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لى أمي الغالية و نور عيني وسراج األمل و الحب و التفاؤل في هذه الدنيا، فأطال هللا في عمرك إ

 و حفظك من كل سوء.

إلى أبي الغالي و السند العالي الذي استمددت منه املثابرة و علو الهمة حفظه هللا ورعاه بعينه 

 التي ال تنام.

 .سعداوي وزحافوإلى كل اإلخوة الكرام وفقهم هللا و سدد خطاهم وإلى كل عائلة 

 سنوات. 05إلى كل األساتذة واملشرفين الذين سهروا وقدموا لنا كل ما نحتاجه طيلة 

وقدموا لي يد  إهداء أيضا لكل أصدقائي و زمالئي الذين شجعوني طيلة فترة التحضير

 املساعدة في إنجاز هذا املشروع.

 وأخص بالذكر أخواي بالل ومعاذ نني في إنجاز هذا العمل املتواضعإلى كل من ساندني و أعا

 ثانية ماستر التدقيق املحاسبي ومراقبة التسييرو في األخير إلى كل طلبة السنة ال

 م9090م/9002دفعة : 
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 إهداء

ا ذقبل كل غمداد اشكر هللا عز وجل على كل نجاح حققته في حياتي  وعلى توفيقاتي في ه

 العمل.

 ا املقام إال أن أهدي ثمرة جهدي إلى ذإنه ال يسعني في ه

ه املرحلة ذأمي الغالية التي جعلت الجنة تحت قدميها التي سهرت وتعبت من اجل وصلى إلى ه

 بدون أن تبخل أو تنساني بدعائها

ي حرس على أن يراني في ذي أفنى حياته من اجل تعليمي و الذإلى ابي الغالي و السندي العالي ال

 لك رجل الكريم أبي العزيز ذأعلى مراتب و 

 وفقهم هللا و سدد خطاهمزهراء  –حكيمة  –محمد  –: شريف وإلى كل اإلخوة الكرام

 سنوات 05واملشرفين الذين سهروا وقدموا لنا كل ما نحتاجه طيلة الكرام إلى كل األساتذة  

 سفيان شارف بن عطية ذأزمور رشيد و األخ األستا ذوعلى رأسهم املؤطر األستا

 و األخ كمال بن يمينة رحمه هللا  ذإلى األستا

وقدموا لي يد  تحضيرإهداء أيضا لكل أصدقائي و زمالئي الذين شجعوني طيلة فترة ال

 املساعدة في إنجاز هذا املشروع.

 

 خيرة

 صادقالزحاف 

 



 شكر

الحمد هلل رب العاملين و الصالة والسالم على سيدنا محمد أشرف الخلق و املرسلين سيدنا محمد و على  ا

 آلهو صحبه و سلم تسليما.

 تعالى أوال على أن و فقنا و أعاننا على إتمام هذا العمل املتواضع الذي بين أيديكم وبعد: الشكرهللالحمد و 

أتوجه بجزيل التشكر و التقدير لألستاذ الفاضل على تأطيري وعلى ما قدمه من مجهود في توجيهي و 

مساعدتي في هذا العمل،و الذي لم يبخل علينا بخبرته وفي إمدادنا باملعلومات الالزمة و اإلرشادات 

 الكافية. فنسأل هللا أن يجازيه خير الجزاء و يجعل ما قدمه في ميزان حسناته.

ا أتوجه أيضا بالشكر لكل من كان سندا و عونا في إنجاز هذا العمل وعلى رأسه الوالدين الكريمين كم

اللذان هما دائما نبراس األمل و التفاؤل، وأيضا أصدقائي وأخص بالذكر "سعداوي معاذ" ،" "، "" و "" 

 .ه املذكرةا و قالبا معي إلعداد هذالذين و قفوا قلب

باملعلومات و املعارف الالزمة  وأجاب عن  ا"  الذي أمدنمصطفى مزاري  املؤسسة " ال أنس ى أيضا مؤطر

 .ها جزيال ل. فشكر ناأثناء عمل واجهناهاتساؤالت و اإلشكاالت التي جميع ال

و بالخصوص مصلحة التربصات  مؤسسة اتحاد التعاونيات الفالحيةوأخيرا  الشكر موصول لكل موظفي 

 و هيأوا لنا األرضية املالئمة للتربص و كسب الخبرات منهم. الذين استقبلونا بصدر رحب
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 عامة مقدمة

البيانات عرفت املحاسبة من ذ نشأتها تطورات مختلفة، ففي بدايتها كانت تسلط الضوء على تسجيل        

عن نظام للمعلومات املالية للمؤسسة وذلك لتحديد صافي املركز املالي، وفي الوقت الراهن أصبحت عبارة 

كونه يجمع البيانات عن العمليات االقتصادية للمؤسسة وكذا األحداث والظروف والتي أثرت عليها، ومن 

ثم معالجتها إلعداد وعرض القوائم املالية، لكن اختالف األنظمة املالية املحاسبية حسب كل بلد بسبب 

يقها فهي مكيفة لالستجابة لألهداف املحلية لكل اختالف املبادئ املحاسبية التي تقوم عليها وكيفية تطب

دولة وهذا مما جعل القوائم املالية غير متجانسة في معظم الدول، وهذا األمر يعسر على مستخدمي 

 القوائم املالية عملية اتخاذ القرار واستغالل املعلومة املالية املحتوات فيها.

د محاسبية متفق عليها من طرف املمارسين إلزالة وفي هذا الصدد ظهرت جهودا عديدة لوضع قواع      

العوائق عن طريق تقليل الهوة املوجودة بين مختلف األنظمة املحاسبية من أجل الوصول إلى توافق 

وتقارب محاسبي عاملي، وقد أثمرت هذه الجهود بصدور معايير محاسبية دولية بغية تلبية احتياجات 

قد فرضت هذه املتغيرات املالية واملحاسبية الدولية جملة من متخذي القرار على النطاق الدولي. و 

الضغوطات مما أدت بالجزائر إلى التقدم على اعتماد مناهج سياسية إصالحية جذرية لنظامها املحاسبي، 

تهدف إلى تبني نظام محاسبي جديد يتوافق واملتطلبات التي فرضتها تلك املمارسات املحاسبية مما يحتوي 

من النقائص ووجهت للمخطط الكثير من االنتقادات وعليه، أصبحت تعديله ضرورة حتمية على العديد 

لتكييفه ومتطلبات اقتصاد السوق العاملي ومواكبة التطورات الحاصلة في املجال املحاسبي على النطاق 

ك الدولي ، شرع في عملية اإلصالح التي مولت من طرف البن1002الدولي، وبداية من الثالثي الثاني لسنة 

وأوكلت للعديد من الخبراء الفرنسيين بالتناسق مع املجلس الوطني للمحاسبة تحت إشراف وزارة املالية، 

الذي أصبح ساري  1002نوفمبر  12حيث كللت هذه الجهود بتبني النظام املحاسبي املالي الجديد بتاريخ 

 .1020املفعول في الفاتح من جانفي 

بي املالي نتاجا للتوجه نحو تطبيق معايير محاسبية دولية، معتمدا على مجموعة يعتبر النظام املحاس       

من املبادئ التي تستخدم كمرجع يتم االستناد إليه وذلك بإعداد قوائم مالية تقد في شكل تقارير مالية 

قرارات )امليزانية، حسابات نتائج، التدفقات النقدية،....الخ(، تتصف بالصحة واملصداقية سعيا التخاذ 

عقالنية سليمة.    فوجود نظام محاسبي فعال أمر في غاية األهمية ضمانا لجودة وسالمة املعلومات التي 

تتضمنها القوائم املالية للمؤسسة بما يكفل الفهم السليم واالستخدام االمثل من طرف مستخدميها، 

حاسبي وباملؤشرات املالية التي وماتي ملخرجات النظام املحيث أن متخذي القرار يهتمون باملحتوى املعل

تتضمنها، فاملعلومات املحاسبية تمثل أداة اتصال جد هامة بين املؤسسة ومحيطها الخارجي، كما تمثل 

القوائم املالية وسيلة ايصال هذه املعلومات ملختلف املستخدمين سواء كانوا داخليين أو خارجيين 

لمؤسسة والتوصل إلى قرارات سليمة تضمن الوصول إلى لتمكينهم من القيام بتحليل الوضعية املالية ل

النتائج املنشودة، وهذا ما دفعنا إلى تناول جزء من هذه األصول لتسليط الضوء عليها ودراستها من حيث 
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طريقة تقييمها وكيفية معالجتها وفق النظام املحاسبي املالي الجديد، واستنادا على ما سلف ذكره نطرح 

  اإلشكالية التالية:

 

 :اإلشكالية 

 ? ما هو أثر تطبيق النظام املحاسبي املالي على عملية اتخاذ القرار في املؤسسة

 من أجل معالجة وتحليل هذه املشكلة وبغية الوصول إلى فهم واضح لها تم طرح األسئلة الفرعية التالية:

 :لإلجابة على هذه اإلشكالية: األسئلة الفرعية 

 مبررات ودوافع اإلصالح املحاسبي بالجزائر  -

 ماهية النظام املحاسبي املالي و مخرجاته ؟ -

 ماهية القوائم املالية وخصائصها النوعية ؟ -

 ما مفهوم عملية اتخاذ القرار و مراحلها ؟ -

 ما مدى اعتماد مخرجات النظام املحاسبي املالي في اتخاذ القرارات؟ -

  :الفرضيات 

 املطروحة سابقا تم صياغة الفرضيات التالية: لإلجابة على األسئلة

ستخدم في املؤسسة ألجل ترجمة مختلف أشكال العمليات في شكل يالنظام املحاسبي املالي هل  -2

 .قوائم مالية )مخرجات النظام املحاسبي(

في فعالية القرارات االستراتيجية  SCFالناتجة عن مخرجات النظام املحاسبي تساهم هل  -1

 باملؤسسات االقتصادية.

التحليل املالي للقوائم املالية يسمح بتوظيف أحسن للمعلومات املحاسبية في عملية اتخاذ هل  -3

 القرارات االستراتيجية للمؤسسات االقتصادية.

 :أهمية الدراسة 

ة باملوضوع وهذا من خالل التركيز على النظام تكمن أهمية الدراسة في شرح مختلف املفاهيم املتعلق         

إضافة إلى إبراز الدور الكبير الذي تلعبه القوائم  املحاسبي املالي ومخرجاته وكذا عملية اتخاذ القرار.

املالية باعتبارها املخرجات الرئيسية للنظام املحاسبي املالي في صنع اتخاذ القرار باملؤسسة، وأهمية 

ملخرجات النظام ملجموعة كبيرة من مستعملي القوائم املالية، كذلك إسقاط الجانب املحتوى املعلوماتي 

 النظري على مؤسسة اتحاد التعاونيات الفالحية.

استغالل النتائج التي نأمل في الوصول إليها، يمكن أ، يسهم بشكل فعال في فتح األفق للمؤسسات      

حاسبية الناتجة عن تطبيق النظام املحاسبي املالي في االقتصادية الجزائرية لالستغالل املعلومات امل

 الجانب االستراتيجي وهذا األمر يوفر نظرة أكثر عمقا وشموال عن أداء املؤسسات وموقفها وكذا مستقبلها.

 :أهداف الدراسة 
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يكمن الهدف الرئيس ي لهذه املذكرة في الكشف عن أثر تطبيق نحو النظام املحاسبي املالي على عملية 

اتخاذ القرار االستراتيجي، وهذا نظرا لخصوصية هذا النوع من القرارات الذي يخص املستويات العليا 

ومهمة قد تغير باملؤسسات االقتصادية وكذا األطراف ذات املصلحة بها، حيث تعد قرارات مصيرية 

 مستقبل املؤسسات ووضعيتهم التنافسية، إضافة إلى عدة أهداف تتمثل في ما يلي: 

 التطرق إلى أعمال اإلصالح املحاسبي في الجزائر ومحاولة إبراز مفهوم النظام املحاسبي املالي. -2

 التركيز على مخرجات النظام املحاسبي املالي ودورها في اتخاذ القرار باملؤسسة. -1

راض األطر واملفاهيم النظرية لعملية اتخاذ القرار االستراتيجي باملؤسسات ودور املعلومات استع -3

 املحاسبية في ذلك.

التعرف على دور النظام املحاسبي املالي في إرضاء أصحاب املصالح في ظل كون القرارات  -4

 االستراتيجية تمسهم بالدرجة األولى.

  :أسباب اختيار املوضوع 

 ا املوضوع بالذات ألسباب عدة أبرزها:تم اختيارنا لهذ

 :افع ذاتية  دو

 الرغبة في دراسة كل ما يتعلق بالنظام املحاسبي املالي. -

 نظرا ألهمية ملوضوع في الحياة املهنية والذي يتماش ى مع طبيعة تخصصنا. -

 :افع موضوعية  دو

أت على معرفة اإلضافات التي جاء بها النظام املحاسبي املالي وكذا التغيرات التي طر  -

 مستوى القوائم املالية 

 قياس مدى تأثير القوائم املالية في صنع القرار باملؤسسة. -

محاولة إضافة مرجع جديد حول هذا املوضوع والرغبة في إثراء املكتبة في مثل هذ  -

 املراجع.

 فتح مجال البحث أمام املهتمين به مستقبال. -

 :حدود الدراسة 

تقتصر الدراسة التطبيقية على القوائم املالية للمؤسسة خالل فترة الحدود الزمانية:  -

1022  

تمت الدراسة على مستوى مؤسسة اتحاد التعاونيات الفالحية الحدود املكانية:  -

بمستغانم وتم حصر الدراسة بالتعرض إلى القوائم املالية للمؤسسة وفق النظام 

 خاذ قرارات املؤسسة.املحاسبي املالي وتحليلها وقياس تأثيرها على ات

  :منهج الدراسة 



مقدمة عامةال  
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تماشيا مع طبيعة املوضوع ورغبة في بلوغ تطلعات الدراسة ارتأينا اعتماد املنهج الوصفي التحليلي في 

الدراسة النظرية من خالل التطرق ملختلف املفاهيم والعناصر املتعلقة بالنظام املحاسبي املالي 

 ت باملؤسسة ومراحلها ومعوقات اتخاذها.ومكوناته ومخرجاته وعملية اتخاذ القرارا

أما في الجانب التطبيقي قمنا بدراسة حالة، حيث حاولنا تطبيق جانب من األدوات النظرية على 

مستوى مؤسسة اتحاد التعاونيات الفالحية تحقيقا ألهداف البحث السابقة ووصوال ألفضل الطرق 

 لإلجابة على التساؤالت املطروحة.

 :لقد واجهتنا جملة من الصعوبات عند قيامنا بإنجاز هذه املذكرة ومعظمها  صعوبات الدراسة

 عند إنجاز الجانب التطبيقي )وهذا شائع في كل البحوث العملية في بالدنا( نذكر من بينها:

 صعوبة الدخول للمؤسسات االقتصادية الجزائرية فما بالك بااللتقاء بمسيريها. -

 ا لقبول املؤسسات قيامنا بالدراسة امليدانية.البيروقراطية اإلدارية التي واجهتن -

مشكلة الوقت: حيث أن املسيرين في أغلب األحيان مشغولين حسب ما يقولون، لذا  -

ممكن أن أجلس بالساعات في انتظار تفرغهم أو حتى انتظار إجابتهم على بعض 

 التساؤالت الذي تضل لدى أغلبهم أكثر من عدة أسابيع.

 ات البحث العلمي.صعوبة إتقان تنفيذ خطو  -

 صعوبة وضع خطة متوازنة ألهمية بعض العناصر.  -

 :خطة الدراسة 

لإلملام بجوانب املوضوع تم تقسيم البحث إلى ثالثة فصول، األول والثاني خصصا للدراسة النظرية أما 

الفصل الثالث فقد تناول الجانب التطبيقي للدراسة تسبقهم مقدمة وتعقبهم خاتمة تضمن تلخيص عام 

 واستعراض ألهم النتائج التي توصلنها إليها.

 الفصل األول: 

تطرقنا إلى النظام املحاسبي املالي ومراحل إعداده بالجزائر ومبادئه والقوائم املالية التي أتى بها النظام 

 املحاسبي املالي.

 الفصل الثاني:  

تناولنا فيه عموميات حول عملية اتخاذ القرار من تعريفات وأنواع إضافة إلى مختلف مستخدمي      

 املعلومة وعالقة مخرجات النظام املحاسبي بصناعة القرارات.

 الفصل الثالث: 

خصص للدراسات التطبيقية، حاولنا من خالله تبيان أثر تطبيق نظام محاسبي مالي بمؤسسة اتحاد        

ونيات الفالحية على اتخاذ القرارات حيث قمنا بتحليل القوائم املالية للمؤسسة باستخدام مؤشرات تعا

 التحليل املالي التخاذ القرارات.

 
 



 

 

 الفصل األول 
 املالي املحاسبي النظام عموميات حول 
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 تمهيد:

إن الهدد ا ااسييددن  عددد إندد ال وائددا اليددماحص افيلتددي عمستددا  ددق ائو دد  عمدد   ع  اليددماحص     معددي         

أكثدددف إةددديلف لهدددص  دددق ن  تددددي اا دددية اليدددااعا  ازا تددديل يل ةيل ئدددابي املائاحددددا  و دددي الم دددي  ا  يسددد   افددددي ق 

ح ازا تيل  اف مهج الذ  ك طمف أولتي ل سيتق هذه اله ال وهق ت   عد  ين خطما  ن   ف  ق ازصل 

ان هج  ق ستيق اسمل املائاحا إ ى ن ي  اا تيل الممق وعي انجا نمه عد اماتدي اااياتدي الئداا ي  عدي لول 

ازاسدددديل ازوعووددددد ل وهدددددذا ةددددد ن عس ددددمؤ هدددددذا الم دددددي  ز  ددددد  وأن  ددددد  ا  ي  جددددي  أو  يلمددددد   ن دددددى عمددددديع هدددددذه 

هددددذا الم ددددي   يل مي ددددي افاكددددئف عددددد خددددلل لعاسددددي   تددددي  ازصددددلاي  ازا تدددديل يل ولهددددذا ةددددل  دددد  عددددد أل  ددددم ى

  مانبه واس تل عكمنياه.

إن افهددد ص   م دددمس ا  يسدددبي  دددق املائاحدددا سدددتلاذ أن الو ي دددي   دددق هدددذا افم دددمس  دددق ائا ددد  عمددد  ا عمدددذ       

اسي ل اتث و  ني كثيفا عد از يل  تين الذ د ا عما ك بي  ق هذا افم مس  س م  عض منهي ن ى لع 8002

ن ا دددي    ددددمؤ الم ددددي  ا  يسددد   افددددي ق وكددددذا عييعن دددده  كدددل عددددد ا  طدددد  ا  يسددد   افددددي ق وع ددددي يف ا  يسددددبي 

ال ولتدددي وعدددد هددددذا افمط دددق   هددددا لمدددي أن لعاسددددي الم دددي  ا  يسدددد   افدددي ق   ط دددد  إ ددداا  عييعنددددي  دددين عس ددددماه 

ذا   ددااا املا  دد  الددذ   ددي   دده عدددد وعس ددمؤ ا  طدد  ا  يسدد   الددميي  وع ددي يف ا  يسددبي ال ولتدديل و ددل هدد

 أ ل ع اةي ع ؤ اييعبه وع ي يف ا  يسبي ال ولتي.

