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إهـــــداء

 هدي ثمرة عملنا هذاأ

 إ�� ال�ي ر�ت�ي ورحلت دون أن �شعر بنجا�� جد�ي ا�حنونة رحمها هللا

 : لك ألاحرف املجموع�ن من ا�حب والرقة وا�حنانة إ��

 إ�� امي الغالية

 إ�� من حرم نفسھ و اعطا�ي فعوض�ي عن �ل

 شيئ ا�ي العز�ز 

 ا�حفيظ و ا�حاج إبراهيم إ�� سندي �� درب ا�حياة إخو�ي الاعزاء عبد

 إ�� خا�� العز�ز

 حطاب خديجة إ�� من �انت تحفز�ي وتحث�ي ع�� الاج��اد الاستاذة الغالية

 إ�� �ل أساتذ�ي ألافاضل

 ورفقاء الدرب من لم �سعهم تقديري ا�� الاستاذ العز�ز بوز�د سفيانإ�� �ل الاقارب 

 عبد هللا بن صغ��



ب 

يحمد ع�� النعمة سواه  ا�حمد � الذي مهد لنا طر�ق النجاح  ا�حمد � الذي  ال 

أهدي ثمرة عم�� هذا ا�� 
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 وإ�� �ل من مد �� يد املساعدة من قر�ب او �عيد

 وا�� �ل اساتذ�ي الا�ارم

 بن ز�ان يوسف



ج 

 شكـــــــر وتقديــــــــر
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 :عامة مقــــــدمــــــــة

الواسع والسـريع للمؤسسـات املتعـددة ا�جنسـيات  مع التطورات الكب��ة وامل�حوظة �� التجارة الدولية وإلانتشار 

واملؤسسات املحاسبية الدولية وما ي��تب عل��ا من توسعات �شهدها إلاقتصـاد العـال�ي قـد بـرزت اهميـة وجـود 

قـــوائم ماليـــة تحتـــوي ع�ـــ� معلومـــات قـــادرة ع�ـــ� تخطـــي ا�حـــدود وت�ـــون وا�ـــحة ومقـــروءة ملســـتخدمي املعلومـــات 

نــأى عــن هــذه املتغ�ــ�ات الدوليــة خاصــة مــع إبرامهــا إلتفاقيــات الشــراكة مــع إلاتحــاد و�إعبــارات ا�جزائــر ليســت بم

لإلنضــمام إ�ــ� املنظمــة العامليــة للتجــارة ، �ــان الزمــا عل��ــا القيــام بالعديــد مــن إلاصــالحات   ألاورو�ــي وإســتعدادها

املحاسـبية الدوليـة ،و�ـان لهـذا إلاقتصادية من بي��ا �عديل وتطو�ر نظامهـا املحاسـ�ي واملـا�� ليتما�ـىى مـع املعـاي�� 

رورة وجــــود معــــاي�� ضــــألامــــر ألاثــــر البــــالغ ع�ــــ� وظيفــــة تبــــادل املعلومــــات وكيفيــــة إلافصــــاح ع��ــــا ومــــن هنــــا بــــرزت 

محاســـبية دوليـــة ت�ـــون بمثابـــة مقيـــاس للســـلوك إلاقتصـــادي ��ـــدف إلعطـــاء قـــراءة موحـــدة للقـــوائم املاليـــة ع�ـــ� 

أن �عـد و�عـرض القـوائم املاليـة داخـل املؤسسـة وفـق مـا جـاء بـھ  املستوى العال�ي ومـن ثـم أصـبح مـن الضـروري 

،لتل�ــي مختلـف حاجـات مسـتخدمي املعلومــات املاليـة ، حيـث �ـان املخطــط  SCFالنظـام املحاسـ�ي املـا�� ا�جديـد 

فصـــــاح ع�ـــــ� قـــــائم�ي امل��انيـــــة وجـــــدول حســـــابات النتـــــائج ،ف�ـــــي ال �عطـــــي يركـــــز ع�ـــــ� إلا  PCNاملحاســـــ�ي الـــــوط�ي 

ـــــم ماليــــة معت�ــــ�ة عــــن الواقــــع ا�حقيقــــي للمؤسســــة  SCFالقــــرار ، أمــــا  أل�ــــحابيــــة معلومــــات �اف فقــــد قــــدم قوائـ

أخـرى  عاكسا بذلك الوظيفة املالية لها ، ولم تتوقف التعديالت عن هذا ألامر بل �عـدى إ�ـ� �شـر قـوائم جديـدة

تغ�ــــ� �ــــ� حقــــوق مـــة العية املاليــــة للمؤسســــة لعــــل أبرزهـــا قائمــــة التــــدفقات النقديــــة وقائضـــمـــن أجــــل تحليــــل الو 

�� دراستنا ع�� إحدى املؤسسات ا�جزائر�ة ال�ي �عتمد �ـ� إعـداد قوائمهـا املاليـة ع�ـ�  امللكية ، وسيتم إلاعتماد 

   GIPlaitالنظام املحاس�ي املا�� ا�جديد و�� ملبنة الساحل صالمندر مستغانم 

 إلاش�الية الرئيسية:

 ساهم النظام املحاس�ي املا�� ا�جديد �� تحس�ن عملية تحليل القوائم املالية؟ إ�� أي مدى

 إلاش�الية الفرعية:

مـن خــالل هــذه إلاشــ�الية يمكــن طـرح مجموعــة مــن ألاســئلة الفرعيــة ال�ـي �شــ�ل مضــمون الفصــول املتناولــة �ــ� 

 هذه الدراسة و��:

 ما�� م��رات التوحيد املحاس�ي �� ا�جزائر.*

 اقيل ال�ي تواجھ املؤسسات ا�جزائر�ة �� تطبيق املعاي�� املحاسبية الدولية.*ما �� العر 

 *كيف �ساهم تأث�� املعاي�� املحاسبية الدولية ع�� تحس�ن ا�خصائص النوعية للقوائم املالية.
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 فرضيات الدراسة:

ال�ــي ســتعمل ع�ــ� توحيــد ولإلجابــة ع�ــ� إلاشــ�الية الرئيســية وألاســئلة الفرعيــة إعتمــدنا ع�ــ� الفضــيات التاليــة و 

 الدراسة 

 املخطط املحاس�ي الوط�ي يتما�ىى مع الظروف إلاقتصادية الراهنة. >----

 هناك عراقيل مرحلية �� إلانتقال من املخطط املحاس�ي الوط�ي إ�� النظام املحاس�ي املا�� ا�جديد. >----

 �� تطو�ر ا�خصائص النوعية للقوائم املالية. النظام املحاس�ي املا�� مبنيا ع�� معاي�� و�ساهم >----

 أهمية الدراسة:

تتمثـــل العمليـــة الك�ـــ�ى �ـــ� توضـــيح الـــدور الـــذي يلعبـــھ النظـــام املحاســـ�ي املـــا�� ا�جديـــد �ـــ� تحليـــل القـــوائم  >----

 املالية .

املاليــة وذلــك ضــرورة إلاهتمــام بكيفيــة تحليــل القــوائم املاليــة بإســتخدام مؤشــرات التــوازن املــا�� والنســب  >----

 لتقييم الوضع املا�� للمؤسسة إلاقتصادية.

 محاوالت ر�ط التغ��ات ال�ي ستطرأ ع�� مجال املحاسبة مع تلك املتعلقة بتحليل القوائم املالية. >----

 أهداف الدراسة:

د ومــدى إبــراز نقــائص وعيــوب املخطــط املحاســ�ي الــوط�ي باإلضــافة إ�ــ� فهــم النظــام املحاســ�ي املــا�� ا�جديــ >----

 ترابطھ باملعاي�� املحاسبية الدولية .

 كيفية تحليل القوائم املالية �� ظل النظام املحاس�ي املا�� ا�جديد. >----

عــرض أهــم القــوائم املاليــة ال�ــي تــم إعتمادهــا مــن طــرف ملبنــة الســاحل صــالمندر مســتغانم ، ال�ــي جــاء ��ــا  >----

 غ��ات ال�ي أحد��ا تب�ي املعاي�� املحاسبية الدولية. النظام املحاس�ي املا�� ا�جديد قصد إبراز الت

 حدود الدراسة:

 يمكن تحديدها فيما ي��: تأخذ حدود هذه الدراسة ثالثة أ�عاد

 سيحدد من خالل املقارنة املعتمدة ع�� البحث  البعد العل�ي للموضوع:-

 البعد الزم�ي: س��كز الدراسة ع�� الف��ة ال�ي شهدة بروز النظام املحاس�ي املا�� ا�جديد -

 . GIPLAITمستغانم  -البعد الك�ي: س��كز هذه الدراسة ع�� ملبنة الساحل صالمندر-

 

 الدراسات السابقة:

 مدا�ي بن بلغيت

وليـــــة بـــــالتطبيق �ـــــ� حالـــــة ا�جزائـــــر ، أهميــــة إصـــــالح النظـــــام املحاســـــ�ي للمؤسســـــات �ـــــ� ظـــــل أعمــــال التوحيـــــد الد

 2004أطروحــــة مقدمــــة لنيــــل شــــهادة الــــدكتوراه �ــــ� العلــــوم إلاقتصــــادية وعلــــوم التســــي�� جامعــــة ا�جزائــــر ســــنة 



  عامـــــــــــــــــــــــة ةـــــــــــــــــــــمقدم
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عا�جـــت هـــذه ألاطروحـــة موضـــوع إلاصـــالح املحاســـ�ي ا�جزائــــري مـــن خـــالل البحـــث �ـــ� مصـــار التوحيـــد املحاســــ�ي 

 الح إلاقتصادي.وم�انة إلاصالح املحاس�ي �� إس��اتيجية إلاص

 

 سعيد حليم: 

) ،محاولــــة تقيــــيم إفصــــاح القــــوائم املاليــــة �ــــ� ظــــل 2014/2015مــــذكرة لنيــــل شــــهادة دكتــــوراه جامعــــة �ســــكرة (

 دخـــول النظـــام تطبيـــق النظـــام املحاســـ�ي املـــا�� �عـــا�ج املـــن�ج املتبـــع لهـــذه ألاطروحـــة واقـــع العمـــل املحاســـ�ي �عـــد
   SCF   محاولة إلافصاح عن القوائم املالية وفق املتطلبات القانون لــو  2010املحاس�ي املا�� ح�� التنفيذ سنة 

 

إنطالقــا مــن طبيعــة الدراســات واملعلومــات املــراد ا�حصــول عل��ــا تــم إلاعتمــاد ع�ــ� املــن�ج الوصــفي التحلي�ــ� �ــ� -

 �ل جوانب البحث .

 تبو�ب الدراسة: 

ع�� الاهداف والفرضيات املوضـوعة السـابقة و�ـ� حـدود إلاشـ�الية املطروحـة تـم تقسـيم البحـث إ�ـ� ثـالث  بناءا

 فصول:

 الفصل ألاول:

يــتم مـــن خاللـــھ التعـــرف ع�ـــ� املعــاي�� املحاســـبية الدوليـــة وعـــرض القـــوائم املاليــة وتنـــاول فيـــھ ماهيـــة املحاســـبة ، 

   SCFلية و�� ألاخ�� تم عرض القوائم املالية وفق وكذلك إشتمل ع�� ماهية املعاي�� املحاسبية الدو 

 الفصل الثا�ي:

تنــاول فيــھ تحليــل القــوائم املاليــة باإلعتمــاد ع�ــ� النظــام املحاســ�ي املــا�� ا�جديــد حيــث ســيتم التطــرق إ�ــ� دراســة 

حليــــل وتحليــــل املخطــــط املحاســــ�ي الــــوط�ي باإلضــــافة إ�ــــ� ماهيــــة النظــــام املحاســــ�ي املــــا�� ا�جديــــد ، و�ــــ� ألاخ�ــــ� ت

 . SCFالقوائم املالية باإلعتماد ع�� 

 الفصل الثالث:

 ). GIPLAITمستغانم  –اخ��ا سيتم �� هذا الفصل إلقاء الضوء ع�� (ملبنة الساحل صالمندر 

  

 
 
 
 
 
 



 :ألاول  الفصل

.املالية القوائم وعرض الدولية املحاسبية املعاي��
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 تمهيد الفصل ألاول:

ا�جزائــــري ع�ــــ� العوملــــة وعــــدم تما�ــــىي املخطــــط املحاســــ�ي الــــوط�ي مــــع إحتياجــــات  �ــــ� ظــــل إلانفتــــاح إلاقتصــــادي

ي الت�جيل بتغي�� املخطط املحاس�ي الوط�ي املعمـول بـھ منـذ ر املؤسسات والظروف الدولية ، أصبح من الضرو 

ذا ، �جعلــھ متالئمــا مــع إحتياجــات مســتعم�� املعلومــات املحاســبية ع�ــ� الصــعيد الــوط�ي الــدو�� وهــ 1975ســنة 

ســـــ�ي املـــــا�� ا�جديـــــد املتوافـــــق مـــــع املعـــــاي�� املحاســـــبية والتقـــــار�ر املاليـــــة والدوليـــــة امـــــن خـــــالل طـــــرح النظـــــام املح

IFRS/IAS  ال�ــي تقــدم لنــا صــورة شــاملة ع�ــ� الوضــعية املاليــة للمؤسســة وإلعطــاء صــورة وا�ــحة ع�ــ� النظــام ،

، سـوف نتطــرق �ـ� هـذا الفصـل إ�ـ� مــا 2010جـانفي  01املحاسـ�ي املـا�� ا�جديـد الـذي بـدأ العمــل بـھ إبتـداءا مـن 

 ي�� :

 املبحث ألاول: ماهية املحاسبة

 املبحث الثا�ي: املعاي�� املحاسبية الدولية

 .SCFعرض القوائم املالية وفق النظام املحاس�ي املا�� ا�جديد  املبحث الثالث:
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 املحاسبة ماهية :ألاول  املبحث

 من الكث�� عل��ا �عاقبت حيث ألاخرى، والاجتماعية الاقتصادية العلوم كبقية وتطورت املحاسبة �شأت لقد

 عون  أو مس�� �ل ع�� تقت�ىي حتمية ضرورة فأصبحت أهمي��ا، و�روز تطورها �� ساهمت ال�ي راتا�حضا

 :ي�� ما إ�� املبحث هذا �� سنتطرق  ذلك ع�� و�ناءا العلم، هذا بجوانب رايةد ع�� ي�ون  أو باحث أو اقتصادي

 املحاسبة؛ وتطور  �شأة 

 املحاسبة؛ مفهوم 

 املحاسبة ووظائف أهداف. 

 املحاسبة وتطور  �شأة :ألاول  املطلب

 راساتالد أثبتت حيث .امليالد قبل سنة الاف ستة من اك�� منذ موجودة املحاسبة أن التار�خية راساتالد بينت

 قبل 3000 عام حوا�� ��  ألاشور�ون  عهد إ�� ترجع املالية البيانات لت�جيل إلا�سان ��ا قام محاولة أول  أن

 أحجار أو ماشية صورة �� رواتب من �جنودهم يدفعونھ �انوا ما ��جيل ع�� ملوكهم حرص ح�ن وذلك .امليالد

 .كر�مة

 خالل ا�حياة جوانب ل�افة التشري�� ألاساس �ش�ل م.ق 1750 عام سائدة �انت ال�ي حموار�ي شريعة أن كما

 تنظيم �عا�جان واللتان )105-104(ماد�ي وم��ا املواد �عض تضمنت قد �انت إذ البابلية، ا�حضارة راحلم

 .بابل برج ع�� نقشت قد ال�ي رائحوالش اللوائح وهذه .التجاري  والتبادل املالية املعامالت

 احتفظوا )الفرعونية ا�حضارة( القدماء املصر�ون  وكذلك ،�اماتالال� ��جل يحتفظون  �انوا البابليون  أن كما

 لتشمل �عد��ا بل فقط الت�جيل عملية ع�� رامقتص يكن لم الفرعونية ا�حضارة و�� محاسبية؛ ��جالت

 مقاطعات مجموعة إ�� البلد تقسم �انت حيث البلد، داخل املقاطعات مختلف ب�ن ما واملقارنة التحليل عملية

 1.ا�ح�ومة من مندوب عل��ا �شرف مقاطعة و�ل

 ان ال�اتب من يطلب �ان خصوصا الرقابة و التدقيق �عملية و عموما باملحاسبة راعنةالف اهتمام ع�� وللتأكيد

 رأيق ان ع�� تقر�ر تقديم يتطلب را��ز  موسم �ل ��اية �� و املالية، الاحداث و املعامالت جميع بت�جيل ��تم

 العمل �حة ع�� للوقوف مستشار�ھ و �حاكما ر بحضو  و الناس عموم ع�� عام اجتماع �� مرتفع بصوت

 من audit �ع�ى ال�ي و التدقيق لعملية ا�حقيقية البدايات تمثل هذه و ال�جالت و الدفاتر �� املثبت املحاس�ي

 .�ستمع �ع�ي ال�ي و تينيةالال ال�لمة أصل

 خالل املحاسبة تطو�ر �� ساعد الذي و منتظمة محاسبية ��جالت الرومان و الاغر�ق احتفظ كذلك و

 . م.ق السادس القرن  �� ذلك و املحاس�ي للقياس أساس و للتبادل �وسيلة النقود ظهور  ، الاغر�قية ا�حضارة

                                                           
 009 13ص  األردن، العربي، المجتمع مكتبة ،المالیة المحاسبة أساسیات الرفاعي، محمد خلیل 1
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) 845-750ه )(232 –ه 132(    العباسية الدولة تم��ت و املسلم�ن عند املحاسبية الدفاتر استخدام تم وقد

 عشر اث�ي العباسية ا�خالفة استخدمت حيث املحاسبية الدفاتر و املحاسبة بتطو�ر اهتمت أ��ا �� ،ميالدي

 .محاسبيا دف��ا

 :الدفاتر هذه ومن

 النفقات؛ ديوان �� يمسك �ان :النفقات دف�� .1

 ؛راداتإلاي دف��. 2

 .املصادرة ألاموال دف��. 3

 عام �� كتابا ألف حيث )با�شيلو لوقا( يد�� إيطا�� �اهن ع�� إال ومبادئھ قواعده لھ علما املحاسبة تصبح ولم

 العمليات ��جيل طر�قة فيھ وتناول  العلمية املحاسبة أساس الكتاب هذا �� وضع البندقية مدينة �� م 1494

 وكذلك املزدوج، القيد لنظر�ة طبقا للمشروع املا�� املركز و�يان نتائجها، راج واستخ ، وت�خيصها وتبو���ا املالية

 و�عد .ايطاليا شمال �� م 1581عام البندقية مدينة �� للمحاسبة معهد أول  تأسيس ��  )باشيلو لوقا( العالم قام

1.الدفاتر مسك �� راأخ كتابا )�اسل أولد هيو( الانجل��ي  العالم كتب قرن  نصف بحوا�� ذلك

 املحاسبة مفهوم :الثا�ي املطلب

 تو�ح ال�ي التعار�ف �عض نورد أن سنحاول  املحاسبة، بمفهوم املقصود ما لتوضيح �عار�ف عدة وردت لقد

 عن الصادرة التعار�ف �عض وكذلك املحاسبة، مجال �� والباحث�ن الكتاب �عض أورده الذي املحاسبة مفهوم

 . املحاسبة �� املتخصصة واملعاهد العلمية ا�جمعيات �عض

 .14خلیل محمد الرفاعي ، نفس المرجع السابق، ص  1
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 : 1 �عر�ف

 :التا�� بالش�ل املحاسبة  )AICPA ( القانوني�ن للمحاسب�ن الامر��ي للمعهد التا�عة املصط�حات �جنة عرف

 صفقات عن نقدي �عب�� استخدام خالل من كب�� �ش�ل وت�خيص وتصنيف تثبيت فن �� املحاسبة إن ''

F" ذلك عن امل��تبة النتائج وتفس�� مالية سمة ذات جزئيا ألاقل ع�� �� ال�ي وأحداث

1 

 

 : 2 �عر�ف

 عند املالية العمليات تحليل �� �ستعمل ال�ي والقواعد وألاسس املبادئ من مجموعة �شمل علم �� املحاسبة''

 تمكن بحيث وت�خيصها العمليات هذه وتصنيف تبو�ب ثم لها، مؤ�دة مستندات واقع من و��جيلها حدو��ا،

 أعمالها نتيجة إستخراج ثم ومن ،راداتإلاي هذه ع�� ا�حصول  وت�لفة رادا��اإي تحديد من الاقتصادية الوحدة

  2"الف��ة هذه ��اية �� املا�� مركزها و�يان معينة، مالية ف��ة عن خسارة أو ر�ح من

 

 : 3 �عر�ف

من خالل ��جيل   القياس والايصال والتعب�� للنشاطات املالية وذالك��  العلم الذي يدرس  املحاسبة''

وتبو�ب و تخليص العمليات املالية والعرض والافصاح عن املعلومات املالية من خالل القوائم املالية �عد عن 

 '' -لغة الاعمال–سنوات كذلك �عرف با��ا  4غالبة –ف��ات زمنية محددة 

 

 املحاسبة ووظائف أهداف :الثالث املطلب

 املحاسبة أهداف :أوال

 :ي�� فيما إجمالها يمكن متعددة أهداف للمحاسبة

 

 

 

 

                                                           
  81ص 2009 األردن عمان، للنشر، العلمیة الیازوري دار ،المحاسبیة النظریة ریاحي، أحمد.  1
 

 18ص  2004أمین السید أحمد لطفي، المحاسبة الدولیة والشركات المتعددة الجنسیة، الدار الجامعیة للنشر، مصر ،  2
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 الس�� ا�� إعداد و كتابة القوائم املالية مما �ساهم ع�� حساب الدخل .  - 1

 وز�ائن ومنتج�ن مستثمر�ن من وا�خارجية الداخلية ا�جهات �� إلاقتصادية الوحدة عالقة تنظيم  -2 

 ع�� بدقة �اماتإلال� وتحديد الديون  ع�� باملحافظة وذلك وغ��ها، وا�ح�ومة ضر�بية ودوائر و�نوك وموردين

 وسليم؛ موضو�� أساس

 .قتصاديةالا  للوحدات ا�حقيقي املا�� املركز و�يان خسارة أو ر�ح من الاقتصادي النشاط نتائج تحديد   -3

 ترشيد ع�� والعمل املشروع داخل والبشر�ة واملالية املادية املوارد استخدام ع�� داخ�� وضبط رقابة تحقيق  -4

 الوقت؛ واستغالل الاس��الك

 س التغ�� �� املوارد وا�حقوق وتخصيص او �عي�ن التغي��ات املتعلقة بف��ة زمنية محددة .اقي -5

 1 الشعب رفاهية وتحقيق والعامة ا�خاصة الاقتصادية الوحدات ممتل�ات ع�� املحافظة -6

 ستقبلية. الالزمة للتخطيط للف��ات امل توف�� البيانات و املعومات -7

 

 املحاسبة وظائف  :ثانيا

 :أهمها من نذكر الوظائف من مجموعة للمحاسبة

 أجلة؛ أم نقدية أ�انت سواء النقدية بقيم��ا املا�� ألاثر ذات التجار�ة العمليات جميع ��جيل  - 1

 حسابات؛ ش�ل ع�� امل�جلة العمليات تبو�ب - 2

 وكشوفات؛ مالية قوائم ش�ل ع�� واملبو�ة امل�جلة العمليات ت�خيص - 3

 خسارة؛ أو ر�ح من مالية لسنة املشروع عمل نتيجة راجاستخ - 4

 أو التحسن مواطن وتحديد السابقة، واتبالسن ومقارنتھ املا�� العام ��اية �� للمشروع املا�� املركز بيان - 5

 ؛�اجعال�

 ؛ حقوق  من لھ وما "أصول "موجودات من املشروع لدى ما معرفة  -6

 ؛ تا�امإل� من عليھ وما "خصوم"مطلو�ات من املشروع لدى ما معرفة - 7

 ال بحيث ألار�اح، من قدر أك�� لتحقيق عل��ا راية الدراسةالد راءواج ھ،راداتواي املشروع مصروفات راقبةم  -8

 املشروع؛ حسب ع�� ت�ون 

 2.املالئمةرارات الق إتخاذ ع�� وللمساعدة ،راسةالد من راضألغ ومقارن��ا املالية القوائم عداد إ -9

 

 

 

                                                           
 15،ص:2012مصطفى یوسف كافي وأخرون، مبائء المحاسبة المالیة، مكتبة المجتمع العربي األردن، -  1
 15ص: ،1999حمزة بشیر أبوعاصي، مبائء المحاسبة، دار الفكر األردن، - 2
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 الدولية املحاسبة ملعاي�� النظري  الاطار :الثا�ي املبحث

ا�جغرافية  ا�حدود تال�ىي إ�� أدت ال�ي املحلية الاقتصاديات ع�� الاقتصادية والتكتالت العوملة لتأث�� نظرا 

 ع�� لإلجابة �افية املحلية املحاسبية ألانظمة من عل��ا املتحصل املالية املعلومات �عد لم و�التا�� والاقتصادية،

 �سهيالت وتقديم باالنفتاح زاياامل من املز�د لكسب الس�� إ�� دول  بمختلف دفع مما املستعمل�ن، �ساؤالت

 الدولية، واملعاي�� محليا ��ا املعمول  املعاي�� بينة توافق إليجاد ماسة ا�حاجة وجعل ألاجن�ي، إلاستثمار �جذب

 :التالية العناصر إ�� املبحث هذا خالل من التطرق  يمكن ذلك ع�� و�ناءا

 الدولية؛ املحاسبة معاي�� وتطور  �شأة 

 الدو��؛ املحاس�ي املعيار مفهوم 

 الدولية املحاسبية ملعاي�� املمثلة الهيئات . 

 

 1 الدولية املحاسبة معاي�� عن نبذة :ألاول  املطلب

 الاقتصادي التطور  ملواكبة الاقتصادية املالية املعلومات وتنظيم ملعا�جة �وسيلة املحاسبة ظهرت لقد

 لألهداف نظري  إطار ووضع ملناقشة ألاول  املحرك �� والاجتماعية الاقتصادية ا�حياة �انت حيث والاجتما��،

 للمشا�ل ناجحة حلول  إيجاد شأنھ من فعال محاس�ي نظام ع�� باالعتماد ألاهداف هذه ا�� الوصول  من وتمكن

 داخل محاس�ي نظام وجود ضرورة ت��ز هنا ومن التنظيمية أو املالية الناحية سواء املنشأة م��ا �عا�ي ال�ي

 .املناسب الوقت �� املناسبة الت�حيحيةراءات إلاج بإتخاذ رافاتالانح وتدارك الفاعلية من للتأكد املؤسسة

 لوضع واملحاوالت ا�جهود �عض انطلقت العالم، دول  مختلف ب�ن الدو�� التبادل و والتطور  التوسع مع وتجاو�ا

 إ�� ��دف وال�ي )IAS( الدولية املحاسبةب  �عرف ما �شوء إ�� تدر�جيا أدت الدولية، املحاسبة ملهنة دولية أسس

 ملختلف املالية القوائم راءةلق واحدة قاعدة توف�� أجل ومن الدو��، املستوى  ع�� املحاسبية املبادئ توحيد

 أملانيا، فر�سا، كندا، ،أس��اليا ففي لرائدة،ا املهنية واملعاهد ا�جمعيات مختلف ب�ن الاتفاق تم املؤسسات،

 املحاسبية املعاي�� �جنة تأسيس  ثم ألامر�كية، املتحدة الواليات ايرلندا، املتحدة، اململكة هولندا، مكسي�و،

 وأن املحاسبية، املعاي�� و�شر بإعداد ال�جنة تقوم أن ذلك من الهدف و�ان ، 1973 جوان 29 �� (IASC) الدولية

 املعاي�� �جنة واعت��ت (IFAS ) املحاس�ي الدو�� الاتحاد و��ن بي��ا العالقة و�عز�ز ��ا والتقيد قبولها تدعم

 .الدولية املحاسبة اصول  �� البيانات باسمها تصدر ال�ي ألاهلية املسؤولية ذات الهيئة �شكيلها �عد املحاسبية

 

 

                                                           
1 Bréve historique de l asb, revuerfrançaise de comptabité , n°380 septembre,paris 2005 page 24 
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 للمحاسب�ن الدو�� إلاتحاد �� ألاعضاء املهنية املحاسبية املنظمات من �ل ال�جنة عضو�ة �سلمت 1983 عام منذ

 تضم ال�جنة أصبحت 1999 من وابتداء دولة 85 من منظمة 116 تضم ال�جنة صارت 1996 جانفي من وابتداء

 تلك �� الدولية املحاسبية املعاي�� استخدام شاع وقد محاسب، مليو�ي يمثلون  بلدان 104 من عضو 143

1  ال�جنة عضو�ة إ�� تنظم لم ال�ي الدول  أو املنظمات

 عن ملمثل�ن شامال الهيئة لعضو�ة التعي�ن ي�ون  أن تق�ىي سياسة ع�� الدولية املحاسبة معاي�� �جنة و�عتمد

 عن عددهم يز�د ال ممثل�ن أيضا املجلس يضم أن ع�� ال�جنة دستور  ينص كما ألاقل، ع�� نامية بلدان ثالثة

 �جنة أصبحت وقد ملالية،ر ابالتقار� إهتمام لها وانما مهنية، محاسبية هيئات ليست دولية مؤسسات أر�عة

 . 1986 يناير 1 من رااعتبا املجلس �� املحاسبية غ�� املؤسسات أول  املالي�ن املحلل�ن كجمعيات الدولية التنسيق

 للمحاسب�ن الدو�� إلاتحاد مع مش��كة عمل إتفاقية إ�� الدولية املحاسبة معاي�� �جنة توصلت 1983 عام و��

)IFAC( ،تنمية ��دف  1977 عام بأملانيا ميونيخ بمدينة إ�شائھ ع�� رسميا التصو�ت يتم أن بالذكر ا�جدير ومن 

 مختلف فب املطبقة املحاسبة معاي�� ب�ن التوفيق �س��دف ال�ي ا�جهود ذلك �� بما العالم �� املحاسبة وتطو�ر

 .العالم دول 

 رامية ال الدولية ا�جهود بتنسيق يل��م للمحاسب�ن الدو�� الاتحاد فإن املنظمت�ن ب�ن امل��مة الاتفاقية ع�� و�ناء

2 الالزمة ال�جان بإ�شاء وذلك والتعليمية وألاخالقية الفنية ا�جوانب تحكم عامة أطر تطو�ر إ��

 الدو�� املحاس�ي املعيار �عر�ف :الثا�ي املطلب

 راءإج أصبج العالم، دول  مختلف �� ا�جنسيات متعددة الشر�ات ب�ن التجار�ة املبادالت تطور  بفعل

 الشر�ات أداء تقييم الصعب من وأصبح ،�ا عس� راأم وفروعها الشر�ات لهذه املالية القوائم ب�ن املقارنات

 .الدول  تلك �� املختلفة وفروعها

 وتحظى والصعو�ات املشا�ل �ل الاعتبار �ع�ن تأخذ ، الدولية املحاسبة معاي�� إ�� ا�حاجة ذلك عن ترتب وقد

 .الدول  طرف ومن الك��ى  الشر�ات طرف من �افباع�

 127،ص:2008زائر ، الج ،زائریةالج المكتبة ،الدولیة المحاسبیة للمعاییر طبقا المؤسسة محاسبة شنوف، شعیب 1
 .10-9،ص:2010 األردن، ،زائريالج المجتمع مكتبة ،المالي واالبالغ الدولیة المحاسبة معاییر شمالة، أبو محمد أحمد 2
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 ، املحاس�ي والتقييم والقياس إلافصاح، مجال �� �ستخدم محاسبية قياس أدوات عن �ع�� املحاسبية فاملعاي��

 1املالية القوائم من واملستفيدة املستخدمةراف  ألاط ملعظم عام بقبول  تحظى و��

 :خالل من املحاسبية للمعاي�� ا�حاجة وتظهر 

 سليمة نتائج إ�� الوصول  يمكن ال املحاسبية املعاي�� فبدون  للمؤسسة، املالية ألاحداث وقياس تحديد - 1

 املالية؛ لألحداث ال�حيح املركز و�عكس ودقيقة،

 الوصول  عدم إ�� يؤدي سوف املحاسبية املعاي�� وغياب املالية، القوائم مستخدمي إ�� القياس نتائج إيصال  -2

 السليم؛ غ�� الواقع �عكس النتائج لتلك إلايصال عملية ت�ون  سوف بالتا�� سليمة، قياس نتائج إ��

