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 تمهيد

فقد , هذا العالم بالوسط الاجتماعي السائد  وتأثرحاسبة يوضح مدى ارتباط إن دراسة مراحل تطور علم امل

 رها املصدرعتبااملحاسبة تطور املجتمعات في مختلف النواحي الاقتصادية والاجتماعية والسياسية بارافقت 

الدولة  أنشطة املؤسسات وتخطيها  حدود تنامي أمامفوالاكيد املعلومات التي تسهم في ترشيد القرارات  وحيدال

ت الحاجة ملصادر تمويل هذا التوسع ، وهو ما أدى لظهور وتطور ألاموال املالية الدولية من ظمة ، تعاالواحد

بين الدول ، کما  حاسييةامل بادئئم املالية نتيجة اختالف املالقواكونه صعب على املستثمرين قراءة وفهم ومقارنة 

من  ويلتمعلى ال ل لية املجمعة والحصو صعب من مهمة الشركات متعددة الجنسيات في إعداد قوائمها املا

التي للقضايا  تصدية من أجل السبقد ظهرت جهود التوسيع مجال املحاألاسواق املالية الخارجية وعليه ف

 .الدولية ةسبوهو ما مر يعرف باملحا. املمارسة املحاسيية على املستوى الدولي تطرحها 

ج نهراسته من زاوية معينة وبواسطة موحاول كل منهم د عحول هذا املوضو  ينتمهآراء الباحثين وامل تباينتد قو 

 لتوافقيا هج، هو املن ةير ولعل املنهج الذي حظى باالهتمام ألاكبر، خالل العقود ألاخ, نظرته إليه  يعكس محدد 

عايير املحاسيية الدولية التي سعت امللجنة ت لعل أبرزها ئاسد من خالل جهود عدة منظمات وهيي تجذال

ية يحاسلبعد الدولي ، عرفت باملعايير املهذا التوافق عن طريق إصدار مجموعة من املعايير ذات ا ألحداث

 IFRS  /JAS الدولية التقارير املالية عاييرالدولية وامل

ما يصدر عن لجنة املعايير املحاسيية الدولة  ني سواء املتقدمة أو النامية ، لتبالعديد من الدول ، اتجهت قد ول

وكذا ايمانها  العمليات وألاحداث وعرضهاقياس  فيي في توفير إلارشاد والتوجيه سبمنها بأهمية املعيار املحا اقتناعا

. هذا املجال يضمن تخفيف الاختالفات  القياس والعرض على املستوى الدوليإطار موضوعي لهذا ألهمية إيجاد 

انتقادات و معایبر ذات جودة  لها ه، رغم ما وج برتواعتلذلك فقد انتشرت هذه املعايير في الكثير من دول العالم 

 . ضمن تطبيقها معلومات مالئمة وموثوقة على املستوى الدولييعالية 
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 الدولية ةاملحاسبي:املبحث ألاول 

سواه على  للمحاسيية الدولية  دعاباألبفإن الاهتمام  دوليا ا تاريخيعتبر ال املحاسيية تاريخعلى الرغم من أن 

دعت الحاجة امللحة و حيث , ي ض املا قرضة من الير هر فقط خالل العقود ألاخظ يالاكاديماملستوى املنهي او 

 باعتبارها أداة لتنظيم  ستخدامهاالناجمة عن ا لية نظرا للمنافع و الفوائدة الدو بإلى وجود نظام الحاس املتزايدة

الناشئة املعلومات املالية م إلافصاح عن ومن ت . و املتنوعة ة ثير الك دوليةاملعامالت التجارية القياس وترتیب و 

ملحاولة إيجاد الاطار العامل يد من الباحثين واملمارسين بالعد دفعفالحاجة .وايصالها الجهات ذات العالقة  عنها 

 تسهيل انجاز املعامالتو  ع ا ساهم في تسريمم. العملية تضمنها هذا النظام وتطبيقها التي يو املبادئ و املعايير 

النظري  الجانبة سار دحث وسنحاول في هذا املب.  لجنسيات ا  متعددةالتجارية بين الدول والشركات العامالت 

 تحقيقها لألهداف التي تسعى ل تعرضثم ال تهاشأن باسبا والظروف وأتهيهالدولية من خالل التطرق ملا حاسبةامل

 وأهم املواضيع التي تتناولها

 ماهية املحاسبة الدولية: ألاول  لطب امل 

غير  املوضوع ها ألادبيات التي تطرقت ل تجلى بوفرةالدولية  ملحاسبة با بيراالعقود ألاخيرة اهتماما ك لقد شهدت  

املتنوعة التي أساسا الى املجاالت رجع ي ذلك وشامل لهذا املفهوم ، و  محدد يفعلى تعر  تفقأن هذه ألادبيات لم ت

من ينظر  ا فهناكله باحثينة اليوألاوجه العديدة التي يمكن تناوله من خاللها والتي تعكس نظر  يتضمنها 

الل العقود خ لدولية للمحاسبة الدولية كتطور منطقي للمحاسبة نتيجة التغيرات السريعة في البيئة ألاعمال ا

يمكن تعريف املحاسبة الدولية على أنها أحد الفروع ألامامية الى تعكس أحدث مراحل  نطلقفمن هذا امل. ألاخيرة 

شاكل املحاسيية ذات ة املهجاية إلى مو مإلاقليحاسيية امل تطور الفكر املحاسبي للخروج من نطاق املمارسات

 .دوليالبعد ال

د حير باحثون آخرون إلى املحاسبة الدولية انطالقا من بعدها العالمي الذي يسعى إلحداث توافق أو تو ينظو 

أي ,  حيث إلافصاح والقياسمن  متشابهةواملمارسات على املستوى الدول الحصول على طرق ومستويات بادئ امل

تكون  حاسييةامل بادئور يتمثل في إيجاد معايرة كاملة للمظس ي للمحاسبة الدولية من هذا املنأن الدور ألاسا

 jearningمقبولة على نطاق عالمي وفي هذا إلاطار يعرف 

ا بهدف إحكام املمارسة العملية دوليوحدة واملقبولة امل حاسييةامل راملعاييمن  مجموعة املحاسبة الدولية على أنها 

 .لمهنةل

فرع لها ل كروع املحاسيية ، طاملا أن ابعاد ع لكل فرع من فضيقول أن املحاسبة الدولية على مواوعليه يمكن ال

 مفهوما ابإعطائه لة الدولة سعى لتوسيع املجال الحالي للمحاسبة ككباسحانعكاسات الدولية ، فامل
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رسالة ماجيستير قسم (. سطيف,دراسة حالة مجمع الرياضة )معايير املحاسيية الدولية على املحتوى املعلوماتي للقوائم املالية  اثر تطبيق. عادل عاشور 

 2ص,  5002-5002, الاغواط ,جامعة عمار فليجي ,كلية العلوم الاقتصادية وعلوم التسيير ,علوم التسيير 

بحث مقدم في امللتقى الدولي حول النظام , حاسيية الدولية في تحسن جودة إلافصاح املحاسبي اوصيف لخظر أهمية تطبيق معايير مل,سعيدي يحيا 

 2ص, 5033ديسمبر  31-31, جامعة سعد دحلب , التحدي : املحاسبي املالي في مواجهة ملعايير الدولية للمحاسبة واملعايير الدولية للمراجعة 

 

طائها وهذا سيب عدم القدرة على إع. ةالدولي قتصاديةة الابيئلتغيرات السريعة التي تعرفها ااكثر مالئمة لل

 . ومتفق عليه دقيقو  فيتعر 

التركيز على ، اي دون  بشمولية  تميزهتقديم تعاريف  احثينبال بعض حاول  يةلإلاشكاومن أجل معالجة هذه 

الدراسات الخاصة " الدولية على أنها املحاسبة Mueller غر ففي هذا إلاطار . مجال محدد من املجاالت السابقة

, "فيما بينها إلاقليمية  حاسييةامل وإلاجراءاتألاساليب نتيجة اختالف ة بين الدول تداخلات املحاسيية املقبالعال

 .هذه املدخالت  دىوم بيعةن طيتبيحيث لم 

 تهدف الى قياس وعرض نتائجي توالاجراءات ال ليبألاسا ملختلف ير الدولطاألا "ها انعلى  خركما عرفها البعض ألا 

وهو ة باسحتعريف قد تعرض للهدف الرئيس ي للمواملالحظة أن هذا ال". الدولية  جاريةعامالت التألاحداث وامل

 .الهدف كيفية تحقيقفي  خوضال تجنباملعامالت الدولية و  جائتوعرض ن سقيا

املحاسبة  ltalرف عفي هذا إلاطار . الت سابقة الذكرتشمل جميع املجا تعريفاتقديم ت احثون أخرونحاول ب کما

 5ة على أنهايالدول

 على املعامالت والصفقات الدولية املحاسبة  -

 .ختلفة امللمبادئ املحاسيية في البلدان لت مقارناإجراءات  -

 الدول العالم  عبراملعايير املحاسيية املختلفة  بينالتوافق  مل ع-

 .ية ابة على ألاعمال والتجارة العاملالرق غراضاملعلومات املحاسيية الا  فير تو  -

 بهاة مما أكسبير ومرونة ك اساعتولية قد أعطاها اداملحاسيية ال جاالتوم عدد تعاريفأن ت سبقا ممويمكن القول 

ازدادت ا ضايهذه الق . يألادوات الضرورية ملعالجة القضايا املتنوعة التي تطرحها املمارسة على املستوى الدول

 العالمي قتصادالا ميزت خالل العقود ألاخيرة نتيجة التطورات السريعة التي  حدتها

 املحاسبة الدولية سباب ظهور أ: الثاني   بلطامل 

في الاختالفات الل العقود ألاخيرة قد أظهرت خ وملة ال الدولية التي اتجهت نحو العميزت بيئة ألاعم يالت ن التغييرا

مع توسيع  تدعتومشاكل محاسيية جديدة اس ضيعاملمارسات املحاسيية بين الدول ، مما أدى إلى ظهور موا

عوامل ظهور املحاسيية الدولية على عوامل بيئة  تقسيمنطاق املحاسبة من أجل التصدي لها وعليه يمكن 

 1ية بين الدول يسحال متعلقة باختالف املمارسات املوعوام
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  33ص,  5001, إلاسكندرية , الجنسيات الدار الجامعية  ةمتعدداملحاسبة الدولية والشركات , امين السيد احمد لطفي 

  35ص , نفس املرجع , امين السيد احمد لطفي 

كلية العلوم الاقتصادية , رسالة ماجيستير(. والية قسنطينة دراسة دالة عينة من املؤسسات الاقتصادية ب) حاسيية في املؤسسة الاقتصادية اثر تطبيق املعايير امل, بوريسة سعاد 

 13ص 5030-5002, قسنطينة , جامعة منتوي , وعلوم التسيير 

 :يةبيئالعوامل ال 3

تطور  الىدي يؤ  لبيئةحيث إن تطور هذه ا بهاة يطحبالبيئة املاملحاسبة  ترتبطمن العلوم الاجتماعية  باعتبارها

 ذكرة الدولية يمكن حاسبور املظهية التي ساهمت في بيئ، ومن بين العوامل ال حاسبةامل

لع و الخدمات و الس دفقت التي تؤدي لتنشاطاألاعمال الدولية الى كافة المصطلح ر يشي :ألاعمال الدولية . 3.  3

و ا ستقلتينم لتينداخل دو ا ؤسسة مم بها قوم تي تكل ألاعمال ال تظهررأس املال من دولة إلى أخرى ، حيث 

 ,لكل منهماألاعمال الدولية وألاعمال املحلية يتمثل في البيئة الخارجية  الدولتين ان اختلف بينألاعمال بين هاتين 

رة في ثمزيادة عدد الدول املتقدمة املست ,جارة املنظمة العاملية التكالدولية ظهور بعض املنظمات ,الدول النامية 

ترجمة العمالت كجديدة  حاسييةم لقتصاد العالمي لظهور مشا الل الخصائص الجديدة هذه ادتالخارج لقد 

 تهالجاعالدولية التصدي لها ومحاولة م حاسبةوعمليات الصرف ألاجنبي وبالتالي كان لزاما على املألاجنيية 

 مجموعة من "ت على أنهاجنسياشركة متعددة ال فتعر  : جنسياتال تعددتالشركات م.  3.5 

مختلفة ،  بجنسيةنها مكل  تمتعوت, في دولة مختلفة  نتاجيااعة التي يزاول كل منها نشاطا تابدة أو اليركات الولالش

 ي تقوم بإدارةتال هيو . شركة واحدة وهي الشركة ألام وتخضع لسيطرة 

الجنسيات قد ور الشركات متعددة ظهال شك أن ال .5إطار استراتيجية عاملية موحدة  كلها فيالشركات التابعة 

إدارة مخاطر  ,  منسهاجمي القوائم املالية وعدم تخدديدة من أبرزها توسيع قاعدة مستجه بروز مشکالت حبصا

 تعتبر الجنسيات ور الشركات املتعددةظهيمكن القول أن . كالصرف ألاجنبي ، إعداد القوائم املالية املوحدة الذل

 .وليةمباشرا لظهور املحاسبة الد يبا س

 :الاختالف في املمارسات املحاسيية بين الدول  . 5

والتي تعكس نظيمية دية والتاريخية والاجتماعية والتدة العوامل الاقتصاعقالت مفاعت جاتة هي نبان املحاس

بين الدول قد أدى إلى اختالف  ها، إن اختالف هذه العواملعنجابة من املحاسبة إلا  ةالاحتياجات الوطنية املنتظر 

حركة التجارة  و تسارع ب املعالجة املحاسيية وأهداف القوائم املالية من دول ألاخرى ، ومع تطور طرق وأسالي

 الفاتتألاخللقليل هذه  حاجةتاح التي عرفه العالم ظهرت الالانف ظلألاسواق املالية في  تطور الدولية وازدهارها و 

 :مايلي ر مكن ذكی ختالفلهذا ألا  فسرةامل املختلفة ومن بين العواملومحاولة التقريب بين ألامة املحاسيية 

 الاقتصادينظام ة الكطبيعألاساسية للبيئة الاقتصادية  تلعب املتغيرات: ة الاقتصادية ئالبي .5.3 

 . ومستوى  نفقاتم والتضخستويات الدخل ومعدالت النمو والالتدخل الحكومي وم درجةو 
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  32ص, مرجع سابق , امين السيد احمد لطفي 

مجلة , مجلة الاقتصاد و إلادارة , الشركات متعددت الجنسيات واثرها على الدولة النامية , فراس عبد الجليل الطحان , جاسم زكرياء , احمد عبد العزيز 

 335ص.  5030, الثالثي الرابع , جامعة املستنصرية ,  52العدد, ثالثية 

 

 

أثر كبير  تغيراتوقد كان لهذه امل, 3ية ياسحاملمارسات امل ظبطالصادرات دور رئيسيا في تحديد النظام املحاسبي و 

لبلد ما متدنية فإن ذلك سينعكس ل، فإذا كانت التنمية الاقتصادية في اختالف ألانظمة املحاسيية بين الدول 

يات املحاسبي بسيطا ، وكما زاد حجم العمل نظاماليكون فسعلى معدودية ألانشطة الصناعية والتجارية وبالتالي 

 الى العالقات الاقتصادية أدي ذلك  وتعقدتالتجارية 

 أكثر تقدما حاسييةجديدة ، مما يجعل امل املحاسييةتطوير أساليب  ور ظه

نون القا - اتقوانين الشر ف ضرييية وال م القانونياإن املفاهيم املحاسيية املرتبطة بالنظ:  م القانونياالنظ. 5.5 

الختالف هذه القوانين بين ا لها تأثير كبير على أساليب تطبيق قواعد ومبادئ املحاسيية ، ونظر  -التجاري مثال 

بعض العوامل  تاثر : يمية وثقافيةقعوامل .5.1 .5ألانظمة املحاسيية أيضا الدول فإن ذلك سيؤدي إلى اختالف 

تالف ألانظمة املحاسيية بين الدول ، ومن مما يؤدي إال اخ املرتبطة بثقافة وقيم املجتمع على املمارسة املحاسيية

 : 1أهم هذه العوامل

 مستوى التعليم والتكوين املحاسبي؛ -

 مستوى ومكانة البحث العلمي التطبيقي  - 

 ها اتحاد ألانشطة الاقتصادية ومهنة املحاسبةيبديى الثقافي للمجتمع والنظرة التي املستو  -

 واملراجعة

 القيم الدينية - 
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  2ص, مرجع سابق , عادل عاشوري  3

  31ص,  5035معايير املحاسيية الدولية ألاوراق الزرقاء البويرة , لخظر عالوب  5

 2ص,  521-523ص, مرجع سابق , الحاسبة الدولية وشركات متعددة الجنسيا ,امين احمد السيد لطفي  1

 :البلدان ان اختلف املمارسات املحاسيية بينها  الشكل املوالي يوضح كيف يؤدي اختالف العوامل لبيئية بين

 مصادر الفروق املحاسبة:  1الشكل رقم 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 اختالفات المحاسبية 

 اختالفات في التصوير و التاويل
االعتراف و , اختالفات في التصور 

 المقياس

, السياسية , القانونية , البيئة االقتصادية 

 الثقافية الخاصة بكل بلد 

 اختالفات في األهداف و القوائم المالية 

 اختالفات في المبادئ المحاسبية  
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 DEWITTER Melanie . PIRON claire, les norms IAS , Memoire du master ,ESC Lille, 2002,P10: املصدر 

و التي من , الدولية يعطي فكرة عن التحديات التي واجهت املحاسبة خالل العقود ألاخيرة ان التطرق لألساليب التي أدت لظهور املحاسيية 

ابرزها تطوير اهداف قادرة على ضمان استمرارية أداء املحاسبة لدورها في ضل الظروف الجديدة و املعطيات الجديدة التي تميز الاقتصاد 

 .العالمي 

 

 

 

 

 أهداف املحاسبة الدولية :امللطب  الثالث

 ئمات مستعملي القوائحاسبة والتي تتميز بعدم تجانس فالتي أصبحت تعمل فيها امل ان الخصوصية البيئية

ا التطور من أجل الاستمرار في أداء دورها في توفير هعليعمالتهم حتم م و هوثقافت لغاتهم ختالفاملالية وا

الئمة فقد عرفت املحاسبة أهدافها جديدة تتمثل في تقديم املعلومات امل وعليه. لقراراد اخالاتالزمة املعلومات ال

ملساعدتهم على فهم والتحقق واملقارنة على املستوى الدولي إلى املستخدمين من مختلف أنحاء العالم لو القابلة ل

 .3وخاصة عامة  من خالل تحقيق عدة أهداف ها تسعى املحاسبة الدولية التجسيدالقرارات ، وهذا م اتخاد

 .لتحقيق عدة أهداف على املستوى الدولي منها تسعى املحاسيية الدولية : لعامة ألاهداف ا 3

 والقواعد واملمارسات املحاسيية بين الدول بهدف خدمة سساختالف في ألا  تقليل درجة -

 .مر وتسهيل عملية املقارنة ثاملست

 ملحاسيية على املستوى الدولي حكم املمارسات والتقارير ايوعملي  نظري إطار  ايجاد -

 وإعداد التقارير قياساملشاكل الناتجة عن ألاعمال الدولية خاصة ما تعلق بمشاكل ال معالجة -

 إلافصاحاملالية و 
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املستثمرين طرف سهيل قراءة القوائم املالية من توفير معلومات مالئمة وذات مصداقية على املستوى الدولي وت -

 بغض النظر عن جنسياتهم 

 ما يسهل عمليةم, داء الشركات متعددة الجنسياتسهولة إجراء التحاليل املالية وتقييم ألا  -

 .املفاضلة بين الفرص الاستثمارية 

 باإلضافة لألهداف العامة تسعى املحاسبة الدولية التعليق عدة أهداف على :ألاهداف الخاصة.  5

 :نها والخاص ممستوى املحلي 

 ألانظمة املحاسيية في الدول املختلفة للتعرف على تأثيرها على اقتصاديات املؤسسات دراسة - 

 وأسباب فشلها أو نجاحها ومن ثم التوصل إلى النظم ألاكثر مالئمة الحتياجاتها  دول و ال

 ملحاسييةإلى أسس وقواعد محاسيية دولية يمكن الاستعانة بها لتطوير ألانظمة ا توصلال -

 املحلية

 :ية املختلفة في الدول املختلفة تعرف املحاسبين واملهتمين بأسباب تطبيق النظم املحاسي -

 تسهيل عمل مؤسسات املراجعة الدولية وبالتالي زيادة الثقة في القوائم املالية على املستوى  -

 .الدولي 

 واختالقها وأسباب ذلك إلاختالف تشابهها نقاط  وإظهارسة ألانظمة املحاسيية املحلية ادر -

 ى ة في القوائم املالية على املستو تسهيل عمل مؤسسات املراجعة الدولية وبالتالي زيادة الثق -

 

 

 .53ص, 5030,عمار , دار املناهج للنشر والتوزيع , الطبعة الولى , منهد علمي للمشاكل املحاسيية حلولها .املحاسبة الدولية . سعود جايد العامري 

 

داف ن ألاها            .وأسباب ذلك الاختالف نقاط تشابها واختالفها هار ظوإ حليةاملحاسيية امل دراسة ألانظمة

التي تواجها ،  عوباتاملشاكل والص كما العكس, واملتغيرة للمحاسبة  ةيناميكيالدسابقة الذكر تعكس الطبيعة 

في  حجر اساس كلتهذه املشاكل في عدة مواضيع استحوذت على اهتمام العاملين في هذا املجال وش تجلتد قو 

 . الدوليةحاسبة مختلف ألادبيات التي تعالج موضوع امل

 التوافق املحاسبي الدولي : املبحث الثاني 

على , في ضل الاندماج الذي يعرفه الاقتصاد العالمي, يعد التوافق ملحاسبي الدولي من اهم العوامل التي تساعد 

باختالف , ومن ثم تلبيت احتياجات املستثمرين , الدولي توفير قوائم مالية قابلة للفهم و املقارنة على الصعيد 

 . من املعلومات التي تساعد في اتخاد القرار, جنسيتهم 
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ولقد ازدادت أهمية هذا املوضوع نظرا للتباين في ألانظمة املحاسيية املحلية الذي اصبح يشكل عائقا امام 

 .الاستثمار الدولي ومصدر اضطرابي لحركة ألاسواق املالية العاملية 

 كما يساهم توافق املحاسبي الدولي في توفير معلومات مالئمة وذات مصداقية من خالل تحديد شكل موحد

 .للقوائم املالية يضفي عليها صفة القبول 

 مفهوم التوافق املحاسبي : امللطب  ألاول 

تعتبر املحاسبة الدولية اطارا للعديد من لدراسات  البحوث التي سعت الى تقريب او توحيد املمارسات املحاسيية 

ض النظر عن جنسياتهم وقد بهدف جعل القوائم املالية اكثر قابلية للمقارنة و الفهم من طرف مستخدميها بغ

استخدمت هذه الدراسات عدة مفاهيم و مصطلحات لتعبير عن هذا لهدف دون ان يكون هناك تمييز واضح 

 :وفي هذا الاطار ندرج املفاهيم التالية , بينها في كثير من ألاحيان 

 :التوافق او لتنسيق املحاسبي  -1

إزالة "على انه  Arpan et alملحاسبي فقد عرفت  لقد وردت في الادبيات املحاسيية عدة تعريفات لوافق

 .3"الاختالفات في ألانظمة و املعايير املحاسيية او تخفيفها و العمل على جعلها قابل للتسوية مع بعضها البعض

مسار موجه لتعظيم انسجام التطبيقات ملحاسيية وذلك بالحد من "على انه  nobes & parkerكما عرفه كل من 

بين الدول مما يؤدي إلى  عملية تقليل الفروق في تطبيقات التقرير املالي فيما"ويرى اخرون انه . " 5مستوى تباينها 

ايير املحاسيية الدولية زيادة إمكانيات مقارنة القوائم املالية ، وتتضمن عملية التوفيق تطوير مجموعة من املع

 الواجب تطبيقها في مختلف دول العالم وذلك لزيادة عاملية أسواق رأس املال ويتحقق التوافق الدولي حسب 

Mueller &Choi بغياب التناقضات بين املعايير املحلية، ألامر الذي يتحدد حسب Meek& Saudagaran  بوجود

حيث أكدوا  tay , parcker   & Van der tas ، وهذا ما ذهب إليه كل من" الخيارات في املعايير املحاسيية الدولية

 .1 على الطبيعة املرنة املعايير املحاسيية الدولية

البيئة مما سبق يمكن القول أن التوافق أكثر واقعية وقابلية للتطبيق على املستوى الدولي بحيث أن خصوصية 

عترف بهذه الاختالفات ية بين الدول، فالتوافق املحاسبي املحاسيية لكل دولة تؤدي إلى اختالف النظم املحاسيي

ها وجعلها قابلة للفهم واملقارنة ، أما ظريب هذه ألانظمة من بعقلى تصحيح أو حذف بعض منها بغية تثم يعمل ع

ط وذلك قفإنه يكون على املستوى املحلي ف لذلك" للجميعمقیاس واحد "التوحيد فهو يتطلب الالتزام بتطبيق 

ق بين ألانظمة أن الجهود الدولية الحالية تتجه نحو تحقيق توافة واملالحظ لصعوبة تحقيقه على املستوى الدولي

لذلك فقد ركزت , الهيئات املحاسيية الدولية باستحالة القضاء على الاختالفات نهائيا  عانتقاملحاسيية وذلك ال

جهدا على محاولة التقليل منها وجعلها عند حدها ألادنى ويتجلى ذلك من خالل البدائل التي تتيحها املعايير 

 .مع بيئتها وأهدافها يتالءماملحاسيية الدولية والتي تمكن املؤسسة من اختبار البديل الذي 
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الجزائرية بحث مقدم في  بيئةمتطلبات التوافق مع املعايير الدولية للمحاسبة وتحديات التطبيق في الم املحاسبي الجديد بين نظاوي العربي ، التيقا 3

 31-31، بليدة، ال حلبيالتحديد جامعة سعد د :الدولي حول النظام املحاسبي املالي في مواجهة املعايير املحاسيية الدولية ومعايير املراجعة الدولية لتقىامل

 .2ص, 5033

5BARU Llena 40 ans de recherche en harmoniation comptable international, 25 eme congrés de l'association francophone de 

comptabilité, orleans le 12 -14 mai 2004.p3 

معايير املحاسيية السعودية مع املعايير املحاسيية الدولية على التطوير مهنة املحاسبة في اململكة العربية السعودية ، مقدم  توافقأثر  ،الصادق دمحم ادم 

 ،امللك سعودكلية إدارة ألاعمال ، جامعة  في الندوة الثانية عشر دول مهنة املحاسبة في اململكة العربية السعودية وتحديات القرن الحادي والعشرين ،

 33ص,  5030ماي  32-35,  ياضالر 

 

4 BAru Elena. Op, cit ,p3 

 وافق املحاسبي الدولي تفوائد ال: الثانيلطب  امل
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هذه  جتتنوقد ,عدة أطراف في جهود التوافق املحاسبي الدولي نتيجة وجود دوافع موضوعية  ساهمةد قل

الكفاءة التي  قيتحق هجاتب في اصهذه املزايا تعود عليه ، حيث أن من الفوائد واملزايا التي يمكن أن ت افعالدو 

من خالل  لبلوغهاات متعددة الجنسيات ا التبادالت الاقتصادية الدولية ، والتي عادة ما تسعى الشركيهتضتق

 مزايا، كما يحقق التوافق  ةخفض تكلفة رأس املال وتوحيد شروط املنافسة التي تحكم النشاط الاقتصادي

 .طراف املهتمة بهذه العمليةأخرى مرتبطة بطبيعة ألا 

 بالنسبة لبمؤسسات املعدة لبقوائم املالية .1

يتعلق  ة فيماخاصالل املتعلقة بإعداد القوائم املالية غتكاليف إلاست يساهم التوافق املحاسبي الدولي في خفض

 تكلفةالجهاد وال حيث يوفر, لمؤسسة التي لديها فروع تنشط في مناطق من العالم لبإعداد الحسابات املجمعة 

 ريوألاخ فرعاإلعداد مجموعتين من القوائم املالية أحدهما معدة وفقا للمعايير املحلية للبلد الذي يعمل فيه الب

تكفي  قد توافقم ، ففي حالة توفر مثل هذا المعدة وفقا للمعايير املحلية للبلد الذي تنتمي إليه املؤسسة ألا 

 5.مجموعة واحدة من القوائم املالية

متكاملة للمعلومات تخدم أغراض املجموعة جميعها ق سيتيح للمؤسسة ألام تصميم نظم إن تواجد هذا التناس

 خطيطا عملية التيهمات تخص جميع فروعها مما يسهل علية معلو ز إلدارة املركل، ويفر ذلك كوحدة واحدة 

مصادر تمويلها  مناملالية الدولية وهذا ما پوسع  وتقييم ألاداء، كما يسهل عملية تسعير املؤسسات في ألاسواق

خاصة في حالة عدم كفاية املوارد , الحصول على ألاموال من خارج حدود الدولة التي توجد فيها  صبإعطائها فر 

 املحلية

كن املؤسسات من استغالل املعلومات املتاحة عن محيطها بشكل فعال و خاصة إذا تعلق ألامر بالقيام كما يم

يات استثمارية أو ادماج مؤسسات أخرى ، كما يعمل على تحسين سياسة الاتصال مما يشجع على بعمل

 الاستثمار في املؤسسة

 بالنسبة لألطراف املستخدمة لبقوائم املالية .2

يمكن التوافق املحاسبي ألاطراف املستخدمة للقوائم املالية من مقارنة املعلومات املتاحة عن مختلف 

ساسها ، وهذا ما طريق الحد من أثر الاختالف في ألانظمة التي تعد كل مؤسسة معلوماتها على أاملؤسسات، عن 

لتقييم البدائل جال امللقوائم املالية ألاجنيية ويتيح ، حول إمكانية الاعتماد على اسائدال فهميستبعد سوء ال

