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 تمهيد  .1

لقد صاحب التطور الذي شاهده العالم تطور على مستوى حجم و نشاطات املؤسسات االقتصادية، 

فانتقلت من كونها مؤسسات صغيرة ذات معامالت بسيطة إلى مؤسسات كبيرة تنفصل امللكية فيها عن 

 التسيير.

ة أهمية بالغة داخل املؤسسة بحيث تشمل القوائم املالية إن هذا التطور االقتصادي جعل للقوائم املالي

وملحقاتها على كافة املعلومات املحاسبية التي تمكن مستخدمي هذه القوائم من االعتقاد بأنها تمثل بعدالة 

املركز املالي ، ونتائج األعمال للمؤسسة ، كما تجعل مستخدميها يثق بأنها تتضمن معلومات تساعده في تقييم 

و يتمحور موضوع بحثنا حول جودة القوائم  . املؤسسة التي يرغب في اتخاذ قرار استثماري في شأنها أداء

يعمل التنظيم املحاسبي على في تطوير جودة هذا األخير، حيث  التنظيم املحاسبياملالية و مدى مساهمة 

تسجيل املعلومات والتعامالت تطبيق نفس القواعد واملبادئ األساسية املتبعة في سائر املؤسسات، من أجل 

، بهدف حماية أصول املؤسسة و املالية في الدفاتر والسجالت املحاسبية واملالية بغية إعداد القوائم املالية

 .ذه املوارد و توفير املعلومات املحاسبية بالدقة املطلوبة كاتها قصد تحقيق كفاءة استخدام هممتل

 االشكالية: .2

داخل املؤسسة من شأنه أن يوفر قوائم مالية ذات جودة عالية وعلى ضوء ما فبوجود تنظيم محاسبي فعال 

 تقدم فان اإلشكالية الرئيسية املطروحة في هذه الدراسة هي:

 ما مدى تأثير التنظيم املحاسبي في تحسين جودة القوائم املالية ؟

 طرح التساؤالت الفرعية التالية :وملعالجة اإلشكالية العامة يمكننا 

 كيف يتم تطبيق التنظيم املحاسبي في املؤسسة االقتصادية الجزائرية؟   -أ

 هل للتنظيم املحاسبي وفق النظام املحاسبي املالي دور في تحسين جودة القوائم املالية؟ ب_ 

هل كل املؤسسات االقتصادية الجزائرية تعمل على تطبيق القوائم املالية كاملة على حسب ما ورد في ج_ 

 اسبي املالي؟النظام املح

 لإلجابة على التساؤالت قمنا بعرض الفرضيات التالية: الفرضيات:  .3

التنظيم املحاسبي في املؤسسة االقتصادية الجزائرية على تطبيق القانون التجاري في تنظيم الدفاتر  يعتمد  -أ

 الية .املحاسبية وعلى تطبيق النظام املحاسبي املالي في تنظيم املحاسبة وإعداد القوائم امل

من الطبيعي أن يكون للتنظيم املحاسبي وفق النظام املحاسبي املالي دورا ايجابيا في تحسين جودة   -ب

 القوائم املالية .
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مؤسسة اقتصادية تمسك القانون التجاري ملزمة بإعداد جميع القوائم املالية املنصوص عليها في  كل -ج

 النظام املحاسبي املالي.

 تتمثل مبررات اختيارنا للبحت في هذا املوضوع فيما يلي:   مبررات اختيار املوضوع: .4

 ا. قلة البحوث الخاصة بدراسة مثل هذه املواضيع نظريا وتطبيقيا في جامعتن 

 .ملعرفة ما هو األثر الجيد في التنظيم املحاسبي حتى يجعل القوائم املالية ذات مصداقية 

 . ملعرفة هل يساعد التنظيم املحاسبي بشكل كبير على إعداد القوائم املالية 

 . امليل الى دراسة املواضيع املحاسبية واالهتمام بها 

التنظيم املحاسبي في تحسين جودة القوائم املالية  تتجلى أهمية دراسة موضوع دور أهمية املوضوع:  .5

 فيما يلي: 

ان موضوع التنظيم املحاسبي في املؤسسة هو من املواضيع الهامة في املحاسبة إذ أن التنظيم  -

املحاسبي هو الذي يمكن املؤسسة من إعداد نظامها املحاسبي وقوائمها بسهولة في نهاية السنة 

 املالية.

املحاسبي بكل مفاهيمه ومقاوماته وطرقه هو أساس العمل املحاسبي في املؤسسة ألنه أن التنظيم  -

شامل ملفاهيم محاسبية أساسية سواء املتعلقة بالقيد املحاسبي أو الدورة املحاسبية أو الدفاتر 

 واملستندات املحاسبية .

جزائرية على ضوء كما تكمن أهمية دراسة موضوع التنظيم املحاسبي في املؤسسة االقتصادية ال -

النظام املحاسبي املالي في أن النظام املحاسبي املالي بدأ تطبيقه حديثا في هذه املؤسسات مما أدى 

بعموم املمارسين للمهنة واملهتمين بما إلى طرح عدة تساؤالت فيما يتعلق بأهمية تطبيق هذا النظام 

هذه املؤسسات و تحسين وضعيتها ومدى إمكانية نجاح تطبيقه وعن دوره في تنظيم املحاسبة في 

  . فتأتي دراستنا النظرية والتطبيقية لهذا املوضوع لإلجابة على هذه التساؤالت

نهدف من خالل بحتنا هذا أساسا إلى معرفة كيف يتم التنظيم املحاسبي في  أهداف الدراسة:  .6

بتقسيمه إلى أهداف املؤسسة ودوره على القوائم املالية، ومن أجل الوصول إلى هذا الهدف قمنا 

 جزئية: 

 .إظهار ماهية التنظيم املحاسبي ومقاوماته 

  الخطوات التي تعمل بها املؤسسات الجزائرية في التنظيم الحاسبي حتى تكون أمام قوائم مالية

 جيدة.

 . معرفة أو قياس مدى إمكانية نجاح تطبيق النظام املحاسبي في املؤسسة االقتصادية 
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 : حدود الدراسة .7

 تم إجراء الدراسة التطبيقية في مؤسسة ملبنة الساحل إلنتاج الحليب الحدود املكانية :

 ومشتقاته.

 أشهر .3:  دامت فترة الدراسة في املؤسسة الحدود الزمنية 

 املنهج املتبع واألدوات املستخدمة:  .8

طبيعة املوضوع، من أجل دراسة اإلشكالية املطروحة  ومحاولة اإلجابة عليها ونظرا لاملنهج املتبع: 

فإن البحت يركز على املنهج الوصفي والذي يعتمد على عدة أساليب في املعالجة، كاالستقراء، 

 القوانين والتشريعات املتعلقة باملجال االقتصادي والتنظيمي .

 : أما الوسائل والتقنيات التي اعتمدنا عليها فهي األدوات املستخدمة

 الكتب، امللتقيات، الجريدة الرسمية، املذكرات السابقة ومختلف الوثائق: من الجانب النظري          

 الصادرة من هيئات معنية لها عالقة باملوضوع باإلضافة إلى بعض املواقع على شبكة االنترنت. 

 املعلومات املتحصل عليها من طرف أعوان )مؤسسة الحليب ومشتقاته من الجانب التطبيقي:             

 مستغانم(.

   تقسيم الدراسة: .9

 متمثلة كالتالي  تم تحليل اإلشكالية واختبار صحة الفرضيات في إطار ثالثة فصول  

، أما مفاهيم أساسية من خالل ثالثة مباحث، األول شمل التنظيم املحاسبي الفصل األول: تناولنا فيه  -

 الفصل األول بطرق التنظيم املحاسبي. ، ثم ختمناملقومات التنظيم املحاسبياملبحث الثاني فتم تخصيصه 

، أيضا تم دراسته من خالل القوائم املالية وعالقتها بالتنظيم املحاسبيالفصل الثاني: وجاء تحت عنوان  -

، أما املبحث الثاني فكان عنوانه كما يلي عموميات حول القوائم املاليةثالثة مباحث، املبحث األول عن 

 . عالقة التنظيم املحاسبي بجودة القوائم املالية ي األخير املبحث الثالث حول ، وفمحتوى القوائم املالية 

فصل تطرقنا إلى من خالل هذا ال :"لوالية مستغانم الساحل  مللينةدراسة ميدانية  " :الفصل التطبيقي -

إلى  ن الشركة ملبنة الساحل(، التعرف على الهيكل التنظيمي ومهام كل قسم وكذاعتقديم نظرة عامة 

 و عرض قوائمها املالية .. معوقات مؤسسة الحليب بمستغانم

 :دراسةصعوبات ال .10

 من خالل معالجتنا لهذا املوضوع واجهنا بعض الصعوبات:

 .التنظيم املحاسبي( قلة املراجع والبحوث الجامعية في مجال 1

 ( مواجهة بعض الصعوبات في الدراسة امليدانية مع املسؤولين2
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 مقدمة الفصل 

يعتبر التنظيم املحاسبي من املراحل الرئيسية إلعداد القوائم املالية من خالل الدفاتر واملستندات املحاسبية 

دف نشرها وعرضها في هود الواردة في القوائم املالية باملؤسسة، حيث يتم تقييم تسجيل البنالتي تمسكها 

  .ةوموثوقصورة صادقة 

بتقسيم هذا الفصل إلى ثالث مباحث، حيت نعرض في االول  وعلى هذا األساس ولتوضيح الفكرة،قمنا

 مفاهيم أساسية فيما يخص ماهية املحاسبة والنظام املحاسبي والتنظيم املحاسبي .

ها األساس الذي يقوم عليه ناملقومات الثالثة للتنظيم املحاسبي بش يء من التفصيل, أله سنتناول فياما التاني 

رق إلى الحديث عن القيد املحاس ي, سنتناول مفاهيم أساسية البد من معرفتها التنظيم املحاسبي، وقبل التط

لفهم القيد املحاسبي و باألخص مفهوم العمليات املالية ومفهوم الحساب, ثم نتناول املقوم الثاني وهو الدورة 

حاسبية مبيتين أنواع املحاسبية مبينين مفهومها ومراحلها, ثم نتناول املقوم الثالث وهو الدفاتر واملستندات امل

 .املحاسبية الدفاتر واملستندات
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 املبحث األول:  مفاهيم أساسية 

  ماهية املحاسبة.املطلب األول : 

 تعريف املحاسبة 

لقد عرف املعهد األمريكي للمحاسبين القانونيين املحاسبة بأنها عملية تسجيل وتصنيف وتلخيص العمليات 

 1التجارية ذات األثر املالي إضافة الستخالص النتائج املالية وتفسير هذه النتائج وتحليلها

ل أو الهيكل لدى تعتبر من تقنيات التسيير املوحد، التي تتم بضبط وقياس الحركات الخاصة باإلستغال

 2مؤسسة والناتجة سواء إثر النشاط الداخلي أو العالقات مع الخارج إعتمادا على طريقة فنية في التسجيل

هي إصالح مالي موجه لتقديم العديد من املعلومات الرقمية طبقا لالعتبارات القانونية و األحداث ذات الطابع 

 .3كل تسجيل و تبويب وتلخيص النشاط املالي االقتصادي من خالل الحسابات التي تقدم على ش

 أنواع املحاسبة 

من السمات الرئيسية للمحاسبة أنها تتطور باستمرار في االتجاه الذي يزيد من فعالية الخدمات التي توفرها 

 للمجتمع في مجاالت مختلفة، مما أدى إلى ظهور أنواع عديدة منها:

هتم بتحليل و تسجيل وتبويب وتصنيف العمليات تا : أول فروع املحاسبة ظهور املحاسبة املالية -1

 4القوائم املالية وفقا ملعايير القياس املحاسبي. وإعداداملالية التي تحدث خالل الفترة املحاسبية 

املحاسبة تحليلية ضرورية من الناحية التقنية ملعرفة مكونات كلفة اإلنتاج املحاسبة التحليلية:  -2

ملباشرة والغير املباشرة والتكاليف الثابتة واملتغيرة التي ساهمت في وتكلفته وتوزيعه واملصاريف ا

 إعداد هذا املنتج ولهذا الغرض سمیت بمحاسبة التكاليف.

عليها التي تستعمل في  املحاسبة العامة هي مجموعة من املبادئ والقواعد املتعارف املحاسبة العامة: -3

وتبويب وتحليل العمليات املالية والتبادالت التجارية ذات القيمة النقدية في السجالت  تسجيل

 املحاسبية لغرض تحديد نتائج عمليات الوحدة االقتصادية خالل فترة مالية معينة.

وتعني عرض البيانات املحاسبية الالزمة ألغراض تحديد الريح الضريبي وفق  املحاسبة الضريبية: -4

أحكام القوانين الضريبية, وعلی محاسب الضرائب أن يلم إملاما كافيا بقوانين الضريبة وبجميع 

 التعليمات والتفسيرات الخاصة بتلك القوانين محاسبيا وضرائبيا"

اسبة بالتجارة العاملية التي تقوم بها املنشآت التجارية في يهتم هذا النوع من املح املحاسبة الدولية: -5

 الجيد بأنظمة الجمارك وقوانينها األسواق العاملية، ولذا فإن على املهتمين بهذا الحقل اإلملام

 . 5ةواملالية والضريبيوالتشريعات التجارية 

                                                           
1
 02        :، ص 2002ات الجامعیة، الجزائر، ، دیوان المطبوعتقنيات المحاسبة حسب المخطط المحاسبي الوطنيسعدان شبایکی ،   

2
 09 :،ص  2003، دیوان المطبوعات الجامعیة، الجزائر، الطبعة الثانیة، ، المبادئ األساسية للمحاسبة العامةخالص صافي صالح  

3
   14 -11:ص ، ص.بو یعقوب عبد الكریم , مرجع سبق ذكره  

4
 .18، ص :2000جزء األول، دار الصفاء للنشر والتوزیع، الطبعة األولى، األردن،  ،مبادئ المحاسبة وتطبيقاتهارضوان محمد العناتي،   
5
 .19 :, ص1999الجزء األول، دار الفكر للطباعة والنشر والتوزیع، عمان,  ،مبادئ المحاسبةأبوعاصي، حمزة بشیر  
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تؤمن املعلومات الالزمة ألغراض التخطيط والرقابة عن طريق إعداد التقارير  املحاسبة اإلدارية: -6

 .6املحاسبة لألغراض الداخلية 

 مبادئ املحاسبة 

هناك عدد هائل من املبادئ املحاسبية غير أن بعض هذه املبادئ معترف بها عامليا وصالحة لكل زمان ومكان 

 :7منها  ونذكر

مدة هي املدة املتعلقة بنوعية  نىستمر في نشاطها ملدة معينة وكأدؤسسة تاستمرارية النشاط: أي أن امل -1

 املشروع الذي انشات من اجله.

تحقق اإليراد: طبقا لهذا املبدأ في املحاسبة ينبغي تقييم األصول بتكلفتها حتى تتحقق زيادة في قيمة  مبدأ-2

 األصول عند إتمام عملية البيع

ة آثار املعامالت و غيرها من األحداث على أساس محاسبة االلتزام عند حدوث محاسبة االلتزام : تتم محاسب-3

 هذه املعامالت أو األحداث و تعرض في الكشوف املالية للسنوات املالية التي ترتبط بها.

اإليرادات بالنفقات: حسب هذا املبدأ ال يسجل أي إيراد إال إذا سجلت كل املصاريف املتعلقة  مبدأ مقابلة-4

 به والعكس صحيح 

ستغالل، بافتراض متابعة الكيان استمرارية االستغالل : تعد الكشوف املالية على أساس استمرارية اال  -5

ل تاریخ نشر الحسابات و التي من املمكن أن لنشاطاته في مستقبل متوقع، إال إذا طرأت أحداث أو قرارات قب

 لتوقف عن النشاط في مستقبل قریب.تسبب التصفية أو ا

مبدأ الحيطة والحذر:حسب هذا املبدأ يجب تسجيل كل الخسائر املحتملة في املستقبل وذلك عن طريق -6

 قيقيا.تكوين مؤونة )مخصص ( ملواجهة تلك الخسارة ، أما اإليراد ال يسجل إال إذا كان ح

مبدأ املوضوعية: حسب هذا املبدأ فعلى املحاسب أن يسجل كل العمليات التي تقوم بها املؤسسة سواء -7

 كان في صالحها أو ضدها أي أنه يسجل كل العمليات بكل موضوعية.

 استقاللية الدورات: تكون نتيجة كل سنة مالية مستقلة عن السنة التي تسبقها و عن السنة التي تليها. -8

 مبدأ إثبات طرق التقييم : أي أن تقيم العمليات تكون بطرق ثابتة ملختلف السنوات.-9

 مبدأ التقييم النقدي: أي كل العمليات تكون مقيمة بالنقود.-10

 املطلب الثاني : مفهوم النظام املحاسبي :

وري أن نقدم دراسة نظرا لضرورة وأهمية وجود النظام املحاسبي في جميع املؤسسات ، ارتأينا أنه من الضر 

 شاملة و معمقة لهذا النظام.

: يقصد بالنظام املحاسبي كيفية املحاسبة عن األحداث املالية  الفرع األول : تعريف النظام املحاسبي 

 : 8للمشروع ويتطلب هذا املعرفة بالعنصريين التاليين 
                                                           

6
 16:, ص 1997دار زهران للنشر والتوزیع، األردن  ،، مبادئ المحاسبةحسین القاضي، سوسن حلیوني  

7
 15:ص ,2002 بن عكنون , الجزائر , ،الجزء األول ، تقنيات المحاسبة المعمقة، هوام جمعه   
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عليها في  االتفاقهي مجموعة التقاليد أو العادات الحركية و املألوفة للمحاسبين والتي تم  األعراف : -

العملية، فمثال وضع األصول في الجانب األيمن من امليزانية ووضع الخصوم في الجانب األيسر يعتبر  املحاسبة

 اآلتية : عرفا محاسبيا في إعداد امليزانية، حيث نجد كذلك وعلى سبيل املثال األعراف

 والحذر .  االحتياطعرف  -

 عرف الثبات .  -

 عرف اإلفصاح .  -

 فهي أسس توضح لغرض القياس أو املقارنة أو التصرف أو السلوك ، ويتم وضع هذه املعايير املحاسبية : -

املعايير عن طريق سلطة ) كجمعيات مهنية ( أو عادة أو موافقة عامة كأساس أو كنموذج كما يجب أن 

 به يعتبر عمال سليما مناسبا لألداء . االحتذاءبه سلوك أو إجراء أو عمل معين حيث أن  يحتذي

 ومن املعايير ما يلي :  

 معيار املوضوعية .  -

 معيار القابلية للتطبيق  -

 . االستفادةمعيار  -. 

 الفرع الثالث : أهمية النظام املحاسبي : 

 :1تعتبر املحاسبة تقنية ضرورية للمؤسسة لألسباب التالية أهمية النظام املحاسبي : -1

، والتعريف بقواعد االقتصاديالتوحيد الوظيفي ) املظهر القانوني( والتوحيد  : توحيد البيانات : 1 - 1

، هو ضروري للمؤسسة و كذلك االقتصاديةالوحدة من ناحية التسجيل والترتيب و تلخيص البيانات 

 الوطني . االقتصاد

فاملحاسبة تزود اإلدارة بالبيانات، فاسحة لها املال ملراقبة التصريحات  : حساب الوعاء الضريبي : 2 - 1

 الضريبية التي أعدت من قبلها ) املؤسسة (.

فلهم حق اإلطالع على محاسبة املؤسسة ، وذلك من خالل الهيئات املالية أو حماية عمال املحاسبة : :3  -1

، بجمعية عمال الوحدة للمؤسسة، مساهمة العمال في أرباح املؤسسة وذلك حسب ماهي معرفة  االقتصادية

 . للعمال االشتراكيفي ميثاق التسيير 

 (: حماية املتعاملين مع املؤسسة ) الزبائن ، البنوك ، املوردين:  1 - 4

على وضعية املؤسسة ، فعلى سبيل املثال البد على املؤسسة أن تودع لدى الهيئات  لهم الحق في اإلطالع

 . املالية الوضعيات املحاسبية في حالة ما إذا فكرت في الحصول على قرض

 (:: إن مسك املحاسبة ) التسجيل للعمليات حسب تواریخ حدوثهاالقضاء  :1 – 5
                                                                                                                                                                                     

8
 .15:، ص 1993ب الجامعة ، إسكندریة : ، مؤسسة شبا وأسس المراجعة علما وعمال مبادئعبد الفتاح الصحن ،    

1
، 2002، الجزء األول ، دیوان المطبوعات الجامعیة ، الجزائر ،  تقنيات المحاسبة المعمقة وفق المخطط الوطني المحاسبيهوام جمعة ،   

  10-9ص:ص.
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 : من القانون التجاري الجزائري  12ر، وذلك حسب نص املادة يكون دليل إثبات في حالة وقوع نزاع بين التجا

الدفاتر التجارية التي تمسك بشكل مضبوط يمكن أن نستخدم من قبل القاض ي كدليل بين التجار <<

 .>>للعمليات التجارية

 : والباحثينبالنسبة للدارسين  : 1 - 6

التي تعدها املحاسبة بمثابة مصادر أساسية يستفاد منها عند القيام  واالقتصاديةتعتبر املعلومات املالية 

 2واملالية االقتصاديةبالبحوث 

 . RN تساعد املحاسبة الدولة في حساب الدخل الوطني بالنسبة للدولة : : 1 - 7

  : تنظيم املحاسبة وفق النظام املحاسبي املاليثالثاملطلب ال

 األول: مفهوم التنظيم املحاسبي الفرع

يتمثل التنظيم املحاسبي في مجموعة الدفاتر والسجالت التي تستخدمها املؤسسة وفي الطريقة املحاسبية التي 

تتبعها، والتي تناسب طبيعة عملياتها ونشاطها، كما يشمل التنظيم املحاسبي الوسائل املتبعة في العمل 

 1يدوية أو آلية أو كليهما.املحاسبي سوءا كانت هذه الوسائل 

يقصد بالتنظيم املحاسبي مجموعة الدفاتر املحاسبية من دفاتر يومية عامة ودفاتر أستاذ عام التي تحفظ  - 

بها املؤسسة في نظامها املحاسبي، لتتمكن في نهاية السنة املالية من إعداد النظام وتحضير القوائم والتقارير 

 9.املالية بسهولة

تختلف الدفاتر املحاسبية من مؤسسة إلى أخرى بسبب االختالف في األحجام املؤسسات، فهناك املؤسسات  -

الكبيرة، الصغيرة، واملتوسطة، وأيضا بسبب االختالف في طبيعة األعمال واألنشطة، فهناك املؤسسات 

 التجارية والصناعية والخدمية . 

ة الجرد ( التي تنص عليها املادقانونية ) اليومية العامة دفاتر كما يعرف التنظيم املحاسبي مسك الدفاتر ال -

 من القانون التجاري.  10/11/12

املتعلق بالنظام املحاسبي املالي عن تنظيم املحاسبة حيث عرفت في اإلطار  07/  11كما جاء في قرار  -

ة واألصول والخصوم و األموال التصوري للنظام املحاسبي املالي ) مجال تطبيق املبادئ واالتفاقات املحاسب

الخاصة والنواتج واألعباء التي تحدد إطار تصوري للمحاسبة عن طريق تنظيم املحاسبة، حيث حدد املواد 

 من تنظيم املحاسبة وأهم ما جاء فيها: 07 / 10من قانون  24إلى  10من 

يجب إن تستوفي املحاسبة االلتزامات واالنتظام املصداقية والشفافية املرتبطة بعملية مسك املعلومات  - 

 املحاسبية .

 تمسك املحاسبة بالعملة الوطنية ؛ -

 تحرر الكيانات املحاسبية حسب القيد املزدوج ؛  -

                                                           
2
 . 13 :ص ،1998، دیوان المطبوعات الجامعیة ، الجزائر ، المحاسبة العامة نصور عبد الكریم ،  
1
  :45، ص2009،، الطبعة األولى، دار الرایة للنشر والتوزیع، عمان النظريات المحاسبية سید عطا هللا، 
9
، الجزء األول، الطبعة األولى، اإلصدار األول القياس المحاسبياألسس العملية والعملية في ،  ، مبادئ المحاسبية الماليةهادي رضا الصفار  

 .131- 132 .ص:ص ،2006دار الثقافة للنشر والتوزیع، عمان 
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 تمسك املحاسبة يدويا أو عن طريق أنظمة اإلعالم االلى؛  -

سنوات ابتداء  10الدفاتر املحاسبية أو الدعامات التي يقوم مقامها وكذلك الوثائق الثبوتية ملدة تحتفظ  -

 من تاريخ إقفال كل سنة مالية.

 الفرع الثاني: التنظيم املحكم للتنظيم املحاسبي 

تحقق لتنظيم املحاسبة يجب أن تكون مصداقية املحاسبة مبنية على التنظيم املحكم والرقابة الفعالة، ل

تلبي املحاسبة التزام الدقة  رام مبدأ الحيطة والحذر، البد أناألهداف املرجوة من املحاسبة وفي إطار احت

واملصداقية والشفافية أثناء املسك وعند إجراء الرقابة، وتعد تقديم القوائم وكذا تبليغ املعلومة املعالجة . 