 املعاي�� تنوع �� إل��ا �شار قد ال�ي الطرق  من عدد يحدد املعيار بأن و�الحظ للقياس، املناسبة الطر�قة تحديد -3

F

2

 الدولية املحاسبة ملعاي�� املمثلة الهيئات :الثالث املطلب

 ساهم�ن من املالية القوائم مستخدمي من�ايدة امل� الضغوطات عن ناتجة راتمؤتم عدة أسفرت لقد

 منظمات عدة �شكيل عن ح�ومية وجمعيات دولية ومنظمات تجار�ة واتحادات ونقابات ودائن�ن ومستثمر�ن

 :املنظمات هذه وأهم املعاي��، هذه لتطبيق الالزم املناخ و��يئة الدولية املعاي�� وضع اس��دفت

 )( IASC   الدولية املحاسبة معاي�� جنة� :أوال

 القوائم إعداد لدى واملؤسسات الشر�ات قبل من استخدامها يمكن معاي�� إعداد إ�� ��دف مستقلة منظمة و��

 �� القائدة املحاسبية املنظمات ب�ن اتفاق إثر 1973 عام �� ال�جنة هذه ش�لت وقد العالم، أنحاء جميع �� املالية

 املتحدة والواليات وايرلندا املتحدة واململكة وهولندا واملكسيك واليابان وأملانيا وفر�سا وكندا �اليااس� من �ل

 الدو�� الاتحاد �� ألاعضاء املهنية املحاسبية املنظمات من كال ال�جنة عضو�ة شملت 1983 عام ومنذ .ألامر�كية

 عام من وابتداء دولة 85 من منظمة 116 تضم ال�جنة صارت 1996 الثا�ي �انون  من وابتداء IFAC للمحاسب�ن

 املعاي�� استخدام شاع وقد محاسب، مليو�ي يمثلون  بلدان 104من عضوا 143 تضم ال�جنة أصبحت 1999

 .�عد ال�جنة عضو�ة إ�� تنضم لم ال�ي الدول  أو املنظمات تلك من ح�ى املحاسبية

 48، ص:2000،مصر، الشمس، عین جامعة ،التطبیق ومشكالت المصریة المحاسبیة المعاییر ربه، عبد محمود محمد 1
 47، ص:1995، األردن، الحنین، دار ، الدولیة المحاسبة ،راويال أحمد حكمت 2
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: 1ي�� بما أهدافها ال�جنة دستور  حدد وقد

 قبولها و�عز�ز املالية القوائم عرض لد�� ��ا التقيد الواجب العام النفع ذات املحاسبة معاي�� و�شر صياغة  -1

 العالم؛ أنحاء جميع �� ��ا والتقيد

 القوائم �عرض املتعلقة وألانظمة املحاسبية راءات وإلاج املعاي�� وتناغم تحس�ن ع�� عام �ش�ل العمل  -2

 املالية؛

 مناقشة القضايا املحاسبية الوطنية فيما ب�ن الدول املشاركة ع�� نطاق دو�� .   -3

  2اي�� دولية وتخدم املص�حة العامة وإصدارها ملعطرح اف�ار محاسبية يمكن تبن��ا   -4

 و�عض للمحاسب�ن الدو�� إلاتحاد من ماليا دعما تتلقى كما را��ا منشو  بيع من راداتاي ع�� ال�جنة وتحصل

 ثالثة يمثل مجلس قبل من ال�جنة أعمال وتدار .التدقيق الك��ى  واملؤسسات والشر�ات املحاسبية املنظمات

 املالي�ن املحلل�ن �جمعيات الدو�� التنسيق �جنة عن ممثل�ن إ�� باإلضافة الدو��، الاتحاد �عي��م دولة عشرة

 املحاسبة معاي�� وهيئة املالي�نراء املد ملعاهد الدولية وا�جمعية راسويس �� الصناعية املسيطرة الشر�ات واتحاد

 . FASB أمر��ا �� الدولية

 مهنة �� الرئيسيةراكز امل �� البارز�ن ألا�خاص من الدو�� الاستشاري  املجلس 1995 عام �� ال�جنة أسست وقد 

 الدولية املحاسبة معاي�� قبول  �عز�ز �� الاستشاري  املجلس دور  و�ت�خص املالية، القوائم ومستخدمي املحاسبة

 :طر�ق عن عموما ال�جنة عمل مصداقية و�عز�ز

 عل��ا؛ والتعليق املجلس وخطط تيجية�اباس� النظر إعادة  -1

 أعمالھ؛ تنفيذ و�� أهدافھ تحقيق �� املجلس فعالية حول  السنوي  التقر�ر إعداد - 2

 العمال واتحادات املالية القوائم ومستخدمي املهنة أوساط من وقبولها ال�جنة عمل �� املشاركة �عز�ز 3

 العالقة؛ ذات ألاخرى  فراوألاط

 استقاللها؛ من يضعف ال �ش�ل ال�جنة لعمل الالزم التمو�ل ع�� وا�حصول  الس��  -4

 ؛ IASC ل�جنة املالية والقوائم باملوازنة النظر إعادة  -5

 تقديم ع�� وغ��هم الاستشار�ة املجموعة وأعضاء املمثلة واملنظمات ألاعضاء ��جع بيئة �� املجلس ويعمل   

 املحاسبة معاي�� جعل يضمن مما جديدة، معاي�� إصدار أو القائمة املعاي�� تحديد تضمن ال�ي املق��حات

3 ا�جودة عالية معاي�� الدولية

 106،ص: 2011،دار الثقافة، األردن، 2ة الطبع ،ومعاییرھا الدولیة المحاسبة حمدان، مأمون القاضي، حنین 1
، 2014–عین ملیلة الجزائر–األستاذ الدكتور مسعود صدیقي وآخرون، المحاسبة المالیة طبقة لنظام المحاسبي المالي الجزائري ذر الھدى  2

 44ص:
 107:ص السابق، المرجع نفس ، حمدان مأمون القاضي، حنین 3
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 )IASB(الدولية املحاسبة معاي�� جلسم :ثانيا

 ممثلو عل��ا وقع اتفاقية بموجب وذلك 1983 عام �� IASB الدولية املحاسبية املعاي�� �جنة تأسيس تم لقد

 اململكة ، هولندا املكسيك، اليابان، أملانيا، فر�سا، كندا، ليا،ااس��  :و�� دول  �سع �� املعنية املحاسبية ا�جهات

 41 أصدرت حيث ، IAS الدولية املحاسبية املعاي�� وضع ال�جنة وتولت  .�كيةألامر  املتحدة الواليات املتحدة،

 إ�� عددها فانخفض م��ا �عض والغاء أخرى  معاي�� �� املعاي�� �عض دمج تم ثم ، 2000 عام ��اية لغاية رامعيا

 .رامعيا 30

 يتم ال�ي للمعاي�� ت�اتفس� بوضع عملها يتعلق اخرى  �جنة الدولية املحاسبية املعاي�� �جنة و�تبع

 أصدرت حيث SIC تفس�� �ل ع�� و�طلق SIC الدولية املحاسبة معاي�� ترا تف�ىي �جنة عل��ا و�طلق إصدارها

 هذه من كث�� دمج �عد فيما وتم ، 2000 عام ��اية لغاية 1977 عام �� تأسيسها منذ �ا تفس� 34 ال�جنة

 .العالقة ذات املحاسبية املعاي�� ضمن ت�االتفس�

 يتم معينة دول  عن ممثل�ن عضوا 13 م��م عضوا، 17 ليصبح ال�جنة أعضاء عدد ز�ادة تم 1982 عام و��

 .املالية بالتقار�ر �ع�ى منظمات عن ممثل�ن وأر�ع IFAC الدو�� ��راالفد املحاسب�ن اتحاد بواسطة �عيي��م

 عدد ز�ادة 1998 عام �� أعقبھ الدولية، املحاسبية املعاي�� ل�جنة الاستشاري  املجلس تأسيس تم 1984 عام و��

 تم كذلك دولة، 101من محاسبية جهات تمثل عضوا 140 إ�� IASC الدولية املحاسبة معاي�� �جنة أعضاء

 الدولية املحاسبة املعاي�� مس�ى �عديل كذلك وتم ، IASB الدولية املحاسبة معاي�� مجلس إ�� ال�جنة إسم �عديل

IASs  ��الدولية املالية التقار�ر معاي�� إ IFRSs  ، عام لغاية دولية مالية تقار�ر معاي�� سبعة إصدار تم وقد 

 ت�االتفس� �جة �سمية أعيد كذلك ،  IASs الدولية املحاسبة معاي�� من رامعيا 17 راجعةم تمت ،وكذلك 2007

SIC الدولية املالية التقار�ر معاي�� تفس�� �جنة لتصبح IFRIC .. 

 ال�ي الدول  أن ع�� لتطبيقها،   ��ةـــمج و��ن بال�امل للمعاي�� مطبقة ب�ن فالدول  الدو��، باملجتمع يتعلق وفيما

 ��راط الانخأرادت  إن ال��اية �� لها بد وال بالتدر�ج، سنو�ا تتناقص الدولية املحاسبية املعاي�� تطبيق تما�ع

 1 الدولية املحاسبة املعاي�� تطبيق من الدو�� املجتمع

 

 

 

 

 

 

                                                           
 32-31،ص:2012خالد جمال العجارات، معاییر التقاریر الدولیة، إثراء، األردن،   1
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 1 أهداف مجلس املعاي�� للمحاسبة الدولية : ثالثا

 ��دف مجلس املعاي�� املحاسبة الدولية إ��:

ا�جودة قابلة للفهم :  عالية  Global accounting standartsتطو�ر مجموعة وحيدة من املعاي�� الدولية  -1

understandable   وملزمةEnforceable  ومقار�ة للبيانات وال�ي تتطلب وجود معلومات ذات جودة و شفافة

 worlds captal Marketsوالتقار�ر املالية ألاخرى ملساعدة املشارك�ن �� أسواق رأس املال العاملية 

 واملستخدم�ن آلاخر�ن �� صنع القرارات .

 والتطبيق الصارم لتلك املعاي�� . إلاستخدام �عز�ز  -2

ألاخذ �� ا�حسبان والش�ل املناسب حاجات إلاقتصادية الناشئة واملنشآت الصغ��ة ومتوسطة ا�حجم  -3

)IASB 2009.( 

تحو�ل املعاي�� املحاسبة الوطنية واملعاي�� املحاسبة الدولية إلعداد التقار�ر املالية إ�� حلول ذات جودة  -4

 .عالية

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
  417-416، ص:2015عمان  –الطبعة األولى دار الصفاء  -المعاییر الدولیة للمحاسبة والتدقیق -أحمد حلمي جمعة  1
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 .ا�جديد املحاس�ي املا�� النظام ظل �� املالية القوائم عرض :الثالث املبحث

 يقـوم حيـث للمحاسـبة، ألاساسـية املخرجـات مـن و�عت�ـ� املاليـة القـوائم �ـ� املـا�� التحليـل �ـ� البدايـة نقطـة إن

 �ـ� املـا�� املحلـل دور  يـأ�ي ثـم ومن وترصيدها وترحيلها و��جيلها العمليات ع�� بناءا القوائم هذه بإعداد املحاسب

 .مختلفة جهات م��ا �ستفيد ح�ى القوائم هذه �� املوجودة وألارقام البيانات تفس��

 إعدادها شروط و املالية القوائم مفهوم : ألاول  املطلب

�عــرف القـــوائم املاليــة ع�ـــ� ا��ــا تقـــار�ر مكتو�ــة عـــن ا�حالــة املاليـــة للشــركة و�تضـــمن هــذا التقر�ـــر قائمــة الـــدخل  

و�يــــان امل��انيــــة العموميــــة و�يــــان �غي�ــــ�ات صــــا�� القيمــــة و�يــــان التــــدفق النقــــدي ويعــــد إعــــداد البيانــــات املاليـــــة 

 1�شاء نضام الادارة املالية إلا�خطوة الاو�� 

 املالية القوائم مفهوم :أوال

 حسب ومرتبة املالية السنة خالل الشركة ��ا قامت ال�ي العمليات عن �ع�� أرقام عن عبارة �� املالية القوائم "

 النقد تقيس قوائم وهناك الدائنية و املديونية حيث من للشركة ا�حا�� الوضع تقيس قوائم فهناك الهدف

 F2 خارجة وأخرى  داخلة تدفقات من النقدية التدفقات تقيس وأخرى  املصروفات داتاإلاير  حيث من الصا��

 تمثل ال�ي املالية والبيانات وألارقام باملعلومات املا�� املحلل ل��و�د والرئيس ألاهم املصدر �� املالية القوائم "

 ، املالية القوائم صدار إو  إعداد عن املسؤولة ا�جهة املحاسبة مهنة و�عد عمليا��ا، وتصف املنشأة جوانب جميع

 F3 املالية القوائم تلك من رقم �ل �ع�ي اهوتفس��  وتحليلها املالية القوائم تلك إستخدام هو املا�� املحلل دور  ولكن

 املالية القوائم خالل فمن املنشأة، بأ�شطة املهتمة فراباألط الاتصال �� ألاساسية إلادارة وسيلة املالية القوائم "

 وتمثل نتائج، من حققتھ وما للمنشأة املا�� املركز ع�� املؤثرة الرئيسية العناصر ع�� التعرف فراألاط لتلك يمكن

 بتار�خ مالية قائمة �ل وتتعلق للمنشأة املالية العمليات تصف وال�ي املحاسبة لعملية ال��ائي الناتج املالية القوائم

 F4 ألاعمال �شاط من معينة قدرة �عطي أو مع�ن

 ��ذا املالية والقوائم حقيقي و �حيح أنھ �عتقد �ىيء عن إعالن عن عبارة �� قائمة أو كشف أو بيان �لمة إن "

 املحاسب�ن فان لذلك النقود، بلغة عنھ �امع� بھ للمهتم�ن صالھيإ و�تم حقيقي، أنھ �عتقد ما عن إعالن �� املع�ى

 �عدالة يمثل أنھ �عتقدون  والذين املشروع موقف أو مالية بلغة يصفون  فهم املالية للقوائم إعدادهم عند

  �املة، مالية سنة شائع هو كما تحدد قد والف��ة الف��ة، خالل تمت ال�ي املالية النشاطات

 
 

                                                           
1 W.w.w.entrepreneur.com.retnieoed12-03-2019edital 

 101،ص:2010األردن، عمان، للنشر، وائل دار ،مالي وتحلیل إدارة ،الشدیفات خلدون إبراھیم  2
 191،ص: 2009ن،األرد عمان، للنشر، الفكر دار ،المالي والتحلیل االدارة الزغبي، محمد ھیثم  3
 35، ص:2006ن،األرد الجامعیة، الدار ،المالیة القوائم تحلیل ،حماد العال عبد طارق  4
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 سواء املشروع بأمور  للمهتم�ن تقدم تقار�ر عن عبارة و�� املالية القوائم هو محاس�ي نظام ألي ال��ائي املنتج إن

 ". املشروع خارج أو داخل �انوا

 املالية القوائم إعداد شروط :ثانيا

 وذات مفيدة تجعلها ال�ي النوعية ا�خصائص ذات املعلومات توف�� يجب املالية القوائم وتقديم إعداد عند

 املعلومات منفعة تفوق  أن يجب إذ والعائد، الت�لفة ب�ن التوفيق الاعتبار �ع�ن ألاخذ يتطلب الذي ألامر منفعة،

 : إعدادها ت�لفة

 النقدية الوحدة باستخدام ، املالية السنة إقفال تار�خ من اشهر ستة أقصاه أجل �� تضبط املالية القوائم *

 . الوطنية

 بصفة التالية املعلومات تظهر وأن وا�حة بصورة معروف ي�ون  أن بد ال القوائم م�ونات من عنصر �ل  -

 : دقيقة

 املالية؛ القوائم تقدم ال�ي للوحدة التجاري  ال�جل رقم التجاري، الاسم الاجتماعية، التسمية *

 ؛ )إدماجية حسابات مجمعة، حسابات فردية، حسابات (  املالية القوائم طبيعة *

 ؛ إلاقفال تار�خ *

 . التقر�ب ومستوى  املستعملة العملة *

 : ذكرها يجب الوحدة ع�� بالتعرف �سمح أخرى  معلومات توجد كما  -

 ؛ ف��ا املتواجدة والدول  النشاط م�ان القانو�ي، الش�ل الاجتما��، املقر عنوان *

 املنجزة؛ العمليات وطبيعة ألاساسية ألا�شطة *

 ؛ الوحدة ��ا املرتبطة املجموعة إسم باألخص و ألام الشركة إسم *

 ؛ الف��ة خالل للمستخدم�ن املتوسط العدد *

 ؛ وحدة ألف إ�� املبالغ تقر�ب و�مكن الوطنية، بالعملة إجبار�ا تمسك املالية القوائم *

 من عنصر �ل أن حيث السابقة، الف��ة مع املقارنة راءإج من تمكن معلومات تقدم املالية القوائم *

 الف��ة بمبالغ خاص العمود ع�� يحتوي  ا�خز�نة تدفقات وجدول  النتائج حسابات وجدول  نية�اامل� عناصر

 1 املحاس�ي املخطط �� موجودا يكن لم الذي ألامر وهو السابقة

 

 

 

 
                                                           

  مذكرة ،المالیة القوائم من التضخم أثر معالجة في الدولیة المعاییر وفق المحاسبي المالي النظام تطبیق دور بدوي، الیاس  1
 39-38،ص: 2010-2009بسكرة، منشورة، غیر ماجیستر،
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 : وأهمي��ا املالية القوائم خصائص : الثا�ي املطلب

 املالية القوائم خصائص :أوال

 : �� املالية للقوائم النوعية ا�خصائص تتمثل

 : للفهم  القابلية - 1

 من معقول  مستوى  لد��م أن �اضإف� مع املالية القوائم راءق قبل من مباشر �ش�ل فهمها إم�انية بذلك و�قصد

 . واملحاسبة الاقتصادية والنشاطات ألاعمال مجال �� الثقافة

 :  املالئمة -2

 ألاحداث تقييم �� ومساعد��م املالية القوائم خالل من رارات الق إتخاذ �� تفيد عندما مالئمة املعلومات وت�ون 

 . مستقبلية أم حاضرة أم ماضية �انت سواء املنشأة �� املتعلقة

 : للمقارنة  القابلية - 3

 املاليـة القـوائم ع�ـ� باالعتمـاد املختلفـة املقارنات راءإج ع�� قادر�ن املالية القوائم مستخدمي جعل بذلك و�قصد

 وكـذلك الاقتصـادية لألحـداث املـا�� ألاثـر وعـرض القيـاس عمليـة �ـ� ثابتـة أسـس ع�ـ� الاعتمـاد خـالل مـن وذلـك

 تلـك �ـ� التغ�ـ� أثـر عـن وإلافصـاح املاليـة القـوائم واعـداد القيـاس �ـ� املسـتخدمة املحاسبة سياسات عن إلافصاح

 1السابقة �اتللف� املقارنة املالية القوائم واظهار السياسات

 :املوثوقية - 4

 باألح�ام تتأثر  وال تح�� أي عن �عيدة تمثلھ أن ��ا يجدر ملا بصدق ممثلة املالية املعلومات ت�ون  أن و�ع�ي

 :التالية الفرعية الصفات املوثوقية صفة وتتضمن إعدادها، ع�� للقائم�ن ال�خصية

 �ـ� حـدثت ال�ـي املاليـة وألاحـداث للعمليـات بصـدق ممثلـة املاليـة املعلومـات ت�ـون  بحيـث :الصـادق التمثيـل -

 املالية؛ بالقوائم ع��ا التعب�� يتم وال�ي املؤسسة،

 توجـد فـال القـانو�ي، �شـ�لها الاكتفـاء ولـيس وحقيق��ـا بجوهرهـا الاهتمـام يـتم أن فيجـب :الشـ�ل فـوق  ا�جـوهر -

 للواقـع ممثلـة غ�ـ� الوقـت ذات �ـ� ولك��ـا القانونيـة العـرض نمـاذج مـع القـانو�ي شـ�لها يتطـابق معلومـات مـن فائـدة

Fا�حقيقة  عن �عيدة

2 

 العام لالستخدام معدة املالية القوائم تتضم��ا ال�ي املعلومات وت�ون  ال�خ�ىي التح�� عن البعد و�ع�ي :ا�حياد -

 املستخدم�ن؛ من معينة جهة إهتمامات تحقيق �غرض وليس

 

 

 

                                                           
 274،ص:2011ردن، األ للنشر، الثقافة دار ،ومعاییرھا الدولیة المحاسبة حمدان، مأمون القاضي، حسین  1
 40-39:،ص السابق المرجع ،نفس البدوي إلیاس  2
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 راءإلج الضرور�ة ألاح�ام إتخاذ �� ا�حذر من درجة وجود ا�خاصية هذه �ع�ي : وا�حيطة ا�حذر  -

 مبالغة، ودون  معقول  بقدر ت�ون  أن يجب ا�حذر ممارسة أن إال التأكد، عدم حاالت ظل �� املطلو�ة راتالتقدي

 إ�� والتحفظ ا�حذر �� املبالغة تؤدي حيث ف��ا، مبالغ مخصصات أو سر�ة إحتياطات بت�و�ن �سمح ال بحيث

 . املوثوقية خاصية عدم و�التا�� محايدة غ�� املالية القوائم جعل

 أو حذف �عدم منقوصة، غ�� �املة ت�ون  أن يجب املالية للقوائم املعروضة املعلومات أن و�ع�ي : الاكتمال  -

 . ألاخرى  املالية التقار�ر خالل من أو املالية القوائم خالل من ذلك �ان سواء م��ا جزء أي إلغاء

 : املالية القوائم  أهمية  -ثانيا

 : �األ�ي ت�خيصها يمكن نقاط ثالثة �� إعدادها من والغرض املالية القوائم أهمية ت��ز

 �القروض وكيفية استخدام الاموال.تقديم معلومات عن التدفقات النقدية 

 . رارالق إتخاذ �� �ساعد وسيلة ألاداء؛ تقييم �� وسيلة اتصال؛ أداة

 املؤسسة �شاط عن املحاسبية املعلومات ملستعمل ومفهومة وا�حة رسالة إليصال أداة �عت�� املالية فالقوائم

 لتوف�� وسيلة كذلك ، .. البنوك العمالء، واملوردين، املؤسسة ب�ن عالقات لر�ط وسيلة ف��ا واملستثمر�ن

 . للمؤسسة امل�ونة ألاقسام ملختلف املعلومات

 تصرفها تحت املوضوعية املوارد ستعمال إو  كفاء��ا ع�� وا�حكم إلادارة أداء لتقييم املالية القوائم �ساعد أيضا

 كيفية وكذا املؤسسة أهداف تحقيق �� التقدم ومدى للمؤسسة املا�� املركز ع�� ا�حكم �� فتستعمل ،

 . املؤسسة موارد إستخدام

 إتخاذ �� املؤسسة مع املتعامل�ن رافألاط ومختلف إلادارة �ساعد حيث رارات الق إلتخاذ وسيلة أيضا و�عت��

 تر�طها ال�ي ألاخرى  رافألاط مساعدة املستقبل �� املوارد صرف بكيفية املتعلقة رارات�الق ، الالزمةرارات الق

 1 املستقبلية العالقات توجيھ �� البنوك ، العمالء ، املوردين مثل باملؤسسة مباشرة عالقة

 أهدافها و املالية القوائم مستخدموا : الثالث املطلب

 2  املالية القوائم مستخدموا :أوال

 إلاستثمار قرارات إتخاذ �� �ساعدهم املتحقق، العائد و باملخاطرة هتمامإلا  : املستقبل�ن و ا�حالي�ن  املستثمر�ن-

 للمساهم�ن؛ بالنسبة ألار�اح توزيع ع�� املشروع قدرة تقييم و

 

 

                                                           
 06إلیاس البدوي، نفس المرجع السابق، ص:-  1
 المؤسسات في المالي التشخیص حول الوطني المؤتمر للمؤسسة، المالي األداء لتقییم كأداة المالیة القوائم تحلیل إلیاس، قصابي -  2

، 23/05/2012-22 یومي عنابة، مختار باجي جامعة ، التسییر وعلوم التجاریة والعلوم االقتصادیة العلوم كلیة ، اإلقتصادیة
 ، نسخة إلكترونیة06ص:



املعاي�� املحاسبية الدولية و عرض القوائم املالية                                         الفصل ألاول:                

 

20 
 

 أجورهم؛ دفع ع�� املؤسسة قدرة تقييم ، الر�حية و رارباالستق متعلقة معلومات تقديم : املوظفون  -

 السداد؛ ع�� القدرة و إلاستحقاق بآجال املتعلقة ملعلوماتا :الدائنون  -

 ديو��م؛ باستحقاق املتعلقة املعلومات : املوردون  -

 املؤسسة؛ رار�ةباستم املتعلقة املعلومات : العمالء -

 الدخل حصاءاتإ  الضر�بية، السياسات تحديد املؤسسة، �شاطات املوارد، توزيع : مؤسسا��ا و ا�ح�ومات -

 الوط�ي؛

 . �شاطها وتنوع املؤسسة بتطور  متعلقة معلومات : ا�جمهور -

 1املالية القوائم أهداف:ثانيا

 : إ�� املالية القوائم هذه ��دف

توف�� املعلومات ال�ي تفيد �� ترشيد القرارات الاشتمار�ة و الاشمانية مع ضرورة صياغ��ا من اجل  -1 

 تبسيطها.

 ؛ معينة زمنية لف��ة باملنشأة ا�خاصة املالية والبيانات واملعلومات ألارقام جميع عرض -2

 ؛ للمنشأة املا�� املركز عن دقيق مؤشر  إعطاء- 3

 ؛ ألاجل القص��ة أو ألاجل طو�لة سواء املنشأة عمليات نتائج  إستخدام -4

 ؛ ألارجح ا�جانب ستخدام وا بي��ما واملوازنة واملطلو�ات املوجودات �� �اتالتغ� قيمة تحديد -5

  والسائدة واملتداولة النقدية باملوجودات قيم��ا وتمثيل ما��ا�اوال� باملنشأة املوجودات عن التعب�� -6

 ديدجا� املحاس�ي املا�� النظام وفق املالية القوائم عرض : را�عال املطلب

 املا�� زكاملر  قائمة عرض 

 :فإنھ املا�� املحاس�ي النظام املتضمن 11 - 07 رقم القانون  من 33 املادة حسب :املا�� زكاملر  قائمة �عر�ف - 1

 نية�اامل� داخل وا�خصوم ألاصول  عرض و���ز ا�خصوم، وعناصر ألاصول  عناصر منفصلة بصفة نية�اامل� تحدد"

 أما سيول��ا درجة حسب ترتب ألاصول  أن حيث .ا�جار�ة � غ� والعناصر ) املتداولة(ا�جار�ة العناصر ب�ن الفصل

  "2املتداولة وغ�� املتداولة العناصر ب�ن التفرقة �� السنو�ة مبدأ إ�� باإلضافة إستحقاقي��ا درجة حسب ا�خصوم

 

 

 

                                                           
 180ھیثم محمد الزغبي، مرجع سابق ، ص: -  1
 التشخیص حول وطني ملتقى المالیة، زانیةللمی الوظیفي التحلیل منظور من االقتصادیة للمؤسسة المالي حسین،التشخیص بلعجوز -  2

  10-03ص:-،ص23/05/2012-22مساعدیة، الشریف محمد ر،یالتسی وعلوم واالجتماعیة االقتصادیة العلوم كلیة ، المالي
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 : املالية �انيةامل� وناتكم  تحليل -2

 :ألاصول  2-1

 :الاتية العناصر وتضم

 :�جار�ةا ألاصول  -2-1-1

 :الاتية ا�حاالت �� جاري  أنھ ع�� ألاصل يصنف أن يجب

 واحدة؛ مالية دورة خالل الاس��الك أو للبيع بھ الاحتفاظ أو بيعھ املتوقع من ي�ون  عندما 

 تار�خ منرا شه 12 خالل بيعھ يتم أن و�توقع قص��ة لف��ة أو املتاجرة راضألغ بھ الاحتفاظ يتم عندما 

 ؛�انيةامل�

 إستعمالھ ع�� قيود يوجد وال نقدية معادلة أو نقدي أصل ي�ون  عندما. 