 .استثمارية وأداء املؤسسات بصورة موضوعية
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ارتباط وسياسات بحث مقدم في املؤتمر الدولي حول إلاصالح -, اليات النظام املحاسبي املالي الجزائري والابداع املحاسبي .بن نوى مصطفى . دمحم عجيلة 3

 . 35ص 5033نوفمبر  10و 32,ورقلة , املحاسبي في الجزائر جامعة قاصدي مرباح 

- 5002كلية اللوم الاقتصادية وعلوم التسيير جامعة الجزاير , قسم التسيير ,كتوراه أطروحة د, التوجه الجديد نحو معايير إلابالغ املالي , حواس صالح 5

 .23ص ,  5005

 

 ستخدميمالالتماس لدي ي سيزيل الغموض و مة مالية متجانسة وقابلة للتطبيق على املستوى العالغإيجاد ل نآ

وثوق بها الوهذا من شأنه زيادة درجة  ها ،يزيد من شفافية ومصداقية املعلومات الواردة فيالقوائم املالي ، وس

وبالتالي فإن  تزيداملالية من طرف املحلل املالي س كما أن درجة فهم التقارير. ا على الصعيد الدوليهوالاعتماد علي

 . نتائج التحاليل املالية ستكون أكثر موضوعية

طرف املستثمرين لى تحسين عملية اتخاذ القرار من معلومات ذات مصداقية وقابلية للمقارنة سيؤدي إ ان توفر

زيد من كفاءة أسواق يية تدفق الاستثمارات الدولية ، و الخارجيين، وهذا ما سيؤدي إلى إزاحة عقبة كبيرة أمام حر 

املالية ، ويخفض من تلك الصفقات التي ينفدها املتعاملون بها ألن توفر مثل هذه الخصائص في املعلومات املالية 

 .مكن هؤالء من تحليل وتقييم مخاطر الاستثمار بشكل دقيقسي

املحاسبي الدولي في تخفيض تكاليف عمليات املراجعة والاستشارة املالية  التوفقيساهم بالنسبة لألطراف ألاخرى 

ت املراجعة الدولية ، ففي حالة وجود اختالفات في ألانظمة املحاسيية تواجه هذه املؤسسا مؤسسةالتي نقوم بها 

كما يساهم في اختصار أعباء إضافية تتعلق بتكوين املراجعين وإعداد برامج عمل تراعي خصوصية كل دولة، 

ا هتققئج التي حمن قبل الدول النامية لتحسين نوعية معاييرها املحلية والوصول إلى النتا هدة والجلفالزمن والتك

تقر لوجود منظمات مهنية قادرة على إنتاج معايير ذات الدول املتقدمة في هذا املجال ، خاصة وأن العديد منها تف

 .نوعية عالية

كذلك عمل مصالح الضرائب في الدول التي تتواجد فيها الشركات متعددة الجنسيات وكذا في الاولى التي  لويسه

طرق قياس في تنتمي إليها نتيجة التناسق في املعايير الاعتراف باإليرادات والنفقات ، مما يؤدي لتقليل الفروقات 

 .أرباح فروع املؤسسات املنتشرة دوليا

، فإن تحقيق هذا الهدف ليس اذا كان توفير التناسق في معايير املحاسيية أمرا مرغوبا فيه على املستوى الدولي 

يتوجه مراعاتها من قبل جميع الجهات السامية لتحقيقه ،  هبحيث أن هناك عقبات كثيرة تعترض ، سهالأمرا 

 . جل تحديد السبل والبدائل الكفيلة بتذليل هذه العقباتوذلك من أ

 معوقات التوافق املحاسبي الدولي: امللطب  الثالث 

بغرض تحقيق التوافق املحاسبي على املستوى الدولي عدة عوائق والتي كانت سيبا في تعرضه للكثير ما الانتقادات 

 .ركملشكلة معقدة ، فاملطلع واملد ط، حيث أشارت العديد من ألادبيات إلى التوافق هو حل بسي
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ي املالي في املحاسب نظامبحث مقدمة الدولية حول ال. ة مكانة النظام املحاسبي املالي الجزائري في ظل املعايير الدولية للمحاسب ,عبادي، ة الزهراءفاطم3

 1ص،  5033 ديسمبر 31و 31, سعد دحلب البلدية  جامعة, املراجعة الدولية التحديد عايير الدولية وممواجهة 

  23ص,مرجع سابق ,  حواس صالح5

مقدمة في امللتقى الدولي حول ة بحث تقبليرؤية مس -ة املحاسيية املحاسبي املالي الجزائري في ظل العوملفلسفة النظام ,  مصطفى بن نوى ، دمحم عجيلة  1

 5, 5033ديسمبر  31,31البليدة ,  بة سعد دحلعمالتحدي جا:الدولية  ةير املراجعمعايياملحاسيية الدولية و ة املعاير املالي في مواجه النظام املحاسبي

ة افينة كو ر بم تميز ر تييصعوبة إنشاء معا بها يدركيدة بين املحاسبة والعوامل البيئية بين املحيطة طللعالقة الو 

تمكنها من ألاخذ بعين الاعتبار الفروق الكبيرة ضمن العوامل البيئية بين الدول ولهذا فقد ساد الاعتقاد بأن هذه 

نتائج للممارسات املحاسيية في الدول املتقدمة ، باعتبارها تملك تأثيرا على الهيئات املهنية املصدرة لها  هياملعايير 

ي سبتحليل عوائق تحقيق التوافق املحال وخاصة النامية منها، ويمكن ، وبالتالي فهي غير مالئمة لجميع الدو 

 . الدولي كالتالي

 فقمثل عائقا أمام التوايخرى إن اختالف البيئة الاقتصادية والاجتماعية والسياسية والثقافية من دولة أل 

لعملية تطوير لذلك ينبغي ياجات تلك البيئة ، و املحاسبي الدولي باعتبار أن أي نظام محاسبي مرتبط بتلبية احت

وجد ما يات تالفوكنتيجة لهذه إلاخ. صعب التحقيق املعايير البيئة على القياس وإلافصاح املحاسبي ، وهو أمر

ل املمارسات السائدة في ثملمارسات املحاسيية لبلد ما ليماى بالوطنية أو القومية التي تؤدي إلى رفض تغيير اميس

عتقد أن تفالدول النامية  , 3ذه املمارسات له للمزايا التي يمكن أن تقدمها هبلد أخر دون النظر بموضوعية 

املعايير املحاسيية الدولية متحيزة للممارسات املوجودة في الدول املتقدمة وألاخص في الواليات املتحدة ألامريكية 

ة للدول املتقدمة فقد بأما بالنس. احتياجاتهاوبريطانيا ، وبالتالي قد تنظر إلى تلك املعايير على أنها غير متالئمة مع 

ترى بأن معاييرها املحلية أكثر جودة من املعايير الدولية وبالتالي فإنها تمتنع عن تطبيقها، كما قد ترى العديد من 

الدول أن تبني معايير معدة من هيئة أجنيية وإحاللها محل املعايير محلية معدة من ممثلين منتخبين بشكل 

 .الستقالليتها وسيادتهاتهديدا 

عملية التوافق املحاسبي الدولي بالبطء من حيث التحضير والتنفيذ وهو ما ال يتناسب مع بيئة  تتميزكذلك 

ألاعمال الدولية التي تتميز بالسرعة والدينامكية التي فرضتها املنافسة بين الدول والشركات متعددة الجنسيات 

لذلك يمكن القول أن بيئة ألاعمال الدولية تركز على املدى . مارات من أجل استقطاب أكبر قدر من الاستث

 .صيرقكاليفه تفوق منفعة في ألاجل التدولي يركز على املدى الطويل ألن التعبير عكس التوافق املحاسبي ال
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1Nobes christpher , interntional harmonisation of acconting Royal Holloway,nity of london, 2006 

، أطروحة دكتورة ( BP EXPLORATION LIMITED)3حالة )ي سباحات متعددة الجنسيات والتوحيد املمارسة املحاسيية في الشركامل.  شعيب شنوف5

 300ص.  2017, 5032, كلية العلوم الاقتصادية و علوم التسيير جامعة الجزائر

 

 

 

 IFRS/IAS املعايير الحاسبية الدولية :املبحث الثالث

ان التفكير في وضع معايير محاسيية دولية يأتي من حاجة ال اطار مبني على الدقة و املوضوعية من اجل قياس 

العمليات و الاحداث التي تؤثر على املركز املالي للمؤسسة ونتائج اعمالها وكذا عرض املعلومات املالية على أسس 

باعتبارها من العلوم حدة وسليمة على مستوى مل دول العالم هذه الحاجة فرضتها طبيعة املحاسبة و التي مو 

 .ة والتقدير الشخص ي للمحاسبيطألاحيان للعوامل البيئية املح الاجتماعية في تخضع في كثير من

ة مير معلومة مالئن أجل توفوقد القت املعايير املحاسيية الدولية قبوال واسعا نتيجة الحلول التي قدمتها م

وموثوقة على املستوى الدولي، وقد ساهمت بشكل كبير في تعزيز اندماج الاقتصاد العالمي وفتح املجال أمام 

ماهيتها  ضيحتدفق السلع ورؤوس ألاموال بين الدول ، وسيتم في هذا املبحث التطرق لهذه املعايير من خالل تو 

 .جراءات إصدارها وأثارها تطبيقها وإ

 ماهية املعايير املحاسبية الدولية: امللطب  ألاول 

ارن للتعرف على يقبين الخيارات املتاحة له ، فهو من املعروف أن إلانسان يقوم بمقارنات دائمة مع ألاخرين و 

جهة أخرى ، وهو في هذا مدى تقدمه أو تأخره عن ألاخرين من جهة وللتعرف على أفضل الخيارات املتاحة من 

 .عليها مقارنة  يبنيإلاطار بحاجة ماسة إلى معايير تحكم سلوكه وتصرفاته و 

 مفهوم املعيار املحاسبي 1

ه ويرى توئه وزن ش يء أو طوله أو درجة جوديقصد بكلمة معيار في اللغة بأنها نموذج يوضع ، يقاس على ض

ه تتحديد مميزاجميع ومقياس لوصولهم إلى معرفة ش يء ما و قاعدة متفق عليها بين ال"ار يالبعض أن مصطلح مع

اس درجة الحرارة يهو وضعي ، ففي حين يكون معیار ق ، هذه القواعد واملقاييس منها ما هو طبيعي ومنها ما"بدقة

هو الدرجة املؤوية فإن املقياس للطول هو املتر أو القدم وللوزن هو الكيلوغرام ، كما يمكن استعمال مصطلح 

 الرياضيات و علم الاجتماع  -الزراعة أو مجاالت معرفية , يار كمفهوم فلسفي في ميدان محدد كالصناعة مع
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وعلم النفس ، لذلك فإن التحديد الدقيق لهذا املفهوم مرتبط بشكل وثيق بمجال اهتمام املعايير ذاتها واملواضيع 

 .التي تعالجها

وثيقة أعدت بإجماع، ومصادق عليها من قبل هيئة معترف "املعيار على أنه  ISOس تقييوتعرف املنظمة العاملية لل

نتائجها لضمان  اوبها ، تعطي الاستعماالت مشتركة ومتكررة ، قواعد أو خطوط عريضة أو مواصفات لألنشطة 

ذه إصدار مثل هفي لقد أشار هذا التعريف إلى دور الهيئات املتخصصة ". مستوى تنظيم أمثل في سياق معين

ه من قبل الفئات ر كما أشار إلى إصدار املعايير ينبغي أن يكون محل استشا. املعايير وإعطائها صفة القبول 

 .املعينة بتطبيقها مستقبال وذلك من أجل إمكانيات تعديلها بناءا على احتياجات تلك الفئات

بااللتزام بها،  ن بات من هم مطالبو في بعض ألاحيان قد تلجا الهيئات املؤهلة إلى إصدار معايير دون مراعاة رغ

ة رغم عدم ضمرفو او فالقوانين املعتمدة من طرف الدولة تعتبر معيارا للحكم على أفعال مواطنيها بأنها مقبولة 

 عناستشارة هؤالء املواطنين ومعرفة رأيهم عند إصدار الكثير منها، كما قد ال يصدر املعيار 

 
 نظاممقدم في امللتقى الدولي حول ال بحيث تحسين جودة إلافصاح املحاسبي ، أهمية تطبيق معايير املحاسيية الدولية في , اوصف لخظر , سعيدي يحي 3

 . 5033يسمبر د 31،  31، حلب البليدةة سعد دعالتحدي جام,في مواجهة املعايير املحاسيية الدولية  ياملال املحاسييالدولي  حول النظام املحاسبي 

ا قياسي مجتمع معين وبالتالي يصبح مة رسمية بل يكون معتمدا على العرف وهو ما تعارف عليه الناس فيئه

 3يستخدم من قبل مجتمع معين في تقييم سلوكيات أو مواقف أفراده 

 IFRS/IASمفهوم املعايير املحاسيية الدولية  5

، هنيون ها امليقواعد إرشادية يستند إل"املعايير املحاسيية على أنها  ASCعرفت لجنة املعايير املحاسيية الدولية 

ي رفيع املستوى نهحكمتهم ، ولكنها ال تلغي الحكمة أو الاجتهاد و إنما هي وصف م تلهاماجتهادهم واس لدعم

لممارسات املهنية املقبولة قبوال عاما ، وتهدف إلى تقليل درجة إلاختالف في التعبير أو املمارسة في الظروف ل

هذا ". املتشابهة وتعتمد كإطار عام لرفع نوعية وكفاءة العمل الفني ولتحديد طبيعة وعمق املسؤولية املهنية 

ال "تبر مبادئ عامة وليست قواعد تفصيلية لذلك فهي التعريف يوضح فلسفة املعايير املحاسيية الدولية التي تع

لهذا التوجه إلى الفروق   IASCي بنويرجع سيب ت. فقط" ذا إلاجتهاد بدعم ه"إنما تقوم " دالاجتهاتلغي الحكمة أو 

 .بين املمارسات والبيئات املحاسيية للدول والتي ال تسمح تبني قواعد تفصيلية تطبق في جميع أنحاء العالم

 2012السارية الى غاية  IASقائمة املعايير املحاسيية الدولية :  03-03ول رقم الجد

رقم 

 املعيار

تاريخ اخر  تاريخ الصدور  موضوع املعيار

 تعديل

 2009 1975 عرض البيانات املالية 1

 2005 1976 املخزون  2

 2009 1979 قوائم التدفق النقدي  7

 2005 1979التقديرات املحاسيية و السياسات املحاسيية و التغيرات في  8
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 ألاخطاء

 2009 1980 الاحداث الالحقة لتاريخ امليزانية العمومية 10

 1995 1980 العقود الانشاء 11

 2001 1981 ضرائب الدخل  12

 2005 1983 املمتلكات و املصانع و املعدات 16

 2005 1984 عقود الايجار 17

 1995 1984 الايراد 08

 2013 1985 (التقاعد) املوظفينمنافع  19

 1985 1984 محاسبة املنح الحكومية و إلافصاح عن املساعدات 10

 2005 1985 اثار التغيرات في أسعار صرف العمالت ألاجنيية  21

 2009 1986 تكاليف الاقتراض 23

 25مرجع سابق وص, صالح حواس  3

 

 

 2011 1986 إلافصاح عن ألاطراف ذات عالقة  24

 1998 1987 املحاسبة و التقارير عن البرامج منافع القواعد 26

 2013 1990 القوائم ملالية املوحدة 27

 2013 1990 محاسيية عن الاستثمارات في املؤسسات الزمنية 28

 1990 1990 التقرير املالي في الاقتصادية ذات معدالت تضخم 29

 2005 1996 إلافصاح و العرض, ألادوات املالية  32

 2005 1998 م من ألارباح هحصة الس 33

 1999 1999 التقارير املالية املرحلة 34

 2004 1999 انخفاض قيمة املوجودات 36

 1999 1999 املخصصات التزامات و املوجودات املحتملة 37

 2004 1999 املوجودات الغير ملموسة 38

 2005 2001 والقياسألادوات املالية والاعتراف  39
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 2005 2001 الاستثمارات العقارية  40

 2003 2003 الزراعة 41

 Detloitte , guide de reference sur les ifrs , edition 2012,pp69-141 :املصدر

 2012السارية الى غاية  IFRSللتقارير املالية قائمة املعايير الدولية :  05-03الجدول رقم 

رقم 

 املعيار

تاريخ اخر  تاريخ الصدور  موضوع املعيار

 تعديل

 2009 2003 تبني املعايير الدولية إلاعداد التقارير املالية للمرة ألاولى  1

 2005 2004 الدفع على أساس ألاسهم 2

 2008 2004 اندماج ألاعمال 3

 2005 2004 عقود التأمين 4

. ألاصول غير املتداولة املحتفظ بها برسم البيع والعمليات  5

 املتوقفة

2004 2005 

 2006 2005 استكشاف وتقييم املوارد الطبيعية 6

 2007 2005 ألادوات املالية إلافصاح 7

 2009 2006 القطاعات التشغيلية 8

  2015 ألادوات املالية 9

  2013 القوائم املالية املجمعة 10

  2013 الشراكة 11

في بة املعلومات الواجب إلافصاح عنها فيما يخص الفوائد املكتس 12

 كيانات أخرى 

2013  

  2013 التقييم بالقيمة العائدة 13

  ibid,p.p41-69:املصدر 

 وتتميز هذه املعايير بعدة خصائص منها

 تمدة من النموذج ألانجلوسكسوني وموجهة بصفة خاصة للمستثمرين سم - 

أن ما يميزها  إذولها قبإلى تسهيل تطبيقها وزيادة درجة  ة نتيجة للبدائل والخيارات التي تحتويها والتي تهدفمرن -

 س ما تسمح به بل ما تمنعه؛يهو ل

 وليس( إطار تصوري)محاسيية متطابقة  مبادئتقوم على معالجة العمليات املحاسيية من خالل  - 
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 واعد؛ ق

 ة تعكس الواقع الاقتصادي لألحداث على حساب شكلها القانونيبار قتعتمد على م -

 تقوم على مبدأ استقاللية املحاسيية عن البيئة القانونية والجبائية؛  - 

 وال على مخطط للحسابات وال على شكل إجباري . ة وي على قواعد لكيفية مسك املحاسبال تحت -

 القوائم املالية ، بل تركز على العناصر التي يجب أن ترد فيها فقط

 ن عناصر القوائم املاليةتولي أهمية كبيرة للمالحق كعنصر أساس ي م -

 إجراءات إصدار املعايير املحاسبية الدولية : امللطب  الثاني  

في بيئة تشجع ألاعضاء واملنظمات املمثلة وألاطراف ذات الاهتمام على تقديم املقترحات  فيما يخص   IASB بعمل

حاسيية الدولية معايير ذات جودة تحديث املعايير القائمة أو إصدار معايير جديدة ، بما يضمن جعل املعايير امل

والتي تقوم كما تمت  Due Process 3طلق عليها تسميةيإنشاء معيار جديد إلجراء صارمة  عالية، وتخضع عملية

ويمكن . ة بشكل أساس ييتمة وذلك عبر منظمات الربط املحلإلاشارة له على التشاور مع جميع ألاطراف امله

 تلخيص هذه إلاجراءات كالتالي

املجلس  طبيعة املشكل الذي يتطلب إعداد معیار ، ثم يتم تشكيل فوج عمل پترأسه عضو من ديدتح - 

 ويضم ممثلي هيئات توحيد الثالثة دول على ألاقل؛

 قوم فوج العمليائل املرتبطة باملشكل املطروح ، بعد أن يتم تحديد وفحص مختلف املس - 

اهيم فعلى إلاطار امل لتوحيد الوطنية ، ثم يقوم باسقاطهاباستعراض أهم الحلول التي تعتمدها هيئات ا

 :لس أهم النقاط التي سوف يتناولهاإلعداد وعرض القوائم املالية ، ومن ثم يعرض على املج

( اري معيإعالن )العمل ردا على اقتراحاته من املجلس ، يقوم بإعداد ونشر مشروع أولي  جبعد تلقي فو  -

ختلف الحلول املقترحة والتبريرات املرفقة لها ، بعد موافقة املجلس يتم للمعيار املقترح ، يتضمن م

 توزيع املشروع بشكل واسع إلثرائه تم الحصول على الردود خالل فترة ستة أشهر عادة

 

 

Brun stephane. Op Cit.p33 

على  املبادئ ، ويعرضهاقوم فوج العمل بتحرير الوثيقة النهائية التي تتضمن إعالن يبعد تلقي الردود ،  -

 املجلس للمصادفة 

 expose )فوج العمل بإعداد مشروع معيار في شكل مذكرة إيضاح  يقومبعد املصادفة املجلس  -

sondage) جلسامل اعليهها خالل فترة شهر بعد أن يكون قد صادق ييتم نشرها إلثرائها وتلقي الردود عل 

 :ي ألاعضاء ثبأغلبية تل
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 فوج العمل بإعداد مشروع نهائي للمعيار يقومبعد تلقي ودراسة الردود وما تتضمنه من اقتراحات ،  -

 .يعتمد هذا املعيار إذا حظي بموافقة ثالثة أرباع املجلس على ألاقل جلسعد عرضه على املبو 

قوم بإصدار ورقة د يقرر املجلس القيام بتشاور إضافي نظرا لطبيعة املوضوع ، حيث يقوخالل هذه املرحلة 

بل وضع مخطط املعيار قإصدار أكثر من مسودة عرض واحدة  منافسة للتعليق عليها ، وقد يكون من الضروري 

 .املحاسبي الدولي

د يقرر املجلس من حين آلخر تنصيب لجنة توجيهية الدراسة إلزامية تعديل املعايير املحاسيية الدولية الحالية قو 

 .باالعتبار كي تؤخذ التطورات املستجدة

توسيع مجال استشارتها قبل إصدار أي معيار بهدف جعله احتياجات مختلف املستعملين ،  IASBرغم محاولة 

بغض النظر عن جنسياتهم ، ورغم قطعة عدة أشواط في سييل هذا الهدف ، إال أن املعايير املحاسيية الدولية ال 

 .زالت تعاني عدة مشاكل تقنية 

 ا وعيوب املعايير املحاسبية الدوليةمزاي: امللطب  الثالث 

إن خصائص املعايير املحاسيية الدولية املوجهة أساسا لخدمة املستثمرين في البورصات العاملية واملؤسسات 

قد ولد وجهات نظر مختلف حولها بين . املسعرة فيها والتي تفضل مبدأ العرض العادل على حساب مبدأ التحفظ 

وبين . ة املعلومات الواردة في القوائم املالية ومحفز لالستثمار على املستوى الدولي من ينظر إليها كضمان الجود

، لذلك سنستعرض  تقدمةمة مصالح عدد قليل من الدول املمن يتهمها بعدم مراعاة الاحتياجات املحلية وخد

 حجج كل طرف بذكر مزايا وعيوب املعايير الدولية يليفيما 

يرى العديد من الباحثين واملهتمين أن استعمال املعايير املحاسيية الدولية : مزايا املعايير املحاسبة الدولية  -3

 : يضمن الحصول على عدة مزايا يمكن تلخيصها كالتالي

 |تعتبر املعايير املحاسيية الدولية كمرتكزات يتم الاعتماد عليها في إعداد القوائم املالية  -

ة املوضوعية ، وذلك بإعطاء إطار متكامل معترف به دوليا وذو جودة عالية التحديد ، وإكسابها صف

 فياس وإلافصاح عن عناصر القوائم املالية والحد من الاختالفات على املستوى الدولي في هذا املجال

 املعايير املحاسيية الدولية بشكل أساس ي إلى إضفاء الشفافية على حساباتتهدف   -

 و ما يسمح بالتحديد الدقيق للصحة املالية لها ومن ثم اتخاذ القراراتاملؤسسة وه

 مةئاملال   ةالاستراتيجي

تشجيع طهور  باعتبار املعايير املحاسيية الدولية موجهة للمؤسسات املسعرة في البورصة في تعمل على - 

ألاموال بالنسبة لهذه  تخفيض من تكاليف الحصول على رؤوسوتطوير ألاسواق املالية ، ومن ثم ال

 املؤسسات؛

املمارس  ن في املحاسبة وحيث يصبح املحاسبتعمل املعايير املحاسيية الدولية على تحسين التكوي -

 قادرا على الجمع بين الجانب النظري والجانب التطبيقي للمحاسبة
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من النقائص التي تميزها والتي  ناك الكثيرهاملعايير املحاسيية الدولية فإن على الرغم من املزايا التي توفرها 

 .وقفت حائال أمام انتشار تطبيقها في العديد من دول العالم

إن املعايير الدولية تحتوي كثيرا من الثغرات ونواحي القصور التي تجعلها :  عيوب املعايير املحاسبية الدولية. 5

عاجزة في أحيان كثيرة عن معالجة نقاط جوهرية وهامة في ألاقطار امللتزمة بتطبيقها مما جعلها عرضة للكثير من 

 :الانتقادات التي يمكن توضيحها كمايلي 

 اسيية الدولية كثيرة الخيارات والبدائل التيمن أهم الانتقادات التي توجه للمعايير املح -

ريب املمارسات املحاسيية تقحد من دورها في يد القياس وإلافصاح ، ألامر الذي تنطوي عليها فيما يخص قواع

 بين الدول ، كما قد يشكل فرصة للمسيرين التالعب في القوائم املالية

 , 3ئج التي يريدونهاعن طريق اختبار السياسات التي تسمح لهم بإظهار النتا

 كيتر د قمما , عامة وليست قواعد تفصيلية املعايير املحاسيية الدولية بكونها مبادئ  تميزت -

 مجاال واسعا لتأويلها ، وبالتالي يمكن أن تلجأ مؤسستان من نفس البلد أو نفس القطاع إلى

 :ين مختلفتين لنفس العملية تمحاسبي تينمعالج

 قادات ملفهوم القيمة العادلة الذي تعتمد عليه املعايير املحاسييةتوجه العديد من الانت -

الدولية في تقييم العديد من عناصر ألاصول والخصوم ، حيث يعاب على القيمة العادلة فكرة إدخال تنبؤات 

ة من ذلك مستقبلية إلعداد القوائم املالية باعتبارها تقوم على مبدأ تحيين التدفقات النقدية املستقبلية املتوقع

( ات ألاسعار ومعدالت الفائدة بقلت)ألاصل أو الخصم ، كما تؤدي إلى تأثر نتائج املؤسسة باألحداث الخارجية 

سسة من سنة ألخرى نتيجة تقلب أكثر من تأثرها بقراراتها الداخلية ، ونؤدي أيضا إلى تقلب الكبير في نتائج املؤ 

 ألاصول والخصوم قيم

 إدخال مبدأ تدني قيمة ألاصول الذي ينص على القيام باختيار تدني القيمة عند وجود - 

املحاسيية ، هذا ألامر  مؤشر داخلي أو خارجي يدل على انخفاض القيمة القابلة للتحصيل ألصل ما عن قيمته

 يتطلب نظام معلومات فعال ويستهلك جهد وتكلفة كبيرة التتبع فيم

 ارات؛يهذه الاخت أصول املؤسسة وإجراء

الدولية ، في  ال تستفيد املؤسسات غير املسعرة في البورصة من املزايا التي توفرها املعايير املحاسيية - 

 .الوقت الذي قد تتحمل فيه تكاليف كبيرة لتبني هذه املعايير
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1Harrat karik, le passage au nomes internationales de nouvel options pour le pilotage manuscri auteur. Publie dans « COMPTBLITE ? 
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 خالصة الفصل

ة مساير  علىدرتها قجسد ييلة إعالمية على املستوى الدولي إن التطور الذي عرفته املحاسبة من خالل جعلها وس

عرفتها املعامالت الاقتصادية واملالية في ألاونة ألاخيرة نتيجة رفع الحواجز أمام حركة ألاموال التحوالت التي 

 استراتيجية التوحيدأدت هذه التحوالت لتراجع  والبضائع وارتفاع وتيرة ألانشطة الدولية للمؤسسات، وقد

وضع مجموعة من املعايير التي  الوطنية أمام محاوالت تحقيق توافق محاسبي دولي ، هذه املحاوالت تجسدت في

قابلة للفهم واملقارنة وقد  لوماتفي القوائم املالية وتوفير معتضبط املمارسة املحاسيية من أجل ضمان التجانس 

خاصة بالنسبة للدول التي لم  باملحاسبةمثلث املعايير املحاسيية الدولية ثورة في املفاهيم وألاهداف املتعلقة 

في تلبية احتياجات املستثمرين من  دلعاتيجة تركيزها على مبدأ العرض التكن تتبع النموذج ألانجلوسكسوني ن

 .املعلومات

به  حظيتإن الاتجاه الحالي نحو املحاسيية الدولية باالستناد للمعايير املحاسيية الدولية هو نتيجة للقبول الذي 

الكامل  جماعتحاد ألاروبي ، لكن تحقيق الا والاعتراف الذي منحتها إياه هيئات دولية مهمة مثل إلا هذه املعايير

مختلف  يشملل ةيولدحول املعايير املحاسيية الدولية ال يتحقق إال بتوسيع عضوية مجلس املعايير املحاسيية ال

 .ألاطراف املعنية بهذه املعايير بما فيها الدول النامية
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نتيجة التطورات الاقتصادية التي يشهدها العالم اليوم في ظل ما يعرف بالعوملة الاقتصادية من خالل 

الجنسيات، انفتاح ألاسواق العاملية على بعضها البعض وظهورها كسوق واحدة، وتنامي دور الشركات املتعددة 

ظهرت الحاجة إلى الحد من الاختالفات بين ألانظمة املحاسبية للدولة، بما يضمن قراءة موحدة للمعلومات 

 .املالية املقدمة لألطراف املستخدمة لها

ونتيجة لذلك فقد تزايد الاهتمام في السنوات القليلة املاضية بموضوع التوحيد والتوافق املحاسبي على 

وأدى ذلك لتشكيل لجنة املعايير املحاسبية الدولية التي تعمل على وضع معايير محاسبية الصعيد العالمي، 

تحظى بالقبول العام ألاغلبية الدول، وتعمل على التوفيق قدر إلامكان بين مختلف املعايير املحاسبية املحلية، 