يب في الوثائق التي تشكل القوائم املالية ، فاملؤسسة كما يجب اإلشارة إلى العملة املستعملة وعملية التقر 

تحدد موقع التنفيذ لنظام اإلجراءات الضرورية التي تجعل موقع التنفيذ لنظام محاسبي يسمح لها من إجراء 

الرقابة الداخلية والخارجية ، كذلك من أجل ضمان فهم ومراقبة النظام معالجة املعلومة املحاسبية البد من 

 يصف باإلجراءات و التنظيم املحاسبي. توفيق فعال وجود نظام

فأصول وخصوم الوحدة يجب أن يخضعوا مرة على األقل سنويا لعملية الجرد العيني الكمي، والقيم انطالقا 

 من الرقابة املادية واإلحصائية للوثائق الثبوتية. 

 الفرع الثالث: ثبات التسجيالت في التنظيم املحاسبي

مصداقية املعلومات املحاسبية تتطلب منع التغيرات في التسجيالت طبعا للقيود املحاسبية وتتم حسب 

طريقة القيد املزدوج وأي تسجيل محاسبي بين أصل ومحتوى وتحميل كل معلومة كما يحتوي أيضا على 

، التي تتطلب تنظيما ةرملبرامرجع الوثيقة التبريرية التي تسنده فكل القيود املحاسبية يجب أن تسند بالوثائق 

يمكن الرجوع إليها بكل سهولة وربطها بالقيد املحاسبي املناسب هذه اإلجراءات طبعا تجعل القيود املحاسبية 

 في مناي عن أي تغير في محتواها كما أن تثبيت التسلسل التاريخي يضمن عدم مس التسجيالت املحاسبية .

أي نظام محاسبي من خالل تطبيق مراحل الدورة املحاسبية هو  مما الشك فيه أن حجز الزاوية في تطبيق

عملي التسجيل وإثبات اإلحداث االقتصادية واملعامالت املالية في الدفاتر املحاسبية من واقع املستندات 

املحاسبية التي تشكل املصدر األساس ي للبيانات كمدخالت تليها عملية التسجيل والتبويب كعملية تشغيل 

انات فكل وحدة مطالبة بمسك دفتر اليومية دفتر األستاذ ودفتر للجرد، حيث أن دفتر اليومية يسجل لتلك البي

تتم على األصول الخصوم، األموال الخاصة، األعباء والنواتج، الوحدة وذلك بتجميع جميع  فيه الحركات التي

 من القانون التجاري. 2من القسم  9مجاميع العمليات املسجلة على األقل مرة في كل شهر املادة 

التسجيالت في دفتر اليومية يتم ترحيلها إلى دفتر األستاذ حيث يعتبر هذا اإلجراء جزءا من عملية التلخيص 

والتبويب، حيث أن دفتر الجرد يسجل فيه كل البيانات التي تخص حسابات القوائم املالية لكل فترة ، وعليه 

ئتهم إلى يوميات مساعدة حسب احتياجات الوحدة واملحاسبة فان دفتر اليومية ودفتر األستاذ سيتم تجز 

يمكن مسكها يدويا أو بواسطة نظام إعالم اآللي وفي هذه الحالة األخيرة البد من تلبية متطلبات األمان 

واملصداقية الالزمة فيها يخص حفظ املعطيات ووجود سبيل للمراجعة، وأن يتم استرجاع كل املعلومات التي 
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م املعالجة على أوراق بشرط إن تكون مفهومة، وبالنسبة للمؤسسات التي تقوم بنشر قوائمها دخلت في نظا

 املالية وفق قواعد تشريعها الوطني غير ملزمين بإعداد دفتر الجرد جراء عملية النشر.

  الفرع الرابع: اإلثبات واالحتفاظ بالوثائق املحاسبية 

وتعد على أوراق تكون كركيزة تمكن من االحتفاظ والرجوع إليها  الوثائق الثبوتية للعمليات املحاسبية تؤرخ

وقت الحاجة فالعمليات التي تكون من نفس الطبيعة، وتحقق في نفس املوقع خالل نفس اليوم يمكن 

تجميعها في نفس الوثيقة الثبوتية، حيث أن الدفاتر املحاسبية والوثائق املوجودة لدى الوحدة يحتفظ بها 

  10الوطني لتشريعملدة يحددها ا

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
10

 1 Arve puteaux (2004) normes i f rs et pme français machin (50) jean François des pobert édition du 
nord, 2002, p:146. 
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 املبحث الثاني: مقومات التنظيم املحاسبي 

 القيد املحاسبياملطلب األول: 

 Accounting Transaction Définition.. تعريف العملية املالية  1

هذه  هي تلك العملية التي تحدث في املؤسسة والتي تؤثر على طبيعة أو مبلغ أحد الحسابات املعمول ما في

 .11صحتها تثبتحاسب واملحلل املالي بتحليل العمليات املؤيدة مستندات ووثائق ثبوتية املؤسسة، إذ يقوم امل

 . مفهوم القيد للعمليات املالية: . 2

يقصد بالقيد للعمليات املالية الفكرة أو الكيفية أو اللغة التي يتم بموجبها تصور أو قياس أو ترجمة العملية 

 .سجيلها في الدفاتر، البعض يرى أن القيد هو نظام و اآلخر يراه طريقة واآلخر يراه نظريةاملالية قبل ت

إن فكرة القيد للعمليات املالية هي نظرية معناها أن أية عملية تتم داخل املؤسسية أو بين املؤسسة والغير، 

ة طالطرفين بواس ازن, ويعبر عن هذينفيها طرفين أو حانيين يؤثران على بعضهما البعض بشكل متو 

 12الحسابات وعليه سنتطرق إلى فهم الحساب قبل تناول تفاصيل القيد

 . مفهوم الحساب 3

 1يستعمل مصطلح الحساب من أجل ترجمة حدث اقتصادي إلى لغة املحاسبة

قيم التدفقات املحاسبية في  تسجيلة إذ يتم من خالله املصطلح األكثر أهمية في املحاسبيعتبر الحساب 

 .2املؤسسة

الحساب هو عبارة عن جدول مرقم مكون من عمودين أحدهما مدين واألخر دائن. يشمل الحساب معنيين 

معنى ضيق ومعي واسع، يشير مصطلح الحساب معناه الضيق إلى تصنيف املعلومات وتحديد الرصيد أما 

 3(حسابات السنويةمعناه الواسع فيشير إلى الحسابات املجمعة )ال

 Types of Accounts. أنواع الحسابات  4

  :4التصنيف األول : تصنف الحسابات إلى مايلي  1.  4
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الطبعة الرابعة، دار النسوة  ،الجزء األول أصول الحاسبة المالية ا،خداش، عید االحمر ابراهیم نور ولید زكریا حیحسام الدین مصطفى ال 

 37:ص ،2005 ،انموزیع والطاعة، عللنشر والت

12
 76 ص: ،2008، الطبعة األولى دار وائل للنشر والتوزیع، عمان، ، الشامل في مبادئ المحاسبية. د. عبد الستار الكبیسي 

 
1
 G Raimbault, comptabilité generale et analyse financière : outils de gestion, Alger : edition Eyrolles 

1990  - 1992 ,édition chihab 1994, p : 5 
2
 Nicolas Berland, comptabilité financière, cours de comptabilité approfondie, livre électronique sur 

site: www.4shared.com , date : 10/05/2019 here : 10 : 00 h, p: 13 

3
 Sans cerivan Lexique de comptabilité, 2éme édition, edition Dalloz France : 1990, page : 55 

4
 3:حسام الدین مصطفى الخداش، عبد الناصر إبراهیم نور، ولید زكریا صیام، مرجع سابق ، ص  
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سسة ؤ مع امل هذه الحسابات باألطراف املتعاملةتهتم :  Personal Accountsالحسابات الشخصية   1. 1. 4

 سواء كانت هذه األطراف متمثلة في أشخاص طبيعيين أو معنويين.

هذه الحسابات أصول وخصوم املؤسسة امللموسة : تمثل   Real Accounts الحسابات الحقيقية   2 .1 .4

 وغير امللموسة .

: وهي حسابات مصاريف املؤسسة وحسابات إيرادات  Nominal Accountsالحسابات االسمية   3. 1. 4

 املؤسسة.

 

 لثاني : تصنف الحسابات إلى مجموعات :تصنيف ا. ال 2.  4

 حسابات األصول، حسابات الخصوم، حقوق امللكية، حسابات املصاريف، حسابات اإليرادات.

 طرق القيد املحاسبية . 5

 . مفهوم طرق القيد املحاسبية 1.  5

يتم تسجيل العمليات املالية في الدفاتر املحاسبية وفقا ألسلوب القيد املحاسبي بعدة طرق تسمي طرق القيد 

 .  املحاسبية و التي يسميها بعض الكتاب نظريات القيد املحاسبية

 تتميز كل طرق القيد املحاسبي باملقومات األساسية للنظام املحاسبي إذ تشمل كل من هذه الطرق :  

 .ة الدفاتر واملستندات و ما يرتبط بها من كشوف وقوائم وسجالت مجموع -

  البعض بعضهاباإلجراءات املحاسبية وهي عبارة عن األدوات املستخدمة من أجل ربط أجزاء النظام  -

 ليحقق النظام األهداف املرجوة منه.

 نظريات القيد املحاسبي . 2 .5

 :نظرية القيد املفرد 

في السابق ملدة زمنية طويلة، أما اآلن فيستخدم على نطاق محدود جدا، يقوم  استخدم نظام القيد املفرد

هذا النظام على فكرة أساسها عدم إمكانية فصل الذمة املالية للمؤسسة عن ذمة مالكها, و بالتالي ال توجد 

شخصية مستقلة للمؤسسة, لذا يؤخذ باالعتبار عند القيد طرف واحد فقط, هو الطرف الخارجي عن 

 :1ؤسسة للعملية املالية. وأهم سمات نظام القيد القرد ماللیامل

يأخذ باالعتبار جانب واحد فقط من العملية املالية وال يأخذها كاملة عند الترجمة أو القياس لذا  -

 پسمى بالقيد وحيد الجانب 

باالعتبار جزء فقط من العمليات وهي العمليات املرتبطة بالحسابات الشخصية أي املدينون  يأخذ -

 .والدائنون وال يأخذ بعين االعتبار كافة العمليات

 ويمكن تحديد سلبيات نظام القيد املفرد بما يلي :

                                                           
1
 .81:عبد الستار الكبیسي، مرجع سابق، ص  



 نظيم المحاسبيالت                                                                         الفصل االول: 

 

14 
 

 .عدم إمكانية إنجاز الحسابات في املوعد املناسب واملحدد مما يصعب عمل املؤسسة  -  -

 .وقوع األخطاء والغش يسبب صعوبة متابعة عمليات املؤسسة بشكل سليم وصحيحة  - -

عدم توفر البيانات واملعلومات الكافية في كثير من الدول مما يجعل نظام القيد املفرد غير قادر على  - -

 .اإليفاء |باملتطلبات القانونية والتشريعية واالقتصادية واالجتماعية

 

  ج,نظرية القيد املزدو 

يمكن قيدها في السجالت, ألن هذا النظام  يثتم تحديد طرفي كل عملية تجارية حفي نظام القيد املزدوج ي

األنشطة االقتصادية. يتطلب نظام القيد املزدوج إظهار الطرفين في الدفاتر  ز اجيعتمد على مبدأ الثنائية في ان

والطرف األخر هو جهة لها عالقة وثيقة ومباشرة عند إجراء القيد املحاسبي، إذ الطرف األول هو املؤسسة 

 . باملؤسسة

 يشمل الجهات املنتفعة من املؤسسة ، وهي : : الجانب األول  .1

 . الزبائن العمالء املستثمرين -

 ئتمان.املدينين الذين يحصلون اال  - 

 .العاملين أو املنتسبين -

 .املستثمرين الحاصلين على األرباح  - 

 .الضرائب ....الخدوائر  - 

 : ويشمل الجهات املانحة للمؤسسة وهم :  . الجانب الثاني2

 .املوردون  -

 .الدائنين الذين يقدمون االئتمان -

 .املساهمين الذين يقدمون األموال - 

 اخ ۰۰۰املقرضون الذين يقدمون القروض  - 

 

 متطلبات إعداد القيد املزدوج 

أن تكون املؤسسة أحد طرفي القيد املزدوج، و الذي يمثل األثر املالي املترتب على املؤسسة ومثله بذلك أحد  - 

 . الحسابات في دفاتر املؤسسة

 .التساوي في القيمة املالية املحددة لجانبي القيد وذلك من أجل تحقيق التوازن املالي في قيد العمليات -

أثر إيجابي للمؤسسة في تحسين مركزها املالي أو زيادة أموالها، أو أن يكون ذا أثر أن يكون الجانب األول ذا  -

 . سلبي على النتائج فيسبب خسائر مثال
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أن يكون الجانب الثاني ذا أثر سلبي على وضعية املؤسسة في تقليص مركزها املالي أو تخفيض ممتلكاتها أو  -

 . تحقيق صافي األرباحأن يكون ذا أثر إيجابي على نتائج أعمالها في 

 .أن تكون للمؤسسة شخصية معنوية مستقلة عن شخصية مالكها -

 لكل عملية طرفان طرف مدين يمثل الحق وطرق دائن يمثل االلتزام. -

 

 القيد البسيط والقيد املركب 

البسيطة واملركبة، يتكون القيد البسيط من حسابين  ،يشمل نظام القيد املزدوج نوعين من القيود املحاسبية

 .فقط، أحدهما مدين واألخر دائن، وهو النوع السائد من القيود املحاسبية

أما في القيد املركب فيكون أحد حاني القيد أو كليهما يتضمن أكثر من حساب منفرد واحد ويشير إلى عبارة 

 1 ي هذا الجانبمذكورين لإلشارة أن هناك أكثر من حساب واحد ف

 

 .الدورة املحاسبيةاملطلب الثاني : 

 . مفهوم الدورة املحاسبية1

هي الدورة التي يتم فيها تسجيل العمليات املقيدة في املستندات املحاسبية، في دفاتر اليومية ثم ترحيلها إلى 

املراجعة, وأخيرا إعداد القوائم املالية والحسابات الختامية  دفاتر األستاذ و ترصيد الحسابات وإعداد ميزان

 .1وامليزانية

 

 موقع عملية التسجيل املحاسبي ضمن الدورة املحاسبية  2.

يعتبر التسجيل املحاسبي أساس علم املحاسبة وتطبيقاته العملية ألن أساس الدورة املحاسبية هو إثبات 

 . املالية في الدفاتر والسجالت املحاسبيةاألحداث االقتصادية و تسجيل العمليات 

 

 مراحل الدورة املحاسبية3 .

يتم انجاز الدورة املحاسبية مرة على األقل في السنة, ألن تطبيق النظام املحاسبي يمر بسلسلة من املراحل 

 وأهم مراحل الدورة املحاسبية مايلي : ، 2املنتظمة واملتكررة و الدورية 

 تحقيق األحداث مرحلة. 1.3

                                                           
 

 
1
، المكتب الجامعي الحدیث، بدون مكان ، دراسات متقدمة في المحاسبة والمراجعةكمال الدین مصطفى الدهراوي، محمد السید سرایا  

 .201 :،ص 2009نشر،
2
  133:ص ، 2004، الطبعة األولى، دار وائل للنشر والتوزیع، عمان، المدخل المعاصر إلى علم المحاسبة الماليةكمال عبد العزیز النقیب،   
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في هذه املرحلة يتم تحديد األنشطة االقتصادية، الفنية التجارية، الخدمية اإلدارية املالية وغيرها وتحليل 

 العمليات املالية لألطراف املستفيدة منها.

 

 مرحلة تحرير املستندات.2.3

تعبر عن  مستنديهفي هذه املرحلة يتم تحرير املستندات و تداولها و كتابة البيانات في فواتير وإشعارات ونماذج 

 هدف تحليلها.بدخالها إل البيانات 

 نديةتمرحلة املراجعة املس.3.3

في إطار  في هذه املرحلة يتم التحقق من صحة تحرير املستندات و سالمة بياناتها وتم املراجعة املستندية

 املراجعة الداخلية.

 . مرحلة تحرير سندات القيد 3 . 4

يقوم كتبة الحسابات  في هذه املرحلة يتم تحرير سندات القيد وذلك بعد التأكد من صحة املستندات،

 ر( بإعداد وتحرير سند القيد ليتم اعتماد هذا السند من طرف رئيس قسم الحسابات العامة ,تماسكي الدفا)

 

 : القيدهناك ثالثة أنواع من سندات           

 .ر عن عمليات املدفوعات النقدية ن الدفع : وهو للتعبيإذن الصرف أو إذ سند -

 .ر عن عمليات املقبوضات النقدية سند إذن القبض : للتعبي -

 دفوعات النقدية .املقبوضات وامل عداد اليومية ؛ وهو لإلثبات و التسجيل في دفتر اليومية العامة قيسند  -

 

 مرحلة املراجعة املحاسبية  3 . 5

ي, ومدى التزام كاتب الحسابات باألصول واملبادئ بفي هذه املرحلة يتم التأكد من صحة توجيه القيد املحاس

 .العلمية والقواعد الدولية في املحاسبة

 

 ية في دفتر اليومية العامةب، مرحلة إثبات وتسجيل القيود املحاس  3 . 6

 الت.سجر والتسبة في السابق هي مجرد مسك الدفاتعتبر هذه املرحلة أساس في العمل املحاسبي إذ كانت املحا

 

 مرحلة الترحيل إلى دفتر األستاذ العام 3 . 7 .

يتم في هذه املرحلة فتح الحسابات الخاصة في دفتر األستاذ العام، طبقا للقيد االفتتاحي لحسابات األصول 

والخصوم وحقوق امللكية، و كذا طبقا للعمليات املالية في بداية السنة املالية بالنسبة لحسابات املصاريف 
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العامة إلى الحسابات الخاصة بما في دفتر  واإليرادات ثم ترحل القيود املحاسبية املسجلة في دفتر اليومية

 .األستاذ العام، وذلك كل حسب طرفه مدين أو دائن

 وغلق الحسابات ديالترص، مرحلة 8.3

يتم في هذه املرحلة ترصيد الحسابات وغلقها في نهاية الفترة املالية، وكحد أدن مرة في السنة أي في غاية 

 .السنة املالية

 املراجعة مرحلة إعداد موازين .9.3

ة باألرصدة، سواء كانت يتم بناءا على األرصدة املحصل عليها من املرحلة السابقة إعداد موازين املراجع

صلية أو نصف سنوية، والبد من إعدادها سنويا في جميع األحوال، كما يمكن إعداد ميزان فشهرية أو 

املراجعة باملجاميع إذ يتضمن في هذه الحالة كل حساب جانبين أحدهما للمبالغ املدينة واآلخر للمبالغ 

يد نفس الفرق بين هذين الجانبين بطبيعة رصيد ذلك الحساب من جهة، و كم هو رص ويتحددالدائنة، 

بالنسبة لنفس الحساب الذي تضمنه ميزان املراجعة باألرصدة  تههذا املبلغ ذا يظهرهالحساب الذي يجب أن 

 من جهة أخرى، وهذه إحدى وسائل التحقق من صحة العمل املحاسبي في كال نوعی ميزان املراجعة .

 مرحلة إجراء عملية الجرد. 10.3

 قع الفعلي واألرصدة الدفترية وبناء على نتائج الجرد يتم إجراء مايلي :يشم الجرد للتأكد واملطابقة بين الوا 

 . ةالجر ديقيود التسوية  - 

 .قيود تصحيح األخطاء  - 

 .جالنتائجدول حسابات باإلقفال وتوحيد الحسابات الخاصة قيود  -

 مرحلة إعداد موازين املراجعة املعدلة. 11.3

ميزان  ومجاميعيتم إعدادها بعد الجرد وإجراء التعديالت وقيود التسوية، لذا البد من تعديل أرصدة 

 .املراجعة املعد قبل الجرد

 مرحلة إعداد الحسابات الختامية. 12.3

يعتبر ميزان املراجعة باألرصدة املعدلة أساس إعداد القوائم املالية في غاية السنة املالية ومن ضمنها 

 بات الختامية ،الحسا

 مرحلة إعداد امليزانية العمومية. 13.3

 . وهي تسير مع املرحلة السابقة واالختالف بينهما في البعد الزمني

 مرحلة إعداد امليزانية االفتتاحية و القيد االفتتاحي. 14.3

ن نهاية السنة ير هذه املرحلة نقطة البداية في الدورة املحاسبية للسنة املقبلة إذ تشكل همزة وصل بيتتع

 .الحالية وبداية السنة الالحقة
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 املطلب الثالث:  الدفاتر واملستندات املحاسبية

  تنظيم القانون التجاري 

منه كل شخص طبيعي أو معنوي, له صفة التاجر أو يمارس  10و  9القانون التجاري الجزائري في املادتين  يلزم

 نشاط تجاري بالتسجيل في الدفاتر التجارية، وأهم هذه الدفاتر دفتر اليومية و دفتر األستاذ.

 يحدد هذا القانون محتوي هذه الدفاتر وكيفية مسكها كما يلى :

 ومية. دفتر الي 1.  1

يلزم القانون التجاري أن تقيد يوما بيوم جميع العمليات التي يقوم بما التاجر والتي تدخل ضمن األنشطة 

التجارية التي يمارسها وأن يراجع شهريا على األقل نتائج هذه األنشطة شرط أن يحتفظ بكافة الوثائق التي 

نوعية جيدة ينقل فيه مضمون العمليات يمكن منها مراجعة تلك العمليات يوميا، وأن يكون الدفتر من 

بطريقة سليمة وفقا املبدأ القيد املزدوج دون شطب وال تكديس وال ترك بياض وهكذا، كما يجب أن ترقم و 

 تختم كل صفحات هذا الدفتر و تؤشر ويصادق عليها من طرف رئيس محكمة االختصاص..

 . دفتر الجرد2. 1

أصول وخصوم مقاولته، كما يجب عليه إقفال جميع الحسابات من يلزم التاجر بإجراء جرد سنوي لعناصر 

أجل إعداد جدول امليزانية وجدول حسابات النتائج ثم يقوم بنسخ هذين الجدولين في دفتر الجرد. كما يجب 

 أن تختم کل صفحات هذا الدفتر و يصادق عليها من قبل رئيس محكمة االختصاص.

 الدفاتر املحاسبية 1

 أنواع الدفاتر املحاسبية  1.1

 : 1وهي إجبارية بموجب القانون وتشملاإللزامية :   حاسبيةالدفاتر امل 1.1.1

 Correspondance. دفتر املراسالت أ

يتضمن هذا الدفتر كافة املراسالت الواردة للمؤسسة والصادرة عنها لتسهيل الرجوع إلى أوليات كل موضوع أو 

 عملية وألجل الرقابة .

 | Inventory and Balance Sheetد وامليزانية ر دفتر الج ب.

يمسك هذا الدفتر لتثبيت تفاصيل البضاعة املوجودة فعال في نهاية السنة املالية ومقارنتها بالرصيد الدفتري 

السجل األستاذ، كما يتضمن هذا الدفتر صورة عن امليزانية العمومية للمؤسسة عن كل سنة مالية للمتابعة 

 .في املركز املالي للمؤسسةومقارنة التطور 

                                                           
1
 - 107 :، صبقاسس ى، مرحع يد. عبد الستار الک 
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 journalدفتر اليومية العامة ج.

ثبوتية على املستندات ال اعتماداثم مسك هذا الدفتر من أجل قيد العمليات املالية حسب تسلسلها الزمن ي 

 املؤيدة لوقوع هذه العمليات املالية.

 

 :تيارية حاسية االخ. الدفاتر امل2.1.1

 للمؤسسة الحرية في مسلك هذه الدفاتر وأهمها : 

 تسويدة ( ال) املسودة  أ.دفتر 

ثبت فيه كافة العمليات بطريقة غير نظامية أو على شكل مالحظات أو معلومات وذلك بسبب عدم وجود 

موجب هذا الدفتر جمع شخص مؤهل للعمل مباشرة بالدفاتر النظامية أو صغر حجم املؤسسة قيم 

 .1في نهاية كل فترة زمنية معينةتنظيمها يقوم شخص منهي مؤهل ب العمليات 

 General Ledger. دفتر األستاذ العام   ب

يتم في هذا الدفتر تخصیص صفحة لكل حساب من الحسابات التي تعمل ما املؤسسة, وذلك من أجل إعطاء 

 .ملخص عن هذا الحساب في نهاية كل فترة زمنية معينة

 Trial Balance 1وازين املراجعة( دفتر املوازين )م ج.

