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﴿...رَِبي أَوزِْعِني ان أَشُكَر ِنعَمَتك التي انَعمَت عَليَّ و َعَلى  ف ﴿...وإن َتشُكُروا َيرَضه َلُكم...﴾،

على   إلى  الحمد هللا تعو  و أن أعمل صالحا ترضاه و أَدِخلِني برحمتك في ِعبادك الصالحين﴾،  والَديَ 

والشكر له  إعترافـا بـِمَننِه و عطاءه، والصالة و السالم على خير خلقه و َصْفَوِة    جزيل نعمه و آالئه،

 انبيائه، و على آله و صحبه و ُكلِّ أوليائه  و أتباعه . و بعد

 صــــالـــــــــــــــصادق و الـــــــــــخالل بـــــــــُشـــــــــــــــــْكرِي  ـــي مــــــــــــســـــــــــتــــــــــــهل هـــــــــذا العمـــــــأتـــــــــــــــــــــــــــــــــوجــــه ف   

 :ـــــــنٍل مـــــــكُ ـــــــــــــلِ  

و على توجيهاته و    قبوله اإلشراف على هذه األطروحةل شيـــــــخـــي بــــــــاللأســـــــتاذي المشرف   

 نصائحه و دعمه ليستوفي الموضوع حقه و يبلغ العمل نهايته.

الذين قَبُِلوا ُمنـَاقََشة هذه    ، ُكلٌ بإسمه و صفته،األساتذة أعضاء لجنة المناقشةالسادة   

 اُألطرُوَحة و َخصَُّصوا لها ما َتسَتِحُق ِمن َوقٍت و ُجهٍد إلثرَاِءها و َتصوِيبِها.

 أســـــــــاتـــــذتـــيكــــليـــة العلوم اإلقتصادية و التجارية و علوم التسيير بالبويرة و   مــــــسؤولــــــي 

الذين كانوا منهلي للعلوم و المعرفة، و الذين يَبذُلون ما  بذات الكلية   األفـــــــاضـــل

 بُِوْسِعهم و َيعَمُلون ُدوَن فُُتوٍر للُرَقي بها و َتحِسين َترِتيبِها ِضمَن الجامعات .

و ُمـــــَوظَــــفِـــــي شركة اإلسمنت بسور الغزالن في كل من إدارة المالية و   َمـــــسُؤولِــــــي 

إجراء    و تعاونوا معي في  َسهَُّلوا ِلي ة الموارد البشرية الذين رََحبُُّوا ِبي والمحاسبة و إدار 

 الدراسة التطبيقية بمؤسستهم.

 من َساهم من قريب أو من بعيد في انجاز هذا العمل.  

 

 

 



 

 

ـَـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــي ثدِ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــهأ  :إىل ذا ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــع هــــــواضــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــدي املتـــــــــــــــــــــــــــــــــــهـــــــــرة جُ ــــــمـ

 العزيزين رَِحَمُهَما الَله، ِعْرفـَانا ببِرِّهما و إِْحَسانا لهما، َفُهَما أَوَلى النـَّاِس    لوالدينا  ،رَِحِمي  أولي

بِالمْعرُوِف، و أسأل اهللا ان يَنفَعُهَما به و َيْجزَِيُهما خَيرًا على ما َكاَبُدوا و َتَحمَُّلوا من أَْجِل  

 .َكَما رَبَيـَاِني َصِغيرًاوأَْرَحْمُهَما رَبِّي  َتربِيتِنا و َتعلِيِمنا، 

 التي كانت َسَنًدا و َعونـًا لي َعَلى طـََلِب الِعْلِم و في إعداد هذا الَعمِل.  الكريمة زَوَجتي 

  ِطروحة، و  كان ِميالَُده ُمزَاِمنـًا لِميالِد هذه األ  ، الذيعــبد الجــليــلنا الصغير و هبة اهللا لنا  َوَلد

خراه و ُيْؤٍتيه من خزائن ِعلِمه و خَيرَاِته، و يجعل  أ  في هكرِمَ يو  في ُدنياه  صلِحه  أسأل اهللا ان يُ 

 ِذكر إسمه في هذه اُألطروحة فـَْأل خير له لتحصيل ما َعَال و َغَلى من الَشَهاَدات العلمية.

   َصبَر على ُذلِّ طـََلِب الِعلِم ساعة ليَتحرََر من ُذلِّ الَجهِل ُطوَل حياته، فـالَصبُر  طالب علمكل ،

َهل أتَّبُِعَك َعَلى ان ُتَعلَِّمِني ِممَّا ُعلِّْمَت رُْشًدا، قـَاَل انَك َلْن َتْسَتِطيَع َمِعَي   ُح الِعلِم ﴿...ِمفتـَا 

 "رَِبي زِْدِني ِعْلًما".الدََّواِم  ﴾، وُيرِدُد َعَلى   َصْبرًا

  ُِكلِّ ُحٍر ُمْخِلٍص ِفي َهذَا البـََلد. 
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 ملخص -

يعاجل موضوع الدراسة مدى تطبيق أسلوب التقييم اإلكتواري ملزايا املستخدمني طويلة األجل حسب تصنيف     

اإلقتصادية ملستخدميها مبناسبة النظام احملاسيب املايل ممثلة يف منحة الذهاب للتقاعد اليت متنحها املؤسسات 

مواجهة هذا ، فعمر و يف األجر و يف األقدميىة و غريهاذين خيتلفون عن بعضهم البعض يف الخروجهم للتقاعد ال

جب عليها تشكيل مؤونة تُقدِّرها بناءا على فرضيات إكتوارية مالية و دميوغرافية و اإللتزام من طرف املؤسسات ي

التقاعد و معدل تطور األجور يف  عين باملؤسسة يف تاريخ خروجه إىلملستخدم املتتمثل يف إحتمال تواجد ا

خاصًا بفئة معينة من  ن يكون فئوياتخدمني الذي ميكن أاملؤسسة أو يف قطاع نشاطها و معدل دوران املس

ستخرجا من خاصاً مبستخدمي الشركة أو من يكون و معدل الوفاة الذي ميكن أ فئاهتما لكل أو عامً  املستخدمني

 و معدل التحينيبيانات اهليئات احلكومية األخرى كالديوان الوطين لإلحصاء أو مصاحل الضمان اإلجتماعي 

 لية نشطةيف حالة سوق ما الذي جيب أن يوافق معدل خصم سندات شركة مسعرة يف البورصة و من الفئة األوىل

خمتلف أصناف مزايا  .كما تطرق املوضوع إىلأو معدل خصم سندات اخلزينة يف حالة سوق مالية غري نشطة

 و النظام احملاسيب املايل. 19املرجعني احملاسبيني املتمثلني يف كل من املعيار احملاسيب الدويل املستخدمني حسب 

 خدمت يف النظام احملاسيب املايل بعدفكرة التقييم اإلكتواري ملزايا املستخدمني تُعترب حديثة نوعا ما، أستُ  إنّ     

، و هي ُمستمدة من 19تبين هذا األخري للمعايري احملاسبية الدوليىة و بصفة خاصة املعيار احملاسيب الدويل

خرى  الذي يُدِمج مفاهيم علوم أساسية أ ،التأمينات على احلياة اليت تُعترب مهد ظهور هذا الفرع من العلوم

 حتماالت و املالية.كالرياضيات و اإلحصاء و اإل

اليت  2015و 2014خالل الفرتتني (sc-seg)اإلعتماد على معطيات شركة اإلمسنت بسور الغزالن متّ قد و      

 .ألغراض الدراسة التطبيقية  )GICAمتثل أحدى فروع اجملمع الصناعي و التجاري إلمسنت اجلزائر(

 الكلمات المفتاحية

 

 .كتواريالتقييم اإل  -ظام احملاسيب املايلالن –19الدويلاملعيار احملاسيب –املعايري احملاسبية الدولية -منيمزايا املستخد 

 
 
 



 II 

-Resumé 

     Le sujet d’étude traite l’application du modèle actuariel dans l’évaluation  des avantages 

du personnel à long terme d’après la classification du système comptable financier, qui 

renferment l’indemnité de départ à la retraite versée aux salariés à l’occasion de leur départ de 

l’ancienneté, le salaire de  ,âgediffèrent entre eux dans l’ e (société), ces salariés quil’entrepris

poste…etc. 

     Les entreprises, pour remplir leurs obligations à l'égard de cet engagement, doivent 

constituer une provision pour pension de retraite évaluée sur la base d'hypothèses actuarielles 

financières et démographiques telles que la probabilité de présence de l'employé dans 

l'entreprise au moment de sa retraite, le taux de progression des salaires dans l'entreprise ou 

dans son secteur d'activité, le taux de mortalité des salariés de l'entreprise, et le taux de 

turnover qui peut être catégorique ou général, et le taux d'actualisation qui ne peut être autre 

que le taux d'escompte des titres d’une société cotée en bourse et de  première catégorie dans 

le cas d'un marché financier actif ou à défaut, le taux d’escompte des bons de trésor dans le 

cas d’un marché financier inactif. Comme dans cette étude ont été développés les différents 

types d’avantages de personnel en fonction de la classification des deux référentiels 

comptables, à savoir la norme comptable internationale19 (ias19) et le système comptable 

financier(scf). 

      la notion d’évaluation actuarielle des avantages du personnel est récente, dont les racines 

reviennent au secteur des assurances qui  représente l’origine de son apparition, cette notion 

est utilisée par le système comptable financier suite à l’adoption par celui-ci des normes 

comptables internationales notamment l’ias19, elle est basée sur l’utilisation des notions 

d’autres sciences fondamentales tels que les maths, les statistiques, les probabilités et les 

finances. 

     L‘étude pratique du sujet était enrichie par l’exploitation des données des exercices2014-

2015 de la société de ciment de sour el-ghozlane (sc-seg) l’une des filiales du groupe GICA. 

  

Mots cles  

Les avantages du personnel, les normes comptables internationales, la norme comptable 

internationale19 (ias19), le système comptable financier (scf), l’évaluation actuarielle. 



 III 

-Abstract 

     The subject of study deals with the application of the actuarial model in the valuation of 

long-term employee benefits according to the classification of the financial accounting 

system, which includes the retirement indemnity paid to employees on the occasion of their 

departures from the company, those employees who differ among themselves in the age, the 

experience, the post wage ... etc.  

    The companies, to meet their obligations with respect to this commitment must constitute a 

provision for a retirement pension, which is assessed on the basis of actuarial financial and 

demographic assumptions such as the likelihood of the employee's presence in the company 

when he retires, the rate of wage development in the company or its sector of activity, the 

mortality rate of the company's workforce, , the turnover  which may be categorical or 

general, and the discount rate which cannot be other than the rate of discount of the securities 

of a listed company and of the first category in the case of an active financial market or the 

discount rate of treasury bills in the case of an inactive financial market. As in this study, the 

various types of personnel benefits have been developed according to the classification of the 

two accounting references, namely the international accounting standard19 (ias19) and the 

financial accounting system.  

     It is noted that the concept of actuarial valuation of employee benefits is fairly recent, 

derived from the insurance industry (life insurance), which is the cradle of it’s emergence, this 

concept was used by the financial accounting system following the adoption by the latter of 

international accounting standards, notably ias19, the actuarial science is based on the use of 

notions of other fundamental sciences such as moths, statistics, probabilities and finance. 

   The practical part of the study was enriched by the exploitation of the data of the years 

2014-2015 of the company of cements of sour el-ghozlane (sc-seg), one of the subsidiaries of 

the GICA group. 

Keywords 

Employee benefits, international accounting standards, international accounting standard19 

(ias19), financial accounting system, actuarial valuation. 
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  أ 

 توطئة
قتصادية، لذلك منحته هيئات دولية  و منظمات حملية خمتلفة البشري مكانة مهمة يف املؤسسة اإلحيتل املورد     

الكثري منهم   يُرجعُ  حيثآداءه، ؤثر على ن تُ كنها أهتمام بكل العوامل اليت ميُ و اإل حيِّزا من البحث و الدراسة،

رة يف هَ جناح مؤسسة ما و كفاءهتا يف نشاطها بكفاءة و نوعية مواردها البشرية، و يتوقف وجود أفراد مستخدمني مَ 

حتياجاهتم املادية و املعنوية، و ختطط هلم سياسة حتفيزهم يف خمتلف بإ هلا التكفل املؤسسة على إدارة ُخيولُ 

مثلما أكدت ذلك نظريات إقتصادية عديدة، و بـَيَّنت أثر حتفيز املستخدمني باملزايا  مستوياهتم و وظائفهم

املختلفة على رفع درجة آداءهم و زيادة إنتاجيتهم و دوام والئهم هلا، خاصة اذا متيزت طرق التحفيز املنتهجة يف 

ة أخرى يعترب العنصر البشري ما و من جه هارات املعنيني.درات و مَ املؤسسة بالعدالة مبا يتناسب و خربات و قُ 

و تتوىل نفس اإلدارة  تقدمي خدمات، يتلقاه من مؤسستة كمزايا حق له مقابل ما يبذله من جمهود يف إنتاج سلع أو

متابعة املسار املهين لكل مستخدم و ضبط أجره و تسجيل أقدميته و كل معلوماته الشخصية اليت جند كثريا منها 

 تقاعده. نحةنح له من مزايا مبا فيها مما ميُ ستغلة ألغراض تقييم مُ 

مشكل تقييم بعض املزايا اليت تريد أن متنحها ملستخدميها، خاصة ذات األجل  هذه املؤسسات تواجه نّ غري أ    

ب تقييم خاص توفره هلا العلوم إتباع أسلو  عليها تِّمُ الطويل منها اليت يكون اإللتزام هبا حمتمال، األمر الذي حيُ 

توارية، اليت تقوم من جهتها على دمج علوم أساسية أخرى كالرياضيات و اإلحصاء و اإلحتماالت و العلوم كاإل 

ُيستعان هبا إضافة على ذلك يف جمال التأمينات لتحديد األقساط و  هذه العلوم اليت .املالية و القانون و غريها

يف  و يف املفاضلة بني املشاريع خماطر اإلستغالل، وتقدير جودهتا، و يف مالية املؤسسة لتقدير املخاطر املالية 

جتماعية، و و يف التأمينات اإل ،هاتدفقاهتا النقدية و تباينللمن خالل تقدير األمل الرياضي  بيئات غري مؤكدة

قيمة ساسية كاحلماية املالية و التعامل مع املتغريات العشوائية و التحفظ و العلى مبادئ أكتوارية العلوم اإل  ترتكز 

 يُدعىشخص حمرتف  إىلالزمنية للنقود، و يوَُكل أمر و  مهمة بناء النماذج اإلكتوارية يف املؤسسات و األنظمة 

املختص أو اخلبري اإلكتواري، الذي ميثل مبا ميتلكه من مؤهالت و قدرات ميزة تنافسية للمؤسسات اليت تتوفر 

 عليه. 

كتوارية يف تقييم مزايا املستخدمني ما بعد �اية اخلدمة حسب مهية العلوم اإل و يف جمال احملاسبة، تتجلى أ    

)، فتبين املعايري احملاسبية الدولية من قبل األنظمة احملاسبية الوطنية كان ias19املعيار احملاسيب الدويل التاسع عشر(
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ا لطرح احللول املناسبة للمسائل  املالية و تقنياهتتطوير اإلكتوارية حمليا و بالعلوم له دون شك دور كبري يف اإلهتمام 

طريقة تقييم املزايا  )  إستمدَّ scfاإلجتماعية و اإلدارية اليت تواجهها املؤسسات و األنظمة. فالنظام احملاسيب املايل(

قيَم . إذ ُميكن أن تُ 19مؤونة الذهاب للتقاعد من املعيار احملاسيب الدويل  جندها  تتضمن علىطويلة األجل اليت 

املؤونة املذكورة وفق منوذج إكتواري خاص يُبىن على أساس فرضيات إكتوارية مالية و دميوغرافية داخلية و خارجية 

خضع لعدة تعديالت، كانت آخرها تلك  19ز فئة املستخدمني املعنيني هبا. و نذكر أن املعيار احملاسيب الدويل يِّ متُ 

نف مزايا ما بعد �اية اخلدمة و على تغيريات جوهرية على صِ  و اليت محلت معها 2013اليت حدثت عليه يف 

 املعلومات الواجب اإلفصاح عنها يف القوائم املالية لألطراف ذات العالقة باملؤسسة.

 إشكالية البحث-

تتبني اإلشكالية الرئيسية للموضوع  أ�ا تتمحور حول التساؤل  على ضوء التقدمي املوجز الذي مت عرضه آنفا،    

 الذي ميكن صياغته كما يلي:

 لتقاعدلاملستخدمني ذهاب  ألسلوب التقييم االكتواري ملؤونة شركة اإلمسنت بسور الغزالنما مدى تطبيق   -

 ؟هيف تاريخ تقاعد يف مؤسسته ستخدمكل مإحتمال تواجد  ب مرتبطةزايا طويلة األجل املبإعتبارها من 

 و تتفرع عن هذه اإلشكالية الرئيسية تساؤالت فرعية أخرى أمهها:

 ؟و ما جماالت إستخدام العلوم االكتواريةما مفهوم القيمة اإلكتوارية، و ماهي مهام املختص اإلكتواري -

 ؟ احملاسيب املايلو النظام  19املعيار احملاسيب الدويل رقم كل من فيما تتمثل مزايا املستخدمني وفق  -

 ؟2013يف نسخة  19ماهي أهم التعديالت اليت ُأحدثت على املعيار احملاسيب الدويل-

 طط التقاعد، و ماذا مييز بعضها عن بعض ؟فيما تتمثل أهم خُ -

)، و ما هي أهم الفرضيات sc-segكيف يتم تقدير مؤونة الذهاب للتقاعد يف شركة اإلمسنت بسور الغزالن (-

 اإلكتوارية اليت يُبىن عليها منوذج التقييم ؟
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 فرضيات الدراسة-

 يف املؤسسة اإلقتصادية يتم حتفيزه  مبزايا متعددة مادية و معنوية. املورد البشري عنصر إنتاج أساسي-1

 .19كما هي عليه يف املعيار احملاسيب الدويل ُتصنف مزايا املستخدمني يف النظام احملاسيب املايل -2

 قدر مؤونة الذهاب للتقاعد وفق منوذج خاص مبين على اإلحتماالت و التحيني.تُ -3

  وجهم للتقاعد من منحة يتم تقديرعند خر  )sc-seg(مؤسسة اإلمسنت بسور الغزالن يستفيد مستخدمي -4

 إكتواريا. مؤونتها

 أهمية الدراسة

النظام احملاسيب املايل و من خالله تطبيق املعايري احملاسبية الدولية عامة و  عتمادإ إىلبعدما توجهت اجلزائر     

كتوارية و النماذج بصفة خاصة، الذي محل معه مفاهيم جديدة متعلقة بالقيمة اإل  19املعيار احملاسيب الدويل

إستعماهلا يف املمارسة ن الدراسة احلالية تكتسي أمهيتها من إستيعاب هذه املفاهيم و توظيفها و اإلكتوارية، فإ

احملاسبية، و اليت تقوم على إدراك علوم أساسية أخرى أمهها اإلحتماالت و اإلحصاء و العلوم املالية، و بالتايل 

تكوين املمارسني احملاسبني ملسايرة التغريات احلاصلة يف هذا اجملال، و رفع قدراهتم يف جمال تدقيق احلسابات املعنية 

ا يف املؤسسات االقتصادية أو شركات التأمني. و بصفة عامة تتمثل أمهية املوضوع يف ييم سواءً هبذا النوع من التق

 النقاط اآلتية:

إقرار أسلوب التحفيز املناسب  يفتفاقية اجلماعية و يف اإلإبراز أمهية إدارة املوارد البشرية يف املؤسسة اإلقتصادية  -

اسبة مبا حتتاجه من معلومات حول عنصرها البشري لغرض إعداد التقييم تزويد مديرية املالية و احملو  ملستخدميها،

و مبا يرتبط باملزايا األخرى مثل بصفة خاصة التقاعد  إىل اإلكتواري إللتزاماهتا املستقبلية املتمثلة يف مؤونة الذهاب 

 . بصفة عامة املشاركة يف األرباح و األجور

ية اليت تُعترب حديثة و هادفة بالنسبة لكثري من الفئات املهتمة بالعلوم مفاهيم يف العلوم اإلكتوار إىل التطرق  -

و بيان بعض جماالت إستخدامها وتوضيح مكانة اخلبري اإلكتواري بصفته عنصر بشري و باحملاسبة، اإلقتصادية 
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خل  ط التأمينات...إدوارا كثرية كتقدير املؤونات، حتليل األخطار، تقدير أقساليه أإ هام للمؤسسة اإلقتصادية توُكل

 . عليه احلال يف الدول املتقدمة كما هو

توضيح مدى تقارب النظام احملاسيب املايل مع معايري احملاسبة الدولية فيما يتعلق بتصنيف املزايا املمنوحة  -

 .ية املتعلقة هبا لألطراف املعنيةللمستخدمني وعرض املعلومة املال

و اليت أصبحت  ،19عرض أهم التغريات اليت أحدثها جملس معايري احملاسبة الدولية على املعيار احملاسيب الدويل -

 .2013سارية التطبيق  مع بداية 

بيان مدى إستفادة احملاسبة املالية من النمذجة يف تقييم أحد بنود اخلصوم من خالل تطبيق النموذج اإلكتواري  -

 ب للتقاعد.لتقييم مؤونة الذها

 أهداف الدراسة -

 تية:يف العناصر اآل دراسة احلاليةهداف الأهم  أتتلخص     

 .يف األجلني القصري و الطويل هم املزايا املمنوحة لهأقتصادية و أمهية املورد البشري باملؤسسة اإلالتعريف ب -1

والنظام احملاسيب املايل  (ias19)مزايا املستخدمني وفق منظور املعايري احملاسبية الدولية  الوقوف على أصناف -2

 فصاح عنه يف القوائم املالية للمؤسسة.وما جيب اإل

حسب النسخة األخرية  التقاعد إىلكتوارية ملؤونة الذهاب لفروقات اإل لكيفية املعاجلة احملاسبية   بيني الفرق يفت -3

) اليت ختلى عنها corridor) وحسب النظام احملاسيب املايل (طريقة sorie(طريقة 19للمعيار احملاسيب الدويل

 .19املعيار احملاسيب الدويل

 .ستخدامهاو بعض جماالت إ عترب مفهوما حديثا نوعا ماكتوارية الذي يُ املفهوم النظري للقيمة اإل عرض  -4

على بعض املؤشرات املالية للمؤسسة املدروسة من وجهة ملؤونة التقاعد كتواري اإل  توضيح أثر تطبيق النموذج -5

 طراف املتعاملة معها (املسامهني ، املقرضني ، العمال ، املوردين ... ) .نظر األ

 الدراسات السابقة-

خاصة تلك احملررة باللغة عترب الدراسات اليت تناولت موضوع مزايا املستخدمني من زاوية حماسبية نادرة جدا تُ     

و قد عثر و رسالة ماجستري تناولت املوضوع سابقا، جياد أطروحة دكتوراة أالباحث يف إف احلظ سعِ ، و مل يُ العربية

 تية:الباحث على الدراسات اآل
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  )2013يونس األغواطي، (أمين بن سعيد ودراسة -1

كانت عبارة عن موضوع مداخلة بعنوان " إشكالية حساب مزايا(منحة) الذهاب للتقاعد وفق النظام احملاسيب     

املايل" للملتقى الوطين حول واقع و آفاق النظام احملاسيب املايل يف املؤسسات الصغرية و املتوسطة يف اجلزائر، و اليت 

ئة عمل املؤسسات اجلزائرية ال تساعد املؤسسة اجلزائرية على تطبيق مضمون النظام احملاسيب أن بي إىل توصلوا فيها 

املايل املتعلق مبوضوع مزايا املستخدمني طويلة األجل اليت تتطلب وجود سوق مايل نشط يسمح بتحديد 

تصاد اجلزائري و معظم ن االق).و أias19الفرضيات املالية املالئمة لتقييمها كما تتطلبه املعايري احملاسبية الدولية (

قتصادية اجلزائرية ال ترقى للمفاهيم اجلديدة اليت محلتها معها املعايري احملاسبية الدولية لعدم التحضري املؤسسات اإل

 اجلَيِّد هلا.

 )2015(بلخير بكاري و الطيب مداني،دراسة -2

تقييم واقع تطبيق مكافأة �اية اخلدمة وفق النظام احملاسيب املايل يف املؤسسة  حيث كانت الدراسة بعنوان "    

من  07)، و هي عبارة عن مقال يف جملة أداء املؤسسات اجلزائرية يف العددENSPالوطنية خلدمات اآلبار(

قييم مؤونة جانب ساعدهتا على تطبيق طريقة تن شراكة املؤسسة مع األأ إىل ، و قد توصلت الدراسة 2015سنة

التقاعد وفق ما نص عليه النظام احملاسيب املايل، و أن مستويات األجور يف املؤسسة املدروسة مرتفعة جدا ما 

 .ر على مؤشرات مالية أخرى للمؤسسةسيكون له أث

  )Benoit Lebrun,2013(دراسة -3

 Les engagements de retraite :les règles comptablesُقدمت الدراسة حتت عنوان "    

françaises comparées aux normes ifrs و كانت عبارة عن دراسة مقارنة بني القواعد احملاسبية ،"

فيما يتعلق  هناك فرق بني املرجعني احملاسبيني أنّ  إىل ، و قد توصلت الدراسة 19الفرنسية و املعيار احملاسيب الدويل

فيما يتعلق بتسجيل املؤونة يف امليزانية اليت يعتربها املرجع احملاسيب  من جهة أخرى ، وف املزايا من جهةبتصني

مبلغ املؤنة يف امللحق أو تسجيل جزء منه فقط  إىلالدويل طريقة مفضلة، أما القواعد الفرنسية فتسمح باإلشارة 

 مع اإلستمرار على نفس الطريقة خالل خمتلف الدورات.

 تلف دراستنا احلالية عن سابقاهتا قي النقاط اآلتية.و خت
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، و خاصة 19تتضمن الدراسة  احلالية تفصيل للتعديالت األخرية اليت أُدِخلت على املعيار احملاسيب الدويل -

 صنف مزايا مابعد �اية اخلدمة و ما تبعها من طريقة معاجلة الفوارق اإلكتوارية.

لعلوم اإلكتوارية و القيمة اإلكتوارية و جماالت إستخدامها و كل ما يرتبط هبا يف الدراسة احلالية عرض نظري ل-

 من مفاهيم جديدة محلتها معها املعايري احملاسبية الدولية. 

الصنف الثالث من مزايا املستخدمني الذي أُدرِج مؤخرا ضمن مزايا املستخدمني حسب  إىلتشري الدراسة احلالية -

 ر إليها سابقا.شَ اليت مل يُ  و املتمثلة يف مزايا �اية العقد النظام احملاسيب املايل،

الواجب اإلفصاح عنها يف القوائم  الذي يعترب أحد النقاطمفهوم إختبار احلساسية إىل  تتطرقالدراسة احلالية -

 كتوارية.املتعلقة بالفرضيات اإل  و النظام احملاسيب املايل 19املالية حسب كل من املعيار احملاسيب الدويل

املعدل   19يف الدراسة احلالية عرض للمعاجلة احملاسبية للفوارق اإلكتوارية حسب كل من املعيار احملاسيب الدويل-

 ؤخرا  و النظام احملاسيب املايل. مُ 

 منهج الدراسة-

راسة حالة يف تباع منهج دي و الوصفي يف اجلزء النظري، و إتباع كل من املنهج التارخيتطلبت طبيعة املوضوع إ    

اجلزء التطبيقي. حيث مسح  املنهج التارخيي يف احلصول على املعلومات اخلاصة بالتسلسل الزمين للمعايري احملاسبية 

بصفة خاصة و على التسلسل الزمين للتعديالت اليت حدثت عليه،  19الدولية عموما و املعيار احملاسيب الدويل

ن املنهج كَّ تعلق بالعلوم اإلكتوارية و هيئاهتا الدولية و واقعها احمللي.و مَ املعلومات التارخيية اليت ت إىل إضافة 

طار ا يف إسواءً  اقتصادية و املزايا املمنوحة هلل املوارد البشرية يف املؤسسة اإلالوصفي من مجع املعلومات الالزمة حو 

حالة فقد مسح جبمع البيانات األولية اخلاصة ا منهج دراسة أو النظام احملاسيب املايل. أمّ  19املعيار احملاسيب الدويل

منوحة هلم و من طريقة التقييم حول فئات املستخدمني و املزايا امل )sc-seg( بشركة اإلمسنت بسور الغزالن

 كتواري ملؤونة تقاعدهم. اإل 

 في البحث المستخدمة األدوات-

لتغذية املوضوع مبا حيتاج من أفكار فقد كانت  عليها عتماداإل متَّ  اليت البيانات ومصادر البحث أدوات إنّ     

 باللغة خمتلفة هلا صلة باملوضوع مراجع بتناول املكتيب املسح اإلعتماد على النظري اجلانب متنوعة، حيث َمتَّ يف
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مصدر نرتنت األَشكَّلت مواقع كما  مقاالت، ماجستري ، رسائل ة،دكتورا أطروحات كتب، من واألجنبية العربية

 اجلانب يف اأمّ .من أطروحته لفصل الثاينيف اعتمد عليها كثريا خاصة إليها و إالبحث جلأ  ُمعدِّ مهم لِ  معلومات

 وثائق الشركة حمل الدراسة التطبيقية و يف إتفاقيتها اجلماعية.  ا قيفمصادر املعلومات متثلت أساسً  التطبيقي

 ختيار الموضوعإسباب أ-

 لموضوع عديدة، و منها باألخص: لحث ابال دوافع إختيار إنّ     

الفرصة يف التعمق يف البحث فيما يتعلق مبحاسبة مزايا املستخدمني و  هه، و مينحأن املوضوع يف جمال ختصص-

 .قتصادية و للمستخدمنياإل شاغل للمؤسسات غلٌ عترب شُ إبراز التعديالت األخرية على معيار حماسيب دويل يُ 

احملاسبة  للباحث لإلطالع على مواضيع فرعية أخرى مرتبطة به كاملوارد البشرية، طبيعة املوضوع متشعبة و مفيدة-

 كتوارية و التأمينات و املعايري احملاسبية الدولية.و العلوم اإل 

اليت ، 19كتوارية و القيمة اإلكتوارية اليت محلها املعيار احملاسيب الدويليم اجلديدة ااملتعلقة بالعلوم اإل إبراز املفاه-

 .املهتمة هبذا املوضوع شرحية كبرية من طلبة اجلامعات ستفيد

 الرغبة الذاتية للباحث و ميوله الشخصية يف العمل على موضوع ذو طبيعة تقنية.-

املسامهة املتواضعة بعمل علمي إلثراء الساحة البحثية عامة و املكتبة اجلامعية خاصة و لتعويض الندرة الكبرية  -

 .لقراء و الباحثني يف هذا املوضوعتايل مساعدة ايف هذا اجملال و بال

 حدود الدراسة- 

م الدراسة اليت بني أيدينا و حنن بصدد إعدادها حبدود زمانية و أخرى مكانية، حيث تتمثل حدودها سِ تتّ     

اليت تُعترب إحدى فروع اجملمع الصناعي و التجاري إلمسنت  ،)sc-seg(املكانية يف شركة اإلمسنت بسور الغزالن

ألغراض التحليل و املقارنة جلأ  . و2015-2014، و متثلت احلدود الزمانية يف الفرتة املالية )GICA(اجلزائر 

 ستعانة مبعطيات دورات مالية سابقة هلذا التاريخ.من حني آلخر لإل الباحث
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 هيكل البحث-

هداف الدراسة املبينة أعاله، تطلب و حتقيق أ على اإلشكالية األساسية للموضوع إجابةالوصول إىل  غيةبُ     

 أربعة فصول ثالثة منها نظرية و األخري تطبيقي. إىل هوضوعمتقسيم من الباحث األمر 

 إىل أين مت التطرق  قتصادية،شرية (املستخدمني) يف املؤسسة اإلكان يتمحور حول املوارد الب  فالفصل األول    

صادية اليت تناولت املوارد البشرية و إدارهتا، و للتحفيز و أمهيته على املورد البشري، مبيينني بعض النظريات اإلقت

جيابية على آداء و والء و إنتاجية املستخدمني يف املؤسسة ا اإلو منح املزايا للمستخدمني و آثاره أمهية التحفيز

بحث الثالث من ذات الفصل لوحة القيادة اإلجتماعية بإعتبارها مصدر للمعلومات عن قتصادية، و تضمن املاإل

 و التنبؤ و املراقبة ألغراض التخطيطمن قبل هذه األخرية قتصادية و توظيفها يف املؤسسة اإل مزايا املستخدمني

 .حسب إحتياجاهتا أو إلتزاماهتا

اهيم املتضمنة يف العلوم اإلكتوارية و القيمة اإلكتوارية و فقد جاء فيه عرض نظري للمف الفصل الثانيأما     

ؤهالت و تقدمي املختص اإلكتواري كمورد بشري هام للمؤسسة مبا يتميز به من مُ  إىل جماالت إستخدامها، إضافة 

إحتوى نه من حل املشاكل املالية و اإلجتماعية و اإلدارية اليت تواجهها املؤسسات و األنظمة، كما درات متكِّ قُ 

 كتوارية و أهم هيئاهتا الدولية املهتمة هبا، و واقعها عامليا و حمليا. وعلى عرض تارخيي لتطور العلوم اإل  الفصل

ة نلمس فيها يَّ حَ  ام مواضيعً قدِّ جتماعية اليت  تُ وارية يف جمال التأمينات اإلكتُخصص مبحث آخر لتطبيق العلوم اإل 

 علوم أخرى كالرياضيات و اإلحصاء و العلوم املالية. للمفاهيم اإلكتوارية و دمج ل اتوظيفً 

و النظام  19للتفصيل يف مزايا املستخدمني حسب كل من املعيار احملاسيب الدويلالفصل الثالث  و ُخصص    

احملاسيب املايل، حيث كانت بداية الفصل عبارة عن حملة تارخيية عن املعايري احملاسبية الدولية و أهم هيئاهتا و 

، و كذا توضيح دور هذه املعايري يف جودة 2001ريات اليت حدثت عليها مقارنة مع ما كانت عليه قبليغالت

املعلومات املالية اليت يطلبها كثري من املهتمني هبا يف مقدمتهم املستثمرين و املقرضني. و تضمن املبحث الثاين من 

ليت أحدثها جملس معايري احملاسبة الدولية عليه و و أهم التعديالت ا 19الفصل تقدمي املعيار احملاسيب الدويل

كتوارية. و بعد �اية اخلدمة و فروقاهتا اإل  تصنيف مزايا املستخدمني وفق هذا األخري و معاجلته لصنف مزايا ما

اسيب املايل و طريقته للتقييم تضمن املبحث األخري من ذات الفصل تقدمي مزايا املستخدمني حسب النظام احمل

ى عنها من لَ كتوارية اليت ال تزال حسبه تتم وفق طريقة كوريدور املتخَ اري ملؤونة التقاعد و معاجلته للفروق اإل اإلكتو 
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توضيح أهم املعلومات الواجب اإلفصاح عنها من طرف املؤسسات إىل إضافة  ،19طرف املعيار احملاسيب الدويل

 ة التقارير املالية فيما يتعلق مبزايا مستخدميها.دَّ عِ مُ 

، أين )sc-seg(حالة شركة اإلمسنت بسور الغزالندراسة تطبيقية على  فقد كان عبارة عن الفصل الرابعأما     

ص مبحث للتعريف بالشركة و أهدافها و جمال نشاطها، و تقدمي هيكل مواردها البشرية املعنية مبزايا الذهاب صِّ خُ 

يد منها مستخدميها يف ة، و عرض املزايا اليت يستفملاليللتقاعد و توزيعها حسب خصائصها الدميوغرافية و ا

و فرضياته املالية و الدميوغرافية املتبع من طرف الشركة كتواري ة و الطويلة. و تقدمي النموذج اإل اآلجال القصري 

 لتقييم مؤونة ذهاب مستخدميها للتقاعد.

البشرية أو األفراد اليت ُوِظفت يف الفصل املوارد  مصطلح و فيما يتعلق باملصطلحات، فقد إستخدم الباحث    

مصطلح املستخدمني لشيوعه  خرى فقد َوظَّف الباحثا يف الفصول األمّ ، أىل املوارد البشريةدخل إعنون مباألول امل

( مثل أعباء املستخدمني) و إرتباطه بطبيعة املوضوع. و إستخدم مصطلح املؤسسة  ستخدامه يف احملاسبةو رواج إ

لنظري للدراسة لعموم معناها عن الوحدة اإلقتصادية، و وظَّف مصطلح الشركة يف اجلزء التطبيقي يف اجلزء ا

 لُيحافَظ على اإلسم احلقيقي للشركة حمل الدراسة.  

 



إالقتصادیة املؤسسة يف البرشیة املوارد ٕالدارة �ام مد�ل  
 

 1 

 تمهيد

، و ذلك ملكانة هذا العنصر يف املؤسسة كبري من قبل اهليئات و الباحثني  هتمامحظي موضوع املوارد البشرية بإ    

مالية من قبل  زاوية حماسبيةايا املستخدمني من هتمام من خالل تناول موضوع مز يتجلى هذا اإلاإلقتصادية، و 

 ). IAS 19(  19جملس معايري احملاسبة الدولية يف إطار املعيار احملاسيب الدويل رقم 

ة تطورات نتيجة لتطور بيئة املؤسسة اإلقتصادية و ظهور عوامل دّ ف عِ رَ إدارة املوارد البشرية كمفهوم عَ  نّ إ     

ية املورد البشري يف ت هذه العوامل من مكانة و أمهزَ عزَّ التنافسية و تكنولوجيا املعلومات، حيث حديثة ك

تقدمي تثمني جمهوداته ب، و رافق هذه النظرة ه كفرد عاملنأ، و َصحََّحت النظرة اليت كانت مأخوذة بشمؤسسته

ستفادة من قدراته بأقصى حدِّ املايل و كل ذلك لإل هق متباينة لتحفيزه و اإلهتمام مبستقبلرُ طُ  جِ مزايا خمتلفة له و �َ 

  و حتقيق أهداف املؤسسة. ممكن

ريا يف كثري من حتفيز العنصر البشري يف املؤسسة اإلقتصادية يُعترب من مهام إدارة املوارد البشرية جند له تفس نّ إ

، فاملؤسسة تلجأ اليه لتوجيه للمؤسسة و الوالء و األداء العام نتاجية، حيث تؤكد تأثريه على اإلالنظريات الفكرية

مصدر للمعلومات عن املزايا كقيادة إجتماعية  تستعني بلوحة ، و البشرية لتحقيق أهدافها احملددة جهود مواردها

 آداة لقيادة تلك اجلهود بصفة عامة يف املؤسسة. نوحة للمستخدمني فيها بصفة خاصة، و املم

 إىل سنحت الفرصة ل تناول مباحثه بشيء من التفصيل نشري كّلما و يف هذا الفصل من الدراسة، و من خال

 هي: املباحثثرها على تقييمها اإلكتواري، و ُمركبات منحة الذهاب للتقاعد و أخمتلف 

 ماهية إدارة املوارد البشرية. -

 التحفيز يف املؤسسة اإلقتصادية. -

 املمنوحة للمستخدمني يف املؤسسة اإلقتصادية.لوحة القيادة اإلجتماعية  مصدر للمعلومات عن املزايا  -
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 قتصاديةفي المؤسسة اإل ماهية إدارة الموارد البشرية المبحث األول:

ستغالل املوارد عمل على إو الذي يه و نتاج باملؤسسات اإلقتصاديةحد عناصر اإلميثل العنصر البشري أ    

مهت التطورات املختلفة واملتداخلة يف بروز ضرورة ختصيص ا، وقد سثر مبجموعة من املتغريات البيئيةتااألخرى و ي

 .آدائهمإدارة تتوىل تسيري الطاقات البشرية بكفاءة وفعالية وحتقق زيادة 

 قتصاديةو إدارتها في المؤسسة اإل الموارد البشرية المطلب األول :

إستمرارها، و تضطلع إدارة خمتصة بشؤونه ميثل املورد البشري يف املؤسسة اإلقتصادية ُعنصرا هاما لنجاحها و     

 و توجيه جهوده لتحقيق أهدافها املرغوبة.

 ول: تعريف الموارد البشريةالفرع األ 

�ا .و تُعدُّ مواردا ذلك أل1تعد املوارد البشرية من أهم املوارد اليت متتلكها املؤسسة وهي عنصر أساسي لنجاحها    

حتقيق قيمة مضافة للمؤسسة. و إىل ستغالهلا إ توجيهها و يُؤدي ُحسنتتضمن معارف و كفاءات و مهارات، 

ن املوضوع األساسي للموارد البشرية هو احلصول يف الوقت املناسب على إ) فAlain Meignantحسب (

عمال الضرورية من خالل وضعهم يف ظروف عدد كايف ودائم من العناصر الكفأة و احملفزة ألجل القيام باأل

. و تُعرف املوارد  2بتطوير مهاراهتم ملستوى أعلى يف األداء ، وهذا ضمن مناخ اجتماعي أكثر مالئمةتسمح هلم 

�ا حجم القوى العاملة، أي جمموعة األفراد و اجلماعات اليت ُتَكّون املؤسسة يف وقت معني، و خيتلف أالبشرية ب

و طموحاهتم، كما خيتلفون يف وظائفهم و  جتاهاهتمث تكوينهم و خرباهتم و سلوكهم و إهؤالء األفراد من حي

 .3مستوياهتم اإلدارية و يف مساراهتم الوظيفية

ا ضروريا فرضته التطورات املتسارعة ملسايرة املنافسة فاإلهتمام باملورد البشري يف أي مؤسسة إقتصادية يُعترب أمرً     

 الشديدة و لتنفيذ إسرتاتيجية املؤسسة و حتقيق أهدافها.

 مفهوم إدارة الموارد البشرية :انيالفرع الث

، فال ينبغي بىن عليه أمل حتقيق تفوق تنافسيُميثل املورد البشري يف املؤسسة اإلقتصادية مصدرا أساسيا يُ          

 ا، فمهارة و فعالية املورد البشري متُثل أساسً ال املوارد البشريةمهإنتاجية و على املوارد املادية يف العملية اإل الرتكيز
                                                           

 .05ص ، 2001، مصر، راوية حسن،السلوك يف املنظمات ، الدار اجلامعية للنشر 1
2 Christian Pillot, gestion des ressources humaines ,INSA de Lyon, France, 2004, p02. 

 .25ص،  2004 ، اجلزائر ،مديرية النشر جلامعة قاملة املوارد البشرية، إدارة ، محداوي وسيلة 3
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املوارد البشرية وذلك إلختالف  ختلفت وجهات النظر يف حتديد مفهوم إدارةيراد إجنازه. ولقد إلنجاح أي مشروع 

ن هذه األخرية هي نشاط روتيين يشتمل أ، فالنظرة التقليدية إلدارة املوارد البشرية ترى بيئات و أزمنة الدراسات

كضبط أوقات حضورهم  ومتابعة النواحي املتعلقة هبم  املنيسّجالت العل حفظ امللفات و على نواحي تنفيذية مث

، و كذلك على الوضع املوارد البشرية نعكس ذلك على الدور الذي يلعبه مدير إدارةإ، و جيازاهتمصرافهم و إنإو 

. أما النظرة احلديثة إلدارة 1التنظيمي للجهاز الذي يقوم بأداء هذه الوظيفة يف اهليكل التنظيمي العام للمؤسسة

، و هلا نفس أمهية الوظائف ية يف املؤسسةعترب إحدى الوظائف األساسن إدارة األفراد تُ أاملوارد البشرية فهي ترى 

نتاجية نساين و تأثريه على الكفاية اإل)، وذلك ألمهية العنصر اإلاالنتاج ، التسويق ، التمويل..األخرى (

 .2للمؤسسة

وى العاملة وتوفريها حتياجات املنظمة من القُ النشاط اإلداري املتعلق بتحديد إ �اأارة املوارد البشرية بو تُعّرف إد -

 sikula. أما  3ستفادة من هذه الثروة البشرية بأعلى كفاءة ممكنةوالكفاءات احملددة و تنسيق اإل عدادباأل

لة داخل املؤسسة، و يشمل ذلك عمليات ختطيط القوى ستخدام القوى العامإ ا�ّ أف إدارة املوارد البشرية بعرِّ فيُ 

العاملة فيها، اإلختيار و التعيني، التدريب و التنمية، التعويض و األجور  و العالقات الصناعية، تقدمي اخلدمات 

 علىاليت تٌعُد  �ا جمموعة األنشطةأ. كما تُعّرف كذلك ب4اإلجتماعية  و الصحية للعاملني و كذلك حبوث األفراد

تسطريها  جل حتقيق األهداف اليت َمتَّ ية الالزمة يف الوقت املناسب من أمستوى املؤسسة لغرض توفري املوارد البشر 

 .5يف ظل بيئة تتسم بعدم التأكد

ن إدارة املوارد البشرية هي إحدى الوظائف األساسية يف املؤسسات أو من التعاريف السابقة ميكن القول ب    

ستخدامهم  ددة فيما يتعلق بإتفاقيات حمُ و إ اليت ختتص بتسيري شؤون املستخدمني وفقا لقوانني اإلقتصادية احلديثة،

مبا يتفق مع األهداف  و تقاعدهم مستقبالً  تأمني حياهتم ا وو تنميتهم و احملافظة عليهم و مكافأهتم حاضرً 

 طرة للمؤسسة.املس

                                                           
 .15،ص2002مصر،، للنشراملوارد البشرية ، دار اجلامعة اجلديدة  إدارةصالح الدين عبد الباقي ، االجتاهات احلديثة يف  1
 .27ص،  2001، مصر، الدار اجلامعية ، املوارد البشرية باملنظمات إدارةاجلوانب العلمية و التطبيقية يف  ، الباقيصالح الدين عبد  2
 . 27ص ، 1996، األردن  ، ق للنشر و التوزيعو دار الشر  ،إدارة االفراد –وارد البشرية امل إدارة،  مصطفى جنيب شاوش 3
 .04ص  ،1989، مصر ،اجلامعية للطباعة و النشر  ةاملكتب،  األفراد و العالقات اإلنسانية إدارةصالح الدين عبد الباقي و عبد الغفار حنفي ،  4

5 Anne Dietrich et Frédérique Pigeyre, la GRH , la decouverte,France, 2005, pO1. 
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 مهام إدارة الموارد البشرية: الثانيالمطلب 

 –التقييم  –التوجيه _ التنسيق –التنظيم  -هتتم إدارة املوارد البشرية يف إطار وظائفها العامة ( التخطيط     

ستقطاب و تنمية أهم العناصر اإلسرتاتيجية للمؤسسة، حيث تقوم بإحد عترب أالرقابة) بتسيري املوارد البشرية اليت تُ 

ل هلا كَ إدارة املوارد البشرية تُو  . أي أنّ  1منتجة و مستقرة و راضيةوصيانة املوارد البشرية و العمل على توفري عمالة 

النوعية الالزمتني اليت تسمح بتعظيم يات املؤسسة من املوارد البشرية بالكمية و جمموعة من املهام لتلبية حاج

أهم هذه تتلخص و  .، و باملقابل حترص على تلبية إحتياجاهتم املالية و اإلجتماعية2أداءها و حتقيق أهدافها

 يف. الوظائف

 و إستقطاب الموارد البشرية تخطيطالفرع األول: 

يف املؤسسة أن تـَُوىلَّ لعناصر بشرية تستجيب ملواصفات و شروط ُحمددة تطلب األنشطة و املناصب املختلفة ت    

 من طرف إدارة املوارد البشرية وذلك حسب إحتياجات املؤسسة من املستخدمني.

 التخطيط-1

هو عملية تتضمن حتديد العدد الضروري من األفراد الالزمني لَشغل املناصب الشاغرة يف الوقت املناسب و      

أي هو رصد ملا حتتاجه املؤسسة من طاقات بشرية و توظيفها مبا يتناسب مع أهدافها  حسب الشروط املطلوبة.

 املسطرة البعيدة و القريبة.

 ستقطاب الموارد البشرية إ -2

نتهاء من حتياجات املؤسسة الالزمة من املوارد البشرية حسب املناصب و املصاحل و اإلبعد التخطيط إل     

لوب من املورد البشري من خالل ها، تشرع إدارة املوارد البشرية يف البحث عن توفري الكم و النوع املطردِ عملية جَ 

 3ستقطاب علىفعالية عملية اإلارجية، و تتوقف ستقطاب الداخلية واخلاإلتصال مبصادر اإل

 .طلوبةمدى جذب أكرب عدد من األفراد ذوي الكفاءة امل-

                                                           
1 Bernard Martory et Daniel Grazer, gestion des ressources humaines, pilotage social et performance , 4eme 
édition, dunod, paris, 2001, p238. 
2 Lakhder sekiou et autres, gestion des ressources humaines, 2eme édition , deboech, Bruxelles, 2004, p10 . 

 .36 ص ، 2000،  اإلسرتاتيجية للموارد البشرية ، مدخل لتحقيق امليزة التنافسية ، الدار اجلامعية ، مصر دارةاإل ، املرسي حممد مجال الدين 3
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 مدى تزويد املرشحني للوظائف الشاغرة باملعلومات الالزمة.-

 ستقطاب املستخدم على النوعية املرغوبة من املوارد البشرية.مدى توّفر مصدر اإل-

  و تحفيز المورد البشري تنميةالفرع الثاني:

بتنمية و تكوين أفرادها تستهدف رفع مهاراهتم  سطر إدارة املوارد البشرية يف املؤسسة اإلقتصادية برامج خاصةتُ     

 حسب مستوياهتم و وظائفهم، األمر الذي يزيد من آدائهم و ينعكس إجيابا على مزاياهم.

  المورد البشري تنمية -1 

جل تدريب اليت ُتسطّرها املؤسسة من أطريق برامج التكوين و اليتم ضمان عملية تنمية املوارد البشرية عن     

يف بيئة  حتسني قدراهتا بصورة مستمرة على تطبيق أساليب العمل احلديثة و بالتايل جماراة التحوالت احلاِصَلة

ين . فالتكو 1ن تزيد من املعلومات و املهارات لتحقيق أهداف معينةأ�ا أنظمة من ش، فهي إجراءات مُ املؤسسة

، و ميكن قياس مستواه يف  مؤسسة ما ه إستثمار مستقبلي و ليس تكلفةنّ أأصبح ينظر إليه على على سبيل املثال 

ثر ما التدريب فله أية الكلية للمستخدمني .أاألجر الكتلة إىل من خالل حتديد نسبة املبلغ املوجه للتكوين مقارنة 

لذين يتلقون تدريبا على إستعمال املعدات و اآلالت وعلى ملؤسسة افراد افأ على معدل  دوران العمل فيخفضه،

ستقرار يف وظائفهم و ترتفع و يشعرون باإل درات مزاولة أعماهلمنتاج احلديثة مثال تزيد عندهم قُ ساليب اإلأ

على ب هلا آثار إجيابية ن تنمية املوارد البشرية بالتكوين والتدريإو بصفة عامة ف رغبتهم يف البقاء يف املؤسسة.

جيابا على املزايا املمنوحة هلم سواء يف  صورة مردود تائج املؤسسة اليت بدورها تنعكس إداء الكلي و نمستوى اآل

 ستقرار املؤسسة.قتصاد يف النفقات و إثرها يف اإلاألرباح، هذا باإلضافة إىل  أمجاعي أو فردي أو مشاركة يف 

  المورد البشريتحفيز  -2

، كما اخلاصة باملرض و العجز و البطالةمتنح املؤسسات ملستخدميها مزايا معينة مثل املعاشات و التأمينات      

و يُقرُّ .2اإلسكان و املواصالت و غريهاإىل جتماعية قد متتد  خدمات هلم يف شكل خدمات مالية و إهتتم بتقدمي

 ملؤسستهم و اإلستمرار يف العمل معها.العديد بأن للتحفيز املناسب أثر على والء املستخدمني 

                                                           
 .232مصطفى جنيب شاوش ، مرجع سبق ذكره ،ص 1
 .30ص،  2001 ، ، مصر اإلسكندرية، ، الدار اجلامعية املوارد البشرية إدارة ، امحد ماهر 2
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 و إدارة عالقاته النقابية ورد البشريسالمة الم الفرع الثالث:

العنصر البشري يف املؤسسة اىل إصابات قد تكون أحيانا خطرية و ُحتمِّلها خسائرًا إضافية  حيدث أن يتعرض    

حاالت كهذه أو تقليل  أخرى كالتأخر يف إنتاج الكميات املخططة أو دفع تعويض عن اإلصابات، ولتجنب

ا تسهر على احملافظة على عددها تتبع أدارة املوارد البشرية إجراءات السالمة الالزمة حسب وحداهتا املختلفة،كم

 عالقات حسنة مع ممثلي مستخدميها من خالل توفري الظروف املالئمة لنشاطهم.

 وارد البشريةسالمة الم-1

و سالمة ر إدارة املوارد البشرية باملؤسسات اإلقتصادية إجراءات و قواعد خاصة و أحيانا صارمة حلماية ُتسطِّ      

ن حوادث العمل و اإلصابات خاصة اخلطرية منها و األمراض إالشك فيه ف، وممّا مستخدميها جسديا و نفسيا

دوران العمل زيادة على التكاليف اليت  نية هلا تأثري سليب على مستوى اآلداء العام للمؤسسة و على معدلامله

التدريب  تتحّملها صناديق الضمان اإلجتماعي اليت تتوّىل تغطية عطلهم املرضية أو عجزهم الدائم. كما ُميثل

، فالتدريب اجليد على األسلوب املأمون التقليل من حوادث العمل باملؤسسةهم يف ااءات اليت ُتساألجر إحدى 

 .1ختفيض ُمعدل تكرار احلوادث  إىل ألداء العمل يؤدي بال شك 

  )ممثلي العمال(إدارة العالقة مع النقابات  -2

احلفاظ على مناخ على تنظيم العالقة مع املنظمات العمالية أو ممثليهم من خالل املوارد البشرية  تعمل إدارة     

، أّما فيما يتعلق باملزايا األجراءات التأديبية...اخلاملستخدمني و نزاعاهتم و  دراسة شكاوىالعمل املناسب و 

،  اليت ةتفاقيات اجلماعيالكثري منها يتم إقرارها باإلتفاق مع ممثلي العمال عن طريق اإل نّ إاملمنوحة للمستخدمني ف

لتقاعد (اليت متثل األجر املرجعي يف حساب منحة الذهاب لنذكر منها كمثال على ذلك ال احلصر حتديد 

 ستفادة منها .وات و كيفية اإلضبط املنح و العالزيادة على  ية الرئيسية ملوضوع دراستنا) و فرتهتا املرجعيةاإلشكال

من ،كما وسع املشرع اجلزائري هبا العمال يف التشريع اجلزائري ومتثل احلقوق املالية أهم احلقوق اليت يتمتع    

كام التشريعية و التنظيمية و له حمضمون التفاوض اجلماعي خبصوص أي موضوع غري منصوص عليه يف األ

إىل من نشوب املنازعات اليت قد تصل  دِّ تفاقية اجلماعية وسيلة للحَ عترب اإلتُ و  رتباط بعالقات و شروط العمل،إ

                                                           
 .620ص مرجع سبق ذكره ، الغفار حنفي،عبد الباقي وعبد صالح الدين  1
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 . ويف جمال تدقيق احلسابات فان1ضرارا إقتصادية للمؤسسة و ضياع مصاحل العمالاإلضراب و تنجر عنها أ حدِّ 

ة احلسابات و تفاقية اجلماعية للمؤسسة للتأكد من صحاملراجع اخلارجي مطلوب منه اإلطالع على مضمون اإل

 .ملختلف املزاياصصت املبالغ اليت خُ 

 مسك البطاقات الشخصية للمستخدمينالفرع الرابع: 

عليها كل املعلومات للتسيري العادي للموارد البشرية، ُتسجل  ساسيةآداة آالشخصية للمستخدم  ُمتثل البطاقة     

ن مصادر معلومات هذه البطاقة ُمستمدة أ إىل . و ُنشري 2املتعلقة باملستخدم و األحداث املتعلقة مبساره املهين

ستعماهلا من أسهل يف إعترب آداة  تنظيمية و مسكه قانوين ) ، فالبطاقة من امللف الشخصي للمستخدم ( الذي يُ 

 قّدم إجابة سريعة لألسئلة اآلتية:املرتبطة باملستخدم وتُ  لبيانات الالزمةامللف و تسمح جبمع ا

 ؟Xمن هو املستخدم  -

 ما ِسّنه؟-

 يف أي قسم و مصلحة يزاول عمله؟ -

 ، تنفيذ ) ؟، حتكمطاراتما هي الفئة اليت ينتمي إليها ( إ-

 ي تاريخ مت توظيفه باملؤسسة ؟يف أ-

 ما هي شهاداته (مؤهالته العلمية ) ؟-

 .املتواصل ؟...اخلهل أستفاد من دورات يف التكوين  -

العادي لألشخاص (املوارد البشرية) و متابعتها، سئلة اليت ُختص التسيري جابة على هذه األو من خالل اإل    

، و عناصر إحصائية ضرورية للتسيري معَ جتَ  ج وستخِر ن تَ أ نأدارهتا املكلفة هبذا الشتستطيع املؤسسة عن طريق إ

 :إىل معرفة ما يلييتم بالتايل التوصل 

                                                           
، ص ص 2011، عمان ،االردن ،1، طمل يف التشريع اجلزائري واملقارن، دار احلامد للنشر و التوزيعبن عزوز بن صابر، االتفاقيات اجلماعية للع  1

161-164. 
، 2011د الوطين لتكوين مستخدمي الرتبية، اجلزائر، العمومية، املعهلية تسيري املوارد البشرية يف املؤسسات و االدارات آ، انظمة و شنويف نور الدين 2
 . 246ص
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 (تصنيف املستخدمني حسب الفئات). عينةعدد املستخدمني املنتمني لفئة م -

 عدد املستخدمني حسب اجلنس. -

 الوحدات. عدد املستخدمني حسب األقسام و -

لتقاعد (توقُّع عدد املستخدمني املعنيني بالتقاعد حسب السن لعدد املستخدمني الذين سيصُلون يف تاريخ ُحمّدد -

 .ونية )القان

ل من معرفة األمر الذي ُيسهِّ  ،و الوحدات...اخل الفئات و األقسامبالذهاب للتقاعد حسب عدد املعنيون  -

 .العمل اخلاص فيها ُمعدل دوران

، �اية عقد العمل، التسريح ي: اخلروج اإلختيار ية خلروج املستخدمني من املؤسسةحصر األسباب األساس-

 ، الوفاة...اخل. وينألسباب إقتصادية، التقاعد القان

برية من املعلومات املدرجة يف البطاقة الشخصية للُمستخدم  ُيستند إليها يف معرفة املزايا جمموعة ك نّ أكما     

أخرى ُمتثل أساس للتقييم اإلكتواري ملنحة تقاعده  و التعويضات )، و من جهة املمنوحة له من جهة (األجر 

)، و من املعلومات اليت جنُدها يف هذه (معرفة األجر  املرجعي للُمستخدم ، األقدمية احلالية ، األقدمية الُقصوى...

اليت تُفيد يف حتديد األجر األساسي البطاقة نذكر تاريخ التوظيف ، الصنف ، الُسّلم ،الرقم االستداليل...اخل 

 .للمستخدم

 التوجهات الحديثة إلدارة الموارد البشرية :ثالثالمطلب ال

اح و تقدُّم يف جنيته الكبرية د على أمه، و يُؤكَ ة أساسيةمكانيتبوأ املورد البشري يف الفكر اإلداري احلديث     

 ، و أصبح يُنظر إليه بكونه ُميثل ما يلي:املؤسسات وتوسُّعها

 مصدر للميزة التنافسية الفرع االول: المورد البشري 

يف مركز أفضل من سرتاتيجيات جتعلها قدرة املؤسسة على صياغة و تطبيق إيُعّرب مفهوم امليزة التنافسية على      

، و إشباع حاجيات املتعاملني معها من هتا ومنتجاهتا مقارنة باملنافسنياملؤسسات األخرى، عن طريق متيُّز خدما
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إىل  وصول املؤسسة ) Porterتعين امليزة التنافسية حسب بورتر( . و 1زبائن ومستثمرين وموردين...اخل

. أي مبجرد إحداث املؤسسة لعملية 2ُستعملة من قبل املنافسنيرق جديدة أكثر فعالية مقارنة بتلك املكتشاف طُ إ

ن امليزة  التنافسية تنشأ من أاإلبداع، و  اإلبداع اليت تُعترب خاصية صرفة للمورد البشري، فجوهر التنافسية هو

عار سن تأخذ شكل أسعار أقل بالنسبة ألأ، حبيث ُميكن ختلُقها لزبائنها نأستطاعت املؤسسة القيمة اليت إ

 . 3دة يف املنتج تُعّوض بشكل واع الزيادة السعرية املفروضة، أو بتقدمي منافع متفرِ املنافسني مع منافع متساوية

فاملؤسسات اإلقتصادية احلديثة ال تستمد ميزاهتا التنافسية من مواردها الطبيعية و املالية و التكنولوجية      

، مما جيعل اخلدمات و شرية تتمّيز باإلبداع و اإلبتكارفحسب، بل ال بد من توافرها على قدرات وكفاءات ب

، كما ان َحتوُّل العامل لطلب مقارنة مع املنافسنيرب من ااملنتجات املقدمة من قبل املؤسسة حتوز على احلصة األك

حنو عصر املعلومات و املعرفة جعل املوارد البشرية أهم العناصر التنظيمية اليت تساعدها على إستغالل امليزات و 

. فاملؤسسات اليت متتلك مورد بشري ذو خمزون 4الفرص املتاحة و مواجهة التحديات اليت تفرضها البيئة احلديثة

ريف ومعلومايت هي الوحيدة اليت تكون قادرة على اإلستمرار والتوسع و بلوغها مستوى املنافسة يف األسواق مع

 العاملية.

 مصدر للقيمة المضافة  الفرع الثاني: المورد البشري

 مفهوم القيمة املضافة ملؤسسة ما يُعبّـُر عن الفرق بني خمرجاهتا و مُدخالهتا ، أي :  نّ إ     

 )VA=PF-PI أّما إىل اجلودة) ، حيث تُعّرب املخرجات على املبيعات أو الدخل أو احلصة السوقية باإلضافة ،

نتاج و تكاليف اآلالت و املعدات .كما تكاليف اإل و الوقت املستغرق يف العملاملُدخالت فتشُمل كل من 

) ، و ُكّلما كانت VAi = Pi / PIBتعكس القيمة املضافة الوزن النسيب للمؤسسة يف الناتج احمللي الداخلي (

، و القيمة املضافة املتأتية من املوارد البشرية تعكس توى أدائها اجلّيدهذه النسبة كبرية ُكّلما دّل ذلك على مس

عنصرها  تميزُ املؤسسة اليت ي نّ أ. و ال شك يف ادات و عدم تبذير للمواد األوليةختفيض التكاليف وزيادة اإلير 

                                                           
 .15-13 ص ص، 2004 تنافسية، الدار اجلامعية، مصر،مصطفى حممود ابو بكر، املوارد البشرية مدخل لتحقيق امليزة ال 1
لمؤمتر العلمي الدويل حول التنمية البشرية لمقدمة حبثية ، ورقة التنافسيةؤسسة يف حتقيق امليزة الداوي الشيخ، دور التسيري الفعال ملوارد وكفاءات امل2

  .2004مارس ، 10-09 ، يومي ، اجلزائرصاد املعرفة والكفاءات البشرية،جامعة ورقلةوفرص االندماج يف اقت
3 Michel porter, l’avantage concurrentiel, paris, dunod, 2000, p08. 

 .23،مرجع سبق ذكره، ص املرسي حممد مجال الدين 4
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تكوين و تدريب يكون قادرا على أداء مهامه بأعلى جودة و بأقل تكلفة ومبستوى  والبشري مبستوى علمي 

اليت حتت تصرُّفه، ويتجلَّى هذا ستغالل طاقاته وطاقة املوارد األخرى أحسن من املنافسني، و يُرّشد إ نتاجيةإ

 داء من خالل بعض املؤشرات منها :املستوى يف اآل

 نتاجية األفراد.إإرتفاع -

 اءات التأديبية.األجر عدد حوادث العمل و خنفاض إ-

 حنسار التغيُّبية (اليت يُقصد هبا فقدان املواظبة عن العمل).إ-

حتجاجات ، لذي يُفسَّر بقلة اإلضرابات و اإلحتسُّن العالقات اإلجتماعية  بني املستخدمني و أرباب العمل و ا-

 ويُعّرب من جهة أخرى على حتسُّن الظروف العامة للعمل.

 ُتطبق يف حالة النمو و اإلرتفاع يف الفوائض وتُفيد القيمة املضافة يف مراقبة و تسيري إسرتاتيجية التنويع اليت    

، و ، حيث تتعدد نشاطات املؤسسة ومنتجاهتا فتتشكل مبا يُعرف بسلسلة املنتجات أو حمفظة األنشطةاملالية

و املنتجات ذات األفضلية  النشاط و احلكم على األنشطة ستخدام القيمة املضافة ملراقبة مكوناتحينها ُميكن إ

ستمرار، فتتخّلى املؤسسة على املنتجات ذات القيمة املضافة الضعيفة وتستمر يف األنشطة ذات القيمة يف اإل

 .1املضافة املرتفعة

 الفرع الثالث: المورد البشري شريك إستراتيجي 

، حيث أصبحت إدارة ت سائدة ُجتاه املوارد البشريةالتقليدية اليت كاناإلداري احلديث من النظرة َغّري الفكر      

ا فـَعَّاال يف أصبح مدير املوارد البشرية عضوً قدمة يف اهليكل التنظيمي للمؤسسة، و املوارد البشرية حتتلُّ مكانة ُمت

املؤسسات كبرية احلجم اليت ُتربز نشاء مصاحل ُمكّلفة بالبحث و التطوير خاصة يف حالة إ. كما متَّ 2جملس اإلدارة

وّجهة للتحديث و درجة األمه
ُ
لّيب حاجيات السوق حمليا و إرسال منتجات جديدة تُ التطوُّر والتنويع و  مواكبةية امل

 ، و سرعة التجديد و حتويل االبتكارات مقارنة مع املنافسني.دوليا

                                                           
 . 175، ص 2006دار وائل للنشر ، ، املالية دارةاإل-الياس بن ساسي ويوسف قريشي ، التسيري املايل 1
السعودية  ، املوارد البشرية ، ترمجة حممد سيد امحد عبد املتعال و عبد احملسن عبد احملسن جودة ، دار املريخ للنشر ، الرياض إدارةجاري ديسلر،  2
 . 56، ص2003،
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ة دافعة و مصدر صار يُعترب قو شغال باملورد البشري و نإلفالتوجُّهات احلديثة إلدارة املوارد البشرية َرجَّحت ا    

االخرتاعات ال تشهد تغّريات عنيفة تتمثل يف املنافسة الشديدة و بيئة األعم نّ أاإلبداع خاصة للطاقة الفكرية و 

و تثمني حن ال ُميكن للمؤسسة اإلقتصادية مسايرهتا إّال من خالل التوّجهالتكنولوجية املُتسارعة واملذهلة، اليت 

 ستثمار فيها بالتكوين والتدريب و الصيانة و ختصيص املزايا املناسبة هلا .مواردها البشرية و اإل

 : أسباب زيادة اإلهتمام بالموارد البشرية رابعالمطلب ال

هتمام متزايد من الباحثني و مسؤويل املؤسسات إدارهتا يف الوقت احلاضر بإحيظى موضوع املوارد البشرية و     

�ا وظيفة قليلة األمهية و ال أإدارة املوارد البشرية على  إىل، أين كانت النظرة عليه األمر سابقا على عكس ما كان

مكانة إدارة إىل . و هناك أسباب كثرية تُفّسر التطور احلاصل يف النظر 1نتاجيتهاإتأثري هلا على كفاءة املؤسسة و 

اليت تعين حتقيق أرباح ( مهاهتا يف خلق القيمةابارها وظيفة متخصصة هلا مسعتد البشرية يف املؤسسة املعاصرة بإاملوار 

تفوق تكلفة رأس املال املستثمر) والتفوق على األرباح وحتقيق معدالت من ، تفوق تكلفة املوارد املستخدمة

 :2وأهم هذه  األسباب ما يلياملنافسني. 

