جدول أقساط االهتالك واالهتالكات المتراكمة تبعا لس: أوال

  بطریقة االهتالك المتزایدنوضح من خالل هذا الجدول أقساط االهتالك واالهتالكات المتراكمة       
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  .بطریقة االهتالك المتزایدیوضح أقساط االهتالك واالهتالكات المتراكمة ): 16-2: (رقم الجدول

  2015  2014  2013  البیان

  351041997  317128981.2  283317328.3  مخصصات االهتالك

  1598453995  االهتالكات المتراكمة

  

1908176374  2251515506  

  .)06(لباحثین باالعتماد على الملحق إعداد امن : المصدر

  : التعلیق

أكثر من مخصصات المتزاید  بطریقة االهتالكنالحظ من خالل الجدول أن مخصصات االهتالك       

 2013ففي سنة االهتالك بطریقة االهتالك الثابت والمتناقص وهي في تزاید مستمر من سنة إلى أخرى 

 2014دج سنة  317128981.2 إلىهذه القیمة  لترتفع، دج 283317328.3كانت االهتالكات تقدر بــ 

  . دج 67724668.7 إلى 2015دج، ثم ارتفع هذا المقدار  سنة  33811652.9زادت بمقدار  أي

 2013، حیث كانت سنة هي األخرىنالحظ أیضا من خالل الجدول أن االهتالكات المتراكمة تزداد       

وتعود هذه الزیادة  2015دج سنة  2251515506دج لتصل هذه القیمة إلى  1598453995تقدر بمبلغ 

  .)بطریقة االهتالك المتزاید( إلى أقساط االهتالك السنویة

  الذاتي بطریقة االهتالك المتزایدجدول التمویل  :ثانیا

  نوضح من خالل هذا الجدول التمویل الذاتي بطریقة االهتالك المتزاید      

  .زایدیوضح التمویل الذاتي بطریقة االهتالك المت): 17-2: (رقم الجدول

  2015  2014  2013  البیان

)402437623.7(  النتیجة  )4555345098.6(  )517544124.3(  

  351041997  317128981.2  283317328.3  االهتالكات

  28420782.53  40912571.21  45913725.28  المؤونات

  )138081344.8(  )97629468.59(  )73439902.22( التمویل الذاتي 

  .)07-2( رقم لباحثین باالعتماد على الجدولمن إعداد ا: المصدر

  :التعلیق

المتزاید وأنها تتغیر أیضا بطریقة االهتالك  نالحظ من خالل الجدول أن  التمویل الذاتي ظهر سالب

      2013ص خالل السنوات التمویل الذاتي بطریقة االهتالك الثابت والمتناق من سنة إلى أخرى وهو نفسه

     .هذا التغیر لم یؤثر في التمویل الذاتي أن إلىعلى الرغم من اختالف المؤونات  2015، 2014
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  نسبة تغطیة االهتالكات بالتمویل الذاتي جدول  :ثالثا

  االهتالكات في التمویل الذاتينبین من خالل هذا الجدول كیف تساهم       

  .بطریقة االهتالك المنزاید یوضح نسبة مساهمة االهتالكات في التمویل الذاتي): 18- 2(الجدول رقم 

  السنوات      

  البیان

2013  2014  2015  

  351041997  317128981.2  283317328.3  االهتالكات

  )138081344.8(  )97629468.59(  )73439902.22(  التمویل الذاتي

 %254.22 %324.82 % 385.781  نسبة التغطیة

  .)17- 2( الجدول رقم بناءا على الباحثین إعدادمن : المصدر

  :التعلیق

في التمویل )  نسبة مساهمة االهتالك في التمویل الذاتي(نالحظ من خالل الجدول أن نسبة التغطیة       

 385.78كانت تساهم االهتالكات بنسبة  2013ففي سنة  أخرى إلىالذاتي في انخفاض مستمر من سنة 

لترتفع هذه النسبة  % 60.96أي انخفضت بنسبة  2014سنة  % 324.82 إلىلتنخفض هذه النسبة  %

نسبة التغطیة بطریقة االهتالك المتزاید  أن أیضا، كما نالحظ 2015سنة   %131.56 إلى) االنخفاض(

اكبر ه الطریقة االهتالك بهذ أقساطوهذا یعود إلى من نسبة التغطیة بطریقة االهتالك الثابت والمتناقص  أكثر

   .من  أقساط االهتالك بطریقة االهتالك الثابت والمتناقص

  التمویل الذاتي في النتیجة   نسبة مساهمة :رابعا

  في التمویل الذاتي بطریقة االهتالك المتزاید وضح من خالل هذا الجدول كیف تساهم النتیجةن      

  .بطریقة االهتالك المتزاید نسبة مساهمة النتیجة في التمویل الذاتي): 19- 2(الجدول رقم 

  السنوات      

  البیان

2013  2014  2015  

)402437623.7(  النتیجة  )455345098.6(  )517544124.3(  

  )138081344.8(  )97629468.59(  )73439902.22(  التمویل الذاتي

 %374.81 % 466.40   % 547.98  نسبة التغطیة

  ).17- 2(بناءا على الجدول رقم  الباحثین من إعداد: المصدر
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  : التعلیق

ــ  2013سنة بطریقة االهتالك المتزاید حققت خسارة أن الشركة نالحظ من خالل الجدول        بـ