 .دولي وخصوصا املستثمرينوتوفر معلومات ذات جودة عالية لجميع مستخدمي القوائم املالية على الصعيد ال

دور املعايير املحاسبية الدولية واملزايا التي تقدمها ملستعملي القوائم املالية " وقد حاولنا من خالل تناول املوضوع 

واملستثمرين على وجه الخصوص والكيفية التي تقوم بها بضمان جودة املعلومة املالية وتحسينها، وقد تم 

ائج سمحت بتأكيد أو نفي الفرضيات املقدمة وبناء على ذلك تم تقديم مجموعة التوصل على مجموعة من النت

 .من التوصيات

 :النتائج . 1

سمح هذا البحت بالتوصل إلى النتائج والتي كان مصدرها العمل النظري والتطبيقي على السواء، ومن 

 هذه النتائج

 :توفير الخصائص املحققة ملنفعة املعلومات املالية  . أ

اف القوائم املالية أهمية بالغة في تحديد مضمون هذه القوائم، ، وقد أصبحت تتمحور أهداف تكتس ي أهد

القوائم املالية حول نقطة أساسية وهي منفعة املعلومات في اتخاذ القرارات من طرف مختلف الفئات 

املحاسبة  املستخدمة لها على رأسهم املستثمرين، وترسخ هذا الاتجاه خاصة من خالل التحول في تعريف

 .واعتبارها كنشاط خدمي، والتركيز على وظيفة الاتصال واعتبارها مقدمة لوظيفة القياس املحاسبي

وتتحقق منفعة املعلومات في ظل املعايير املحاسبية الدولية من خالل توفير مجموعة من الخصائص 

وال تمثل هذه ( املقارنة وكذا السرعةالقابلية للفهم والتحقق و )والثانوية ( املالئمة والعرض العادل)الرئيسية 

الخصائص قاعدة أو قانونا إجباريا وكنها تأخذ صفة التوصيات التي يري مجلس معايير املحاسبة الدولية ضرورة 

تطبيقها، حيث أنه تشكل أساسا لتقييم جودة املعلومات املالية، كما أنها تساعد الجهات املكلفة بوضع املعايير 

املسئولين على إعداد القوائم املالية في تقييم املعلومات املالية تنتج من تطبيق طرق املحاسبية، وتساعد 

 .محاسبية بديلة

 :توفير قيود للحد من إدارة الارباح. ب
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نظرا ملا يترتب على إدارة ألارباح من تضليل وطمس للحقائق، والذي نجم عنه العديد من الفضائح 

العاملية، فقد عملت لجنة املعايير املحاسبية الدولية وبعدها مجلس معايير والانهيارات الكبرى الشركات 

املحاسبة الدولية من خالل املعايير التي أصدراها على تقييد الحرية املمنوحة ملعدي القوائم املالية وذلك عن 

قيود صارمة على اختيار  طريق استبعاد الكثير من الخيارات التي تتيها العديد من املعايير املحلية باإلضافة لفرض

وتغيير السياسات املحاسبية والتقديرات الشخصية حيث ينبغي في هذا الشأن مراعاة مالئمة ومصداقية 

املعلومات املنشورة وإلافصاح عن هذه السياسات والتقديرات وألاسباب التي أدت لتبنيها أو تغييرها، كما أولت 

اره وسيلة فعالة للحد غدارة ألارباح حيث ال يتأثر بإمكانية وجود أهمية كبيرة لجدول التدفقات النقدية باعتب

مستحقات خاصة نظرا العتماده ألاساس النقدي وليس الاستحقاق، وبالتالي فإن استخدامه إلى جانب قائمة 

 .الدخل يسمح باكتشاف إدارة ألارباح

 :الاستغناء التدريجي عن مبدأ التحفظ. ج

ودة املعلومة املالية عملية صعبة نتيجة اختالف آثارها باختالف نوعه يعتبر تحديد أثر التحفظ على ج

وكذا اختالف املتغيرات املستعملة في التعبير عنه، وقد جاءت املعايير املحاسبية الدولية ( شرطي أو غير شرطي)

طار املفاهيمي بنظرة جديدة لهذا املبدأ خاصة بالنسبة للدول التي كانت تتبع النموذج ألاوروبي، حيث اعتبر إلا 

التحفظ كمجرد إدراج نوع من الاحتياط في مواجهة حاالت عدم التأكد مع عدم املبالغة في اللجوء  1191لسنة 

فقد تخلى بشكل كلي عن هذا املبدأ واعتبر انه يتعارض مع الخصائص  0212إليه، أما إلاطار املفاهيمي لسنة 

على املعايير املحاسبية الدولية نالحظ استمرار العمل بهذا املبدأ النوعية للمعلومة املالية، ورغم ذلك وباإلطالع 

 في الكثير من الجوانب املرتبطة بحاالت عدم التأكد

 :توجيه املعلومات املالية ملساعدة املستثمرين على تقييم املنشاة بشكل دقيق. د

وثوقة تساعد املستثمرين ن الهدف ألاساس ي للمعايير املحاسبية الدولية هو توفير معلومات مالئمة ومغ

على تحديد قيمة املؤسسة وأسعار أسهمها بشكل دقيق، لذلك فقد تبنت هذه املعايير نظرة اقتصادية وتنبؤية 

الذي ينص على " الجوهر فوق الشكل " على حساب النظرة التاريخية والضريبة، وذلك من خالل استعمال مبدأ 

ني في معالجة املحاسبية لألحداث الاقتصادية، واستخدام القيمة تفضيل الواقع ألاقتصادي على املظهر القانو 

العادلة التي تؤدي إلظهار أصول وخصوم املؤسسة بقيمتها الحقيقية، مما سبق يمكن القول أن الفرضية ألاولى 

 املتعلقة بمساهمة املعايير املحاسبية الدولية في تحسين جودة املعلومة املالية املنشورة قد تحققت

غرار العديد من دول العالم املتقدمة والنامية التي التحقت بركب التوافق املحاسبي الدولي، قامت وعلى 

نظام محاسبي مالي جديد يتوافق واملعايير املحاسبية الدولية، كأحد أساليب ++ الجزائر خالل السنوات ألاخيرة 
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ذلك في إطار إلاصالحات الاقتصادية التي تسهيل املعامالت الدولية وجذب الاستثمارات وتنشيط السوق املالي، و 

باشرتها منذ تسعينات القرن املاض ي، والتي مست املحيط الداخلي والخارجي للمؤسسة، حيث تبين أن املخطط 

 املحاسبي الوطني لم يعد يلبي الاحتياجات املعلوماتية والاقتصادية ،

 

 

 

الظروف الجديدة، قد يزيد من مشاكل املؤسسات  كما أن البقاء على تطبيق هذا املخطط بشكله الحالي، في ظل

الاقتصادية ويثقل كاهلها ويرفع تكلفة اندماجها في الاقتصاد العالمي، الذي أصبحت املمارسة املحاسبية فيه 

مستندة إلاطار مرجعي دولي بهدف لتوفير معلومات تلبي احتياجات جمهور واسع من املتعاملين وال يقتصر على 

 .و بعض الفئات املحدودة من املتعاملين املحليينإدارة الضرائب أ

وقد حاولنا من خالل القسم التطبيقي توضيح أثر تطبيق النظام املحاسبي املالي على جودة املعلومة 

املالية في املؤسسة الجزائرية من خالل التطرق لحالة مؤسسة ولتحقيق هذا الهدف تم تحليل الخصائص 

مات املالية حسب ما نصت عليه املعايير املحاسبية الدولية، وذلك من خالل النوعية املحددة لجودة املعلو 

الوصول على أهم إلاجراءات والضوابط املحققة لكل خاصية من هذه الخصائص، ثم مالحظة مدى تحققها في 

املؤسسة محل الدارسة، وقد تم التوصل إلى أن تطبيق النظام املحاسبي املالي يحقق بعض عناصر جودة 

لومة املالية وبالتالي يمكن القول أن الفرضية الثانية املتعلقة بضمان النظام املحاسبي املالي الجودة املعلومة املع

املالية التي تنتجها املؤسسة الجزائرية رغم غياب سوق مالي باملعنى الحقيقي قد تحققت جزئيا من خالل التربص 

 .امليداني

ققة لخاصية املالئمة وعدم إلافصاح عن كثير من املعلومات يظهر عدم توفر الكثير من إلاجراءات املح

التي يحتاجها مستعملو القوائم املالية، ومنه يمكن القول أن الفرضية الثالثة املتعلقة بإدراك مسيري املؤسسة 

 .الجزائرية لدور املعلومات املالية في ترشيد القرارات لم تتحقق

 التوصيات .2

رغم الجوانب إلايجابية التي تميز املعايير املحاسبية الدولية والتي تعمل على تحسين جودة املعلومة 

املالية إال أن هناك بعض الانتقادات التي تواجهها والتي قد تحد من هذه الجودة، لذلك على مجلس املعايير 

 :املحاسبية الدولية أن يعمل على معالجتها من خالل 

 حاسبية الدولية فيما يخصلخيارات والبدائل املحاسبية التي تنطوي عليها املعاير املالتقليل من ا -

وتزيد من  قواعد القياس وإلافصاح، والتي قد تقف عائقا أمام تقریب املمارسات املحاسبية بين البلدان

 . إمكانية لجوء املسيرين إلدارة ألارباح

املؤسسات  رض تطبيقها بنفس الكيفية من طرف جميعالعمل على شرح املعايير بشكل أكثر تفضيال بغ -

 . التي تستخدمها وبالتالي توفير معلومات مفهومة وقابلة للمقارنة على الصعيد الدولي



                                                                                                                  خاتمة العامةال

 

 

 77 

املعايير باعتبار أن )تكييف املعايير املحاسبية الدولية مع متطلبات املؤسسات الصغيرة واملتوسطة  -

أعباء  حيث قد تتحمل هذه املؤسسات( املسعرة في البورصةموجهة أساسا للمؤسسات الكبيرة  ةالحالي

 تأثير مباشر على جودة معلوماتها كبيرة لتطبيق هذه املعايير دون أن يكون لذلك 

املعايير  إن التأثير الكبير للدول املتقدمة بشكل عام وإلانجلوسكسونية بشكل خاص في سيرورة إعداد - 

لخصوصيات البيئة السائدة في هذه الدول، مما يحتم على الدول النامية وصياغتها يجعلها أكثر مالئمة 

توحيد جهودها من اجل إيصال صوتها إلى مجلس املعايير املحاسبية الدولية لكي تأخذ مطالبها في 

 راييالحسبان ، من جهة أخرى ، من الضروري تهيئة البيئة مناسبة لتطبيق املع

وذلك  تؤدي دورها في تحسين جودة املعلومة املالية على أكمل وجه املحاسبية الدولية في الجزائر حتى

 من خالل 

الدولية  العمل على تطوير السوق املالي في الجزائر وتفعيل دوره في تمويل املؤسسات، والانضمام للمنظمة - 

 لهيئات تداول ألاوراق املالية 

 .لقيام السوق املالي العمل على تشجيع إنشاء شركات املساهمة التي تعتبر ألاساس -

 . تحفيز الاستثمار املحلي وألاجنبي واملساهمة في نشر ثقافة الاستثمار في السوق املالي - 

تكييف إلاطار  -. إلاسراع في تطبيق برامج الخوصصة باعتبار أن الشركات الخاصة تشكل أساس أي سوق مالي -

 املعايير املحاسبية الدوليةالقانوني والتشريعي مع املستجدات التي جاءت بها 

ضرورة القضاء على الفساد املالي وإلاداري في املؤسسات  -وخصوصا قوانين الضرائب والقانون التجاري 

على جودة املعلومة املالية املنشورة، حيث أن من متطلبات نجاح  الجزائرية ملا لهذه الظاهرة من تأثير سلبي

 انين الضرائب والقانون التجاري وخصوصا قو  حاسبية الدوليةاملعايير امل

کسر الجمود  -محاولة التخفيف من حدة ظاهرة النشاط املوازي الذي يتعارض ومبدأ الشفافية واملصداقية  -

القادر على دفع عجلة التنمية  الاقتصادي واملالي بتحسين جودة املنتوج الجزائري من خالل توفير املنتوج املعرفي

بيق املعايير ألاجنبية وتكون بحاجة فعال إلى تط مؤسسات جزائرية تنافس املؤسساتالاقتصادية وبتالي تأسيس 

 املحاسبية الدولية 

 إن تحسين جودة املعلومات املالية يتطلب تطوير نظام فعال النتقال املعلومات يسمح بانتقالها - 

ناسبة والتمكن من تجديدها بسرعة وتخزينها بالكيفية التي تمكن طالبيها من الحصول عليها في ألاوقات امل

 بسهولة، وهنا يجب على املؤسسات الجزائرية أن تواكب التطورات التكنولوجية

 . والاقتصادية وخصوصا املعلوماتية وتطوير أنظمة معلوماتها املحاسبية وفق ذلك

 ية وتوسيع تشكيلته لتتضمن كل ألاطراف التي لهابضرورة تفعيل دور املجلس الوطني للمحاس -

 قة باملؤسسة في الجزائر، وإعطائها فرصة لتقديم الاقتراحات والتوجهات الضرورية، حيث أنعال
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العمل على تطور مهنة وفق معايير  -ذلك سيؤدي لإلحاطة باحتياجات مختلف فئات مستعملي القوائم املالية 

بين  استراتيجيةإقامة شراكات للمحاسبين، وتدعيم ذلك ب الدولي الاتحاداملهنة املعمول بها دوليا كاالنضمام إلى 

 . ائريين وألاجانبالجز 

 أفاق الدراسة .3

بعد دراستنا لهذا املوضوع، لنا إمكانية مواصلة البحث فيه عدة جوانب، يمكن لها أن تكون محل 

إشكاليات البحوث مستقبلية تستحق الدراسة، فمع اتخاذ الجزائر إجراءات التفعيل السوق املالي املحلي و 

العديد من املؤسسات العمومية للدخول إليه، يظهر من املهم دراسة تأثير دخول هذه املؤسسات  استعداد

 للسوق املالي على جودة معلوماتها املالية
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 ،0221، 
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 2007حيدر دمحم بني عطا ، مقدمة في نظرية املحاسبية واملراجعة ، الطبعة ألاولى ، دار الحامد ، عمان ، -

رضوان حلوة حنان ، أسامة الحارس ، فوز الدين أبو جاموس ، أسم املحاسبية املالية ، دار الحامد، عمان  -
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-RAFFOURNIER Benrand, les oppesoitions françaises à l'adoption des IFRS: examen critique et 

tentative d'explication, revue comptabilité - contrôle - adit, N°03, tome 13, 2007 

- VAN BEST Ferdy, BRAAM Geert, BOELENS Suzanne, Quality of Financial Reporting measuring 

qualitative characterstirs, Nice Wirking Paper 09-108, ninjemnger Centrer for economiers, 2009 

 

  املقاالت والدوريات: ثانيا 

 أحمد عبد العزيز، جاسم زكرياء ، فراس عبد الجليل الطحان ، الشركات متعددة الجنسيات وأثرها -

، جامعة املستنصرية ، الثالثي الرابع ،  92على الدول النامية ، مجلة الاقتصاد وإلادارة ، مجلة ثالثية ، العدد 

0212 

تمائي في ئدفق الخارجي في إتخاذ القرار إلا الزبيدية ، علي عبد القادر الذنيبات ، أثر تقرير املرامي دمحم 

 2012، الجامعة ألاردنية ، 3، العدد  9البنوك التجارية ألاردنية ، املجلة ألاردنية في إدارة ألاعمال ، املجلد 

 الرسائل الجامعية: ثالثا 

دراسة تطبيقية على )ات إلادارية املعلومات املحاسبية في اتخاذ القرار أحمد عبد الهادي شبير، دور  -

، رسالة ماجستير ، قسم املحاسبية ، قسم املحاسبة ، كلية ( شركات املساهمة العامة في فلسطين

 0222التجارة الجامعة إلاسالمية ، غزة ، 

 

 

 

دراسة حالة عينة مناملؤسسات )ادية بورويسة سعاد ، أثر تطبيق املعايير املحاسبية في املؤسسة إلاقتص -

عة متنوي إلاقتصادية بوالية قسنطينة ، رسالة ماجيستر، كلية العلوم الاقتصادية وعلوم التسيير، جام

  0212-0221، قسنطينة ، 

العلوم  حواس صالح ، التوجه الجديد نحو معايير إلابالغ املالي ، أطروحة دكتورة ، فسم التسيير ، كلية  -

  0229-0222وعلوم التسيير ، جامعة الجزائر،  الاقتصادية

شعيب شئوف ، املمارسة املحاسبية في الشركات متعددة الجنسيات والتوحيد املحاسبي حالة  - -

BPEXPLORATION LIMITED))أطروحة دكتورة ، كلية العلوم الاقتصادية وعلوم التسيير الجامعة ، 

  0222-0222الجزائر، 

 دراسة حالة مؤسسة صوفية)املعلومات املحاسبية في املؤسسة الجزائرية طرابلس ي سليم ، تفعيل  - -

التسيير ،  ، رسالة ماجيستر، قسم علوم التسيير ، كلية العلوم إلاقتصادية وعلوم(LASAسوق أهراس 

  0221-0229جامعة الحاج لخضر، باتنة ، 
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 دراسة)علوماتي للقوائم املالية عادل عاشور ، أثر تطبيق معايير املحاسبية الدولية على املحتوى امل - -

، رسالة ماجيستر، قسم علوم التسيير ، كلية العلوم الاقتصادية وعلوم (حالة مجمع الرياض سطيف

 0222-0222التسيير ، جامعة عمار ثليجي ، ألاغواط ، 

-CA Ton, IFRS and Earnings Management Aggeregate accruals approach on Dutch listed 

companies, Master Thesis, Erasmus School of Economics, Rotterdam, 2011 

 

  املؤتمرات وامللتقيات وألايام الدراسية: رابعا 

واقع،رهانات : أحمد مخلوف ، بحث مقدم في ملتقى الدولي الثامن حول الحكومة املحاسبية للمؤسسة  -

 ،  0212ديسمبر  29-22وأفاق ، جامعة العربي بن مهيدي ، أم البواقي ، 

 بحث فاطمة الزهراء ، عبادي ، مكانة النظام املحاسبي املالي الجزائري في ظل املعايير الدولية للمحاسبة ، -

: مقدمة الدولية حول النظام املحاسبي املالي في مواجهة املعايير املحاسبية الدولية ومعايير املراجعة الدولية 

 0211ديسمبر  11و  13التحديد ، جامعة سعد دحلب البلدية ، 

 تيفاوي العربي ، النظام املحاسبي الجديد بين متطلبات التوافق مع املعايير الدولية للمحاسبة -

ت التطبيق في البيئة الجزائرية بحث مقدم في امللتقى الدولي حول النظام املحاسبي املالي في وتحديدا

التحديد جامعة سعد دحلب ، البليدة : مواجهة املعايير املحاسبية الدولية ومعايير املراجعة الدولية 

 0211ديسمبر  13 - 11،

 الدولية في تحسين جودة إلافصاح سعيدي يحيى ، أوصيف لخضر ، أهمية تطبيق معايير املحاسبية -

املحاسبي ، بحث مقدم في امللتقى الدولي حول النظام املحاسبي املالي في مواجهة املعايير الدولية 

 2011ديسمبر 11-13التحدي ، جامعة سعد دحلب ، البلدية ، : للمحاسبة واملعايير الدولية للمراجعة 

 

 

 

املحاسبية السعودية مع املعايير املحاسبية الدولية على التطوير مهنة الصادق دمحم أدم ، أثر توافق معايير -
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 تمهيد

لقد كان دور املحاسبة فيما سبق يقتصر على عرض املعلومات للمالك بهدف تمكينهم من مراقبة وتقييم أداء 

املؤسسات إلى  إلادارة في استخدام إلامكانيات واملوارد الاقتصادية التي وضعت تحت تصرفهم ، لكن تزايد حاجة

جلب رؤوس ألاموال من جهات خارجية إلى التطور هذا الدور حيث صار إلزاما عليها أن تقدم معلومات عن 

 .وضعيتها املالية وأدائها للمستثمرين واملتعاملين في ألاسواق املالية بغية مساعدتهم على اتخاذ القرار

حصول على املعلومات وحسب ، بل تتعداها إلى جودة تلك إن انشغاالت مستعملي املعلومات املالية ال تكمن في ال

لقد اكتس ی موضوع جودة املعلومات املالية أهمية كبيرة في ألادبيات املحاسبية ، . املعلومات التي يحصلون عليها

حيث حظي بالعديد من الدراسات التي تناولت مختلف الجوانب املتعلقة به ، وقد حاولت هذه الدراسات تحديد 

لخصائص الواجب توفرها في املعلومات املالية لتكون ذات جودة ، وكذا العوامل املؤثرة على هذه الجودة أهم ا

وقد سعت املحاسبية الدولية إلى التقيد بهذه الخصائص . من أجل مراعاتها عند إصدار املعايير املحاسبية

ا إلى إيجاد قوائم مالية شفافة وذات واملحددات قدر إلامكان مما جعلها معايير ذات جودة عالية يؤدي تطبيقه

 نوعية عالية
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 املعلومات املالية: املبحث ألاول 

تعد املحاسبة في الوقت الحالي لغة ألاعمال املعاصرة ، حيث تكتس ي أهمية بالغة في حياة املؤسسة 

خاصة في ظل التطورات التي عرفها النظام الاقتصادي العالمي ، واملحاسبة ليست غاية في حد ذاتها ولكنها 

املالي والاقتصادي للمؤسسة في الوسيلة التي يمكن من خاللها التوصل للغاية وهي توفير معلومات عن الوضع 

 . شكل تقارير مالية ، حيث يعتمد عليها جميع ألاطراف ذات العالقة في اتخاذ القرارات

 مفهوم املعلومات املالية: املطلب ألاول 

يعتبر مفهوم املعلومات من املفاهيم املثيرة للجدل ، إذ أن هناك اليسا في التمييز بينه وبين مفهوم 

دة ما يستخدم هذان املصطلحان في املجال املحاسبي واملالي کمترادفين لوصف ش يء واحد على البيانات ، وعا

الرغم من ما بينهما من اختالفات جوهرية ، لذلك ينبغي في املقام ألاول التطرق ملفهوم البيانات املالية بغية الفهم 

 الجيد ملصطلح املعلومات املالية

مجموعة من القيم والرموز والكلمات التي يتم تجميعها من داخل "ى أنها يعرف الدهراوي البيانات املالية عل

املشروع وخارجه نتيجة لألحداث والعمليات الاقتصادية التي تمارسها الوحدة املحاسبية وتمثل املواد ألاولية 

مطر وموس ی  أما دمحم. 1"املدخالت التي يتم تشغيلها وإدارتها في النظام املحاسبي بهدف استخراج املعلومات)

أرقام خام وحقائق مجردة عن أحداث مالية معينة ليس لها داللة ذات "السيوطي فيعتبران أن البيانات املالية هي 

وال تكون البيانات . 2"معنی في حد ذاتها وال تضيف إلى معرفة مستخدميها بما يؤثر في سلوكهم في اتخاذ القرار

وم بحصر وجمع وتشغيل قلذلك فاملحاسبة كنظام معلومات ت ،مرئية أو معدة لالستخدام في شكلها الحالي 

 البيانات عن العمليات املالية من أجل استخدامها فيما بعد في إنتاج املعلومات

مما سبق يمكن القول أن املعلومات هي عبارة عن بيانات عولجت من خالل عدة خطوات تسجيل ، 

الحصول على مؤشرات ذات معنی تستخدم كأساس في من أجل ( ريرقبويب وتصنيف ، تلخيص ، تحلیل ، تت

اتخاذ القرارات والتنبؤ باملستقبل ، إذ أن كل مجموعة من البيانات ترتبط مع بعضها بعالقات معنية ، ويتم 

ومن شأن . ترتيبها بشكل محدد لتصيح معدة لالستخدام بواسطة شخص ما لغرض معين وفي وقت معلوم

املعلومات املالية تمثل مجموعة من . ن تزيد من معرفة الشخص املستخدم لهااملعلومات ، عكس البيانات ، أ

القيم والحقائق النهائية الحيوية واملنظمة بصورة كمية ووصفية ، تزداد قيمتها الاقتصادية وفقا للمنفعة التي 

 .تحققها ملستخدميها
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 رماجستيرسالة ( دراسة تطبيقية على شركات املساهمة العامة في فلسطين)لقرارات إلادارية أحمد عبدالهادي شبير ، دور املعلومات املحاسبية في اتخذ ا 1

  11، ص 6002، قسم املحاسبية ، قسم املحاسبة ، كلية التجارة الجامعة إلاسالمية ، غزة ، 

 61، ص 6002التأصيل وإطار التطبيق املكتبة العصرية و املنصورة ، : محمود السيد الناعي ، أسم املحاسبة 6

وكخالصة يمكن القول أن البيانات املحاسبية هي عبارة عن املواد الخام التي تمثل مدخالت نظم املعلومات   

املحاسبية وهي ال تصلح التخاذ القرارات وتمتاز بكونها غير منظمة ، أما املعلومات في تمثل املنتج النهائي للنظام 

تكون البيانات  عالقة باملؤسسة على اتخاذ القرارات املناسبة وعادة مااملحاسبي والتي تساعد ألاطراف التي لها 

املؤسسة في شكل مستندات مثل الفواتير ، وصل الاستالم ، أمر الشراء ، أمر البيع ، وانطالقا ى املالية على مستو 

أو ( رير تشغيلية تقا)من هذه املستندات يقوم مسيرو املؤسسات بإنتاج أنواع من املعلومات لالستخدام الداخلي 

ونجد في أغلب الدول أو املرجعيات املحاسبية نصوص قانونية تلزم (. تقارير وقوائم مالية)الاستخدام الخارجي 

: املطلب الثاني املؤسسات العامة فيها على إعداد ونشر قوائم مالية دورية التوضيح وضعيتها ونتيجة نشاطاتها 

 تصنيف املعلومات املالية

العديد من أنواع القرارات الاقتصادية ، يوجد العديد من أنواع املعلومات املالية ، وتعتبر التقارير مثلما يوجد 

، حيث تختلف هذه التقارير تبعا ملا تحتويه من  1 املالية الشكل ألاكثر استخداما لتقديم هذه املعلومات

إن أخذ هذه املعايير بعين الاعتبار يمكن . نهامعلومات وكذا طبيعتها إلالتزامية والاختيارية وألاطراف املستفيدة م

 :من تصنيف املعلومات املالية إلى

 التقارير املالية -1

تهتم بتوفير سجل لألحداث الاقتصادية التي تحدث نتيجة العمليات التي تقوم بها املؤسسات ، أي أنها 

ملؤسسة وبيان حقيقة مركزها املالي معلومات فعلية تتعلق باألحداث املاضية كما وقعتی وتهدف لتقييم كفاءة ا

كما قد تستخدم لألغراض الضريبية ، لذلك فهي موجهة بشمل أساس ي . ونتيجة نشاطها لفترة زمنية سابقة

للمستخدم الخارجي وخاصة املستثمرين الحاليين واملحتملين بحيث تساعدهم على املفاضلة بين البدائل 

قد تستخدم من طرف إدارة املؤسسة عن طريق عمل مقارنات بين فترة كما . املختلفة واتخاذ القرار الاستثماري 

وتضم التقارير املالية القوائم . وأخرى ، وكذا اكتشاف الانحرافات عن طريق املقارنة مع التقديرات املعدة مسبقا

على تقرير مجلس  كما تحتوي هذه التقارير. املالية واملعلومات غير املالية التي ال يمكن إلافصاح عنها في القوائم

إلادارة واملدقق الخارجي للحسابات ، وسيتم فيما يلي توضيح هذه املكونات مع التركيز على القوائم املالية كما 

 على أنها تشكل عصب التقارير املالية IASBوردت في املعايير املحاسبية الدولية والتي أشار 
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 القوائم املالية 1 - 1

تقارير املالية حيث تعتبر الوسيلة ألاساسية لتوصيل املعلومات للملحورى لقوائم املالية الجزء اتمثل ا

 في توفير الرئيس يمجلس معايير املحاسبة الدولية هدفها ( IASB)املالية لألطراف الخارجية، وقد حدد 

 

 

 

 

 

 

 11ص،  6002الزوري العلمية ، عمان ، يظم املعلومات املحاسبية ، دار الابراهيم الجزراوي ، الجنابي عامر ، أساسيات ن1

 

معلومات حول الوضعية املالية للمؤسسة وأداءها والتغير في وضعيتها املالية والتي تكون مفيدة لشرائح واسعة 

لجنة معايير  (( IASC، ومن أجل تحقيق هذا الهدف أصدر من املستخدمين من أجل اتخاذ القرارات الاقتصادية

واللذان " قامة التدفقات النقدية" IAS7و" عرض القوائم املالية IAS 1املحاسبة الدولية املعيارين املحاسبين 

يهتمان ببيان أسس عرض املعلومات املالية لألغراض العامة ، كما يحددان إلارشادات الخاصة بهیکل القوائم 

: تشمل القوائم املالية  IAS 1وحسب العيار املحاسبي . رها فيهااملالية والحد ألادنى من املعلومات الواجب توف

الدخل ، قائمة تبين إما جميع التغيرات في حقوق املساهمين أو التغيرات في حقوق املساهمين  امليزانية ، قائمة

،  النقديعدا عن تلك الناجمة من العمليات الرأسمالية مع املالكين والتوزيعات على املالكين ، قائمة التدفق 

 .السياسات املحاسبية وإلايضاح

مصادر وتعرف أيضا بقائمة الوضع املالي أو املركز املالي وهي القائمة التي توضح من جهة :  امليزانية -أ

في املؤسسة ، ألاموال الخاصة والخصوم ، ومن جهة أخرى استخدامات هذه ألاموال ، ألاصول ،  لألاموا

بحيث تتكون من أرصدة الحظية ملختلف بنود ألاصول والخصوم وألاموال الخاصة في تاريخ إعداد هذه 

كن من كل سنة ، وبتقديم معلومات عن موارد املؤسسة واستخداماتها يم 16/11عادة   )القائمة 