و ق هذا المتيق نه ا   د هذا الاتل إ ى ع اةي الم دي  ا  يسد   افدي ق وبيل دي ق اميولمدي  د مه افبيادث 

 ال يلتي:

 (SCF)ع خل إ ى الم ي  ا  يس   افي ق ااول:افبسث 

 الم ي  ا  يس   افي ق ختيحصئ و أه اا و افبسث الثيا  : عبيل

 افبسث الثيلث: ع ا ي  الم ي  ا  يس   افي ق
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 (SCF)مدخل إلى النظام املحاسبي املالي املبحث األول:

 املطلب األول: نشأة النظام املحاسبي املالي في الجزائر

 -  I: عوامل تعديل املخطط املحاسبي الوطني 

التد  ن جدم عدد خدلل ا صدلح  فالم ي  ا  يس   افي ق املا  د  إ دى و دي ألاف ا وتدل والبالدي املا  د يه ا 

ازا تيل  و ال خمل  ق شااكي عي ا اسيل ااوعوو  و ايد   افايو دي  عدي ال   د  عدد افم  دي  ال يفتدي 

    معي  افيلتي و ا  يسبتي ل  جيعف ل ي  يةي إ ى ةلك ةه  ته ا إ ى ا بتي اي ي  افم   عين املا ل ل

غطه ي الوبيددف اا تدديل ي ن ددى  دداملائاحددا  ل ددياخص افمدد ث ا د الددميمتين و الدد ولتين لعددي  ازا تدديلاددمل 

المدد طي ال  معتدددي  سددااس ن  تدددي ا صدددلح ل   طدد  ا  يسددد   الددميي  لاتدددث نددداؤ  ددل الئدددا ي  ال ولتدددي 

تنه ددددي و  ددددين شدددداكي سددددمنييااع ن ددددى البدددد    يسدددد   يل ال يع ددددي  ددددق اطدددديس ا  اواددددي  وع ددددص ال يددددمل اف فعددددي  

 .1يا  ط  ا  يس    ق اف يملاي ا  يسبت

II– : مراحل اعتماد النظام املحاسبي في الجزائر 

لانط يددددم ن  تددددي ا صددددلاي  اددددمل ا  طدددد  ا  يسدددد   الددددميي   8002 ددددق عط ددددي الثليدددد  الثدددديا  عددددد سددددمي 

ال   تدي إ ددى ال   د  عدد امل  ددفا  الااامدتين اسدم إشددااا وااعف واف ملدي عدد يدداا البمدك الد و ق لو  ددم هدذه 

افيلتدددي و  يل  ددديون عدددي ا ا دددح الدددميي  ل  سيسدددبي ل ستدددث و ددد م ن دددى نددديايهص عمددد ولتي اطدددم ا ا  طددد  

عددددا  هددددذه  ازا تدددديل ياملا   ف وادددد ا  يسدددد   الددددميي  إ ددددى ن ددددي  عسيسدددد   عددددي ق    دددد    ماةددددق واف طتددددي  

 : لال   تي  ثل ي عااا

  افاا ددي ااو ددى: ت دد تص عجدديل اطبتددق ا  طدد  ا  يسدد   الددميي  عددي إ دداا  عييعنددي  امدده وبددين

 اف ي يف ا  يسبتي ال ولتي.

  اطم ا عئاوس ع ط  عسيس       . :الثينتيافاا ي 

 .       افاا ي الثيلثي: و ي ن ي  عسيس 

 :و ق نهي ي افاا ي ااو ى و  م  لث اخ تيعا  اطم ا ع ومي

  تدديع ااول: ا  يددي  ن ددى ناددح ااكتبددي ا  طدد  ا  يسدد   الددميي  واس  دد  ى دد  ا صددلاي  ا  ي ددن  امل

واي بددددي  ا  دددددت  اليدددددينما  وازا تددددديل   دددددق املائاحدددددا لوالددددذ   يددددد   ي  دددددي عمدددددذ أن صددددد ع ادددددينمن ل م تددددده 

 .2822ازس ث يعا  الميمتي ازا تيل ي  ق 

د ابل الم طي  ال  معتي لعد ياا عاسم  وااع  ع 2888هذا امل تيع اا ذ ام  اليااع التيلع سمي 

واف  ثدددددددل  دددددددق اوتتدددددددل ا  طددددددد  ا  يسددددددد   الدددددددميي  عدددددددي ائدددددددييي  اف سمدددددددي  اليي ضدددددددي  2888 دددددددق أك دددددددمبا 

                                                             
 1 ش ت  شممال عسيسبي اف سمي يبيي ل   ي يف ا  يسبتي ال ولتيل عو بي الئاكي املائاحا ي  ملاولل املائاحال املائ ااول ،8002،ص: 21

 



 املالي املحاسبي النظام حول  عموميات                                                                                          الفصل األول:

 

9 

وامل مي ي  افما ف ل  ج منديل و يندم الم تجدي لرهدمع تمد تي  وعتدطد ي     د ف ز ا  ي دن  و ا يديع 

 ال تمع  ا  يس   اف  مل  ه.

ل  همتدددددين وامل  دددددفا  ا  يسدددددبينل ةيددددد  و ددددد و صددددد مبي   دددددق ال ددددد ا ص عدددددي هدددددذا ا يددددديع ال تدددددمع  أعدددددي  يل مدددددبي 

 ا  يس   ا    ل و الغا   ند ا  ط  ا  يس   الميي .

  امل تدديع الثددديا :    ثدددل  دددق  ددد ين ى ددد  اف يملادددي  عدددي امل  دددمل ال يمتدددي افطدددمعف عدددد ابدددل عج دددح ع دددي يف

ا كمن ن دددددديعين عسيسددددددبتين ع   اددددددين   طتددددددين ن يعددددددي لوب دددددداوع الماددددددم سدددددد IASBا  يسددددددبي ال ولتددددددي 

 ع     وع ي ل وبيل ي ق   ود له أن  كمن عت عا ل  ميا  وازخ لا .

 

  امل تيع الثيلث :ةي    ض د انجيا اس ي     ف ل   ط  ا  يسد   الدميي  عدي نتداني شدك ه وو دي

 .ي ي يف ا  يسبتي ال ولتإييعه ال تمع  ا  يس   لافبيلئ واليمان  عي أخذ ى ين ازن بيع اف

وو دددددد  ايددددددد  ص ا ا دددددددح الددددددميي  الاااثدددددددن  ل  سيسدددددددبي في فايادددددده الثل ددددددديل ادددددددي  ا ا ددددددح الدددددددميي  ل  سيسدددددددبي 

املائاحا  ى   لعاستهي عد ياا الهتلي  ال يى دي لده  ين  ديل امل تديع ااخيدف لالثيلدثج  دق ا   ينده افم يد   دق 

 (IAS/IFRS)  تدي سددما  اف دي يف ا  يسدبتي ال ولتددي واخ تديع يبت ددي ا  يسدبي افا  8002سدب   ف  50

أوام يهددددي  ( (USGAAPعدددد خدددلل ( (FASBل ع دددي يف عج دددح اف دددي يف ا  يسدددبتي افيلتددددي ااعا وتدددي 

ااوعبتدددددددي لوةلددددددددك  ين  ددددددديل ا ا ددددددددح ن دددددددى اسدددددددد فااتجتي اماتددددددد  عسيسدددددددد   اي دددددددن   دددددددد الل ا  طددددددد  الددددددددميي  

الم ي  ا  يس   افي ق اف ماةق عي اف ي يف ال ولتي ل  سيسدبي و ل  سيسبي  م ي  عسيس           ثل  ق 

اف  معي افيلتي عد ع   ل املامان  لزست ي اليماحص افيلتي لا ييع ال تمع  ل افتطد ي  و ال  يع ل ل 

 1.افم    ين ل    معي ل عبيلئ ا  يسبي لوكذا امان  ال ساتل وال يتتص

 م املحاسبي املالي ومجال تطبيقه. مفهوم النظا الثاني:املطلب 

 املالي:مفهوم النظام املحاسبي  أوال:

و اف ض د الم ي  ا  يس   افي ق  8000نمة  ف  50اف عخ  ق  22 – 00 عد اليينمن عاص10امص افيلف  -

   ق:ن ى عي 

اتدددددد تاهي ل  "الم دددددي  ا  يسددددد   افدددددي ق ن دددددي   دددددم ص اف  معدددددي  افيلتدددددي ل  مددددد      دددددئ د ع طتدددددي  اين  دددددي و

كدددي  الوتدددين و  ايتت هدددي ل تسدددات هي ل نددداك كئدددما ت ودددح التدددمعف التددديلاي ندددد الم ددد تي افيلتدددي و ع  

 ."2نجين ه وكذا و  تي خئ   ه نهي ي الممي افيلتي 

  ددا ا عدددد املاهددي اليينمنتدددي :   ندده    دددي عددد ا  ددداا ا  و المتددما ال م ت تدددي التدد   ددد وعهي اددم ص اان ددديل  -

فيلتدي ا  يسدبتي ال ولتدي اف ادق ن يهدي و افيلتي و ا  يسدبتي ل   سمدي  ا ا دفف ن دى اطبتيده وةيدي ل   دي يف 

ن ااكدددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددي  اليدددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددينم 

                                                             
 1شعيب شنوف ، محاسبة المؤسسة طبقا للمعايير المحاسبية الدولية ، مرجع سبق ذكره ، ص : 21 ، 21

 5اليينمن عاص00-22، اف عخ  ق81 نمة  ف 8000، لواف ض د الم ي  ا  يس   افي قل املاا  ف الاس تي املا همع ي املائاحا ي ال  ل01 لافيلف08ا01



 املالي املحاسبي النظام حول  عموميات                                                                                          الفصل األول:

 

7 

1. 

 ثانيا : مجال تطبيق نظام املحاسبي املالي :

 8000نمة  ف  55اف عخ  ق  22 – 00اليينمن  عد02 ،04 ،01ا ل ن ي  ا  يس   افي ق  ق افمال ي  ل

 :  قعجيز  اطبتق هذا الم ي   ق عي 

و ع مددددم  ع ددددئ    م دددد  اددددينمن أو ال م ددددتص   مددددك ا  يسددددبي افيلتددددي عددددي عاانددددي  أ"  ددددل طدددد ص يبت ددددق     

امل يصددددي ،هددددي ل وبمدددد ثي  عدددد عجدددديل اطبتددددق هددددذا اليددددينمن ااطدددد يا اف مم ددددمن  لألاكددددي ازاكدددي  امل ي دددد ي 

 12.امل ي  من ليمان  ا  يسبي ال  معتي"

 :افيلتيك ي ألئعم الوتيني  ال يلتي   مك ا  يسبي 

 اليينمن ال جيع  . ااكي   امل ي  ي اف سمي – 1

 ددددددل ااطدددددد يا الطبت تددددددين واف مددددددم ين امل ي دددددد ين لم ددددددي  ا  يسددددددبي افيلتددددددي   م دددددد  نددددددص اددددددينما  او  – 5

 ام تم  .

دددينما  – 3 ااطددد يا الطبت تددددمن او اف مم دددمن افم جددددمن ل مدددد ي وامل ددد عي  ال جيع ددددي و الغيدددف اجيع ددددي ل اةا  د

 ن ى ن  تي  ع واعف .  يعسمن ائييي  اا تيل ي عب تي 

 ال  يونتي   – 4

ك دي   وددد ل وتينددي  التددغيفف و التدد  ز    دد ؤ عادص ان يلهددي و ندد ل عمدد   عيهي و ائددييهي امل دد  اف ددين  – 0

 .ان ا مك عسيسبي عيلتي عبمطي

 املطلب الثالث : تحديات نظام املحاسبي املالي . 

ازا تدددديل الددددميي   م دددده نددددي    ددددا  واا ددددي عب ددددي  كددددمن إن اف سمدددي  الميمتددددي املائاحا ددددي  م دددده خدددديا و    

و عد ال س  ي  الت  س ما ه اطبتق ه ا الم ي   -الم ي  ا  يس    افي ق –نيحيي أعي  ه ا افململ املا    

 : نج  ن ى ال  م 

دديل  -  تين إن الم ددي  اليددد  ص ا صدددل و اجددد ع  دددق اف سمددددي  ازا تدددديل ي و لددد ؤ ا  دددديسبين و الدددد  فا  و اا د

 اكثف عد  لث نيمل عد الئعدل و  يل ي ق عد الت   ال   ق نمه؛

ادد ع  ا  يسددبمن و امل  ددفا  ن ددى الم ددي  ا  يسدد   امل ددي ق لمددمما  ن  دد ف و أايمددمهل و همدديع عددد ن ددل  دده  -

ج ة ددددد التدددد    دددد ا ال سددددمل إ ددددى ن ددددي     دددد  و خيصددددي أندددده عددددد 2801ذ تددددل  يعددددل لعمدددد  فدددد ف أكثددددف عددددد

و  ددد ص إلغدددي  أاكدددي   8020عددد الاددديا  عدددد  ددينا   ا  ددد ا بتدددق ن ددي  ا  يسدددبي افيلتدددي افا ددفك أن  ددد ص اط

ل ك ي أن ااه اا ا  يسبتي ل م ي  امل ي ق عاس ي  دق لهمتدي  و نديلا  ا  يسدبين ع دي 11-01اليينمن 

  س يج إ ى وام كبيف عد أ ل تغتيفهي؛

دددددديل  تين ز -    اةدددددددمن ندددددددد هدددددد ا الم دددددددي  املا  ددددددد  ال دددددددن   ال   دددددد  عدددددددد امل  دددددددفا  و ا  يسدددددددبين و الطددددددل  و اا د

 الضاوع  ل  وتل ع ه.

                                                             
 221،ص8021،س ت   نب  امل  تصل عسيولي ايتتص إةتيح اليماحص افيلتي  ق رل الم ي  ا  يس   افي قلال ك معفل يع ي عس   ختضال ىموافل املائاحا1
 10 01ص مرجع سبق ذكره،، 08افيلف ،01املاا  ف الاس تيل ال  ل 22-00اليينمن 2
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لدددص  ددد ص ان  ددديل هددد ا الم دددي   دددق افااكدددئ ال  ع بتدددي مل ددد  الن ع دددي    دددق ال   ددد  عدددد افئدددي ل  دددق اطبتدددق هددد ا  -

الم ددددي ؛إن أن  ددددي ال مددددتيف  ددددق اف سمددددي  ازا تدددديل ي املائاحا ددددي  دددد تاي  دددد ا و  يددددف ع ممندددديل و ال  ددددمل 

 ددددددددق هددددددد ه اف سمدددددددي  هددددددددم ن دددددددي  ا  يسدددددددبي ال يعدددددددديل و هددددددد ا عدددددددي  دددددددد ل  إ دددددددى يددددددداح ااسددددددددل ي الايدددددددا  ل  مدددددددتيف 

كتددددددل تمدددددد طتي هددددددذه اف سمددددددي  تغتيددددددف هدددددد ه امل يلدددددي  ددددددين نئددددددتي و  دددددد يهي   و هددددددل  كددددددمن ن ددددددي   : ال يلتدددددي

عسيس   واا  لكل الئا ي  أو  كمن هميع ا تيز  ين اف سمي  التدغيفف و الوبيدففل امل مدي ي  الاال دي و 

 تي املا ين

الم دددي  ا  يسدددد   املا  دددد  هدددم ن ددددي  يهدددد ا ك دددي سددددبق ا شدددديعف إلتددده إ ددددى اسيتددددق افتددد ااتي و الئددددايةتي  ددددق  -

ع   ل الوئما و اليدماحص افيلتدي و هدم اطبتدق عدد اطبتيدي  امل ودص الااشد  أو عدي  تدطدو ن تدي  سكمعدي 

مددددب  ندددد ف ان دددددبيعا  و الئدددا ي ل و هدددد ا صددد   اطبتيدددده  دددق البالددددي ازا تددديل ي و اف سمددددياتي املائاحا دددي ى

 س م ي  ع فاك ي.

 ن   اس ل اف سمي  املائاحا ي نايي  ال سمل و ازن ييل إ ى الم ي  ا  يس   املا   . -

 تدددي  الددداا    دددين ا  يسدددبي و املابي ددديل ةهددد ا ازاتددديل   دددفع  يلا بدددي  دددق عااابدددي اف سمدددي و ااددديل  التهدددا   -

أن اليدمانين ال و ت تدي ال ان دي ل طبتدق هد ا الم دي  عثدل املابيئ  و أه تي املابي ي ك ت ع ل   م دلل ك دي 

 اليمانين املابيحتي  يحبي.

و ال  طدددت  المددد تص ل ددد خمل  دددق اطبتدددق الم دددي  ا  يسددد   افدددي ق املا  ددد  الدددذ   ازسددد فااتجتي تدددي  الا  دددي  -

  .ال متيف  قسما  مجص نمه عئي ل كبيفف 

 :اسبي املاليمبادئ و أهداف و خصائص النظام املح :الثانياملبحث 

 .مبادئ النظام املحاسبي املالي املطلب األول:

 1لي  ابي  الم ي  ا  يس   افي ق    ي عد افبيلئ ا  يسبتي   ت  ةكاهي  يل ي ق:

 اس  ااع ي ال ئيط: -2

  جاؤ إن ال اليماحص افيلتي عي ازة فاك   ن اف ئ ف ابيى نيع ي وعم  اف  ق افم يبل افم مع.

اسدد  ااع ي الطدداق: أ  أن ناددح الطدداق افطبيددي  ددق الدد وعف المددي يي  دد ص اطبتيهددي  ددق الدد وعف افيلتددي عبدد أ  -8

 وأ  تغتيف ز   أن   فع  ق افد ق.

عب أ افميس  ق افيزانتي ازة  ياتي: ةتج  أن اكمن ل وعف ع تمي عق افيزانتي امل  يعتي ل  وعف المي يي  -1

 لهي.

ك دددي   ودددد ل   ئددد ف أن اضدددي 12/28 إ دددى 02/02ن المدددمي ابددد أ عدددد الددد وعف ا  يسدددبتي: نددديلف عدددي اكدددم  -1

لإةا  ين ائييهي عيت ا   وعف اس غلل ع   اي 31/15ايع  ي  لخيل لوعتهي ا  يسبتي ع يلاي ل يع خ 

 شها 15ل ممي اف نتيلأعي  ق امل يز  ازس ثميحتي ةت ود أن اكمن ال وعف ا  يسبتي أكثف أو أال عد 

المي  ي: ت ي  تساتل ال   تي  اف  ف ننهي  يلميمل ك ي تسدال ال   تدي  التد  ز  و دد اين ف الما ف  -1

 21ال  بيف ننهي  يلميمل  ق اليماحص افيلتي خيصي  ق افد ق.