دج، وهذا یعود إلى تراكم الخسائر  517544124.3هذه الخسائر إلى  لیرتفع مقدار ،دج 402437623.7

ارتفعت وفق هذه الطریقة مقارنة ) التمویل الذاتي/النتیجة(نسبة التغطیة  أن أیضانالحظ  .من سنة إلى أخرى

ائر المحققة بطریقة هذه الطریقة اكبر من الخسالخسائر المحققة من خالل  إلىوهذا راجع  األخرىبالطرق 

حققت الشركة خسارة بطریقة االهتالك الثابت والمتناقص  2013الهتالك الثابت والمتناقص فمثال في سنة ا

 402437623.7 إلىدج على التوالي لترتفع هذه الخسائر  327785148، دج 396452549.5تقدر بــ 

  .دج وفق طریقة االهتالك المتزاید

انخفاض التمویل الذاتي  إلى أدتالمحققة من قبل المؤسسة ) الخسارة(النتیجة  أن أیضانالحظ  اكم

ثر سائر مما أغیر كافیان لتغطیة هذه الخاالهتالكات والمؤونات مخصصات  أنوظهوره بنتیجة سالبة، أي 

   .وظهوره بنتیجة سالبةذاتي العلى التمویل 

          طریقة االهتالك الثابت(وفق الطرق الثالثة  التمویل الذاتي ظهر ثابت أنمما سبق یتضح لنا       

كانت  2013فمثال في سنة وفق هذه الطرق على الرغم من اختالف أقساط االهتالك ) المتناقص، المتزاید

دج،  277098922أقساط االهتالك الثابت، المتناقص، المتزاید تتراوح فیما بینها حیث كانت تقدر بـــ 

في الطرق  لم یتغیر التمویل الذاتي  إال أن  ،دج على التوالي 283317328.3دج،   208431520.5

، كما تبین لنا أن تغیر أقساط االهتالك سواء بالزیادة أو بالنقصان أو تبقى ثابتة  ال تؤثر في قیمة الثالثة

هنا الي ، وبتبر من مخصصات االهتالك والمؤوناتكـأ) الخسارة(دام النتیجة المحققة  ما التمویل الذاتي

الشركة غیر قادرة على احتجاز األرباح، أي أن الشركة في هذه الحالة ال تستفید من مخصصات االهتالك 

  .والمؤونات في تمویل نفسها وٕانما تغطي بها جزء من الخسائر المحققة

  )االهتالك الثابت، المتناقص، المتزاید( المفاضلة بین الطرق الثالثة :خامسا

أن تتبع طریقة االهتالك  الشركة اإلفریقیة للزجاج یجب علىفیما یخص المفاضلة بین الطرق       

، ونظرا المتناقص الن هذه الطریقة تمكن المؤسسة من استرجاع اكبر قیمة من األصل في الفترات األولى

ي الفترات األولى في حالة حرجة وبتالي فهي بحاجة إلى هذا النوع من التمویل لتمویل نفسها ف الشركةن أل

من استغالله وكونه یقلص من التكالیف الثابتة وهذا عندما تكون قدرة األصل اإلنتاجیة قلیلة في حین یكون 

الك تكلفة من ن االهتونظرا أل سنوات األخیرة من عمر األصل كبیر،مقدار الصیانة واإلصالحات خالل ال

نه یلعب دورا كبیرا في تخفیض النتیجة، وبتالي تخفیض مقدار الضرائب المفروضة على التكالیف الثابتة فإ
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ن أقساط د فال یجب تطبیقهما في المؤسسة ألأما النوعان اآلخران من االهتالك أي الثابت والمتزای. األرباح

ي حین تزداد ستخدامه، فألصل أي ثبات نفقاته خالل سنوات إاالهتالك الثابت تبقى ثابتة خالل حیاة ا

للشركة  مصاریف االصالحات والصیانة في السنوات األخیرة من عمر االستثمار، وهذا ما ال یسمح 

  .سترجاع قیمة األصلبإ

أما أقساط االهتالك المتزاید فتزداد كلما اقتربت نهایة عمر االستثمار مما یؤدي إلى تقلص القدرات       

وهذا ما یتنافى مع قدراته اإلنتاجیة كما ال نستطیع تطبیق هذه الطریقة التمویلیة الذاتیة في السنوات األولى، 

مار تنقص ألنها تقودنا إلى تجمیع أقساط االهتالك بقیم مرتفعة في السنوات األخیرة، رغم أننا نعلم أن االستث

  .مردودیته كلما طال عمره اإلنتاجي
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  :خالصة الفصل التطبیقي

عناصر  أهم بمعالجة  AFRICAVERللزجاج اإلفریقیةهذه الدراسة التطبیقیة للشركة قمنا من خالل       

دراسة الخاصة بالشركة و  الثابتة األصولعلى هذا البحث میدانیا، من خالل تطبیق مختلف طرق االهتالك 

بالمفاضلة بین طرق  األخیرالذاتي حسب كل طریقة، ثم قمنا في التمویل ثر مخصصات االهتالك على أ

  ).االهتالك الثابت، المتناقص، المتزاید(االهتالك 

لیس لها القدرة  AFRICAVERللزجاج  اإلفریقیةالشركة  أن إلىتوصلنا من خالل نتائج هذه الدراسة       