التعرف على وضعها املالي تتعدد صور عرض وتبويب مكونات امليزانية حسب القوانين واللوائح املعتمدة 

، بحيث يمكن أن تكون على هيئة 1في كل دولة باإلضافة إلى الشكل القانوني للمؤسسة وطبيعة نشاطها 

فرض املعيار املحاسبي الدولي ولم ي(. 6أو على هيئة حساب امليزانية العامة( قائمة الوضع املالي)تقرير 

ISA 1  شكال محدد للميزانية أو ترتيبا معينا للعناصر الواردة فيها ، لكنه أوضح أنه يجب التمييز بين

العناصر الجارية وغير الجارية ، أو عرض ألاصول والخصوم حسب درجة السيولة إذا كان ذلك أكثر 

ألن التمييز بين العناصر الجارية وغير الجارية بكون على  متوافقانويالحظ أن هذان الخياران . مالئمة 
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أساس درجة سيولتها ، بحيث أن العناصر التي تتجاوز مدة سيولتها السنة تسجل كعنصر غير جاري ، 

 3أقل من سنة فتسجل في العناصر الجارية تإذا كانأما 

 قائمة الدخل أو جدول حسابات النتائج. ب 

يشار لقائمة الدخل أحيانا بقائمة الريح أو جدول حسابات النتائج وهي تهدف إلى قياس أداء املشروع 

، ويتم ذلك خالل املقابلة بين 4ومدى نجاحه في استغالل املوارد املتاحة وتحقيق ألارباح خالل فترة زمنية معينة 

 يتضح أن العناصر التي ترتبط بقياسإلايرادات واملصاريف بغية تحديد نتيجة الدورة من خالل ما سبق 

 :ألاداء هي 

 

 

 

 612، ص 6002أمين السيد أحمد لطفي ، التحليل املالي ألغراض تقييم ومراجعة ألاداء والاستثمار في البورصة ، الدار إلاسكندرية ،  1

  13، ص  6002فر ، تحليل القوائم املالية مثل نظري وتطبيقي دار املسيرة ، عمان ، نمؤيد راض ي ح6

 13ابراهيم الجزراوي ، الجنابي عامر ، نص املرجع ، ص 1

 33، ص 6002جامعي الحديث ، مصر ، مة ، املكتب الدقل معاصر في املحاسبة املالية املكمال الدين الدهر أوي ، مدخ 2

  يرادات على أنها تزايد املنافع الاقتصادية خالل الفترة في شكل تدفقات داخلة أوتعرف إلا : إلايرادات 

زيادات في ألاصول أو نقصان في الخصوم مما ينشأ عنها زيادة في رأس املال خالفا لتلك املتعلقة 

 بمساهمات املشاركين فيه

   في شكل تدفقات خارجية أو هي نقصان املنافع الاقتصادية خالل الدورة املحاسبية وذلك : املصاريف

لك املتعلقة تنقصان في ألاموال الخاصة خالفا لاستخدام لألصول أو تحمل خصوم والتي ينشأ عنها 

 .1بالتوزيعات على املساهمين

وهناك عالقة مباشرة بين امليزانية وقائمة الدخل حيث تظهر هذه ألاخيرة نتيجة العمليات على أصول 

ويقوم مستخدمو القوائم املالية واملحللون املاليون . خالل فترة معينةوخصوم وحقوق ملكية املؤسسة 

باستخدام املعلومات املوجودة في امليزانية وقائمة الدخل من أجل استخراج النسب املالية التي ترشدهم في اتخاد 

 .قراراتهم

قتين ممكنين إلاعداده شكال معينا لجدول حسابات النتائج، لكنه تضمن طري IAS1لم يفرض املعيار املحاسبي 

مصاريف التصنيع ، مصاريف التوزيع ، مصاريف )حيث تكيف املصاريف إما حسب طبيعتها أو حسب الوظائف 

، ويكون الهدف من الطريقة ألاخيرة عكس تنظيم املؤسسة ووظائفها الكبرى من أجل توضيح الصورة ( إدارية 

غير أن شكل ومحتوى جدول حسابات النتائج سيختلف . لدى مستخدمي القوائم املالية وتحسين فهمهم ألدائها

 6في هذه الحالة من مؤسسة ألاخرى نظرا الختالف خصائص وتنظيم كل واحدة مما قد يعيق عملية املقارنة بينهما

 جدول تدفقات الخزينة. ت
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وكيفية إن أحد أهداف القوائم املالية هو تقديم معلومات حول كيفية حصول املؤسسة على النقدية 

التصرف فيها وذلك بغض النظر عن طبيعة أنشطتها املولدة لإليرادات واملصاريف ، هذا الدور تضطلع به قائمة 

التدفقات النقدية والتي تعرف أنها كشف باملقبوضات واملدفوعات النقدية للمؤسسة خالل دورة محاسبية 

مة التدفقات النقدية وعرضها لكل فترة يتم فيها يجب إعداد قائ IAS7ووفقا ملتطلبات املعيار الدولي . 1"معنية

 |عرض القوائم املالية ، وتحتوي هذه القائمة على ثالث أنواع من التدفقات 

 وهي التدفقات الناتجة من ألانشطة الرئيسية للمؤسسة: التدفقات النقدية من ألانشطة التشغيلية  -

ازات والعموالت والرسوم والضرائب وكافة من بيع وشراء بضائع أو مواد أولية وكذا الحقوق والامتي

العمليات العادية التي تمثل الدورة التشغيلية ، باإلضافة إلى التدفقات التي ال يمكن تصنيفها 

 ,کتدفقات استثمارية أو تمويلية

 

 

 

 

 

 

 

  10، ص 6011دمحم قاسم خصاونة ، أساسيات إلادارة املالية ، الطبعة ألاولى ، دار الفكر ، عمان ، 1

 10دمحم قاسم خصاونة ، مرجع سبق ذكره ، ص6

  22يد راض ي ، مرجع سبق ذكره ، ص ؤ م 1

 دوهي التدفقات الناتجة عن ألانشطة املتعلقة بموار : التدفقات النقدية من ألانشطة إلاستثمارية  -

 وممتلكات املؤسسة املستخدمين في توليد إلايرادات خالل الفترة املالية الحالية أو الدورات املقبلة

 ومن أهم صورها بيع وشراء ألاصول الثابتة 

 وهي التدفقات النقدية التي تؤدي إلى تغيير حجم: التدفقات النقدية املتأتية من ألانشطة التمويلية   -

فتراض في املؤسسة ، بتمويل ألاصول سواء عن طريق الحصول على ومكونات حقوق امللكية والا 

 فروض أو إصدار أسهم وسندات أو املدفوعات عن سداد قروض ترتبت عن املؤسسة أو توزيعات

 أرباح ألاسهم على املساهمين

هناك طريقتين إلاعداد جدول حسابات النتائج هما الطريقة املباشرة والطريقة غير  IAS7حسب املعيار 

املباشرة، ويمكن الفرق بين الطريقتين في حساب وعرض صافي التدفقات النقدية املتأتية من ألانشطة التشغيلية 

دفوعات واملقبوضات ، فالطريقة املباشرة ، وتعرف أيضا بطريقة قائمة الدخل ، تقوم على مبدأ حصر جميع امل

املتأتية من أنشطة التشغيل ثم يتم حساب الفرق بينها ، أما الطريقة غير املباشرة وبشار لها أيضا بطريقة 

التوفيق أو التسويات ، فتقوم على إجراء ، انطالقا من صافي الربح ، تسويات تخص العناصر التي تؤثر على صافي 
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، أي أن التسويات تخص املصاريف وإلايرادات الغبر قابلة للدفع أو الربح وال تؤثر على التدفقات النقدية 

فإنها تحسب وتعرض بنفس الشكل في ( والتمويل الاستثمار)القبض، أما التدفقات املتأتية من ألانشطة ألاخرى 

 1.الطريقتين

ي إعداد جدول قد أوص ی بإتباع الطرقة املباشرة ف IAS7وينبغي إلاشارة إلى أن املعيار املحاسبي الدولي 

التدفقات النقدية نظرا ملالئمة هذه الطريقة إلجراء تقديرات للتدفقات النقدية املستقبلية ، وكذا ضمان 

 .التجانس في كيفية حساب التدفقات النقدية لألنشطة الثالث

 جدول التغيرات في رأس املال  -ث

للمؤسسة خالل فترة زمنية معينة ، بمثل تحليال للتغيرات التي مست البنود املكونة لألموال الخاصة 

 ويجب أن تحتوي هذه القائمة على ألاقل على املعلومات التي تخص التغيرات املرتبطة ب

 النتيجة الصافية للدورة ؛  -

 الطرق املحاسبية وتصحيح ألاخطاء والتي تسجل مباشرة في حسابات ألاموال الخاصة -

 املصاريف وإلايرادات ألاخرى التي تسجل مباشرة في ألاموال الخاصة في إطار تصحيح أخطاء املؤثرة؛  - 

 (: ادة ، تخفيض ، تعويض يز )العمليات على رأس املال  -

 املالحق -توزيعات النتيجة والتخصيصات املقررة أثناء الدورة ج -

 

 

 

 

 

 

 12، ص 6002، دار وائل ، عمان ،  تمان ، الطبعة الثانيةئاملالي والا ه الحديث في التحليل دمحم مطر ، الاتجا1

وهي معلومات بتم إلافصاح عنها بعد القوائم املالية سابقة الذكر وتعتبر جزءا من املعلومات املالية ملا لها من   

لقوائم وشرح بعض أهمية بالغة في فهم القوائم املالية ، وتأخذ طابع تفصيليا وصفيا لتوضيح طرق إعداد هذه ا

 : 1البنود الواردة فيها ، ويكون هيكلها كالتالي 

 عرض معلومات حول أسس إعداد القوائم املالية والطرق املحاسبية التي تم اختيارها وتطبيقها -

 إلافصاح عن املعلومات التي تتطلبها املعايير املحاسبية الدولية والتي لم تعرض في -للمعامالت وألاحداث الهامة؛ 

تقديم املعلومات إلاضافية التي تعرض في القوائم املالية ولكنها ضرورية لتقديم صورة عادلة : القوائم املالية ؛ 

 نشاطات املؤسسة  عن
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 تقرير مدقق الحسابات.  2 .1

تلزم معظم الدول املؤسسات العاملة فيها على تدقيق تقاريرها املالية من قبل مدقق حسابات قانوني بموجب 

القوانين والتشريعات املعمول بها ، ويعتبر تقرير املدقق الخارجي خالصة عمل هذا ألاخير ، حيث بمثل وسيلة 

إلاتصال بين مستخدمي املعلومات املالية واملدقق ، ويعرف على أنه وثيقة مكتوبة صادرة عن شخص مني يكون 

ساباتها ، بشبر فيها إلى املعايير املتبعة في تنفيذ أهال إلبداء رأي محايد ، يقدمها إلى الجهة التي يقوم بتدقيق ح

عملية التدقيق ، كما تتضمن رأيه الفني املحايد حول مدى عدالة القوائم املالية ككل ، ومدی تمثيلها للمركز 

انها النقدية عن قج أعمالها من ربح أو خسارة وتندفاملالي للمؤسسة في نهاية فترة زمنية محددة ، وتصويرها لنتائ

ولعل أهم ما توفره هذه التقارير هو , 6تلك الفترة ، وذلك وفقا للمعايير واملبادئ املحاسبية املطبقة في تلك الدولة

تعزيز درجة الوثوق في القوائم املالية والاعتماد عليها من طرف املستخدمين الخارجيين نتيجة تدعيمها بشهادة 

 شخص مني على قدر كبير من الكفاءة والاستقاللية

 ریر مجلس إلادارة قت - .3.1

بهدف تقرير مجلس إلادارة إلى إعطاء ألاطراف الخارجية عن املؤسسة وخصوصا املساهمين فيها فكرة 

عامة عن نشاطها خالل فترة معينة ، وذلك بتوفير معلومات عن إلانتاج ، ومركز املؤسسة املالي أو التسويقي ، 

. انجازها خالل العام الحالي وما تنوي إلادارة انجازه في العام القادم  وحجم املبيعات وتطورها واملشاريع التي تم

 كما يوفر معلومات تکميلية قد يحتاجها مستخدمو القوائم املالية

 التقارير التخطيطية. 2

يتم اشتقاق التقارير التخطيطية من خالل املوازنات التقديرية التي تتضمن قيم عن نشاط املؤسسة 

 رارات ترات في املستقبل ، وهي تساعد املسيرين على التخطيط وتحديد ألاهداف واتخاذ القالفترة أو لعدة ف

 

 

 

 

 

 21، الفقرة 1AS1املعيار املحاسبي الدولي ألاول 1

في البنوك التجارية ألاردنية ، املحطة ألاردنية في إدارة  الانتمائيات ، أتر تقرير املدقق الخارجي في اتخاذ القرار ذنيبالزبيدية ، علي عبد القادر ال رامي دمحم6

 223، ص  6016، الجامعة ألاردنية ،  1، العدد 8ألاعمال ، املجلد 

كما تساعد على تحديد املوارد الالزمة للوصول لهذه ألاهداف ، وبالتالي تجنب ألازمات التي قد تحدث نتيجة 

 1فقدان التوازن بين العمليات املختلفة

وعادة ما تكون هذه التقارير في شكل تقارير تحليلية تفيد في إلقاء الضوء على اتجاهات ، مؤشرات 

ظروف أو عالقات معينة داخل املؤسسة بغرض إمداد املديرين بصورة واضحة لسلوك العمل أو النشاط الذي 
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تحليال لسلوك العمالء في يخضع إلشرافهم وذلك لتحسين عمليات التخطيط ، فمثال يفيد التقرير الذي يتضمن 

  6الدفع في تحديد السياسة الائتمانية للوحدة

 التقارير الرقابية. 3

من أن العمليات تسيير وفقا ملا هو مخطط له ، فالتقارير  التأكدوهي التقارير التي تساعد إلادارة على 

فعلية ، وعن طريق املقارنة بين معايير أداء تخطيطية ونتائج : الرقابية تحتوي على عادة على عنصرين أساسيين 

هذين العنصرين يتم اكتشاف الانحرافات وتحليل أسبابها ، وتوصيل نتائج ذلك التحليل إلى املستويات إلادارية 

تقارير مقارنة ألارباح الفعلية : ومن أمثلة هذا النوع من التقارير . 1املختلفة التخاذ إلاجراءات التصحيحية بشأنها

ملركز ربح معين ، تقارير مقارنة التكاليف الفعلية بالتكاليف املعيارية في مراكز التكاليف باألرباح املخطط 

 املختلفة

وتبدو أهمية التقارير الرقابية واضحة حيث تلفت النظر إلى خلل في العمليات خصوصا في الحاالت التي 

سة ، لذلك فتعدد وفتية التقارير تبدو متكررة أو تكون مقدمات املشاكل خطيرة قد تؤثر بشكل كبير على املؤس

في وقت مبكر مما يساعد على التخلص من املشكلة قبل أن تصبح خارجة  الاختالالت الكتشافالرقابية أم مهم 

 عن السيطرة و التقارير التشغيلية

ذ تركز على توضيح ألاوضاع الجارية للعمليات داخل املؤسسة ، وذلك بغية تدعيم ألافراد املسؤولين عن تنفي

 ألانشطة التشغيلية اليومية ومساعدتهم على التحكم فيها

 أهمية املعلومات املالية: املطلب الثالث 

حيث . يعتبر عدم توفر املعلومات املالية الكافية واملناسبة والصحيحة من أهم أسباب فشل الكثير من القرارات

عليها، وقد تضاعفت  یبنيكفاية املعلومات التي أن سالمة وفعالية القرار يتوقف بالدرجة ألاولى على سالمة ودقة و 

 الحاجة للمعلومات املالية نتيجة التطورات الاقتصادية والتكنولوجية وتعقد العالقات

 

 

 

 

 

 

 | 23، ص6002عطا هللا السيد ، نظم املعلومات املحاسبية ، الطبعة ألاولى ، دار النشر ، عمان ، 1

نظام الحاسب ، دار إلاشعاع  -تحليل وتصميم النظم  -املحاسبية ، إلاطار الفكري والنظم التطبيقية البدوي أحمد حسين طي حسين ، نظم املعلومات 6

 30، ص 6001الغنية ، 

، قسم علوم  رماجستي، رسالة ( LASAية سوق أهراس وفدراسة حالة مؤسسة ص)الجزائرية  طرابلس ي سلوم ، تفعيل املعلومات املحاسبية في املؤسسة1

 102، ص 6002-6008التسير ، كلية العلوم إلاقتصادية وعلوم التسيير ، جامعة الحاج لخضر ، بقنة ، 



 جودة المعلومات المالية ودرجة تأثرها بالمعايير المحاسبة الدولية                                 الفصل الثاني

 

 

 30 

التي تربط املؤسسة بمحيطها ، حيث صعب هذا ألامر من عملية اتخاذ القرار وزاد من مسؤولية املؤسسة في 

 .توفير معلومات مالئمة ملختلف ألاطراف ذات العالقة

اقد أشار IASيكن هذا هو هدف ألاساس ي للمعلومات املالية في كل املعايير املحاسبية الدولية ، فإن حتی ولم ض

ستثمرين الحاليين مفيدة للم. إليه حيث جاء فيه أن املعلومات املالية تسمح بتقييم كفاءة إلادارة في القيام

لك الدائنين واملستخدمين ألاخرين إلتخاذ قرارات إلاستثمار العقالني وإلاقراض وما شابه ذلك واملحتملين وكذ

 :أهدافا إجرائية أكثر خصوصية وقابلية للتطبيق من بينها FASBمن قرارات ، وانطالقا من الهدف اشتق 

 توفيت ودرجة عدمينبغي أن يساعد التقرير املالي على التنبؤ بالتدفقات املستقبلية مع تقدير حجم و  -

 التأكد املصاحبة لتلك التدفقات؛ 

البنوك )تمان ئوإلا ( السوق املالي)ت إلاستثمار ينبغي أن تكون التقارير املالية مفيدة ملن يتخذون قرارا -

 ومن يتفهمون ألانشطة التجارية والاقتصادية بشكل مناسب( ن والدائنو 

أن اتخاذ القرارات الاقتصادية يتطلب IASBوقد سارت املعايير املحاسبية الدولية في نفس الاتجاه ، حيث يرى 

تقييم قدرة املؤسسة على توليد تدفقات نقدية وتقدير توقيت الحصول عليها ودرجة التأكد املرتبطة بها ، مما 

دفع رواتب )اتجاه مختلف ألاطراف ذات العالقة  يسمح بتکوین تصور حول قدرة املؤسسة على الوفاء بالتزاماتها

املوظفين وسداد مستحقات املوردين وسداد مدفوعات الفوائد وتسديد القروض ودفع أرباح ألاسهم 

، وتزداد مقدرة مستعملي املعلومات املالية على تقييم قدرة املؤسسة على توليد نقدية وما يعادلها إذا (املساهمين

جدول )قائمة الدخل والتغيرات في املركز املالي )ونتائج ألاعمال ( تخص املركز املالي امليزانيةتم تزويدهم بمعلومات 

تقديم معلومات عن "وبالتالي فإن هدف املعلومات املالية في ظل املعايير املحاسبية الدولية هو (. تدفقات الخزينة

بشكل يفيد العديد من الفئات في اتخاذ القرارات الوضع املالي ونتائج ألاعمال والتغير في الوضع املالي للمؤسسة 

 1. الاقتصادية

 جودة املعلومات املالية: املبحث الثاني 

يتكون الاتصال املحاسبي من املعلومات التي تعتبر ألاكثر مالئمة لتمثيل الحقيقة الاقتصادية للمؤسسة 

ت املالية الدور ألاساس ي في تمثيل هذه وتلعب املعلوما. وذلك من أجل التأثير على خيارات وتصرفات املستقبل

إن إلافصاح عن املعلومة املالية يضمن استمرار العالقة بين املؤسسة ومحيطها لكنه يخضع للعديد . الحقيقة

لألطراف ذات العالقة ، وعليه فإن محاوالت  املتضاربةمن الاعتبارات املتعلقة برهانات السلطة واملصالح 

التالعب باملعلومات وعدم إلافصاح عنها يمثل واقعا معاشا أكدته الفضائح املالية التي سجلت مؤخرا والتي هزت 

العديد من الاقتصاديات املتطورة مما جعل ألاطراف املسؤولة عن وضع املعايير تركز على زيادة الشفافية في 

 . دة املعلومات املالية املنشورةة عن طريق الرفع من جو القوائم املالي
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 .16اهيمي للمعايير املحاسبية الدولية ، الفقرة فإلاطار امل1

 

 الخصائص النوعية املعلومات املالية: املطلب ألاول 

الشكل املوالي يوضح  نللمستدمييكما تضمن مجموعة من القيود الواجب إحترامها لتحقق أكبر قدر من املنفعة  

 :هذه الخصائص والقيود 

 

 

 مستخدمو املعلومات املالي

 

  

 قيد حاکم

 

 

 خصائص متعلقة باملستخدم

  

 معیار حاکم

 

 خصائص أساسية متعلقة

 بالقرار

 

    مكونات

 الخصائص  

 ألاساسية 

 

 

 

 

متخذو القرارات وخصائصهم مثل الضيم أو 

 (املعرفة املسبقة

 

 املنفعة التكلفة

 

 القابلية للفهم

 

 املنفعة للقرار

 

 املوثوقية

 املالئمة 

 

قابلية 

 التحقق

 الحياد

 

 صدق في

 تغيير

 

 قدرة تنبؤية

 

 قدرة التقييم

 توقيت

 المناسب

(بما في ذلك الثبات)قابلية املقارنة   
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 خصائص ثانوية متفاعلة

 

 عتبة أو حد الاعتراف

 

النظام )املصدر نمر دمحم الخطيب ، صديقي فوائد ، مدى انعكاس إلاصالحي املحاسبي على جودة املعلومات املحاسبية واملالية تجرية الجزائر 

يير املحاسبية الدولية ، جامعة قاصدي مرباح املحاسبي املالي بحث مقدم في امللتقى الوطني حول إلاصالح املحاسبي واملعايير املحاسبي واملعا

 ، ص 6011نوفمبر  10-62ورقلة ، 

 :إن التمعن في الشكل السابق يوضح النقاط التالية 

خاصيتان  -(: مثل القابلية للفهم)خصائص تتعلق بمتخذي القرار، أي مستخدمي املعلومة املالية  -

املعومات واللتان  املعلومات وخاصية موثوقية تتعلق أساسيتان للمعلومة املالية وهما خاصية مالئمة

 :تقسمان بدورهما إلى ثالث خصائص 

  هي التوقيت املالئم ، القيمة التنبؤية ، القدرة على التقييم الارتدادي؛: مكونات خاصية املالئمة 

   قابلية التحقق ، الحياد ، الصدق في التعبير : مكونات خاصية املوثوقية 

 الخاصيتين ألاساسيتين ، املالئمة واملوثوقية ، ينتج أن املعلومات املالية يجب أن من تفاعل أو تداخل -

 :تتصف بقابليتها للمقارنة ، ويتطلب ذلك الثبات في تطبيق الطرق وألاساليب من دورة مالية ألخرى 

 : هناك قيدان رئيسيان على استخدام الخصائص السابقة  - 

  من تكلفة إنتاجها وتوصيلها توقعة من املعلومات أكبر وهو أن تكون املنفعة امل: قيد حاكم | 

  حيث تعد نقطة الفصل في الاعتراف املحاسبي القوائم املالية، ويمكن شرح هذه: ألاهمية النسبية 

 : الخصائص كالتالي 

 القابلية للفهم. 1

القرار ، فحتي  إن مستوى فهم وإدراك املستخدم يعد عامال أساسيا لالستفادة من املعلومات في اتخاذ

من مالئمة وموثوقية وقابلية للمقارنة ، فلن يستفيد / لو توفرت في املعلومة املالية الصفات ألاساسية والثانوية 

وعليه فإن قابلية املعلومات للفهم تعتمد أيضا . 1املستخدمون منها ما لم تتوفر خصائص تساعدهم على فهمها

املعلومات املالية ، فهو مستخدم متخصص أو محلل مالي يتابع للتطورات على خصائص أخرى تتعلق بمستخدم 

 6الاقتصادية واملالية ويوازن بين البدائل الاستثمارية من أجل اتخاذ قرار رشید

 املالئمة. 2

يأتي معيار املنفعة للقرار في قمة هرم الخصائص النوعية باعتباره القاعدة العامة أو كما تم تسميته في 

ملعيار الحاكم ، ويمكن قياس منفعة املعلومة من خالل املقارنة بين موقف املستخدمين قبل تلقيهم لها الشكل ا

 ألاهمية النسبية
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ويرتبط تحقيق هذه املنفعة بتوفر خاصيتين أساسيتين هما املالئمة . وموقفهم بعد استقبالها واستخدامها

 .نفعة ملتخذي القرارواملوثوقية ، فإذا فقدت أحد هاتين الخاصيتين فلن تكون املعلومات ذات م

ويقصد بخاصية املالئمة قدرة املعلومات على التأثير في القرار املتخذ من طرف مستخدمها ، أي أن تكون 

ملستخدميها في تكون متاحة  ، كما يجب على املعلومات املالئمة أن1لها قدرة في إحداث تغير في قرار املستخدم

ادة محدودة املنفعة ، وبالتالي فإن خاصية املالئمة تضم ثالث الوقت املناسب فاملعلومات املتأخرة تكون ع

 :خصائص فرعية 

 

واقع ، رهانات وافاق ، جامعة العربي بن مهيدي ، أم البواقي ، : أحمد مخلوف ، بحث مقدم في ملتقى الدولي الثامن حول الحكومة املحاسبية للمؤسسة  1

  6، ص 6010ديسمبر  03-08

 30، ص 6003طبعة ألاولى ، دار وائل ، حلب ، لمدخل النظرية املحاسبية ، ارضوان حلوة حنان ، 6

 .22، ص 6003حيدر دمحم بني عطا ، مقدمة في نظرية املحاسبية واملراجعة ، الطبعة ألاولى ، دار الحامد ، عمان ، 1

 التوقيت املالئم 2.1 

ا من القرارات تتطلب اتخاذها بسرعة تعتبر الحاجة إلى املعلومات املالية جارية وفورية خاصة أن كثير 

نتيجة ارتباطها بالتغيرات السريعة في الظروف املحيطة ، ويقصد بخاصية التوقيت املالئم إتاحة املعلومات 

 .1ر على عملية اتخاذ القراراتاملتخذ القرار في الوقت املناسب قبل أن تفقد قدرتها على التأثي

 القدرة على التنبؤ2.2

التنبؤية للمعلومات في تحسين قدرة متخذ القرار على التنبؤ باألحداث املستقبلية وتكوين تساهم القيمة 

 6نها في ضوء نتائج املاض ي والحاضرصورة احتمالية ع

 ( التغذية العكسية)ادي للتنبؤات القدرة على التقييم الارتد. 2.  3

قراراته السابقة للتأكد من مدى صحتها إن املعلومات املالئمة تساعد متخذ القرار على تقييم نتائج 

وتعديلها إن لزم ألام وذلك عن طريق تعزيز أو تصحيح التوقعات السابقة التي بنيت عليها هذه القرارات ، وتقوم 

هذه الخاصية على فكرة املقارنة بين التنفيذ الفعلي والخطط املرسومة بغية تحديد الانحرافات واتخاذ القرارات 

 .هاالتصحيحية بشأن

 املوثوقية. 3

خلو املعلومات بدرجة معقولة "على أنها  FASBتعتبر املوثوقية الخاصية بعد خاصية املالءمة وقد عرفها 

وتعني هذه الخاصية بأمانة املعلومات وإمكانية الوثوق بها " من ألاخطاء والتحيز وتمثيلها بصدق ما تزعم تمثيله

صف املعلومات املالية باملوثوقية ينبغي أن تتضمن هذه الخاصية والاعتماد عليها في اتخاذ القرار، ولكي تت

 :الخصائص الفرعية التالية 

 الصدق في التعبير.3.  1
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يعني أن تكون املعلومات املالية معبرة بصدق وأمانة عن الحقائق وألاحداث املمثلة لها حيث تطابق 

ب تحقيق هذه الخاصية أن تكون املعلومات املالية على ويتطل. طبيعة العملية املالية أرقام املعلومات املقدمة عنها

 .أكبر من الاكتمال أي يجب التأكد من عدم إهمال أي ظاهر مهمة عند إعداد التقارير املالية

 

 

 

 

 

 

1OBAIDAT Ahmed N, Accounting information qualitative caracterstics gap: Evidence from Jordan International Management Review, 

Vol 3, NO2, 2007, p27 

: دور حوكمة الشركات في تحقيق جودة املعلومات املحاسبية ، بحث مقدم في امللتقى الدولي الثامن حول الحوكمة املحاسبية للمؤسسة / ة هوام جمع 6

  11، ص  6010ديسمبر  08،  03ي ، واقع رهانات وأفاق ، جامعة العربي بن مهيدي ، أم البواق

  111، ص 6003في نظرية املحاسبية املكتبة ، املنصورة ، معارضةمحمود السيد الناغي ، إتجاهات 1

 31، ص 6001رضوان حلوة حنان ، أسامة الحارس ، فوز الدين أبو جاموس ، أسس املحاسبية املالية ، دار الحامد ، عمان ، 2

 القابلية للتحقق .3. 2

للمعلومات داللة محددة أي أن يكون لها استقالل بغض النظر عمن يقوم تعني هذه الخاصية أن تكون 

بإعدادها أو استخدامها ، فإذا قام عدد من ألاشخاص املؤهلين بفحص املعلومات أو السجالت بإتباع طرق 

متع قياس متماثلة فإنهم سيتوصلون لنفس النتائج ، وإذا كانت النتائج املتوصل لها مختلفة فإن ذلك يعني عدم ت

 .هذه املعلومات بخاصية القابلية للتحقق ، وبالتالي ال يمكن الاعتماد عليها في إتخاذ القرار

 الحياد.3.  3

املعلومات املحايدة في املعلومات التي تخلوا من التحيز وتغلب مصلحة فئة على حساب فئة أخرى ، 