 .ملوازين املراجعة التي غالبا ما تعد كل شهريخصص هذا الدفتر 

 الدفاتر املساعدة .2.1

تقوم املؤسسة مسك دفاتر يومية مساعدة لدفتر اليومية العامة و دفاتر أستاذ مساعدة لدفتر األستاذ  قد

 .العام وذلك حسب طبيعة نشاط املؤسسة وحجمها وحاجتها لذلك

 املستندات املحاسبية .2

 املحاسبية  داتناملستمفهوم .1.2

ان قانونيته وصحته ، وهي ضرورية ة وبرهملحاسب" هي سند القيد في ا Source Documents"  املستندات

 .2لتحقيق مبدأ املوضوعية وقابلية املعلومات التحقيق واملراجعة

املؤسسة والتي  جزهانتتشمل الدفاتر املحاسبية املستندات من وثائق و دالئل. تتضمن تفاصيل العمليات التي 

ا في تهيمكن إثبا تىتؤكد وقوع األحداث حث الحرة كما كانت طرفا فيها، وتعكس هذه املستندات طبيعة األحدا

 .1ملحاسبيالنظام ا

                                                           
1
 - 108 :، صبقاسس ى، مرحع يعبد الستار الک 

 . 220 :ص ،بقمرجع سا ، السيد عطا هللا  2

1
 86هادي رضا الصغار، مرجع سابق ص:    

 



 نظيم المحاسبيالت                                                                         الفصل االول: 

 

20 
 

 املستندات أهمية,  2.2

 تتلخص أهمية املستندات املحاسبية فيما يلي: 

أي الوثيقة التي تؤيد تسجيل العمليات املالية في  Objective Evidenceاملستندات دليال موضوعيا  تعتبر  -

 تها.حقوقها والتزامال إثبات مكتوب ة ودليؤسسدفاتر امل

في سجالت املستندات أداة التلخيص العمليات املالية في زمن حدوثها و الصيغة التي يمكن تدوينها  تعتبر  - 

 .سسة ؤ امل

املستندات أداة لنقل البيانات واملعلومات من أماكن حدوثها سواء داخل املؤسسة أو بين املؤسسة والغير إلى  -

 .ةية داخل املؤسسو الدفاتر املحاسبالسجالت 

 .ذلك تعتبر املستندات أداة للتحقق من صحة العمليات املالية والرقابة عليها إذ يمكن الرجوع إليها لضمان -

رف املبالغ أو صاملستندات أمر للقيام بأعمال معينة داخل املؤسسة كإخراج البضاعة أو استالمها أو  تعتبر  - 

  .قبضها

 التجارية من شیکات و کمبياالت وسيلة لسداد الديون تعد بعض املستندات کاألوراق  -

يد ومستندات قتعد بعض املستندات أداة لترجمة العمليات املالية بلغة املحاسبة، و هي مستندات ال - 

 .الصرف و مستندات القبض

 حاسبةأسباب تنوع املستندات في امل. 3.2

 : ستندات املستخدمة في املحاسبة بسبب نوع املتت 

 .اختالف أنشطة املؤسسات لذا البد من توفر املستند الذي يتناسب ونوع النشاط أو العملية -

 .اتنيفيها املرتبط باألهداف واإلمكا الشكل القانوني للمؤسسة وتنظيم العمل - 

 .ضرورة توفير املعلومات املحاسبية للجهات املستخدمة لها من عمالء وموردين وضرائب وهيئات رقابية  -

رغبت املؤسسة برقابة أوسع وأدق مستوى الدقة املطلوبة في البيانات الخاصة بعمليات املؤسسة، إذ كلما  - 

 .كلما تنوعت املستندات املستخدمة لذلك

 ية للمؤسسة التحقق الفائدة املرجوة من استخدامها :حاسبمراعاة مايلي في املستندات امل يجب

 ي.ية مع طبيعة نشاط املؤسسة وشكلها القانونباسملحاتتناسب أنواع وأشكال املستندات البد أن  -

 .مختلف أنواعها جميع نشاطات وعمليات املؤسسة بالبد أن تغطي املستندات  -

البد من توفير النسخ الالزمة من املستندات املحاسبية لكافة أقسام املؤسسة املعنية، وإعطائها أرقام  -

ز بعضها عن البعض األخر و كل ما يساهم في سلسلة مع استخدام ألوان وأحجام مناسبة لتمييتم

 .تسهيل تنظيم العمل و الرقابة عليه

-  
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 . أنواع املستندات 4.2

 تقسم املستندات وفق أسس عديدة أهمها : :  

 .ت الداخلية واملستندات الخارجية حسب الجهة التي تقوم بإعداد املستندات توجد : املستندا -

 بالقيدحسب الغرض من استخدام املستند توجد : مستندات ثبوتية )عامة( و مستندات خاصية  -

 ملحاسبيا

 حسب الجهة التي تقوم بإعداد املستندات 

  املستندات الداخلية 

وهي املستندات التي يتم إعدادها داخل املؤسسية, مثل فواتير بيع البضائع أو تقديم الخدمات و مستندات 

ة الصادرة ئنم الرواتب واألجور، اإلشعارات املدينة واإلشعارات الدائ، قواأملخزنيدخال واإلخراج و التحويل اإل 

د ومستندات الصرف من املؤسسة، وكذا املستندات املحاسبية التي تعزز تلك املستندات وهي مستندات القي

 .ومستندات القبض

 املستندات الخارجية 

الشراء، وفواتير املاء والكهرباء  فواتير مثل  (ى املؤسسة من الغير )جهات خارجيةوهي املستندات التي ترد إل

 .والهاتف

 .تميز املستندات الخارجية بأال أقوى حجة في إثبات صحة العمليات املالية من املستندات الداخلية

 حسب الغرض من استخدام املستند 

 العامة( ثبوتيةات الاملستند(: 

وهي املستندات التي تعد في مختلف أقسام و وحدات املؤسسة حسب الحاجة وطبيعة العمليات أو التي ترد  

 من الخارج، يصعب حصر أنواعها وتفاصيلها، و أهمها :

 فاتورة البيع -

 .االستمارات - 

 ئم .الكشوفات أو القوا - 

 .اإلشعارات املدينة   - 

 .ةدائناإلشعارات ال  -

 ملحاسبية املستندات ا 

ت الواردة فيها إلى لغة وفي املستندات التي تعزز البيانات الواردة في املستندات العامية السابقة وترجم العمليا

لعملية املالية إنما هذه املستندات ليست معدة لإلثبات املوضوعي ل ذن بموجب القيد املزدوج، إسبة املحا

 .األقسام املاليةي، ويتم إعدادها في باسحالقيد امل ثباتلغرض إ
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م لتسجيل العمليات الذي يستخد ة ستندات عن استخدام دفتر التسويدي هذه املغنالعملية ت من الناحية

 على تجاوز األخطاء الفنية. تتكون هذه املستندات من :ا في دفتر اليومية وحرص تهاتمهیدا إلثبا

 .القبض  ستندم -

 .الصرف تندمس -

 قيد .ال مستند  -

 

 نماذج املستندات 2 . 5 .

 بيع فاتورة ال - أ

أو املورد لعملية البيع بالنسبة للبائع ائع للزبائن وتعتبر مستند إثبات تعد املؤسسة هذه القائمة عند بيع البض

بات لعملية الشراء بالنسبة للمشتري إذ ال فرق في محتوى الفاتورة عند البيع أو ثوفي نفس الوقت مستند إ

 ها . وأهم بيانات الفاتورة مايلي :تالتي أعدها أو حرر  الشراء إال من حيث الجهة

  .ؤسسةاسم امل -

 .اسم البائع وعنوانه -

 .اسم الزبون وعنوانه -

 .باألجلبيان ما إذا كانت فاتورة بيع نقدي أم  - 

 .رقم الفاتورة وتاريخها  - 

ها، ثم توقيع الجهة املستلمة ثمنفاصيل عن نوع البضاعة و كميتها و هناك ت تنكل ذلك في األعلى، و في امل

 إضافة إلى توقيع الشخص املسؤول عن التجهيز . 

هناك فواتير تشبه فاتورة البيع مثل فواتير الخدمات، كخدمات املاء والكهرباء والهاتف، وجميعها قد تكون 

 .مستندات إثبات عمليات بيع أو عمليات شراء

 االستمارات - ب

إدخال البضائع املشتراة، إلى مستودعات املؤسسة )مستندات إدخال وأهم هذه االستمارات تلك املتعلقة ب

مخزني(، وإخراج البضائع املباعة )مستندات إخراج مخزني( وبطاقة الصنف )الخاصة بكل نوع من أنواع 

البضاعة مبينا فيها الحركة والرصيد بالكميات واملبالغ(، وكذا استمارات الجرد الفعلي للبضاعة واألصول 

 .الثابتة 

 الكشوفات أو القوائم - ت

م الرواتب واألجور وصرف السلف املستديمة وتسويتها ئد كشوفات أو قوانجات أو القوائم من الكشوف 

 واستمارات صرف أجور النقل، وأنواع املصاريف واإليرادات من نشاطات عدا مبيعات البضائع . 
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 اإلشعارات املدينة - ث

ي فيكون لها حق عليهم مثل وجود تقص  أو للتعبير عندما لزبائنهايم مثل هذه اإلشعارات تنظسة بتقوم املؤس

ملصاريف مثل مصاريف نقل البضاعة نيابة عن ألحد الزبائن، أو تحمل املؤسسة  يع سابقةبمبلغ فاتورة 

املورد( عند إرجاع أورد بضاعة، وأيضا ما تقوم به )الزبون واإلشعار املدين الذي يرسله املشتري إلى البائع 

 اإلشعارات الدائنة نوك مقابل الخدمات التي تقدمها للمؤسسات . الب

ست مدينة وذلك عندما تمنح إلى الغير كالزباتن، إشعارات دائنة ولي املؤسسة تعتبر اإلشعارات املرسلة من 

ة خصم معين عن قيمة البضاعة املباعة، أو تعويضا عن قيمة مردودات بضاعة مباعة أو بسبب املؤسس

ة، ترسل البنوك مثل هذه اإلشعارات إلى املؤسسات سابقة صدرت عن املؤسسالزيادة في قيمة فاتورة بيع 

 لديها.  تا مبالغ تضاف إلى أرصدة حساباهلعندما تحصل 

 (مسند الفيض )االستالم - ج

ل صادر من قبل املؤسسة بإثبات املبالغ املقبوضة نقدا أو بشيكات من الغير، ويعد املستند بناها وهو إيصا

على فواتير املبيعات النقدية أو بموجب شيكات وكذا عند استالم إيرادات الخدمات املقدمة للغير، و األمانات 

 .والديون 

 مسند الصرف الدفع - ح

صرف بشيك للعمليات التي يتم سدادها پشیكات كمشتريات وهو إيصال بالنقدية املدفوعة مثل سند 

 . دائنيناض السحب من البنك لسداد الالبضاعة أو ألغر 

 Journal Voucherمستند قيد اليومية 

لصندوق أو بشيكات( بل عملية غير ن اقدي )منملسند إذا لم تكن العملية عملية قبض أو صرف يعد هذا ا 

ة واملالية ملختلف العمليات، وكذا عمليات دينعلى الحساب واإلشعارات املقدية, كاملبيعات واملشتريات ن

 .تصحيح األخطاء، فانه يعد بالعمليات من هذا النوع مستند قيد اليومية 
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 املبحث الثالث : طرق تنظيم املحاسبي 

  املطلب األول : تنظيم الدفاتر األساسية 

معناه استخدام الدفاتر املحاسبية األساسية في النظام املحاسبي وهي دفتر اليومية  األساسية  رتتنظيم الدفا

العامة و دفتر األستاذ العام. تطبق هذه الطريقة في ايطاليا التي تعتبر أول بالد نشأت فيه املحاسبة وتطورت 

 .1ريةبسبب ظهور املؤسسات التجارية الفردية لذا يعتبر هذا النظام أول التنظيمات الدفت

ما هتسجيل و تبويب العمليات املالية ليم املحاسبي على استخدام دفترلن يعتمد هذا النوع من أنواع التنظ

مة ثم ترحل إلى دفتر اليومية العامة و دفتر األستاذ العام، إذ يتم تسجيل العمليات املالية في دفتر اليومية العا

 .2ا في دفتر األستاذبهحساباتها الخاصة 

 دفتر اليومية العامة.  1.  1

يتم تسجيل العمليات املالية في دفتر يومية موحد للنشاط يحتوي على كافة أعمال املؤسسة خالل الفترة 

ألنه دفتر شامل لجميع  املالية، يعتبر هذا الدفتر املصدر األساس ي لكافة البيانات عن العمليات املحاسبية

 ،3سسةؤ أنشطة امل

 اليومية العامة .دفتر  نموذج:)I )– 1الشكل

 اسم املؤسسة.............

 رقم الصفحة ................

اسم الحساب  رقم القيد  نوع املستند  صفحة األستاذ  التاريخ 

 والبيان 

 املبلغ بالدينار 

       

       

       
132: من إعداد الطالبة باالعتماد على : هادي رضا الصفار، مرجع سابق  ص لمصدر ا  

 

132: من إعداد الطالبة باالعتماد على : هادي رضا الصفار، مرجع سابق  ص لمصدر ا  

 

 . دفتر األستاذ العام 1.  2

يتضمن هذا الدفتر املتكامل جميع حسابات األستاذ التي تحتفظ بها املؤسسة في نظامها املحاسبي من أجل 

 تبويب عمليانا خالل الفترة املالية وتصنيفها حسب طبيعة نشاط املؤسسة. 

 

                                                           
1
 .132 :هادي رضا الصفار، مرجع سابق، ص  

2
الجزء الثاني،دار المسیرة للنشر والتوزیع  ،أصول المحاسبة المالية حسام الدین مصطفى الخداش، عبد الناصر إبراهیم نور، ولید زكریا صیام،  

 .337 :والطباعة،عمان،ص
3
 :.133ص  نفس المرجع، هادي رضا الصفار، 
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 نموذج دفتر األستاذ العام.  (: I-2الشكل رقم )

املبلغ 

 بالدينار

اسم 

الحساب 

 والبيان

قيد 

 اليومية

املبلغ  التاريخ

 بالدينار

اسم 

الحساب 

 والبيان

قيد 

 اليومية

 التاريخ

        

        

        

        

 

 132: من إعداد الطالبة باالعتماد على : هادي رضا الصفار، مرجع سابق  ص لمصدر ا

 . الطريقة األملانية 1.  3

 مفهوم الطريقة األملانية 

تعتبر هذه الطريقة تفصيال للطريقة االيطالية وتقوم على استخدام دفترين لليومية األول هو دفتر يومية 

للعمليات النقدية )عمليات الصندوق والبنك( والثاني هو دفتر يومية للعمليات األخرى غير العمليات النقدية 

 .1و احد يرحل إليه من دفتري اليومية األول و الثاني أستاذإذ يتم استخدام دفتر 

 يتم إعداد ميزان املراجعة والقوائم املالية انطالقا من دفتر األستاذ العام. تناسب هذه الطريقة املؤسسات

  .الصغيرة

 

  الدفاتر املستخدمة في الطريقة األملانية 

 :دفاتر اليومية (1

  دفتر يومية العمليات النقدية -1

فتر يتم تسجيل العمليات النقدية الخاصة بالصندوق والبنك ثم يتم ترحيل القيود من دفتر في هذا الد

 العمليات النقدية إلى دفتر األستاذ العام .

 دفتر يومية العمليات غير النقدية -2

 في هذا الدفتر تسجل جميع العمليات غير النقدية ثم يتم الترحيل من هذا الدفتر إلى دفتر األستاذ العام . 

 :دفتر األستاذ العام (2

 هذا الدفتر شامال لجميع حسابات املؤسسة سواء الخاصة بالعمليات النقدية أو غير النقدية . يعنير 

                                                           
1
 338 :حسام الدین مصطفى الخداش، عبد الناصر إبراهیم نور، ولید زكریا صیام، مرجع سابق )الجزء الثاني(، ص  
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 تنظيم الدفاتر املساعدة املطلب الثاني : 

في هذه الطريقة يتم استخدام دفاتر محاسبية مساعدة من أجل اختصار العمل املحاسبي وتقليل القيود 

الكثيرة في املؤسسات الكبيرة وفي الغالب يسمى هذا التنظيم بالطريقة االنجليزية ألن الدفاتر املحاسبية 

اليومية استخدمت وطورت في هذه البلدان، تتشابه الطريقة الفرنسية مع هذه الطريقة في بعض الدفاتر 

 املساعدة وتختلف عنها في بعض الدفاتر األخرى.

ود اليومية املتكررة في الدفاتر املساعدة املقسمة إلى عدة دفاتر حسب يتم بموجب هذه الطريقة إثبات القي

إجمالية في دفتر اليومية العامة،  بقيودطبيعة العمليات املحاسبية في املؤسسة، ثم يتم تجميعها وإثباتها 

 وأخيرا ترحل إلى دفاتر األستاذ املساعدة ذات العالقة .

 أنواع الدفاتر املساعدة 

 يعات اآلجلةدفتر يومية املب .1

في هذا الدفتر تسجل فقط عمليات البيع األجل دون عمليات البيع النقدي التي تسجل مباشرة في دفتر 

 .النقدية، في هذا الدفتر تسجل األطراف املدينة لعمليات البيع وهم العمالء .

 . نموذج يومية املبيعات اآلجلة:(I 3-رقم ) الشكل 

                                                                                               اسم املؤسسة ......              

 رقم الصفحة .........

 التاريخ صفحة األستاذ  رقم الفاتورة  البيان  العمالء  املبلغ بالدينار 

      

      

 137من إعداد الطالبة باالعتماد على : هادي رضا الصفار، مرجع سابق  ص  :لمصدر ا 

 

يتم الترحيل من واقع يومية املبيعات اآلجلة أوال بأول إلى الحسابات الشخصية للمدينين في دفتر أستاذ 

)إجمالي( مساعد املدينين وفي نهاية كل فترة يتم جمع يومية املبيعات اآلجلة ويثبت املجموع بقيد مرکزي 

 في دفتر اليومية العامة كاآلتي :

 من ح / إجمالي املدينين                                           

 املبيعات/  إلى ح                                                                                   

وفي حالة وجود خصم ممنوح من املؤسسة إلى العمالء، فانه يتم إظهار القيمة الصافية والقيمة اإلجمالية 

 لعملية املبيعات ، 
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 يومية املبيعات اآلجلة في حالة الخصم املمنوح للعمالء.  :(I 4-)الشكل

 137: من إعداد الطالبة باالعتماد على : هادي رضا الصفار، مرجع سابق  ص لمصدر ا

الخصوم  صافي املبلغ 

 املسموح بها 

صفحة  الفاتورة  العمالء اإلجمالي 

 األستاذ

 التاريخ 

       

       

 

 دفتر يومية مردودات املبيعات اآلجلة .2

 إذا كانت هذه املردودات كثيرة. لةاآلجاملبيعات يفضل تخصیص دفتر يومية مستقل ملردودات  

هذا الدفتر تسجل العمليات املتعلقة بمردودات املبيعات اآلجلة فقط أما مردودات املبيعات العادية فيتم  في

 .تسجيلها في دفتر النقدية

تعتبر كل عملية تسجيل في هذا الدفتر بمثابة قيد طرفه املدين حساب مردودات املبيعات وطرفه الدائن 

 حساب العميل املتعلق بعملية رد املبيعات .

 دفتر يومية املشتريات اآلجلة - أ

في هذا الدفتر تسجل عمليات الشراء النقدي املثبتة في دفتر النقدية، إذ يسجل فيه الطرف الدائن لعملية 

 الشراء وهم املوردون .

 يومية املشتريات  اآلجلة.نموذج :(I 5-رقم ) الشكل

 139: من إعداد الطالبة باالعتماد على : هادي رضا الصفار، مرجع سابق  ص لمصدر ا

 التاريخ صفحة األستاذ  رقم الفاتورة البيان  املوردين  املبلغ بالدينار 

      

      

يتم ترحيل القيود املثبتة في هذا الدفتر أوال بأول إلى الحسابات الشخصية في دفتر أستاذ مساعد الداثين 

اآلجلة ويثبت املجموع يقيد مرکزي )إجمالي( في دفتر اليومية ثم يتم جمع في نهاية كل فترة يومية املشتريات 

 كما يلي:

 من ح / املشتريات                                                           

 إلى ح / إجمالي الدائنين                                                                                   
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حقل للخصومات املكتسبة التي  حصول املؤسسة على خصومات فانه يجب تخصيص املؤسسة، في حالة

 الشكل.  تحصل عليها كما هو مبين في

 يومية املشتريات  اآلجلة في حالة الخصم املمنوح للمؤسسة . نموذج :(I 6-رقم ) الشكل

 139: من إعداد الطالبة باالعتماد على : هادي رضا الصفار، مرجع سابق  ص ملصدر ا 

الخصم  صافي املبلغ 

 املكتسب 

صفحة  الفاتورة  البيان  املوردين  اإلجمالي 

 األستاذ 

 التاريخ 

        

        

 

ورية حسب حجم عملیات دعلى فترات زمنية  لةاآلجلمشتريات لاليومية املساعدة  صفحةيتم تجميع قيود 

 .يد إجمالي في دفتر اليومية العامالشراء التي تقوم بها املؤسسة، ثم يتم إثبات ق

 دفتر يومية مردودات املشتريات اآلجلة - ب

منها نقدا وإنما تخصم من رصيد تاد عفي هذا الدفتر تسجل العمليات الخاصة بمردودات املشتريات التي ال يست

 حساب املورد ألن شراءها ثم على الحساب .

مردودات املشتريات، يقوم التسجيل في هذا الدفتر  حساب دائنيةر يسجل حساب املورد مدينا بفي هذا الدفت

دفتر  .على حذف طرف واحد من القيد املحاسبي وهو الطرف املتكرر لذا ال يظهر حساب مردودات املشتريات

 يومية أوراق القبض

في هذا الدفتر تسجل العمليات التي ينتج عنها استالم املؤسسة أوراق تجارية ) كمبيالة ، سند ذاتي( من 

مالئها لسداد ديونها، يسجل في هذا الدفتر طرف واحد من القيد وهو العميل مانح الورقة التجارية و يحذف ع

 وهو أوراق القبض، يجعل حساب أوراق القبض مدينا بدائنية حساب العميل املانح. القيدالطرف األخر من ²

 دفتر يومية أوراق الدفع - ت

قبلها املؤسسة األمر الدائنين )املوردين( أو السندات املحررة في هذا الدفتر تسجل جميع الكمبياالت التي ت

من قبل املؤسسة، يسجل في هذا الدفتر الطرف الدين وهو املورد ويحذف الطرف الدائن وهو حساب  ألمرهم

 أوراق الدفع.

 يومية النقدية - ث

قية العمليات ذات تسجل في هذا الدفتر جميع العمليات النقدية من مشتريات ومبيعات ومصروفات نقدية وب

الصفة النقدية التي تتم خالل الفترة املحاسبية، يختلف شكل هذا الدفتر وطبيعته من مؤسسة األخرى وذلك 

 راجع النوع العمليات النقدية وحجم األعمال۔
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 يأخذ دفتر النقدية األشكال البديلة التالية :

دفتر نقدية شامل يحتوي على عمليات الصندوق والبنك ويخصص جانب للمقبوضات وجانب  - 

دفتر نقدية لعمليات الصندوق فقط من مقبوضات ومدفوعات نقدية ويكون منفصل عن  -للمدفوعات؛ 

 دفتر نقدية البنك لعمليات اإليداعات و املسحوبات بالشيكات؛ 

ي املتحصالت النقدية فقط ويكون منفصل عن دفتر النقدية دفتر نقدية للمقبوضات واإليداعات أ -

 املخصص للمدفوعات و املسحوبات .

كلما زادت عمليات الصندوق والبنك يستحسن تخصیص دفتر يومية مساعد منفصل للصندوق وأخر للبنك. 

 (16)شكل دفتر يومية النقدية الشامل مبين في امللحق رقم )

 دفتر اليومية النقدية الشامل . نموذج :(I 7-رقم)  الشكل

 .141: من إعداد الطالبة باالعتماد على : هادي رضا الصفار، مرجع سابق  ص ملصدر ا

رقم  البيان  البنك  الصندوق 

 املستند

صفحة 

 األستاذ

رقم  البيان  البنك  الصندوق  التاريخ 

 املستند 

صفحة 

 األستاذ 

 التاريخ 

            

            

 

 يومية املقبوضات النقدية - ج

 في هذا الدفتر تسجل عمليات املقبوضات النقدية املتأتية مما يلي : 

 املبيعات النقدية ؛  -

 التحصيل من املدينين ومن أوراق القبض؛ -

 .مصادر أخرى مثل بيع أصول ثابتة أو الحصول على قرض - 

املدين و يختلف الطرف الدائن باختالف مصدر التحصيل، بقسم الجانب  رفالطمثل حساب النقدية ي

املدين من هذا الدفتر إلى خانة للصندوق وخانة للبنك وأخرى للخصم املسموح به كما يقسم الجانب الدائن 

للمدينين وأخرى لحسابات يسجل يما الحسابات التي تمثل مصادر تحصیل غير  وخانة للمبيعاتإلى خانة 

 . متكررة

يتم إعداد دفتر نقدية تحليلي للمقبوضات لتحليل البيانات الظاهرة في كل جانب من دفتر يومية النقدية 

 1.يحاسباملاملساعد )دفتر املقبوضات النقدية( وذلك من أجل تسهيل العمل 

                                                           
 .143:ص هادي رضا الصفار،مرجع سابق، . 1
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  يتم تجميع دفتر النقدية التحليلي دوريا إلثبات قيود النقدية اإلجمالية في دفتر اليومية العام،

في هذا الدفتر يتم تسجيل العمليات التي تشمل على عملية دفتر يومية املدفوعات النقدية  - ح

 سداد تقدي وأهم املدفوعات النقدية :

 املشتريات النقدية؛  - 

 املدفوعات للدائنين ؛  -

 . عمليات سداد أخرى مثل املصاريف أو شراء أصول ثابتة نقدا أو سداد قرض -

 .ويكون الطرف الدائن في هذه العمليات النقدية ويختلف الطرف املدين باختالف عملية السداد

 يتم الترحيل من دفتر املدفوعات النقدية أوال بأول لحساب الدائنين في دفتر أستاذ مساعد الدائنين.