م به االهتالكات في تكوین القدرة على التمویل اهلذي تسعلى التمویل الذاتي على الرغم من الدور الكبیر ا

   لى إائر التي تتكبدها الشركة من سنة الخس إلىحقیق القدرة التمویلیة للشركة تالذاتي ویعود سبب عدم 

 أن إلىالتمویل الذاتي ال یتغیر بتغیر طریقة االهتالك والسبب في ذلك یعود  أن إلى، كما توصلنا أخرى

المؤسسة غیر قادرة على احتجاز  أن أيجاج حققت خسائر كبیرة خالل سنوات الدراسة للز  اإلفریقیةالشركة 

ن هذه المخصصات تغطي بها جزء من االستفادة من مخصصات االهتالك أل وبتالي ال یمكن األرباح

طریقة من حیث التمویل بالنسبة  أفضلطریقة االهتالك المتناقص هي  أن إلىتوصلنا  االخسائر المحققة، كم

  .من استغالله األولىفي الفترات  لاألصنها من استرجاع اكبر قیمة من تمك ألنهاللشركة 



 

 

 

  عامةالخاتمة ال
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قمنا بدراسة تطبیقیة  "التمویل الذاتي أثر تطبیق طرق االهتالك على "لموضوع فمن خالل تناولنا       

، حیث حاولنا معالجة اإلشكالیة المطروحة والتي كان سؤالها  AFRICAVERللشركة اإلفریقیة للزجاج

وانطالقا من  في نهایة هذا البحثو  تأثیر طرق االهتالك على التمویل الذاتي؟ ، ىما مد: الرئیسي كاألتي

  :، وضمن هذه الخاتمة نحاول التطرق إلىالفروض األساسیة

تغیر قیم ، كخالصة لدراسة إشكالیة صحتهاعرض نتائج اختبار الفرضیات المقترحة والتأكد من مدى  - 

 ؛القدرة التمویلیة الذاتیة بتغیر طرق االهتالك وٕامكانیة إیجاد طریقة أمثل للمؤسسة االقتصادیة

  عرض مختلف نتائج الدراسة المتعلقة بكل من الجانب النظري والجانب التطبیقي؛ - 

منها، سواء على مستوى الدراسات العلمیة  محاولة تقدیم بعض التوصیات التي یمكن العمل بها واالستفادة - 

  ؛أو محاولة تجسیدها على مستوى المؤسسة االقتصادیة

صادیة، وبالتحدید تركیبة تاقتراح بعض األفاق المحتملة لمواصلة البحث ضمن حقل تمویل المؤسسة االق - 

 .الهیكل التمویلي للمؤسسة االقتصادیة

  اختبار الفرضیات: أوال

إلى بعض النتائج یمكن بعد معالجتنا لهذا البحث على ضوء الفرضیات الموضوعة سابقا، تم التوصل       

  :فیما یليإیجاز أهمها 

فیما یخص الفرضیة األولى القائمة على أن مصادر التمویل الذاتي تتمثل في األرباح المحتجزة،  - 

ن مصادر التمویل الذاتي هي االرباح ، حیث توصلنا الى ااالهتالكات، المؤونات فقد تم إثبات صحتها

    .المحتجزة واالحتیاطات، االهتالكات والمؤونات

تتمثل في الطرق التي یتم حساب بها أقساط االهتالك والتي  أن القائمة على الثانیةبخصوص الفرضیة - 

نون الضرائب قا، حیث ینص صحتها قد تم إثباتووحدات اإلنتاج،  المتزاید، الثابت طریقة اهتالك المتناقص،

 ي المالي بطرقالنظام المحاسب جاء ، فیماوالمتزایدعلى كل من طریقة القسط الثابت، المتناقص  المباشرة

  ؛إضافة إلى طریقة وحدات اإلنتاجاالهتالك الثابت، المتناقص والمتزاید، 

التمویل الذاتي للشركة في تساهم على أن طریقة االهتالك الثابت  أما عن الفرضیة الثالثة التي تقوم - 

اإلفریقیة للزجاج بشكل أكبر مما تساهم به باقي طرق االهتالك األخرى، فقد تعذر إثباتها حیث تم التوصل 

إلى أن طریقة االهتالك المتناقص تساهم في التمویل الذاتي بشكل أكبر مما تساهم به باقي طرق االهتالك 

  .األخرى
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   الدراسةنتائج  :ثانیا

  : بعد دراستنا هذه توصلنا إلى مجموعة من النتائج نوجزها فیما یلي

  النتائج المتعلقة بالجانب النظري - 1

  :بعد دراستنا للفصل األول والثاني المتعلقین بالجانب النظري توصلنا إلى أهم النتائج التالیة     

التمویل الذاتي یتمثل في تلك الموارد المالیة الجدیدة المتكونة بواسطة النشاط األساسي للمؤسسة والمحتفظ  - 

  كمصدر تمویل دائم للعملیات المستقبلیة بعد توزیع مكافأة رأس المال؛بها 

رزته مجمل قدرة التمویل الذاتي تعبر نظریا عن فائض نقدي یمثل الفرق بین اإلیرادات والنفقات التي أف - 