                                                             
 .82، ص 8001ييعق نب  ال ي ق ا يلل للتل ا  يس  إ ى اطبتق ع ي يف ال ييع ا افيلتي ال ولتي امل   ثيل ال اع املايع تيل عتال 1
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اسد يللتي الدد وعا : ةكددل لوعف اكددمن عمد ي ي ا يعددي نددد سددي يتهي واللايددي لهدي اتددث  مددين  هددذا افبدد أ  -1

 امل يصي ،هذه ال وعف ةي . ن ى اس تل ال   تي  وااا اث

 

اينددد ف كتددددين المادددد ف ازا تدددديل ي: ةيف سمدددي ت   ددددف وادددد ف اا تدددديل ي عماتددد ي نددددد علكهددددي   يدددد  لهددددي  -0

 1ط تتي ع مم ي عمسيلف ند عيلك افئاوس.

عبد أ ااه تددي ال مددبتي: اكددمن اف  معددي ةا  وان إةا  ددين  تي،هددي اد  أ ددا ن ددى اليددماحص افيلتددي  ددق اليددااعا   -2

 د ياا افم   عين لهي.اف  ذف ع

عب أ امل تطي وامل ذع:   ي   ه ازل زا   يمل دذع  دق إند ال ال يد  اا   دق ردل ند   ال دد ك   ستدث ز اد ل   -8

 22إ ى اض تص ات ي ااصمل وا  االا  أو اي تل ات ي امل تم  وال كيلتل.

 ملطلب الثاني: أهداف ومميزات النظام املحاسبي املالي:ا

-I املحاسبي املالي:أهداف النظام 

   نئ الم ي  ا  يس   افي ق اليمان  ال يعي فمك واس    واج تي وكذا اي  ص اليماحص افيلتي 

 ل   سمي  والهتلي  الت  ا ضي فمك ا  يسبي ،ه ا اسيتق عي   ق:

   اليينمنتي الت  اي  ص صمعف ايتيتي ل م  تي افيلتي وألائهي وتغيفاتهي ل   ئ ف عي عاانيف ازل زاعي

 اج  ن ى الما ا  اا فاعهيل لون اس ثمي  ام ت هيل حاص ويبت ي ائييهي.

  الم يح  ق ال سوص  ق امل مي ي  الت  ا م   يعل الض يني  ل  ميه ين وافميف د والئا ي ل إ ى

 ال ولي وافم    ين الخا د  يفم   عين وال احمين ةت ي   ص ص اهص وشايةتتهص.

 م الما ا  وعالول تهي ند يا ق افتكينيزعي  ازا تيل ي وا  يسبتي الت  تئ فط افميه ي  ق ن 

 نمنتي وة يلتي تمتيفهي.

 .ائا اف  معي ع ك ف ونيللي وعم ماي    تميهص  ق ت اتي افم ث ا د و  ين أعمالهص 

    تددين اااددااع اااتدي وت  ددتص ا  يسددبي وال مددتيف  ااودئ ن ددى أسددح عئدد فكيل وةلدك ل كددم د افهمتددين ا

 اا اا  اسم   ين ااكتي الئغل  ق المريحل ا  يسبتي.

   اس ايلف الئا ي  ع  د لف املا مدتي  عدد أامدد اميسدق ل  يديع ا ال اخ تدي  اضدل اماتد  ا  داا ا

 ا  يسبتي     ل ال ول.

                                                                                                                                                                                              
ق امل ا ييع  معنين ا ااهتصل ع  ما الطيهال الم ي  ا  يس   افي ق  ين افبيلئ ا  يسبتي وع ي يف ا  يسبي ال ولتيل ع اخ ي   د اف  يى ال و 1

-01ا ل  –ا  ،8008حال افايهتم  ل م ي  ا  يس   افي ق املا    وآلتي  اطبتيهي  ق رل اف ي يف ا  يسبتي ال ولتيل  يع ي س   لا  ل الب ت ف املائا

01 

 

2 Le système comptable financier, ministère des finances, conceal national de la comptabilité, ENAG, edition, 

Alger, 2009,P 06 

3Roport obert, pratique des IAS/IFRS, dunod, 2002, p53. 
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  المددد يح   سددداتل  طا يدددي شددديع ي وعم مادددي عنهددددي لكدددل اف ددديعل  وال يدددمل ازا تددديل ي ل   سمدددي اتدددد 

تمدددددد     ندددددد ال اتددددددا سي   بيحتددددددي عم ددددددمق عنهيلعض منيلوعم  يل ددددددااح  ن ددددددى ااعبدددددديح الاسددددددص ن ددددددى 

اليت ددي افضددديةيجلاتث أن هدددذه الم تجدددي اكددمن عيابدددي عدددد اليدددماحص افيلتدددي التدد  اددد  ادددص إنددد الهي امددد  

 .IFRSع ي يف ال يا ا ال يا ا افيلتي ال ولتي 

   اتددديحتي ل   سمدددي  إن  ددديلا ن دددى ع  معدددي  عم مادددي افمددديه ي  دددق إنددد ال امل مدددي ي  ازا تددديل ي وا

 1وساني عا تي.

  II- :مميزات النظام املحاسبي املالي

 : 11   يا الم ي  ا  يس   افي ق  ثلث ع يزا  عحامتي نذكاهي  يلت  

I-   اا دما ه ن دى نتدما وا دد ي فبديلئ ال سداتل ويدداق اليتديس واند ال اليدماحص افيلتددي وهدذا عدي  جدد

 ال  و ل  امل ييلي ا عال ي عنهي واللإعال ي 

II-  اخ تديع الب دد  الد و ق فطي يددي اف يعسدي ا  يسددبتي افيلتدي عددي اف يعسدي ال يفتددي  د د افا  تددي

IAS /IAFRS  ان يج ع  معي وا د ي ت ودح الم د تي افيلتدي فمي اف ازا تيل اف يصا و

 ل   سمي 

III-  :امةيف ع  معي  عيلتي ع ماةيي ووا  ي اي  ي ل  ييعني  ق اا ية اليااع زا ما ه ن ى 

  اي  ص ع وني امل مي ي  وامان  سيفهي 

  إييع اتمع  افم    عد اف ي يف ا  يسبتي ال ولتيIAS / IAFRS  والدذ   يد   عاديهتص ع  ث دي

 زااياتي  ا  يسبتي ل امل تيحص الممنتي ل    معي افيلتي وافبيلئ ا  يسبتي ااسيستي. ق: ا

  اي  ص أعث ي ل يماحص افيلتي: افيزانتي ل امي  الم تجي ل   ول ا ةيي  امل ئ مدي ل  د ول تغيدف ااعدمال

 .امل يصي ل افلاق

 :ملطلب الثالث: خصائص النظام املحاسبي املاليا

 :ا  يس   افي ق  ج  ي عد امل تيحص نذكاهي  يلت    يز الم ي  

  س ددم  ن ددى نتددما وا دد ي وصددا سي ليماندد  ال سدداتل ويدداق ال يتددتص واندد ال اليددماحص وهددذا عددي 

  س  عد ال  و ل  امل ييلي 

  اخ تدديع الب ددد  الددد و ق فطي يدددي اف يعسدددي ا  يسدددبتي عددي اف يعسدددي ال يفتدددي لضددد ين عمدددي اف وعماكبدددي

صددا وان دديج ع  معددي  عاتدد ي والتدد  ت وددح الم دد تي افيلتددي ل   سمددي وعددد  دد د ازا تدديل اف ي

 IAS/ IFRS لث عا  تي  عسيسبتي أوعوبتيل أعا وتي 

                                                             
1 Samir merouani,le projet de nouveau système comptable financier algérienne<<anticiper et prépare le 

passage du PCN 1975 aux normes IFRS ,mémoire de magistère,ESC,anné 2008-2007 p94. 

–ل ا 8020ل ل لاع همعيل املائاحال املائ  ااول IAS / IAFRSبن ربيع حنيفة، الواضح في المحاسبة المالية وفق المعايير المحاسبية الدولية  2

 81-88ا: 
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  اددمةا اف  معددي  افيلتددي وا دد ي وع ماةيددي اي  ددي ل  ييعنددي وأخددذ اليددااع ا بتددي مل ي تددي  افمدديه ين

امل ددديلتين أو افمدددد يب تين ون تدددده ةدددد ن هددددذا الم ددددي   س ددددم  ن ددددى ا يدددديع ال تددددمع  أو افادددديهتم  هددددم 

 الذ   ي   عايهتص ع  ث ي  ق:  IFRSنامه ا ييع ال تمع  لددددد 

 امل ماا الممنتي ل    معي الممنتي  -

 ازااياتي  ا  يسبتي  -

 افبيلئ ا  يسبتي ااسيستي -

 لهذا ة ن الم ي   مهل شاح امان  اف يملاي لب   ااا اث الغيف اف ع ي  ق ا  ط  ا  يس   الميي 

 ل  دد ول إنطددي  ن دديةج  ددق اليددماحص افيلتددي: افيزانتدديل  دد ول امددي ي  ن دديحزل  دد ول ادد ةيي  امل ئ مددي

 تغيفا  ع وس ااعمال امل يصي وافلاق

 . اي  ص ايح ي امل مي ي 

 . امان  سيف امل مي ي 

 . ال طبتق ا  بيع  لكل اف ي يف وال اميفا 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 : قوائم املاليةاملبحث الثالث
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ا ثدل اليددماحص افيلتددي ألاف ااتدديل  ددين اف سمددي وع   ددل اف  دديع ين ع هددي عددد خددلل ازةتدديح ننهددي ،هدد ا    

إعددددد الهص  يف  معدددددي  الضددددداوع ي اتددددد  اسددددد   اعهي  دددددق اا دددددية اليدددددااعا  ازا تددددديل ي وانطلادددددي ع دددددي سددددددبق 

 س  طاق  ق هذا افبسث إ ى عي   ق: 

 عيهتي اليماحص افيلتي وعكمنيتهي. -

 الممنتي ل يماحص افيلتي. ختيحص -

 أه تي اليماحص افيلتي وأه اةهي. -

 املطلب األول: ماهية القوائم املالية:

 الفرع األول: تعريف القوائم املالية 

هددق عج منددي عددد الم دديحق ا  يسددبتي وافيلتددي التدد  تمدد     يدد  ص صددمعف نيللددي نددد الم دد تي افيلتدديل -1

 1.االا ل خئ مي اف سمي  ق نهي ي ال وعف

هق المسيحل ااسيستي ل مصتل اف  معي  ا  يسبتي لأليااا امل يع تيل ك دي ا ثدل املادئ  ا  دمع  -5

 2ل  ييع ا افيلتي.

ناةم اليماحص افيلتي   نهي عج مني  يع ي عد امل مي ي  ا ض د: افيزانتيل  د ول امدي ي  ن ديحزل  -3

ايح ددي ادد ةيي  امل ئ مدديل ايح ددي تغيدددف ااعددمال امل يصددي وافلاددقل والهددد ا عددد هددذه اليددماحص ايددد  ص 

 3ع  معي  ند الم  تي واالا  افي ق ا ل اا ية اااعا  اا تيل ي س ت ي.

 ي: الفرق بين القوائم املالية والتقارير املاليةالفرع الثان

اليماحص افيلتي ا ثدل املادئ  ااسييدن  ل  يديع ا افيلتديل ك دي ت   دف المسدت ي الاحامدتي ل مصدتل اف  معدي         

لأليدددددااا امل يع تددددددي  دددددديلا ص عددددددد أن اليددددددماحص افيلتددددددي اس دددددم  ن ددددددى ع  معددددددي  عددددددد عتدددددديلع خدددددديعج السددددددال  

 م ص ا  يسبتي عت  ي ىئكل ني  ن ى أسيس نميصا اليماحص افيلتي.ا  يسبتي إز أن ال

وأعددددي ال يددددديع ا افيلتدددددي ةددددل ا ضددددد د اليدددددماحص افيلتدددددي ةسمدددد ل  دددددل ا  ددددد  ل ئدددد ل وسددددديحل أخددددداؤ ل مصدددددتل        

اف  معدي  ةا  التد ي عبيشداف أو  يدف عبيشدداف. اتدث أن ال يديع ا افيلتدي تئدد ل ع  معدي  عيلتدي و يدف عيلتددي 

تت هدددي إعدددي انهدددي اط ددد   ماسدددطي املاهدددي  الاسددد تي أو امل كمعتدددي واعدددي لا بدددي ا لاعف  دددق ا ةتددديح ننهدددي  ددد ص اي

اخ تيع يل إة تئ ل هذه ال ييع ا إ ى  ين  اليماحص افيلتي  ل عد خطدي  عج دح ا لاعف واما دي  وا ب اتهدي 

سدددي عددد اليددماحص افيلتددي وعدددي   تددما ال ئدديط امل ددي ق أو افمدد يب ق ل   سمددديل ةيل يدديع ا افيلتددي عاهددم  أو 

 .4هذه ااخيفف إز أا  أ ئائهي

 املطلب الثاني مكونات القوائم املالية:

                                                             
يل  يع ي لئنا عس   سيع ل ال س تل افي ق ل يماحص افيلتي وةق الم ي  ا  يس   افي قل عذكاف عي م يف  ق ن م  ال متيفل ا تص ا لاعف افيلت–1

 11، ص 8028عم مع ل اممطتميل املائاحا 
 .11، ص 8008ييعق ا يل نب  ال ي قل ال ييع ا افيلتيل أسح ا ن ال وال اك وال س تلل ال اع املايع تيل عتال –2

3– Pascal parneto, « normes IAS/IFRS , application aux états financière », Dunod Paris,2ème edition,2006, P 261. 

 .21، ص 8008وةيي ف ي يف ا  يسبي افيلتيل افو   املايع ق امل   ثل عتالك يل ال  د ال هااو ل ا  يسبي اف مسطي -1



 املالي املحاسبي النظام حول  عموميات                                                                                          الفصل األول:

 

13 

اض د الم ي  ا  يسد   افدي ق عج مندي عدد ا  داا ا  التد  ا دص إند ال اليدماحص افيلتدي والتد  ا ث دم  دق عدي 

 1  ق:

  ل   سمدددي و دددل تغيدددف  طددداأ ن دددى ايلتهدددي  جددد  أن ت ددداك  تددداي وةتدددي الم ددد تي افيلتدددي واالا  افدددي ق

افيلتيل و ج  أن ت وح هذه اليماحص عج مني ال   تي  وااا اث اف فابي ند ت يعل  اف سمي 

 وااا اث الت  لهي نلاي   ئييهي.

  اضدب  اليددماحص افيلتدي اسددم عمدد ولتي افمديف د وت دد   دق أ ددل أاتدديه أعو دي أشددها عدد ادديع خ إاادديل

 الممي افيلتي 

  اك اليماحص افيلتي لئوعي  يل   ي الميمتي لال  ميع املائاحا جت 

 :امةا اليماحص افيلتي ع  معي  تم     ييعني  عي الممي افيلتي المي يي اتث 

 جد  أن   ضدد د  دل امددص عددد أامدي  افيزانتددي امددي  الم تجدي ايح ددي ادد ةيي  امل ئ مدي وايح ددي ال غيددف  -

ق  يليمدددص افماةددق لدده  دددق المددمي افيلتددي المدددي يي وةلددك عددد أ دددل ااعددمال امل يصددي إشدديعف إ دددى عب دد  اف   دد

تمدددهتل ن  تدددي افييعندددي فمددد   ع  اليددددماحص افيلتدددي واةا ت دددذع عييعندددي أادددد  ااامدددي  ال  ل دددي عدددد أادددد  

اليدددماحص افيلتدددي عدددي افاكدددئ ال ددد ل  عدددد اليدددماحص افيلتدددي المدددي يي ىمدددب  تغيدددف يددداق اليتددديس أو ال ددداكل 

وتتددل عب دد  المددمي افيلتددي المددي يي ملا ددل افييعنددي سدده ي وع ومدديل واةا  ددين عددد ةتكددمن عددد الضدداوع  ا

 يدددددف اف ودددددد إ ددددداا  افييعندددددي ىمددددددب  اخددددد لا عددددد ف المدددددمي افيلتددددديل ة ندددددده  جددددد  إنددددديلف ااااددددد  أو ت دددددد  ل 

 اف  معي  ال  ل ي ل ممي افيلتي المي يي ل مهتل ن  تي افييعني عي اي  ص ااميفا   ق افلاق.

 : أهمية القوائم املالية وأهدافها:الثالثاملطلب 

 الفرع األول: أهمية القوائم املالية

 :ا ا هي  ق  لث نميصا أسيستي           

اتددددث أنهددددي تمددددين ايتتص ألا  ا لاعف وامل وددددص ن ددددى كاي تهددددي واسدددد   يل افددددماعل أوال= وسيييييلة لتقييييييم األدا : 

 افم مني اسم اتاةهيل ة م   ل  ق امل وص ن ى:

 افاكئ افي ق ل   سمي  -

 كتاتي اس   ا  عماعل اف سمي -

 ع ؤ ال ي    ق اسيتق أه اا اف سمي -

و دددددددق هدددددددذا ا ادددددديل ايدددددددم   ددددددد وعهي ن ددددددى امصدددددددتل عسددددددديلي وا دددددد ي فمددددددد    ق اف  معدددددددي  ثانيييييييا= أداة اتصيييييييال: 

 ا  يسبتي ند ائيط اف سمي والم يحز اف فابي ننهي ةه   ذلك:

    ل ااامي  افكمني ل   سميل ال  يل.وست ي ل مةيف اف  معي    -

 وست ي لاب  نلاي   ين اف سمي وال  ل ل البممعل افمعل د -

 ثانيا= وسيلة في اتخاذ القرارات الالزمة: 

 تم   ل  ق اا ية اليااعا  اف   يي  وتاتي صاا افماعل  ق افم يبل  -

                                                             

 1اليينمن عاص 22/00اف عخ  ق 81 نمة  ف 8000، اف ض د الم ي  ا  يس   افي قل عا ي سبق ةكاهل افمال عد 81 إ ى88.
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ددي - ل  ل  وافدددمعل د  دددق ام تددده عمددد يبل تمدد   ل عدددد أيدددااا أخددداؤ التددد  لهدددي نلادددي عبيشدداف  يف سمدددي  د

 نلاتهص ع هي.