وإجمالي الدائنين في نهاية الفترة يجمع الدفتر ويتم تشكيل قيد اليومية العامة بجعل حساب املشتريات 

والحسابات األخرى مدينة، بينما حسابات الصندوق والبنك والخصم املكتسب دائنة باملجاميع الظاهرة في 

 دفتر اليومية . 

 دفتر اليومية املدفوعات النقدية . نموذج :(I 8-رقم ) الشكل

 

خصم  البنك  الصندوق 

 املكتسب 

رقم  البيان  االجمالي

 املستند 

صفحة 

 األستاذ 

 التاريخ 

        

        

 .141: من إعداد الطالبة باالعتماد على : هادي رضا الصفار، مرجع سابق  ص ملصدر ا

 

يتم إعداد دفتر نقدية تحليلي للمدفوعات التحليل البيانات الظاهرة في كل جانب من دفتر يومية النقدية 

 . لك من أجل تسهيل العمل املحاسبي املساعدة )دفتر املدفوعات النقدية( وذ

 

 دفتر اليومية املساعدة للعمليات املتنوعة - خ

عندما ترى املؤسسة أنه من الضروري فتح دفتر يومية مساعدة للعمليات املتنوعة والتي لم تتمكن من 

هو نفس إدراجها في اليوميات املساعدة األخرى فإنها تقوم بفتح يومية مساعدة للعمليات املتنوعة وشكلها 

شكل اليومية العامة )الكالسيكية( وتسجل العمليات يوميا ثم ترحل في نهاية الفترة مثل بقية اليوميات 

 .1املساعدة إلى اليومية العامة

                                                           
1
 :.68ص، 2002، الجزء الثاني، دیوان المطبوعات الجامعیة،بن عكنون،تقنيات المحاسبة المعمقة وفقا للدليل المحاسبي الوطنيهوام جمعة،   
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 نثرية يومية صندوق املصروفات ال - د

يتم تخصيص هذا الصندوق من أجل مواجهة املصاريف قليلة القيمة، إذ يتم إيداع مبلغ ما في عهدة أحد 

 .2ية إلثبات هذه املصاريفنثر ال ملوظفين ملواجهة مثل هذه املصاريف ويمسك دفتر يومية صندوق املصروفاتا

 أهمية الدفاتر املساعدة 

 :3يتم استخدام اليوميات و الدفاتر املساعدة من أجل 

 .إثبات مجاميع اليوميات املساعدة  -

  .روالدفاتعلى الفصل بين أنواع اليوميات  توفير إمكانية لتقسيم العمل بين املوظفين وهذا بناءا -

توفير بيانات تحليلية عن املبيعات واملشتريات واملردودات والخصوم وغيرها مما يساعد إدارة املؤسسة في  -

  .التخطيط و تقييم األداء

ردين تحقيق الرقابة على حسابات العمالء واملوردين باستخدام حساب إجمالي العمالء وحساب إجمالي املو  -

مما يساهم في املقارنة مثل مجموع أرصدة العمالء في دفتر أستاذ مساعد العمالء مع رصيد إجمالي العمالء 

  .الظاهر في دفتر األستاذ العام

 السهولة والوضوح وسرعة انجاز األعمال والحصول على البيانات اإلجمالية والتحليلية في الوقت املالئم. -

 الطريقة الفرنسية 

ن الدفاتر الطريقة طريقة اليوميات املساعدة وتستخدم دفتر يومية مرکزي )عام( و مجموعة م تسمى هذه

ر أستاذ مساعدة ودفتر أستاذ عام. كما يطلق على هذه الطريقة طريقة اليومية فاتاليومية املساعدة ود

 4.املركزية

عدة إذ بعد اإلثبات ر يومية مسافي هذه الطريقة يتم تخصيص دفاتر للعمليات املتكررة في املؤسسة وهي دفات

 ر يتم في كل فترة معينة إثبات قيود يومية إجمالية إذ يشت قيد إجمالي لكل دفتر يومية مساعدفاتفي هذه الد

 

 الطريقة االنجليزية 

تعتمد هذه الطريقة على استخدام دفاتر اليومية األصلية ثم مباشرة يتم ترحيل القيود املحاسبية إلى دفتر 

األخرى العام دون استخدام دفتر اليومية املركزي كما تستخدم هذه الطريقة دفتر يومية العمليات األستاذ 

كما تسمى هذه الطريقة طريقة اليوميات ة التي ال يوجد لها دفتر مستقل . بهتسجل فيه العمليات املتشا

 . األصلية

                                                           
2
 .335:حسام الدین مصطفى الخداش، عبد الناصر إبراهیم نور، ولید زكریا صیام، مرجع سابق )الجزء الثاني(، ص  

3
،  2002الجامعة الجدیدة،اإلسكندریة،، دار مبادئ المحاسبة الماليةعبد الحي عبد الحي مرعى،كمال خلیفة أبوزید ،محمود السید سلیمان،  

 .9:ص
4
 .109:عبد الستار الكبیسي، مرجع سابق، ص  
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العمليات األخرى وهو الدفتر املركزي حسب يسمي دفتر اليومية العام حسب الطريقة االنجليزية بدفتر يومية 

 .1الطريقة الفرنسية الذي تتجمع فيه العمليات املالية"

 تنظيم الدفاتر املوحدة املطلب الثالث : 

 مفهوم تنظيم الدفاتر املوحدة 

 يتم في هذا التنظيم تحضير دفاتر محاسبية موحدة لدفتر اليومية العامة و دفتر األستاذ العام وذلك للحصول 

على أكبر اختصار في الدفاتر املحاسبية إذ يخصص دفتر موحد يقسم إلى جانبين أحدهما إلثبات القيود 

 2.اليومية واألخر لبيان حسابات األستاذ األساسية، كما يطلق على هذا التنظيم الطريقة األمريكية

دة األمريكية وهي طريقة تجمع نسبة إلى مدينة في الواليات املتح kalamazooتسمى الطريقة األمريكية بطريقة 

 .بين دفتر اليومية و دفتر األستاذ في دفتر واحد تستخدم عدة حسابات إجمالية

تناسب هذه الطريقة املؤسسات التي تكثر فيها عمليات الشراء والبيع، تعتبر هذه الطريقة أسهل من غيرها 

 .خاصة في إعداد موازين املراجعة

قسم التدوين املبالغ التي تجعل  لكل حساب هام خانة تقسم إلى قسمين ب الطريقة األمريكية يخصصجو بم

نا منها : ح / الصندوق، ح / البنك، ح / املبيعات، ح / املشتريات، ح/املصروفات العمومية، ائا الحساب دبه

 وحسابات إجمالية للدائنين وأخرى للمدينين.

رات، املسحوبات، فتخصص ها خانة واحدة تجمعها كاآلالت، السياتها ش أما الحسابات التي ال تتكرر عملیا

حسابات أخرى، وبمجرد قيد العمليات في اليومية ترحل على نفس السطر في الحساب املدين ثم في الحساب 

 الدائن وهنا يتم الترحيل فورا إلى دفتر األستاذ.

تستخدم هذه الطريقة دفاتر مساعدة لدفتر اليومية واألستاذ مثل دفتر أستاذ مساعد املدينين، دفتر  قد

أستاذ مساعد الدائنين، دفتر أستاذ مساعد املصاريف إذ تستخدم هذه الدفاتر املراقبة هذه الحسابات لذا 

 .املستندات مباشرة يرحل إليها من

 

 تطبيقات الطريقة األمريكية . 

الطريقة األمريكية مصادر إثبات القيد وهي املستندات واألوراق الثبوتية كأساس عند تسجيل تستخدم 

في الدفتر املحاسبي الجزء املخصص إلثبات القيد العمليات املالية اليومية، مثل بقية الطرق املحاسبية، في 

 : 1األساس ي وفق الطريقة األمريكية نجد الخانات اآلتية

 فيها تاريخ العملية املالية عند حدوثها؛يثبت : خانة التاريخ  .1

                                                           
1
 .357حسام الدین مصطفى الخداش، وآخرون ،مرجع سابق )الجزء الثاني(،ص   

2
 . 146 :هادي رضا الصفار،مرجع سابق،ص  

 
1
 339 :جع سابق ) الجزء الثاني(، صحسام الدین مصطفى الخداش،عبد الناصرإبراهیم نور، ولید زكریا صیام ،مر  
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د لصحة ؤيأو مستند القيد امل يثبت فيها رقم مستند القبض أو مستند الصرف :خانة رقم املستند .2

 .العملية املالية

ة من خانة إلى خانة البيان، وهي خانات نت رئيسية : خاخاناوتتجزأ إلى ثالثة : خانة الحساب .3

 مع شرحه في خانة البيان؛ ياملحاسبمخصصة إلثبات القيد 

خصص الجزء الباقي من الدفتر يتستخدم إلثبات القيمة اإلجمالية للعملية املالية.  :خانة اإلجمالي .4

، إذ تحدد الحسابات  Tاألساس ي املستخدم في الطريقة األمريكية للحسابات وتكون على شكل حرف 

ة مستقلة وتوضع بقية الحسابات في خانة األستاذ العمومي، خاناألكثر أهمية ويوضع كل حساب في 

قد يمسك دفتر أستاذ مساعد للداللة على الحسابات الفرعية التي تظهر في خانة األستاذ العمومي في 

 الدفتر األساس ي، 

 

 ,التنظيم املوحد في النظام املحاسبي: (I- 9)الشكل رقم 

 

 

 

 

 

 

 

 148:املصدر : من إعداد املطالبة باالعتماد على : هادي رضا الصغار، مرجع سابق، ص

 

III .3 مزايا الطريقة األمريكية . 

يتصف التنظيم املحاسبي وفق الطريقة األمريكية بالسهولة في إثبات القيود اليومية ثم يتم الترحيل إلى  -

 . 1في دفتر القيد املحاسبي ذاته يدالترصو حسابات األستاذ 

يوفر هذا التنظيم الدقة واملتابعة املستمرة لعمليات الدورة املحاسبية مما يسهل إعداد الحسابات الختامية  -

 .منظور شامل في دفتر املحاسبة املوحدببشكل أسرع و 

                                                           
1
 .147 :هادي رضا الصفار، مرجع سابق، ص  

 دفتر اليومية و األستاذ
 

أستاذ مساعد 

 الحسابات املتنوعة

 

أستاذ مساعد 

 العمالء

 ميزان املراجعة أستاذ مساعد املوردون 

 

 القوائم املالية
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  .توفير الجهد والوقت -

 .تسمح هذه الطريقة مراجعة صحة الترحيل الدفتر األستاذ أوال بأول  -

من إعداد ميزان املراجعة لكل صفحة من خالل جمع كل ما سجل في الجانب املدين  تمكن هذه الطريقة -

ي بمن الحسابات والجانب الدائن منها إذ يتفق كل من هذين املجموعتين مع مجموع كل جانب من جان

 .اليومية

 على مجموعة قليلة من الدفاتر . العتمادهاقلة التكاليف املستخدمة في هذه الطريقة  -

III .4 عيوب الطريقة األمريكية . 

 .ال تصلح هذه الطريقة لالستخدام في املؤسسات الكبيرة -

 .تقارب خانات الحسابات في الدفتر يجعل احتمال حدوث الخطأ كبير - 

يؤدي التسجيل في دفتر واحد إلى كثرة العمليات املحاسبية في كل صفحة مما يتطلب توفر الدقة الكبيرة   -

 .لدى املحاسبين املتبعين طريقة التنظيم املوحد للدفاتر
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 خالصة الفصل 

تعرضنا لهذا الفصل، والذي يتضمن مفاهيم أساسية حول التنظيم املحاسبي وكذا مقوماته، تم  بعد

 االستنتاج األتي: 

إن التنظيم املحاسبي هو عبارة عن كيفية املحاسبة عن األحداث املالية للمشروع ، حيث يقصد باملحاسبة أو 

اليومي لكل العمليات التي تقوم بها املؤسسة ، تعتبر تقنية من تقنيات التسيير ، موضوعها التسجيل الرقمي و 

 . والتي تسمح لها بمعرفة وضعها املالي و نتيجتها املحققة بعد مزاولة نشاطها خالل دورة االستغالل

هناك ثالث طرق أساسية للتنظيم املحاسبي هي تنظيم الدفاتر األساسية، تنظيم الدفاتر املساعدة، تنظيم 

 .الدفاتر املوحدة

نظيم الدفاتر األساسية على استخدام دفتر اليومية العامة و دفتر األستاذ العام، وقد ظهر هذا يعتمد ت

 . التنظيم في ايطاليا و يسمى بالطريقة االيطالية وهو أول التنظيمات الدفترية

قوم على تمثل تنظيم الدفاتر األساسية أيضا الطريقة األملانية التي تعتبر تفصيال للطريقة االيطالية والتي ت

استخدام دفترين لليومية هما دفتر يومية العمليات النقدية ودفتر يومية العمليات غير النقدية وتستخدم هذه 

الطريقة دفتر أستاذ واحد يرحل إليه من هاتين اليوميتين ثم يتم إعداد ميزان املراجعة والقوائم املالية 

 . انطالقا من دفتر األستاذ

اعدة على استخدام دفاتر محاسبية مساعدة االختصار العمل املحاسبي و تقليل يعتمد تنظيم الدفاتر املس

 . القيود املحاسبية في املؤسسات الكبيرة وتمثل هذا التنظيم الطريقتين االنجليزية والفرنسية

يعتمد تنظيم الدفاتر املوحدة على استخدام دفتر واحد يقسم إلى جانبين أحدهما إلثبات القيود اليومية 

 . خر لبيان حسابات األستاذ األساسيةواأل 

 .تمثل الطريقة األمريكية تنظيم الدفاتر املوحدة و تناسب هذه الطريقة املؤسسات الصغيرة

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 الفصل الثاني
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 مقدمة الفصل :

تعد القوائم املالية من مخرجات النظام املحاسبي ألي مؤسسة، وهي وسيلة أساسية لتوصيل املعلومات إلى  

مستخدميها وحتى تكون هذه القوائم مفہومة وواضحة لكل األطراف املستخدمة لها البد أن تعد وفق مبادئ 

يس ي إن لم يكن الوحيد للعديد من وأسس متعارف عليها دوليا، وبما أن القوائم املالية تعتبر املصدر الرئ

املستخدمين لتقديم معلومات محاسبية كمية للعديد من األطراف، فإن فهم هذه القوائم ومعرفة القواعد 

املحاسبية التي تحكم إعداد البيانات والتقارير من قبل املستخدمين أصبح أمرا ضروريا، إذ من املتوقع أال 

لية بدون فهم كاف للمعايير والطرق املحاسبية املتبناة في إعداد هذه يكون هناك تحليل مفيد للقوائم املا

 القوائم

وعليه ستناول في هذا الفصل اإلطار النظري للقوائم املالية وقسمناه إلى ثالث مباحث رئيسة فاملبحث األول 

ية واملبحث الثالث تطرقنا فيه على عموميات حول القوائم املالية واملبحث الثاني يتناول محتوى القوائم املال

 العالقة بين التنظيم املحاسبي وجودة القوائم املالية. ىآلسوف نتطرق 
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 موميات حول القوائم املالية: عول املبحث األ 

تعتبر القوائم املالية املنتوج النهائي ألي نظام محاسبي، والتي تعكس امتزاج مجموعة من العناصر التي تمثل 

املوارد االقتصادية التي تملكها املؤسسة أو تسيطر عليها والتعبير عنها بقيمة نقدية، فالعملية اإلنتاجية 

ادئ في قياس التغيرات التي تحدث خالل الفترة املحاسبية لهذه القوائم تحكمها مجموعة من اإلجراءات واملب

واملتعارف عليها في املجال املحاسبي على أنها سنة مالية، وتمثل القوائم املالية أداة اتصال بين املؤسسة 

 .ومختلف املتعاملين معها 

 و انطالقا مما سبق سنتطرق في هذا املبحث إلى ما يلي:

 القوائم املالية تعريف.  

 القوائم املالية اهمية وأهداف. 

  القوائم املالية.مستخدمي 

 

 األول : تعريف القوائم املالية املطلب

هناك عدة تعاریف مختلفة للقوائم املالية، لكنها تشترك جميعا في العناصر األساسية لها وتختلف فقط من 

 حيث األلفاظ املستخدمة أو من حيث التركيز على عنصر معين دون اآلخر. 

فت القوائم املالية بأنها " مجموعة كاملة من الحسابات تتضمن : امليزانية، قائمة حساب : عر  01تعریف 

النتيجة، قائمة تدفقات الخزينة، قائمة تغير األموال الخاصة واملالحق، والهدف من هذه القوائم تقديم 

 1املعلومات عن الوضعية واألداء املالي من أجل اتخاذ القرارات االقتصادية ". 

: و عرفت أيضا أنها "الوسائل األساسية لتوصيل املعلومات املحاسبية لألطراف الخارجية، وتمثل  02تعريف 

 . 132"-القوائم املالية الجزء املحوري للتقارير املالية 

: ومن جهة أخرى عرفت القوائم املالية بأنها "هي عبارة عن املنتج النهائي للمحاسبة، حيث تتمثل  03تعريف  

ارير أو كشوفات تلخص قدرا كبيرا من البيانات واملعلومات لصالح أطراف عديدة داخل وخارج املؤسسة في تق

 3بقصد اتخاذ قرارات معينة "

يمكن تعريف القوائم املالية بأنها مجموعة من الوثائق تحمل معلومات مالية متعلقة باملؤسسة، وفي أشكال 

علومة املالية إلى مختلف مستعمليها الداخليين والخارجيين محددة، وتعتبر الوسيلة الرئيسية إليصال امل

عندإقفال الحسابات، أما الوثائق املحاسبية و املالية التي تكون القوائم املالية تتمثل في امليزانيات وبيانات 

ى واملواد الدخل أو حسابات األرباح والخسائر، وبيانات التغيرات في املركز املالي، واإليضاحات واإلقرارات األخر 

                                                           
1 Pascal Barneto, "Normes IAS/IFRS, Application Aux Etats Financiers". DUNOD, Paris, 2émé édition, 2006, P:261. 

2
 .35:، ص2002الدار الجامعية ، مصر، ، التقارير املالية أسس اإلعداد والعرض والتحليل طارق حماد عبد العال،     
 .481، ص: 2010، 2، دار وائل ، عمان األردن ، ط الشامل في املحاسبةعبد الستار الكبيس ي ،   3
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التوضيحية التي حددت على أنها جزء من القوائم املالية، وتعد القوائم املالية وتنشر عادة مرة في السنة 

وتكون موضع تقرير مدقق الحسابات، إن معايير املحاسبة الدولية تطبق على تلك القوائم املالية ألي شركة 

 تجارية أو صناعية أو شركات األعمال.

سابقة يمكن القول أن القوائم املالية تعتبر الوسيلة األساسية لإلبالغ املالي عن املنشئة، أو ومن التعاريف ال 

الوسيلة الرئيسية التي يتم من خاللها توصيل املعلومات إلى األطراف الخارجية ، بحيث ينظر للمعلومات 

لنقدية، بحيث تعد القوائم بغرض الواردة فيها بأنه تقتبس املركز املالي للمنشئة وأدائها املالي والتدفقات ا

تقديم املعلومات املالية الالزمة ملستخدمي تلك القوائم املالية، ومن بينهم إدارة الشركة واملساهمين وحملة 

السندات واملحللين املاليين واملوردين والبنوك والهيئات الرقابية ، فضال عن الجهات الحكومية األخرى 

 1واملستثمرين املرتقبين.

 الثاني: أهمية وأهداف القوائم املالية لبطامل

  أوال: أهمية إعداد القوائم املالية

 2تبرز أهمية القوائم املالية والغرض من إعدادها في ثالثة نقاط يمكن تلخيصها كاآلتي: 

 أداة اتصال، وسيلة في تقييم األداء، وسيلة تساعد في اتخاذ القرار. -

فالقوائم املالية تعتبر أداة إليصال رسالة واضحة ومفهومة ملستعمل املعلومات املحاسبية عن نشاط 

املؤسسة والنتائج املترتبة عليه، في همزة وصل بين املؤسسة واملستثمرين فيها ووسيلة لربط عالقات بين 

 ختلف األقسام املكونة للمؤسسة.املؤسسة واملوردين، العمالء، البنوك...، وأيضا وسيلة لتوفير املعلومات مل

 تقييم أداء اإلدارة والحكم على كفاءتها واستعمال املوارد املوضوعة تحت تصرفها -

القوائم املالية تستعمل في الحكم على املركز املالي للمؤسسة ومدى التقدم في تحقيق أهداف املؤسسة وكذا 

 كيفية استخدام موار املؤسسة

 وسيلة التخاذ القرارات -

حيث تساعد اإلدارة ومختلف األطراف املتعاملة مع املؤسسة في اتخاذ القرارات الالزمة، كالقرارات املتعلقة 

بكيفية صرف املوارد في املستقبل ومساعدة األطراف األخرى التي تربطها عالقة مباشرة باملؤسسة، مثل 

 املوردين، العمالء، البنوك في توجيه العالقات املستقبلية معها.

 انيا: أهداف القوائم املاليةت

 من طرف لجنة معاییر المحاسبة الدولیة 1989من اإلطار النظري الذي تنشره في عام  14، 13، 12الفقرات 
(IASC)حددت األهداف التي تسعى القوائم المالیة إلى تحقیقها فیما یلي ،: 

 األعمال والتغيير في الوضع تهدف القوائم املالية إلى تقديم معلومات عن الوضع املالي ونتائج .1

                                                           
1
مذكرة ماستر في التدقيق املحاسبي ومراقبة التسيير، كلية العلوم االقتصادية  اهمية نظام املحاسبي في تقييم جودة القوائم املالية،ناصح حورية،  

 ، غير منشورة.6 :،ص2016والتجارية وعلوم التسيير، جامعة عبد الحميد بن باديس، مستغانم، الجزائر، 
 7املرجع نفسه، ص:   2
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 االقتصادية. املالي للمؤسسة، وذلك بغرض إفادة العديد من الفئات التي تستخدمها ف ي اتخاذ القرارات

 تلبي القوائم املالية املعدة لهذا الغرض االحتياجات املشتركة ملعظم املستخدمين، ومع ذلك فإن .2

اجها املستخدمين في اتخاذ القرارات االقتصادية، ويرجع ذلك تلك القوائم ال توفر كافة املعلومات التي قد يحت

 وال توفر بالضرورة معلومات غير مالية.  في حد كبير أن القوائم املالية تعكس اآلثار املالية لألحداث التاريخية

 تظهر القوائم املالية أيضا نتائج تقديم كفاءة اإلدارة في القيام بواجباتها وتساعد في محاسبتها .3

املوارد املؤتمتة عليها. ويهدف املستخدمون الذين يرغبون في تقديم كفاءة اإلدارة ومحاسبتها إلى اتخاذ عن 

قرارات اقتصادية، قد تشمل على سبيل املثال قرارات االحتفاظ باستثماراتهم في املؤسسة أو بيعها أو ما إذا 

 كان من الضروري تغيير اإلدارة.

 م المالیةالمطلب الثالث: مستخدمي القوائ

القسم األول: يشمل املستخدمين ذوي املصلحة  -تقسيم مستخدمي القوائم املالية إلى قسمين رئيسين:  يمكن

املباشرة في املشروع وهؤالء املستخدمين يشملون املالك الحاليين واملستقبلين وكذلك الدائنين واملوردين 

 وإدارة املشروعات والسلطات الضريبية والعاملين وكذلك املستهلكين.

لقسم الثاني: فهم املستخدمين ذوي املصلحة غير املباشرة ألن مهمتهم هم مساعدة أو حماية األطراف الذين ا -

لهم مصلحة مباشرة ألسباب عديدة مثل عدم خبرتهم باملحاسبة أو لعدم توفر عنصر الوقت إلدارة 

املالية، مصدري املعايير، إسثماراتهم ، ويشمل هذا القسم املستخدمين املحللين املاليين، بورصة األوراق 

 الناشرين للمعلومات املالية، اتحادات العمال وغيرهم.

ونظرا لوجود عديد من مجموعات املستخدمين الحاليين واملحتملين والذين يكون لديهم نماذج اتخاذ قرارات 

قة إعداد مختلفة ومتنوعة، فإن احتياجاتهم من املعلومات ستكون مختلفة ومتنوعة وهو ما يؤثر على طري

(، ولهذا 2-1القوائم املحاسبية واالختيار من بين الطرق والسياسات املحاسبية كما يوضحه الشكل رقم )

السبب فإن القوائم املالية تعد على أساس أنها قوائم ذات أغراض عامة بحيث يمكن تلبية احتياجات 

ين والذين ليس لديهم السلطة العديد من املستخدمين مع التركيز على احتياجات املستخدمين املباشر 

 للحصول على املعلومات املحاسبية وهم املستثمرين والدائنين.

 والجدول التالي يبين أهم املستخدمين للقوائم املالية واحتياجاتهم
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 للقوائم املالية واحتياجاتهم . ناملستخدمي (:II-1الجدول رقم )

 احتياجات املستخدمين  املستخدمين 

 املستخدمين ذوي املصلحة املباشرة 

 .املساهمين) الحاليين واملحتملين(  .1

 الدائنين قصيرة وطويلة األجل . .2

 املديرين . .3

 املستهلكين. .4

 املوردين. .5

 املنافسين. .6

 املستخدمين ذوي املصلحة الغير مباشرة 

محللي القوائم املالية وسماسرة  .1

 البورصة .

 اتحاد العمال. .2

 العمومية.الوكاالت والهيئات  .3

الجهات املهنية ومصدري املعايير  .4

 املحاسبية.