عملیات االستغالل في المؤسسة، وبصفة عامة هي الفرق بین النواتج المقبوضة من جهة واألعباء المدفوعة 

 من جهة أخرى؛

قدرة التمویل الذاتي تبین مدى قدرة المؤسسة على تكوین مصادر تمویل داخلیة تمكنها من تمویل تجدید  - 

 استثماراتها؛

 عتبار أن األصولاب إنتاجیة األساسي للتمویل الذاتي لكل مؤسسة اقتصادیةتمثل االهتالكات المصدر  - 

ظل ارتباط هذه االستثمارات باالهتالك الذي یلحق  عنصر مهم بالنسبة للمؤسسة في )االستثمارات(الثابتة 

 ذاتي؛بها، حیث تسمح تلك االهتالكات بتكوین مبالغ تمكن من تجدید تلك األصول وبالتالي تحقیق التمویل ال

تعتبر المؤونات هي المصدر الرئیسي الثاني للتمویل الذاتي بدءا بالمؤونات ذات الطابع االحتیاطي، ولكن  - 

المؤونات تحدد من إیرادات الشركة  وذلك ألنتؤثر على التمویل الذاتي بصورة أقل مقارنة بالمصدر السابق، 

 ؛الحتیاطاتولیس من أرباحها وهذا ما یمیزها عن األرباح المحتجزة وا

إضافة إلى المصادر السالفة الذكر فإن النتیجة التي تحققها المؤسسة االقتصادیة تلعب دور هام أیضا في  - 

ن ، إضافة إلى ذلك فإه الجزء األخر لتكوین االحتیاطاتیوجوزیع جزء منها، فبعد تتحقیق التمویل الذاتي 

ار أن االهتالك إیراد دائم تحقیق تمویل ذاتي باعتبألي مؤسسة قد تعني ) نتیجة موجبة(تحقیق حالة الربح 

 ؛موجب

االهتالك یعبر عن انخفاض قیمة األصول الثابتة نتیجة لالستخدام أو التآكل أو القدم سواء كان أصل  - 

  عیني أو معنوي؛

تخضع معظم األصول غیر الملموسة لالهتالك باستثناء شهرة المحل، وتخضع أیضا معظم األصول  - 

لالهتالك باستثناء األراضي، أما عن طرق حساب اهتالك هذه األصول نجد مجموعة الطرق التي  الملموسة
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قانون الضرائب المباشرة والمتمثلة في طریقة القسط الثابت، طریقة االهتالك المتناقص، طریقة  یتضمنها

لسالفة الذكر إضافة إلى أما الطرق التي جاء بها النظام المحاسبي المالي فنجد الطرق ااالهتالك المتزاید، 

   .طریقة وحدات اإلنتاج

 :النتائج المتعلقة بالجانب التطبیقي - 2

هذا فیما یخص أهم النتائج المستخلصة من الجانب النظري لهذا البحث، أما عن الجزء التطبیقي والذي       

یعتبر محاولة منا إلسقاط أهم المفاهیم المتحصل علیها من الجزء النظري على إحدى المؤسسات االقتصادیة 

التطبیقیة المتحصل م نتائج الدراسة الجزائریة، والمتمثلة في الشركة اإلفریقیة للزجاج، وعلیه یمكن إیجاز أه

 :ليعلیها فیما ی

التمویل الذاتي بالنسبة للشركة اإلفریقیة للزجاج لم یتغیر بتغیر طرق االهتالك، حیث قیمة التمویل الذاتي   -

إشارة مخصصات االهتالكات بین جدول حسابات النتائج وعند متساویة بكل طرق والسبب في ذلك هو تغیر 

الذاتي، إذ أن في جدول حساب النتائج تعامل مخصصات االهتالكات كتكالیف بالنسبة  حساب التمویل

، منه سوف تتغیر النتیجة بتغیر )EBE(للمؤسسة حیث یتم طرحها من إجمالي فائض االستغالل 

مع م التعامل تمن طرق االهتالك، أما عند حساب التمویل الذاتي فی مخصصات االهتالك حسب كل طریقة

للمؤسسة وبالتالي یتم تجمیعها مع النتیجة مرة أخرى  )ووفرات ضریبیة(المخصصات على شكل إیرادات تلك 

  .وبالتالي ال یوجد أي أثر لتغیر طرق االهتالك على قیمة لتمویل الذاتي في نهایة السنة المالیة

 خرى، ألنها تمكناأل توصلنا إلى أن طریقة االهتالك المتناقص هي أفضل طریقة من بین طرق االهتالك - 

  .من استرجاع قیمة أصولها في الفترات األولى من مرحلة عمرها اإلنتاجي الشركة اإلفریقیة للزجاج

بالنسبة للشركة  مساهمة االهتالكات بنسبة أكبر مما تساهم به المؤونات والنتیجة في التمویل الذاتي - 

  ؛AFRICAVERاإلفریقیة للزجاج 

 وهي الفترة محل دراستنا؛ 2015- 2013طوال الفترة  الخسائرتكبد معاناة الشركة من  - 

  بالنسبة لتمویل استثماراتها ال یتم بواسطة التمویل الذاتي لعدم قدرة الشركة مالیا؛ - 