تغريُّ خصائص  إىل رتفاع مستويات التعليم و زيادة فُرص الثقافة العامة أمام خمتلف فئات املستخدمني ممّا أدَّى إ-

، و هذا الوضع تطلَّب وجود خرباء عيا و أحسن مستوى تعليمي و ثقايفالقوى العاملة حيث أصبحت أكثر و 

 ا للتعامل مع خمتلف فئات األفراد.متخصصون يف إدارة املوارد البشرية و وسائل حديثة أكثر تناسب

هذا  ، و حّتم عليهاؤسساتنتاج يف املن األجور  متثل نسبة عالية من تكاليف اإلأ، حيث إرتفاع تكلفة العمل-

 نتاجية األفراد بالتوازي مع تسطري برامج مناسبة لتقييم األداء.إزيادة اإلهتمام بتكاليف العمل و  الوضع

مي يف عالقات العمل بني العاملني و أرباب العمل عن طريق إصدار تشريعات و زيادة نطاق التدخل احلكو -

بالسهر على التطبيق السليم و  ، و هذا ما جعل املؤسسات ُختّصص إدارات ُتكّلفهاون العمل )قوانني خاصة (قان

ونية.و من املخالفات القان الغرامات املالية أو الوقوع يف هانبا ُمعقدة و جتاليت تكون أحيان لتزام هبذه القواننياإل

حتياجات و تشغيل ذوي اإل )I. C .A(مثلة ذلك حتديد عدد ساعات العمل و فرض تعويض العطلة السنوية أ

 اخلاصة...أخل.

                                                           
 .16، ص  1985، مصر  ،للنشر األفراد والكفاءة اإلنتاجية ، دار غريب إدارةعلي السلمي ،  1
 .239، ص  1997الدار اجلامعية ، االسكندرية ، مصر ، حممد الصاحل احلناوي وحممد سعيد سلطان ،السلوك التنظيمي ، 2
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بروز النقابات و املنظمات العمالية و زيادة دورها يف الدفاع على حقوق فئات املستخدمني و رعاية مصاحلهم و -

إىل  اإلضرابات ، و يف حاالت أخرى كثرية اللجوء يةاملالية واإلجتماعحتسني ظروف العمل و املطالبة باإلمتيازات 

عالقات ه يكون ضروري وجود إدارة موارد بشرية تتوىل إدارة نّ إ، فّد من هذه الوضعية، و للحو اإلحتجاجات

اإلدارة و ممثلي خلق جو للتعاون بني  العمل مع مجوع املستخدمني و إعتبارهم كشريك إسرتاتيجي، و

 إىل أهم األسباب لتطوُّر إدارة املوارد البشرية وزيادة اإلهتمام هبا يعود  نأو يرى علي السلمي  املستخدمني.

 :1عاملني أساسيني مها

رات و ن الفرد مبا ميلكه من معرفة ومهاأنتاجية، و هذا يعين كتشاف أداء العنصر البشري كُمحّدد أساسي لإلإ-

ن األصول األخرى املادية و املالية هي أنتاجية و قدرات وما يتمتع به من دوافع هو العنصر األساسي يف حتسني اإل

 عناصر مساعدة.

نتاجية، و هذا يعين كتشاف أمهية إدارة املوارد البشرية يف توجيه األداء البشري و التأثري عليه مبا حيقق زيادة اإلإ-

ارد البشرية من خالل توفري عناصر بشرية كفأة و مؤهلة ُحيقق للمؤسسة قدرة أعلى يف فعالية إدارة املو  نّ أ

 نتاجية. اإل

 المبحث الثاني: تحفيز الموارد البشرية في المؤسسة اإلقتصادية 

عف نتاجية املورد البشري يف الدول النامية ومن َمثّ ضُ إعف ن سبب ضُ تشري نتائج كثري من الدراسات إىل أ    

 جتاه عنصرها البشري .بإ اإلقتصادية اؤسساهتدين مستويات التحفيز يف متَ  إىل قتصادياهتا إ

 و أهميته تحفيز الموارد البشرية المطلب األول: 

 من التأثري على جهود املورد البشري مما جيعل املؤسسة تستفيد من كسب وفاءه و رفع آداءه.تحفيز الن ميكِّ     

  تحفيز الموارد البشريةول: مفهوم األالفرع  

، من أجل حتقيق أهداف املؤسسة حىت ينشطوا يف أعماهلممهم ستنهاض ِمهَ وإ يُقصد بالتحفيز تشجيع األفراد    

، لكن جناحها جل القيام بعمل أكربن يُعرض عليهم أجًرا أعلى من أأوتبدأ العملية بالتأثري اخلارجي على األفراد، ك

                                                           
 . 18علي السلمي، مرجع سبق ذكره ، ص 1
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ّث .كما تُعّرب احلوافز عن كل األساليب املستخدمة حل1بوضعية الفرد النفسيةقف على عوامل داخلية تتصل يتو 

داء حّث املستخدمني على آ �اأ، وهي كل الوسائل و العوامل اليت يكون من شاملستخدمني على العمل املثُمر

، و مكافأهتم على ما يبذلونه فعال ءهاكرب جهد و عناية يف أداتشجيعهم على بذل أجبد و إخالص و واجباهتم 

ن احلوافز هي جمموعة الطرق و الوسائل و إ، فوعليه .2نتاج و اخلدماتمن جهد زائد عن املعدل يف جمال اإل

، و يتم من خالهلا منح املستخدمني املزايا املادية واملعنوية 3إتباع التصرُّف املناسبإىل العوامل اليت تدفع الفرد 

فالتحفيز وحتقيق أهداف املؤسسة املُسطّرة. حّثهم على بذل جهد أكرب لزيادة مردوديتهم وجاهتم اع حالغرض إشب

قابل لألداء املُتميز
ُ
 .4هو امل

 الفرع الثاني: أهمية تحفيز الموارد البشرية

املتاحة ستخدام األصول و املوارد األخرى ية املورد البشري كمحور أساسي إليأخذ التحفيز أمهيته من أمه    

، جتماعيةبلوغ األهداف اخلاصة هبا وحتقيق تنمية إقتصادية وإ تتمكن منحىت  للمؤسسة بكفاءة و فعالية

 كل ُمؤهالته لتحقيق أحسن النتائج.راته و دُ فالتحفيز ميثل قوة دفع للعنصر البشري إلبراز قُ 

 :وتتلخص أمهية التحفيز ُعموًما يف النقاط التالية 

نتاج و تسريعه ملواجهة مواقف معينة كتوجيه كميات للتصدير أو تطبيق ُخطَّة خاصة، ومن إىل زيادة اإليُؤدي -

 خالهلا زيادة أرباح املؤسسة.

 نسحاب منها.مؤسسة و يُقّلص بالتايل ُمعدل اإليُعّزز إستقرار العاملني و يرفع شعورهم بالوالء لل-

 ) . ميثُل طريًقا لرفع دخول املستخدمني ( التحفيز اإلجيايب-

و بالتايل ُيساعد على  ،ة الصراعات داخل املؤسسة، و يُقلل من ِحدَّ يسمح بتقليص مشاكل العمل كالغياب-

 إستغالل الوقت.

                                                           
لمؤمتر العلمي الدويل حول التنمية البشرية وفرص لمقدمة حبثية ورقة  املوارد البشرية و تسيري املعارف يف خدمة الكفاءات ، إدارة ، مفتاح صاحل 1

  متاح على املوقع .2004مارس ، 10-09 ، يومي االندماج يف اقتصاد املعرفة والكفاءات البشرية ، جامعة ورقلة ، اجلزائر
www.sacombite.com  

 . 229، ص 2003املوارد البشرية وتأثريات العوملة عليها ، دار جمدالوي للنشر والتوزيع ، األردن ، إدارةاملوسوي سنان ،  2
3 Alain Meignant, ressources humaines-déployer la stratégie, édition liaisons, SA, paris, 2000, p226. 

 .338، ص  2007مصر ،، 5، ط، الدار اجلامعية وارد البشريةامل إدارة ، امحد ماهر 4
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و تقليل تكاليفه و حتسني جودة نتاج ى األفراد ِممَّا َيسمُح برفع اإلُيشّجع التحفيز على اإلبتكار واإلخرتاع لد-

 نتاج .اإل

 تطوير السلوك املرغوب يف العمل و إستقرار ِقَيِم العمل. إىل يقود التحفيز -

بذل املزيد من  إىل ، وحيقق مبدأ العدل و يدفع عي ) روح التعاون بني املستخدمنييُنّمي التحفيز (اجلما -

 اجلهود.

 ن الشروط منها:النتائج املرغوبة، ينبغي لنظام التحفيز ان يـَُليب جمموعة م إىل وحىت تكون احلوافز فـَعَّالة وتؤدي 

 خاصة املادية منها. يف الوقت املناسبوأن ُمتنَح  املستخدمني َمًعا، ن ترتبط احلوافز بأهداف املؤسسة وأ-

 ن العملية غري ظرفية.صَِّف نظام التحفيز باإلستمرارية، و ذلك إلقناع و طمأنة املستخدمني بأن يَتأ-

 .اإلنصافن تَتصِّف عملية التحفيز بالعدالة و أ-

ن تكون احلوافز متناسبة مع اجلهود املبذولة من طرف املستخدمني ودوافعهم لتتمكن من تشجيعهم و تلبية أ-

 حاجاهتم.

 .حوافز املؤسسات املنافسة األخرى ن تكون ُتضاهي أو تفوق ُمستوىأ-

غباته و سّد ر  تنمية العنصر البشري ألجلإىل عمليات التحفيز باإلضافة إىل ، تلجأ املؤسسات و بصفة عامة    

مؤسسات    إىل نسحابه و عدم جلوءه ها اإلحتفاظ به و تّقُل ُمعدالت إ، ِممَّا ُيسهِّل عليتطوير مهاراته و مؤهالته

تجابة بقدر اإلمكان من املؤسسات ملتطلبات املنافسة و ، وبالتايل اإلس1غراًءاق نظام حتفيز أكثر إطبِ أخرى تُ 

حتقيقها  إىل ية التحفيز تكمن يف األهداف اليت تسعى املؤسسة اإلقتصادية ن أمهاإلستمرارية. و هناك من يرى أ

نتاجية لألفراد الذي ، أي رفع الكفاءة اإلن وراء إستخدامها لعملية التحفيز، فاهلدف األساسي هو زيادة اإلجنازم

 : 2ميُكن حتديده مبستوى التفاعل بني الُقدرة و التحفيز و التعبري عليه بالصيغة اآلتية

 .التحفيز ×اإلجناز = القدرة (قدرة الفرد)  

                                                           
 . 414، ص 2006األردن ، ، الوراق للنشر و التوزيع مدخل اسرتاتيجي متكامل، -املوارد البشرية  إدارة،  يوسف حجيم الطائي و اخرون 1
 . 87ص،  2007) ، دار دجلة ، األردن ، و اجتاهاهتا املعاصرة (وظائف املدير دارةاإل زيد منري عبوي ، 2
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 أنواع حوافز الموارد البشرية  المطلب الثاني:

، و ذلك ا على جمموعة من املعايريُتصنف احلوافز اليت ُختّصص للعنصر البشري باملؤسسة اإلقتصادية بناءً      

، و جند املستخدمني حنو حتقيق أهداف معينةجيتها يف حتريك جهود حسب حجم املؤسسة و إمكانياهتا و إسرتاتي

 فيها ما يأيت:

  حسب طبيعتها الحوافز الفرع األول:

 :1و منيز حسب هذا املعيار نوعني من احلوافز هي 

، املشاركة يف ا املادية اليت تأخذ صورا خمتلفة، كاملكافآت املالية عن األموال و املزايعربِّ وهي تُ  حوافز مادية: -1

 طل مدفوعة األجر ...اخل . ، التأمني و كذا العُ واع اإلستفادة من التقاعدنأ، خمتلف األرباح

ق خمتلفة  رُ ختاذ القرارات بطُ طالقا من املشاركة يف التسيري، إنإ عن احلوافز املعنوية عربِّ وهي تُ : حوافز معنوية -2

، وهي قد يكون إعرتاف، تقدير، ثناء ج، تقدمي فرص التعليم و التكوين،كماكاملسامهة يف إعداد اخلطط والربام

نضمام املستخدمني إهو ضمان  يكون الغرض منهاإليها املؤسسات يف وقتنا الراهن و  أكثر الطُرق اليت تلجأ

 لألهداف العامة للمؤسسة.

 أثرها حسب  الحوافز الفرع الثاني:

 و جند وفق هذا املعيار كل من:     

، مثل منح شهادات تقدير، الرتقية ا حسنا يف نفسية املُستخدمثرً وهي احلوافز اليت ترتك أ :الحوافز اإليجابية -1

، و معنوي ُمينح للمستخدمني إعرتافا هلم بكفاءاهتم يف العمل عن مقابل مادي أو عربِّ ، العالوات...اخل. فهي تُ 

 تشجيعا هلم على إتباع السلوك املرغوب فيه.

رين أو املهملني يف  عن مقابل مادي أو معنوي تُؤخذ ضد املستخدمني املقصِ عربِّ و تُ  :الحوافز السلبية -2

، التنزيل يف الدرجة أو األجر، و من أمثلتها اخلصم من و غرضها تأدييب ملنع السلوك السيئ غري املرغوب أعماهلم،

 التحويل القسري...اخل.
                                                           

مقدمة للملتقى  الوطين حول حبثية امني بن سعيد و يونس االغواطي ، اشكالية حساب مزايا الذهاب اىل التقاعد وفق النظام احملاسيب املايل ، ورقة  1
 .07ص،  2013ماي 5-4، جامعة الوادي يومي واقع و افاق النظام احملاسيب املايل يف املؤسسات الصغرية و املتوسطة يف اجلزائر
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 حسب أطرافها  الحوافزالفرع الثالث: 

 :ومنيز وفَقا هلذا املعيار كل من ،األشخاص املستفيدين منهاعّرب عن و هي تُ     

جناز عمل معني مكلف إهي ُمتنح للفرد الواحد مكافأة له على جمهوده أو سلوكه اجليد يف  و :فردية حوافزال -1

 .) P R I ( به (مثل منحة املردودية الفردية

نتاج مثل جنازهم حلجم معني من اإلإكافة املستخدمني جمازاة هلم على إىل  وهي تُقدم  حوافز جماعية:ال -2

نتاجية و رفع مستوى كفاءة زيادة اإل إىل ، و يهدف هذا النوع من التحفيز )PRC(منحة املردودية اجلماعية

 املستخدمني وحتقيق توافق مجاعي بينهم. 

جل و وافز اليت تتضمن مزايا قصرية األمنيز بني احل، و فيها ُتصنف احلوافز وفقا ملعيار الزمن نأكما ميكن     

 .أكرب يف الفصل الثالثتفصيل و اليت سيتم التطرق إليها ب ،فز اليت تتضمن مزايا طويلة األجلاحلوا

يز اليت تلجأ األجور و املكافآت و املشاركة يف األرباح  متثل أكرب صور التحف نّ أو جتدر اإلشارة يف هذا الصدد 

إىل  ثر يف جلب املستخدمني و إستبقاءهم فيها باإلضافة أ، فهي عوامل هلا احلديثة اإلقتصاديةسات إليها املؤس

 .تفاديا للتكرار شيئ من التفصيلهذه العناصر ب سيتم تناول . و يف الفصول الالحقةأثرها يف رفع أدائهم

 المبحث الثالث: التحفيز و مزايا المستخدمين في النظريات اإلقتصادية 

، هداف املؤسسةتناولت مدارس فكرية خمتلفة موضوَع التحفيز و دوره يف توجيه سلوك املستخدمني لتحقيق أ     

نظام  نّ إ، فت معها إحتياجات جديدةوّلدَ بيئة املؤسسة يف الوقت احلاضر تتميز مبنافسة حادة اليت تَ  نّ أو مبا 

أعلى مستوى  إىل هم و يدفع هبم اينال رض واملستخدمني حتياجات  ِبقدٍر َمقبول إالتحفيز الناجح هو الذي يُلّيب 

 يف اآلداء. 

و يف هذا الصدد، نتناول بعض النظريات اليت تُعترب أكثر َتداوال يف تفسري التحفيز و تبيني أثر ذلك على      

 ، التقاعد...اخل.العمال، العوائد دوران، نتاجيةبعض العناصر كاإل
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 ) F. Taylor(: التحفيز في نظرية اإلدارة العلمية لتايلور المطلب األول

ة ال عالقة املؤسسة وحدة إقتصادية مثالي نّ أعتربت النظريات التقليدية اليت إ تُعترب نظرية اإلدارة العلمية إحدى    

نتاج الفرد كآداة  لإلعتربت و أ ،نشاطها هو حتقيق الربح و تعظيمهاهلدف األساسي من  نّ أ، و هلا بالبيئة اخلارجية

 عرف باإلدارةنتاجية وزيادهتا عن طريق ما يُ لة اليت يتوىل تشغيلها، و حمور هذه النظرية هو اإلجزء من اآلو هو 

هد واجلدية يف العمل و مت تطبيق ا لتحفيز العاملني على زيادة اجلسلوبً األجر ميثل أن أ، فهذه النظرية ترى العلمية

العامل هو رجل  ن االنسانأعلى  طرف اإلدارة، و تقوم فرضية تايلور يف هذا األسلوب بالقطعة مناألجر سلوب أ

نسان العامل ما زاد اإللَّ ه كُ نّ أ، مبعىن العامل نتاجيةإربط األجر ب ، ومتَّ بطبعه و يسعى جاهدا لزيادة أجره قتصاديإ

 .1جرهتاجه زاد أنإيف 

 ) Maslow(نظرية َتدرُُج الحاجات لماسلو المطلب الثاني: التحفيز في 

درة قل قيف بيئة ال ُتشبع حاجياته  يكون أ نسان الذي ينشأن اإلأفرتاض الرئيسي هلذه النظرية على يقوم اإل     

 نأنسانية األساسية اليت جيب م للحاجات اإللَّ فرتض ماسلو وجود سُ على التكيف وغري صحيح وظيفيا، و ا

ترى هذه النظرية ان لألفراد جمموعة ُمعّقدة من  و .2علىذات مستوى أ أخرىتكون مشبعة قبل أي حاجة 

نظرية ماسلو على  ثالثة فروض  ، وتقومُميكن للمؤسسة إجياد املقابل هلااحلاجات ُميكن ترتيبها بشكل هرمي و 

 أساسية هي:

 احلاجات غري املُشّبعة تُوّلد تأثريا يف سلوك األفراد، أّما احلاجات املشبعة فال تُعترب دافعا. نأ-

الفيزيولوجية  ية(نطالقا من احلاجات األساسإ، يتها و درجة إشباعهان حاجات األفراد تُرتب حسب أمهأ -

 حتقيق الذات. إىل احلاجة  إىل كالطعام و الشراب...) 

 غري املُشّبع ) حسب الرتتيب املُقدَّم من طرف ماسلو . إىل آخر (من املُشّبع إىل ستوى نتقال من مُ يتم اإل-

 :3و تتلّخص أبعاد نظرية ماسلو على التحفيز يف النقاط التالية     

                                                           
 .206، ص2002، األردن ،2امحد ابو شيخة ، السلوك التنظيمي، دا وائل للنشر و التوزيع، طنادر  1

2 Raymond-Alain Thietart, la dynamique de l’homme au travail, les éditions organisation,paris, 1998, p38 . 
 .362-361ص ص، 2007 ،، االردن3، ط)، دار وائل للنشرو التوزيع االفراد إدارة املوارد البشرية ( إدارة، سعاد نائف برنوطي 3
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مجاعة و  إىل نتماء كاإل ،فقط شباع عدد من احلاجات و ليس احلصول على األجر إىل إنسان يسعى ن اإلأ-

، .و غري ذلك من دوافع حتقيق الذاتجناز..حتقيق مكانة إجتماعية و احلصول على التقدير و اإلبداع و اإل

ن يشمل خمتلف أال جيب ، هلذا فنظام احلوافز الفعّ  ُميثل احلافز الوحيد على العملعلى رغم أمهيته الاألجر ف

 ية فقط.عناصر التحفيز إلشباع احلاجات املختلفة و ليست املاد

تماء ن، فقد تكون احلاجات املادية نشطة عند جمموعة من األفراد و حاجات اإلخيتلفون يف حاجاهتم ن األفرادأ-

ن تكون احلاجات الفيزيولوجية و املالية مهمة لفرد أ، كتتغّري عند الفرد الواحد ا�َّ أا مَّ كَ ،  أخرى نشطة عند جمموعة

ن نظام احلوافز إ، و هلذا فلديه و تنقص قيمتها تلك احلاجةأمهية تغري معني يف تاريخ معني و مع مرور الوقت ت

 ن يكون يتسم باملرونة ويستجيب ملختلف حاجات األفراد.أجيب 

 ُسّلم ماسلو احلاجات اآلتية: جتتمع يفو 

 الحاجات الفيزيولوجية -

تُقابل هذه ... و على مستوى املؤسسات النوم منها الطعام و اء الفرد،و تشتمل على احلاجات الضرورية لبق    

 .و الوجبات الغذائية و أوقات اإلسرتاحة...اخل احلاجات بكل من األجور 

 حاجات األمن و السالمة -

يل و الصحي يف احلاضر د وضعه املااألمن ومحاية نفسه من كل األخطار اليت هُتدِّ  إىل وتتمثل يف حاجة الفرد      

املؤسسات تقابل هذه احلاجات بإجراءات الوقاية من حوادث العمل و احلماية من على مستوى و املستقبل، و 

 احلصول على مكافئة الئقة يف �اية اخلدمة .إىل صابات باإلضافة املهنية و اإل األمراض

 الحاجات اإلجتماعية  -

، و على مستوى تماءناإل إىل عرف أيضا باحلاجة ، وتُ ات الالزمة لتحقيق تفاعل إجتماعيو تتضمن احلاج     

و تعاون مع الزمالء و  مجاعات عمل و ربط عالقات صداقةإىل نتماء املؤسسات تُقابل هذه احلاجات باإل

 .املرؤوسني
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 الحاجة لإلحترام -

ل ابَ ، و على مستوى املؤسسات تقَ ينتعّرب هذه احلاجة عن شعور الفرد بالتقدير و اإلعرتاف من قبل اآلخر      

جناز مهام و أعمال ُمميزّة  عيني الفرد يف املنصب الذي يُناسب مؤهالته و الذي يتيح له الفرصة إلهذه احلاجات بت

 .شعره بالرضى و حتمُّل املسؤوليةتُ 

 تحقيق الذات  إلى الحاجة -

، اراتهالفرد يف تطوير ُقُدراته ومه ، و تُعّرب هذه احلاجة عن رغبةحلاجات يف ُسّلم ماسلو و أصعُبهاو هي  قّمة ا    

و يف املؤسسات تُقابل هذه احلاجات بتوفري فُرص اإلبداع و اإلبتكار و التنمية الذاتية و تأسيس خمابر للبحوث 

 العلمية.

 )S. Adams(مز انظرية عدالة العائد ألدالمطلب الثالث: التحفيز في 

، و تقوم الفكرة األساسية للنظرية على اإلنصاف، و ُتسمى كذلك بنظرية دامزتعود هذه النظرية لستاسي أ     

يف املعاملة بني أفراد املؤسسة هي أساس قيامهم بأعماهلم، حيث مييل األفراد يف املؤسسة  اإلنصافن العدالة و أ

. فالفرد يقارن بني ما يعطيه للمؤسسة 1عليها اآلخرون لُ صِّ لون عليها بالعوائد اليت حيُ مقارنة العوائد اليت حيصُ  إىل 

، و يقار�ا من جهة ثانية مادية ومعنوية حوافز أخرى كفاءة و مهارة و ُجهد وخربة وما يتلقاه منها من راتب ومن  

، أي يقوم مبقارنة مدخالته مبدخالت اآلخرين و خمرجاته مبخرجات يف املؤسسة مع األفراد اآلخرين العاملني معه

 ضِ فْ نقاص اُجلهد و خَ إىل إو إذا شعر بغري ذلك جلأ ، اإلنصاف حافظ على أداءه املرغوبأحّس بإذا ، فيناآلخر 

حلرص األداء. و هكذا يرتتب على املؤسسة وفقا هلذه النظرية منح املزايا و التحفيزات بصورة ُمنصفة و عادلة و ا

خنفاض إ إىل يف املعاملة بالنسبة لآلخرين سيؤدي  اإلنصاف، فإدراك األفراد لعدم على تطبيقها لتحقيق أهدافها

          . 2لوكات اليت ال ختُدم مصلحة املؤسسة، إرتفاع معدل ترك العمل و غريها من السُ ، إرتفاع معدل الغيابنتاجيةإلا

ع بالتساوي على الرغم من إختالف عاملة اجلمي، فمُ العدالة ال تعين إطالقا املساواة نجتدر اإلشارة إىل أو 

هذه النظرية ُمتّيز بني نوعني من العدالة  نّ أ.كما اإلنصافور عدم ُمؤهالهتم و جمهوداهتم هي إحدى صُ 

                                                           
، 2008، مي، دار وائل للنشر و التوزيع، االردنظُ منحى نُ  -املوارد البشرية يف القرن احلادي و العشرين إدارةعبد الباري درة و الصباغ زهري نعيم،  1
 .402ص
 .30ص ،2008 االردن ، ،4 ط ، دار وائل للنشر والتوزيع ، منظمات االعمال، السلوك التنظيمي يف  حممود سلمان العميان 2
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اءات اليت ختص اإلجر ، و النوع الثاين يرتبط بالعدالة يف منها يتعلق بالعدالة يف التوزيع ، النوع األولاإلنصاف)(

 يف الشكل اآليت. ون هذه النظريةن نُلّخص مضمأ. و ميكن قيات والعقوبات و التقييم...اخلالرت 

 : فكرة نظرية عدالة العائد آلدامز. 01شكل 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 : من إعداد الباحث بناًءا على ما سبق.المصدر     

                     

، على آداء هؤوالءا إجيابية ن العدالة يف توزيع املزايا على مستخدمي املؤسسة  تكون هلا آثارً أو يتبني من الشكل 

 نطباًعا َحسًنا لدوام العمل هبا.إنفسهم أو ترتك يف 

  02لفردا                                                                   01الفرد             

 

 2خمرجات / 2مقارنة                              مدخالت                           1خمرجات / 1مدخالت  

 

 2الشعور               1الشعور                                          

 

 عدالة يف العوائد                            عدم عدالة يف العوائد                        

 

 السلوك املنتظر                                         السلوك املنتظر                    

 قلة االداء -تغيب   -حب العمل                                                            -    

                                                                                     اخنفاض انتاجية                                                                     -زيادة الوالء                                                             -    

 عدم االهتمام باجلودة  -زيادة انتاجية                                                           -    

 من املؤسسة االنسحاب -                                                                             
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 )E. Locke(نظرية القيمة للوك المطلب الرابع: التحفيز في 

ن الوظيفة اليت تُوفر عوائد ذات قيمة ومنفعة للفرد يف أعلى  )E. Locke(تقوم فكرة هذه النظرية لصاحبها     

ن تُوفر عوائد للفرد كّلما كان راضيا عن أستطاعت املؤسسة ه كّلما إنّ أ .أي1املؤسسة هي أساس رضاه الوظيفي

، فقد يشكل تكون متطابقة نأن رغبات األفراد من العوائد ليست بالضرورة أ، كّما و زاد والُءه هلا العمل فيها

قية أولوية عند فرد ما عند فرد آخر، فعلى سبيل املثال قد تكون الرت  ايكون ثانوي أولوية عند فرد و وا رضً  ما عنصرٌ 

ن كل أي ، أخرية من التوظيفبلغ سنواته األإذا  كان توظيفه حديثا يف املؤسسة، و ال تكون كذلك عند فرد آخر 

 الكلي  الوظيفي ن ان الرضاأعنصر له وزنه وأمهيته اخلاصة عند الفرد املُستخدم. كما ترى هذه النظرية 

عطاء صيغة كمية للتعبري عن الرضا الكلي كما ووفقا لذلك فقد ّمت إجزئي (ر.ج)، (ر. و.ك )هو جمموع لرضا 

 :2يلي

OJS=(S1)p1+(S2)p2+ …………….+(Sn)Pn .   

 . أو نكتب: iتُعّرب عن الرضا اجلزئي من العنصر Pi (Si ) تُعّرب عن الرضا الكلي و   OJSحيث 

  ن) ه نمن (ر و ك ) و (ر ع.حيث تُعّرب كل  ن)هن+..........+(ر ع2)ه2+(ر ع1)ه 1(ر و ك )=(ر ع

 على الرضا الوظيفي الكلي و الرضا الوظيفي اجلزئي لكل عنصر على الرتتيب .

 ) V. vroomالمطلب الخامس: التحفيز في نظرية التوقع لفروم ( 

ن أا هذه النظرية هي كذلك واحدة من النظريات املُهمة املُفّسرة للتحفيز و تقدمي اإلمتيازات لألفراد، فحسبه     

و يتوقُع  منه نتيجة  رُ نتظِ عتقاده بأن له القدرة على القيام به و يَ د لسلوك معني دون غريه يتحدد من إإختيار الفر 

جنازه سُيحّقق له ما إن أتقديره إلحتمال يف شيئ ما و  نسانذات أمهية. ويرى فروم أن الدافعية هي نتاج لرغبة اإل

 فروم يف هذه النظرية جمموعة من العالقات بني كل من: . وبّني 3يُريد

 جناز املطلوب.إ إىل = و هو توُقع أنَّ اجلهَد املبذوُل سيؤدي  العالقة بني اجلهد و األداء-

                                                           
 .201،ص2003، مصر،ك التنظيمي، دار اجلامعة اجلديدةحممد سعيد انور سلطان، السلو  1
 .292ص1995العامة، السعودية،دارةناصر حممد العديلي، السلوك االنساين و التنظيمي، معهد اإل 2

3 Dimitri weiss, les ressources humaines, edition d’organisation, 2eme tirage,2000,p340. 
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 العالقة بني األداء و املكافأة = و هو توقع الفرد بأن اآلداء املطلوب هو الوسيلة للحصول على العائد املرغوب .-

اجته منه و بني املكافأة و األهداف الشخصية = و تعكس قوة جاذبية العائد بالنسبة للفرد و إشباع حالعالقة  -

 .بالتايل حيقق له هدفه

 :على هذه العالقات بالشكل املوايلو ُميكن التعبري 

  : عناصر نظرية التوقع لفروم.02 شكل

 )Aجاذبية العوائد(                                                       

 

                                                    

 

 )E)                                       درجة التوقع(Iالروابط الوسيلية(                            

 Nicole Aubert, diriger et motiver, art et pratique du management, édition:المصدر

d’organisation, 2eme édition, paris, 2003,p38. 

ن كل من جاذبية العوائد و درجة التوقع و الروابط الوسيلية هي متغّريات تؤثر يف دالة أو يتضح من الشكل     

ن تكون نتيجته منخفضة و ال ُحيقق له أتوقع م على أداء عمل يَ ن الفرد لن يُقدِ أجهود األفراد، و نستنتج كذلك 

 .1(عائد) ُتشبع حاجته مكافأة

عتبارها من مزايا املستخدمني باإلسقاط على بإ ) I.D.R(قوله عن منحة الذهاب إىل  التقاعد ما ميكن  و    

 ا:�ّ أالنظريات السالفة الذكر 

بالنسبة للمقبلني على  ماسلواألمن يف نظرية  إىل تُعترب ُصورة من ُصوِر األمن املايل املستقبلي املُعَرب عنه باحلاجة -

ا وسيلة لَسدِّ حاجيات أساسية (فيزيولوجية) بالنسبة ملن نالوا منحة تقاعدهم خالل السنة �ّ أالتقاعد فضال عن 

 اجلارية أو يف السنوات السابقة.
                                                           

 .115، ص 2009االردن،  ،ظيمي والنظريات االدارية احلديثة، دار اسامة للنشر والتوزيعالسلوك التن ،سامر جلدة 1
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، ملتعلقة بكل مستخدم (املنصبا جملموعة من العناصر و اخلصائص اُمتنح ملستخدمي املؤسسة اإلقتصادية وفقً   -

آخر، و هي تعكس نظرية  إىل ، السن...) واليت تُعترب متفاوتة من شخص األقدمية احلالية، األقدمية القصوى

 عدالة العائد ألدامز.

نتيجة مرضية عن  �اأ، ويقدر بهتقاعدنتظر احلصول على هذه املنحة عند ا لكون كل مستخدم يف املؤسسة ينظرً -

 .ع لفكتور فرومة فهي تستجيب ألساس نظرية التوقثناء حياته العملياآلداء الذي قدمه أ

مصدر رضا وظيفي  عترب بال شك ، وتُ و وز�ا عند كثري من املستخدمني التقاعد هلا أمهيتهاإىل منحة الذهاب -

تعلق هبذا العنصر يكون يف حده األقصى عندهم، وبالتايل يؤثر إجيابا على ن الرضا اجلزئي املأي عند غالبيتهم، أ

 ، ومن هذا األساس فهي تتفق مع نظرية القيمة للوك.الكلي هلمالرضا  

 مصدر للمعلومات عن مزايا المستخدمين في المؤسسةكالمبحث الرابع:لوحة القيادة اإلجتماعية  

يف معرفة و متابعة املزايا املمنوحة ملستخدميها بآداة تسيري و متابعة و إعالم تتمثل يف  املؤسسةتستعني إدارة     

 القيادة اإلجتماعية.لوحة 

 عن مزايا المستخدمين  هامعلومات و أهملوحة القيادة اإلجتماعية  :ولالمطلب األ

هلا، و لوحة القيادة اإلجتماعية  طالق للتشخيص الكمي يُعترب مجع البيانات عن املوارد البشرية نقطة اإلن    

ختاذ القرارات املتعلقة معة تساعد يف إهذه البيانات اجملُ ن أا يف مجع هذه البيانات ومتابعة تغرياهتا، كما تلعب دورً 

املستقبلية، فلوحة القيادة اإلجتماعية هي آداة  اعدة للتنبؤ بأوضاعه رب قتعو تُ ن املورد البشري للمؤسسة، أبش

 لقيادة املوارد البشرية تسمح مبا يلي:

، للمؤسسة ( فئات، جنس، سن، أقدمية ليت تكّون املورد البشريمتابعة خمتلف املتغريات اإلجتماعية ا -

 ....)جنسية

 ، خدمات...).، ساعات إضافية، منحالتعرف على التطورات اإلجتماعية  البارزة ( أجور -

 .تقبلية للهيكل البشري يف املؤسسةالتنبؤ بوضعيات مس -

 .اإلسرتاتيجية (مؤشرات إسرتاتيجية ) براز سلسلة من البياناتتسمح بإ-
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 .يف ذوي احلاجات اخلاصة مثال )عن تطبيق املؤسسة لقوانني العمل ( توظتُقّدم فكرة -

 .للمستقبل (كما يف الشكل املوايل)تسمح بالقيام بتحليل املراحل املاضية و معاينة احلاضر و النمذجة -

 :لوحة القيادة اإلجتماعية  مصدر للمقارنة و التنبؤ.                     03الشكل 

 

 

 

 

 

 

    fiche technique :elaborer des tableaux de bordعتماد على:الباحث باإل من إعداد المصدر:

ressources humaines, :متاح على الموقعwww.haute- normandie.competences.fr  

ملؤسسة حتياجات اها حسب إ، يتم إعدادية غري اجبارية�ا إختيار أبية القيادة اإلجتماعو تتميز لوحة    

 .  ، واليت تعكسها جمموعة من املؤشراتومعرفتهاليها للمعلومات املراد الوصول إ

 األول: تعريف لوحة القيادة اإلجتماعية   الفرع

 نُقّدم البعض منها فيما يلي .، يةتعاريف للوحة القيادة اإلجتماع ةدَّ ت عِ يَ أُعطِ     

بني وضعية ، تُبّني بوضوح الفوارق للقيادة و إختاذ القرار يف خدمة املسؤولني لوحة القيادة اإلجتماعية  هي آداة -

، و تتضمن لوحة القيادة حللول املناسبة من قبل املسؤولنيا حُ طرَ ، و من هذه الفوارق تُ منتظرة و وضعية حقيقية

 .1ستخراج التطورات احملتملةإاءات املطبقة و األجر ثر ت إسرتاتيجية، كما تسمح بقياس أااإلجتماعية بيان

                                                           
1 Karine fontaine-Gavino et Adrien Zambeau,bilan social et tableau de bord-des outils de pilotage au service des 
ressources humaines, collection les diagnostics de l’emploi territorial, France, SAE, p16. 

 

 

 

 

 

 حتليل                              معاينة و مقارنة                     منذجة (للتنبؤ)               

 

 منوذج اكتواري (ملنحة التقاعد مثال) بالتنسيق مع االدارات االخرى                                 

 

 الماضي                                 الحاضر                            المستقبل  
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ا جدول ُملخص يُعرض دوريا سلسلة من املؤشرات األساسية من أجل متابعة التسيري العام أ�ّ وقد ُعرّفت على -

 .1للمؤسسة أو التسيري احمللي ملركز مسؤولية

، مراقبة زيادة الكتلة عية تسمح مبتابعة تطورات العمالةجمموعة معطيات إجتماا �ّ أعلى  J.P Taiebو عّرفها -

ا متثيل ملعلومات ضرورية من أجل �ّ أي أ.2نتاجية املأجورين و فحص جودة اجلو اإلجتماعيإ، قياس يةاألجر 

رافه حنإو توجيهه يف حالة عية فيها املراكز الفر مراقبة تنفيذ برنامج ُمعني ُمرتبط باملوارد البشرية ُخيّص اإلدارة العليا أو 

 املؤسسة .تبعة يف املية اإلجتماع النتائج الواقعية للسياسةعن األهداف املخططة،كما تسمح هذه املعلومات بقياس 

، تسمح املؤشرات اليت تتضمنها لوحة القيادة ملنحة التقاعد و يف جمال مزايا املستخدمني و التقييم اإلكتواري    

قروض ، إجتماعية (حج، خدمات يعباء التسيري اإلجتماعاألجرية، أاإلجتماعية مبراقبة التطورات املتعلقة بالكتلة 

تطبيق القيود  إىل ، التقاعد باإلضافة و سلفات، منح إجتماعية، رحالت...)، مصاريف التكوين، التوظيف

 وفق احملاور اآلتية. ةفة عامة  تتلّخص أهم البيانات املتضمنة يف لوحة القيادة اإلجتماعيوبص  .3التشريعية

 : أهم حماور و بيانات لوحة القيادة اإلجتماعية  يف املؤسسة اإلقتصادية. 01الجدول 

 البيانات المحور 

 قدمية،، األ ، اجلنس :السن مؤشرات متعلقة بالفئات املهنية احملور الدميوغرايف

 ...نيرجااخلعدد ، نيخلاالدعدد الفرتة، �ايةول الفرتة، مستخدمي أمستخدمي 

 مهنية، أمراضللتكوين، حوادث العمل، املخصصة ،الكتلة األجريةCDD,CDIالعقود: احملور التشريعي

 توظيف ذوي احلاجات اخلاصة...

 عدداملستخدمني،/تكلفةالتكوين تطورالكتلةاألجرية، عدداملستخدمني،/األعباءاإلجتماعية احملور االقتصادي
 نتاجية...اخلاإل عباء املستخدمني،أ

العدد النظري /، ساعات اإلضراب الساعات املدفوعة ،  دوران العمل/ساعات الغياب حمور اجلو اإلجتماعي
 لساعات العمل ، عدد الشكاوي املرفوعة ملفتشية العمل...اخل

 Joëlle Imbert, les tableaux de bord RH : construire, mettre en œuvre et évaluer le :لمصدرا

système de pilotage, groupe eyrolles, edition d’organisation, France,2007,p53. 

                                                           
1 De Ronger Y et Cerrada K, contrôle de gestion, edition pearson, paris, 2009, p252 . 
2 J.P Taieb, les tableaux de bord de la gestion sociale, edition Dunod, paris, 2000, p04. 
3 Joelle Imbert, les tableaux de bord RH :construire,mettre en œuvre et evaluer le système de pilotage, groupe 
eyrolles,edition d’organisation,France,2007,p53. 
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مد على نوعية املعلومات لبناء عتَ ن جودة القرارات تَ إو يف إدارة املوارد البشرية كما يف اجملاالت األخرى ف    

ستخراج معلومات كمية خمتلفة ( ية تسمح بإلوحة القيادة اإلجتماعالة و ديناميكية للموارد البشرية، و سة فعَّ سيا

 .اذ القرار ملواجهة وضعيات حمتملةختحصائية و معطيات رقمية ) ميكن اإلستناد إليها يف إإ

 الثاني: أهم المعلومات عن مزايا المستخدمين في لوحة القيادة اإلجتماعية   فرعال

ن املزايا املمنوحة اليت هلا داللة إما مباشرة أو غري مباشرة عمجلة من املؤشرات تتضمن لوحة القيادة اإلجتماعية     

أخرى ل اجلو العام للعمل و األجور جند مؤشرات ُحتلِّ إىل على التحفيز بصفة عامة، فباإلضافة للمستخدمني و 

 .حاجة املسئولني واملستخدمني هلا ات يكون حسب أمهيتها والتأمني...اخل. فعرض هذه املعلوماألمن و للسالمة و 

  معلومات عن األجور -1

 ℅40إىل  ℅30نتاجية مرتبة مهمة، فهي متثل تكلفة العمل وقد تصل من حتتل األجور يف املؤسسات اإل    

و جند  نتاج املطلوب،، و باملقابل فهي مزايا للمستخدمني مقابل جهودهم املبذولة لتحقيق اإل1نتاجمن تكلفة اإل

ية يف املؤسسة و تطورها خالل فرتات خمتلفة، و تعكس األجر يف لوحة القيادة اإلجتماعية معلومات عن الكتلة 

من املؤشرات اليت جندها يف  و ، النشاطيف املؤسسة مقارنة مبثيالهتا يف هذه املعلومات يف جمملها سياسة األجور

 :2لوحة القيادة اإلجتماعية  و املتعلقة باألجور أو مبا يؤثر فيه بالزيادة أو النقصان نذكر على سبيل املثال ما يلي

مل الواحد خالل فرتة زمنية : و هو يُعّرب عن متوسط األجر الذي متنُحه املؤسسة للعااألجر الفرديمتوسط  -

ية يف املؤسسة من جهة و مقارنته مع املنافسني من جهة   األجر يكون مفيد هذا املؤشر ملتابعة تطور الكتلة ، و معينة

 عدد املستخدمني. /الفردي = جمموع األجور   ر بالعالقة اآلتية : متوسط األجرأخرى ،و ُحيسب هذا املؤش

قدم معلومة عن مدى األجور  يف املؤسسة،كما تُ وزن املنح يف هيكل هذه النسبة نسبة املنح من األجور: وتبني -

 جناح سياسة التحفيز املبنية على املنح يف املؤسسة.و حيسب هذا املؤشر بالعالقة اآلتية:

 جمموع األجور. /جمموع املنح  نسبة املنح من األجور = 

                                                           
، 2010ردن،،عمان، األ1امد للنشر والتوزيع، طالنظرية و التطبيق، دار احل رييت، حماسبة التكاليف يف املنشئات الصناعية بنيامساعيل حيي التك  1
 .81ص
ختصص طروحة دكتوراة ،غري منشورة ، أمسنت اجلزائرية ، ية ملؤسسات اإلداء املؤسسات الصناعية ، دراسة ميدانآاجلودة يف حتسني  هلام ، دورإحيياوي  2

 .354-353، ص ص 2006تسيري ، كلية العلوم االقتصادية و التسيري ، جامعة سطيف ،
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و ُحيسب هذا  ،ايل األجورإمج إىل األجور: و يبني هذا املؤشر وزن احلوافز بالنسبة  إىلنسبة تكاليف احلوافز -

 املؤشر بالعبارة التالية:

 .100×إمجايل األجور )/ األجور = (تكاليف احلوافز إىلتكاليف احلوافز  ℅

: و يُبّني هذا املؤشر نصيب األجور املمنوحة للمستخدمني من جمموع التكاليف اليت إىل التكاليف نسبة األجور-

 ، و حيسب بالعالقة اآلتية: ها املؤسسةتتحمل

 .100×إمجايل تكاليف املؤسسة)  /جمموع األجور(=  التكاليف / األجور ℅ 

 إمجايلإىل حجم مصاريف اخلدمات اإلجتماعية إىل  هذه النسبة ُتشريية: نسبة تغطية اخلدمات اإلجتماع-

 ، و تُعطى بالعالقة اآلتية:مبلغها

 . يةمبلغ اخلدمات اإلجتماع /اريف اخلدمات اإلجتماعية نسبة تغطية اخلدمات اإلجتماعية = مص 

 اخلتان...اخل. -زدياد مواليدإ-ملبالغ مثل: مبالغ احلج والعمرةكثر ملعرفة توجيه هذه اتُفصَّل أ نأو ُميكن 

ن تظهر يف لوحة القيادة أهلا عالقة باألجور يف املؤسسة ميكن  أخرىإىل هذه املؤشرات، توجد مؤشرات باإلضافة 

 منها :

نتاجية ساعة عمل فعلية (داللة على التحكم يف الوقت)، نسب الساعات إاألجور،  إمجايلإىل نسبة التكوين 

 ، األقدمية (اخلربة املهنية) و السن...اخل.بعالقتها مع املؤهل العلمي األجور.كما ميكن عرض األجورإىل اإلضافية 

األساليب اإلحصائية و ذلك حبساب كل من إىل كن اللجوء لتقييم عدالة األجور يف املؤسسة فانه ميأّما     

حنراف املعياري ، حيث تكون سياسة األجور أكثر عدالة كلَّما كان اإلراف املعياري، التباين و االحناألجرمتوسط 

 /رتفاعاإكثر األ ℅10أجور  : 1ن هناك من يُقّدم العبارة اآلتية للحكم على عدالة األجور أ.كما دىنيف حده األ

  . فاضااخنقل األ ℅10 أجور 

 

 

                                                           
1 Karine fontaine-Gavino et Adrien zambeau ,op.cit. , p25. 
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 المشاركة في األرباح  -2

سم املشاركة يف إعرف بمن املعلومات اليت تتضمنها لوحة القيادة اإلجتماعية يف املؤسسات اإلقتصادية جند ما يُ     

طلقة مستخدميها بصفة مُ رباح لصاحل  عن قيمة ما خصصته املؤسسة من أنتفاع، و هي معلومة تُعّرب األرباح أو اإل

طط ينبثق عتها ا عبارة عن برامج أو خُ �ّ أمسها يتضح بمعينة، ومن إأو كنسبة منها لكل مستخدم خالل فرتة 

 :1توزيع قسط من نتائج املؤسسة على املستخدمني لديها بغرض حتقيق مايلي 

 نتاجية وحتسني آداء املنظمة ككل.زيادة اإل-

 املني وإستبقاءهم يف املؤسسة.املساعدة يف أعمال جذب الع-

 حتسني جودة املنتج أو اخلدمة.-

 رفع معنويات العاملني.-

دفع بعض املنظمات تُ األرباح، ويف وتتحدد نسبة حصة العاملني يف األرباح يف �اية السنة قبل توزيع     

   صناديق خاصة يف أخرى باإلحتفاظ هبذا اجلزء من األرباح حصصهم على شكل مبالغ نقدية،كما تقوم منظمات 

هي حصيلة  نتفاعن منحة اإلأوتتاح للمستخدم عند خروجه للتقاعد أو عند مغادرته للمؤسسة. و هناك من يعترب 

 .2رباح السنوات السابقة يف صناديق خاصةإدخار أ

 تكون وفقا إلحدى الطرق  املبينة يف الشكل اآليت:و تتحدد خيارات توزيع األرباح  بالتشاور مع ممثلي العمال، و 

 

 

 

 

                                                           
 .1،2009،558املوارد البشرية،دار شعاع للنشر والعلوم، سوريا،ط إدارةجون جاكسون وروبرت ماتيس،ترمجة حممود فتوح ،   1

2 Comment mettre en place et negocier l’interessement des salaries, disponible sur le site : www.soxia.com , 
consulté le15/06/2017.  

http://www.soxia.com/
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 : خيارات توزيع األرباح  يف املؤسسات اإلقتصادية04 شكلال

 

 

 

 

جون جاكسون وروبرت ماتيس،ترمجة حممود فتوح ، إدارةاملوارد البشرية،دار شعاع للنشر باالعتماد على :المصدر

  .1،2009،558والعلوم، سوريا،ط

 ما تتبعه أغلب املؤسسات اإلقتصادية. هوع بالتساوي على املستخدمني و يُعترب خيار التوزي

  معلومات عن ظروف العمل-3

خالل جمموعة من على مدى مناسبتها للمستخدمني من  احلكميل ظروف العمل العامة باملؤسسة و يتم حتل     

 منها: جند ، اليتيةاملؤشرات مبينة يف لوحة القيادة اإلجتماع

دد ، و يُقابلها العطرف املستخدمني خالل فرتة معينة مغادرة املؤسسة من عن نسبة عربِّ : و تُ نسبة ترك العمل-

 حتسب بالعالقة اآلتية:  و لتاركي العمل،الكلي 

 .العدد الكلي لألفراد / عدد اخلارجني من املؤسسة خالل فرتة معينة ترك العمل = ℅

 الذهاب من املؤسسة مثل:سباب  كثر أاليت تبني  بتفصيل أ و يتفرع عن هذه النسبة مؤشرات أخرى 

 ستقاالت.عدد اإل-

 عدد املُسرَّحني ألسباب إقتصادية.-

 عدد حاالت التقاعد القانوين. -

 عدد حاالت التقاعد املسبق.-

 خيارات التوزيع                                                                          خيارات احلساب

 

 نسبة ثابتة من الربح -                         بالتساوي على كل املستخدمني            -  

 األصولالعائد على  ساس املبيعات اوأعلى  نسبة متغرية -                   استنادا اىل تعويضات املستخدم                 -  

 االعمال اتارباح وحد-                               استنادا اىل عدد سنوات اخلدمة      - 
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حاالت ترك العمل ألسباب الوفاة أو العجز عن العمل. -  

 .1قدمية...اخلاألطارات ، حتكم ، تنفيذ) أو اجلنس أو د هذا املعدل حبسب الفئات (إو ُميكن للمؤسسة ان ُحتدِّ 

ة لّ ، و قِ ملستخدمني عن ظروف العمل السائدة يف مؤسستهم هذه النسبة على مدى رضا ا: و تُعربِّ نسبة التغيُّب-

حرتام ضباط املستخدمني بإنإمدى جناح إدارة املؤسسة يف القيادة و  منها املستخدمني، وعلى املشاكل اليت يعاين

 إمجايل ساعات العمل. /عدد ساعات التغيب = : نسبة التغيبعطى بالعالقة التالية. وتُ العمل يف املؤسسة قوانني

شكال و الفئات، و على كل أ ر يف العالقات ما بني خمتلف األفرادوتُ تَ إىل : و تشري متوسط الصراعات يف اليوم-

أخرى ار الصراعات العمالية على مؤشرات ثتنعكس آ و ،2هم كاليت تكون بني اإلدارة و املستخدمنياالالتف

سبة رتفاع تكاليف و فرتة التخزين  بالنتسليم و إجال الخسارة الزبائن لعدم إحرتام آ نتاج،خنفاض اإلإتتجسد يف 

 عطى بالعالقة التالية:أخرى، و تُ لبعض املواد وتلفها يف حاالت 

 يام العمل.عدد أ /متوسط الصراعات يف اليوم = عدد الصراعات 

 إىل نتاجية (الفردية واجلماعية) مما يؤدي خنفاض اإلإ إىل رتفاعه يؤدي إ نأب الحظ على مؤشر التغيُّ وما يُ     

ستخراج معدالت الوفاة (إذا   العمل فيفيدان إدارة املؤسسة يف إما مؤشري الوفاة وترك املستخدمني. أ خنفاض أجورإ

صندوق الضمان خرى كهيئات أتعتمد على معدل الوفاة احملصل من  الت تعتمد على معطياهتا اخلاصة و كان

ليها يف التقييم اإلكتواري ملنحة لعمل اليت ُيستند إمعدل البقاء و دوران ا املركز الوطين لإلحصاء ) واإلجتماعي أو 

 التقاعد.

  معلومات عن السالمة و األمن في المؤسسة -4

املؤسسة اإلقتصادية مبجموعة خاصة من املؤشرات اليت تظهر يف لوحة القيادة م نظام السالمة و األمن يف يُقيَّ      

) و  turnoverكمعدل دوران العمل(ملؤسسة  عدالت أخرى يف اتنعكس على ماليت بدورها و  اإلجتماعية،

خنفاض إ إىل ؤدي رتفاع هذه املؤشرات يُ املهنية، فإ حوادث العمل و األمراض، و ختص هذه املؤشرات معدل الوفاة

 ن جند املؤشرات اآلتية:أ، و يف هذا الشاليت تتحملها املؤسسة نتاجية و يزيد من حجم األعباء اإلضافيةاإل

                                                           
مقدمة للملتقى الدويل حول صنع القرار يف املؤسسة ورقة حبثية املوارد البشرية ،  دارةلوحة القيادة االجتماعية اساس اختاذ القرار إل ، صراح محدي1

 .11،ص2009افريل ،  15-14االقتصادية ، كلية العلوم االقتصادية والتجارية و علوم التسيري، جامعة حممد بوضياف باملسيلة ، يومي
2 B Martory et Crozet D, gestion des ressources humaines, édition Dunod, paris, 2003, p201. 
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 عدد احلوادث مع توقف العمل.-

 معدل تكرار حوادث العمل.-

 معدل خطورة حوادث العمل.-

 و اجلزئي) الناجتة عن احلوادث.عدد حاالت العجز الدئم (أ-

 املوقفة للعمل.عدد حوادث الطريق -

عا يف قطاع البناء و األشغال ارتفأكثر إعترب ن معدل حوادث العمل خيتلف من قطاع آلخر، و يُ أو نُذّكر ب

 صناديق الضمان اإلجتماعي).  إىل العمومية (حسب التصرحيات املقدمة 

 ما األمراض املهنية فنجد هلا املؤشرات اآلتية:أ

 عدد األمراض املهنية املصرح هبا.-

 عدد العمال املصرح هبم غري مؤهلني للعمل من طرف طبيب العمل.-

 ني يف النظام و األمن.ونِ عدد األفراد املكَ -

 ميزانية التكوين.إىل مبلغ تكلفة التكوين يف النظام و األمن بالنسبة -

لوحة القيادة اإلجتماعية تتيح ملستخدمها قائمة خمتلفة من املؤشرات على  نأو على هذا األساس ميكن القول     

من  اكثري   نّ أ،كما التحفيز يف املؤسسة، وقت أو تكاليف هلا داللة مباشرة عن املزايا أو ، نسبكمياتشكل  

مقدمة يف لوحة ا على معطيات ستخراجها بناءً ند إليها يف تقييم منحة التقاعد إكتواريا يتم إاملعدالت اليت ُيست

ا لنموذج ال يكون وفقً ية عرض هذه املؤشرات يف لوحة القيادة اإلجتماع نإىل أ. كما نشري يةالقيادة اإلجتماع

 حتياجاهتا.إختيار النموذج الذي تراه يفي بإ ا كل مؤسسة هلا احلرية يفمنّ إُمَوحٍد، و 
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 ية المطلب الثالث: إستخدامات لوحة القيادة اإلجتماع

، عالم، املقارنة، التنبؤ، التشخيص، اإلمنها مجع البياناتية ألغراض متعددة ستخدم لوحة القيادة اإلجتماعتُ     

 .1ختاذ القراراملراقبة و إ

  و اإلعالم لجمع البيانات آداة الفرع األول:

األقسام و املصاحل بيانات خمتلفة عن مورها البشري يف خمتلف جتماعية ملسريي املؤسسة لوحة القيادة اإلتتيح     

 ممّا جيعلها متثل حبق وسيلة إلعالمهم عن وضعيته و متابعة تطوراته من فرتة ألخرى.

 آداة لجمع البيانات-1

، ات تتعلق هبيكل العمالة، ففيها بيانات خمتلفة يف املؤسسةتعترب لوحة القيادة اإلجتماعية مبثابة حامل لبيان     

املعطيات الضرورية للتحليل و  ، فهي بناء متكامل منو السالمة العمل و األمن نتاجية، ظروف، اإلاألجريةالكتلة 

 ستخدام حسب احلاجة.اإل

 آداة  لإلعالم -2

خصائصها يف املؤسسة اإلقتصادية يتم عرضها يف لوحة و كثري من املعلومات اليت تتعلق بالرتكيبة اإلجتماعية        

 . نسب وتوصيلها للجهات اليت حتتاجهكاجلداول و الالقيادة اإلجتماعية بطرق خمتلفة  

 و التشخيصللمقارنة  آداة الفرع الثاني:

من فهم توجه تطورات مؤشرات إجتماعية معينة و بالتايل طرح  جتماعيةالقيادة اإل انات لوحةبيتسمح مقارنة     

 احللول املناسبة لتعديل احنرافاهتا.

 

 

                                                           
،  دراسة ميدانية لشركة االمسنت عني التوتة بباتنة –بوحديد ليلى، دور لوحة القيادة االجتماعية يف تقييم اداء املوارد البشرية يف املؤسسة الصناعية  1

 .121،ص 2014، ختصص تسيري املنظمات ، جامعة احلاج خلضرباتنة ، اطروحة دكتوراة يف علوم التسيري
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 آداة للمقارنة-1

مبتغريات حمددة من خالل املعلومات اليت حتتويها بإجراء مقارنات فيما يتعلق ية القيادة اإلجتماعتسمح لوحة      

جراء مقارنات نفس قطاع النشاط أو إ إىل ، أو فيما بني املؤسسات املنتمية و الوحدات ، األقسامفيما بني املصاحل

 بني فرتات زمنية خمتلفة.

 للتشخيص  آداة -2

باملورد  عينا ذو ِصَلةمُ  الً حتديد اجملاالت اليت تعاين خلَ ية مسؤويل املؤسسة على ادة اإلجتماعتُعني لوحة القي    

يتم إكتشاف و معرفة  ، فباملطابقة بني األهداف املتوقعة واألهداف الفعلية و بالتنسيق بني خمتلف األقسامالبشري

خالل تقدير رية من املوارد البشالوقوف على نقاط الضعف يف نشاط ختالالت. فالتشخيص هو اإلأسباب 

 هداف. ل هلا و تذليل كل الصعاب للوصول إىل  األمثرافات عن األهداف احملددة، مث إقرتاح احلل األحناإل

 و إتخاذ القرار للتنبؤ آداة الفرع الثالث:

إختاذ املوقف  املؤسسة من و هو ما ميُكِّن ،اا على توجه مؤشراهتا حاليً ا لوضعية مستقبلية بناءً يعترب التنبؤ توقعً     

 .الئقة هلاالغري  ةوضعيالاملناسب قبل وقوعها يف 

 آداة للتنبؤ-1

نبؤ بوضعيات مستقبلية، لوحة القيادة اإلجتماعية متثل وسيلة للت إنّ ، فئة تتميز بالتغريُّ و عدم التأكديف ظل بي    

عالقة تأثري العناصر على بعضها البعض يتم معطيات املاضي ودراسة احلاضر و متابعة فمن خالل الرتكيز على 

 ختاذ القرار.ا إلساسً مناذج تنبؤ خاصة  ُمتثل أ إعداد

 تخاذ القرار آداة إل -2

، و ذلك لتضمُّنها على معلومات كثرية ترتبط بعدة ختاذ القرارإلتُوظف لوحة القيادة اإلجتماعية كآداة      

ختاذ القرارات املناسبة هذه النقاط ُتساعد املسريين على إ،كل التشخيص ة باملقارنة واالستعانإىل جماالت باإلضافة 

 ، األجور ...اخل.ملتعلقة مبجاالت متعددة كالتوظيف، التكوينات ارافحنلتصحيح اإل
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 للمراقبة  آداة الفرع الرابع:

السياسات املسطرة  عتبارها نظام معلومات للموارد البشرية على تنفيذية بإلوحة القيادة اإلجتماعساعد تُ     

اصر خاصة و توجيهها حنو حتقيق األهداف املخططة، و تكون ن عنأبشكل عام و تنفيذ القرارات املتخذة بش

 .  و ما مت حتقيقه فعالً   توقعصت فجوة الفروقات بني ما هو مُ قلَّ كثر فعالية يف املؤسسة ُكّلما  تَ عملية املراقبة أ
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 خالصة 

للمؤسسة اإلقتصادية، و هي تُعبـُِّر عن حجم العمالة اليت تكون متوفرة لدى  نصرا أساسياد البشرية عُ متثل املوار 

، و ألجل إستغالهلا بكفاءة و فعالية تتوىل  فق املواصفات املطلوبةاملؤسسة اإلقتصادية خالل فرتة زمنية معينة و 

، دعم والء املورد البشري ملؤسسته ، التحفيز وكالتوظيف،التكوينتكفل مبهام عدة  إدارة مستقلة تسيري شؤو�ا و ت

، ضمان شروط األمن و السالمة للوقاية من حوادث العمل و األمراض املهنية العالقة مع ممثلي العمال إدارة

لقيمة حرتامها. و كثري من هذه العناصر هلا تاثري على مركبات االعمل و إ السهر على تطبيق قواننيإىل باإلضافة 

التفاوض  (عدد األشهر) املمنوحة ( اليت يتماملرجعية املرجعي و الفرتة األجر اإلكتوارية ملنحة التقاعد اليت منها 

آخر) ، إىل ، معدل  دوران العمل( الذي يتاثر حبوادث العمل و خيتلف من قطاع نشاط عليها مع ممثلي العمال)

 سني و لذوي احلقوق)...اخل.( للجن نسبة الوفيات و السن القانوين للتقاعد

، تنتهج املؤسسة اإلقتصادية دائهمم املستخدمني و رفع مستوى آو يف جمال التحفيز، و لغرض إستنهاض ِمه 

فحسب معيار الطبيعة منيز التحفيزات املادية كاألجور  و ُمنّيز بينها وفقا لعدة معايري،  أساليب خمتلفة ميكن ان

سب معيار املستفيدين من التحفيز منيز التحفيزات الفردية كمنحة املردودية الفردية  املعنوية كشهادات التقدير، و ح

جيايب كالرتقية و التحفيز السليب  معيار األثر فُنمّيز التحفيز اإل ا حسبمَّ ماعية كمنحة املردودية اجلماعية، أو اجل

مستخدمني (و فق معيار الزمن ) من . و قد بلغ جمال التحفيز اإلهتمام باملستقبل املايل للاألجركاخلصم من 

 على والء املستخدمني ملؤسستهم ، و التقاعد و اليت بدورها هلا تأثري كبري إىل خالل ختصيص منحة للذهاب 

مسك بطاقة  إىل ن إدارة املوارد البشرية تلجأ إعتبارها من املزايا املمنوحة للمستخدمني باملؤسسة اإلقتصادية، فإل

ثناء التقييم ه ، اقدميته...) لغرض استغالهلا أدّون عليها بياناته (سنه ، تاريخ توظيفشخصية لكل مستخدم تُ 

اإلكتواري هلا و بالتنسيق مع االدارات األخرى. و تُفّسر نظريات إقتصادية عديدة أمهية التحفيز و تقدمي املزايا 

نظريات اإلدارة العلمية لتايلور، بالنسبة للمستخدمني و هو الشيئ الذي تتضمنه على سبيل املثال ال احلصر 

نظرية ُسّلم احلاجات ملاسلو ، نظرية عدالة العائد الدامز، نظرية التوقع لفكتور فروم و نظرية القيمة للوك . و 

 نلّخص عالقة هذه املنحة مبضامني النظريات الفكرية السابقة يف  النقاط اآلتية:

املنصب يف   األجر املرجعي للمستخدم (الذي يوافق أجرةعّدة كعناصر أساس على  منحة الذهاب للتقاعد تُقَدرُ -

نظرا لكون أجرة املنصب تتضمن املنح احملِصَلة كمنحة املردودية الفردية اليت تزداد بزيادة كثري من املؤسسات)، و 
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لى هذا ، و عإىل زيادة يف منحة الذهاب للتقاعد، فعليه تكون كل زيادة يف املردودية الفردية تُفضي تاجناإل

 األساس فهي توافق نظرية اإلدارة العلمية لتايلور.

  ،مايل مستقبلي بالنسبة للمستخدمني املقبلني على التقاعد يف سنوات الحقةمنحة الذهاب للتقاعد تُعترب دخل -

األمن و احلاجات  إىل ، فهي تقابل احلاجة هم خالل السنة اجلاريةومتثل دخل مايل جاري بالنسبة ملن نالوا تقاعد

 الفيزيولوجية على الرتتيب يف نظرية ماسلو.

حسب خصوصيات كل منّا تُقّدر مة ثابتة بالنسبة لكل املستخدمني، و إمنحة الذهاب للتقاعد ال ُحتّصل بقي-

 ، سن و أجر مرجعي...اخل، و على هذا فهي تتوافق مع نظرية عدالة العائد آلدامز.مستخدم من أقدمية

، لذلك هلا جاذبيتها عند الكثريين منهم اب للتقاعد متثل دخل يُتوقع حتصيله من قبل املستخدمني ومنحة الذه-

ليهم و حيافظون على والءهم ملؤسستهم و يسعىون لبلوغ أعلى املناصب املوكلة إ جناز أعماهلمإفهم يقومون ب

 قع لفكتور فروم .لون ما يتوقعونه، فهي بالتايل تتوافق مع نظرية التو املمكنة حىت ُحيصِّ 

، فقيمة عنها هلا وز�ا همادرجة رض نأ،كما يتها عند العديد من املستخدمنيمنحة الذهاب للتقاعد هلا أمه-

ن كان الرضا اجلزئي عن إد مستوى الرضا اجلزئي عند املستخدم على هذا العنصر( منحة التقاعد)، فاملنحة ُحتدِّ 

، و هبذا فان منحة الذهاب للتقاعد تتوافق مع الرضا الكلي عند املستخدميف رفع هم ذلك امنحة التقاعد َعاِل س

 نظرية القيمة للوك .

اإلهتمام باملوارد البشرية يف املؤسسة اإلقتصادية هو نتاج قناعة إدارة املوارد  نأأخرى  و تؤكد الدراسات من جهة 

ه مصدر للقيمة نأمعارف و قدرات و إبداع ، و البشرية  بكون هذا العنصر ميثل ميزة تنافسية للمؤسسة ملا له من 

كونه شريك إسرتاتيجي  مستقبله من   إىل إضافة  املضافة يستغل بعقالنية املوارد األخرى املتاحة اليت حتت تصرفه

 مستقبل مؤسسته ُيشارك يف صناعة القرارات املناسبة بتقدمي احللول املطلوبة.
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 لثاينالفصل ا

 

 العلوم إالكتواریة 

 و 

 القمية إالكتواریة

 -مفاهميها و تطبیقاهتا
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 تمهيد 

، املستقبليةد من أوضاعها املالية تعمل كثري من اهليئات العامة و املؤسسات اخلاصة يف أنشطة تتميز بعدم التأك  

و أمام هذه الظروف ال بد هلا من أدوات و تقنيات تسمح هلا بإجراء تقديرات إليراداهتا و تكاليفها املستقبلية 

 من خالل توظيف ،املتولدة من معامالهتا مع الغري، و هو ما تُوِفرُه العلوم اإلكتوارية اليت تُعترب حديثة نوعا ما

كاإلحصاء و الرياضيات و اإلحتماالت و القانون و املالية. و قد أولت الدول مفاهيم العلوم األساسية األخرى  

ا و و تأسيس مجعيات مهنية تعىن برتقيته شاء معاهد متخصصة لتدريسهااملتقدمة أمهية هلذا الفرع من العلوم بإن

اإلقليمية األخرى على غرار  اهليئات الدولية و ، فضال عن متثيل املهنة اإلكتوارية أماموضع و تطوير معايري ممارستها

توسيع تطبيق إىل إضافة  ،)IASB(و جملس معايري احملاسبة الدولية  )OCDE(  منظمة التعاون و التنمية اإلقتصادية

 سها يف خمتلف اجملاالت األخرى كالتأمينات والبنوك و احملاسبة.سُ أُ 

مة اإلكتوارية و عرض واقعها العاملي و الوطين و يف هذا الفصل، يتم تناول مفاهيم العلوم اإلكتوارية و القي    

بعض تطبيقاهتا يف إىل مرورا بنشأهتا و مبادئها، و خصائص الشخص اإلكتواري املتخصص يف ممارستها إضافة 

اكات احملددة و املنافع بطريقيت اإلشرت  ضم السنوات السابقة حلساهبا يف التقاعد كتقديرجمال التأمينات اإلجتماعية  

 .احملددة
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 ماهية  العلوم (الدراسات) اإلكتوارية المبحث األول:

إن تقييم أوضاع مستقبلية غري مؤكدة جيعل املؤسسات اإلقتصادية حبسب قطاعات نشاطها على غرار      

 تستعني مبا يُعرف بالعلوم اإلكتوارية لتحقيق ذلك.ات و صناديق التقاعد مؤسسات التأمين

 و مبادئها العلوم اإلكتواريةمفهوم المطلب األول: 

إىل علوم متكنها من تقدير كثري من األوضاع كاليت تتعلق  ت باملستقبل فرض عليها اإلستنادإن إهتمام املؤسسا

 بالتدفقات النقدية املستقبلية أو اإلختيار مابني الفرص اإلستثمارية املتاحة، و هذا ما تقدمه العلوم االكتوارية.