 الفرع الثاني: أهداف القوائم املالية

 :1ا ض د ااه اا ال يعي ل يماحص افيلتي عي   ق

 ناك ع  معي  عم ماي ا   ق  يفماعل ازا تيل ي وازل زاعي  امل يصي  يلوتين ل سيتق:  -أ

   والي عف ن ى ال  ب  ل  م يبلالي عف ن ى إ اا  عييعني  اعينتي وبين الوتيني 

 الي عف ن ى ايتتص نييط اليمف والض ل لهذا الوتين 

  تين عتيلع ال  م ل وازس ث يعا  ل وتين  

   ايتتص ا عاه ن ى عما هي ال زاعي 

ايدد  ص ع  معدددي  عم ماددي ادددمل ال غيدددفا   ددق صدددي ق عدددماعل افئدداوس والتددد  ن جدددم نددد أعبددديح ااائدددطي  - 

 اب ي  ااعبيح اف ما ي ل  م ث ا د افبيشاف عد أ ل اس    ام 

 اي  ص ع  معي  عيلتي والت    وعهي تم     ل ي  ا ااعبيح ا     ي ل   سمي  -ج

 ا ةتيح ند ع  معي  علح ي مل ي ي  عم   ع  اليماحص افيلتي  -ل      

 ي مل يمق افلع واي  ص ائو   اف  معي   عكينتي اي  ا ع ؤ عم ولتي ا لاعف ل مةيف وسيحل امل  ي -ه      

ع  معدددددي  عاتددددد ف ل  ددددد  ا د وا لاعف ال  تدددددي زا دددددية اليدددددااعا  التددددد  تهدددددص افدددددلع وكدددددذا اف  معدددددي  ال امددددديف ي 

 وال م تستي افه ي .

 2امةيف ع  معي  ند ع ؤ ال زا  افئاوس  يفبيلئ ا  يسبتي افيبملي. -و     

 

 

 

 

 

 األدا ، تغيير الوضعية املالية، تغيير األموال الخاصة ، معلومات أخرى الوضعية املالية،  (: 10الشكل رقم )

 

                                                             
 .221 -228، ص 8002ل 3اماس صلحل ال م ه املا    نسم ع ي يف ا  لغ افيلتي ال ولتيل أياواي ال ك معفل  يع ي املائاحا1

 .181، ص 8001نب  الم يع كباثن ل الئيعل  ق عبيلئ ا  يسبيل لاع واحل ل  ئال الطب ي ااو ىل ن ينل ااعلنل  8

 



 املالي املحاسبي النظام حول  عموميات                                                                                          الفصل األول:

 

15 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ل لاع IAS/IFRSمعايير املحاسبة الدولية عد إن ال الطيلبين ان  يلا ن ى مل ضا نلو ل  املصدر:

 33ل ا: 5515التاسي  الئعاي  املائاحال 

 

 خالصة الفصل األول:

 ددق ردددل ال غيدددفا  ازا تددديل ي التددد  تئددده هي املائاحدددال اعاوددئ  إ دددى ابيددد  ن دددي  عسيسددد   عدددي ق   ماةدددق         

واف ط بي  ال ولتي   ا  الطاق ل مهتل اف يعل  ال و ي ل وبيمل تما عهي  افم ث ا اا م   الذ  

التددددد  أنددددد   أسيسدددددي  جددددد  صددددد مبي  دددددق ال ددددد ا ص عدددددي اف  معدددددي  التددددد  اا دددددو ننهدددددي اف سمدددددي  املائاحدددددا ل و 

معلومات 

 أخرى 

تغير األموال 

 الخاصة

تغير الوضعية 

 املالية

يةالوضعية املال األدا   

  اتيس ا عف

اف سمي ن ى اا فا  

ال زاعيتهي  ق عمانت  

 ازس سييق

  اتيس ا عف

اف سمي ن ى  ي  

 ا ةيي  امل ئ مي 

  ايتتص اي ي

اف سمي إ ى ااوك 

عم يب تي وامابي 

 ميا ةيي  امل ئ 

   إن ال أاكي

امل الاين تي 

الت    بغق امةاهي 

ا ف تم طتي 

اف سمي امرتل 

 عماعل إ يةتي 

  اتيس ا عف

اف سمي ن ى  ي  

ا ةيي  امل ئ مي 

ان  يلا ن ى 

 افماعل افم ملف

  أخذ ن اف امل ا عف

اف سمي ن ى 

اسيتق ع اختل 

واس    اي ي 

اف سمي إ ى 

 اس   يل ا ةيي  

  أخذ ن اف امل

ال ئييي  ا م  تي 

وتئغت تي اس ث يع ي 

 خلل ال وعف 

  اي  ص اس تل

ل  غيفا   الت  

ا  ا ن ى 

ااعمال 

 امل يصي 

   إنطي

ع  معي  امل 

افيت ف والغيف 

افيت ف  ق 

 افيلتي اليماحص

ةحساب النتيج امليزانية   
جدول تدفقات 

 الخزينة

جدول تغير 

األموال 

 الخاصة

 املالحق

 ائدةالف

 املرجع

 تقديم معلومات 
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للسددددد جي ي ف ط بدددددي  ال ستدددددتل املابددددديئ  وتمدددددهتل ال  دددددل ا  يسددددد   ل   سمدددددي  ازا تددددديل ي وعبطددددده 

 يملايندددد  افددددي ق لهددددي ل ون تدددده ا ددددل الم ددددي  ا  يسدددد   افددددي ق افا  تددددي الاوا ددددي ف ددددي يف ا  يسددددبي ال ولتددددي 

تهي افا  تي الااامتي ل ك ي أن اف جم ف  ق إييعهي ال تمع  ل إ يةي إ ى و مل نميصا اس ل  ق يتي

املايندددد  ال طبتيددددد  ل   دددددل ا  يسددددد   وةددددق الم دددددي  ا  يسددددد   افدددددي ق   ماةددددق وع دددددي يف ا  يسدددددبي افيلتدددددي ل 

إ دددددديةي إ دددددددى اسدددددد س اث ع يملادددددددي  عسيسددددددبتي أن جتهدددددددي ال غيددددددفا  ازا تددددددديل ي ل دددددد   عمدددددددي اف ا  طددددددد  

 ا  يس   الميي  لهي.

تددد  عمدددم ا  يسددبي  دددق املائاحدددا ا ددفا املا  دددي  دددق ازصددلاي  ا  يسدددبتي  دددق  ددل ال غيدددفا  ا  جي تددي ال       

 للندديل لوددد  ددق وااددي اف يعسددي  ا  يسددبتي نجدد ه ز   وددح هددذه ازصددلاي  ل اتددث أ دداا  ال   دد  عددد 

ال عاسدددي  ا   تدددي عمدددذ   ا دددي ال اويدددف  دددق و دددي ن دددي  عسيسددد   عدددي ق إن همددديع الوثيدددف عدددد ال ماحدددق التددد  

الم دي  ا  يسد   افدي ق كطبت دي ازا تديل الدميي  وافئدي ل امل يصدي  يملايند  البئدا   سما اد  ا ن دى

اف دديعس فهمددي ا  يسددبي ل إ دديةي إ ددى ةلددك املا ددمل  ددق املايندد  ال م يددف  اتددث أندده عمددذ المددمما  ااو ددى 

ا  ل هدددمع الم ددددي  ا  يسدددد   افددددي ق لدددص  يدددد   افئدددداس املائاحددددا  أ  إ ددديةي  أو ت دددد  ل  اماكدددد  ال طددددمع 

 ازا تيل ي افم  اف  ق البلل.

ك ي   ها الم دي  ا  يسد   افدي ق  دق إيديعه الم دا  أنده   د    دل ااةداال ةا  نلادي  يف سمدي عدد        

خددددلل ائو ددددد هص  يف  معددددي  الضددددداوع يل وااهددددص أنددددده ألاف عحامددددتي  لاعف اف سمدددددي ختمصددددي عدددددي     دددددق 

 ى   تي اا ية اليااعا  ،هي.
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  تمهيد:

إن موضوو  تخاو ا تراوات تال تراووجيتخبابؤ س ت االو ال ترة مو املؤ موع تتوتضووب، تيث ملضوؤ    بو   ضوو،  

وود  موضوووو  تة مووو ا  م اووو ا  م ووود ا سووو ر   يتال تر ب بوووؤ  تيخبووويته روووا  تاسووو ال خدالووواه  خأووو ا م مأوووا  مو

تملثبطؤ سا   فموضو  تخا ذ تراات تال ت  ال مع مال وى ا تاوؤ مدووموا   تاس خوا إدوا ا تاوؤ تر وتمول 

تت  اة سا أ  تر تعمؤ را   ف م  تتدكاسع إدا  بطوا ع  ملو  موع تتبو املع ترة مو املؤ ت، واى    موع سب  و  

ت تال جووومه مووع  اوووا موووع مبوو تن تملث اووو ؤ   رووأت ة ووول أن  ا اووول روووأت تروووابم ملاوو  أن   طووو  تدووووو  تراووا 

 ووو ل تر طوووات ت صب وووا سمووودؤ ع موووؤ    ناالبالووول ملطاووو  ةملووو  سووو ر طات ر مببوووؤ تخاووو ذ تراوووات تال  بووو  

 ةمل  سأنا أصم تر    سف  تر مابد ال تات ل عمببؤ تخا ذص .

 تراوات  تخاو ذ  عمببوؤ تتو دي تملث ابي ترلت   مااج ال في صأت ترالب ت ن  ف ضمع صأت تردمل إدا م افؤ 

  ر  دي خل  رل  ضملا تت     تر  ربؤ: ب

 

 القرار اتخاذ األول:ماهية املبحث

 املبحث الثالث: عالقة القوائم املالية باتخاذ القرار

 عموميات حول اتخاذ القرار :املبحث الثاني
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 القرار اتخاذ األول:ماهية املبحث

 القرار اتخاذ عملية األول مفهوم املطلب

موووووووع تر  ووووووو  سف ر مببوووووووؤ تخاووووووو ذ تراوووووووات   تر وووووووي خ ووووووومل    ترك ووووووو  تر بمبوووووووؤ  إر أن خبوووووووة  صل روووووووة ماموعوووووووؤ

تر    سف ر خا بف في فأوتص  فهوي خ نو  أن عمببوؤ تخاو ذ تراوات  سو ن تر و ملل ت،ف ول موع سو ن تر و ت ل 

 تت   ؤ   اي م عاض ع ض تر    سف م ر  دي:

I-  في موةف م    ذروة علو  تردأول ترو ةب  ت اف سدن   "إص ت   كم م  ن عم  ملا  أن ملد با ترداا

 1رب  ت ل تملخ بدؤ تر ي ملمكع تخ  عو ".

II-  ت وواف سدن ووو  عمببوووؤ ت  بووو   أ ووو  تر ووو ملب ن تملث مبووو ن أ  أنالوووي ر أابووو  صووو ف م ووو ن  ووو ل  جوووية  ملبوووؤ

 2م بلؤ في ظل م طب ال مل مع تر يئؤ تر ت ببؤ  تيخ  جبؤ  تتوت ا تت   ؤ ربملتمؤ.

III- اةبوو  ع وو  ا تاووؤ خأببببووؤ ملبموعووؤ تر وو ت ل تت   ووؤ  تر ووي س م   لوو  تخ  عووو  نموو  عافوون سدن وو  ت  بوو   

 3ر أاب  ت،ص تف تت    ة.

 املطلب الثاني: تصنيفات القرارات:

 4تراات   ال  ا جؤ تر كات  إدا  وع ن: Simonصلف ابمون  الفرع األول: تصنيف حسب التكرار:

I-  إجات بووووؤ إدووووا  وووو  أ وووووا ملمكووووع إ ووووات  إجوووواته مأوووو ا موووووع ةووووات تال مبيماووووؤ:    رووووي ت وووو  ةوووووات تال م كووووا ة 

 م  مب  وووو   بوووو  سدن وووو  ر ملاوووو  أن ت  موووول مدن وووو    ملضووووؤ فوووو جاتهتال فولوووو  إجوووواتهتال تخاوووو ذ تراووووات  مأوووو اة

عش ل جلي  نم  أش   إدا أن تراات تال تتبيماؤ تش ا تراات تال ترا خبابؤ سأب  أن   خاو  س خ    سا  مج 

 ا ة ت  يج مش مل   خبابؤ مأ ا  م خم ح ذتال ط ب ؤ م ك

II-  ةات تال غ ي مبيماؤ:  هي تر  ي تت وتخاة تيث  ث  نم  مل طب  تراب   ت   سأل ماوواتال فكاسؤ مع أجل

 تخا ذه  غ ر   م  خاخ م ع وت   خ  مع    ث  .

 

 

 الفرع الثاني: التصنيف حسب التدرج الهرمي        

                                                             
 821، ص: 2002، تراكل  سؤ  مماعلي ترشاة     تر مببؤ تإلات سؤ   ظ  ف تت ملاسع  ات  تيب م ؤ تيب مل ة   1

 822، ص:2002، ع   ترال   أسو ةأف  أا اب ال تر لتبم  تإلات ة  ات  تيب م ؤ تيب مل ة  تإلاكل  سؤ  مما 2

، بييالمسام ن ارببؤ  خد  ي ترخم ل تر  ي تراامي علا عمببؤ تخا ذ تراات   أسأ ث تة م املؤ  إات سؤ  تر  ا تر  شا  ج م ؤ مأم   ب ا عالكاة ا3 

 .281، ص:2088

 23، ص:8991،   ات  ترب      تر بمبؤ  عم ن  ت، ان1  ؤ طترمل م  ماسا تتواو   تخا ذ تراات تال تإلات سؤ م  ل نمي  4

 .828، ص:2002، مأم    فظ حب     اعم تراات تال في تتلتم ال  ات  تروف ه رباشا تراكل  سؤ  مما  5
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" فاوو  روووأت تت بوو   إدووا موو  مللووي: ةووات تال تاووجيتخبابؤ علووا تتوو ى تر  بوو    ansofteصوولدو  " ت الوووفن" " 

خ اووووأ علووووا مالوووو وى تإلات ة تر ببوووو  ربملتمووووؤ نموووو  خ طبوووو  نمبووووؤ   وعبووووؤ  فب ووووؤ مووووع تت بوموووو ال  تر ووووي ملمكووووع 

ربملتمووووؤ مووووع   روووووو  أن خاووووو  س اووووو   ل تردووووا  خال ووووو  ر   ملوووو تال تر يئوووووؤ أ  ةووووات  تراووووواضم   علووووا تتووووو ى 

 شاته خكلوروجب  ترطوسل ن

تراوات تال تر ك بكبووؤ علووا تتوو ى تت واوم:  صلوو  غ ر وو  تالوو ا   موع طوواف  راوو ه ت،ةالوو    تإلات تال    وو ف 

إدووا خااسووا ترواوو  ل تت   ووؤ ر أابوو  ت،صوو تف سلوو ه علووا صب وول خلتبمووي مأوو ا  خأ ملوو  مالوو   تر  ةوو ال سوو ن 

 خم ل ترالبطؤ  تر  مب ن إض فؤ إدا خاببم تر مل  ت  ب   ةلوتال تر

تراات تال تر مببؤ علا تت ى ترام ي:  صل  خ  ب  سمش مل تر مل تربوم  نم  خ  ب  أا ا  سداوبو  تر مول 

خ مووووف س ون وووو  ر خأ وووو   ماوووووواتال ن  ووووية مووووع طوووواف م اووووأق    نموووو  ت  موووو  علووووا تيخبوووويتال ترالوووو ساؤ  خ ووووون 

  سطاساؤ آ بؤ

 الفرع الثالث: التصنيف وفقا للمشاركة في اتخاذها.

I- خلتبمبؤ: ةات تال 

 تر ي ملا او  م  ته سموج  أا ت صم تراامبؤ موض، أص تف م وتفاؤ م، تيخطم مض  مملثؤ   

 تتوت ا تربشاسؤ ت بم ساات  ت ب ن عالب   ف ة أ  خاةبؤ ات ببؤ

II-  :ةات تال شخمبؤ 

  صأه ت،  ية خ  ب  س ت ملا نداا في تت االؤ أ  مضل صأه تراات تال ر خدوض إدا أ   ف لدبأص  ر 

 مل طب  اعم  مع أع  ه تتلتمؤ

 الفرع الرابع: تصنيفها وفقا لظروف اتخاذها:

خ  مع تر يئؤ تر ي مل اأ في   تراات  جمبؤ مع تت   يتال  تت  اتال ترط ب بؤ  تر ي س   ص  خ  ا في  و   

 : تت اأة  سمكع خاالبم تراات تال  ال  خد  ي تر يئؤ تملثبطؤ تراات ال

I-  مؤكدةالقرارات تحت ظروف: 

تراووووات  تروتجوووو  تخاوووو ذه   عببووووا   خ اووووأ فووووي   رووووؤ تر دنوووو  تر وووو   مووووع ترتووووا ف تت   وووويتال تر ووووي خوووو  ا فووووي  

فم اووأ تراووات  يمووي خم موو  عوتة ووا  آ وو  ه تتالوو ا ببؤ ة وول تخاوو ذه نموو  ملمكووع ترلبوووه إدووا ماموعووؤ ت،اوو رب  

                              1 تركمبوؤ تر ووي تالوو ع  علووا خأ ملوو  تاووجيتخباب ال  تخاوو ذ تراووات تال.
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II- :قرارات تحت ظروف املخاطرة 

مأ مبووؤ تروةووو   ب ر وو دي ف لووا م اووأ تراووات  أن ملاوو   تت   وويتال مأ مبووؤ تيثوو  ث مالوو ا   خ اووأ فووي ظووا ف 

  ا جؤ تر  م ل  ترا    ؤ سماموعؤ طات تيثال   نأال   تر  م رال في مضل صأه ترتا ف.

III- :قرارات تحت ظروف عدم التأكد 

 اب اووو ا  خ وووون تإلات ة فوووي ظوووا ف ر  غ ر ووو  مووو  خاوووو  تإلات ة تر ببووو  علووو م  تالوووطا أصووو تف تتشوووا   تر  موووؤ 

ت بوم في و  مالوو ا  إم   بوؤ  وو  ث أ  موع تر   وويتال أ  ترتوا ف تت وةو،  جواصوو  ع و  تخاوو ذ تراوات  عالووب  

عوو   خووووفا تت بوموو ال تر  فبوووؤ  ب ر ووو دي صوو وبؤ تر ا ووو  ت ووو   ب ر وو دي فهوووي ةووات تال خ اوووأ فوووي ظوول ظوووا ف موووع 

 تتمكع    ث    ركع ماوورؤ ت  م ل    ث  .

 املطلب الثالث: أهمية عملية اتخاذ القرار

تناالوون عمببووؤ تخاوو ذ تراووات  أصمبووؤ س ر ووؤ ع وو  أن أصوو أن تتاشوومال تر ا  سووؤ ت موول سموووت ا ن  ووية  م وو تال 

 1ضخمؤ  سمكع خوضبح صأه ت،صمبؤ في ترلا ط تآلت  ذناص :

ت    بوو  ملاوووا  موو  ملاوو  عمبوووا  تخاوو ذ تراووات  أاتة تتوو ملا فوووي عمبووا  تر ووي سوتاوووط    ملموو    تر موول تإلا أوال=

  مع ملاو  سا؟  م ى مل م تراب   سا؟....مبم   تاال ند هتال تت ملا في تخا ذ تراات   تا مال وى أات ا تإلات   

تخا ذ تراات  عمببؤ مال ماة  ب  أن تإل ال ن تر  ا  ملم    تخا ذ تراات تال طوتل  ب خا تربومبؤ   ثانيا=

ؤ  تربالبطؤ  ر ملا بف ت،ما عع تت االؤ فهي ماموعؤ م لوعؤ مع فمع ةات تخا صل ك تيث امؤ  تتم يمل

 تراات تال تإلات سؤ في ما بف تملب رال م إل      تراالوس  

ووو راات تال تت  باووووؤ سوووو توت ا تربشوووواسؤ  تر موسوووول  إات ة  أ  تتوووو ل  ثالثااااا= ي  بووووي تخاوووو ذ تراووووات  أاوووو   تإلات ة مو

  تا ا تم خا.