 :6وتعتبر خاصية الحيادية مهمة على مستوین 

 حيث أنه يجب عند صياغة وتطبيق املعايير التركيز على: املسؤولة عن وضع املعايير مستوى ألاجهزة  -

 مالئمة املعلومات املالية وإمكانية الاعتماد عليها وليس على النتائج الاقتصادية املتوقعة من استخدام

 قاعدة محاسبية ما على صناعة أو مؤسسة معنية 

 يعني الحياد على هذا املستوى عدم اختيار ألاسلوب: لية مستوى املسؤولين عن إعداد القوائم املا -

ما  وإلاجراءات املحاسبية بصورة انتقائية تكمن من الوصول إلى نتيجة محددة مسبقا ، أو تؤثر على فئة

 من فئات املستخدمين في اتجاه معين
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واملوثوقية معا وبدرجة عالية  إن الوضع ألامثل لتصبح املعلومات املالية نافعة هو توفر كل من خاصتي املالءمة  

 من التأكد

 القابلية للمقارنة. 4

إن تفاعل أو تداخل الخاصيتين ألاساسيتين املالءمة واملوثوقية ، ينتج عنه أن املعلومات املالية يجب أن 

ون تتصف بقابيتها للمقارنة ، وما يتطلبه ذلك من توافر خاصية الثبات في إتباع السياسات املحاسبية ، حيث تك

القوائم املالية ذات منفعة إذا بإمكان املستخدم أن يجري مقارنات بين النتائج املالية ملؤسسة معينة من سنة 

 1ألاخرى أو بمقارنة نتائج فترة زمنية معينة ملؤسستين أو أكثر

إن أهمية خاصية القابلية للمقارنة تبرز من خالل توفير أساس يمكن الاعتماد عليه في تقييم ألاداء 

وتحسين التنبؤات وترشيد القرارات ، باإلضافة إلى الحد من قدرة إلادارة على استخدام طرق محاسبية غير 

 وقد تفرض بعض املتغيرات الداخلية أو. مالءمة أو منحازة مما يزيد من ثقة املستخدمين في القوائم املالية

 

 

 

  28حيدر دمحم بني عطا ، مرجع سبق ذكره ، ص 1

 16اح أبو املكارم ، مرجع سبق ذكره ، ص وصفي عبد الفت6

لجامعة ، اسماعيل خليل اسماعيل ، ربان نعوم الخصائص النوعية للمعلومات املحاسبية بين النظرية والتطبيق مجلة كلية بغداد للعلوم إلاقتصادية ا 1

 622، ص  6016، جامعة بغداد ،  10العدد 

 

التي تستخدمها ، وفي هذه الحالة عليها إلافصاح عن أي تغيير البيئية على املؤسسة تغيير بعض من السياسات 

 .1وبيان أثره على القوائم املالية في الدورة التي حدث فيها

 قيود استخدام الخصائص النوعية. 5

ليست كل املعلومات املالئمة أو املوثوق بها تعتبر مفيدة ، ألنها قد ال تكون ذات أهمية نسبية تذكر ، كما 

لفة الحصول عليها أكبر من العائد املتوقع منها ، وبالتالي فإنها يتوجب إخضاع املعلومات إلى نوعين من قد تكون تك

 :الاختيار

 ألاهمية النسبية.5.  1

تعتبر ألاهمية النسبية قيدا حاكما لجميع الخصائص النوعية وعلى الخصوص خاصية املالئمة 

ة مهما نسبيا إذا كان إدراجه أو حذفه مؤثرا في إتخاذ القرار لدى ومكوناتها ، ويعتبر بند معين في القوائم املالي

املستخدمين املستهدفين ، وبالتالي فالبنود التي تتوفر فيها خاصية ألاهمية النسبية يجب إلافصاح عنها بصورة 

 .منفصلة ، لذلك يمكن اعتبار ألاهمية قيد لحجم املعلومات الواردة في القوائم املالية
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 ملنفعة التكلفةقيد ا.5.  2

يعد قيدا على إنتاج وتوصيل املعلومات املالية ، حيث ينص على عدم إنتاج أو توصيل املعلومات املالية 

ما لم تزد منفعتها على تكاليفها ، ويواجه تطبيق هذا القيد في الواقع عدة عوائق أهمها عدم القدرة على حصر 

  6صعوبة القياس الكمي لهذه العناصر بدرجة معقولة من الثقةجميع عناصر التكاليف واملنافع باإلضافة إلى 

 إدارة ألارباح: املطلب الثاني 

لزرع الشك لدى  ةوألاوروبيلقد أدى إلافالس غير املتوقع للعديد من املؤسسات الكبرى ألامريكية  

املسؤول على  هتبار باعاملستثمرين حول شفافية القوائم املالية ، وتوجهت أصابع الانتقاد ملدقق الحسابات 

املعايير املحاسبية والتي تسمح  القوائم وكذا املرونة التي تمنحهضمان شرعية وصدق املعلومات الواردة في هذه 

 .دون خرق إلاطار القانوني املعمول به ، وهو ما اصطلح على تسميته إدارة ألارباح املحاسبيةبالتالعب باألرقام 

 إدارة ألارباح تعريف. 1

عملية اتخاذ خطوات متعمدة في إطار القيود املفروضة "إدارة ألارباح على أنها Weil& Davidson , Stickney عرف

فعرفها على  Schipperأما . 1"من املبادئ املحاسبية املقبولة عموما من أجل الوصول للمستوى املرجو من ألارباح

 التدخل في عملية إعداد التقارير املالية الخارجية بهدف الحصول على منافع" أنها 

 

 

 

 11نفس املرجع ، ص 1

2 N ،Obaidat Ahmed, Op, cit , p29 

1BENSEISH Messod D, Earming management A prespective. Managerial Finance, Vol 27, Issue, 2001, P4 

حالة توسيع هذا التعريف سيتضمن إلادارة الحقيقية لألرباح التي تمارس من خالل تغيير توفيت خاصة ، وفي 

1.قرارات التمويل وإلاستثمار من أجل تعديل ألارباح املقرر عنها أو تعديل بعض من عناصرها  

ار إعداد القوائم املالية إن التعاريف السابقة تتفق على أن إدارة تكوین مرتبطة بالقرارات إلادارية املتخذة في إط  

وذلك بتطبيق معالجة محاسبية مرغوبة ، لكن التعريف الثاني يفترض إمكانية إدارة ألارباح عن طريق اختيار 

توقيت اتخاذ القرارات الحقيقية لالستثمار والتمويل ، بحيث إذا أدت هذه القرارات إلى تأجيل أو تعجيل 

 ك يدخل في إطار ألارباحالاعتراف باإليرادات أو النفقات فإن ذل

ويمثل الفرق بين إدارة ألارباح والغش املالي في كون ألاول تتم في ظل احترام املبادئ املحاسبية املقبولة 

هذا ألامر دفع بعض الباحثين إلى مناقصة الفكرة السابقة والقول بعدم تعارض هذه  6عموما خالفا للغش املالي

عادية ، فنظرا ألهمية ألارباح فإنه من غير املفاجئ أن تولي املؤسسات أهمية الظاهرة مع املمارسات املحاسبية ال

كبرى لكيفية التقرير عنها ، لذلك على املسير فهم أثر الخيارات املحاسبية املختلفة املتاحة من أجل اختيار 

إدارة ألارباح على أنها  ، من هذا املنطلق يمكن تعريف 1"إدارة ألارباح" أحسنها، بمعنی أخر عليه أن يتعلم كيفية 



 جودة المعلومات المالية ودرجة تأثرها بالمعايير المحاسبة الدولية                                 الفصل الثاني

 

 

 37 

وعموما فإن احترام إدارة ألارباح ". اتخاذ القرار إلاداري املنطقي والقانوني من أجل النتائج متوقعة ومستقرة"

للمبادئ املحاسبية املقبولة يؤدي إلى إمكانية توقع تصرفات املسير الانتهازية وتحديد شروط التعاقد بناء على 

 .ذلك

 احأساليب إدارة ألارب 2

التدفقات النقدية الداخلية والخارجية واملستحقات التي تضم : تتكون النتيجة املحاسبية من قسمين 

، ( مخصصات إلاهتالك واملؤونات ، استرجاع املخصصات)املصاريف وإلايرادات غير القابلة للدفع والتحصيل 

وبالتالي فغن إدارة ألارباح تكون إما بإدارة التغير احتياجات رأس مال العامل ، )وإلايرادات واملصاريف املؤجلة 

أو عن طريق إدارة املصاريف وإلايرادات املستحقة ( إلادارة الحقيقية لألرباح)التدفقات النقدية الحقيقية 

 (2إلادارة املحاسبية لألرباح)

 إلادارة املحاسبية لألرباح. 1.  6

أو استعمال الحكم ( اختيار طريقة لإلهتالك)بية معينة تقوم إلادارة املحاسبية لألرباح على اختيار طريقة محاس

الشخص ي في تطبيق هذه الطريقة تحديد العمر إلانتاجي ألاصل ما أو تقدير قيمة مؤونة معينة ، لكن ذلك ال 

 يعني أن اختيار طريقة محاسبية معينة أو استخدام الحكم الشخص ي بهدف دائما إلى

 

 

1GUNNY Katherine, What are the consequences of real earning management. Working paper, Universitey of Colorado at Boulder, 

2005, p1  

6BENSEISH Messod D, Op. cit, p5 

 2ص, 6008جارة ، جامعة القاهرة ، مصر ، دمحم عماد صالح عبد الحفيظ ، سيد أحمد الزهراء الشحات ، إدارة ألارباح ، ورقة بحثية ، كلية الت1

2MARD Yves, Vers une information comptable plus transparente : l'apport des rechereches portant sur la genstion des résultas 

comptable, Manuscrit auteur, Publié dans « Comptabilité et connaisances, France, 2005, p11 

ارة ألارباح ، حيث تميز في هذا إلاطار بين املستحقات العادية التيد تدخل ضمن النشاط العادي إلاعداد إد

ويكون للمسير حرية أكبر إلدارة ألارباح عن طريق . 1القوائم املالية واملستحقات الخاصة التي تهدف إلدارة ألارباح

 املستحقات وهو ما يجعل هذه الطريقة ألاكثر انتشارا۔

 إلادارة الحقيقية لألرباح. 2.  6

تقوم إلادارة الحقيقية لألرباح على التأثير على التدفقات الحقيقية للمؤسسة عن طريق التالعب بتوقيت اتخاذ 

بعض القرارات التشغيلية والشمولية والاستثمارية ، وتتميز إلادارة الحقيقية لألرباح عن إلادارة املحاسبية 

الاكتشاف ، حيث يصعب التمييز بين القرارات التي يتخذها املسير من أجل تعظيم قيمة لألرباح بكونها صعبة 

نظرا لسعي املسير هذا ألاسلوب يكون محدودا إدارة ألارباح ، كما أن اللجوء  املؤسسة وتلك التي يتخذها من اجل

لجوء له ، فاإلدارة املحاسبية راراته ، لكن في املقابل هناك بعض ألاساليب التي تدفع املسبر لقالدائم لترشيد 

لألرياح تؤدي لإلفراط في إلايرادات واملصاريف املستحقة مما قد يثير انتباه الاجهات املسؤولة عن الرقابة ، كما 
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قد ال يكون للمسير مرونة الستعمال املستحقات حيث تتأثر هذه ألاخيرة بنشاطات املؤسسة وباستعماله خالل 

فة إلى إدارة املستحقات تتم عادة في نهاية السنة بالتالي لن يكون بمقدوره املسير إدارة السنوات السابقة ، باإلضا

 ألارباح في حال عدم موافقة املدقق على مثل هذه املستحقات 

ويمكن اعتبار إلادارة الحقيقية لألرباح كنتيجة للقيود التي تفرضها الهيئات املنظمة على اختبار 

وتؤثر إدارة ألارباح الحقيقية سليا على أداء املؤسسة ألن املسير بضحي بالتدفقات  السياسات وتقدير ألاحداث ،

 . النقدية املستقبلية من أجل الرفع من تدفقات الدورة أو العكس

  كيفية الحد من إدارة ألارباح 3

املناسبة ملنع تكرار تلك ، والعالم يحاول إيجاد الحلول ( ( Enron , Parmala.. نذ بدأ انهيار املؤسسات الرائدة م

لقد أظهرت جميع التحليالت التي أجريت للتعرف على أسباب . الانهيارات ملا لها من أثر سلبي على اقتصاد الدول 

الانهيارات التي حدثت وجود خلل رئيس ي في أخالقيات وممارسات مهنة املحاسبية ، وبالتالي فقد توجه الاهتمام 

 ير معايير محاسبية ذات جودة عالية من أجل معالجة هذالتعزيز اليات الرقابة وكذا تطو 

 الخلل

 تعزيز آليات الرقابة3.  1

في مواجهة الفضائح املالية التي عصفت بكبريات املؤسسات العاملية ، تم اتخاذ العديد من إلاجراءات للحد من 

 آليات الرقابة بيتها. إمكانية وقوعها مرة أخرى 

 الرقابة من طرف املسيرين •

 

 

 

 

1FIELDS Tomas D, LYS Thomas Z, NINCENT Linda, Emperical research on accounting choice, journal of Accounting and economie, 

N31, 2001, p2606 

6 GUNNY Katherine, Op cit.p8 

ملك حصة من أسهم املؤسسة أم ال ، فارتفاع يرباح ستختلف في حال كون املسير إن دوافع املسير للرفع من ألا 

قيمتها ، لذلك فغن املسيرين لن  انخفاضالضرائب املفروضة على املؤسسة وبالتالي  ارتفاعألارباح يؤدي إلى 

 يعملوا على الرفع من ألارباح في حالة حيازتهم على حصص مهمة من رأس مال املؤسسة

 الرقابة من طرف املساهمين 

املؤسسة وسيلة لحماية املساهمين في ظل التقلبات الكبيرة التي  تنشرهاتشكل شفافية املعلومة املالية التي 

، بأن يقوم املساهمون بمساءلة  1226الصادر عام  Cadburyتعرفها ألاسواق املالية ، وقد أشار تقرير لجنة 
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إلادارة يقوم بدوره في توفير املعلومات الجيدة مجلس الغدارة ، ولكل منها دور في تفعيل هذه املسألة ، فمجلس 

إلى أن تركز  Bereishللمساهمين ، وعلى املساهمين القيام بدورهم في ممارسة مسؤوليتهم كمالك ، كما أشار 

والعكس يحدث عندما يكون  ريناملسيرأس املال في بد فئة قليلة من املساهمين تسمح برقابة أكثر فعالية على 

 على عدد كبير من املساهمين ، مما يشجع على إدارة ألارباح رأس املال موزع

 الرقابة من طرف مجلس إلادارة 

يلعب مجلس إلادارة دورا فعاال في الرقابة على الغدارة وضمان نزاهة حسابات املؤسسة وإلافصاح عن كافة 

اتجاه املساهمين ولكي يقوم  املعلومات املتوفرة والصحيحة وفي الوقت املناسب ، ويتحمل مسؤولية في هذا املجال

مجلس إلادارة بدوره على أكمل وجه ، يجب تحديد هيكله وواجباته القانونية وكيفية اخبار أعضائه بكل عنابة ، 

فإن هيكل مجلس إلادارة يؤثر بصفة مباشرة على الرقابة الداخلية حيث تكون هذه الرقابة أكثر  jensenوحسب

 فعالية في حالة كون 

 أعضاء مجلس إلادارة لهم حصص كبيرة من رأس املال  -مجلس إلادارة مكون من عدد صغير من ألاعضاء  -

 مسير املؤسسة ليس نفسه رئيس مجلس إلادارة  -

 الرقابة عن طريق لجان املراجعة الداخلية 

ة املراجعة راجعة دورا مهما في ضمان قوة إجراءات الرقابة الداخلية وإلاشراف على أنشطتلعب لجان مل

فإنها تعتمد  يةفإلاشراالخارجية ومقارنة ضغوط وتدخالت إلادارة في عملية املراجعة ، ولغرض تحمل مسؤولياتها 

 على وظيفة املراجعة الداخلية كأحد الدعائم ألاساسية لعملها ، حيث تقوم هذه ألاخيرة بتقديم خدمات التأكيد

 تحسين جودة املعايير املحاسبية. 3.2

املرونة التي تتميز بها املعايير املحاسبية من إدارة ألارباح ، ويظهر ذلك جليا في كثير من الجوانب تسهل 

 املحاسبية التي ال تتوالى إدارة املؤسسة في استغاللها كوسيلة للتأثير على أرقام الريح بما يخدم رغباتها ويلي

 

 

 

 

 

فإن هناك جهود من قبل الجهات الواضحة للمعايير طموحاتها ، لكن على الرغم من هذا الهامش من الحرية ، 

 :للحد من هذه املمارسات تتمثل فيما يلي

 إلالزام بتطبيق املعايير بدقة وعدم الخروج عنها بما في ذلك متطلبات إلافصاح لكل معیار -

 تشجيع إلافصاح عن ألامور الاختيارية والتقديرية  -تحديد توقيت معين لتطبيق املعايير  - 
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 .قيود على تطبيق وتغيير السياسات املحاسبية وضع -

للمؤسسة في القوائم مما يؤدي إلدخال منظور  الاستراتيجيةكما يقترح بعض الباحثين توضيح ألاهداف 

لمنافسين أمر غير مرغوب بالنسبة وحتی وإن كان إلافصاح عن هذه ألاهداف ل. املستقبل في املحاسبة

شانه تبرير الخيارات املحاسبية والتقديرات الشخصية للمسيرين ، وبالتالي  للمساهمين واملسيرين فإن ألامر من

زيادة الثقة في املعلومات املنشورة ، فمثال بعض قرارات التنازل عن ألاصول الثابتة وإعادة الهيكلة يمكن اعتبارها 

مر يندرج في إطار تحقيق شكال من أشكال إدارة ألارباح من طرف املستثمرين ، لكن إذا أوضحت إلادارة أن هذا ألا 

هذه معين ، مثال تطوير القدرات إلانتاجية للمؤسسة ، فغن ذلك يؤدي باملستثمرين وألاطراف ذات العالقة إلى 

 1 .تقييم املؤسسة بشكل أفضل

 (الحيطة والحذر)مبدأ التحفظ : املطلب الثالث 

التقليدي إلعداد القوائم املالية ، يحظى القياس املحاسبي وفق سياسة التحفظ بموقع هام ضمن إلاطار 

وينعكس أثر هذه السياسة على العديد من التطبيقات املحاسبية بصورة واضحة ، لدرجة أن العديد من 

، ورغم انتشار " املحاسبين على املستوى العملي وألاكاديمي يسمون التحفظ أو الحيطة والحذر بمبدأ التحفظ

 .إال أن تأثيره على القوائم املالية مازال محل جدل استعمال هذا املبدأ على نطاق واسع ،

 تعريف مبدأ التحفظ. 1

يعتبر التحفظ من املفاهيم املثير للجدل في املحاسبة ، حيث أن القليل من املنظرين يقبلون فكرة تحفيض 

ئمة أصول املؤسسة ورفع خصوصها ، أو الاعتراف بشكل متأخر باإليرادات وبشكل مبكر باملصاريف بصفة دا

 وممنهجة

ويرتبط التحفظ بالحاجة إلى التقرير عن ألاحداث املاضية بشكل موثوق ، وعدم تحمل مسؤولية تقديم 

أو املراجع املتابعات من قبل )معلومات قد تعبر عن وضع املؤسسة بشكل مبالغ فيه ، مما قد يعرض املسير 

ألاصول  اتجاه تخفيض صافي خطاء املحتملة فيألاطراف ذات العالقة ، وهو ما يؤدي به إلى تفضيل أن تكون ألا 

 وألارباح عوض الرفع منها

 

 

 

 

 

1 MArd Yves, vers une information comptable plus transparente : l'apport des recherches portant sue la gestion des résultats omptable, 

Op. cit, p14 
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رد فعل حذر اتجاه عدم التأكد وذلك ملحاولة التعامل "فعرفه على أنه  FASBأما مجلس املحاسبي املالية 

وع هذين قتم تحصيلة أو دفعه وكان احتمال و إلاغذا كان هناك تقديرين مختلفين مللغ ما ي.. معه بشكل مناسب 

 1"التقديرين متساويا ، فإن التحفظ يفترض اختيار البديل ألاقل تفاؤال

 التحفظأسباب اللجوء ملبدأ  2

عند فحص ألاسباب التي تؤدي لوجود التحفظ ، يركز الباحثون على التكاليف واملنافع التي تنجر عنه بالنسبة 

ملختلف ألاطراف ذات العالقة باملؤسسة ، وقد اعتبرت النظرية إلايجابية للمحاسبة أن الدوافع الخاصة بكل فئة 

ملية وضع وتغيير املعايير املحاسبية ، وبالتالي فإذا وجدت من مستخدمي القوائم املالية لها تأثير مباشر على ع

دوافع لفئة معينة إلنتاج أو الحصول على قوائم مالية متحفظة ، فعن هذا ألامر قد يؤدي إلصدار معايير 

 :أربعة أسباب رئيسية للجوء للتحفظ Wattsوقد حدد . محاسبية متحفظة

 أسباب تعاقدية. 2.1.

في الحد من دوافع املسيرين وقدرتهم على إدارة ألارباح بواسطة إدراج أرباح غير  يلعب التحفظ دورا بارزا

مؤكدة ، كما يعمل على تخفيض عدم تماثل املعلومات بين املساهم واملسير أو املسير والدائن ، وبالتالي 

املؤسسة  فعلى سبيل املثال يهتم بهتم الدائنون بمعرفة مقدار صافي أصول . التخفيض من مشاكل الوكالة

باعتباره بمثل ضمان السترجاع أموالهم ، وبالتالي فهم يشترطون عند إبرام العقد درجة عالية من التحقق 

بالنسبة للمعلومات التي ترفع من صافي ألاصول مقارنة باملعلومات التي تخفض من قيمتها ، وذلك من اجل التأكد 

 6سيولةللتحويل إلى  أن مبلغ صافي ألاصول الظاهر في امليزانية قابل فعال

 املنازعات 2.  2

إن املبالغة في تقييم أصول املؤسسة وأرباحها من شانه خلق نزاعات بين ألاطراف ذات العالقة بشكل 

 أكبر من حالة تخفيض تقييم هذه ألاصول وألارباح ، وبالتالي فغن التحفظ من شأنه تخفيض هذه النزاعات

 الضرائب 2.3 

عادة ما تربط املعلومات الواردة في القوائم املالية بتحديد مقدار الضريبة على الدخل ، وبالتالي فغن 

 املؤسسة تلجأ للتحفظ لتخفيض مقدار الضرائب 

 الجهات املصدرة للمعايير 2.4

توجد دوافع لدى الجهات املصدر للمعايير من أجل تبني معايير متحفظة والتخفيض من أصول وأرباح 

 أن الجهات املصدر Gottiؤسسة وذلك لتجنب الانتقادات الناتجة عن املبالغة في هذا التقييم ، ويرى امل
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1DAN Qintao, ZHANG Xiao-jun, Accounting Conservatism, Aggregation, and Information Quality Contemporay accounting Research, 

vol 29, Issue 1, March 2012, P40  

6 Ibid, p10 

للمعايير لبنی التحفظ من احتمال التعرض ألضرار تؤثر على سمعة املؤسسة والنظام الاقتصادية ككل نتيجة 

 .املبالغة في تقييم ألاصول وألارباح

 تأثير التحفظ على جودة املعلومات املالية .3

تفاق حول تعریف يعتبر تحديد أثر التحفظ على جودة املعلومة املالية عملية صعبة نتيجة عدم الا

واضح الجودة املعلومات املالية واختالف آثار التحفظ ، وكذا اختالف املتغيرات املستعملة في التعبير عنها وهو 

يفسر النتائج املختلفة التي توصلت إليها الدراسات التي اهتمت بهذا املوضوع ، ولو أن معظمها يصب في إتجاه 

 .علومة املاليةالتأثير السلبي للتحفظ على جودة امل

بالتقييم والدخل حيث يرى هذا الاتجاه أن التحفظ هو طريقة سيئة ملعالجة حالة عدم التأكد املرتبطة 

أن من بين أهداف ألارقام املحاسبية هو إرسال إشارات في  Warsري يو . 1حريف املعلومات املاليةتباعتباره يؤدي ل

حال كون املؤسسة تعاني من صعوبات مالية ، لكن اللجوء للتحفظ املفرط من شانه إرسال إشارات خاطئة، 

في هذا الاتجاه حيث حاول خالل السنوات ألاخيرة إبعاد القوائم املالية عن مبدأ التحفظ  FASBوقد سار 

، بين موقفه من هذا مبدأ حيث  6003بدأ الحياد ، فخالل اجتماعه في شهر جويلية من سنة وتوجيهها نحو م

أعتبر أن القوائم املالية يجب أن تتصف بخاصية الحياد ، أي أن تكون خالية من التحيز الذي بهدف للتأثير على 

من الخصائص النوعية  ي التحفظ أو الحذر كخاصيةمالقرارات ، ومن أجل ذلك أن ال يتضمن الغطار املفاه

 التي تميز املعلومة املالية

رکز هذا ين جودة املعلومات املالية ، حيث وهناك في املقابل اتجاه بري أن للتحفظ دور إيجابي في الرفع م

أن للتحفظ دور في التقليل من عدم التماثل  Wattsالاتجاه على السبب التعاقدي للتحفظ ، في هذا السياق يرى 

ت بين املسيرين واملساهمين وبالتالي الحد من دوافع وقدرة املسبرين على التالعب باألرقام املحاسبية ، في املعلوما

أن السبب  Watts lafond& وهذا ما يؤدي إلرتفاع جدوة املعلومة املالية مع انخفاض إدارة ألارباح ، كما اعتبر 

تحفظ أثار إيجابية وأخرى سلبية على جودة ألاساس ي للطب على التحفظ هو عدم التماثل في املعلومة أن لل

 املعلومات املالية وان دوافع املسير من وراء استخدامه هي التي تؤدي إلى أثر معين من هذه ألاثار
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1FAN Qintao, ZHANGXiao-jun, Op, Citp39 DEMARIA Samira, 6DUFOUR Dominique, les choix d'options comptables lors de la 

transition aux normes IAS/IFRS : quel role pour la prudence. Mansucrict, auteur, publie dans comptable contrôle audit, numéro spécial 

2077,7 

 

 تأثير املحاسبية الدولية على جودة املعلومات املالية: املبحث الثالث

ا على مستوى الدولي الاعتقاد بأن تطبيقها كفيل بتوفير لقد ال فت املعايير املحاسبية الدولية فيوال واسع

مودج ألانجلوسكسوني الذي يولي نهذا الاطرح تبني هذه املعايير للمعلومات مالية ذات جودة عالية ، ومما عزز 

ي للمعايير مأهمية ملعيار منفعة املعلومات ألغراض أتخاذ القرار، وقد تجسد هذا التوجه في وضع إطار مفاه

املحاسبية الدولية يحدد الخصائص النوعية التي يجب أن تتمتع بها املعلومات الواردة في القوائم املالية ، وكذا 

استبعاد الكثير من البدائل التي قد تؤدي لتضليل متخذ القرار ، باإلضافة إلى تبنيها لنظرة قائمة على الحاضر 

 تلبية احتياجات املستثمرين في ألاسواق املالية واملستقبل بدل النظرة التاريخية وذلك ل

 .دور املعايير املحاسبية الدولية في تحقيق الخصائص النوعية للمعلومات املالية: املطلب ألاول 

إلى تفاهم من أجل العمل على إصدار مجموعة واحدة من  FASBو  IAS6توصل كل من  6006في سنة 

ي ميقها في كل دول العالم ، ومن أجل ذلك تم الاتفاق على إعداد إطار مفاهاملعايير ذات الجودة العالية يمكن تطب

 مشترك يتضمن أهداف القوائم املالية وكذا الخصائص النوعية الواجب توفرها في هذه القوائم

 An Improved" إطار مفاهي محسن للتقرير املالي"مذكرة إيضاح بعنوان  FASBو  IASBأصدر كل من  6008وفي 

Conceptual Framework for finalcial Reporting " يشكل هذا إلاطار أسس املعايير املحاسبية التي سيتم

وقد جاء في هذا املفاهيمي أن إلالتزام باألهداف والخصائص النوعية الواردة فيه سيقود إلى . إصدارها مستقبال

ية املستخدمة في إتخاذ القرار، وحسب معايير ذات جودة عالية ، مما سيؤدي بدوره لتحسين جودة املعلومة املال

القرار هو الهدف ألاساس ي للقوائم املالية، ولكي تكون  التخاذي فإن توفير معلومات نافعة مهذا إلاطار املفاه

القابلية للفهم والتحقق )وأخرى مساعدة ( املعلومة نافعة يجب توفر خصائص رئيسية املالئمة والعرض العادل

 (واملقارنة وكذا السرعة

 دور املعايير املحاسبية الدولية في تحقيق الخصائص النوعية ألاساسية للمعلومات املالية 1

لقد تبين أن منفعة املعلومات من ألامور الهامة لدى مستعملي القوائم املالية لتحقيق أهدافهم، وتؤدي 

 .في املالئمة والعرض العادلاملعايير املحاسبية الدولية دورا حاسما في تحقيق خصائصها ألاساسية واملتمثلة 

 دور املعايير املحاسبية الدولية في تحقيق خاصية املالئمة. 1.  1
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تكون املعلومة املالية مالئمة إذا كان لها تأثير على القرارات الاقتصادية ، وذلك عن طريق مساعدة 

يز أو تعديل ما سبق التوصل إليه ألاطراف املستعملة لها في تقييم ألاحداث املاضية والحالية واملستقبلية أو تعز 

من تقييم ، أي أن تحقيق عنصر املالئمة فير املعلومات الواردة في القوائم املالية هما طبيعة هذه املعلومات 

ففي بعض الحاالت تكون طبيعة املعلومات وحدها كافية لتحديد مالءمتها ، فمثال قد تؤثر . وأهميتها النسبية

 الفروع الجديدة باملؤسسة على تقدير املخاطر والفرص التي تواجهها بغضاملعلومات املتعلقة بأحد 

 