   العلوم اإلكتوارية الفرع االول:  مفهوم

ية تتضمن مزجا بني مفاهيم لعلوم العلوم اإلكتوارية هي علم للتنبؤ بأوضاع مستقبل نأكثري من املهتمني   يعترب

ساسية أخرى كالرياضيات واملالية وغريها و ترتكز على جمموعة من املبادئ كاملخاطرة و التحيني و التحفظ و أ

 التعامل مع املتغريات العشوائية.

 le)، فَحسَب املنجد (l’actuariatتعاريف خمتلفة تتعلق بالعلوم (الدراسات) اإلكتوارية ( و قد وردت     

petit robertاإلحتماالت يف العمليات املالية  تقنية ُتطبُق الطرق اإلحصائية و نظريات )، فإن األكتياريا هي

و املخاطر، و َتستخدُم الطرق احلسابية و  . و هي علم ختمني املستقبل1و يف مسائل التأمني و اإلحتياط 

اإلحصائية لتقدير حجم املخاطر يف قطاع التأمني والصناعات املالية ، و اإلكتواريون هم األشخاص املؤهلون من 

.و يُطلق عليها إسم علم املستقبليات الذي يستخدم الطرق احلسابية و 2حيث التعليم و اخلربة يف هذا اجملال

ر حجم املخاطر يف قطاع التأمني و الصناعة املالية من خالل حتليل إحصائي و إحتمايل، حيث اإلحصائية لتقدي

عدم اليقني و إمكانية التنبؤ باألحداث يف املستقبل، و تستخدم بتقليل درجة  يسمح التحليل اإلكتواري

سياسات تأمني أمثل، و الدراسات اإلكتوارية يف شركات التأمني و البنوك و اهليئات احلكومية ألغراض تصميم 

   .3إعداد خطط تقاعد و معاشات مناسبة و حتليل خماطر االستثمار

                                                           
1 www.act.ulaval.ca/definition de l’actuaire, consulté le 16-09-2016. 
2 www.wikipedia.org, consulté le 20-08-2016. 

 www.insurance 4، باملوقع:2014-01-13كتواريني، نشر بتاريخ عداد اخلرباء اإل إو علم املستقبليات و أالعلوم االكتوارية   3
arab.com/2014/01blog-post_4357.html. 09/09/2016،اطلع عليه يوم. 

http://www.act.ulaval.ca/definition
http://www.wikipedia.org,/
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ني يف هذا دور اإلكتواريب يرتبط، فهناك من يُعطيها تعريفا اترتباط العلوم اإلكتوارية بقطاع التأمينو نظرا إل

 .1و حتديد األقساط التأمينية �ا حساب خماطر التأمني و تقدمي اإلستشارة لشركات التأمنيأ، و يرى بالقطاع

ا علوم تبحث يف كيفية إستخدام اإلحصاء واإلحتماالت و املالية و القانون يف      و عليه، ميكن تعريفها على أ�َّ

، وإجياد حلول للمشاكل املستجدة يف النواحي اإلجتماعية و تلفة و تقييم املخاطر و إدارهتاجماالت إقتصادية خم

 بعدم التأكد. ليت تتسموضاع املستقبلية القطاعات و املؤسسات للتحكم يف األية اليت تواجهها االتمويلية و اإلدار 

 مبادئ العلوم اإلكتواريةالثاني:  الفرع

ا بني مبادئ العلوم اإلكتوارية و معايري و قواعد ممارسة ن هناك فرقً أالقول  إىل جتدر اإلشارة يف بداية األمر      

و  مفاهيم علمية و علوم أساسية كاإلحصاء و اإلحتماالتإىل ، فاملبادئ تُعترب ثابتة و َتستنُد ةاملهنة اإلكتواري

رتباط ، أما معايري ممارسة املهنة فهي أمور قابلة للتَغريُّ تِبَـًعا لتطور املهنة و العلوم األخرى اليت هلا إالدميوغرافيا...اخل

 :2راجعة و غريها. و تَتلخُص أهم مبادئ العلوم اإلكتوارية يف اآليتكما يف حال املهن األخرى كاحملاسبة و امل ،هبا

  الحماية الماليةمبدأ -1

، فرض ضرورة إنشاء قتصاديني و ُحتيُدهم عن أهدافهمد نشاَط خمتلِف األعوان اإلإن وجود خماطر ُمتعددة هُتدِّ      

، اليت تكون بفعل أحداث غري مؤكدة حدثت ، و ذلك لتَجنُّب املخاطر أو ختفيف خسائرها إنظمة محاية ماليةأن

يستطيع مبا له من  حريق أو وفاة...)، فاإلكتواريأو  و غري مرغوبة (مثل حدث فقدان القدرة على الكسب

، و ُيسهم اط من تعقيدهخربة أن يفهم هذه املواضيع و حيلل خمتلف العالقات الرابطة بينها و يُبسِّ مدارك علمية و 

ذاهتا  حدِّ يف مناسب حلمايتها املالية .و ُمتثل صناديق التقاعد و التأمينات اإلجتماعية  ميف إجياد و وضع نظا

 .خطر الوفاة...اخل ة منها خطر املرض و العجز الصحي، احلوادث املهنية،أنظمة للحماية املالية ضد خماطر كثري 

 مبدأ التعامل مع المتغيرات العشوائية  -2

اليت تُعترب ضرورية لدراسة الظواهر ل مع املتغريات العشوائية، و تقوم العلوم اإلكتوارية على مبدأ التعام     

، فالتعامل مع خمتلف املتغريات تقبل للتقليل من حالة عدم التأكداإلقتصادية و حتليلها و التنبؤ باألوضاع يف املس

                                                           
1  www.act.ulaval.ca/definition de l’actuaire, consulté le 16-09-2016.  

، متاح على 2013م.حممد السرطاوي، الربنامج التدرييب يف الدراسات اإلكتوارية، صندوق الضمان االجتماعي،  2
 .2016-10-27ع عليه يوم ، اطلwww.udemy.com/actuarial-introاملوقع:

http://www.act.ulaval.ca/definition
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ُيساعد اجملتمع يف طرح احللول املناسبة للحفاظ على الية املستقبلية على األوضاع املالعشوائية وتقييم درجة تأثريها 

ماعية، فمن خالل توظيف العلوم ، كصناديق التقاعد و التأمينات اإلجتازن خمتلف مؤسساته ومحايتها ماليً توا

غريات عشوائية مثال تقدمي مناذج لتوازن صناديق التأمينات اإلجتماعية مبنية على متيتم  حصائية و اإلحتماالتاإل

 و معدل اإلشرتاك ...اخل.، قيمة التقاعد منها فرتة التقاعد، معدل الوفيات، عدد تكرار حاالت التقاعد

 مبدأ القيمة الزمنية للنقود  -3

، و يهتم اإلكتواريون هبذا املبدأ إلجياد القيمة لية وبعامل التضخم مع مرور الزمنتتأثر املؤسسات باجلوانب املا     

، ممّا ُيساعد على إجراِء حتليٍل وُحكٍم املقابل املايل هلا يف زمن معني ، و حتديدستعمال املتغريات العشوائيةية بإاحلال

مدى كفاية األموال املستثمرة و معدالت إستثمارها يف الوقت احلايل ملواجهة مطلوبات الفرتات على  نيمالئمَ 

 اء أفضلية للزمن و إنتاجية رأس املال يف ظل ظروف غري مؤكدة.الالحقة. فمبدأ القيمة الزمنية للنقود يتضمن إعط

 مبدأ النمذجة  -4

فالنماذج اإلكتوارية الفردية ُختُص اإلصابات مثال (العجز) و  ،ون ببناء مناذج فردية ومجاعيةيستعني اإلكتواري     

، أمَّا النماذج اجلماعية فرتبط بني األفراد ماذج مهمة يف تأمينات األشخاص، و تُعتبَـُر هذه النالسنويةالدفعات 

، و تطبق لضمان احلماية املالية لصناديق التقاعد بصفة خاصة و لبقية املؤسسات يناملستفيدين اآلخر املشرتكني و 

 األخرى بشكل عام .

  مبدأ التصنيف و اإلختيار -5

، فتصنيف سة خطوة أساسيةروع متجان، و ُميثُل إدراجها يف فاألخطار ختتلف بطبيعتها و يف حجمها نإ     

دة معايري كالتصنيف على أساس املنطقة أو على أساس املبالغ املالية أو على أساس الفئات األخطار يتم وفق عِ 

بدأ ُصّنفت التأمينات على أساس هذا املة. و و يُعتبَـُر ركيزة مهمة للعلوم اإلكتواري املستهدفة خبدمة التأمني.

، تأمني أمومة...اخل،و منه ظهرت فروع تأمني ، تأمني على حوادث العمل على األمراضتأمني إىل اإلجتماعية

 ، منافع املوظفني...اخل.فراد و تأمني املمتلكاتجديدة  كتأمني احلياة لأل
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 مبدأ التحفظ  -6

بتعديالت ، و القيام جه األحداث و تطورها يف املستقبلأساس فرضيات تتوافق مع تو و يعين العمل على      

على حساباهتم  ، و يَغُلبُ نيممكنة مبنية على اخلربة لتقليل نسبة عدم التأكد. فعنصر التحفظ ُميّيز عمل اإلكتواري

، ألن الغرَض من دراساهتم هو طرح حلول و تقدمي مناذج تصلح حلاالت العجز و األزمات لألنظمة و و تقديراهتم

، فيصبح الغرض من دةخرية تتميز بالرخاء و ُقُدرات مالية َجيِّ أمَّا عندما تكون أوضاع هذه األ ،للمؤسسات

عتماد فرضيات و االستثمارية املنتهجة من طرفها، فإالدراسة اإلكتوارية هو تعزيز وتدعيم السياسات التمويلية 

ذي ظ المتحفظة فيما يتعلق بالنمو السكاين و معدالت اإلستثمار و أسعار الفائدة...اخل هو دليل على التحف

 .مييز الدراسات اإلكتوارية

 و هيئاتها الدوليةالتطور التاريخي للعلوم اإلكتوارية : نيالمطلب الثا

تُعترب العلوم اإلكتوارية ذات نشأة حديثة َساعدت على ظهورها التغريات املتسارعة اليت ُمتيِّز املعامالت بني     

 خمتلف األعوان االقتصاديني. 

 لعلوم اإلكتواريةول:نشأة االفرع األ  

نتشار متزايد نتيجة إا يف �ّ أتتميز العلوم اإلكتوارية بأ�ا ذات نشأة تارخيية حديثة مقارنة بعلوٍم أخرى، و       

 جلهود هيئات دولية عاملية و حملية تعمل على توسيع تطبيقها و متثيلها أمام املنظمات الدولية املهنية األخرى.  

، الذي يُقصد به شخص مكلف بتسيري شؤون جملس )actuariusصلها الالتيين (تعود كلمة إكتواري أل    

يف شركة تأمني  ممارسي الرياضياتعلى أحد  1775ة األمة يف روما القدمية، ومت إطالق الكلمة ألول مرة سن

، احلرائقات العامة (مثل . و مع مرور الوقت متكن هؤالء من لعب دور مهم يف التأمين18ن بلندن خالل القر 

إىل ، احلماية اإلجتماعية باإلضافة احملافظ املالية، الصحة و إدارة ...)IARD احلوادث و األخطار املختلفة

رتفع عدد إ ، و1848ة شأت أول مجعية مهنية لإلكتواريني يف لندن سنالتطبيقات املتعلقة بالبنوك. و كانت نَ 

نتشرت يف كثري من الدول األوروبية و األمريكية و إو  عشر مجعيات.إىل �اية القرن لتصل  هذه اجلمعيات مع

ست يف السنوات األوىل من األسيوية على السواء. و نلخص يف اجلدول املوايل أهم اجلمعيات اإلكتوارية اليت أسِ 

 ظهورها و البلدان اليت تنتمي إليها.
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 تواريخ نشأة بعض اجلمعيات اإلكتوارية و الدول التابعة هلا يف العامل.  :02جدول ال

 البلد سنة التأسيس إسم اجلمعية اإلكتوارية

- institute of actuaries. 

- The association of mathematical advisers in deuch 
life insurance companies. 

-actuarial society of America . 
-institut des actuaires francais . 

-association royale des actuaires belges . 
-Italian association for the grouth of the actuarial 

science. 
-faculty of actuaries in Scotland. 

-actuarial society of new south Wales. 

-institute of actuaries of  Japan. 
-Danish society of actuaries. 

-German society for insurance mathematics. 
-insurance science association. 

 
-Swedish society of actuaries. 

-norvégian actuarial society. 
-association suisse des actuaires. 

-club des actuaires du canada. 
-causality of actuarial society. 

-society of Czech insurance technicians. 
-polish actuarial Institute. 

1848 

1888 
 

1889 
1890 

1895 
1897 

 
1856 

1897 

1899 
1901 

1903 
1904 

 
1904 

1904 
1905 

1907 
1914 

1919 
1912 

 أمريكا-

 أملانيا-
 

 أمريكا-
 فرنسا-

 بلجيكا-
 ايطاليا-

 
 اسكتلندا-

 اسرتاليا-

 اليابان-
 الدامنارك-

 أملانيا-
 بني النمسا -

 و اجملر
 السويد-

 النرويج-
 سويسرا-

 كندا-
 أمريكا-

 مجهورية التشيك-
 بولونيا-

   www.actuaries.orgاملوقع : : من إعداد الباحث باإلعتماد علىالمصدر 

زميبابوي  )،1996فقط يف كل من غانا(ة تأسست اإلكتوارياجلمعيات  نفإا يف القارة اإلفريقية، أَمَّ 

بدليل ة الدولية يف اجلمعية اإلكتواري تلتزم كل مجعية حملية عضو) وجنوب إفريقيا. و 1999)،مصر(1997(
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اإلقليمي و كما توجد جتمعات إكتوارية على املستوى .ةأخالقيات يستجيب ملتطلبات ممارسة املهنية اإلكتواري

)، groupe consultatif actuariel européen(اجلهوي مثل التجمع اإلستشاري اإلكتواري األورويب

) و الربملان CEاألكتياريا لدى اللجنة األوربية ( وكلت له مهمة متثيل مهنة و أُ  1978سس يف سنةالذي أُ 

حتاد إكتوارية تنتمي لدول أعضاء يف اإلمجعية  21) وهيئات أوربية أخرى، و يتضمن هذا التجمع PEاألوريب(

 اجلمعية اإلكتوارية الدولية. األوريب وذات عضوية رمسية يف

، َمتَّ اا عامليً لقاءً  30)، فقد عقد أعضاؤها ما يزيد عن AAIا عن نشاط اجلمعية اإلكتوارية الدولية (أمَّ      

توسيع عالقاهتم مع اجلمعيات احمللية إىل خالهلا مناقشة مواضيع علمية بعالقة مع ممارسة املهنة اإلكتوارية إضافة 

، ميكن لكل ةنشأت اجلمعية الدولية ُشَعبا متخصصة لتطوير البحث يف العلوم اإلكتواريو قد أ للدول األخرى.

 1957نشاءها يف إ اليت َمتَّ   ASTIN ُشعبة خنراط فيها، و من هذه الُشعب نذكرعضو منفرد أو مجعية اإل

) و إعادة IARDملختلفة (لرتقية البحث اإلكتواري يف جمال التأمينات العامة (احلريق،احلوادث و األخطار ا

لدفع البحوث اإلكتوارية يف جمال املخاطر املالية يف شركات  1988نشئت سنة أاليت AFIR و ُشعبة التأمني.

لغرض تشجيع تبادل اآلراء عامليا ما بني  1968نشأت يف اليت أُ   AIACو ُشعبة التأمني و صناديق التقاعد.

لبحث أفاق تطبيق العلوم اإلكتوارية يف  2003نشأت يف ليت أُ ا SSAAIُشعبة  اإلكتواريني املستشارين. و

الُشعبة  إىل ميادين الصحة، التأمني الصحي احلكومي و اخلاص و املواضيع املرتبطة بالسياسة الصحية، باإلضافة 

نظم  و ت ُشعبة أخرى حول التأمني على احلياة.ية و اخلاصة باملعاشات و الضمان اإلجتماعي و املزايا اإلجتماع

تفاقيات تعاون ة الدولية إكل ُشعبة ملتقيات لعرض أهم أعماهلا النظرية و التطبيقية. و أمضت اجلمعية اإلكتواري

، و اهليئة الدولية ملعايري 2012يف ) OCDE( مع عدة منظمات دولية منها منظمة التعاون والتنمية اإلقتصادية

و املنظمة الدولية  2011)يف AISSللضمان اإلجتماعي( اجلمعية الدولية ،2012) يف ifrs f اإلبالغ املايل(

 . 2011يف )OIPP( للمعاشات املهنية

 الهيئات الدولية للعلوم اإلكتوارية: الفرع الثاني

،  منها اجلمعية اإلكتوارية الدولية اليت ة و ترقيتهاست هيئات دولية خمتلفة لغرض اإلهتمام بالعلوم اإلكتواريسِّ أُ     

إىل  ، و تسعى 1895ست سنة، تأسَ إكتواريني أفرادم منخرطني يف شكل مجعيات أخرى عاملية مهنية أو تضُ 
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، و ودقة الزمة خلدمة املصلحة العامةكفاءات تقنية ب يتميزونعتبار املنضمني إليها دعم و نشر مهنة األكتياريا بإ

 : 1تتلخص أهدافها األساسية يف 

 .ترقية وحتسني دور ومسعة املهنة-

 متثيل املهنة لدى اهليئات الدولية.-

 تقدمي معايري مهنية عالية اجلودة لبلوغ خدمة أفضل للجمهور.-

 .ير املعارف يف العلوم اإلكتواريةالعمل على تطو -

 .يع و تطوير املهنيني اإلكتوارينيتشج-

 تشجيع و توسيع التعاون بني األعضاء املنضمني للهيئة و للمهنة.-

 .إلكتواريني حول املسائل املستجدةللنقاش ما بني اجلمعيات و األفراد اإجياد منرب -

مجعية مهنية كأعضاء رمسيني، 50من  ت أكثرمَّ ضَ  2003بداية جوان ة الدولية حىت وكانت اجلمعية اإلكتواري

، يعملون ألف إكتواري مؤهل 35تضم أكثر من ، و هي دولة 70مجعية أعضاء مشاركني من أكثر من  24و

 بلد. 70أكثر من يف 

نشاء إ، فاجلمعية اإلكتوارية الدولية تعمل على مساعدة اجلمعيات األعضاء وكل من يريد ا العامليةونظرا خلاصيته

األفراد حديثي النشأة   ، و ميكن للجمعيات وبدعمهم بربامج التعليم و التكوينمجعية جديدة يف يف هذا اجملال 

من هلم هذا الدعم ، و ُيضة أعضاء متعاوننيابتهم لشروط مطلوبة، أو بصفستجيلتحقوا بصفة أعضاء رمسيني بإ ان

هم فيه اس) الذي تُ FIPFستشارة و املساعدة عن طريق الصندوق الدويل للرتقية والتطوير(من طرف هيئة اإل

. و مينح إراديةبصفة  اجلمعيات اإلكتوارية األعضاء وفروع اجلمعية الدولية ومكاتب األكتياريا و اإلكتواريون األفراد

و تشجيع املشاركة يف األحداث الدولية  ،ة لتطوير التخصصا للدراسة لطلبة العلوم اإلكتوارينحً الصندوق كذلك مِ 

 .همة املرتبطة مبوضوع األكتيارياامل

                                                           
1  www.actuaries.org ,consulté le 20-09-2016. 

http://www.actuaries.org/
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و هي منشورة يف  ،غري سياسية وليست تابعة للحكومات، ة الدولية هيئة ال هتدف للربحو تُعترب اجلمعية اإلكتواري

)، و BITقتصادي واإلجتماعي ملنظمة األمم املتحدة وعلى القائمة اخلاصة للمكتب الدويل(قائمة اجمللس اإل

)، AISSتفاقيات متبادلة مع هيئات دولية مثل اجلمعية الدولية للحماية اإلجتماعية (عقدت اجلمعية الدولية إ

 ) .AICAاجلمعية الدولية ملراقيب التأمينات( اللجنة الدولية للمعايري احملاسبية الدولية و

 اإلقتصاديةاإلكتواري كمورد بشري للمؤسسة  لمختصا المبحث الثاني:

ف بالقيام مبهام معينة تكون مسايرة لطبيعة كلَّ د املواصفات و يُ تعدِ ه متخصص مُ أنّ الشخص اإلكتواري  يوصف    

 ستمرارها. املختلفة احملتملة اليت هتدد إطر نشاط كل مؤسسة مبا جيعلها قادرة على جتنب املخا

 و مهامهاإلكتواري  لمختصاتعريف المطلب األول: 

ا قطاع بصورة تقليدية، نظرً ذا القرتن هب، فعملهم إ1يشكل اإلكتواريون املورد البشري الرئيسي لقطاع التأمني    

لرتكيزهم على توفري حلول ومنتجات تساعد األفراد و الشركات يف إدارة املخاطر اليت يتعرضون هلا، و قد تـََوسَّع 

 أخرى خمتلفة لإلستفادة من خرباهتم و أعماهلم. من قطاعات تواجدهم و الطلب عليهم يف مؤسسات

 كتواريالفرع االول: تعريف المختص اإل   

، فحسب هذا )ICA(ُعرِّف اإلكتواري من طرف بعض املنظمات املتخصصة كاملعهد الكندي لإلكتواريني    

ن اإلكتواري هو شخص خمتص يف عامل األعمال الذي بفضل معارفه يف الرياضيات و املالية و اإلحصاء إاألخري ف

و  ظمة التقاعدنأ و أخطار خمتلفة) ونظرية املخاطر يستطيع حل املسائل اليت تعين شركات التأمني ( حياة و

 .2اهليئات التنظيمية و الربامج اإلجتماعية 

حتمال األحداث املستقبلية، ر إهو خبري يُقدِّ  ن اإلكتواريإ) فcausality actuarial societyو حسب (

هو املعين األول بتسيري و ُيَصمِّم بطريقة مالئمة إجراءات التقليل من احلوادث غري املرغوبة، و ُخيفف من آثارها، و 

نظمة أجل إعداد و تسيري و اإلحصاء و املسائل املالية من أو هو الذي يُطبق معارفه يف الرياضيات  .3املخاطر

                                                           
،متاح على 2013ديبو اجايب،اخلرباء االكتواريون يف منطقة اخلليج،  1

 . 2016-09-13،اطلع عليه يوم : www.insurance4arab.com/blog_post354.htmlاملوقع
2 www.actuaries.ca , consulté le 19-09-2016. 
33 www.casact.org  , consulté le 19-09-2016 .  

http://www.actuaries.ca/
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على آخرون مه و يُقدِ  ،1، التأمني الصحي، التأمني على احلوادث)على احلياة أنظمة التأمني (التأمني اعد، والتق

نعكاسات) املالية غري املؤكدة. و هو الذي يستعمل تقنيات الرياضيات و (اإل اآلثار هين املختص الذي ُيسريِّ ه املنّ أ

اهليئات املالية،  اإلحصاء حلل املشاكل املرتبطة بتقييم و تسيري املخاطر، خاصة فيما يتعلق باألدوات املالية و تسيري 

و هو شخص يَتميَّز بتكوين  .2تماعيةأخرى أو برامج محاية إج خدماتأو  أنظمة التقاعد،و  كمؤسسات التأمني

معرفته  إىل ِعلمي يف التقنيات اإلحصائية القائمة على الرياضيات و اإلحتماالت وتقنيات املعلوماتية باإلضافة 

 .3باملظاهر القانونية و احملاسبية و اجلبائية و التجارية و التأمينات اليت َختُُص دائرة تدخله

ع بعامل األعمال و علوم اإلكتواري بأنه شخص ُحمرتف له إطال كن أن نُعرفَ و على ضوء هذه التعاريف، ميُ 

التأمينات و تقنيات املعلوماتية، يهتم بالتحليل و ون و املالية و القان أخرى كالرياضيات و اإلحصاء وأساسية 

 النمذجة و تسيري املخاطر و اآلثار املالية املرتتبة عن األحداث غري املرغوبة.

 مهام المختص اإلكتواريالثاني:  الفرع

داء جمموعة من األدوار ختتلف حسب طبيعة القطاعات و املؤسسات املعنية بآ ف املختص اإلكتواريكلَ يُ     

 نلخص أمهها يف اآليت: نأخبدماته، و ميكن 

 إحتماالت وقوع أحداث مستقبلية.  يُقيِّم -

 مناسبة لتقليص وقوع األحداث غري املرغوبة. اً و مناذج اً رقطُ  ُيصمم -

 يساعد على التحليل العلمي وتكميم األخطار.-

 حيدد األقساط و يقدر املؤونات التقنية ومستوى رأس املال املناسب وتشكيلته.-

 نظمة السالمة املالية للهيئات العمومية و اخلاصة.أ يُقيِّم -

 نظمة التقاعد.ألتزامات) م خصوم (إقيِّ يُ -

                                                           
1 www.actuaries.org   , consulté le 20-09-2016. 
2 www.actuaries.org  ,consulté le 20-09-2016. 
3 D.salama et autres, actuariat et assurance : environnement et méthodologie de travail de l’actuaire,1iere journée 
d’actuariat, UAR-USTHB ,Alger,15-04-206,p14,sur le site :www.cna.dz, consulté le 17-11-2016. 

http://www.actuaries.org/
http://www.actuaries.org/
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برامج احلماية بة لتمويل معاشات ومنح التقاعد و العالجات الطبية و شرتاكات املطلو د مستوى اإلحيدِّ -

 ية.اإلجتماع

 الجهات الطالبة على خدمات المختص اإلكتواري: المطلب الثاني

م هناك جهات و أطراف عديدة تطلب خدماهت نّ إف ،نيمن خالل املهام السابقة اليت يضطلع هبا اإلكتواري     

ني، خدمات اإلكتواريات متثل املصدر األكثر طلبا على نظمة التقاعد و التأمينأ، فوتستفيد من معارفهم و خرباهتم

نظمة أو على إدارهتا باحرتافية لضمان مزيد من ذلك لتمتعهم بقدرات على إثبات السالمة املالية هلذه األو 

الشركات  نأنظمة. كما سبني فيها، و يشكل اإلكتواريون ركيزة أساسية إلدارة املخاطر يف هذه األاملنخرطني املنت

و  خدمات اإلكتواريني لتطبيق املمارسات احملاسبية املقبولة عموما،إىل املدرجة يف األسواق املالية زادت حاجتها 

حتليالت و تقارير مالية خاصة بأوضاع الشركات يف تلك األسواق و تقييمها ألغراض الدمج و  إلعداد

وعيتها و الفئات املستهدفة مات (حتديد املعدالت الضريبية و أنظمة ضريبية للحكو أإعداد  نأاالستحواذ. كما 

بتعظيم إيرادات الدولة مقابل لتكون أكثر كفاءة و فعالية مما يسمح ني جعلها تستعني خبدمات اإلكتواريمنها) 

ن اجلهات اليت تطلب خدمات إأخرى. و بصفة عامة ف إعطاء مزايا ضريبية لألفراد و الشركات يف أحيان

 اإلكتواريني هي :

ستشارية و الرقابية (مثل اجمللس و اهليئات اإل اهليئات احلكومية و الوزارات (مثل الصحة و السكن و املالية)-

 الوطين للمحاسبة).

 مني اخلسائر).على احلياة و تأ شركات التأمني التجاري ( فرع التأمني-

 البنوك.-

 ستشارات و اخلدمات.مكاتب اإل -

 اجلامعات لغرض تدريس العلوم اإلكتوارية و البحث فيها. -

 واقع المهنة اإلكتوارية في العالم و في الجزائر:  المطلب الثالث

، ففي الوقت الذي جند دوال إىل أخرىأخرى و من دولة إىل يتباين واقع املهنة اإلكتوارية يف العامل من بيئة         

د معاهد متخصصة فراد و وجو وم اإلكتوارية يف شكل مجعيات أو أصي عددا معتربا من املؤهلني يف العلحتُ 
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مثل دول   ُحتصي إّال عددا قليال ِجدا من اإلكتواريني ال، جند باملقابل دوًال لتدريسها كما يف أوروبا و أمريكا

 ال يزال أفراد جمتمعها مل يتعرفوا بعد على مهنة اإلكتواري و جماالت عمله.   أخرىاخلليج،  و 

 في العالم  كتواريةالمهنة اإل  واقع الفرع االول:

نتقل عددهم منذ تأسيس أول منتظم لعدد ممارسيها عرب العامل، فقد إ تتميز املهنة اإلكتوارية يف الوقت الراهن بتزايد

و فيما يلي بعض األرقام و النسب  ،20000ما يقارب  إىل  1995حىت سنة  1889مجعية إكتوارية سنة 

 . 1اليت تبني مكانة املهنة اإلكتوارية يف بعض الدول والقطاعات

، ℅60، و يعمل أغلبهم يف قطاع التأمينات بنسبة 2000إكتواري يف سنة  2000يف فرنسا، قارب عددهم  -

و يف البنوك  ℅08،يف اإلدارة بنسبة ℅12ستشارة بنسبة ،يف اإل℅13يف صناديق اإلدخار و التقاعد بنسبة 

 .℅06بنسبة 

، فهم ميثلون رنسا، و يتوزعون بشكل خمتلف عنهانقلوسكسونية، فقد ُقدِّر عددهم بضعف ما يف فيف الدول األ-

، يف إعادة التأمني ℅IARD(،3,1(يف ℅5,1ستشارة، يف اإل ℅46,5، و يف تأمني احلياة ℅37,4 نسبة

 .℅02أخرى بن  الصناعة و التعليم و قطاعات لكل م ℅01، يف القطاع احلكومي ℅04

خالل نصف القرن األخري للمنخرطني يف املهنة اإلكتوارية. و قد مت  ℅06يف أمريكا، ُسِجلت زيادة منو مبعدل  -

كمهنة أوىل يُفضُل ممارستها و دراستها يف 2010يف سنة  job searchإختيارها حسب دراسة بواسطة موقع 

ا على معايري بيئة العمل، الدخل، توقعات التوظيف، املتطلبات البدنية و اإلجهاد. و يف أمريكا، و ذلك بناءً 

نتشار متزايد خاصة مع توجه شركات التأمني العاملية حنو السوق هي يف إ فضلة، وعترب خامس وظيفة مُ تُ الصني 

 . 2الصينية وتوسعها

أخرى يف اخلليج من حيث عدد املمارسني للمهنة إىل ختتلف مكانة املهنة اإلكتوارية من دولة يف دول اخلليج،  -

غلب دول العامل، ُيشرتط على شركات التأمني و صناديق الحيات املمنوحة هلم، فعلى غرار أمن حيث الص و

درهتا على و قُ وضعها املايل احلايل و املستقبلي التقاعد تقريرا دوريا ُمصادق عليه من طرف خبري إكتواري حول 

نتجات مني املخاطر و تسعري ماإلحتفاظ بنسب معينة من مبالغ تأ اهتا املستقبلية و جدوى حدودحتياجتلبية إ

                                                           
1Eric messaoudi ,les metiers de l’actuariat et des etudes statistiques,L’Observatoire de l’evolution des metiers de 
l’assurance, France, fevrier 2000,p09,disponible sur le site :www.metiers-assurance.org, consulté le :02-03-2017. 
2 www.beanactuary.org, consulté le 09-12-2016. 
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كرب عدد من ما يتعلق بتوزيعهم يف دول اخلليج، فإن أو في ستثمارية للشركة.التأمني ومراجعة السياسة اإل

املعترب للشركات األجنبية إىل التواجد ، و يعود السبب يف ذلك  دولة اإلمارات العربية املتحدةاإلكتواريني يتواجد يف

جاذبية بيئة إىل ، باإلضافة لفة اليت تطلب خدمات اإلكتوارينيو الشركات متعددة اجلنسيات يف قطاعات خمت

جمال النشاط األساسي تبعها دولة البحرين اليت ميثل قطاع التأمني فيها ، و تَ عمال فيها مقارنة بالدول األخرىاأل

يف  ن املتتبعني يعتربون هذا العدد قليل جدامعلومات عن عددهم يف دولة قطر، فإعدم توفر  . ومعلإلكتواريني

 . 1الدول املعنية تكوين جيل من املتخصصني املقيمني لتجنب مشكل إقامتهم مستقبال ب منو يتطل اخلليج 

 في الجزائركتوارية المهنة اإل  واقع الفرع الثاني:

تاريخ العلوم اإلكتوارية يف اجلزائر يُعترب حديثا ِجدا، حيث خترجت أول دفعة ُمكونة يف ختصص األكتياريا سنة  نّ إ 

، و قد لعب هذا )UAR(من خالل مشروع مشرتك بني االحتاد اجلزائري للمؤمنني و معيدي التأمني  1998

لوم و التكتولوجيا بباب الزوار، و قد ُوِظف مجيع األخري دورا مهما يف هذه العملية بالتعاون مع جامعة اجلزائر للع

، 2007 إىل  2005، مث تَبعتها دفعة ثانية َتكوََّنت من سنة 2000خرجيي الدفعة يف ميدان التأمينات يف سنة 

. و من جانب تشريعي، فقد َمنَح املشرع اجلزائري  تعريفا لإلكتواري و ِنظاًما خاًصا به 2011ودفعة ثالثة يف سنة

)statut  املتعلق بالتأمينات ،و إعتربه خبريًا  2006فيفري  20الصادر يف  06-04) من خالل القانون رقم

و مع مرور الوقت تَغريَّ واقع املهنة اليوم و شهد حتسنا على الرغم  .2يف جماله، و ميكنه ممارسة مهنته حلسابه اخلاص

عدد كبري من  إىل ، ِممَّا أثَّر َسلًبا على عدم وصول املوضوع بأمهية املهنة و التخصص فيها يامن ِقلَّة اإلهتمام إعالم

لبعض مؤسسات التنظيمي جهة نظر تنظيمية أصبحت ُتصنف كإدارات يف اهليكل أفراد اجملتمع. و من وِ 

، صالحيات أكرب يف مؤسساهِتم، و أصبح ُتسند لإلكتواريني مسؤوليات و التأمينات، وهو إعرتاف ُمستحق وُمهم

 اآلخر منهم يعملون حلساهبم اخلاص يف مكاتِب خربة.و البعض 

 القيمة اإلكتوارية و بعض تقنياتها في المؤسسات المبحث الثالث:

، و ُيستعمل هذا املصطلح نقدي مستقبلي مرجح بإحتمال حدوثهق إسم القيمة اإلكتوارية على كل تدفق يُطلَ     

 .تقنيات خمتلفة لتحديدهاطلب و تت بصفة واسعة يف جمال التأمينات و التقاعد.

                                                           
 ،  متاح على املوقع 2013، ة اخلليجيف منطق ، اخلرباء اإلكتواريون ديبو اجايب  1

www.insurance4arab.com/blog_post354.html :، 2016-09-13  اطلع عليه يوم. 
2 Barkat Med elamine, l’actuariat en algerie : radioscopie d’un metier prometteur, disponible sur le site : 
www.cnas.dz , consuté le 04-09-2016. 

http://www.cnas.dz/
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 بها المرتبطةمفهوم القيمة اإلكتوارية و المصطلحات األخرى المطلب األول: 

يتميز مصطلح القيمة اإلكتوارية بأنه غري مألوف لدى الكثريين،و يُقصد به تعديل قيمة تدفق نقدي معني 

 اهليئات و ختص ِعّدة جماالت.و تعتمد عليها العديد من  بإحتمال حدوثه مع حتيينه يف تاريخ تقديره،

 مفهوم القيمة اإلكتواريةول: الفرع األ 

اب القيمة ، تتضمن حسلتقدير وضعية مالية لنظام تقاعد خدم عادةستَ ، تُ ة هي قيمة رياضيةالقيمة اإلكتواري  

ل و مستخدميهم عمااألالية للمنافع املستحقة للمشرتكني، والقيمة النقدية احلالية إلشرتاكات أصحاب احلالنقدية 

حتماالت الوفاة لدى املتقاعدين و النشطني حسب شرائحهم العمرية (أجراءهم)، مع أخذ بعني اإلعتبار إل

 . فالقيمة اإلكتوارية لتدفق نقدي معني تُعربِّ 1نسحاب من العمل ومستوى األجور و الفوائدومعدالت العجز و اإل

 ا يف تاريخ حسابه.ُحمينً حتمال حتُققه و عن قيمة هذا التدفق ُمرجحاً بإ

سنة لشخص 60سن حالة البقاء على قيد احلياة يف ، قابل للدفع فقط يف Cكان لدينا رأس مال   إذا، فمثال    

 :2ن القيمة اإلكتوارية هلذا املبلغ هيإ، ف%2، مبعدل خصم سنة40عمره احلايل 

Valeur actuarielle = C × probabilité de survie × ( 1+0.02 )(60-40) . 

و ، PS = Lx+n / Lx عنها بالعالقة :عربَّ ، و يُ (اجلداول اإلكتوارية) و تستخرج إحتمالية البقاء من جداول احلياة

  .40عدد األحياء يف سن   /60يف هذا املثال تُعطى بنسبة عدد األحياء يف سن 

 لقيمة اإلكتواريةاعالقة بالمصطلحات ذات الالفرع الثاني:  

كاجلداول اإلكتوارية و اخلربة اإلكتوارية و الفائض اإلكتواري  يرتبط بالقيمة اإلكتوارية جمموعة من املصطلحات   

 .3و العجز اإلكتواري واخلطر اإلكتواري و غريها، و اليت نُوضُِّحها يف اآليت

 الجداول اإلكتوارية-1

و ذلك  ،احلياة لشرائح خمتلفة من األعمارقع) هي جداول إحصائية ُمنظمة يف سطور و أعمدة تُبني أمل (تو     

، كما يـَتِّم يف ة من واقع التجربة، وسوابقهم العائلية. و تـُعَُّد هذه اجلداول اإلكتواريعلى أساس أعمارهم احلالية

                                                           
1 http// :definition.uselegal/com/a/actuarial value ,consulté le 17-09-2016. 
2 www.spac-actuaries.fr/ valeur actuarielle. consulté le 15-09-2016.   
3  www.uselegal.com ,  2016-09-09اطلع علیھ بتاریخ   

http://www.spac-actuaries.fr/
http://www.uselegal.com/
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باإلعتماد على بيانات اإلحصاءات العامة للسكان أو  ا خلصوصيات كل جنس،غالب دول العامل إعدادها وفقً 

، جداول كجداول احلياة  ، و هلا ُمرادفات أخرى1على البيانات املستخرجة من ِسجِّالت شركات التأمني باإلعتماد

 الوفاة...اخل. و تأخذ اجلداول اإلكتوارية شكل مصفوفة، و تتضمن البيانات اآلتية:

 

 ).جزء: شكل و حمتوى جدول احلياة (03الجدول

 

Xالعمر: lx األحياء عند:

 xالعمر 

dx املتوفني يف:

 xالعمر 

qx احتمال:

 )qx/lxالوفاة (

px احتمال:

 )qx-1البقاء (

ex التوقع:

 الرياضي

10 100000 408 0.00408 0.99592 50.257 

11 99592 369 0.00370 0.99630 59.460 

12 99223 346 0.00347 0.99653 48.643 

 مصر، املكتبة العصرية للنشر والتوزيع، اخلطر و التأمني،-ابراهيم حممد مهدي، التأمني و رياضياته :المصدر

  .235، ص2010

املتعلقة  و على أساس اجلدول السابق، يـَتِّم إستخراج الرموز احلسابية مبعدل خصم معني (معدل خصم حيوي )  

 . ات املعاشات على إختالف أنواعهابدفوع

 اإلكتواريةالخبرة -2

يدة بأسس وتتطلب معرفة ج إستغالل البيانات التارخيية املتعلقة مبوضوع ما، تقوم اخلربة اإلكتوارية على  

 ،الرياضيات و اإلحصاء و التسيري و املالية و القانون

 )excédent actuariel(و العجز) اإلكتواري ( الفائض-3

لتزاماته تتجاوز إو عوائدة عن الوضعية اليت تكون فيها أصول نظام (تقاعد مثال )   الفائض اإلكتوارييُعربِّ      

 ي عندما يكون اخلصم اإلكتواريقدرة (تكون عموما طويلة)، أاحلالية و املستقبلية املنتظرة خالل فرتة مالية مُ 

 عجز إكتواري. حالة سمى وعكسه تُ  صل النظام.ة ألصغر من القيمة اإلكتواريأ

                                                           
 . 235، ص 2010، مصر ، التامني،املكتبة العصرية للنشر والتوزيع اخلطر و-، التامني و رياضياته ابراهيم حممد مهدي  1
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 ر اإلكتواري الخط-4

ينشأ اخلطر اإلكتواري عندما يتم اإلستناد من طرف اإلكتواريني على فرضيات غري صحيحة يف تقدير      

حتمل شركات التأمني لنفقات فيزيد  عدل تكرار عدد احلوادث،من مُ  لُ يُقلَّ  أن إيرادات أو نفقات مستقبلية، مثل

   دومنا تُقابُلها عوائد إستثمار مناسبة لتغطيتها.تقاعدية قرار رفع يف املزايا ال، أو نتيجة إةغري ُمتوقعَ 

 العلوم اإلكتوارية في المؤسسات تطبيقاتبعض المطلب الثاني: 

، وجندها بشكل خاص يف اجملاالت و إجتماعية خمتلفة طبق تقنيات العلوم اإلكتوارية يف ميادين إقتصاديةتُ     

ق ذات التقنيات اإلكتوارية التقنيات اإلكتوارية احملضة كاإلحصاء.كما ُتطبَ دخار و الصحة، ، اإل: التقاعد1اآلتية 

ستشارة ملكاتب اخلربة احملاسبية و حمافظي إىل خدمات اإلالتأمينات، باإلضافة من قبل البنوك، مؤسسات 

ت هذه احلسابات و مكاتب احملاماة املتخصصة يف القانون اإلجتماعي و قانون العمل.و تتضح تطبيقات تقنيا

 العلوم يف بعض اجملاالت كما يلي.

 مجال التأمينات الفرع األول :في

قرتن عمل اخلرباء اإلكتواريني بقطاع التأمني بشكل وثيق، فهو يسمح بتصميم و َعرِض منتجات ُتساعد إ     

تسعري و تقدير إيرادات ، فالعلوم اإلكتوارية يُعتمد عليها يف املخاطر اليت يواجهو�ا األفراد و الشركات يف إدارة

ففي فرع التأمني على احلياة مثال، تتداخل  ،ية، و حتليل رحبيتها و مردوديتهاخمتلف اخلدمات و املنتوجات التأمين

التحفظ و  إىل املفاهيم اليت تعين مبادئ العلوم اإلكتوارية كالقيمة الزمنية للنقود و األحداث العشوائية باإلضافة 

نه جيب إكون اخلدمات التأمينية تُعترب يف غالبيتها عقود ف. و لِ ونية و التنظيميةاإلجراءات القان اإللتزام باللوائح و

غ رياضية و إحصائية تستجيب و صي ذلك من خالل إعداد و إتباع مناذج يُؤخذ عنصر التنبؤ يف احلسبان، و أن

عتماد معدل حتيني و ُمعدل وفيات ني إى احلياة يتطلب من شركة التأمفتقدير إيرادات عقد تأمني معني عللذلك. 

حتديد األمل  إىل قيمته اإلكتوارية) إضافة  يكن من حتديد قيمته احلالية احملتملة (أو فرضيات أخرى  مناسبة للتمَ 

الذي يُفيد يف احلكم على سالمة  )𝛿𝛿حنرافها املعياري(إ) و تقدير  E( توقعها الرياضي الرياضي لنتيجة العقد

 العقود. 

                                                           
1 www.spac-actuaries.fr/ valeur actuarielle, Consulté le 15-09-2016. 

http://www.spac-actuaries.fr/
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 Ø) من العقود بسعر(قسط صايف) naن شركة تأمني على احلياة تبيع عدد (أو ُميكن أن يتضح ذلك بإفرتاض 

يف �اية  R. وعليه فنتيجتها الصافية Kلكل من بقي على احلياة يف السنة Cمقابل أن تدفع َمبلًغا َمالًيا قدره 

 : 1فرتة العقود تكون

                                                   Rna = na ×Ø × (1+i)k _C × Nv 

 و هو حدث عشوائي. kميثل عدد املؤمنني الباقني على احلياة يف السنة  Nvمعدل الفائدة ، و  iحيث 

أن كل  فرتاضإب )،Nv = p × na، أي : (  )(p = Nv / na ن إحتمال البقاء هو إف kلكن عند السنة

)، و أن هذه اإلحتماالت تكون مستقلة، و منه t=kاملؤمنني هلم نفس اإلحتمال أن يكونوا أحياء يف السنة (

الواِجُب َدفُعه من طرف املؤمن له عند اإلكتتاب هو الذي جيعل النتيجة الصافية   Øيكون قسط التأمني الصايف 

، أي  يكون ت املؤمن له يف �اية فرتة العقد مع إلتزاماللعقد َمعُدوَمة و تتساوى عنده إلتزامات شركة التأمني

Rna :معدوم ، أي 

na × Ø × (1+i)k _ C×Nv = 0 . 

                                                                                                                                أي أن :

C×Nv .    =na × Ø × (1+i)k   

 بقيمته ، جند قيمة القسط الصايف ُمعطاة بالعبارة اآلتية:                           pو بتعويض 

= C× Nv / (na × (1+i)k) = C× P ×(1+i)-k . Ø 

أخرى و هي تُؤَخذ من اجلداول اإلكتوارية اخلاصة هبذا  إىل إنَّ ُمعدالت احلياة يف الواقع ختتلف من فئة عمرية 

و ُتطبق بصفة نظامية، أي َمفروضة من هيئات الرقابة على شركات التأمني، فتسعري عقد تأمني على  الغرض،

احلياة الذي يرتتب عليه إلتزام شركة التأمني بدفع مبلغ مايل يف املستقبل هو عمل تنبؤي (تقديري) إذا  بقي 

 كما أنّ  يمة اإلكتوارية ملبلغ التأمني،الشخص املكتتب يف التأمني على قيد احلياة حىت �اية العقد، و هي الق

                                                           
1 Renaud Bourlés, introduction à l’actuariat, pp 08-16, disponible sur le site: renaud.bourlés.perso.centrale-
marseille.fr/cours/actuarial_science,visité le 25-02-2017. 
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 provisions( ثل ما يُعرف باملؤونات الرياضيةالقيمة اإلكتوارية ميالفرق بني القسط التجاري و 

mathématiques.(  ّالتحميالتالتجاري هو جمموع القسط الصايف و القسط  حيث أن 

)chargements(. َدفُعها من طرف شركة التأمني للمؤمن له تمل من جهة أخرى تكون تكلفة التأمني احملُ  و

 فة بدالة كثافة إحتمالية كما يلي:رَ عَ مُ 

XI =     C (1+i)-k          pour  p = ( lx+n / lx). 

             0                     pour   (1-p) = (1-( lx / lx+n)).     

    هو:  E(xi)و يكون األمل الرياضي 

∑  pi xi𝑖𝑖=𝑛𝑛
1  = C× (1+i)-k × p + 0 × (1-p) = C× (1+i)-k × p.  =E(xi)    

 و ،الكبرية و هذا ما يتطابق مع قانون اإلعداد .Øاألمل الرياضي لتكلفة التأمني تساوي القسط نفسه  أنّ أي 

من  kاحلياة بعدد  قيد حتمال البقاء علىإو ب من قبل شركة التأمني، الفائدة املطبقمبعدل  تكلفة التأمني ثرأتت

  .للفئة العمرية املعنية كتتاب يف العقدالسنوات عن سنة اإل 

دد الذي بدوره حيُ  ،v(x)هو جذر التباين واحد للتأمني على احلياة   لعقد 𝛿𝛿(𝑥𝑥)املعياري  حنرافويكون اإل

 :اآلتيةبالعالقة الرياضية 

V(x) = E(xi
2) – ( E(x) )2 . 

 حنراف املعياري لعقد تأمني واحد هو:، جند اإلو بتبسيط هذه الصيغ

𝛿𝛿 (xi) = C× (1+i)-k × � 𝑃𝑃 (1 − 𝑝𝑝)  

 هو: E(x)، يكون األمل الرياضي للعقود التأمينية أمني متماثلة و مستقلةعقد ت nجل و من أ        

E(x) = n Ø = n ×C× (1+i)-k × p.    

 𝛿𝛿 (x) = C× (1+i)-k            :ا املعياري يكون ُمعَطى بالعبارةحنرافهإوأن  

×�𝑛𝑛 𝑃𝑃 (1 − 𝑝𝑝) 
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تسعري َجيِّد لألقساط، و منه جناح دََّل ذلك على  امَ لَّ ، كُ غرياا كان اإلحنراف املعياري للنتيجة صَ مَ لَّ حيث أنَّه كُ 

 عملية التأمني .

ِقلَّة خماطر  إذ ُكلَّما كان صغريا  ُكلَّما َدلَّ ذلك على ،خماطر التسعري ) من جهة أخرىICكما يبني جمال الثقة (

 مثال  بالعبارة: ℅95و يُعطى هذا األخري عند نسبة  التسعرية و ُكلَّما َكبـَُر اجملال ُكلَّما إزدادت خماطر التسعري.

 ].𝛿𝛿 (x)2+E(x) ،𝛿𝛿 (x)2-E(x) [IC95℅ =   

ة للعلوم اإلكتواريو ميكن توضيح فكرة تطبيق هذه املفاهيم اإلحصائية و الرياضية يف التأمينات على احلياة كمجال 

آخرين، إكَتَتب لدى شركة تأمني على  10000سنة من بني 40، نفرض أن شخصا ُعمرُه احلايل باملثال التايل

 ) سنوات أخرى ،k=8)، إْن هو بَقَي على احلياة لفرتة (C=100000احلياة لَيتحَصَل على  مبلٍغ مايل قدره (

 =p= lx+k/ lx = l48 / l40( اإلكتوارية ُوِجَد أنَّ .ومن اجلداول ) ℅i3,5=(ُمعدل الفائدة هو  و

0,9865.( 

ه طالب دفعَ يَ  أنتكون متثل قيمة القسط الواجب  )ةقيمتة اإلكتواري(ومنه فالقيمة احلالية احملتملة ملبلغ التأمني

 و هو: التأمني اليوم،

Ø = C p (1+i)-K = 100000 (1,035)-8 (0,9865)= 74915,95. 

 و األمل الرياضي لنتيجة العقود هو: -

E(X) = n Ø = 10000 × 74915,95 =74915950. 

 و اإلحنراف  املعياري لتكلفة الُعقود هو:

𝛿𝛿 (x) = C× (1+i)-k × �𝑛𝑛 𝑃𝑃 (1 − 𝑝𝑝).  

          =100000 (1,035)-8 ×�10000 × 0,9865(1 − 0,9865). 

            =876380,34.  

 يف اجملال اآليت: اً حمصور ℅IC95 )( ℅95الكلية للعقود التأمينية عند و يكون جمال الثقة للتكلفة 
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. ]𝛿𝛿 (x)2+E(x) ،𝛿𝛿 (x)2-E(x) [ ICR95℅R = 

.]749159500 − 2(876380,34), 749159500 + 2(876380,34) [= 

.]747406739,32 ;  750912260,68 [=   

 األقساط ُمقيمة بشكل سليم. ، أي أنالتأميناتة خماطر التسعري بالنسبة لشركة لَّ  عن قِ عربِّ صغري يُ الو جمال الثقة 

 يف جمال التأمينات يف: و بصفة عامة يساهم اإلكتواري

، حساب املؤونات اإلجتماعية و التقنية و تقدمي عدالهتا، تقدير مُ تصميم منتجات (خدمات تأمينية) و تسعريها-

جراء حتاليل ، و إفظة) و حتضري التقارير املاليةتوصيات فيما يتعلق بإسرتاتيجية التمويل و السيولة و التوظيف (احمل

 .مالية ديناميكية هلا

 في مجال مالية المؤسسةالفرع الثاني: 

ُيسِهم املختص اإلكتواري يف َدعِم قرار إدارة مؤسسته يف املفاضلة بني املشاريع اإلستثمارية اليت ُتطرَُح أَماَمها      

اَلة على أفضلية مشروع ُمعني أو خطورته بناًءا على  يف ظل بيئة غري مؤكدة، و ذلك من خالل إبراز املؤشرات الدَّ

اُحملتملة وكذلك تـََبايُِنها، كما ُيسِهم اإلكتواري يف تسيري أصول و خصوم  حتديد األمل الرياضي لتدفقاته النقدية

 مؤسسته بتقدير فرتة األسرتداد و حتليل احلساسية و إدارة املخاطر املالية.

 تقييم االستثمارات في بيئة عدم التاكدالفرع الثالث: في 

هو ما جيعل متخذي القرار ري مؤكدة متغريا عشوائيا، و  بيئة غمتثل التدفقات النقدية املستقبلية لإلستثمارات يف     

، و ههم من تقدير اإلستثمار األنسب ذو اإليراد األكرب و اخلطورة األقل إلختيار دوات متُكنُ أليف حاجة ماسة 

كتوارية و حتليل يف بيئة عدم التأكد على تقنيات إ ألجل هذا تستعني املؤسسات اإلقتصادية يف إختيار استثماراهتا

. و من بني ما يعتمد عليه متخذي القرار يف هذا دراج عامل التحينيتقوم على مبادئ إحصائية و رياضية مع إ

حيث يُفيد األول يف ،V(VAN)  هاتباينو  E(VAN( للقيمة احلالية الصافية األمر جند معيار األمل الرياضي

و يُفيُد الثاين يف تقدير املخاطر املتعلقة باملشروع ، فضل يف بيئة إحتمالية غري مؤكدةاُحلكم على مردودية املشروع امل

يف املستقبل َشكََّل ُصلَب إهتمام العلوم اإلكتوارية من خالل العمل شطتها املراد تنفيذه. فإستمرار املؤسسات يف أن

 على تطوير أدوات وطُرق تعمل على تقليل املخاطر اليت تواجهها املؤسسات.
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لعلوم اإلكتوارية يف جمال تقييم و إختيار اإلستثمارات يف بيئة عدم التأكد من و ُميكن تبسيط فكرة إستخدام ا

 :1بعرض املثال التوضيحي اآليت و حتليلها كمتغري عشوائي خالل تقدير التدفقات النقدية املستقبلية احملتملة

ون و 100ُمقدرا ب  I0الذين هلما نفس مبلغ اإلستثمار األويل  I2و  I1بفرض لدينا املشروعني اإلستثماريني 

 املبينة يف اجلدول املوايل.و احتماالت حدوثها ، و املعرفني بالتدفقات املالية  %10مبُعدل فائدة 
 I2االستثمار  I1االستثمار  املشروع

 
 السنوات

 السنة الثانية السنة االوىل  السنة الثانية السنة االوىل 

املبالغ 

Ci 

إحتمال 

  p(ci)التدفق

املبالغ 

Ci 

إحتمال 

  p(ci)التدفق

 املبالغ 

Ci 

إحتمال 

  p(ci)التدفق

املبالغ 

Ci 

إحتمال 

  p(ci)التدفق

30 

62 

90 

0.3 

0.5 

0.2 

50 

80 

100 

0.4 

0.4 

0.2 

60 

70 

80 

0.3 

0.4 

0.3 

50 

60 

70 

0.4 

0.3 

0.3 

األنسب هلا يف ظل و من بعد ذلك إختيار األفضل للمؤسسة و  اخلطر، و لتقييم املشروعني من حيث املردودية و

، فإن ciاليت تُعترب متغري عشوائي مرتبط  بإحتمال تدفق املبالغ  تدفقات املستقبلية املبينة سابقامال حدوث الـتحإ

 حساب كل من األمل الرياضي و اإلحنراف  املعياري للمشروعني املفرتضني ، وجند:إىل املؤسسة حتتاج 

 بالنسبة للمشروع األول: -

E(VAN1) =E(C1) (1.1)-1 +E(C2) (1.1)-2 –I0……………(1) 

                                                                                                مع العلم أن :

1

( )
n

i i i
i

E C PC
=

= ∑ 

 و أن :

V(VAN1) = v(c1)(1.1)-1)2 +(v(c2)(1.1)-2)2 …………....(2)              ( 

                   

             =v(c1)(1.1)-2 +v(c2)(1.1)-4 .                                         

 .هو موضح يف اجلدول اآليتكما    I1و نبسط حسابات الصيغ السابقة و نلخص نتائج املشروع األول 
 

                                                           
.332ص ،2006 ، االردن املالية،دار وائل للنشر، دارةاإل-التسيري املايل ، الياس بن ساسي و يوسف قريشي  1  
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C1
2 p(c1) C1

2 C1 p(c1) P(c1) C1  

 
C1 

 

1080 
1960 

1920 

3600 
4900 

6400 

18 
28 

24 

0.3 
0.4 

0.3 

60 
70 

80 
C1

2p(c1)=4960∑ / E(C1)=70 / / 

C2
2 p(c2) C2

2 C2 p(c2) P(c2) C2 C2 

 
 

 
 

1000 

1090 
1470 

2500 

3600 
4900 

20 

18 
21 

0.4 

0.3 
0 .3 

50 

60 
70 

C2
2p(c2)=3550∑ / E(C2)=59 / / 

 هو: V(c1)منه يكون التباين و ، E(C1)=70 لدينا من اجلدول

V(c1)= 4960-(70)2=60.  

 هو:V(c2) ، و منه يكون التباينE(c2)  =59وكذلك لدينا 

V(c2)=3550-(59)2=69. 

 V(VAN1)وتباينه  I1للمشروع األول E(VAN1) يكون األمل الرياضي للقيمة الصافية احلالية عليهو  

 على الرتتيب:) مها 2) و (1ِطبًقا للعالقتني (𝛿𝛿 (VAN1)وكذلك إحنرافها املعياري

E(VAN1) =70(1.1)-1 + 59(1.1)-2 -100 = 12.40. 

𝑉𝑉(𝑉𝑉𝑉𝑉𝑉𝑉1) =60(1.1)-2 + 69(1.1)-4 =96.71. 

  هو: 𝛿𝛿 (VAN1)و يكون اإلحنراف  املعياري 

𝛿𝛿(VAN1) = �V(VAN1)   = √96.71 = 9.83. 

 ملخصة يف اجلدول املوايل:، جند النتائج I2تباع نفس الطريقة و إجراء نفس العمليات بالنسبة للمشروع الثاين و بإ
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C1
2 p(c1) C1

2 C1 p(c1) P(c1) C1  

 
C1 

 

270 
1922 

1620 

900 
3844 

8100 

09 
31 

18 

0.3 
0.5 

0.2 

30 
62 

90 
C1

2p(c1)=3812∑ / E(C1)=58 / / 

C2
2 p(c2) C2

2 C2 p(c2) P(c2) C2 C2 

 
 

 
 

1000 
2560 

2000 

2500 
6400 

10000 

20 
32 

20 

0.4 
0.4 

0 .2 

50 
80 

100 
C2

2p(c2)=5560∑ / E(C2)=72 / / 

 .V(c1)=3812-)58(2 =448منه يكون التباين  و ، E(C1)=58 لدينا من اجلدول 

 .V(c2)=5560-)72(2 =376،و منه يكون التباين E(c2)  =72وكذلك لدينا 

وكذلك V(VAN2)وتباينه  I2للمشروع الثاين E(VAN2) و منه يكون األمل الرياضي للقيمة الصافية احلالية

 ) مها على الرتتيب:2) و (1ِطبًقا للعالقتني (𝛿𝛿 (VAN2)إحنرافها املعياري

E(VAN2) =58(1.1)-1 + 72(1.1)-2 -100 = 12.23. 

𝑉𝑉(𝑉𝑉𝑉𝑉𝑉𝑉2) =448(1.1)-2 + 376(1.1)-4 =627.06. 

 ، حيث:𝛿𝛿 (VAN2)و يكون اإلحنراف  املعياري للمشروع الثاين هو

√(𝑉𝑉(𝑉𝑉𝑉𝑉𝑉𝑉2) = 25.04=  𝛿𝛿 (VANR2R) 

و منه ميكن القول أن العلوم اإلكتوارية تُِتيح للمؤسسات إمكانية تقييم املشاريع من حيث املخاطرة و التدفقات 

املستقبلية و املفاضلة بينها يف بيئة عدم التأكد، و ذلك بتوظيف املفاهيم اإلحصائية كاألمل الرياضي واإلحنراف  

، و بناًءا على نتائج اجلداول السابقة، َجنُد األمل الرياضي للتدفقات املعياري و اإلحتماالت، و يف مثالنا هذا
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 61 

املعرب عنه  I2املعياري (تباين) للمشروع الثاين  قاربني ِجًدا، إالَّ أن اإلحنرافالنقدية املستقبلية للمشروعني مت

يَدُل على أن املشروع ، و هذا األول) أكرب من اإلحنراف  املعياري للتدفقات النقدية للمشروع 𝛿𝛿 (VAN2)ب(

) لتحقيق إيرادات مالية I1، و بالتايل يكون من األفضل للمؤسسة أن ختتار املشروع األول (طر عاليةالثاين ُذو خما

                                                                     .خماطره العالية من جهة  أخرى صافية مماثلة لتلك املُتَخلى عنها من املشروع الثاين و لَِتجنبِ 

 )GAP/ALM(في تسيير االصول و الخصوم الفرع الرابع: 

اءات األجر  على جمموعة التقنيات و عربِّ مني احلياة) يُ و اخلصوم يف املؤسسات (كشركات تأ إن تسيري األصول     

 الذي يُعظم ثروة املؤسسة ويُقلِّلُ اليت تسمح للمؤسسة بالتنبؤ و مراقبة وتعديل أصوهلا وخصومها بالشكل املناسب 

 ، و اليت تسمح هلا بالتكيف املستمر مع ظروف السوق و سلوكات املؤمنني لديها.من خماطر معدالت التوظيف

اليت تسمح هلا  حتديد تشكيلة أصوهلا املثلى(ذات مردودية و قليلة املخاطرة)،إىل فشركات تأمني احلياة تسعى 

نني لديها اليت تتميز بعنصر العشوائية (إحتمال البقاء على احلياة و إحتمال مَ ؤَ مبواجهة آجال إستحقاقات امل

الوفاة) و جتنبها مشكلة السيولة، و تتمكن من تقدير حالة الفائض اإلكتواري أو العجز اإلكتواري يف فرتة معينة 

و التقاعد) تتجاوز (أ نظام التأمني عن احلالة اليت تكون فيها أصول عربِّ من حياة النظام، فالفائض اإلكتواري يُ 

،  و لتتمكن هذه 1بقيمة مالية ُحمددة إلتزاماته احلالية و املستقبلية، أي تتجاوز الدفوعات  املستقبلية للمنافع

 la) و احلساسية (Dالشركات من تسيري أصوهلا و خصومها تتبع مؤشرات خمتلفة منها فرتة اإلسرتداد (

sensibilité Sرب مجيعها مفاهيم مالية بعالقة بالقيمة احلالية للتدفقات النقدية، و صيغها الرياضية ) ، اليت تُعت

 :2تُعطى على الرتتيب كما يلي

 سرتداد:فرتة اإل-

D = ( ∑ k (Fk / (1+i)-K ) / VA(i)………………………………..(1). 

  هي القيمة احلالية للتدفقات النقدية VA(i)، و kهو التدفق النقدي يف الفرتة  Fkهو الفرتة ، و  kحيث 

فبإعتبار أن شركات التأمني على احلياة تتعامل يف العقود طويلة األجل،  . k1 ،k2...knيف األزمنة  iلألصل

 بعد مرور فرتة زيادة فرتة اإلسرتداد، و منع حق إعادة الشراء إّال  إىلفهي تواجه خماطر معدالت التوظيف باللجوء 

 معينة.

                                                           
1 www.uslegal.com, consulté le :22-09-2016. 
2 Emmanuelle scheid, theorie de l’assurance-vie, gestion actif-passif,8éme partie, disponible sur le site : 
assuranceviedauphie/cours, consulté le 04-01-2017. 

http://www.uslegal.com/
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ة للتغري يف فرضيات حساهبا، كالتغري يف معدل ية و هي تُعربِّ عن التغري يف التدفقات النقدية نتيجاحلساس-

 و تُعطى بإحدى العالقتني اآلتيتني: الذي قد يكون ثابت أو متغري، ،الفائدة

S= 1
𝑉𝑉𝑉𝑉(i)

× (𝛿𝛿 𝑉𝑉𝑉𝑉(𝑖𝑖)/ 𝛿𝛿( 𝑖𝑖)  .يف حالة َتغريُّ ُمعدل الفائدة 

 )2.....(الفائدة............. يف حالة ثبات معدل   k (Fk / (1+i)-(K+1) ) / VA(i) -∑ ) = Sو أ

 .D=-S(1+i) ن أ) ينتج عنهما 2) و (1والعالقتني (

 تُعطى بالصيغة الرياضية اآلتية: iألصل Fkر بأن القيمة احلالية لسلسلة تدفقات نقدية كما نُذكِّ 

VA(i)=∑k=1(FK /(1+ik)k........................................................)......3( 

 عطاء املثال اآليت:تطبيق هذه املؤشرات يف تسيري األصول و اخلصوم بإ كيفية  حيضتو و ميكن  

 ) ُحيقق التدفقات النقدية وفق اجلدول املبني التايل:iلنفرتض أن َسَنًدا ما (
 k 1 2 3 4 5 6 7 8السنة 

 FK 5,125 5,125 5,125 5,125 5,125 5,125 5,125 105,125التدفق 

 .℅5,21و أن ُمعدل السوق هو 

و بتطبيق العالقة رقم . VA(i)حساب  إىل حنتاج  Sو احلساسية  Dو جند أنه حلساب كل من فرتة اإلسرتداد 

 ) جند:3(

VA(i)=∑k=1(FK /(1+ik)k=∑(5,125/1,05211+ ...+5,125/1,05218)=99 ,46 . 

 : Sو احلساسية  Dفرتة االسرتداد  إلستخراج كل مننستعني باجلدول املوايل و 
 k 1 2 3 4 5 6 7 8السنة

VAik 4,871 4,630 4,401 4,183 3,976 3,779 3,592 70,024 

k×VAiK 4,871 9,260 13,203 16,732 19,880 22,674 25,144 560,192 

 و منه جند:

D = ( ∑ k (Fk / (1+i)-K ) / VA(i)  = ∑ (K× VAK ) / VA(i) . 

                          = (671,956 / 99,46) = 6,756 

 وفقا للعالقتني السابقتني هي: Sو تكون احلساسية 

S = (-D/(1+i)) = (-6,756/1,0521) = -6,422 . 
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حصائية  لَتوُقع ومواجهة خمتلف وظيف هذه العالقات الرياضية و اإلو تستفيد مؤسسات التأمني على احلياة من ت

كانت القيمة ية األصول للخصوم تكون تامة إذا  ، فتغطات النقدية احملتملةثري على التدفقا تأالسيناريوهات اليت هل

، VAa>VAPاحلالية للتدفقات النقدية لألصول أكرب من القيمة احلالية للتدفقات النقدية للخصوم ،أي تكون 

 الئمة. حدث العكس فتكون مؤسسة التأمني يف وضعية غري م إذاا أمّ 

كان  مهيتها يف تسيري األصول و اخلصوم للمؤسساتو أتناول فكرة احلساسية يف هذا اجلزء من املوضوع  نّ إ

فصاح عن حساسية التغري فصاح عنها، و هي اإلاإل 19الدويل بغرض توضيح نقطة مهمة يوجب املعيار احملاسيب

 توارية اليت َمتَّ اإلعتماد عليها لتقييم اإللتزام. إلتزام نظام منافع حمددة نتيجة التغري يف الفرضيات االكيف 

 في تسيير المخاطر الماليةالفرع الخامس:   

خماطر متعددة تؤثر سلبا على نتائج إستغالهلا املُتوقَعة اليت  إىل تتعرض األنشطة اإلقتصادية للمؤسسات      

نقص مردوديتها، و يف حاالت أخرى تتسبب يف إفالسها، فإيرادات املؤسسة تتأثر باملعامالت اليت  إىل تؤدي 

جتريها هذه األخرية مع مورديها و زبائنها، و اليت تظهر يف التغريات اليت حتدث يف رقم أعماهلا يف خمتلف الفرتات. 

كم فيه يتغري حبجم املعامالت اليت ُجترى مع خمتلف فرقم األعمال ميثل يف هذه احلالة متغريا عشوائيا ال ميكن التح

 .األطراف األخرى

ففكرة التعامل مع املتغريات العشوائية اليت تُعترب إحدى مبادئ العلوم اإلكتوارية تسمح للمؤسسة املعنية      

املتغرية و بالتايل تقدير  ثر بالتغري يف التكاليف الثابتة وستغالل اليت تتأبتحديد جمال الثقة اليت ستقع فيه نتيجة اإل

رقم األعمال املتوقع خالل فرتة معينة، و تفيد الفكرة متخذي القرار يف املؤسسة من معرفة حجم خماطر 

املعياري لنتيجة اإلستغالل من غالل، حيث ميكنها حساب اإلحنراف اإلستغالل املُعربَّ عنه بتشتت نتيجة اإلست

 ) كما يلي:vخالل تباينها (

 نتيجة اإلستغالل هي الفرق بني اإليرادات و النفقات، و تُعَطى صيغتها بالعبارة التالية: نَعِرف أن

RE=α X –cfe.      ……………..(1). 