تخا ذ تراات  تاجيتخبابؤ س   ه ملأ ا مال ا ل تت االؤ  ب  أن مضل صأه تراات تال روو  خود  ي ن  وي  رابعا= 

 علا  ا ح تت االؤ أ  فشبو  

تخا ذ تراات تال ي  بي جوصا تر مببؤ تإلات سؤ مع خاطبم  خلتبم  خوجبا   ة سؤ ،ن ن  مع صأه  خامسا=

 ؤ تيث امؤ.تروظ  ف خل    ضمع ماموعؤ مع تراات تال تإلات س

 

                                                             
بلؤ  س روت    ناس ه   ع   تروت   مأم   تتاتج ؤ تر ت ببؤ  ا  ص  في تخا ذ تراات   مأناة م اجي في تر بو  تر ا  سؤ  ج م ؤ مل و   ةاللط 1

 22، ص: 2088تيبمت ا  

  ي  عبو  تراالب يو ج م ؤ ا تاؤ   رؤ م االؤ تخم رال تيبمت ا)تروتا ("   ا رؤ م جال-ماغري سبا ام "  ت   تت بوم ال  ا  ه في تخا ذ تراات  2

 .2082ة ص   ماب ح    ةبؤ  تيبمت ا  

  عببا  اول: إن تخا ذ تراات  صو ا ي  ة خ  ون مع ماموعؤ  طوتال  ريس مااا عمببؤ عالبطؤ 3
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 عموميات حول اتخاذ القرار :املبحث الثاني

 املطلب األول:خصائص عميلة اتخاذ القرار

 2مع أصم  م  ل عمببؤ تخا ذ تراات  م  مللي:

 .خ مف عمببؤ تخا ذ تراات  س را مات سؤ مع ما بؤ ، اى 

 .  خ د ا عمببؤ تخا ذ تراات  س ر وتمل تر ب بؤ تملثبطؤ ت 

 تراات  مع  طوتال م   ع ؤ. خ  ون عمببؤ تخا ذ 

 .  3عمببؤ عمببؤ تخا ذ تراات  عمببؤ تات سؤ  خلتبمبؤ في آن  ت 

      عمببؤ عمببؤ تخا ذ تراات  عمببؤ ع مؤ تشمل م تم تت اال ال علا ت   ف خامم 

  أ  ةوووات  ر سووو   أن مل وووون تم ووو تات موووع تيث ضوووا إدوووا تتالووو ا ل  ،ن م توووم تراوووات تال س ت االووو ال هوووي

 ربم ض ي  تا مات ت

  إن عمببووؤ تخاوو ذ تراووات  خ وود ا س ر وتموول تر الوو  بؤ ترل خاووؤ عووع اووبونب ال تر ووخل ترووأ  ملاومووون

 س خا ذ تراات .

  عمببؤ تخا ذ تراات  ما بؤ م ا مؤ في تر مببؤ تإلات سؤ   تتات ل ترال ساؤ ر مببؤ تخا ذ تراات 

  تيثوووو  تت اووووول  روووويس إدووووا تيثوووو  عمببووووؤ تخاوووو ذ تراووووات  خ مووووف س روتة بووووؤ  بوووو  خا وووول س روصووووول إدووووا

 ت،ةص ى

 11املطلب الثاني: مراحل اتخاذ القرار:

 هووي  طوووتال اووببمؤ  ا  ووو  ربوصووول إدووا تراووات  ترموو    فووي تروةوون تتل اوو   سأبوو  خ ووون صووأه تيخطوووتال 

 م ل ااؤ  مجيتسطؤ  ماالبالبؤ   اضو  في  مالؤ مات ل م ر  دي:

  تتومووؤ تر وووي ملا ىووي علوووا م اووأ تراوووات   صووو سمووو ا إن موووع ت،مووو  مرحلااة خياااخيص املشاادلة وتحد ااادها:

تر  واف علووا تتشو بؤ ت،ا اووبؤ  أع  اصوو  هوي خأ ملوو  ط ب ووؤ تتوةوف ترووأ   بوو  تتشو بؤ  ا جووؤ أصمبووؤ 

 تتش بؤ  ع   تيخبم س ن أا  ت    أعاتضو    تروةن تتل ا  يثبو  .

 :مرحلة جمع املعلومات والبيانات 

 نأت خأ ملو  أع  اصو  مو، تةجويتح سو ت ل مل او ؤ يثبوو  مل طبو  جمو، تت بومو ال إن فوم تتش بؤ فوم   اباب  

 تر ب  وو ال ذتال ترمووبؤ س تشوو بؤ مأوول تراووات    ذرووة أن تخاوو ذ تراووات  ترد وو ل ي  موو  علووا ةوو  ة تراوو  م ن سووا 

ا   وؤ رلثمول علا أنبي ة   ممكع مع تر ب   ال تر ةباؤ  تت بوم ال تت  مؤ ر أبببو  خأبوب  اةباو  ملو م م

 تيثا    م، ت، ة    صأت ربوصول إدا م بوم ال تال ع  علا سبوغ تراات  ترم   .

                                                             

  صا مأم  علي تملبولي   م  ل تت بوم ال تملث اببؤ   أ اص  في تخا ذ تراات تال  مأناة م جال  ي في عبو  تراالب ي  خامل 1  

 .883-882، ص:2009مأ ا ؤ  ج م ؤ تيث   يخ ا  س خلؤ  تيبمت ا  
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  :مرحلة تحد د واختيار البدائل 

 ت  بي صأه تتا بوؤ موع أصوم مات ول تخاو ذ تراوات  خمضبون فوي تر أو  عوع تيثبوول  تر و ت ل تتمكلوؤ يثول خبوة 

 صأت تملب ل. تتش بؤ  خب   تيخبية ر ى م اأ  تراات  ا  ت أا اب  في

 ذرة س تا   ؤ س ن مل س ملل مع تر  ت ل تتمكلؤ نم  مل م ذرة عع طاس  خأ مل  ممتمل   عبو  مل سو ملل 

  م ت  ب   تر  ملل ت، ال .

 :مرحلة تقييم البدائل 

 ووو ن تر   ووو ه موووع  ضووو، تر ووو ت ل تت   وووؤ ملاووو  تتووو ملا  دالوووا أمووو   ضوووا  ة خاببموووو  ر  بووو   تر ووو ملل ت، الووو   

 ل مع صأه تيثبول ملأ و  علا ممتملو   عبوو   إذ ر خ طو س  تيثبوول جمب و  موع  بو  ةو        ذرة ،ن أ 

  1علا خأاب  ترو ف.

 مرحلة تنفيذ ومتابعة اتخاذ القرار: 

 ب  ي   ت  ب   تر و ملل تتل او  صوو تر و ملل تروأ  ملأاو  تروو ف تتطبوو  إ او  ه رخاو ذ تراوات  تر وي ت و   

أن ملا ، عمببؤ تخا ذ تراات   و  مع تراة سؤ رب دن  مع ف  ربؤ تراات  ترأ  م ع ن عع ذرة تر  ملل   سا  

  2خم تخا ذه.

 املطلب الثالث: العوامل املؤثرة في اتخاذ القرار

خ د ا تراات تال سضبوؤ موع تر وتمول تملخ بدوؤ تر وي موع شودن   خمسو  أ  خولال موع صو وبؤ صوأه تر مببوؤ   أ ب  و  

ف لا م اأ  تراات  ت، أ ع  ن ترع     جمب، تر وتمل تر ي ملمكع أن خ  ا  تالوةل  إدا ةات تال غ ي  شب ة 

 علا تراات تال موم  م  ن   سمكع خلخبل أصم صأه تر وتمل نم  مللي:

 3عوتمل تر يئؤ تيخ  جبؤ:  خال تر يئؤ تيخ  جبؤ ربم االؤ  هي: أوال=

o ،ترتا ف ترالب ابؤ  ترة م املؤ  تت ربؤ في تملب م 

o    جبؤ تراط عبؤ م تو املع  تتال  بك نترتا ف تإل 

o  تر وتمووووول تر لتبمبوووووؤ ترة مووووو املؤ  ترج م عبوووووؤ م راشووووواة  ال  ترووووواأ  تر ووووو    ترالب اوووووؤ تر  موووووؤ رب  روووووؤ

 . شا ط تر    

o تر طو تال تر كلوروجبؤ تر ي خاو  عبي   ت، شطؤ ترة م املؤ. 

o  ا جؤ تتل فالؤ تر ي ة  خوتجا تتل فالؤ في ترالوت. 

                                                             
تال تإلات سؤ  مأناة م جال  ي في إات ة ت،عم ل  ج م ؤ       مأم  تام عبل مل صاسا  ا    ت   تت بوم ال تإلات سؤ في تراف، مع ف  ربؤ عمببؤ تخا ذ تراات   1

 .82، ص:2002سوضب ف تتالببؤ  تيبمت ا  
 .883  صا مأم  علي تملبولي  ماج، ا   ذناه   : 2
 2002 ت،ا رب  تركمبؤ في تخا ذ تراات تال تإلات سؤ"  ات    م   عم ن »م اا   صا تتلمو    3
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 عوتمل تر يئؤ تر ت ببؤ:  ثانيا:

  1 خال تر يئؤ تر ت ببؤ ربم االؤ  هي:

o .  ع    ضوح ا جؤ تر  ةؤ تر لتبمبؤ س ن تإلات تال  ت،ةال 

o  ع    جوا  ت   م بوم ال ات ل تت االؤ ملدب  م اأ تراات  عش ل جب 

o  ا جؤ تتانمسؤ  حبم تت االؤ 

o م ى خوفا تتوت ا تت ربؤ  تردلبؤ  تربشاسؤ ربم االؤ 

o ا جؤ  ضوح أص تف تت االؤ 

o  جمبؤ تراات تال تر ي خم   عع مال وس ال إات سؤ أ اى 

 2م اأ تراات  )تت ملا( ثالثا=

ف توووووو ملا صوووووووو ع وووووووو فوووووووي تملب مووووووو، مل ووووووود ا س ر ووووووو اتال  تر ا ربوووووو  ممووووووو  خووووووول كس إملا سووووووو  أ  اوووووووب   علوووووووا اوووووووبونب خا 

 3ؤ مع شخما م  مللي:  نم   علا ف  ربؤ تراات  ترأ  مل اأه  مع أصم تر وتمل ترل ع 2تروظبدبؤ

o   فوما تر مب  رألمو 

o ،ة  خا علا تر وة 

o  م ص ال  خامم خا في ما ل تإلات ة 

o  ة  خا علا خأمل تتال  ربؤ 

o خوجو ال  أ  ةب ال تت ملا 

o  ة  ة تت ملا علا ض م ترلدس في تتوتةف تيثاجؤ 

o لك ا ترال ساؤ  م ة ة  خا علا ترا د اة مع م بوم ال تت   ؤ را  

 عوتمل   رال تراات : رابعا=

 4   ري ت   ترتا ف تر ب بؤ تملثبطؤ س راات   أناص  م ر  دي:

o تر يئؤ تتال ااة )  رؤ خ ن ( خم    س ون   عوتمل سب بؤ م  اة عالبطؤ  غ ي م   ية 

o  تر يئؤ تربالبطؤ تت   ية )س ن تملخ طاة  ع   تر دن ( تم   ال صأه تر يئؤ ع و ا تر وتمول تر ب بوؤ ترابببوؤ

 ربالبطؤ رك    خ   ي مع فجية ، اى    ى تراات  صل  مل   ي مع   رؤ خ ن  إدا   رؤ ع   خدن . ت

                                                             
 ، ا   ذناهم اا   صا تتلمو   ماج 1

 تام عبل مل صاسؤ  ماج، ا   ذناه. 2

 892، ص: 2002 ببل مأم  تر مت   " إات ة تخا ذ تراات  تإلات    ات  نلو  تت افؤ رباشا  تر و ة،  ت، ان    3

 2001 علي  ال ن   تاس ال تراات تال تإلات سؤ  ات   صاتن رباشا  تر و ة،  عم ن  4
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o  تر يئوؤ تت او ة تتالو ااة )  روؤ تملخو طاة(:  صلو  تر وتموول تر ب بوؤ نض وية إر أن و  عالوبطؤ ر خ   وي موع فجووية

بؤ  عو   تر دنو  موع ، اى  رأرة فهي  تضثؤ  ركع صل ك ع ض تملخ طاة   صؤ ركالية تر وتمل تر ب 

 تت بوم ال 

o  تر يئؤ تت ا ة تر  ي تتال ااة) ع   خدن ( أم  في صأه تيث رؤ خ ون تر وتمل تر ب بوؤ نض وية  صو  ؤ  غ وي

 جببؤ خ   ي مع فجية ، اى   صأت مم  ي ا  تر  م رال رأت امبن سأ رؤ ع   خدن .

 املبحث الثالث: عالقة القوائم املالية باتخاذ القرار

 املطلب األول: مستخدمو القوائم املالية

مل   ا مال ا مو تت بوم ال تت ربوؤ  تر وي ملو م عاضوو  فوي تراووت م تت ربوؤ  تر وي غ ر و  مو  تالو ع صم فوي خاشوب  

 1تراات تال تر ي مل اأ ن   سم ه علا صأه تت بوم ال   سمكع خأ مل  تردئ ال ت،ا ابؤ تر  ربؤ م آلت :

بومو ال تت  باووؤ س او اات    بأبووؤ أ بو   ت،عموو ل نمو  ق  مووون س ت بومو ال تر ووي ق  مووون س ت  أوال: املوظفاو  

خمكووو  م موووع خابوووبم ةوووو  ة تت االوووؤ علوووا افوووو، ت وس ووو   م تملخ بدوووؤ فوووي تروةوووون تتل اووو     تخووو  م  م  فووووم  م 

  ممتمل  تر ا ع  روم  خوف ي فا  تر مل.

 ثانيا: املستثمرو  

ن س ت بوموووو ال تت ربووووؤ تر ووووي تالوووو ع صم علووووا تخاوووو ذ تراووووات تال ترشوووواته ق وووو م تتالوووواضما ن تيثوووو ربون أ  تت وة ووووو 

 تر بوو، نموو  ملأ وو   تتالوو صمون أمل وو  م بوموو ال خمكوو  م مووع خابووبم ةوو  ة تت االووؤ علووا افوو، خو ة وو ال ت، بوو ح 

 تتال أاؤ روم.

 2ثالثا: املقرضو  

 ي ت،جووول تروووأ  ملاووو   تتااضوووون ت،مووووتل سموووو  ما بدوووؤ  أغووواتض م لوعوووؤ  بووو   اووو  صلووو ك تر  مووو ن ةمووو

أشووا  نمو  خ باومل تت االوؤ ةا ضوو   33ملا روي علوا أمول  و ل فجوية  ملبووؤ ةمو ية عو اة مو  خجويت ح سو ن شوووا إدوا 

وو ر لوك أ  ترابووو   س صووو ت  اووول تال نمووو  ق ووو م تتااضووووون  أ ووواى ةمووو ية أ  طوسبوووؤ ت،جووول موووع عووو ة مموووو ا  مو

ا مووووو  مل ووووومع تالووووو مل  املوووووون م موووووو، سطاساوووووؤ خأببووووول تإلم   ووووو ال تتالووووو ا ببؤ ربم االوووووؤ أا اووووو  سأموووووووروم علووووو

 .تردوت  

 رابعا: املوردو  والدائنو  اآلخرو 

 ق  م تتو ا ن س ت بوم ال تر ي خمك  م مع خأ مل  إم   بؤ تاجياتا تت  رغ تر ت لون ت   في تروةن تتل ا  

 خامسا: العمالء

                                                             
تراالب ي  عضم ن م تحي  ا   تت بوم ال تملث اببؤ في تخا ذ تراات تال تملث اببؤ  أطا  ؤ تر ن و ته  غ ي ماشو ة  مببؤ تر بو  ترة م املؤ  عبو  1

 .223، 222، ص: 2001/2009خامل عبو  تراالب ي  ج م ؤ تيبمت ا  تيبمت ا  

  2خلف عبد هللا الوردات.التدقيق الداخلي بين النظرية والتطبيق.ط1.مؤسسة الوراق للنشر والتوزيع.2332.ص33.



 الفصل الثاني:                                                    مخرجات النظام املحاسبي املالي وعملية اتخاذ القرار

 

25 

 وو م      موصووو  علوو م  مل وووون رووووم ق وو م تر مووو ه س ت بوموو ال تت  باوووؤ س اوو مات سؤ تت االوووؤ  مل ا   ووو  أ  

 ت خ  ط طوسل تت ى م و  أ  ترع م ا عبي  .

 سادسا: الحكومات ووكاالتها ومؤسساتها

  و م ع مببوؤ خو ةوو، تتووت ا  ب ر و دي  شوو ط ال تت االوؤ نمو  مل طبوو  م بومو ال موع أجوول خلتوبم صوأه ت، شووطؤ 

 ال ما بدؤ. خأ مل  اب ا ال تر اسببؤ مع أجل إ م ه تر  ل تراوم   إ م هت

 سابعا: الجمهور 

خ  ا تت االؤ علا تيبموو  مع ما بف ترلوتحي مضل تتال صمؤ في خا   ترة م ا تروطري  ذرة مع  و ل 

 بوووو  فووووا  عموووول ج ملوووو ة  مالوووو   ة تتووووو املع تملثببوووو ن   ب ر وووو دي فبلبموووووو  مموووولثؤ سم افووووؤ تروضوووو، تتوووو دي 

 ربم االؤ.