 :ي�� فيما ا�جار�ة ألاصول  وتتمثل

 املخزونات؛ 

 الز�ائن؛ 

  ؛ أخرون مدينون 

 عادلها وما املوجب ا�خز�نة حسابات�F

1 

 :جار�ةا� غ�� ألاصول   2 - 1 - 2

 :��  وتتمثل ا�خاصة ضهاراألغ و�ستخدمها املؤسسة داخل املالية السنة بقا��ا يفوق  ال�ي ألاصول  ��

 ؛ ألاخرى  الثابتة والقيم املحل شهرة وتضم املعنو�ة الثابتة القيم 

 ؛ ألاخرى  الثابتة �ىي،املبا�ي،القيمار  ألا تتضمن ال�ي املادية الثابتة القيم 

 إنجازها؛ ا�جاري  التثبيتات 

 ا�جار�ة غ�� املالية وألاصول  القروض ، مماثلة وحقوق  مساهمات املساهمة، سندات تصم املالية التثبيتات 

F

2 

 :ا�خصوم 2 - 2

 :التالية العناصر وتضم

 

 

                                                           
 11-10ص:-، ص2009زائر،الج للنشر، جیطلي ،المالي المحاسبي النظام وفق العامة المحاسبة عطیة، الرحمانعبد - 1
ین، تقریر لجنة المحاسبة الدولیة، معاییر المحاسبة الدولیة، ترجمة: مجموعة طالل أبو غزالة، منشورات المجتمع العربي للمحاسبین القانونی - 2

 83، ص:2011عمان ، األردن،
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 :ا�جار�ة ا�خصوم 2-2-1

 :الاتية ا�حاالت �� جاري  أنھ ع�� ا�خصم يصنف أن يجب

 للمؤسسة؛ العادية التشغيل دورة خالل التسو�ة يتوقع عندما 

 امل�حقة، ا�حسابات املوردون، �� وتتمثل �انيةامل� تار�خ من راشه 12 خالل التسو�ة أو السداد �ستحق عندما 

 .ائبر الض

 :جار�ةا� الغ�� ا�خصوم  2 - 2 - 2

 :�� وتتمثل املؤسسة داخل املالية السنة تفوق  ال�ي و��

 املالية؛ والديون  القروض 

 واملخصصة؛ املؤجلة رائبالض 

  املتداولة؛ الغ�� الديون 

 سلفا؛ املقيدة واملنتجات املخصصات 

  :ا�خاصة والألام رؤوس   2-3

 1التقييم اعادة فرق  الاحتياطات، عالوات، املطلوب، الغ�� املال رأس املصدر، املال �أسف� وتتمثل

  : )1( رقم الش�ل خالل من SCF حسب املالية �انيةامل� نموذج يتحدد

 

  

 

 

 

 

 

                                                           
 المطبوعات دیوان الدولیة، ةبیالمحاس والمعاییر المالي المحاسبي النظام وفق المعمقة المحاسبة جمعة، هوام-  1

 264-263ص:-،ص2010،زائرالج الجامعیة،
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  SCFحسب   املالية انية امل�� : ( 01 ) رقم الدول 

 القيمة  ألاصول 

 إلاجمالية

إلاهتال�ات 

 واملؤونات

 القيمة

 الصافية

 القيمة  ا�خصوم

 إلاجمالية

 ا�جار�ة الغ�� ألاصول 

 املعنو�ة التثبيتات

 العينية التثبيتات

 مبا�ي را�ىي أ

 أخرى  عينية تثبيتات

 التنفيذ قيد تثبيتات

 مالية تثبيتات

 وحسابات خرى  مساهمات

  ��ا م�حقة دائنة

 غ�� أخرى  وأصول  قروض

 جار�ة

 املؤجلة ائبر الض أصل

 �غ� ألاصول   موعجم

 �ةا�جار 

 جار�ةا� ألاصول 

 قيد ومنتجات مخزونات

 الصنع

 و الدائنة ا�حسابات

 املماثلة الاستخدامات

 الز�ائن

 أخرون مدينون 

 والرسوم ائبر الض

 ماليــة وأصــول  توظيفــات

 جار�ة

 اخرى 

 ا�خز�نة

 جار�ةا� ألاصول  مجموع

 ا�خاصة ألاموال رؤوس   

 الصادرة مال سأر 

 املطلوب غ�� مال سأر 

 -احتياطات و عالوات

 موحدة احتياطات

 التقيم اعادة فروق

 املعادلة فرق 

 - حصة الصافية النتيجة

 املجموعة

 - ال��حيل أخرى  أموال رؤوس

 املوحدة الشركة حصة جديد من

 ألاقلية حصة

 )1( املجموع

 جار�ةا� الغ�� ا�خصوم

 مالية ديون  و قروض

 )ومخصصة مؤجلة( ائبر ض

 أخرى  جار�ة غ�� ديون 

 منتجات و مخصصات

 سلفا مقيدة

 ر�ةجاا� غ�� �خصوما جموعم

 ( 2 ) 

 �ةجار ا� ا�خصوم

 املرتبطة وا�حسابات املوردون 

   ئب ا رالض

 أخرى  ديون 

 ا�خز�نة

 )3ا�جار�ة ( ا�خصوم مجموع
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  مجموع ا�خصوم    مجموع الاصول 

 . 265 :ص املرجع السابق، نفس جمعة، هوام ع�� باإلعتماد الطالب إعداد من :املصدر

 الدخل( النتائج حسابات دول  عرض( 

 معينة، محاسبية دورة خالل املؤسسة أعمال نتيجة يب�ن تقر�ر عن عبارة هو :"النتائج حسابات  دول  �عر�ف  1

 للف��ة صافية نتيجة بي��ما الفرق  ي�ون  حيث الف��ة خالل املؤسسة طرف من املحققة والنواتج ألاعباء و�تضمن

P30F النتيجة = املصار�ف - رادإلاي ، خسارة أو ر�ح إما ت�ون  ال�ي

1
P." 

 �انت إذا الصافية النتيجة لت��ز ا�حالية املالية السنة خالل املؤسسة راداتوالاي لألعباء ت�خيص بيان هو "

 السابق ألاداء تقييم من والدائن�ن املستثمر�ن �ل الدخل قائمة �� املوجودة املعلومات تمكن خسارة، أو مكسبا

 : فتساعد للمنشاة

 ؛ للمؤسسة الاقتصادية القيمة تقدير : املستثمر�ن 

 باملؤسسة حقوقهم إس��داد إحتمال تحديد : الدائن�ن". P31F

2 

 :ماي�� ع�� الطبيعة حسب الدخل قائمة وتحتوي 

 التنفيذ وقيد املصنعة املنتجات مخزونات �غ�� منھ مطروح ألاعمال رقم عن عبارة هو املالية السنة إنتاج 

 الاستغالل؛ واعانات املثبت والانتاج

 ا�خارجية ا�خدمات إل��ا مضاف املس��لكة املش��يات عن عبارة وهو املالية السنة اس��الك 

 ؛ الألخرى  وإلاس��ال�ات

 املالية؛ السنة واس��الك انتاج ب�ن الفرق  وهو لالستغالل املضافة القيمة 

 املدفوعة؛ والرسوم رائب،والض املستخدم�ن أعباء مجموع وهو الاستغالل من الاجما�� الفائض 

 ألاخرى  العمليات منتجات اليھ مضاف الاستغالل من إلاجما�� الفائض عن عبارة و�� العملياتية النتيجة 

 وإلاهتال�ات واملخصصات ألاخرى  العملياتية ألاعباء م��ا مطروح واملؤونات القيمة خسائر عن واستئناف

 واملؤونات؛

 املالية؛ وألاعباء املنتوجات ب�ن الفرق  عن عبارة و�� املالية النتيجة 

 العادية؛ ألا�شطة ومنتجات أعباء ب�ن الفرق  عن عبارة و�� العادية لأل�شطة الصافية النتيجة 

 وألاعباء؛ للمنتجات عادية الغ�� العناصر ب�ن الفرق  و�� عادية الغ�� النتيجة 

 أهميتــــــــــــھ:   

 �سمح بقياس مراقبة القدرة التجار�ة للمؤسسة  - 

                                                           
 45إلیاس بدوي، مرجع سابق،ص: - 1
 العلوم كلیة منشورة،تداعیات وأفاق تطبیقها على اإلقتصاد الوطني، ماجستیر غیر  IAS/IFRS  سعاد، معاییر المحاسبة الدولیة وردة - 2

 167، ص:البواقي ام جامعة إقتصادي، تحلیل تخصص التسیر، وعلوم والتجاریة اإلقتصادیة
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 �عت�� املحلل ملؤشر مهم سواء لعمل املؤسسة أو للمنافسة -

 �ستعمل كأساس للتقديرات املستقبلية �� حالة إستعمال التعب�� إلاقتصادي -

 1 عادية والغ�� العادية لأل�شطة الصافية النتيجة ب�ن الفرق  و�� الصافية النتيجة

 الطبيعة حسب )الدخل ( النتائج حسابات :)2رقم( ا�جدول 

 املبالغ البيان

 امل�حقة واملنتوجات املبيعات

 املخزون من املنتقص أو املخزن  إلانتاج

 املثبت إلانتاج

 الاستغالل إعانات

 

  املالية السنة إنتاج-1

 املس��لكة املش��يات

 ألاخرى  وإلاس��ال�ات ا�خارجية ا�خدمات

 

  املالية السنة إس��ال�ات -2

  )2-1( لإلستغالل املضافة القيمة -3

 املستخدم�ن أعباء

 املماثلة واملدفوعات الرسوم و ائب الضر

 

  إلاستغالل فائض إجما��-4

 ألاخرى  العملياتية املنتوجات

 ألاخرى  العملياتية ألاعباء

 وخسائر القيمة واملؤونات لإلهتال�ات املخصصات

 واملؤونات القيمة خسائر ع�� إس��جاع

 

  العملياتية النتيجة-5

 املالية املنتوجات

 املالية ألاعباء

 

  املالية النتيجة-6

  )6+5ائب( الضر قبل العادية النتيجة-7

 
                                                           

 .259،ص:2010األردن، ، الحامد دار األولى، الطبعة ، المالیة المحاسبة ومبادىء أسس واخرون، التكریني یحي إسماعیل - 1
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 العادية النتائج عن دفعها الواجب الضرائب

 العادية النتائج عن املؤجلة(�غ��ات) الضرائب

 

  العادية ألا�شطة منتوجات مجموع

  العادية ألا�شطة أعباء مجموع

  العادية لأل�شطة الصافية النتيجة -8

 - منتوجات - عادية غ�� عناصر

 - أعباء - عادية غ�� عناصر

 

  العادية غ�� النتيجة -9

  املالية السنة نتيجة صا�� -10

 .املرجع نفس محمد، غزاوي  ع�� باإلعتماد الطالب إعداد من :املصدر

 

 وا�حجم، النشاط حيث من مؤسسة �ل خصوصيات حسب وذلك الوظيفة حسب الدخل قائمة  وتحتوي 

 :ي�� كما وهذا الوظيفة حسب ألاعباء تصنيف �� وصور  طرق  عدة نجد أن يمكن بحيث

 املبيعات؛ وت�لفة ألاعمال رقم ب�ن الفرق  عن عبارة وهو إلاجما�� الر�ح هامش 

 إلادار�ة؛ وألاعباء عملياتية أخرى  منتجات ب�ن الفرق  عن عبارة و�� العملياتية النتيجة 

 مالية أعباء و وإلاهتال�ات ومخصصات املستخدم�ن مصار�ف عن عبارة و�� الضر�بة قبل العادية النتيجة 

 ؛ املالية املنتوجات م��ا مطروح

 الغ�� املنتجات إل��ا مضاف العادية لأل�شطة الصافية النتيجة و�� املالية للسنة الصافية النتيجة

 1.العادية غ�� ألاعباء م��ا مطروح عادية

 

 
 
 

                                                           
، 29الرسمیة للجمھوریة الجزائریة، عرض الكشوف المالیة، قرار یحدد قواعد التقییم والمحاسبة ومحتوى الكشوف المالیة، العدد  الجریدة - 1

 .25-24ص:-، ص2009مارس 25الصادر في تاریخ 
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 الوظيفة حسب )الدخل( النتائج حسابات :)3( رقم ا�جدول 

 Nالسنة  البيان

 ألاعمال رقم

 املبيعات �لفة

 

  إلاجما�� الر�ح هامش-1

 ألاخرى  العملياتية املنتوجات

 التجار�ة الت�اليف

 إلادار�ة ألاعباء

 ألاخرى  العملياتية ألاعباء

 واملؤونات القيمة خسائر عن إلاس��جاعات

 

  العملياتية النتيجة-2

 املالية املنتوجات

 املالية ألاعباء

 

  املالية النتيجة

  رائبالض قبل العادية النتيجة -3

 العادية النتائج عن دفعها الواجب ائبر الض

 العادية النتائج عن )ات� �غ�( املؤجلة ئب ار الض

 

  العادية لأل�شطة الصافية النتيجة- 4

 . منتوجات - عادية غ�� عناصر

 . أعباء - عادية غ�� عناصر

 

  العادية غ��  النتيجة- 5

  املالية السنة نتيجة صا��- 6

 .سابق جع ،مر محمد اوي ز الغ ع�� باإلعتماد الطالب إعداد من :املصدر
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   النقدية التدفقات قائمة عرض 

 تـم كمـا املـا�� املحاسـ�ي النظـام �ـ� الاجبار�ـة و جـدا الهامـة القـوائم مـن: النقديـة التـدفقات قائمـة �عر�ـف -1

 املـا��، للتحليـل ألاسا�ـىي ا�حجـر ف�ـي "النقديـة التـدفقات قائمـة (" IAS7 ) الـدو�� املحاسـ�ي املعيـار تخصـيص

 النقديـة واملـدفوعات املتحصـالت �ـل عـن املاليـة القـوائم ملسـتعم�� مالئمـة معلومـات تـوف�� هـو م��ـا والغـرض

 والر�حيـة السـيولة بـ�ن مـدروس تـوازن  لتحقيـق �سـ�� أن دائمـا عل��ـا فاملؤسسـة زمنيـة، ف�ـ�ة خـالل للمؤسسـة

 . املؤسسة �� متعارض�ن هدف�ن باعتبارها

 بمثابـة و�ـ� السـنة، ��ايـة عـادة �ـ� معينـة زمنيـة �حظـة �ـ� للمؤسسـة النقدي املركز تحديد من تمكن القائمة هذه

 التمو�ليــة الســتغاللية، بالعمليــات القيــام أثنــاء م��ــا والصــادرة للمؤسســة الــواردة النقديــة للتــدفقات رصــيد

 1  معينة محاسبية دورة خالل املؤسسة �� سماليةرأوال

الا�شـــــطة  قائمـــــة تحـــــدد مصـــــادر النقديـــــة املتحصـــــلة خـــــالل الســـــنة وامـــــاكن انقاذهـــــا وتنقســـــم ا�ـــــ� �ـــــ� : �ســـــاطة

 التمو�لية.، الاستثمار�ة ، التشغيلية 

  ا�خز�نة تدفقات دول  وناتكم   2

 : �� وتتمثل مصادر ثالث من يت�ون 

 :التشغيلية النشاطات من النقدية التدفقات  2-1

 والتمو�ـل لإلسـتثمار تنت�ـي ال وال�ـي ، للمؤسسـة مـداخيل تولـد ال�ـي ألا�شـطة تلـك التشـغيلية باأل�شـطة يقصـد

 الاستغالل تحصيالت فرق  �� التدفقات هذه وتتمثل للمؤسسة، ألاساسية النشاطات من التدفقات هذه وتتش�ل

 والتدفقات ، سالبة مالية وتدفقات موجبة مالية تدفقات إ�� املؤسسة �شاطات ي��جم والذي الاستغالل ونفقات

 2:الاتية وا�خارجية الداخلية النقدية العمليات تتضمن التشغيلية ألا�شطة من النقدية

 : أمثل��ا ومن :التشغيلية النشاطات من الداخلية النقدية التدفقات  2-1-1

 القبض؛ راقأو  و املدني�ن العمالء من متحصالت 

 املدفوعة؛ الفوائد من متحصالت 

 السندات؛ و �األسهم املالية راق ألاو �� إلاستثمار عوائد من حصالت 

 املضار�ة؛ بقصد ��ا املحتفظ العقود من متحصالت 

 املش��يات؛ مردودات من الناتج و املوردين من املعاد املال من نقدية متحصالت 

                                                           
 49-48ص:-صإلیاس بدوي، مرجع سابق، - 1
)، بحث مقدم إستعماال لمتطلبات الحصول 07للمعیار المحاسبي الدولي رقم ( سوزان عطاد، العالقة بین التدفقات النقدیة وعوائد األسھم وفقا - 2

 . 66-65ص :-، ص2006على درجة الماجستیر في المحاسبة والتمویل، كلیة التجارة، الجامعة اإلسالمیة منشور،غزة ، فلسطین،
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 تأم�ن ملشروع نقدية تحصالت. 

 
 التشغيلية النشاطات من ية ا�خار النقدية التدفقات   2 - 1 - 2

   :أمثلها من و

 بضائع؛ أو خام مواد راءش من مدفوعات 

 الدفع؛ راقأو  و الدائنون  العمالء لسداد مدفوعات 

 ألاجور؛ و املوظف�ن رواتب  مدفوعات 

 ؛راماتالغ و الرسوم و رائب�الض ل�ح�ومة نقدية  مدفوعات 

 الدخل؛ ضر�بة سداد و القروض فوائد أخرى  مدفوعات 

 الاتجار و للتعامل ��ا محتفظ لعقود النقدية املدفوعات. 

 و الداخليـة النقديـة التـدفقات بـ�ن الفـرق  راءبـإج ذلـك التشـغيلية النقديـة التـدفقات صـا�� ع�ـ� ل�حصـول  و

 1ا�خار��.

  إلاستثمار�ة ألا�شطة من النقدية التدفقات   2 - 2

 و الثابتة ألاصول  بيع وراء ش من املؤسسة ��ا تقوم ال�ي إلاستثمار�ة النشاطات من الناتجة النقدية التدفقات ��

 النقديـة التـدفقات النـوع هـذا �شـمل ،و للمؤسسـات السـندات و ألاسـهم ملكيـة و الـديون  �ـ�رات  إلاسـتثما كـذلك

 .املؤسسة �ستخدمها ال�ي إلانتاجية ألاصول  بيع أو بحيازة املرتبطة

 :ا�خارجية و الداخلية النقدية العمليات إلاستثمار�ة ألا�شطة من النقدية التدفقات تتضمن و

 : �� تتمثل و:  2 الداخلية إلاستثمار�ة النقدية التدفقات 2-2-1

 املبا�ي ،را�ىي ألا مثل إلانتاجية ألاصول  بيع من املؤسسة عل��ا تحصل ال�ي املتحصالت 

 ا�خام؛ املواد ، ،املعدات

 طو�لة السندات و ألاسهم �� ألاجل طو�لة راتإلاستثما بيع من املؤسسة عل��ا ال�ي النقدية املتحصالت 

 املؤسسة؛ قبل من اململوكة راتالعقا و ألاجل

 املالية؛ املؤسسات غ�� أخرى  راف ألط املقدمة القروض و فور�ة املستحقات سداد من النقدية املتحصالت 

 ا�خيار عقود و آلاجلة العقود و املستقبلية للعقود النقدية املتحصالت. 

 

 

 

                                                           
 169وردة سعاد، مرجع سابق، ص : - 1
 .156، ص:2006، تحلیل القوائم المالیة األغراص واإلستعمار، المكتب الجامعي الحدیث ، اإلسكندریة ،  كمال الدین الدهراوي - 2
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 يةجا�خار  ستثمار�ةإلا  النقدية التدفقات   2 - 2 - 2

  : �� تتمثل و

 طو�لة ألاصول  و امللموسة غ�� ألاصول  و املعدات و املصا�ع و املمتل�ات ع�� ل�حصول  النقدية املدفوعات 

 الثابتة؛ ألاصول  تصنيع أجل من املؤسسة تتحملها نفقة أي و ألاخرى  ألاجل

 ؛ ألاجل طو�لة راتإستتثما ع�� ا�حصول  أجل من تدفع ال�ي النقدية املدفوعات 

 آلاجلة العقود و املستقبلية للعقود النقدية املدفوعات. 

 التمو�لية النشطات من النقدية التدفقات  2-3

 و امللكية، حقوق  م�ونات و حجم �� �ات�غ� ع��ا ينتج ال�ي ألا�شطة بمعيار وارد هو كما التمو��� بالنشاط يقصد

 إصـدار أو قـروض مـن سـواء لألصـول   التمو�ـل مـوارد ع�ـ� با�حصـول  املتعلـق النشـاط هـو و باملؤسسـة �اضإلاق�ـ

 :ي�� فيما تتمثل و أسهم،

 ؛ ألاخرى  امللكية الص�وك أو ألاسهم إصدار من الناشئة النقدية املقبوضات 

 املؤسسة؛ أسهم إس��داد و لإلقتناء للمالك النقدية املدفوعات 

 السندات؛ و الدفع راقأو  و القروض و املديونية ص�وك إصدار من النقدية املقبوضات 

 املق��ضة؛ للمبالغ النقدية السندات 

 التمو���، التأخ�� �عقود املتعلق و القائم �امإلال� لتخفيض املستأجر يدفعها ال�ي النقدية املدفوعات 

 1 .ألار�اح توزيعات سداد 

  

 - ا�خز�نة تدفقات دول  إعداد طرق    3

 :هما و بطر�قت�ن يتم و

 

 

 

 

 
 

                                                           
 157، ص : السابق المرجع نفس ،هراويالد الدین كمال - 1
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 املباشرة الطر�قة   3-1

 خـروج و لـدخول  الرئيسـية ءزاألاجـ تقـديم ع�ـ� ترتكـز زائـري ا�ج املشـرع ��ـا أو�ـىى ال�ـي املباشـرة الطر�قـة إن

 يـتم و صـا��، ل�خز�نـة تـدفق ع�ـ� ا�حصـول  قصـد  "ئـب ار الضـ املـوردين، الز�ـائن،" إلاجماليـة النقديـة التـدفقات

 1 .املعنية للف��ة الضر�بة قبل النتيجة مع الصا�� التدفق هذا مقارنة و تقر�ب

 )املباشرة الطر�قة( النقدية التدفقات دول  :)4رقم( جدول ا�

 N-1 السنة N السنة مالحظة البيان

 .الاستغالل أ�شطة من املتأتية ا�خز�نة تدفقات

 .الز�ائن من املقبوضة تحصيالت

 .واملستخدم�ن للموردين املدفوعة املبالغ

 .املدفوعة املالية واملصار�ف الفوائد

 .املدفوعة النتائج ع�� ائبر الض

   

    )الاستثنائية( العادية غ�� العناصر قبل ا�خز�نة تدفقات

    العادية غ�� بالعناصر املرتبطة ا�خز�نة تدفقات

    )أ(الاستغالل أ�شطة من املتأتية ا�خز�نة تدفقات صا��

 .الاستثمار أ�شطة من املتأتية ا�خز�نة تدفقات

 .ومعنو�ة مادية ثابتة قيم �حيازة �سديدات

 .واملعنو�ة املادية الثابتة للقيم التنازل  عمليات عن التحصيالت

 .مالية ثابتة قيم �حيازة �سديدات

 .املالية الثابتة للقيم التنازل  عمليات عن التحصيالت

 .املالية التوظيفات من املحصلة الفوائد

 .املستلمة النتائج ح�ى املقبوضة والاقساط ا�حصص

   

    الاستثمار أ�شطة من تيةأاملت ا�خز�نة تدفقات صا��

 .التمو�ل أ�شطة من تيةأاملت ا�خز�نة تدفقات

 .ألاسهم إصدار عن الناتجة التحصيالت

 .��ا القيام تم ال�ي التوزيعات من وغ��ها ر�احألا  حصص

   

 
                                                           

د التقییم و المحاسبة الجریدة الرسمیة للجمھوریة الجزائریة، عرض الكشوف المالیة الفصل الرابع "جدول سیولة الخزینة"، قرار یحدد قواع - 1
 .27-26ص :-، ص 2009مارس  25، الصادر في تاریخ 19ومحتوى الكشوف المالیة، العدد
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    .القروض من تيةأاملت التحصيالت

    )ج ( التمو�ل ا�شطة من تيةأاملت ا�خز�نة تدفقات صا��

 وشبھ السيوالت ع�� الصرف سعر �غ��ات ث��اتأت

 السيوالت

   

    )ج+ب+أ( للف��ة ا�خز�نة �غ��

    املالية السنة افتتاح عند ومعدال��ا ا�خز�نة

    املالية السنة اقفال عند معدال��ا و ا�خز�نة

    الف��ة خالل ا�خز�نة �غ��

    املحاسبة النتيجة مع املقارنة

 . 52 :ص سابق، عج مر بدوي، الياس ع�� باإلعتماد الطالب إعداد من :املصدر

 مباشرة الغ�� الطر�قة  3-2

 ت�حيح ع�� ترتكز زائري ا�ج املشرع قبل من املحدد ا�خز�نة تدفقات جدول  تقديم �� مباشرة الغ�� الطر�قة إن

 ، إلاهتال�ات و" ا�خز�نة �� التأث�� دون  املعامالت آثار با�حسبان ألاخذ مع املالية للسنة الصافية النتيجة �سو�ة و

 ". 1 املوردين �ات�غ� ،املخزونات، الز�ائن �ات�غ�

 )املباشرة غ�� الطر�قة( النقدية التدفقات دول ج ): 5(رقم جدول ا�

 N-1السنة املالية  Nالسنة املالية  املالحظة البيان

 الاستغالل ا�شطة من تيةأاملت ا�خز�نة تدفقات

 املالية السنة نتيجة يــصاف

 : ل ) �سو�ات ( ت�حيحات

 .واملؤونات إلاهتال�ات *

 .املؤجلة ئباالضر  �غ�� *

 .املخزونات �غ�� *

 ألاخرى  ا�حقوق  وحسابات الز�ائن �غ�� *

 الاخرى  والديون  املوردين �غ�� *

 رائبالض من الصافية التنازل  قيمة �� ز�ادة أو نقص *

   

 

                                                           
اني، العدد حسن أحمد دحدوح، دراسة تحلیلیة للمحتوى المعلوماتي لقائمة التدفقات النقدیة، مجلة جامعة العلوم اإلقتصادیة والقانونیة ، المجد الث - 1

 .217-215ص :-، ص2008الثاني ، دمشق ، 
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 )أ ( النشاط عن الناجمة ا�خز�نة تدفقات

 الاستثمار عمليات من املتأتية ا�خز�نة تدفقات

 .ثابتة قيم �حيازة �سديدات

 .الثابتة قيم عنال التنازل  عمليات عن التحصيالت

 )التجميع( الادماج محيط �غ��ات تأث��

   

 )ب( الاستثمار �عمليات املرتبطة ا�خز�نة تدفقات

 التمو�ل عمليات من املتأتية ا�خز�نة تدفقات

   

 للمساهم�ن املدفوعة ا�حصص

 النقدي املال رأس  ز�ادة

 القروض إصدار

 القروض �سديد

   

    )ج( التمو�ل �عمليات املرتبطة ا�خز�نة تدفقات

    )ج+ب+أ( للف��ة ا�خز�نة �غ��

 املالية السنة افتتاح عند ومعدال��ا ا�خز�نة

 املالية السنة اقفال عند ومعدال��ا ا�خز�نة

 ألاجنبية العمالت سعر التغ��ات تأث��

   

    الف��ة خالل ا�خز�نة �غ��

 . 53 :ص سابق، ع مر بدوي، الياس ع�� باإلعتماد الطالب إعداد من :املصدر

 ا�خاصة ألاموال(   امللكية حقوق  �� التغ�� قائمة عرض( 

 - :امللكية حقوق  �� التغ�� قائمة �عر�ف - 1

) IAS 1( املعيار جعل بينما ا�خاصة، ألاموال تطو�ر يب�ن جدول  املالحق ضمن تقدم �انت املؤسسات معظم "

 العناصر �ل ع�� املنجزة ت ا� التغ� تحليل خاللها من يتم املالية، القوائم ضمن مستقلة وحدة الوثيقة هذه

 تم وقد ا�حديثة، املالية القوائم من امللكية حقوق  ت�ا�غ� قائمة �عت�� ، الف��ة خالل ا�خاصة لألموال امل�ونة

 . ا�خاصة ألاموال رؤوس ع�� رأتط ال�ي ا�حر�ات لتوضيح استحدا��ا

 : ب املرتبطة با�حر�ات واملتعلقة جها ار اد الواجب املعلومات تقدم ا�خاصة ألاموال ات� �غ�  قائمة -

 الصافية؛ النتيجة 

 ؛ ا�خاصة ألاموال ضمن امل�جلة وا�خسائر ألار�اح وألاعباء، النواتج عناصر �ل 
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 ��ا�خاصة. ألاموال من عنصر �ل ع�� ألاخطاء وت�حيح الطرق  ت ا� �غ� تأث 

 

 ؛ السابقة العناصر مجموع تناسب وال�ي للف��ة إلاجمالية النتيجة

 ؛ ا�خاصة ألاموال ونقصان بز�ادة ا�خاصة العمليات

 1." الف��ة خالل املقررة واملخصصات النتيجة توزيع

  امللكية حقوق  �� التغ�� قائمة زايام -  2 

 : الاتية املزايا القائمة هذه وتحقق

 ؛ أخرى  تفصيالت وأي و�نودها امللكية حقوق  مقدار ع�� التعرف 

 الف��ة؛ خالل امللكية �حقوق  تحدث ال�ي �اتالتغ� ع�� التعرف 

 وا�خسائر امل�اسب" :مثل امللكية حقوق  �� مباشرة ��ا �افإلاع� تم ال�ي وا�خسائر امل�اسب بنود ع�� التعرف 

 2."للبيع املتاحة راتالاستثما ببيع املتعلقة

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
 .54إلیاس البدوي ، مرجع سابق ، ص:- 1
 .30خالد جمال الجعارات، مرجع سابق ، ص: - 2
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 ا�خاصة ألاموال �غ�� جدول   ):6ا�جدولرقم (

رأسمال  املالحظة البيان

 الشركة

عالوة 

 إلاصدار

 فارق 

 التقييم

فارق 

إعادة 

 التقييم

إلاحتياجات 

 والنتيجة

       N-2 د�سم�� 31 �� الرصيد

 املحاسبية الطر�قة �� ات� التغ�

 الهامة ألاخطاء ت�حيح

 التثبيتات تقييم إعادة

 ا�حسابات �� مدرجة غ�� وا�خسائر ألار�اح

 النتائج حسابات ��

 املدفوعة ا�حصص

 رأسمال ز�ادة

 املالية السنة نتيجة يــصاف

      

       N-1 د�سم�� 31 �� الرصيد

 املحاسبية الطر�قة �� التغ��ات

 الهامة ألاخطاء ت�حيح

 التثبيتات تقييم عادة إ

 ا�حسابات �� مدرجة غ�� وا�خسائر ألار�اح

 النتائج حسابات ��

 املدفوعة ا�حصص

 رأسمال   ز�ادة

 املالية السنة نتيجة صا��

      

       Nد�سم��  31 �� الرصيد

 55 :ص سابق، عج مر بدوي، الياس ع�� باإلعتماد الطالب إعداد من :املصدر
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 خالصة الفصل: 

�عت�ــــ� املعــــاي�� املحاســــبية الدوليــــة �ــــ� نــــاتج إلاقتصــــاد العائــــد �ــــ� مجــــال املــــال وألاعمــــال ، حيــــث أصــــبح ألاســــاس 

أعمالهــا املحاســبية الناتجــة عــن العمليــات وألاحــداث املاليــة ع�ــ�  وإلاطــار الــذي تمــارس فيــھ املنشــأة إلاقتصــادية

املركــز املـــا�� للمؤسســـة ونتـــائج أعمالهـــا ولقـــد تـــم إصـــدار هــذه املعـــاي�� مـــن قبـــل هيـــآت متخصصـــة وال�ـــي تضـــم �ـــ� 

صفوفها ممثل�ن الهيآت املحاسبية املهنية وا�خ�ـ�اء ، وقـد شـملت هـذه ألاخ�ـ�ة مجـاالت محاسـبية عديـدة تخـص 

د وعرض القوائم املالية �ش�ل يتالءم مع متطلبات مستعم�� القوائم املالية ع�ـ� الصـعيد الـوط�ي والـدو�� إعدا

 مع توف�� معلومات ذات شمولية وشفافية وذات جودة عالية �ساعد �� بناء قرارات سليمة 

�عتمــــد عل��ــــا �ــــل  ومــــن خــــالل هــــذا الفصــــل إستخلصــــنا أن املعــــاي�� املحاســــبية الدوليــــة رك�ــــ�ة مــــن الر�ــــائز ال�ــــي-

 املؤسسات وال يمكن إلاستغناء ع��ا ، ويعتمد ع�� املهنيون �� جميع الدول.