1VAN BEST Ferdy, BRAAM Geert, BOELENS Suzanne, Quality of Financial Reporting measuring qualitative characterstirs, Nice Wirking 

Paper 09-108, ninjemnger Centrer for economiers, 2009, p10 

وفي حاالت أخرى يكون من . النظر عن ألاهمية النسبية للنتائج التي حققها ذلك الفرع خالل الفترة محل التقرير

الضروري معرفة كل من طبيعة املعلومات وأهميتها النسبية ، مثال ذلك قيمة كل صنف من ألاصناف الرئيسية 

 . .للمخزون

وائم املالية ذات الغرض العام ، إال أنه يجب تقديم ، الذي يتطرق ألسس عرض الق IAS1وقد أشار املعيار 

القوائم املالية بطريقة توفر معلومات مالئمة وموثوقة وقابلية للمقارنة ومن املمكن فهمها، إضافة إلى أن اختيار 

السياسة املحاسبية يتوقف على مالءمتها الظروف واحتياجات املستعملين الخاصة بإتخاذ القرارات كما نص 

، الذي يتطرق لجدول تدفقات الخزينة ، على ضرورة توفير معلومات حول التدفقات النقدية  IAS7ر املعيا

الخاصة باملؤسسة ملا لذلك من أهمية في تزويد مستعملي القوائم املالية باألساس الالزم للتنبؤ بقدرة تلك 

من تلك التدفقات النقدية وذلك من املؤسسة على توليد نقدية أو ما يعادلها واحتياجاتها إلستخدام والانتفاع 

 أجل مساعدتهم على اتخاذ القرار الاقتصادية

 .دور املعايير املحاسبية الدولية في تحقيق خاصية العرض العادل أو املوثوقية 1.2 

تترجم املعلومات املالية الظواهر الاقتصادية في شكل أرقام وكلمات ، ومن أجل أن تكون نافعة ، ال يجب 

التقرير عن الظواهر املالئمة فحسب ولكن تقديم صورة عادلة عن تلك الظواهر، ومن أجل تقديم صورة عليها 

عادلة ، على املعلومة املالية أن تكون كاملة ، حيادية وخالية من ألاخطاء وال يمكن للقوائم املالية أن تكون خالية 

ها تقاس عادة في ظل عدم التأكد حيث تستلزم تماما من ألاخطاء بإعتبار أن الظواهر الاقتصادية املمثلة في

ورغم استحالة تجنب ألاخطاء بشكل نهائي بجب توفر فدر معقول من الدقة . العديد من التقديرات والافتراضات

ألجل ذلك من الضروري فحص ألادلة التي تبرر التقديرات والافتراضات التي تعد على أساسها . في القوائم املالية

كما أن . ة ، وبالنظر ملوضوعية هذه ألادلة يمكن الحكم على تلك القوائم بأنها خالية من ألاخطاءالقوائم املالي

التبريرات املقدمة حول املبادئ املستخدمة في إعداد القوائم املالية تساعد مستعملي القوائم املالية على فهم 

 قصودةطرق القياس املستخدمة مما يخفض من إمكانية وجود أخطاء مادية غبر م

ولكي تكون املعلومات الواردة في القوائم املالية موثوقا بها يجب أن تكون مكتملة أي أن تحتوي على كل 

املعلومات الضرورية التي تسمح بفهم الظواهر التي مرت بها املؤسسة خالل فترة معينة، فقد يؤدي حذف بعض 

اد خلو املعلومات املالية يو يعني الح. قد مصداقيتهان ثم تفاملعلومات إلى جعل القوائم املالية مزيفة ومضللة و م
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من التحيز، حيث تعتبر القوائم املالية متحيزة إذا كانت تؤثر عن طريق اختيار أو عرض املعلومات على عملية 

 اتخاذ قرار أو حكم بهدف الوصول إلى نتيجة محددة سلفا

ة توفر العرض العادل في القوائم املالية وقد أشارت العديد من املعايير املحاسبية الدولية إلى ضرور 

على أن املعلومات املالية يجب أن تعرض بشكل عادل ألاداء املالي و املركز املالي و  LAS 1حيث نص املعيار

وقد أشار نفس املعيار إلى أن التطبيق املالئم للمعايير املحاسبية الدولية، مع . التدفقات النقدية للمؤسسة

 يكون ذلك ضروريا لفهم عنه معلومات تحقق عرضا عادال، و قد ألزم هذا املعيار إفصاح إضافي عندما

 

 

 

املؤسسة بتقديم توضيح عن الكيفية التي تتم بها تلبية متطلب العرض العادل، كما أشار إلى أن املوثوقية تعد 

دم معالجة املعايير أحد املبادئ عند اختيار الطرق املحاسبية التي تنوي املؤسسة استخدامها، و في حالة ع

املحاسبية لظاهرة براد التقرير عنها فإن املسير يقوم بتطوير سياسات محاسبية ألجل ذلك حيث تتصف 

باملوثوقية من ناحية كونها تمثل بشكل صحيح نتائج أعمال املؤسسة ومركزها املالي و تعكس الناحية الاقتصادية 

 دة وليست متحيزة و تكون كاملة من كافة الجوانب املالية لألحداث وليس شكلها القانوني فقط، و تكون محاي

حول ألاحداث الالحقة التاريخ إقفال امليزانية على ضرورة عكس آثار بعض  LAS 10وقد نص املعيار 

العمليات و ألاحداث في القوائم املالية بعد إعدادها و ذلك بتعديل ما ورد فيها من أرقام ذات عالقة بالحدث أو 

و الاكتفاء في القوائم املالية بعد إعدادها و ذلك بتعديل ما ورد فيها من أرقام ذات عالقة بالحدث أو العملية أ

العملية أو الاكتفاء باإلفصاح عن هذه العمليات و ألاحداث ضمن املالحق حتی تكون القوائم املالية باألصول و 

 شكل موثوق الخصوم املتعلقة باالندماج هو إمكانية قياس قيمتها العادلة ب

حتی تكون املعلومات املالية نافعة، يجب أن تعرض الظواهر املالئمة و بشكل عادل في نفس الوقت، و 

يقدم املطار املفاهيمي خطوات عملية لتحقيق ذلك، حيث ينبغي أوال تحديد الظواهر الاقتصادية التي من 

املعلومات الذي سيكون أكثر مالئمة للتقرير املتوقع أن تكون مفيدة ملستعملي القوائم املالية، ثم تحديد شكل 

عن هذه الظواهر، ثم تحديد ما إذا كانت هذه املعلومات متوفرة و من املمكن تقديمها بشكل عادل، و في حالة 

 . عدم التمكن من عرضها بشكل عادل يتم تحديد شكل مالئم آخر

 ألارباحتأثير املعايير املحاسبية الدولية على إدارة : املطلب الثاني

بعد الفضائح املالية التي شهدتها العديد من الاقتصاديات املتطورة مع بداية القرن الحالي والتي أدت إلى 

اهتزاز ثقة املستثمرين في املعلومات التي تنشرها املؤسسات، توجه الاهتمام نحو إيجاد أطر جديدة لعرض 

ئمة و مفهومة و قد شكلت املعايير املحاسبية املعلومات املالية بطريفة تضمن توفير معلومات شفافة، مال 

الدولية خطوة مهمة نحو تحقيق هذا الهدف، إال أنها ال زالت تعاني بعض النقائص التي ينبغي معالجتها حتی 

 تؤدي الدور املنوط بها على أكمل وجه 
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 دور املعايير املحاسبية الدولية في الحد من إدارة ألارباح. 1

فإن الهدف ألاساس ي للمجلس هو إعداد و نشر،  LASBيير املحاسبية الدولية حسب دستور لجنة املعا

ألجل الصالح العام، معايير محاسبية ذات نوعية عالية و قابلة للفهم و التطبيق في العالم كله، و تلزم بتوفير في 

في ألاسواق املالية و  القوائم املالية معلومات ذات نوعية وشفافة وقابلة للمقارنة، من أجل مساعدة املتعاملين

 Wahlen  &Healyاملستعملين آلاخرين في اتخاذ قراراتهم الاقتصادية، إنطالقا مما سبق و أخذا الاعتبار تعريف 

 

 

 

 

 

 

املتوقع أن تؤدي املعايير املحاسبية  إلادارة ألارباح على أنها أداة لتضليل ألاطراف ذات العالقة باملؤسسة، فإنه من

 1التخفيض من إدارة ألارباح بسبب جودة هذه املعاييرالدولية إلى 

 فرض قيود صارمة على اختيار السياسات املحاسبية. 1.  1

لقد وضعت املعايير املحاسبية الدولية فيود صارمة على كيفية اختيار السياسات املحاسبية و إلافصاح 

ألارباح باعتبار أن السياسات املحاسبية هي عنها، إذ من شأن هذه القيود أن تخفض من قدرة املسير على إدارة 

 الوسيلة ألاساسية للقيام بذلك

املبادئ وألاسس وألاعراف و القواعد و "تعرف املعايير املحاسبية الدولية السياسات املحاسبية على أنها 

ر املحاسبية وقد ربطت املعايي. املمارسات املحددة التي تتبناها املؤسسة في إعداد و عرض املعلومات املالية

الدولية تبني سياسة معينة في معالجة حدث ما حدث ما باحترام مبدأ العرض العادل، كما أولت أهمية كبيرة 

 لإلفصاح عن السياسات املحاسبية املستخدمة 

 دور جدول التدفقات النقدية في الحد من إدارة ألارباح

ملؤسسة ، إال أنها محل تحفظ بسبب رغم أهمية قائمة الدخل في توفير معلومات مفيدة حول أداء ا

 إلظهاراعتمادها أساس الاستحقاق وإجراء تقديرات خاصة للحصول عليها ، وهو ما يزيد احتمال لجوء املسبرين 

م مرتفع من صافي الدخل وال يعني غح ، وبالتالي فقد تحقق املؤسسة ر مستحقات خاصة من أجل التأثير على ألاريا

في املقابل يعتمد جدول التدفقات النقدية على ألاساس النقدي وبالتالي فهو ال . عذلك تحقيق تدفق نقدي مرتف

إن استخدام جدول التدفقات النقدية إلى جائب قائمة الدخل يسمح . يتأثر بإمكانية وجود مستحقات خاصة

على وجود هذه باكتشاف إدارة ألارباح ، حيث أن الارتباط السلبي بين املستحقات والتدفقات النقدية هو دليل 
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ضعف التدفقات النقدية الداخلية بالزيادة في املستحقات، وقد اعتبر  تعوضاملمارسات ، فاملسيرون يحاولون 

 أن من بين وظائف جدول التدفقات النقدية فحص العالقة بين الربحية وصافي التدفقات النقدية IA57املعيار 

يجب أن تظهر قائمة التدفقات النقدية مبوبة حسب طبيعة ألانشطة التشغيلية  IAS7وحسب املعيار 

والاستثمارية والتمويلية ، وكلما ازداد صافي التدفق النقدي من ألانشطة التشغيلية كلما انخفض احتمال وجود 

وجود محتمل لإلدارة  كما يفيد هذا التصنيف في اكتشاف أي. إدارة لألرباح وبالتالي تزداد جودة املعلومة املالية

الحقيقية لألرباح حيث تصبح مالحظة أي خلل في التدفقات النقدية سهال وذلك بمقارنتها مع تدفقات السنوات 

 املاضية

 

 

 

 

 

 

 

1C.A Ton, IFRS and Earnings Management Aggregate accruals approach on Dutch listed companies, Master Thesis, Erasmus School of 

Economics, Rotterdam, 2011, p 20. 

 61، الفقرة"عرض القوائم املالية" LAS 1املعيار املحاسبي ألاول  6

 681أمين السيد أحمد لطفي ، مرجع سبق ذكره ، ص 1

 تأثير املعايير املحاسبية الدولية على مبدأ التحفظ: املطلب الثالث 

لقد أدى انتشار استعمال املعايير املحاسبية الدولية إلى تغيير جذري لنظرة ألاكاديمية واملمارسين ملبدأ 

،  يألاوروبالتحفظ ، فبعدما كان من بين أهم املبادئ املتبعة في إعداد القوائم املالية خاصة في ظل النموذج 

جاءت املعايير املحاسبية الدولية يتصور جديد لطبيعة هذا املبدأ ودرجة إليه ، حيث تم التخلي عنه في إلاطار 

واعتبرك خاصية غير مرغوبة ، لكن العمل به مازال مستمرا على مستوى املعايير  IASBي الجديد ل ماملفاه

 املحاسبية الدولية

 IASB ي المالتحفظ على مستوى إلاطار املفاه. 1

والذي  1282سنة  1ASCي إلعداد وعرض القوائم املالية التي تم إصداره من طرف مفي ظل إلاطار املفاه

ة الخاصة بحسابات النتائج وتعويضها باملقار ، تم التخلى عن املقاربة الخاصة بجدول  6001في سنة  IASBتبنته 

ينصب على املقاربة الدورية بين املصاريف وإلايرادات ، بل أصبح  ةاملحاسبيبامليزانية ، حيث لم يعد اهتمام 

ادة يز )، وبذلك يمكن قياس إلايرادات  ينصب على تعريف ، الاعتراف ، وقياس ألاصول والخصوم بطريقة مالئمة

ت ، كما أن القيمة املعادلة اعتبر ( زيادة الخصوم أو انخفاض ألاصول )واملصاريف ( ألاصول أو انخفاض الخصوم
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، في حال إمكانية استخدامها ، أكثر املقاييس مالومة ، وبالتالي الحد من العمل بالتكلفة التاريخية، هذا التوجه 

، حيث لم يدرج ضمن الخصائص النوعية 1 يترك هامشا كبيرا لتطبيق التحفظ للمعايير املحاسبية الدولية لم

ائم املالية على تبني سلوك حذر عند قيامهم بتقييم للمعلومة املالية لكنه ذکر کوسيلة من أجل حث معدي القو 

ي حيث جاء ممن إلاطار املفاه 13، وهو ما أوضحنه الفقرة 6ألاصول والخصوم ، مع عدم املبالغة في اللجوء إليه 

 :فيها

يواجه معدو القوائم املالية حاالت عدم التأكد التي تحيط بالعديد من املواقف ، منها إمكانية تحصيل " 

الديون املشكوك فيها والعمر إلانتاجي املتوقع للتجهيزات واملعدات وعدد حاالت املطالبات املتوقع حدوثها عن 

ويتم ألاخذ بالحسبان حاالت عدم التأكد هذه عن طريق إلافصاح عن طبيعتها ومدامها . الكماالت والضمانات

جب مراعاة أال يؤدي تطبيق أساس التحفظ على ومع ذلك ي.. وبتطبيق أساس التحفظ عند إعداد القوائم املالية 

سبيل املثال إلى خلق احتياطات سرية أو مخصصات بأكثر مما يجب أو التخفيض املتعمد لألصول وإلايرادات أو 

التضخم املتعمد للخصوم واملصاريف حيث سيؤدي ذلك إلى عدم حيادية املعلومات املالية ومن ثم فقدانها 

 "ية الاعتماد عليهالخاصية املوثوقية وإمكان

، تم التخلي عن هذا املبدأ حتی في صورته  FASBو IASBي الجديد املشترك بين مومن خالل إلاطار املفاه

أن التحفظ خاصية غير مرغوبة للمعلومات الواردة  (FASBمثله مثل ) IASBاملخففة املذكورة سابقا ، فقد اعتبر 

 للمحاسبة ، وهو توفير معلومات نافعة إلتخاذفي القوائم املالية ، حيث أن الهدف الرئيس ي 

 

 

 

 

1HELLMAN Niclas, op cit, p78 

 6 GERAILD Gilbert, Que reste-t-il principe de prudence, evolution historiqure et economique, revue française de la comptabilité, 

No454, Mai 2012, P48 

بتوفر خاصيتين أساسيتين هما املالئمة والعرض العادل ، هذه ألاخيرة ال تتحقق ق بشكل أساس ي قحتالقرار ، ي

 إال بتوفر خاصية الحياد في املعلومة املنشورة والتي تتعارض مع مبدأ التحفظ

نظرا ( ةألاوروبيمقارنة بأغلب املعايير املحلية خاصة )إن املعايير املحاسبية الدولية تعطي اهتمام أقل للتحفظ 

، فاستخدام سياسة متحفظة يخدم بالدرجة ( املستعمل املستهدف من خالل قوائم املالية املستثمر لطبيعة

ألاولى املقرضين ، حيث أن التخفيض في تقييم املؤسسة بسبب عدم الاعتراف بفائض القيمة املحتمل وتكوين 

العاملين ، حيث أن الطرف  مؤونات كبيرة يحد من توزيع هذه الثروة سواء على املساهمين أو الدولة أو حتی

الوحيد املستفيد من هذه الوضعية هم املقرضون باعتبار أن لهم عوائد ثابتة ، كما أن عدم توزیع ثروة املؤسسة 

إن عدم تركيز املعايير . الس مما يضمن حماية أكبر للمقرضينفرتها على دفع ديونها في حالة إلا يزيد من قد

قرضين ولكن على حاجات املستثمر من املعلومات قد أدى للتخلي التدريجي عن املحاسبية الدولية على حماية امل
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هذا املبدأ ، فما يهم املستثمر هو الحصول على معلومات ذات جودة عالية تعكس الحقيقة الاقتصادية 

للمؤسسة، لكن تخفيض النتيجة بشكل غير حقيقي فد يؤدي إلحجام املستثمر عن استثمار قد يكون مربحا 

لن يتم توزيع املوارد بشكل أمثل ، وبالتالي يمكن القول أن إلافراط في التحفظ غير محبذ من الناحية  وبذلك

 1الاقتصادية

 التحفظ على مستوى املعايير املحاسبية. 2

ي الجديد استبعد التحفظ ولم يشر إليه بأي شكل عند التطرق لخصائص مرغم أن إلاطار املفاه

 :يمكن العثور على أثر هذا املبدأ في العديد من املعايير وهذا لسببين املعلومات املالية ، إال أنه

 ي مأن هذه املعايير أقدم من إلاطار املفاه -

 أن املعايير املحاسبية ال تزال في كثير من ألاحيان تتعامل مع حاالت عدم التأكد التي تتطلب إجراء -

 يوجد التحفظ ، وبالتالي فإن التحفظ مرتبط بصورة أساسية التأكدتقديرات ، وحيثما يوجد عدم 

 بأحکام احتمالية معينة وتقديرات أخرى خاصة من الواجب القيام بها 

 

 

 

 

 

 

 

1RAFFOURNIER Benrand, les oppesoitions françaises à l'adoption des IFRS: examen critique et tentative d'explication, revue 

comptabilité - contrôle - adit, N°03, tome 13, 2007, p 28-29 

 

 

 

 

 خالصة الفصل

استهدف هذا الفصل التعرف على مفهوم املعلومات املالية وجودتها ومدى مساهمة املعايير املحاسبية 

القوائم الدولية في تحسين جودة هذه املعلومات ، فحسب املعايير املحاسبية الدولية من الضروري أن يتم عرض 

املالية بشكل عادل ، وأن يتم إلافصاح بما يحقق مالءمة املعلومات وكفايتها ألن ذلك يعتبر في غاية ألاهمية 
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لخدمة جميع الفئات املهتمة باملعلومات املالية عند اتخاذ قراراتها ، كما يجب أن تكون املعلومات املفصح عنها 

 .الاستثمار وغيرها من القراراتذات مصداقية ويمكن الاعتماد عليها في قرارات 

إن توجه املعايير املحاسبية الدولية نحو خدمة املستثمرين في ألاسواق املالية قد انعكس على خصائص 

ومميزات هذه املعايير، حيث تتميز بمرونة عالية من أجل تمكين املسير من اختيار السياسات املالئمة التي تعكس 

كيزها على إلافصاح على كل التفاصيل وتقديم مختلف التفسيرات والتوضيحات واقع املؤسسة ، باإلضافة إلى تر 

بخصوص ألارقام الواردة في القوائم املالية والسياسات املحاسبية املطبقة ، ولم تعتمد املعايير املحاسبية الدولية 

وص املركز بشكل كبير على مبدأ التحفظ واعتبرت أن تطبيقه قد يؤدي للحصول على معلومات مظللة بخص

الامالي للمؤسسة ونتيجة أعمالها ، وقد سمح التزامها بمقياس القيمة العادلة وتغليها لجوهر ألاحداث على حساب 

شكلها القانوني بالتقييم الدقيق املوجودات والتزامات املؤسسة وتوفير حقيقية وواقعية عن أداها ووضعيتها 

 .املالية

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 اهداء
 

 

 



 

 

 

 

 

بإنجاز هذا العمل املتواضع ألقدام  تشكراتي و أطيب تمنياتي الي اغتنم فرصة اختتام املشوار الدراس ي       

 :اغلى و اعز ما املك في الوجود

 .أبي و أمي حفظهما هللا و أطال عمرهما و أبقاهما الي جانبي و الي أخواتي   

 .و اهدي هذا العمل أيضا الي أفراد العائلة الكريمة صغيرا و كبيرا

 .بالجامعة    أصدقائيكل   الي  إهدائيكما اخصص  

 س ي.و في األخير أتمنى للجميع التوفيق في الحياة و املزيد من النجاح في املشوار الدرا

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

وتقديرشكر   
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

هذه الرسالة املتواضعة , و باملناسبة نتوجه بالشكر الي كل األساتذة   إتمامنحمد هللا تعالى الذي وفقنا في  

" على إرشاداته و نصائحه القيمة .عمر  . براهيميأو من بينهم االستاد املشرف "  األفاضل  

كل عمال مؤسسة "اتصاالت الجزائر مستغانم" على كل مجهوداهم املبذولة .  إلى  أيضاو نتقدم بالشكر   

.من بعيد    أو بيد املساعدة من قريب    أمدنامن   أيضاو نشكر    

ل من اطلع عليها و شكرا. و في األخير أما إن ينتفع بهذه الدراسة ك  
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لقد شهدت العقود ألاخيرة تطورا اقتصاديا هائال أدى النتشار الشركات متعددة الجنسيات و امتداد 

لالقتصاد العالمي، كما أصبح  الاستراتيجيةالعديد من الدول، حيث أصبحت تتحكم في الفواصل  ليغطينشاطها 

لألسواق املالية أهمية كبيرة بالنسبة للمؤسسات التي تبحث عن مصادر تمويل مما أدى إلى توسع حجم 

 التعامالت فيها، بحيث تخطت املجالين املحلي وإلاقليمي إلى املجال الدولي

ملالية الدولية، وصعوبة إنتاج معلومة مالئمة و موثوق بها، لألسواق ا صعوبةلقد أفرز هذا الوضع 

 دخول املؤسسات إليها بسبب متطلبات هذه ألاخيرة بالتقيد بالقواعد املحاسبية املطبقة في البلد الذي تتبع له

كما أفرز هذا الوضع عراقيل تصادفها الشركات متعددة الجنسيات التي لديها فروع في أنحاء العالم في 

ميع فروعها داخل و خارج البالد ألاصلي، و بالتالي صعوبة تقديم عملية إعداد القوائم املالية املجمعة لج

 معلومات مالية موحدة متجانسة و موثوق بها عن أنشطها للمستمرين فيها و املتعاملين معها، أو أصحاب املصالح

لقد جعلت هذه الصعوبات من املحاسبة في قمة الاهتمام باعتبارها أهم املصادر لتوفير املعلومات 

و قد أكدت معظم . بة لذلك كان ال بد أن تتطور العوائق التي تواجه املمارسة املحاسبية ذات البعد الولياملطلو 

الدراسات و البحوث في مجال املحاسبة الدولية، على وجود اختالفات أساسية بين النظم املحاسبية املطبقة في 

بالحاجة إلى أنظمة محاسبية محلية  مختلف دول العالم، حيث أن معظم هذه الاختالفات نتجت من الشعور 

تعكس احتياجات تلك الدول من املعلومات، والتي غالبا ما تختلف من دولة ألخرى متأثرة بمجموعة من العوامل 

 البيئية لكل دولة

تغيير أو إنقاص مضمونها  إن انتقال املعلومات املالية خارج البيئة املعدة فيها يؤدي في الغالب إلى

الكثير منهم، و عليه بدأ الاهتمام  بتضليلخالل بدورها ألاسا  ي لدى مستخدميها و ينت ي ألامر ، و إلا يإلافصاح

بمراجعة أهداف املحاسبة و إطارها النظري من أجل التصدي للقضايا التي تطرحها املمارسة املحاسبية على 

 املستوى الدولي، و هو ما أصبح بعرف باملحاسبة الدولية

الرامية لوضع أسس وقواعد للمحاسبة الدولية ما يعرف باملعايير املحاسبية لقد نتج عن الجهود 

، و التي تهدف إلى توحيد املبادئ املحاسبية على مستوى (( IAS / IFRSالدولية واملعايير الدولية للتقارير املالية 

واحدة إلعداد القوائم املالية ملختلف املؤسسات من مختلف البلدان، و لقد روعي  ةقاعدالعالم من أجل توفير 

في إعداد القوائم املالية توفر ثالث أهداف أساسية هي الاستجابة لحاجات مستخدميها، خاصة املستثمرين، 

ارنات بين ، وتوحيد القواعد املحاسبية بما يسمح بإجراء مقالاقتصاديتوفير معلومة مالية تعكس الواقع 

 املؤشرات املالية املستعملة من فيل ألاطراف ذات العالقة بعالم املال و ألاعمال

إن ألاهداف سالفة الذكر ال تتحقق إال بضمان جودة عالية للمعلومة املالية، حيث أن انشغاالت 

من خالل  مستخدمي املعلومات ال تكمن في سهولة الحصول عليها و حسب بل تتعدى ذلك إلى جودتها، وذلك

 توفرها على بعض الخصائص التي تضمن ذلك كاملالئمة و املوثوقية و القابلية للفهم و املقارنة
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تؤثر جودة املعلومات املالية على فعالية وظيفة الاتصال املالي، و الذي يقوم على إعالم املساهمين 

لية لها من خالل نشر معلومات ذات واملستثمرين و مختلف مستعملي املعلومات املالية للمؤسسة بالوضعية املا

طابع مالي، و يفترض أن ينصب هذا الاتصال على معلومات تعكس الواقع املالي للمؤسسة بغية التأثير الايجابي 

إن وظيفة الاتصال تعمل على استمرار العالقة بين املؤسسة ومحيطها لكنها تخضع . على قرارات املستقبل

ؤسسة، وعليه لألطراف ذات العالقة بامل املتضاربةبرهانات السلطة و املصالح للعديد من الاعتبارات املتعلقة 

 بفإن محاوالت التالع

باملعلومات و عدم إلافصاح عنها يمثل واقعا معاشا أكدته الفضائح املالية التي سجلت مؤخرا و التي هزت العديد 

 ن عنها محل شك من قبل مستعملهامن الاقتصاديات املتطورة ألامر الذي جعل املعلومات املالية املعل

و من أجل إعادة الثقة املالية سعت مختلف الدول و املنظمات املهنية إلى تعميم تطبيق املعايير 

املحاسبية الدولية بهدف تقديم إطار قانوني على املستوى الدولي لنشر معلومات ذات جودة، تكون مفهومة، 

باعتبارهم املستهدف ألاول من هذه املعايير دون إهمال باقي ألاطراف  مالئمة، قابلة للمقارنة بالنسبة للمستثمرين

 املستخدمة للمعلومات

القائم على املعايير املحاسبية (  SCF)تعتبر الجزائر من بين الدول التي عملت تطبيق النظام املحاسبي املالي 

إنتاج معلومات مالية ذات جودة الدولية و هذا بغية تحقيق مجموعة من ألاهداف منها تمكين املؤسسة من 

عالية، و ذلك من خالل توفير ألاحكام و ضبط املمارسات لضمان توفر تلك املعلومات على الخصائص املميزة 

 التي تضمن تحقيق هذه الجودة، مما سبق يمكن طرح إلاشكالية التالية

 املالية ؟ كيف تعمل املعايير املحاسبية الدولية على ضمان و تحسين جودة املعلومة -

 : تندرج تحت هذا التساؤل جملة من التساؤالت الفرعية و املتمثلة أساسا فيما يلي

 كيف كان ظهور و تطور املعايير املحاسبية الدولية ؟ وما هو مضمونها ؟  -

 ما هي الخصائص التي تميز املعايير املحاسبية الدولية و املؤثرة على جودة املعلومة املالية ؟  -

لف املحتوى املعلوماتي للقوائم املالية و درجة جودتها من وجهة نظر مستعملي القوائم املالية ؟ هل يخت -

 وما مدى اعتمادهم عليها في اتخاذ القرارات ؟

 ما مدى التزام املؤسسة الجزائرية بتوفير الخصائص التي تضمن هذه الجودة ؟ - 

 :الفرضيات

جملة من الفرضيات و التي سيتم إثباتها أو نفيها من صد معالجة إلاشكالية املطروحة تتم صياغة ق

 :خالل إنجاز هذا البحث، و تتمثل هذه الفرضيات فيما يلي

 تعمل املعايير املحاسبية الدولية على تحسين جودة املعلومة املالية  :الفرضية ألاولى

 يعمل النظام املحاسبي املالي على تحسين جودة املعلومات التي تنتجها املؤسسة الجزائرية :الفرضية الثانية

 .يدرك مسيرو املؤسسة الجزائرية دور املعلومات املالية في ترشيد القرار :الفرضية الثالثة
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 أهمية املوضوع 

طراف ذات العالقة تنبع أهمية هذا البحث عن أهمية املعلومات املالية في اتخاذ القرار من قبل ألا 

الخ، فاتخاذ قرارات مالئمة تحتاج ملعلومات ذات ... ، جهات حكومية رينيمسباملؤسسة من مستثمرين، دائنين، 

 احتياجات ألاطراف املختلفة يمصداقية تعكس واقع املؤسسة و تلب

  Enron , Woldcom ,لقد أدت الفضائح املالية التي طالت الكثير من الشركات العمالقة مثل 

. lernout  &Parmalat Hauspie ها ألاول التالعب في املعلومات و محاولة إظهار أوضاع مالية ببو التي كان س

معاكسة للحقيقة إلى فقدان الثقة في املعلومة املالية التي تنشرها املؤسسة و قد ترتب عن هذا فقدان هذه 