رقم األعمال و  Xهي هامش التغري يف التكاليف املتغرية، و ميثل  αهي نتيجة اإلستغالل، و REحيث أنَّ 

cfe .هي التكاليف الثابتة 
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 كما يلي:  V(RE)) ميكن إستخراج تباين نتيجة اإلستغالل 1ومن العالقة (

V(RE) = V(α X –cfe) . 

= V(α X) – V(cfe) = α 2 V(X) – 0 =  α 2 V(X) . 

 ساوييُ  يكون V(RE)الذي هو جذر التباين  𝛿𝛿 (RE)و منه فاإلحنراف املعياري لنتيجة اإلستغالل 

 )α × 𝛿𝛿 (X).(  املُعبَـُر عنه ستغالل أي أنه ُكلََّما  َكُرب اهلامش على التكلفة املتغرية ُكلََّما كان تشتت نتيجة اإل

املعياري لنتيجة اإلستغالل كبريًا. و هذا يسمح ملتخذي القرار يف املؤسسات اإلقتصادية مبعرفة و حتديد  باإلحنراف

 جمال ثقة نتيجة اإلستغالل بتطبيق  قوانني التوزيع الطبيعي لإلحتماالت، و يكون لديها:

]بأن تكون نتيجة اإلستغالل ترتاوح يف اجملال   %68نسبة - ]( ) ( ), ( ) ( )E RE RE E RE REδ δ− +. 

]أن تكون نتيجة اإلستغالل تقع يف اجملال  %95و نسبة - ]( ) 2 ( ), ( ) 2 ( )E RE RE E RE REδ δ− +. 

 في مجال المحاسبة و التدقيقالفرع السادس: 

ض بنود تتجلى التقنيات اإلكتوارية اليت يطبقها الشخص اإلكتواري يف مسامهته يف بناء النماذج املناسبة لتقدير بع

كمؤونات التقاعد و املؤونات التقنية يف شركات التأمني، و دعم مصلحة املراجعة الداخلية القوائم املالية للمؤسسة  

 (و اخلارجية بالنسبة ملكاتب الدراسات اإلكتوارية) يف التأكد من موضوعية فرضيات احلساب و صحتها.

 المحاسبة  في -1

ن املؤسسات بنود خمتلفة ُمقيَمة بطريقة إكتوارية إلرتباطها بإحتمال حدوث تتضمن القوائم املالية لكثري م     

تدفقات نقدية مستقبلية، مثل ما يتعلق األمر مبؤونات التقاعد واملزايا املشاهبة وتقدير املؤونات التقنية يف شركات 

إىل طرق أخرى للتقييم  لجوءيعين ال، كما نتائج اخلتامية للمؤسسات املعنيةلكل ذلك تأثري على ال و ،اتالتأمين

عجز طريقة التقييم بالتكلفة التارخيية هلذه البنود. فالتكلفة التارخيية و على الرغم من متيزها بسهولة تقييد عن 

 و ،بوثائق ومستندات تثبتها قرتا�او إالعمليات و األحداث اإلقتصادية اخلاصة باملؤسسة من طرف املهنيني، 

 أن اخلرباء و املختصني يرون قصورا و حمدودية يف هذه ، إّال لشخصي يف تقدير البنود احملاسبيةُخُلوِّها من التحيُّز ا

إىل  تشويه عرض ، فإمهال ظاهرة التضخم يؤدي ارالطريقة يف جمال التنبؤ ويف ظل التغري العام يف مستوى األسع
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 65 

يست مستقبلية هتم املستثمرين.  فهذه ، كما يُعاب عليها أ�ا تُعِرض معلومات ماضية و لبنود القوائم املالية

النقائص يف طريقة التقييم بالتكلفة التارخيية َمهَدت لظهور بدائل تقييم أخرى أكثر مالئمة كالتقييم بالقيمة 

املستثمرين من  اإلكتوارية اليت تتميز خباصية تنبؤية عالية من جهة، و تُوِفر معلومات تتعلق باملستقبل الذي يـَُهمُّ 

ختاذ قراراهتم بصورة سليمة، و متكنهم من إجراء م يف إ، مما جيعلها تليب حاجياهتم و تساعدهأخرى جهة

التحليالت املالية الالزمة للحكم على نتائج األعمال املستقبلية و التدفقات املالية احملتملة و بالتايل إختيار 

عتماد طريقة ايري احملاسبة الدولية أقر بإد جملس معنفع لتعظيم ثرواهتم. و يف الوقت احلاضر جناالستثمارات األ

التقييم اإلكتواري لبعض بنود القوائم املالية كمؤونات التقاعد و املزايا املماثلة يف املؤسسات اإلقتصادية يف إطار 

عتماد على فرضيات ضمنية داخلية و خارجية ومالية و دميوغرافية و و ذلك باإل، 19املعيار احملاسيب الدويل

فاهيم علوم أساسية أخرى كالرياضيات و اإلحصاء و القانون.فمؤونات التقاعد ُتكوَّن لتغطية األعباء بتوظيف م

فع هذه األداءات هلم املتولدة من إكتساب املستخدمني حلقوقهم يف التقاعد نتيجة لوجود إلتزام من املؤسسة بد

لعدة عوامل، األمر الذي يستوجب تقديرها ، غري أن مبالغ هذة املؤونات تُعترب غري مؤكدة و ذلك بعد تقاعدهم

وفًقا ألسلوٍب قائٍم على اإلحتماالت كإحتمال تواجد املستخدم يف تاريخ تقاعده و إحتمال الوفاة و معدل 

فإستعمال الطرق اإلكتوارية يف القياس احملاسيب فرضتها ضرورة احملافظة على رأس مال  .1...و غريها ارتفاع األجور

يتم حتديد القسط الواجب حجزه من األرباح  احملققة إلعادة استثماره أو لتجديد أصول املؤسسة  ،، فمثال2الشركة

ا على التدفقات النقدية املستقبلية احملتمل حدوثها، و اليت تقوم على فرضيات إكتوارية معينة، مبا يساهم يف بناءً 

 م.  من املخاطر اليت تواجهها مؤسسته لُ زيادة ثروة املسامهني ويُقلِّ 

 في التدقيق -2

قتصادي من خالل جتميع بياناته املتعلقة بإيراداته و نفقاته خالل احملاسبة بتلخيص نشاط أي مشروع إ هتتم    

غري مؤكدة، -ن حمدوديتها تظهر وتتأكد ملا  نَرَغُب يف متديدها على فرتات طويلة مستقبليةأفرتة مالية معينة، غري 

، فإجراء عملية تدقيق ألعمال شركات يف ظل غياب وثائق تثبتها مراجعة هذه البياناتو تَتَعَقُد معها عملية 

شخاص أو تأمني املمتلكات) يتطلب من املوارد البشرية املكلفة مبهام املراجعة الداخلية و تأمني األ( التأمني

 اإلكتواري ملختلف بنود القوائم املالية اخلارجية على َحدِّ سواء معرفة طرق التقييم احملاسبية املختلفة مبا فيها التقييم

                                                           
1 Charlotte Disle et autres, introduction  à la comptabilité, manuel et applications, édition dunod, paris, 2016, 
p354. 
2  Henniche Wahiba, présentation de la valeur financière de l’entreprise –du cout historique à la valeur 
actuarielle, p01, disponible sur le site : dspace.univ-km.dz, consulté le 11-02-2017. 
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، مؤونات التقاعد...) للتأكد من موضوعية فرضيات حساهبا و صحة و صدق هلذه الشركات (املؤونات التقنية

ذلك وفقا ملعايري آداء التدقيق املتضمنة للكفاءة و الفعالية. و يف مثل هذه احلاالت تتيح املالية و مبالغها 

اإلكتوارية حلوال لتقييم خمتلف العناصر املعنية و اإليرادات و النفقات املستقبلية مع األخذ الرياضيات املالية و 

 ، أي إدخال مفاهيم التحيني و اإلحتماالت. 1بعني اإلعتبار لقيمة الزمن و املخاطرة

 تطبيق الدراسة اإلكتوارية في مجال التأمينات اإلجتماعية  المبحث الرابع:

تعتمد صناديق التأمينات اإلجتماعية على العلوم اإلكتوارية،  ستمرارها و توسيع نشاطها،إ جل ضمانمن أ     

، حتديد معدل اإلشرتاك يكل الدميوغرايف ملشرتكي الصندوقفعلى أساسها يَِتم معرفة كثري من املعطيات كتحليل اهل

 و تصنيف اخلدمات التأمينية و تقدير التكاليف أو اإليرادات املرتتبة عنها.

 الدراسة اإلكتوارية في التأمينات اإلجتماعية  و أهداف أهميةالمطلب األول: 

تعترب صناديق التأمينات اإلجتماعية من بني أهم اهليئات اليت تعتمد يف تقدير أوضاعها املالية املستقبلية على 

ة البشرية ملشرتكيها أو للمستفيدين العلوم اإلكتوارية، و اليت يستعان هبا أيضًا يف التنبؤ يف اآلجال الطويلة بالرتكيب

 التصنيف املتبع يف ذلك. وفقاً ملبدأمن خدماهتا 

 الدراسة اإلكتوارية في التأمينات اإلجتماعية أهمية ول:الفرع األ  

، ا على دراسة إكتوارية بصفة دوريةتعتمد صناديق التأمينات اإلجتماعية يف عديد من الدول خاصة املتقدمة منه 

 :2ألمهيتها يف حتديد التوقعات الطويلة األجل املتعلقة مبا يليو ذلك 

 اهليكل الدميوغرايف لصندوق التأمينات اإلجتماعية من حيث عدد املشرتكني و عدد املستفيدين.-

 موارد صندوق التأمينات اإلجتماعية  املتأتية من اإلشرتاكات و عوائد إستثمارها.-

 اإلجتماعية  من أداءات و أعباء و مزايا خمتلفة.نفقات صندوق التأمينات -

                                                           
1 Gérard Nouberg, mathématiques financières et actuarielles, Dunod, paris, 2012, p05. 

دراسة حالة تأمني األمومة يف الصندوق الوطين للضمان اإلجتماعي -رحيم سعيد و شيخي بالل، إعتماد الدراسة االكتوارية يف التأمينات اإلجتماعية  2
، 362، ص22العدد طين للضمان اإلجتماعي لغري األجراء، جملة معارف، جامعة البويرة،لألجراء وحالة ضم سنوات سابقة يف الصندوق الو 

 .،2017جوان
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 مستوى إحتياطات الصندوق و مالءته املالية .-

 :1و تـَُقِدُم املنظمة العربية للتنمية أمهية الدراسة اإلكتوارية ألنظمة التأمينات اإلجتماعية  من خالل النقاط اآلتية

 ضمان جدوى و إستمرارية للضمان اإلجتماعي.-

 التقليل من املخاطر املالية املستقبلية.اَحلد و -

 ضمان أعلى عائد على اإلستثمارات.-

 حتقيق سالمة و متانة لألنظمة املالية للصناديق.-

كم السليم على أداء األنظمة أو املؤسسات من خالل املعلومات املتضَمَنة زيادة ُقدرة األطراف ذات العالقة باحلُ -

 يف التقارير.

 األنظمة أو املؤسسات على مواجهة املنافسة. دعم و حتسني ُقدرة-

 أهداف الدراسة اإلكتوارية في التأمينات اإلجتماعية الثاني:  الفرع

تطوير مناذج عمل مالية حتدد السيناريوهات املستقبلية احملتملة و املخاطر اليت إىل هتدف الدراسة اإلكتوارية      

تنطوي عليها، مبا يضمن تقييم و إدارة املخاطر املستقبلية املرتبطة بربامج الضمان اإلجتماعي و أنشطة االستثمار 

اإلكتوارية  يف نطاق التأمينات  نوجز األهداف الرئيسية للدراسةأن .و ميكن 2و االئتمان، و التشغيل و التأمينات 

 اإلجتماعية  فيما يأيت:

 .دخارنظمة التأمينات اإلجتماعية و صناديق التقاعد و اإلأنشاء إإجراء دراسات جدوى -

 تقدير مكافآت �اية اخلدمة.-

 داءات.ية و اآلو تطوير اخلدمات التأمين نظمة التأمينات اإلجتماعية أتأسيس و تطوير -

 تأسيسها سابقا. عة اإلكتوارية للصناديق اليت متَّ إجراء املراج-

                                                           
 .2016-12-01 يوم عليه  عَ لِ طُ أ ،www.arado.orgدارية، متاح على املوقع :املنظمة العربية للتنمية اإل  1

 .2016-12-01 يومعليه  عَ لِ طُ أ ،www.arado.orgدارية ، متاح على املوقع :املنظمة العربية للتنمية اإل   2
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سبيل املثال ال احلصر يف تقدير ية على و تتجلى أمهية تطبيق الدراسات اإلكتوارية يف جمال التأمينات اإلجتماع

و ضم سنوات سابقة، و لكون اخلدمة التأمينية على األمومة على حوادث العمل و الـتأمني  نفقات التأمني

خريًأ مفيدة يف توضيح فكرة اإلشرتاكات احملددة و املنافع احملددة فإن َعرَضها يف هذا اجلزء من العمل املذكورة أ

 يكون مناسبا.

 )casnos(في التامينات االجتماعيةتقدير ضم سنوات سابقة  طرق: المطلب الثاني

غب ير ) إمكانية ضم سنوات سابقة ملن casnosمينح الصندوق الوطين للضمان اإلجتماعي لغري األجر اء (    

لرتتفع معه مزاياه التقاعدية (راتبه (أي دمج سنوات خدمة فعلية لإلستفادة منها يف التقاعد)  يف ذلك من مشرتكيه

التقاعدي)، و لتقدير نتائج مثل هذه اخلدمة التأمينية جيب على الصندوق إجراء دراسته اإلكتوارية اخلاصة بناًءا 

 من اخلدمة التأمينية.  أو األشخاص املستهدفني خمتلفة متعلقة بالفئاتالية و إجتماعية على فرضيات م

 مبدأ الفكرة-

م سنوات سابقة، فهو يرغب من اء ضَ األجر عندما َيطلُب منتسٌب ما لصندوق التأمينات اإلجتماعية  لغري       

ادة عدد سنوات خدمته، و زيادة هذه السنوات ي زيادة منافعه التأمينية بزيراء ذلك يف رفع راتبه التقاعدي، أو 

و   م.ن يدفعها للصندوق يف تاريخ طلب الضَ أتُقابلها تكلفة ُتسمى تكلفة الضم، اليت جيب على املنتسب 

تتحدد هذه التكلفة بناءا على جمموعة من الفرضيات املالية و الدميوغرافية املتعلقة بكل من نظام الضمان 

عدد السنوات اليت  و تاريخ بداية إشرتاكاته ني واحلالي  أجرهو كسنه  عين للصندوقاإلجتماعي و املنتسب امل

 رَ رتفاع األجور و معدل الفائدة السائد...اخل. و ميكن أن تُقدَ و السن احملدد للتقاعد و متوسط إ يَرغُب يف َضمِّها

 احملددة،شرتاكات احملددة أو طريقة املنافع طريقة اإل-كلفة بطريقتني تلك الت

 شتراكات المحددةالفرع األول: طريقة اإل-     

َيدفُعه  ، أي تقدير ما جيب انالرتاكمية لإلشرتاكات و الفوائد على تقدير القيمة احلاليةهذه الطريقة  ترتكز      

يطة نوعا ما للصندوق عند تاريخ طلب الَضم دون األخذ بعني اإلعتبار ِلُعمرِه احلايل. و تُعترب بساملشرتك املعين 

 مقارنة مع الطريقة الثانية.
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 69 

 تهافكر  -1

) ان َيضَُّم َعدٌدا من casnosميكن ألي منتسب للصندوق الوطين للضمان اإلجتماعي لغري األجر اء (     

ن يدفع للصندوق مبلغا ماليا ُميثل القيمة أالسنوات ُحتَسُب له كخدمة فعلية إذا  رغب يف ذلك، مع وجوب 

صندوق يف جملموع اإلشرتاكات السنوية و الفوائد املرتاكمة (القيمة املالية اليت تعادل ما دفعه نظراؤه للاحلالية 

 ).السنوات املراد َضمُّها

  الفرضيات اإلكتوارية لتقدير تكلفة الضم-2

طلب م السنوات السابقة اليت يتحملها منتسب الصندوق يتن تقدير تكلفة ضَ إكأي خدمة تأمينية أخرى ف     

، معدل الفائدة جورمعرفة جمموعة من الفرضيات املالية و الدميوغرافية و املتمثلة يف املعدل التارخيي لزيادة األ

السائد، معدل اإلشرتاك السنوي املطبق يف الصندوق، الدخل الشهري للمؤمن عليه يف الوقت احلايل (سنة طلب 

 الضم ) و عدد السنوات املراد ضمها.

 العناصر السابقة تحديد-3

 .S=p(1+t)n بالنسبة لألجر الشهري للسنوات السابقة اليت يُراد ضمها، يتحدد من العالقة اآلتية:  -

 هو عدد السنوات املراد َضمَّها. n، هو معدل زيادة األجور t السابق، هو األجر pاحلايل،  هو األجر sحيث: 

 .p= s(1+t)-nالسابق ُمعرف بالعالقة التالية:  و منه يكون األجر

 سب اإلشرتاكات سنويا بضرب نسبة اإلشرتاك يف املبلغ السنوي املؤمن عليه للمشرتك.حتُ 

 ليها الفائدة املرتتبة عن اإلشرتاك املستثمر(تكلفة الفرصة البديلة).ُتضاف إ-

 السنوات اليت مت َضمَّها.ُجتمع جماميع السنوات املعنية و يُتحصل على قيمة تكلفة -

م مثاال توضيحيا لعملية يف بُعدها التطبيقي، نرى أو لفهم هذه ا      ُأخذت معطياته من واقع حيث ، حوهلان نُقدِّ

م ضَ  2005ر يف سنةرَّ اء قَـ األجر للصندوق الوطين للتأمينات اإلجتماعية  لغري  منتسباً  نّ أالبيئة اجلزائرية، إذ نفرض 

دج(أي 360000و له دخل سنوي خاضع لإلشرتاك يُقدَّر بسابقة،  دمةكخ)سنوات  05مخس(

خالل اخلمس سنوات السابقة  )،و بلغ ُمعدل زيادة األجور℅t=4,5)، معدل الفائدة هو (12×30000
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و كان ُعمُر املنتسب املعين وقتذاك  ℅09معدل اإلشرتاك يف الضمان اإلجتماعي ُحمدد ب  أن، و ℅05

 َتكُلفة َضمُّ السنوات اخلمس السابقة؟سنة، فما هي قيمة 45

 إلستخراج هذه التكلفة، نـَتَِّبع اخلطوات املذكورة سابقا، و نُفصِّل حتليلها يف اجلدول املوايل: 

 .(إفتراضي):كيفية حساب تكلفة َضم سنوات سابقة بطريقة اإلشرتاكات احملددة : 04الجدول

سنة طلب  انالبي
 الضم

 مالحظات ات سابقة)سنو  05(السنوات   السابقة 

 2000 2001 2002 2003 2004 2005 السنوات

الراتب 
 )pn(السنوي

360000 342857,14 326530,61 310981,54 296172,9 282069,9 Pn+1=pn(1,05) 

قيمة 

 )cn(شرتاكإلا

32400 30857,14 29387,75 27988,34 26655,56 25386,28 cn=pn ×  0,09 

ال توجد يف  )in(  الفوائد

 السنة االوىل

32245,71 32092,16 31939,34 31787,25 31635,92 In=cn×(1,054)n 

جمموع 
شرتاكات مع إلا

 الفوائد

32400 63102,85 61479,91 59927,68 58442,81 57022,2 In+cn 

القيمة الرتاكمية 

و  شرتاكاتإلل

 الفوائد 
 سنوات05ل

 سابقة

32400 299975,45  

نسبة تكلفة 

 إىل الضم 
 السنوي األجر 

0,09 0,184 0,188 0,192 0,197 0,202  

متوسط نسبة 

تكلفة الضم 
 للفرتة املعنية

 0,192  

على منوذج حملمد السرطاوي.الربنامج التدرييب يف الدراسات اإلكتوارية،صندوق الضمان  عتمادإلبامن إعداد الباحث :المصدر

   .2016-12-01اطلع عليه يوم www.udemy.com/actuarial-intro ، متاح على املوقع:130اإلجتماعي،ص

 :على هذه الطريقة تسجيل املالحظات اآلتيةخالل نتائج اجلدول أعاله، ميُكن من   
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ن يستخرج أو ميكن ت و الفوائد للسنوات املراد ضمها، أن َتكلفة الضَّم هي جمموع القيمة املرتاكمة لإلشرتاكا-

 منها متوسط تكلفة الضَّم السنوية. 

األجر السنوي متغرية، و تتزايد ُكلََّما إبتعدت السنة املراُد َضّمها  عن سنة نسبة تكلفة الضم السنوية إىل  نأ -

 طلب الَضم.

 ن ُحتسب مبُحِصَلة إستثمارها (مبدأ الفرصةأن الفوائد السنوية لإلشرتاكات هي عائد للصندوق و جيب أ-

 الضائعة).

 م مل يؤخذ يف احلسبان.عمر املشرتك طالب الضَ  نّ أ-

و تفيد هذه العالقات اجلهات املسؤولة عن إدارة صندوق التأمينات اإلجتماعية يف حتديد و تطبيق املُعدالت 

ميومته و املثلى لسعر الفائدة و ُمعدل إرتفاع األجور  مبا يسمح  للصندوق من  حتقيق إيرادات مناسبة َتضَمُن له د

 إستمرار نشاطه يف خدمة مشرتكيه.

 طريقة المنافع المحددة:الثاني الفرع-

 هي طريقة ترُكز على تقدير الراتب التقاعدي للمعين طالب الضم يف سنة تقاعده، أي على أساس مفهوم الرمسلة. 

 الفرضيات اإلكتوارية للتقييم-1

اَلة عن الفرضيات لتقدير تكلفة هذه اخلدمة التأمينية املتمثلة يف       ضم سنوات سابقة، حنتاج ملعرفة  العناصر الدَّ

 : 1الدميوغرافية و املالية عن كل منتسب ،وهي

 سنة).40ِسنُّ املؤمن عليه (املنتسب) يف تاريخ طلب الضم (و ليكن -

 سنة).60املعتمد يف نظام التأمني (وليكن  ِسنُّ التقاعد -

 دج).50000احلايل الشهري للمؤمن عليه ( و ليكن  األجر-

                                                           
، متاح 130من اقرتاح الباحث باالعتماد على منوذج حملمد السرطاوي.الربنامج التدرييب يف الدراسات االكتوارية،صندوق الضمان االجتماعي،ص  1
 .2016-12-01اطلع عليه يوم ، www.udemy.com/actuarial-intro ى املوقع:عل
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 ).%5ليكن معدل زيادة األجور  (-

 ).%4,5معدل الفائدة (معدل اخلصم، و ليكن-

)،و ُيستخرج هذا 60سن  بلوغ سنة حىت40احلايل عمره طالب الضم الذين يعيش (إحتمال أ إحتمال الوفاة-

 .x+n=60و  x=40، حيث   p= lx+n / lxاملُعدل من جداول الوفيات، و عبارته هي :

 فعلية.  عن كل سنة خدمة% 2,5معامل الراتب التقاعدي : و يـَُقَدر يف اجلزائر ب-

 سنوات األخرية قبل التقاعد. 05األجر املرجعي إلحتساب الراتب التقاعدي: هو متوسط -

 سنوات). 05لتكن سنوات اخلدمة املطلوب َضمَّها ( عدد-

 الخطوات المتبعة -2

 : ما يليتتلخص اخلطوات املتبعة في 

  f= p(1+t)nذلك من خالل املعادلة: ، ودي السنوي للمنتسب يف سنة تقاعدهتقدير قيمة الراتب التقاع-

هو فرق السنوات من تاريخ  n، هو ُمعدل تطور األجور tهو الراتب احلايل،  pهو الراتب املستقبلي،  fحيث أن 

 . 60الَضم حىت سن التقاعد يف أول يوم من العمرطلب 

 دجf=50000 )1+0.05(19×12=1516170,12و عليه يكون:

يف   ) سنوات األخرية للمنتسب05األجر  السنوي للخمس( متوسط )، و هوSRاملرجعي(َحنُسب األجر -

 اء، حيث جند:األجر صندوق الضمان اإلجتماعي لغري 

دج، و بنفس 1443971,54= 18)1,05(600000سنة من التقاعد = السنوي املستقبلي قبل األجر -

 الطريقة حنسب األجر  املستقبلي قبل سنتني من التقاعد و قبل ثالث سنوات ...و هكذا.

و  ،دج1247356,907= 15)1,05(600000و جند األجر  املستقبلي للسنة اخلامسة قبل التقاعد =

 :املرجعي هوبالتايل يكون األجر 

SR=] 600000 )1,0519+1,0518+1,0517+1,0516 +1,0515(×[1/5دج 
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 دج 1378486,86=11,48739×120000=        

 سنة) ،و معادلته هي:20م ( أي عدد سنوات اخلدمة هي  الراتب التقاعدي للمنتسب بدون ضَ حنسب أوًال -

 عياألجر  املرج ×عدد سنوات اخلدمة  ×م = معامل الراتب الراتب التقاعدي دون ضَ 

 دج.689243,43= 1378486,86 ×سنة 20× 2,5%=                       

 سنة)، جند:  25م ( أي عدد سنوات اخلدمة هي الراتب التقاعدي بعد الضَ  بعد ذلكحنسب -

 دج861554,3)=1378486,86×سنة 25× %2,5الراتب التقاعدي بعد الضم = (

  مستخراج تكلفة الضَ إ-3

يتعلق دفع زيادة الراتب التقاعدي ملنتسب الصندوق على ُمعدل اخلصم احليوي، الذي بدوره يرتبط بإحتمال     

بقاء املعين على قيد احلياة حىت سن التقاعد أو أكثر، و يُعربِّ معدل اخلصم احليوي على إحتمال دفع وحدة نقدية 

الذي يستخرج من ) lx+n / lxل البقاء على احلياة (يف مثالنا) ُمرَجحا بإحتما %4,5مبعدل فائدة معني (هو 

و  3,975آخر، و نأخذ يف هذا املثال ُمعدل اخلصم احليوي يساوي  إىلجداول احلياة، و هو خيتلف من بلد 

سنة 20سنة و خدمة 25عليه، و من النتائج السابقة تكون َتكلفة الضم هي الفرق بني الراتبني التقاعديني خلدمة 

 على الرتتيب مرجحة مبعدل اخلصم احليوي، و منه جند تكلفة الضم بالنسبة لصندوق الضمان اإلجتماعي لغري

 األجر اء هي:

 )3,975×172310,86= ( 3,975×) 689243,43-861554,3تكلفة الضم  = (  

 دج.684935,67=          

دج يف السنة. و تُعترب 136987,134) = 5 / 684935,67و من هذا جند التكلفة الوسطية للضم هي (

هذه احلسابات مهمة، و متثل النسبة األخرية احملسوبة القسط السنوي من تكلفة الضم اليت ُحيصِّلها الصندوق من 

 أجل زيادة املنافع التأمينية ملنتسبه.

  .و ذلك تفاديًا للتكرار (الثالث) يف جدول خاص بذلك ضمن الفصل املوايل الفرق بني الطريقتني فهو موضحأما 
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 خالصة 

هلا و هي تُعىن باملستقبل  يف جماالت خمتلفة إقتصادية و إجتماعية، و  تُعترب العلوم اإلكتوارية حديثة النشأة،    

اجمللس  توسيعها و تطوير معايري ممارستها كاجلمعية اإلكتوارية الدولية وهيئات دولية متخصصة تسعى إىل 

أكثر إنتشارا يف الدول األوروبية و األمريكية من حيث عدد املعاهد تعترب األوريب، و  اإلكتواري اإلستشاري

أساس عمل أنظمة ومؤسسات ة متثل الدراسات اإلكتواريحيث املتخصصة و اجلمعيات اإلكتوارية املهنية، 

وتقوم على  لبنوك.املالية و ا سواقشركات التأمني، و األ ية و التقاعد وخمتلفة كأنظمة التأمينات اإلجتماع

جمموعة من املبادئ أمهها احلماية املالية و التعامل مع املتغريات العشوائية و املخاطرة و القيمة الزمنية للنقود و 

 و التصنيف. التحفظ

مبسايرة مضامني معايري و املؤسسات اجلزائرية فيما يتعلق  و ملواكبة مثل هذه التحديات اليوم من قبل اهليئات 

يف تقدير املؤونات و تسيري املخاطر و اإلستجابة ملتطلبات التوازن  ias/ifrsاحملاسبة و اإلبالغ املايل الدولية 

نه يُعدُّ ضروريا اإلهتمام باملختص اإلكتواري كمورد بشري ُمِهم إاملايل و تدقيق أعمال شركات التأمني، ف

و  اإلحتماالتية كالرياضيات و سية من خالل مؤهالته يف العلوم األساسللمؤسسات ومصدر مليزهتا التناف

 و ُقدرتِه على بناء مناذج إقتصادية للتنبؤ و لتسيري املخاطر. غريها املالية و

و اليت  فصناديق التأمينات اإلجتماعية اليت تكتسي أمهيةكبرية على الصعيدين اإلجتماعي و االقتصادي،

أجيال اجملتمع، راد و التكافل بني أف قية احلماية اإلجتماعية و تعزيز مبدأ التضامن ويُعترب نشاطها ضروري لرت 

ا مهماً ُل َخيارً و وسيلة لإلستثمار وإعادة توزيع الدخول، فإن تطبيقها للدراسات و التقنيات اإلكتوارية ُميثِ 

زيادة النمو الدميوغرايف للسكان سالمتها املالية و جتاوز وضعياهتا الصعبة املتولدة من  تقديرساعدها على ي

الذي زاد معه عدد املستفيدين من اآلداءات التأمينية و اإلجتماعية املختلفة ،وُرَمبَّا ِقلَّة املشرتكني وبالتايل 

 نضوب مواردها املالية اليت تُعترب أساسية لدميومتها و إستمرار خدماهتا التأمينية.

سابقة إلحتساهبا يف التقاعد يف صندوق الضمان اإلجتماعي لغري فمعظم اخلدمات التأمينية كَضمِّ سنوات 

كاليف و تقدير ت اليت يعترب تقديرها ممكًنا سواًءا بطريقة اإلشرتاكات احملددة أو بطريقة املنافع احملددة،اء،األجر 

تقنيات تأمني األمومة يف صندوق الضمان اإلجتماعي إّال و ُتطَبُق عليها  منحة الوفاة وحوادث العمل و 

العلوم اإلكتوارية، حيث يستند كل صندوق يف تقدير نفقاته أو إيراداته املتوقـََعة من اخلدمة التأمينية املقرتحة 
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املستفيدين و  فئة و ب خاصة بطبيعة النظام التأميينمالية و إقتصادية  بناًءا على فرضيات دميوغرافية و

لتزاماهتا اإلجتماعية هذه العلوم متثُل األساس لتقييم إ نّ فإقتصادية، و بالنسبة للمؤسسات اال املشرتكني فيه.

خاصة بذلك، و هو ما سيتم مستخدميها مستقبال املتعلقة بالذهاب للتقاعد عن طريق تشكيل مؤونة  جتاه

 ليه يف الفصل املوايل.التطرق إ
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 ثالثالفصل ال 

 

 مزا� املس�ت�دمني

وفق املعیار احملاس�يب  

 ) ias19(19ا�ويل

 و

 )scfالنظام احملاس�يب املايل( 
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 تمهيد

، و التوسُّع يف التجارة اخلارجية، و عدُّد فروعها عرب العاملنتج عن اإلنتشار الدويل للمؤسسات اإلقتصادية و تَ 

تطوُّر األسواق املالية و غريها من العوامل األخرى البحث عن طريقة موحدة للمحاسبة عن األحداث و العمليات 

املختلفة اليت تقوم هبا املؤسسات، بإعتبار أن احملاسبة متثل آداة  للعرض و اإلفصاح عن مركزها املايل و نتائج 

ف األخرى املتعاملة معها، فهذا الواقع الدويل إستدعى ظُهور ما يُعرف مبعايري احملاسبة و اإلبالغ أعماهلا لألطرا

 أخرى. إىلو تطبيقها تدرجييا من بيئة إقتصادية  IAS/IFRSاملايل الدولية 

د ُحّر و أمضت إقتصا إىل ، َغريَّت �جها اإلقتصادي من إقتصاد خمطط داث العامليةو اجلزائر و َحتَت تأثُرها باألح

، فلم يَبْق نظامها احملاسيب يف شأت بورصة للقيمعدَّة اتفاقيات للشراكة اإلقتصادية ثنائية و متعددة األطراف و أن

ات، و متَّ تبين النظام احملاسيب املايل  ، و ضمون املعايري احملاسبية الدوليةاملستَمد من م )SCF(منأى عن هذه التغريُّ

املعلومة املالية الصادرة عن املؤسسة اجلزائرية تُلّيب حاجيات مستخدميها احملليني و جعل إىل الذي يَهِدُف 

 .دماج يف البيئة الدولية، َسهلة الفهم و ذات موثوقية مما ُيسّهل هلا اإلنباألجان

موضوع مزايا املستخدمني أحد املواضيع اليت تضمَّنها النظام احملاسيب املايل و اليت استمدَّها من املعيار  يُعتربو  

 .خاصة ما تعلق بتطبيق طريقة تقييم مزايا املستخدمني طويلة األجل 19احملاسيب الدويل رقم
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 )IAS/IFRS(معايير المحاسبة و اإلبالغ المالي الدولية  إلىمدخل المبحث األول: 

ي القوائم مستخدم إىلحتديد و قياس األحداث املالية للمؤسسة و إيصال نتائج قياسها  إىلهتدف احملاسبة      

. 1هي املعايري احملاسبية أال و حداثقياس هذه األ حمددة يتم مبوجبهاستلزم وجود معايري ، األمر الذي إاملالية

ر نتشاإحجم املؤسسات الوطنية و رب فالتطورات اإلقتصادية و املالية املتسارعة اليت شهدهتا الساحة العاملية مثل كِ 

، و فتح رأس مال الشركات املسامهة أمام ة األسواق املالية، و زيادة أمهيفروعها خارج حدود الوطن األصلي

سجام يف املمارسات جعا حماسبيا عامليا حيقق التقارب و االناملستثمرين األجانب أفرزت ضرورة وجود منوذجا أو مر 

سم معايري بلدان العامل ُعِرف هذا املرجع بإنظمة احملاسبية ليقلص فجوة الفروقات بني خمتلف األ، و احملاسبية

ية لقياس احملاسبة الدولية. فالتطورات السابقة و غريها زادت من أمهية البحث عن توحيد املفاهيم و الطرق احملاسب

اليت تسمح بتحديد مركزها املايل و نتائج أعماهلا يف  العمليات و األحداث اليت تقوم هبا املؤسسة اإلقتصادية و

 . ias/ifrsإطار املرجع احملاسيب الدويل 

إتباع طريقة  إىل إنَّ هذه العوامل جعلت مستخدمي املعلومات املالية و باألخص املستثمرين منهم يف حاجة ماسة 

موحدة يف قراءة القوائم املالية اليت تُِعدُّها خمتلف املؤسسات و اليت هلا تأثري على قراراهتم اإلقتصادية، فمعايري 

احملاسبة و اإلبالغ املايل الدولية هتتم يف املقام األول بإنتاج معلومات حماسبية و مالية ذات جودة تُليبِّ متطلباهتم  

 ي املصلحة باملؤسسة.كمستعملني هلا و لبقية األطراف ذو 

 و أهم هيئاتها المحاسبية لمحة تاريخية عن نشأة المعاييرالمطلب األول: 

َشكَّلت املسائل احملاسبية اليت تواجهها املؤسسات حمور عمل هيئات دولية خمتصة يف هذا اجملال و ذلك من خالل 

 ية بصورة منطية ألهم مستعمليها.إهتمامها بوضع معايري ُموحدة ملعاجلتها، و بالتايل إتاحة معلومة مال

 بالغ المالي الدولية المحاسبة و اإل عاييرمنشأة ول: الفرع األ

نعقاد املؤمتر احملاسيب الدويل األول عام إأُوىل حماوالت وضع معايري للمحاسبة على املستوى الدويل كانت ب نّ إ

و قد دار احلديث خالله حول إمكانية  ،) يف الواليات املتحدة األمريكيةSaint Louisيف سانت لويس ( 1904

                                                           
املراجعة يف ضوء املعايري و عناصر االفصاح يف القوائم املالية، منشأة املعارف، االسكندرية ، مصر، حممود حممد عبد السالم البيومي ،احملاسبة و   1

 .12، ص2003
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، و أردفته سلسلة من املؤمترات مع زيادة يف عدد املشاركني يف كل مرة سواء 1توحيد القوانني احملاسبية بني الدول

فود ُممثلة لدول و هليئات أو يف شكل وُ املهتمني باملمارسات احملاسبية األفراد  يف صورة شخصية من الباحثني

متخض عن هذه املؤمترات اليت كانت نُّظمت حتت ُضغوط متزايدة من األطراف املالية كاملسامهني و  و قد مهنية.

ة منظمات َمحلت ُمهمة  املستثمرين و الدائنني و النقابات و املنظمات الدولية و اجلمعيات احلكومية تشكيل عدَّ

 وضع معايري دولية للمحاسبة و هتيئة املناخ الالزم لتطبيقها.

عن رأس مال كانت هبدف التجاوب مع الشركات اليت تبحث   اوالت وضع معايري حماسبية دوليةتلف حمخمإن 

ستثماراهتم من خالل العمل على إزالة الفروق ة املستثمرين الراغبني يف تنويع إ، و بغرض خدمخارج أسواقها احمللية

فاهيم و مصطلحات جديدة كالتوافق ، و قد صاحبت هذه الظروف ظُهور م املمارسات احملاسبية بني الدوليف

 احملاسيب و التوحيد احملاسيب اليت ميكن التمييز بينها فيما يلي:

ختالفات بني الدول يف املمارسات أو األسس احملاسبية هبدف خدمة احملاسيب الذي يُقصد به تقليل اإلالتوافق  -

. و ميثل 2و األداء املايل للشركات الوضعيةتقارير  و مساعدة املستثمر و املؤسسات احمللية و الدولية بتوفري و حتليل

 .3ختالف الذي بينهات احملاسبية من خالل وضع حدود لإلكرب يف املمارساأنسجام إا يهدف لتحقيق إطارً 

نه الثبات يف التبويب و املصطلحات، و كذلك أأما التوحيد احملاسيب، فُتعّرفه مجعية احملاسبني األمريكيني ب -

ل توحيد املفاهيم و املصطلحات و .و يعين التوحيد احملاسيب توحيد اللغة احملاسبية من خال4لقياسالثبات يف ا

 إىل ستعمال تعاريف موحدة و توحيد املبادئ و حىت طُرق العمل و إعداد املعلومات و اإلفصاح عنها وصوًال إ

فالتوحيد ينطوي على فرض جمموعة من القواعد املوحدة  .5أشكال القوائم و تصنيف و ترتيب  حمتوياهتا توحيدِ 

 .6الصارمة و الَضيِّقة

                                                           
عليه   عَ لِ طُ أ ،www.shatharat.net :، متاح على املوقع ية احملاسبني القانونيني السورية، مجععايري احملاسبية الدوليةمقدمة عن امل مأمون محدان، 1 

 .2016-07-10بتاريخ :
 .365، ص2006مني السيد امحد لطفي ، نظرية احملاسبة ،الدار اجلامعية ،االسكندرية ، مصر،  أ  2

3  David Alexandre and Christopher Nobes , financial accounting an international introduction, pearson 
education, England ,2004, p98.  

 .267، ص  2005يرتاك للنشر و التوزيع ، مصر، إنعكاساهتا على الدول العربية، إبو زيد، احملاسبة الدولية و أحممد املربوك   4
5 B.Colasse, comptabilité générale :PCG et IAS,edition economica,paris,2001,p25. 

 .35، ص  1998املنعم ، احملاسبة الدولية : اإلطار الفكري و الواقع العملي ، اجلمعية السعودية للمحاسبة ، الرياض ،نبيه اجلرب و حممد عبد   6

http://www.shatharat.net%D8%8C%D8%A7%D8%B7%D9%84%D8%B9
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ختالفاِت النظرية و َيسعى ن التوحيد، فالتوافق يَعرتُف باإلن التوافق أكثر واقعية مأو يرى الكثري من املهنيني 

 ممكن بعد ذلك. دٍ أقصى حَ  إىلختالفات ُخطوة أوىل لُيقلِّص فجوة هذه اإللتسويِتها ك

) و املبادئ احملاسبية املقبولة عموما ias/ifrsلتقارب بني املعايري احملاسبية الدولية( يف هذا اإلطار، و لتحقيق او 

)us gaap(كل من جملس معايري احملاسبة الدولية قد أمضى  ، ف)IASBاملالية األمريكي جملس معايري احملاسبة ) و 

)FASB (و مت حتديد برنامج عمل بينهماُختصُّ التنسيق و التقارب ما أمكن  2006ة يف سنة تفاقيكطرفني إ ،

معايري حماسبية مشرتكة ذات جودة عالية و تستعمل على إىل الوصول  إىليهدف  2008-2006مشرتك للفرتة 

 .1مستوى األسواق املالية الدولية

 تعريف المعيار المحاسبيالفرع الثاني: 

اول ، و آداة  لرتشيد تطبيقها و حييا ِلعمِل احملاسبةعِ رجَ مَ  ن َيكون دليلأنه أاحملاسيب على كل ما من شيُعّرب املعيار 

توصيات صادرة عن تضييق الفجوة بينه و بني األساس النظري للمحاسبة سواء كان يف شكل نصوص تشريعية أو 

ملنتشرة بشكل واسع و املمارسات احملاسبية ان أ، ذات ِصَلة مبهنة احملاسبة. كما خاصة، عمومية أو هيئات مؤهلة

كل القواعد   إىل ستعمال من قبل املؤسسات و املمارسني تُعترب كذلك ضمن املعايري احملاسبية باإلضافة تكررة اإلم

 إىل نه منوذج أو إرشاد عام يؤدي أم املعيار على . و يُقدَّ 2اليت تُلزم املؤسسات بتطبيقها إلعداد قوائمها املالية

ره جهاز أو د به كل بيان كتايب ُيصدِ قصَ . و يُ 3وجيه و إرشاد املمارسة العملية يف احملاسبة و مراجعة احلساباتت

نواع العمليات أو أهيئة تنظيمية رمسية يتعلق مبعاجلة ُعنصر ُحمدد من عناصر القوائم املالية أو بنوع ُمعني من 

. و يتضمن هذا البيان أهداف املعيار و 5يالت املناسبة، و ُحيّدد أسلوب القياس و العرض و التوص4األحداث

نطاق تطبيقه و تاريخ سريانه و القطاعات املعنية به و اإلفصاحات املتعلقة به. فهو دليل يستند إليه احملاسب 

 أو كيفية عرض يف املؤسسة يف ِظّل ظروف معينة، لقياس بند من بنود امليزانية أو عملية من العمليات اإلقتصادية

                                                           
 .43، ص 2010،اجلزائر،  حممد بوتني،احملاسبة املالية و معايري احملاسبة الدولية، الصفحات الزرقاء  1

2 Houarau C, comptabilité internationale, édition vuibert,paris,1997,p131. 
 .103، عمان، األردن ، ص  2011، 2حسني القاضي و مأمون محدان ، احملاسبة الدولية و معايريها، دار الثقافة للنشر و التوزيع ، ط  3
، الرياض، 55ة ، العددالعام دارةحممد الشريف توفيق، رؤية مستقبلية حنو احملاور األساسية لتطوير بناء املعايري احملاسبية ، جملة اإل  4

 .174،ص1987سبتمرب
، يوسف حممد جربوع و سامل عبد اهللا حلس ،احملاسبة الدولية مع التطبيق العملي ملعايري احملاسبة الدولية،مؤسسة الوراق للنشر و التوزيع  5

 .34،ص2001االردن،
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اإلقتصادية  مقراراهتيف إختاذ  املستثمرينفيد اليت تُ س مركزها املايل و نتائج أعماهلا، و املعلومة املالية اليت تعك

  املالئمة بشأ�ا.

 المحاسبة و اإلبالغ المالي الدولية معايير الداعية لتطبيق األسباب المطلب الثاني:

تطبيق معايري احملاسبة و اإلبالغ املايل الدولية هو تطور األسواق إىل ن السبَب الرئيسي الداعي أيرى املختصون 

،  1توحيد القواعد احملاسبية على املستوى الدويل السعي إىل ضرورةإىل املالية العاملية و تداخلها و تبعيتها مما أَدَّى 

قارنة  الشفافية، وتساعد على إجراء مة تسمح بالرفع من مستوى ا للمعايري احملاسبية الدوليفإعداد قوائم مالية وفقً 

ها حسب الزمن و القطاع و ، و مقارنة أداء املؤسسات فيما بينخاصة منها تلك املسعرة بالبورصة بني املؤسسات

، كما متثل مرجعية حماسبية عالية اجلودة بالنسبة للدول اليت املنطقة، و تسمح بكسب ثقة املستثمرين و إسرتجاعها

التوجه حنو تطبيق املعايري احملاسبية الدولية تتلخص يف  إىل ت ن أهم األسباب اليت أدَّ إصفة عامة فتفتقر إليها، و ب

 :2اآليت

 .القائمة التناقضات عن بتعاداإلو  احملاسبة لتطوير ةاسَّ مَ  جةحاوجود -

 .العاملي املستوى على املالية واألسواق البورصات نفتاحإ -

 ختاذ القرارات اإلقتصادية الصائبة.و إ املوحدة املالية القوائم قراءة عملية تسهيل -

 املالية. األسواقإىل  املرور وتدعيم التكاليف ختفيض -

 .قتصادينياإل املتعاملني بني تصالاإل تسهيل -

جّنبت املؤسسات حتُمَل  و كررةمت لئاملعاجلة مس حلوال منوذجية أحضرت الدولية و اإلبالغ املايل احملاسبة عايريفم

 اإلبالغ املايل عايريم هيئة عمل تؤطره يف إطار ختالفاتاإلتقليل  و معاجلة احملاسبيةلل طرق طرح من خالل اطرٍ خم

 .مبا فيها جملس معايري احملاسبة الدولية املختلفة وهياكلها الدولية

 هيئات إعداد معايير المحاسبة و اإلبالغ المالي الدولية : المطلب الثالث

زدياد حجم دور الشركات متعددة اجلنسيات و إ حتت تأثري العوملة و بروز التكتالت اإلقتصادية اإلقليمية و تعاظم

وحيد ت إىل صارت احلاجة ُملحة ال بني األسواق املالية العاملية، نتقال رؤوس األمو إالتجارة اخلارجية و حرية 

                                                           
  .44حممد بوتني ،مرجع سبق ذكره ، ص   1
 .375سبق ذكره، صامني السيد امحد لطفي ، مرجع   2
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يأيت على رأسها   ، و لذلك عملت هيئات و منظمات دولية و إقليمية لتحقيق هذا الغرض،املمارسات احملاسبية

 .  )IASB(جملس معايري احملاسبة الدولية 

ث على جلنة معايري احملاسبة دَ ض هيئات إعداد معايري احملاسبة الدولية حسب التعديل الذي حَ و فيما يلي نَعرِ 

 :1ت هيئات معايري احملاسبة الدولية كاآليت سَّ و كانت أهم التغيريات اليت مَ  .2001بداية من  )IASC(الدولية 

ُتسمى اهليئة التأسيسية ملعايري اإلبالغ املايل  )IASCF(أصبحت اللجنة التأسيسية ملعايري احملاسبة الدولية-

 .)IFRS F(الدولية

 مبجلس معايري احملاسبة الدولية .ض جلنة معايري احملاسبة الدولية مت تعوي-

 .)IFRIC(بلجنة تفسري معايري اإلبالغ املايل  )SIC(مت تعويض جلنة تفسري معايري احملاسبة -

 ifrs advisory(ستشاري ملعايري اإلبالغ املايل مبجلس  )SAC(ستشاري للمعايري مت تعويض اجمللس اإل-

council( اإلبالغ معايري.و على أساس هذا التغيري أصبحت عبارة )التقارير(  املالية الدوليةifrs)(  جامعة

 :2لإلصدارات التالية

 ).ifrsمعايري التقارير املالية الدولية ( -

 ).iasمعايري احملاسبة الدولية ( -

 .ة تفسري معايري التقارير املاليةعن جلن صدرُ التفسريات اليت تَ  -

 .معايري احملاسبة الدوليةة تفسري ت عن جلندرَ صَ التفسريات اليت  -

 )ifrs foundation((مؤسسة)   الهيئة التأسيسية لمعايير اإلبالغ المالي الدولية-1

ستشارة كل ية من خالل الشفافية يف العمل و إتضمن اهليئة التأسيسية ملعايري اإلبالغ املايل الدولية املسؤولية املدن 

حيمل  كذلك من خالل عزمها على تقدمي تقاريرها أمام اجلمهور،، و  املعايري األطراف املهتمة مبسار إعداد

، و ) سنوات05ا يُعيّـُنون ملدة مخس (عضو  22و يبلغ عددهم  )trustees(أو األمناء   سم األوصياءأعضاؤها إ

 :3هلذه اللجنة األدوار األساسية اآلتية لُ كَ تُو  ،) monitoring board(يعمل األوصياء حتت سلطة جملس مراقبة 

 توفري التمويل الالزم لعمل اهليئة.-

 إصدار التقارير السنوية لنشاط اهليئة و اجمللس و نشرها. -

                                                           
1  www.iasplus.com , consulté le 10-09-2016. 

 .22، ص 2014، مطبوعة جامعية ، جامعة قاصدي مرباح بورقلة، اجلزائر،  2015خالد مجال اجلعارات ، خمتصر معايري احملاسبة الدولية   2
3  www.ifrs.org, consulté le  10-09- 2016.  

http://www.iasplus.com/
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 .و جلنة تفسري املعايري املاليةستشاري ملعايري اإلبالغ املايل على تعيني كل من أعضاء اجمللس اإلتقوم باملصادقة  -

 .جملس معايري احملاسبة الدوليةالتأسيسية و تسطري و تقييم إسرتاتيجية اللجنة تتوىل   -

 ستشاري.لس و جلنة التفسريات و اجمللس اإلستشارة و تنظيم كل من اجملو تعديل إجراءات و آليات اإل إعداد -

 )IASB(مجلس معايير المحاسبة الدولية  -2

تشتغل حتت مراقبة ، عايري الدولية للمعلومة املاليةتعمل على إعداد و املصادقة على امل ،هي هيئة خاصة مستقلة

ا لقوانني مدينة ديالور وفقً  2001نشاءه يف مارس إ ، و قد َمتَّ املايل هيئة اللجنة التأسيسية ملعايري اإلبالغ

)Delaware( و 19731ت قبل ذلك سنة سَ كانت تأسَ    ، لُيعّوض جلنة معايري احملاسبة الدولية  اليتاألمريكية.

أصبح عدد  2012. و بداية من أول جويلية  )Hans Hoogervorst(يرأسه حاليا اهلولندي هانس هوغريفورست 

 ifrs(تعيينهم من طرف اهليئة التأسيسية (مؤسسة) ملعايري اإلبالغ املايل الدولية  تمُ ، يَ عضوا 16أعضاء اجمللس 

foundation (  و يتمثل األكثر قابلة للتجديد مرة واحدة علىعلى أساس خربهتم و كفاءهتم ملدة مخس سنوات ،

 :2الدور األساسي جمللس معايري احملاسبة الدولية يف اآليت

حماسبية دولية لغرض توحيد عرض القوائم املالية، و اليت تتم املصادقة عليها من طرف و نشر معايري  إعداد -

 أغلبية أعضاء اجمللس.

 إصداره من معايري على املستوى العاملي. ما متَّ  تطبيق تشجيع و دعم اهليئات و املنظمات على -

 :3إىل نشر التفسريات اليت تقوم هبا جلنة تفسري معايري اإلبالغ املايل . باإلضافة  -

تدخلني يف سوق ا يساعد خمتلف املضمان إصدار معايري ذات جودة عالية، مفهومة و ميكن تطبيقها عامليا ممّ  -

 قراراهتم اإلقتصادية.ختاذ رؤوس األموال يف إ

 ستطالعات الرأي العام حول احلاالت احملاسبية املعنية باملعايري.نشر املناقشات و إ -

 قتضت الضرورة ذلك.إ نإمراجعة املعايري الصادرة سابقا و تعديلها  -

 ختبارات على صالحية تطبيق هذه املعايري يف بيئات إقتصادية خمتلفة.إجراء إ -

معايري احملاسبة الدولية يُطلُق عليها إسم معايري ، أصبحت املعايري الصادرة عن جملس 2001و بداية من سنة 

 . )IASحتِمُل إسم معايري حماسبة دولية( و أّما اليت سبق إصدارها قبل هذا التاريخ فبقيت ،)ifrs( إبالغ مايل دولية 

                                                           
1 www.iasplus.com  ,consulté le 10-09-  2016. 
2 www.journaldunet.com, consulté le 10-09-  2016. 
3 Robert Obert ,pratique des normes ifrs, 4eme edition, Dunod, 2008, p 08. 

http://www.iasplus.com/
http://www.journaldunet.com/
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 ) ifric(لجنة تفسير معايير اإلبالغ المالي الدولية -3

، تتمثل مهمتها يف تفسري املعايري اليت يقوم 2001معايري احملاسبة الدولية يف جلنة حّلت مكان جلنة تفسري  و هي 

. تتكون هذه اللجنة من اليت تكون موضوع معاجلات متباينة، خاصة تلك ها جملس معايري احملاسبة الدوليةبإعداد

مات ، و هم من جنسيات و منظنوات متجددة) س03ثالث ( دةمل  1)عضوا يقرتحهم األوصياء14أربعة عشر (

و هلذه اللجنة مهام  .املمارسات احملاسبية، لديهم إمكانيات تقنية و معرفية و خربة بمهنية خمتلفة و شركات عاملية

 رئيسية تتمثل يف :

 مواجهتها. إصدار مناشري تفسريية و توجيهية متعلقة بتطبيق املعايري املعاجلة للمسائل احملاسبية اليت َمتَّ  -

 ضمان التوافق بني اهليئات املصدرة للمعايري الدولية و نظرياهتا احمللية. -

 )ifrs advisory council(ستشاري لمعايير اإلبالغ المالي الدولية المجلس اإل-4

، و املايل هي اهليئة اإلستشارية الرمسية جمللس معايري احملاسبة الدولية و أوصياء اللجنة التأسيسية ملعايري اإلبالغ  

، منهم مستثمرين و حمللني ماليني هتتم و تُعىن بعمل جملس املعايرييتشكل من عدد كبري من ممثلي اجملموعات اليت 

أكادمييني جامعيني و املراجعني و املنظمات املهنية احملاسبية، إىل إلضافة و املستخدمني اآلخرين للقوائم املالية با

منظمات  ) 03ثالث(شخص و  48، مل هي ممثلة يف اجمللس اإلستشاريمنظمة عرب العا 43حصاء إ متَّ  حيث َ 

يَعِقد  و)،trustees(ستشاري من طرف األوصياء هلا صفة مالحظني رمسيني، و يتم تعيني أعضاء اجمللس اإل أخرى

 ثالث مرات يف العام .دوريًا جتماعاته اجمللس إ

 )(ASACستشاري حول معايير المحاسبة المنتدى اإل -5

، تتألف من واضعي معايري احملاسبة الوطنيني و هيئات ة جمللس معايري احملاسبة الدوليةستشارية تابعهي جمموعة إ

الرئيسي للمنتدى يف تقدمي اإلرشادات الفنية و التغذية الراجعة ، يتمثل الدور املالية إقليمية هتتم بإعداد التقارير

 .2جمللس معايري احملاسبة الدولية

 :اسبة و اإلبالغ املايل الدوليةو املخطط املوايل يُوِضح هيكل هيئات إعداد معايري احمل

 

 

                                                           
 .14خالد مجال اجلعارات ،مرجع سبق ذكره ، ص   1

2 www.ifrs.org, consulté le 13-09-2016.   
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 : هيكل هيئات إعداد معايري احملاسبة و اإلبالغ املايل الدولية05شكل ال
 

 

 

  جملس معايري احملاسبة الدوليةU15Tاملصدر: من موقع.15TUwww.iasb.org ،بتاريخ 2017-02-14.

http://www.iasb.org.%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B5%D8%AF%D8%B1:%20%D9%85%D9%86%20%D9%85%D9%88%D9%82%D8%B9
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أما  عايري احملاسبة الدولية و مستوياهتا،فاملخطط أعاله يبني خمتلف العالقات اليت تربط هيئات جملس م   

 .اجلدول املوايلفهي ملخصة يف و تشكيالهتا يئات املذكورة يف املخطط اهل هذه مسؤوليات

 : مسؤوليات و تشكيلة هيئات إعداد معايري احملاسبة و اإلبالغ املايل الدولية. 05الجدول  
 عضاءهاأ هدافها و  أ مسؤولياتها الهيئة

 مجلس المراقبة

 Monitoring Board 

األمناء ، املشاركة يف تعيني أعضاء جملس 

 واملوافقة على تعيينهم استنادًا إىل  نظام

IFRSF  واإلشراف عليهمم ، 

تقدمي االستشارات إىل  جملس األمناء ،   –

 ستالم التقرير السنوي منهم.إو 
إحالة املواضيع املقرتحة عن اإلبالغ املايل إىل  -

 IFRSF من خالل IASB جملس

 : أعضاء كالتايل 6يتكون من 

 وروبيةاللجنة األعضو عن  -

 رئيس جلنة اخلدمات املالية الياباين.  - 

 .  SEC وراق املالية األمريكيةجلنة األ -

وراق جلنة األسواق الطارئة للمنظمة الدولية ملفوضية األ-
 . IOSCO املالية

جلنة بازل ملراقبة البنوك (عضو مراقب بدون حق -

 ).التصويت

هيئة(مؤسسة) معايير التقارير 

 IFRSالمالية الدولية 

Foundation(IFRSF) 

 رفع تقرير سنوي إىل  جملس املراقبة. -

ستالم املواضيع املقرتحة من جملس املراقبة إ - 

 . IASB ا إىل  جملسھتوإحال

  تعيني أعضاء جلنة التفسريات وفريق تطبيق -

SMEs- IFRS    لس االستشاري اجملو

 و اإلشراف عليهم.  IASBوجملس 

 .مراجعة الفعالية ألداء اجملالس واللجان -
 .املسؤولية عن القضايا التمويلية - 

م كرئيس واثنان ھعضوًا ، يعني أحد 22يتكون من  -

 6عضاء جغرافيا كما يلي: كنواب للرئيس، يتوزع األ

ريكيا الشمالية، واحد من أم 6، روبامن او  6، من آسيا

، اثنان من أي حد من أمريكيا اجلنوبيةمن إفريقيا، وا

 .منطقة يف العامل لتحقيق التوازن اجلغرايف العاملي 

 مجلس معايير المحاسبة الدولية 

IASB 

 .وضع جدول األعمال الفنية -

املوافقة على املعايري ومسودات العرض  -

 والتفسريات.

 . IFRSFاستالم املواضيع املقرتحة من  - 

 .IFRSF رفع تقاريره إىل -

م كرئيس واثنان  ھعضواً، يعني أحد 16يتكون من  -

 4عضاء جغرافيا كما يلي: يتوزع األ - .كنواب للرئيس

من أمريكيا الشمالية، واحد  4وروبا، أمن  4، من آسيا

نان من أي إثقيا، واحد من أمريكيا اجلنوبية، من إفري

 .لتحقيق التوازن اجلغرايف العامليمنطقة يف العامل 

لجنة تفسيرات معايير التقارير 

 IFRICالمالية الدولية 

تفسري معايري التقارير املالية الدولية ومعاجلة  -

 املشاكل التطبيقية.

 . IFRIC إصدار التفسريات - 

 .IASB ا إىل  جملسھرفع تقارير -

عضو من مناطق خمتلفة من العامل  14تتكون من  -

ا الشمالية ، أمريكمن  3روبا، من او  8موزعة كما يلي: 

 من آسيا(الصني واليابان و اهلند) 3

ر المنشآت ييافريق تطبيق مع

 الصغيرة 

 والمتوسطة

تبين املسؤولية عن تطبيق ومعاجلة املشاكل اليت 

 .IFRS for SMEsتنتج عن 
 .IASB رفع تقاريرها إىل  جملس-

ويتكون من  IASB ويرأس الفريق عضو من جملس

من  2من إفريقيا،  4عضو موزعني كما يلي:  22
من  6من أمريكيا الشمالية،  3من اوروبا،  6آسيا، 
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SME 

Implémentation 

Group 

من منطقة   أخرى يف العامل  1أمريكيا اجلنوبية، 

  .لتحقيق التوازن اجلغرايف

 

المجلس االستشاري لمعايير 

 التقارير المالية الدولية 

IFRS Advisory 

Council 

 F  IFRSؤسسة النصح واملشورة  ملتقدمي  -

 . IASBو جملس 

عضو، الرئيس، مساعديه وأعضاء من  47يتكون من 

جمالس ومجعيات ومنظمات حماسبية وشركات تدقيق  

 كربى والبنك الدويل و  أخرى . 

المنتدى االستشاري حول 

  ASAFمعايير المحاسبة 

تقدمي ارشادات فنية و تغذية راجعة جمللس 

 . IASBاحملاسبة الدوليةمعايري 

 هيئات اقليمية و وطنية من واضعي املعايري احملاسبية .

عة قاصدي مرباح ، جام، مطبوعة جامعية2015سبة الدولية ، خمتصر معايري احملاعارات: خالد مجال اجلرالمصد

 .14ص ،2014بورقلة، اجلزائر، 

و لقد ُدّعم جملس معايري احملاسبة الدولية يف مسعاه من قبل جمموعة من املنظمات و اهليئات اإلقليمية      

حتاد الدويل واإل )efrag (وربية للتقارير املالية ستشارية األواجملموعة اإل )iosco( كاملنظمة الدولية للقيماألخرى  

 .و غريها من اهليئات )fasb(و جملس معايري احملاسبة األمريكي  )ifac(للمحاسبني 

هي اهليئة املسئولة عن اخلربة الفنية يف جمال تطبيق معايري  )efrag(وربية للتقارير املالية فاجملموعة اإلستشارية األ -

على  2002وربية يف ر املالية الدولية على الصعيد األوريب، و قد صادقت اللجنة األاحملاسبة و معايري إعداد التقاري

جملس معايري احملاسبة إىل وريب معايري اإلحتاد األ وكلت مهمة إعدادايري احملاسبة الدولية بأوربا و أتطبيق مع

) من arcوريب مصادقة جلنة التنظيم احملاسيب (ملعايري احملاسبية الدولية يف اإلحتاد األا . و يتطلب قبول1الدولية

يف معاجلة القضايا املتعلقة بإعداد القوائم املالية و  اللجنة أيضاً  تشارك و ،2خالل إصدار تشريع ملزم التطبيق

ر معلومات مالية ذات و ضمان نش IASBيف تفسري و تطبيق املعايري الصادرة عن اجمللس  ifricالتنسيق مع جلنة 

 .3وريبنوعية يف اإلحتاد األ

                                                           
1 E.Ducasse et autres,les normes comptables internationales ias/ifrs,traduit vers l’arabe par Behar Hasna,pages 
bleues, alger,2010,p13. 
2 Catherine Maillet et Anne Lemanh , normes comptables internationales ias/ifrs, edition Berti,algerie,2007,p04. 
3 Peter Walton,la normalisation comptable inernationale,origine,pratique et enjeux, revue française de 
gestion,volume29,n°147,decembre2003,p31. 
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تفاقًا مع جملس معايري احملاسبة الدولية ت أمضت إكان  فقد )oicvاو ioscoأمَّا املنظمة الدولية للقيم (-

)IASB( ستشارية جمللس عضوا يف اهليئة اإلو تُعترب  ،1لدعم تطبيق معايري إعداد التقارير املالية على املستوى العاملي

يف تفاق دويل حول تبادل املعلومات يف األسواق املالية و إىل حتقيق إهتدف  ،1987معايري احملاسبة الدولية منذ 

 .2الةفأه و فعَّ ع معايري مناسبة حلماية املستثمرين و احملافظة على أسواق مالية كُ وض

 تفاقية مع اللجنة التأسيسية للمعايري إ 1982وقع يف سنة  فقد كان )ifac(حتاد الدويل للمحاسبنياإل أمَّا -

)iasc( مهة مالية معتربة يف ميزانيتها امسو له  ،يف العامل ن هذه األخرية هي املصدر الوحيد للمعايريأيعرتف فيها ب

 . 3%10ت بلغ

قام وىل أمهية للقضايا احملاسبية الدولية، و أفقد أ )fasb(و فيما يتعلق باجمللس األمريكي ملعايري التقارير املالية  -

الدول فات احملاسبية بني ختالل تقليص اإلبُ ، املكسيك و الشيلي هبدف حتديد سُ مشاريع مشرتكة مع كل من كندا

توصياته لتطوير و قبول  1996، و وّسع جماالت عمله مع دول أخرى، و كان هذا األخري نشر سنةاألربعة

 .4على برنامج عمل مشرتك. )iasb(املعايري احملاسبية الدولية و أمضى مع جملس معايري احملاسبة الدولية 

لعالقاته مع اهليئات و املنظمات املهنية العاملية األخرى مكنته من   )iasb(فتوسيع جملس معايري احملاسبة الدولية 

ع احملافظة على نشر و قبول و ترقية املعايري الصادرة عنه عامليا مالدعم و العمل على  النجاح يف ضمان

دويل و يري على املستوى الن الغرض من تأسيسه هو تركيز اجلهود على توسيع قبول تطبيق املعاأذ . إستقالليتهإ

 مات الدول على تبنيها و تطبيقها.كرب عدد ممكن من حكو إقناع أ

  دولي مالي معيار محاسبي أو إبالغ مراحل إصدارالمطلب الرابع: 

 : 5إتباع مسار حمدد تتلخص مراحله يف اخلطوات اآلتيةإىل خيضع إصدار معيار حماسيب دويل 

و اإلحاطة  ،IASBجملس معايري احملاسبة الدولية  لِ بَ قِ  حتديد موضوع الدراسة من طرف فرقة تقنية مكونة من -

 بكل جوانبه.

 .مارسات و معايريهامني احملليني هلذه املاحمللية و تبادل اآلراء مع املنض دراسة املمارسات احملاسبية -

                                                           
1 www.ifrs.org, consulté le 15-09-2016. 

 .24،ص2006طارق عبدالعال محاد، دليل احملاسب إىل تطبيق معايري التقارير املالية احلديثة،الدار اجلامعية، االسكندرية،مصر،  2
 .433امني السيد امحد لطفي، مرجع سبق ذكره، ص 3

  
4 www.deloitte.com, consulte le 15-09-2016.  

و  ENAPدراسة حالة مؤسسة  -عكوش حممد امني ، اثر تطبيق معايري احملاسبة الدولية على املردودية املالية للمؤسسات االقتصادية اجلزائرية  5
TAMEG 18، ص2011-2010، 3، رسالة ماجستري يف العلوم التجارية ، ختصص حماسبة و تدقيق ، جامعة اجلزائر. 

http://www.deloitte.com/
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 حول إمكانية إدراج املوضوع ضمن جدول أعمال جملس معايري )ifrs ac(ستشاري طلب إستشارة اجمللس اإل -

 احملاسبة الدولية.