 

 القياس الشامل لألداء (1

 مقاييس مطلقة .  -أ 

 باملقارنة مع األهداف واملعايير.  -ب

  باملقارنة مع شركات أخرى  -ت

 تقييم أداء اإلدارة: (2

 .األرباح والكفاءة في استخدام املوارد  -أ

 .املسؤولية القانونية -ب

 املستقبلية:  التوقعات (3

 .األرباح  -أ

 التوزيعات والفوائد.  -ب

 االستثمارات. -ت

 .التوظيف -ث 

 الحكم على املركز املالي:  (4

 تقييم اليسر املالي.  -أ

 .ب۔ تقييم درجة السيولة 

 .تحديد درجة املخاطرة وعدم التأكد  _ت

 تخصيص املوارد  (5

 تقييم الديون وحقوق امللكية  (6

 تقييم االلتزام باللوائح والقوانين .  (7

تقييم مساهمة املشروع االجتماعية  (8

 .البيئة واالقتصاد القومي وخدمة

  

 

 15:، ص2006المكتب الجامعي الحدیث للنشر ، اإلسكندریة، تحليل القوائم لغرض االستثمار، كمال الدین الدهراوي، المصدر: 
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 محتوى القوائم املالية. : نياملبحث الثا

املعلومات املالية عبارة عن معطيات تعبر عن الوضع املالي للمؤسسة والوسيلة املستخدمة لترتيب وتوصيل 

هذه املعلومات في القوائم املالية بصفة عامة والقوائم املالية بصفة خاصة، واملتمثلة أساسا في امليزانية 

خزينة وجدول تغيرات رؤوس األموال الخاصة واملالحق، والتي وجدول حسابات النتائج وجدول تدفقات ال

 يجب أن تكون مالئمة وموثوقة حتى يمكن االعتماد عليها في اتخاذ القرارات املناسبة.

 املطلب األول : مسؤولية و شروط إعداد القوائم املالية

 أوال :مسؤولية إعداد القوائم املالية:

املالية هي من مسؤولية إدارة املؤسسة، و عليها بيان أنها قد مارست إن مسؤولية إعداد و تجهيز القوائم 

الدقة و االكتمال في إعدادها، أما حدوث أخطاء جوهرية أو غير جوهرية بها فان إدارة املؤسسة تتحمل 

املسؤولية الكاملة، حتى ولو استعانت بمدقق خارجي إلعدادها فذلك ال يعفيها من مسؤوليتها عن كافة 

ات التي تحتويها، و بذلك تستخدم القوائم املالية كوسيلة لتقييم وظيفة الوصاية التي أسندها املالك املعلوم

 1لإلدارة بتسيير أعمال املؤسسة و استخدام مواردها.

 إعداد القوائم املالية: شروط تانيا:

 2:هناك قواعد البد من احترامها عند إعداد القوائم املالية واملتمثلة في

املؤسسة أن تتأكد من فرضية استمرارية النشاط قائمة وفي عدم استمرارية املؤسسة لنشاطها البد من  على

 شرح األساليب الكيفية ألعداد هذه القوائم في هذه الحالة.

إن فرضية املحاسبية لاللتزامات متوفرة و ان املعلومة أعدت بنفس الطريقة من دورة إلى أخرى إال إذا كان -

 ملحوظ في طبيعة العمليات او تغيرات جاء بها املعيارهناك تغير 

 كل عنصر معتبر يظهر ملفرده وكل العناصر معتبرة تجمع.-

ال يتم املقاصة بين األصول و الخصوم إال إذا لزم ذلك أو سمح معیار خاص بذلك. يمكن القيام باملقاصة بين -

تكون ناتجة عن عمليات متشابهة وغير معتبرة, وكل  األعباء واإليرادات إذا كان معيار يلزم أو يسمح بذلك وأن

كل قائمة مالية تحمل اسم املؤسسة ذكر الوثيقة التي تخص -معلومة رقمية تعطي تقارن بالدورة السابقة 

 املؤسسة لوحدها أم املجمع تاريخ الوثيقة العملة املستعملة وتقريب األرقام.

إلى دورة أطول أو دورة أقصر على املؤسسة ذكر أسباب تغير مدة  في حالة تغير إعداد القوائم املالية مما يؤدي

الدورة مع ذكر عدم إمكانية مقارنة األرقام املحتواة مع األرقام الدورات السابقة والدورات الالحقة للدورة 

 .املعنية

 

                                                           
1
 غير منشورة.، 42:ناصح حورية، مرجع سبق ذكره، ص  

، مذكرة تخرج لنيل شهادة ماستر، oravio، دراسة حالة مجمع تربية الدواجن للغرب وائم املالية ودورها في تقييم االداءالقحنان بن منصور،   2

 17 :، ص2017كلية العلوم االقتصادية والتجارية وعلوم التسير،تخصص تدقيق محاسبي ومراقبة التسيير، جامعة مستغانم، 
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 املطلب التاني: عرض امليزانية وجدول حسابات النتائج 

  : عرض امليزانية.أوال

 تتضمن العناصر املرتبطة بتقييم الوضعية املالية للمؤسسةامليزانية:  تعريف

تقدم امليزانية املوجودات والتزامات املؤسسة في شكل واحد أو شكالن منفصالن عن بعضهما البعض وتضم 

 .1الخاصة بالسنة املالية املاضية املعطيات السنة املالية الجارية واألرصدة 

 عناصر قائمة امليزانية :

تنتظر منها املؤسسة  األصول: األصول في املوارد تراقبها وتسيطر عليها املؤسسة نتيجة األحداث املاضية والتي

الحصول على املنافع االقتصادية املستقبلية لها .وتتمثل هذه املنافع في إمكانية أن يؤدي األصول بصورة 

 ن في صالح املؤسسةمباشرة أو غير مباشرة إلى التدفقات نقدية أو ما يعادلها تكو 

حتفظ بها بغرض التحصيل البيع واالستهالك األصول الجارية : هي األصول النقدية وشبه النقدية واألصول امل

شهر املوالية  12خالل دورة االستغالل العادية للمؤسسة ,أو األصول املحتفظ بها والتي سيتم تداولها خالل 

 .2وباقي األصول األخرى ال تعتبرها جارية 

اإللتزمات الجارية : هي التعهدات التي ينتظر تسديدها خالل دورة االستغالل العادية للمؤسسة أو املستحقة 

شهر أو تلك التي يتطلب سدادها استخدام األصول املتداولة .أو تلك التي تمتلك املؤسسة الحق في  12خالل 

 بر جارية .شهر وباقي التعهدات األخرى ال تعت 12تأجيل تسديدها إلى ما بعد 

الخصوم : الخصوم هي اإللتزام الراهن املؤسسة املترتب عن األحداث وقعت سابقا والذي انقضائه بحلول 

 املؤسسة من خالل خروج موارد تمثل منافع اقتصادية.

 اإلفصاح عن عناصر قائمة امليزانية.

 تضم جانبين : جانب األصول وجانب الخصوم .

 :2لعناصر التاليةضم كل األصول ا ( األصول :1 - 1

 ( األصول غير الجارية: 1 - 1 - 1

 القيم الثابتة املعنوية وشهرة محل ,قیم معنوية أخرى .

 القيم الثابتة املادية تضم األراض ي املباني ,قیم ثابتة أخرى قيم ثابتة للتنازل ,القيم الثابتة الجارية .

بتة ,مساهمات وحقوق مماثلة قروض وأصول األصول املالية وتضم سندات معاد تقييمها سندات مساهمة ثا

 مالية غير متداولة ,أصول ضريبية مؤجلة .

 ( األصول جارية: 2 - 1 - 1

                                                           
1
دار النشر مكتبة الشركة الجزائریة بوداود، الجزائر العاصمة،  ،ةللمعايير المحاسبية الدوليمحاسبة المؤسسة طبقا شعیب شنوف،   

 14، ص: 2008الجزائر،

 
2
 .78-77المرجع نفسه ، ص.ص: 
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 املخزونات والحسابات الجارية .

 . آخرونالزبائن ومدينون األخرون ,مدينون 

 حسابات الخزينة املوجبة وما يعادلها .

 : تضم الخصوم العناصر التالية : الخصوم( 2 - 2

 التقدير إعادةفرق  واالحتياطات( األموال الخاصة : رأس املال املطلوب وغير املطلوب  1 - 2 - 2

 األموال الخاصة محول من جديد نتيجة الدورة .

( الخصوم غير الجارية : قروض وديون مالية ,التزام ضريبي مؤجل خصوم أخرى غير متداولة  2 - 2 - 2

 اثلة.مقدمة وخصوم املم وإيراداتمؤونات 

,حسابات الخزينة  آخرونودائنون  ( الخصوم الجارية : املوردين والحسابات امللحقة ,ضرائب ,دلون  3 - 2 - 2

 السالبة( وما يعادلها .)

 1وتقسم إلى مجموعتين بحيث يكون : تقدم عناصر امليزانية 
 

 ةامليزاني أصول عناصر :(II-1)رقم  الشكل                                                                  

 

 

 

 

  

                                                                                                                                                                                                                                                                                              

 

 .79 :ص ،: شعیب شنوف ,نفس مرجع السابق المصدر                                                       

 

 

 

 

 

 

                                                           
1
 79شعیب شنوف، مرجع سابق، ص:   

ة  اصول غير جاري  

ة        اصول جاري  

 االصول 
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 عناصر الخصوم امليزانية(: II -2)رقم  لشكلا                                                        

 

 

  

  

  

 

 79 :املصدر : شعيب شنوف ,نفس مرجع السابق ص                                           

 عرض امليزانية :

ام املحاسبي املالي ضمن ثالثة مجموعات رئيسية حيث تصنف البنود ظتبويب حسابات امليزانية وفقا للنيتم 

املختلفة ضمن : األصول والخصوم و األموال الخاصة .ويتم تنظيم األصول امليزانية ضمن عناصر جارية وغير 

 جارية وفقا لشروط أبرزها املدة الزمنية ويتم ترتيببها وفقا لبنية الهيكلية التالية :

 امليزانية النهائية جانب األصول (: ii-2رقم )جدول                                                          

 األصول 

 

 N-1الصافي N الصافي اهتالك Nإجمالي  املالحظة

 

| 

  األصول غير الجارية 

 شهرة موجبة أو سالبة-فرق الشراء

 أصول معنوية  

 أصول مادية

 أراض ي

 مباني 

 أصول مادية أخرى 

 أصول ممنوحة كامتیاز  

 أصول قيد اإلنجاز

 أصول مالية 

     

 األموال الخاصة

 

األجل    الخصوم طويلة   

 + الخصوم قصيرة األجل

 

 الخصوم
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 سندات للمعادلة 

 مساهمات أخرى وديون مرتبطة 

 سندات تجهيز أخرى 

 قروض وأصول مالية أخرى غير جارية 

 أصل الضرائب املؤجلة

 

     

      مجموع األصول الغير جارية

 الصول املتداولة

 املخزون

 مدينون آخرون

 ومشابههضرائب 

 مدينون آخرون و توظيفات أخرى 

 النقديات ومشابهه

 توظيفات وأصول مالية متداولة أخرى 

 الخزينة

     

      مجموع األصول املتداولة 

      ول العامة صمجموع اال 

 

 .263 :املالي الجديد واملعايير املحاسبية الدولة صاملحاسبة املعمقة وفقا للنظام املحاسبي املصدر:                                                
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 (:  امليزانية النهائية جانب الخصومII-3الجدول رقم )
 

 

 N N-1 املالحظة الخصوم

 رؤوس األموال الخاصة

 رأس املال املصدر 

 رأس املال الغير مطلوب

 (1احتياطات موحدة )-عالوات واحتياطات

 إعادة التقييم فروق

 (1فرق املعادلة )

النتيجة الصافية حصة –النتيجة الصافية 

 مرحل من جديد –رؤوس أموال أخرى  (1املجموعة)

 (1حصة الشركة املوحدة )

 (1حصة األقلية )

   

    1املجموع 

 الخصوم غير الجارية

 قروض وديون مالية

 ( ضرائب )مؤجلة ومخصصة

 ديون غير متداولة أخرى 

 ومنتجات مقيدة مسبقامخصصات 

   

    2مجموع الخصوم غ الجارية 

 الخصوم الجارية

 موردون وحسابات مرتبطة

 ضرائب

 ديون أخرى 

 خصم الخزينة

   

    3 املتداولةمجموع الخصوم 

    مجموع الخصوم العام

  (تستخدم فقط عند عرض القوائم املالية املوحدة1)

 ..84:نفس املرجع السابق ص شعيب شنوف،املصدر :
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 عرض حساب النتائجتانيا: 

 هو بيان ملخص األعباء و املنتوجات املنجزة من الكيان خالل السنة املالية. وال  تعريف حاسب النتائج: :أوال

 يأخذ بعين االعتبار تاريخ التحصيل أو تاريخ السحب. ويبرز بالتمييز النتيجة الصافية للسنة املالية ربح أو

 خسارة.

 ويتم عرض األعباء إما حسب الوظيفية, أو تصنيف األعباء حسب طبيعتها.

 وتعتبر جدول حسابات النتائج التي بدأ إليها االهتمام متزايد, ال يقل أهمية عن امليزانية إذا تقوم بتحقيق

 :امليزات التالية 

 التعرف على نتيجة أعمال املؤسسة من ربح أو خسارة. -

 صافي الربح التشغيلي وصافي الدخل.التمييز بين  -

 .اإلدارة  في أدائها املالي,ويستخدم الربح كمقياس لقياس األداء   كفاءةالتعرف على  -

 التعرف على مقدار ضريبة الدخل الواجب دفعها. -

 احتساب بعض النسب املالية مثل نسب الربحية . -

 

واألعباء, ولقد  املنتجاتمن عنصرين رئيسين هما تتكون حسابات النتائج  ثانيا : عناصر حساب النتائج :

 املحاسبي كما يلي: النظامعرفهما 

 تتمثل منتوجات السنة املالية في تزايد املزايا االقتصادية التي تحققت خالل السنة املالية  املنتوجات :• 

ستعادة خسارة في ا املنتجاتفي الخصوم. كما تمثل  االنخفاضفي شكل مدا خيل, أو زيادة في األصول, أو 

 القيم

 واالحتياطات.

 األعباء : تتمثل أعباء السنة املالية في تناقص املزايا االقتصادية التي حصلت خالل السنة املالية في • 

 شكل خروج أو انخفاض أصول, أو في شكل ظهور خصوم. وتشمل األعباء مخصصات االهتالك أو االحتياطات

 ار .وخسارة القيمة املحددة بموجب القر 

 ثالثا :إفصاح عن عناصر حساب النتائج 

 :1في حسابات النتائج وهي هارهاإظام املحاسبي معلومات دنيا يستوجب ظلنكما فرضا 

 : تحليل األعباء حسب طبيعتها, الذي يسمح بتحديد مجاميع التسيير الرئيسية التالية 

 االستغالل.الهامش اإلجمالي ,القيمة املضافة, الفائض اإلجمالي عن  -

 منتوجات النشطة العادية, منتوجات األنشطة العادية. -

                                                           
1
 .24:ص 2009مارس 25الصادربتاریخ  19, الجریدة الرسمیة ,العدد 2008جویلیة  26القرارمؤرخ في  

 
 



 القوائم المالية وعالقتها بالتنظيم المحاسبي                                        الفصل الثاني: 

49 
 

 املنتوجات املالية واألعباء املالية , أعباء املستخدمين, الضرائب والرسوم والتسديدات املماثلة.  -

 كات  وخسائر القيمة التي تخص التثبيتات العينية, مخصصات االهتالكات وخسائر الهتاال مخصصات   -

 تي تخص التثبيتات املعنوية .القيمة ال

 نتيجة األنشطة العادية, العناصر غير العادية )منتوجات وأعباء( . -

 النتيجة الصافية لفترة قبل التوزيع. -

 النتيجة الصافية لكل سهم من األسهم بالنسبة على مؤسسات املساهمة . -

 تحليل املنتجات األنشطة العادية . -

 

 ثالثا : عرض حساب النتائج

 يمثل حسابات النتائج أحد القوائم املالية األساسية التي يجب إعدادها في نهاية كل سنة مالية, حيث 

 يتم من خاللها توضيح كافة العمليات املتعلقة باألنشطة التي قامت بها الوحدة االقتصادية خالل الفترة 

ارة( من خالل طرح مجموع األعباء املالية وصوال إلى تحديد نتيجة تلك العمليات واألنشطة )من ربح أو خس

 من

 مجموع املنتوجات.

 مع كل مؤسسة قصد تقديم املعلومات  موالتهالقد حدد نضام املحاسبي املالي عرض حسابات النتائج يجب 

 املالية تستجيب ملعطيات التنظيم 

 النتائج حساب( :II-4رقم ) الجدول 

  العناصر

 70  امللحقة واملنتجات املبيعات

 72  الصنع قيد نتوجاتملوا صنعةملا نتوجاتملوا  خزوناتملا تغيرات

 73  املثبت اإلنتاج

 74 74 لالستغاال  إعانات

   املالية السنة إنتاج-1

 60 60 املستهلكة املشتريات

 62-61 األخرى ات  كواالستهال الخارجية الخدمات 61-62

  املالية السنة استهالك-2

  ( 1-2لالستغالل) املضافة القيمة-3

 63  املستخدمين أعباء

 64  املماثلة واملدفوعات والرسوم الضرائب

   لالستغاال  فائض إجمالي-4

 75  خرى أل ا العملياتية نتوجاتملا

 65 خرى أل لا العمالتية باءعأل ا
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 املدمجة املالية الكشوف تقديم فيال إ يستعمل (ال1)

 .34:ص ذكره سبق مرجع,  19 العدد, الرسمية الجريدة: املصدر

  واملالحق الخاصة األموال تغيرات, النقدية التدفقات عرض: الثالث املطلب

  النقدية التدفقات عرضأوال:  

  هي والتي النقدية التدفقات قائمة أو الخزينة تدفقات بجدول  يعرف:  النقدية التدفقات قائمة تعريف 1-1

 على اعتمادا وذلك, واستخدمها املالية املوارد تسيير فعالية على للحكم ستخدمةامل الدقيقة داةأل ا عن عبارة

 .1املؤسسة مالية تسيير على الحكم في موضوعية األكثر املعيار يعد الذي الخزينة عنصر 

                                                           
1 Stépahn burn IAS/IFRS : les norms internationnales d’information fiananciere. Edition gualima , paris ,2006,p :204 

 68 68 القيم وخسارة ؤوناتملوا كاتالهتاال  مخصصات

 78 78 ؤوناتملوا القيم خسائر على استرجاع

   العملياتية النتيجة-5

 76 76 املالية نتوجاتملا

 66 66 املالية األعباء

   املالية النتيجة-6

  (5+6) الضرائب قبل العادية النتيجة-7

  698و  695 698و695 العادية النتيجة عن دفعها الواجب الضرائب

  693و  692 693 و692 العادية نتيجة عن (غيرات)ت املؤجلة الضرائب

   العادية األنشطة املنتجات مجموع

 العادية ألنشطة الصافية النتيجة-8   

 77 (تبيانها جبي منتجات) العادية غير عناصر

 76 (تبيانها يجب( )أعباء) العادية غير عناصر

   العادية غير نتيجة-9

   املالية السنة نتيجة صافي-10

  (1) الصافية النتيجة في املعادلة موضع املوضوعة الشركات حصة

  (1) املدمج املجموع نتيجة صافي-11

  (1)األقلية ي حصة ذو  ومنها

  (1) املجمع حصة
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  نقدية التدفقات إلى النقدية التدفقات تقسيم طريق عن النقدي سألسا وفق املالية القوائم هذه إعداد ويتم

 االستثمارية واألنشطة التشغيلية األنشطة في رئيسية أنشطة ثالثة ضمن خارجة نقدية وتدفقات داخلة

 .1التمويلية نشطةواال

 ةالتدفقات النقدي ل عناصر جدو  2-1

 في متعارضين هدفين باعتبارها والربحية السيولة بين مدروس توازن  لتحقيق تسعى أن دائما عليها املؤسسة

 أي, املالية السنة نهاية عادة هي معينة زمنية لحظة في ملؤسسة النقدي املركز تحديد من تمكن فهي, املؤسسة

 االستثمارية, التشغيلية باألنشطة القيام أثناء منها والصادرة للمؤسسة الواردة النقدية التدفقات رصيد تمثل

 .2ملؤسسة املالية الدورة خالل وتمويلية

  أنشطة ثالثة إلى النقدية التدفقات قائمة في فترة خالل النقدية واملدفوعات تال تحصملا تصنيف يتم

 التصفيات هذه من كل تعريف يلي االتمويلية وفيم, ستثماريةال ا, التشغيلية نشطةألا هي مختلفة

 .الدخل صافي تحديد في تدخل التي للصفقات النقدية ثاراآل وتتضمن: التشغيلية نشطةألا*

 سواء)منها والتخلص ستثماراتاال  اقتناء, وتحصيلها للغير القروض تقديم وتتضمن: ستثماريةال ا نشطةألا*

 .منها والتخلص الثابتة  صول أل ا اقتناء وكذلك(ملكية حقوق  أو ديون  في استثمارات

 :وتشمل لكيةملا وحقوق  ماتاز اللتا ببنود وتختص :التمويلية نشطةألا*

 .ستثماراتا هذه أورد استثماراتهم على بعائد وإمدادهماملالك   من مال رأس على الحصول  (أ)

 . قترضةملا موالأل ا وسداد الدائنين من موالأل ا اقتراض )ب(

 وخروج لدخول  الرئيسية جزاءأل ا تقديم على ترتكز الجزائري  شرعملا  بها أوص ى التي تقييم طريقة إن

 التدفقات

 تقريب ثم, الصافي الخزينة تدفق على الحصول  قصد (... الضرائب, وردينملا, الزبائن) جماليةإل ا النقدية

 ومقارنة

 هي كما الخزينة تدفقات جدول  ويأخذ,معينة زمنية للفترة الضريبة قبل النتيجة مع الصافي التدفق هذا

 .التالي الجدول  في موضحة

 

 

                                                           
1
النسبیة للنسب المالیة المشتقة من قائمة التدفقات النقدیة في تقییم السیولة وجودة األرباح وذلك من جهة نظر محلي عبد الناصر السید أحمد,   

الثاني  ,فلسطین,كانوننوك التجاریة االردنیة ومحللي االوراق المالیة في بورصة عمان،مجلة جامع الشرق األوسط الدرسات العلیا  بمان في الاالئت

 .14 :,ص 2008
2
 133 :ص،1988،الریاض ، 2ط  ،یخ للنشرالمردار  ،2, ترجمة كمال الدین سعید, جوسطةالمت المحاسبةدونالد كیسو, جیري ویجانت,   
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 النقدية التدفقات قائمة تغير   (:II-5رقم ) ول جد

الستة  املالحظة  

 nاملالية 

السنة 

 n+1املالية 

    العملياتية األنشطة من املتأتية الخزينة أموال تدفقات

     الزبائن عند من املقبوضة تال التحصي

    واملستخدمين  للمورديناملبالغ املدفوعة 

    املقبوضة املالية األخرى  صاريفملوا الفوائد

     املدفوعة النتائج عن الضرائب

     العادية غير العناصر قبل الخزينة موالأل ا تدفقات

     العادية غير بعناصر رتبطةملا الخزينة أموال تدفقات

    )أ( العملياتية أنشطة عن لتأتيةملا الخزينة أموال تدفقات صافي

    العملياتية أنشطة عن املتأتية الخزينة أموال تدفقات

    ستثمارال ا نشطةألا عن تأتيةملا الخزينة أموال تدفقات

    معنوية أو العينية التثبيتات اقتناء عن سحوباتملا

    معنوية أو العينية التثبيتات تنازل  عملية عن تال التحصي

    مالية التثبيتات اقتناء عن املسحوبات

    املالية تثبيتات عن لتنازل  عملية عن  تال التحصي

    املستلمة النتائج من املقبوضة واألقساط الحصص

    (ب)االستثمار أنشطة من املتأتية الخزينة أموال التدفقات صافي

    التمويل نشاط من املتأتية الخزينة أموال تدفقات

    السهم إصدار أعقاب في  تال التحصي

    بها القيام التيتم التوزيعات من وغيرها الحصص

    القروض من تأتيةملا ت تال التحصي

    املماثلة األخرى   ديون  أو القروض تسديدات

    (ج)التمويل نشاط من املتأتية الخزينة أموال تدفقات صافي

    تال السيو  وشبه تال سيو  عل الصرف سعر تغيرات تأثيرات

    (ج+ب+أ) فترة في الخزينة أموال في تغير

    املالية السنة افتتاح عند ومعادلتها الخزينة أموال

    املالية السنة إقفال عند ومعادلتها الخزينة أموال

    الفترة خالل الخزينة أموال تغير

    ةحاسبيالنتيجة امل عقاربة مملا
 35 ص ذكره سبق مرجع,  19 العدد الرسمية الجريدة:  صدرملا                                                                                 
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 تغيرات األموال الخاصة -2

هي الحلقة الرابطة بين حسابات النتائج وبين النتائج، ولكن تعدد املصادر في تغيير األموال  تعريف : 1 - 2

هذه القائمة  إصدار الخاصة توجب تخصيص قائمة منفردة لتوضيح مسببات هذا التغيير ومصادره, ولقد تم 

 اسبي املالي قائمة. وقد عرف النظام املح1997ألول مرة من طرف مجلس املعايير املحاسبية الدولية سنة 