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 :الثا�ي الفصل

 .ا�جديد املا�� املحاس�ي النظام باستخدام املالية القوائم تحليل
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 :الفصل تمهيد

 بـات ا�حقيقـي واملـا�� الاسـتثمار وجـذب ��ـجيع ع�ـ� وعمـال ا�جزائـري، الاقتصـاد �شـهدها ال�ـي التطـورات ضـوء �ـ�

 أش�الها ب�افة للمؤسسات موحدة محاسبية ومفاهيم وقواعد، أسس توف�� الضروري  من

النظـام  ا�جزائر�ـة املؤسسـات تنـت�ج أن الضـروري  مـن أصـبح لهـذا و�شـاطا��ا، أحجامهـا ومختلـف القانونيـة،

باملؤسســات  الوصــول  أجــل مــن وهــذا الدوليــة، املحاســبية املعــاي�� مــع يتوافــق الــذي ا�جديــد املــا�� املحاسـ�ي

 أن ال�ـي يمكـن املعلومـات ع�ـ� تـام وافصـاح شفافية، ب�ل املالية القوائم وتحليل إعداد، إ�� ا�جزائر�ة الاقتصادية

 قـوائم إلعـداد الانطـالق الرسـ�ي �ـ�  2010 بدايـة و�عت�ـ� القـرارات بنـاء �ـ� املاليـة القـوائم مسـتخدمي م��ـا �سـتفيد

 تحقيـق إ�ـ� ��ـدف والـذي املـا�� ا�جديـد، املحاسـ�ي بالنظـام ا�خـاص القـانون  عل��ـا نـص ال�ـي املحاسـبة مبـادئ وفـق

 .دوليا املالية للقوائم موحدة قراءة

 :ي�� ما إ�� املبحث هذا �� التطرق  وسيتم

 الوط�ي؛ املحاس�ي املخطط ماهية  :ألاول  املبحث 

 ا�جديد؛ املا�� املحاس�ي النظام ماهية  :الثا�ي املبحث 

 املالية القوائم تحليل  :الثالث املبحث. 
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 الوط�ي املحاس�ي املخطط وتحليل دراسة :ألاول  بحثامل

 سـاري  بقـي والـذي ، 1957 لعـام ( PCG ) العـام الفر��ـ�ي املحاسـ�ي بـاملخطط ا�جزائـر اسـتعانت الاسـتقالل، �عـد

 ،" 1975 أفر�ـل29 " أمـر بموجـب (PCN )الـوط�ي املحاسـ�ي املخطـط تطبيـق تـار�خ ،" 1976 " عـام ح�ـى املفعـول 

 الرئي�ـ�ي يمثـل املصـدر أصـبح حيـث .آنـذاك ا�جزائـر تبنتـھ الـذي املخطـط الاقتصـاد مـع و�تكيـف يواكـب الـذي

 .صدوره منذ التغ��ات �عض إال �عرف لم الذي التشريع زائر، با�ج املحاس�ي للتشريع

 ( PCN ) الوط�ي املحاس�ي املخطط عن ملحة :ألاول   املطلب

 الوط�ي املحاس�ي للمخطط التار��� التطور  راحلم  :أوال

 ع�� الاقتصاد الك�� أهداف لتحقيق املخطط، أو املوجھ الاقتصاد معاي�� حسب الوط�ي املحاس�ي املخطط وضع

 للمعـاي�� التـار���التطـور  عـن أمـا . الـوط�ي املحاسـبة حاجـات لتلبيـة وضـع و�التـا�� وإلانتـاج، التشـغيل مسـتوى 

 : م��ا هامة استثمار�ة عدة برمج إنجاز عرفت ال�ي الف��ة �� هذا، يومنا إ�� الاستقالل منذ ا�جزائر �� املحاسبية

 . والسبعينات الستينات سنوات خالل إنتاجية برامج •

 . والتسعينات الثمانينات خالل وقاعدية اجتماعية برامج •

  1:التالية املراحل ع�� بالتوقف لنا �سمح املحاس�ي النشاط إ�� والتطرق 

 �آنـذاك ألاهـداف املاليـة وز�ـر حـدد للمحاسـبة، ألاع�ـ� للمجلـس الرسـ�ي التنصـيب بمناسـبة 1972 مـاي 5 �ـ 

 :و�� املحاس�ي الوط�ي للمخطط املسندة

 العمومية؛ واملؤسسات الشر�ات متطلبات و تتما��ى حسابات استعمال -1

 النتائج باستعمال املراقبة هذه وت�ون  ا�خاص، والقطاع العمومي القطاع بمراقبة للدولة  �سمح -2

 السنو�ة؛ النشاطات خالل من عل��ا املحصل

 املخزونات؛ تقييم �� املستمر ا�جرد اعتماد  -3

 ؛)الوسيطة( املؤقتة ا�حسابات استخدام -4

 �سـي��  كـأداة �عت�� إحصائية، أهداف بتحقيق للمؤسسة �سمح ( PCN ) الوط�ي املحاس�ي املخطط استعمال -5

 النتائج املحاسبية؛ ضوء ع�� املؤسسة �سي�� لتحس�ن الالزمة القرارات اتخاذ خاللها من �ستطيع فعالة

املؤسســات  داخــل الاقتصــادية، والتوقعــات التنظــيم �ـ� للـتحكم وسـيلة املحاسـ�ي الــوط�ي �عت�ـ� املخطــط - 6

 ؛زائر�ةا�ج

 املحاسبية؛ الوثائق إعداد �� وا�حة معاي�� إعتماد - 7

1 .تنبؤ�ة إحصائية كأداة عتمادهاإ يمكن وا�حة، داللة ذات بمعلومات الوطنية املحاسبة إمداد - 8 P1F

1 

                                                           
 .2008الجزائر، سنة  – جامعة منشورة، غیر ره، دكتوا أطروحة ،الدولیة المالي االبالغ معاییر نحو الجدید التوجھ صالح، حواس - 1
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 �قـام بإ�شـاء والـذي املحاسـبة، لتقنيـات العـا�� املجلـس إ�ـ� للمحاسـبة ألاع�ـ� املجلـس تحـول  الثمانينـات و�ـ 

 :قطاعية محاسبية مخططات أر�عة

 ؛ 1987 سنة الزرا�� القطاع •

 ؛ 1987 سنة التأمينات قطاع •

 ؛ 1988 سنة الصادر العمومية وألاشغال البناء قطاع •

 ؛ 1989 سنة الصادر السيا�� القطاع •

 . 1992 سنة الصادر البن�ي القطاع •

والوثـائق  ا�حسـابات سـ�� وقواعـد املصـط�حات شـرح ا�حسـابات، قائمـة عمومـا مخططـات ا�خمسـة هـذه تقـدم

 :ا�خاصة الشاملة

 اقتصـاد السـوق  مفهـوم دخـل حيـث تحـوال، املرحلـة هـذه خـالل زائـري  ا�ـج الاقتصـاد عـرف " 1998 - 1991  " مـن -

 مـن أج�ـ� العديـد ممـا محـدودة، مسـؤولية وذات أسـهم، ذات شـر�ات إ�ـ� تحو�لهـا وتـم املؤسسـات واسـتقاللية

 22 ا�جزائر؛ �� املحاسبة معاي�� �� بالتدخل املختصة الهيئات

�شـاط  مـع ا�حسـابات مخطـط أجـل مـن إجـراءات املاليـة وزارة مسـتوى  ع�ـ� للمحاسـبة العامـة إلادارة  اتخـذت -

 خصوصا؛ التجار�ة املؤسسات

  91/08القـانون  بـنص �لفـوا املعتمـدين واملحاسـبة ا�حسـابات محـافظي املحاسـب�ن ل�خ�ـ�اء  الـوط�ي املجلـس -

 ؛ 920/20 التنفيذي واملرسوم

  قبة؛راوامل للتفتيش العادية الطرق  �عر�ف -

 .وماليا قانونيا باملحاسبة املتعلقة التقنية املسائل حول  رأي �ل  إبداء -

و  318-96رقـم: تنفيـذي بمرسـوم " CNC " 1998 - 2004 " للمحاسـبة الـوط�ي املجلـس بإ�شـاء إجـراء اتخـاذ تـم كمـا

 :هدف�ن لھ وحدد املالية وز�ر طرف من تنصيبھ تم

 امل�ـجلة منـذ والاقتصـادية السياسـية التحـوالت الاعتبـار �عـ�ن ألاخـذ مـع الـوط�ي �ياملحاسـ املخطـط مراجعـة -

 ؛ 1998

املسـائل  حـول  الـرأي وابـداء للقطاعـات محاسـبية مخططـات تحر�ـر أجـل مـن املعـاي�� إعـداد أشـغال  متا�عـة -

 . الاقتصادي�ن املتعامل�ن طرف من املطروحة

 3: تا�ع�ن فر�سي�ن خ��اء ملجموعة املهمة أو�لت حيث الوط�ي، املحاس�ي املخطط تحديث إ��  الس�� -

                                                                                                                                                                                     
 .05حمادي نبیل ، مرجع سابق، ص: - 1
 .198حواس صالح، مرجع سابق،  - 2
 االقتصادیة، العلوم في ره ا دكتو الدولیة، التوحید أعمال ظل في للمؤسسات المحاسبي النظام إصالح أهمیة بلغیت، بنمداني  - 3

 172، 2004 ،زائرالج جامعة منشورة، غیر
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 ". CNC " للمحاسب�ن الوط�ي املجلس •

 ". CSOEC " املحاسب�ن ل�خ��اء الفر�سية املنظمة مجلس •

 ". CNCC " ا�حسابات ملحافظي الوطنية الهيئة •

 : أر�عة مراحل ع�� ال�جنة هذه أعمال توزيع ثم التنسيق، بمهمة تضطلع قيادة، �جنة الغرض لهذا املجلس ش�ل

 الوط�ي؛ املحاس�ي املخطط تطبيق حالة ��خيص :ألاو�� املرحلة  •

 جديد؛ محاس�ي نظام مشروع إعداد : الثانية املرحلة  •

 الدولية؛ املحاسبة ومعاي�� ا�جديد املحاس�ي ملخطط الت�و�ن : الثالثة املرحلة  •

 .للمحاسبة الوط�ي املجلس عمل تحس�ن ع�� املساعدة :الرا�عة املرحلة  •

 1 الوط�ي املحاس�ي املخطط ومبادئ أهداف :ثانيا

 :ي�� ما إ�� الوط�ي املحاس�ي املخطط ��دف

 . فيھ تحقق الذي الزم�ي ال��تيب وفق وحفظها املحاسبية البيانات ��جيل أي : الت�جيل ال�امل -

 الت�حيح؛ �عملية والقيام البيانات، ودقة �حة مدى مراقبة -

 الالزمـة وإلاجـراءات للوثـائق نمـاذج اختيـار مـع املحاسـ�ي املخطـط تبن��ـا خـالل مـن يتجسـد التنظـيم املؤسسـة �ـ� -

 املختلفة؛

 الضرائب؛ مص�حة طرف من املحاسبة تدقيق -

 الاقتصادية؛ للهيئات معلومات توف�� -

 ا�جزائري؛ املركزي  التخطيط متطلبات أجل من أسا��ي �ش�ل التنبؤ عملية �سهيل -

�ـ�  املؤسسـة اتجـاه �عـديل أجـل مـن تطبيقهـا القـرارات ومراقبـة باتخـاذ �سـمح ديناميكيـة، �سـي�� أداة إعـداد -

 . التسي�� لتقدير جديدة أسس وضع و�التا�� املناسب، الوقت

 2 :املبادئ اـــــأم

 املحاس�ي الوط�ي؛ املخطط بتطبيق امللزمة املؤسسة تحدد 75 - 35 ألامر من 1 املادة القانو�ي الكيان مبدأ -

 الوطنية؛ العملة استعمال ع�� 9 املادة نص النقدية العملة مبدأ -

 

 

 

                                                           
 39، ص:1999سنة  ،زائرالج الجامعیة، المطبوعات دیوان المؤسسة، في العامة المحاسبة محمد، بوتین - 1
 40ق ، ص:الساب المرجع نفس محمد، بوتین - 2
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 املحاسـبية و��ـجيل الـدفاتر بمسـك املؤسسـات تلـزم حيـث 75 - 35 ألامـر مـن 13 املـادة عليھ تنص ا�جدية مبدأ -

 �عناية؛ التدفقات

  12 – 31 �� دورة �ل إغالق تار�خ يحدد 75 - 35 ألامر من 16 املادة عليھ تنص الدورات سنو�ة مبدأ -

 امل��انية؛ عناصر �ل تقييم �� 75 - 35 ألامر من 21 و 18 املادة عليھ تنص التار�خية الت�لفة مبدأ -

 للمؤسسات �سمح بمقتضاه الذي 75 - 35 ألامر من 22 املادة عليھ تنص وا�حذر ا�حيطة مبدأ -

 املعقول؛ حدود �� وذلك ألاصول  قيم لتد�ي مؤونة بتأسيس

 القيـام بـا�جرد ضـرورة ذلـك �ـ� بمـا الـذكر السـابقة املبـادئ خـالل من استنتاجھ و�مكن الدورات استقاللية مبدأ -

 دورة؛ �ل عند السنوي 

 .التار�خية الت�لفة مبدأ خالل من استنتاجھ و�مكن ا�حساب تقسيم طرق  ثبات مبدأ -
 

 الوط�ي املحاس�ي املخطط نقائص :الثا�ي املطلب

 الوط�ي املحاس�ي للمخطط النظري  با�جانب املتعلقة النقائص :أوال

 مـن حيـث النظـري  ا�جانـب مسـتوى  ع�ـ� التقصـ�� مـن العديـد تظهـر الـوط�ي املحاسـ�ي املخطـط تقـديم طر�قـة إن

 . املرتكبة وا�حسابات املستعملة املصط�حات املفاهي�ي، إلاطار

 ��املفاهيمي التقص  F1 

 املبـادئ املحاسـبية وأيضـا املحاسـبية املعلومـة ومسـتعم�� ألاهـداف املفـاهي�ي، باإلطـار املفـاهي�ي التقصـ�� يتعلـق

 . املحاس�ي والتنسيق املحاسبية املفاهيم بتعر�ف املرتبطة

 وا�حـاالت ا�جديـدة فاملشـا�ل أخـرى  جهـة ومن جهة، من تذكر مرجعية أي و�دون  �سيط ولو مفاهي�ي إطار غياب

 هـذه أن غ�ـ� أ�حاب الاختصـاص طرف من مفسرة �انت وان الوط�ي، املحاس�ي املخطط طرف من املتوقعة غ��

 املعلومـة ومسـتعم�� ودقيـق لألهـداف وا�ـح �عر�ـف إعطـاء عـدم أن كمـا متطابقـة، حتمـا ت�ـون  ال ات التفسـ��

  .املفاهي�ي التقص�� ضمن يدرج املحاسبية
 طر�ـق عـرض عـن وإلاحصـاء الك�ـ� الاقتصـاد ملعلومـات امتيـازا  الـوط�ي املحاسـ�ي للمخطـط ا�حـا�� النطـاق �عطـي

 �سـهل حسابات النتائج جدول  إعداد فإن املثال سبيل وع�� طبيع��ا حسب املحاسبية البيانات وترتيب وتصنيف

 . ا�خ ... املضافة والقيمة ا�خام الناتج حساب

 للمعلومة املستعمل�ن من العديد احتياجات تلبية هو املحاسبة هدف الدو�� املستوى  ع�� أنھ غ��

 . ا�خ ... املالك املساهم�ن، �املستثمر�ن، املحاسبية

 : املفـاهيم مثـل لـبعض وا�ـحة ر�ـف �عـا إعطـاء يـتم ولـم وا�ـح �شـ�ل ع��ـا مع�ـ� غ�ـ� املحاسـبية املبـادئ أن كمـا

 . الت�اليف النواتج، ا�خاصة، ألاموال ا�خصوم، ألاصول،

                                                           
 .60، ص:2010سنة ، والمحاسبیة المالیة العلوم في ماستر ،جزائرال في المحاسبي اإلصالح خویلدات، فیروز - 1
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 بإحـداث مخططـات الـوط�ي املحاسـ�ي املخطـط ع�� �عديالت إجراء وعند ا�حسابات، �� مسكها شروط يدقق ولم

 . التحليلية املحاسبة واستعمال بتطو�ر ا�خاص ا�جانب كث��ا أهمل قطاعية،

 املصط�حات مستوى  ع�� التقص�� مشا�ل  F1 

 املستعملة؛ املصط�حات �عض �� والتناقصات الثغرات من العديد ووجود الدقة عدم •

 املعلومة منفعة املالية، الشفافية الصادقة، مثل بدقة معرفة غ�� للمحاسبة القاعدية املصط�حات •

 ا�خ؛ .... الاستغالل استمرار�ة التعهدات، محاسبة النسبية، ألاهمية

 : ي�� ما ا�حصر ال املثال ع�� ونذكر املحاسبية العناصر لبعض دقيقة �عار�ف �عط لم املحاس�ي املخطط •

 ؛)املستقبلية الاقتصادية الفوائد السابقة، ا�حوادث املصادر، مراقبة فكرة مرجعية مع( ألاصول  -

 ؛)املستقبلية املصادر خروج السابقة، الوقائع الراهنة، الواجبات فكرة مرجعية مع( ا�خصوم -

 ؛)ا�خاص ألاموال وز�ادة النشاط س�� خالل الاقتصادية املنافع نمو فكرة مرجعية مع( النواتج -

وتقليـل  للمؤسسـة العـادي بالنشـاط القيـام خـالل الاقتصـادية املنـافع مـن التقليـل فكـرة مرجعيـة مـع( الت�ـاليف -

 .)ا�خاصة ألاموال

 ألاصول  ب�ن التفر�ق عند ال��يء ونفس مدقق غ�� املادي ورأس املال املا�� املال �عر�ف رأس -

 يخص فيما املثال سبيل ع�� ونذكر سائلة الغ�� وا�خصوم العادية وا�خصوم العادية وغ�� العادية

 إلاعانـات فـيمكن ذكـر العاديـة غ�ـ� ألاصـول  أمـا .ا�ـخ ....التجه�ـ�ات املبـا�ي، ألارا�ـ�ي، الاسـتثمارات العاديـة، ألاصـول 

 القـروض أوراق الـدفع، املـوردين، نـذكر العاديـة ا�خصـوم يخـص فيمـا أخـرى  جهـة ومـن جهـة مـن هـذا ا�ح�وميـة

 . املالية وا�خصوم إلايجاري  القرض ذكر يمكن العادية غ�� ا�خصوم أما البنكية،

 الوط�ي املحاس�ي املخطط مستوى  ع�� املركبة ا�حسابات فكرة غياب  F2 

 شـأ��ا مـن املجمعـات ال�ـي إ�ـ� �شـ�� وال الصـغ��ة املؤسسات ع�� ألاصلية صيغتھ �� الوط�ي املحاس�ي الدليل يطبق

 . املحاس�ي أو امل���� ا�جانب من سواء وهذا الدولية، املحاسبية املعاي�� تأسيس

هـذه  مـنح مـع املجمعـات ع�ـ� القواعـد نفـس اسـتعمال يفـرض القابضـة للشـر�ات املحاسـ�ي الـدليل مشـروع إن

 . الدولية املحاسبية للمعاي�� وفقا حسابا��ا تجميع إم�انية ا�خارج �� مساهمات لها ال�ي الشر�ات

 حيـث يفـرض جـدا ضـئيل بـا�جزائر والناشـطة حسـابا��ا بتجميـع امللزمـة املؤسسـات عـدد أن إ�ـ� إلاشـارة يجـب كمـا

 .البورصة �� املسعرة املؤسسات إلاجراء ع�� هذا القانون 

 الوط�ي املحاس�ي للمخطط التق�ي با�جانب املتعلقة النقائص :ثانيا

                                                           
 73ص: سابق، مرجع ،زائرالج في المحاسبي اإلصالح خویلدات، - فیروز - 1
 .09، ص:1999سنة الوطني، المحاسبي المخطط باإلصالح المكلفة اللجنة تقریر - 2



تحليل القوائم املالية بإستخدام النظام املحاس�ي املا�� ا�جديد                    الفصل الثا�ي:                  
 

44 
 

 يحتـوي  ا�حـا�� ال الـوط�ي املحاسـ�ي املخطـط تبو�ـب أن حيـث مـن املحاسـ�ي، باإلطـار أوال النقـائص هـذه تـرتبط 

 اقتصـاد والتوجـھ نحـو الاقتصـادية إلاصـالحات �عـد خاصـة ضـروري  وجودهـا أصـبح ال�ـي ا�حسـابات ع�ـ�

 ألاو�ـ�، املجموعـة املطلـوب �ـ� غ�ـ� املكتتـب املـال ورأس الصـادر املثـال :رأس املـال سـبيل ع�ـ� منـھ السـوق،

 الرا�عة؛ املجموعة �� للقبض والنواتج الثانية، املجموعة �� املالية والاستثمارات

 ا�جار�ـة وغ�ـ� وا�خصـوم ا�جار�ـة، وغ�ـ� ا�جار�ـة ألاصـول  تو�ـح فلـم ا�حسـابات، تصـنيف يخـص فيمـا أمـا 

 ال الذي ألامر )الذمة املالية( قانو�ي أساس ع�� مب�ي ألاصول  مجموعات �عر�ف فان أخرى  ناحية من ا�جار�ة،

 بـ�ن يفرق  ال كذلك .وخارج الاستغالل الاستغالل أصول  ب�ن والتمي�� إلانتاج، أدوات تقييم من املؤسسة يمكن

 دائمة؛ قيمة لها �عت�� استثمار ال�ي املساهمة وسندات املدى قص��ة �� ال�ي التوظيف سندات

 �عشـرة جـدوال سـبعة الهائـل العـدد بإنجـاز مطالبـة املؤسسـة أن نجـد ا�ختاميـة، بالوثـائق ا�خـاص ا�جانـب �ـ 

 مـن مـن ناحيـة، هـذا املؤسسـة �شـاط حجـم �ـان مهمـا املخطـط �ـ� جـاءت ال�ـي ا�حسـابات �جميـع بالتفصـيل

 . يمكن إجراء املقارنة ح�ى السابقة الف��ة معلومات يظهر ال النتائج حسابات وجدول  امل��انية أخرى  ناحية

 القيمـة ا�جار�ـة �عكـس ال حيـث الاقتصـادية الوضـعية مـن أهـم املاليـة الذمـة وضـعية فـان امل��انيـة مسـتوى  فع�ـ�

 إم�انية تحديد مدى �� صعو�ة توجد كما ألاصول وإلال��امات ، تقييم �� التار�خية للت�لفة استخدامها خالل من

 . املعنو�ة اململوكة والعناصر لألصول  إلانتا�� العمر وكذا للبيع، املخزون وقابلية املدين�ن، حسابات تحصيل

 
 .1املالية والنتيجة ا�جار�ة النتيجة ب�ن يفرق  ال النتائج حسابات جدول  �� أما

 ع�ـ� الت�لفـة �عتمـد الـوط�ي فـاملخطط عامـة، ف�ـي وجـدت إن و ح�ـى املحاسـ�ي الت�ـجيل و التقيـيم قواعـد 

 بـل  مـن املخـزن  املخرجـات و املـدخوالت لتقيـيم طر�قـة تحـدد لـم ا�جـرد، تـار�خ �ـ� للتقيـيم كطر�قـة التار�خيـة

 فيـھ يـتم املـا�� الـذي املحاسـ�ي النظـام �عكـس لهـا، املناسـبة الطر�قـة اختيـار �ـ� للمؤسسـات ا�حر�ـة تركـت

 واملخطـط يـتم معا�ج��ـا لـم إلاغـالق لتار�خ الالحقة ألاحداث كذلك . النقدية للعناصر العادلة بالقيمة التقييم

 و املخزونـات تد�ي مؤونة وكيفية ت�و�ن معادال��ا، وكذا الاهتال�ات، طرق  حول  توضيح أي يقدم لم املحاس�ي

 تحصيلها؛ �� ش�وكامل ا�حقوق 

 18 ألاو�ـ� حسـاب املجموعـة �ـ� مـثال محتواهـا، تناسـب ال وفروعهـا املجموعـات لـبعض املقدمـة التعار�ف أخ��ا 

 .املؤسسة تصرف تحت امل��وكة أو املقدمة للتمو�ل وسيلة يمثل ال الوحدات ب�ن الر�ط

                                                           
  غیر التسییر، علوم في ماجستیر الدولیة، المحاسبة المعاییر وفق زائریةالج المؤسسات في المالیة القوائم تكیف الكریم، عبد شناي - 1

 .16، ص :2009زائر، سنة الج جامعة منشورة،
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 املصروفات املدينة، ا�خصوم حسابات 40 حساب مثل حقوق  تمثل ال حسابات نجد الرا�عة املجموعة �� أما

 عالقة باالستثمارات، لها ليست حسابات يضم 42 حساب أما والكفاالت، املساهمة سندات التعي�ن، قيد

  .وضوح أك�� و�عر�فات مصط�حات يقدم الذي املا�� املحاس�ي النظام �عكس

 القـروض إلايجار�ـة، أهمـل املحاسـ�ي املخطـط أن نجـد العمليـات لـبعض املحاسـبية املعا�جـة يخـص فيمـا أمـا 

 . والتصفية إلادماج ألاجنبية، بالعملة املنجزة والعمليات

 : ي�� فيما القصور  جوانب تحديد و�مكن

 الت�خم؛ مش�ل وظهور  التار�خية الت�لفة مبدأ اعتماد -

 املالية؛ القوائم إعداد �� الوظيفية املقار�ة إهمال  -

 .ا�خز�نة تدفقات جداول  اعتماد عدم  -

 ا�جزائر �� املحاس�ي التوحيد رات م�� :الثالث املطلب

 :ا�جزائر �اال�ي �� املحاس�ي التوحيد م��رات تتمثل

 الدو�� املستوى  ع�� موحدة محاسبية قواعد إ�� ا�حاجة :أوال

 الاحتياج��  �خامة عنھ نتج ما ألاجنبية املؤسسات �عامالت تزايد إ�� أدى املنظمات أ�شطة وعوملة توسع إن

 مستمر ايد ��  تز دائما الرؤ�ة فهذه ألاجنبية، ألاموال رؤوس ألسواق ا�حديث التطور  أساس يمثل الذي املا��،

 إ�� بلد من  ووسائل تطبيقها محتواها طر�ق عن اتصال وسيلة �عت�� �و��ا املحاسبة إ�� ال�جوء �ستد�� مما

 كإبراز  املحلية تماشيا وألاهداف وهذا الوط�ي، املستوى  ع�� ها إعداد يتم للمحاسبة ألاساسية فالقواعد  أخر،

 1 .والبنوك ا�جبائية وللسلطات للمستثمر�ن املالية الوضعية
 

 2  ا�جزائر شهد��ا ال�ي الاقتصادية التحوالت :ثانيا

 العامليـة سـواء السـاحة ع�ـ� يـدور  مـا ملواكبـة جـاء العـال�ي الاقتصاد ع�� وانفتاحھ ا�جزائري  الاقتصاد توجهات إن

 واملقتضـيات الصـناعية التكنولـو�� التطـور  ناحيـة مـن او ا�خارجيـة، الاقتصـادية العالقـات تطـو�ر ناحيـة مـن

 املؤسسـات العديـد مـن ودخـول  ا�جزائـر، �ـ� رات ألاجنبيـة الاسـتثما �سـبة ز�ـادة ا�ـ� اليـوم زائـر ا�ـج �سـ�� ا�حديثـة،

 املاليـة إلاجـراءات واملعلومـات تبسـيط خـالل مـن ألاجانـب، ناملسـتثمر� جلـب طر�ـق عـن ف��ـا لالسـتثمار الدوليـة

 فيـھ، باشـرت الـذي إلاصـالحات الاقتصـادية مواصـلة ع�ـ� زائـر ا�ـج �عمـل كمـا املشـا�ل، مـن لوقـاي��م واملحاسـبية

 للتجـارة العامليـة واملنظمـة ألاورو�ـي مـع الاتحـاد خاصـة ل�جزائـر ا�جديـدة الارتباطـات املسـار هـذا �عز�ـز وممـا زاد �ـ�

 .ألاجن�ي لالستثمار املجال فتح من ع��ا ي��تب وما

 
 

                                                           
 .05ص:المحاسبین، دلیل ،"والتطبیق التوافق متطلبات " األردنیة والبیئة الدولیة المحاسبیة المعاییر حجازي، طالل نور، الناصر عبد - 1
 .33، الطبعة األولى،ص:2008مؤسسة الوراق للنشر والتوزیع عمان األردن  "سلیمان مصطفى الدھمھ "المبادئ وأساسیات علم المحاسبة - 2
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  1 الوط�ي املحاس�ي املخطط محدودية :ثالثا

 للمؤسسـة يت�ـح وا�خـار�� الـداخ�� املحـيط مسـت وال�ـي زائـر ا�ـج ��ـا قامـت ال�ـي الاقتصـادية لإلصـالحات نتيجـة

 الناشـئة والاجتماعيـة والسياسـية الاقتصـادية املتطلبـات ويسـاير يـالءم �عـد لـم الـوط�ي املحاس�ي املحيط آن جليا

 بنظامهـا التوجـھ إ�ـ� بـا�جزائر دفعـت ال�ـي ألاسـباب بـ�ن مـن و�ـ� �عيشـها ا�جزائـر، ال�ـي ا�جديـدة التحـوالت عـن

 مـن العديـد تظهـر �انـت القـديم املخطـط تقـديم طر�قـة آن نجـد حيـث املحاسـبة املاليـة مفهـوم نحـو املحاسـ�ي

 مع�ـ� غ�ـ� املحاسبية املبادئ آن كما ا�جديدة، ألاوضاع مع يتناسب ال مما ا�جانب النظري، مستوى  ع�� التقص��

 .با�جزائر القائمة ألاجنبية الشر�ات احتياجات مع الوط�ي املحاس�ي املخطط مالئمة وا�ح وعدم �ش�ل ع��ا

 

 2 ا�جزائر بورصة تطو�ر :ثالثا

 عـا�� �ـ� مسـتوى  لضـمان وذلـك الدوليـة، املحاسـبية للمعـاي�� البورصـة �ـ� املقيـدة الشـر�ات تطبيـق خـالل مـن

 .واملحتمل�ن ا�حالي�ن للمستثمر�ن املنشورة املالية القوائم �� واملحاس�ي املا�� إلافصاح

 املا�� املحاس�ي النظام ماهية :الثا�ي املبحث

 ظهـور  أدى إ�ـ� أعمالهـا رقعـة وا�سـاع الدوليـة، �شـاطا��ا وز�ـادة العـالم �� ا�جنسيات املتعددة الشر�ات انتشار إن

 ضـرور�ا، را أم املعـاي�� املحاسـبية ظهـور  جعـل ممـا حلهـا، عـن املؤسسـة محاسـبة �جـزت عديـدة محاسـبية مشـا�ل

 املسـتوى  ع�ـ� موجـود هو ما املحلية مع املحاسبية ألانظمة وتكييف وتوحيد تقر�ب هو للمعاي�� ألاسا��ي فالهدف

 .ا�جديد املا�� بالنظام املحاس�ي املحاس�ي نظامها استبدال ا�جزائر أوجب مما والعال�ي إلاقلي�ي

 بحيث  IAS/IFRS الدولية املعاي�� من مستمدة الرسمية ا�جر�دة �� جاء كما ا�جديد املحاس�ي النظام مشروع إن

 . 2010 جانفي من ابتدءا ا�جزائر �� الاستعمال ميدان دخل
 

 

 

 

 

 

 

 
                                                           

  متطلبات ضمن مقدمة مذكرة ،"الدولیة المحاسبیة المعاییر " زائرالج اعتماد ظل في النقدیة التدفقات قائمة الدینوري، محمد لميسا - 1
 .16، ص: 2009-2008منشورة، غیر باتنة، جامعة محاسبة، تخصص التسییر، وعلوم والتجاریة االقتصادیة العلوم كلیة الماجستیر، شهادة نیل

زائریة "مقومات ومتطلبات الج والبیئة الدولیة المحاسبیة المعاییر بعنوان دولي ملتقى صالح، محمد فروم الدین، نور مزیاني - 2
 .09، ص :2010، جانفي 18-17زائر، الج الوادي جامعة ،"التطبیق
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 املا�� املحاس�ي النظام مفهوم :ألاول  املطلب

 املا�� املحاس�ي النظام �عر�ف :أوال

النظام املحاس�ي املا�� هـو عبـارة عـن خطـة �شـمل مجموعـة مـن القواعـد واملبـادئ والوثـائق وال�ـجالت والـدفاتر 

والتقـــار�ر والتعليمـــات ال�ـــي يجـــب إتباعهـــا ألح�ـــام عمليـــة القيـــاس وطـــرق عـــرض النتـــائج وآثارهـــا ع�ـــ� املركـــز املـــا�� 

 2وتقديمها بطر�قة مفيدة ملستخدمي املعلومات املحاسبية 

منـھ ويسـ�ى �ـ� صـلب  03النظـام املحاسـ�ي �ـ� املـادة  2007نـوفم��  25الصـادر بتـار�خ: 07/11عرف القانون رقـم 

 هذا النص باملحاسبة املالية

وتصـنيفها وتجسـيدها  (املحاسبة املالية نظام لتنظيم املعلومات املالية �سمح بتخز�ن معطيـات قاعديـة عديـدة

نجاع��ــا ووضــعية خز�نتــھ �ــ�  كشــوف �عكــس صــورة صــادقة ع�ــ� الوضــعية املاليــة وممتل�ــات الكيــان و وعــرض

   1 السنة املالية)

 املعـاي�� ظـل �ـ� املؤسسـة ومتطلبـات ملوجـودات ا�جديـدة املفـاهيم �ـ� ا�جديـد املحاسـ�ي النظـام طبيعـة تتمثـل

 :�� وتتمثل الدولية

 املا��؛ املحاس�ي للنظام التصوري إلاطار بناء •

 وا�خصوم؛ ألاصول  من ل�ل جديدة مفاهيم إعطاء •

 املحاس�ي؛ التقييم طرق  تحديد •

 املحاسبة؛ مهنة تنظيم •

 ��ا؛ ا�خاصة لإليضاحات باإلضافة ا�ختامية املالية للقوائم نماذج إعداد •

 .ا�حسابات قواعد تحديد •

 ا�جديد املا�� املحاس�ي النظام اعتماد أسباب :ثانيا

 .الدولية املحاسبة معاي�� ان��اج إ�� ا�جزائر دفعت ال�ي ألاسباب أهم العنصر هذا �� سنتناول 

 

 

 

 

                                                           
، 03المتعلق بالنظام المحاسبي المالي، المادة  07/11، القانون 2007نوفمبر  25بتاریخ: 74الجزائریة الجریدة الرسمیة ، العدد الجمھوریة  - 1

 .03ص 



تحليل القوائم املالية بإستخدام النظام املحاس�ي املا�� ا�جديد                    الفصل الثا�ي:                  
 

48 
 

 

 الداخلية ألاسباب 

 :�� الداخلية ألاسباب تكمن

 ؛ السوق  اقتصاد نحو ا�جزائر توجھ مع يتما��ى ال السائد املحاس�ي النظام •

 الرقابـة ع�ـ� واح�ـام لتسـ�� وضـع أنـھ رغـم كب�ـ� �شـ�ل القـديم املحاس�ي املخطط ع�� القانونية النظرة طغيان •

 الدولة؛ مصا�ح يخدم بل يخدمها ال أصبح و�التا�� للمؤسسة الاقتصادية ا�حياة

P15Fاملالية؛ الوضعية �عكس وشفافة صادقة معلومات ع�� ا�حصول  من زائر�ة ا�ج املؤسسات تمك�ن •

1 

 الاقتصاد العال�ي؛ مع مالئمة أك�� مبادئ ع�� بالعمل لنا والسماح العاملية املحاسبية املمارسات من الاق��اب •

P16F.قبوال املحاسبة لغة إ�� الافتقار أي املالية القوائم بنود مفاهيم تحديد �� كب��ة اختالفات ظهور  •

2 

 

  :ا�خارجية ألاسباب - 2

 :�� ا�خارجية ألاسباب تكمن

 ضـرورة تطبيـق تظهـر للتجـارة، العامليـة املنظمـة إ�ـ� الانضـمام ومشـروع ألاورو�ـي الاتحـاد مـع الشـراكة ظـل �ـ� •

 الاقتصـاد الانـدماج �ـ� مـن ا�جزائـر وتمكـ�ن املحاسـبية، ألانظمـة �ـ� ا��ـجام خلـق ��دف الدولية، املحاسبة معاي��

 فعالية؛ بأك�� العال�ي

 ضـرورة تب�ـي ا�جزائر�ـة املؤسسـات ع�ـ� يفـرض ممـا للتمو�ـل، املؤسسـة احتياجـات وتز�ـد املاليـة ألاسـواق تطـور  •

P17F الدولية؛ املالية ألاسواق إ�� ال�جوء من املؤسسات تتمكن ح�ى الدولية املحاسبة معاي��

3 

 

 

 

 

 

 

                                                           
  معاییر :حول وطني ملتقى والطموحات، التطبیق متطلبات بین زائرالج في المالي المحاسبي النظام خمیلي، فرید جباري، شوقي  -1

   .07-06ص :-، ص2010ماي  25سوق أهراس ،  والتطبیق، التوافق متطلبات جزائریةال االقتصادیة والمؤسسة الدولیة المحاسبة
  للنظام المفاهیمي اإلطار :حول وطني ملتقى وأهداف، وتحدیات الجدید المالي المحاسبي النظام سفیان، أبحري ،رادم محمد ایت - 2

 .51، ص :2010البلیدة، الدولیة، المحاسبة معاییر ظل في تطبیقاته والیات الجدید المالي المحاسبي
 .06-05ص:-ص سابق، مرجع خمیلي، فرید جباري، شوقي - 3
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 مشـا�ل مـن لوقايتـھ واملحاسـبية املاليـة واملعـامالت إلاجـراءات تـدو�ل خـالل مـن ألاجن�ـي املسـتثمر جلب محاولة •

P18F املالية؛ القوائم إعداد حيث من أو إلاجراءات حيث من سواء املحاسبية، النظم اختالف

1 

 مسـتوى  �ـ� ت�ـون  أن يجـب التغ�ـ�ات هـذه املحاسـ�ي امليـدان �ـ� جذر�ـة �غ�ـ�ات تقت�ـ�ي ال�ـي العوملـة إفـرازات •

 ا�جديد؛ الاقتصادي بالتوجھ املحاسبة ارتباط و�التا�� الدولية املحاسبة معاي�� إطار و�� الاقتصادية التطورات

P19F .ا�جزائري  الاقتصاد حول  واملالية املحاسبية للمعلومات ا�جدد املستخدم�ن حاجات تلبية •

2 

 

 ا�جديد املا�� النظام إنجاز مراحل :ثالثا

 مـن وال�ـي مولـت الـوط�ي املحاسـ�ي املخطـط حـول  إلاصـالحات عمليـة بـدأت 2001 لسـنة الثـا�ي الثال�ـي مـن بدايـة

 وتحـت الـوط�ي للمحاسـبة املجلـس مـع و�التعـاون  الفر�سـي�ن ا�خ�ـ�اء مـن للعديـد أو�لـت العمليـة هـذه البنـك طـرف

 1975 - 35 ��ـخة املحاسـ�ي الـوط�ي املخطـط تطـو�ر مسؤولية عاتقهم تحت وضعت بحيث املالية، إشراف وزارة

 وقـد ا�جـدد، الاقتصـاديون  ا�جديـدة واملتعـاملون  الاقتصـادية املعطيـات مـع يتوافـق للمؤسسـات جديـد نظـام إ�ـ�

 :�� راحل م بثالث العملية هذه مرت

 املعـاي�� املحاسـبية و�ـ�ن بينـھ مقارنـة إجـراء مـع الـوط�ي املحاسـ�ي املخطـط تطبيـق مجـال ��ـخيص  :ألاو�ـ� ملرحلـةا

 :�� رات ممكنة خيا ثالثة وضعت املرحلة هذه ��اية و�� الدولية،

 

 القانو�ياملحيط  ت �غ��ا مع تماشيا إلاصالحات وتحديد الوط�ي املحاس�ي املخطط تركيبة إبقاء  :ألاول  ا�خيار

 .ائر ا�جز �� الاقتصادي

 املحاسبة الدولية مجلس طرف من املطورة التقنية ا�حلول  مع املعا�جات �عض ضمان �� و�تمثل  :الثا�ي ا�خيار

IASB   ��للتناقض والاختالف مصدرا ي�ون  أن يمكن محاسبي�ن نظامي�ن وجود و�التا. 