 املطلب الثاني:معوقات اتخاذ القرار:

أاووووو    خكموووووع   ته عووووو   تروصوووووول إدووووا ةوووووات   شوووووب     هوووووي م  ووووو اة فووووي صوووووو ص     م   مللوووووؤ فوووووي آ   صووووو    صلوووو ك 

 بمدؤ ع مؤ ف ن ت،ا    تر ي ت ب  عمببؤ تخا ذ تراات  خ  ب  س  وسع تتش بؤ مأل تراات     إمل   و    

تر ا و    فووي ضوووه ذرووة   بطوو  ع  يصوو  مووع تتشو مل   خجينووم أا اوو   وول مأووو   ت وو   صوو ما بووؤ تر وةوو، أ  

ملاجوو، إعوواتض تتوو ملا عوووع تخاوو ذ تراووات تال إدوووا عوو ة أاوو    أصموووو  اوووه فومووا رووو ات ة  صووأت ر وو ف ند هخوووا 

 عوو   ة  خووا علووا تر  بوو   ترالووببم سوو ن تر وو ت ل     وووف تتوو ملا مووع تخاوو ذ تراووات  ةوو  مل ووون   خاوو  عووع عوو   

صو وبؤ تر ا و  س تالو ا ل   أ  أن ملأمول تراوات   جوا فبالدؤ م بلؤ  تضثؤ خاووا عمببوؤ تخاو ذ تراوات    أ  

في م مو ا م  مل    ض م، عو اتال  خا ربو   ةوبم تملب مو،    ت وؤ تتو ملا فوي تر مول  عو    ضووح ترلموو  

 .3 تر  م ص ال  تربوت ح  تر  ببم ال س راال ؤ را

   مع أصم صأه تت وة ال  أنا م  مللي:

 : ع إعط رص  أصمبؤ  ا تاو    ربوصوول ف  ض تتشك ال ملمك التنظيم الخاطئ للمشكالت

إدا  ل رو  سيلم  صل ك مشك ال أنالي م    أصمبؤ رم ملو م سأه و     تيثول مللأموا فوي خأببول تتشو بؤ   صول هوي 

اوبؤ  بالبطؤ أ  أن رو  تر  مل  مع تر ل صا تت ا ة    إذت  تا   إدا تتشك ال ترض  وسؤ تر  ع ؤ رو  فبا ىي 

م ى ضا  ة  بو     صل خ طبو  ةوات ت فو سو  أ  ر    ةالو طب، تتو ملا  تر و مبون تر  اف علا ا جؤ أصمب      

 .م ا ترا د اة مع ذرة في خوف ي تروةن يبم، تت بوم ال م، ماتع ة ع   خد  ي ترا  مل   إصم رو 

 : ملاو ج ذروة عوع تخاو ذ ةوات تال ص موؤ اواة ؤ ا ن خدك وي  اباوؤ  التسرع والخطأ في إصادار القارارات

 . دال   تر    عع تتش بؤ أ  تر دال ي تيخ طئ ع   ر    ترا

 : صووو ةووات  فوواا  ت الوود  مل اووأه ع ووض تتوو ملاسع   ةوو  مل ووون   طئوو    ،ن تركض ووي مووع  وحاادة القاارار 

تراوووات تال مل طبووو   ا شووو ال   ووووت تال   تراوووات  ترمووو    ملووو م فبوووا جمووو، تآل ته سووو ر  اسف س تشووو بؤ  خأ ملووو ص  

 . جم، تيثا     ورو  رب وصل إدا  بول   س ت ل     ت  ب   تيثل ت،مضل  تخا ذ تراات   فا  رأرة

                                                             
  3عضم ن م تحي  ماج، ا س ، ص: 222، 223.
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 مللمووو  تص مووو   تتووو ملا علوووا تخاووو ذ ةوووات تال موووع شووودن   خيالووو ي تر مووول  لتقصااافي فاااي عملياااة ا تصاااال :ا

 إ ا  ه سكد هة  ف  ربؤ    تراات تال إذت م  ن م  مؤ  غ ي  تضثؤ رلبمب، ف ن   ر خأا  شيئ  موع ت،صو تف 

 ترا يالبؤ.

 : د ا س رالبوك تر خص ي فمع تتالبم سا أن عمببؤ تخاأ تراات  ملمكع أن خ  شخصية متخذ القرار

ت اووووأ تراوووووات  ذتخووووا    تروووووأ  مل وووود ا سووووو   ه إموووو  سمووووو  اتال    جبووووؤ أ  مووووو  اتال ات ببووووؤ م ر ووووو وط ترلدالوووووبؤ   

 تخا ص خا   ةبما    أف   ه     بيتخا   صأت ت،ما ملجيخ  عببا    ث    ؤ أ م ط مع ترالبوك هي : تإلجو ا 

علا ت،فاتا   ل ةب موم ع مببوؤ صول، تراوات   فمو  م موع   تيثأ    تراالا     صأه ت، م ط خل كس آ   ص  

مل   موول موو، تتشوو بؤ سأووأ     سووؤ ف  دوو ةم آ   صوو     موو  م مووع مل   موول م ووو  عالوواعؤ فوو  ملوو مكع مووع تإل  طووؤ 

 .سام ب       تر  ض تآل ا مل   مل م و  سجياا

 : ال ا ل  خاشد عمببؤ ترجياا  ذرة ،ن عمببؤ تخا ذ تراات  خ  ب  سدمو  خلدأ في تت التيدد و الخوف

 اباوؤ ر و    ضوووح ت،صو تف فووي ذصوع م اووأ تراوات     صوأت مووع شود ا ج وول تتالو ا ل ملاالووم سو ر موض  ةوو  

خاشد عمببؤ ترجياا أمل   مع ع   ة  ة م اأ تراات  علا خأ مل  ترل   ج تت وة ؤ ر ول سو ملل    موع  وم عو   

 .خاخب     ال  أ روس   

 إذت رووم خ وووفا تر ب  وو ال  تت بوموو ال تت  باووؤ س تشوو بؤ ف ن وو  خمضوول وماااتعاادم تااوفر البيانااات واملعل :

 ع  ا  مع م وة ال تخا ذ تراات  تر ي خوتجا م ملا تت االؤ.

 خالصة الفصل الثاني:

م ن ترو ف مع صأت تردمل صو إعط ه فكاة ع مؤ عع تت   ي تر  ع، رب  تاؤ أر  صو تخا ذ 

تت االؤ   روأت خ ابل  ع ة مات ل عمببؤ تخا ذ تراات  فأنا    مس تراات تال  خلدبأص   خد  يص  علا 

مات ل مع خأ مل  تتش بؤ  صور إدا ما بؤ تر لدبأ  م  ع ؤ تراات  نم  خوصبل  إدا أن صل رة عوتمل خ  ا 

 علا تخا ذ تراات    ف رتا ف ترالب ابؤ  ترة م املؤ  نأت تر طو تال تر كلبوجبؤ رو  ا   ج  ف  ل في

 تراات تال مع فجية ، اى. ت ب ي
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 :الثالث الفصل

بعدما تطرقنا في الفصلين السابقين إلى األسس النظرية للنظام املحاسبي املالي ومخرجات النظام املحاسبي وما       

 توفره من بيانات بغية الحصول على معلومات ذات مصداقية واستخدامها في اتخاذ القرار

ت النظام الوالي اتخاد القرار من توضح من خالل دراستنا النظرية بأنه من املفترض وجود عالقه وتأثير ملخرجا

 خالل املميزات التي امتازت بها القوائم املالية.

سنحاول في هذا الفصل إسقاط ما تناولنا في هذه الدراسة النظرية على أرض الواقع وقد اخترنا مؤسسة        

حث وللوصول إلى األهداف اتحاد التعاونيات الفالحية بمستغانم رغبه في اإلجابة على اإلشكاليات الرئيسية للب

 والبرهان على الفرضيات املطروحة، تم تقسيم الفصل إلى مبحثين كالتالي:

  الفالحيةاملبحث االول تقديم مؤسسه اتحاد التعاونياتUCA 

 القرار اتخاذ في دورها وتقييم الفالحية التعاونيات اتحاد ةملؤسس املالية القوائم عرض الثاني املبحث 
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 (UCA)الفلحية التعاونيات اتحاد ملؤسسة تقديم: األول  ملبحثا

 املؤسسة عن تاريخية نبذة :األول  املطلب

ادم سعيد بصفته رئيس مجلس ، املسجل بناء على طلب السيد خو  0262–فبراير  –61بموجب عقد بتاريخ : 

تحاد التعاونيات الفالحية بمستغانم ، تم تكييف القانون االساس ي لالتحاد مع مقتضيات املرسوم تسيير ا

 :حيث يحمل هذا االخير جملة من الخصائص التالية 6661ديسمبر  61املؤرخ في  956–61التنفيذي 

 اللغة الالتينية ة اتحاد التعاونيات الفالحية ملستغانم ، كما يرمز لها اختصارا بتأخذ هذه املؤسسة تسمي

U.C.A DE MOSTAGANEM   كما يرافقه عالمةLOGO  وهي رمز هذه املؤسسة ، حيث تقع هذه املؤسسة

صبحت بعد ألى تعاونية الحبوب بغليزان حتى إ، كانت تابعة  6610نشائها الى سنة إفي مدينة مستغانم يرجع تاريخ 

صدار إتم  6611جوان  1، وهذا ابتداء من L’OACذلك وحدة منفصلة تحت وصاية الديوان الجزائري للحبوب 

 .01 - 990تحت رقم  6611ماي 02اعتمادها بتاريخ 

 . 44التنفيذ 12مراقب عمال  –02طار إ–6طار سامي إعامل موزعين على النحو التالي :  141كما توظف املؤسسة 

وتطبيقا لتعليمات املديرية العامة للديوان الجزائري املنهي  DAIPدماج املنهي إطار جهاز املساعدة على اإكما ان في 

منصب شغل دائم في مختلف 05 0261 – 0260وفرت املؤسسة في خالل املرحلة ما بين (  OAIC) للحبوب 

 التخصصات لخريجي الجامعة و معاهد التكوين املنهي 

 عمومي خدماتيذات طابع  تعتبر  مؤسسة االطار القانوني : 

 نشاطات املؤسسة ، مقرها ، رأس مالها ، اليات االتصال بها . الثاني :املطلب 

نشاطها الرئيس ي هو التكفل بتفريغ بواخر الشعير و القمح بنوعيه الصب و اللين و املستورد من طرف الديوان 

 الف قنطار موزعة بين وحدتين :  152الجزائري املنهي للحبوب القابلة لالستهالك علما ان قدرته التخزينية 

الف قنطار والبذور املصدرة 902الف قنطار و مخازن الوحدة الرئيسية  002وحدة املخازن املينائية ب 

املخصصة لتموين الوطن و انشاء رصيد منقول ملخزون االمان ، اضافة الى ذلك استالم وتخزين و تعليب و ترويج 

ملشتقة الناجمة عن االستيراد او املخصصة للتصدير عبر ميناء  مستغانم الى الحبوب و الخضر الجافة و املوارد ا

معالجة نوعية املنتوجات املوردة الى تعاونيات الحبوب و الخضر الجافة او كل مشتري اخر مهما الوسائل و 

ائله املعدات بطريقة مباشرة مشتركة لألجل تحقيق االهداف التي يعجز كل منخرط على تحقيقها بواسطة وس

الخاصة املتمثلة في تزويد مطاحن والية مستغانم بمادة القمح املدعم من طرف الدولة فضال عن تزويد 

وكذا نوادي  بمستغانم((ONAPالتعاونيات املجاورة ، اما مادة الشعير فهي موجهة لوحدة صناعة تغذية االنعام 

 الفروسية بنفس الوالية .

 بوهران  L’OAICاملنهي للحبوب  الديوان الجزائري  املقر االجتماعي : 

  6520222022رأس مالها االجتماعي :  



حيةالفل  التعاونية اتحاد مؤسسة الدراسة امليدانيةحول                                                 :  الثالث الفصل  

 

 

30 

 يمكن االتصال بها اما عن طريق :اليات االتصال : 

 مستغانم  474العنوان العادي : طريق تحاليتي عثمان ص,ب 

  295020211/  295020192رقم الهاتف : 

  295020210رقم الفاكس : 

 UCAMOSTA@HOTMAIL.COMالعنوان االلكتروني : 

 الهيكل التنظيمي للمؤسسة املطلب الثالث :  

يعتبر الهيكل التنظيمي للمؤسسة الهيكل الذي بمقتضاه يتم رسم سلوك جميع االفراد داخل املؤسسة دون 

الوسيلة االساسية لتجميع االنشطة وتحديد  االخذ بعين االعتبار ملوافقتهم التنظيمية ومنه فان الهيكل هو

 .العالقات الوظيفية بين مختلف املنتوجات

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 (: الهيكل التنظيمي للمؤسسة:20الشكل )

ــامل ــ ــديـ ـــ ـــ ـــ ــ ـــ ـــ ـــ ــ ـــ ـــ ـــ رــ  
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 املصدر: مصلحة املستخدمين

 

 شرح املصالح : 

ـــنائب املدي ـــ ــ ـــ رـ  

ةاملالينائب مدير   نائب مدير الجودة  نائب مدير إداري  

ــــرئيس مصلح ـــ ةــ  

 مصلحة املحاسبة

 مصلحة اإلجاماعية

ةمصلحة الوسائل العام  

ليمهندس في اإلعالم اآل  

 رئيس مصلحة العبور 

فيةاملكاملات الهاتموزع   
 عمال النظافة

  رئيس مصلحة

تقني سامي 

 ميكانيكي 

  رئيس مصلحة

 املخزن الرئيس ي

  تقني سامي

 الكترونيك

  مسؤول صيانة

 السيارات

 ميكانيكي اآلالت 

 سائق

  رئيس مصلحة

 الوقاية واألمن

  رئيس مجموعة

 الوقاية واألمن

  منشط في

 النظافةواألمن

 عون الوقاية 

 واألمن

  قسم حماية

 الحبوب 

  قسم

 التحاليل

 رئيس االستغالل 

 رئيس املركب 

  مراقب أشغال

 البناء

  رئيس وحدة

 التخزين

  رئيس قسم

 محاسبة املادة

 ل يدوي عام 

مصلحة 

 االستغالل
 مصلحة الصيانة مصلحة األمن مصلحة الجودة

سائل اإلدارة والو 

 العامة
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وهو املسؤول االول و االخير  تستند اليه مسائل اتخاذ القرارات و دراسة جميع القضايا و رسم السياسة  املدير :

العامة من تخزين و مراقبة نشاط الوحدات و تسيير و توجيه رؤساء املصالح ملساعدتهم على تنفيذ مهامهم 

 املوكلة لهم .

ويتم اقالته عن طريقها ، كما تتكون التعاونية الفالحة من  OAICينصب هذا االخير من طرف املديرية العامة 

 عدة مصالح و نيابات تتمثل في ما يلي :

يتمثل دوره في استالم الفواتير و وثائق ثبوتية تبين مختلف العمليات التي قامت بها الوحدة و  نائب مدير املالية :

 بنك كذا تسديد مبالغ هذه الفواتير و مراقبة التحركات لرصيد ال

يقوم بتحليل و تخزين الحبوب و حفظها وحمايتها من جميع املخاطر  املتمثلة  في االتالف و  نائب مدير الجودة :

 الحشرات .

 وظيفته  نائب مدير اداري :

  رسم مخطط لتسيير املسار املنهي 

  تسيير املوارد البشرية و املتابعة القانونية 

   يساعد اللجنة في تسيير االجتماعية 

  يتابع املكاتب و ادواتها في املؤسسة 

تعمل على استقبال البريد الوارد مع تسجيل كل الوثائق الصادرة و الواردة من املديرية العامة و   االمانة العامة :

تو جيه قرارات املدير  الى امليادين الخاصة بنشاطات العمل و التخزين و التنسيق بين املدير  و رؤساء املصالح و 

 االجتماعات بغية ضمان السير الحسن داخل املؤسسة تنظيم 

 تتكون من مجموعة مصالح و هي :  االدارة والوسائل العامة : (1

o  مصلحة املحاسبة : تتكون من ثالثة محاسبين تكمن مهامهم  في جمع املعلومات املحاسبية و

انية افتتاحية و تسجيلها و مراقبتها ، و توجيه و تقييم حسابات املحاسبة وهذا بعد انشاء ميز 

 الختامية 

o  : مصلحة الشؤون االجتماعية 

 تتكفل بملفات حوادث العمل ، توقيفات العمل ألسباب مرضية و تسديد التكاليف الطبية .  -

 تقوم على تصفية حساب ملفات املتقاعدين  -

 يتابع االجهزة الطبية و يضمن تصرف الطب الجتماعي للعمال  -

o  : مصلحة الوسائل العامة 
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تشرف على ملفات التامين و على مسؤولية الحفاظ على املكاتب و الوسائل االخرى املوجودة  -

 باملؤسسة 

 وضع قوائم للحاجيات و تسليمها للمورد .  -

 مراقبة و تسيير مخازن املادة االولية تجنبا لنفادها و السهر على سالمتها .  -

ضمان تنظيم البيانات و املساحات الخضراء في املؤسسة و االشراف على تسيير  مرائب  -

 السيارات و توجيه السائقين الذين لديهم مهام خارج املؤسسة 

 متابعة حالة االستهالك ، تنظيم فواتير الغاز والكهرباء و املاء -

o لي : قسم اإلعلم اآل 

يسهر على شبكة االعالم االلي و تطوير ثقافة املعلومات داخل املؤسسة لتبسيط  العمل والبحث 

 والسرعة في التنفيذ . 

o : تتمثل في مايلي : مصلحة العبور 

التخليص الجمركي و ذلك بترخيص دخول منتوج ) حبوب ( و معاينته و تحديد جودته ،  -

 والتصريح باستيراده 

o خارجيةية : يقوم بالتنسيق بين جميع املصالح و ذلك باستقبال املكاملات الداخلية و الموزع املكاملات الهاتف 

 وتحويلها حسب الطلب 

o  عمال النظافة : يقومون بتنظيف جميع املكاتب و مساحات املؤسسة 

 يتمثل دورها في :  مصلحة الصيانة : (2

 تامين الصيانة و املحافظة على وسائل و ممتلكات املؤسسة   -

 صيانة وقائية لتجنب الوقوع في الخسائر  تطبيق  -

 و تحتوي هذه املصلحة على مجموعة من العمال موضحين حسب مصالحهم كالتالي :

  رئيس مصلحة تقني سامي : وهو مسؤول على جميع االت املؤسسة و صيانتها و مراقبتها 

  ميكانيكي : يقوم بصيانة جميع االعطاب التي تصيب االالت و املحركات 

  رئيس مصلحة املخزن الرئيس ي : حيث يقوم بتخزين جميع احتياجات املؤسسة من قطع غيار وادوات

 كهربائية .... الخ . حيث تتعامل هذه املصلحة مع مصلحة الصيانة تلبية لحاجياتها 

  تقني سامي في االلكترونيك : حيث يقوم بصيانة ومراقبة جميع االالت واملحركات الكهربائية و

 نية االلكترو 

  سائق 
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يكمن دورها في مراقبة دخول وخروج الشاحنات و مراقبة العمال و اثبات مزاولة  مصلحة االمن : (3

 عملهم مع ضمان االمن داخل املؤسسة .

 كما تحتوي هذه املصلحة على اعوان و رؤساء مجموعات وهم كالتالي :

رئيس مصلحة االمن والوقاية : يقوم بتحديد مهام كل عون امن ووقاية و مراقبتهم على  -

 السير الحسن لعملهم 

رئيس مجموعة االمن والوقاية : تمثلت مهامه في مراقبة دخول وخروج العمال و البضاعة  -

 املحملة كما يؤمن الصيانة و املحافظة على الوسائل 

ذا االخير على نظافة الساحة و التكفل باملساحات منشط في النظافة االمن : يحرس ه -

 الخضراء . 