 الیب المفاضلة بین مصادر التمویل؛الشركة ألس إتباععدم  - 

 .القرار فیما یخص تخصیص المؤونات اتخاذقار الشركة لسلطة تفا - 
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 االقتراحات : لثاثا

التي قد تساهم إلى  كن الخروج بمجموعة من االقتراحاتعلى ضوء النتائج المستوحاة من الدراسة یم      

والشركة  ،بشكل عام االقتصادیة القدرة التمویلیة الذاتیة للمؤسسةحد ما في تجاوز بعض العقبات في إشكالیة 

  :ليوالتي نذكر منها ما ی. اإلفریقیة للزجاج بشكل خاص

ننصح الشركة اإلفریقیة للزجاج بإتباع طریقة االهتالك المتناقص عند تقییم ومعالجة أصولها      الثابتة،  - 

خاصة وأن الشركة  اوذلك ألنها تمكن الشركة من استرجاع قیمة أصولها في الفترات األولى من مرحلة حیاته

 حالیا في حالة حرجة؛

ة القابلة لالهتالك للزجاج المحافظة على استثماراتها وأصولها الثابتلشركة اإلفریقیة من المستحسن ل - 

  ستثمارات، أي في التمویل الذاتي؛اهتالكها، وذلك للدور الذي یلعبه االهتالك في تجدید اال وتجدیدها عند

مسیري الشركة اإلفریقیة للزجاج اإللمام بجمیع مصادر التمویل المتاحة من خالل حصر من األفضل ل - 

  بتأثیراتها المحتملة على الشركة؛ خصائصها وتحدید تكالیفها الفعلیة والتنبؤ

بشكل دوري، مع االهتمام بالبحث  االهتمام بتحلیل الوضعیة المالیة للشركة اإلفریقیة للزجاج من األفضل - 

 واإلفصاح عن تفسیرات حقیقیة لما تسفر عنه نتائج التحلیل؛

التعامل مع المؤسسات والعمالء ذات الوضعیات المالیة الجیدة وذلك من من المستحسن للشركة اإلفریقیة  - 

  أجل ضمان تحصیل دیونها المستقبلیة؛

بمعرفة كل القوانین المتعلقة بها لكي تستغل مختلف الفرص السانحة االقتصادیة اهتمام المؤسسة یفضل  - 

  لها من تعظیم مواردها المالیة الذاتیة؛

االهتمام بتطویر المعارف والخبرات التي تساهم في تطبیق أفضل لمصادر الوطنیة من الجید للمؤسسات  - 

  .التمویل الذاتي

  أفاق البحث: ثالثا

إن البحث في مجال مصادر تمویل المؤسسة االقتصادیة ال یزال واسعا، إذ یمثل كل مصدر تمویلي       

یات لأن تكون مواضیع لبحوث أخرى وٕاشكابابا یمكن التعمق فیه، كما ال تزال بعض النقاط مجهولة یمكن 

  :، والتي نذكر منها ما یليتنتظر المعالجة

  قیق االستقاللیة المالیة للمؤسسة االقتصادیة؛تح في التمویل الذاتي ودوره - 

  التمویل الذاتي كعنصر أساسي في إعداد مخطط التمویل؛ - 

  ؛التمویل الذاتي وتأثیره على السیاسة التمویلیة للمؤسسة - 
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 .لذاتي في نمو وبقاء المؤسسة االقتصادیةدور التمویل ا - 



 

 

 

  راجعالمقائمة 



 قائمة المراجع
 

  :المراجع باللغة العربیة

  الكتب: أوال

 ان المطبوعات الجامعیة، الجزائر،، الطبعة الثانیة، دیو أسس المحاسبة العامةإبراهیم األعمش،  -1

1992.  

، أبو الخیر للطباعة والنشر، اإلسكندریة، ریاضیات التمویل واالستثمارإبراهیم علي إبراهیم عبد ربه،  -2

2008.  

   ، الطبعة األولى، دار المیسرة للنشر والتوزیع  اإلدارة المالیةإبراهیم وهبي فهد، كنجو عبود كنجو،  -3

  .1997والطباعة، عمان،     

دار البركة للنشر والتوزیع، الطبعة األولى، ، اإلدارة والتحلیل الماليأحمد الجعبري وآخرون،  -4

  .2001،عمان

  .2008، دار العلوم للنشر والتوزیع، الجزائر، االقتصادیةتمویل المنشآت ، أحمد بوراس -5

وفق النظام المحاسبي المالي الجدید (تقنیات المحاسبة العامة أحمد طرطار، عبد العالي منصر،  -6

SCF 2015األولى، جسور للنشر والتوزیع، الجزائر،  الطبعة، )اإلطار النظري.  

، المكتبة العصریة، مصر، التحول من الفقر إلى الثراءاإلدارة المالیة مدخل أحمد محمد غنیم،  -7

2008.  