 عصـرنة شـ�لھ ووضـع مـع الـوط�ي املحاسـ�ي للمخطـط جديـدة ��ـخة انجـاز يتضـمن ا�خيـار هـذا  :الثالـث ا�خيـار

 مـن تبنيـھ تـم هذا ا�خيار إن الدولية، املحاسبة معاي�� الاعتبار �ع�ن ألاخذ مع والقواعد املحاس�ي التصوري إطاره

 سـواء املرجعيـة طبيعـة املحاسـبة واختيـار 10/2010/05املنعقـد اجتماعـھ �ـ� للمحاسـبة الـوط�ي املجلـس قبـل

 .ألاورو�ية التوج��ات أو FASB املالية ألامر�كية املحاسبة مجلس معاي�� أو IAS/IFRS الدولية املحاسبية املعاي��

 .للمؤسسات جديد محاس�ي مخطط مشروع تطو�ر :الثانية املرحلة

 1 .جديد محاس�ي نظام وضع :الثالثة املرحلة

                                                           
  معابیر :حول وطني ملتقى ،زائریةالج المؤسسات في الجدید المالي المحاسبي النظام تطبیق وتحدیات افاق عمار، بلعادي - 1

 12، ص:2010ماي  25 ،زائرالج ،أهراس سوق والتطبیق، التوافق متطلبات ،زائریةالج االقتصادیة والمؤسسات ولیة الد المحاسبة
 عن تصدر مجلة ، 55 - العدد االقتصاد جدید مجلة الدولیة، للشركات بالنسبة العالمي المحاسبي التوحید أهمیة شنوف، شعیب - 2

 .67،ص :2006 ،زائریةالج االقتصادیة الوطنیة الجمعیة
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 ال�ي أحد��ا النظام التطورات أهم ت�خيص يمكن  :املا�� املحاس�ي النظام أحد��ا ال�ي التطورات أهم :را�عا 

 :الوط�ي املحاس�ي واملخطط املا�� املحاس�ي النظام ب�ن مقارنة التا�� ا�جدول  �� املا�� املحاس�ي

 املا�� املحاس�ي النظام ت وراـ): تط07رقم( ا�جدول 

 الوط�ي املحاس�ي املخطط ا�جديد املحاس�ي النظام

 .املعنو�ة القيم ضمن ��جل املحل شهرة .ألاعباء ضمن ��جل املحل شهرة

 ضمن محاسبيا ��جل إلاعدادية املصار�ف

 يمكن املعنوي  ألاصل امتالك ومدة ألاعباء،

 .سنة 20 إ�� ح�ى لن ترفع 

 .إلاعدادية املصار�ف ضمن التطو�ر نفقات ��جل

 و�تم الاستثمارات ضمن ��جل إلاعدادية املصار�ف

 .سنوات 5 إطفا��ا ومدة ذلك، �عد إطفاؤها

 تحديده �عد يتم املعنو�ة ألاموال الهتالك القابل املبلغ

 .واملعنو�ة املادية لألصول  املتبقية القيمة طرح

القيمة  ا�حسبان �� يأخذ ال لالهتالك القابل املبلغ

 .واملعنوي  املادي لألصل الباقية

 الداخل أوال طر�ق عن إال تقام أن يمكن ال املخزونات

 .الوسطية املرجحة الت�لفة طر�ق عن أو أوال ا�خارج

 FIFO LIFO :املخزونات  لتقييم طرق  ثالث هناك توجد

 .املرجحة الوسطية الت�لفة ،

 التمو��� إلايجار �عقود عل��ا املحصل ألاصول 

بمبلغ  والديون  ألاصول  �� وتقيد لطبيع��ا وفقا تقدم

والقيمة  لألصل العادلة القيمة ب�ن قيمة اد�ي يوافق

 ع�� أساس املحسو�ة الدنيا إلايجار لدفعات املحسنة

 .الكراء عقد �� ضم�ي معدل

 محاسبة أي �� يظهر ال أصل أي فان املخطط حسب

 فعال و�التا�� ألاصل يملك التاجر هذا �ان إذا إال تاجر

 عدم ��جيل معناه محاسبيا ألاصل ��جيل عدم

 �ع�ن يأخذلم  الوط�ي املحاس�ي فاملخطط الامتالك،

 .الايجاري  القرض الاعتبار

 املحاس�ي املا�� النظام أن نالحظ املؤونات بخصوص

 املالية للمؤسسة الوضعية �عكس امل��انية بان يقر

 الوضعية املستقبلية وليس الدورة إقفال تار�خ خالل

 مؤونات بت�اليف بت�و�ن �سمح ال وهنا للمؤسسة

 صالحاتمؤونة إلا  مع ا�حال وهو مستقبال منتظرة

 .والصيانة

 

 بما ف��ا املؤونات �ل بت�و�ن ا�جزائر القانون  سمح

 . الك��ى  إلاصالحات مؤونات

 . SCF ، PCN ب�ن املقارنة ع�� باالعتماد الطالب إعداد من :املصدر

 

 

 

                                                                                                                                                                                     
 5-4ص : سابق، مرجع سفیان، أبحري ،رادم محمد ایت - 1
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 وخصوصياتھ ا�جديد املا�� املحاس�ي النظام أهداف :الثا�ي املطلب

 ا�جديد املا�� املحاس�ي النظام أهداف :أوال

 خصوصـا الراهنـة الاقتصـادية الظـروف مـع ا�جزائـر مـتالئم �ـ� املحاسـ�ي النظـام بجعـل �سـمح ا�جديـد النظـام إن

 وهـذا املاليـة، جـودة املعلومـة تحسـ�ن �ـ� مسـاهمتھ إ�ـ� باإلضافة ألاجن�ي، لالستثمار املجال فتحت قد ا�جزائر وان

 :آلاتية ألاهداف إ�� تحقيق والرامي ا�حسابات ومراقبة الت�جيل عملية من �سهل تصور�ا إطارا يضع ل�ونھ

  ومعا�ج��ا؛ البيانات تجميع طر�ق عن والنقدية واملالية الاقتصادية املعلومات تجه�� أداة -1

 أو الاخـتالس الغـش ملنـع ونقديـة ماليـة أ�شـطة مـن ع��ـا يـنجم وما الاقتصادية ألا�شطة ع�� الرقابة لفرض أداة -2

 التبذير؛ أو الهدر أو

 وتفس��ها؛ لتحليلها واملتطلبات السبل و��يئة املالية التقار�ر وتجه�� إلاعداد أداة -3

  ت�اليف؛ بأقل املتا�عة هذه تتم إن ع�� بكفاءة املحاسبية البيانات متا�عة -4

  وسريعة؛ دور�ة تقار�ر ع�� ا�حصول  -5

  املشروع؛ عمليات إثبات �� الدقة من عالية درجة تحقيق -6

 - والتمو�ھ؛ والتحر�ف والغش التالعب احتماالت تجنب ع�� العمل -7

 الصدق : مثل محددة نوعية و�خصائص تحتاجها ال�ي ألاطراف ملختلف مفيدة و�يانات معلومات وتوف�� إيجاد -8

 املناسب؛ بالوقت املعلومات هذه وتوف�� واملالئمة والثبات

 لهـذا اقتصـادية جـدوى  دراسـة إجـراء  راعـاة م مـع منتظمـة و�ـجالت بـدفاتر الاحتفـاظ مـن املشـروع تمكـ�ن -9

 وت�اليفھ؛ النظام منافع ب�ن املوازنة طر�ق عن النظام

 السرقة من املشروع أصول  ع�� واملحافظة الداخ�� والضبط الداخلية الرقابة وسائل يوفر املحاس�ي النظام -10

P21F .الاستعمال وسوء

1 

 املا�� املحاس�ي النظام خصائص :ثانيا

 2:ي�� فيما ا�خصائص هذه تتمثل

 املعلومـات هـذه تمتـاز حيـث املطلو�ـة، و�السـرعة الالزمـة املعلومـات تـوف�� ع�ـ� بقدرتھ املحاس�ي النظام يتصف -1

 بالدقة،

 النظـام �ـان فـإذا ات التغ�ـ� �عـض إحـداث �سـتد�� الظـروف مـن مجموعـة املنشـأة ع�ـ� يطـرأ حيـث املرونـة -2

 ات؛ التغ�� هذه �ستوعب فانھ مرنا املحاس�ي

  ممكنة؛ ت�لفة و�أقل املحاسبية وال�جالت الدفاتر من منتظمة ملجموعة املحاس�ي النظام توف�� -3

                                                           
  العلوم كلیة دولة، ره ا دكتو اطروحة الدولیة، التوحید أعمال ظل في للمؤسسات المحاسبي النظام إصالح أهمیة بلغیث، بن مداني - 1

 .97، ص :2004،زائرالج جامعة التسییر، وعلوم االقتصادیة
2 -  www.etudient.dz,14:47,08/03/2015.  
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  الداخلية؛ والرقابة الداخ�� الضبط التعليمات من مجموعة ع�� املحاس�ي النظام �شمل  -4

 ت�لفـة ، فمـثال واقـل ممكـن وقـت و�أقـل اجلهـا مـن إيجـاده تـم ال�ـي ألاهـداف تحقيق ع�� املحاس�ي النظام قدرة - 5

 باهظة؛ بت�لفة توف��ها أو ار القر اتخاذ وقت ان��اء �عد لإلدارة املطلو�ة املعلومات توف�� فائدة ما

 فالنظـام القـانو�ي، وشـ�لها عمليا��ـا وحجـم �شـاطها طبيعـة حيـث مـن للمنشـأة املالئـم املحاسـ�ي النظـام �ـون  -6

 ال فـردي املالئـم ملشـروع املحاسـ�ي النظـام وكـذلك صـناعية شـركة يناسـب ال قـد تجار�ـة لشـركة املالئـم املحاسـ�ي

 .مساهمة شركة يناسب

 .املا�� املحاس�ي النظام تطبيق �� ا�جزائر�ة املؤسسات وتحديات آفاق :الثالث املطلب

 ع�� فوائد كث��ة لھ ست�ون  الدولية، املحاسبة معاي�� من مستو�� هو جديد ما�� محاس�ي لنظام ا�جزائر تب�ي إن

 وفيمـا التطبيـق، �ـ� ال�ي يواجهها الصعو�ات من بالرغم ا�جزئي املستوى  وع�� الوط�ي الاقتصاد أي الك�� املستوى 

 :�اال�ي النظام هذا تطبيق وصعو�ات الايجابية، آلاثار أهم نوجز ي��

 ا�جديد املا�� املحاس�ي النظام �� املحاسبية املعاي�� لتطبيق الايجابية آلاثار :أوال

 :آلاتية النقاط �� النظام هذا لتطبيق الايجابية آلاثار ذكر يمكن

 التقليـل مـن �ـ� سيسـاهم الـذي ألامـر العـاليت�ن؛ والشـفافية النوعيـة ذات املاليـة باملعلومـات املسـتثمر تـدعيم -1

 املال؛ رأس ت�لفة تخفيض ثم ومن الاستثمار مخاطر درجة

  املالية، ألاسواق �شغيل فعالية ز�ادة -2

  الوحدات؛ ب�ن والدو�� الوط�ي املستوى  ع�� وم�انيا الوحدة، مستوى  ع�� زمنيا املوضوعية املقارنة -3

P23F ا�جزائر؛ بورصة �� والدخول  الداخ�� تنظيمها لتحس�ن ا�جزائر�ة للمؤسسات حقيقية فرصة يمثل -4

1 

 الافصـاح والشـفافية، متطلبـات �ـ� تتج�ـ� ال�ـي الايجابيـات مـن لـھ ا�جديـد املـا�� املحاسـ�ي النظـام اعتمـاد ان -5

 املحاسـ�ي، ينت�جهـا النظـام ال�ـي املعلومـات جـودة وتحسـ�ن العامليـة، املاليـة الاسـواق الـدخول  ام�انيـة و�التـا��

 ات املالية؛ الاستثمار وز�ادة الوطنية، املال اسواق انفتاح سي�جع موحدة مالية قوائم و�إعداد

P24F.حقيقية حالية بقيم معدة املا�� النظام حسب املالية فالقوائم املا��، التحليل تبسيط -6

2
P  

 ا�جزائر�ة املؤسسات �� ا�جديد املا�� املحاس�ي النظام تطبيق صعو�ات :ثانيا

 يمكـن ذكـر الصـعو�ات �عـض عل��ـا يفـرض ا�جزائر�ـة املؤسسـات �ـ� ا�جديـد املـا�� املحاسـ�ي النظـام تطبيـق إن

 :�التا�� م��ا البعض

 

                                                           
 12بلعیادي عمار، مرجع سابق، ص: - 1
  المالي المحاسبي للنظام المفاهیمي اإلطار :حول وطني ملتقى ،زائرالج في الدولیة المحاسبة معاییر تطبیق أهمیة زین، منصوري - 2

 09، ص :2010 البلیدة، الدولیة، المحاسبة معاییر ظل في تطبیقاته والیات الجدید
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  ا�جديد؛ املا�� املحاس�ي النظام تطبيق ع�� �شرف ال�ي الالزمة ات ا�خ�� توفر وعدم النظام حداثة -1

 املحاسبة مهنة �� العامل�ن �ساعد الذي ا�جديد املحاس�ي املا�� للنظام محكم دليل توفر وعدم اجع املر نقص -2

 تطبيقھ؛ ع��

  ا�جديد؛ املا�� املحاس�ي النظام تطبيق مجال �� الت�و�ن ونقص ضعف -3

P25F تطبيقھ؛ ع�� املساعدة شا��ا من ال�ي ا�جديد املا�� املحاس�ي للنظام ال��مجيات نقص -4

1 

 ع�ـ� النظـام إلاطـارات هـذه لتـدر�ب وذلـك وألا�ـاديمي�ن وا�خ�ـ�اء، املحاسـب�ن، مـن إلاطـارات ت�ـو�ن ت�لفة ارتفاع -5

P26F.ا�جزائر خارج من النظام �� مختص�ن طرف من ا�جديد

2 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
 ملتقى ،"التطبیق ومقومات متطلبات "ملتقى ،زائریةالج والبیئة الدولیة المحاسبیة المعاییر صالح، محمد فردم الدین، نور مزیاني - 1

 .2010جانفي  18-17 الواد، الجامعي، المركز الدولیة، المحاسبة معاییر ظل في الجدید المالي المحاسبي النظام :حول دولي
 ،زائرالج ، 2الطبعة الجامعیة، المطبوعات دیوان الوطني، المحاسبي للمخطط وفقا ومبادئ أصول العامة المحاسبة كنوش، شورعا - 2

2009 



تحليل القوائم املالية بإستخدام النظام املحاس�ي املا�� ا�جديد                    الفصل الثا�ي:                  
 

54 
 

 
 املالية القوائم تحليل  :الثالث املبحث

 املا�� و�سب التوازن  ملؤشرات جديدة مفاهيم و�إدخال املا�� التحليل أدوات بإثراء املالية العلوم تطور  سمح

 املؤسسة �س�� إليھ هدف أهم ولعل جديد ما�� محاس�ي نظام نحو التحول  أبرزها من مراحل، عدة ع�� املالية

 �� راعية ألاصول و ا�خصوم ب�ن مستمرة بصفة املا�� التوازن  تحقيق و�التا�� التمو�ل �� العقالنية تحقيق هو

 أخرى  جهة من استحقاقية ا�خصوم بمدى و إهتمامها جهة، من السيولة درجة حسب ألاصول  ترتيب ذلك

 :آلاتية العناصر إ�� التطرق  يتم وسوف

 املا��؛ التوازن  ت مؤشرا باستخدام املالية القوائم تحليل 

 املالية؛ النسب باستخدام املالية القوائم تحليل 

 الر�حية السيولة �سب بمختلف ا�خز�نة تدفقات جدول  تحليل. 

 املا�� التوازن  ات مؤشر باستخدام املالية القوائم تحليل :ألاول  املطلب

انيـة  امل�ـ� أع�ـ� مـن التـوازن  بـ�ن مقارنـة أمـام يضـعنا املـا�� التـوازن  مؤشـرات باسـتخدام املاليـة القـوائم تحليـل

 ال�ي يخص العمليات ل�ونھ ذلك و�رجع املؤسسة �� التحقيق سهل انية امل�� أع�� من التوازن  �عت�� حيث وأسفلها

 أمـا اسـتحقاقها، �ـ� تـار�خ الـديون  بتسـديد لهـا �سـمح مـا وهـو املؤسسـة صـا�ح �ـ� ي�ـون  الوقـت وألن السـنة تفـوق 

 �� بال��امها الوفاء من ال تتمكن و�التا�� قص��ة ت�ون  الاستحقاقية مدة ألن صعبا ي�ون  امل��انية أسفل من التوازن 

 .املحدد الوقت

 اال�ي و�� :املا�� التوازن  ات مؤشر أهم�: 

 العامل مال رأس  -1

 :العامل املال رأس  �عر�ف  1 - 1

 املؤسسـة، و�التـا�� داخـل السـيولة يضـمن ألامـان هـامش وهـو ا�جار�ـة غ�ـ� ألاصـول  ع�� الدائمة ألاموال فائض هو

 1 .القص�� ألاجل �� اما��ا ال�� سداد ع�� املقدرة

 2 :للم��انية من زاو�ت�ن العامل املال رأس  تحليل و�مكن

 :�اال�ي حسابھ يمكن انية امل�� أع�� من •

 ا�جار�ة الغ�� ألاصول   -ا�جار�ة  الغ�� ا�خصوم+ ا�خاصة  ألاموال رؤوس = العامل مال رأس

 

 

                                                           
 .112:ص ، 2008 - الثالثة، الطبعة األردن، للنشر، وائل دار ،)رارالق صناعة مدخل( المالي التحلیل وآخرون، نور الناصر عبد - 1
 .70:ص ، 2001 األولى، الطبعة عمان، للنشر، وائل دار المالي، التحلیل إدارة شریفات، راهیمإب خلدون - 2
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 :ي�� كما يحسب انية امل�� أسفل من  •

 ا�جار�ة ا�خصوم   -ا�جار�ة  ألاصول  = العامل املال رأس

 

 :العامل املال رأس أنواع  1-2

 1 :�� أنواعھ وأهم

 :ا�خاص العامل املال رأس   1 - 2 - 1

 :العالقة وفق و�حسب ا�جار�ة غ�� ألاصول  تمو�ل عن ا�خاصة ألاموال رؤوس من إلاضا�� املقدار هو

 ا�جار�ة ا�خصوم مجموع -  ا�خاصة ألاموال رؤوس = ا�خاص العامل مال رأس

 :أو

 ا�جار�ة ا�خصوم مجموع  -ا�جار�ة  أصول  = ا�خاص العامل مال رأس

 

 :إلاجما�� العامل املال رأس  1-2-2

 طبيعة املؤسسة لنا يحدد كما ر�ة ا�جا أصولها املؤسسة ��ا مولت ال�ي املبالغ قيمة عن البحث هو منھ والهدف

 2 :ألاتية بالعالقة عنھ ويع��

 ا�جار�ة ألاصول  مجموع = إلاجما�� العامل مال رأس

 

 :)ألاجن�ي( ا�خار��  العامل املال رأس   1-2-3

 و�حسب بالعالقة �شاطها لتمو�ل ا�خارج من عل��ا تتحصل وال�ي املؤسسة تحوزه ال�ي الديوان مجموع و�مثل

 :ألاتية

 

 ا�جار�ة ا�خصوم + ا�جار�ة الغ�� ا�خصوم = ا�خار�� العامل املال رأس

 :أدناه بالش�ل ألانواع هذه توضيح و�مكن

 
 
 
 

                                                           
 63،ص :1996   مصر، ، العربیة النهضة دار ،المالي التحلیل في مذكرات توفیق، جمال - 1
 .331،ص:2006 عمان، والتوزیع، للنشر راقالو  مؤسسة المتقدمة، المالیة اإلدارة الزبیدي، محمود حمزة - 2
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 العامل املال رأس  أنواع :)1( رقم الش�ل

 

 

 

 رأس مال عامل ا�خاص                                   

 مال العامل الدائم رأس      

 

 

 

 رأس مال العامل إلاجما��  

  رأس املال العامل ا�خار��                                      

                                         

  أصول غ�� جار�ة

 رؤوس ألاموال

 ا�خاصة

 

 

 

 

 

 أصول جار�ة

 

 

 

خصوم غ�� 

 جار�ة

 خصوم جار�ة 

 . 80 :ص ألاو��، الطبعة عمان، للنشر، وائل دار املا��، التحليل إدارة شر�فات، إبراهيم خلدون  :املصدر

 

 :العامل املال رأس �غ��ات 3 - 1

املؤسسـات  عـن التجار�ـة املؤسسـات �ـ� أقـل في�ـون  املؤسسـة بـاختالف يختلـف العامـل املـال رأس  حجـم إن

 1 .الصناعية املؤسسات �� و�طئھ التجار�ة املؤسسات �� املخزون دوران لسرعة   نظرا الصناعية

 :املوجب العامل املال رأس   1 - 3 - 1

 ألاجـل، هـذه قصـ��ة ل��امـاتإلا ع�ـ� ألاجـل القصـ��ة السـيولة �ـ� ز�ـادة هنـاك أن مالحظـة يمكـن ا�حالـة هـذه �ـ�

 .السداد ع�� للقدرة بالنسبة باملالئمة وصفها يمكن الوضعية

 :املعدوم العامل املال رأس   1-3-2

 لعـدم إم�انيـة املنـال الصـعبة ا�حالـة وهـذه اسـتحقاقها مواعيـد �� بال��اما��ا الوفاء ع�� قادرة املؤسسة أن يو�ح

 .طو�لة ملدة مات ل��اوإلا السيولة ب�ن املضايقة

 :السالب العامل املال رأس   1-3-3

 عنـد مواعيـد ل��ما��ـاإب الوفـاء ع�ـ� قـادرة غ�ـ� أل��ـا القصـ�� ألاجـل �ـ� ماليـة صـعو�ات �عـرف املؤسسـة أن معنـاه

  .املا�� الاستقرار لتحقيق ت�حيحية ات ر ا قر اتخاذ عل��ا و�التا�� استحقاقها

                                                           
1 -  JEAN Lenard, les bases d’analyse, les Editions D’organisation, 1997, p : 112. 
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  العامل املال احتياج رأس -2

 أن باألموال الثابتة، و�ما و��تم معينة ف��ة �� املؤسسة وضعية عن إجمالية صورة يقدم العامل املال أن رأس بما

 ا�جانـب ويعـا�ج هـذه ا�حركيـة، الاعتبـار �عـ�ن يأخـذ مقيـاس إ�ـ� يحتـاج فإنـھ بطبعـھ، دينـامي�ي املؤسسـة �شـاط

 املؤسسـة تحتاجـھ مـا هـو إذن املـال العامـل، باحتياجـات رأس ألاخ�ـ� هـذا ويسـ�ى تطورهـا وأبـرز  للم��انيـة، السـف��

 :ي�� كما و�حسب املستحقة ديو��ا ملواجهة فعال

 1:�� حاالت ثالث العامل املال رأس الحتياج

 :املوجب العامل املال رأس احتياج   2-1

 املؤسسـةو�التا��  احتياجا��ا، �ل �غطي ال الاستغالل دورة أي التمو�ل موارد من أك�� التمو�ل احتياجات أن وهو

 .العامل املال رأس و�� الاستغالل دورة خارج موارد إيجاد إ�� بحاجة

 :السالب العامل املال رأس احتياج   2 - 2

 �غ�ـ� لـذا فاملؤسسـة الاحتياجـات، �عطـي املـوارد حالـة و�ـ� التمو�ـل مـوارد مـن اقـل التمو�ـل احتياجات أن �ع�ي هذا

 .املحتملة ألاخطار ملواجهة موجب عامل مال رأس إ�� حاجة

 :املعدوم العامل املال رأس احتياج  2-3

 خـارج دورة تمو�ـل ا�ـ� تحتـاج ال فاملؤسسـة و�التـا�� التمو�ـل، ملـوارد مسـاو�ة التمو�ـل احتياجـات أن �ع�ـي هـذا

 .الاستغالل

  ا�خز�نة -3

 الثابـت العامـل املـال رأس بـ�ن مـا القصـ�� املـدى ع�ـ� املـا�� التـوازن  وت�ـ�جم املؤسسة �� أساسيا دورا ا�خز�نة تلعب

 التـوازن  مؤشـرات مـن هامـا  مؤشـرا ا�خز�نـة �عت�ـ� لـذا الـزمن ع�ـ� املتذبـذب العامـل املـال رأس واحتياجـات �سـبيا،

 ا�جـاهزة القيم صا�� �� تتمثل واحدة، و�� استغاللية دورة خالل املؤسسة بحوزة ال�ي ألاموال مجموع و�� املا��،

 �سديد ع�� املؤسسة قدرة مدى عن فا�خز�نة �ع�� سائلة مبالغ من فعال فيھ التصرف �ستطيع ما أي املتاحة أو

 

 

 

 

 

                                                           
 .82ص : سابق، مرجع شریفات، راهیمإب خلدون  - 1

 ]فور�ة مستحقات  –  ا�جار�ة ا�خصوم [-]ا�جاهزة القيم-ا�جار�ة ألاصول  =[العامل املال رأس احتياج



تحليل القوائم املالية بإستخدام النظام املحاس�ي املا�� ا�جديد                    الفصل الثا�ي:                  
 

58 
 

P33F :آلاتية ا�خز�نة بالطر�قة حساب و�مكن استحقاقها تار�خ حلول  ح�ن ديو��ا 

1 

 فور�ة مستحقات  -ا�جاهزة  القيم = ا�خز�نة

 :أو

 

 .العامل املال رأس واحتياجات العامل املال برأس ترتبط ا�خز�نة وضعية أن نجد العالقة هذه خالل من

 :�� ثالث حاالت ول�خز�نة

 :املوجبة ا�خز�نة   3-1

 مشـ�لة يطـرح وهـذا أموالهـا مـن جـزء تجمـد فاملؤسسـة العامل املال رأس احتياجات من أك�� العامل املال رأس أي

 .للز�ائن التسديد أجال تمديد أو ال��اما��ا �عض �عا�ج أن املؤسسة ع�� يجب ولهذا الر�حية

 :السالبة ا�خز�نة   3-2

 هنـاك �جـز إذن املسـتحقة الـديوان لتغطية السيولة توف�� عن عاجزة املؤسسة ومنھ السيولة �� نقص هناك أي

 .هيك��

 :نظر�ا املعدومة ا�خز�نة   3 - 3

 السـيولة بـ�ن تطـابق هنـاك أدق بمع�ـى أو احتياجاتـھ �ـل بتلبيـة قـام قـد العامـل املـال رأس نجـد ا�حالـة هـذه �ـ�

 ألامثـل الاسـتخدام توافـق أل��ـا املنـال صـعبة و�ـ� ل�خز�نـة النظر�ـة الوضـعية و�ـ� الـديون  واسـتحقاقية املتـوفرة

 .املؤسسة ملحيط املث�� والبيئة املؤسسة ملوارد

 املالية النسب باستخدام املالية القوائم تحليل  :الثا�ي املطلب

 العالقـات بـ�ن بقيـاس ��ـتم حيـث املاليـة القـوائم تحليـل �ـ� املسـتخدمة وألادوات الوسـائل أهـم مـن املاليـة النسـب

 ع�ـ� املسـتعمل يجـب لكـن املؤسسـة لـنفس املاليـة النسـب مـن ��ـائي ال عـدد احتسـاب يمكـن حيـث املاليـة، القـوائم

 ال�ـي مختلـف النسـب تقسـيم يمكـن وعمومـا املتشـا��ة النسـب وتفـادي م��ـا ألاهـم باختيـار يقـوم أن النسـب لهـذه

 :ي�� ما إ�� املالية القوائم من استخالصها يمكن

 الهي�لية النسب. 

 النشاط �سب. 

 السيولة �سب. 

 املردودية �سب. 

 
 

                                                           
 .83نفس المرجع السابق، ص : - 1

 العامل املال رأس احتياج  -العامل  املال رأس = ا�خز�نة
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 :الهي�لية النسب -1

 :النقطت�ن التاليت�ن ع�� الضوء �سليط خالل من للمؤسسة املا�� الهي�ل دراسة �� �ساعد ال�ي النسب تلك ��

  وا�خارجية الداخلية التمو�ل مصادر ب�ن التوازن ; 

 سليم �ش�ل املنشأة تصرف تحت املوضوعة ألاموال استثمار كفاءة. 