 .يف أعماله )IASB( ستشاري لتوجيه جملس معايري احملاسبة الدوليةتكليف فرقة من اجمللس اإل -

 .) discussion document(نشر بيان مناقشة للجمهور لتلقي التعليقات عليه  -

 .على اجلمهور للتعليق عليه )exposure draft(نشر مسودة مشروع املعيار  -

 .يوم 90ة التعليق املقدرة ب دّ عتبار كل التعليقات و الردود احملصل عليها خالل مُ بعني اإلاألخذ  -

 .ميدانية ختباراتإجراء إجتماع أو قد جلسات إن كان من املستحسن عَ إالنظر  -

املعيار يف شكله النهائي بعد املوافقة عليه من طرف أغلبية األعضاء و نشر ملحقات توضيحية حول   إصدار -

 .ية تطبيقه و تاريخ دخوله التنفيذكيف

 مُ تِّ ، و يَـ ليزيةللمعيار احملاسيب أو معيار اإلبالغ املايل الدويل منشورة باللغة االجنو تكون الصورة النهائية األصلية 

 ، : اهلدف من املعيار، جمال تطبيقه 1رى، و يتضمن املعيار على جمموعة عناصر تتمثل يفترمجته للغات أخ

، ق بطريقة التسجيل و كيفية القياس، شرح املعيار فيما يتعلصطلحات احملاسبية املستخدمة فيهتعاريف ملختلف امل

ى الشركات القيام به ر و ما جيب عل، الفرتة الالزمة لتطبيق املعياليت جيب اإلفصاح عنها يف املعياراملعلومات ا

 .دليل التطبيق و أمثلة توضيحية ،املعيار ، تاريخ بدأ سريانخالل الفرتة

 يف الشكل اآليت: IAS/IFRSو ميكن تلخيص مراحل إصدار أو تعديل معيار حماسيب أو إبالغ مايل دويل 

 

 

 

 

 

 

 
                                                           
1 Emmanuel Paret et autres, maitriser l’éssentiel des IFRS, groupe RSM Salustro  Reydel, France, 2005, p17. 
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 ias/ifrsتعديل معيار حماسيب أو إبالغ مايل دويل مراحل إصدار أو  :06الشكل

 
 دراسة مقارنة للممارسات احمللية                                                                  حتديد املوضوع

 
   

 )ifrs acإستشارة اجمللس اإلستشاري للمعايري(       إنشاء جلنة توجيهية (فريق عمل)                                
 

 
 

 discussion documentاملعروفة باسم نشر ورقة مناقشة للتعليق عليها 
 

 
 IASBملعرفة آراء مجيع املنظمات األعضاء يف  exposure draftسم و مشروع تعديل املعيار املعروف بإنشر مشروع املعيار أ

 
       

 التعليقات الواردة                                                        املوافقة على املعيارحتليل 
 

 

 اإلعالن النهائي على املعيار                                                                      
 

 رسالة ماجستري، دراسة حالة اجلزائر،-يف املؤسسات يف ظل معايري احملاسبة الدولية اإلفصاح، دعن سفري حمم : نقالً المصدر

  . 68، ص 2007/2008، جامعة املدية، و التجارية و علوم التسيري اإلقتصاديةمعهد العلوم 
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 المالية اتجودة المعلوم المالية الدولية فيبالغ المالي و اإلدور معايير المحاسبة المبحث الثاني: 

ة عدَّ تاحة معلومات مالية مفيدة من طرف املؤسسات مُ إإىل بالغ املايل الدولية ي معايري احملاسبة و اإلرمِ تَ     

 طراف ذات املصلحة هبا.ذ قرارات مالءمة من طرف خمتلف األختاغالهلا يف إستالتقارير املالية من أجل إ

  المعلومة المالية اهيةالمطلب األول: م

ا املؤسسات اإلقتصادية أمهية بالغة لتوفري معلومات للمتعاملني اآلخرين حسب إحتياجاهتم منها و وفقً تُويل     

    خلصائص مطلوبة.

  ول:مفهوم المعلومة المالية   األالفرع 

جودة تُعّرب و  ،1قدم إليه يف حتقيق أهدافهكون هلا معىن و تُفيد الطرف الذي تُ ة املعرفة اليت يقصد باملعلوميُ     

 التحريف من وَ لُ ختَ  نأ جيب ذلك و لتحقيق ،اقيتها و مدى منفعتها ملستخدميهااملعلومات املالية على مدى مصد

 من اهلدف حيقق مبا والفنية، واملهنية والرقابية القانونية املعايري من جمموعة ىف ضوء تُعدَّ  نأ و والتضليل

ستثمرين و باقي املستعملني اليت تكون مفيدة يف ترشيد قرارات املهي تلك  فاملعلومات املالية  اجليدة. 2ستخدامهاإ

قتصادي و التنمية املعايَري احملاسبية و املالية الدولية آلية  منظمة التعاون اإلِرب و تَعتَ  .على إختالف حاجاهتم هلا

 نتاج املعلومة احملاسبية و قياس جودهتا و الرقابة عليها.إل

 المالية  اتالمعلومخصائص الثاني:  الفرع

كن إستخدامها  مفيدة و ميُ  هي الصفات اليت تتميز هبا املعلومات املعروضة يف القوائم املالية حىت تكونَ      

، و حسب جملس معايري 3ن املؤسسة من طرف خمتلف مستعملي القوائم املاليةأختاذ القرارات بشكأساس سليم إل

تخدميها أهدافهم بكفاءة و ق منها مساملالية ذات اجلودة هي اليت ُحيقِّ ن املعلومة إف  fasbاألمريكي احملاسبة

 ،نوّضحها يف اآليت: 4ن تتميز مبجموعة من اخلصائص رئيسية وثانويةأو هي اليت جيب  ،فعالية

                                                           
عبد املقصود دبيان و ناصر نور الدين عبداللطيف ، نظام املعلومات احملاسيب و تكنولوجيا املعلومات ، الدار اجلامعية ،   1

 .بتصرف15،ص2004مصر،
دراسة ميدانية على الشركات املدرجة يف سوق  -ماجد امساعيل ابومحام ، اثر تطبيق قواعد احلوكمة على االفصاح احملاسيب و جودة التقارير املالية   2

 .54، ص 2000فلسطني لالوراق املالية ، رسالة ماجستري يف احملاسبة و املالية ، كلية التجارة ، اجلامعة االسالمية بغزة ، 
 .13خالد مجال اجلعارات ، مرجع سبق ذكره ، ص  3
، مداخلة ضمن امللتقى الوطين حول احلوكمة احملاسبية للمؤسسة (واقع، رهانات  احملاسبية املعلومة جودة حتقيق يف الشركات حوكمة دور،  هوام مجعة  4

 .13، كلية العلوم االقتصادية و علوم التسيري، جامعة أم البواقي ، ص و أفاق)
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 الخصائص الرئيسية -1

 :مها إتنني اصيتنيهي خصائص جوهرية تتعلق خب    

 المالئمة -1-1

هذه اخلاصية من خالل معرفة  ، و تتحقققرار املراد إختاذهبال املعلومة املالية بعالقة و إرتباطتكون ن أو تعين      

، و هي بدورها متعلقة بثالث هتخذ القرار من املعلومة املالية و التقليل من البدائل املتاحة أمامستفادة مُ مدى إ

 :1خواص هي

 القدرة التنبؤية  -1-2

التنبؤ بنتائج التوقعات املستقبلية  على مقدرته املالية اليت تساعد متخذ القرار يف حتسنيهي خاصية املعلومات     

ة فتساعد متخذ القرار على حتسني ن تتميز املعلومات بقدرة تنبؤيأ، أي 2على ضوء نتائج املاضي و احلاضر

 .إىل تنبؤات صادقة عن نتائج األحداثحتماالته ليصل إ

 التغذية العكسية )  سترجاعية (القدرة اإل -1-3

التقييم من خالل التغذية ن تتميز املعلومات بإمكانية التحقق من التوقعات و ذلك عن طريق الرقابة و أأي      

 .العكسية

 الوقتية (التوقيت المناسب)  -1-4

ه جيب إتاحة املعلومات املالية ملن يستخدمو�ا عندما نّ أ، مبعىن قدمي املعلومات املالية يف حينهاقصد بالوقتية تيُ      

ستخدامها، أو إىل إن هذه املعلومات تفقد منفعتها إذا مل تكن متاحة عندما تدعو احلاجة أحيتاجون إليها، ذلك 

ارات ختاذ قر تعلق هبا حبيث تفقد فعاليتها يف إطويلة بعد وقوع األحداث اليت تإىل فرتة إذا مت الرتاخي عن تقدميها 

 .3على أساسها

 الموثوقية-1-5

لتقييم حمتويات التقارير  خربة كافيةالذين ال يتوفُر لديهم وقت و ال  متثل خاصية املوثوقية ضرورة ُمِلّحة لألفراد    

، و تُقدَّر موثوقية املعلومات املالية مبدى ُخُلّوها من األخطاِء و من التحيُّز 4املالية و إختيار املعلومات املفيدة منها

                                                           
 .32، ص 2004رضوان حلوة حنان و آخرون ، أسس احملاسبة املالية ، دار حامد ، عمان ، االردن ،   1
 .14هوام مجعة ،مرجع سبق ذكره ،ص   2
 . 14هوام مجعة ،مرجع سابق ،ص  3
 .15هوام مجعة ، مرجع سابق ،ص  4
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ا يف حداث املالية اليت قامت هبا املؤسسة، و اليت متَّ التعبري عنهمدى متثيلها بصدق للعمليات و األ يف العرض و

 :ذه اخلاصية من اآليت، و تتحقق ها ملتخذ القرار من إستخدامهاطمئنانً القوائم املالية مما يُعطي إ

 الحياد -1-6

 جهة أو طرف فضلتُ  معلومات عنه ينتج بشكل معلومات إختيار عدم ز هوحيُّ التَ  باحلياد أو عدم قصديُ      

املالية  تن املعلوماأأي   ،1أخرى جهات حساب على احملاسبية باملعلومات املهتمة و املعنية من األطراف معني

و متَّ عرضها بطريقة ال تُغّلب مصلحة  ،ت خالية من أي حتيُّز يف قياس النتائجإذا  كان، تكون تتميز  بصفة احلياد

 .2فئة معينة من فئات مستخدمي القوائم املالية على حساب غريها من املستخدمني اآلخرين

 الموضوعية (قابلية التحقق)-1-7

الطرق  بني ختياراإل يف عليها عتماداإل ميكن اليت احملاسبية األسسدى حإ للتحقق القابلية خاصية متثل     

و هي خاصية مشتقة من فرض  .املالية التقارير يف قدمةــــامل احملاسبية املعلومات ثقة من تزيد �او ك املختلفة احملاسبية

مكانية و اليت تعين إن تكون البنود الواردة يف القوائم املالية قابلة للتحقق، أاملوضوعية يف احملاسبة اليت تقتضي ب

 املستندات و الدفاتر املتعلقةإىل رقام الواردة يف التقارير املالية بالرجوع صحة األغريه من تأكد احملاسب أو 

نفس النتائج من طرف  إىل مكانية الوصول خاصية تُعّرب على إ �اأي أ ،3ي مرحلةللمؤسسة يف أبالعمليات املالية 

 .4ع نفس طرق و أساليب القياستبا هلم نفس املهارة و الكفاءة عند إأشخاص 

 الخصائص الثانوية -2

هي الصفات اليت جيب توفُرها يف املعلومة املالية و تكون مساعدة، لكن ليس بنفس درجة أمهية اخلصائص         

 .5الرئيسية، و هي مرتبطة بكل من خاصييت الثبات و القابلية للمقارنة و قابلية الفهم

 

 

                                                           
 .202 ،ص 1990 ، ،الكويت والنشر للطباعة السالسل ، ذات1 ط ،"احملاسبة نظرية" ، الشريازي مهدي عباس  1
لملتقى الدويل الثالث حول آليات تطبيق ل ورقة حبثية مقدمةأثر االفصاح وفق معايري احملاسبة الدولية على جودة املعلومة احملاسبية،  صبايـــحي نـــــــوال ،  2

وتأثريه على جودة املعلومة احملاسبية ، كلية العلوم االقتصادية والتجارية وعلوم التسيري، النظام احملاسيب املايل  اجلزائري ومطابقته مع معايري احملاسبة الدولية 
 .11جامعة الوادي ، ص

.16هوام مجعة ، مرجع سبق ذكره ، ص  3  
 .11صبايـــحي نـــــــوال ،مرجع سبق ذكره ،ص  4
 .80، ص2009، 02ت العملية ، دار وائل للنشر، عمان، األردن، طالتطبيقا –رضوان حلوة حنان، مدخل النظرية احملاسبية، اإلطار الفكري   5
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 الثبات -2-1

يصال املعلومات املالية من فرتة ألخرى، إستخدام نفس الطرق و األساليب يف قياس و إهذه اخلاصية تعين      

خاصية ف أخرى. إىلبطريقة موحدة من دورة ن يتم أجيب التقرير عنها  تسجيل األحداث اإلقتصادية و نأأي 

أكثر فائدة  و أكثر قابلية للمقارنةالية القوائم املمن عل جت اءات احملاسبيةاألجر  املبادئ وتباع إالثبات يف 

 ها بعنيخذُ ماسَّة لتغيري هذه الطرق فيجب اإلفصاح عن ذلك لكي يتم أما كانت احلاجة إذا و  للمستخدمني.

 طبيعة الفقرة هذه بنيحيث تُ ع تقرير املراجمن  فقرة توضيحيه يف ليهاإ شاريُ  نأ و .عتبار عند القيام باملقارنةاإل

 ثر ذلك.أ إىل املستخدم إرشاد و التغيري

  قابلية المقارنة -2-2

جراء مقارنات بني فرتة و   ة املعروضة يف القوائم املالية إلستخدام املعلومات املالية و احملاسبيية إمكانتعين إ      

يف و طريقة جراءات القياس و التبويب و التصنمن نفس قطاع النشاط، فتوحيد إ أخرى مؤسسة و أخرى، و بني

ن فرتة مالية عرض معلومات مقارنة ع (ias 1)ول تطلب املعيار احملاسيب الدويل األ، و يالعرض جيعل ذلك ممكنا

 .قلسابقة واحدة على األ

  قابلية الفهم -2-3

 ومستوياهتم خمتلفة، ،ستخدمة متعددةاملفئات لفا ،عرض املعلومات املالية ستهدف منباملستخدم امل تتعلق       

ومن األمثلة على مستخدمي املعلومات احملاسبية  ،مستخدمني غري مباشرين ممستخدمني مباشرين، ومنهفمنهم 

املالك احلاليون واحملتملون، الدائنون، احملللون املاليون، املوظفون واجلهات احلكومية اليت هتتم بالشؤون اإلجتماعية  

ة ُمتّكنهم من بسطَ ة بطريقة مفهومة و واضحة و مُ تعين  هذه اخلاصية وجوب عرض املعلومات املاليو  وغريها.

 .انتفاع منهاإل

تكون  حتت قيود معينة حىت عدَّ أن تُ جيب املعلومات املالية  نّ إف ،iasbو حسب جملس معايري احملاسة الدولية     

 :مالءمة و ذات موثوقية منها

 و العائد مواءمة بين التكلفةال -2-4

ن تكون العوائد املتوقعة من أنه البد أنتاج املعلومة والعوائد املنتظرة منها، إذ إجيب املقارنة بني تكلفة  حيث       

 و توصيلها. نتاجهاإعلى املعلومات أكرب من املصاريف املنفقة 
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 األهمية النسبية -2-5

ريها اإلفصاح عنها وذلك من زاوية تأثا كمعيار لتحديد املعلومات اليت يتوجب ا هامً تلعب هذه اخلاصية دورً       

هاما يف تنفيذ عملية الدمج لبنود املعلومات اليت يتم عرضها يف  اً ، كما تُعدُّ معيار املتوقع على متخذي القرارات

لى ها يؤثر عريفُ حتَ ها أو ذفُ ذات أمهية نسبية إذا كان حَ  ابأ�ّ  املعلومات احملاسبية رُ قدَ تُ  ، والقوائم املالية املنشورة

ا على من للمعلومة تأثريً  لَّما كانه كُ نّ أمبعىن  ،يهاعتماده علعند إالقتصادي الذي يتخذه مستخدُمها القرار إ

 .1لَّما كانت ذات أمهية نسبيةُمها كُ يستخدِ 

 الصادقالعرض  الصورة الصادقة و -2-6

ض عرَ وتصنيف هذه املعلومات اليت تُ تسمح بتسجيل  و ،تنظيم املعلومات املالية إىلاحملاسبة تسعى  نّ إ        

م قدِ ن تُ أاملعلومات جيب  نّ إمنه ف لتعكس الصورة الصادقة للوضعية املالية للمؤسسة ونتيجتها يف �اية الدورة. و

ن تكون أو  األحداث اليت تعكس الوضعية احلقيقية للمؤسسة يف تاريخ عرضها. والصورة الصادقة للمعامالت 

ن تتطابق طبيعة أأي جيب  ،ة و أمينة و خالية من أي تالعبحداث اخلاصة هبا بصورة سليماألة عن عربِ املعلومة مُ 

 العملية مع أرقام املعلومة املقدمة عنها. 

 الجهات المستخدمة للمعلومات المالية: نيالمطلب الثا

ة أطراف إلستخدامها يف ليها عدَّ حتتاج إاملالية اليت تُفِصح عنها املؤسسات اإلقتصادية  ملعلوماتا نّ إ        

معايري احملاسبة و اإلطار املفاهيمي جملس  و تنقسم بني أطراف داخلية و أطراف خارجية، ختاذ القرار،أغراض إ

IASB املستثمرون احلاليون و ، و يُرتُبهم كاآليت: يبني املستعملني املقصودين و إحتياجاهتم من املعلومات

 .2اجلمهورون، الدولة و املنظمات العامة و املوردون و الدائنون اآلخر ، املقرضون ،، املوظفوناملرتقبون

 داخليةالفرع األول: الجهات ال

 و تتمثل أهم هذه األطراف يف إدارة املؤسسة و املستخدمني و ممثليهم (النقابات العمالية).       

 

 

 
                                                           

التأصيل النظري للممارسات احملاسبية املهنية يف جماالت القياس، العرض، اإلفصاح، دار وائل للنشر، عمان، األردن، ، حممد مطر، موسي السويطي  1

 .335، ص2008، 02ط
2 Gregory Heem, lire les états financiers en IFRS, édition organisation, Paris ,2004.p28. 
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 اإلدارة  -1

يل للمنشأة و �ا ذات املصلحة األوىل يف معرفة الوضع املالومات ألرب اإلدارة من اجلهات اليت هتتم باملعتُعتَ     

ها لظروف املؤسسة و  ، و تقوم اإلدارة بإجراء حتليل للبيانات بصفة مستمرة نظرا ملعايشتها اليوميةرحبيتها و تغريُّ

البيانات و  سي لإلدارة من حتليل، و اهلدف الرئيالت احملاسبية الداخلية و غريهاطالع على السجّ ُقدرهتا على اإل

هلا بإختاذ  ات أهم املؤشرات و إجتاهاهتا، ممَّا يسمحملؤسسة و متابعة تغريُ امن الرقابة على  نتمكَّ ستخدامها هو لتإ

 .املناسب هاوقتتصحيح اإلحنرافات السلبية يف األجراءات املناسبة ل

 و ممثليهم المستخدمين -2

مهة املؤسسة يف حتقيق رفاهية العاملني و حتسني  احلوافز و مدى مساهبا حتديد متَّ و هتمُّهم الكيفية اليت         

يف مؤسستهم و عدالة توزيعه و فهم يهتمون مبستوى األجر  كفاءاهتم من خالل الدورات التكوينية و التدريب.

ينصَُّب فإهتمامهم  .هم املايل بعد خروجهم للتقاعدهتمامهم مبستقبلإىل إمقارنته مع املؤسسات األخرى باإلضافة 

ستمرار يف توفري املكافآت ومنافع يم رحبية مؤسستهم وقدرهتا على اإلاملعلومات اليت تساعدهم على تقيعلى 

 .1التقاعد وفرص التوظيف

 خارجيةالفرع الثاني: الجهات ال

 .أيت يف مقدمتهم املستثمرون و املقرضون و اجلهات احلكومية و أطراف أخرىعترب فئاهتا عديدة، يتُ      

 المستثمرون  -1

و تكون حاجتهم للمعلومة  ،ةللمخاطر  عرضةكثرهم ا باملؤسسة و أيُعترب املستثمرون أكثر األطراف إرتباطً         

للخسائر يف حالة  الً كثرها حتمُ املكاسب يف حالة جناح املؤسسة و أكرب ين أ، فهي الفئة اليت جتَ 2املالية مهمة جدا

دورية ُمتّكنهم  معلومات مستمرة و بصفةإىل لذلك فاملستثمرون احلاليون و املرتقبون حيتاجون  ،يف نشاطاهتا هاشلِ فَ 

ت املناسبة لتوظيف مواردهم ختاذ القراراإلستثمارية و إستثمار املتاحة و املفاضلة بني البدائل امن تقييم فرص اإل

األفضل هلم  ، و لتحديد ما إذا  كانسري األمور املستقبلية لكيفية ، و املتابعة املستمرة لتقدير اإلحتماالتبنجاح

 أخرى.إىل مؤسسات ستثمار يف املؤسسة أو اإلحتفاظ مبستواه أو التحول هو زيادة اإل

 

                                                           
 .184،ص2008، اجلزائر ،1، مكتبة الشركة اجلزائرية بوداود،اجلزءias/ifrsشعيب شنوف، حماسبة املؤسسة طبقا للمعايري احملاسبية الدولية  1
، جامعة اجلزائر، ، غري منشورةيف العلوم اإلقتصادية اسواق االوراق املالية العربية و سبل تفعيلها، اطروحة دكتوراةمعوقات  بوكساين رشيد،  2

 .103.، ص 2005/2006
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 المقرضون -2

ة األجل أو إصدار سندات البنوك لطلب قروض طويلة أو قصري  إىلن تلجأ املؤسسات اإلقتصادية أحيدث       

 إىل ن عملية اإلقراض هذه قد ال تنجح و يتعرض أصل القرض و فوائده أ ، إالَّ التمويليةاهتا حتياجملواجهة إ

ن من املعلومات اليت تعينهم على كرب قدر ممكاالت يهتم املقرضون حبصوهلم على أا ملثل هذه احلاخلطر، و جتنبً 

ن نذكر القيمة السوقية أو أالش فيد يف هذا، و من املعلومات اليت تُ ار منح القرض للمؤسسة الطالبة لهختاذ قر إ

عترب املقرضون ، و يُ دفقات النقدية املستقبلية و مدى إستمرارها و اإلعتماد عليها، حتليل التالعادلة لألصول املرهونة

ا تطمئنهم �ّ عتمادهم على حتليل القوائم املالية ألمرين يف نظرهتم و منهجهم و درجة إا من املستثأكثر حتفظً 

و حتتاج القروض مرة و احلفاظ على مركز مايل سليم، ؤسسة على حتقيق تدفقات نقدية مستخبصوص قدرة امل

، كتساب معلومات تتعلق بالوضع املايل احلايل و درجة سيولة األصول املتداولة و معدل  دورا�اإقصرية األجل إىل 

ت النقدية و هتتم بالقدرة دفقااألجل فهي تُبىن على معلومات تسمح بتحليل توقعات الت طويلةما القروض أ

ن قدرة املؤسسة على سداد الفوائد و أيرادية على املدى الطويل، و اليت متثل مصدرا أساسيا يطمئن املقرضني بشاإل

 أصل الدين يف ظل جمموعة من الظروف اإلقتصادية املتنوعة.

  الجهات الحكومية -3

املعلومات اليت ُتصدرها خمتلف املؤسسات اإلقتصادية حىت تتمكن من  إىل حتتاج اجلهات احلكومية بدورها       

املعلومات املالية عن املؤسسة حىت  إىل ، كما حتتاج اإلدارة الضريبية بعض السياسات على املستوى الكلي رسم

 .ديد ما عليها من إلتزامات ضريبيةتتمكن من حت

  مراقب الحسابات -4

اُحلصول على كافة املعلومات و اإليضاحات الالزمة إلبداء رأيه الفين احملايد   إىلحيتاج مراقب احلسابات       

ُضوء دت على عِ ا أُ �ّ أ، و ؤسسة لكافة احلقائق و املعلومات بعدالة و موضوعيةعن مدى إظهار القوائم املالية للم

ئم املالية اليت ثقة يف القوامن جهة أخرى عامل مبادئ حماسبية متعارف عليها، و يُعترب تقرير مراقب احلسابات 

 .تُعّدها املؤسسة

ؤسسة للحكم على مدى قدرهتا يف القوائم املالية للم كما يهتم كل من املوردين والزبائن بتحليل املعلومات الواردة

 .1ستمرار للتعامل معها خاصة إذا  كانت ذات وزن مهميف اإل

                                                           
1 Michel Meau , le cadre conceptuel comptable de l’IASB, disponible sur le site : crcf.ac-grenoble.fr,consulté le 
10-09-2016. 
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، مع مالحظة و املستخدمني هلا الصادرة عن املؤسسة اإلقتصاديةو يلخص اجلدول املوايل أهم املعلومات املالية 

 .ه ميكن إضافة أطراف أخرىنّ أ

 ألطراف املستعملة هلا.: أهم املعلومات املالية و ا06الجدول 
  الجهة المستعملة  المالية ةالمعلوم

 مسريي املؤسسة  .حساب اهلامش التجاري

حسب  - حسب املنطقة اجلغرافية -عمال حسب النتائجاألتقسيم رقم  

  .الءالعم

 مسريي املؤسسة 

 مسريي املؤسسة   .وفقا لنموذج التسديدالء تقسيم العم

 سريي املؤسسةم  ).seuil de rentabilite( حساب عتبة الرحبية
 الشركاء احملتملني  

 مسريي املؤسسة   .التحليل و التنبؤ املايل

 املصارف 
 املستثمرين

  املسامهني 
 املوردون والعمال

 الشركاء احملتملني  

 اخلزينة العمومية  .الوثائق اجلبائية
 مسريي املؤسسة  

 املسامهني 
 البنوك

 إقليم احملكمة التجارية 
 ,Claude-Annie Duplat, Analyser et maîtriser la situation financière de son entreprise المصدر:

Librairie Vuibert, France, septembre 2004, P 12. 

و ذلك حبثًا منها عن  حتياجاهتا منها خمتلفةإ نأطراف املستخدمة للمعلومة املالية متعددة و األ نأبني فاجلدول يُ 

 عدة القوائم املالية. ما يناسبها من معلومات إلختاذ قرارات رشيدة بشأن املؤسسة مُ 
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 ) ias19(19المعيار المحاسبي الدولي مزايا المستخدمين وفق المبحث الثالث: 

ه ِعدَّة بدور والذي َعَرَف  ،اًصا للمزايا املمنوحة للمستخدمنيا خمعايري احملاسبة الدولية معيارً أَفَرد جملس      

و بدأ  2011جوان16آخرها تلك اليت ُأحِدثت بصفة جوهرية عليه يف النسخة اليت ُعدِّلت يف تعديالت، 

 .2013تطبيقها يف مطلع 

 19المطلب األول: مجال تطبيق المعيار المحاسبي الدولي

مزايا املستخدمني على إختالف ع املعايري الذي يؤطر املعاجلة احملاسبية ملوضو أحد  19الدويل ميثل املعيار احملاسيب

 يف املؤسسة اإلقتصادية و اإلفصاح عنها يف القوائم املالية. أنواعها

 19المعيار المحاسبي الدولينبذة تاريخية عن ول: الفرع األ

.و فيما يلي 1ستقرارسلسلة من التعديالت، فهو يتصف بنوع من عدم اإل 19ويل رف املعيار احملاسيب الدعَ       

 .2عليها  املعيار رَّ أهم الفرتات اليت مَ 

ظم املعيار خاص فقط بنُ  ، وكان1980بعد عرض مناقشة سنة  1983ول مرة يف مت إستحداث املعيار أل-

 ال يتضمن منافع على رأس املال)، و كان للمؤسسات احلرية التامة يف إتباع طريقة التقييم اإلكتواري.التقاعد (

عرتاف ة وَمتَّ تضمينه منافع رأس املال، مع السماح بتأجيل اإلطرح املعيار مرة أخرى للمراجع َمتَّ  1993ويف سنة -

 ).corridor(دورة كور ح  أو اخلسـائر اإلكتوارية وفق طريقاألربا ب

الوحدة  ، كما متَّ فرض طريقةواع مزايا املستخدمنينأغطي كل صبح يُ ار حيث أأخرى للمعي مت إجراء مراجعة-

 إلجراء التقييم اإلكتواري )methode  puc :projected unit creditأو    ucp(ية املتوقعةئتماناإل

التحيني مبعدل خصم سندات شركة من الفئة األوىل يف الله ربط معدل مت خِ إللتزامات املزايا طويلة األجل، و 

 تاريخ التقييم.

تعديل  وألصول مزايا ما بعد �اية اخلدمة، خاص بتحديد سقف أقصى  2002إجراء تعديل آخر يف -

 .2007يف سنة  ifric14تفسريات 

ي باألرباح  ة، أاريعرتاف بالفوارق اإلكتو ية اإليتضمن إعطاء إمكان 2004ستة  القيام بإجراء تعديل آخر-

 sorieوفق طريقة  OCIأو  )AERG(ضمن العناصر األخرى للنتيجة اإلمجالية  )GPA(واخلسائر اإلكتوارية 

(statment of recognition of income and expense). 
                                                           

.197حممد بوتني ، مرجع سبق ذكره ،ص  1  
2 Spac .actuaires , nouvelles norme ias 19-quels impactes sur les comptes, septembre2011 ,p06, disponible sur le 
site :www.spac –actuaires .fr, consulté le 21-06-2016. 
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اليت دخلت حيز  ،2011جوان16عن جملس معايري احملاسبة الدولية يف ليا يَِتم إتباع النسخة الصادرة و حا-

 .2013التطبيق بداية من شهر جانفي

 19تطبيق المعيار المحاسبي الدولي  هدف الثاني:  فرعال

متنحها املؤسسة  توضيح طريقة املعاجلة احملاسبية املتعلقة باملزايا اليتىل إ 19يهدف املعيار احملاسيب الدويل     

واع املزايا املمنوحة نأو يُطَبق هذا املعيار على كل  .1فصاح عن املعلومة املالية املرتبطة هباملستخدميها و اإل

عن خدماهتم اليت هلم شكال املزايا اليت تُقّدمها املؤسسة ملستخدميها كمقابل للمستخدمني، اليت يُقَصد هبا كافة أ

 املزايا األربعة التالية: يُغّطي أصنافبذلك هو  .و2هاأدَّوَها لصاحل

 .املزايا قصرية األجل -

 .املزايا ما بعد �اية اخلدمة -

 .مزايا (منحة) �اية العقد -

 .طويلة األجل أخرى مزايا -

 أهم النقاط الُمعّدلة فيه  و 19سباب مراجعة المعيار المحاسبي الدولي: أنيالمطلب الثا

و  19جراء مراجعة للمعيار احملاسيب الدويل إىل إالدولية  احملاسبة سباب دفعت مبجلس معايرية أدّ توجد عِ       

 :ما يلي هاتعديله أمهُ 

عرتاف لإل (corridor & sorie)تباع طريقتني خمتلفتني إ نأ، حيث يات الشركاتصعوبة يف مقارنة ميزانوجود  -

طريقة كوريدور  لِّ في ظِ ، فة نتج عنهما إختالف يف عرض نتائج املؤسساتاإلكتوارياألرباح و اخلسائر ب

(corridor) عرتاف باخلسائر و األرباح  اإلكتوارية جيل اإلن املدة القصوى لتأإف(PGA)  مرتبط باملدة املتوسطة

عرتاف باخلسائر و األرباح  اإل نإف sorieما يف طريقة ، أ(DMRCA)املتبقية من الفرتة النشطة للمستخدمني 

 .(AERG)ضمن العناصر األخرى للنتيجة اإلمجالية ة يتم تسجيله مباشرة اإلكتواري

ال يتم  نأا حيانً (حيث حيدث أ بل مستخدمي القوائم املاليةالتفسري من قِ  صعبة الفهم و corridorتُعترب طريقة  -

 لتزام يف تاريخ التقاعد).اإلعرتاف جبزء هام من اإل

 .ا لعملها جوهريً ثل هدفً اليت متُ  شفافية القوائم املاليةنوعية و  حتسنيإىل سعي جملس معايري احملاسبة الدولية  -

                                                           
1 E. Ducasse et autres.opcit, p108. 
2 Danielle sougne,l’évaluation actuarielle des engagements de pension selon l’ias19, the certified accountant,2nd 
quarter,2009,p04 . 
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بشأن  (us-gaap)مريكية و املعايري األ 19احملاسيب الدويلوجود رغبة يف إحداث تقارب بني مشروع املعيار  -

 توحيد املعاجلة احملاسبية ملزايا التقاعد.

ا َعدََّدها مكتب مَ كَ   19عيار احملاسيب الدويلدخاهلا كعناصر جديدة يف املإا أهم النقاط اليت مت تعديلها أو مّ أ

 :1 فهي KPMGاحملاسبة واملراجعة الدويل 

 l’abondon du taux de)التخلي عن معدل املردودية املنتظر على أصول نظام تغطية املنافع احملددة  -

rendement attendu des actifs de couverture): َّطبق تعويض هذا األخري مبعدل اخلصم امل حيث َمت

الفرق الناتج بني معدل املردودية الفعلي ألصول يكون ، و وىل مسعرة يف البورصةسندات شركة من الفئة األعلى 

 .ةتسجيله ضمن العناصر األخرى للنتيجة اإلمجالي مُ يتِّ  اً كتوارياحملددة و معدل اخلصم ميثل فارقاً إنظام املنافع 

: اليت على الرغم من (l’annulation de la méthode corridor)عمل بطريقة كوريدور إلغاء ال -

ا غري متوافقة مع اإلطار املفاهيمي للمعايري احملاسبية الدولية الذي  أ�ّ ّال ستخدامها على نطاق واسع عمليا إإ

الل الفصل بني العناصر األخرى ب تشويه املعلومة املالية من خنُ ، و جتََ إىل تسهيل قراءة القوائم املاليةيسعى 

 النتيجة الصافية للمؤسسة.ة و للنتيجة اإلمجالي

: (nouvelle définition des avantages à court terme)طرح تعريف جديد للمزايا قصرية األجل -

شكل �ائي يُقدم املزايا قصرية األجل بأ�ا تلك اليت يُنتظر من املؤسسة تسويتها ب 19فاملعيار احملاسيب الدويل

ا اليت تلي �اية الدورة اليت قدم فيها األفراد خدماهتم للمؤسسة. فهذا التعريف إن مت تطبيقه شهرً  12خالل 

ذلك سُيَحول بعض املزايا اليت كانت حىت  إىل يتطلب تقدير تواريخ  التسويات (الدفع) الفعلية للمزايا، باإلضافة 

ما يتبعها يف ذلك من تقييم إكتواري للمزايا و حتيينها و  األجل و مزايا طويلةإىل صنف قصرية األجل اليوم تُ 

 اإلبالغ عن املعلومات الالزمة يف املالحق.

التسجيل احملاسيب املباشر يف النتيجة لتكلفة السنوات السابقة و آثار ختفيض نظام (خطة) املنافع  -

 comptabilisation immédiate en résultat du cout des services passés et des)احملددة

effets de réduction de régime)دة فكرة متديد احلقوق املكتسبة على امل 19: إذ ألغى املعيار احملاسيب

، و أصبحت ُتسجل كل التكاليف اإلضافية املتعلقة بالسنوات السابقة ضمن املتبقية املتوسطة للمستخدمني

 نفس الشيء بالنسبة ألثار ختفيض النظام.   النتيجة مباشرة، و

                                                           
1 Benoit lebrun, la norme ias19 :projet de modifications, revue francaise de comptabilite, N°433, juin2010, 
disponible sur le site :www.kpmg.com, consulté le 17-09-2016. 
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 nouveau mode de comptabilisation des)منط جديد للتسجيل احملاسيب للفوارق اإلكتوارية وضع-

écarts actuariels): طريقة واحدة للتسجيل احملاسيب ّال املؤسسات إ مل يبق أمام 19حسب املعيار احملاسيب 

على فرق التقييم أو  لُ مَّ عناصر أخرى للنتيجة اإلمجالية اليت بدورها حتَُ  للفوارق اإلكتوارية، فهو يعتربها

 .، و ال ُميكنها التأثري على النتيجة الصافية للمؤسسةحتياطاتاإل

  (le traitement comptable de liquidation du régime))املعاجلة احملاسبية لتصفية النظام (اخلطة -

لغ الواجب ، فالفرق بني املببلي للمؤسسة متعلق بنظام املنافعلتزام مستقغاء كل إتتضمن التصفية (أو التسوية) إل

سم تصفية النظام و اخلصم املسجل حماسبيا يف تاريخ التصفية يَعتربُه املعيار احملاسيب دفعه من طرف املؤسسة بإ

أخرى للنتيجة اإلمجالية. أّما يف السابق (قبل مراجعة  ُيسجل ضمن عناصر نأ، وعليه جيب رقًا اكتواريافَ  19الدويل

 .هذا الفرق ضمن النتيجةاملعيار) فقد كان ُيسجل 

 une présentation standardisée du résultat)عرض منوذجي (منطي) لقائمة النتيجة اإلمجالية  -

global)عرض تكلفة التقاعد يف جدول  حولم تفصيال قبل مراجعته ال يُقدِ  19:كان املعيار احملاسيب الدويل

فتكلفة التقاعد أصبحت ُجتزأ بني التكلفة املالية و تكلفة اخلدمات املؤداة ا بعد مراجعته، مّ ابات النتائج، أحس

ا العناصر األخرى للنتيجة اإلمجالية فتتضمن كل من الفوارق اإلكتوارية املتأتية من تغيري الفرضيات خالل الدورة. أمّ 

ن إ، آثار تصفية النظام (اخلطة) لفعلي ألصول النظام و معدل اخلصم، الفارق بني معدل العائد التزامة لإلاإلكتواري

 .أدخلت خالل الدورة

ايا ما بعد �اية اخلدمة و نفي مز ن جملس معايري احملاسبة الدولية يَتوجَّه حنو َدمج صِ أ kpmgوقد أشار مكتب 

 une orientation vers la fusion)زايا طويلة األجل سمى مطويلة األجل يف نوع واحد ي أخرىمزايا 

entre les catégories des avantages postérieurs à l’emploi et autres avantages à long 

terme):أربعة أصناف ملزايا املستخدمني (سبق ذكرهم يف  19ن يتضمن املعيار احملاسيب الدويلحيث حلد اآل

تقييم ن املزايا األخرى طويلة األجل تُقيَّم بنفس مبدأ إف 19املعيار احملاسيب الدويلفحسب  جمال تطبيق املعيار)،

يسمح بتسجيل الفوارق اإلكتوارية الناجتة يف املزايا األخرى طويلة  19ن املعيار أ، غري مزايا ما بعد �اية اخلدمة

رات احملاسبية األخرى املسموح هبا يف نه يُبعد عن هذا النوع من املزايا تطبيق اخلياأاألجل ضمن النتيجة، أي 

ع طريقة معاجلة بعضهما البعض ُخيضِ إىل ن ضم الصنفني إصنف  مزايا ما بعد �اية اخلدمة. و على هذا األساس ف

يه تصبح تسجل مباشرة ، و علخلدمةا�اية نفس املبدأ الذي تعاجل به يف صنف مزايا ما بعد إىل الفروق اإلكتوارية 

كان يُعفي املؤسسات من اإلفصاح عن   19املعيار احملاسيب الدويل نّ أ. كما للنتيجة اإلمجالية ضمن عناصر أخرى
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ا إحلاقها و دجمها يف صنف واحد مع مزايا ما بعد �اية مّ طويلة األجل، أاملعلومات اليت تتعلق باملزايا األخرى 

 وبة يف هذا الصنف من املزايا.عرض نفس املستوى من املعلومات املطل اخلدمة يـَُرتِّب عليها تقدمي و

، وضوع مزايا املستخدمني وحماسبتهاعناصر أخرى للنتيجة اإلمجالية يف مة تكرار عباريت القيمة العادلة و ونظرا لكثر 

 .IAS/IFRSَض مضمون هذين املفهومني حسب املرجع احملاسيب الدويل ن يُعرَ أنه من املفيد إف

 مفهوم القيمة العادلة -

م تِّ ستالمه عند بيع أصل أو يَـ م إتِّ ، فهي السعر الذي يَـ l’ifrs13ا جديدا ضمن للقيمة العادلة تعريفً أُعطي      

  .1اخلروج) لني يف السوق يف تاريخ التقييم (فهي قيمةخصم خالل معاملة عادية بني متدخِ دفعه عند حتويل 

هذه  نّ وجود (توفر) سوق نشط للتبادل، غري أعلى  لُ و تُعتَرب القيمة العادلة أمشل من القيمة السوقية اليت َتدُ 

 تبادل عليها.  املراد إجراء السوق غري ممكنة لكل العناصر

  IAS/IFRSمضمون بند عناصر أخرى للنتيجة اإلجمالية في المرجع المحاسبي الدولي  - 

النتيجة أو مباشرة ضمن ا يف مّ املنتوجات ُتسجل إعناصر األعباء أو  نّ إحسب املرجع احملاسيب الدويل ف      

أخرى للنتيجة موال اخلاصة تُعرض و ُجتمع حتت إسم عناصر األموال اخلاصة، فالعناصر اليت ُتسجل ضمن األ

ن العناصر األساسية حسب املرجع إو عليه ف .OCI(2(اليت يقابلها باالجنليزية املختصر  )AERG(اإلمجالية 

لة لألصول التغريات يف القيمة العاد ة هي كل منخرى للنتيجة اإلمجالياحملاسيب الدويل اليت ُتكوُِّن بند عناصر أ

، التغريات يف القيمة ظمة التقاعد ذات املنافع احملددةنأاخلسائر اإلكتوارية على و ، األرباح املالية املتاحة للبيع

ة بالعملة األجنبية هتا ُمَعدَّ تية من فروع تكون حسابا، التغريات يف فارق الصرف املتأاخلزينةالعادلة لتغطية تدفقات 

 و التغريات يف قيم األصول املادية و املعنوية عند التقييم بالقيمة العادلة.

وم القيمة العادلة اليت يكون ا بإدخال مفهيُفَسر أساسً  )AERG( فالتسجيل احملاسيب للعناصر السابقة ضمن    

ن فكرة أ، أي بشكل مستقل عن أدائها التشغيلية خصوم املؤسسارها إحداث تغريات يف قيم أصول و ثمن آ

اء التشغيلي الذايت للمؤسسة من األد أخرى للنتيجة اإلمجالية هو لتمييزنتيجة الصافية و عناصر الفصل بني ال

  الناتج عن عوامل خارجية. أداءها

 

 
                                                           
1 Raymond Chabot et Grant Thornton , nouvelle définition de la juste valeur, bulletin de nouvelles sur les IFRS, 
decembre2013 ,p03 .disponible sur le site :www.rcgt.com. consulté le18-09- 2016. 
2 Bruno Bachy, les autres éléments du résultat global en norme IFRS, publie le 29-11-2012, disponible sur le 
site : www.leblogdesfinanciers.fr  
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 بعرض مضمون املثال اآليت:و منثُل ذلك ن نُبّسط هذا املفهوم أو ميكن 
 X1 الصافية النتيجة

 X2 عناصر   أخرى للنتيجة اإلمجالية

 X1 + X2 نتيجة صافية وعناصر أخرى للنتيجة اإلمجالية

 

، و العناصر األخرى للنتيجة اإلمجالية تـَُفّسر زيادة أو جممعفالنتيجة الصافية تعكس األداء التشغيلي ملؤسسة أو   

 أثر القيمة العادلة و أثر الصرفك دمج أثر عناصر أخرى هامةخالل  خالل فرتة زمنية ُمعينة مننُقص ثروة اجملمع 

 .و أثر الفوارق اإلكتوارية

 و معالجتها المحاسبية 19تصنيف مزايا المستخدمين وفق المعيار المحاسبي الدولي :ثالثالمطلب ال

تُبىن على َفرِض أساسه أن التكاليف املتـَُولدة عن  19ن حماسبة مزايا املستخدمني يف إطار املعيار احملاسيبإ       

ستخدمون من هذه ن يُعرتف هبا و ُتسجل حماسبيا خالل الدورة اليت يستفيُد فيها املأمزايا املستخدمني جيب 

.و ُيصّنف املعيار احملاسيب 1خرية (احلقوق)هذه األ دورة اليت تُدفع هلم فيها) بغض النظر عن الملزاياااحلقوق (

 .و منيز ما يلي:، و لكل صنف حماسبته اخلاصة به) أصناف04ربعة (إىل أمزايا املستخدمني  19الدويل

  المزايا قصيرة األجل الفرع األول:

) 2013(نسخة19أصبحت املزايا قصرية األجل تُعرف حسب التعديالت األخرية للمعيار احملاسيب الدويل      

اليت تلي �اية الدورة اليت  ) شهراً 12ثين عشر(ن املؤسسة تسويتها كاملة خالل اإلا كل املزايا اليت يُنتظُر م�ّ أعلى 

تصنيف املزايا قصرية األجل  أساس هذا التعريف فانو على  .2َقّدَم خالهلا مستخدمو املؤسسة خدماهتم املوافقة

، فما كان ممكنا على توفرها على سيولة يف هذه اآلجالمن خالل  قرونا بقدرة املؤسسة على تسويتهاصبح مأ

، وما تأجل عليها تسويته ضمن املزايا قصرية األجلف شهرا جتاه مستخدميها ُصنِ 12املؤسسة تسويته خالل 

تقدير تاريخ دفع  نّ أ أي .ة حتيني قيمتهف ضمن املزايا طويلة األجل و جيب على املؤسسفرتة ُصنِ خالل نفس ال

 .زايا أصبح مهما بالنسبة للمؤسسةهذه امل

                                                           
1 Elisabeth Bertin et autres, manuel de comptabilité et audit conforme au SCF, édition Berti,alger ;2013 ;p252. 
2 IAS19 avantages du personnel (version2013), disponible sur le site : www.focusifrs.com ,consulté le 05-09-
2016. 
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ابة تفويت ن عدم دفع حقوق املستخدمني يف آجاهلا احملددة يُعترب مبثأفهذا التعريف مبين على خلفية مالية مفادها 

 فت هذه األموال اليت هي حق للمستخدمني لفرتة أو فرتات أخرىظَّ املؤسسة وَ  نّ أو ستثمارية عليهم أفرصة إ

 ن ُحتّني إلتزاماهتا جتاههم.أجيب عليها بالتايل  ، وإضافية

قصري  نتفاع، اإلاألجر، العطل املرضية مدفوعة األجرو تشتمل املزايا قصرية األجل على األجور، العطل مدفوعة 

شرتاكات الضمان اإلجتماعي و إ، التعويضات املرتبطة ببيعتها كالسكن و السيارة و النقل، املزايا حسب طاألجل

عويضات احلوافز املدفوعة خالل املؤسسة أثناء نشاطهم و ت انية اليت يستفيد منها مستخدمياخلدمات األخرى اجمل

 ثين عشر شهرا املوالية إلقفال السنة املالية.اإل

 األجلالمزايا قصيرة ة محاسب -

ها تقدمي اخلدمة يُسجل املبلغ املوافق للمزايا قصرية األجل الواجب دفعه حماسبيا كعبء خالل نفس الفرتة اليت متَّ في

 ( IAS2صل آخر ُمعّني مثل سمح بدمج هذه املزايا يف تكاليف أ إذا كان هناك معيار يّال من طرف املستخدم، إ

 :1ؤسسة القيد التايلن تسجل املأي تثبيتات). أ IAS16(أو  خمزون)

 xأعباء .............. /من ح -

 .xدين..................... / ح إىل                         

 (سنة فقط). انظرا لقصر ُمّدهت ال حتني مبالغها، و طلب حماسبة املزايا قصرية األجل إفرتاضات إكتواريةو ال تت

 مزايا نهاية العقد الفرع الثاني:-

بقرار من أحد الطرفني  (فسخ عقد العمل) املزايا اليت متُنح للمستخدم كمقابل للتوقف عن العملهي       

خمطط  إىل ن تلجأ مؤسسة ما أدىن من األقدمية، فقد حيدث و اليت ُيشرتط فيها َحًدا أَ  ،2املؤسسة أو املستخدم

، الذهاب الطوعي مثالً ا التسريح أو و تُعرض على مستخدميها إمّ  )plan de restructuration(إعادة هيكلة 

دث التسريح أو الذهاب الطوعي هو املُوّلد للمزايا و ليست ن حَ أ، أي تخدمنيفيرتتب عن املخطط مزايا للمس

املزايا هي  فهذه 19اخلدمة املؤداة من طرف املستخدمني، وحسب التعديالت اجلديدة على املعيار احملاسيب الدويل

 :رة عن الرتاجع على َعْرضها و ذلكتخدمني عندما تكون املؤسسة غري قاداليت يُعرتف هبا  للمس

 .( األجري ) وافق على شروط املخططن املستخِدم إمَّا أل -

 املستخدمني.إىل غت شروط املخطط بلَ ن املؤسسة كانت أَ و إمَّا أل -
                                                           

 .192حممد بوتني ، مرجع سبق ذكره ، ص 1
2 www.focusifrs.com , consulté en 05-09-2016. 
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 اإلعرتاف باملزايا.عتبار آثار املخطط يف نفس تاريخ ن تأخذ بعني اإلأو جيب على املؤسسة 

و التعويض عن  )indemnités de licenciement(و من األمثلة على هذه املزايا جند تعويض التسريح عن العمل 

.فهذه املزايا ُتسَتَحُق الدفع للُمستخدم نتيجة )indemnité compensatrice de congés payés(العطل املدفوعة 

، أو نتيجة لقرار إرادي إّختَذه ونية للخروج للتقاعدصوله للسن القانإللغاء املؤسسة لَعْقد العمل معه قبل و 

 .1املستخدم لفسخ عقد عمله مع مؤسسته مقابل حصوله على هذه املنحة

 تعويض التسريح عن العمل-1

ختتلف قيمة هذه املنحة من بلد آلخر، و يتطلب التعويض عنها يف أغلب األحيان تـََوفُر فرتة َعَمل أدىن(حد      

أدىن من األقدمية) ُمتواِصَلة للمستخدم يف املؤسسة، و نـَُقِدُم يف هذا اإلطار أمثلة عن َمْنِح هذه املزايا يف بعض 

 :2الدول هي فرنسا و السعودية كما يلي
 (شهر)السعودية  االخري) األجر (من فرنسا  الفترة األدنى 

 اشهر 9أكرب أو تساوي 

 سنة01أكرب أو تساوي 
 )02سنتني( أكرب أو تساوي

 سنوات 04 أكرب أو تساوي

 سنوات05أكرب أو تساوي 
 سنوات10أكرب أو تساوي 

 سنة20أكرب أو تساوي 

00 

0.2 
0.4 

0.8 

01 
02 

5.33 

0.33 

0.5 
01 

02 

2.5 
7.5 

17.5 

يف  تبدأ من الشهر التاسعن الفرتة األدىن اليت تُعطي احلق يف التعويض عن التسريح أو نالحظ من اجلدول     

حتساب بإدة األدىن للتعويض هي سنة، و تـَُثَمن األقدمية اليت تتجاوز َعْشر سنوات ن املإ، و يف فرنسا فالسعودية

ُر يـَُقدَ  لٌ خْ كان ملستخدم معين بالتسريح دَ فمثال إذا   ،ونيةمن املدة الزائدة، و هذا ما يسمى باملنحة القان 2/15

 1000منحة تسرحيه تكون تـَُقَدر ب{  نّ إف سنة، 15يف مؤسسته هيون و كانت أقدميته 1000ب 

، و اليت يتحصل عليها املسرحني املنحة الفعليةون. و هناك  3667}،أي 5)*2/15*(15+1000)*1/5*(

 .3ا هلم من املنحة القانونيةنتيجة مفاوضات مع مؤسستهم، و تكون يف الغالب أحسن تعويضً 

                                                           
1 Elisabeth Bertin et autres, opcit, p252. 
2Indemnité de licenciement, disponible sur le site : www.ilo.rg, consulté le 06-07-2017. 
3 Indemnité de licenciement, disponible sur le site :www.journaldunet, consulté le 06-07-2017. 

http://www.ilo.rg/
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َدة املدَّة إو هناك من يُدرج  ا تعويضً  نحميُ  قبل �ايتها ضمن مزايا �اية العقد، و )CDD(�اء عقود العمل حمدَّ

 للمستخدمني املعنيني بعدد األشهر املتبقية من فرتة العقد.

 و منيز حالتني: التسريح عن العملة منحة محاسب-

عبء خاص بتعويضات �اية  ن ُتسّجل خصم و: جيب على املؤسسة أشهرا 12حالة تسوية منتظرة خالل -أ

 :قد يف أول من التارخيني التالينيالع

 التاريخ الذي ال تستطيع املؤسسة الرتاجع فيه عن عرض التعويضات. -

 37طار تطبيق املعيار احملاسيب الدويلإالتاريخ الذي َسجَّلت فيه املؤسسة تكاليف إعادة هيكلة تدخل ضمن  -

)ias37  حمتملة ونات، خصوم حمتملة و أصولمؤ.( 

 12ن ُتسويه خاللأ: إذا كان دفع املزايا غري منتظر من املؤسسة شهرًا 12ة تسوية غري منتظرة خالل حال-ب

، و يكون تاريخ بداية فرتة التحيني هو األول من التارخيني غلق الدورة، فيجب عليها حتيينه تاريخا اليت تلي شهرً 

 السابقني.

 تعويض العطل المدفوعة -2

ها الذي فسخت عقد العمل معه، و الذي مل يأخذ عطلته السنوية مِ مبلغ مايل تدفعه املؤسسة ملستخدِ هي      

يف الفرتة املرجعية ألسباب خمتلفة.َكَما يَرتتب هذا التعويض يف حالة اإلستقالة، و ُيسَتَحُق ِلُكِل املستخدمني 

 .1و للضمان و هو خاضع للضريبة.املشتغلني مبُدَّة حمددة أو غري ُحمدََّدة 

 تعويض العطل المدفوعة تقييمُ -

رق التقييم املتبعة يف فرنسا، حيث يـَتِّم إتـَِّباع طريقتني لتقييم التعويض عن الُعطل ن طُ أنُورد يف هذا الش      

تكون يف مصلحة املستخدم بالطريقة اليت  ذُ خَ ؤ يُ حيث ) و طريقة اإلحتفاظ، 1/10املدفوعة، مها طريقة الُعشر(

 أكرب. تعويًضا هعطيتُ  مت تسرحيه والذي 

) األجر  1/10ا هلذه الطريقة تكون املنحة التعويضية للعطل املدفوعة تعادل ُعشر (وفقً ): 1/10طريقة الُعشر(-

ا يف عدد أيام الُعطلة املستحقة. و تكون هذه الطريقة يف مصلحة السنوي للمستخدم خالل الفرتة املرجعية مضروبً 

 أَدَّى ساعات إضافية خالل الفرتة املعنية. م إذا  كاناملستخدِ 

                                                           
1Indemnité compensatrice de congés payés, disponible sur le site : Droit-finances.commentcamarche.net, 
consulté le 06-07-2017. 
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يام ه عمل األنّ أجر املستخدم املعين كما لو تتضمن هذه الطريقة حساب أ ):maintien( طريقة اإلحتفاظ-

 .األجراليت تعادل عطلته السنوية املستحقة. و تكون هذه الطريقة يف مصلحة املستخدم إذا  إستفاد من رفع يف 

املنحة ف ،دَّةبالنِّسبة للعقود ُحمَدَدة امل فتكون يف التاريخ الذي يـَُغاِدر فيه املستخدم مؤسسته، و توقيت َدفِعهاأمَّا 

 عند �اية العقد.ع تُدفَ 

 المزايا األخرى طويلة األجل  الفرع الثالث:

د اليت تكون �اية العقهي كل مزايا املستخدمني خبالف املزايا قصرية األجل ومزايا ما بعد �اية اخلدمة ومزايا      

اليت َقدََّم خالهلا املستخدمون خدمات شهرا) اليت تلي �اية الدورة  12ا (تسويتها منتظرة بعد إثين عشر شهرً 

، كمنحة العجز طويلة ة، و من أمثلة ذلك جند الغيابات الطويلة املأجور تكون خالل احلياة العملية و موافقة.

 شهرا اليت تلي �اية الدورة. 12ليت تكون تسويتها بشكل كامل منتظرة ألكثر من األجل، املنح و األجور املؤجلة ا

 المزايا األخرى طويلة األجل ةمحاسب-

تتم حماسبة و تقييم املزيا األخرى طويلة األجل بنفس الطريقة اليت تتم يف حماسبة املزايا ما بعد �اية اخلدمة،       

ُتسجل مباشرة ضمن النتيجة و قييم أصول تغطية النظام و خصومه عن إعادة تن الفوارق اإلكتوارية الناجتة أغري 

طويلة األجل لتزام املؤسسة لدفع املزايا األخرى تقييم إ نأأي  ليس ضمن العناصر األخرى للنتيجة اإلمجالية.

 عشر شهرا. ثينذه املزايا ال تكون منتظرة قبل إن التسوية هلكتوارية و يستوجب التحيني أليتطلب فرضيات إ

 مزايا ما بعد نهاية الخدمة الفرع الرابع: 

 avantages posterieurs à l’emploi ou de(ُتسمى كذلك مزايا ما بعد التشغيل أو مزايا ما بعد �اية العمل      

fin de carrière( و هي املزايا اليت ُمتنح للمستخدمني بعد مغادرهتم املؤسسة مثل منحة الذهاب للتقاعد و ،

و تُعّرب مزايا ما بعد �اية اخلدمة عن املزايا (غري مزايا �اية  .1التأمني الطيب و التأمني على احلياة ما بعد التشغيل

 لسن القانونية للتقاعد.الوظيفية و خروجه يف ا اليت متنح للمستخدم بعد حياته العقد)

، التأمني على احلياة بعد اخلروج للتقاعد وتغطية مصاريف زايا منحة الذهاب للتقاعدمن أمثلة هذه املو جند 

انت ن أكرب التعديالت اليت حدثت على معيار مزايا املستخدمني كأ. و نذكر ببعد التقاعد...اخلالرعاية الصحية 

 .تتعلق هبذا الصنف من املزايا

 نظمة مها نظام املسامهات احملددة ونظام املنافع احملددة.ُمنّيز يف مزايا ما بعد �اية اخلدمة نوعني من األو 
                                                           

 . 193 ، ص حممد بوتني ، مرجع سبق ذكره 1
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 نظام المساهمات المحددة -

خالل ُمدَّة خدمة املؤمن ا حتديدها وحتصيلها ُمسبَـقً  تقدير املزايا وفقا إلشرتاكات يتمُ  يف ظل هذا النظام يتمُ      

ن املؤسسة (رب أ.أي 1ُتستخدم هذه اإلشرتاكات وعوائد إستثمارها يف َسداِد قيمة املزايا املستحقةحبيث عليهم، 

كلَّفة بنظام هيئة أخرى مستقلة (صندوق) تكون مُ  إىل العمل) تَقتطع نسبة من أجور املستخدمني و َتدفُعها 

لى أساس مستوى متويل و ليس على أساس ا ع، فإلتزام املؤسسة يف ظل هذا النظام يكون مبنيً التقاعد و اإلحتياط

�ا تتوقف عند دفعها إ)، و فيما يتعلق مبسؤولية املؤسسة ف%4شرتاك وى منافع (مثل نظام تقاعد مبعدل إمست

و ُتسجُل هذه املسامهات ضمن أعباء  كتوارية الحقة.إي خماطر مالية أو ات و ال تتحمل أهلذه املسامه

 كتوارية.إىل فرضيات إيتطلُب تقديرُها اإلستناد و ال  اإلستغالل اخلاصة بالدورة

 نظام المنافع المحددة  -

نظمة تـَّتم تغطية مزايا املستخدمني من طرف املؤسسة نفسها أو من طرف صندوق يف ظل هذا النوع من األ      

السابقني تـَُقدَّرها ن ختصص مؤونة لإليفاء بإلتزاماهتا جتاه مستخدميها احلاليني و أمعاشات، و جيب على املؤسسة 

طوي على خماطر مالية (عدم  نظمة املنافع احملددة تنأ، فرية و معطيات من جتربتها العمليةكتواا  على فرضيات إبناءً 

 املتوقعة عن الفرضيات الفعلية).ختالف الفرضيات ة (إكتواريالنظام لتغطية املزايا) و على خماطر إول صكفاية أ

نظمة مبين على أساس مستوى من املنافع و ليس على مستوى متويل (مثل وع من األلتزام املؤسسة يف هذا النفإ

 19 لذلك ينصح املعيار احملاسيب ،عترب حماسبة هذا النوع ُمعقَّدةمن آخر أجر)، و تُ  %10تقاعد بزيادة 

�اية ) حىت تتمكن من حتديد مزايا ما بعد un actuaireكتواري (إىل إستشارة خبري إاملؤسسات باللجوء 

 .2اخلدمة مبوضوعية

 مزايا ما بعد نهاية الخدمةة محاسب-

 ختتلف حماسبة مزايا املستخدمني ما بعد �اية اخلدمة حبسب النظام الذي يُغطيها.      

ن ُتَسجَل يف حساباهتا عبئا" يقابله دين يف السنة ذ على املؤسسة أ، إات اُحملّددةفهي سهلة يف ظل نظام املسامه-

 َقدَّم فيها املستخدمون خدماهتم.اليت 

                                                           

،  2010، 1التوزيع ، عمان ، االردن ، طحبوث علمية حمكمة، دار صفاء للطباعة و النشر و  -عيد امحد ابو بكر، دراسات و حبوث يف التامني 1
 .150ص
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، و تتحدَّد كل من املؤونة يف امليزانية و ا يف النوع األولا يف نظام املنافع اُحملّددة فالعملية ليست بسيطة كممّ أ-

 تكاليف التقاعد يف حساب النتائج باملرور بعدة مراحل (نفصل فيها يف التقييم اإلكتواري ).

نظمة مزايا ما بعد �اية اخلدمة أو  19املستخدمني وفق املعيار احملاسيب الدويل  و فيا يلي تلخيص ألصناف مزايا

 يف اجلدولني اآلتيني .

 .19) وفق املعيار احملاسيب الدويل04: أصناف مزايا املستخدمني األربعة (07الجدول  -
 مالحظات صنف المزايا

شهرا اليت 12خالل  ر تسويتها بشكل �ائيينتظ- مزايا قصرية األجل
 �اية الدورة. تلي

العطل  ،األجرالعطل مدفوعة  ،األجور مثل:-
 النقل، ، السكن، السيارة،األجراملرضية مدفوعة 

 خلدمات اليت يستفيد منها مستخدميالسلع و ا
 املؤسسة.

 

يتطلب التعريف اجلديد للمزايا قصرية األجل -
 شهرًا. 12مبلغ املزايا إن مل تسوى خالل  حتيني

 
 ها فرضيات إكتوارية.ال يتطلب تقييمُ -

(منحة) �اية  مزايا
 العقد

املؤسسة مل تـَُعد  نمزايا متنح للمستخدمني أل-
 ا:و ذلك إمّ  قادرة عن الرتاجع على تقدمي املنافع،

شروط املخطط  ت أبلغتاناملؤسسة ك نأل-
 للمستخدمني املعنيني.

 املستخدم املعين وافق على املخطط.  نألأو  -

فرز املزايا و ليس الذي أ فحدث التسريح هو-
 اخلدمات املؤداة من قبل املستخدمني. 

 شهرًا. 12ُحتَّني املبالغ إن مل ُتسوى خالل -
 

 
 

 
 

مزايا أخرى طويلة 

 األجل

شهرا من �اية الدورة،  12يتها بعدينتظر تسو -

 العملية للمستخدم.تكون أثناء احلياة 
أجورة،العطل املرتبطة امل األجلمثل:غيابات طويلة 

و  اإلنتفاع ،األجلمنحة العجز طويلة  قدمية،باأل
املؤجلة اليت ينتظر تسويتها بعد  األجور  املنح و

 هرا من �اية الدورة. ش 12كثر من أ

 كتوارية لتقييمها.تتطلب فرضيات إ-

 تيجة مباشرة.تسجل الفروق اإلكتوارية ضمن الن-

مزايا ما بعد �اية 

 اخلدمة

 األخرى خبالف تلك اليت كل مزايا املستخدمني -

 السابقة. إىل األصنافتنتمي 

التقاعد الذي ختتلف حماسبتها حبسب نظام -

 (إشرتاكات حمددة أو منافع حمددة) يُغطيها
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(منحة �اية  منحة الذهاب للتقاعد مثل:-

  احلياة بعد �اية اخلدمة، تأمنيتأمني اخلدمة)،
 الرعاية الطبية بعد �اية اخلدمة.

تتطلب تقييما إكتواريا يف ظل نظام املنافع -

 احملددة.
ال يتطلب نظام املسامهات احملددة تقييما -

 إكتواريا.
تسجل الفروق اإلكتوارية يف عناصر أخرى -

 )AERGللنتيجة اإلمجالية (

 سبق.: من إعداد الباحث بناءا على ما المصدر

املتمثلة يف كل من نظام اإلشرتاكات احملددة و نظام أمَّا اإلختالفات املوجودة بني أنظمة مزايا ما بعد �اية اخلدمة 

 فهي ملخصة يف اجلدول املوايل.املنافع احملددة 

 مزايا ما بعد �اية اخلدمة. طط)(خُ  مقارنة بني أنظمة :08الجدول -
 

 نظام املنافع احملددة احملددةات املسامهنظام  عناصر املقارنة

 انكي  إىل ات مدفوعة امهتسيري خارجي: مس طريقة التسيري

 مستقل الذي يستثمرها.

 ميكن أن يكون:

تتوىل املؤسسة تسيري  :اداخلي اتسيري -

صندوق خاص بالتقاعد الذي يسمح 

املستخدمني  إىل هلا بدفع إلتزاماهتا 

 مستقبال.

: تدفع املؤسسة أمواال اخارجي اتسيري -

 مني)،(مثل مؤسسة تأ الثطرف ثإىل 

 يتحمل دفع إلتزامات التقاعد

 للمستخدمني  

ضمين على املؤسسة بدفع أو  وينانلزام قإ لزاماإل

 املستقل ( الصندوق). انالكي إىل مبلغ مايل 

لزام بدفع املنافع املتفق عليها إ

 للمستخدمني احلاليني والسابقني.

اجلهة املتحملة للمخاطر املالية و 

 ةاإلكتوارياملخاطر 

 يتحملها املستخدمون

قل أن تكون املنافع أكتواري:خطر خطر إ-

 منتظرا. انبكثري عمَّا ك

تكون  أنخطر مايل (خطر توظيف):خطر -

األصول املستثمرة غري كافية لتغطية املزايا 

 املنتظرة.

 تتحملها املؤسسة (رب العمل).

أن تكون املنافع ري:خطر كتواخطر إ-

 انفة كثريا مقارنة عمَّا ككلِ كرب و مُ أ

 منتظرا.

 أنخطر مايل (خطر توظيف):خطر -

تكون األصول املستثمرة غري كافية لدفع 
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 املزايا املتفق عليها. 

 ستغالل.ُتسجل اإلشرتاكات مثل أعباء إ- التسجيل احملاسيب

 .ال يتم تشكيل مؤونة-

ام تظهر يف تشكل مؤونة خاصة بالنظ-

 .يزانيةامل

يسجل عبء خاص بالسنة يتضمن -

 تكلفة خدمات مؤداة و تكلفة مالية.

 : من إعداد الباحث باإلعتماد على ما سبق.المصدر 

 نظمة المنافع المحددةأفي  لمزايا ما بعد نهاية الخدمةالتقييم اإلكتواري  المبحث الرابع:

ها جند و من أمثلتها و أمه ،دمني بعد �اية حياهتم الوظيفيةمزايا ما بعد �اية اخلدمة مزايا متنح للمستخ متثل     

نظمة املنافع احملددة وحدها فقط املعنية بتطبيق أسلوب التقييم اإلكتواري لتحديد اإللتزام أ. و تُعترب منحة التقاعد

 املستقبلي على املؤسسة جتاه مستخدميها فيما يتعلق باملزايا ما بعد اخلدمة أو ما بعد التشغيل. 

 الفرضيات اإلكتوارية المطلب األول: 

لتزام املنافع احملددة من قبل املؤسسة تتنوع ما بني ها لتحديد إة اليت جيب إعتمادالفرضيات اإلكتواري نّ إ     

خارجية يـَّتُم تسجيلها من واقع املؤسسة و حميطها العام و فرضيات مالية و دميوغرافية تتعلق  فرضيات داخلية و

ة ومتوافقة ات موضوعين تكون هذه الفرضيأ.و جيب ستقبلية للمورد البشري باملؤسسةباخلصائص العامة احلالية وامل

 :1و منيز ما يلي ع احملددة ملا بعد �اية اخلدمة.لتزام املنافليت تسمح للمؤسسة بتقدير موثوق إلا فيما بينها،

 الفرضيات المالية الفرع االول: 

ا على معدالت السوق املالية يف تاريخ غلق الدورة بالنسبة كل من معدل اخلصم الذي ُحيدَّد بناءً تتضمن        

وىل أو بالنسبة ملعدل خصم سندات احلكومة يف حالة سوق مالية غري نشطة، مستوى املنافع من الفئة األملؤسسة 

�اية  و يف حالة اخلدمات الطبية (التأمني الطيب ما بعد ومستوى الزيادة يف األجور يف تاريخ الذهاب للتقاعد.