، )توزیع-نشر-طبع(الدار الجامعیة  ،المحاسبة المالیةأحمد محمد نور، األمیرة إبراهیم عثمان،  -8

  .2000اإلسكندریة، 

طیعة األولى، دار الحامد للنشر ، الأسس ومبادئ المحاسبة المالیةإسماعیل یحیى التكریتي،  -9

  .2010التوزیع، األردن، و 

، الطبعة األولى، دار وائل للنشر التسییر المالي اإلدارة المالیةإلیاس بن ساسي، یوسف قریشي،  - 10

  2006والتوزیع، الجزائر، 

، الطبعة )SCF(دروس في المحاسبة المعمقة حسب النظام المحاسبي المالي بلخیر بكاري، - 11

  .2016الجزائر، األولى، دیوان المطبوعات الجامعیة، 



 قائمة المراجع
 

، الطبعة األولى، الجزء والمعاییر الدولیة SCFالواضح في المحاسبة المالیة وفق بن ربیع حنیفة،  - 12

  2013الثاني، منشورات كلیك، الجزائر، 

، ، الجزء األول AIS/IFRSالواضح في المحاسبة المالیة وفق المعاییر الدولیةبن ربیع حنیفة،  - 13

  . 2010الجزائر،  ،منشورات كلیك

  .2010، دار هومة للنشر والتوزیع، الجزائر، النظام المحاسبي المالي، التیجاني أحمد بلعروسي - 14

اعة والنشر والتوزیع، الطبعة األولى، دار الفكر للطب ،مبادئ المحاسبةحمزة بشیر أبو عاصي،  - 15

  2000عمان، 

  .2012نومیدیا للطباعة والنشر والتوزیع، الجزائر، ، لتسییر المالي والمحاسبيحمود رابحي، ا - 16

  .2008، غرناطة للنشر، الجزائر، المحاسبة العامةحواس صالح،  - 17

، الطبعة األولى، الحامد مفاهیم أساسیة في قیاس األصول الثابتةحیدر محمد علي بني عطا،  - 18

  .2007 األردن، للنشر والتوزیع،

، دار هومة للطباعة والنشر والتوزیع، الجزائر، اإلدارة المالیة التسییر الماليخمیسي شیحة،  - 19

2013.  

   . 2010، دار هومة للطباعة والنشر والتوزیع، الجزائر، التسییر المالي للمؤسسةخمیسي شیحة،  - 20

، دیوان المطبوعات )حسب البرنامج الرسمي الجدید(التسییر المالي میلود، زغیب ملیكة، بوشنقیر  - 21

  .2011،جامعیة، الطبعة الثانیة، الجزائرال

عة األولى، مؤسسة الوراق للنشر ، الطبمبادئ وأساسیات علم المحاسبةسلیمان مصطفى الدالهمة،  - 22

  .2008 عمان، التوزیع،و 

، مكتبة ومطبعة اإلشعاع اقتصادیات االستثمار والتمویل والتحلیل الماليسمیر محمد عبد العزیز،  - 23

  .1998الفنیة، مصر، 

، مكتبة ومطبعة اإلشعاع الفنیة، مصر، وٕاصالح هیاكل التمویل التمویلسمیر محمد عبد العزیز،  - 24

1997.  

، الطبعة األولى، دار البرایة للنشر والتوزیع، عمان، النظریات المحاسبیةسید عطا اهللا السید،  - 25

2009.  



 قائمة المراجع
 

، الطبعة الثانیة، المحاسبي الوطني المحاسبة العامة أصول ومبادئ وفقا للنظام عاشور كتوش، - 26

  .2000دیوان المطبوعات الجامعیة، الجزائر، 

، الطبعة الثانیة، دار صفاء للنشر و التوزیع، اإلدارة و التحلیل الماليعبد الحلیم كراجحة وآخرون،  - 27

  .2006عمان، 

عة األولى، الجزائر، ، الطبالمحاسبة المعمقة وفق النظام المحاسبي الماليعبد الرحمان عطیة،  - 28

2011.  

، مؤسسة شباب الجامعة للنشر، اإلسكندریة، اإلدارة المالیة مدخل اتخاد القرارعبد الغفار حنفي،  - 29

2002.  

الدار الجامعیة مبادئ المحاسبة المالیة وفقا لمعاییر المحاسبة الدولیة، عبد الوهاب نصر على،  - 30

  2004للنشر، اإلسكندریة، 

مع شرح لمصدر القروض وبیان كیفیة معاملته (مصادر التمویل عبید علي أحمد الحجزي،  - 31

  .2001مصر، ، دار النهضة العربیة  للنشر، )ضریبیا

  .2008، إثراء للنشر والتوزیع، الشارقة، اإلدارة المالیةعلي عباس،  - 32

  .2013الطبعة الثالثة، الریاض، ، إثراء للنشر والتوزیع، مبادئ اإلدارة المالیةفایز تیم،  - 33

   .2002الطبعة الثانیة، مؤسسة الوراق للنشر والتوزیع، األردن، ، المحاسبة المتوسطةفداغ الفداغ،  - 34

، دون سنة ، دار األیام للنشر ولتوزیع، األردنالمحاسبة المتوسطةفؤاد عبد المحسن الجبوري،  - 35

  .النشر

دار الیازوري العلمیة للنشر والتوزیع،  ،مالیة الشركات المتقدمةإدارة ،  ل شبیبآكامل درید  - 36

  .2010،األردن

الطبعة األولى، دار المیسرة للنشر  ،مقدمة في اإلدارة المالیة المعاصرة  كامل درید آل شبیب، - 37

  2007والتوزیع والطباعة، عمان، 

  .2007النشر، اإلسكندریة، للطباعة و ، أبو الخیر مبادئ المحاسبة المالیةكمال الدین الدهراوي،  - 38