 1: ي�� ما النسب هذه وتضم

 : الدائم التمو�ل �سبة   1-1

 :التالية للعالقة وفقا حسا��ا يتم

 ا�جار�ة الغ�� ألاصول /ا�جار�ة الغ�� ا�خصوم+ ا�خاصة ألاموال رؤوس = الدائم التمو�ل �سبة

 :التالية ا�حاالت �ستنتج العالقة هذه من

 املؤسسة صا�ح �� �عت�� ال وذلك الدائم املال رأس ا�عدام �ع�ي هذا   = 1 ;الدائم التمو�ل �سبة. 

 قـادرة ع�ـ� املؤسسـة أن �ع�ـي وهـذا ا�جار�ـة غ�ـ� ألاصـول  مـن أك�ـ� الدائمـة ألامـوال   >1;الـدائم التمو�ـل �سـبة 

 .املؤسسة حقوق  تحصيل صعو�ة أو املخزون �� �الكساد طارئة حاالت تجنب

 عـن طر�ـق تمـول  جار�ـة غ�ـ� ألاصـول  أن �ـون  سـيئة للمؤسسـة املاليـة ا�حالـة وهنـا < 1 ;  الـدائم التمو�ـل �سـبة 

 .عقالنية غ�� تمو�ل

 :ا�خاص التمو�ل �سبة   1-2

 :التالية العالقة وفق وتحسب ألاو�� النسبة مكملة ��

 ا�جار�ة غ�� ألاصول  مجموع / ا�خاصة ألاموال رؤوس مجموع = ا�خاص التمو�ل �سبة

 :آلاتية ا�حاالت نم�� أن و�مكن الداخ�� التمو�ل ع�� املؤسسة اعتماد مدى لنا يت�ح النسبة هذه وحسب

 غ�ـ� �ـل ألاصـول  إذن ا�خاصـة لألمـوال مسـاو�ة جار�ـة الغ�ـ� ألاصـول  قيمـة أن أي   = 1 ;الـذا�ي التمو�ـل �سـبة 

 .ا�خاصة ألاموال برؤوس مغطاة جار�ة

 طر�ـق رؤوس عـن الثابتـة قيم��ـا تمـول  املؤسسـة أن أي ألامـوال �ـ� فـائض هنـاك ;   > 1الـذا�ي التمو�ـل �سـبة 

 .ا�خاصة ألاموال

 
 
 
 

                                                           
 .54-53، ص :1999العامة، محمدیة دار ،)المالي التحلیل( التسییر قبةرام تقنیات عدون، دادي ناصر - 1
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 :املالية الاستقاللية �سبة  1-3

 1 :التالية العالقة وفق تحسب

 ا�خصوم مجموع / ا�خاصة الاموال رؤوس مجموع= املالية الاستقاللية �سبة

 املستحسن أال ومن بالديون  �شبعها أي الداخ�� التمو�ل ع�� املؤسسة اعتماد مدى ع�� فكرة �عطي و��

 . 0.5 عن تنخفض

 :السداد قابلية �سبة   1-4 

 2 :ي�� كما وتحسب العامة املالئمة و�س�ى

 جار�ة الغ�� ألاصول  مجموع / ا�جار�ة والغ�� ا�جار�ة ا�خصوم مجموع = السداد قابلية �سبة

 

 �انت هذه و�لما أموالهم، ضمان مدى لقياس أصولها مع املؤسسة ديون  حجم ملقارنة النسبة هذه و�ستخدم

 املستحسن الغ�� ومن من ديون  ع�� ل�حصول  أوفر حظ و�التا�� الغ�� لديون  أك�� الضمان �ان منخفضة النسبة

 .  0.5 �ساوي  النسبة هذه ت�ون  أن

 :املؤسسة توسع �سبة   1-5

 أك�� من النسبة هذه �انت فإذا خارجيا أو داخليا �ان سواء توسعها يخص فيما املؤسسة اتجاه بمعرفة �سمح

 :ي�� كما وتحسب خار�� أو داخ�� توسع �� فاملؤسسة   0.85

 ا�جار�ة غ�� ألاصول  / واملعنو�ة العينية ألاصول  = الداخ�� التوسع �سبة

 

 ا�جار�ة غ�� ألاصول  / املالية ألاصول  = ا�خار�� التوسع �سبة

  السيولة �سب  -2

 تار�خ استحقاقها عند وهذا ألاجل القص��ة مراجعة إل��اما��ا ع�� املؤسسة قدرة مدى لقياس �ستعمل �سب ��

 3 .خسائر تحقيق دون  سائلة والشبھ السائلة ألاصول  باستخدام

 :التالية النسب نجد أن و�مكن

  

 

 
 

                                                           
 53:ص سابق، مرجع عدون، دادي ناصر - 1
 55:ص السابق، المرجع نفس - 2
 35:ص سابق، مرجع مطر، محمد - 3
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 1 :ي�� كما وتحسب :العامة السيولة �سبة   1 - 2

 . ا�جار�ة ا�خصوم / ا�جار�ة ألاصول  = العامة السيولة �سبة

 

 وذلـك بز�ـادة املـا�� هي�لهـا مراجعـة وعل��ـا سـيئة حالـة �ـ� املؤسسـة أن �ع�ـي هـذا <1 ; النسـبة هـذه �انـت إذا  

 .ألاجل قص��ة الديون  من التقليل وكذا مال أورأس ألاجل طو�لة الديون 

 ألاجل قص��ة الديون  بواسطة أصولها مولت املؤسسة أن �ع�ي   = 1 ;النسبة هذه �انت إذا أما. 

 مقبول وقد غ�� وهو املخزونات كم ك��ا ا�جار�ة ألاصول  من عنصر ز�ادة نتيجة النسبة هذه ارتفاع ي�ون  لكن

 الاستخدام ا�جيد عدم ع�� يدل مما ف��ا مبالغ بصورة النقديات عنصر ز�ادة عن ناجمة الز�ادة هذه ت�ون 

 عدم استخدام نتيجة وت�خمھ الز�ائن حساب تراكم ز�ادة �سبب ر�ما أو الر�حية تقليل ومنھ املؤسسة، لسيولة

 2 .الز�ائن حسابات ومتا�عة التحصيل �� جيدة سياسات

 :املختصرة السيولة �سبة 2 - 2

 3 :التالية العالقة وفق وتحسب

 ا�جار�ة ا�خصوم / مخزونات - ا�جار�ة ألاصول  = املختصرة السيولة �سبة

 �ـ� حالـة النسـبة هـذه وت�ـون  قصـ��ة ف�ـ�ة خـالل ألاجـل القصـ��ة ال��اما��ـا سـداد ع�ـ� املؤسسـة قـدرة مـدى وتو�ـح

 )0.5 – 0.3ب�ن ( محصورة العادية

 :الفور�ة السيولة �سبة   2-3

 4 :التالية العالقة وفق وتحسب

 قصـ��ة ألاجـل الـديون  مواجهـة ع�ـ� قـدر��ا أي الفور�ـة بال��اما��ـا الوفـاء ع�ـ� املؤسسـة قـدرة مـدى عـن �ع�ـ� و�ـ�

 .ا�خز�نة أموال بواسطة

 

 ا�جار�ة ا�خصوم / ا�خز�نة أموال = الفور�ة السيولة �سبة

 

 
 
 

                                                           
 84، ص :2000، بعةراال الطبعة الحدیث، العربي للمكتب الناشر ،)معاصر تحلیلي مدخل( المالیة اإلدارة الهندي، هیمرااب منیر - 1
 35،ص :2009،األولى الطبعة األردن، والتوزیع، النشر راءإث المالي، التحلیل ظل في الحدیثة االتجاهات ناجي، ولید - 2
 466، ص :2008، اإلسكندریة الجامعیة، الدار المالیة، واإلدارة التمویل أساسیات الرحیم، عبد طه جابر، عاطف - 3
 155، ص :2010،األولى الطبعة عمان، وموزعون، ناشرون البدایة دار المالي، والتحلیل الدارة في مقدمة وآخرون، الشنطي أیمن - 4
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  املردودية �سب  -3

 من عقال�ي استغالل لد��ا املتاحة املوارد استغالل �� املؤسسة إدارة وكفاءة ودية مرد لقياس �ستخدم �سب و��

 1 :نجد النسب هذه ب�ن ومن ألار�اح تحقيق أجل

 :املالية املردودية �سبة  3-1

   :التالية العالقة وفق تحسب

 .ا�خاصة ألاموال رؤوس / إلاجمالية النتيجة = العامة السيولة �سبة

 و�التـا�� إنتاجهـا وتطو�رهـا، وسائل تجديد لضمان ألاموال ع�� ا�حصول  �� املؤسسة قدرة مدى لقياس و�ستعمل

 .فيھ تنشط الذي السوق  �� سيطر��ا فرض من تمك��ا ولذلك الذا�ي التمو�ل ضمان

 الاقتصادية املردودية �سبة 3-2

 :التالية العالقة وفق وتحسب

 ألاصول  مجموع / الصافية النتيجة = الاقتصادية املردودية �سبة

 هـذه �لما ارتفعت الر�ح توليد �� أصولها استخدام ع�� وقدر��ا الصافية املؤسسة أصول  مردودية عن �ع�� حيث

 .أصولها استغالل �� املؤسسة كفاءة ع�� ذلك دل النسبة

 :التجار�ة دودية املر �سبة   3 - 3

 :التالية العالقة وفق وتحسب

 .ألاعمال رقم / إلاجمالية النتيجة = التجار�ة املردودية �سبة

 

ألاعمــال  رقــم مقارنــة خــالل مــن وذلــك املؤسســة لنشــاط ا�خــاص بــالتقييم التجار�ــة املردوديــة �ســبة �ســمح

 أن هـذه ع�ـ� ذلـك دل النسـبة هـذه ارتفعـت �لمـا حيـث عل��ـا، املتحصـل النتيجـة مـع �شـاطها حجـم أي للمؤسسـة،

 .جيدة حالة �� املؤسسة

 الدوران �سب  -4

 مواردها املتاحة، استخدام �� املؤسسة كفاءة مدى ��ا يقاس ال�ي النسبة و�� النشاط كفاءة قياس بنسب �س�ى

 .ممكن ر�ح أق��ى لتحقيق املتداولة أصولها عناصر دوران �سرعة املؤسسة ��تم حيث

 2:النسب هذه أهم ومن

 
 
 

                                                           
 .58ص :سابق، مرجع مطر، محمد - 1
 .116-115:ص بیروت، العربیة، النهضة دار المالیة، اإلدارة اساسیات توفیق، أحمد جمیل - 2
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 :املخزون دوران �سب  4-1

 �سـمح هـذه أي مخزونا��ـا �سـي�� �ـ� املؤسسـة تحكـم ع�ـ� وتـدل أنواعهـا، بمختلـف املخزونـات تصـر�ف مـدة و�ـ�

 املؤسسـة نم�ـ� بـ�ن أن بـد ال املخـزون ن دورا �سـب و�حسـاب املخـزون، ف��ـا يتحـدد ال�ي املرات عدد بتقدير النسب

 .املخزون طبيعة الختالف نظرا  إلانتاجية واملؤسسة التجار�ة

 :ي�� كما مؤسسة ل�ل النشاط بطبيعة املتعلقة النسب وسنب�ن

 :التجار�ة املؤسسة ��   4-1-1

 1 :بالعالقة وتحسب املؤسسة �� البضاعة لتجديد الالزمة املدة وتمثل البضاعة لدوران املتوسطة املدة

 *360  املس��لكة البضاعة مخزون متوسط = البضاعة لدوران املتوسطة املدة

 ذلـك النسـبة �ـان هـذه انخفضت �لما حيث املؤسسة داخل املخزون لبقاء املتوسطة املدة ا�� النسبة هذه و�ش��

 املؤسسـات أقـل مـن ر�ـح هـامش باسـتخدام كب�ـ�ة أر�احـا تحقـق أن املؤسسـة �سـتطيع حيـث املؤسسـة، صـا�ح �ـ�

 .م��ا الاستفادة يمكن كب��ة تنافسية م��ة و�� أك�� ر�ف تص مدة لد��ا وال�ي املماثلة

 :إلانتاجية املؤسسة ��  4-1-2

 �ـ� املؤسسـة الصـنع التامـة املنتجـات لتحديـد الالزمـة املـدة وتمثـل الصـنع تامـة املنتجـات لتصـر�ف املتوسـطة املدة

 2 :بالعالقة وتحسب

   تامة الصنع للمنتجات املتوسط املخزون = (الصنع تامة املنتجات لتصر�ف املتوسطة املدة

  ) .360املباع إلانتاج ت�لفة/

 

 :بالعالقة وتحسب باملؤسسة ألاولية املواد تجديد تمثل ألاولية املواد لتصر�ف املتوسطة املدة

 ولوازم مواد / ألاولية املواد مخزون متوسط = ألاولية املواد لتصر�ف املتوسطة املدة

 �عـ�ن يأخـذ املحلـل أن يجـب ولكـن البيـع، �ـ� إدار��ـا وكفـاءة املؤسسـة �شـاط ز�ـادة �ع�ي املعدالت هذه انخفاض إن

 منخفضـة إظهـار معـدالت ملجـرد السـل��، املخـزون متوسـط تخفـيض إ�ـ� املؤسسـة إدارة �جـوء إم�انيـة الاعتبـار

 سياسة أن مثال �ع�ي قد دوران املخزون معدل انخفاض أن كما ، املخزون نفاذ مخاطر �� الوقوع بذلك متجاهلة

 انخفـاض أو ألاسـعار ز�ـادة �احتمـال ظـروف العمـل تتطل��ـا املخـزون مـن كب�ـ�ة بكميـة الاحتفـاظ إ�ـ� ��ـدف إلادارة

 .املخزون ر�ود و�التا�� املبيعات

 

 

                                                           
 .258ص : سابق، مرجع ،هراويالد الدین كمال - 1
 .127، ص :2008، الجامعي الفكر دار للمؤسسات، المالیة واإلدارة التمویل ،راوساند ولیم عاطف - 2
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 :الز�ائن تحصيل مدة   4-2

 تمنحهـا املؤسسـة ال�ـي املـدة ا�ـ� و�شـ�� عمال��ـا مـع املؤسسـة تنت�جهـا ال�ـي التجار�ـة السياسـة النسـبة هـذه تو�ـح

 النسـبة هـذه و�لمـا انخفضـت املـوردين، دوران مـدة مـن أقـل املـدة هـذه ت�ـون  أن و�نب�ـ� حقوقهـا، لتسـديد لز�ائ��ـا

 1 :التالية العالقة وفق وتحسب املؤسسة، صا�ح �� ذلك �ان

 .360السنة مبيعات  )/القبض أوراق+ الز�ائن =( الز�ائن تحصيل مدة

 :املوردين دوران مدة   4-3

الف�ـ�ة  عـن كب�ـ�ة الف�ـ�ة هـذه ت�ـون  أن املستحسـن فمـن لهـذا لـديو��ا املؤسسـة سـداد ف�ـ�ات النسـبة هـذه �عكـس

 ال تتضـرر  أن يجـب ولكـن املناسـب، الوقـت �ـ� ديو��ـا �سـداد للمؤسسـة �سـمح سـيولة وجـود لضـمان التحصـيل

 2 .الالزم من أك�� التسديد ف��ة إطالة جراء من إلانتمائية املؤسسة سمعة

 .360 السنة مش��يات) /الدفع أوراق + موردون  =( الديون  �سديد مدة

 

 النقدية التدفقات قائمة تحليل :الثالث املطلب

 ب�ن هات�ن وصل صلة بمثابة �عت�� لذا وامل��انية، الدخل قائمة تظهرها ال معلومات النقدية التدفقات قائمة توفر

 تخدمها ألاغراض ال�ي أهم ومن املؤسسة �شاط �� والضعف القوة نقاط لتحديد مالئمة أك�� أ��ا كما القائمت�ن،

 .أيضا وسياسات التمو�ل السيولة وتقييم املؤسسة أر�اح ونوعية جودة تقييم ع�� قدر��ا النقدية تدفقات قائمة

 السيولة تقييم �� النقدية التدفقات قائمة من املشتقة املالية النسب :أوال

 3 :�� وتتمثل 

 

  :النقدية التغطية �سبة -1

 :آلاتية بالعالقة و�عطى

 ا�خارجة النقدية التدفقات / التشغيلية ألا�شطة من النقدية التدفقات صا�� = النقدية التغطية �سبة

 .والتمو�لية الاستثمار�ة لأل�شطة

 

 
 
 

                                                           
 .168، ص :2008،األولى الطبعة األردن، عمان، والتوزیع، للنشر حامد دار المالیة، اإلدارة الهادي، عبد سمیر محمد - 1
 .390،ص :2006، مصر الحدیث، الجامعي المكتب المالیة، المحاسبة مبادئ وآخرون، الصبان سمیر محمد - 2
 .166-165، ص :2005،األولى الطبعة عمان، للنشر، وائل دار ،)راراتالق صناعة مدخل( المالي التحلیل وآخرون، محمد شاكر منیر - 3
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 الاسـتثمار�ة باالل��امـات للوفـاء التشـغيلية ألا�شـطة مـن النقديـة توليـد ع�ـ� املؤسسـة قـدرة ع�ـ� النسـب هـذه �ع��

 للوفـاء التشـغيلية ألا�شـطة مـن النقديـة التـدفقات كفايـة ع�ـ� ذلـك دل النسـبة هـذه ارتفعـت و�لمـا والتمو�ليـة،

 .الال��امات ��ذه

  :الديون  فوائد لتسديد الالزمة املدفوعات �سبة -2

 :آلاتية بالعالقة و�عطى

 / التشغيلية ألا�شطة من النقدية التدفقات صا�� = الديون  فوائد لتسديد الالزمة املدفوعات �سبة

 الديون  فوائد 

املؤسسـة،  ع�ـ� ت��تـب ال�ـي الـديون  لفوائـد التشـغيلية النقديـة التـدفقات �غطيـة مـرات عـدد �سـبة هـذه تو�ـح

 لـدفع الفوائـد الالزمـة السـيولة مجـال �ـ� املؤسسـة تواجههـا قـد بمشـا�ل و�ن�ـئ �ـ�يء مؤشـر النسـبة هذه وانخفاض

 .للديون  املستحقة

  :النقدية التوزيعات �سبة -3

 :آلاتية بالعالقة و�عطى

 للمساهم�ن النقدية التوزيعات / التشغيلية ألا�شطة من النقدية التدفقات صا�� =النقدية التوزيعات �سبة

أن  كمـا السياسـة، هـذه واسـتقرار اسـتمرار�ة ومـدى النقديـة أر�ـاح توزيـع ع�ـ� املؤسسـة قـدرة النسـبة هـذه تمثـل

 .تمو�ل خارجية مصادر ا�� ا�حاجة دون  ألار�اح توزيعات �سديد ع�� املؤسسة قدرة إ�� �ش�� النسبة هذه ارتفاع

  :التشغيلية ألا�شطة من النقدية التدفقات �سبة  -4

 :آلاتية بالعالقة و�عطى

 ألا�شطة من الداخلية النقدية التدفقات =التشغيلية ألا�شطة من النقدية التدفقات �سبة

 ألاساسية النقدية الاحتياجات / التشغيلية

ا�خارجيـة  النقديـة التـدفقات لتغطيـة تكفـي داخليـة نقديـة تـدفقات توليـد ع�ـ� املؤسسـة مقـدرة النسـبة هـذه تبـ�ن

 1.ألاجل طو�لة الديون  أقساط وسداد الرأسما�� وإلانفاق التشغيل أل�شطة

 

 
 
 
 
 

                                                           
 .133، ص :2007، عمان المسیرة، دار المعاصرة، المالیة اإلدارة مقدمة شیب، أل كامل درید - 1
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  :املتداولة املطلو�ات إ�� التشغيلية ألا�شطة من النقدية التدفقات �سبة -5

 1 :بالعالقة و�عطى

 من النقدية النفقات صا�� = املتداولة املطلو�ات ا�� التشغيلية ألا�شطة من النقدية التدفقات �سبة

 .املتداولة املطلو�ات متوسط / التشغيلية ألا�شطة

مـن  النقديـة التـدفقات صـا�� خـالل مـن املتداولـة مطلو�ا��ـا سـداد ع�ـ� املؤسسـة قـدرة مـدى النسـبة هـذه تمثـل

 .التشغيلية أ�شط��ا

  للديون  ا�ح�� العام خالل املستحقة ألاقساط إ�� التشغيلية ألا�شطة من النقدية التدفقات �سبة -6

 :ألاجل قص��ة الدفع وأوراق والديون  ألاجل طو�لة

 2 :آلاتية بالعالقة و�عطى

 صـا�� =أ.ق الـدفع وأوراق والـديون  .أ.ط للديون  ا�حا�� العام خالل املستحقة ألاقساط إ�� ألا�شطة من ن .ت �سبة

 الدفع قص��ة الدفع وأوراق الديون  +.أ.ط الديون  استحقاقات / التشغيلية ألا�شطة من .ن.ت

 والـديون  ألاجـل طو�لـة الـديون  باسـتحقاقات املتمثلـة بال��اما��ـا الوفـاء ع�ـ� الشـركة قـدرة إ�ـ� النسـبة هـذه �شـ��

 .ألاجل قص��ة الدفع وأوراق

  :ألاجل طو�لة الديون  مدفوعات ا�� التشغيلية ألا�شطة من النقدية التدفقات �سبة  -7

 3 :آلاتية بالعالقة و�عطى

 التدفقات صا�� = ألاجل طو�لة الديون  مدفوعات ا�� التشغيلية ألا�شطة من النقدية التدفقات �سبة

 الديون  مدفوعات/ التشغيلية ألا�شطة من النقدية

 .ألاجل طو�لة الديون  لسداد التشغيلية ألا�شطة من النقدية التدفقات كفاية مدى النسبة هذه تقيس

  :الرأسمالية النفقات إ�� التشغيلية ألا�شطة من النقدية التدفقات �سبة  -8

 4 :آلاتية بالعالقة و�عطى

 من ألا�شطة النقدية التدفقات صا�� = الرأسمالية النفقات إ�� التشغيلية ألا�شطة من النقدية التدفقات �سبة

 الاستثمار�ة للنفقات ا�خارجة النقدية التدفقات / التشغيلية

 

 
 

                                                           
 .104ص:سابق، مرجع الدینوري، محمد سالمي - 1
 .105:ص السابق، المرجع نفس - 2
 .107:ص السابق، المرجع نفس - 3
 .93:ص سابق، مرجع أحمد، السید شحدة، الناصر عبد - 4
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الرأسـمالية  النفقـات لتمو�ـل التشـغيلية أ�شـط��ا مـن نقديـة تـدفقات توليـد ع�ـ� الشـركة قـدرة النسـبة هـذه تبـ�ن

 .إلانتاجية طاق��ا ع�� للمحافظة الالزمة

  :ا�حرة النقدية التدفقات  -9

 1 :آلاتية بالعالقة و�عطى

  )توزيع+ الرأسما�� النفاق( -التشغيلية ألا�شطة من النقدية التدفقات صا�� = ا�حرة النقدية التدفقات

درجـة  ز�ـادة أو ا�خز�نـة، أسـهم شـراء ديـون، سـداد رات جديـدة، اسـتثما ع�ـ� إلنفـاق القابلـة النقديـة مقـدار تمثـل

 إ�ـ� مصـادر الرجـوع دون  التوزيعـات سـداد ع�ـ� املؤسسـة وقـدرة املاليـة املرونـة مـدى بـ�ن املقيـاس هـذا السـيولة،

 يمكـن النقديـة ال�ـي مـدى يبـ�ن كمـا الرأسـما��، إنفاقهـا بمسـتوى  الاحتفـاظ ع�ـ� املؤسسـة قـدرة يبـ�ن كمـا خارجيـة،

 .إلاضافية رات الاستثما �� استخدامها

 ألا�شـطة مـن الداخليـة النقديـة التـدفقات ا�ـ� الاسـتثمار�ة لأل�شـطة ا�خارجيـة النقديـة التدفقات �سبة  -10

 :التمو�لية

 2 :آلاتية بالعالقة و�عطى

التمو�ليـة  ألا�شـطة مـن الداخليـة النقديـة التـدفقات إ�ـ� الاسـتثمار�ة لأل�شـطة ا�خارجيـة النقديـة التـدفقات �سبة

 الاستثمار�ة لأل�شطة ا�خارجية النقدية التدفقات / التمو�لية ألا�شطة من الداخلية النقدية التدفقات =

 �ــ� الاســتثمار تمو�ــل ع�ــ� التمو�ليــة ألا�شــطة مـن الداخليـة النقديــة التــدفقات مســاهمة النســبة هــذه تبـ�ن

 .ألاجل طو�لة املوجودات

 ألار�اح جودة تقييم �� النقدية التدفقات قائمة من املشتقة املالية النسب :ثانيا

 :ي�� فيما النسب هذه وتتمثل

P56F:آلاتية بالعالقة ويعطى :التشغي�� النشاط مؤشر -1

3 

 التشـغيلية قبـل ألا�شـطة مـن الـدخل صـا�� / التشـغيلية ألا�شطة من التدفقات صا��= التشغي�� النشاط مؤشر

 .والضر�بة الفوائد

ألا�شـطة  نتـائج �عكـس و�ـ� �شـغي��، نقـدي تـدفق توليـد ع�ـ� التشـغيلية ألا�شـطة قـدرة مـدى النسـبة هـذه تبـ�ن

 .النقدي لألساس وفقا التشغيلية

 
 
 

                                                           
 95:ص السابق، المرجع نفس - 1
 79:ص السابق، المرجع نفس - 2
 25، ص :2003األولى، الطبعة األردن، للنشر، وائل دار ،" العملیات واستخدامات األسالیب" واالئتماني المالي التحلیل مطر، محمد - 3
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  :التشغيلية النقدية مؤشر -2

 1 :آلاتية بالعالقة ويعطى

 الدخل صا�� / التشغيلية ألا�شطة من النقدية التدفقات صا�� = التشغيلية النقدية مؤشر

النسـبة  عـن النسـبة هـذه وتختلـف �شـغيلية، نقديـة تـدفقات توليـد ع�� الشركة أر�اح قدرة مدى النسبة هذه تب�ن

 بيانـات قائمـة مصـداقية تز�ـد النسـبة هـذه ارتفعـت �لمـا والضـرائب ، الفوائـد الاعتبـار �عـ�ن تأخـذ أ��ـا �ـ� السـابقة

 .الاستحقاق أساس ع�� املعدة الدخل

 :املبيعات إ�� املبيعات من النقدية التدفقات �سبة 3-2

 2 :آلاتية بالعالقة و�عطى

 املبيعات / املبيعات من النقدية التدفقات = املبيعات من النقدية التدفقات �سبة

 .املبيعات من النقدية تحصيل �� الشركة كفاءة و�عكس املبيعات، من النقدية للتدفقات املئو�ة النسبة تب�ن

 :املقبوضة والتوزيعات الفوائد �سبة 2-4

 3 :آلاتية بالعالقة و�عطى

 املقبوضة والتوزيعات الفوائد ايراد من املتحققة النقدية املتحصالت = املقبوضة والتوزيعات الفوائد �سبة

 .التشغيلية ألا�شطة من الداخلية النقدية التدفقات /

 .املالية ألاوراق أو القروض من سواء رات الاستثما لعوائد النسبية ألاهمية قياس ع�� النسبة هذه �ساعد

 :العادي للسهم التشغيلية ألا�شطة من النقدية التدفقات �سبة 2-5

 4 :بالعالقة و�عطى

 ألا�شطة من النقدية التدفقات صا�� = العادي للسهم التشغيلية ألا�شطة من النقدية التدفقات �سبة

  العادية لألسهم املرجح املتوسط /املمتازة لألسهم النقدية التوزيعات -التشغيلية

 ع�ـ� املنشـأة وقـدرة التشـغيلية ألا�شـطة مـن النقديـة التـدفقات صـا�� مـن العـادي السـهم حصـة النسـبة هذه تب�ن

 .النقدية ألار�اح توزيع

 

 
 
 

                                                           
 .26:ص السابق، المرجع نفس - 1
 .218، ص،2006األولى، الطبعة عمان، المسیرة، دار ،"وتطبیقي نظري مدخل" المالیة القوائم تحلیل فالح، غسان خنفر، ضيار  مؤید - 2
 .216:ص السابق، المرجع نفس - 3
 .217:ص السابق، المرجع نفس - 4
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 :التشغيلية النقدية التدفقات من امللكية حقوق  ع�� العائد �سبة  2-6

 :آلاتية بالعالقة و�عطى

  =التشغيلية النقدية التدفقات من امللكية حقوق  ع�� العائد �سبة

 امللكية حقوق  / التشغيلية ألا�شطة من النقدية التدفقات صا��                                                  

 التشغيلية ألا�شطة من النقدية التدفقات من امللكية حقوق  ع�� العائد النسبة هذه تب�ن

 :التشغي�� النقدي التدفق من ألاصول  ع�� العائد �سبة  2-7

 1 :آلاتية بالعالقة و�عطى

 =التشغي�� النقدي التدفق من ألاصول  ع�� العائد �سبة

 ألاصول  إجما�� / التشغيلية ألا�شطة من النقدية التدفقات صا��                                               

 .وموجودا��ا استخدام خالل من �شغيلية نقدية تدفقات توليد ع�� الشركة قدرة النسبة هذه تب�ن

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
 .163، ص :2003 سابق، مرجع مطر، محمد - 1
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 :الفصل خالصة

 من ا�جزائري وذلك الاقتصاد �� يم��ه ما وأهم ا�جديد املا�� املحاس�ي للنظام عام عرض الفصل هذا �� تقديم تم

 ولك��ما النظام مخرجات هذا أهم من والدخل املا�� املركز قائم�ي و�عت�� السوق، اقتصاد إ�� ا�جزائر اتجاه خالل

 إ�ـ� أدى ممـا النظـام، هـذا املسـتخدم�ن إ�ـ� وحاجـات طمـوح توسـع و�التـا�� للمؤسسـة، املـا�� الوضـع عـن �ع�ـ�ان ال

 املؤسسـة داخـل النقديـة حركـة �ع�ـ�ان عـن أل��مـا امللكيـة حقـوق  �ـ� التغ�ـ� وقائمـة النقديـة التـدفقات قائمة ظهور 

 املاليـة والنسـب املـا�� ع�ـ� مؤشـرات التـوازن  الاعتمـاد خـالل مـن للمؤسسـة ا�حقيقـي الوضـع عـن �ع�ـ�ان وكـذلك

 .م��م املنبثقة

 

 
 



 التطبيقيالفصل 

GIPLAIL مستغانم 

 دراسة�حالة�ملبنة�الساحل�النتاج�ا��ليب
ومشتقاتة



دراسة حالة مؤسسة ملبنة الساحل إلنتاج الحلیب ومشتقاتھ "مستغانم" الفصل التطبیقي:  

72

 تمهيد الفصل

أن الدراسـة النظر�ــة تبقــى عقيمـة إذا لــم تــزود بمعطيــات ع�ـ� أرض الواقــع مقتبســة مـن الدراســة التطبيقيــة �ــ� 

ميــدان العمــل مــن أجــل الــر�ط بــ�ن عناصــر ا�جانــب النظــري والتطبيقــي وللتأكــد مــن �ــحة املعطيــات و إلاجابــة 

سـات إلاقتصـادية ا�جزائر�ـة أال و �ـ� ع�� إلاش�الية والفرضيات ، إخ��نا أن نقوم ��ذه الدراسـة �ـ� إحـدى املؤس

ملبنـــة الســـاحل بصـــالمندر مســـتغانم ل�و��ـــا تطبـــق املعـــاي�� الدوليـــة �ـــ� نظامهـــا املحاســـ�ي لتســـهيل عمليـــة املحلـــل 

املـــــا�� الـــــذي يجـــــد نفيـــــھ أمـــــام جـــــداول ماليـــــة مقدمـــــة حســـــب املعـــــاي�� املحاســـــبية الدوليـــــة وال�ـــــي تتم�ـــــ� بإعطا��ـــــا 

، باإلضافة إ�� طر�قة تقيـيم �ـل مـن عناصـر ألاصـول وا�خصـوم ، وكـذلك قائمـة ألاسبقية ل�حقيقة إلاقتصادية 

التدفقات ال�ي خصصت لهـا املعيـار السـا�ع وفـق معـاي�� محاسـبية دوليـة بإعتبارهـا قائمـة رئيسـية �ـ� املؤسسـة ، 

التطـرق �ــ�  وملعرفـة الوضـع املــا�� لهـا يز�ــد مـن التطــرق إ�ـ� مختلــف املؤشـرات والنســب املاليـة ، ولهــذا سـوف يــتم

  هذا الفصل إ�� املباحث التالية:

 GIP LAILتقديم املؤسسة مللبنة الساحل إلنتاج ا�حليب  املبحث ألاول:

 متسغانم.  عرض القوائم املالية مللبنة الساحل بصالمندراملبحث الثا�ي: 

تحليل القوائم املالية مللنبة الساحل بصالمندر مستغانم.  املبحث الثالث:
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 تقديم مؤسسة ملبنة الساحل إلنتاج ا�حليب ومشتقاتھ  املبحث الاول :

)GIP LAILل�و��ــا تــزود الســ�ان بإحــدى أهــم املــواد ذات إلاســ��الك اليــومي أال و�ــ�  )   للمؤسســة أهميــة كب�ــ�ة

 مادة ا�حليب ومشتقات.