و جيب إعداد  ،ارية للطلبات ودفع اخلدمات...اخلدبية املستقبلية وخاصة التكلفة اإلاخلدمة) تُقدَّر التكاليف الط

ة اليت جيب إطفاء ساس معطيات السوق عند تاريخ الغلق بالنسبة للفرتة احلالية وبالنسبة للفرت هذه الفرضيات على أ

 .2لتزام فيهااإل

 
                                                           
1 www.focusifrs.com, consulté le 05-09- 2016. 

 .194، ص2010،، ديوان املطبوعات اجلامعيةias/ifrsهوام مجعة، احملاسبة املعمقة وفقا للنظام احملاسيب املايل اجلديد و املعايري احملاسبية الدولية  2
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  الفرضيات الديموغرافيةالفرع الثاني: 

شاركون يف النظام و الذين هلم أفراًدا شخاص املنسبة األ، تتمثل يف معدل دوران املستخدمني، معدل الوفاة     

شخاص املشاركون يف النظام وتصنيفهم نسبة األ (تفيد يف حالة تقدير منحة الوفاة)، ستفادة من املنافعحيق هلم اإل

 معدل طلبات التعويض عن الرعاية الطبية...اخل. و

ة به يف ستعانأ املؤسسات إىل إستشارة خبري إكتواري و اإلتلج نأيف توجيهاته  19احملاسيب الدويلو يقرتح املعيار 

 اخلدمة (التشغيل).لتزام املنافع احملددة اخلاصة مبزايا ما بعد �اية حتديد القيمة احملينة إل

 (PBO) لتزام أو الدين اإلكتواري لنظام المنافع المحددةاإلالمطلب الثاني: 

السابقة و الالحقة للمستخدم األجري، و حتدد بطريقة املوافقة للخدمات احملتملة  هي القيمة احلالية      

 .1تباعهابإ 19نصح املعيار احملاسيب الدويلاليت يقرتحها و ي (UCP/PUC)الوحدات االئتمانية املتوقعة 

 اإلكتواري لتزامالفرع األول: صيغة حساب اإل

 :2احملددة ملزايا ما بعد �اية اخلدمة حباصل ضرب كل منلتزام املنافع احملينة إلتُعطى صيغة حساب القيمة       

 مبلغ احلقوق اجملمعة للمستخدمني عن اخلدمات املقدمة يف الفرتة املعنية و الفرتات السابقة 

 حتمال دفع املؤسسة هلذه املنافع (الذي يرتبط مبعدل  دوران املستخدمني و مبعدل الوفاة)و إ

 و معدل التحيني (اخلصم).

 ط هذه العبارة كما يلي:تفكيك و تبسي ميكن و

حتمال دفع املؤسسة إ × (D)= مبلغ احلقوق (املنافع) اجملمعة من طرف املستخدمني  (E)لتزام القيمة احلالية لإل

 .حيث : (A)معدل التحيني  × (P)للمزايا 

D )هي جداء كمية احلقوق اجملمعةQ( األ الفرتة و األجر  ةيف �اي) خريS2ي ). أ 

D=Q×S2 .   مع 

Q   قيمة احلقوق اجملمعة يف �اية سنة تقييم املزايا. وهي 

S2 = S1 (1+t)n . يف األجور على أساس معدل زيادة و هو األجر األخري املَقدَّر لسنة اخلروج للتقاعد t . 

 P ية:ى بالصيغة اآلتعطَ ، و يُ هو إحتمال التواجد 

     P=(1-pm) (1-turnover). 

                                                           
1 Spac. Actuaires, opcit,p13, disponible sur le site :www.spac-actuaires.fr ,consulté le 07-09- 2016. 
2 www.focusifrs.com ,consulté le 20-09- 2016 .  



 )scf(املايل احملاس�يب النظام و) ias19(19ا�ويل احملاس�يب املعیار وفق املس�ت�دمني مزا�
 

 114 

:األخرى على ما يلي و تدل الرموز  

S2  :األجر  يف سنة الذهاب للتقاعد. 
S1  :ي السنة اجلارية.أجر سنة تقييم املزايا، أ 

N : سنة الذهاب للتقاعد. إىل من سنة تقييم اإللتزام املمتدة هي الفرتة 

Pm إحتمال الوفاة.: هو 

Turnover معدل  دوران املستخدمني: هو. 

A هو معدل خصم سندات مؤسسة من الفئة األوىل يف سوق مايل نشط). معدل التحيني ( و: هو 

 .1لتزام املنافع احملددة ،جيب عليهالتتمكن املؤسسة من قياس و تقييم إو 

ة سمى أسلوب املنفعة املستحقة مقسومة على اخلدم) وتُ UCPإتَِباع أسلوب الوحدات االئتمانية املتوقعة ( -

 لتزام املنافع و تكلفة اخلدمة احلالية والسابقة.لتحديد كل من القيمة احلالية إل

إىل وجود وحدة إضافية يف مستحقات كل فرتة من فرتات املستخدمني تؤدي   نّ إمبوجب هذا األسلوب، ف-

الذي  لتزام النهائيات املنافع بشكل مستقل لتشكيل اإلو يقيس هذا األسلوب كل وحدة من مستحقاملنفعة، 

دراج خمتلف الفرضيات اإلكتوارية املتعلقة باملستفيدين من و ذلك بإ مبعدل خصم مناسب.ُحيدَّد بالقيمة احلالية 

افع احملددة تسمح هي طريقة للرمسلة الفردية خاصة بنظام املن )UCPاملزايا. فطريقة الوحدات االئتمانية املتوقعة (

جتاه   )DBO ou PBO :defined or projected benefit obigation(لتزامها باملنافع احملددة للمؤسسة بقياس إ

دفَع له إّما ريعَا بصفة دورية أو مبلغا ماليا ُدفعة واحدة من ن تَ أاملؤسسة يف ِظّله ب الذي تتعهدُ  كل مستخدم،

 .2تاريخ ذهابه للتقاعد حىت تاريَخ وفاتِه

 التسجيل المحاسبي في القوائم المالية لمزايا ما بعد نهاية الخدمة: الفرع الثاني

نتيجة للتغريات اجلوهرية اليت حدثت على طريقة تقييم مزايا املستخدمني وبالضبط يف صنف املزايا ما بعد        

على املؤونة املكونة  صبحت تتضمن امليزانيةفقد أ ،منحة الذهاب للتقاعدضمنها �اية اخلدمة اليت تدخل 

ليف الدورة املتعلقة بالدورة و معاجلة الفروق لتزام و جدول حسابات النتائج على تكاخصيصا إلطفاء هذا اإل

 : 3اإلكتواريةكما يلي

                                                           
 .12أمني بن سعيد و يونس االغواطي ، مرجع سبق ذكره ،ص     1

2 Danielle Sougne, opcit, p06 . 
3 Spac. Actuaires, Opcit ,p29 .disponible sur le site :www.sp.ac-actuaires.fr,consulté le 08-10-2016. 
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  في الميزانية -

 :الفرق بني إىلاملؤونة تكون تساوي  نّ فإ 

 )PBO(لتزام (+) قية اإل     

  ) قيمة األصول (بالقيمة العادلة)-(    

 = املؤونة     

 .)AERG(حتياطي عناصر أخرى للنتيجة اإلمجاليةإعرف مبخزون أو ضم لتشكل ما يُ و الفوارق اإلكتوارية تُ     

 :د كما يلىياملؤونة كانت ُحتَدَّ  نّ ا لطريقة كوريدور فإ، و وفقً ه قبل إجراء التعديالت على املعيارنّ أا علمً 

 املؤونة =             

 )PBO(لتزام قيمة اإل             

 ) القيمة العادلة لألصول -(             

 ) تكلفة السنوات السابقة غري مسجلة حماسبيا -/(+           

 .أرباح اكتوارية غري مسجلة) خسائر أو -/(+            

  و في جدول النتائج-

تكلفة خدمات وتكلفة مالية،  إىل تكون جمزأة  التكلفة نّ ، فإ19ت املعيار احملاسيب الدويل فحسب توجيها       

ما الثانية فهي الفرق بني تكلفة املؤداة و تكلفة اخلدمات السابقة، أاألوىل هي جمموع تكلفة اخلدمات  نّ حيث أ

 ي :  . أو العائد املنتظر على األصول التحيني

 

  (+) تكلفة خدمات              تكلفة تقاعد =          

 (+) تكلفة الفائدة الصافية.                                        

 : المعالجة المحاسبية للفوارق اإلكتوارية الفرع الثالث

 la(قد ألغت طريقة كوريدور 19خرية اليت ُأجريت على املعيار احلاسيب الدويلا لكون التعديالت األرً نظ     

méthode de corridor( عنها الكثري من الشركات اليت ُتطبق املعايري و ختلت  ،ةبالفروق اإلكتواريعرتاف لإل

عرتاف هبذه الفوارق و تسجيلها مباشرة ضمن فقد أصبح من الضروري اإل احملاسبة و اإلبالغ املايل الدولية،

 :نإو عليه ف ،)AERG(العناصر األخرى للنتيجة 

 الدورة َحتمَّل على األموال اخلاصة.األرباح  و اخلسائر اإلكتوارية املتولدة خالل -



 )scf(املايل احملاس�يب النظام و) ias19(19ا�ويل احملاس�يب املعیار وفق املس�ت�دمني مزا�
 

 116 

 ).ةهتالك الفوارق اإلكتواريالدورات الالحقة (إلغاء طريقة إ ال يتم إعادة دجمها يف أعباء -

جيب على املؤسسة عرض معلومات أكثر تفصيال يف املالحق حول تـََغريُّ العناصر األخرى للنتيجة اإلمجالية و  -

 ة وقيمتها يف �اية الدورة.توضيح قيمة الفوارق يف بداية الدور 

 19حسب المعيار المحاسبي الدوليالمتعلقة بالمزايا المعلومات الواجب اإلفصاح عنها : الثالثالمطلب 

لة أمهية إضافية للمعلومات الواجب اإلفصاح عنها يف القوائم  19أفرد املعيار احملاسيب الدويل       يف نسخته املُعدَّ

لألطراف املستعملة هلا كاملستثمرين و منتسيب نُُظم منافع التقاعد و كل من له مصلحة حق خدمة لاملالية و امل

 باملؤسسة. و قد أوجب املعيار اإلفصاح على ما يلي:

 عرض اخلصائص العامة لنظام التقاعد و أهم اإلخطار احملتملة خاصة بالنسبة لألصول. -

دورة من حيث ضرورة الفصل بني اآلثار الناجتة عن تغري تغريات ال و ملسجلة حماسبياتوضيح و شرح املبالغ ا -

 الفرضيات املالية و الفرضيات الدميوغرافية.

 حتليل اآلثار الكامنة على التدفقات املستقبلية للمؤسسة من خالل:-

 لتزامات ألهم الفرضيات.ختبار حساسية قيمة اإلإ -

 يري األصول واخلصوم.تقدمي معلومة عن اإلسرتاتيجية املتبعة فيما يتعلق بتس -

 توضيح طرق متويل النظام اليت حتدد املسامهات املستقبلية. -

 تقدمي عرض عن دميومة النظام وفرتات تقدمي املنافع. -

املتطلبات من اإلفصاح جيب عليها إتِّباع جتزئة مثلى لعرض نتائجها، و اليت  و حىت تستطيع املؤسسة تلبية هذه

 متقاعدين).  حسب نوع الفئات (نشطني،ن تكون على أساس جغرايف أو أميكن 

 )SCF(مزايا المستخدمين وفق النظام المحاسبي المالي المبحث الخامس: 

يستفيد مستخدموا املؤسسات اإلقتصادية يف حياهتم املهنية أو بعد إحالتهم على التقاعد من جمموعة من      

 .كذلك يف طبيعتها مالية و ماديةة  املزايا و اليت تكون  خمتلف

ما متنحه املؤسسة ملستخدميها  ملستخدمني هي كل املزايا ا نإف ،)CNC(حسب اجمللس الوطين للمحاسبة و 

 ،جلوها لصاحلها، فهي حصيلة إلتزام قصري أو طويل األكمقابل هلم مهما كانت طبيعته، عن اخلدمات اليت أدَ 
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فمثال  .1على دفع إلتزاماهتاؤسسة ...) أو ضمين (ممارسة) اليت ُجترب املعمل، إتفاقية مجاعية عقد تشريعي (قانون

ساعة و بالتايل تكون كل سبوع، ألساعة يف ا 40ونية بعدد ساعات العمل القان11-90ون العمل ُحيدد قان

كثريا من   نّ أكما   عليها تعويض،إضافية يستغرقها املستخدم يف تقدمي عمل أو خدمة ملصلحة املؤسسة يستحق 

مهمة يف ن هلا فائدة أو اليت يعتربها البعض  تفاقيات اجلماعية.عرف باإلطار ما يُ قرارها يف إاملزايا األخرى يتم إ

 عملية التدقيق احملاسيب . 

 الجماعية للعمل مفهوم اإلتفاقية-

ا إتفاق ُمربُم  بني صاحب أو صاحيب عمل أو تنظيم أو �َّ أاجلماعية للعمِل على  ةتفاقييُعرُِّف البعُض اإل      

من جهة، و تنظيم أو ِعدَّة تنظيمات نقابية للُعمَّاِل من جهة أخرى، هبدف حتديد مشرتك صحاب العمل جتمع أل

 تفاقية اجلماعيةاإلا املشرع اجلزائري فقد َعرَّف مَّ . أ2لشروِط التوظيف و العمل و خمتلف الضمانات اإلجتماعية 

شروط التشغيل و العمل فيما َخيُص فئة أو  ة منتفاق ُمَدَون يتضمُن جمموعَ إ ا�َّ أعلى  1990للعمل يف قانون 

، و ُتربَُم داخل اهليئة املستخدمة الواحدة بني صاحب العمل و املمثلني النقابيني للعمال، كما ُتربَُم ة فئات مهنيةدّ عِ 

رباب العمل من ناحية، و تنظيم أو عدة ة متثيلية ألنظيمات نقابية تدّ بني جمموعة مستخدمني أو تنظيم أو عِ 

تفاقية اجلماعية ملؤسسة ما أمام جهتني ُتَسجَل اإل ن. و جيب أ3تنظيمات نقابية متثيلية للعمال من ناحية ثانية

صاحبُ العمل بنشرِها و ، و أن يلتزَم ية كتابة ضبط احملكمةا و الثانقليميً ا مفتشية العمل املختصة إمهُ والَ خمتلفتني أُ 

 . 4توزيِعها يف أوساِط العمالِ 

 النظام المحاسبي المالي فيمزايا المستخدمين  المطلب األول: أصناف

 زايانواع من مأاحملاسيب املايل ُميّيز ثالثة  مالنظا نّ إف ،19سيب الدويلعلى عكس تصنيف املعيار احملا       

و إستمد  .5العقد(فسخ) جل و مزايا �اية األجل و مزايا طويلة األهي مزايا حاضرة قصرية  خدمني، وملستا

، ففيما من قبل رقا جديدة لتقييم بعض اخلصوم مل َتُكن ُمطبَّقةالنظام احملاسيب املايل من املعايري احملاسبية الدولية طُ 

تناول تصنيف هذه املزايا وطُرق تقييمها و اجمللس الوطين للمحاسبة  نإيتعلق باملزايا املمنوحة للمستخدمني ف
                                                           
1 Conseil national de comptabilité, note méthodologique de première application du système comptable 
financier :les avantages au personnel,2009 ,p03, disponible sur le site :www.cnc.dz, consulté le 17-10-2016. 

القانون االتفاقي،ديوان املطبوعات اجلامعية،  –امحية سليمان ،قانون عالقات العمل اجلماعية يف التشريع اجلزائري املقارن  2
 .15،ص2013،اجلزائر،2ط
 .18امحية سليمان ،مرجع سابق،ص  3
 .139،ص2011اجلماعية للعمل يف التشريع اجلزائري و املقارن، دار احلامد، عمان ، االردن،بن عزوزبن صابر،االتفاقيات   4

5 Commission de normalisation des pratiques comptables et de diligences professionnelles, avis sur les avantages 
au personnel,CNC,p02, disponible sur le site : www.cnc.dz,consultéle 03-11-2016.  
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حملاسيب املايل تتميز ن دراسته يف  إطار النظام اأ، ظ على موضوع مزايا املستخدمنيمعاجلتها احملاسبية. و ما يُالح

يب ه املعيار احملاستوجُ  نّ أالذي ُعدِّل يف ِعدَّة مرات.كما  19على عكس املعيار احملاسيب الدويل  بنوع من اإلستقرار

لدمج صنفي املزايا ما بعد �اية اخلدمة واملزايا األخرى طويلة األجل مع بعضهما البعض يف صنف  19الدويل

 .يف هذا املوضوع جيعل املرجعني احملاسبيني يتقاربان مع بعضهما البعضواحد 

 جل مزايا المستخدمين قصيرة األ األول: الفرع 

تلك خالل السنة، أي واجبة الدفع تزامات املؤسسة جتاه مستخدميها متثل املزايا قصرية األجل كل إل       

 .قدمي اخلدمة من ِقبِل املستخدمنيا املوالية لغلق الدورة اليت مت خالهلا تثين عشر شهرً املستحقة يف اإل

 :1جل مايليندرج حتت تصنيف املزايا قصرية األو ي

ل إجتماعية مبا فيها تلك املوجهة للمدراء أو املسريين و املستغأجور مستخدمي املؤسسة وما يَلحُق هبا من أعباء -

 .الفردي كمقابل عن العمل املؤدى

املزايا ذات الطابع املادي مثل السكن و السيارة و اخلدمات أو املنتجات اجملانية أو املدعومة اليت يستفيد منها -

 األفراد املستخدمني النشطني منهم و املتقاعدين.

 يف الضمان اإلجتماعي املرتبطة بتلك األجور.اإلشرتاكات -

 حالة املؤسسات الفردية.ية للمستغل الفردي يف األعباء اإلجتماعية  اإلجبارية واإلختيار -

 و ما يتصل هبا من أعباء إجتماعية. األجرالعطل املدفوعة  -

ا املوالية لغلق الدورة ر شهرً ثين عشوغريها الواجبة الدفع خالل إ ) prime d’intéressement( نتفاع منحة اإل-

 املالية.

يها خالل دورة معينة تتنوع ما بني املزايا النقدية و املزايا ماليت متنحها املؤسسة ملستخداملزايا قصرية األجل أي أّن 

، جلاألنتفاع من األرباح قصرية حصة اإلو العطل مدفوعة األجر و األجور  غري النقدية، ففي النوع األول جند مثالً 

ما يف النوع الثاين فنجد مثال السكن و السيارة والتأمني الصحي و املنتجات واخلدمات املدعومة من طرف أ

 املؤسسة أو املقدمة جمانا للمستخدمني.

                                                           
1 Conseil national de comptabilité, opcit, p03. 
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 األجر  -1

و يف نفس الوقت ميثل أحد أهم عناصر التكلفة  ،املستخدم من أهم املزايا اليت يستفيد منهااألجر عترب يُ        

نتاج أو ، و هو ما يتقاضاه املستخدم من مؤسسته مقابل اجلهد املبذول يف اإل1تتحملها املؤسسة اإلقتصاديةاليت 

(عامل أو عامل خمتص) بل تأدية عمل من قبل شخصكلمة أجر على كل مكافأة مقا  ، كما تدلُ يف تقدمي خدمة

.و قد َوظَف املشرع اجلزائري 2عمل) و ذلك مبوجب عقد عمل أو إتفاقية مجاعية لللفائدة شخص آخر(رب العمل

و  .3العمل املؤدى هي الراتب و الدخل قاءَ لِ  املستخدممرادفة لألجر للداللة على ما يتقاضاه  مصطلحات أخرى

ا �ّ إف ،و األقدمية منفردة ين ُتذكر مثال مزايا السكن و الساعات اإلضافيةأ 19مع املعيار احملاسيب الدويل  باملقارنة

 مكافآت وتعويضات أخرى خمتلفة.إىل باإلضافة األجر اسيب املايل تُعاجل مدجمة ضمن يف النظام احمل

األمهية و لقطاعها و ، الوضع املايل للمؤسسة ية الوظيفةو يتأثر مستوى األجور يف مؤسسة ما بعوامل داخلية كأمه

، معدل األجور السائدة يف منطقة نشاط املؤسسة مل خارجية كظروف سوق العملالنسبية للعامل األجري، و عوا

و املفاوضات اجلماعية. وترتبط باألجر عبارات كثرية منها األجر األساسي، أجر املنصب، األجر اخلاضع، األجر 

ه من املفيد تقدمي مفهوم هذه العبارات وكذا العناصر املختلفة املكونة لألجر نّ أالصايف. و عليه نرى  األجراخلام و 

). و يتضمن موضوع أي حسب الكتلة اليت تنتمي إليهاالذي تظهر عليه يف كشف الراتب ( ب الرتتيبحس

خمتلفة كاملكافآت و التعويضات، إذ يُقَصد باملكافآت كل مبلغ  أخرى األجور يف املؤسسات اإلقتصادية مرادفات

، أما تاج وزيادة مردوديتهنادة اإلمايل يُدَفُع للمستخدِم من مؤسسته زيادة على أجره العادي حلثِّه على زي

التعويضات فُتعربِّ عن كل مبلغ مايل َحيُصل عليه املستخدم لتعويض زيادة َتكلفة املعيشة أو تسديد مصاريف 

 .  4ممارسة املهنة أو لتعويض ضرر

 األجر  األساسي-1-1

ا حلساِب بعض و يُتَخُذ أساسً  ،سسة ما وفقا لتصنيفه املهين فيهاهو األجر الذي ُحيسب ملستخدم يف مؤ        

تفاقية اجلماعية ا يف إطار اإلا ُحيدَّد إمّ ا مناسبً ا أساسيً املنح و العالوات األخرى، فكل منصب عمل يقابُِله أجرً 

                                                           
-10-18 يومطلع عليه أ، www.kutobpdf.com.متاح على املوقع:44احلديثة)، ص دارةاملوارد البشرية (أساليب اإل إدارةيزن تيم،   1

2016. 
 .60، ص 2010املايل اجلديد ، الصفحات الزرقاء ، اجلزائر،مجال لعشيشي ، حماسبة اجلباية واملؤسسة وفق النظام احملاسيب   2
 .166بن عزوز بن صابر،مرجع سبق ذكره ، ص   3
 .61مجال لعشيشي ، مرجع سبق ذكره ،ص   4
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 اصنفً فعلى سبيل املثال إذا كان مستخدم ما مُ  .1ستداليللوائح تنظيمية و يتضمن على رقم إ للعمل أو عن طريق

األجر  نّ إ، فدج40ن القيمة املالية للنقطة االستداللية هي أو  815ستداليل هو ه اإلرقم و كان 3-14يف 

 ).32600=40*815(إىل األساسي هلذا املستخدم يكون يساوي 

 جر المنصب أ-1-2

شرتاك يف الضمان الذي ُحيَسُب عليه اإل ، و هو األساساألجرةأجر املنصب إحدى ُكَتل كشف ميثل        

األساسي و املكافآت و التعويضات اخلاضعة لكل من األجر ُل أجر املنصب على كل من َيشمُ ي، و اإلجتماع

، تعويض الضرر، تعويض ، تعويض اخلربة املهنية، كالساعات اإلضافيةي و الضريبة على الدخلالضمان اإلجتماع

 عمل املنصب، مكافآت املردود الفردي و املردود اجلماعي.

 الساعات اإلضافية-

  نّ أأيام، غري  05ؤدى على األقل يف ن تُ أ، على ساعة عمل يف األسبوع 40ة للعمل بتـَُقدُر املدة القانوني       

و هو ما يسبب  له، من املناصب يف مؤسسات إقتصادية خمتلفة تقتضي العمل خارج األوقات العادية اكثري 

ا ُحتدَّد وفقا ملعايري معينة يف إطار إجهاد نفسي، و هذا ما يستدعي ختصيص مكافأة مناسبة هلللمستخدم ضغط و 

داء عمل ُيستدَعى فيها املستخدم للقيام بآ،أي ا�ا وضعية استثنائية تكون للضرورة امللحة 2االتفاقيات اجلماعية

، مع شرط أن ال تتعدى تلك الساعات اإلضافية ونيةخارج املدة القانونية أو يف أيام الراحة أو يف العطل القان

قصى املؤسسة اإلستفادة حبجم ساعي إضايف أ و هبذه الطريقة يكون بإمكان .3من املدة القانونية للعمل 20%

 ساعات يف األسبوع. 08يـَُقدر ب

 ساعة إضافية يف حالة الظروف الطارئة اآلتية: %20و قد أجاز املشرع جتاوز عتبة 

 األضرار النامجة عن احلوادث. الوقاية من احلوادث الوشيكة الوقوع أو إصالح-

 �اء األشغال اليت يتسبب توقـُُفها ُحبكم طبيعتها يف إحداث أضرار.إ-

 :4و يتم مكافأة الساعات اإلضافية كما يلي

 من قيمة الساعة العادية. %50بالنسبة للساعات األربع األوىل اإلضافية املؤداة فهي ُتكافأ ب-

 من قيمة الساعة العادية. %75ساعات اإلضافية األوىل فهي ُتكافأ ب بالنسبة للساعات الزائدة عن األربع-
                                                           

 .173بن عزوز بن صابر،مرجع سبق ذكره ، ص   1
 .366امحية سليمان ،مرجع سبق ذكره ، ص   2
 .11-90من القانون رقم  31املادة   3
 .61مجال لعشيشي ، مرجع سبق ذكره ، ص  4
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من  %100ا) فهي ُتكافأ ب بني التاسعة ليال و اخلامسة صباحً  ما( ليالً النسبة للساعات اإلضافية املنجزة ب-

 الساعة العادية، مع شرط عدم إحتساهبا كعمل تناويب.

 مكافأة الخبرة المهنية-

ه ، و تعين تثمني اخلربة املهنية اليت َحتصَّل عليها العامل خالل مسار قدميةسم منحة األيُطلق عليها كذلك إ      

املتعلق بعالقات العمل فقد  11-90منذ صدور القانون  أو خارجها، و داخل مؤسسته املستخدمةاملهين 

ا خمتلفة يف تقييم اخلربة قً رُ . وتتبع املؤسسات طُ 1اإلتفاقيات اجلماعية دد يف إطارفأة اخلربة املهنية حتُ أصبحت مكا

املهنية، فمنها من ُحتدد قيمة مالية لكل صنف مهين عن كل سنة عمل دون متييز اخلربة املكتسبة داخل املؤسسة 

لعمل من خالل ج يف سنوات ارُ و منها من ُحتدد طريقة املكافأة على أساس التدَ  عن تلك املكتسبة من خارجها،

لكل عامل له  %1ن ُحتدد املؤسسة نسبة أحتديد نسبة مئوية من األجر األساسي لكل فرتة عمل حمددة، مثل 

ن هناك مؤسسات أسنوات، و تُرفع هذه النسبة لكل فرتة عمل أكرب منها، كما  05إىلأقدمية ترتاوح من سنة 

خربة املكتسبة داخل املؤسسة وآخر للخربة املكتسبة من حتسب مكافأة اخلربة املهنية مبعدلني خمتلفني أحدمها لل

ن أسهل طريقة و أفضلها حلساب منحة اخلربة املهنية هي حساهبا على أساس نسبة من أخارجها. و يرى البعض 

 . 2تفاقيات اجلماعيةته أغلبية اإلاألجر  األساسي، و هو ما َكرَّسَ 

 ) indemnité de nuisance(تعويض الضرر -

بظروف عمل شاقة و جهود مضنية أو  الذين يشتغلون يف مناصب تتميز نح هذا التعويض للمستخدمنيميُ        

 هتُمُّها هذه النقطة كل مؤسسة إقتصادية  نّ إف على هذا األساس ، وعناصر ُمِضرَّة بالصحةتنطوي على خطورة أو 

قائمة املناصب اليت يكتسب من  الصحة و األمنستشارة جلنة و بإيف إطار إتفاقيتها اجلماعية  ن حتررأجيب 

 يشغلو�ا هذا التعويض.

 تعويض عمل المنصب-

نتاج ستجابة لضرورة اإلأفواج متناوبة اليت مت تشكيلها إ مينح هذا التعويض للمستخدمني الذين يشتغلون يف       

دد فيها املناصب أو املصاحل أو ة حتُ أو لضرورة اخلدمة، وللتحكم يف هذا التعويض تعتمد املؤسسة على حترير قائم

                                                           
 .180بن عزوز بن صابر،مرجع سبق ذكره ، ص   1
 .181بن عزوز بن صابر،مرجع سابق ، ص   2
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اليت جند ، 1تفاقية اجلماعيةا لإلدد مبلغ التعويض وفقً ستفادة هبذا التعويض، و حيُ اليت تكون معنية باإل األقسام

 .2على أساس نسبة من األجر  األساسي هددحت أغلبيتها

  )PRC & PRI (المردودية الفردية و الجماعية  مكافآت-

ي هي مقابل مايل تدفعه املؤسسة ى نتائج العمل احملققة يف املؤسسة، أا علنح للمستخدمني بناءً مكافآت متُ هي  

ن أميكن  و نتاج معني أو لتجنيبها حتمل خسائر،إا لتحقيق مستوى مّ ميها نظري ما قاموا به من جمهود إملستخد

مثل بلوغ حجم معني  ُحمددة شروطبتحقق  مرتبطة كافآت ملكافآت بشكل فردي أو مجاعي، فهي منح هذه امتُ 

 نتاج.من اإل

 جل حتقيق األهداف اليتجمهوده الفردي الذي شارك به من أ نح للمستخدم لقاءفمكافأة املردودية الفردية متُ 

م تِّ ، و هي منحة يتم تقديرها يف الغالب بنسبة مئوية من األجر األساسي و يَـ سطرهتا مؤسسته خالل فرتة معينة

مؤسسات أخرى جعلت من معايري نوعية العمل وكميته واملواظبة عليه  و هناكا بصفة شهرية أو ثالثية، مَّ ها إفعُ دَ 

ها ذي حّددن الرتقية والتسيري العقاري الوايهو احلال يف د، كما ستفادة من هذه املنحةنضباط فيه شروطا لإلو اإل

 . 3 %8املواظبة و  % 6، كمية العمل %6حسب املعايري اآلتية: نوعية العمل  %20ب

من أ و فريق منح عادة باملوازاة مع منحة املردودة الفردية لصاحل جمموعة أما مكافأة املردودية اجلماعية فتُ 

ة معينة و يف ظل شروط عمل املستخدمني جنحوا يف حتقيق أهداف كمية مسطرة من طرف املؤسسة خالل فرت 

 مبعدل أخرى، فهي مثًال إىل ختتلف من مؤسسة إقتصادية هي  و ،ياألساساألجر ، و ُحتَدُد نسبتها من حمددة

 . كما ميكن زيادة على ما4يف ديوان الرتقية و التسيري العقاري%  20ي ويف صناديق الضمان اإلجتماع 40%

ا لَحَق بأجر املنصب ِمَنحً تُ  نأذكره من قائمة املكافئات و التعويضات اليت ليست منوذجية لكل املؤسسات  َمتَّ 

 .منحة املسؤوليةك  أخرى

 األجر الخاضع للضريبة -1-3

ب والعناصر املكملة مطروحا وع أجر املنصمتُفَرُض على مداخيل املستخدمني ضريبة يتحدد وعاءها من جم      

ر املكملة على كل من تعويض السكن، تعويض السلة، ، حيث تشتمل العناصيشرتاك الضمان اإلجتماعمنها إ

 ن :أ، أي وتعويض مصاريف املهمةال السيارة ستعمتعويض إ
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 أي :  ي ).شرتاك الضمان اإلجتماعإ –جر املنصب + العناصر املكملة أاخلاضع للضريبة = (  األجر 

) + العناصر املكملة ). و بعد حتديد مبلغ األجر اخلاضع للضريبة 0.91(أجر املنصب اخلاضع للضريبة =األجر 

 عتماد على ُسلَّم خاص لذلك .ما يُقتطع منه كمبلغ ضريبة باإلة ستخراج قيم، يتم إعلى الدخل اإلمجايل

 تعويض السكن-

تفاقية لتقرب من مؤسسته و الذي متنحه اإلا لكنً سَ  يستأجر  للمستخدم الذينح هذا التعويض مثًال ميُ       

 توفره له مؤسسته.   اجلماعية احلق يف سكنٍ 

 و القفة)(أ تعويض السلة-

ِفر هلم مؤسستهم وجبة الغداء، وخيتلف تقديره من مؤسسة التعويض للمستخدمني الذين ال تـُوَ نح هذا ميُ          

ُد املادة إىل  يوم  22من قانون الضرائب املباشرة العدد األقصى لأليام القابلة لتعويض السلة ب 71أخرى، و ُحتدِّ

 .1دج 50ن تنزل عن أيف الشهر بقيمة ال جيب 

 ستعمال السيارة تعويض إ-

النقل عمله يف حالة عدم ضمان  نح هذا التعويض ملن يستعمل سيارته الشخصية للذهاب ملقرِ ميُ        

عد بُ إىل ستناد عوض باإل، و يف الغالب يُ أخرىإىل ، و خيتلف تقييمه من مؤسسة للمستخدمني من طرف املؤسسة

 املسافة بني سكن املستخدم املعين و مقر عمله املعتاد.

 ) frais de mission(تعويض مصاريف المهمة -

سب على ا حيُ ف بأداء مهمة ملصلحة املؤسسة يف أماكن غري معتادة لعمله تعويضً كلَ يُ  للمستخدم الذي نحميُ      

، ارته اخلاصة و اإلطعام و اإلقامة، مثل التنقل بسيملعمول هبا لتغطية حاجياته اليت إقتضتها املهمةأساس األسعار ا

ت ن كانإوخيتلف هذا التعويض حبسب منصب املكلف باملهمة ومبدهتا، و بالوجهة اليت تؤدى فيها هذه املهمة 

، وكذلك بُبعدها عن مقر العمل املعتاد للمكلف حتتوي على هياكل إستقبال تابعة للمؤسسة أم ال حتتويها

 تفاقية اجلماعية.  و يتم هذا التعويض حسب تفاصيل اإلباملهمة. 

 األجر اإلجمالي -1-4

قتطاعات، و هو الدخل م من مؤسسته دون إاإلمجايل على كل الدخل الذي ُحيصُِّلُه املستخداألجر يُعربِّ      

(اليت سبق توضيحها) و  اإلمجايل على جمموع كل من أجر املنصب و العناصر املكملةاألجر اخلام، و يتضمن 

 :. أيخرىاأل  العناصر
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 أجر املنصب + العناصر املكملة + العناصر األخرى. األجر اإلمجايل = 

األجر الوحيد ومنحة التمدرس. و تندرج ضمن العناصر األخرى منح ذات طابع إجتماعي كاملنح العائلية و      

نه يتم إضافة كل من منحة إنه يف حالة إذا كان املستخدم يشتغل يف مناطق اجلنوب أو املناطق املعزولة فغري أ

طاع الضمان اإلجتماعي و ال تالعناصر األخرى، و تُعترب هذه األخرية غري خاضعة إلقإىل لسكن السلة و ا

 :1للضريبة على الدخل اإلمجايل. و املنح اإلجتماعية  هي

 المنح العائلية-

دج لكل ولد، وذلك يف حدود 600بقيمة  298-96ُحدِّدت املنح العائلية يف املرسوم التنفيذي رقم       

جر املنصب) يفوق األجر (أ ياخلاضع للضمان اإلجتماعاألجر مل يكن إذا أوالد األوائل املستفيدين اخلمسة 

دىن األ ا يف حالة جتاوز األجر اخلاضع للضمان اإلجتماعي للمستخدم املعين سقف األجر أمّ  دىن املضمون.األ

 دج ).300النصف (بقيمة تكون املنحة العائلية فإّن ، ، و فاق عدد أوالده مخسةاملضمون

 األجر  الوحيد -

مان عتبار قيمة األجر اخلاضع للضن األخذ بعني اإل( الزوج) الذي ال ُميارس أي نشاط، دو نح للزوجةميُ      

 .اإلجتماعي

 منحة التمدرس-

دج سنويا على كل ولد يف حدود اخلمسة أوالد 800قيمة هذه املنحة ب َحدَّد نفس املرسوم السابق       

دىن جر املنصب) سقف األجر االي للمستخدم (أاخلاضع للضمان اإلجتماعاألجر ا يف حالة جتاوز األوائل،  أمّ 

 دج). 400(أي  النصفبفتكون قيمة منحة التمدرس املضمون، 

 تعويض المنطقة-

املتواجدين يف مناطق جغرافية معينة من تعويض خاص  متنح بعض املؤسسات اإلقتصادية ملستخدميها       

، و ل العمل يف هذه املناطق لتنميتهاحدمها لتحفيز األفراد بقبو أ ،املنطقة  وذلك بغية حتقيق هدفني ُيسمى تعويض

يتم تقييم تعويض املنطقة ، و الناجتة عن قسوة الظروف الطبيعية، ضهم عن األضرار اليت يتعرضون هلاالثاين لتعوي

حتديد مبلغ ثابت حسب منصب  ، أو من خاللياألساساألجر ا بنسبة معينة من تفاقية اجلماعية إمّ وفقا لإل

 عدُّ لذلك قوائم املناصب املعنية بالتعويض. هذا التعويض حسب فرتة العمل، و تُ ، أو بتحديد العمل
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  الصافي  األجراإلقتطاعات و -

جبارية و اإلختيارية لفة منه جمموعة من اإلقتطاعات اإلمستويات خمتأجر املستخدم و يف يُفَرُض على         

 . أجره الصايف إىلللوصول 

شرتاك يف الضمان اإلجتماعي و الضريبة على الدخل و املعارضة على فاإلقتطاعات اإلجبارية تتعلق بكل من اإل

على أجر املنصب لكل شخص يشتغل على الرتاب  %09شرتاك الضمان اإلجتماعي يفرض مبعدل فإ األجور.

املتضمن جمموع كل من أجر األجر فرض على وعاء ما الضريبة على الدخل فتُ ت جنسيته. أالوطين مهما كان

ات فرض على مستخدمي املؤسس، و هي تُ ياملنصب و العناصر املكملة مطروحا منها إقتطاع الضمان اإلجتماع

 ، و يتم حتديد مبلغ الضريبة مبطابقة الوعاء اخلاضع مع جدول مَعدُّ دارات العموميةالصناعية و التجارية و كذا اإل

فهي ما يتم إقتطاعه من أجر  األجورا املعارضة على مّ خصيصا لذلك، هو جدول الضريبة على الدخل. أ

 املستخدم مبوجب حكم قضائي لصاحل طرف آخر.

يكون ، و و املشرتيات بالتقسيط التسبيقات على األجور املثال ية فنذكر منها على سبيل ا اإلقتطاعات اإلختيار مّ أ

ضرار اعات و فرتاهتا مع مراعاة عدم اإلقنطاعات احلرية يف كيفية حتديد طريقة اإلقتطللمؤسسة يف هذا النوع من اإل

 باملالءة املالية للمستخدم.

 األجر الصافي  -1-5

ميثل الفرق بني و هو  ،سمى الصايف للدفعمؤسسته، ويُ تحق دفعه للمستخدم من طرف هو األجر املس        

 ن:أي واعها. أنأاألجر اإلمجايل و جمموع اإلقتطاعات بكل 

 جمموع اإلقتطاعات. –األجر  الصايف = األجر  اإلمجايل  

 األعباء الملحقة باألجر -

، ملحقة هبا ا أخرىأعباءً مستخدميها إىل األجور اليت تدفعها إىل ضافة إ املؤسسة اإلقتصادية تتحمل      

 : 1فاملؤسسة ُملزمة بدفع ما يلي

من جمموع أجور املناصب لكافة مستخدمي  %26املسامهة يف متويل صندوق الضمان اإلجتماعي مبعدل -

 املؤسسة.

 من جمموع األجر ة اإلمجالية لكافة مستخدمي املؤسسة. %03متويل اخلدمات اإلجتماعية و الثقافية مبعدل -
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إجتماعية و ضريبة على الدخل ع ما عليها من إلتزامات إشرتاكات ن تلتزم بآجال دفأو جيب على املؤسسة 

 .الشهر املوايل لشهر تسديد األجوراليت ال تتجاوز فيها اخلمسة عشر يوما من  ،اإلمجايل للهيئات املعنية

 المعالجة المحاسبية لألجور-1-6

 :1بإتباع اخلطوات اآلتيةتتم املعاجلة احملاسبية لألجور  

 ، اإلقتطاعات و بالتايل صايف األجر  الواجب الدفع.األجرتسجيل عناصر -

 .و تسجيل األعباء امللحقة باألجورحتساب إ-

 جاهلا القانونية.يف آ شرتاك الضمان اإلجتماعي و الضريبة على الدخل اإلمجايلتسجيل دفع كل من إ-

 شرتاك يف تعاونية ضمان، جيب تسجيل ذلك.و إر و يف حالة وجود معارضة على األج  -

 .لثقافية و اإلجتماعية يف املؤسسةالنشاطات ا  تسجيل دفع متويل -

و  عملية التسجيل احملاسيب لألجورا لالفصل التطبيقي يتضمن توضيحً  نتجنب تكرار العمل، فإنّ  لكيو 

 احلسابات املعنية هبا.

 نتفاعاإلعالوة المشاركة في األرباح  و  -2

هلؤوالء حق املشاركة يف متنح املؤسسات  ،قيق نتائج مرضية و زيادة ثروهتامهة مستخدميها يف حتاعن مس كمقابلٍ  

دارة على الغالف املايل املخصص للمشاركة و موافقة اجلمعية العامة عليه، جملس اإل مصادقة و ذلك بعد رباحها.أ

رب مشاركة املستخدمني يف بعض الدول (كفرنسا) تُعتَ  للمؤسسة. ودفع للمستخدمني عندما تتوفر سيولة كافية و تُ 

ضها قانون العمل و فرِ يَ .2مستخدم أجري 50من  كثرل أغِ ا بالنسبة للمؤسسات اليت ُتشَ جباريً ا إمرً النتائج أيف 

 :3ُحيددها وفق الصيغة احلسابية اآلتية

PB=1/2 (RF- 5%CP)* S/VA. 

 حيث:

PB:  األرباحمتثل الغالف املايل للمشاركة يف. 

RF ُعن النتيجة اجلبائية للشركة خالل الدورة املعنية.عربِّ : ت  
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2 Cédric Michel, la participation des salaries aux résultats de l’entreprise, p2, disponible sur le site : 
www.decformation.com/comptabilite/engagements-retraite,consulté, consulté:31-10-2016. 
3 La participation des salaries aux benefices :le calcul et quelques explications, disponible sur le site : 
www.soxia.com , consulté le15/06/2017. 

http://www.soxia.com/
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CPيف السنة املعنية. مؤسسة: قيمة األموال اخلاصة لل 

S.جمموع أجور املستخدمني بالشركة اخلاضعة إلشرتاك الضمان اإلجتماعي : 

VA .القيمة املضافة احملققة خالل السنة من طرف الشركة 

إطارا ُحيدد الشروط اليت مبوجبها َيكَتِسب  او تعاجل اإلتفاقيات اجلماعية لكثري من املؤسسات بإعتباره    

تفاقية مشاركة املستخدمني يف إعلى حصة من األرباح يف َشقِّ خاص، ُيسمى ستخدمون حق احلصول امل

يف صبح حق املستخدمني هبذه الصيغة ي، و )les accords de participation aux resultats(األرباح

نتاج معني أو إبتحقيق حجم  عموما . و تكون الشروط متعلقة1حتققت شروطهمكتسب مىت  نصيب من األرباح 

ا عن طريق األرباح إمّ شاركة يف و تتحقق هذه امل األعمال أو من النتائج السنوية.د من رقم بُِبلوغ مستوى ُحمدَ 

احملققة للمستخدمني خالل  األرباح، ففي الطريقة األوىل يتم دفع حصة من 2توزيع نقدي جاري أو توزيع مؤجل

همها من �ا عملية َسْهٌل فَ أ، و تتميز برهتم الشرائية و جتنب أثر التضخمفرتة معينة، مما يساعدهم على رفع قد

�ا أموه من جمهود، و تصنف هذه املزايا بدَّ ما قَ رباح و لوه من أصّ ما حَ  ، من خالل الربط بنيطرف املستخدمني

يف نفس السنة اليت  األرباحن املستخدمني ال يستفيدون من نصيبهم من إقصرية األجل.أما يف الطريقة الثانية ف

صنف هذه املزايا تُ الوفاة، و ن تكون عند التقاعد أو أا ُتدفع هلم يف مناسبات أخرى الحقة كمنّ إحتققت فيها، و 

الطريقة من التوزيع  هذهإىل و تلجأ كثري من املؤسسات  ، و جيب حتيينها مبعدل خصم مناسب.طويلة األجل �اأب

ستدانة و إىل اإلجل نسبيا دون حاجتها ا متثل مصدر متويل هلا طويل األجيابيات على املؤسسة، كو�َ ملا هلا من إ

 ،اً إجيابية على الطرفنيثار بل مؤسستهم آقِ احملققة من و ملشاركة املستخدمني يف األرباح   جتنبها الضغوط اخلارجية.

 نتاجيتهم و غريها.إرتفاع معدل ة دخلهم، إفهي ترفع من والءهم ملؤسستهم (ِقلَّة ُمعدل ترك العمل)، زياد

ن تعرتف بالتكلفة املتوقعة أ، جيب عليها األرباحو عندما تكون للمؤسسة خمطط (خطة) ملشاركة مستخدميها يف 

 :3لذلك، و تسجل يف �اية الدورة املعنية القيد اآليت

 أخرى للمستخدمني. أعباء  638من ح/ 

 ستالم .عباء للدفع و نتائج لإلمستخدمني، أ 428ح/  إىل                    
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فهي غري إجبارية و يتطلب وضعها إتفاقا مجاعيا، و ال  )p. interessementنتفاع املستخدمني (إا عالوة أمَّ     

ن ال يتجاوز أ، ويـُرَاعى فيها َتوفُر شروطا معينة كؤسسةعدًدا معينا من املستخدمني يف املوجود ُيشرتط يف وضعها 

اخلامة  السنوية أو نسبة من جمموع األجورنتفاع نسبة حمددة من النتيجة الصافية الغالف املايل املخصص لإل

ية األجر من الكتلة  %20ن تتجاوز أحيث ال ينبغي  ثنني،إ (فمثال يف فرنسا جندها مقيدة بشرطني لمستخدمنيل

، و ُميكن السنوية و ُمسقفة بنصف املبلغ السنوي اخلاضع إلشرتاك الضمان اإلجتماعي بالنسبة لكل مستخدم)

 .1قدميتهم أو بالتناسب مع أجورهماسب مع أبالتنأو ، بقيمة متساوية لكل املستفيدين نتفاعن ُمتنح عالوة اإلأ

م قدِ تفاق. و يُ حبسب اإل ا عن دورية تسديدها للمستخدمني، فقد تكون سنوية أو نصف سنوية أو ثالثيةأمّ 

ساس النتائج اليت صورة من صور مكافئتهم على أ �اأنتفاع املستخدمني على إاجمللس الوطين للمحاسبة منحة 

 .2�ا تكلفة خاصة بالدورة و ليست توزيع للنتيجة الصافية للمؤسسةأها على املعنية، و يعترب ققت خالل الدورة حُ 

يف �اية السنة املبلغ الذي  سجلن تُ أ، حيث جيب على املؤسسة ها احملاسيبتسجيلا كيفية يضً  اجمللس أو قد بّني 

ه من طرف اجلمعية العامة ضمن األعباء قراره من طرف جملس اإلدارة أو اهليئة املخولة لذلك، و املصادق عليمت إ

 السنوية وفق القيد اآليت:

 رباح السنة) (مشاركة املستخدمني يف أ 691ن ح/ م       

 اعباء للدفع أو نواتج للتحصيل). -(املستخدمني 428ح/ إىل                                            

 العطل و الغيابات المأجورة  -3

نتاج أو يُقدِّم خدمة ملؤسسته على أجر شهر كامل من السنة هم مبجهود يف اإلان ُيسأدون  املستخدم ُحيصِّلُ       

لكل  نّ أمنه  39، فقانون عالقات العمل تضمن يف املادة سم العطلة السنويةما يُطلق عليه إكثر، و هو أو أ

ابل معدل يومني و نصف عن كل يُق ، و هو مامتنحها إياه مؤسستهاحلق يف عطلة سنوية مدفوعة األجر  مستخدم

رجع تنظيمها ، إذ يبالنسبة ملن يعملون يف اجلنوب)، و تكون هذه املدة أطول 30= 12*  2.5ي جند (شهر أ

مدة  عمل، و هو ما جيعلفنجد من حددت يوم واحد إضايف على األقل عن كل شهر تفاقيات اجلماعية، لإل

 ضافية للذين يعملون طول السنة يف اجلنوب.ا إمنحت عشرين يومً  قل، ومنها منيوما على األ 42العطلة تبلغ 

                                                           
1 Cédric Michel, opcit, p 03. 
2  Avis sur la participation des travailleurs au benefice, commission de normalisation des pratiques comptables 
et des diligences professuinnelles,CNC, disponible sur lr site : www.cnc.dz , consulté le 10/06/2017. 

http://www.cnc.dz/
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ُنهم املشرع من اإلستفادة من ،األجرالعطلة السنوية مدفوعة إىل إضافة      غيابات مأجورة    فان املستخدمني ُميَكِّ

مشاركة يف مسابقات أو لل القيام مبهام متثيل نقايب، متابعة دورة تكوينية مهنية أو نقابية، 1، كما يف حاالتأخرى

أو مهنية، وقوع حدث عائلي (زواج املستخدم، زيادة مولود له، زواج أحد فروعه، وفاة أحد أصوله أو تربوية 

عدم القدرة عن العمل قصري  البقاع املقدسة، املرض،إىل فروعه أو أحد أصول أو فروع زوجته، ِختان) و احلج ِ 

 :2ثنني مهاة نوعني إمنيز يف الغيابات املأجور ، و ة و غريها، عطلة األمومة، احلضاناملدى

مل يتم إذا الالحقة رحل للدورات ن تُ أو هي حقوق غياب ميكن  غيابات مأجورة قابلة للجمع (تراكمية):- 

كذلك ستهالكها كليا أو جزئيا و يستفيد منها املستخدم مستقبال، مثل العطلة السنوية يف بعض احلاالت، و  إ

ا من أجل البحث عن يوميً  ساعة) 02( ساعتنيح من حق الغياب ض للتسريخدم ُمعرَ حالة إستفادة كل مست

 .délai-congé(3عمل جديد (

حقوق غياب ال يستفيد منها املستخدم يف الدورات ): هي غيابات مأجورة غري قابلة للجمع (غري تراكمية-

ن يستهلك حقه يف هذا النوع من أ، أي جيب على املستخدم جزئًياا أو مل َيسَتهِلْكها كليً  الالحقة إذا كان

 مثل العطلة املرضية أو اخلدمة العسكرية. ،دورة نفسهاالغيابات يف ال

 املؤسسة التكلفة املنتظرة هلذه الغيابات كما يلي: عاجلو تُ 

قهم يف الغيابات عضاء املستخدمني خدمات ترفع حقو ة اجملمعة، تتم عندما يؤدي أبالنسبة للغيابات املأجور -

ل (اإلضايف) الذي ستدفعه املؤسسة بفعل املأجورة مستقبال، و تكون قيمة التكلفة املنتظرة هلا يف حد املبلغ املكمِ 

ي تكون التكلفة املنتظرة هي جمموع تكلفة غيابات السنوات السابقة املرحلة و تكلفة غيابات ة، أالغيابات املأجور 

 السنة احلالية.

 للغيابات املأجورة غري جممعة، تسجل املؤسسة التكلفة عند حدوث الغيابات.و بالنسبة -

 

 

 

 

                                                           
 .1997جانفي  11ات العمل، املعدل و املتمم يف اخلاص بعالق 11-90من القانون  54املادة   1
 .190هوام مجعة، مرجع سبق ذكره ، ص  2
 .1997جانفي  11اخلاص بعالقات العمل، املعدل و املتمم يف  11-90من القانون  6-73املادة   3
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 وبعد تقدير مبلغ الُعطل املأجورة يف �اية الدورة ُتسجل املؤسسة القيود اآلتية:

 عباء مستخدمني ( عطل مدفوعة)أ 631ح/             

 شرتاكات ضمان اجتماعيإ 635من         ح/ 

 .و رسوم و مدفوعات مشاهبة على عطلضرائب  641ح/             

 عباء للدفع.أ -مستخدمني 428ح/                                   

 شرتاكات على عطل.هيئات إجتماعية، إ 438إىل          ح/                        

 ضرائب على عطل. دولة، 448ح/                                     

اليت تكون مبوافقة اهليئة ميكن للمستخدمني اإلستفادة منها، و  أخرى لكنها غري مأجورةو هناك غيابات     

رغم عدم حضور املستخدم مل يطرأ عليه إقتطاع  أجرَ  نّ ت مزايا ألعتربِ . و أُ 1لظروف خاصة املستخدمة و اليت متُنح

 منصبه و آدائه لوظيفته. املعين إىل 

 نهاية العقدمزايا الفرع الثاني: 

، اليت َحتصل نتيجة إلقبال أحد طريف عقد أصناف مزايا املستخدمني يف النظام احملاسيب املايل ىحدإهي     

هذه املزايا تتعلق خصوصا بتعويض  ، فإنّ 19العمل على إلغاءه، و كما هو عليه احلال يف املعيار احملاسيب الدويل

رت قِ منها املستخدم املعين بالتسريح، و قد أُ  دْ السنوية اليت مل يستفض عن العطل التسريح عن العمل و يف التعوي

ددة ، و يتم التعويض على هذه املزايا حسب اإلتفاقيات اجلماعية، و حمُ 11-90هذه املزايا يف إطار قانون العمل

ول على للحصيبني اجلدول املوايل احلد األدىن املطلوب من األقدمية  )أشهر على أكثر تقدير. و06بستة (

 تعويض �اية العقد و عدد أشهر التعويض املوافقة.

 يبني تعويض التسريح من العمل حسب األقدمية :09الجدول  
 يام)عدد األ( الجزائر الفترة األدنى 

 اشهر 9أكرب أو تساوي 

 سنة01أكرب أو تساوي 

 )02أكرب أو تساوي سنتني(
 سنوات 04 أكرب أو تساوي

 سنوات05أكرب أو تساوي 

00 
00 

 يوم30
 يوم60

 يوم 75

                                                           
 .1997جانفي  11اخلاص بعالقات العمل، املعدل و املتمم يف  11-90من القانون  56املادة   1
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 سنوات10أكرب أو تساوي 

 سنة20أكرب أو تساوي 

 يوم150

  يوم300

 .18/01/2017علیھ یوم  U15T.اطلع www.ilo.rgباإلعتماد على املكتب الدويل للعمل، متاح باملوقع:  المصدر: 

ملستخدم مسرح من مؤسسة إقتصادية احلصول على تعويض عن التسريح من الحظ من اجلدول أنّه ال حيق و يُ     

)، و هي فرتة طويلة نوعا ما مقارنة مع الفرتة املطلوبة للتعويض يف فرنسا و 02العمل إذا مل تتجاوز أقدميته سنتني(

 .حالتسري اجلزائرية حتمل أعباء خزينة املؤسسة  مما جينب، السعودية اللتني مت تقدميهما سابقا

 نهاية العقدمزايا  ةتسوي-

تخذ أجره األخري  فيه تسرحيه فعال، و يُ  ه يف الشهر الذي يتمُ للمستخدم املعين بعن التسريح  دفع التعويضيُ     

  كأجر مرجعي حلساب قيمة تعويضه. 

 جلايا المستخدمين طويلة األمز : لثالثا الفرع

و مزايا ما بعد �اية مزايا املستخدمني طويلة األجل  جيمع اجمللس الوطين للمحاسبة يف صنف واحد بني       

) 12ثين عشر(من طرف مؤسستهم يف فرتة تتجاوز إ ستحقاقات واجبة الدفع هلم�ا إأعلى اخلدمة، و يُعرُِّفها 

 .فوعات حتيينها عند تاريخ تسويتهاتتطلب هذه الدوا  فيها اخلدمات، و ا من تاريخ �اية السنة اليت أدَّ شهرً 

تفاقية مجاعية أو عقد إستفادة منه سواءا مبوجب قانون أو ايا يف كل ما ميكن للمستخدمني اإلو تتمثل هذه املز 

جتماعي لصاحلهم يتم تسويته يف املستقبل. و تتضمن مزايا ام إلتز ممارسة (إلتزام ضمين) ،و هي تشكل إمؤسس أو 

 :1نف على كل منهذا الص

 .منحة الذهاب للتقاعد-

 .املزايا األخرى طويلة األجل-

ُم فيما يلي عرضا للمزايا األخرى طويلة األجل بينما تُفصل منحة الذهاب للتقاعد يف   بحث الالحق.املو نُقدِّ

 جل مزايا أخرى طويلة األ -1

اليت تُعترب جلنة  )CNPCDP(جلنة توحيد املمارسات احملاسبية  اجمللس الوطين للمحاسبة عن طريق عدَّدَ      

منحة الذهاب ضافة إىل ستشارية يف املسائل املالية و احملاسبية مزايا املستخدمني طويلة األجل باإلمتخصصة و إ

                                                           
1 Conseil national de comptabilité,opcit,p05. 

http://www.ilo.rg.%D8%A7%D8%B7%D9%84%D8%B9/
http://www.ilo.rg.%D8%A7%D8%B7%D9%84%D8%B9/
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ادية ما بعد ، ميداليات التكرمي و املزايا املاملمنوح كمزايا تقاعد، منحة الوفاةللتقاعد كل من الرفع من األجور 

 .1، التموينات باملنتجات و اخلدمات...)ة الطبيةاخلدمة (الرعاي

كمثال على هذه املزايا تُعترب تعويضا من املؤسسة لذوي حقوق املستخدم )(le capital décèsو منحة الوفاة 

ج مث إقراره يف قانون الضمان اإلجتماعي، (و يُقصد بذوي احلقوق الزو  املتويف، و تُقدم هلم إضافة على ما َمتَّ 

أخرى، فمنها من متنحها بصفة إىل و خيتلف تقدير هذه املنحة من مؤسسة  ،)صول املكفولنياألوالد و األ

كانت الوفاة ع  عدد األشهر إذا   أساس أشهر معينة إذا كانت الوفاة طبيعية و يُرفَ ها على جزافية، و منها من َحتِسبُ 

تُقدم منحة وفاة ب  )sonelgaz(، فعلى سبيل املثال جند مؤسسة سونلغاز و مرض مهينـأبسبب حادث عمل 

و  .2ا) إذا  كانت الوفاة بسبب حادث أو مرض مهينشهرً  36ي ها (أيف حالة الوفاة الطبيعية و بِضعفِ  اشهرً  18

 ه يكون ضروريًانّ إـــن هذه احلاالت، فـــــة للتعويض عصه املؤسسن ُختصِّ أمن أجل قياس حماسيب موثوق ملا جيب 

متوسط الوفيات السنوية و معدالت الوفاة و معدالت حوادث العمل و األمراض املهنية حسب كل من حتديد  

لغرض التجاوب مع الشروط املنصوص قدميتهم فيها الفئات املهنية يف املؤسسة و تصنيف املستخدمني حسب أ

تقاضاه   رخأ رآخ، و عموما يُتخذ عمل املستخدماإلتفاقية اجلماعية للعمل املتعلقة باملدة األدىن لعليها يف 

 .تقدير منحة وفاتهكأجر مرجعي يف من مؤسسته  ملستخدم ا

 تقيمها اإلكتواري و محاسبتها وفق النظام المحاسبي المالي -منحة الذهاب للتقاعد: نيالمطلب الثا

الذهاب للتقاعد إلتزام على املؤسسة جتاه مستخدميها عند خروجهم للتقاعد، و جيب على ُتشكل منحة        

، و إتفاقية مجاعيةلزام قانوين أو ضمين  أو طها املتمثلة يف وجود إاملؤسسة تكوين مؤونة لذلك نتيجة لتوفر شرو 

على املؤسسات ختصيص يفرض  منه 2-136فالنظام احملاسيب املايل و مبوجب املادة  .حتمال خلروج أموالوجود إ

كمل التقاعد و املزايا لتزاماهتا جتاه مستخدميها لتغطية كل ما خيص منحة الذهاب للتقاعد و مُ مؤونة لكافة إ

 .لمستخدمني لكافة عناصرها البشريةاملماثلة ل

                                                           
1 commission de normalisation des pratiques comptables et des diligences professionnelles, ,opcit,p03. 

 .204بن عزوز بن صابر، مرجع سبق ذكره، ص 2
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 منحة الذهاب للتقاعد تعريفالفرع األول: 

، و ونية باملؤسسة و إحالته على التقاعدخدمته القانفرتة هاء إنتم مبناسبة ة يستفيد منها املستخدِ هي منح        

جرة و مدة العمل الفعلية اليت قضاها املعين باملؤسسة. و ختتلف املؤسسات فيما ا مع أُ تتحدد قيمتها املالية تناسبً 

احلقوق اجملمعة (مثل ما يُعَرف بو اليت ُتشكل بعد ذلك  ،اليت متنحها كمزايا بينها من حيث املبالغ أو عدد األشهر

سري هذه املنحة داخليا من طرف املؤسسة نفسها أو ن تُ أكن و مي ن متنح مؤسسة ما شهرين عن كل سنة عمل).أ

م هذه املنحة و قيِ ملؤسسة هي اليت تُ ا نّ إف ،خارجيا عن طريق صندوق مستقل، وعندما يكون التسيري داخليا

ستخدمني مبجرد عترب منحة الذهاب للتقاعد حق مكتسب للمو تُ  .1مغادرته املؤسسة ن يستحقها عندها ملتدفعُ 

 .2تاريخ خروجهم للتقاعد بعدال دفع هلم إا ال تُ �ّ أ ّال آدائهم خلدماهتم، إ

من هذه ستفادة الني على التقاعد املسبق من اإلكثري من املؤسسات احملتفاقيات اجلماعية يف  ي اإلتَقصِ  و     

هم و متييز يف عتربه املعنيون ضياع حلقِ ونية، و هو ما إ من خرج للتقاعد بصفة قانّال املنحة و ال يستفيد منها إ

جيب على املؤسسة إستبعاد عدد عليه و  .3املعاملة بينهم رغم قضاءهم فرتات طويلة نسبيا يف املؤسسة

نحة بشكل موثوق و حىت يتم قياس املؤونة الواجب ختصيصها هلذه امل ني غري املعنيني باإلستفادة منها،املستخدم

 .املعنيني هباتكون متناسبة مع فئة املستخدمني 

 النظام المحاسبي المالي  حسب التقاعد ؤونةالتقييم اإلكتواري لمالفرع الثاني: 

مال ستععلى بناء منوذج حساب خاص بإيرتكز  التقييم اجليد ملؤونة الذهاب للتقاعد و املزايا املشاهبة  نّ إ         

لتزام إ جياد القيمة احملينة إلمجايلح عند �اية كل دورة حماسبية من إاليت تسمكيفة، كتوارية مُ طرق إفرضيات و 

الفئات املعنية، حتديد  :وعة من العناصر جيب معرفتها منهافهي تُبىن على جمم. 4املؤسسة جتاه مستخدميها

 نوحة و األجر  املرجعي والفرتةمة احلقوق املاليت بدورها تتطلب معرف ،ة املعتمدة هلذا الغرضالفرضيات اإلكتواري

فراد دوران املستخدمني، و كذا إحتماالت البقاء على احلياة أل رتفاع األجور واملرجعية و املعدالت املتعلقة بإ

 لفئات املعنية.ا

                                                           
1 www.comptafacile.com/engagement-retraite-comptabilisation, consulté le02-11-216. 
2 Grant Thornton, avantages au personnel :IAS19 révisée et avis CNC du 23 avril 2013,newsletter N°9,p01, 
disponible sur le site :www.gt.dz, consulté le 05-11-2016. 
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4 Grant Thornton,opcit, p02. 

http://www.comptafacile.com/engagement-retraite-comptabilisation
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 2013فريل  مذكرة توجيهية أصدرهتا يف شهر أيف )CNPCDP(وقد قدمت جلنة معايرة املمارسات احملاسبية 

 صيغ حساب بعض فرضياهتا األخرى.إىل ضافة ملنحة التقاعد باإل الصيغة العامة للتقييم اإلكتواري

 :1تُعطى الصيغة العامة لتقييم منحة التقاعد كما يلي حيث

Provision IDR= SR (1+taux de progression)n  × (1-taux turnover)n (1-taux de mortalité)n  × 
(avantages octroyés × ancienneté acquise / ancienneté maximale). 

  معاين العبارات و الكلمات املستخدمة يف الصيغة أعاله هي: حيث أنَّ 

 : taux de progression-  معدل تطور األجور .

  turnover-   معدل  دوران املستخدمني :.

 taux de mortalité-   معدل الوفاة: .

  avantages octroyés -    املزايا املمنوحة:.

  ancienneté acquise-   قدمية احلالية للمستخدم :األ.

  ancienneté maximale-   االقدمية القصوى :.

 يف منوذج حساب مؤونة التقاعد. ستخدمةتوضيح للفرضيات اإلكتوارية و العناصر السابقة امل و فيما يلي

 الفئات المعنية-1

لتزام ضمين مهما كانت طبيعة إستفادة من منحة التقاعد مبوجب قانون أو عقد أو هي الفئات اليت حيق هلا اإل    

و هذه املزايا تصبح مستحقة للمستخدمني املعنيني عند خروجهم  .مؤقتةالعالقة اليت تربطها باملؤسسة دائمة أو 

 ستحقاق املزايا أجله.عند وصول تاريخ إللتقاعد أو 

 عد وصيغ حسابها الفرضيات اإلكتوارية لمنحة التقا-2

 هي على خل يف حتديد منحة الذهاب للتقاعد، وتتمثل يف جمموعة من العناصر أو احملددات اليت تد    

 النحو اآليت: 
                                                           
1 commission de normalisation des pratiques comptables et de diligences professionnelles,opcit p03. 
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 المزايا الممنوحة -2-1

، و قابل فرتة العمل اليت أدَّوها فيهااملؤسسة على منحه كحقوق للمستخدمني املعنيني م هي ما وافقت       

ن متنح املؤسسة شهرا  قوق، فيمكن أن تكون هذه احلقوق قيمة مطلقة (كأعديدة لضبط هذه احل طُرقتوجد 

 خل.ن كل سنة)...إع %55ن متنح نسبة  املؤسسة)، أو قيمة نسبية (مثل أكمزايا عن كل سنة عمل يف

 األجر  المرجعي-2-2

أو من خالل  عن طريق إجراءات تشريعية اذ كأساس حلساب املنحة، و يتم تعريفه إمّ خَ تَ هو املبلغ الذي يُـ       

األساسي  املرجعي قيمة األجر األجرُ  ذَ ن يَأخُ أو ميكن  اإلتفاقية اجلماعية للمؤسسة حبسب ممارساهتا وخربهتا،

ا يف تاريخ تقدير تغري يكون موجودً أو أي مبلغ آخر ثابت أو مُ  أو أجر منصبه ستخدم صاحب احلق يف املنحةللم

 . املؤونة

 الفترة المرجعية -2-3

 ، و تبدأ هذه الفرتة من تاريخ توظيف املستخدم املعين مبنحة التقاعداملؤونةرتة اليت حتسب عليها قيمة هي الف     

و ألغراض التقييم تستعمل عبارات األقدمية احلالية اليت يُقصد هبا طول الفرتة  .و تدوم حىت تاريخ ذهابه للتقاعد

د هبا طول اجملال ، و األقدمية الُقصوى اليت يُقصَ املستخدم حىت سنة تقييم املؤونة توظيف الزمنية املمتدة من تاريخ

 
ُ
 متد من تاريخ توظيف املستخدم املعين حىت تاريخ خروجه للتقاعد.الزمين امل

 معدل ارتفاع األجر -2-4

، و الذهاب للتقاعد ؤونةب محساعليه يف عتماده دل املتوسط التقديري لتطور األجر الذي يتم اإلهو املع        

حتديد هذا املعدل باألخذ بعني حىت تاريخ خروج املستخدم للتقاعد. و يتم  يكون ذلك من تاريخ تقييم املؤونة

ستداللية و القيمة اإلاملستخدم ، ترقية دمية املستقبلية للمستخدم املعينق، األاملعطيات املتعلقة بالتضخم عتباراإل

عتماد على معطياهتا التجريبية املتعلقة دد هذا املعدل املتوسط باإلن حتُ أ، كما ميكن للمؤسسة هالألجور...وغري 

عتماد على باإل، أو سنة 15إىل  سنوات  10على فرتة طويلة نسبيا ترتاوح من  ن مبتابعة تغريات األجورأهبذا الش

هناك من املؤسسات من تعتمد على تطور  نّ أيف فرع نشاطها يف فرتة طويلة نسبيا.كما  ر األجوروُ طَ معطيات تَ 



 )scf(املايل احملاس�يب النظام و) ias19(19ا�ويل احملاس�يب املعیار وفق املس�ت�دمني مزا�
 

 136 

لفرتة املرجعية و معدل و ا (S1)بداللة األجر املرجعي (S2)خرياأل. و يُعطى األجر )PIB(الناتج الداخلي اخلام 

 ..طبقا لفكرة املتتاليات اهلندسية ، و هي رمسلة لألجر املرجعي    S2=S1 (1+t)nبالعبارة اآلتية:  تطور األجور

 )turnover(معدل الدوران -2-5

 إىله نسبة متوسط دخول وخروج املستخدمني من املؤسسة خالل دورة معينة نّ أ معدل الدوران على يُعربِّ       

 ، و يُعطى بالعبارة التالية:ستخدمني يف �اية الدورة السابقةإمجايل امل

 .N-1إمجايل املستخدمني يف �اية  ×N(/ 2+ عدد اخلارجني يف  N(عدد الداخلني يف = معدل الدوران-

يف  ؤثرم بدوره مرُكباملوافق لسن تقاعد املستخدم، و هو ستخراج معدل الوفاء يف إ وتفيد معرفة معدل الدوران

 .Taux de fidélité (tf ) = ( 1-turnover )-n، و عبارته تتحدد بالعالقة اآلتية : قيمة مؤونة منحة التقاعد

 من فمنها  أخرى، إىل و خيتلف ُمعدل الدوران املطبق من مؤسسة  .املتبقية لبلوغ سنة التقاعدفرتة هي ال nحيث  

طارات غري معدل  دوران  فئة فئة اإل دى (معدل دورانلكل فئة من املستخدمني على حِ  دوران ُحتدد معدل

.  ستخدمي املؤسسة و أقسامهاا لكل مًال واحدً ، و منها من ُتطبق ُمعدفئة التنفيذ) التحكم و غري معدل  دوران

   اآلتية: ى بالصيغة العامةعطَ يُ هذا املعدل خيتلف عن معدل املغادرة الذي  نَّ أكما 

 ).N-1/ العدد اإلمجايل للمستخدمني يف  N)=(عدد اخلارجني من املؤسسة يف taux de départُمعدل املغادرة (

 )taux de survieمعدل البقاء على الحياة (-2-6

مل احلياة لشخص يف ، و يُعرب عن أد احلياة يف تاريخ خروجه للتقاعدحتمال بقاء املستخدم على قيهو إ         

، و يستخرج عن طريق صيغ )Lx+n أي(سنة أخرى  nبعد  ) لبلوغ سن خروجه للتقاعدLx( سن حالية

 . taux de survie = (1- taux de mortalité)nو صيغة حسابه هي كاآليت :  ،إحصائية

ها اهليئات املختصة كوزارة دُّ ستخراج هذه الفرضية الدميوغرافية مباشرة من جداول الوفاة اليت تُعِ كما ميكن  إ  

املؤسسة ليه الذي تنتمي إ عدل الوفاة اخلاص بقطاع النشاطم أخذ متين أو أ، الوطين لإلحصاء الصحة أو الديوان

 الواقع.إىل قرب أ حيث تكون نتائجه
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 ) taux de présenceحتمال التواجد (إ-2-7

ا ا و وفيً ن يكون حيً أ، فمن املنطق خروجه للتقاعد حىت يكون املستخدم متواجدا باملؤسسة يف تاريخ     

حتمال التواجد يرتبط مبعدل الوفاة و معدل الدوران، و ُتكتب صيغة حسابه (مل يغادرها)، و منه فإملؤسسته

 :أو  nدوران)معدل ال -1( × nمعدل الوفاة) -1= (حتمال التواجد إ بالعبارة التالية :

taux de presence = (1-taux de mortalité)n * (1-taux de turnover)n. 