تقوم على مراقبة البضاعة املخزنة باملؤسسة مع املحافظة عليها و تحديد مدة تخزينها كما  مصلحة الجودة: (4

 تحتوي على قسمين وهما:

  قسم حماية الحبوب : تتمثل في حفظ الحبوب ألقص ى مدة الحشرات 

 بضاعة املخزنة و تحديد نوعيتها و مدة صالحيتها قسم التحليل : تحليل ال 

تقوم بإدخال البضائع و تخزينها ثم اعادة توزيعها حسب مهام املؤسسة ، تتكون هذه  مصلحة استغلل : (1

 املصلحة من رؤساء و محاسبين و مراقب هم كاالتي : 

 ملصلحة و تحديد رئيس االستغالل : هو املسؤول عن املصلحة حيث يقوم بالتحكم في جميع عمال ا

 مهامهم كما يحرص على تنظيم و السير الحسن للمؤسسة .

  رئيس مركب : يقوم على استقبال البضائع االتية عبر البواخر  من الخارج و افراغها حيث يقع

 املركب بامليناء ) ميناء مستغانم ( 

  رئيس وحدة التخزين : يقوم بالتخزين و املحافظة على املخزونات ألقص ى مدة 

  رئيس قسم محاسبة املادة : يسجل جميع البضائع ) الحبوب ( االتية من املركب و الخارجة من

 املؤسسة و التدقيق الجيد في الحسابات 

  مراقب اشغال البناء  : يراقب البناءات الخاصة باملؤسسة واملركب مع التكفل بجميع الترميمات 

 ملركب والوحدة و التفريغ واملأل و تنظيف عامل يدوي : يقوم بجميع اعمال اليدوية الخاصة  با

 .املخازن و غيرها
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 (UCA )املبحث الثاني: تقديم للقوائم املالية ملؤسسة

 (UCA )املطلب األول: عرض القوائم املاليةملؤسسة

 8102الفرع األول: ميزانية مالية لسنة 

 أوال: جاتب األصول
 

 8102حول أصول لسنة  (UCA )ميزانية مؤسسة (: 10)الجدول رقم 

  8102 األصول 

 الصافي الصافي اإلهتلكات واملؤونة اإلجمالي

     األصول الغير الجارية

     فارق الشراء

 60260022 09102011 91566000 16002022 التثبيتات الغير املادية 

     التثبيتات املادية

 99162022 99162022  99162022 أراض ي

 6606222021 106961011 1609511091 1651225009 مباني

 909256666010 000616906069 6016595915010 6129561661011 تثبيتات مادية أخرى 

     تثبيتات ممنوح امتيازها

     تثبيتات جاري إنجازها

     التثبيتات املالية

السندات املوضوعة 

 موضع املعادلة 

    

املساهمات األخرى 

 وحسابات الدائنة امللحقة 

00011066015 0111222022 06962066015 06962066015 

     سندات أخرى مثبتة

القروض واألصول املالية 

 األخرى غير جارية
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ضرائب مؤجلة على 

 األصول 

    

مجموع األصول غير 

 الجارية

6191111016011 6060519110090 050060111099 959151096019 

     األصول الجارية

 66100050020 69219110011  69219601006 املخزونات الجاري إنجازها

الديون الدائنة 

 استخدامات مماثلة

    

 0266166015005 0661116555006 6511016022 0022096601006 الزبائن

 15116501029 669561629050  669561629050 املدينون اآلخرون

 001216069 001216069  001216069 الضرائب

     األصول الجارية األخرى 

     املوجودات وما يماثلها

توضيفات وأصول مالية 

 جارية

    

 00611101065 00611101065  00611101065 الخزينة

 0691915610011 0016101696012 6511016022 0010021002012 مجموع األصول الجارية

 0120600505056 0165206101029 6065650259090 9262619160091 العام  لألصول مجموع 

 8102لسنة  UCAاملصدر: الوثائق الداخلية ملؤسسة 
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 ثانيا: جانب الخصوم

 8102خصوم لسنة  UCA: ميزانية مؤسسة (18)الجدول رقم 

 8102 8102 الخصوم

   األموال الخاصة

 622222022 622222022 رأس مال صادر

   رأس مال غير مطلوب 

 015005116069 015005116069 العلوات واالحتياطات

   فارق إعادة تقييم

   فارق معادلة

 - 501919061 606101109000 النتيجة الصافية

 - 650662109002 - 650662109002 ترحيل من جديد –رؤوس األموال الخاصة األخرى 

 060921550011 050205011011 املجموع

   الخصوم الغير الجارية

 651201109092 661061101005 القروض والديون املالية

   الضرائب املؤجلة )املرصود لها(

   الديون أخرى غير جارية

 611611266021 601119926059 املؤونات واملنتجات املدرجة في الحسابات سلفا

 009069665091 090660091016 مجموع الخصوم الغير الجارية

   الخصوم الجارية

 0250219050001 0255601111026 املوردون والحسابات امللحقة

   الضرائب

 60901125020 62901211010 الديون األخرى 
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  59902206059 خزينة الخصوم

 0215526251006 0602220220001 مجموع الخصوم الجارية

 01200600505056 0165206101029 املجموع العام للخصوم

 UCA  8102املصدر: الوثائق الداخلية ملؤسسة 

  8102الفرع الثاني: جدول حسابات النتائج لسنة 

 8102لسنة UCAجدول حسابات نتائج ملؤسسة ( 10)الجدول رقم 

 8102 8102 

 611005616001 056661010000 رقم األعمال

تغير مخزونات املنتجات املصنعة و 

 الجاري تصنيعها

  

   االنتاج املثبت

   اعانات االستغلل

 611005616001 056661010000 إنتاج السنة املالية

 - 61115111019 - 06226511065 املشتريات املستهلكة 

 - 61005909016 - 06000009099 الخدمات الخارجية واالستهلكات األخرى 

 - 01626060095 - 50096166006 استهلك السنة املالية

 - 652000115010 021155562019 القيمة املضافة للستغلل

 - 600112155021 - 601111105051 أعباء العاملين

 - 100660012 - 011105012 ضرائب ورسوم واملدفوعات املماثلة

 61106661021  612566266011 الفائض الخام للستغلل

 62962916020 960106026 املنتجات العملياتية األخرى 

 - 16001 - 615066 األعباء العملياتية األخرى 
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 - 06011616001 - 92560516002 مخصصات اإلهتلكات

 5626116022 9020900016 استرجاع على خسائر القيمة واملؤونات

 - 1101220091 609120909062 النتيجة العملياتية

 9151105060 655595090 املنتوجات املالية

 - 56001002 - 10109022 األعباء املالية

 9166961010 110106090 النتيجة املالية

 - 0201529010 605111651000 النتيجة الجارية قبل الضرائب

الضرائب الواجب دفعها عن النتيجة 

 العادية

  

   الضرائب املؤجلة عن النتائج العادية

 021169619090 015112216001 مجموع املنتجات األنشطة العادية

 - 026106116021 - 006660600065 مجموع أعباء األنشطة العادية

 - 0201529010 605111651000 نتيجة األنشطة العادية 

 96510622022 91510906011 العناصر الغير العادية

 - 91250212005 - 90126150011 عناصر غير عادية

 6526266015 0650111062 النتيجة الغير العادية

 - 501919061 606101109000 السنة املالية صافي نتيجة

 

 0202لسنة   UCAاملصدر: الوثائق الداخلية ملؤسسة 
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 الفرع الثالث: جدول تدفقات خزينة وجدول تغيرات األموال الخاصة

 يحتوي هذا الفرع على جدولين هذا ال يعني أنهما ناقصان إنما محتواهما محصور في هذا املضمون 

 8102سنة   UCAجدول تدفقات الخزينة ملؤسسة  (:10)جدول رقم 

 8102 8102 

   تدفقات أموال الخزينة املتأتية من األنشطة العملياتية

 092900026016 611161659011 التحصيلت املقبوضة من الزبائن 

 - 615105156096 - 660255192006 املبالغ املدفوعة للموردين والعاملين

 - 56001002 - 10109022 املالية األخرى املدفوعةالفوائد واملصاريف 

   الضرائب عن النتائج املدفوعة

 59591661062 - 65906026016 تدفقات أموال الخزينة قبل العناصر الغير العادية

 - 1060129026 - 1015112091 تدفقات أموال الخزينة املرتبطة بالعناصر الغير العادية

 91659560026 - 00121662021 املتأتية من أنشطة االستغلل )أ(صافي تدفقات الخزينة 

   تدفقات الخزينة املتأتية من عمليات االستثمار

 - 1602106052 - 6115912062 املسحوبات عن اقتناء التثبيتات املادية أو الغير املادية

   التحصيلت عن عمليات بيع التثبيتات املادية والغير املادية

   املسحوبات عن اقتناء التثبيتات املالية

   التحصيلت عن عمليات بيع التثبيتات املالية
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 9151105060 655595090 الفوائد التي تم تحصيلها عن التوظيفات املالية 

   الحصص واألقساط املقبوضة من النتائج

 - 6101221001 - 1126669011 تدفقات أموال الخزينة املتأتية من أنشطة االستثمار )ب(

   تدفقات الخزينة املتأنية من عمليات التمويل 

   التحصيلت في أعقاب إصدار أسهم

   الحصص وغيرها من التوزيعات التي تم القيام بها 

   التحصيلت املتأتية من القروض 

 - 01166616061 - 95516091001 تسديدات القروض أو ديون أخرى مماثلة

 - 01166616061 - 95156091001 املتأتية من أنشطة التمويل )ج(تدفقات الخزينة 

   تأثير وتغيرات سعر الصرف على السيوالت وشبه السيوالت 

 6612561091 - 11261050026 تغير أموال الخزينة للفترة )أ+ب+ج(

 91955990069 51105656090 أموال الخزينة ومعادالتها عند افتتاح السنة املالية

 51105656090 - 02910060056 الخزينة ومعادالتها عند اختتام السنة املاليةأموال 

 6612561091 - 11261050026 تغير أموال الخزينة 

 6126226091 - 061101211000 املقربة مع النتيجة املحاسبية

 8102لسنة UCAاملصدر: الوثائق الداخلية ملؤسسة 
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 تغيرات األموال الخاصة (:10)الجدول رقم 

رأس مال  

 املؤسسة 

علوة 

 اإلصدار

فارق 

 التقييم

فارق 

إعادة 

 التقييم

االحتياطات 

 والنتيجة

 06060521019 2022 2022 2022 2022 8102ديسمبر  00رصيد في 

 2022 2022 2022 2022 2022  8102تغير الطريقة املحاسبية 

 2022 2022 2022 2022 2022 تصحيح األخطاء الهامة

 2022 2022 2022 2022 2022 إعادة تقييم التثبيتات

األرباح أو الخسائر الغير املدرجة في 

 الحسابات في حساب النتائج

2022 2022 2022 2022 2022 

 2022 2022 2022 2022 2022 حصص املدفوعة 

 2022 2022 2022 2022 2022 زيادة رأس املال

 - 501919011 2022 2022 2022 2022 صافي نتيجة السنة املالية

 066521550011 2022 2022 2022 2022 8102ديسمبر  00رصيد في 

 2022 2022 2022 2022 2022 8102تغير الطريقة املحاسبية 

 2022 2022 2022 2022 2022 8102تصحيح األخطاء الهامة 

 2022 2022 2022 2022 2022 8102إعادة تقييم التثبيتات 

األرباح أو الخسائر الغير املدرجة في 

 8102الحسابات في حساب النتائج 

2022 2022 2022 2022 2022 

 2022 2022 2022 2022 2022 8102الحصص املدفوعة 
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 2022 2022 2022 2022 2022 8102زيادة رأس املال 

 606101109000 2022 2022 2022 2022 8102صافي نتيجة السنة املالية 

 065605011011 2022 2022 2022 2022 8102ديسمبر  00رصيد في 

 0261لسنة  UCA املصدر: الوثائق الداخلية ملؤسسة

 UCAاملطلب الثاني: اتخاذ القرار من خلل مؤشرات التوازن املالي ملؤسسة 

 مؤشرات التوازن املالي للميزانية املالية 

 إعداد امليزانية املالية املختصرة أوال:

 8102امليزانية املالية املختصرة للمؤسسة سنة  (:10)الجدول رقم 

 8102 8102 الخصوم 8102 8102 األصول 

 أصول ثابتة

 

 

قيم 

 االستغلل

 

 

 قيم محققة

 

 

 قيم جاهرة

050060111019 

 

 

 

 

69219110011 

 

 

 

 

 

006012150106 

 

 

 
00611101065 

959151096019 

 

 

 

 

66100050020 

 

 

 

 

 

021166111609 

 

 

 
51105656090 

 رؤوس األموال

 

 

ديون طويلة 

 األجل

 

 

ديون قصيرة 

 األجل

 

 خزينة الخصوم

050205011011 

 

 

 
 

090660091016 

 

 

 

 

 

0602220220001 

 

 

 
 

59902206059 

060921550011 

 

 
 

 

009069665091 

 

 

 

 

 

0215526251006 

 0120600505056 0165206101029 املجموع 0120600505056 0165206101029 املجموع

 8102املصدر: من إعداد الطلبة باالعتماد على ميزانية املؤسسة لسنة 
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 جدول التحليل األفقي إعداد ثانيا:

 النسبة املئوية  8102 8102 

 أصول ثابتة

 

 قيم االستغلل

 

 قيم محققة

 

 قيم جاهزة

 

959151096019 

 

 
66100050020 

 

 

021166111609 

 
 

51105656090 

 

 

050060111019 

 
 

 

69219110011 
 

 

006012150106 

 

 
00611101065 

626019150 – 

 

 

0000002015 

 

 

00512615105 

 

 

00111000091 - 

22.3% 

 

 

18.9% 

 

 

11.3% 

 

 

-41.07% 

 

 %4.33 008111008222   املجموع

 رؤوس األموال

 

 ديون طويلة األجل

 

 ديون قصيرة األجل

 

060921550011 

 
 

009069665091 

 

 

0215526251006 

050205011011 

 
 

090660091016 
 

 

0602220220001 

 

606101109000 

 

 

16006111011 – 

 

 

59526695061 

65.7% 

 

 

-25.1% 

 

 

2.6% 

 %4.95 008111008200   املجموع
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 8102ثالثا: حساب رأس مال العامل لسنة 

 أنواع رأس مال العامل  (12)يبين الجدول 

 8102لسنة  UCA: حساب أنواع رأس مال العامل ملؤسسة (12)الجدول رقم 

 8102السنة  البيان

 565201109011 (0)األموال الدائمة 

 050060111099 (8)األموال الثابتة 

 096105691000 (8-0)رأس مال العامل من أعلى امليزانية 

 000111606001 (0)أصول متداولة 

 00611101065 (8)الخزينة 

 060220220001 (0)ديون قصيرة األجل 

 096105691000 (0 -8+0)رأس مال العامل من أسفل امليزانية 

 8102املصدر: من إعداد الطلبة باالعتماد على وثائق داخلية للمؤسسة لسنة 

 التحليل:

نالحظ من خالل الجدول أن رأس مال العامل موجب عموما، يعني أن املؤسسة تمتلك هامش أمان يمكنها من      

مواجهة حوادث دورة االستغالل التي تمس السيولة، وأن املؤسسة قادرة على تمويل استثمارها وباقي االحتياجات 

ن هناك ارتفاع في قدرة املؤسسة على مواجهة االلتزامات املالية باستخدامها املوارد املالية الدائمة، كما يدل على أ

 قصيرة األجل عن طريق األصول الجارية.
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 رابعا: احتياجات رأس مال العامل

 8102حساب احتياجات رأس مال العامل لسنة  (:11)الجدول رقم 

 8102السنة  البيان 

 0001116060015 (0)أصول متداولة 

ــ السلفيات مصرفية  ــ ـــ  0215510610050 (8)ديون قصيرة األجل ـ

 010661001010 (8 -0)احتياجات رأس املال العامل 

 التحليل: 

نالحظ أن احتياجات رأس مال العامل موجبة، وهذا يدل أن الخصوم املتداولة )الصافية( قادرة على تمويل      

 مخزون املؤسسة ومديونها.

 :8102خامسا: الخزينة الصافية لسنة 

 ــــ خزينة الخصوم  الخزينة الصافية: خزينة األصول ـ

 ــــ 02910060056=  59902206059ـــ  00611101065

 ــ احتياجات رأس مال العامل ــ  الخزينة الصافية: رأس مال العامل ـ

 ــــ 0291060056=  016661001010ـــ  096105691000

 التحليل:

سالبة أي أن املؤسسة في حالة عجز غير قادرة على تسديد ديونها في ميعاد استحقاقها وهذا يطرح  الخزينة

مشكل متمثل في وجود تكاليف إضافية وجب على املؤسسة في هذه الحالة إما أن تطلب حقوقها لدى الغير أو 

 نتاجية.تقترض من البنوك أو تتنازل على بعض استثماراتها دون التأثير على طاقتها اال 
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 املطلب الثالث: اتخاذ القرار من خلل النسب املالية

 أوال: حساب نسب السيولة: 

الها املحددة، نقوم بحساب نسب السيولة للمؤسسة من أجل معرفة قدرة املؤسسة على الوفاء بديونها في آج

 ى نسب السيولة للمؤسسة من خالل الجدول اآلتي:وسوف يتم التعرف عل

 8102حساب نسب السيولة لسنة (:01)الجدول رقم 

السنة  العميلة العالقة النسب

2012 

 60669 0602220220001/  0016101696012 األصول املتداولة / الخصوم املتداولة نسبة التداول 

نسب السيولة 

 النقدية

 202612 0602220220001/  00611101065 القيم الجاهزة / ديون قصيرة األجل

 8102لسنة  UCAاملصدر: من إعداد الطلبة باالعتماد على ميزانية املؤسسة 

 التحليل:

  نسبة التداول: يعتبر مؤشر جيد بالنسبة للمؤسسة، حيث يدل على أن املؤسسة قادرة على تسديد

 التزاماتها وأن األصول الجارية تغطي الخصوم الجارية.

  ــــــ املخزون( / الخصوم املتداولةنسبة السيولة السريعة: )األصول املتداولة 

 حساب نسب السيولة السريعة البد أن يتوفر كل ما يتعلق باملخزون من مواد أولية ولوازم املصنعة ل

 والنصف املصنعة، وهذه الشروط ال تتوفر في مؤسسة اتحادية التعاونيات الفالحية فهي مؤسسة خدماتية.