تغيرات األموال الخاصة بأنها "تشكيل تحليال للحركات التي أثرت في كل فصل من الفصول التي تتشكل منها 

 .رؤوس األموال الخاصة للمؤسسة خالل السنة املالية 

 عناصر تغيرات األموال الخاصة 2 - 2

املعدل فإن الجدول حصص التغيرات الناتجة عن العمليات مع  IAS 01حسب نص املعيار املحاسبي 

املساهمين كتوزيع األرباح, زيادة رأس املال، وأن إظهار اإليرادات واألعباء املسجلة عن النتيجة الشاملة في هذا 

تخص املحاسبي املالي معلومات دنيا مطلوبة تقديمها في هذا البيان  النظامالجدول غير مسموح به ، لقد قدم 

 :1الحركات املتصلة بما يأتي

 النتيجة الصافية للسنة املالية.  -

 تغيرات الطريقة املحاسبية وتصحيحات األخطاء املسجل تأثيرها کرؤوس أموال. -

 ملنتجات واألعباء األخرى املسجلة مباشرة في رؤوس األموال الخاصة ضمن إطار تصحيح . -ا

 التسديد ....(., االنخفاضعمليات الرسملة )االرتفاع, -

املقررة خالل السنة املالية , ويأخذ جدول تغيرات األموال الخاصة كما هي  والتخصصاتتوزيع النتيجة 

 : موضحة في الجدول التالي

 (: تغير أموال الخاصةII-6جدول رقم)

 عالوة  رأس املال مالحظة  

  إصدار

فارق 

 التقييم 

 إعادةفرق 

 التقييم 

االحتياطات 

 و نتيجة 

       N-2ديسمبر  31الرصيد في 

       تغير الطريقة املحاسبية

       تصحيح األخطاء الهامة

األرباح أو الخسائر غير املدرجة 

 في الحسابات

      

       الحصص املدفوعة

       زيادة رأس املال

                                                           
1
 26:,ص 1.250,مرجع سابق, المادة رقم  19لقرار العدد   
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       صافي نتيجة السنة املالية

       N-1ديسمبر  31الرصيد في 

       الطريقة املحاسبية تغير 

       تصحيح األخطاء الهامة

األرباح أو الخسائر غير املدرجة 

 في الحسابات

      

       الحصص املدفوعة

       زيادة رأس املال

       صافي نتيجة السنة املالية

       Nديسمبر  31الرصيد في 

 

 .37ذكره ص مرجع سبق  19الجریدة الرسمیة العدد المصدر: 

 املالحق-3

يحتوي ملحق القوائم املالية على معلومات أساسية ذات داللة, فهو يسمح بفهم معايير  تعريف : 1 - 3

التقييم املستعملة من أجل إعداد القوائم املالية، وكذا الطرق املحاسبة النوعية املستعملة الضرورية لفهم 

 املقارنة مع الفترات السابقة إجراءالقوائم املالية، ويقدم بطريق منتظمة تمكن من 

 يشمل املالحق على املعلومات ذات أهمية بالغة يمكن تلخيصها في النقاط التالية : عناصر املالحق: 2 - 3

 الكشوف املالية .. وإعدادالقواعد والطرق املحاسبية املعتمدة ملسك املحاسبة  -

التي تخص الكيانات املشاركة واملؤسسات املشتركة والفروع أو الشركة األم وكذلك املعامالت التي  املعلومات -

 .يتم عند االقتضاء

 املعلومات ذات الطابع العام. -

 ل ويأخذ جداول املالحق كما هي موضحة في الجدو 
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 تطور التثبيتات وأصول املالية غير الجارية  (:II-7رقم )جدول                                      

اإلجماليييييييييييييييية  القييييييييييييييييم املالحظات الفصول واألقسام

عنييييد افتتيييياح السيييينة 

 املالية

زييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييادات 

 السنة املالية

انخفاضييييييييييييات 

 السنة املالية

 

القييييييييييم اإلجماليييييييييية 

عند إقفيال السينة 

 املالية

 

 التثبيتات املعنوية

 التثبيتات العينية

 املساهمات

املالية األخرى غير األصول 

 الجارية

     

 

 . 41، مرجع سبق ذكره ص  19الجریدة الرسمیة العدد المصدر:                            

 

 االهتالكات (: II-8رقم)جدول 

الك اهت املالحظات واألقسامالفصول 

في  املجمع

بداية السنة 

  املالية

في  ةزياد

مخصصات 

 ألهتالك ا

في  تانخفاضا

عناصر 

 الخارجية

كات ال اهت

مجمعة في أخر 

 السنة

GOOD WILL  

 تثبيتات املعنوية

 تثبيتات العينية

 مساهمات

أصول املالية األخرى  غير 

 الجارية

 

     

 

 42: , مرجع سبق ذكره ص 19جريدة الرسمية, العدد  املصدر :                                                                       
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 الجارية غير  األخرى   واألصول  التثبيتات في خسائر القيمة(: II-9رقم ) جدول 

خسائر القيم  املالحظات واألقسامالفصول 

في بداية السنة 

 املالية

ارتفاعات 

خسائر القيم 

 السنة خالل

في  عاسترجا

 خسائر القيم

 خسائر القيم

في نهاية السنة 

 املالية

GOOD WILL   

 تثبيتات املعنوية

 تثبيتات العينية

 مساهمات

أصول املالية األخرى  غير 

 الجارية

 

     

 

 42:, مرجع سبق ذكره ص 19الجریدة الرسمیة, العدد  المصدر :                                                  

 

 ؤوناتملا (:II-10رقم)جدول 

أرصدة في  املالحظات واألقسامالفصول 

بداية 

 ةالسن

مخصصات 

 املاليةالسنة 

استرجعات 

 السنة

 ةاملالي

أرصدة في 

 نهاية السنة

 الجارية الخصوم مالية غير مؤونات

 مماثلة والواجب للمعاشاة مؤونات 

 للضرائب  مؤونات 

 للنزاعات مؤونات

     

      املجموع

 الجارية غير املاليةالخصوم  مؤونات

 مماثلة والواجب للمعاشاة مؤونات 

  باملستخدمين أخرى ترتبط مؤونات 

 الضرائب مؤونات

     

      املجموع
 

 43ص:, مرجع سبق ذكره  19الجریدة الرسمیة, العدد املصدر :                                             
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 .عالقة التنظيم املحاسبي بجودة القوائم املالية  املبحث الثالث :

 : اإلطار العام للجودةاملطلب األول  

في االلتزام بمتطلبات وتوقعات العمالء بصفة دائمة هدفها هو تحقيق أو اجتياز توقعات العمالء في  الجودة

 1جميع األوقات بحيث هي تقاس بمدى رضا العمالء وتتحقق من خالل الوقاية ومنع حدوث العيوب واألخطاء.

 ومعنى الجودة في املفهوم العام يوضحه الشكل التالي:

 املفهوم العام للجودة: (II-3رقم) الشكل

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

محمد عیشونی، مفاهيم أساسية عن الضبط الشامل للجودة و إدارة الجودة الشاملة، الباب الثامن قسم التقنية امليكانيكية، الكلية املصدر: 

 .17:29، ساعة 2019-02-14تاريخ اإلطالع  : http : / / aichouni . tripod . com، منشورة على البريد االلكتروني3، ص 2005التقنية بحائل، 

 

في هذا املجال تعني مصداقية املعلومات املحاسبية التي تتضمنها التقارير والقوائم املالية وما تحققه  والجودة

من منفعة للمستخدمين ولتحقيق ذلك يجب أن تخلو من التحريف والتظليل وأن تعد في ضوء مجموعة من 

 امها.القانونية والرقابية واملهنية والفنية، بما يحقق الهدف من استخد املعايير

                                                           
ة بحائل، محمد عیشونی، مفاهیم أساسیة عن الضبط الشامل للجودة و إدارة الجودة الشاملة، الباب الثامن قسم التقنیة المیكانیكیة، الكلیة التقنی  1

 .17:29، ساعة 2019-02-14تاریخ اإلطالع  : http : / / aichouni . tripod . com، منشورة على البرید االلكتروني3 :، ص2005

 

 الجودة

 

 من وجهة نظر املستهلك

 

 من وجهة نظر املصنع

 

 التسويق

 

 جود التصميم

 خصائص الجودة، السعر

 

 جودة األداء

 
املطابقة مع املواصفات، 

 التكلفة

 

 اإلنتاج

 

 املالئمة لالستخدام
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ويقصد كذلك بمفاهيم جودة املعلومات تلك الخصائص التي يجب أن تتسم بها املعلومات املحاسبية 

املفيدة، وهذه الخصائص تكون ذات فائدة كبيرة لكل من املسؤولين عن وضع املعايير املناسبة واملسؤولين 

يق الطرق واألساليب املحاسبية البديلة عن إعداد التقارير املالية في تقييم نوعية املعلومات التي تنتج عن تطب

هي: مالئمة املعلومات ، FASBوأهم هذه الخصائص التي حددها مجلس معايير املحاسبة املالية األمريكي 

على املعلومات أو درجة الثقة بها، ومن األمور املهمة أن مستوى جودة املعلومات ال يعتمد  إمكانية االعتماد

 .1فقط على الخصائص الذاتية للمعلومات بل يعتمد أيضا على خصائص تتعلق بمتخذي القرارات 

من األخطاء حقيقية ووافية لواقع الشركة كونها خالية  يمكن تعريف جودة القوائم املالية بأنها تعبر بصورة 

والتحريف والتزوير والغش ومعدة دون تضخيم بواقعية صادقه لبنود حسابات بهذه القوائم. إذ تعتبر جودة 

القوائم املالية الضوء األخضر ملتخذي القرار ملا لها من تأثير في تحديد نتائج اإلجراءات أو القرارات املتخذة، 

جودة القوائم املالية منها حوكمة الشركات ومنها غش اإلدارة  وهناك الكثير من املفاهيم واملصطلحات املرادفة

ومنها أدارة الريح وكلها تصب في معنى واحد أال وهو مصداقية القوائم املالية وخلوها من التالعب لصالح إدارة 

 2الشركة 

ألساسية وذلك ويلعب نظام املعلومات املحاسبي دور في تقييم جودة القوائم املالية باعتبارها هي مخرجاته ا

من خالل الخصائص التي تتصف بها املعلومات التي تتضمنها هذه القوائم وكلما كان نظام املعلومات 

املحاسبي فعال وبسيط سوف يسهل له تقييم جودة القوائم املالية وإذا كان تقييم نظام املعلومات املحاسبي 

عكس فإذا كانت هناك أخطاء في نظام ايجابي سوف يعطي لنا تقييم صحيح لجودة القوائم املالية، و 

املعلومات املحاسبي سواء في مرحلة إدخال البيانات أو تشغيلها أو تجهيز املخرجات وتوزيعها وحفظها هذا 

 .سوف يؤثر جودة القوائم املالية 

 

 املطلب الثاني: معايير جودة القوائم املالية والعوامل املؤثرة عليها

 املاليةأوال: معايير جودة القوائم 

من املعروف أن إدارات الشركات جميعها، وبال استثناء تعمل كوكيل إلدارة أعمال الشركة وذلك بالنيابة عن 

أصحابها، ولضمان نزاهة تلك اإلدارات ظهرت نظرية املحاسبة لتحكم تلك العالقة من خالل تطبيق مبادئ 

وأصول تضمن نزاهة العمل ضمن  محاسبية عديدة تلزم الشركات بتسجيل جميع عملياتها ضمن قواعد

 نظام محاسبي محدد.

                                                           
1
، مداخلة جودة املعلومة املحاسبية وفق معايير املحاسبة الدولية ومحددات استخداماتها في عملية اتخاذ القراربلقاسم تويزة، رشيد هولي،  

(، كلية العلوم االقتصادية ، التجارية وعلوم التسيير ، MAS IFRSلدولية، ) ضمن ملتقى وطني حول النظام املحاسبي املالي بالجزائر وعالقته باملعايير ا

 6، ، ص: 2013جانفي ، 14-13جامعة عين الحميد بن باديس، مستغانم ، 
تصدر ، مجلة دورية نصف سنوية قياس مستوى تأثير بعض العوامل املؤثرة على جودة القوائم املاليةعدي صفاء الدين، فيحاء عبد الخالق،    2

تاريخ االطالع  www.iasj . net /iasj، منشورة على املوقع االلكتروني14:، ص2015عن كلية اإلدارة واالقتصاد، العدد الرابع عشر، املجلد السابع، 

 00: 14، ساعة  21-02-2019
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واستنادا إلى ذلك يستطيع متخذ القرار االعتماد على تلك القوائم ذات الجودة العالية كأحد أهم مقومات 

اتخاذ القرار والتي يجب أن يتوفر فيها عناصر املالئمة والوقتية، واإلفصاح الكافي أو األمثل واألهمية النسبية 

 وقابلية

ملعلومات للمقارنة، وإمكانية الثقة بها واالعتماد عليها، وتتحقق جودة هذه املعلومات من خالل توافر ا

 1العناصر التالية:

 معايير قانونية:-1

تسعى العديد من املؤسسات املهنية في العديد من الدول لتطوير معايير الجودة التقارير والقوائم املالية 

سن تشريعات وقوانين واضحة ومنظمة لعمل هذه املؤسسات مع توفير هيكل  وتحقيق االلتزام بها من خالل

تنظيمي فعال يقوم بضبط جوانب األداء في املنشأة بما تتوافق مع املتطلبات القانونية التي تلزم الشركات 

 باإلفصاح الكافي عن أدائها.

 :ةمعايير رقابي 2

اإلدارية التي يرتكز عليها كل من مجلس اإلدارة واملستثمرين، ينظر إلى عنصر الرقابة بأنه أحد مكونات العملية 

ويتوقف نجاح هذا العنصر على وجود رقابة فعالة تحدد دور كل من لجان املراجعة وأجهزة الرقابة املالية 

واإلدارية في تنظيم املعالجة املالية وكذلك دورا املساهمين واألطراف ذات العالقة في تطبيق قواعد الحوكمة 

واسطة أجهزة رقابية للتأكد من أن سياستها وإجراءاتها تنفد بفاعلية وأن بياناتها املالية تتميز باملصداقية مع ب

وجود تغذية عكسية مستمرة وتقييم للمخاطر وتحليل للعمليات وتقييم األداء اإلداري ومدى االلتزام 

 .بالقواعد والقوانين املطبقة

 معايير مهنية:

الس املهنية املحاسبية بإعداد معايير املحاسبية واملراجعة لضبط أداء العملية املحاسبية ، تهتم الهيئات واملج

مما ابرز معه مفهوم مساءلة اإلدارة من قبل املالك لالطمئنان على استثماراتهم ، والتي أدت بدورها إلى ظهور 

 الحاجة إلعداد تقارير والقوائم املالية تتمتع بالنزاهة واألمانة.

 يير فنية:معا 4

إن توفر معايير فنية يؤدي إلى تطوير مفهوم جودة املعلومات مما يعكس بدوره على جودة التقارير املالية ويزيد 

 .ثقة املساهمين واملستثمرين وأصحاب املصالح بالشركة ويؤدي إلى رفع وزيادة االستثمار

 

 

                                                           
1
هادة املاستر في علوم املالية واملحاسبية ، ، مذكرة مقدمة ضمن متطلبات نيل ش أثر حوكمة الشركات في جودة القوائم املاليةابن معمر يمينة،  

، 2014تخصص تدفیق محاسبي ومراقبة التسيير ، كلية العلوم االقتصادية ، التجارية وعلوم التسيير ، جامعة عبد الحميد بن باديس، مستغانم ، 

 80: ص
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 ثانيا: العوامل املؤثرة في جودة القوائم املالية:

العشرة األخيرة اعتبر الباحثون موضوع جودة التقارير املالية من القضايا الحيوية في البحث  خالل السنوات

و دراسات جودة التقارير املالية تهتم بقياس املتغيرات املحاسبية التي تعكس جودة التقارير ، كما  املحاسب

 تهتم أيضا بالعوامل املؤثرة في الجودة. 

ن املتغيرات املحاسبية التي تعتبر مؤشرات على الجودة ، من هذه املتغيرات ، فالبحث املحاسبي اقترح العديد م

مقدار االستحقاق االختياري في القوائم املالية ، إتباع اإلدارة سياسات هجومية في االعتراف باألرباح ، درجة 

الية الهدف الرئيس ي الذي الشفافية في القوائم املالية ، وخاصية وقتية الربح املحاسبي، تعتبر جودة القوائم امل

تسعى املنشأة لتحقيقه، لكن هناك مجموعة من العوامل التي تؤثر في عملية إنتاج املعلومات وتوصيلها وتوفير 

 1ي مايلي:ف مقومات النظام املحاسبي يمكن تلخيصها

 املقومات املادية:-

ة واآللية التي يتم استخدامها في إنتاج وتتضمن جميع املكونات املادية مثل األدوات واألجهزة املحاسبية اليدوي

 املعلومات املحاسبية.

 املقومات البشرية:-

 وتتمثل في مجموعة من األشخاص القائمين على تشغيل النظام املحاسبي والعاملين فيه.

 املقومات املالية: -

 وتشمل كافة األموال املتاحة للنظام والتي يستخدمها للقيام بمهامه ووظائفه.

 بيانات :قاعدة ال

 وتحتوي على مجموعة من اإلجراءات التطبيقية والبيانات الضرورية الالزمة لتشغيل النظام وتحقيق أهدافه

وبالتالي تعد جودة املعلومات املحاسبية التي تتضمنها القوائم املالية املقياس املناسب لتقييم مدى كفاءة 

ة تشغيل وجودة تصميم نظام املعلومات نظام املعلومات املحاسبي فضال عن عوامل أخرى مثل كفاء

املحاسبي، كما وان جودة املعلومات املحاسبية تكمن في قدرتها على إضافة قيمة ملتخذي القرارات 

االقتصادية وذلك بتزويدهم باملعلومات التي تحفزهم على اتخاذ القرارات التي تحقق أهداف تلك الجهات 

التخاذ مثل تلك القرارات رولكي تمتاز تلك املعلومات بالجودة وتخفض من احتماالت عدم التأكد املصاحبة 

 :اآلتيةفإنها يجب أن تتصف بالخصائص 

الفعالية والكفاءة والسرية والكمال والوفرة وااللتزام واالعتماد على املعلومات ) املوثوقية، واملوضوعية 

 والحيادية وتمثيلها بصدق لألحداث االقتصادية.

 

                                                           

 
1
 80مرجع سابق الذكر،ص: ابن معمر يمينة،  

 



 القوائم المالية وعالقتها بالتنظيم المحاسبي                                        الفصل الثاني: 

61 
 

 التنظيم املحاسبي على القوائم املالية تأثير : الثالثاملطلب 

  في تحسين جودة املعلومة املحاسبية التنظيمدور: 

 :'  1في تحسين املعلومات املحاسبية وذلك من خاللنظيم يساهم الت

في اكتشاف ما قد يوجد في الدفاتر والسجالت من أخطاء متعمدة أو غير متعمدة وبالتالي  نظيميساهم الت -

 .الحصول على معلومة محاسبية خالية من األخطاء 

 البيانات وبالتالي الحصول على معلومة محاسبية يمكن االعتماد عليها في اتحاد القرار . تنظيميساهم في  -

 مات والبيانات املستخدمة في املؤسسة. املعلو تسهيل سيرورة يعمل على  - 

 . اتيال ويعتبر هذا دورا هاما ورئيسحماية املؤسسة من عمليات التالعب واالحعلى  التنظيميعمل  -

على فحص وتقييم مدى سالمة نظام الرقابة الداخلية في املؤسسة، مدى تحقيق أهدافها والتي من  يعمل -

 .بينها دقة املعلومات املحاسبية التي ينجيها النظام املحاسبي في املؤسسة

  أتر التنظيم املحاسبي على القوائم املالية: 

 جلة محاسبيا.مسك دفتر اليومية يعتبر كدليل مالي موثوق به للحسابات املس -

 التنظيم املحاسبي يعمل على توفير البيانات الالزمة لقياس نتيجة عمل املؤسسة واملركز املالي بصورة -

  .سليمة

التنظيم املحاسبي يعمل على تحسين ورفع نوعية الدقة املحاسبية والجبائية في إعداد القوائم املالية؛  -

القوائم املالية من خالل إعداد القوائم املالية ملعرفة مدة يساعد على تكوين حوصلة من املجاميع وفق  -

 املؤسسة وتقهقرها في الجانب املالي واملحاسبي والجبائي؛ تطور 

 ت املحاسبية املوجودة في القوائمالتنظيم املحاسبي يعطي الصورة الصادقة عن صدق املعلوما - 

 . يساعد على اكتشاف األخطاء إن وجدت -املالية؛ 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
1
، مذكرة لنیل شهادة ماجیستر، قسم علوم المؤسسات في تحقيق جودة المعلومات المحاسبية إسهامات حوكمةزالسي ریاض،   

 67ص: ، 2009/2010والتجاریة العلوم التسییر، جامعة قاصدي مرباح، ورقلة،  إقتصادیة ،كلیة العلوم اإلقتصادیة
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 خاتمة الفصل :

في هذا الفصل تم إبراز أهمية تنظيم املحاسبة حتى تكون لها مصداقية ومنع التغيرات في السجالت كما تم 

توضيح أهمية مسك الدفاتر املحاسبية من حيث كونها تمثل حجر الزاوية في تطبيق أي نظام محاسبي من 

ألحداث االقتصادية واملعامالت املالية، في خالل مراحل الدورة املحاسبية التي تتطلب التسجيل وإثبات ا

الدفاتر املحاسبية من واقع املستندات املحاسبية التي تشكل املصدر األساس ي للبيانات كمدخالت تليها عملية 

التسجيل والتبويب كعملية تشغيل تلك البيانات تليها عملية إعداد القوائم املالية التي هي عبارة على 

 بي .مخرجات النظام املحاس

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 الفصل الثالث
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 :مقدمة الفصل

الحليب املادة األساسية والضرورية في غذاء الفرد، باعتباره واسع االستهالك فإنه يجعل املؤسسات يعتبر 

 القائمة به ذات بعد استراتيجي و حيوي القتصاد البالد.

وعلى هذا األساس فإننا حاولنا أن نجعل ملبنة الساحل لوالية مستغانم عينة البحث وقد حاولنا بلوغ 

 األهداف اآلتية:

 ديم نظرة عامة عن الوحدة .. تق1

 . تعرف على مهام كل قسم من أقسام الوحدة .2

 .عرض بعض  القوائم املالية  -3
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 املبحث األول: تقديم الشركة محل الدراسة )ملبنة الساحل لوالية مستغانم (

 (Giplait).مادة الحليب ومشتقاتههي العالمة التجارية التي تعرف بها ملبنة الساحل لوالية مستغانم وتنتج 

 املطلب األول: نبذة تاريخية عن الشركة.

والتي عرفت بالديوان الوطني  1970مع مرور سنوات بعد االستقالل تم تأسيس مؤسسة إنتاج الحليب سنة 

 وفي إطار إعادة تركيب املؤسسات قسمت إلى ثالثة فروع:  354-81للحليب ومشتقاته وبمرسوم رقم 

 الديوان الجهوري الشرقي:( 1

  . وحدة إنتاج عنابة 

  .وحدة إنتاج قسنطينة 

   .وحدة إنتاج سوق أهراس 

 الديوان الجهوي الوسط ومقره الجزائر العاصمة ومن بين وحداته :( 2

 . وحدة إنتاج بودواو 

  .وحدة إنتاج ذراع نحدة 

 الوحدات التالية:وضم  1981ديسمبر  12( الديوان الجهوي الغربي الذي تأسس في 3

  . وحدة إنتاج وهران 

   .وحدة إنتاج سيدي بلعباس 

  .وحدة إنتاج مستغانم 

 .وحدة إنتاج سعيدة 

  . وحدة إنتاج معسكر 

 وحدة إنتاج تيارت 

 .)وحدة إنتاج بشار )إقلي 

محله حيث تسببت األزمة االقتصادية التي مست املؤسسات الجزائرية بإفالس الديوان الجهوي الشرقي ليحل 

 ( املجمع الصناعي ملنتوجات الحليب والذي يقع مقره في الجزائر1997( سبتمبر 1في )

 Giplaitاملجمع أسهم الشركة أصبحت مؤسسة عمومية ذات أسهم ، و  وبامتالكالعاصمة بيئر الخادم 

مع الحليب مج ( حيث تم إنشاءGroup industrielle de production laitiere)  هي عبارة عن كلمة مختصرة ل

(، وتعتبر ملبنة الساحل الوالية 1997أكتوبر  01على مستوى املنطقة الصناعية لوالية الواقع مستغانم في ) 

مستغانم من أهم املؤسسات سواء على املستوى املحلي أو الوطني تعود أهمية املؤسسية لكونها تزود السكان 

 .ومشتقاته الحليب بإحدى أهم املواد ذات االستهالك اليومي إال وهي مادة
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( بتحسين نوعية منتجاتها باستمرار مع إبقاء سعرها في ISOكما تسعى املؤسسة إلى الحصول على شهادة إيزو )

دج و تمارس نشاطها في اطار قانوني ممثل في سجل 290 480.000.متناول الجميع، ويقدر رأس مال الشركة ب

عامل دائم  40عامل مؤقت في إطار عقود ما قبل التشغيل و 65تجاري وطابع إنتاجي صناعي ويضم املجمع 

 :كاالتييتوزعون 

 05  .إطارات عليا 

 46 .كمنفذ 

 34 .مؤطر 

 17 .إطارات 
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 . ومهام كل قسم  مؤسسةاملطلب الثاني: الهيكل التنظيمي لل

 (: الهيكل التنظيمي للمؤسسة III-1الشكل رقم)                                  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 .من إعداد الطالبة إسنادا على مجلة ملبنة الساحل بمستغانمالمصدر: 

 

 الرئيس املدير العام

 

 مصلحة التحاليل املخبرية

اإلنتاجمصلحة   

 مصلحة الصيانة

 مصلحة النظافة واألمن

 مصلحة اإلعالم اآللي

مصلحة 

 التموين

Appro 

vision 

ement 

 االدارة العامة

PDG 

املصلحة 

 التجارية

Service 

commercial 

 قسم الفالحة

Dépt agro 

قسم 

 املحاسبة

Dépt 

Comptab 

ilité 

 قسم املالية

Dépt 

finances 
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 :  مهام كل قسم 

 القرارات. هو بمثابة املشرف العام وصاحب (:Président directeur général. الرئيس املدير العام ) 1

 .بحالة الغيايتمثل عمله في أنه ينوب عن املدير في  (:Assistant PDG. مساعد رئيس املدير ) 2

للعمل  مهنته في مراقبة السير الحسنوتتمثل (: Bureau contrôle gestionمكتب مراقبة التسيير ) . 3

 واإلعالم عن أي مشكل.