 تاريخ خروج املستخدم للتقاعد.إىل تقييم مؤونة التقاعد  سنةمن املمتدة هي الفرتة  nو 

 )taux d’actualisation(معدل التحيين -2-8

عرة يف سوق مايل نشط لفرتة يوافق معدل التحيني معدل الفائدة على سندات شركة من الفئة األوىل ُمس     

 ، و إذا تعذر على املؤسسة ذلك تأخذ مبعدل خصم سندات اخلزينة.طويلة

  منحة الذهاب للتقاعد ةمحاسبالفرع الثاني: 

 لُ سجِ و تُ  ،تقيد به املؤسساتت نأ ختصيص مؤونة هو شرط جيب نّ إمبوجب توجيهات النظام احملاسيب املايل ف 

 : 1و منيز املراحل اآلتية هذه املؤونة يف حساباهتا،

 عند تشكيل املؤونة : ُتسجل املؤسسة القيد التايل:-

 .الذهاب للتقاعد–خمصصات مؤونات   686/من ح

 لتزامات املماثلة.مؤونات التقاعد و اإل 153/ ح    إىل                    

ا على الفرضيات اخلاصة املخصصة و ذلك بناءً مؤونة للعادة تقييم إ، ُجتري املؤسسة و يف �اية كل دورة حماسبية

 حالتني: ، و منيزؤونةو هذا ما يستوجب تعديل امل ،بكل سنة

سرتجاع على إؤسسة سجل امل، و يف هذه احلالة تُ )PBON > PBON-1(يأ قيمة بالزيادةحالة املؤونة مُ -

 سجل القيد احملاسيب التايل:و تُ ، املؤونات

                                                           
1 commission de normalisation des pratiques comptables et de diligences professionnelles, opcit, p07. 
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 لتزامات املماثلة.د و اإلمؤونات التقاع 153 /من  ح 

 التقاعد. خمصصات مؤونات عنسرتجاع إ 786 /ح إىل                         

صص خمترفع من  نأيف هذه احلالة جيب على املؤسسة   :) PBON < PBON-1( مة بالنقصانقيَ حالة املؤونة مُ -

 بقيمة الفرق، و تسجل القيد اآليت: التقاعد مؤونة

 الذهاب للتقاعد–خمصصات مؤونات  686 /من ح  

 لتزامات املماثلة.نات التقاعد و اإلمؤو  153 /ح إىل                             

 :ةد اآلتيو ل املؤسسة القيو عند دفع منحة التقاعد للمستفيدين ُتسجِّ 

 الذهاب للتقاعد–مؤونات  153من ح/

 .أجور مستحقة-املستخدمني 421إىل  ح/                        

 أجور مستحقة-املستخدمني 421مث:  من ح/

 .خزينة)أو حساب آخر لل البنك ( 512ح/  إىل                                      

 نّ إ، ف2010يف  تج عن بداية تطبيق النظام احملاسيب املايلثناء التقييم األويل ملؤونة التقاعد الذي نه أنّ إىل أو نشري 

 115(ح/ دائن) نفس املبلغ يف املرحل من جديد 153املؤسسات أُلزِمت بأن ُتسجل مقابل خمصص املؤونة (ح/

دون شك أثر كبري على األموال اخلاصة كان له  ريه بتغيري يف الطريقة احملاسبية، ومدين)، الذي مت تفس

 عنية و على مؤشراهتا املالية األخرى.للمؤسسات امل

 في النظام المحاسبي المالي معالجة الفوارق اإلكتواريةالفرع الثالث: 

م اجمللس الوطين للمحاسبة عن قدّ جهتها املؤسسات اجلزائرية، حلل مشكلة معاجلة الفوارق اإلكتوارية اليت وا    

و يرجع السبب يف ظهور الفوارق اإلكتوارية  ،ملعاجلة هذة الفوارقسبية طريقته طريق جلنة معايرة املمارسات احملا

 .  التغري يف فرضيات حساب مؤونة التقاعدإىل خالل دورة مالية معينة 
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 : 1حملاسبة الفوارق اإلكتوارية هي  بني حالتنياللجنة  َميَّزتو قد 

، )PBON-1(ين اإلكتواري للسنة السابقة من قيمة الد %10 -حالة الفوارق اإلكتوارية اليت ال تتجاوز جمال +/-أ

 .لدورة املعنية يف أمواهلا اخلاصةن ُتسجل كل الفوارق اإلكتوارية خالل األ للمؤسسات يف هذه احلالة يُفضَّ 

 من قيمة الدين اإلكتواري للسنة السابقة %10 -اإلكتوارية  اليت تتجاوز جمال +/حالة الفوارق -ب

 )1PBON-( ن أ، و ال جيب بأي حال من األحوال نسبيا هتتلك هذه الفوارق على فرتة قصريةن متدد و أ، ميكن

، و ُتسجل يف األموال اخلاصة. و عند )DMRCA(تتجاوز الفرتة املتوسطة املتبقية لذهاب املستخدمني للتقاعد

ذلك عمًال  ذلك خالل كل الدورات الالحقة وإتباع تطبيق املؤسسة ألي من الطريقتني السابقتني، جيب عليها 

 .مببدأ ثبات الطرق احملاسبية

و   PBONمن القيمة األكرب من بني القيمتني  %10حبدود كوريدور، و توافق  %10/+-و ُيسمى اجملال 

ون، و القيمة العادلة  PBON =120صول نظام التقاعد يف �اية الفرتة ( فمثال إذا كانت القيمة العادلة أل

 ون). 12)=120(0.1ون، فإن كوريدور = 80ألصول النظام =

من   %10-أّن إتباع هذه الطريقة يف معاجلة الفوارق اإلكتوارية يف حالة جتاوزها جمال +/ إىل و جتدر اإلشارة     

يف التعديالت اليت َمتَّ الغاءها �ائيا  )corridor(طرف اجمللس الوطين للمحاسبة يُعترب جتسيدا لطريقة كوريدور 

. و بالتايل يبقى على املؤسسات اسبة الدوليةمن طرف جملس معايري احمل 19األخرية على املعيار احملاسيب الدويل 

 اجلزائرية أو فروع الشركات األجنبية اليت هي مطالبة أو هلا مصلحة بإعداد قوائمها املالية وفق املرجع احملاسيب الدويل

ias/ifrs ن اليت متت حسب توجيهات اجمللس الوطين للمحاسبة يف أن تُعيد معاجلة حساباهتا يف هذا الشأ

املعاجلة املقرتحة من طرف اجمللس الوطين للمحاسبة للفوارق اإلكتوارية هي خيارات للمؤسسات  و مبا أنّ ائر. اجلز 

لية  ك  )sorieوفق طريقة (هذه الفوارق اإلكتوارية  تُعاجل نأنسب هلا أه يكون نّ إ، فعليهااإلقتصادية و ليس إلزام 

بقة بداية من أول يف نسخته األخرية املُعدلة و املط 19اشيا مع ما يتبناه املعيار احملاسيب الدويل مت فارق تقييمك

 . 2013جانفي سنة

                                                           
1  Commission de normalisation des pratiques comptables et de diligences professionnelles, opcit, p08. 
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، حيث تظهر هذه الفوارق نتيجة و نرى أن املناسبة مواتية لتقدمي طريقة كوريدور يف معاجلة الفوارق اإلكتوارية    

 )PBON-1 réelle(و احلقيقية  )PBON-1 estimée(للتغري يف فرضيات حساب إلتزام املنافع احملددة املقدرة 

من إلتزام  %10الذي ُميثل الفرق بني  )l’excedent corridor(لدورة سابقة، كما يظهر فائض كوريدور 

ن يُدمج جزء منه يف مبلغ أو الفوارق اإلكتوارية السابقة الذي جيب  )PBON(املنافع احملددة للسنة الالحقة 

املنافع احملددة، أي يف مؤونة الدورة الالحقة و اجلزء اآلخر يبقى خارج املؤونة أي غري مسجل حماسبيا، و جيب 

 : 1اإلفصاح عنه يف امللحق. و لتسهيل فهم هذه الطريقة نستعني باملثال التايل

 شركة معينة هي كما يلي: لتكن معطيات

PBO31/12/N-1    = (املتوقعة)و ن. و  100PBO31/12/N-1   = (احلقيقية)و ن. 150 

 و ن. 180=   (املتوقعة)    PBO31/12/Nو  

 50 )=100-150كتوارية بقيمة (املنافع احملددة يُعطي فوارق إ الفرق بني القيمتني احلقيقية و املتوقعة إللتزام نّ إ

 ون. 18) = 180*  0.1يقدر ب (  )N(يف السنة املقبلةاملنافع احملددة املتوقعة  من إلتزام%10 و أن  ون.

ن ُيستهلك على مدى املدة هذا الفائض جيب أون. و  32) =18-50و منه يكون فائض كوريدور هو (

سنوات.  فعليه جند اجلزء الذي ُيستهلك  10هذه املدة هي  نّ أفرتاض املتبقية لنشاط املستخدمني، و بإ املتوسطة

 إىل ن ُيضاف و  28.8ون، و يبقى جزء بقيمة  3.2)، أي 32/10ة احلالية هو (من فائض كوريدور خالل السن

 ون) غري مسجل حماسبيا. و منثل ذلك بالشكل اآليت: 18= 50-32(

 

 ور.: معاجلة الفروق اإلكتوارية وفق طريقة كوريد07شكلال
 

 

 

 Pierre Thérond, ias19: méthodes actuarielles deعتماد على من إعداد الباحث باإل المصدر:

valorisation des avantages sociaux, ISFA, France,2007.    

                                                           
1 Pierre Thérond, ias19 : méthodes actuarielles de valorisation des avantages sociaux, ISFA, France, 2007, 
 pp 21-22, disponible sur le site : www. Ressources-actuarielles.net, consulté le 05-03-2017. 

و ن 180  

ون 3.2 و ن 130   
و ن 28.8 و ن 18   

و ن 50  
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ون  46.8ن ما ميثل أ)، و Nون ميثل مؤونة السنة الالحقة(133.2 ما قيمته نّ أبني الشكل أعاله و يُ      

  يف ملحق القوائم املالية للمؤسسة. يكون خارج املؤونة غري مسجل حماسبيا، و جيب اإلفصاح عنه

يف حساهبا و و تُعترب الطريقة املبينة أعاله إحدى الطرق املتبعة ملعاجلة الفوارق اإلكتوارية، و تتميز بالتعقيد     

عدم مالءمة معلوماهتا ، و ( تتنايف مع خاصية سهولة الفهم للمعلومة املالية) نوعا مابصعوبة يف فهمها 

هو ما كان سببا آخر يف إلغاِءها من طرف جملس معايري احملاسبة الدولية و إقرتاح طريقة للمستثمرين خاصة، و 

SORIE  ًا عنها.ِعوض 

 تكلفة مؤونة الذهاب للتقاعد الفرع الرابع: 

كتواري ترتتب عليها تكلفة مالية و تكلفة خدمات، و تشكل ما مؤونة التقاعد كدين إ نّ كأي دين مايل، فإ    

 . و عليه منيز:1يعرف بالتكلفة األساسية للتقاعد

 مالية للتقاعدتكلفة -1

 قص يف املدة املتبقية للتقاعدأي نُ  للتقاعد،بسنة واحدة من سن اخلروج قرتاب تنتج هذه التكلفة نتيجة اإل     

  )PBON(و تكون قيمة هذه التكلفة يف دورة مالية معينة تساوي حاصل جداء الدين اإلكتواري  ،بسنة واحدة

 . PBON (× t(=  N: التكلفة املالية للسنة)، أي أنّ tمعدل التحيني (يف 

 ).66(ح/ أخرى و ُتسجل هذه التكلفة يف حساب أعباء مالية

 تكلفة خدمات التقاعد-2

، ص بتكلفة اخلدمات السابقة، جزء خاص بتكلفة اخلدمة احلالية و جزء خاو تتضمن جزئني من التكلفة       

افية يف املؤسسة ضالتقاعد نتيجة لزيادة خدمة سنة إ لتزامعن الزيادة يف القيمة احلالية إل عربِّ فتكلفة اخلدمة احلالية تُ 

لتزام التقاعد نتيجة التغري يف عكس الزيادة يف القيمة احلالية إلا تكلفة اخلدمات السابقة فتمّ املستخدم، أمن طرف 

 .ستفادة من املنافعخدمني السابقني و احلاليني يف اإلي احلق للمستعطِ مزايا النظام، و اليت تُ 

 :1ثال التايلنه يكون مفيدا تقدمي املإف ،فكرة تكلفة مؤونة الذهاب للتقاعدو لتوضيح 

                                                           
1 Daniel sougne, opcit, p05. 
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 ) هي كالتايل :xفرتاضية املتعلقة باملستخدم (لتكن املعطيات اإل

دج، 50000، األجر احلايل (املرجعي) %5ثابتة ، نسبة زيادة األجور %02سنة، نسبة املنحة  65سن التقاعد 

 مرُ ، عند بداية العمل كان عُ %2، معدل الوفيات %6ران املستخدمني دو ، معدل %4نسبة بدون خماطرة 

 :ونة التقاعد نتبع اخلطوات اآلتيةمؤ  سنة. و لتحديد تكاليف50ا اليه حمرُ سنة، و عُ 30املستخدم 

 حنسب مؤونة التقاعد (الدين اإلكتواري ) يف السنة احلالية، جند -1

Provision IDR (31/12/N) =0.02 (50000 * (1.05)15 (35) (0.9815) (0.9615) 

*(1.04-15) * (20/35). 

= 0,02 (35)  * 50000 (1,05)15 (0,3) * (1,04)-15 * (20/35) =6720. 

 ).PBON(ي أ Nلتزام التقاعد يف الدورة و هي القيمة احلالية احملينة إل

تباع نفس الطريقة املعنية و بإ (بعد مرور سنة خدمة) نقوم بتقييم املؤونة بفرضيات السنة N+1/31/12يف  -2

 جند:

Provision IDR (31/12/N+1) =0.02 (50000 *1.05 (1.05)14 (35) (0.9814) 

(0.9614) *(1.04-14) * (21/35) = 7800.  

 .)PBON+1(ي أ N+1لتزام التقاعد يف الدورة و هي القيمة احلالية احملينة إل

 كما يلي:  و منه تكون تكاليف الدين اإلكتواري للتقاعد هي

 التكلفة المالية-

اعد، و هي اليت ميثل تكلفة التقN و  N+1 لتزام التقاعد للدورتنيالقيمتني احلاليتني احملينتني إل الفرق بني نّ إ       

و اليت  .1080)=7620-7800(تكلفة التقاعد اإلمجالية = نّ أي زادت من قيمة اإللتزام يف الدورة األخرية، أ

و من معطيات املثال جند  ).د تكلفة خدمة سابقةحالية (ال توجبدورها تشتمل على تكلفة مالية و تكلفة خدمة 

 .269)=0.04*6720قيمة التكلفة املالية هي (
                                                                                                                                                                                     

 .16-13أمني بن سعيد و يونس االغواطي، مرجع سبق ذكره ص ص   1
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 تكلفة الخدمة-

طرح قيمة التكلفة املالية من تكلفة  نّ إتكلفة خدمة السنة احلالية متضمنة يف التكلفة األساسية، ف نّ أمبا       

) و 269-1080هي ( Nتكلفة اخلدمة للسنة  +نيف مثالنا هذا فإ و التقاعد اإلمجالية يعطي تكلفة اخلدمة.

ل املؤسسة هذه التكاليف (تكلفة اخلدمة و التكلفة املالية) يف �اية كل سنة مالية و ُتسجِ  دج. 811تكون بقيمة 

 وفق القيد التايل:

 .أخرى أعباء مالية  668ح/       من   

 .خمصصات مؤونات تقاعد 686و ح/           

 .ةمؤونة التقاعد و اإللتزامات املماثل 153إىل  ح/                              

 حسب النظام المحاسبي الماليفي القوائم المالية  طويلة األجلمزايا العن فصاح اإل :ثالثالمطلب ال

ن تُفصح يف قوائمها املالية و يف امللحق عن لمحاسبة على املؤسسات اجلزائرية أاجمللس الوطين ل يفرضُ       

 :1ا يلي، و تتعلق هذه املعلومات مبمبؤونة التقاعد و املزايا املشاهبةباملزايا طويلة األجل و املعلومات املتِصَلة 

 مبلغ إلتزام التقاعد الناتج عن الفوارق اإلكتوارية غري مسجلة حماسبيا.-

 األموال اخلاصة للمؤسسة.املبلغ غري املسجل حماسبيا على  ثرأ-

 .فوارق املالية غري مسجلة حماسبياالفرتة اليت مت حتديدها إلمتصاص قيمة ال-

، و شرح الفرضيات اليت مت إختاذها كأساس إلستخراج كل حمددات مؤونة طريقة حساب مؤونة الذهاب للتقاعد-

 الذهاب للتقاعد. 

املبالغ الناجتة عن الفروق اإلكتوارية  امللحق عن فصاح يفية اإلأمهز على اجمللس الوطين للمحاسبة ركَّ  و يالحظ أنّ 

 يضيف . وو جعله يف مقدمة املعلومات املطلوب اإلفصاح عنها آخرغري مسجلة حماسبيا أكثر من أي عنصر 

                                                           
1 Commission de normalisation des pratiques comptables et de diligences professionnelles, opcit ,p 09. 
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ها ما من التقاعد يف امللحقمؤونة مطالبة بتقدمي معلومات على  فهي ،حجمها كانمهما   املؤسسة نّ أ، ونآخر 

 :1يلي

ستوى مرتفاع يف اإلكمعدل  �اية الدورة  األساسية املعتمدة حلساب املؤونة يف وصف الفرضيات اإلكتوارية-

 طريقة حماسبة الفوارق اإلكتوارية.و معدل اخلصم  و األجور 

 .وصف عام لنوع النظام-

 .صل) الصايف للنظامتوضيح التغريات احلاِصَلة خالل السنة يف قيمة اخلصم (األ-

 .لتزامات املؤسسة يف �اية الدورة جتاه مستخدميها و ملسرييها فيما يتعلق مبنحة الذهاب للتقاعدإمبلغ -

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
1 www.revuefiduciaire.grouperf.com,consulté le 02-11-2016. 

http://www.revuefiduciaire.grouperf.com,consult%C3%A9
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 خالصة

ا يتعلق مبوضوع مزايا املستخدمني يف بعض النقاط يمف 19النظام احملاسيب املايل مع املعيار احملاسيب الدويل  قاربيت

فسخ) العقد يف النظام ضافة مزايا �اية (معه يف تصنيف املزايا بعدما َمتَّ إ، فهو يتقارب أخرىو خيتلف معه يف 

ما بعد �اية دمج صنفي املزايا األخرى طويلة األجل و مزايا إىل  19املايل و توجُّه املعيار احملاسيب الدويل احملاسيب 

زايا ما بعد �اية اخلدمة لقياس مؤونة ، و تطبيق النظام احملاسيب ألسلوب التقييم اإلكتواري ملاخلدمة يف صنف واحد

، و يتفقان يف طريقة تسجيل تكلفة )PUC(منحة التقاعد من خالل تبنيه لطريقة الوحدة االئتمانية املتوقعة 

طريقة  ما خيصفي  ااإلختالف ال يزال قائم نّ أتكلفة خدمة و تكلفة مالية. غري إىل التقاعد من خالل جتزئتها 

ق طريقة  يطبال زال يفرض على املؤسسات اجلزائرية تسجيلها بت ، فالنظام احملاسيب املايلةمعاجلة الفروق اإلكتواري

ل الفوارق ه ُتسجَّ و صارت ِوفقَ  2013ختلى عنها �ائيا منذ بداية  19اسيب الدويلكوريدور و املعيار احمل

و قد محلت النسخة األخرية املعدلة للمعيار  لنتيجة اإلمجالية.اإلكتوارية كاملة و مباشرة يف العناصر األخرى ل

جمموعة من التغيريات اجلوهرية إ ضافة على ختليها عن طريقة كوريدور منها التخلي عن معدل  19احملاسيب الدويل

العائد على األصول و معدل التحيني و تعويضهما مبعدل اخلصم على سندات شركة مسعرة يف البورصة و من 

فئة األوىل و إعتبار الفارق بينها كفارق إكتواري، و تقدمي تعريف جديد للمزايا قصرية األجل مرتبط بتوفر ال

 السيولة لدفع هذه اإلستحقاقات يف وقتها.

و مع َتعُدد طُرق املعاجلة للفوارق اإلكتوارية يف النظام احملاسيب املايل تزداد صعوبة مقارنة القوائم املالية للمؤسسات  

على  إنعكاساتو اليت هلا عالقات شراكة مع مؤسسات أجنبية أخرى، و هو ما سيكون له أناشطة يف اجلزائر ال

ا يف املعيار احملاسيب الدويل و نتيجة لفرض إختاذ قرارات إقتصادية سليمة من طرف خمتلف املتعاملني معها، أمّ 

القرارات ف بالتايلإن املقارنة تكون سهلة و سريعة و طريقة واحدة ملعاجلة مزايا املستخدمني ما بعد �اية اخلدمة ف

 .يت يتم إختاذها تكون مالئمةال
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 رابعالفصل ال

 

 دراسة �ا� رشكة إالمسنت

 

 �سور الغزالن 

(sc-seg) 



 )sc-seg(الغزالن �سور إالمسنت رشكة �ا� دراسة
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 تمهيد 

من خالل دراسة حالة يف مؤسسة إقتصادية  ملزايا املستخدمنيدراسة تطبيقية  زء من املوضوع مبثابةهذا اجل ربعتَ يُ     

لتقدمي املؤسسة عينة الدراسة   ول منه ألصص املبحث ا)، حيث خُ sc-segاإلمسنت بسور الغزالن (شركة 

ملستخدمني املعنيني و بصفة خاصة فئة ا  هيكلها البشريإىل ضافة ، إهدافهاأ و ف على هيكلها التنظيميرُّ عّ والتَـ 

فتناول  املبحث الثاين اأمَّ  منحة التقاعد حسب ما تنص عليه اإلتفاقية اجلماعية للشركة املعنية، باإلستفادة من

 ُخصَِّص املبحث الثالث إلبراز طريقة دمة، و غري مزايا ما بعد �اية اخلاملمنوحة للمستخدمني يف الشركة  املزايا

يف  حسب تصنيف النظام احملاسيب املايل ويلة األجلمزايا املستخدمني ط إحدىالتقاعد ك ملؤونةلتقييم اإلكتواري ا

و إتفاقيتها لذات املؤسسة  2015و  2014مستندين يف ذلك على القوائم املالية للسنتني  الشركة حمل الدراسة،

 . يف املوضوع ةيدوثائقها األخرى املف كل  واجلماعية 
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 الدراسة التطبيقية المبحث األول: تعريف بميدان

و  .2015سنة  يف) sc-segجراء الدراسة التطبيقية على مستوى شركة اإلمسنت بسور الغزالن (إ متَّ      

مصلحيت كل من يف  طالع على تنظيم العمل إلباكتشاف املؤسسة بصورة عامة و بإمسحت لنا هذه الفرصة 

 احملاسبة و املوارد البشرية بصفة خاصة.

  و هيكلها التنظيمي شركةالتقديم  المطلب األول:

مسنت شركة اإل و تعتربيف خمتلف جهات الوطن، جمموعة من الشركات يف اجلزائر  نتاج اإلمسنتقطاع إ تنشط يف

 .البالد وسطواحدة من هذه اجملموعة اليت تتواجد يف  )sc-seg(بسور الغزالن

 )sc-segشركة اإلسمنت بسور الغزالن ( الفرع األول: تقديم 

مسنت اجلزائر إل و التجاري ) فرعا من فروع اجملمع الصناعيsc-segشركة اإلمسنت بسور الغزالن (عترب تُ     

)GICA( متتلك فيه  ،مليار دج 1,9ب رقدَ يُ  ارأس ماهلهم، سأم يف شكل شركة ذات 1998، تأسست عام

قدر ، وتُ GICA، و الباقي حصة جملمع %35سبة ن 2008منذ سنة  BUZZI UNICEMيطالية الشركة اإل

و  2014يف سنة  لعتبةا همتكنت من جتاوز هذ الشركة نّ أمليون طن سنويا، غري  01نتاجية النظرية بطاقتها اإل

نتاجها إا ألمهية قتصاد الوطين نظرً إلعترب واحدة من أهم املؤسسات يف او تُ  طن،1,01ب  فاقتتجت كمية نأ

ين خر شغال العمومية و للمستهلكني اآلألو ا ها السكنأمه األخرى العمومية بالنسبة للعديد من القطاعات

 اخلواص و األفراد.

كلم مشال مدينة سور   8على بعد فهي تتواجد  ،)sc-segشركة اإلمسنت بسور الغزالن (أما عن موقع     

الرابط  05و الطريق الوطين رقم  ط بني والييت البويرة و املسيلةالراب 125الغزالن، على حافة الطريق الوالئي رقم 

عليها جلب املواد األولية و لوازم  اإلنتاج ل سهِّ يُ  اً،سرتاتيجيإ ها هذا موقعُ عتَرب يُ بني الشمال و اجلنوب، و 

 . اء البالدكافة احن  إىل  انقل و توزيع منتجاهتالضرورية، و يساعدها على 
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 )sc-seg(شركة اإلسمنت بسور الغزالنل: الهيكل التنظيمي الفرع الثاني

 مساردد املهام و يوزع الوظائف و املسؤوليات و يرسم  اهليكل التنظيمي للشركة مبثابة خمطط حيُ َرب عتَ يُ       

يتضمن اهليكل التنظيمي ساعدها عل حتقيق أهدافها املسطرة. و مما يُ  لشركةدارات املختلفة لاإلتصاالت داخل اإل

 :ية التاليةاملصاحل األساسعلى املديريات و  )sc-seg( لشركة اإلمسنت بسور الغزالن

 لمؤسسةالمديرية العامة ل-1

ف على تسيري املؤسسة، و التنسيق بني شرِ هو يُ  و ،على رأس اهليكل التنظيمي للشركة يأيت املدير العام        

 دوار األساسية للمديرية العامة يف ما يلي:، و تتمثل األهلا خمتلف إداراهتا و املصاحل األخرى التابعة

 .)GICA( سرتاتيجية العامة للمجمعطار اإلإباملؤسسة يف  نتاجيةمتابعة تطبيق السياسة اإل-

 ختاذ القرارات اليت هتم حاضر و مستقبل املؤسسة بالتشاور مع مدراء اإلدارات الفرعية املعنية.إ-

 السهر على توفري ظروف السالمة و األمن للمستخدمني باملؤسسة.-

 احلالة املالية للمؤسسة. متابعة-

 و يلحق باملدير كل من :

 ).ةاألمانكتابة املديرية (-

 تاج نل هلا مهمة متابعة املسائل التقنية اليت تواجهها الشركة املتعلقة باإلهي مديرية مساعدة تُوك : ومديرية تقنية-

 معداته. و

اءات األجر مكلفة مبراقبة مدى تطبيق القواعد و  ،هي مصلحة ملحقة باملديرية العامة :مصلحة التدقيق الداخلي-

 القانونية و التنظيمية يف خمتلف مستويات اهلرم التنظيمي للشركة. 

 املنتج النهائي املوجهنتاجية و املواد األولية املستعملة يف العملية اإل مهمتها مراقبة جودة : مصلحة مراقبة اجلودة -

 نّ أحيث  التحاليل املخربية الالزمة عليها،املعاينات و  جراء ذلك بإو  خروجه من املصنع، ورَ للمستهلكني فَ 

 نشغاالهتا.إجتعلها من أهم رضى زبائنها و  و املنتج ويل أمهية بالغة جلودةاملؤسسة تُ 
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 .داريةونية و إاليت هتتم بإعداد دراسات خمتلفة قان دراسات غري التقنية:مصلحة ال-

 الدوائر الرئيسية بالمؤسسة –2

 هي:ساسية أدوائر  )08( ة اإلمسنت بسور الغزالن على مثانيتضمن اهليكل التنظيمي لشرك      

 نتاجدائرة اإل-2-1

 دورها يف: نُ كمُ نتاج باملؤسسة، ويَ هذه الدائرة مبسؤولية اإل تمهت 

 نتاج املختلفة.قسام اإلأاملتابعة و التنسيق بني  ضمان-

 العمل على تنفيذها. نتاج حسب املراكز وإعداد موازنة اإل-

 .الزبائن وفقا للمعايري احملددة و يليب رغبات يكونالسهر على تقدمي منتوج -

 نتاج مبواد أولية ذات جودة عالية.العمل على تزويد مراكز اإل-

وحدة املواد  وحدة اإلمسنت و مشتقاته، )،clinkerنتاج الكلينكر(إو تندرج حتت هذه املديرية كل من وحدة 

 نتاج.و مكتب مناهج اإلولية األ

 دائرة الصيانة -2-2

كل الوسائل الداعمة لنشاط   نتاج وق مبعدات اإللحَ عطاب اليت تَ القسم بإصالح األتضطلع هذه الدائرة أو  

 بأقل تكلفة. نتاجيةضمان السري احلسن للعملية اإلنتاجية للمؤسسة و للحفاظ على القدرة اإلو ذلك  املؤسسة،

 يتمثل يفو تعمل هذه الدائرة على مستويني، األول يتمثل يف مراقبة املعدات قبل تعرضها للعطب، و الثاين 

ج حتت هذه الدائرة كل من دائرة اإلعالم اآليل، دائرة الصيانة درَ التدخل إلصالح األعطاب عند حدوثها. و تُ 

 مناهج. امليكانيكية، دائرة الكهرباء و مكتب دراسات و

 ائرة الموارد البشريةد - 2-3

العنصر البشري يف املؤسسة و  و حتفيز تكوين توظيف و تسيري وهذه الدائرة بدور هام يتعلق بشؤون  تكفلت 

 و تتمثل مهامها يف: هدافها،ع حتقيق أستغالله مبا يتالءم مإ
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إحالتهم على وترقيتهم و كذا تسرحيهم أو  ستقطاب املستخدمني و توظيفهم حسب مؤهالهتم و كفاءاهتم،إ-

 التقاعد.

 عتناء بالظروف اإلجتماعية  للمستخدمني.و اإل اإلهتمام-

 رفع من كفاءاهتم.لل همو تدريب همتكوينمن خالل العمل على املستخدمني تنمية السهر على -

 تقييم املستخدمني و مكافأهتم.-

 بتنظيم العمل و تسجيل العطل و الغيابات.التنسيق املباشر مع املديريات الفرعية األخرى  للمؤسسة فيما يتعلق -

 مصلحة للوسائل العامة. مصلحة للمستخدمني و و تتضمن دائرة املوارد البشرية مصلحة للتكوين و

 موين و تسيير المخزوناتدائرة الت -2-4 

 مهام التموين، النقل و املبيعات، و يتجسد دورها فيما يلي:على عاتقها هذه الدائرة  لمِ حتَ  

 .و ضبط عمليات الشراء حتديد قائمة املوردين-

 الزبائن. حتديد القواعد العامة املتعلقة بالتعامل مع املوردين و-

 نتاج.ولية أو قطع غيار ملعدات اإلالتسيري اجليد للمخزونات سواء تعلق األمر مبواد أ ضمان-

 ة من طرف املؤسسة.طَ السهر على تنفيذ موازنة املبيعات املخطَ -

 سترياد و ثالثة مكلفة بتسيري املخزون.خاصة باإل أخرى حة خاصة باملشرتيات و هذه الدائرة على مصل تضمنو ت

 دائرة اإلستثمار-2-5

حتياجات املؤسسة من اإلستثمارات، و إعداد املوازنة التقديرية لإلستثمار، الفرعية حتديد إ تتوىل هذه اإلدارة 

 ترميز الصفقات العمومية. و جراءات حترير العقودوجز إمُ  ) وcahier de chargesإعداد دفرت املهام (
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 دائرة التسويق-2-6

و هي بدورها تتضن  ،اإلمسنت مادة  العمل على تسويق الكميات املنتجة من إىل تسعى هذه الدائرة      

 األقسام اآلتية:

 قسم الفوترة-2-7

 شعارات التسليم هلم،للزبائن و قبض مبالغها و حترير إ املباعةتتمثل مهمته يف إعداد فواتري عن الكميات      

 كل يوم تسجيل املبالغ اإلمجالية للفواتري احملررة من طرف رئيس القسم. و يتم يف �اية 

 قسم المبيعات-2-8

حصاء و طلبات الزبائن، و له مسؤولية عن إنتاجها و إنتاج الشهري للمؤسسة حسب قدرة يتوىل برجمة اإل    

نتاج تسليم الكميات املباعة للزبائن و التأكد منها. و ينسق هذا القسم يف نشاطه مع كل من دائرة التموين و اإل

 و احملاسبة.

  قسم التغطية- 2-9

 ن قسم املبيعات.مت معبئة رجَ يتوىل هذا القسم عملية رصد ومراقبة كميات اإلمسنت اليت خَ      

  دائرة المالية و المحاسبة-2-10

تقوم هذه الدائرة مبراقبة احلالة املالية للمؤسسة و النتائج احملصل عليها، كما تسهر على تسيري موجودات        

 املؤسسة، و تشتمل على مصلحتني مها:

وهتتم بالبحث عن مصادر التمويل الالزمة و تسيريها بالشكل  اليت تتضمن مصلحة امليزانية، مصلحة املالية-

 و إعداد امليزانية التقديرية. األمثل

عترب مبثابة طراف األخرى، و تُ مع األ تلف العمليات اليت أجرهتا الشركةتسجل فيها خم و اليتمصلحة احملاسبة -

 .مرجع لفرض املراقبة عليها
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 تلعب هذه الدائرة دورا مهما فيما خيص التسيري املايل و احملاسيب من خالل السهر على تطبيق السياسات كما

 ة و تطبيق قواعد احملاسبة.طَ املالية املخطَ 

  مديرية األمن و البيئة-2-11

الغبار يف احمليط وخلصوصية املعدات الذي يَنَجُر عنه تسرب بعض املواد و ا لطبيعة نشاط الشركة نظرً       

سؤوليتها مب و قيامها ت هذه املديرية للسهر على تطبيق القواعد الضرورية حلماية البيئة ِشئَ نأاملستخدمة،  فقد 

احلوادث املهنية من عدد من التقليل  راءات السالمة املهنية للوقاية وجفرض إ جتاه الغري من جهة، واإلجتماعية 

 عتربة يف بعض احلاالت.تكاليفها مُ  تكوناليت  جهة أخرى

ل العودة ضَ الغزالن يـُفَ كثر تفصيال حول اهليكل التنظيمي لشركة اإلمسنت بسور معلومات أ 16امللحق رقمويتيح  

 .إليه عند احلاجة إىل ذلك

   )sc-segبسور الغزالن( شركة اإلسمنتو أهداف  : نشاطنيالمطلب الثا

إىل  ستغالل طاقاهتا املتوفرة تاج مادة اإلمسنت خاصة، و إنإتسعى شركة اإلمسنت بسور الغزالن من خالل      

 قتصاد الوطين.التنمية و دعم اإليف مصلحة  بُّ صُ هداف تَ حتقيق جمموعة من األ

 )sc-segبسور الغزالن( اإلسمنتنشاط شركة الفرع األول: 

هلا خمرب ملراقبة  ، وتاجن) طاقات و إمكانات هائلة يف جمال اإلsc-segمتتلك شركة اإلمسنت بسور الغزالن(      

ليون قدر مبتُ  السنوية نتاجيةاإل هتادر قُ  نّ أ)، و ISO 0009340ن املؤسسة متحِصَلة على عالمة (أالنوعية، كما 

منطقة الوسط اليت  يف الكربى واحدة من املؤسسات  )sc-segة اإلمسنت بسور الغزالن(شرك عتربو تُ  .سنويا طن

و  و تسويقها، و ممثل هام للمنتوج الوطين يف املعارض الدولية بناءقتصاد الوطين يف جمال مواد اليقوم عليها اإل

 .احمللية

ذ تتحدد على إثره كل من املردودية ى املزايا املمنوحة للمستخدمني، إثر علتاج يف املؤسسة أنحلجم اإلو       

ا قيمة رتفعت معهإ مالّ كُ تاج كبرية ُ نما كانت كمية اإللّ حيث كُ  )،l’interessementنتفاع (و  اإل )PRC(اجلماعية 

ا منحة  مَّ أ للؤسسة و يرتفع معها بذلك األجر  املمنوح للمستخدم.تفاقية اجلماعية إلقرهتا ااملردودية اجلماعية اليت أ

تاج نثر بكميات اإلاملؤسسة نتائج إجيابية، اليت بدورها تتأنتفاع اليت متنح للمستخدمني بنسبة ثابته عندما حتقق اإل
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تُتخذ هذه املؤشرات يف (حيث  يف السنة الصافية ألعمال و زيادة النتيجةزيادة رقم ا إىل ا يؤدي سعار بيعها ممّ و أ

تكون معتربة  هذه املنح نّ فإ و منه،نتفاع املستخدمني)،سس لتحديد الغالف املايل املخصص إلمؤسسات كثرية كأُ 

و قد حققت شركة اإلمسنت بسور الغزالن خالل السنوات األخرية  .نتاج ُمعتربًاما كان حجم اإللّ و ذات قيمة كُ 

 .املبينة يف اجلدول املوايلا للكميات ا فعليً نتاجً إالسابقة 

 ).2015-2012مسنت بسور الغزالن خالل الفرتة (نتاج احملققة من طرف شركة اإلكميات اإل  :10جدولال

 2015 2014 2013 2012 السنة

 834616 1010079 855591 905068 االنتاج الفعلي

 920000 1000000 1000000 1025000 االنتاج املخطط

 0,90 1,01 0,85 0,88 نسبة الفعالية 

 .ن مصلحة املوازنةعلى وثائق معتماد :من إعداد الباحث باإلالمصدر

مث يليه موسم  2014خالل املوسم كانت بأحسن فعالية  و  حَقَقتها الشركةنتاج إأكرب كمية  نأالحظ و يُ      

نتاج و لتوقف اإلنقص غيابات املستخدمني و حوادث العمل املؤدية إىل و قد يرجع السبب يف ذلك  ،2015

 .13قسام الشركة، كما تدل على ذلك بيانات امللحق رقمالعطل املرضية يف خمتلف أ

 )sc-segأهداف شركة اإلسمنت بسور الغزالن(الفرع الثاني: 

) جمموعة من sc-segن لشركة اإلمسنت بسور الغزالن(إف، كغريها من املؤسسات اإلقتصادية الوطنية     

واد األولية احمللية و املستوردة، و أهم هذه لة متنوعة من امليتشك ستغاللحتقيقها من خالل إ إىل األهداف تسعى 

 ما يأيت:األهداف 

 ادة اإلمسنت.مكتفاء ذايت من إو حتقيق  نتاجيةستغالل األمثل للطاقة اإلتلبية طلب السوق من خالل اإل-

 حتسني نوعية املنتجات.-

إجياد أسواق خارجية عربية و إىل  املساهة يف احلد من واردات اإلمسنت خاصة و مواد البناء عامة، و السعي -

 .نتاج هناكإفريقية يف األجل القصري لتصريف فائض اإل

 تطوير أنشطة املؤسسة من خالل إبرام عقود شراكة مع مؤسسات أجنبية.-
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 ث منتجات جديدة.عبالعمل من أجل  واحلالية تطوير تشكيلة املنتجات  إىل السعي -

نتاج و تطوير هذه األخرية حىت ستغالل اجليد لوسائل اإلمردودية مالية مالئمة من خالل اإلحتقيق  إىلالسعي -

 .اإلمسنتصناعة ة اخلاصة عامليا يف جمال ساير التطورات التكنولوجيتُ 

 على احلصة السوقية احلالية و العمل على حتسينها مستقبال من خالل دخول أسواق جديدة. احلفاظ-

 ستغالل اجليد للوحدات اإلقتصادية و صيانتها.اإل ضمان-

 إعداد خطط و برامج و تنفيذها تتعلق بكل جوانب نشاط املؤسسة.-

 لنشاطها.مجيع الوسائل الصناعية الالزمة  تركيب و هتيئة بناء و-

 نتاج الوطين و العمل على رفع الصادرات.املسامهة يف اإل-

 خلق مناصب جديدة للعمل.توسيع النشاط و تنويع املنتجات و  البطالة من خالل احلد مناملسامهة يف -

 )sc-seg: الهيكل البشري لشركة اإلسمنت بسور الغزالن(ثالثالمطلب ال

ساسه اجلنس ا لتوزيع معني قد يكون أوفقً  عن تركيبة موردها البشري اهليكل البشري ملؤسسة إقتصادية ما عربِّ يُ      

تستفيد منه  نأأو السن ضمن فئات عمرية خمتلفة أو الدخل أو اخلربة املهنية، أو أي معيار آخر ميكن للمؤسسة 

ائق شركة اإلمسنت وثإىل و بالرجوع  لتزاماهتا احلالية و املستقبلية ذات الِصَلة مبوضوع مزايا مستخدميها.يف معرفة إ

  مستخدم، منهم  414ر بدَ قَ كان يُـ   2015املورد البشري يف سنة  ن تعدادأ) جند 11امللحق رقم (بسور الغزالن 

ُمدَّة العقد صر ُمدة عقودهم (ال تتجاوز ، غري معنيني مبنحة التقاعد لقِ )CDD(يعملون بعقود حمددة املدة 165

 فهي كاآليت: يف الشركة مبؤونة التقاعد نياملعني املستخدمنيخصائص ا ثالث سنوات)، أمّ 

 فئات عمرية)على أساس السن( المستخدمين توزيعالفرع األول: 

يسمح هذا التوزيع مبعرفة عدد املستخدمني الذين هم مقبلون على التقاعد قانونيا يف السنوات القريبة املقبلة       

ات املؤسسة لذلك. ومن القائمة حتياجإلستخالفهم حسب إالتخطيط إىل ضافة ، إهماو تقدير حجم مزاي

مسية املستخدمة يف تقدير مؤونة الذهاب للتقاعد اليت تعين فقط فئة املستخدمني بعقود غري حمددة املدة اإل

)CDI( يتوزعون وفق الفئات العمرية املوضحة يف اجلدول اآليت: بسور الغزالن ن مستخدمي شركة اإلمسنتأ، جند 
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 حسب السن. 2015لسنة  )sc-seg(توزيع مستخدمي شركة اإلمسنت بسور الغزالن  :11جدولال

سنة أو 20هلم  الفئة
 أقل

إىل   21من 
 سنة30

إىل   31من 
 سنة40

إىل   41من 
 سنة55

 60إىل   56من 
 سنة

عدد 

 المستخدمين 

00 00  39 175 35 

 249 المجموع

 ).15 (امللحق رقمعلى وثائق املؤسسة الباحث باإلعتماد  : من إعدادالمصدر

ذهاب للتقاعد عباء منحة مسة القادمة دفع أيف السنوات اخل الشركة ستتحملن أو يتبني من اجلدول     

 و ذلك القرتاهبم من سن التقاعد القانوين. من املستخدمني ℅14لنسبة

 ساس الجنسالمستخدمين على أ توزيعالفرع الثاني: 

الشركة من تصنيف املستخدمني وفق هذا املعيار من معرفة نسبة كل من اجلنسني يف الرتكيبة  ريوايستفيد مس     

حد حة الذهاب للتقاعد يف حالة خروج أالكلية للمورد البشري للمؤسسة و ما يرتبط هبا من مزايا، و تقدير من

 فرتة التحيني). و يتوزع املستخدمني من اجلنسني قبل  السن القانونية للتقاعد خبمس سنوات (حدوث تغري يف

  .ذا املعيار حسب ما هو موضح يف اجلدول التايلهلا مستخدموا شركة اإلمسنت بسور الغزالن وفقً 

 حسب اجلنس.  2015لسنة )sc-seg(توزيع مستخدمي شركة اإلمسنت بسور الغزالن  :12جدولال

 اثناال الذكور الجنس

 229 عدد المستخدمين
 

20 

 249 المجموع

 ).15على وثائق املؤسسة (امللحق رقمالباحث باإلعتماد  : من إعدادالمصدر   

هم من جنس ذكر، و  )sc-seg(غلب مستخدمي شركة اإلمسنت بسور الغزالنأ نأو يتبني من اجلدول        

مناصب العمل فيها أغلب ذلك لطبيعة نشاط هذه املؤسسة اليت تتطلب  ناث، وإفقط هن  ℅8عادل ما يُ 

فيد هذا التصنيف الشركة من حصر عدد التكيف معها إّال الذكور.كما يُ  يستطيعا خاصة ال و جهودً  اشروطً 
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ي قبل وين للتقاعد (أالتقاعد قبل مخس سنوات من بلوغ سن القانإىل ن خيرجوا أمل ناث اللذين ُحيتَ الذكور و اإل

ثر إىل التقاعد يف هذه السن أسنة للرجال). و سيكون خلروج عدد من املستخدمني  60سنة للنساء و  55بلوغ 

، و على خزينة الشركة عند دفعها اليت جيب تعديلها للتقاعد نتيجة تغري فرتة التحينيعلى قيمة املؤونة املخصصة 

 . منح التقاعد للمعنيني

 ساس األقدميةعلى أدمين الفرع الثالث: توزيع المستخ

جال القصرية و يف اآل يرتتب على عامل األقدمية مزايا يستفيد منها املستخدم يف شركة اإلمسنت بسور الغزالن    

يف فرتة مزاياه و أجره املرجعي الذي  أخرى هة يف دخله الشهري و تزيد من جهةرفع من جا، فهي تَ الطويلة معً 

تقاعد. و جند من اجلدول اخلاص بقائمة املستخدمني للشركة و املطبق حلساب ساسه منحة ذهابه للُحتسب على أ

 .املستخدمني وفقا هلذا املعيار يتوزعون مثل ما هو مبني يف اجلدول اآليت نّ أمنحة الذهاب للتقاعد 

  حسب األقدمية.2015لسنة )sc-seg(توزيع مستخدمي شركة اإلمسنت بسور الغزالن :13جدولال

 05من قل أ األقدمية
 سنوات

سنوات إىل   05من
 سنوات 10

سنة إىل   11من 
 سنة 20

سنة إىل   21من 
 سنة 30

سنة  31من 
 فما فوق

عدد 

 المستخدمين

00 21 138 47 43 

 249 المجموع

 ).15على وثائق املؤسسة (امللحق رقم الباحث باإلعتماد : من إعدادالمصدر 

غلبية يف املؤسسة بنسبة سنوات ميثلون أ 10عدد املستخدمني الذين تتجاوز أقدميتهم  نّ أو يبني اجلدول     

ددة يف اإلتفاقية هو ما جيعل املستخدمني يستفيدون من زيادات يف أجورهم بنسب خمتلفة حمُ  و ،℅91تفوق 

 و يستفيدون بالتايل من إرتفاع أجور مناصبهم. اجلماعية للمؤسسة

 أجر المنصبساس ستخدمين على ألرابع: توزيع المالفرع ا

 إىل من معرفة نسبة كل فئة من الدخول  أجر املنصبساس صنيف املستخدمني يف املؤسسة على أيسمح ت     

املؤسسات األخرى ذات النشاط أجور مكانية مقارنته ب املؤسسة، واحلكم على عدالته و أمتوسط الدخل يف

ن األجر املرجعي أعتبار مبا فيها منحة الذهاب للتقاعد بإ تقدير حجم املزايا طويلة األجل إىل ضافة ملشابه، إا
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التقاعد) ملستخدمي شركة  مؤونة كمرجع لتقدير املتخذلتقديرها، و بتحليل أجرة املنصب ( اً ساسيأ اً يُعترب حمدد

 .هؤوالء يتوزعون ضمن فئات الدخل املبينة يف اجلدول املوايل نّ أاإلمسنت بسور الغزالن جند 

 . 2015يف أجر املنصب حسب)sc-seg(توزيع مستخدمي شركة اإلمسنت بسور الغزالن  :14جدولال

إىل   50000من  دج50000أقل من  الدخل الشهري

 دج 100000

إىل   100000اكرب من 

 دج150000

أكرب من 

 دج150000

 50 106 93 00 عدد المستخدمين

 249 المجموع

 ).15على وثائق املؤسسة (امللحق رقمالباحث باإلعتماد  : من إعدادالمصدر

دج تشكل 150000دج و 100000فئيت الدخل اليت ترتاوح أجور مناصبهم بني  نّ أو يبني اجلدول أعاله     

من جمموع مداخيل %20دج يشكلون نسبة 150000الذين أجور مناصبهم تفوق  نّ أ، و ℅42نسبة تفوق 

 .لشركةرفع قيمة خمصصات تقاعد املستخدمني الواجب تشكيلها من طرف اإىل املستخدمني، و هو ما سيؤدي 

يف املؤسسة يتميز بأقدمية معتربة و بأجر منصب   املقبل على التقاعد املستخدم ا كانمَ لَّ ه كُ نّ إو بشكل عام، ف

ا عباءً تقاعد و حتملت أكرب لتغطية منحة ذهابه للذات قيمة أ ى املؤسسة ختصيص مؤونةكبري، ُكّلما رتب ذلك عل

    ضافية أخرى لقاء املزايا املمنوحة له.إ

 )sc-segالمبحث الثاني: مزايا المستخدمين في شركة اإلسمنت بسور الغزالن(

مزايا  جل و األاملزايا منها قصرية  من أصناف خمتلفة من يستفيد مستخدموا شركة اإلمسنت بسور الغزالن      

تنص على كما  منحة التسريح من العمل و التعويض عن العطل غري املستفاد منهاو ما يتعلق هبا من �اية العقد 

 طويلة األجل. إضافة إىل مزايا  اإلتفاقية اجلماعية للشركةذلك بعض مواد 

 )sc-segالمطلب األول: المزايا قصيرة األجل في شركة اإلسمنت بسور الغزالن(

داء اخلدمة، و قضاء أجل إثىن عشرة شهرا عن تاريخ آنإهي تلك املزايا اليت متنحها الشركة ملستخدميها قبل     

 نتفاع و منحة العطلة السنوية.مزايا هذا الصنف يف كل من األجور، منحة  اإلأهم تتمثل 
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 األجور الفرع األول: 

فرد يتلقى مستخدمي شركة اإلمسنت بسور الغزالن أجورهم بصفة دورية كل شهر، و ختتلف قيمة األجر من     

حد املستخدمني احملررة من طرف ة ألستمارة األجر إىل إآخر و ذلك حبسب العناصر املكونة له. و بالنظر  إىل 

 العناصر املهمة اآلتية: األجر  يتكون من نّ أ) جند 03مصلحة املستخدمني يف الشركة (امللحق رقم

هي القيمة املالية املوافقة للمنصب املشغول من طرف املستخدم  يف الشركة، و هو ناتج :  األجر  القاعدي-1

اإلتفاقية اجلماعية لشركة إىل دج، و بالرجوع 141,2775داء النقطة اإلستداللية يف قيمتها املساوية لجُ 

 صنفة حسب فئات املستخدمني كما يلي.األجور القاعدية مُ  نّ أاإلمسنت بسور الغزالن جند 

 .2015لسنة : األجور القاعدية حسب فئات املستخدمني يف شركة اإلمسنت بسور الغزالن15جدول ال

 القاعدية األجور  النقطة االستداللية فئة المستخدمين

 69225-31081 490-220 فئة االطارات

 30374-23593 215-167 فئة التحكم

 23169-19213 164-136 فئة التنفيذ

 .42ص على اإلتفاقية اجلماعية لشركة اإلمسنت بسور الغزالن،الباحث باإلعتماد  من إعداد المصدر:

: تتضمن اإلتفاقية اجلماعية لشركة اإلمسنت بسور الغزالن على قائمة طويلة من املنح اليت تكون مرتبطة المنح-2

 إّما مبستوى املنصب أو مبدة اخلدمة أو بظروف العمل، و أهم هذه املنح ما يلي. 

 )IEPمنحة الخبرة المهنية (-2-1

اخلربة  نّ أقدمية مستخدميها يف الشركة أو يف قطاع مواد البناء، كما ية ألويل شركة اإلمسنت بسور الغزالن أمهتُ      

املهنية كما هو  عن خربهتمعوض مستخدميها الشركة تُ  نّ أاملكتسبة خارج القطاع حتسب بنصف النسبة، و جند 

 مبني يف اجلدول الالحق.

 .2015لسنة تعويض اخلربة املهنية يف شركة اإلمسنت بسور الغزالن :16جدول ال
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 القاعدي األجرالخبرة من  % األقدميةسنوات 

 %2 سنوات 10-01من 

 %2,5 سنة 15-11من 

 %3,5 سنة20-16من 

 %3,5 سنة 30-21من 

 %4 سنة30أكرب من 

 .على اإلتفاقية اجلماعية لشركة اإلمسنت بسور الغزالنحث باإلعتماد من إعداد البا المصدر:

شجعهم على لتُ  ،قدميتهم فيهاما إرتفعت ألَّ ملستخدميها كُ كة ترفع يف منحة اخلربة املهنية الشر  نّ أو يالحظ     

نشطتهم و أستفادة من خرباهتم و مهاراهتم اليت إكتسبوها يف تنفيذ ا و عدم مغادرهتا و كذلك بغرض اإلالبقاء فيه

 جناز مهامهم.إ

 ررتعويض الض-2-2

لفة، كالتعرض للغيار ضرار خمتض مستخدميها ألخطار و أعنه تعرُ  رُ نجَ ا لطبيعة نشاط الشركة الذي يَ نظرً      

ن شركة إولية و غريها، فتاج و معدات تكسري املواد األنالت اإلر من آصدُ الشديد و األصوات العالية اليت تَ 

عرضة ض للمستخدمني الذين تكون مناصبهم القاعدي كتعوي بسور الغزالن متنح نسبة من األجراإلمسنت 

و %16،%12،%08،%06،%05  التعويض يأخذ النسب نّ أجند يف اإلتفاقية اجلماعية طار السابقة، و خلأل

عليه  سم كل مهمة و نسبة الضرر املقابلة له. وارد البشرية بضبط جدول يبني فيه إ. و تستعني إدارة املو 20%

 باملطابقة مع األجور  القاعدية يف الشركة.دج 13845دج و 960هذا التعويض يرتاوح بني القيمة الدنيا ن ّ أجند 

 منحة المسؤولية-2-3

) يف شركة اإلمسنت بسور الغزالن، حيث متنح لبعض األفراد i. Specifiques هي إحدى املنح اخلاصة (     

ملختلفة يف املؤسسة قسامهم و لتنفيذ األنشطة احسب أ بغرض التحكم يف اجملموعات املختلفة من املستخدمني

صنف، لكل واحد منها درجة  36 إىل تصنيف مناصب املسؤولية  إىل، و لذلك جلأت الشركة بكيفية سليمة

 دج.5635 إىل دج 700مسؤولية مناسبة و ترتاوح قيمة هذه املنحة من 
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 منحة التقنية-2-4

القائمني على حسن خدمني حيث يستفيد املست ،)i. Specifique( هي كذلك من املنح اخلاصة يف الشركة     

 دج.4165دج و 1230املعدات و الوسائل من منحة ترتاوح قيمتها ما بني  ستغالل تسيري و إ

 p. de rendement production et p. de rendement( هتصريفنتاج و داء اإلمنحة آ-2-5

expédition:( نتاج و األخرى متنح الشركة ملستخدميها منحتني كنسبة من األجر  القاعدي، واحدة على اإل

 %40إىل %08وىل من ائهم، حيث ترتاوح نسبة املنحة األدا هلم على مستوى آعلى تصريفه، و ذلك حتفيزً 

ا نسبة املنحة الثانية فهي مّ ، أ2014طن سنة 85000إىل  طن 55000نتاج حمددة من إمقابلة لكميات 

 طن و متّ 85000نتجت الشركة أنتاج عند بيعها، و عليه إذا  لنفس كميات اإل %60و  %12ترتاوح بني 

 من األجر  القاعدي.%100ي ) أ%60+%40بيعها مجيعها يتحصل املستخدم على (

ف بأجر املنصب الذي ميثل قاعدة نفا ما يُعر آذكرها  القاعدي مع املنح و التعويضات اليت َمتَّ  األجرو يشكل 

غزالن كأجر مرجعي لتقدير مؤونة و تتخذه شركة اإلمسنت بسور ال ماعي.حتساب اإلشرتاك يف الضمان اإلجتإل

 للتقاعد وفق ما تنص عليه اإلتفاقية اجلماعية لذات الشركة. مستخدميها ذهاب

 منحة القفة-2-6

دج عن اليوم الواحد 400حًة تُقَدُر بيف اليوم منأربع ساعات عمل قل ى على األالشركة لكل عامل أدَّ  متنحُ      

 يوم يف الشهر. 22قصاها ملدة أ

 تعويض المنطقة الجغرافية-2-7

ل يومي يكون عدَ ا على مُ عن املنطقة اجلغرافية ملستخدمي شركة اإلمسنت بسور الغزالن بناءً  امنح تعويض مُ تِّ يَـ        

  كما يلي.بَني ا لتحديد ذلك التعويض يُ عامً  ستداليل للمستخدم، و ُيضبط جدوالً ا مع الرقم اإلبدوره متناسبً 

 .2015لسنة املعدل اليومي لتعويض املنطقة يف شركة اإلمسنت بسور الغزالن :17جدولال

 المعدل اليومي الرقم االستداللي

136 8,75 

140-164 10,75 
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167-172 23,5 

175-183 25,75 

188-194 28 

199-230 40,5 

235-275 43,5 

285-490 48 

 .على اإلتفاقية اجلماعية لشركة اإلمسنت بسور الغزالنالباحث باإلعتماد  من إعداد المصدر:

رقمه اإلستداليل ينتمي للفئة  يوما يف الشهر و كان 22حد املستخدمني يف الشركة عمل أفمثال إذا       

 .يف الشهر دج1056) أي 48*22املنطقة اجلغرافية يكون مساويا ل( ه عنقيمة تعويض نّ إ، فاألخرية

ما تعويض املنطقة اجلغرافية و يف حساب الوعاء اخلاضع للضريبة، أو تدخل كل من منحة القفة و تعويض السيارة 

الوحيد فهي عناصر ال ختضع إلشرتاك الضمان اإلجتماعي و ال إلقتطاع الضريبة على  األجراملنح العائلية و 

 الدخل.

قصرية  املستخدمني زايام أهماألجر بصفته أحد حساب رج عند ه يُدنّ أو ما يالجظ يف النظام احملاسيب املايل      

ها  ذكر م تِّ مادية كتعويض السكن و تعويض السيارة اليت يَـ  ىخر أاألجل يف املؤسسات اإلقتصادية اجلزائرية مزايا 

 أخرى.ظمة حماسبية نأيف  األجر كمزايا منفِصَلة عن

 التسجيل المحاسبي لألجر-3

 تباع اخلطوات األساسية اآلتية:التسجيل احملاسيب لألجر يتم بإ نّ أر بكِّ نُذَ  ،النظريكما تقدم يف اجلزء       

 ة و اإلقتطاعات اليت متت عليها إلستخراج األجر الصايف القابل للدفع للمستخدم.األجر تسجيل عناصر -

 حتساب األعباء امللحقة باألجر و تسجيلها.إ-

جال القانونية،  للهيئات املعنية يف اآل لضريبة على الدخل اإلمجايلتسجيل دفع إشرتاكات الضمان اإلجتماعي و ا-

 .يف حالة وجودمهاط يف تعاونية ضمان للعمال اخنر على األجر و اإلعرتاض اإل كما يتم تسجيل كل من

 الصايف للمستخدم األجرتسجيل دفع -
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 نّ إف ،)03(امللحق رقم على ذلك كمثالألحد املستخدمني بالشركة  ة األجر ستمارة ا، و بأخذ معطيات إو عمليً 

 كون كما يلي.لألجر و احلسابات املعنية به ت التسجيل احملاسيبعملية 

 مدينح/ 
 

63100 
63102 

63120 

 

 دائنح / 
 

 
 

 

 
421 

4250 
4251 

4310 
4320 

4420 

 التاريح :.........................
 

 رواتب و أجور.
 مكافآت.

 تعويضات.

 
 األجور  املستحقة.              -املستخدمون        

 .تسبيقات على األجور
 .قروض إجتماعية

 قسط العامل. –الضمان اإلجتماعي 
 تعاونية ضمان.           

 الضريبة على الدخل اإلمجايل.         
   

 .التسجيل احملاسيب الستمارة األجر

 مبلغ مدين

 

 

46621,56 

57271,57 

59335,1 

 مبلغ دائن

 

 

 

 

 

 

99334,8275 

 
6000 

5000 

 

12931,2225 

 

1736,8 

 

38225,4 

 

 

 

 
635 

6370 
 

 

 
 

 
 

4311 
422 

 

 التاريخ :.......................

 
 إشرتاكات مدفوعة للهيئات اإلجتماعية .

 املسامهة يف النشاطات اإلجتماعية  و الثقافية.
 

 قسط صاحب العمل. -إشرتاكات إجتماعية           
 أموال اخلدمات اإلجتماعية .                  

 تسجيل أعباء صاحب العمل ( األعباء امللحقة باألجر )

 

 
37356,865 

5000 

 

 

 

 

 

 

 
37356,865 

5000 

 

   التاريخ :..........................  
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421 

 

 

 
512 

 األجور  املستحقة. -املستخدمون

 
 البنك           

 ....رقم أجر املستخدم، شيك دفع

99334,8275 

 

 

 
99334,8275 

 

 

4420 

 

 

 

512 

 التاريخ :..............................

 الضريبة على الدخل اإلمجايل.

 البنك       
 .دفع الضريبة على الدخل اإلمجايل، شيك رقم... 

 

38225,4 

 

 

 

38225,4 
 

 
4310 

4311 
4320 

 

 
 

 
 

 
512 

 .........................التاريخ:.
 قسط العامل. -إشرتاكات ضمان إجتماعي

 قسط صاحب العمل. -إشرتاكات ضمان إجتماعي
 تعاونية ضمان (حالة مستخدم مشرتك يف تعاونية ضمان) 

 البنك           
 .دفع اإلشرتاكات اإلجتماعية ،شيك رقم...

 
 

12931,2225 
37356,8651 

1736,8 

 

 
 

 
 

 

52024,88 
 

 

422 

 

 
512 

 التاريخ ..........................

 أموال اخلدمات اإلجتماعية 
 البنك          

 تسديد أموال اخلدمات اإلجتماعية ، شيك رقم...

 

5000 
 

 

 
5000 

 

 .2016لسنةشركة الألحد مستخدمي  احث بناًءا على معطيات كشف األجرمن إعداد الب المصدر:

 )prime d’interressement( نتفاعاإلالفرع الثاني: منحة 

نتفاع ملستخدميها كل سنة بشرط حتقيق نتائج اإل تدفع منحة نأإعتادت شركة اإلمسنت بسور الغزالن       

ف ضمن املزايا قصرية األجل وفق ما يتطلبه املعيار احملاسيب تسمح بذلك، و هذا ما جيعل هذه املزايا ُتصنَّ 

 .19الدويل

حمليا و وطنيا، حيث تبيع كل ما  اميز بكثرة الطلب عليهمادة اإلمسنت اليت تت نتاجإالشركة املعنية تنشط يف  نّ و أل

ختصص من نتائجها منحة ملستخدميها ُحتدد  تسمح هلا أن مر الذي جعلها يف وضعيةتاجه خالل السنة، األنإمت 
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داء مستخدميها يف على رفع آ عكس حرص الشركةبنسبة معينة و ُتدفع بقيمة متساوية لكل املستخدمني، و هي ت

 نتاج و التوزيع.جانيب اإل

 نتفاعاإلمنحة  حسابها و توقيت دفع-1

 نتفاعاإلمنحة  حساب-1-1

ربط قيمة الغالف املايل الواجب ختصيصه ملنحة  إىل ، جلأت شركة اإلمسنت بسور الغزالن 2015منذ     

ن ال يتجاوز هذا الغالف نسبة أنتفاع بقيمة النتيجة الصافية السنوية احملققة من طرف ذات الشركة على شرط اإل

 ُوجد ما يلي: 2016و  2015، و من خالل حتليل املعلومات املتوفرة يف وثائق الشركة للسنتني منها 15%

 وية بشركة اإلمسنت بسور الغزالن: يبني نسبة غالف منحة اإلنتفاع إىل النتيجة الصافية السن18الجدول

 2016 2015 السنة

 1594199157.04 980862969.42 النتيجة الصافية السنوية

 90000000.00 55160582.22 قيمة غالف منحة  االنتفاع

 0,056 0,056 نسبة الغالف إىل  النتيجة الصافية

 على وثائق الشركة. الباحث باإلعتماد من إعداد المصدر:

كأساس  املتمثل يف النتيجة الصافية حد مؤشراهتا املالية أالشركة إختذت  نّ أل البيانات السابقة على دُ تَ و       

من قيمة النتيجة  %5.6خري بنسبة تقارب . و قد ُقدر هذا األنتفاعاإلاملوجه ملنحة  لتحديد قيمة الغالف املايل

 الصافية السنوية.