  .2004، دار وائل للنشر والتوزیع، عمان ،مقدمة في نظریة المحاسبةكمال عبد العزیز النقیب،  - 39

  .2011، األوراق الزرقاء، الجزائر،نظام المحاسبة المالیةلخضر عالوي،  - 40

  .2004للنشر والتوزیع، الجزائر، ص، ، دیوان المطبوعات الجامعیة التسییر الماليمبارك لسلوس،  - 41



 قائمة المراجع
 

، الطبعة األولى، دار الهدى للطباعة والنشر والتوزیع، أسواق رؤوس األموالمحفوظ جبار،  - 42

  .2011الجزائر، 

الدیوان الوطني للمطبوعات المدرسیة، ، التسییر المحاسبي والماليمحمد العزازي ، بوعالم بلعور،  - 43

 .2017الجزائر، 

  .2004 ،، دار الجامعیین لطباعة األوفست، مصرالمحاسبة المتوسطةمحمد سامي راضي،  - 44

، الدار الجامعیة للطبع اإلدارة المالیة والتمویلمحمد صالح الحناوي، إبراهیم إسماعیل سلطان،  - 45

  .1999والنشر والتوزیع، اإلسكندریة، 

، دار الجامعات المصریة، اإلدارة المالیةأدوات التحلیل والتخطیط في محمد صالح الحناوي،  - 46

    .اإلسكندریة

، مطبعة النقود والعالقات االقتصادیة الدولیةمحمد عبد العزیز عجمیة، مصطفى رشدي ذبیحة،  - 47

  .1987الدار الجامعیة للنشر، مصر، 

  .1999، الجزء األول، دار المحمدیة للنشر، الجزائر، التحلیل الماليناصر دادي عدون،  - 48

مبادئ المحاسبة المالیة القیاس واالعتراف واإلفصاح في التقاریر هادي رضا الصفار،  - 49

  .2009، الطبعة األولى، دار الثقافة للنشر والتوزیع، عمان، المحاسبیة

المحاسبة المعمقة وفق النظام المحاسبي المالي الجدید والمعاییر المحاسبیة الدولیة  هوام جمعة، - 50

AIS/IFRS، ،2010- 2009 دیوان المطبوعات الجامعیة، الجزائر.  

  الجامعیةالرسائل : ثانیا

تمویل المؤسسات االقتصادیة دراسة تحلیلیة ألثر التمویل المباشر على قیمة جمال قدام،  - 51

  .2007-2006، مذكرة ماجستیر في علوم التسییر، المؤسسة

دراسة تطبیقیة للمؤسسة ( التمویل الذاتي وأثره في تولید و تجدید التثبیتات ، حسام الدین حلیلو - 52

  .2013 -2012، مذكرة ماستر أكادیمي، ) ENSPالوطنیة لخدمات اآلبار 

مذكرة  ،)التجهیزنجارة و حالة مؤسسة ال(التحكم المالي في المؤسسات الصناعیة  حسین لبیهي،  - 53

  .1993 - 1992، الجزائر، العلوم االقتصادیة، جامعة الجزائر معهد ماجستیر



 قائمة المراجع
 

دراسة _تسجیل وتقییم التثبیتات وفق النظام المحاسبي المالي حكیمة أوقاسي، سمیرة سعدي،  - 54

في المحاسبة  02، مذكرة تخرج لنیل شهادة الماستر )البویرة(حالة دیوان الترقیة والتسییر العقاري 

 .2015- 2010ج، الجزائر، والتدقیق، جامعة العقید أكل محند أولحا

دراسة حالة (تمویل المؤسسة االقتصادیة وفق المیكانیزمات الجدیدة في الجزائر فضیلة زواوي،  - 55

  .2010- 2009، الجزائر، علوم التسییر، جامعة أمحمد بوقرةمذكرة ماجستیر في  ،)مؤسسة سونلغاز

، مذكرة ماجستیر في علوم االقتصادیةنحو اختیار هیكل تمویلي أمثل للمؤسسة محمد شعبان،  - 56

  .2010- 2009التسییر، مالیة المؤسسة، جامعة أمحمد بوقرة، 

 المجالت والدوریات: ثالثا

، الموقع 11/3/2014مجلة المدیر المالي،  ،معالجة األصول غیر الملموسةعالء أبو لیلى،  - 57

  :االلكتروني

https://webcache.googleusercontent.com/search?q=cache:wkC77sv143IJ:https://fmalaa.wordpress.co

 717/05/201                            .m/2014/03/11                       

مدونة عماد خلیفة إدریس ( ،المحاسبة عن استهالك األصول الثابتةعماد خلیفة إدریس،  - 58

  :               الموقع اإللكتروني ،2015/سبتمبر/18، لیبیا، )االقتصادیة

           16/05/2017                        post_18.html-http://emadkhalifa.blogspot.com/2015/09/blog   
   

، 2011/مایو/5، مجلة المحاسبة دوت نت، األصول الثابتة والمتداولة وغیر الملموسةمراد وائل،  - 59

14:40  ،16/05/2017.  
،  SCFالمعالجة المحاسبیة الهتالك التثبیتات حسب النظام المحاسبي المالي مصطفى عوادي،  - 60