 ملؤسسة في حالة سيئة وغير قادرة على تغطية الديون القصيرة نسبة السيولة النقدية: مما يدل على أن ا

 األجل بالسيولة املتوفرة لديها. 
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 ثانيا: نسب الهيكل التمويلي واليسر املالي

 8102حساب نسب التمويل لسنة  (:00)الجدول رقم 

 العملية العلقة البيان

 

 

8102 

 

 6011  050060111099/  565201109011 الثابتةاألموال الدائمة / األصول  نسبة التمويل الدائم

نسبة التمويل 

 الخارجي

 20112 0165206101/  001066105600 مجموع الديون / األصول الثابتة

نسبة املديونية 

 القصيرة األجل 

 1020 050205011011/  0602220220011 الديون القصيرة األجل / األموال الخاصة

 0202باالعتماد على الوثائق الداخلية للمؤسسة لسنة املصدر: من إعداد الطلبة 

 التحليل:

  نسبة التمويل الدائم: تقيس هذه النسبة مدى تغطية األموال الدائمة لألصول الثابتة، ويتضح من

 1الجدول أن املؤسسة تمكنت من تغطية كل أموالها الثابتة من أموالها الدائمة ألن النسبة تفوق 

 :تبين هذه النسبة أن املؤسسة تعتمد في تدبير األموال على الغير. ومن خالل  نسبة التمويل الخارجي

الجدول يتضح بأن املؤسسة تعتمد على التمويل الخارجي لتغطية حاجياتها املالية، وبكل تأكيد سوف يترتب عليه 

 زيادة أعباء ثابتة و املخاطر التي يتعرض لها الدائنون لتحصيل أموالهم.

 لقصيرة األجل: من خالل التحليل يبدو أن املؤسسة ال تتجه نحو االعتماد على الخصوم نسبة املديونية ا

 الجارية لتعويض العجز في األموال الخاصة. 
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: نسب النشاطثالثا  

 يمكن توضيح نسب النشاط من خالل الجدول التالي: -

8102حساب نسب النشاط لسنة  (:08)الجدول رقم   

 البيان العالقة العملية 0261

12008 05666010000  /1165206101  

 
معدل الدراسة   رقم األعمال / إجمالي األصول 

 اإلجمالي لألصول 

02102  056661010000  /050060111099 ةرقم األعمال / األصول الثابت  معدل دوران األصول  

 الثابتة

1200 056661010000  /0016101696012 رقم األعمال / األصول  

 املتداولة

معدل دوران األصول 

 املتداولة

012012 056661010000  /00611101065 معدل الدوران  رقم األعمال / النقدية 

 النقدية

2012من إعداد الطلبة باالعتماد على جدول تدفقات الخزينة املؤسسة لسنة املصدر:   

 التحليل:

  استثمارها للموارد املالية املتاحة في معدل دوران إجمالي األصول: يتبين من الجدول أن كفاءة اإلدارة في

 تدهور طفيف.

  معدل دوران األصول الثابتة: تبين من الجدول أن األصول الثابتة كانت سببا في انخفاض معدل دوران

 02102األصول، فكل دينار مستثمر في تلك األصول قد أسهم في تحقيق رقم األعمال قدره  

 الجدول يتبين أن كل دينار مستثمر في األصول املتداولة يدور  معدل دوران األصول املتداولة: من خالل

، مما يعني بأن تلك األصول كانت سببا في انخفاض معدل دوران إجمالي  0.11ليحقق رقم األعمال قيمته   0.11بــــــ 

 األصول.

 ية، لذا ينبغي معدل دوران النقدية: من املهم اإلشارة إلى أنه ال توجد نسبة نموذجية ملعدل دوران النقد

 القيام بمقارنة نسبة املؤسسة مع املؤسسات املماثلة أو مع النسب التاريخية لنفس املؤسسة 

  UCAمقاييس قائمة التدفقات النقدية ملؤسسة 
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 8102حساب مقاييس قائمة التدفقات النقدية لسنة (: 00)الجدول رقم 

 0261 العالقة النسب / البيان

نسبة التغطية 

 النقدية

 صافي التدفق من األنشطة التشغيلية / التدفقات النقدية الخارجية

 
00121662021  /1126669011 

 

 

0010 

نسبة النقدية 

 التشغيلية

 صافي التدفق النقدي من األنشطة التشغيلية / النتيجة الصافية

 
00121662021  /606101109000 

 

 

 ـــ 2061

 مقاييس جودة السيولة املالية:

تتمثل جملة التدفقات النقدية الخارجية لألنشطة االستثمارية والتمويلية في نسبة التغطية النقدية: 

 املسحوبات عن اقتناء تثبيتات مادية أو غير مادية.

 التحليل: 

وهذا يعني أن صافي التدفق  0010بلغت  0261من خالل الجدول نالحظ أن نسبة التغطية النقدية في سنة         

مرات جملة التدفقات النقدية الخارجية لألنشطة االستثمارية  3ي من األنشطة التشغيلية يغطي النقد

 والتمويلية وهو ما يعتبر مؤشر جيد لسيولة املؤسسة وقدرتها على االستمرار في أنشطتها دون مشاكل.

 :مقاييس تقييم جودة أرباح املؤسسة 

ب مقاييس جودة األرباح نستخرج صافي التدفقات النقدية من نسبة النقدية التشغيلية: من أجل حساب نس       

األنشطة التشغيلية من قائمة التدفقات النقدية، أما النتيجة الصافية فنستخرجها من حسابات النتائج 

 ونستخرج مجموع األصول من امليزانية.

 التحليل: 

فهي في تراجع كبير حيث كل دينار من النتيجة الصافية يخفض بـــ UCA 0261نسبة النقدية التشغيلية ملؤسسة  

 دج من صافي التدفق النقدي من األنشطة التشغيلية. 2061

 خلصة الفصل الثالث:

 لنظام وفقا املعدة الفالحية التعاونية اتحاد ةملؤسس املالية القوائم الدور  توضيح حاولنا الفصل هذا خالل من

 التحليل دواتأ باستخدام املالية القوائم هذه بتحليل قمنا لهذا, باملؤسسة القرار اتخاذ عمليه في املالي املحاسبي

  :تيكاآل نذكرها النتائج من ةجمل لىإ هذاتوصلنا خالل ومن, 0261الدراسية للسنه وفقا وذلك املالي
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 على غادر الثابتة املوارد نأ على دال العامل سمالأر  نأ لىإ التوصل تم املؤسسة ةميزاني لتحليل بالنسبة: والأ

 املتداول  الخصوم نأ على يدل مما موجب يضاأ العامل سمالأر  احتياجات نأ كما الثابتة االستخدامات تمويل

 من كبرأ العامل سمالأر  نأ على يدل وهذا ةموجب يضاأ والخزينة ومديونها، املؤسسة مخزون تمويل على قادر

 خالل ومن املتداول  صول األ  تمويل من اليمكنها ةسيول فائض للمؤسسة نأـ مايعني العامل سمالأر  احتياجات

 ةولكاف تم االستغالل دورة بواسطة املحققة املوارد نأب القول  يمكننا للميزانية املالي التوازن  مؤشرات حساب

 .الثابتة صول األ 

 موجبة ونتيجة املالي نشاطها من ةسالب نتيجة تحقق املؤسسة نبأ يفيد النتائج حسابات لتحليل بالنسبة: ثانيا

 موجبة. الصافية النتيجة ماجعل وهو ول األ  النشاط في املسجل العجز يغطي فهذا االستغاللي نشاطها من

 في 0261سنة جبفي تاحمو نقديم تدفق للمؤسسة نأ لىإ توصلنا النقدية التدفقات ةقائم لتحليل بالنسبة: ثالثا

 متاحة نقدية ةسيول ولديها املخططة النقدية التزاماتها جميع وفت قد املؤسسة نبأ هذا ويشير كبير تحسن

 .ةضئيل نسبةالإ التمثل ةوتمويلي استثمارية النقدية التدفقات لكن مشروعها، في والتوسع الديون  لتخفيض

 تخاذ اكذلك  انحرافات وتحديد املؤسسة داءأ تحسين في هام دور  املالية للقوائم نأ سبق مما نستنتج نأ ويمكننا

 املؤسسة. في سليمة عقالنية قرارات
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 الخاتمة العامة:

حاولنا من خالل الدراسة التي قمنا بها واملتعلقة بالنظام املحاسبي املالي ودوره في اتخاذ القرار 

عملية اتخاذ القرار معالجة اشكالية البحث التي تدور حول: "ما تأثير النظام املحاسبي املالي على 

تناولنا النظام املحاسبي املالي في الجزائر مع إظهارنا لجانبه النظري من التعريف, حيث  باملؤسسة"

األسباب التي أدت إلى تطبيقه, أهمية أهدافه ومبادئه, ثم انطلقنا للحديث عن مخرجات النظام 

بها من مصداقية ومالئمة وقابلية  املحاسبي املالي من قوائم مالية وخصائص املعلومات التي تتميز

املقارنة وأهميه هذه القوائم املالية بالنسبة ملستخدميها. أما فيما يتعلق بمدى تأثير القوائم 

املالية وفق النظام املحاسبي املالي على عمليه اتخاذ القرار تناولناها خالل الفصل الثاني حيث 

هميتها ومراحلها املؤثرة في اتخاذ القرار, ثم تطرقنا تطرقنا إلى تعريف كل من عملية اتخاذ القرار وأ

إلى عالقة القوائم املالية في اتخاذ القرار, ثم تبيين مختلف حاجات متخذي القرار للمعلومة 

املالية التي توفرها مخرجات النظام املحاسبي املالي. ودعما للجانب النظري تناولنا دراسة تطبيقية 

فالحية بمستغانم حيث قمنا بدراسة وتقييم وتحليل القوائم املالية بمؤسسة اتحاد التعاونيات ال

 الي حيث توصلنا الى وجود عالقة طردية ما بين نظام امل .للمؤسسة ودورها في اتخاذ القرار

 من خالل اختبار الفرضيات الى: عملية اتخاذ القراراملحاسبي و 

املؤسسة ألجل ترجمة مختلف أشكال ستخدم في يالنظام املحاسبي املالي  الفرضية االولى:

 وهو ما يؤكد صحتها. .العمليات في شكل قوائم مالية )مخرجات النظام املحاسبي(

في فعالية  SCFتساهم مخرجات النظام املحاسبي الناتجة عن حيث  الفرضية الثانية:

 وهو ما يؤكد صحتها.القرارات االستراتيجية باملؤسسات االقتصادية.

التحليل املالي للقوائم املالية يسمح بتوظيف أحسن للمعلومات املحاسبية  الثالثة:الفرضية 

 وهو ما يؤكد صحتها. في عملية اتخاذ القرارات االستراتيجية للمؤسسات االقتصادية.

 النتائج املتوصل اليها:

 عض النظام املحاسبي املالي يرضخ للتطورات االقتصادية ويتماش ى واملعايير الدولية عدا ب

االختالفات على مستوى املؤسسات املتوسطة والصغيرة حيث أن املعايير الدولية ال تأخذ بعين 

االعتبار املؤسسات املتوسطة والصغيرة، أما النظام املحاسبي املالي فقد وضع نظام محاسبة 

 مالية مبسط لها.

  املعلومات إلى تهدف القوائم املالية التي يتم إعدادها في ظل النظام الجديد إلى إيصال

 املسيرين واملستثمرين بكل صدق وشفافية من أجل اتخاذ القرارات املناسبة.
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  يسمح تطبيق النظام املحاسبي واملالي الجديد بتقييم الوضعية الحقيقة للمؤسسة

 وخاصة فيما يتعلق بالتبيتات، فهذا النظام يعتبر أكثر إفصاحا وشفافية.

التدابير التي وجدناها مناسبة لتأهيل مؤسسات وكختام لهذه الدراسة، اقترحنا بعض 

 واقتصاد الجزائر من أجل التطبيق الجيد له ونختصرها في ما يلي:

 .التوضيح الجيد ملعالم هذا النظام من خالل العديد من املنتديات وامللتقيات 

 .تكوين اإلطارات واملختصين واألكاديميين وتأهليهم لهذا النظام املحاسبي الجديد 

 ماد على نظام فعال يسمح بانتقال معلومات بسرعة وتخزينها أين يمكن الرجوع إليها االعت

 وقت الحاجة.

  ضرورة تبني املؤسسات الخارجية فكرة وثقافة أنظمة املعلومات ومحاولة بناء نظام

معلومات محاسبي متكامل يساعد املؤسسات على التحكم في مختلف نشاطاتها ويعمل على 

 لى املستوى الدولي خاصة في ظل االنضمام إلى املنظمة العاملية للتجارة.أن تكون تنافسية ع

  االنطالق في عملية التكوين والتأطير للطلبة املتربصين حول املعايير الجديدة وحث السطات

العمومية على تنظيم دوري المتحانات مهنية وتنظيم أيام دراسية والتظاهرات واملؤتمرات 

 لساحة االقتصادية حول املواضيع التي تهم ا

 االستعالم و محاولة االستفادة من تجارب الدول الغربية في هذا املجال وذلك من أجل ربح ا

 الوقت والجهد 

بعد االنتهاء من دراسة موضوع البحث توصلنا إلى إمكانية االستمرار في عدة جوانب من  آفاق :

خالل اعتباره إساسا إلعداد بحوث و مذكرات مستقبلية و التعمق اكثر فيها بحيث تشمل 

 ، قطاعات اقتصادية أخرى و ركائز أخرى للقوائم املالية مثل املخزونات ، الخزينة
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 املراجع بالعربية:

 الكتب:

 8002 علي حسين، نظريات القرارات اإلدارية، دار زهران للنشر والتوزيع، عمان، -1

شعيب شنوف، محاسبة املؤسسة طبقا للمعايير املحاسبية الدولية، مكتبة الشركة  -2

 31،ص: 8002،الجزائرية بوداود، الجزائر، الجزءاألول 

طارق عبد العالي حماد، دليل املحاسب إلى تطبيق معايير التقارير املالية الدولية  -3

 .13، ص 8002الحديثة، الدار الجامعية، مصر، 

 / IASبن ربيع حنيفة، الواضح في املحاسبة املالية وفق املعايير املحاسبية الدولية -4

IAFRS ،81-88: ص–ص ، 8030، الجزائر، الجزء األول ، دار هومة 

طارق حماد عبد العالي، التقارير املالية، أسس اإلعداد والعرض والتحليل، الدار  -5

 .13، ص 8008الجامعية، مصر، 

اسماعيل ابراهيم الجمعة، وزينات محمد حرم، املحاسبة اإلدارية ونماذج بحوث  -6

 31، ص:8000، العمليات في اتخاذ القرارات، الدار الجامعية االسكندرية، مصر

األساليب الكمية في اتخاذ القرارات اإلدارية"، دار حامد، »املنصور، كاسر ناصر  -7

 8002 عمان،

خليل محمد العزاوي " إدارة اتخاذ القرار اإلداري، دار كنوز املعرفة للنشر والتوزيع،  -2

 312، ص: 8002األردن ، 

.مؤسسة الوراق 1خلف عبد هللا الوردات.التدقيق الداخلي بين النظرية والتطبيق.ط -9

 2002شر والتوزيع.للن
االن عجيب مصطفئ,دور الرقابة الداخلية في ظل نزام املعلومات املحاسبي.مجلة  -10

 2010.العراق.54.العدد 7العلوم االتسانية جامعة بابل .املجلد 

 :الرسائل الجامعية

سعيدي عبد الحليم، محاولة تقييم إفصاح القوائم املالية في ظل النظام املحاسبي  -1

 333ص،8033،املالي،الدكتورة،جامعة محمد خيضر، بسكرة، الجزائر
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لزعر محمد سامي، التحليل املالي للقوائم املالية وفق النظام املحاسبي املالي، مذكرة  -2

ماجستير في علوم التسيير، تخصص اإلدارة املالية، جامعة منتوري، قسنطينة، الجزائر 
 13، ص 8038

ة املتوسطة وفقا ملعايير املحاسبة املالية، املكتب كمال الدين الدهراوي، املحاسب -3

 .31، ص 8001الجامعي الحديث، مصر،

اسماعيل مناصريه، دور نظام املعلومات اإلدارية في الرفع من فعالية عملية اتخاذ  -5

القرارات اإلدارية، مذكرة ماجستير في إدارة األعمال، جامعة محمد بوضياف املسيلة، 

 .31، ص:8003الجزائر، 

حواس صالح، التوجه الجديد نحو معايير اإلبالغ املالية الدولية، أطروحة الدكتورة،  -4

 .321 -328، ص 8002، 3جامعة الجزائر

عثمان مداحي، دور املعلومات املحاسبية في اتخاذ القرارات املحاسبية، أطروحة  -2

الدكتوراه، غير منشورة، كلية العلوم االقتصادية وعلوم التسيير، تخصص علوم 

 .813، 811، ص: 8002/8001التسيير، جامعة الجزائر، الجزائر، 

 

 :املداخالت

بورنان ابراهيم، مخلوف الطاهر، النظام املحاسبي املالي بين املبادئ املحاسبية  -1

ومعايير املحاسبة الدولية، مداخلة ضمن امللتقى الدولي حول اإلطار املفاهيمي 

بيقها في ظل املعايير املحاسبية الدولية، للنظام املحاسبي املالي الجديد وآليات تط

 02-03ص ،  –ص  ،8001جامعة سعد دحلب، البليدة الجزائر، 

 :النصوص القانونية ومراسيم

، واملتضمن النظام املحاسبي املالي ،، 8000نوفمبر  83املؤرخ في، 33-00القانون رقم -1

 01ص08،املادة 03العدد الجريدة الرسمية الجمهورية الجزائرية

 
 مراجع بلغة أجنبية:

3- Le système comptable financier, ministère des finances, conceal national 

de la comptabilité, ENAG, edition, Alger, 2009,P 06 

8- Roport obert, pratique des IAS/IFRS, dunod, 2002, p53. 

1- Samir merouani,le projet de nouveau système comptable financier 

algérienne<<anticiper et prépare le passage du PCN 1975 aux normes 

IFRS ,mémoire de magistère,ESC,anné 2008-2007 p94. 
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3- Pascal parneto, « normes IAS/IFRS , application aux états financière », 

edition,2006, P 261. èmeDunod Paris,2 

3- Gilles bressy.cours d’economier d’entreprise.berlin/edition 

d’organisation/2010 

2- Jacques  muller.economier d’entreprise.paris.edition dunod 2010 
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 امللخص:

 تطبيق النظام املحاسبي املالي على عملية اتخاذ القرار في املؤسسةتعالج هذه الدراسة موضوع 

بادئ التي تستخدم كمرجع  تم االستناد إليه وذلك بإعداد قوائم مالية ممن هذا النظام  حتويها  مل

النقد ة،....الخ(، تتصف بالصحة تقد في شكل تقارير مالية )امليزانية، حسابات نتائج، التدفقات 

واملصداقية سعيا التخاذ قرارات عقالنية سليمة. حيث أن متخذي القرار يهتمون باملحتوى 
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ABSTRACT: 

This study deals with the topic of applying the financial accounting system 

to the institution's decision-making process The principles contained in 

this system are used as a reference that can be used as a basis for preparing 

financial lists that are presented in the form of financial reports (budget, 

results accounts, cash flows, etc.), that are characterized by validity and 

credibility in pursuit of sound rational decisions. As decision makers are 

concerned with the informational content of the outputs of the accounting 

system and the financial indicators it contains, accounting information 

represents a very important communication tool between the institution 

and its external environment. 
 

 

Key words: Accounting financial system, decision making, financial outputs, 

agricultural cooperatives. 