 نتفاعاإلدفع منحة  توقيت-1-2

نتفاع و اإلسبة و قيمة الغالف املايل ملنحة قرار جملس اإلدارة على نفيكون بعد إ نتفاعاإلمنحة  دفع امَّ أ    

دفع املنحة  عمال الشركة، و عند توفر السيولة الالزمة يتماحلسابات السنوية و نتائج أمصادقة اجلمعية العامة على 

 ذوي العقود الدائمة و ذوي العقود حمددة املدةلكل املستخدمني على إختالف صيغ توظيفهم، أي يستفيد منها 

 و بقيمة متساوية.
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خاضعة إلشرتاك دج، و هي  55160582.22نتفاع اإل ، بلغت قيمة غالف منحة2015سنة  و يف       

الشركة تلك العملية، و سجلتها حماسبيا يف دفاترها   ترَ و برَ  الضمان اإلجتماعي و للضريبة على الدخل اإلمجايل.

 ).07نظر امللحق رقمأكما يلي (

 مبلغ دائن مبلغ مدين البيان حساب دائن حساب مدين

691  
428 

438 
448 

 

 مشاركة املستخدمني يف النتيجة-
 أعباء للدفع و نواتج لإلستالم-مستخدمني-

 هيئات ضمان إجتماعي-
 )%10الدخل(ضرائب على -الدولة-

55160582.22  
44680071,6 

4964452,4 
5516058.22 

 

 )ICA(العطلة السنوية  الفرع الثالث: تعويض

ساس يومني و نصف من فرتة ُعطلة سنوية حتسب على أ شركة اإلمسنت بسور الغزالنيستفيد مستخدمي       

أخرى خاصة)، و متتد الفرتة  يف حاالت ّال ثالثني يوما (إ دَّ ن تتجاوز هذه املدة حَ أمن كل شهر يف السنة، دون 

ثالثني جوان من السنة اليت تؤخذ فيها إىل ) N-1املرجعية للعطلة السنوية من أول جويلية من السنة السابقة(

 ).N(من السنة العطلة 

يتعلق  يوما تؤخذ مبثابة شهر عندما 15تتجاوز كل فرتة عمل   نّ إا فينني حديثً و بالنسبة للمستخدمني املعُ      

دة العطلة السنوية كل من فرتة العمل السنوي مر بتحديد الفرتة املرجعية لعطلتهم السنوية. وتدخل يف حتديد مّ األ

فرتات غيابات  القانونية،املرخصة من طرف الشركة، فرتات اإلسرتاحة فرتات الغيابات اخلاصة املدفوعة أو  املنجز،

 ستدعاء للخدمة الوطنية.إلفرتة ا و املرض و حوادث العمل و  األمومة

يف حاالت خاصة كضرورة  الّ إ جزء أو كل عطلته السنوية من سنة ألخرىو ال ُيسمح للمستخدم بتأجيل     

 صيانة أو تصليح عطب أو لظروف عائلية مربرة.أو نقايب،  احلج، تدريب مهينإىل املصلحة، السفر 

 

 



 )sc-seg(الغزالن �سور إالمسنت رشكة �ا� دراسة
 

 167 

 العطلة السنوية تعويض حساب-1

تتضمنها أجرته الشهرية حبسب دخل يف حساب منحة العطلة السنوية ملستخدم ما كل العناصر اليت ت       

 بناء الشهداء،َفة ذوي احلقوق (إبن شهيد) ُيضاف إىل ما سبق ما يُعرف مبنحة أكان للمستخدم صِ و إذا   منصبه،

داللية ة النقطة اإلستب عدد النقط يف قيمضاف له يف هذه احلالة قيمة مالية تساوي حاصل ضر حيث تُ 

)NP×PI ن قيمة إدج ف141،2775ستداللية هي نقطة و قيمة النقطة اإل 40وي احلق كان لذ  إذا)، فمثال

 هذه املنحة تدخل كذلك يف حساب معاش تقاعد املستخدم املعين. نّ أدج. و 5651،1املنحة تكون تساوي 

عناصر ها تتضمن الرُ سطُ يقة املصفوفة اليت تكون أخدمني طر ا، و لغرض ضبط هذه املنحة تتبع مصلحة املستعمليً 

خري متضمنا يكون العمود األ و شهر الفرتة املرجعية للعطلة،الداخلة يف حساب املنحة و أعمدهتا تتضمن أ

خري يكون يتضمن العمود األ نّ إا، فشهرً  12قل من للمستخدم فرتة مرجعية أ و إذا  كان من كل عنصر، 1/12

ثنني، أوهلما يتمثل يف حتديد منحة العطلة فيد هذه الطريقة من حتقيق هدفني إاملرجعية. و تشهر الفرتة عدد أ/1

شهر األخرية إلستخراج أحسنها و تبليغها هليئة  60الالسنوية للمستخدم، و الثاين يتمثل يف حتديد أجرة 

 الضمان اإلجتماعي اليت تتخذها بعد ذلك كقاعدة حلساب معاش التقاعد.

الفكرة من خالل تقدمي ومعاجلة بيانات العطلة السنوية ألحد املستخدمني بالشركة  توضحت نأو ميكن 

 ).05(امللحق رقم 2015لسنة

 مصفوفة حساب منحة العطلة السنوية. :19جدولال

 /(اجملموع 2015سنة العطلة 2014السنة السابقة انالبي

 انجو  ماي افريل مارس فيفري فيانج ديسمرب نوفمرب اكتوبر سبتمرب أوت جويلية )12

 األجر 

القاعد
 ي

- - - - - - - - - - - -  

م خربة 

 مهنية

6436.6 6436.6 6436.

6 

0 6399.4

6 

6288.

06 

7013.0

1 

7013.01 7013.0

1 

4086.4

6 

7013.

01 

7013.0

1 

5929.0

7 

منحة 

 الضرر

3074.1

9 

3074.1

9 

3074.

19 

0 3056.4

6 

3003.

25 

3074.1

9 

3074.19 3074.1

9 

1791.

32 

3074.

19 

3074.1

9 

2703.7

1 

مردود
 ية

- - - - * * * 210538.
24 

- - - - 17544.
85 

تعوي

ض 
املنص

 ب

- - - - - - - - - - - - - 

 - - - - - - - - - - - - -م 
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مسؤو 

 لية

 - - - - - - - - - - - - - م تقنية

م أ 

 االنتاج

6398.1

7 

6398.1

7 

- - 7125.3

7 

7001.

33 

7685.4

9 

- 3323.9

7 

2382.4

6 

- 7685.4

9 

4000.0

4 

م أ 
التصر 

 يف

11528.
24 

7301.2
2 

- - 11461.
73 

9009.
76 

11528.
24 

- 7301.2
2 

3940.9
1 

- 11528.
24 

6133.3
0 

MT 
IC

A 

- - - 46762.
53 

- - - - - - - - 3896.8
8 

 أجرة

املنص

 ب

27437.

2 

23210.

18 

9510.

79 

46762.

53 

28043.

02 

25302

.4 

29300.

93 

22062.5

4 

20712.

39 

12201.

15 

10087

.2 

29300.

93 
40207.

85 

تعوي

ض 

 السلة

8800 - 8400 - 8400 8000 9200 8000 7600 5200 8800 8400 6733.3

3 

 

تعوي

ض 

 النطقة 

192.5 183.75 183.7

5 

- 183.75 175 201.25 175 166.25 113.75 192.5 183.75 162.60 

9422.0 منحة  االنتفاع

4 

  اجملموع

 على وثائق املؤسسة عتمادمن إعداد الباحث باإل المصدر:

فرض عليها إقتطاعات إجتماعية و ضريبية، و عليه فاألجر  منحة العطلة السنوية تُ  نّ إفكما يف األجر الشهري، و  

ي من أجر ستخراجه بعد طرح إشرتاك الضمان اإلجتماعللمستخدم كمنحة عطلة سنوية يتم إ دفعالصايف الذي يُ 

ضافة العناصر اليت ختضع للضريبة على الدخل اإلمجايل و إقتطاع مبلغ الضريبة وفق جدول الضريبة، مث املنصب و إ

 ذلك العناصر غري اخلاضعة لإلقتطاعات. إىل يضاف 

 )sc-segالمطلب الثاني: مزايا نهاية العقد في شركة اإلسمنت بسور الغزالن(

لغاء إر الغزالن بـُُنوًدا تـُقُِّر منح مزايا للمستخدمني الذين يتم تتضمن اإلتفاقية اجلماعية لشركة اإلمسنت بسو      

عقود عملهم، و تندرج حتت هذه املزايا كل من تعويض التسريح من العمل و املنحة التعويضية عن العطل 

 املدفوعة.
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 الفرع األول: تعويض التسريح من العمل

كة اإلمسنت بسور الغزالن من منحة تُقدر يستفيد املستخدم الذي يكون موضوع للتسريح من شر       

 .1ا  اليت تسبق فسخ العقد) شهرً 12اخلام لإلثين عشر (األجر ) أشهر من متوسط 03بثالثة(

 ن يتحقق ما يلي:أو يشرتط لإلستفادة من هذا التعويض 

 سنوات. )03(ا للضمان اإلجتماعي ملدة مرتاكمة ال تقل عن ثالثن يكون املستخدم املعين منتسبً أ-

 اليت تسبق فسخ العقد. )06(شهرى األقل ملدة ستة أن يكون مشرتك يف صندوق التأمني على البطالة علأ-

ين حديثي نه ال يُعطي أفضلية لذوي األقدمية على اآلخر أو ما يالحظ على هذا التعويض يف شركة اإلمسنت 

 الذين يكونون عرضة للتسريح.أقدمية  ذوياملستخدمني التوظيف فيها، و هو ما يعتربه البعض إجحافًا يف حق 

 فيه فسخ عالقة العمل (العقد). دها اإلتفاقية اجلماعية بالشهر الذي َمتَّ ، فُتحدِّ ا توقيت دفعهامَّ أ

 )ind.compensatrice de conge payé(المنحة التعويضية عن العطل المدفوعةالفرع الثاني:

يتعرض للتسريح من العمل من من إتفاقيتها اجلماعية حبق املستخدم الذي  58ف شركة اإلمسنت يف املادة عرتَ تَ     

 ا ال تضيف أي معلومات أخرى توضيحية عن طريقة تقييمها.عن العطل غري املستفاد منها، غري أ�ّ تعويض 

 )sc-segفي شركة اإلسمنت بسور الغزالن( طويلة األجلمزايا الالمبحث الثالث : 

(و تسمى  يف شركة اإلمسنت بسور الغزالن يف منحة الذهاب للتقاعد طويلة األجلتتمثل مزايا املستخدمني      

كما جاء يف مذكرته خبصوص هذا املوضوع و   أيضا حسب اجمللس الوطين للمحاسبة مبزايا ما بعد �اية اخلدمة

 و اليت تتطلب إتِّباع منوذج خاص لتقييمها.، ب اخلصوم، اليت يظهر خمصصها يف جان)2013الصادرة يف 

 

 

 

                                                           
 .14لشركة االمسنت بسور الغزالن،صن االتفاقية اجلماعية م م44المادة   1
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 )sc-segالمطلب األول: التقييم اإلكتواري لمؤونة الذهاب للتقاعد في شركة اإلسمنت بسور الغزالن(

 مسنت اجلزائرفروع اجملمع الصناعي و التجاري إلشركة اإلمسنت بسور الغزالن تشكل إحدى  عتبار أنّ بإ     

 )GICA(، لتزاماته املستقبلية طويلة األجل جتاه مستخدميه بشأن منحة غرض حتديد إو ل ،هذا األخري نّ إف

الذهاب للتقاعد يعتمد على منوذج رياضي خاص به يُدرج الفرضيات املالية والدميوغرافية واخلصوصيات الفردية 

 يصها ملواجهة هذا اإللتزام. املؤونة اإلمجالية الواجب ختص تقدير ميكنه منملستخدميه واحدا تلو اآلخر مما 

بشركة اإلمسنت بسور الغزالن ) IDR(النموذج الرياضي املطبق لتقييم مؤونة الذهاب للتقاعد  ، فإنّ 2014و منذ 

 عطى بالعبارة اآلتية:) يُ iلكل مستخدم (

IDRi =Mi ×SRi (1+t )n × tf × psi × (1+i)-n × Aa / At .  

 التقييم لنموذجة الفرضيات اإلكتواريالفرع األول: 

و اليت  د هبا تلك البيانات ذات الطبيعة املالية أو الدميوغرافية املتعلقة باملؤسسة أو مبستخدميها،قصَ و يُ       

ا اإلتفاقية اجلماعية و يكون مصدرها إمّ  ،)iتدخل كمحدد يف تقييم منحة الذهاب للتقاعد لكل مستخدم (

الديوان الوطين لالحصاء أو الصندوق الوطين للضمان اإلجتماعي أو ا اهليئات الوطنية املختصة كللشركة و إمّ 

 اآلتية.املالية و الدميوغرافية منيز الفرضيات  من خالل النموذج املبني أعاله  غريها، و

 الفرضيات المالية-1

 يف العناصر اآلتية:االفرضيات املالية  و تتمثل أهم    

 )SRاألجر  المرجعي(-1-1

) األحسن SPأجر املنصب ( 2014منذ  )GICAاجملمع الصناعي و التجاري إلمسنت اجلزائر ( يفرض       

جعي حلساب منحة الذهاب للتقاعد ) كأجر مر ICAمبا يف ذلك منحة العطلة السنوية ( لثالث سنوات األخرية

أجر عاله معربا عنه ب) يف النموذج أSRi( املرجعياألجر عليه يكون  و.ألي مستخدم يف املؤسسة

 سب على أساسه اإلشرتاك يف الضمان اإلجتماعي. الذي يقابل  كذلك  الوعاء الذي حيُ   ).SPiاملنصب(
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 )Mالمزايا الممنوحة (-1-2

اإلتفاقية  نحُ ) للمستخدم عند ذهابه للتقاعد، و متَ M( عرب عنها يف شركة اإلمسنت بعدد األشهر املمنوحةيُ         

سنة يف  20قدمية ) أiإذا  كان ملستخدم( سنة عمل يف قطاع مواد البناء، فمثالً ا عن كل اجلماعية للشركة شهرً 

 شهرا.20) تكون تُقدر بMiاملزايا املمنوحة اليت رمزها يف النموذج السابق( نّ إالقطاع، ف

 )tمعدل تطور األجور (-1-3

اخلاص بسنة الذهاب للتقاعد ) sfو املستقبلي األجر األخري (أستخراج هو املعدل الذي يتخذ كأساس يف إ      

  sf = sp (1+t)n و يكون لدينا: املرجعي احلايل، جروذلك برمسلة األ

 . %5ا لمساويً  تطور األجور عن عدالً مسنت اجلزائر مُ و يأخذ اجملمع الصناعي إل

 )iمعدل التحيين (-1-4

هو املعدل الذي يسمح خبصم مؤونة الذهاب للتقاعد على الفرتة املمتدة بني السن احلايل للمستخدم املعين       

مبا لك وحداته الفرعية كذ و )GICA(مسنت اجلزائر طبق اجملمع الصناعي و التجاري إلي و سن ذهابه للتقاعد. و

 .يف تقييم منحة الذهاب للتقاعد %5ُمعَدل حتيني بفيها شركة اإلمسنت بسور الغزالن 

 الفرضيات الديموغرافية -2

تتمثل الفرضيات الدميوغرافية اليت تُتخذ كعناصر لتقييم مؤونة الذهاب للتقاعد يف شركة اإلمسنت بسور      

 ل الوفاء و إحتمال البقاء.عدَ الغزالن يف كل من مُ 

 )taux de fédilitéمعدل الوفاء(-2-1

 و  )،turnoverو هو بدوره يستخرج من معدل الدوران يف املؤسسة( )،tfله يف النموذج املتبع ب( زرمَ يُ       

على عكس بعض  ،%1قدر بيُ  لكل فئات مستخدميها عام عدل دورانتتخذ شركة اإلمسنت بسور الغزالن مُ 

طارات خاص بفئة اإل عدل دوران لكل فئة من املستخدمني، فيكون فيها معدل دوراندد مُ املؤسسات اليت حتُ 

، و منه يكون معدل  معدل الوفاء عن عدم املغادرةعربِّ و يُ  ومعدل آخر لفئة التحكم و معدل ثالث لفئة التنفيذ.

ة املؤسسات اليت لَّ عدل املغادرة ضعيف و ذلك لقِ  مُ عتَرب و يُ  واحد مطروح منه معدل الدوران.إىل الوفاء يساوي 
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يف الوطن  أخرىرتفاع معدل البطالة من جهة املستخدمني املغادرين من جهة و إلف وظِ ن تستقطب وتُ أميكنها 

الل لت إدارة املوارد البشرية بشركة اإلمسنت بسور الغزالن خجَّ . و سَ بصورة عامة و يف املنطقة بصفة خاصة

سباهبا و حسب أالفئات و  البيانات التالية املتعلقة مبغادرة املستخدمني حسب 2015الثالثي الرابع من سنة 

 حسب طبيعة عقودهم اليت يلخصها اجلدول اآليت. 

 مغادرة املستخدمني يف شركة اإلمسنت بسور الغزالن حسب الفئات و حسب األسباب :20الجدول

اجملموع العام  اجملموع فئة التنفيذ فئة التحكم طاراتفئة اإل البيان
)cdd+cdi( طبيعة العقد CDI CDD CDI CDD CDI CDD CDI CDD 

 تقاعد-
 ستقالةإ-

 حتويل-

 توقف-
 وفاة-

(�اية  نوع آخر-
 العقد)

18 
00 

00 

00 
00 

00 

00 
00 

00 

00 
00 

00 
 

13 
00 

00 

00 
00 

00 
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00 

00 
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00 

00 

03 
00 

00 

00 
00 

00 
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00 

00 

00 
00 

00 

34 
00 

00 

00 
00 

00 

00 
00 

00 

00 
00 

00 

34 
00 

00 

00 
00 

00 

 34 00 34 00 03 00 13 00 18 اجملموع

 وثائق الشركة. المصدر:

لتقاعد يشكل السبب الرئيسي ملغادرة املستخدمني للمؤسسة خاصة الذهاب ل نّ أو يالحظ من اجلدول       

و بداية سنة  2014نة عدد مستخدمي الشركة يف �اية س نّ ألدى فئة اإلطارات خالل الفرتة املعنية. و إذا علمنا 

هذه البيانات تسمح لنا و متكننا من إستخراج معدل الدوران  نّ إف ،414و  448الرتتيب هو على  2015

بالنسبة لفئة التحكم ،و % 2.9و يزيد عن  عند فئة اإلطارات ، %04الفعلي بشركة اإلمسنت الذي جنده يفوق 

تطبيق  حيث أنّ  ،%2.5دوران يساوي هو األمر الذي يُعطي متوسط معدل ، و التنفيذلدى فئة  %0.6يعادل 

الذي  %01واقع الشركة مقارنة مع ُمعدل إىل ذا املعدل يف حساب مؤونة الذهاب للتقاعد يُعطي قيمة أقرب ه

 .)GICA(أُعُتمد من طرف اجملمع الصناعي إلمسنت اجلزائر
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 )probabilité de survie(إحتمال البقاء-2-2

) اليت يتم taux de mortalitéالوفيات(عدالت خري من مُ ستخرج هذا األو يُ  ، psرمز له يف النموذج بيُ       

احلصول عليها من هيئة الديوان الوطين لإلحصاء، و يتحدد إحتمال البقاء ملستخدم معني يف املؤسسة برفع معدل 

شركة اإلمسنت بسور الغزالن تتخذ  نّ فإ س الفرتة الباقية عن خروجه للتقاعد، و كما يف معدل الوفاء،أُ  إىلحياته 

 .2012يف األلف يف �اية سنة 4,449در بقُ لكل فئات املستخدمني الذي  معدل وفاة واحد

معدل آخر يسمى معدل  حساب (أي إحتمال البقاء و معدل الوفاء) من إستخراج وو يسمح املعدالن السابقان

 .ps × tf  =tpي: معدل الوفاء يف إحتمال البقاء، أ داءهو عبارة عن جُ  و )، tpرمز له بالرمز (يُ احلضور، 

 نسبة األقدمية الحالية و الكلية-2-3

املعتمد يف تقييم منحة الذهاب للتقاعد يف شركة اإلمسنت بسور الغزالن بإدخال نسبة عنصر  النموذجَ  لُ يُعدَ       

املستخدم يف  قضاهاوىل على عدد السنوات اليت  األحيث تُعربِّ  )،At) على األقدمية الكلية (Aaاألقدمية احلالية(

َلها مِ  عن جمموع السنوات اليت عَ ما الثانية فُتعربِّ توظيفه حىت سنة تقييم املؤونة، أ الشركة أو يف قطاع البناء من بداية

مؤسسة    إىلغادرها قبل هذا التاريخ ه لن يُ نّ أفرتاض ونية للتقاعد بإو سيعمُلها يف الشركة حىت بلوغه السن القان

فتقدون هلا و جتعل قدمية حالية ُمعتربة على نظراءهم الذين يو هذا ما يُعطي أفضلية للمستخدمني ذوي أ ،أخرى

أخرى تزيد عنه. و ختتلف األقدمية الكلية عن األقدمية  يتني تقرتب من الواحد و يف حاالتقدمالنسبة بني األ

  مؤونة التقاعد.و يؤخذ هبا يف حساب  سنة32ب أخرى مؤسساتدد يف صوى اليت حتُ القُ 

 )sc-segأحد مستخدمي شركة اإلسمنت بسور الغزالن (على  النموذج الثاني: تطبيق فرعال

من خالل البيانات اُحملصل عليها من إدارة املوارد البشرية و إدارة املالية و احملاسبة لشركة اإلمسنت بسور      

النموذج  املعتمد من قبل الشركة لتحديد مؤونة تباع بإ، و 2015الغزالن، املتعلقة بأحد مستخدميها يف سنة

الطريقة و املراحل املبينة و خدم املعين تتم حسب كتوارية ملؤونة تقاعد املستالقيمة اإل  نّ إالذهاب للتقاعد، ف

 امللخصة يف اجلدول املوايل.

 طريقة و مراحل حساب القيمة اإلكتوارية ملؤونة التقاعد ألحد مستخدمي شركة  :21الجدول

 .2015لسنة )sc-seg(اإلمسنت بسور الغزالن
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 :املرحلة األوىل

رمسلة األجر 
املرجعي و 

إستخراج 
جداء كل من 

االجر 

املستقبلي يف 
املزايا يف 

نسبة االقدمية 
احلالية على 

االقدمية 
 .الكلية

 مالحظات القيم و املبالغ البيان

  ---------------- الرقم

  -------------------- اإلسم و اللقب

  ذكر اجلنس

 12/05/1984 تاريخ التوظيف

 

 يفيد يف حتديد أقدمية املستخدم.

 يفيد يف حتديد سن املستخدم يف تاريخ تقييم املنحة. 29/10/1964 تاريخ امليالد

 51 السن احلايل

 

 

 سنة مت أداءها يف قطاع مواد البناء. كل Aa( 32سنوات األقدمية يف القطاع (

هي جمموع سنوات األقدمية و السنوات الباقية عن سن  At( 41سنوات األقدمية الكلية (

 الذهاب للتقاعد

 هي فرق سن الذهاب للتقاعد عن السن احلايل. n( 09السنوات الباقية للخروج للتقاعد(

 sp( 198 228,84األجر املرجعي (أجرة املنصب 

  

هو األجر  اخلاضع للضمان و املعتمد يف اإلتفاقية 

 اجلماعية كأساس لتقييم منحة الذهاب للتقاعد.

هو الذي يستخرج به األجر  األخري للمستخدم يف  ---------------- معدل تطور األجور 

 t( 5%املعدل ( سنة ذهابه للتقاعد برمسلة األجر  املرجعي.

(1+t) 1.05 

(1+t)n )1.05(9  =1,5513 
 

عدد األشهر املمنوحة كمزايا حسب 
 )Mاإلتفاقية اجلماعية (

عية شهرا عن كل سنة عمل متنح اإلتفاقية اجلما 40
املستخدم باق يف املؤسسة حىت تاريخ  نّ بافرتاض أ

 ذهابه للتقاعد.

 =  40*  1,5513*228,84 198  قيمة املنحة دون حتيني 

 

12300495,98 

األجر  املرجعي على أساس معدل تطور األجور  رمسلة 
 خالل الفرتة املتبقية للمستخدم لذهابه للتقاعد.

: املرحلة الثانية
حتديد 

املعدالت و 
حتماالت اإل

الالزمة لتقييم 
 املؤونة.

سنخراجه من معدل مغادرة املؤسسة و يُرفع إىل  يتم إ ---------------- )tfمعدل الوفاء (
 turnover( 1%معدل املغادرة( املتبقية للذهاب للتقاعد.أس الفرتة 

(1-turnover) 99% 

Tf  = (1-turnover)n )0.99(9 =0,9135 

من معدل الوفيات احملصل من الديوان الوطين  ستخرجأُ  --------------- )psاحتمال البقاء(

-12-31لإلحصاء، حيث كان عدد الوفيات يف 

 37900000حالة ل  170000يقدر ب 2012
ساكن. هو معدل احلياة مرفوع ألس الفرتة املتبقية 

  للذهاب للتقاعد.

 tm( 0.00449معدل الوفياة (

(1-tm) )1-0.00449=(0.99551 

Ps= (1-tm)n )0.99551(9  =0,9602 
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: املرحلة الثالثة

حتيني املؤونة 
مبعدل خصم 

 مناسب.

  i( 5%معدل التحيني (

(1+i) 1.05 

(1+i)-n )1.05(-9  =0,6446 

نسبة األقدمية احلالية على األقدمية 

 الكلية 

 ) Aa /Atاي نسبة (  0.8) = 32/40(

*0,9602*0,9135*12300495,98 قيمة املؤونة احملتملة احملينة
0,6446  *0.8  =55638211,99 

حتسب بإدخال إحتمال احلضور و معدل التحيني على 
 قيمة املنحة املوجودة يف املرحلة األوىل. 

 من إعداد الباحث بناءا على وثائق املؤسسة.المصدر :

يف الشركة  املؤونة اإلمجالية للتقاعد يف سنة معينة ُحتدد جبمع املؤونة املخصصة لكل مستخدم نّ إىل أشري نُ      

و قد  ليها يف النموذج.اإلستناد إ حسب خصوصياته الفردية و حسب الفرضيات املالية و الدميوغرافية اليت َمتَّ على 

ن الغزال بسوربشركة اإلمسنت  2015 يف سنة املؤونة اإلمجالية املخصصة لتقاعد املستخدمنيُقدرت 

 :جانب اخلصوم من امليزانية).02ظر امللحق نأ(  دج.563995600.20ب

 : تكاليف الذهاب للتقاعد وتسجيلها المحاسبيالمطلب الثاني

تتمثل تكاليف الذهاب للتقاعد ملستخدم ما خالل فرتة معينة يف كل من التكلفة األساسية للتقاعد و       

 .إىل تكلفة اخلدمات السابقةضافة و تكلفة اخلدمة احلالية إاملالية التكلفة 

 تكلفة التقاعد-

سبة ملستخدم ما سم التكلفة األساسية للتقاعد، و تتحدد هذه التكلفة بالنيُطلق على تكلفة التقاعد أيضا إ      

ا، و بأخذ حالة السابقة هلستخراج الفرق بني مؤونة التقاعد يف السنة املعنية و مؤؤونة السنة يف سنة معينة من إ

 عاله، جند ما يلياملستخدم املبني أ

 دج.55638211,99) هي  2015مؤونة التقاعد (الدين اإلكتواري ) يف السنة احلالية( -

 دج. 3709729,62) هي 2014مؤونة التقاعد (الدين اإلكتواري ) يف �اية السنة السابقة ( -

ميثل تكلفة  2015و  2014ن الفرق بني املؤونتني أو بني القيمتني احلاليتني احملينتني اللتزام التقاعد للدورتني إ

تكلفة التقاعد األساسية اإلمجالية هي  نّ أي التقاعد، و هي اليت زادت من قيمة اإللتزام يف الدورة األخرية، أ

 دج ).51928482,37=55638211,99-3709729,62(
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 تكلفة مالية و تكلفة خدمة حالية (ال توجد تكلفة خدمة سابقة ). إىل أ هذه التكلفة األساسية و تتجز 

 التكلفة المالية للتقاعد الفرع األول: 

حساب املؤونة،  داء الدين اإلكتواري ملؤونة التقاعد يف معدل اخلصم املطبق يفتُعرب التكلفة املالية عن قيمة جُ     

أي  )0.05* 55638211,99(ن قيمة التكلفة املالية هيأاملستخدم املدروس جند  من معطيات حالةو 

 دج.2781910,6 تساوي

 تكلفة الخدمة الحاليةالفرع الثاني: 

طرح إستخراجها يتم ب نّ إفو بالتايل تكلفة اخلدمة للسنة احلالية متضمنة يف التكلفة األساسية للتقاعد،  نّ إ     

هي  2015تكلفة اخلدمة لسنة  نّ إو يف مثالنا هذا ف تكلفة التقاعد اإلمجالية األساسية.قيمة التكلفة املالية من 

 دج. 49146571,7705بقيمة  أي) 51928482,37-2781910,5995(

 و نُلخص املعطيات السابقة كما يلي يف اجلدول املوايل.

مؤونة تقاعد 
املستخدم يف 

2015 

مؤونة تقاعد 
املستخدم يف 

2014 

 ملؤونتنيالفرق بني ا
التكلفة  (

 .) األساسية

تكلفة اخلدمة  تكلفة اخلدمة احلالية التكلفة املالية
 السابقة

55638211,99 3709729,62 51928482,37 2781910,5995 

 

49146571,7705 00 

جمموع التكاليف الوحدوية دمة احلالية لكافة املستخدمني هي و تكون التكلفة اإلمجالية املالية و تكلفة اخل

 ملستخدمي الشركة. 

 التسجيل المحاسبي لتكاليف التقاعدالفرع الثالث: 

املؤسسة اليت ختصص مؤونة لتقاعد مستخدميها  نّ إا للمذكرة املنهجية للمجلس الوطين للمحاسبة، فوفقً       

املالية) يف �اية كل سنة مالية، و  ن ُتسجل بشكل منفصل تكاليف التقاعد (تكلفة اخلدمة و التكلفةأجيب عليها 

 .حسب القيد التايلالتسجيل احملاسيب يكون  فإنّ  املثال املقدم أعاله نفس  بأخذ قيم
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حساب 

 مدين

حساب 

 دائن

 مبلغ دائن مبلغ مدين سم احلسابإ

668 

686 

 

 
153 

 أعباء مالية أخرى-

 خمصصات مؤونات تقاعد-
 مؤونة التقاعد و اإللتزامات املشاهبة-

2781910,5995 

49146571,7705 

 

 
51928482,37 

و يُعترب الغرض األساسي من تفصيل تكاليف التقاعد بني تكلفة مالية و تكلفة خدمة حالية هو تقدمي معلومات 

 (خاصة يف حالة التسيري اخلارجي ملنافع التقاعد مثل شركات التأمني).مالئمة ملستعملي القوائم املالية 

) جندها 06و امللحق 02(امللحق 2015و 2014نة اإلمجالية للذهاب للتقاعد بني الدورتني مبقارنة املؤو  و     

كإسرتجاع عن   2015يف �اية دورة ن ُيسجل أدج، و هو ما جيب 14138013,09 فضت بقيمةخنإ

 خمصصات املؤونات و اإللتزامات املماثلة وفق القيد اآليت.

حساب 
 مدين

حساب 
 دائن

 مبلغ دائن مبلغ مدين و البيان 31/12/2015:التاريخ

153  

 
786 

خمصصات مؤونات التقاعد و االلتزامات -

 املماثلة
اسرتجاع عن مؤونات التقاعد و االلتزامات -

 املماثلة

14138013,09  

 
14138013,09 

) مستخدم من خمتلف 34ربعة و ثالثني (خلروج حوايل أ 2015ات املؤونة يف خنفاض خمصصإع السبب يف و يرجِ 

 .خلًفا هلم آخرينملستخدمني  الشركة و عدم توظيف )CDI(الفئات بعقود غري حمددة املدة 

في شركة  و أثرها على بعض المؤشرات المالية )IDAو الضرائب المؤجلة أصول( مؤونة التقاعدثالث: المطلب ال

 )sc-segاإلسمنت بسور الغزالن (

لتقاعد يرتتب عليه ضرائب مؤجلة أصول تظهر يف مستخدمي املؤسسة لتشكيل مؤونة خاصة بذهاب  إنّ       

 الية للشركة.املؤشرات بعض املعلى  ألصول من امليزانية، و هلا تأثريجانب ا
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 )IDAو الضرائب المؤجلة أصول( مؤونة التقاعد: األولفرع ال

مبلغ   2015املرتتبة عن مؤونة الذهاب للتقاعد يف �اية دورة   )IDA(بلغت الضرائب املؤجلة أصول       

ثل الذي مي دج 600,20 995 563املقدر ب  على أساس املبلغ ، و هو حمسوبدج164,04 159 107

 .2015ديسمرب 31تاريخ للتقاعد حىت   املستخدمني ذهاب ؤونةملاملرتاكم  خصصامل

الذي  2015حركة حساب مؤونة الذهاب للتقاعد بشركة اإلمسنت بسور الغزالن خالل دورة  ن نوضحَ أو ميكن 

الذي يظهر يف جانب األصول من امليزانية حتت حساب ، و حلساب مبلغ الضريبة املؤجلة أصول دةذ كقاعختُ أُ 

 من خالل عرض اجلدول اآليت:، 133

 بالشركة  2015حركة حساب مؤونة الذهاب للتقاعد و الضرائب املؤجلة أصول لسنة :22الجدول

 2014مؤونة التقاعد يف �اية  البيان
).1( 

 2015خمصصات املؤونة لدورة 
).2( 

سرتجاع على مؤونة التقاعد إ
).3( 

ونة املعاشات و مؤ 

 .لتزامات املماثلةاإل
578 133 613,29 313 948 287,00 328 086 300,09 

الرصيد يف �اية 
2015. 

)1( ) +2 (- )3= ( 563995600,11 

الضرائب مؤجلة 

صول على مؤونة أ

الذهاب 

 )IDA(للتقاعد

563995600,11  *0.19 =107159164,02 

 من إعداد الباحث باإلعتماد على القوائم املالية لللشركة.  المصدر:

 شركةالمؤشرات المالية للأثر تشكيل مؤونة التقاعد على بعض الفرع الثاني: 

ريخ خروجهم للتقاعد، و دفع املنح إّن مبلغ املؤونة املشكل ملواجهة إلتزامات الشركة جتاه مستخدميها يف تا      

لكل من خرج إىل  التقاعد، اليت تكون يف بعض احلاالت ُمعتربة جًدا، يكون له تأثري على بعض املستحقة 

نسبة التمويل الدائم (ن ت د)،نسبة السيولة العامة (ن س ع) و على القيمة املضافة مؤشراهتا املالية، كالتأثري على 

أطرافا خمتلفة، منها إدارة الشركة هتم وضعية هذه املؤشرات   عن وزن و أمهية الشركة يف قطاع نشاطها، واليت تُعِرب 
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كذلك خمططي السياسة اإلقتصادية العامة (النقابات العمالية) و املقرضني و املسامهني و  هم ممثلياملستخدمني و و 

 لتوجبهها حنو حتقيق أهداف حمددة.

 ثر على نسبة التمويل الدائما_ األ

هذه النسبة يف املقام األول إدارة الشركة اليت تبحث دائما عن ضمان موارد دائمة لتمويل إستثماراهتا  مُّ هتُ        

لشركة على متويل أصوهلا الثابتة بأمواهلا الدائمة، أي مبجموع طويلة األجل، فنسبة التمويل الدائم تعكس قدرة ا

أمواهلا اخلاصة و ديو�ا طويلة األجل، و يظهر جليا أثر املؤونة املشكلة على نسبة التمويل الدائم من خالل تغري 

عطيات دوريت هذه النسبة من دورة ألخرى نتيجة التغري يف قيمة املؤونة املشكلة. و يتبني ذلك من خالل مقارنة م

 يف اجلدول اآليت.  2015و  2014

 2014 2015 السنة

 دج 8188859215.23 دج 8599647184.65 األموال اخلاصة(أ خ)

 دج 578133613.29 دج 563955600.20 ديون طويلة األجل(د ط أ)

 دج 4090983510.59 دج  4394919641.56 أصول ثابتة(أ ثا)

 2.14 2.085 نسبة التمويل الدائم(ن ت د)

 : من إعداد الباحث باإلعتماد على القوائم املالية للشركة المصدر

رتفاع قيمة و إ بالتمويل الدائم بني الدورتني،على رغم تقارب النسبتني اخلاصتني و يتجلى من اجلدول أنّه     

األساسي يف  كانت أكرب، و يرجع السبب  2014، اّال أّن نسبة التمويل الدائم يف 2015األموال اخلاصة يف 

 .2014خالل  من مؤونة الذهاب للتقاعد هلُ شكل كُ عترب للديون طويلة األجل مُ ذلك لوجود مبلغ مُ 

 أثر على السيولة العامة -ب

على للشركة  نسبة السيولة العامة عربِّ تُ هذه النسبة اإلدارة من جهة و ممثلي املستخدمني أو نقاباهتم، و  مُّ هتُ        

قصرية األجل بواسطة أصوهلا املتداولة، و ألن منح التقاعد املمنوحة للمستخدمني  إستحقاقاهتا درهتا يف مواجهةقُ 

 الذين غادروا الشركة خالل دورة معينة بعد بلوغهم سن التقاعد ُتشكل جزءا من األعباء اإلمجالية للمستخدمني
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و  له أثر على سيولتها العامة ذلك يكون و بالتايل ترفع من قيمة الديون قصرية األجل اليت تواجهها الشركة، فإنّ  

 جند: 2015و  2014ستغالل معطيات الشركة خالل سنيت . و بإاآلنية على حد سواء

 2014 2015 السنة

 دج 6353865607.90 دج6276813279.14 أصول متداولة

 دج 1586346472.97 دج 1416580318.85 ديون قصرية األجل

 0,249 0,225 نسبة السيولة العامة

 دج 84863453.92 - منح تقاعد مدفوعة للمستخدمني 

 : من إعداد الباحث باإلعتماد على القوائم املالية للشركة المصد

، و ذلك 2014مقارنة مع سنة 2015نسبة السيولة العامة كانت منخفضة يف سنة  الحظ من اجلدول أنّ يُ      

ج خالل دورة د  84863453.92الذهاب للتقاعد تقدر براجع إىل حتمل الشركة دفع أعباء خاصة مبنحة 

الشركة  أي أنّ  .2015اإللتزامات قصرية األجل، و مل تتحمل دفعها خالل دورة  اليت أضيفت إىل 2014

منها  %24.9، و وجهت 2015فقط من أصوهلا املتداولة ملواجهة التزاماهتا قصرية األجل يف  %22.5وجهت 

 قاعد للمستخدمني املعنيني.و ذلك لدفع منح الت 2014يف 

 أثر على القيمة المضافة للشركة-ج

طة اليت خرية على املستهلكات الوسيمعينة عن قيمة ما أضافته هذه األ  القيمة املضافة لشركةعربِّ تُ        

هذه العملية يشارك فيها املستخدمني، وعند إعطائهم أجورهم و  ، و أنّ نتاجيةإستخدمتها يف العملية اإل

ُكلَّما ه ُكلَّما كانت أعباء املستخدمني كبرية  مستحقاهتم يبقى ما يعرف بالفائض اخلام لإلستغالل، و عليه فأنّ 

ب للدولة، كاألعباء املالية للمقرضني، أو الضرائ نقص الفائض اخلام، و أثر ذلك سلبا على دفع األعباء األخرى،

 و 2014مسنت املتعلقة بالفرتتني لدورة. و من خالل معطيات شركة اإلو بالتايل نقص يف النتيجة الصافية ل

 جند ما يلي. 2015 
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 2014 2015 السنة

 دج969795279.31 دج711223035.98 أعباء إمجالية للمستخدمني

 دج84863453.92 --- منح تقاعد مدفوعة

 دج3682644073.75 دج2709973908.12 القيمة املضافة

إىل  القيمة   أعباء املستخدمني %

 املضافة

0.262 0.263 

 .2015و 2014لسنيت: من إعداد الباحث باإلعتماد على القوائم املالية للشركة المصدر

 أنّ  إالّ  ،2015 مقارنة مع سنة 2014ه على رغم إرتفاع القيمة املضافة للشركة يف و يالحظ من اجلدول، أنّ     

عتربة ُدفعت ، و ذلك لوجود قيمة مُ 2014القيمة املضافة كانت أكرب بقليل يف سنة نسبة أعباء املستخدمني إىل 

 .2014ني اإلمجالية يف ممن أعباء املستخد %12للمستخدمني مبناسبة خروجهم للتقاعد تعادلكمنح 

 األثر على النتيجة الصافية للدورة -د

مؤونة لذهاب املستخدمني للتقاعد على الننتيجة الصافية للشركة خالل دورة معينة ميكن أن إّن أثر تشكيل        

 حيث حيدث األثر من العناصر اآلتية: ،يتحدد من خالل حتليل معطيات جدول حسابات نتائجها

حيث  ،(أو حالة العكس، أي زيادة خمصص مؤونة التقاعد)  على خمصصات مؤونة التقاعد سرتجاعاإل قيمة بند-

ينتج هذا اإلسرتجاع عندما تكون املؤونة املُقيمة يف بداية الدورة أكرب من قيمتها يف �اية الدورة،  فُتضاف قيمة 

و  اإلسرتجاع اىل النتيجة العادية قبل الضرائب مما يرفع يف قيمتها و ترتفع معه بالتايل قيمة النتيجة الصافية للدورة.

اعد، فإن القسط املضاف ُخيفض من النتيجة العادية قبل الضرائب، مما يؤدي يف يف حالة زيادة خمصص املؤونة للتق

 النهاية اىل إخنفاض يف النتيجة الصافية.

 قيمة التغري يف الضرائب املؤجلة أصول، حيث منيز:-

أصول ) أكرب من قيمة الضرائب املؤجلة Nأثرًا إجيابيا عندما تكون قيمة الضرائب املؤجلة أصول لدورة معينة( -

 )، أي عندما يكون التغري يف الضرائب املؤجلة أصول موجباً.N-1للدورة اليت سبقتها(



 )sc-seg(الغزالن �سور إالمسنت رشكة �ا� دراسة
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بينما يكون أثر الضرائب املؤجلة أصول سلبيا على النتيجة الصافية عندما تكون قيمة الضرائب املؤجلة أصول يف -

  الضرائب املؤجلة أصول سالباً.دورة معينة أقل من قيمتها يف الدورة اليت سبقتها، أي عندما يكون التغري يف

ا نسبة النتيجة الصافية عرف هذه األخرية بأ�ّ للنتيجة الصافية عالقة باملردودية املالية للشركة، حيث تُ  و نعرف أنّ 

ا تعرب عن مسامهة كل وحدة نقدية من األموال اخلاصة يف توليد الثروة للمسامهني أي أ�ّ  اىل األموال اخلاصة،

 مالية معينة.خالل دورة 

 )sc-seg: اإلفصاح عن مزايا المستخدمين في شركة اإلسمنت بسور الغزالن(رابعالمطلب ال

تتيح شركة اإلمسنت بسور الغزالن ضمن قوائمها املالية و مالحقها معلومات خمتلفة عن املزايا املمنوحة        

فمنها ما يتعلق  ،19ملايل و املعيار احملاسيب الدويل ملستخدميها حماولة منها لإلستجابة ملا يفرضه النظام احملاسيب ا

تقدمي معلومات  إىل ضافة ، إأخرى إىلاالنتفاع و َعرض تغرياهتا من دورة  و منحة باملزايا قصرية األجل كاألجور

دارهتا (كما هو مبني يف امللحق رقم حصص أعضاء جملس إ العشرة األعلى للمسيريين يف الشركة و عن األجور

، و منها ما يتعلق باملزايا (jetons de présence et tantièmes)عرض بدالت حضورهم ) و 09

 طويلة األجل ملا بعد �اية اخلدمة و باألخص منحة الذهاب للتقاعد و كيفية تقييم مؤونتها.

يما يتعلق بصنف فصاح عنها من طرف املؤسسات فيوجب النظام احملاسيب املايل اإل و باملقارنة مع املعلومات اليت

ه ميكننا تسجيل املالحظات اآلتية اخلاصة بشركة اإلمسنت بسور نّ إ، ف)ما بعد �اية اخلدمةطويلة األجل (زايا امل

 الغزالن:

ضيات مالية و دميوغرافية خارجية الشركة يف منوذجها اإلكتواري لتقييم مؤونة تقاعد مستخدميها على فر  إعتماد  -

 الوفاة و معدل  دوران...).كثر منها داخلية (معدل أ

لتزام التقاعد اإلكتوارىة إللفرضيات، و ال عن حساسية القيمة ستخراج بعض اليس هناك توضيح عن كيفية إ-

  .لفرضيات املالية أو الدميوغرافيةللتغريات املمكنة يف ا (املؤونة)

رتة الالزمة حماسبيا و ال عن الفقدم الشركة تفصيال عن الفوارق اإلكتوارية املسجلة و غري املسجلة  ال تُ -

 .إلمتصاص تلك الفوارق

 ال توجد معلومات يف القوائم املالية للشركة تبني كل من التكلفة املالية و تكلفة اخلدمات.-
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 خالصة

عترب شركة اإلمسنت بسور الغزالن واحدة من الشركات اإلقتصادية املهمة بوسط البالد اليت تنشط يف جمال تُ       

مشرتك بني كل من فهو رأمساهلا أّما صناعة اإلمسنت كمنتوج مهم خاصة لقطاعي البناء و األشغال العمومية، 

 على الرتتيب %35و  %65ب  )BUZZI UNICEM(و اإليطايل  )GICA(اجملمع الصناعي ألمسنت اجلزائر 

نتاج لشركة طاقة إ)، و هلذه اIZO0009341يزو(كما أّ�ا شركة متحِصَلة على شهادة إ،  2008و ذلك منذ 

ستغالل بفضل اإل 2014ليون طن سنويا، و قد متكنت من بلوغ هذا الرقم و جتاوزه سنةم 01قدر بنظرية تُ 

 نتاجها، و هلا نتائج مالية و مردودية مرضية. اجليد لكفاءاهتا و وسائل إ

تعزيز اإلقتصاد الوطين من خالل تلبية الطلب على هذه املادة األساسية حمليا و  إىل و هتدف الشركة من نشاطها 

 العمل على تصريف الفائض منه خارج حدود الوطن.

 %92من  لٌ كَ مميزات ِعدَّة، فهو ُمشَ  و يسهر على تسيري هذه الشركة و إستغالل جتهيزاهتا مورد بشري له     

سنوات و متوسط دخلهم يفوق  10من املورد البشري للشركة له خربة تفوق  %91 نّ من الذكور، و أ

 دج. 80000

و مقابل ما يبذله املورد البشري من جمهود و يؤديه من خدمات لصاحل شركته، متنحه هذه األخرية مزايا       

تلتزم له هبا يف املستقبل، و من أهم اإللتزامات طويلة األجل جتاه املستخدمني  جند منحة خمتلفة يف احلاضر أو 

 الذهاب للتقاعد، اليت ختصص هلا الشركة مؤونة تقدرها باتباع منوذج اكتواري مبين على فرضيات مالية و دميوغرافية

 ...العمل  دوران لوفاة و معدلل التحيني، معدل ارتفاع األجور ، معدخمتلفة، داخلية و خارجية كمعدل أ

و لغرض اإلفصاح لألطراف األخرى ذات العالقة و خمتلف مستخدمي القوائم املالية للشركة، تُقدم الشركة       

نتفاع ، و املزايا طويلة األجل  اإل املزايا قصرية األجل كاألجور و معلومات متعددة عن املزايا السابقة، فنجد فيها

تكاليف املستخدمني خالل دورة مالية معينة، و قيمة املؤونة املخصصة  إىلعد و نسبتها كمنحة الذهاب للتقا

 أخرى. إىل للتقاعد يف اخلصوم و تغرياهتا من دورة 
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 ـــــامةــــــــــــــــاتمة عــــخـــــــــــ

توىل إدارة و إستغالل اإلمكانايات األخرى املتاحة ُمهم، ينتاج  املؤسسة اإلقتصادية عنصر إيف املورد البشريثل مي

التدريب و التنمية القائمة على بربامج  افها املرغوبة، و تزداد مهارة هذا العنصر البشريباملؤسسة لتحقيق أهد

بسياسة التحفيز املنطوية على أنواع خمتلفة  فعالية الالزمتني، و يرتفع آداءهالتكوين وفقا ملتطلبات الكفاءة و ال

ية ُمتعددة و أكدت أثر احلوافز على والء كما بينت ذلك نظريات إقتصادمعنوية اليت تُقرها هلم مؤسستهم  مادية و 

 موردها البشري حنو أهدافهايته. و لغرض التحكم و توجيه جهود املورد البشري ملؤسسته و على زيادة إنتاج

اإلقتصادية بآداة تسيري متمثلة يف لوحة القيادة االجتماعية، اليت تتيح معلومات مهمة عن  احملددة تستعني املؤسسة

بإجراء  هلا يف املؤسسة و يف حماور أساسية إقتصادية و مالية و قانونية و إجتماعية، و تسمح املورد البشري

 عمليات تشخيص و مقارنة و تنبؤ و مراقبة.

و مقابال للجهود اليت يبذهلا املورد البشري لصاحل مؤسسته يف إنتاج سلع أو تقدمي خدمات، متُنح له مزايا     

ل موضوع حماسبة مزايا معيار الزمن بني مزايا قصرية األجل و مزايا طويلة األجل. و قد شكَّ  متعددة، تتنوع حسب

. حيث 19املستخدمني إهتمام جملس معايري احملاسبة الدولية، و أفرد له معيارا خاصا به هو املعيار احملاسيب الدويل

ما بعد �اية اخلدمة، هو القيمة اإلكتوارية، جلب هذا املعيار يف مضمونه مفهوما حديثا لتقييم مزايا املستخدمني 

اليت تتطلب إتباع منوذج خاص يقوم على فرضيات إكتوارية مالية و دميوغرافية، تعكس نظام التقاعد املتبع و 

خصائص فئات املستخدمني املعنيني باملزايا.و مع توجه النظام احملاسيب املايل لتبين تطبيق معايري احملاسبة و االبالغ 

أصبحت احلاجة  ايل الدولية يف املمارسات احملاسبية الوطنية عموما و على مزايا املستخدمني خصوصا، فإنّ امل

فهي علوم حديثة تقوم على دمج  ،ُملحة اليوم لإلطالع على العلوم اإلكتوارية ومعرفة تطبيقاهتا يف هذا اجلانب

و املالية و القانون، و ترتكز على مبادئ  علوم أساسية أخرى كالرياضيات و اإلحصاء و اإلحتماالتمفاهيم 

أساسية أمهها احلماية املالية و التصنيف و التحفظ و التعامل مع املتغريات العشوائية والقيمة الزمنية للنقود، و ال 

 جماالت إقتصادية أخرى كالتأمينات التجاريةى احملاسبة فقط، بل تتعداها إىل تقتصر تطبيقات العلوم اإلكتوارية عل

عترب مهد ظهور هذا الفرع من العلوم، أين يتم هبا تقدير األقساط التأمينية الذي يُ  و باألخص التأمني على احلياة 

و  جداول إكتوارية ُمعّدة خصيصا هلذا الغرض،الت حياة األفراد باإلستناد إىل مع إحتما و تقدير جودهتا تناسباً 

ُتطبق يف مالية املؤسسة إذ تسمح بتقدير املخاطر املالية و خماطر اإلستغالل و املفاضلة بني املشاريع اإلستثمارية 

طبق العلوم املتغري العشوائي املتمثل يف تدفقاهتا النقدية احملتملة.كما تُ  من خالل تقدير األمل الرياضي وتباين
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ت اإلجتماعية و التقاعد، فما من خدمة تأمينية إّال و َيكون تقدير اإلكتوارية بشكل واسع يف صناديق التأمينا

للدراسة اإلكتوارية، فكل من الـتأمني على حوادث العمل و األمراض املهنية و  ا مالئماإيراداهتا أو نفقاهتا موضوع

 ية.تأمني الوفاة و ضم سنوات سابقة لإلستفادة من التقاعد متثل حاالت لتطبيق التقنيات اإلكتوار 

توظيف مفاهيم العلوم اإلكتوارية يظهر جليا عند التطرق ملوضوع مزايا املستخدمني  و يف جمال احملاسبة، فإنّ      

، و يف صنف مزايا طويلة األجل 19يف صنف مزايا ما بعد �اية اخلدمة حسب تصنيف املعيار احملاسيب الدويل

ؤسسة اإلقتصادية فيما يتعلق بتقدير هذه املزايا اليت َتصبح م حلوال للمحسب النظام احملاسيب املايل، فهي تُقدِّ 

 األخريةُمستحَقة للمستخدمني يف تاريخ خروجهم للتقاعد، و تتطلب منها تشكيل مؤونة ملواجهتها، إذ تُقدر هذه 

ا، و وفق منوذج خاص يقوم على فرضيات إكتوارية مالية و دميوغرافية ختص فئة املستخدمني املستفيدين من املزاي

 تواجدمعدل دوران املستخدمني، إحتمال تتمثل أهم هذه الفرضيات يف األجر املرجعي، معدل تطور األجور، 

األقدمية احلالية و القصوى لكل ه و معدل التحيني، إضافة إىل تقاعداملستخدم املعين يف املؤسسة يف تاريخ 

يف اجملاالت  من تطبيقات مبادئ العلوم االكتوارية ستفادتاسبة كفرع من العلوم االقتصادية إفاحمل مستخدم معين.

بفكرة  خرى، ففكرة تقييم مزايا املستخدمني ما بعد �اية اخلدمة (مؤونة الذهاب ااتقاعد) تُعترب شبيهة جداً األ

 تقدير ضم سنوات سابقة بطريقة املنافع احملددة املطبقة يف صندوق التأمينات اإلجتماعية لغري األجراء. 

) أربعة أصناف، تتمثل يف املزايا 04إىل  أربعة( 19ُتصنف مزايا املستخدمني وفق املعيار احملاسيب الدويلو      

جملس معايري  قصرية األجل و مزايا �اية العقد و مزايا أخرى طويلة األجل و مزايا ما بعد �اية اخلدمة، و أنّ 

ا هما يف صنف واحد هو صنف مزايا طويلة األجل.أمّ مِّ احملاسبة الدولية يتجه حنو توحيد الصنفني األخريين و ضَ 

أصناف هي املزايا قصرية األجل و مزايا �اية العقد  )03النظام احملاسيب املايل فُيصنف مزايا املستخدمني يف ثالثة(

تقاربني و هذا ما جيعل املرجعني احملاسبيني م و املزايا  طويلة األجل. 11-90إقرارها مبوجب قانون العمل اليت متّ 

االختالف بينهما َيكُمن يف إدراج منحة الذهاب للتقاعد ضمن صنف مزايا ما بعد  يف هذا املوضوع،  غري أنّ 

نظام احملاسيب ال ، و إدراجها ضمن املزايا طويلة األجل من طرف19�اية اخلدمة من طرف املعيار احملاسيب الدويل

ُيسجل هذه الفوارق  19الكتوارية، إذ جند املعيار احملاسيب الدويلاإلختالف يف معاجلة الفوارق ا املايل، إضافة إىل

بعد ما مت ختليه كلية عن  sorie حسب طريقة )AERG(مباشرة و كلية ضمن العناصر األخرى للنتيجة اإلمجالية

أما النظام احملاسيب املايل فال يزال يطبق طريقة   ،2013جانفيبداية من أول  و ذلك )corridor(طريقة كوريدور

لمدة املتوسطة املتبقية يف أقصر مدة ممكنة مع شرط عدم جتاوزها لكتوارية قبل بإمتصاص الفوارق اإل كوريدور و ي
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طريقة كوريدور  فإنّ  19فحسب النسخة األخرية للمعيار احملاسيب الدويل ،)DMRCA(من نشاط املستخدمني

و ال تسمح بتقدمي معلومات موحدة عن مزايا املستخدمني من طرف  ،يف تطبيقها و يف فهمهاعقدة تُعترب مُ 

طار التصوري ملعايري احملاسبة الدولية اليت تقتضي أن تكون و هذا ما إعتربه كثريون غري متوافق مع اإل املؤسسات

 sorieا طريقة مّ أال يتم تسجيلها حماسبيا،  كتواريةجزءا هاما من الفوارق اإل  املعلومة املالية سهلة الفهم، وأنّ 

عن مبعلومات فتعترب أسهل و متنح إمكانية معاجلة موحدة للفوارق اإلكتوارية مما يسمح بإفادة قارئي القوائم املالية 

جممل آداء املؤسسة من خالل الفصل بني آداءها التشغيلي الذي تعكسه النتيجة الصافية، و آدائها املتأيت من 

 تكاليف التقاعد األساسية و تظهر وفقها الذي تعكسه العناصر األخرى للنتيجة اإلمجالية. أخرى خارجية واملع

 تشكيل مؤونة الذهاب للتقاعد، تتجزأ بني تكلفة مالية و تكلفة خدمة حالية.  عناملؤسسة اليت تتحملها 

د خلصت )، فقsc-segور الغزالن(و يف دراستنا التطبيقية على مزايا املستخدمني يف شركة اإلمسنت بس    

ر و على األج املستخدمني يستفيدون من مزايا خمتلفة، تتنوع بني مزايا قصرية األجل تشتمل أساساً  أنّ الدراسة إىل 

و تعويض  النتائج الصافية للشركة خالل الدورة املعنية،قدير غالفها املايل بالنسبة إىل نتفاع اليت يتم تمنحة اإل

�اية العقد اليت تشري  العطلة السنوية اليت حتتسب كجزء من عدد األشهر املعمولة خالل الفرتة املرجعية، و مزايا

) 03تفاقية اجلماعية للشركة، و تـُقِّر حبق املستخدم املسرح يف احلصول على تعويض تسريح يعادل ثالثة(اليها اإل

العطل السنوية املدفوعة، تدفع له يف الشهر الذي يتم فيه تسرحيه  أشهر من أجره األخري و منحة تعويضية عن

 ردَ قَ ، و مزايا طويلة األجل تتمثل بصفة خاصة يف منحة الذهاب للتقاعد، اليت تشكل هلا مؤونة خاصة هبا تُـ فعًال 

 هي: الرياضية لنموذج صيغته على فرضيات إكتوارية مالية و دميوغرافية وفقاً  بناءاً 

IDRi =Mi ×SRi (1+t )n × tf × psi × (1+i)-n × Aa / At .  

 شهر املمنوحة) اليت تعين عدد األMالشركة يف قيمة املزايا( تتمثل أهم فرضيات النموذج املطبق يف    

)، معدل التحيني %5، األجر املرجعي الذي ميثله أجر منصب املستخدم املعين، ُمعدل تطور األجور(للمستخدم

)، إضافة إىل  ُمعدل الوفاء و ُمعدل التواجد و األقدمية احلالية و %1معدل دوران املستخدمني ( )،5%(

ة أكرب العناصر تأثريا يف قيمة املؤونة املشكلة ملواجه وُيالحظ أنّ  الُقصوى اليت يتم حتديدها لكل ُمستخدم.

 عدد األشهر املمنوحة كمزايا للمستخدمنيالتقاعد هي مستوى األجر املرجعي و إلتزامات ذهاب املستخدمني إىل 

غ الَ بَ التقاعد مُ  حِ نَ و عليه جيب احلذر عند حتديد هذه العناصر و املوافقة عليها حىت ال تكون قيم مِ  و اخلربة املهنية.

 فيها و جتعل خزينة املؤسسة يف وضعية غري مرحية. 
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 النتائج و التوصيات-

 .إستخراج النتائج و إقرتاح التوصيات اآلتية نامن خالل هذه الدراسة للموضوع، ميكن    

 النتائج-1

 .أهم نتائج هذه الدراسة فيما يلي ميكن أن نُلخص بحث،ساسية للمن خالل الفصول األ     

يف الوقت الراهن تشهد توجها حنو زيادة اإلهتمام مبوردها البشري من خالل إقرار  املؤسسات اإلقتصادية أنّ -

جمموعة من املزايا و الرتكيز على أساليب حتفيزه يف احلاضر و العناية مبستقبله املايل و اإلجتماعي و الصحي يف 

 مرحلة ما بعد التشغيل.

تُعترب ُمهمة يف دراسة املسائل اإلقتصادية اليت هتم بعض اهليئات و املؤسسات كصناديق  العلوم اإلكتوارية أنّ -

أخرى   التأمينات اإلجتماعية و شركات الـتأمني و املؤسسات اإلقتصاديةـ فهي ترتكز على توظيف مفاهيم علوم

 حتماالت و املالية.كالرياضيات و االحصاء و اإل

سة اإلكتوارية من خالل إعتماد النموذج اإلكتواري يف تقييم بعض بنود القوائم احملاسبة إستفادت من الدرا أنّ  -

، و املالية مثل مؤونة الذهاب للتقاعد يف املؤسسات اإلقتصادية و املؤونات التقنية يف شركات التأمينات التجارية

 م اإلكتوارية و معرفة تطبيقاهتا. قي احلسابات من اإلملام مببادئ العلو قِ دَ هذا يستدعي من املمارسني احملاسبني و مُ 

و تضم ثالثة فقط حسب النظام  19مزايا املستخدمني تضم أربعة أصناف حسب املعيار احملاسيب الدويل أنّ -

احملاسيب املايل، و أن هناك إختالف بني املرجعني احملاسبيني فيما يتعلق مبعاجلة الفوارق اإلكتوارية ملزايا ما بعد �اية 

األخرية ُتسجل كلية و مباشرة ضمن عناصر أخرى للنتيجة االمجالية حسب املعيار احملاسيب  اخلدمة، فهذه

ختلى  19و ُتسجل وفق طريقة كوريدور حسب النظام احملاسيب املايل، علما أن املعيار احملاسيب الدويل 19الدويل

ات وفقها معلومات مالئمة عن طريقة كوريدور �ائيا و يعتربها صعبة للفهم و التطبيق و ال تقدم املؤسس

 ملستخدمي القوائم املالية الختاذ قراراهتم املناسبة.

شركة اإلمسنت بسور الغزالن ُتطبق منوذجا إكتواريا لتقدير مزايا مستخدميها ما بعد �اية اخلدمة( مؤونة  أنّ -

 الذهاب للتقاعد) بناًءا على فرضيات مالية و دميوغرافية داخلية و خارجية.
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يل مؤونة الذهاب للتقاعد خالل دورة مالية معينة و دفع منحتها  ملن خرجوا اىل التقاعد هلما تأثري على تشك أنّ -

بعض املؤشرات املالية للمؤسسة املعنية، فهي تؤثر على نسبة التمويل الدائم للمؤسسة و على نسبة السيولة و على 

 نتيجة املؤسسة النهائية.

 التوصيات-2

 .يتاليت ميكننا إقرتاحها يف اآلصيات تتلخص التو      

عتناء باملورد البشري يف املؤسسات عامة و يف املؤسسة االقتصادية خاصة، فهو أساس إستغالل اإلضرورة -

و اإلعتناء باملختص  إمكانياهتا املتاحة و جناح أنشطتها  بالكفاءة و الفعالية املطلوبتني و ضمان إستمراريتها.

كتوارية الالزمة على املواضيع اليت ية يف بناء النماذج الكمية و يف إجراء الدراسة اإل فمكانته تعترب أساس كتوارياإل 

 ذلك و يف تقدير خمتلف املخاطر اليت هتدد املؤسسة. تتناسب مع

ع إيالء إهتمامًا للعلوم اإلكتوارية من خالل السعي لتدريسها يف ختصصات العلوم اإلقتصادية، و التعاون م-

خمتلف اجلهات األخرى كشركات التأمينات و صناديق الضمان اإلجتماعي لتطبيقها ميدانيا، و اإلستفادة منها يف 

 إقرتاح احللول للمشاكل اليت تعاين منها اهليئات و املؤسسات اليت تتعامل مع غريها يف ظروف عدم التأكد.

طريقة تقييمه ملؤونة الذهاب  سيب املايل كان إستمدَّ ن النظام احملاعلق مبحاسبة مزايا املستخدمني، فإفيما يت -

ى عن طريقة كوريدور يف معاجلة الفوارق االكتوارية و هذا األخري ختلّ  ، و أنّ 19للتقاعد من املعيار احملاسيب الدويل

ه من األفضل أن يـَُقر يف النظام احملاسيب نّ بدال عتهاـ فإ sorieو إقرتح طريقة  2013ذلك إبتداًءا من أول جانفي

ة يف املؤسسات كتواريح طريقة معاجلة موحدة للفوارق اإل بذلك يتم طر  و أيضا، sorieاملايل بإتباع طريقة 

 قتصادية اجلزائرية ويف املؤسسات اليت هلا شراكة مع األجانب، وتوحيد طريقة عرض معلوماهتا ملن يهمهم األمر. اإل

ملؤسسات اإلقتصادية يف عرض املعلومات املتعلقة مبزايا املستخدمني خاصة تلك املتعلقة مبزايا ما ضرورة توسع ا-

املعتمدة مع بعد �اية اخلدمة، و عرض حساسية قيمة اإللتزام للتغري يف قيم الفرضيات املالية أو الدميوغرافية 

عن تلك املستمدة من  ضاً وَ طاع نشاطها عِ ىل الفرضيات الداخلية اخلاصة باملؤسسة أو قاحلرص على اإلستناد إ

 أقرب إىل الواقع. مؤونة الذهاب للتقاعد تقديرخارج قطاعها حىت تكون عملية من خارج املؤسسة أو 
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 آفاق الدراسة-

ذات عالقة بالدراسات اإلكتوارية  يراها حيث ،هتمام بدراسة املواضيع التاليةإىل اإلمستقبًال ع الباحث يتطل     

 و هي: و مبجاالت أخرى، وباحملاسبة و باملالية،

 دور الدراسات اإلكتوارية يف احلفاظ على التوازنات املالية لصناديق التأمينات اإلجتماعية.-

 التقنية.تقدير بند املؤونات من خالل  مسامهة الدراسات اإلكتوارية يف رحبية شركات التأمني التجاري-

 .تفعيل السياسة الصحيةلأسلوب لرتشيد النفقات و -القطاع الصحي مؤسسات يفكتوارية تطبيقات الدراسة اإل -

 ). CNRيف الصندوق الوطين للتقاعد( 26تقييم مدى تطبيق املعيار احملاسيب الدويل-
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 .2015لسنة  )sc-seg( صول لميزانية شركة االسمنت بسور الغزالنألاجانب  :01الملحق رقم-
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 .2015لسنة  )sc-seg(: جانب الخصوم لميزانية شركة االسمنت بسور الغزالن02الملحق رقم-
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 ).sc-seg( : كشف راتب أحد مستخدمي شركة االسمنت بسور الغزالن03الملحق رقم-
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 03تابع للملحق رقم-
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 2015-2014: مبلغ منحة التقاعد ضمن األعباء اإلجمالية للمستخدمين بين 04الملحق رقم-
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 )sc-seg( الغزالن: حساب منحة العطلة السنوية لمستخدم في شركة االسمنت بسور 05الملحق رقم-
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 2015-2014لسنة 

 

 

 

 

 ).sc-seg: جدول المؤونات في شركة االسمنت بسور الغزالن (06الملحق رقم-
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 ) لمستخدمي شركة االسمنت بسور الغزالنP. d’interressement:منحة االنتفاع (07الملحق رقم-
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)sc-seg( 2015و تسجبلها المحاسبي في سنة. 

 

 

 

 

 

 في شركة 2015فصاح في الملحق عن مؤونة الذهاب للتقاعد لسنة اإل :08الملحق رقم-
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 )sc-seg(االسمنت بسور الغزالن

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 .2015بسنة )sc-seg(سمنت بسور الغزالن: مكافأة المسيرين في شركة اإل09مالملحق رق-
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 .2015-2012للفترة )sc-seg(سمنت بسور الغزالنشركة اإلنتاج التقديري و الفعلي في : اإل10الملحق رقم-
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 .2015في)sc-seg(سمنت بسور الغزالنفي شركة اإل : حركة المستخدمين و معدل الدوران11الملحق رقم-
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سمنت في شركة اإل 2015صول المتولدة من مؤونة الذهاب للتقاعد لسنة: مبلغ الضرائب المؤجلة أ12حق رقمالمل -

)sc-seg(بسور الغزالن
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 )sc-seg(: عدد حوادث العمل و دوريتها و درجة خطورتها في شركة االسمنت بسور الغزالن13الملحق رقم-
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 .)sc-seg(:جزء من جدول الضريبة على الدخل اإلجمالي المطبيق بشركة االسمنت بسور الغزالن14الملحق رقم-
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) ملستخدمي شركة االمسنت IDRالصفحتني االوىل و االخرية من جدول تقدير مؤونة الذهاب للتقاعد(:15الملحق رقم-

 .2015لسنة  )sc-seg(بسور الغزالن
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 ).sc-segمسنت بسور الغزالن(ة اإللشرك 2015جدول حسابات النتائج سنة: 16الملحق رقم
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 ).sc-segالغزالن(مسنت بسور اهليكل التنظيمي لشركة اإل:17الملحق رقم -
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