  .2012، منشورات جامعة الوادي، الجزائر، )05السنة-05العدد (مجلة الدراسات االقتصادیة والمالیة 

                                                                 

  والمراسیم والتقاریرالقوانین : رابعا

 2007نوفمبر سنة  25الموافق  1428ذي القعدة عام  15المؤرخ في  11-07قانون رقم  - 61

  .2007- 11-25بتاریخ  74، الجریدة الرسمیة رقم والمتضمن النظام المحاسبي المالي

الثانیة، ، الطبعة )قانون المحاسبةمجموعة نصوص تشریعیة وتنظیمیة متعلقة ب(قانون المحاسبة  - 62

  .2015برتي للنشر، الجزائر، 

  .2002دیسمبر ، معیار األصول غیر الملموسة للجنة معاییر المحاسبة السعودیة - 63

  .1/1/2013، نسخة )9-8(، الفقرة"األصول غیر الملموسة" 38معیار المحاسبة الدولي  - 64



 قائمة المراجع
 

  .)16-15( ، الفقرةالمعیار المحاسبي الخاص باهتالك األصول الثابتة - 65

  :قائمة المراجع بالفرنسیة

  الكتب: أوال

66- alian fayel et daniel pernot, comtabilité génerale de l’entreprise, 14é��édition, dunod, 
paris, 2004. 

67- Annaick Guyvarch, Arnaud thauvron, Finance,éditions foucher, france,  2009. 

68- Béatrice et Francis grandguillot, analyse financière, , 5é��édition, Gualino éditeur, 
paris, 2008. 

69- Christian zambotto et Mireille, gestion financière , dunod,7é�� édition. 

70- k chiha, gestion et stratègie financière,1é�� éditions,distrubination houma,alger,2005. 

71- Maud gestlot et autres, comptable et financier, 10���édition, group revue fiduciaire, 
paris, 2010. 

72- mondher bellalah, gestion financiére, 2é��édition, economica, paris. 

73- Roland Gillet et autre, Finance (Finance d entre prise Finance de marche Diagnostic, 
Financier), 2é��édition, Dallez, paris, 2003. 

  اإللكترونیةمواقع ال: ثانیا

  

74- Read More at :https://accdiscussion.com/acc12254.html.                

75- https://webcache.googleusercontent.com/search?q=cache:mDSbwQIPoRcJ:https://facult

y.ksuedu.sa/reem1/DocLib14/ .          

76- http://accountants-club30.blogspot.com/2013/05/blog-post.html .             

77- http://ksaaccounting.your-talk.com/t97-topic  .   

 



  :الملخص

یعتبر التمویل الذاتي المصدر األساسي لتمویل كل مؤسسة اقتصادیة، أما باقي المصادر األخرى     

خالل دراستنا وباعتبار عنصر االهتالك أهم عنصر یتكون منه التمویل الذاتي، قمنا من  فهي مكملة له،

موضوع أثر تطبیق طرق االهتالك على التمویل الذاتي، بحیث یهدف موضوعنا هذا إلى  بمعالجةهذه 

 الثابتةالتعریف بالتمویل الذاتي واستعراض أهم مكوناته، إضافة إلى التعریف باالهتالك وتبیین األصول 

اسة الثابتة، ومن خالل ما سبق جاءت الدر  استعراض مختلف طرق اهتالك تلك األصول معالخاضعة له 

، بحیث AFRICAVERكمحاولة منا إلسقاط الجانب النظري على الشركة اإلفریقیة للزجاج  المیدانیة

تكبدتها في السنوات  أظهرت النتائج بأن الشركة اإلفریقیة لیس لها قدرة تمویلیة ذاتیة بسبب الخسائر التي

تلك الخسائر وأن أحسن ي تغطیة وبالتالي عجزت مخصصات كل من االهتالكات والمؤونات ف ،األخیرة

طریقة اهتالك یمكن تتبعها من طرف الشركة هي طریقة االهتالك المتناقص، ألن هذه الطریقة تمكن 

، وبما أن المؤسسة في حالة حرجة فهي بحاجة  المؤسسة من استرجاع قیمة األصل في الفترات األولى

  .إلى هذا النوع من التمویل

الملموسة،  األصول الثابتة االهتالك، ي، القدرة على التمویل الذاتي،التمویل الذات: الكلمات المفتاحیة

  .األصول الثابتة غیر الملموسة

Summary: 

      Self-financing is the main source of financing for each economic institution. The rest of 

the other sources are complementary to it. As the most important component of self-

financing, we considered the effect of applying depreciation methods on self-financing. Self-

financing and review of its most important components, as well as the definition of 

depreciation and the identification of fixed assets subject to it, With the review of the various 

methods of depreciation of those fixed assets. The above was the field study as an attempt to 

drop the theoretical aspect of AFRICAVER. The results showed that the African company has 

no self financing ability due to the losses incurred in recent years, Thus, the provisions of both 

depreciation and provisions failed to cover these losses. The best method of depreciation that 

can be tracked by the company is the decreasing depreciation method, because this method 

enables the institution to recover the value of the asset in the initial periods and since the 

institution is in a critical condition it needs this kind of Financing. 

Keywords: Self-financing, self-financing ability, depreciation, tangible fixed assets, 

intangible fixed assets. 

 