 ملحة عن تار�خ إ�شاء مركبات ا�حليب. املطلب الاول:

 ن أقدم املؤسسات ال�ي �س�� دائما إ�� تطو�ر منتجا��ا وتحقيق الر�ح�عد مؤسسة ملبنة الساحل م

 : التعر�ف باملؤسسة  الفرع ألاول 

بـدأ إنتـاج ا�حليــب �ـ� ا�جزائــر منـذ إلاســتعمار ، حيـث تأسـس ع�ــ� مسـتوى جهــة الغـرب ، مركــب ا�حليـب بــوهران 

دج و�طاقـة  900000در بـــ منـتج، بـرأس قـ 150عن طر�ق مجموعة من منت�� ا�حليب �ـان عـددهم  1954سنة 

 ل�� يوميا. 240000إنتاجية تقدر بــ 

أصبحت �سمي��ا �عاونيـة ا�حليـب بـوهران، و�ـ� سـنة  1967عرفت هذه املؤسسة عدة �غ��ات ، حيث أ��ا سنة 

الـديوان ا�جهـوي الغر�ـي  354-81مرسوم رقم: ONALAITحل م�ا��ا الديوان الوط�ي ل�حليب ومشتقاتھ   1970

 ، و�� إعادة تركيب املؤسسات قسم إ�� ثالث فروع و��:

OROLAIT  :الديوان ا�جهوي الغر�ي يضم الوحدات التالية 

 وحدة إلانتاج وهران •

 وحدة إلانتاج سيدي بلعباس •

 وحدة إلانتاج مستغانم •

 وحدة إلانتاج سعيدة •

 وحدة إلانتاج معسكر  •

 اج تيارت وحدة إلانت •

 وحدة إلانتاج �شار •

 ORLAC :الديوان ا�جهوي �� الوسط ومقره با�جزائر العاصمة و�ضم املحدات التالية 

 وحدة إلانتاج بودواد •

 وحدة إلانتاج دراع بن خدة •
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ORLAIT : الديوان ا�جهوي الشر�� و�ضم 

 وحدة إنتاج عنابة •

 وحدة إنتاج قسنطينة •

 وحدة إنتاج سوق أهراس •

 

، حيــث �انــت مجــرد مشــروع ، أمــا إلانطالقــة  1986أمــا بالنســبة وحــدة إنتــاج مســتغانم �عــود �شــأ��ا إ�ــ� ســنة  -

إنـدمجت جميـع الـدواو�ن  1997و�� سـنة   OROLAIT-OFFIce regional du lait 1987الفعلية فقد �انت سنة 

الوقـــع مقـــره بحســـ�ن داي  GIPLAITاملركـــب الصـــنا�� إلنتـــاج ا�حليـــب ومشـــتقاتھ  �ـــ� إدارة واحـــدة تحـــت إســـم :

 ا�جزائر العاصمة.

�عت�ــــ� مؤسســــة ملبــــة الســــاحل لواليــــة مســــتغانم مؤسســــة عموميــــة ذات أســــهم مــــن أهــــم املؤسســــات ع�ــــ�        

املســــتوى املح�ــــ� أو ا�جهــــوي للشــــمال الغر�ــــي ا�جزائــــري ، و�عــــود أهميــــة املؤسســــة ل�و��ــــا تــــزود ســــ�ان املنطقــــة 

 روري ، واملتمثلـة �ـ� مــادة ا�حليـب ومشـتقاتھ الواقعـة بطر�ــق الضـك اليــومي والالـــبإحـدى أهـم املـواد ذات إلاس��

صونيك بمستغانم و�� عبارة عان مؤسسة ذات طا�ع صنا�� تجاري تمـارس �شـاطها �ـ� إطـار قـانو�ي متمثـل �ـ� 

مـل عا 100عامـل ، مـ��م  125دج ، حيـث يبلـغ عـدد عمالهـا  290480000ال�جل التجاري ، يقـدر رأس مالهـا بـــ:

عامـــل مـــؤقت�ن �ـــ� إطـــار عقـــود مـــا قبـــل التشـــغيل للســـنة ا�حاليـــة ، شـــعار املؤسســـة " ا�حليـــب مهنـــة  25دائمـــ�ن و

 وهواية "

 الفرع الثا�ي: أهداف املؤسسة. 

ملبنـــة الســـاحل بمســـتغانم تقـــوم بإنتـــاج و�ســـو�ق املنتوجـــات (ا�حليـــب املبســـ��، الرائـــب، اللـــ�ن، حليـــب البقـــرة، 

 الز�دة)، ومن أهدافها:

 تحقيق الار�اح قبل �ل ��يء مع ضمان إلاستمرار�ة. •

 �غطية السوق املحلية باملنتوج املح�� وتحقيق إلاكتفاء الذا�ي. •

 القضاء ع�� التبعية إلاقتصادية. •

 تلبية حاجيات املس��لك�ن. •

 ضمان �سو�ق منتجات الوحدة وال�ي تتم عن طر�ق الشاحنات املنجزة الت��يد •
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  GIPLAITتنظي�ي للمؤسسة الهي�ل ال :املطلب الثا�ي

تطــــرق إ�ــــ� الهي�ــــل التنظي�ــــي الــــذي يمثــــل فــــروع املؤسســــة نقبــــل أن نتطــــرق إ�ــــ� الهي�ــــل التنظي�ــــي للمؤسســــة، 

 املركز�ة.

 
   GIPLAIT):الهي�ل التنظيمي ملؤسسة املركز�ة III-07الش�ل رقم (

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 املصدر: الوثائق الرسمية للمؤسسة.

 

 

 

 

 

 

 

          

 املجمع الصنا�� ل�حليب ومشتقاتھ

 قسنطينة بودواو تيارت سعيدة بجاية

خادم ب�� بلعباس سيدي معسكر مستغانم   �شار 

الدف�� ع�ن باتنة عنابة تلمسان  سطيف 
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 ومشتقاتھ بمستغانم.):الهي�ل التنظيمي لوحدة ا�حليب III-08الش�ل رقم (

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 املصدر: الوثائق الرسمية للمؤسسة.

 

 

  

 

 

 

 

 

 املــدير العــــام

مص�حة إلادارة  قسم الفالحـــة قســـم إلانتاج

 العامة و�سي��

مص�حة 

 التجـــارة

مص�حة 

 الصيانـــة

 قسم املراقبة والتدقيق

قسم املحاسبة 

 واملالية

قسم التمو�ن 

 و�سييال املخازن 

مص�حة النظافة  

و ألامـــــن      

 مص�حة النقـــل

 

 مص�حة مراقبة السي��
 املخبــــر

 ألامانة العامة
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 كما تتمثل مهام �ل مص�حة فيما ي��:

هــو املشــرف العــام وصــاحب القــرارات، وهــو �عت�ـ� قمــة الهــرم التنظي�ــي و�قــع ع�ــ� عاتقــھ مســؤولية  املـدير العــام:

 حسن إتخاذ القرار وهو املسؤول ألاول �� �سي�� املؤسسة وضمان الس�� ا�حسن لها، ومن مهامھ:

 رسم السياسة من إلانتاج. •

 مراقبة �شاط الوحدة. •

 تنفيذ مهامهم.�سي�� وتوجيھ رؤساء املصا�ح ملساعد��م ع��  •

 �عت�� أهم مص�حة �� املؤسسة وتتمثل مهامها ��:قسم املراقبة والتدقيق: 

 مراقبة مصا�ح املؤسسة وذلك بإشعارها يوم�ن قبل املراقبة. •

 التأكد من �حة التقار�ر ال�ي تصلھ من املصا�ح. •

 تقديم إق��احات وتوصيات لإلدارة العليا. •

 تتمثل مهامھ ��:قسم التسي��: 

 مراقبة التسي�� ا�حسن للعمل والغعالم عن أي مش�ل. •

 تقار�ر شهر�ة من رؤساء املصا�ح ومقارن��ا مع التقديرات املسطرة وحساب إلانحرافات.  السيقوم بإر  •

 مراقبة الت�اليف •

 و�� حلقة الوصل ب�ن املدير العام واملدير�ات الفرعية ومن مهامھ: الامانة العامة (سكر�تار�ا املدير):

 جيل ال��يد الصادر وال��يد الوارد��  •

 إستقبال الزوار ملقابلة املدير  •

 ترتيب وحفظ املستندات والوثائق ا�خاصة باإلدارة لتسهيل عملية البحث ع��ا  •

 تحض�� الوثائق ا�خاصة إلمضاء املدير  •

 إ�شاء ملف يجمع فيھ مختلف �ل الوثائق وال�جالت املوجودة ع�� مستوى أمانة •

 مهامھ تحليل تركيب ا�حليب ومدى صالحيتھ والتأكد من املقادير، وهنا يجرى نوعان منمن  املخبـــر:

 التحاليل وهما أساسيان ل�ل وحدة إنتاجية:
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 ف��ي كيميائي و�تضمن التحاليل آلاتية مستوى ا�حموضة، كمية املادة الدسمة، الكثافة. •

 ميكرو�يولو��. •

بتخـــز�ن املـــواد ألاوليـــة ومتا�عـــة مراحـــل إلانتـــاج كمـــا ترتكـــز و�ـــ� أهـــم مصـــ�حة �ـــ� املؤسســـة تقـــوم قســـم إلانتـــاج: 

أيضـــا ع�ـــ� ��ـــجيل �ـــل املعطيـــات اليوميـــة ال�ـــي تخـــص املـــواد املنتجـــة واملتمثلـــة �ـــ� كميـــة ا�حليـــب املســـتعملة �ـــ� 

 إنتاج ا�حليب املبس��، الل�ن، الرائب، حليب البقرة

 تتمثل مهامھ فيما ي��: قسم الفالحة:

 كز للفالح�ن.جمع ا�حليب من عدد مرا •

 إعادة تحليب ا�حليب املستلم �� الوحدة. •

 تتكفل بتسي�� الشؤون الداخلية للمؤسسة. مص�حة إلادارة العامة و�سي�� املوارد البشر�ة:

 ومن مهامها توزيع و�يع ا�حليب ومشتقاتھ ع�� مستوى الوالئي وما جاورها. مص�حة التجارة:

 مص�حة الصيانة: من مهامها:

 معدات إلانتاج. مراقبة وصيانة •

 مراقبة �شاط املصا�ح ال�ي �شملهم مسؤوليا��ا. •

 تطبيق صيانة وقائية لتجنب الوقوع �� ا�خطر. •

�ســــاعد املؤسســــة ع�ــــ� معرفــــة وضــــعي��ا املاليــــة حيــــث يتضــــمن هــــذا الفــــرع املحاســــبة العامــــة قســــم املحاســــبة: 

عـالم آلا�ـ� �ـ� إدارة و��ـجيل العمليـات ومحاسبة املـواد وا�حاسـبة التحليليـة، كمـا �سـتخدم املؤسسـة برنـامج لإل 

 اليومية ومن ب�ن املهام ال�ي تقوم ��ا:

 مطابقة الوثائق املحاسبية من مصار�ف وإيرادات •

 ا�حرص ع�� أمالك املؤسسة ومتا�عة العقود •

 العمل ع�� إس��الك املواد �� وق��ا واملعرفة ا�حقيقية لس�� الوحدة •

التمو�ــل الازمــة و�ســي��ها بالشــ�ل ألامثـــل أي أنــھ مســؤول عــن �ــل مـــا و��ــتم بالبحــث عــن مصـــادر  قســم املاليــة:

 يتعلق بالسيولة املالية.
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عـــن طر�ــق تمـــو�ن الوحــدة بـــاملواد ال�ـــي �ســتعمل �ـــ� إنتــاج ا�حليـــب ومشـــتقاتھ،  قســم التمـــو�ن و�ســي�� املخـــازن:

 تلك املواد م��ا املحلية تنتج محليا وم��ا املستورد من خارج الوطن.

 : ومن مهامها ة والامن:مص�حة النظاف

 الامن ع�� الوحدة وع�� وسائل العمل •

 املحافضة ع�� الوسائل ضد ا�حر�ق تؤمن الصيانة و •

 مراقبة دخول وخروج العمال والبضائع املحملة •

تتمثــل مهامهــا �ــ� مراقبـة الشــاحنات ال�ــي تنقــل ا�حليــب إضـافة إ�ــ� توزيــع ا�حليــب ع�ــ� املنــاطق مصـ�حة النقــل: 

 مص�حة التجارة، كما يتمثل دورها �� توف�� وسائل النقل للوحدة. املحددة من طرف

 املطلب الثالث: �شاط املؤسسة

" حيـــــث �ســــاهم �شـــــ�ل كب�ـــــ� مثلهــــا مثـــــل املؤسســـــات agro-alimentaireتنشــــط املؤسســـــة �ـــــ� قطــــاع الصـــــناعة "

اط املؤسســــة " ، وتلبيـــة رغبـــات املســـ���ل�ن، و�صـــفة عامـــة يمكـــن ت�خـــيص �شـــ ألاخـــرى �ـــ� التنميـــة إلاقتصـــادية

 ملبنة الساحل " �� العناصر التالية:

تقـوم امللبنـة �عقـد صـفقات مـع املـوردين بـاملواد ألاوليـة مـن أجـل مباشـرة عمليا��ـا إلانتاجيـة ، و�ــتم الشـراء:  .1

 ا�جودة والسعر. إختيار املورد املناسب ع�� أساس عنصر�ن أساسي�ن هما:

املـــواد ألاوليـــة الالزمـــة تـــدخل �ـــ� املرحلـــة الثانيـــة و�ـــ� إلانتـــاج، �عـــد تقـــوم املؤسســـات �عمليـــة شـــراء إلانتـــاج:  .2

و�عت�ـــــ� أهـــــم حلقـــــة �ـــــ� �شـــــاط املؤسســـــة حيـــــث تقـــــوم بتحو�ـــــل املـــــواد ألاوليـــــة إ�ـــــ� منتوجـــــات ��ائيـــــة �ـــــ� ا�حليـــــب 

 ومشتقاتھ.

 هذا النشاط �شرف عليھ املص�حة التجار�ة وهناك حالت�ن:البيع:  .3

�� حالة املنتج الطل�ي فإن البيع مضمون و�بقى عنصر النقل الذي يتم إلاتفاق عليـھ إمـا أن يـتم بالوسـائل  1.3

 ا�خاصة للمؤسسة أو بوسائل العميل.

�ــــ� حالــــة املنــــتج الغ�ــــ� طل�ــــي فــــإن البيــــع ي�ــــون غ�ــــ� ذلــــك ، حيــــث تقــــوم بــــھ املؤسســــة بإســــتخدام إم�انياتــــھ  2.3

 ا�خاصة وقدرا��ا البيعية.
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 ملبحث الثا�ي: عرض القوائم املالية مللبنة الساحل ا

 : عرض قائمة املركز املا�� وامل��انياتاملطلب ألاول 

 2017) عناصر امل��انية مللبنة الساحل مستغانم 08جدول رقم (

 جانب الاصول 

 املبالغ الاصول 

  ألاصول الغ�� جار�ة

 000,00 225 تثبيتات معنو�ة

  تثبيتات عينية

 900,00 555 277 ألارا��ي

 200,00 850 38 املبا�ي

 225,00 070 98 تثبيتات عينة أخرى 

  تثبيتات ممنوع إنجازها

 480,39 876 4 تثبيتات جاري انجازها

  تثبيتات مالية

  سندات موضوعة موضع معادلة

 000,00 500 مساهمات أخرى وحسابات دائنة م�حقة ��ا

  سندات أخرى مثبتة

 967,97 554 مالية غ�� جار�ةقروض وأصول 

 666,00 987 15 ضرائب مؤجلة ع�� ألاصل

 439,36 620 436 مجموع ألاصول الغ�� جار�ة

  أصول جار�ة
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 748,30 222 89 مخزونات ومنتجات قيد التنفيذ

  حسابات دائنة و مماثلة

 691,66 087 84 الز�ائن

 154,55 012 48 مدينون آخرون

 296,92 894 45   ضرائب وما ش��ها

  حسابات دائنة أخرى 

  املوجودات ومشا��ها

  ألاموال املوظفة وأصول مالية 

 373,81 793 73 ا�خز�نة

 265,24 010 341 مجموع ألاصول ا�جار�ة

 704,60 630 777 مجموع العام لألصول 
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 جانب ا�خصوم

 مبالغ ا�خصوم

 رؤوس الاموال ا�خاصة

 000,00 000 300 راس املال الصادر

 راس املال غ��  املستعان بھ

 )01احتياطات مدمجة ( -عالوات واحتياطات 

 فوارق إعادة التقييم

 )01فارق املعادلة (

 628,10 172 35 )01نتيجة صافية حصة ا�جميع (

 730,52 580 5-رؤوس ألاموال ا�خاصة 

 )01حصة الشركة املدمجة (

 )01حصة ذوي ألاقلية (

 897,58 591 329 مجموع رؤوس الاموال ا�خاصة

 ا�خصوم غ�� ا�جار�ة

 869,00 759 1 قروض وديون مالية

 698,00 898 7 ضرائب ( مؤجلة ومرصود لها )

 ديون أخرى غ�� جار�ة

 258,00 879 26 مؤونات ومنتجات ثابتة مسبقة

 825,00 537 36 مجموع ا�خصوم غ�� ا�جار�ة

 ا�خصوم ا�جار�ة
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 910,74 394 173 املوردون وا�حسابات امل�حقة

 412,28 208 2 ضرائب

 659,00 897 235 ديون أخرى 

  خز�نة ا�خصوم

 982,02 500 411 مجموع ا�خصوم ا�جار�ة

 704,60 630 777 املجموع العام ل�خصوم
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 2018) عناصر م��انية ملبة الساحل مستغانم   09ا�جدول رقم (

 الاصول جانب 

 املبالغ الاصول 

  ألاصول الغ�� جار�ة

 170000.00 تثبيتات معنو�ة

  تثبيتات عينية

 900,00 555 277 ألارا��ي

 32000000.00 املبا�ي

 131200450.00 تثبيتات عينة أخرى 

  تثبيتات ممنوع إنجازها

 480,39 876 4 تثبيتات جاري انجازها

  تثبيتات مالية

  معادلةسندات موضوعة موضع 

 600000.00 مساهمات أخرى وحسابات دائنة م�حقة ��ا

  سندات أخرى مثبتة

 448741.00 قروض وأصول مالية غ�� جار�ة

 15925666.00 ضرائب مؤجلة ع�� ألاصل

 462237237.39 مجموع ألاصول الغ�� جار�ة

  أصول جار�ة

 86542321.2 مخزونات ومنتجات قيد التنفيذ
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  مماثلةحسابات دائنة و 

 84875823.92 الز�ائن

 53127462 مدينون آخرون

 47731522.08   ضرائب وما ش��ها

  حسابات دائنة أخرى 

  املوجودات ومشا��ها

  ألاموال املوظفة وأصول مالية 

 71845492.08 ا�خز�نة

 344122621.28 مجموع ألاصول ا�جار�ة

 806359858.67 مجموع العام لألصول 
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 جانب ا�خصوم

 مبالغ ا�خصوم

  رؤوس الاموال ا�خاصة

 000,00 000 300 راس املال الصادر

  راس املال غ��  املستعان بھ

  )01احتياطات مدمجة ( -عالوات واحتياطات 

  فوارق إعادة التقييم

  )01فارق املعادلة (

 4356541.15 )01نتيجة صافية حصة ا�جميع (

 251173460.71 رؤوس ألاموال ا�خاصة 

  )01حصة الشركة املدمجة (

  )01حصة ذوي ألاقلية (

 368330001.86 مجموع رؤوس الاموال ا�خاصة

  ا�خصوم غ�� ا�جار�ة

 869,00 759 1 قروض وديون مالية

 698,00 898 7 ضرائب ( مؤجلة ومرصود لها )

  ديون أخرى غ�� جار�ة

 35982978.91 مؤونات ومنتجات ثابتة مسبقة

 45641545.91 مجموع ا�خصوم غ�� ا�جار�ة

  ا�خصوم ا�جار�ة
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 153492374.00 املوردون وا�حسابات امل�حقة

 2150316.34 ضرائب

 236745620.56 ديون أخرى 

  خز�نة ا�خصوم

 392388310.9 مجموع ا�خصوم ا�جار�ة

 806359858.67 املجموع العام ل�خصوم
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 2019يو�ح عناصر امل��انية مللبنة الساحل مستغانم ) 10جدول رقم (

 جانب الاصول 

 املبالغ الاصول 

  ألاصول الغ�� جار�ة

 140500.00 تثبيتات معنو�ة

  تثبيتات عينية

 900,00 555 277 ألارا��ي

 28000000.00 املبا�ي

 151200040.00 تثبيتات عينة أخرى 

  تثبيتات ممنوع إنجازها

 480,39 876 4 جاري انجازها تثبيتات

  تثبيتات مالية

  سندات موضوعة موضع معادلة

 700000.00 مساهمات أخرى وحسابات دائنة م�حقة ��ا

  سندات أخرى مثبتة

 352666.00 قروض وأصول مالية غ�� جار�ة

 15888999.00 ضرائب مؤجلة ع�� ألاصل

 478714585.39 مجموع ألاصول الغ�� جار�ة

  جار�ةأصول 

 83688000.30 مخزونات ومنتجات قيد التنفيذ
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  حسابات دائنة و مماثلة

 85685622.95 الز�ائن

 54702932.04 مدينون آخرون

 51212248.92   ضرائب وما ش��ها

  حسابات دائنة أخرى 

  املوجودات ومشا��ها

  ألاموال املوظفة وأصول مالية 

 70986668 ا�خز�نة

 346275472.21 ا�جار�ةمجموع ألاصول 

 824990057.60 مجموع العام لألصول 
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 جانب ا�خصوم

 مبالغ ا�خصوم

  رؤوس الاموال ا�خاصة

 000,00 000 300 راس املال الصادر

  راس املال غ��  املستعان بھ

  )01احتياطات مدمجة ( -عالوات واحتياطات 

  فوارق إعادة التقييم

  )01فارق املعادلة (

 68721811.21 )01نتيجة صافية حصة ا�جميع (

 40195580.10 رؤوس ألاموال ا�خاصة 

  )01حصة الشركة املدمجة (

  )01حصة ذوي ألاقلية (

 408917391.31 مجموع رؤوس الاموال ا�خاصة

  ا�خصوم غ�� ا�جار�ة

 1759869.00 قروض وديون مالية

 698,00 898 7 ضرائب ( مؤجلة ومرصود لها )

  ديون أخرى غ�� جار�ة

 40589698.00 مؤونات ومنتجات ثابتة مسبقة

 50248265.00 مجموع ا�خصوم غ�� ا�جار�ة

  ا�خصوم ا�جار�ة
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 125989636.00 املوردون وا�حسابات امل�حقة

 2030053.91 ضرائب

 237804711.38 ديون أخرى 

  خز�نة ا�خصوم

 365824401.29 مجموع ا�خصوم ا�جار�ة

 824990057.60 املجموع العام ل�خصوم

 

   2017/ 31/12) يو�ح امل��انية املختصرة للسنة املالية املقفلة 11جدول رقم (

 ألاصول  ا�خصوم

 البيان املبلغ الصا�� البيان املبلغ الصا��

 ألاصول الغ�� جار�ة 436620439.36 رأس املال ا�خاص 329591897.58

 ومنتجات قيد التنفيذمخزونات  89222748.30  

 الز�ائن 84087691.66

 مدينون  48012154.55 الديون الطو�لة (خ غ ج) 36537825.00

 الضرائب 45894296.92  

 ا�خز�نة 73793373.81 الديون قص��ة (خ جار�ة) 411500982.02

 ألاصول ا�جار�ة 341010265.24  

 املجموع 777630704.60 املجموع 777630704.60
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  2018/ 31/12) يو�ح امل��انية املختصرة للسنة املالية املقفلة 12جدول رقم (

 ألاصول  ا�خصوم 

 البيان املبلغ الصا�� البيان املبلغ الصا��

 ألاصول الغ�� جار�ة 462237237.39 رأس املال ا�خاص 368330001.86

 مخزونات ومنتجات قيد التنفيذ 86542321.20  

 الز�ائن 84875823.92

 مدينون  53127462 الديون الطو�لة (خ غ ج) 45641545.91

 الضرائب 47731522.08  

 ا�خز�نة 71845492.08 الديون قص��ة (خ جار�ة) 392388310.9

 ألاصول ا�جار�ة 344122621.28  

 املجموع 806359858.67 املجموع 806359858.67

 2019 -2018 -2017ثانيا: عرض امل��انيات املختصرة لسنوات 

  2019/ 31/12) يو�ح امل��انية املختصرة للسنة املالية املقفلة 13جدول رقم ( 

 ألاصول  ا�خصوم

 البيان املبلغ الصا�� البيان املبلغ الصا��

 ألاصول الغ�� جار�ة 478714585.39 رأس املال ا�خاص 408917391.31

 مخزونات ومنتجات قيد التنفيذ 83688000.30  

 الز�ائن 85685622.95

 مدينون  54702932.04 الديون الطو�لة (خ غ ج) 50248265.0

 الضرائب 51212248.92  

 ا�خز�نة 70986668.00 الديون قص��ة (خ جار�ة) 365824401.29

 ألاصول ا�جار�ة 346275472.21  

 املجموع 824990057.60 املجموع 824990057.60
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 عرض قائمة التدفقات النقدية : املطلب الثا�ي

 حساب النتتائج

 2017)  يمثل جدول حسابات النتائج مللبنة الساحل مستغانم .14جدول رقم  (

 املبالغ البيـــــــــــــــــــــــــــــــان

 686,94 588 495 املبيعات واملنتجات امل�حقة

 225,00 058 1- انتاج مخزن أو غ�� مخزن 

  اعانات التجه��

 139,00 273 9 اعانات الاستغالل

 600,94 803 503 انتاج السنة املالية

 788,71 712 408- املش��يات املس��لكة -1

 881,09 428 9- ا�خدمات ا�خارجية ألاخرى 

 669,80 141 418- اس��الك السنة املالية -2

 931,14 661 85 القيمة املضافة لالستغالل -3

 083,76 519 50- أعباء العامل�ن

 098,50 196 1- الضرائب والرسوم املدفوعات املماثلة

 748,88 946 33 إجما�� فائض الاستغالل -4

 525,89 977 15 املنتوجات العملياتية ألاخرى 

 699,35 500 1- ألاعباء العملياتية ألاخرى 

 193,18 357 10- مخصصات الرهن واملخصصات وخسائر انخفاض القيمة

 256,00 980 الاهتالك واملؤوناتمخصصات 

 638,24 046 39 النتيجة العملياتية -5 
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  املنتوجات املالية

  الاعباء املالية

  النتيجة املالية  -6

 638,24 046 39 النتيجة العادية قبل الضرائب  -7

 010,14 874 3- الضرائب الواجب دفعها عن النتائج العادية

  منتوجات ألا�شطة العادية

 382,83 761 520 إجما�� املنتجات لأل�شطة العادية

 754,73 588 485- إجما�� املصروفات لأل�شطة العادية

 628,10 172 35 النتيجة الصافية لأل�شطة العادية

  البنود الاستثنائية (املنتجات) (سيتم تحديدها)

  البنود الاستثنائية (الرسوم) (سيتم تحديدها)

  عاديةالنتيجة الغ�� 

 628,10 172 35 صا�� نتيجة السنة املالية
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 2018)  يمثل جدول حسابات النتائج مللبنة الساحل مستغانم .15جدول رقم  (

 املبالغ البيـــــــــــــــــــــــــــــــان

 51000000.11 املبيعات واملنتجات امل�حقة

 -1665333.00 انتاج مخزن أو غ�� مخزن 

  التجه��اعانات 

 9050222.00 اعانات الاستغالل

 517385222.11 انتاج السنة املالية

 -415712487.00 املش��يات املس��لكة -1

 10221047.17- ا�خدمات ا�خارجية ألاخرى 

 425933534.17- اس��الك السنة املالية -2

 91451687.94 القيمة املضافة لالستغالل -3

 48173425.61- أعباء العامل�ن

 657487.57- الضرائب والرسوم املدفوعات املماثلة

 42620774.76 إجما�� فائض الاستغالل -4

 16742377.17 املنتوجات العملياتية ألاخرى 

 1300675.21- ألاعباء العملياتية ألاخرى 

 9837415.83- مخصصات الرهن واملخصصات وخسائر انخفاض القيمة

 1243721.00 واملؤوناتمخصصات الاهتالك 

 49468781.59 النتيجة العملياتية -5 

  املنتوجات املالية
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  الاعباء املالية

  النتيجة املالية  -6

 49468781.59 النتيجة العادية قبل الضرائب  -7

 4815701.31- الضرائب الواجب دفعها عن النتائج العادية

  منتوجات ألا�شطة العادية

 53482164.89 املنتجات لأل�شطة العاديةإجما�� 

 490168562.61- إجما�� املصروفات لأل�شطة العادية

 44653080.28 النتيجة الصافية لأل�شطة العادية

  البنود الاستثنائية (املنتجات) (سيتم تحديدها)

  البنود الاستثنائية (الرسوم) (سيتم تحديدها)

  النتيجة الغ�� عادية

 44653080.28 السنة املاليةصا�� نتيجة 
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 2019)  يمثل جدول حسابات النتائج مللبنة الساحل مستغانم .16جدول رقم  (

 املبالغ البيـــــــــــــــــــــــــــــــان

 537063324.34 املبيعات واملنتجات امل�حقة

 1805525.00- انتاج مخزن أو غ�� مخزن 

  اعانات التجه��

 8950225.00 الاستغاللاعانات 

 544208054.34 انتاج السنة املالية

 421787467.00- املش��يات املس��لكة -1

 10886058.24- ا�خدمات ا�خارجية ألاخرى 

 432673525.24- اس��الك السنة املالية -2

 111534529.1 القيمة املضافة لالستغالل -3

 46714075.53- أعباء العامل�ن

 597436.5- والرسوم املدفوعات املماثلةالضرائب 

 64223017.07 إجما�� فائض الاستغالل -4

 19642237.18 املنتوجات العملياتية ألاخرى 

 1207483.32- ألاعباء العملياتية ألاخرى 

 9203266.93- مخصصات الرهن واملخصصات وخسائر انخفاض القيمة

 1500487.00 مخصصات الاهتالك واملؤونات

 74954991.00 النتيجة العملياتية -5 

  املنتوجات املالية
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  الاعباء املالية

  النتيجة املالية  -6

 74954991.00 النتيجة العادية قبل الضرائب  -7

 6233179.79- الضرائب الواجب دفعها عن النتائج العادية

  منتوجات ألا�شطة العادية

 565350778.52 إجما�� املنتجات لأل�شطة العادية

 496628967.31- إجما�� املصروفات لأل�شطة العادية

 68721811.21 النتيجة الصافية لأل�شطة العادية

  البنود الاستثنائية (املنتجات) (سيتم تحديدها)

  البنود الاستثنائية (الرسوم) (سيتم تحديدها)

  النتيجة الغ�� عادية

 68721811.21 صا�� نتيجة السنة املالية
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 تحليل القوائم املالية مللبنة الساحل صالمندر. املبحث الثالث:

 ��خيص إ�� ��دف ال�ي الاقتصادية، املؤسسات ملختلف ألاساسية املواضيع أهم من املالية القوائم تحليل �عت��

 لهـذه البالغـة ألاهميـة ورغـم املاليـة والنسـب املـا�� التـوازن  راتمؤشـ ع�ـ� باالعتمـاد املاليـة، لوضـعي��ا �ـحيح

 �سـب ع�ـ� الاعتمـاد املؤسسـة ع�ـ� ويسـتلزم للمؤسسـة الـدقيق املـا�� الوضـع ملعرفـة تكفـي ال أ��ـا إال ،راتاملؤشـ

 إ�ـ� املبحـث هـذا �ـ� التطـرق  وسيتم للمؤسسة، املا�� الوضع تقييم �� حقيقية صورة �عطي أل��ا والر�حية السيولة

 :آلاتية العناصر

 املا�� التوازن  راتمؤش باستخدام املالية القوائم تحليل. 