 لجودةاملعلومات ألهم عامل يميزها أال وهو عامل ا

رف يصبح من الضروري إيجاد إلاطار القانوني املناسب الذي يعيد الثقة ملستعملي القوائم ظفي هذا ال

من هنا تبرز . املالية في املعلومات املالية املنشورة، هذا إلاطار يتمثل بشكل أسا  ي في املعايير املحاسبية الدولية

عملي املعلومات املالية في هذه املعايير الدولية كمعايير أهمية هذا املوضوع في إرساء و تعزيز الثقة لدى مست

 يضمن تطبيقها معلومات ذات جودة عالية

كما تبرز أهمية املوضوع من خالل تطبيق الجزائر لهذه املعايير عن طريق النظام املحاسبي املالي و ذلك في إطار 

التحوالت التي يعرفها الاقتصاد الجزائري باالنتقال إلى نظام اقتصاد السوق و الدخول في شراكة مع الاتحاد 

للدخول للمنظمة العاملية للتجارة، لذلك من الضروري على ألاوربي و املنظمة العربية للتجارة الحرة و املفاوضات 

املؤسسة الجزائرية و ألاطراف املتعامل معها فهم فلسفة و مضمون هذه املعايير و أهميها من أجل تطبيقها 

 . بأفضل شكل ممكن

 :أهداف البحث

معالجة  يهدف هذا البحث إلى تحقيق مجموعة من ألاهداف و التي يمكن بلوغها من خالل محاولة

 :إلاشكالية املطروحة، و إثبات أو نفي الفرضيات املصاغة، و من هذه ألاهداف تذكر

تحديد أبعاد مشكلة التنوع في املمارسات املحاسبية املتبعة على املستوى الدولي و من ثمة تحليل  -

  انعكاساتها على املعلومات املالية املنشورة وتفهيم

 يير املحاسبية الدولية ائص املعافهم فلسفة و مضمون و خص  -

 ي تحسين جودة املعلومة املالية إبراز الدور الذي تلعبه املعايير الدولية ف  -

 املاليةمعرفة أهمية املعلومات املالية املنشورة بالنسبة ملختلف فئات مستعملي القوائم  -

للمعايير املحاسبية إيضاح حدود و طبيعة املحتوى املعلوماتي للمعلومات املالية املنشورة وفقا  -

 الدولية

 معرفة أثر النظام املحاسبي املالي على جودة املعلومة املالية للمؤسسة الجزائرية   -

 أسباب اختيار املوضوع

 : لقد تم اختيار املوضوع يشاء على عدة اعتبارات يمكن تلخيصها فيما يلي
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و السعي لفتح مجال البحث أمام املهتمين قلة البحوث ألاكاديمية املتداولة للمعايير املحاسبية الدولية  -

النظام املحاسبي املالي املعتمد على املعايير املحاسبية الدولية يتطلب املزيد من الدراسة في : مستقبال  به

 هذا املجال 

 الدور الذي أصبحت تلعبه املعلومة املالية في عملية اتخاذ القرار، والاهتمام املتزايد بتوجيه هدفها نحو -

 في ترشيد قراراتهم امنافعهية احتياجات املستثمرين من املعلومات و تعظيم تلب

 

 

 منهجية البحث وأدواته 

متعددة تفي بأغراض املوضوع، حيث يستخدم املنهج  جاهني طبيعة موضوع الدراسة استخدام متستدع

الوصفي عند تناول إلاطار النظري للمعايير املحاسبية الدولية و مضمونها، و تتم الاستعانة باملنهج التاريخي في 

 ألاجزاء املرتبطة بمراحل التطور التاريخي للتوافق املحاسبي الدولي و للمنظمات املهنية العاملة في هذا املجال،

ويكون املنهج تحليلي عند دراسة أثر املعايير املحاسبية الدولية على جودة املعلومة املالية الدولية باعتبار املعايير 

 املحاسبية متغير مستقل و جودة املعلومة املالية متغير تابع

 واعتمد منهج دراسة الحالة في الجانب التطبيقي، وسيتم استخدام املقابلة الشخصية و املالحظة

 AMIDORوتحليل الوثائق بغية معرفة مدى جودة املعلومة املالية املنشورة من طرف مؤسسة 

و من أدوات البحث التي سيتم استخدامها للمسح املكتبي، بهدف التعرف على مختلف املراجع والبحوث 

 املضغوطة والانترنيتاملتداولة ملوضوع الدراسة، من أجل بناء نظرة متكاملة عن املوضوع، إضافة إلى ألاقراص 

 الدراسات السابقة

لقد تطرقت عدة دراسات أجنبية ملوضوع دور املعايير املحاسبية الدولية في تحسين جودة املعلومة 

 :املالية، في مقابل ندوة الدراسات العربية، ومن بين هذه الدراسات

 :بعنوان( 6002)دراسة عادل عاشور  -

 :ة على املحتوى املعلوماتي للقوائم املاليةأثر تطبيق معايير املحاسبة الدولي 

حاولت هذه الدراسة معرفة أثر تطبيق املعايير املحاسبية الدولية على فاعلية إلافصاح املحاسبي عند إعداد و 

 IAS1عرض القوائم املالية داخل املؤسسة الجزائرية، و ذلك من خالل دراسة وتطبيق املعيار املحاسبي ألاول 

، املعيار املحاسبي السابع عشر "جدول التدفقات النقدية" IAS7، املعيار املحاسبي السابع "ملاليةعرض القوائم ا"

IAS17 " إلايجارات، املعيار املحاسبي الواحد و العشرونIAS21 " آثار التغيرات في أسعار صرف العمالت ألاجنبية

وقد بينت هذه الدراسة أن تطبيق . سطيف، على مجمع الرياض "عائد السهم" IA533املعمار الثالث و الثالثون 

املعايير املحاسبية الدولية يساهم بدرجة كبيرة في زيادة مستوى إلافصاح املالي و املحاسبي في القوائم املالية 
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و  62IAS، باإلضافة إلى املعلومات التي يوفرها استخدام املعياران "قائمة التدفقات النقدية" IAS7خاصة املعيار 

33 IAS 

 بعنوان May L Barh ,Wayane Rlandsman  &Mark HLang (2007)دراسة  -

 

International Accounting Standards and Accounting Quality 

قامت هذه الدراسة بمحاولة معرفة ما إذا كان التطبيق املعايير املحاسبية الدولية أثر في الرفع من جودة 

مؤشرات لها عالقة بإدارة ألارباح، مبدأ التحفظ، املالئمة إلاعالمية، وقد  املعلومة املالية و ذلك باستخدام عدة

دولة قد أظهرت  62توصلت إلى أن املؤسسات املكونة للعينة التي تطبيق املعايير املحاسبية الدولية و التي تنتمي ل 

 رة، و ذلك مقارنة بعينة أخرى منانخفاض في إدارة ألارباح، ارتفاع في املالئمة إلاعالمية للمعلومات املالية املنشو 

، كما بينت الدراسة أن املؤسسات التي (GAAP -  USوال املعايير ألامريكية)املؤسسات التي ال تطبق هذه املعايير 

طبقت املعايير املحاسبية الدولية أظهرت بصفة عامة تحسن في هذه املؤشرات مقارنة بالفترة التي سبقت هذا 

 التطبيق

 :بعنوان Randa Margraoui   &Pascal Dumontier (2007)دراسة  -

L'adoption des IFRS améliore-t-elle le contenu informatif des chiffres comptables 

قامت هذه الدراسة بتحليل القيمة إلاعالمية املضافة للقواعد املالية املعدة وفق املعايير املحاسبية 

إلاتحاد ألاوروبي يفرض هذه املعايير على كل املؤسسات ألاملانية التي  الدولية و من ثم تقييم مدى صحة قرار

و توصلت إلى أن تطبيق املعايير املحاسبية الدولية في  6006و  2111تبنت هذه املعايير بشكل مسبق بين سنتي 

يكون هذا هذه املؤسسات قد أدى إلى التخفيض من عدم التماثل في املعلومات بين املستثمرين و املسيرين، و 

ألاثر أكبر كلما كان اهتمام املستثمرين و املحللين املاليين أكبر املؤسسة، كما خلصت إلى أن املؤسسات ألاملانية 

لم تستفد بشكل آني من املعابر املحاسبية الدولية بل كان ذلك تدريجيا نظرا لحاجة املستثمرين و املحللين 

 ير املحاسبية الدوليةاملاليين للوقت لفهم املدى إلاعالمي للمعاي

 :بعنوان Stephen Courtenay,&(2008) Lei Cal Ashq Rahman دراسة 

- The Effect of IFRS and its Enforcement on Earnings Management: An International Comparison 

في القوائم املالية قامت هذه الدراسة بمالحظة أثر تطبيق املعايير املحاسبية الدولية على غدارة ألارباح 

، وقد 6022إلى  6000)بلد بين سنتي  36مالحظة من  200000وذلك عن طريق دراسة عينة مكونة من أكثر من 

توصلت إلى أن إدارة ألارباح قد انخفضت خالل السنوات ألاخيرة في البلدان التي تبنت هذه املعايير، هذا ألاثر 

 .بشكل أكثر صرامةيكون أكثر وضوحا كلما كان تطبيق املعايير 

 بعنوان Zhijun Lin  &Yihong Jiang ,Huifa Cen ((2009دراسة  -
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International Financial Reporting Standards and Accounting Quality. Evidence from the European 

Union  

دولة  21املالي ل قامت هذه الدراسة بمقارنة نوعية املعلومات املالية للمؤسسات املسعرة في السوق 

مؤشرات وهي  1و ذلك باستخدام  6001تنتمي لإلتحاد ألاوروبي قبل و بعد تيني املعايير املحاسبية الدولية سنة 

تمهید ألارباح، إدارة ألارباح اتجاه هدف معين، مقدار املستحقات التقديرية، نوعية املستحقات سرعة الاعتراف 

 تبني املعايير املحاسبية الدوليةن معظم هذه املؤشرات قد تحسنت بإلى أ بالخسائر مقارنة باألرباح، وقد توصلت

 :بعنوان loanna Serafeim & (2010)Joanne Horton George Serafein دراسة

 

Does Mandatory IFRS Adoption Improve the Information Environnent 

قامت هذه الدراسة بمالحظة مدى تأثير املعايير املحاسبية الدولية على املعلومات التي تنشرها املؤسسة 

وقد توصلت إلى أن أخطاء التنبؤات . من خالل التركيز على القدرة التنبؤية لهذه املعلومات و قابليتها للمقارنة

اسبية الدولية مقارنة باملؤسسات التي ال تطبقها، املستقبلية قد انخفضت في املؤسسات التي تبنت املعايير املح

ويكون مدى هذا التأثير مرتبط بمدى اختالف املعايير املحاسبية الدولية عن املعايير املحلية السابقة، كما 

 خلصت إلى أن تطبيق املعايير املحاسبية الدولية قد جعل املعلومات املالية أكثر قابلية املقارنة

 

 : بعنوان   ( 6022 )   عالء   بوقفة   رياض،   ي  زال   صالح،   و   حميدات   راسةد   -

   املحاسبية   املعلومات   تحسين  في  IAS / IFRS   الدولية   املحاسبة   معايير   دور   

  أظهرت   وقد   املحاسبية،   املعلومات   جودة   تحسين   في   الدولية   املحاسبية   املعايير   دور    الدراسة   هذه   تناولت 

   أسس   وفق   املالية   القوائم   تقديم   على   تعمل   الدولية   املحاسبة   املعايير   أن   حيث   نواحي،   عدة   خالل   من   ذلك 

  و   ألاسس   من   مجموعة   تحدد   أنها   كما   املستعملين،   احتياجات   مع   يتالءم   بما   (مرحلية   مالية   قوائم)   مختلفة

  املؤسسة،   استمرارية   فرضية   العادل،   العرض   :بينها   من   املالية   القوائم   إعداد   عند   احترامها   ينبغي  التي   الاعتبارات 

    النسبية   ألاهمية  العرض،   في   إلانسان 

 

   :البحث   خطة

 

  ألاول    الفصل   يتناول    تطبيقي،   فصل   و   نظريين   فصلين   :فصول    ثالث   إلى   قسم   فقد   البحث   إنجاز   أجل   من

  جودة   فيتناول    الثاني   الفصل   أما   مباحث،   ثالثة   ويتضمن   الدولية،   املحاسبية   املعايير  و   للمحاسبة   النظري    إلاطار 

  يتناول    حين   في   .مباحث   ثالثة   كذلك   يتضمن   و   الدولية،   املحاسبية  باملعايير   تأثرها   درجة   و   املالية   املعلومات 

  متطلبات   تحقيق   في   املالي   املحاسبي   النظام  تطبيق   مساهمة   بمدى   املتعلقة   و   امليدانية   الدراسة   الثالث   الفصل 

   مبحثين   يتضمن   و  AMIDOR   مؤسسة   في   املالية   املعلومات   جودة 
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   :التالي   النحو   على   هي   مفصلة   الخطة   و

   مقدمة

 

   الدولية   املحاسبية   املعايير   و   للمحاسبة   النظري    إلاطار   :ألاول    الفصل

   الدولية   املحاسبة   :ألاول    املبحث

   الدولي   املحاسبي   التوافق   :الثاني   بحثامل

  IAS /   IFRS   الدولية   املعايير   :الثالث   املبحث

   الدولية   املحاسبية   باملعايير   تأثرها   درجة   و   املالية   املعلومات   جودة   :الثاني   الفصل

   املالية   املعلومات   :ألاول    املبحث

   املالية   املعلومات   جود   :الثاني   املبحث

    املالية   املعلومات   جودة   على   الدولية   املحاسبية   املعايير   تأثير   :الثالث   املبحث

   املالية   املعلومات   جودة   تحقيق   في   مساهمته   و  AMIDOR   مؤسسةب   املالي  املحاسبي   النظام   تطبيق   :الثالث   الفصل

  AMIDOR   مؤسسة   في   املالي   املحاسبي   النظام   تطبيق   واقع   :ألاول    املبحث

  ملؤسسة    املالية   املعلومات   في   النوعية   للخصائص   املحققة   إلاجراءات   توفر   مدى   :الثاني   املبحث
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  أهمية املعلومات املالية: املطلب الثالث  00



II 
 

 

 

 

 

جودة املعلومات املالية: املبحث الثاني  02  

الخصائص التوعية املعلومات املالية: املطلب ألاول  01  

إدارة ألارباح: املطلب الثاني  03  

(الحيطة والحذر)مبدأ التحفظ : املطلب الثالث  00  

تأثير املحاسبية الدولية على جودة املعلومات املالية: املبحث الثالث 00  

للمعلومات  دور املعايير املحاسبية الدولية في تحقيق الخصائص النوعية: املطلب ألاول  00

 املالية

تأثير املعايير املحاسبية الدولية على إدارة ألارباح: املطلب الثاني 00  

تأثير املعايير املحاسبية الدولية على مبدأ التحفظ: املطلب الثالث  04  

الفصل خالصة 00  

الثالث تطبيق النظام ال حاسبي املالي في مؤسسة  في تحقيق جودة املعلومات الفصل  00

Amidor املالية ومساهمته   

 تمہید 32

31 Amidor واقع تطبيقي النظام املحاسبي املالي في مؤسسة: املبحث ألاول    

31 Amidor التعريف بمؤسسة: املطلب ألاول    

املالي على املعلومات املالية ملؤسسةأثر النظام املحاسبي : املطلب الثاني  33  Amidor  

مدى توفر إلاجراءات املحققة للخصائص النوعية في املعلومات املالية : املبحث الثاني  30

 Amidorاملؤسسة 

ة لخاصية القابلية للفهمققمدى توفر إلاجراءات املح: املطلب ألاول  30  

املحققة لخاصية املالئمةمدى توفر إلاجراءات : املطلب الثاني  40  

مدى توفر إلاجراءات املحققة لخاصية املوثوقية: املطلب الثالث  40  

 الخالصة الفصل 10

10-11  الخاتمة العامة  

 املراجع 13

 املالحق 00
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 قائمة الجداول 

 الرقم اسم الجدول  صفحة

املاليوفق النظام املحاسبي  0211حسابات ميزان املراجعة لسنة  33  20-21  

وفق النظام املحاسبي املالي جانب  0211لسنة  Amidorميزانية مؤسسة  31

 الخصوم

20-20  

0211مكونات حساب الخدمات الخارجية لسنة  40  20-20  

40 

 

النقدية ملؤسسة  تالتدفقاجدول  Amidor 0214لسنة    20-23  

 0214/ 10/  01جدول استحقاقات عناصر الذمم والديون في 43

 

20-24  

21-20 0211التدفقات النقدية لسنة  43  

20-20 0214مقارنة بين النتائج املتوقعة والفعلية لسنة  31  

20-20 0211لسنة  Amidorسسة ؤ مل ةجدول حسابات النتائج التنبؤي 40  

 

 

 قائمة ألاشكال

 

 صفحة اسم الشكل الرقم

 

 21 مصادر الفروق املحاسبية 21-21

 00 النوعية للمعلومات املالية هرم الخصائص 20-21

 Amidor 30هيكل تنظيمي ملؤسسة  20-21

 41 0214مقارنة بين النتائج املتوقعة والفعلية لسنة  20-20
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 تمهيد

تم إعداده بشكل متوافق مع  SCFتسعى الجزائر حاليا في سياق إلاصالحات التي تبنتها بهدف تطبيق نظام الجديد 

 املعايير املحاسبية الدولة

انسجاما مع أهداف البحث التي ترمي إلى . املاليلقد أصبحت املؤسسات الجزائر ملزمة تطبيق النظام املحاسبي 

دراسة انعكاسات تطبيق املعايير املحاسبية الدولية على جودة املعلومة املالية ، تفرض الدراسة امليدانية الوقوف 

ت الخباز ياها على أرض الواقع إلانتاج السر على أبرز إلاجراءات املحققة لجودة املعلومة املالية ومدى تطبيق

AMIDORإلجراء هذه الدراسة 
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 Amidorواقع تطبيقي النظام املحاسبي املالي في مؤسسة : املبحث ألاول 

 Amidor** كغيرها من املؤسسات الجزائرية ، كانت مؤسسة خاصة إلنتاج النشويات ومحسن الخبا

ملزمة تطبيق نظام املحاسبي املال ، ملا له آثار مباشرة على املعلومات املالية املنتجة والتنظيم املحاسبي داخل 

 .املؤسسة بشكل عام

 Amidorالتعريف بمؤسسة : املطلب ألاول  

على ( النشويات ومحسن الخبازة)من املؤسسات الرائدة في مجال إنتاج الغذائية  Amidorتعتبر مؤسسة 

 .ستوى الونيي في القطا  الخا امل

  Amidorالتعريف باملؤسسة محل الدراسة  .1

 إلانتاج النشويات ومحسن الخبازة بتاريخ  Amidorأنشأت مؤسسة خاصة 

ممثلون  3دج وتتكون 044 . 444. 44وهي شركة ذات مسؤولية محدودة رأس مالها الحالي يبلغ  2402/ 40/ 40

، 2م  05001ك وتقع في املنطقة الصناعة فرنكة مستغانم ، تبلغ املساحة مسيرین ومساعد مسير شري 2شركيين 

 عامل۔ 004مبنية ويبلغ عدد عمالها  2م 7100منها 

 نشاط املؤسسة. 2 

حضورا قويا في مجال إنتاج النشويات ومحسن الخبازة حيث توفير منتجاتها  Amidorتسجل مؤسسة 

 املختلف القطاعات إلانتاجية واملخابر واملخابز واملستهلكين

  Amidor de maisنشاء الذرة  -

  Piotiene de maisبروتين الذرة  -

  fidie de maisنخالة الذرة  -

  Gluten de maisبذور الذرة  -

 هي حبوب الذرة اإنتاجاتهاملادة ألاولية املعتمدة في 

 :أهداف املؤسسة  3 

في املحافظة على وتنمية السوقية على املستوى الونيي ، وذلك في إنار  Amidorيمثل الهدف ألاساس ي ملؤسسة 

الشراكة مع متعاملين وننين وأجانب ، كما أبرمت عقود مع أجانب لتصدير منتوجها الخارج ، وتعمل على زيادة 
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ه الخطوات ، وإلنجاح هذ( التي تتكون من مجموعة من املنتجات )قدرتها على التكيف مع نلبات الزبائن املركبة 

تركز املؤسسة على تحسين التكوين التقيي للعاملين فيها بما يتالءم مع التطورات السريعة التي يشهدها قطا  

 .نشانها باإلضافة إلى تحسين قدرتها في مجال إدارة املشاريع

 الهيكل التنظيمي للمؤسسة. 0

لتسهيل عملية تقييم الوظائف وتحديد املسؤوليات وتوضيح العالقات  Amidorبهدف الهيكل التنيي ملؤسسة 

املوجود بين مختلف الدوائر واملصالح مما يسهل عملية اتخاذ القرار ، وقد شهد هذا الهيكل عدة تعديالت كان 

 ي ويمكن توضيح الهيكل التنظيمي الحالي بالشكل التال 2401أخرها سنة 
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 Amidorهيكل تنظيمي ملؤسسة  30-30شكل رقم 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 الرئيس املدير العام

 

 خلية املراجعة 

 ألامانة

 مصلحة مراقبة التسيير 

 

.دائرة ألامن واملحيط   

 مديرية التموين مديرية الاستغالل

 

 مديرية إلادارة واملالية

 

 مديرية املبيعات

 

 دائرة إلادارة

 

مصلحة 

 التكوين

 

مصلحة 

 املستخدمين

 

مصلحة 

الوسائل 

 العامة

 

 دائرة تسيير املخازن 

 

 الدائرة التقنية

 

 دائرة الصيانة

 

 دائرة التصنيع

 

 الالي مصلحة إلاعالم

اال   

مصلحة املراقبة 

 التصنيع

 

 مصلحة الدراسات

 

وحدة تسيير املنتوج 

 النهائي

وحدة تسيير املادة 

ألاولية وتكاليف 

 املنتوج

 

 ورشة التدخل

 

 **ورشة تصنيع 

 

ورشة تصنيع منتوج 

 تام صنع

 
مراقبة مصلحة 

 الجودة

 
 مصلحة الترتيب

 

دائرة إعداد العروض 

 العقودوتسيير 

 

دائرة املبيعات 

 واملناولة

 

مصلحة 

 املناولة

 

مصلحة 

 املبيعات

 وخدمات

 

 

 وحدة دخول البضائع

 

 مصلحة املشتريات

 

 داالاستر قسم 

 

قسم الشراء 

 املحلي

 

 دائرة املالية

 

مصلحة 

املحاسبية 

العامة 

 والخزينة

 

مصلحة 

املحاسبية 

 التحليلية
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أن التربص تم في املديرية العامة ومديرية إلادارية واملالية ، سيتم التطرق بإنجاز للوظائف  وباعتبار

 :املنوطة بهذين الهيكلين

 املديرية العامة1.  4

العام وألامانة وخلية املراجعة الداخلية ومصلحة مراقبة وهي الهيئة العليا في املؤسسة تضم الرئيس املدير 

 التسيير ودائرة ألامن واملحيط

 يعتبر الرئيس املدير العام أعلى سلطة في املؤسسة، وهو املسؤول ألاول مدنيا: الرئيس املدير العام -

اإلشراف على يرأس مجلس إلادارة ويقوم ب. وجنائيا على التسيير ، وله كل الصالحيات في اتخاذ القرار

تحديد إلاستراتيجيات ووضع السياسات التي تتبعها املؤسسة كما يتولى إلاشراف على مختلف املديريات 

والتنسيق بينها ، وله سلطة تعيين وعزل العاملين في حدود ما يسمح به القانون ، وحدود ما يسمح به 

النتائج السنوية  متابعة والتحقق من القانون ، ويمثل املؤسسة أمام ألاطراف الخارجية ، كما يعمل عمل

 . املحققة

 : تضطلع باملهام التالية : ألامانة • 

 استقبال البريد الوارد للمؤسسة ؛  -

 استقبال املكاملات الداخلية والخارجية؛  -

 مساعدة املدير العام في مهامه  -

 تقوم باملهام التالية: خلية املراجعة الداخلية • 

  مراقبة مدى تطبيق الرقابة الداخلية في املؤسسة؛  -  

 قياس درجة الكفاءة التي تتم تأدية املهام بهاء -

 مراجعة نظام املعلومات املحاسبي واملالي بشكل دوري ؛  - 

 ،. حماية أصول املؤسسة -فحص التسجيالت واملستندات املحاسبية  -

  ءسوا إلانتاجيعتبر دور هذه الدائرة هاما جدا لكونها مسؤولة عن حماية وسائل  :دائرية ألامن واملحيط 

 :كانت بشرية أو مادية وكذلك املحيط ، حيث تمارس املهام التالية

 الوقاية من الحوادث الصناعية؛  - 

 (:املطافئتوفير أجهزة الحماية  - ومعالجتهااكتشاف املخاطر التي تهدد صحة العمال  -

 نشاطات تحسيسية من أجل توعية العمال بمختلف ألاخطار املهنية؛  إقامة - 

 ؛ توإلاداراضمان أمن مختلف املخازن والورشات  -

 ضمان تطبيق واحترام القانون الداخلي للمؤسسة؛  -
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 مراقبة عمليات الدخول والخروج من املؤسسة؛ -

 

 

 

 

 .السهر على حماية البيئة واملحيط من التلوث الصناعي -

إجراء  تهتم لوضع توقعات في شكل موزنات النشاط املؤسسة في املستقبل بعد: مصلحة مراقبة التسيير •  

لقاءات عمل مع مختلف الدوائر واملصالح، كما تقوم بمقارنة هذه التوقعات مع النتائج املحققة وتحليل 

 .الفروقات ووضع لوحات قيادة

 :دائرتين  تتكون من: مديرية إلادارة واملالية  2.  4 

  وتتكون من املصلحتين التاليتين: دائرة املالية: 

 :وتضم : مصلحة املحاسبة العامة والخزينة . أ 

 يمارس املهام التالية: فرع املحاسبة العامة 

 تسجيل مختلف العمليات التي تقوم بها املؤسسة بما يتالءم مع متطلبات النظام املحاسبي املالي؛ -

  الحرص على مسك الدفاتر املحاسبية القانونية - 

 .القيام بالتصريحات الجبائية -املشاركة فب إعداد القوائم املالية؛  - 

 :يتولى املهام التالية : فرع الخزينة 

 إعداد جدول املقاربة البنكية ؛  -

 إجراء العمليات املتعلقة باملدفوعات واملقبوضات النقدية؛ -

 تطوراتهاة ، حقوق وديون املؤسسة ومتابعة تسيير الخزين - 

 :تمارس املهام التالية : مصلحة املحاسبية التحليلية . ب 

 تحديد أسعار مراكز التكلفة املختلفة حيث تعتمد املؤسسة على التكاليف املعيارية التي تحدد - 

 انطالقات من املوازنات؛ 

 تحديد سعر التكلفة منتوج -

 ؛(محاسبة املواد)شتريات مسك دفاتر وملفات امل - 

 .مراقبة وتحديد قيمة املخزونات - 

  وتتكون من املصالح التالية: دائرة إلادارة العامة 
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 : تمارس املهام التالية : مصلحة املستخدمين . أ 

 تنسيق وتوجيه ومراقبة مختلف ألانشطة املرتبطة بتسيير املوارد البشرية؛  -

 شاكل جالجتماعية للعمال؛ إنشاء عقود التشغيل ومعالجة امل -

 تسيير ملفات العمال من لحظة توظيفهم إلى غاية خروجهم من املؤسسة  -

 إعداد بطاقات ألاجور وتوزيعها على العمال؛  -

 .الترقيات وتسجيل الغيابات وتحديد العقوبات -

 : تضطلع بما يلي : مصلحة التكوين . ب 

 

 تهم إلانتاجية؛رادالعمال بهدف الرفع من كفاءتهم وقتكوين 

 :مصلحة الوسائل العامة . ت

 تتلخص مهامها فيما يليك  

 تسيير حظيرة النقل ؛  –

 صيانة الورشات واملكاتب والقيام بأعمال الترميم داخل املؤسسة -

 توفير التجهيزات الضرورية ملختلف الدوائر واملصالح  - 

 ...(تذاكر السفر، الحجز الفندقي )ة القيام بمختلف إلاجراءات املتعلقة باملهمات الخارجي -

 Amidorأثر النظام املحاسبي املالي على املعلومات املالية ملؤسسة : املطلب الثاني 

. لقد كان للنظام املحاسبي املالي على مستوى مؤسسة أثر كبير على املعلومة املالية املقدمة

بالتالي فإن املعالجة املحاسبية تظهر ذلك ضروريا إلعطاء صورة صادقة عن وضعية املؤسسة، و  باعتبار

معلومات تهدف باألساس لتحسين جودة املعلومة املالية التي يتطلبها تطبيق النظام املحاسبي املالي وذلك 

 .بتوفير معلومات مالية تعكس وضع املؤسسة بصورة صادقة

الختامية وفق يزانية ملا استعراضمن خالله يمكن و  2102يمكن استعراض ميزان املراجعة لسنة  

 2102النظام املحاسبي املالي لسنة 

 وفق النظام املحاسبي املالي 2102حسابات ميزان املراجعة لسنة ( 1-10)جدول رقم 

الحسابات وفق 

النظام املحاسبي 

 املالي

 إسم الحساب 

 

 رصيد دائن رصيد مدين

 500.000.000,00  مساهمات املؤسسة 10102
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 Amidorوثائق مؤسسة : املصدر

 ، تم إعداد ميزانية يتوافق شكلها مع ما يتقضيه 2102وانطالقا من ألارصدة املستخرجة من ميزان املراجعة لسنة 

 النظام املحاسبي املالي لكن دون معالجة البنود الواردة فيها ، والشكل املوالي يبين هذه امليزانية

    

 أصول غير الجارية 

 فارق جالقتناء

 تثبيتات معنوية 

 تثبيتات عينية 

 أراض ي 

 مباني

 تثبيتات عينية أخرى 

 تثبيتات ممنوح امتيازها

 تثبيتات مالية  

  معادلةسندات موضوعة موضع 

 مساهمات أخرى وحسابات

 دائنة 

 