 توجنللموتقوم بإجراء التحاليل املخبرية  (:sous direction laboratoire. مصلحة التحاليل املخبرية ) 4 

 قبل كل عمالية توزيع للتأكد من جودة املنتوج و سالمته من الناحية الصحية. 

الشؤون  حيث تتكفل هذه املصلحة بتسيير (:service hygiène et sécurité. مصلحة النظافة واألمن )5

 املتعلقة بالنظافة واألمن.

 وتتكفل بصيانة العتاد، الكهرباء....(: Service maintenance. مصلحة الصيانة )6

 االلي. دورها يتمثل في إعداد وصيانة برامج اإلعالم (:Service logistiques. مصلحة اإلعالم اآللي ) 7

 (: مسؤول عن كل ما يتعلق بالسيولة املالية. Département finances. قسم املالية )8

 املالية. تساعد املؤسسة على معرفة وضعيتها(: Département comptabilité. قسم املحاسبة ) 9

 مسؤول عن جمع حليب األبقار من الفالحين. (:Département agro. قسم الفالحة )10

 تتكفل بالعمليات التجارية. (: Service commercialالتجارية ) . املصلحة11

 حيث تتكفل بتسيير اإلدارة الداخلية. (:PDGاإلدارة العامة ). 12

 (: تتكفل بتوزيع املنتوجات.Service commercial. مصلحة التموين )13 

 وتحديد كمية اإلنتاج.تكمن في مراحل اإلنتاج   (: service production. مصلحة اإلنتاج ) 14 

 كما توجد في املؤسسة نقابة تعمل على حل مشاكل العمال والدفاع عن حقوقهم.

 

 :معوقات مؤسسة الحليب بمستغانم 

 . التنافسية في السوق فهي تعتبر من أهم العوائق التي تشغل املؤسسة فهي دائما في صراع في السوق.

دج فهي تتحمل جزء )الدولة( من هذا الفارق  25الحليب دج وتضطر لبيع  30. ارتفاع سعر الحليب فهي 

 والباقي تتحمله املؤسسة.

 : ارتفاع سعر مسحوق الحليب املستورد من الخارج.
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 : أهداف مؤسسة الحليب بمستغانم 

 .محاولة املنافسة من خالل زيادة اإلنتاج 

   .فرض نفسها في السوق كمؤسسة جيدة و مهمة 

  طني. املساهمة في االقتصاد الو 

 .تزويد مختلف مناطق مدينة مستغانم و املناطق املجاورة بالحليب 
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 . ملبنة الساحل لوالية مستغانم (محل الدراسة ) ؤسسةاملبحث الثاني: عرض القوائم املالية في امل

 .املطلب األول: معالجة البيانات إلعداد القوائم املالية 

املهام بها، خاصة  في وحدة ملبنة الساحل اإلنتاج الحليب تعرفنا على املؤسسة وجميعوبعد الدراسة التي تمت 

قسم املحاسبة العامة، حيث يتم في هذا القسم معالجة مختلف الوثائق وذلك بحفظ و ترتیب وتسجيل 

عمليات املعطيات وتبويبها للوصول إلى النتيجة ومعرفة الوضعية املالية للمؤسسة، إذ تقوم هذه املؤسسة ب

 تجارية وإنتاجية، فالعمليات التجارية تتمثل في الشراء والبيع.

في هذه املرحلة الشراء": تتم بإتباع دورة تبدأ بعملية طلب املادة األولية "حليب البقر" من املوردين و

سليم بوصل الت رد بتسليم املادة األولية مرفقة "الفالحين" وذلك باستخدام وصل الطلب، وبدوره يقوم املو 

ثم إعداد الفاتورة ليتم تسديدها إما بوسائل الدفع الفوري إذا كان مورد غير دائم وإما عن طريق الشيك 

 البنكي إذا كان مورد دائم وعند إعداد الفاتورة يتم إيصالها على مصلحة املحاسبة.

املورد أما الثانية كما علمنا من رئيسة املصلحة بأنه يتم إعداد نسختين من وصل الطلب األولى ترسل إلى 

 فتحتفظ بها املؤسسية كإثبات على طلبيتها.

 شراء املادة األولية "بودرة الحليب" وهذه املادة تكون مدعمة من طرف الدولة.

ثم ننتقل إلى مرحلة اإلنتاج": تتعلق مصلحة اإلنتاج بمعظم األقسام األخرى حيث تتلخص خطوات اإلنتاج 

 كاآلتي:

 جمع حليب األبقار من الفالحين والذي يعتبر بدوره املادة األولية واألساسية للعملية اإلنتاجية؛ -

 للحليب من ناحية الجودة والكمية؛ يالفيزيائفي املخبر بالتحليل الكميائي و  املسئولين: يقوم  -

التعقيم ويتم  : وبعدها يتم إدخال الحليب إلى ورشات التصنيع وبعد التأكد من جودته تتأتى مرحلة -

 فيها التعقيم من املكروبات للتأكد من نظافته.

أما في مرحلة "التحليل النهائي": وهنا يتم قياس جودة املنتوج النهائي إذ كان مطابقا للمعايير . مرحلة 

ورمز الشركة، ثم تنتقل  اسمالتعليب ويأتي دور اآلالت في إعطاء الشكل النهائي بوضعه في علب تحمل 

 إلى مصلحة التسويق لترويج املنتوج "حليب، لبن رايب والزبدة ". اإلنتاجيةملية مهمة الع

بعد تدفق البيانات من مختلف املصالح املديرية يتم جمعها وترتيبها وتصنيفها ومقارنتها ومعالجتها وفق برنامج 

 جية .إلكتروني لتسجيل البيانات واملعلومات الناتجة عن مختلف املعامالت الداخلية والخار 

 * السجالت التي تقوم بها املؤسسة إلعداد القوائم املالية :

 .التسجيل في سجل اليومية -

 ترحيل من سجل اليومية إلى دفتر األستاذ . -

 تحضير ميزان مراجعة قبل الجرد باملجاميع واألرصدة . -

 تحضير قيود اإلقفال في سجل اليومية وترحيلها إلى دفتر األستاذ إلظهارها نتائج الحسابات الختامية . -
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 تحضير الكشوفات والقوائم املالية. -

يكون التسجيل في املؤسسة عن طريق برنامج إلكتروني مثبت في الحاسوب  التسجيل في سجل اليومية : -1 

 فتر اليومية وفق القيد املزدوج .وتسجيل كل العمليات املحاسبية في د

 من وثيقتين أساسيتين : انطالقامعالجة املحاسبية للمشتريات : يتم تسجيل املشتريات *

 نسخة من طلبية الشراء من طرف املديرية التجارية حيث يتم توجيه نسخة منها إلى الدائرة املحاسبية . -

 ة لصالح املورد املعني. نسخة من الوصل الدفع املعد من طرف مصلحة الخزين  -

إلى مصلحة املحاسبة حيث يتم املقارنة الفاتورة مع الطلبية وسند  إرسالفاتورة الشراء يتم  االستالمبعد 

املواد إلى املخازن وفق  إدخالإدخال وفي حال تطابق هذه الوثائق يقوم املحاسب بتسجيل الفاتورة وعملية 

 اآلتين : القيدين

 نموذج لعملية شراء املادة األولية .  : (III- 1 )جدول رقم

 املبالغ  البيان  رقم الحساب 

 دائن مدين التاريخ دائن مدين

381 

445 

 

 

401 

 

 

 مشتريات مواد أولية 

 رسم على القيمة املضافة املحصل

موردو املخزون                                 

 والخدمات 

 

 تسجيل شراء الفاتورة رقم....                 

×××× 

×××× 

 

 

×××× 

31  

381 

 مواد أولية و لوازم 

 مشتريات مواد أولية                              

 

 سند إدخال رقم .....                                     

××××  

×××× 

 

مبيعاتها انطالقا من وثيقتين تصل إلى دائرة املحاسبية من تسجل املؤسسة  * املعالجة املحاسبية للمبيعات :

 مصلحتين مختلفتين :

 من طلبية الزبون . انطالقافاتورة املبيعات واملعدة من طرف املصلحة التجارية باملؤسسة  -

 سند إخراج املنتجات املعد من طرف مصلحة التخزين . -

 : اآلتيةويتم تسجيل عملية البيع وفق الطريقة 
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 .عملية بيع البضائعنموذج  : (III- 2 رقم) ول جد

 املبالغ  البيان  رقم الحساب 

 دائن مدين التاريخ دائن مدين

411  

700 

4451 

 

 الزبائن 

 ×مبيعات البضائع                                    

                   ةرسم على القيمة املضافة قابل

 لالسترجاع

 

 فاتورة بيع رقم....                             

×××× 

×××× 

 

 

×××× 

600  

30 

 مواد أولية و لوازم 

 مشتريات مواد أولية                              

 

 وصل إخراج  رقم .....                         

                

××××  

×××× 

 

 تسجيل قيمة البضائع بتكلفة شراء أما قيمة مبيعات فتكون بكلفة البيع. يتم

معالجة املحاسبية للعمليات األخرى: تعالج العمليات املختلفة التي تتكرر مرات قليلة خالل السنة *

 كمصاريف املختلفة التي تخص فواتير الكهرباء والغاز املاء أقساط التأمين ......... إلخ.

 فتر اليومية إلى دفتر األستاذترحيل من د -2

 فيما يخص الترحيل إلى دفتر األستاذ فإن البرنامج يقوم بوضع األرصدة تلقائيا .

نقل هذه األرصدة  اآلنبعد معرفة أرصدة الحسابات نستطيع  التسجيل في ميزان املراجعة قبل الجرد : -3

 إلى ميزان املراجعة حيث نجده يتكون من أربعة أعمدة . كما هو موضوح بشكل مصغر.

 نموذج مليزان املراجعة.: ( III- 3رقم )جدول 

 أرصدة دائنة  أرصدة مدينة  اسم الحساب رقم الحساب 
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بعد الجرد بجملة من اإلجراءات في حالة تقوم املؤسسة بإعداد ميزان مراجعة ميزان مراجعة بعد الجرد :  -4

تصحيح األخطاء إحصاء أصول  . اعتمادها على ميزان املراجعة قبل الجرد لتحديد النتيجة )كقيود التسوية (

ألن هذا  .N/ 31/12من التسجيل املحاسبي  االنتهاءاملؤسسة مقارنتها بما هو مسجل محاسبيا وذلك بمجرد 

التأكد من صحة املعلومات والحسابات ومن خالله نقوم بخطوة أخرى وتتمثل في األخير يعتبر أداة للرقابة و 

 اعداد الكشوفات القوائم املالية.

 املحاسبي ) القوائم املالية (: النظاماملطلب الثاني : عرض مخرجات 

كغيرها من املؤسسات االقتصادية مجبرة على العمل باملحاسبة العامة )املحاسبة  ملبنة الساحلمؤسسة 

املحاسبي املالي  النظامعليه  بنصاملالية ( ومسك كل الدفاتر املحاسبية وبالتالي إنتاج القوائم املالية وفق ما 

دول تدفقات النقدية وج ،حساب النتائج،والتي تساعد في عملية اتخاذ القرارات وتشمل كال من امليزانية 

 تغيرات في رأس املال ,املالحق .

 النظاممن عملية الجرد حسب القانون  االنتهاءامليزانية في نهاية كل دورة مالية بعد  إعداديتم . امليزانية : 1

 / 9املؤرخ في  27-96األمر رقم  )والقانون التجاري  (25/11/2007املؤرخ  11-07القانون رقم  )املحاسبي املالي

 :( . كما موضح في الجدول التالي 1996/  12

 2016 لبنة الساحل مستغانممل عناصر امليزانية :(III- 4رقم ) جدول 

 *جانب األصول 

مخصصات  املبلغ اإلجمالي االصول 

االهتالك 

 وخسائر قيمة

NET NET - 1 

     األصول الغير جارية 

 -فارق بين االقتناء

املنتوج االيجابي أو 

 السلبي

    

 000,00 225 500,00 140 000,00 562 500,00 702 تثبيتات معنوية 

     تثبيتات عينية 

 900,00 555 277 900,00 555 277 0,00 900,00 555 277 األراض ي

 200,00 850 38 000,00 000 28 000,00 000 112 000,00 000 140 املباني 

 225,00 070 98 040,00 200 151 160,00 800 604 200,00 000 756 التثبيتات العينة األخرى 

     تثبيتات ممنوع امتيازها 

 480,39 876 4 480,39 876 4 0,00 480,39 876 4 تثبيتات يجري انجازها 

     تثبيتات مالية 
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سندات موضوعة موضع 

 معادلة 

    

مساهمات أخرى 

وحسابات دائنة ملحقة 

 بها 

700 000,00 0,00 

 

700 000,00 500 000,00 

 0,00  سندات أخرى مثبتة 

 

  

قروض وأصول مالية 

 أخرى غير جارية

352 666,00 0,00 352 666,00 554 967,97 

ضرائب مؤجلة على 

 األصل 

15 888 999,00 0,00 15 888 999,00 15 987 666,00 

مجموع األصول الغير 

 جارية 

1 196 076 

745,39 

717 362 160,00 478 714 585,39 436 620 439,36 

     أصول جارية 

مخزونات ومنتجات قيد 

 التنفيذ 

89 666 989,30 5 978 989,00 83 688 000,30 89 222 748,30 

حسابات دائنة 

 وحسابات مماثلة 

    

 691,66 087 84 622,95 685 85 346,35 904 79 969,30 589 165 الزبائن

 154,55 012 48 932,04 702 54 0,00 932,04 702 54 مدينون آخرون 

 296,92 894 45 248,92 212 51 0,00 248,92 212 51 ضرائب وما شبهها

حسابات دائنة أخرى 

 واستخدامات مماثلة 

    

     املوجودات ومشابهها 

األموال املوظفة وأصول 

 املالية الجارية أخرى 

    

 373,81 793 73 668,00 986 70 0,00 668,00 986 70 الخزينة 

 265,24 010 341 472,21 275 346 335,35 883 85 807,56 158 432 مجموع األصول الجارية 

 235 628 1 مجموع العام لألصول 

552,95 

803 245 495,35 824 990 057,60 777 630 704,60 

 

 



 GIPLAIT    دراسة ميدانية ملبنة الساحل مستغانم          الفصل الثالث:                  

75 
 

 جانب الخصوم

 .))جانب الخصوم   2016لبنة الساحل مستغانم مل ميزانيةعناصر :    (III-5 رقم ) جدول  

   

 N N-1 الخصوم

   رؤوس االموال الخاصة 

 000,00 000 300 000,00 000 300 راس مال تم إصداره

   راس مال غير مستعان به

   (1احتياطات مدمجة ) -عالوات واحتياطات

   فوارق إعادة التقييم 

   ( 1فارق املعادلة )

 628,10 172 35 811,21 721 68 ( 1نتيجة صافية حصة الجمع ) –نتيجة صافية 

 730,52 580 5- 580,10 195 40 ترحيل من جديد   -رؤوس أموال خاصة أخرى 

   ( 1حصة الشركة املدمجة )

   ( 1حصة ذوي األقلية )

 897,58 591 329 391,31 917 408 املجموع )أ( 

   الخصوم الغير جارية 

 869,00 759 1 869,00 759 1 قروض وديون مالية 

 698,00 898 7 698,00 898 7 ضرائب ) مؤجلة ومرصود لها (

   ديون أخرى غير جارية 

 258,00 879 26 698,00 589 40 مؤونات ومنتجات ثابتة مسبقة 

 825,00 537 36 265,00 248 50 مجموع )ب( 

   الخصوم الجارية 

 910,74 394 173 636,00 989 125 والحسابات امللحقة املوردون 

 412,28 208 2 053,91 030 2 ضرائب 

 659,00 897 235 711,38 804 237 ديون أخرى 

   خزينة الخصوم 

 982,02 500 411 401,29 824 365 مجموع )ج( 

 704,60 630 777 057,60 990 824 املجموع العام للخصوم 

 

 .2016المحاسبة والمالیة المیزانیة المالیة سنة  مصلحة  (1رقم  )الملحقأنظر  املصدر:                               
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 األصول = الخصوم

نتيجة الدورة : نتيجة املالية )الربح أو الخسارة( التي توصلت إليها املؤسسة بعد القيام بنشاط االقتصادي 

 خالل دورة معينة.

 الخصوم . - األصول حساب النتيجة االقتصادية =  -

 628,10 172 35كانت  2015الدراسة : نتيجة الصافية سنة  * ميزانية املؤسسة محل

 811,21 721 68فكانت  2016وأما في سنة 

حقوق  قيمة القروض على املؤسسة وكذلك مديونيةانخفاض في قيمة األرباح املؤسسة وراجع ذلك إلى  تزايد

 . خير تأثر على نتيجة الصافية األعباء والتي هي األ انخفاض ئن مما أدى إلى الزبا

 حساب النتائج . -2

 . لبنة الساحل مستغانممل ( :    جدول  حساب النتائجIII-6جدول)

 N N-1 البيان

 686,94 588 495 324,34 063 537 املبيعات واملنتجات امللحقة 

 225,00 058 1- 525,00 805 1- انتاج مخزن أو غير مخزن 

   اعانات التجهيز 

 139,00 273 9 255,00 950 8 اعانات االستغالل 

 600,94 803 503 054,34 208 544 انتاج السنة املالية -1 

 788,71 712 408- 467,00 787 421- املشتريات املستهلكة 

 881,09 428 9- 058,24 886 10- الخدمات الخارجية األخرى 

 669,80 141 418- 525,24 673 432- استهالك السنة املالية  -2

 

 931,14 661 85 529,10 534 111 القيمة املضافة لالستغالل -3

 083,76 519 50- 075,53 714 46- أعباء العاملين 

 098,50 196 1- 436,50 597- الضرائب والرسوم املدفوعات املماثلة 

 748,88 946 33 017,07 223 64 إجمالي فائض االستغالل  -4

 525,89 977 15 237,18 642 19 املنتوجات العملياتية األخرى 

 699,35 500 1- 483,32 207 1- األعباء العملياتية األخرى 
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مخصصات الرهن واملخصصات وخسائر 

 انخفاض القيمة

-9 203 266,93 -10 357 193,18 

 256,00 980 487,00 500 1  توناؤ واملمخصصات االهتالك 

 638,24 046 39 991,00 954 74 النتيجة العملياتية  – 5

   املنتوجات املالية

   االعباء املالية 

   النتيجة املالية  – 6

 638,24 046 39 991,00 954 74 النتيجة العادية قبل الضرائب  -6

 010,14 874 3- 179,79 233 6- الضرائب الواجب دفعها عن النتائج العادية 

   منتوجات األنشطة العادية 

 382,83 761 520 778,52 350 565 إجمالي املنتجات لألنشطة العادية

 754,73 588 485- 967,31 628 496- إجمالي املصروفات لألنشطة العادية

 628,10 172 35 811,21 721 68 النتيجة الصافية لألنشطة العادية -7

 

املنتجات( )سيتم البنود االستثنائية )

 تحديدها(

  

   البنود االستثنائية )الرسوم( )سيتم تحديدها(

   النتيجة الغير عادية 

 628,10 172 35 811,21 721 68 صافي نتيجة السنة املالية 

 

  من خالل ما تم استخالصه من الجدول أعاله، جدول حسابات النتائج والذي هو عبارة عن تقرير

املؤسسة لفترة محدودة من الزمن، توصلنا إلى أن املؤسسة في وضعية جيدة يقيس نجاح عمليات 

( والتي 811,21 721 68)واضح من خالل النتيجة الصافية للسنة املالية التي قدرة ب  هذاومالئمة و 

 لالحتياطاتهي بمثابة القياس املحاسبي للربح املوزع للمساهمين، وأن الجزء من األرباح املوجه 

 يشكل تمويل ذاتي لنموا املؤسسة.

  كما رأينا في مصلحة املحاسبة أكثر الوثائق املحاسبية املعتمدة املتمثلة أساسا في الفاتورة، كشف

 الرواتب، دفتر اليومية، امليزانية، حساب النتائج، ميزان املراجعة وجدول التدفقات النقدية ..."
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نا رئيسة املصلحة فإن كشف األجر يختلف من مؤسسة إلى حسب ما قالته لكشف الراتب :               

 أخرى ومن عامل إلى آخر، إال أن املكونات األساسية هي نفسها في كل الحاالت. فهى تتضمن :

األجر القاعدي + نقطة املردودية الفردية + نقطة املردودية الجماعية + األقدمية(، " فهي تزيد كل سنة )

القفة = األجر  الضمان االجتماعي + تعويض النقل + تعویض اشتراكات -نقطة" = أجر املنصب  2.5ب:

 اإلجمالي، الصافي الخاضع للضريبة، الضريبة على الدخل اإلجمالي، ثم نحصل على

 الراتب.

 اسمالوحدة واملقر "ملبنة الساحل بمستغانم"، رقم املستخدم،  اسم مكونات كشف الراتب: 

وفي األخير  ياالجتماع ، رقم الحساب البنكي، الشهر، السنة ، رقم الضمانالعامل، نوع املهنة، رمز العامل

 الحالة املدنية .
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 :خالصة الفصل

املحاسبي في تقييم التنظيم في هذا الفصل أسقطنا الجانب النظري على الجانب التطبيقي لتبيين أهمية 

خبرة الطويلة مستغانم وهي إحدى املؤسسات ذات الملبنة الساحل جودة القوائم املالية فقمنا بدراسة حالة 

 .إنتاج الحليب في مجال 

القوائم بعض عرض  وبدءا تم التعريف بمؤسسة محل الدراسة في املبحث األول أما املبحث الثاني تم فيه 

 . وحساب النتائج   ةواملتمثلة في امليزاني املالية

على التمويل الذاتي بكثرة بدال من التمويل الخارجي وهذا يدل على  ومنه توصلنا إلى أن املؤسسة تعتمد

 استقرار وسالمة املركز املالي للمؤسسة وأيضا املؤسسة متوازنة ماليا على املدى الطويل .
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 الخاتمة العامة

املحاسبي وأهميته في تقييم جودة القوائم املالية من املواضيع الهامة التي لها  التنظيميعتبر موضوع 

انعكاسات مباشرة على قرارات األطراف الداخلية والخارجية املهتمة بالقوائم املالية كون هذه األخيرة ترتبط 

املحاسبية هي عبارة عن جودتها بالخصائص النوعية للمعلومات املحاسبية واملالية املتضمنة فيها، فاملعلومات 

مخرجات النظام املعلومات املحاسبي في شكل قوائم مالية تساعد مستخدميها على اتخاذ القرارات في الوقت 

 املناسب حول الوضع املالي للمؤسسات.

ويهدف التنظيم املحاسبي إلى تزويد اإلدارة بما تحتاجه من معلومات ضرورية ملزاولة نشاطها وإعداد قوائم 

بصفة مباشرة ذات مصداقية وموثوقية حيث أن هناك ثالثة أركان يمر بها التنظيم املحاسبي: مدخالت  مالية

النظام ، معالجة املعلومات املالية، مخرجات النظام، ويعتمد التنظيم املحاسبي في املؤسسة االقتصادية على 

داد القوائم املالية ويعتمد التنظيم القانون التجاري وعلى النظام املحاسبي املالي في تنظيم املحاسبة وإع

 املحاسبي على ثالثة مقومات أساسية هي القيد املحاسبي، الدورة املحاسبية واملستندات املحاسبية.