 املالية النسب باستخدام املالية القوائم تحليل. 

 والر�حية السيولة �سب بمختلف النقدية التدفقات قائمة تحليل. 

 

 املطلب ألاول: تحليل القوائم املالية بإستخدام مؤشرات التوازن املا�� . 

 �عـدة املـرور مـن بـد ال ا�جديـد املـا�� املحاسـ�ي للنظـام وفقـا املؤسسـة وظيفـة عـن شـامل تحليـل إ�ـ� نصـل ل�ـي

 .املا�� التوازن  راتمؤش بي��ا من حسابات

 .2019 -2018 -2017أوال :حساب رأس املال العامل الدائم 

 السنوات                

 العالقة
2017 

 

2018  2019  

 رأس مال العامل 

 الدائم  = 

 ألاموال الدائمة  

– 

 جار�ةأصول غ�� 

366129722.58   

- 

436620439.36  

= 

- 70490716.78 

ب
سال

 

413971547.77  

- 

462237237.39 

= 

48265689.62- 

ب
سال

 

459165656.31 

- 

478714585.39 

= 

19548929.08- 

ب
سال

 

سالب هذا يدل ع�� أن الوضعية املالية للمؤسسة مزر�ة  2019 – 2018 – 2017رأس مال العامل الدائم 

  -48265689.62،  -70490716.78املقدرة ع�� التوا�� بــ  2019-2018-2017من خالل املقارنة ب�ن ناتج سنة 

، نالحظ أن املؤسسة �� تحسن وز�ادة مستمرة و�� متوجهة عن ا�خروج من الوضعية  -19548929.08، 

 فائض. املزر�ة وتحقيق
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 : 2019-2018-2017ثانيا:حساب رأس مال العامل ا�خاص 

 السنوات

 العالقة
2017  2018  2019  

رأس مال العامل 

 ا�خاص  = 

رؤوس ألاموال 

 -ا�خاصة 

 أصول غ�� جار�ة 

329591897.58 

- 

436620439.36 

= 

-107028541.78 

 

ب
سال

 

3688330001.86 

- 

462237237.39 

= 

-93907235.53 

ب
سال

 

408917391.31 

- 

478714585.39 

= 

-69797194.08 

ب
سال

 

رأس املال ا�خاص سالب خالل سنوات الدراسة وهذا �ع�ي أن ألاصول غ�� ا�جار�ة �ش�ل فائض ع�� الاموال 

ا�خاصة و من خالل املقارنة ب�ن النتائج املحققة نالحظ أن املؤسسة �� تحسن ومتوجهة نحو تحقيق فائض 

 ا�خاصة�� ألاموال 

 : 2019 -2018 -2017ثالثا : حساب رأس مال العامل ألاجن�ي 

                

 السنوات

 العالقة

2017  2018  2019  

رأس مال العامل 

 ألاجن�ي  =

خصوم غ�� 

 جار�ة

+ 

 خصوم جار�ة

36537825.00 

+ 

411500982.02 

= 

448038807.02 

ب
وج

م
 

45641545.91 

+ 

392388310.9 

= 

438029856.81 

ب
وج

م
 

50248265.00 

+ 

365824401.29 

= 

416072666.29 

ب
وج

م
 

إ��  2018ومن سنة  2018إ��  2017نالحظ من خالل الدراسة أن رأس مال العامل ألاجن�ي إنخفض من سنة 

 مما يدل ع�� إستقاللية املؤسسة ماليا . 2019

 : 2019- 2018 -2017را�عا: حساب رأس مال العامل إلاجما�� 

 السنوات           

 العالقة
2017  2018  2019  

رأس مال العامل 

 إلاجما��  = 

مجموع ألاصول  

 ا�جار�ة 

341010265.24 

ب
وج

م
 

344122621.28 

ب
وج

م
 

346275472.21 

ب
وج

م
 

 رأس مال العامل إلاجما�� موجب مما يدل ع�� أن املؤسسة تمتلك سيولة جيدة
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 : 2019-2018-2017رأس مال العامل  خامسا: حساب إحتياج

 السنوات                

 العالقة
2017  2018  2019  

إحتياج رأس مال 

 العامل  = 

  –( ألاموال ا�جار�ة 

 قيم جاهزة )

- 

 –(خصوم جار�ة 

 مستحقات فور�ة)

)341010265.24 – 

73793373.81( 

– 

)411500282.02 - 0( 

= 

-144284090.59 

ب
سال

 

)344122621.28 – 

71845492.08( 

– 

)392388310.9 - 0( 

= 

- 120111181.7 

ب
سال

 

)346275472.21 – 

70986668.00( 

– 

)365824401.29 - 0( 

= 

- 90535597.08 

ب
سال

 

سالبة و هذا �ع�ي أن املؤسسة غ�� مؤهلة لتغطية  2019 – 2018 -2017إحتياج رأس مال �� السنوات 

 أصولها املتداولة  ديو��ا قص��ة ألاجل بإستعمال

 : 2019 -2018 -2017سادسا: حساب ا�خز�نة 

 السنوات                

 العالقة
2017  2018  2019  

 ا�خز�نة  = 

رأس مال العامل 

 الدائم

 –  

إحتياج رأس مال 

 العامل

-70490716.78 

- 

-144284090.59 

= 

73793373.81 

ب
وج

م
 

-48265689.62 

- 

-120111181.7 

= 

71845492.08 

ب
وج

م
 

-19548929.08 

- 

-90535597.08 

= 

70986668 

ب
وج

م
 

املؤسسة تجدد جزء كب��  من أموالها وهذا يتنا�� مع الر�حية ، لهذا يجب ع�� املؤسسة أن �شغل سيول��ا �� 

أو تمدد آجال �سديد الز�ائن من جهة  �شاطها عوضا عن تركها جامدة، كما يجب أن �عا�ج �عض إل��اما��ا

 أخرى 
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 تحليل القوائم املالية بإستخدام النسب املالية: املطلب الثا�ي :

 أوال: �سب الهي�لة

 السنوات

 العالقة
2017 

ظة
الح

م
 

2018 

ظة
الح

م
 

2019 

ظة
الح

م
 

 �سبة التمو�ل الذا�ي =

ألاموال ا�خاصة

+
ديون  طو�لة ألاجل

ألاصول  الثابتة
 

366129722.58
436620439.36

=
0.83

 

 

 

 

 

1 > 

413971547.77
462237237.39

=
0.89

 
 

 

1 > 

459165656.31
478714585.39

=
0.95

 
 

 

1 > 
 

 �سبة التمو�ل ا�خاص

 = 

ألاموال ا�خاصة

ألاصول  غ�� جار�ة 
 

329591897.58
436620439.36

=
0.75

 
 

 

1 > 

368330001.869
462237237.39

=
0.79

 
 

 

1 > 

408917391.31
478714585.39

=
0.85

 
 

 

1 > 
 

 �سبة إلاستقاللية املالية

 = 

ألاموال ا�خاصة

مجموع الديون 
 

329591897.58
448038807.02

=
0.73

 
 

 

1 > 

368330001.86
438029856.81

=
0.84

 
 

 

1 > 

408917391.31
416072666.29

=
0.98

 
 

 

1 > 

 �سبة القدرة ع�� السداد

 = 

مجموع الديون 

 مجموع امل��انية 
 

448038807.02
777630704.6

=
0.57

 
 

 

05 < 

438029856.81
806359858.67

=
0.54

 
 

 

05 < 

416072666.29
824990057.6

=
0.5

  

 
05 = 

 

 التعليق ع�� �سب الهي�لة:

نالحظ من خالل الدراسة أن �سب التمو�ل الذا�ي أصغر من الواحد خالل سنوات الدراسة و�� �� تصاعد، 

كما نالحظ أن �سب التمو�ل ا�خاص من خالل الدراسة أيضا أصغر من الواحد ،وهذا يدل ع�� أن ألاموال 

� إلاق��اضات لتغطية ا�خاصة ال �ستطيع تمو�ل ألاصول غ�� متداولة مما يحتم ع�� املؤسسة ال�جوء إ�

أصولها الغ�� املتداولة، كما نالحظ �سب إلاستقاللية املالية أقل من الواحد وهذا �ع�ي أن املؤسسة ال 

�ستطيع ا�حصول ع�� قروض إضافية، كما نالحظ من خالل الدراسة أن النسب �� سنوات الدراسة أك�� من 

و�ل عمليا��ا التوسيعية وهذا راجع إ�� إلال��امات وهذا يدل ع�� أن املؤسسة ال تملك القدرة ع�� تم 0.5

 الواجب �سديدها.
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 ثانيا: �سب السيولة

 السنوات

 العالقة
2017 

ظة
الح

م
 

2018 

ظة
الح

م
 

2019 

ظة
الح

م
 

 �سبة السيولة آلانية

= 

القيم ا�جاهزة

 ديون  قص��ة الاجل
 

 

341010265.24
411500982.02

=
0.82

 

 

 

 

 

1 > 

344122621.28
392388310.9

=
0.87

 
 

 

1 > 

346275472.21
365824401.29

=
0.94

  

 
1 > 

 �سبة السيولة النسبية

= 
مخزونات) − (أصول  ا�جار�ة

 ديون  قص��ة ألاجل
 

(−341010265.24
89222748.3)

411500982.02
=

0.61

 

 

 

05 < 
 

 

 

(−344122621.28
86542321.2)
392388310.9

=
0.65

 

 

 

05 < 

(−346275472.21
83688000.3)

365824401.29
=

0.71

 

 

 
05 < 

 �سبة السيولة املالئمة

= 

القيم ا�جاهزة

 الديون  قص��ة ألاجل
 

73793373081
411500982.02

=
0.17

 
 

1 > 

71845492.08
392388310.9

=
0.18

 
 

1 > 

70986668.00
365824401.29

=
0.19

  
1 > 

 

 التعليق ع�� �سب السيولة:

نالحظ من خالل الدراسة أن �سبة السيولة آلانية لسنوات الدراسة أقل من الواحد ، معناه أن املؤسسة قد 

 تواجھ صعو�ة من أجل �سديد إل��اما��ا، كما نالحظ أن �سب السيولة آلانية �� إرتفاع مستمر.

،  0.71و  0.61وح ما ي�ن كما نالحظ من خالل الدراسة أن السيولة النسبية خالل سنوات الدراسة �انت ت��ا 

، ويعود إلارتفاع إ�� إرتفاع قيمة مدينو الستثمار،  05و  0.3و�� تفوق النسب املث�� ال�ي ت��اوح �سب��ا من 

 فع�� املؤسسة أن تقوم بتسديد ديو��ا إلن هذه الوضعية غ�� مالئمة للمؤسسة .

الدراسة أقل من النسب املث�� ال�ي ت��اوح نالحظ من خالل الدراسة أن �سب السيولة املالئمة خالل سنوات -

 ، فاملؤسسة ال �ستطيع �سديد ديو��ا قص��ة ألاجل دون بيع مخزونا��ا أو تحصيل مدين��ا. 0.6و  0.2ب�ن 
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 ثالثا: �سب املردودية

 السنوات         

 

 العالقة

2017 

ظة
الح

 2018 م

ظة
الح

م
 

2019 

ظة
الح

م
 

 النسبة التجار�ة

= 

النتيجة

رقم ألاعمال
× 100 

35172628.1
945588686.94

× 100 

 

= 

  3.71% 

 

ب
وج

م
 

44653080.28
510000000.11

× 100 

 

   = 

8.75% 

ب
وج

م
 

68721811.21
537063324.34

× 100 

 

   = 

12.79   %   

ب
وج

م
 

 النسبة املالية

= 
النتيجة

ألاموال ا�خاصة
× 100 

35172628.10
329591897.58

× 100 

= 

10.67%  

ب
وج

م
 

44653080.28
368330001.86

× 100 

= 

 12.12% 

ب
وج

م
 

68721811.21
408917391.31

× 100 

= 

 16.80% 

ب
وج

م
 

 إلاقتصاديةالنسبة 

= 
النتيجة

مجموع ألاصول 
× 100 

35172628.10
777630704.60

× 100 

= 

4.52% 

ب
وج

م
 

44653080.28
806359858.67

× 100 

= 

5.53% 

ب
وج

م
 

68721811.21
824990057.60

× 100 

= 

8.33% 

ب
وج

م
 

 �سب املردودية:التعليق ع�� 

، أن �ســـب املردوديـــة التجار�ـــة واملاليـــة وإلاقتصـــادية 2019، 2018، 2017نالحـــظ مـــن خـــالل ســـنوات الدراســـة 

موجبــــة والــــذي �ســــاعد املؤسســــة ع�ــــ� ســــهولة ا�حصــــول ع�ــــ� أمــــوال لتجديــــد وســــائل إنتاجهــــا، كمــــا نالحــــظ أن 

ل ع�ــ� كفـــاءة املســ��ين �ــ� إدارة رقـــم النســب �ــ� تصــاعد مســـتمر وهــذا �ع�ــي أن املؤسســـة تحقــق أر�ــاح وهـــذا يــد

 ألاعمال والت�اليف ال�لية للمؤسسة.
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 :الفصل خالصة
 ا�جديد املا�� املحاس�ي النظام بھ جاء ما حسب املالية القوائم وتحليل عرض إ�� الفصل هذا �� التطرق  تم

 املحاس�ي النظام تطبيق�عتمد ع��  ال�ي ملبنة الساحل صالمندر  و�� ،زائر�ةا�ج الاقتصادية املؤسسات إلحدى

 وضعية أن تب�ن حيث النقدية، التدفقات وقائمة الدخل املا��، املركز قائمة وعرض إعداد �� ذلك و�تج�� ، املا��

راجع  وذلك  ، املا�� املحاس�ي النظام ع�� اعتمادها بداية �� جيدة غ�� �انت مؤسسة ملبنة الساحل صالمندر 

 �ان 2019 ، 2018 ، 2017 الثالث السنوات خالل أما ، النظام لهذا ا�جيد التطبيق من املؤسسة تمكن لعدم

        جيدة املؤسسة وضعية أن أي الر�حية أو السيولة أو املالية �انت سواءرات املؤش جميع �� مستمر تحسن هناك

 ع�� ملبنة الساحل صالمندر  اعتماد عدم يب�ن وذلك ما نوعا منخفض ألاجن�ي املال رأس أن إ��، باإلضافة 

 ديو��ا مواجهة �� املؤسسة قدرة ع�� يدل وهذا موجبة املؤسسة وخز�نة ماليا، مستقلة أ��ا أي ا�خارجية ألاموال

 .القروض ع�� ا�حصول  �� جيدة راتمؤش أيضا وللمؤسسة مشا�ل، أي دون  ممكن وقت أي �� ألاجل قص��ة
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 :خاتمة عامة

 مرجع املالية، التقار�ر إلعداد املا�� إلابالغ بمعاي�� باسم حاليا معروفة الدولية املحاسبة معاي�� أصبحت    

 تقليدية غ�� معلومات تضمن املالية للقوائم موحدة راءةق إعطاء اجل من العالم دول  �افة طرف من معتمد

 .لها حاجا��م وتختلف تتعدد والذين لها املستخدم�ن ثقة وتدعم واملصداقية الشفافية وتحقق

 الضروري  من �ان السوق، اقتصاد إ�� زائرا�ج توجھ وت��ة و�سارع الدولية الاقتصادية العالقات تنامي ظل و��   

 يتجاوب �عد لم الذي ،زائري ا�ج املا�� املحاس�ي النظام إصالح واملالية الاقتصادية إلاصالحات سلسلة عن وفضال

 والشر�ات ألاجن�ي الاستثمار أمام ألابواب لفتح مباشرة كنتيجة الوط�ي الاقتصاد راتتطو  مستجدات، مع

 نوعية ع�� عميقة أثار لھ ست�ون  ا�جديد املا�� املحاس�ي النظام �� الدولية املحاسبية املعاي�� واعتماد العاملية،

 حاجات لتلبية املعلومات مختلف عن الدقيق وإلافصاح والفعالية، الشفافية، ذات املالية املعلومات

 ا�حقيقي الوضع عن مع��ة املالية القوائم وعرض إعداد خالل من وذلك املستو�ات، مختلف ع�� املستخدم�ن

 آليات ع�� بناءارار الق اتخاذ ع�� ال��اية �� �ساعدهم معلومات ع�� ا�حصول  ا�جهات لهذه وتكفل للمؤسسة

 .املالية والنسب املا�� التوازن  راتمؤش بمختلف املا�� التحليل

 خالل من طرحها، سبق ال�ي الاش�الية ع�� إلاجابة يمكن أجر�ت، ال�ي والتطبيقية النظر�ة راسةالد و�عد   

 البحث، حيثيات ضمن صياغ��ا تم ال�ي الفرضيات خطأ أو �حة مدى تأكيد إ�� باإلضافة إل��ا، املتوصل النتائج

 :ي�� كما توضيحها يمكن ألاخ��ة هذه فبخصوص

 مع يتالءم �عد لم الوط�ي، املحاس�ي املخطط محدودية عن والناتج زائرا�ج �� املحاس�ي التوحيد راتم�� إن   •

 املعاي�� ع�� املب�ي ا�جديد املا�� املحاس�ي للنظام عرضنا خالل من تأكيده تم ما وهو ا�حا��، الاقتصاد متطلبات

 .الدولية املحاسبية

 الانتقال إش�الية إ�� الدولية املحاسبية املعاي�� تطبيق �� زائر�ةا�ج املؤسسات تواجهها ال�ي الصعو�ات ترجع •

 .راسةالد �� تأكيده تم ما وهو ا�جديد املا�� املحاس�ي النظام إ�� الوط�ي املحاس�ي املخطط من

 النظام لتب�ي راجع وذلك املالية للقوائم النوعية ا�خصائص تحس�ن �� ساهمت الدولية املحاسبية املعاي�� نإ   •

 .العرض �� إليھ التوصل تم ما وهو ا�خصائص لهذه ا�جديد املا�� املحاس�ي

 دون  بالتحليل �سمح شاملة �انيةم� تقديم �� واملتمثلة مرحلية راتاختصا قدم ا�جديد املا�� املحاس�ي النظام   •

 .العرض خالل من بالتفصيل إليھ التطرق  تم ما وهذا املا�� الش�ل ا�� املحاس�ي الش�ل من الانتقال

 :التالية النتائج راجاستخ ثم البحث ملوضوع املش�لة الفصول  عناصر تعراضاس خالل منو

 ع�� زائرا�ج اج�� مما �اتالتغ� مواكبة ع�� استطاعتھ وعدم الوط�ي املحاس�ي املخطط لقصور  نتيجة   •

 ا�جديد؛ املا�� املحاس�ي النظام تب�ي خالل من وذلك النظام هذا إلصالح ا�جهود وتكريس التفك��

 بالتفصيل ا�حقيقي الوضع عن �ان�ع� ال أل��ما والدخل �انيةامل� قائم�ي �عرض تكتفي ال   GIPLAIT مؤسسة  •

 توزيع ع�� رة والقد ألار�اح توزيع ع�� والقدرة النقدية التدفقات قائمة عرض ع�� املؤسسة اعتمدت لذلك

 رات.الاستثما تجديد ع�� والقدرة ألار�اح

 .الدولية املحاسبية باملعاي�� كب�� حد إ�� ا�جديد املا�� املحاس�ي النظام إل��ام  •
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 نتيجة ا�جديد املا�� املحاس�ي النظام تطبيق �� زائر�ةا�ج الاقتصادية املؤسسات معظم استعداد ضعف •

 املعاي�� من املستمد النظام هذا لتطبيق �افية غ�� املعلومات أنظمةزالت  فال املحاس�ي، الو�� لغياب

 .الدولية املحاسبية

 ألاسبقية بإعطاء تتم�� مالية قوائم أمام نفسھ املا�� املحلل يجد ا�جديد املا�� املحاس�ي النظام تطبيق مع   •

 .الوط�ي املحاس�ي املخطط حسب سائد �ان الذي القانو�ي املظهر ع�� الاقتصادية ل�حقيقة

 وذلك ممكن�ن وجهد وقت بأقل املعلومة تقديم لتسهيل فرصة ا�جديد املا�� املحاس�ي النظام أعطى   •

 .املالية �انيةامل� ع�� مباشرة باعتمادها

 .العادلة القيمة أو ا�حقيقية القيمة ع�� وخصومها أصولها تقييم �� �عتمد   GIPLAIT مؤسسة   •

    GIPLAIT مؤسسة طرف من املعدة املالية القوائم �� ك�� إفصاح وجود •

            النقدية التدفقات قائمة اعداد ع�� قادرة غ�� يجعلها مما التحليلية املحاسبة ع�� مؤسسة �عتمد ال   •

 "  مباشرة الغ�� بالطر�قة" 

  :التوصيات

 ا�خطوة هذه إلنجاح أساسية راهان ال�ي التوصيات من مجموعة تقديم بنا يجدر �ان راسة الد هذه إثر ع��

 �� املالية القوائم لتحليل ال�حيحة القواعد ارساء اجل من وكذا ا�جديد، املا�� املحاس�ي النظام إ�� والتحول 

 :ي�� كما و�� ا�جديد، النظام ظل

 بإعداد نو��ي املا�� املحاس�ي النظام حول    GIPLAIT مؤسسة مستخدمي بھ قام الذي الت�و�ن إ�� بالنظر   •

 .جيد �ش�ل فيھ التحكم من مستخدموه يتمكن ح�ى رامستم ي�ون  أن و�جب للت�و�ن خاص برنامج

 .القديم املخطط عكس ع�� ا�جديد املا�� النظام ومدخالت املؤسسة معلومات نظام ب�ن الا��جام   •

 مع، ا�جديد املا�� املحاس�ي النظام تطبيق �ستطيعوا ح�ى املحاسب�ن لتأهيل الت�و�ن رامجب تكثيف ضرورة   •

 التعليمرامج ب مستوى  تحس�ن من انطالقا متم��ين محاسب�ن وت�و�ن التعليم منظومة إصالح إ�� إلاشارة

 .املتواصل الت�و�ن مفهوم وادخال البيداغوجية والطرق 

 �عض �اتخ� من والاستفادة النظر وجهات لتبادل الدولية، وخاصة وامللتقيات والندوات راتاملؤتم تكثيف   •

 .دولية املحاسبة معاي�� ان��اج �� سباقة �انت ال�ي وألاجنبية العر�ية الدول 

 هذه توفرها ملا عل��ا، العامل�ن وتدر�ب للتجر�ة واخضاعها اختيارها �عد آلا��، إلاعالم�امج ب� الاستعانة   •

 .وا�جهد للوقت اقتصاد من�امج ال�

 .العادلة القيمة مفهوم خاصة ا�جديد، النظام محتوى  لتطبيق إلام�انية يتيح ما��، سوق  ��يئة ضرورة   •

 .الدولية املحاسبة معاي�� ضوء �� املالية القوائم و�شر إعداد مجاالت �� العل�ي البحث ��جيع   •

 :البحث اقـــــــــأف

 :ي�� فيما اش�الي��ا تمحورت جديدة أف�ار بداية ولعلها السابقة املواضيع ت��ي  مهمة خطوة البحث موضوع �عت��

 زائر.ا�ج �� للتطبيق قابلي��ا ومدى الدولية املالية القوائم إعداد معاي��   •

 .املالية القوائم عرض ع�� ا�جديد املا�� املحاس�ي النظام تطبيق أثر   •
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 القـوائم مـن الت�ـخم أثـر معا�جـة �ـ� الدوليـة املعاي�� وفق املحاس�ي املا�� النظام تطبيق دور  بدوي، الياس .1

 39-38،ص: 2010-2009�سكرة، منشورة، ماجيس��، غ�� مذكرة ،املالية

تـداعيات وأفـاق تطبيقهـا ع�ـ� إلاقتصـاد الـوط�ي، ماجسـت��  IAS/IFRS  سـعاد، معـاي�� املحاسـبة الدوليـة وردة .2

البـوا��،  ام جامعـة إقتصـادي، تحليـل تخصـص التسـ��، وعلـوم والتجار�ـة إلاقتصـادية العلـوم �ليـة غ�ـ� منشـورة،

 167ص:

)، 07ســـوزان عطـــاد، العالقـــة بـــ�ن التـــدفقات النقديـــة وعوائـــد ألاســـهم وفقـــا للمعيـــار املحاســـ�ي الـــدو�� رقـــم ( .3

بحــث مقــدم إســتعماال ملتطلبــات ا�حصــول ع�ــ� درجــة املاجســت�� �ــ� املحاســبة والتمو�ــل، �ليــة التجــارة، ا�جامعــة 

 . 66-65ص :-، ص2006�ن،إلاسالمية منشور،غزة ، فلسط

 – جامعـة منشـورة، غ�ـ� دكتـواره، أطروحـة الدوليـة، املـا�� الابـالغ معـاي�� نحـو ا�جديـد التوجـھ صـالح، حـواس .4

 .2008ا�جزائر، سنة 

 .60، ص:2010واملحاسبية ،سنة  املالية العلوم �� ماس�� ا�جزائر، �� املحاس�ي إلاصالح خو�لدات ، ف��وز  .5

 �ـ� ماجسـت�� الدوليـة، املحاسـبة املعاي�� وفق ا�جزائر�ة املؤسسات �� املالية القوائم تكيف الكر�م، عبد شناي .6

  التسي��، علوم

 اطروحـة الدوليـة، التوحيـد أعمـال ظـل �ـ� للمؤسسـات املحاسـ�ي النظـام إصـالح أهميـة بلغيـث، بـن مـدا�ي .7

 .97ص : ،2004ا�جزائر، جامعة التسي��، وعلوم الاقتصادية  العلوم �لية دولة، دكتوراه
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 63،ص :1996  مصر،  العر�ية ، ال��ضة دار املا��، التحليل �� مذكرات توفيق، جمال .8

 

 املجالت تالثا

حسن أحمد دحدوح، دراسة تحليلية للمحتـوى املعلومـا�ي لقائمـة التـدفقات النقديـة، مجلـة جامعـة العلـوم  .1

 .217-215ص :-، ص2008والقانونية ، املجد الثا�ي، العدد الثا�ي ، دمشق ،  إلاقتصادية

 - العـدد الاقتصـاد جديـد مجلـة الدوليـة، للشـر�ات بالنسـبة العـال�ي املحاسـ�ي التوحيـد أهميـة شـنوف، شعيب .2

 .67،ص :2006ا�جزائر�ة،  الاقتصادية الوطنية عن ا�جمعية تصدر مجلة ، 55

 امللتقيات را�عا

 الت�ـخيص حـول  الـوط�ي املـؤتمر للمؤسسة، املا�� ألاداء لتقييم كأداة املالية القوائم تحليل إلياس، قصا�ي .1

 مختـار بـا�� جامعـة ، التسـي�� وعلـوم التجار�ـة والعلـوم الاقتصـادية العلوم �لية ، إلاقتصادية �� املؤسسات املا��

 ، ��خة إلك��ونية06، ص:23/05/2012-22عنابة، يومي 

 ملتقى املالية، للم��انية الوظيفي التحليل منظور  من الاقتصادية للمؤسسة املا�� حس�ن، الت�خيص بل�جوز  .2

 الشــر�ف التســي��، محمــد وعلــوم والاجتماعيــة الاقتصــادية العلــوم �ليــة ، حــول الت�ــخيص املــا�� وط�ــي

  10-03ص:-،ص23/05/2012-22مساعدية،

 ملتقـى والطموحـات، التطبيـق متطلبـات بـ�ن ا�جزائـر �ـ� املـا�� املحاسـ�ي النظـام خمي�ـ�، فر�ـد جبـاري، شـو�� .3

والتطبيـق، سـوق أهـراس  التوافـق متطلبات ا�جزائر�ة الاقتصادية واملؤسسة الدولية معاي�� املحاسبة :حول  وط�ي

 .  07-06ص :-، ص2010ماي  25، 

 إلاطـار :حـول  وط�ـي ملتقـى ،وأهداف وتحديات ا�جديد املا�� املحاس�ي النظام سفيان، أبحري  مراد، محمد ايت .4

، ص 2010الدوليـة، البليـدة، املحاسـبة معـاي�� ظـل �ـ� تطبيقاتـھ واليـات ا�جديـد املـا�� للنظـام املحاسـ�ي املفـاهي�ي

:51. 

 وط�ـي ملتقـى ا�جزائر�ـة، املؤسسـات �ـ� ا�جديـد املـا�� املحاسـ�ي النظـام تطبيـق وتحـديات افـاق عمـار، بلعـادي .5

 سـوق أهـراس، والتطبيـق، التوافـق متطلبـات ا�جزائر�ـة، الاقتصـادية واملؤسسـات وليـة الـد معاب�� املحاسـبة :حول 

 12، ص:2010ماي  25ا�جزائر، 

 5-4سابق، ص : مرجع سفيان، أبحري  مراد، محمد ايت .6

 للنظـام املفـاهي�ي إلاطـار :حـول  وط�ـي ملتقى ا�جزائر، �� الدولية املحاسبة معاي�� تطبيق أهمية ز�ن، منصوري .7

 09، ص :2010البليدة،  الدولية، املحاسبة معاي�� ظل �� تطبيقاتھ واليات ا�جديد املا�� املحاس�ي

 متطلبـات "ملتقـى ا�جزائر�ـة، والبيئـة الدوليـة املحاسـبية املعـاي�� صـا�ح، محمـد فـردم الـدين، نـور  مز�ـا�ي .8

 املركـز الدوليـة، املحاسـبة معـاي�� ظـل �ـ� ا�جديـد املـا�� املحاسـ�ي النظـام :حـول  دو�ـ� ملتقـى ،"التطبيـق ومقومـات

 .2010جانفي  18-17الواد،  ا�جام��،
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 م�خص:

�ــــــ� ضــــــل التطــــــور إلاقتصــــــادي الــــــذي �شــــــهده العــــــالم ســــــعت ا�جزائــــــر كغ��هــــــا مــــــن الــــــدول إ�ــــــ� مواكبــــــة التطــــــور 

 2010ا�حاصــل عـــن طر�ــق تب�ـــي النظــام املحاســ�ي املـــا�� ا�جديــد الـــذي دخــل ح�ــ� التنفيـــذ �ــ� بدايـــة  إلاقتصــادي

والــــذي يتوافــــق مــــع املعــــاي�� املحاســــبية الدوليــــة والــــذي �عــــوض املخطــــط املحاســــ�ي الــــوط�ي، وذلــــك تماشــــيا مــــع 

كيــان يــدخل �ــ� مجــال التطــورات إلاقتصــادية الراهنــة وتكريســا إلنضــمام ا�جزائــر إ�ــ� إقتصــاد الســوق، فــإن �ــل 

قوائم مالية ، أما فيما يخـص عمليـة تحليـل القـوائم املاليـة فوضـعنا النظـام  5تطبيق هذا النظام ملزم بإعداد 

املحاســـ�ي املـــا�� ا�جديـــد أمــــام قـــوائم ماليـــة تحمـــل �ــــل خطـــوات التحليـــل املـــا�� ، ومــــع ظهـــور املعـــاي�� املحاســــبية 

�عـــاد إســـ��اتيجية مـــن خـــالل أدواتـــھ التقليديـــة وا�حديثـــة واملتمثلـــة �ـــ� الدوليـــة زاد دور التحليـــل املـــا�� وإكتســـب أ

مؤشـرات التـوازن املــا�� والنسـب املاليــة وكـذلك يمكــن ألاطـراف املسـتفيدة مــن إتخـاذ القــرارات السـليمة ومعرفــة 

 الوضع املا�� للمؤسسة.

Summary 

In light of the economic development the world is witnessing, Algeria has endeavored, like other 

countries, to keep pace with the economic development taking place by adopting the new financial 

accounting system that came into effect at the beginning of 2010 and which is in line with 

international accounting standards and which compensates for the national accounting scheme, in 

line with the current economic developments and dedication In order for Algeria to join the market 

economy, every entity involved in the application of this system is obligated to prepare 5 financial 

lists. As for the process of analyzing the financial statements, we have put the new financial 

accounting system in front of financial lists carrying all steps of financial analysis, and with the 

emergence of international accounting standards the role of analysis has increased The financial 

and acquired strategic dimensions through its traditional and modern tools, which are represented 

in indicators of financial balance and financial ratios, as well as enabling the beneficiary parties to 

make sound decisions and know the financial position of the institution. 
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