املحاسبي في تقييم جودة القوائم املالية ودارستنا لحالة مؤسسة  التنظيمومن خالل تناولنا املوضوع أهمية 

ما مدى تأثير التنظيم املحاسبي في تحسين  لجة اإلشكال املتمثل في :حوالنا معا ملبنة الساحل مستغانم

؟ وذلك من خالل فصلين نظريين وفصل التطبيقي وانطالقا من الفرضيات املوضوعة،  جودة القوائم املالية

يمكن عرض نتائج الفروض، نتائج هذه الدراسة،  وبعد االستعراض السابق ملختلف جوانب املوضوع

 :دمة وأفاق البحت كما يلي التوصيات املق

 يات:ضار الفر نتائج اختي

التي تفترض أن التنظيم املحاسبي في املؤسسة االقتصادية الجزائرية تعتمد على  ولىصحة الفرضية اال  -

التجاري في تنظيم الدفاتر املحاسبية )وهي الدفتر اليومية ودفتر الجرد(، وعلى تطبيق النظام املحاسبي  القانون 

تنظيم املحاسبة وإعداد القوائم املالية )امليزانية، جدول سيولة الحزينة، جدول حسابات النتائج،  املالي في

جدول تغيير األموال الخاصة، املالحق وعلى استخدام عدد من الحسابات واملستندات املحاسبية املتالئمة مع 

صول وحسابات الخصوم، طبيعة النشاط االقتصادي في هذه املؤسسات وهذه الحسابات هي حسابات األ 

 ، حساب اإليرادات، واملستندات هي الفاتورة أو القوائم(؛املصاريف حساب

التي تفترض أنه من الطبيعي أن يكون للتنظيم املحاسبي وفق النظام املحاسبي املالي لثانية اصحة الفرضية   -

 املؤسسات. عين االعتبار احتياجات، مادام هذا النظام يأخذ بجودة القوائم املالية دورا ايجابيا في تحسين 

التي تمسك القانون التجاري،  االقتصاديةعدم التأكد من صحة الفرضية الثالثة التي تلزم على املؤسسة  - 

جميع القوائم املالية، وذلك من خالل وجود بعض املؤسسات التي تعد بعض القوائم املالية أي في  أن تعد

 املالية تعده شركة األم وخاصة جدول تغير في حركة األموال الخاصة.حدود مهامها، والباقي من القوائم 
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 :عرض نتائج الدراسة

 من خالل هذا البحت نستخلص النتائج التالية:

  يتمثل التنظيم املحاسبي في مجموعة الدفاتر املحاسبية التي تحتفظ بها املؤسسة في نظامها املحاسبي

 من أجل إعداد النظام املحاسبي والقوائم املالية في نهاية السنة املالية بسهولة. 

 دفاتر يعتمد التنظيم املحاسبي على ثالث مقومات أساسية هي القيد املحاسبي، الدورة املحاسبية، ال

 واملستندات املحاسبية.

  هناك ثالث طرق أساسية للتنظيم املحاسبي هي تنظيم الدفاتر األساسية وتمثله الطريقتين اإليطالية

واألملانية، تنظيم الدفاتر املساعدة وتمثله الطريقتين الفرنسية واالنجليزية، تنظيم الدفاتر املوحدة 

 وتمثله الطريقة األمريكية.

 ملحاسبي في املؤسسة االقتصادية الجزائرية على القانون التجاري في تنظيم الدفاتر يعتمد التنظيم ا

 املحاسبية وعلى النظام املحاسبي املالي في تنظيم املحاسبة وإعداد القوائم املالية .

  .تهدف القوائم املالية إلى تقديم معلومات حول الوضعية املالية للمؤسسة 

 الحق التي توضح فيه مختلف املعلومات التي لم يتذكر في تلك يجب أن تقوم املؤسسة بإعداد امل

وتقديم التبريرات الالزمة، لكي يتم فهم امليزانية وجدول حسابات النتائج وجدول تدفقات  القوائم

 وجدول تغير رؤوس األموال.  الخزينة

  وخلوها من األخطاء جودة القوائم املالية تتمثل في مدى صدق هذه القوائم املالية ومدى سالمتها

الجوهرية ومدى سالمة عرض بنود تلك القوائم املالية ومدى اعتمادها على تطبيق املبادئ املحاسبية 

 املتعارف عليها.

 

 التوصيات:

 من خالل ما سبق يمكن اقتراح جملة من التوصيات إلى املؤسسات االقتصادية: 

تنظيم املحاسبي لضمان أداء أحسن في نوص ي املحاسبين باالهتمام أكثر بالجانب املفاهيمي لل -

 املمارسة املحاسبية. 

 .إتباع القوانين املنظمة للعمل املحاسبي كما جاء في النظام املحاسبي املالي والقانون التجاري  -

نوص ي باستعمال الدفاتر املمسوكة باأليدي التي تساعدنا في غياب الحاسوب بصفة مؤقتة وتسهل  -

 عمل املحاسب. 

الوثائق واملستندات املحاسبية كي تساعد املراجع الداخلي والخارجي أثناء عمله العملية نوص ي بحفظ  -

 الرقابة.

 



 

 

 

 

 قائمة املراجع
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 قائمة املراجع باللغة العربية: .1

 أوال: الكتب

جودة املعلومة املحاسبية وفق معايير املحاسبة الدولية ومحددات بلقاسم تويزة، رشيد هولي،  .1

، مداخلة ضمن ملتقى وطني حول النظام املحاسبي املالي استخداماتها في عملية اتخاذ القرار

وعلوم التسيير (، كلية العلوم االقتصادية ، التجارية MAS IFRSبالجزائر وعالقته باملعايير الدولية، ) 

 2013جانفي ، 14-13، جامعة عين الحميد بن باديس، مستغانم ، 

 أصول الحاسبة املاليةحسام الدين مصطفى الخداش، عيد االحمر ابراهيم نور وليد زكريا حيا.  .2

 .2005ان ،مالجزء األول ، الطبعة الرابعة، دار النسوة للنشر والتوزيع والطاعة، ع

 1997دار زهران للنشر والتوزيع، األردن  ،، مبادئ املحاسبةنيحسين القاض ي، سوسن حليو   .3

 الجزء األول، دار الفكر للطباعة والنشر والتوزيع، عمان ،مبادئ املحاسبةحمزة بشير أبوعاص ي،  .4

، ديوان املطبوعات الجامعية، الجزائر، ، املبادئ األساسية للمحاسبة العامةخالص صافي صالح .5

  2003الطبعة الثانية، 

، دار املريخ 2, ترجمة كمال الدين سعيد, جاملحاسبة املتوسطةالد كيسو, جيري ويجانت, دون .6

 1988،الرياض ، 2للنشر، ط 

، املكتب ، دراسات متقدمة في املحاسبة واملراجعةالدين مصطفى الدهراوي، محمد السيد سرايا .7

 . 2009الجامعي الحديث، بدون مكان نشر،

جزء األول، دار الصفاء للنشر والتوزيع،  ،املحاسبة وتطبيقاتهامبادئ رضوان محمد العناتي،  .8

 2000الطبعة األولى، األردن، 

، ديوان املطبوعات تقنيات املحاسبة حسب املخطط املحاسبي الوطنيسعدان شبالکی ،  .9

  2002الجامعية، الجزائر، 

 2009توزيع، عمان ، الطبعة األولى، دار الراية للنشر والالنظريات املحاسبية سید عطا هللا، .10

دار النشر مكتبة الشركة  محاسبة املؤسسة طبقا للمعايير املحاسبية الدولية،شعيب شنوف،  .11

 .2008الجزائرية بوداود، الجزائر العاصمة، الجزائر،

، الدار الجامعية ، التقارير املالية أسس اإلعداد والعرض والتحليل طارق حماد عبد العال،  .12

 .2002مصر، 

، مبادئ املحاسبة املاليةالحي مرعى،كمال خليفة أبوزيد ،محمود السيد سليمان،  عبد الحي عبد .13

 .2002دار الجامعة الجديدة،اإلسكندرية،

 2010، 2، دار وائل ، عمان، األردن ، ط الشامل في املحاسبةعبد الستار الكبيس ي ،  .14

ئل للنشر والتوزيع، ، الطبعة األولى، دار وا، الشامل في مبادئ املحاسبيةعبد الستار الكبيس ي .15

 .2008عمان،

، مؤسسة شباب الجامعة ، إسكندرية  مبادئ وأسس املراجعة علما وعمالعبد الفتاح الصحن ،    .16

 :1993 
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، الطبعة األولى، دار وائل للنشر املدخل املعاصر إلى علم املحاسبة املاليةكمال عبد العزيز النقيب،  .17

 .2004والتوزيع، عمان، 

 1998، ديوان املطبوعات الجامعية ، الجزائر ، املحاسبة العامة نصور عبد الكريم ،  .18

، األسس العملية والعملية في القياس املحاسبي،  ، مبادئ املحاسبية املاليةهادي رضا الصفار .19

 2006الجزء األول، الطبعة األولى، اإلصدار األول دار الثقافة للنشر والتوزيع، عمان 

، الجزء األول ، ديوان  املعمقة وفق املخطط الوطني املحاسبيتقنيات املحاسبة هوام جمعة ،  .20

 2002املطبوعات الجامعية ، الجزائر ، 

 

 تانيا: املذكرات الجامعية ) مذكرات واطروحات(

 

، مذكرة مقدمة ضمن متطلبات نيل  أثر حوكمة الشركات في جودة القوائم املاليةابن معمر يمينة،  .1

شهادة املاستر في علوم املالية واملحاسبية ، تخصص تدفیق محاسبي ومراقبة التسيير ، كلية العلوم 

 .2014االقتصادية ، التجارية وعلوم التسيير ، جامعة عبد الحميد بن باديس، مستغانم ، 

، دراسة حالة مجمع تربية الدواجن للغرب القوائم املالية ودورها في تقييم االداءحنان بن منصور،  .2

oravio،تخصص  ، مذكرة تخرج لنيل شهادة ماستر، كلية العلوم االقتصادية والتجارية وعلوم التسير

 .2017تدقيق محاسبي ومراقبة التسيير، جامعة مستغانم، 

، مذكرة لنيل إسهامات حوكمة املؤسسات في تحقيق جودة املعلومات املحاسبيةزالس ي رياض،  .3

والتجارية العلوم التسيير، جامعة  االقتصادية،كلية العلوم  اقتصاديةشهادة ماجيستر، قسم علوم 

 2009/2010قاصدي مرباح، ورقلة، 

قياس مستوى تأثير بعض العوامل املؤثرة على جودة عدي صفاء الدين، فيحاء عبد الخالق،  .4

ن كلية اإلدارة واالقتصاد، العدد الرابع عشر، ، مجلة دورية نصف سنوية تصدر عالقوائم املالية

-21تاريخ االطالع  www.iasj . net /iasj، منشورة على املوقع االلكتروني14، ص2015املجلد السابع، 

02-2019 . 

محمد عیشونی، مفاهيم أساسية عن الضبط الشامل للجودة و إدارة الجودة الشاملة، الباب الثامن  .5

 / : http، منشورة على البريد االلكتروني3، ص 2005امليكانيكية، الكلية التقنية بحائل، قسم التقنية 

/ aichouni . tripod . com :  2019-02-14تاريخ اإلطالع. 

مذكرة ماستر في التدقيق  اهمية نظام املحاسبي في تقييم جودة القوائم املالية،ناصح حورية،  .6

علوم االقتصادية والتجارية وعلوم التسيير، جامعة عبد الحميد بن املحاسبي ومراقبة التسيير، كلية ال

 ، ، غير منشورة.2016باديس، مستغانم، الجزائر، 
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 ثالتا: املقاالت واملنشورات

جودة املعلومة املحاسبية وفق معايير املحاسبة الدولية ومحددات بلقاسم تويزة، رشيد هولي،  .1

اخلة ضمن ملتقى وطني حول النظام املحاسبي املالي ، مداستخداماتها في عملية اتخاذ القرار

(، كلية العلوم االقتصادية ، التجارية وعلوم التسيير MAS IFRSبالجزائر وعالقته باملعايير الدولية، ) 

 2013جانفي ، 14-13، جامعة عين الحميد بن باديس، مستغانم ، 

قائمة التدفقات النقدية في تقييم  عبد الناصر السيد أحمد, النسبية للنسب املالية املشتقة من .2

نوك التجارية االردنية ومحللي بالسيولة وجودة األرباح وذلك من جهة نظر محلي االئتمان في ال

 .2008,فلسطين,  مجلة جامع الشرق األوسط الدرسات العليا االوراق املالية في بورصة عمان،

 رابعا:النصوص القانونية والتنظيمية:

 . 2009مارس 25، الصادربتاريخ 19, الجريدة الرسمية ,العدد2008جويلية  26القرارمؤرخ في 

 

 

 تانيا: باللغة الفرنسية

1. Arve puteaux (2004) normes i f rs et pme français machin (50) jean François des pobert 

édition du nord, 2002. 

2. G Raimbault, comptabilité generale et analyse financière : outils de gestion, Alger : edition 
Eyrolles 1990  - 1992 ,édition chihab 1994  

3. Nicolas Berland, comptabilité financière, cours de comptabilité approfondie, livre électronique 

sur site: www.4shared.com , date : 10/05/2019 here : 10 : 00 h 

4. Pascal Barneto, "Normes IAS/IFRS, Application Aux Etats Financiers". DUNOD, Paris, 2émé 
édition, 2006. 

5. Sans cerivan Lexique de comptabilité, 2éme édition, edition Dalloz France : 1990 

Stépahn burn IAS/IFRS : les norms internationnales d’information fiananciere. Edition gualima , paris 

,2006 
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 (جانب االصول ) 2016ملبنة الساحل مستغانم مؤسسة (: ميزانية 01امللحق رقم )

    

GIPLAIT MOSTAGANEM 
   

SALAMANDRE MOSTAGANEM 
   

    

     BILAN (ACTIF) 

2016 

LIBELLE BRUT AMO/PROV NET NET N-1 
          

          

ACTIFS NON COURANTS         

Ecart d'acquisition-goodwill 
positif ou négatif         

Immobilisations incorporelles 702 500,00 562 000,00 140 500,00 225 000,00 

Immobilisations corporelles         

Terrains 
277 555 
900,00 0,00 277 555 900,00 277 555 900,00 

Bâtiments 
140 000 
000,00 112 000 000,00 28 000 000,00 38 850 200,00 

Autres immobilisations corporelles 
756 000 
200,00 604 800 160,00 151 200 040,00 98 070 225,00 

Immobilisations en concession         

Immobilisations encours 4 876 480,39 0,00 4 876 480,39 4 876 480,39 

Immobilisations financières         

Titres mis en équivalence         

Autres participations et créances 
rattachées 700 000,00 0,00 700 000,00 500 000,00 

Autres titres immobilisés     0,00   

Prêts et autres actifs financiers non 
courants 352 666,00 0,00 352 666,00 554 967,97 

Impôts différés actif 15 888 999,00 0,00 15 888 999,00 15 987 666,00 

TOTAL ACTIF NON COURANT 
1 196 076 

745,39 717 362 160,00 478 714 585,39 436 620 439,36 

ACTIF COURANT         

Stocks et encours 89 666 989,30 5 978 989,00 83 688 000,30 89 222 748,30 

Créances et emplois assimilés         



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Clients 
165 589 
969,30 79 904 346,35 85 685 622,95 84 087 691,66 

Autres débiteurs 54 702 932,04 0,00 54 702 932,04 48 012 154,55 

Impôts et assimilés 51 212 248,92 0,00 51 212 248,92 45 894 296,92 

Autres créances et emplois assimilés         

Disponibilités et assimilés         

Placements et autres actifs financiers 
courants         

Trésorerie 70 986 668,00 0,00 70 986 668,00 73 793 373,81 

TOTAL ACTIF  COURANT 
432 158 
807,56 85 883 335,35 346 275 472,21 341 010 265,24 

TOTAL GENERAL ACTIF 
1 628 235 

552,95 803 245 495,35 824 990 057,60 777 630 704,60 



 

 

 لخصوم(,جانب ا) 2016ملبنة الساحل مستغانم مؤسسة (: ميزانية 02امللحق رقم )

GIPLAIT MOSTAGANEM 
  SALAMANDRE MOSTAGANEM 
  

   BILAN (PASSIF) 

2016 

LIBELLE N N-1 
      

      

CAPITAUX PROPRES     

Capital émis 300 000 000,00 300 000 000,00 

Capital non appelé     

Primes et réserves -  Réserves consolidés 
(1)     

Ecart de réévaluation     

Ecart d'équivalence (1)     

Résultat net - Résultat net du groupe (1) 68 721 811,21 35 172 628,10 

Autres capitaux propores - Report à nouveau 40 195 580,10 -5 580 730,52 

Part de la société consolidante (1)     

Part des minoritaires (1)     

TOTAL I 408 917 391,31 329 591 897,58 

PASSIFS NON-COURANTS     

Emprunts et dettes financières 1 759 869,00 1 759 869,00 

Impôts (différés et provisionnés) 7 898 698,00 7 898 698,00 

Autres dettes non courantes     

Provisions et produits constatés d'avance 40 589 698,00 26 879 258,00 

TOTAL II 50 248 265,00 36 537 825,00 

PASSIFS COURANTS:     

Fournisseurs et comptes rattachés 125 989 636,00 173 394 910,74 

Impôts 2 030 053,91 2 208 412,28 

Autres dettes 237 804 711,38 235 897 659,00 

Trésorerie passif     

TOTAL III 365 824 401,29 411 500 982,02 

TOTAL GENERAL PASSIF (I+II+III) 824 990 057,60 777 630 704,60 



 

 

 ,2016لبنة الساحل مستغانم ؤسسة ممل جدول حساب النتائج(: 03امللحق رقم )

COMPTE DE RESULTAT /NATURE 

2016 

LIBELLE NOTE N N-1 

Ventes et produits annexes   537 063 324,34 495 588 686,94 

Variation stocks produits finis et en cours   -1 805 525,00 -1 058 225,00 

Production immobilisée       

Subventions d'exploitation   8 950 255,00 9 273 139,00 

I-PRODUCTION DE L'EXERCICE   544 208 054,34 503 803 600,94 

Achats consommés   
-421 787 

467,00 
-408 712 

788,71 

Services extérieurs et autres consommations   -10 886 058,24 -9 428 881,09 

II-CONSOMMATION DE L'EXERCICE   
-432 673 

525,24 
-418 141 

669,80 

III-VALEUR AJOUTEE D'EXPLOITATION (I-II)   111 534 529,10 85 661 931,14 

Charges de personnel   -46 714 075,53 -50 519 083,76 

Impôts, taxes et versements assimilés   -597 436,50 -1 196 098,50 

IV-EXECDENT BRUT D'EXPLOITATION   64 223 017,07 33 946 748,88 

Autres produits opérationnels   19 642 237,18 15 977 525,89 

Autres charges opérationnelles   -1 207 483,32 -1 500 699,35 

Dotations aux mortissements, provisions et pertes de valeurs   -9 203 266,93 -10 357 193,18 

Reprise sur pertes de valeur et provisions   1 500 487,00 980 256,00 

V- RESULTAT OPERATIONNEL   74 954 991,00 39 046 638,24 

Produits financiers       

Charges financiers       

IV-RESULTAT FINANCIER       

IV-RESULTAT ORDINAIRE AVANT IMPOTS ( V+VI)   74 954 991,00 39 046 638,24 

Impôts exigibles sur résultats ordinaires   -6 233 179,79 -3 874 010,14 

Impôts différés ( Variations ) sur résultats ordinaires       

TOTAL DES PRODUITS DES ACTIVITES ORDINAIRES   565 350 778,52 520 761 382,83 

TOTAL DES CHARGES DES ACTIVITES ORDINAIRES   
-496 628 

967,31 
-485 588 

754,73 

VIII-RESULTAT NET DES ACTIVITES ORDINAIRES   68 721 811,21 35 172 628,10 

Eléments extraordinaires (produits) (à préciser)       

Eléments extraordinaires (charges) (à préciser)       

IX-RESULTAT EXTRAORDINAIRE       

X-RESULTAT NET DE L'EXERCICE   68 721 811,21 35 172 628,10 



 

 

 2016ملبنة الساحل مستغانم  جدول تدفقات الخزينة ملؤسسة(: 04امللحق رقم )

TABLEAU DES FLUX DE TRESORERIE 
2016 

    LIBELLE NOTE N N-1 

        

Flux de trésorerie provenant des acitivités opérationnelles       

Encaissements reçus des clients       

Sommes versées aux fournisseurs et au personnel       

Intérêts et autres frais financiers payés       

Impôts sur les résultats payés       

Flux de trésorerie avant éléments extraordinaires       

Flux de trésorerie lié à des éléments extraordinaires       

Flux de trésorerie net provenant des activités opérationnelles (A)   0,00 0,00 

Flux de trésorerie net provenant des activités d'investissement       

Décaissements sur acquisitions d'immobilisations corporelles ou 
incorporelles       

Encaissements sur cessions d'immobilisations corporelles ou incorporelles       

Décaissements sur acquisitions d'immobilisations financières       

Encaissements sur cessions d'immobilisations financières       

Intérêts encaissés sur placements financiers       

Dividendes et qoute-part de résultats reçus       

Flux de trésorerie net provenant des activités d'investissements (B)   0,00 0,00 

Flux de trésorerie provenant des activités de financements       

Encaissements suite à l'émission d'actions       

Dividendes et autres distributions effectuées       

Encaissements provenant d'emprunts       

Remboursements d'emprunts ou d'autres dettes assimilées       

Subventions       

Flux de trésorerie net provenant des activités de financement  (C)       

Incidences des variations des taux de change sur liquidités et 
quasiliquidités       

Variation de trésorerie de la période (A+B+C)   0,00 0,00 

Trésorerie ou équivalent de trésorerie au début de la période       

Trésorerie ou équivalent de trésorerie à la fin de la période       

Variation de la trésorerie de la période       

Rapprochement avec le résultat comptable       



 

 

 .2016ملبنة الساحل مستغانم  جدول تغير رؤوس االموال ملؤسسة(: 05امللحق رقم )                                                                     

TABLEAU DE VARIATION DES CAPITAUX PROPRES 

    2016 

       LIBELLE NOTE Capital Prime  Ecart  Ecart de  Réserves  

    social d'emission d'évaluation réévaluation 
et 
résultat 

Solde au 31 décembre N-2   
286 644 
639,48 0,00 0,00 0,00 0,00 

Changement méthode comptable N-1   7 771 630,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Correction d'erreurs significatives N-1   0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Réévaluation des immobilisations N-1   0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Profits ou pertes non comptabilisés dans le compte de résultat N-
1   0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Dividendes payés N-1   0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Augmentation de capital N-1   0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Résultat net de l'exercice N-1   35 175 628,10 0,00 0,00 0,00 0,00 

Solde au 31 décembre N-1   
329 591 
897,58 0,00 0,00 0,00 0,00 

Changement méthode comptable N   10 603 682,52 0,00 0,00 0,00 0,00 

Correction d'erreurs significatives N   0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Réévaluation des immobilisations N   0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Profits ou pertes non comptabilisés dans le compte de résultat N   0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Dividendes payés N   0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Augmentation de capital N   0,00 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            0,00 0,00 

Résultat net de l'exercice N   68 721 811,21 0,00 0,00 0,00 0,00 

Solde au 31 décembre N   
408 917 
391,31 0,00 0,00 0,00 0,00 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 امللخص:

إلى غاية سنة  1975التنظيم املحاسبي في املؤسسة االقتصادية الجزائرية منذ سنة  اعتمد                  

/ 07 سنة على تطبيق املخطط الوطني املحاسبي إلى أن أصدرت وزارة املالية القانون  32أي ملدة  2007

ملالي سنة املتضمن النظام املحاسبي املالي والذي بموجبه انتقلت الجزائر إلى تطبيق النظام املحاسبي ا11

2010. 

ويتمثل التنظيم املحاسبي في مجموعة الدفاتر املحاسبية التي تستخدمها املؤسسة وفي                  

الطريقة املحاسبية التي تتبعها لتتمكن في نهاية السنة املالية من مخرجات النظام املحاسبي وقوائمها 

 ر الذي يلعبه تجاه العديد من األطراف.املالية بسهولة، فحاولنا إبراز أهميته وأهدافه والدو 

ولقد كان هدفنا األساس ي هو توضيح أثر التنظيم املحاسبي على جودة القوائم املالية                 

وتوضيح هل التنظيم املحاسبي يختلف من مؤسسة إلى أخرى ومعرفة هل املؤسسة ملزمة بإعداد 

 ريدة الرسمية للنظام املحاسبي املالي.الكشوفات املالية كاملة املنصوص عليها في الج

 تنظيم محاسبي، نظام محاسبي مالي، دفاتر محاسبية، قوائم مالية. الكلمات املفتاحية :

 

Résumé: L'aspect réglementaire de la tenue de la comptabilité dans le domaine économique de 

1975 jusqu'à 2007 soit durant 32 années, était régie par la Plan Comptable Nationale, mais 

depuis la promulgation de la Loi 11/07 relative au système comptable et d'information 

financier par le biais du Ministère des Finances, un nouveau système a été donc décrété et son 

application obligatoire a été fixée pour l'exercice comptable de 2010. 

                      Ce nouveau système, permet la tenue d'un ensemble de livres comptables que 

les entreprises économiques doivent tenir et où figurent toutes les inputs à la fin de l'exercice de 

l'année financière, les opérations financières réalisées, tout cela pour permettre l'établissement 

des états financiers avec plus de lucidité, a ce titre notre contribution consisté a montrée quelle 

est l'importance et les objectifs et rôles de ces états financiers pour chacun des parties 

concernées. 

                      Notre principal objectif était donc d'établir une relation causale entre l'effet de 

l'organisation comptable sur la qualité des états financiers, identifier si cette organisation diffère 

d'une entité a une autre, également de savoir si ces entités sont obligées de présenter ces états 

financiers en totalité comme c'est énoncé par la réglementation.  

Mots-clés : organisation de la comptabilité, système de comptabilité financier, livres 

comptables, états financiers. 

 