 

1.439.180,14 

 

 

247.322.280,78 

823.361.706,00 

1.479.981.309,12 

 

 

 

 

 

 

1.439.180,14 

 

 

 

 

1.421.908.271,32 

 

 

 

 

 

 

 

247.322.280,78 

823.631.706,00 

58.073.037,80 

 

 

 

 

 4.763.04226  فرق إعادة التقييم 1050

  4.389.867,09 ةفروق معادة للنتيج 1051

 330.061,34  احتياطيات 1064

 8.594.545,36  (حبر )ترحيل من جديد 1100

  90.541.073.84 (خسارة)ترحيل من جديد  1190

   إعانات مسلمة 1320

إلاعانات املسجلة في إلايرادات  1321

 إلاستثنائية

1.412.073.84  

 65.000.000,00  اقتراضات 1640

 259.000.000,00  تسبيقات بنكية 164000

 829.808.862,31 96.343.414,04 حساب ألاموال 
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 مثبتة سندات أخرى 

 جارية إقتراضات وأصول مالية غير

 غير جارية املوجهة للتنازل  ألاصول 

 ضرائب مؤجلة على ألاصل

369.502,00 369.502,00 

 

 1.128.757.024,58 1.423.347.451,46 2.552.104.476,04 مجموع ألاصول غير جارية

 أصول جارية 

 مخزونات ومنتجات قيد التنفيد

 مماثلةدائنة واستخدامات حسابات 

 الزبائن 

 املدينون ألاخرون 

 وماشابهها الضرائب  

 أصول جاري أخرى 

 

 

 النقدية وما شبها

توظيفات وأصول مالية أخرى جارية الخزينة 

 موجبة 

 

571.979.000,24 

 

441.446.031,99 

8.226,031.99 

5.243.423,46 

242,256,10 

 

 

 

 

29.379.741,29 

 

17.233.782,16| 

 

3.914.099,83 

 

 

 

 

554745.218,08 

 

437.531.932,16 

 

8.226.706,37 

5.246.423,46 

242.256,10 

 

 

 

29.379.741,29 

 1.035.369,277,45 21.147.881,99 1.056.517.159,45 مجموع ألاصول الجارية

 2.164.126,302,04 1.444.495.333,45 49, 3.608.621.635 مجموع ألاصول 

 Amidorوثائق مؤسسة : املصدر

 وفق النظام املحاسبي املالي جانب الخصوم 2102لسنة  Amidorميزانية مؤسسة :  10-10الجدول رقم 

 املبلغ الصافي املالحظة الخصوم

 رؤوس ألاموال الخاصة 

 رأس مال تم اصدارها 

 راس مال غير مستعان به عالوات واحتياطات 

 فوارق واعادة التقييم

 500.000.000,00 

330.061.24 589.414.615.93 

3.964.640,76 

(81.946.92775 
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 Amidorمؤسسة  قوثائ: املصدر

 

مما سبق يمكن مالحظة تصنف البنود في ظل النظام املحاسبي املالي حسب درجة السيولة بالنسبة 

وتصنف حسب درجة جالستحقاق بالنسبة للخصوم إلى أموال خاصة ،  لألصول إلى أصول جارية وغير جارية ،

 خصوم جارية ، خصوم غير جارية

 Amidorمدى توفر إلاجراءات املحققة للخصائص النوعية في املعلومات املالية ملؤسسة : املبحث الثاني 

 نتيجة صافية للدورة  

 ترحي من جديد / اموال خاصة اخرى 

 ات املحاسبية أثر التغير في السياس

(63.342.371,18  

 

 958.580.019,00  (0)املجموع 

 الخصوم غير الجارية 

 إقتراضات وديون مماثلة

 ( مؤجلة ومرصود لها)ضرائب  

 ديون أخرى غير جارية 

 مؤونات ومنتجات ثابتة مسبقا 

  

324.000.000.00 

123.318.132,37 

 

81.826.765,47  

 529.144.897,84  (2)مجموع الخصوم غير الجارية 

 الخصوم الجارية 

 موردون وحسابات ملحقة

ديون على إلاستثمارات املوجهة للبيع الضريبة  

 املستحقة 

 ديون أخرى 

 خزينة سالبة 

  

117.607.068,61 

 

56.956.32790 

141.094.068,48 

360.743.92021 

 

 676.401.385,20  (0)مجموع الخصوم الجارية 

 2.164.126.302,04  مجموع عام الخصوم
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الية عالية على تقديم معلومات م Amidorسيتم التعرف من خالل هذا املبحث على مدى قدرة مؤسسة 

الجودة في ظل تطبيق النظام املحاسبي املالي ، وهذا من خالل مالحظة مدى توفر مختلف إلاجراءات والضوابط 

املحققة للخصائص النوعية للمعلومات املالية ، ولتحقيق هذا الهدف كانت زيادة ميدانية للمؤسسة ، تخللتها 

لقوائم املالية ومالحظات حول مراحل التسجيل املحاسبي مقابالت شخصية مع املسؤولين والقائمين على إعداد ا

 .وكيفية الحرص وكيفية الحرص على ممتلكات املؤسسة

 مدى توفر إلاجراءات املحققة لخاصية القابلية للفهم: املطلب ألاول 

وترتبط هذه . تعتبر خاصية القابلية للفهم من بين أهم الخصائص التي توفرها في املعلومة املالية

صية بصفة أساسيات بطرق عرض وتقديم القوائم املالية ، وكذا توفير معلومات مكملة من أجل تفسير الخا

 خالل إلاجراءات التالية midorالبنود الواردة في هذه القوائم، وهو ما يتحقق في مؤسسة 

 جاللتزام بشكل القوائم املالية املنصوص عليه في النظام املحاسبي املالي. 1 

يالحظ تطبيقها مع النمادج التي يقترحها النظام املحاسبي  Amidorعلى القوائم املالية ملؤسسة  العجالطمن خالل 

املالي ، فنجد في امليزانية كل املجاميع املطلوبة في جانبي ألاصول والخصوم وترتيبها بشكل صحيح، مع الفصل بين 

واملؤونات ووجود  الكتإلاهافية وكذا مبالغ العناصر الجارية وغير الجارثية وتوضيح املبالغ إلاجمالية والص

ونفس الش يء لجدول حسابات . ألارصدة املقارنة للفترة السابقة ، باإلضافة إلى وجود عمود لإلحالة على املالحق

النتائج حيث تحتوي على جميع املجاميع املطلوبة مع ترتيبها بشكل صحيح ووجود ألارصدة املقارنة للسنة 

 .ونفس الش يء بالنسبة لجدول التدفقات النقدية. باإلضافة لوجود خانة لإلحالة على املالحق السابقة ،

 بمحتوى القوائم املالية املنصوص عليه في النظام املحاسبي املالي جاللتزام2.

 :حسب النظام املحاسبي املالي يجب أن تبرز العناصر التالية في القوائم املالية

 :ي امليزانية كحد أدنى على البنود التالية يجب أن تحتو : امليزانية 

  التثبيتات املعنوية -

 التثبيتات العينية؛  -

 إلاهتالكات؛  -

 املساهمات  -

 ألاصول املالية؛  -

 املخزونات؛  -

 ( مع تمييز الضرائب املؤجلة)أصول ضريبية  -

 ( مصاريف مثبتة سابقة)الزبائن واملدينون ألاخرون وألاصول ألاخرى املماثلة  -

 خزينة ألاموال إلايجابية ومعادالت الخزينة إلايجابية  -

 الخصوم غير الجارية التي تتضمن فائدة؛  -
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 املوردون والدائنون ألاخرون؛  -

 ؛(مع تمييز الضرائب املؤجلة)خصوم ضريبية  -

 (:نواتج مثبتة مسبقا)للمصاريف وللخصوم املماثلة  املرصودات - 

 خزينة ألاموال السلبية ومعادالت الخزينة السلبية -

أما جدول حسابات النتائج فيضم . يمكن مالحظة وجود كل هذه العناصر Amidorعلى ميزانية مؤسسة  باالطالع 

 :العناصر التالية 

 الهامش: يد مجاميع التسيير الرئيسية ألاتية تحليل املصاريف حسب طبيعتها ، مما يسمح بتحد -

 إلاجمالي ، القيمة املضافة ، الفائض إلاجمالي عن جالستغالل؛

 إيرادات ألانشطة العادية؛ - 

 إلايرادات املالية واملصاريف املالية؛  - 

 مصاريف املستخدمين؛  -

 الضرائب والرسوم والتسديدات املماثلة  -

 سائر القيمة التي تخص التثبيتات العينية؛ املخصصات لإلهتالكات ولخ -

 بيتات املعنوية؛ ثتكات ولخسائر القيمة التي تخص الاملخصصات لإلهتال -

 نتيجة ألانشطة العادية؛  -

 ؛(مصاريف وإيرادات)العناصر غير العادية  -

 النتيجة الصافية للفترة قبل التوزيع  -

 إلى شركات املساهمة النتيجة الصافية لكل سهم من ألاسهم بالنسبة -

 خالل الفترة محل الدراسة Amidorتالحظ توفر جميع البنود سابقة الذكر في جدول حسابات النتائج املؤسسة 

 :أما جدول تدفقات الخزينة فيحتوي على البنود التالية 

 

 

 

 

 

 وغيرها من ألانشطة التي تتولد عنها منتوجات)التدفقات املالية التي تولدها ألانشطة العملياتية  -

 ؛(جالنشطة غير املرتبطة ال باالستثمار وال بالتمويل
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 دفع أو تحصيل أموال عن اقتناء أو عمليات)التدفقات املالية التي تولدها ألانشطة إلاستثمارية  -

 ؛ (التنازل عن أصول غير جارية

 تقدم كل على حدة وترتب بصورة دائمة من سنة تدفقات أموال متأتية من فوائد وحصص أسهم ، -

 .مالية ألاخرى في ألانشطة العملياتية لالستثمار أو التمويل

 .وقد تم إظهار هذه البنود في جدول تدفقات الخزينة خالل الفترة محل الدراسة

 املبادئ املحاسبية املتبعة في إعداد القوائم املالية توضيح. 0

جانفي  01وفق النظام املحاسبي املالي الذي يطبق في الجزائر منذ  Amidorتعد القوائم املالية ملؤسسة 

الطرق املحاسبية على أنها عبارة عن مبادئ وأسس واتفاقيات  Amidorن ويعرف التقرير املالي ملؤسسة  2101

ا املالية ، وتكون مطبقة بصفة عند إعداد وعرض قوائمه Amidorوقواعد وممارسات معنية تطبيقها مؤسسة 

 .مستمرة من سنة ألخرى 

 Amidorوعندما يكون هناك حدث معين غير معالج من طرف النظام املحاسبي املالي تقوم إدارة مؤسسة 

 :انها  حكمها الشخص ي لتطوير طرق محاسبية تسمح بتوفير معلومات مالئمة وموثوقة ، حيث باستخدام

 ة املالية للمؤسسة وادائها؛ تعطي صورة عادلة عن الوضعي -

 تضمن شفافية املؤسسة عن طريق إعطاء معلومات كاملة  -

 تسمح بإجراء مقارنة دورية -

أهداف القوائم املالية وفق ما ينص عليه النظام املحاسبي املالي  Amidorويقدم التقرير املالي ملؤسسة 

والتغير ( جدول حسابات النتائج)، وأدائها ( مليزانيةا)وهي تقديم معلومات مفيدة حول الوضعية املالية للمؤسسة 

لتلبية ( جدول تغيرات ألاموال الخاصة )والتغيرات في أموالها الخاصة ( جدول تدفقات الخزينة)في وضعيتها املالية 

 املستعملين تاحتياجا

أي أن ألاحداث يتمم جالعتراف  مبدأ محاسبة التعهد ، Amidorومن أجل تلبية هذه جالحتياجات تطبق 

بها وقت حدوثها وليس وقت تحصيل أو دفع التدفقات النقدية املتعلقة بها ، باإلضافة إلى مبدأ تغلب الجوهر على 

الشكل أي أن ألاحداث تسجل وفقا لطبيعتها وحقيقتها املالية وجالقتصادية ، وليس باالعتماد مظهرها القانوني 

 فقط
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 لسياسات املحاسبية املتبعة في تقييم البنود الظاهرة في القوائم املاليةتوضيح ا. 4

جزء مخصص لعرض السياسات املحاسبية التي اتبعتها  Amidorيتضمن ملحق القوائم املالية ملؤسسة 

املؤسسة في إعداد قوائمها املالية ، حيث قامت بعد تحليل جوهر جميع بنودها وعملياتها وبالنظر لطبيعة 

 :اتها بتطبيق السياسات التالية نشاط

غير  تقييم التثبيتات املادية مبدئيا بتكلفة الحصول عليها والتي تضم تكاليف الحيازة والتهيئة ، الرسوم -

 أما بالنسبة للتقييم الالحق فيتم تطبيق نموذج التكلفة . املسترجعة واملصاريف ألاخرى املباشرة

 الخطي مع إلابقاء على املعدالت الجبائية لإلهتالك؛  تم تبني طريقة إلاهتالك -

 إلابقاء على مدة املنفعة التثبيتات عند جالنتقال من املخطط املحاسبي الوطني إلى النظام املحاسبي -

 املالي باستثناء املباني 

 الفواتير التيتقيم البضاعة واملواد ألاولية عند دخولها املؤسسة بتكلفة حيازتها وذلك انطالقا من  -

 تتحصل عليها املؤسسة ، أما املخرجات فتقييم باالعتماد على التكلفة الوسطية املرجحة ، وبالنسبة

 للمنتجات التامة في تقيم باستخدام التكاليف املعيارية؛ 

عدم إدراج تكلفة جالقتراض ضمن تكاليف حيازة التثبيتات أو  -عدم تحيين حقوق املؤسسة وديونها؛  -

 املصاريف املالية؛  نات حيث تسجل مباشرة ضمناملخزو 

 بعد جدول حسابات النتائج حسب طبيعة املصاريف؛ -

 ت النقدية وفق الطريقة املباشرة بعد جدول التدفقا -

 مزايا املستخدمين والتعويضات املتعلقة باإلحالة على التقاعد تعد وفق توصيات املجلس الوطني -

 اقية الجماعية بين العمال وإدارة املؤسسة للمحاسبة مع تكييفها مع جالتف

 إلافصاح عن كيفية الوصول إلى بعض ألارقام التي تم دمجها. 5

تظهر القوائم املالية البنود التي لها أهمية نسبية ، أي تلك يمكن أن تؤثر على القرارات التي يتخذها 

وحتى . هة في حسابات كلية مؤثرة على القرار مستعملو القوائم املالية ، وألجل ذلك يتم تجميع الحسابات املتشاب

 وباالطالع. تكون املعلومات مفهومة يجب توضيح كيفية دمج الحسابات املتشابهة للوصول إلى الحسابات الكلية

نجد تفسيرا لكيفية الوصول ألهم البنود املوجودة في القوائم املالية، ومن  Amnidorعلى القوائم املالية ملؤسسة 

 :أمثلة ذلك 

دج تم تفصيله  210.1501240104 بمبلغ 2102الذي يظهر في ميزانية سنة " املوردون والحسابات املماثلة"بند  -

 :في املالحق كمايلي

 

 دج           0,0.540.20112                                           موردو املخزونات 
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 دج  01,100.,0.01                                                موردو الخدمات

 دج  ,25.222.00014                                                موردو الضمان

 دج 20.251124                                                أوراق تجارية للدفع

 دج 0.002.022102                                                  فواتير جالستالم

 

 

 جدول حسابات النتائج بمبلغ الخدمات الخارجية وإلاستهالكات ألاخرى والتي تظهر في"بند  -

 :دج حيث تم تفصيله في املالحق كما يلي 002.5,1.424144

 

 2102مكونات حساب الخدمات الخارجية لسنة  : 14-10جدول رقم 

 مضمون البند  طبيعة البند

مليون دج عموالت على فتح  40 - دج 1.045111,,.02 خدمات بنكية وما شابهها

 قرض مستندي

مليون دج عموالت ضمان  22 -
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 وجود جداول توضيحية للبنود املوجودة في القوائم املالية. ,

امليزانية ، قائمة الدخل ، جدول تدفقات الخزينة ، جدول تغيرات رأس )باإلضافة إلى القوائم املالية ألاساسية 

قة التي تساعد على إعطاء على مجموعة من الجداول امللح Amidor، يحتوي ملحق القوائم املالية ملؤسسة ( املال

 تطورها ، وتتمثل هذه الجداول في صورة أكثر وضوحا للبنود املوجودة في القوائم املالية ألاساسية ومتابعة 

ات املادية ألاخرى تملؤسسة مع إفراد املباني والتثبيجدول يوضح تطور مبالغ مختلف أصناف تثبيتات ا -

 بجدول أخر لكل منهما 

جالهتالك املتراكم بداية السنة ، القسط السنوي ، )جدول يوضح تطور مبلغ إلاهتالك خالل السنة  -

 (إلاهتالك املتراكم نهاية السنة انخفاض إلاهتالك نتيجة التنازل عن ألاصول ،

جالرتفاع خالل  القيمة إلاجمالية بداية الدورة ،)جدول يوضح تطور مختلف أصناف مخزون املؤسسة  -

 (:الدورة ألانخفاظ خالل الدورة ، قيمة إلاجمالية نهاية الدورة

 

مبلغ املؤونة بداية الدورة ، قسط )جدول يوضح تطور مبالغ املؤونات لكل صنف من أصناف ألاصول -

 ؛ (املؤونات خالل الدورة ، استرجاع املؤونات غير املبررة ، مبلغ املؤونة نهاية الدورة

 ذا التطور؛ضح التطورات في مبلغ رأس املال إلاجمالي للمؤسسة وأسباب هجدول يو  -

الزبائن واملدينون ألاخرون وألاصول الضريبية والديون )جدول يبين مدد استحقاق عناصر الذمم  -

 (.واملوردون والديون ألاخرى والخصوم الضريبية جالفتراضات

 مدى توفر إلاجراءات املحققة لخاصية املالئمة :املطلب الثاني 

 avalلدفع ألاوراق التجارية 

 إصالحات متنوعة دج 45.042111,.2 ضمتن 

 مصاريف النتظيف دج 0.505.220111 أقساط التامين

 مليون دج مصاريف نقل املبيعات   2 دج 2.010.241111 عاملون خارج املؤسسة

  دج 05.202.055111 أجور وسيطة و اتعاب

 مصاريف السفر و جاليواء دج 2.0021012111 مصاريف اشهار

  دج 00.000.010111 استقباالت1 مهمات1 تنقالت

  دج 510111.,4.01 خدمات اخرى 
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، وأن تساعد على التنبؤ  تأخيرحتى تكون املعلومات مالئمة يجب أن تعد في التواريخ املحددة لها دون 

بأداء املؤسسة ومركزها املالي وتدفقات النقدية ، وان تتيح تقييم أدائها السابق بغية تصحيح القرارات املتخذة ، 

 :هذه الخصائص من خالل إلاجراءات التالية  Amidorوتحقق مؤسسة 

 جاهزية القوائم املالية فور حلول التاريخ املحدد في النصوص القانونية.  0

 01)إغالق الدورة  أشهر من تاريخ 4خالل أجل أقصاه  حسب النظام املحاسبي املالي يجب أن تعد القوائم املالية 

فقد تم جاللتزام  Amidorشخصية مع معدي التقارير املالية في مؤسسة ومن خالل املقابلة ال( أفريل من كل سنة

 بهذا التاريخ خالل الفترة محل الدراسة

 .تقديم معلومات حول التدفقات النقدية الحالية واملستقبلية. 2

إلى زيادة مالئمة املعلومات املالية املنتجة وذلك من  Amidorلقد أدى نظام املحاسبي املالي في مؤسسة 

 : خالل تقديم معلومات حول التدفقات النقدية الحالية واملستقبلية ، هذه املعلومات تظهر من خالل 

 جدول التدفقات النقدية الذي يساعد مستعملي القوائم املالية على تقييم قدرة املؤسسة على توليد -

على الطريقة املباشرة في إعداده  Amidorاستعمالها ، وقد اعتمدت مؤسسة  تدفقات نقدية وكذا أوجه

 :.، حيث يظهر على النحو التالي

 ,210لسنة  Amidorالنقدية ملؤسسة  تالتدفقاجدول :  15-10جدول رقم 

 

 2105 ,210 املالحظة طبيعة التدفقات

    التدفق النقدي من ألانشطة التشغيلية 

 021.245.021141 52.002111,.2.120  الزبائناملقبوضات من 

 10.020.400124, 0.522.220.242140  واملوظفين املدفوعات للموردين( -)

 020102.,01.10 220100.,,0.,0  الفوائد واملصاريف املالية ألاخرى املدفوعة( -)

 01.500.1021,0 02.212112,.41  الضرائب املدفوعة على النتائج

 241.5,0.0,5120 000.250102.,,0  النقدية قبل العناصر جالستثنائيةالتدفقات 

 تدفقات نقدية مرتبطة بعناصر استثنائية

 

 1 1 

 1.088.380,26 16.436.714,46  التدفق النقدي الصافي من جالنشطة التشغيلية

 1 1  التدفق النقدي من ألانشطة جالستثمارية

 1 1  مدفوعات على اقتناء أصول مالية( -)

 1 1  مقبوضات على التنازل عن أصول مالية
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 1 1  ةالفوائد املقبوضة عن التوظيفات املالي

 1 1  أرباح مقبوضة

 1.088.380,26- 16.436.714.46 -  جالستثماريةالتدفق النقدي الصافي لألنشطة 

 / /  التدفق النقدي من ألانشطة التمويلية

 / /  أرباح وتوزيعات أخرى 

 536.913.579,11 126.327.137137  التحصيالت الناتجة من القروض

 616.350.178,88 97.000.000,000  تسديدات القروض والديون املماثلة( 1)

 ,79.436.599-22 29.327.137,37  التدفق النقدي الصافي لألنشطة التمويلية

 1 541.163,38-  أثر التغيرات في أسعار الصرف

 160.036.385,68 378.748.518,65  للنقد أو النقد املعادلالتغير الصافي 

 62.756.312124 222.792.697,42  النقد أو النقد املعادل في بداية الفترة

 222.792.69742 601.541.216,07  النقد أو النقد املعادل في نهاية الفترة

 160.036.385,68 378.748.518,65  التغير الصافي للنقد أو النقد املعادل

 

 | Amidorوثائق مؤسسة : املصدر

 

جدول يوضح مدد استحقاق ذمم املؤسسة وديونها ، حيث يتم التمييز بين البنود التي تكون مدة 

سنوات وتلك التي تكون مدة  5أقل من السنة والبنود التي تكون مدة استحقاقها بين سنة و استحقاقها

سنوات ، وتشكل هذه املعلومات قاعدة يتم على أساسها التنبؤ بالتدفقات النقدية  5استحقاقها أكبر من 

 :هذا الجدول موضح فيما يلي. املستقبلية ومن ثم تقييم املؤسسة بشكل صحيح

 

 

 

 

 

 

 



  ومساهمته في تحقيق جودة المعلومات المالية Amidorتطبيق النظام المحاسبي المالي في مؤسسة                        لثالفصل الثا

 

 67 

 ,210/ 02/  00جدول استحقاقات عناصر الذمم والديون في:  ,1-10رقم  جدول 

 

 

 Arridorوثائق مؤسسة : املصدر 

 :جدول يضم معلومات حول توقعات التدفقات النقدية للسنة الالحقة وهو موضح كمايلي

 2102التدفقات النقدية لسنة :  12-10جدول رقم 

 البنود

 

تذكير بتدفقات 

 2104سنة 

تذكير بتدفقات 

 2105سنة 

تذكير 

بتدفقات 

 ,210سنة 

 تذكير بتدفقات سنة

2102 

 222.792 62.756 الرصيد جالفتتاحي

 

222.792 

 

601.541 

مقبوضات تخص رقم ألاعمال 

 تحصيل الذمم

005.020 

482.198 

657.309 

466.776 

000,.122 

404.020 

1733.283 

415.698 

 5أكثر من  سنوات 5من سنة إلى  أقل من سنة البنود

 سنوات

 املجموع

 

     الذمم

 477.231.462,35   477.231.462,35 الزبائن

 18.193.089,65   18.193.089,65 ضرائب

    2.630.931,10 مدينون أخرون

 498.055.483,10   498.055.483,10 املجموع

     الديون 

 702.268.940,86  702.268.940,86  اقتراضات

  124.952.299.27   124.95.299.27 ديون أخرى 

 1.241,83 201.05   1.241,83 201.05 دون ر مو 

 86.668.397,85   86.668.397185 ضرائب

 1.114.940.879181  702.268.940,86 412.671.938,95 املجموع
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 مقبوضات أخرى  

 تسبيقات تجارية

 تحويل بنكي  

 مراجعة عموالت البنك

266.781 

| 0.000 187.971 

47.58  

623.288 

623.288 

1 

1 

000.220 

200.004 

04.200 

1 

1 

1 

1 

1 

 2148.981 2142.184 1747.373 1134.157 مجموع املقبوضات

 مصاريف

 مشتريات

 حيازة استثمارات

 واردات

 رسوم جمركية

 ضرائب ورسوم

 مصاريف مالية

 مصاريف عامة

 مدفوعات أخرى منها

109.809 85.18 

0.000 

199908 69.862 

21.318 

6.026 35.722 

244.88  

145.134 

302.287 

1 

442. 557 

27.872 170264 

63.756 

5.22 

21 

 

177.4  

387.52 

1 

511,158 

130.036  

21.459 

576. 74 

12. 52 

54,642  

177.2 

324.881 

1 

636.818 

 51.457  

1 

01.515 

52.02 

1 

 

    1408911   772.705 موع مدفوعات جالستغاللجم

 تسديد ديون خارجية

 تسديد مستحقات املوردين

 خارج املجموعة

داخل  تسديد مستحقات املوردين

 املجموعة

 تسديدات أخرى 

92.404 

20.202 

 

1 

 

37.78 

1 

1 

 

1 

 

1 

224323 

61,622 

 

9,882 

 

68.579 

1 

1 

 

1 

 

1 

 1 354,524 1 201.416 مجموع التسديدات

 871 378,749 438.118 10.036 املدفوعات -املقبوضات 

 0420.540 10.540, 1.00,, 222.202 نهاية السنةرصيد 
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 Amidorوثائق مؤسسة : املصدر

 توقعة والنتائج املحققةملتقديم معلومات مقارنة بين النتائج ا .0

لكي يستطيع مستعمل القوائم املالية تقييم توقعات وقراراته السابقة ينبغي أن يستطيع املقارنة بين 

ويقدم التقرير املالي . التنفيذ الفعلي والخطط املرسومة بغية تحديد جالنحرافات ومن ثم تعديل قراراته بناء عليها

قعة ألهم املجاميع املؤثرة على القرار والتي يمكن مقارنة بين ألارقام الفعلية وألارقام املتو  Arridorملؤسسة 

 :تلخيصها في الجدول التالي

 

 

 

 

 ,210مقارنة بين النتائج املتوقعة والفعلية لسنة :  10-10جدول رقم 

 توقعةملاالنتائج  

 

 نسبة تحقق التوقعات النتائج املحققة

 

 103,22% | 1796,03 1740,03 رقم ألاعمال

 97,51% 1696,65 1740,03 إلانتاج

 110,99% 594.5 535,64 القيمة املضافة

 131,59% 190,98 13 ,145 مصاريف العاملين

 105,69% 377,13 00.,05 الفائض إلاجمالي لالستغالل

 65,26% 209.26 320,65 النتيجة

 126,26% 510,77 404,53 املخزون إلاجمالي

 68,08% 466,37 685,08 حقوق على الزبائن

 91,02% 601.54 660,91 الخزينة

 

 Arridorوثائق مؤسسة : املصدر

 :وقد تم توضيح هذه املقارنة بالرسم البياني التالي 

 ,210مقارنة بين النتائج املتوقعة والفعلية لسنة :  12-10الشكل رقم 
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 Amidorوثائق مؤسسة : املصدر

 

 2102لسنة  Amidorسسة ؤ مل ةجدول حسابات النتائج التنبؤي:  10-10الجدول رقم 

 البنود

 

 تذکير

 

 املتوقعة النتيجة ,210سنة 

 2102السنة 

 

 النتيجة املتوقعة  

 ,210السنة 

 النتيجة املحققة  

 ,210السنة 

  0.000 4.50 1.111  48.530 مبيعات بضاعة

  0.000 2.25 1.111 43.790 بضاعة مستهلكة

 1.111 1.83 11 4.74 إلاجمالي الهامش

 1933.240 1702.640 1600.030 001.,2, مبيعات منتجات تامة ووسيطة

 1.111 1.111 1.111 1.111 مبيعات أشغال

مبيعات الدراسات والخدمات ألاخرى 

 املقدمة

014.221 041.111 00.001 04,.211 

 1.111 1.111 1.111 1.111 مبيعات أخرى 

 2079.940 10.,020 0241.101 020.010 رقم ألاعمال من بينه

 021041 ,04.,04 55.041 1.111 رقم ألاعمال داخل املجموعة

0 

200 

400 

600 

800 

1000 

1200 

1400 

1600 

1800 

2000 

القيمة  النتائج رقم األعمال
 المضافة 

مصاريف 
 العاملين 

الفائض 
اإلجمالي 
 لالستغالل

المخزون  النتيجة
 اإلجمالي 

حقوق على 
 الزبائن

 الخزينة

 النتائج المحققة النتائج المتوقعة
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 -20.202 00.00- 1.111 00.541 إنتاج مخزن 

 1.111 1.111 1.111 1.111 إنتاج استثمارات

 1.111 1.111 1.111 ,0.02 إعانات جالستغالل

 2151.050 5,.,0,0 0241.101 051.224 إنتاج الفترة

 11,.0022 0,0.501 0100.001 420.025 مواد أولية مستهلكة

 01,.50 002.5,1 02.111 00.205 مشتريات الدراسات والخدمات املقدمة

 0400.505 0012.050 0214.001 502.501 استهالك الدورة

 40,.,55 504.512 41,.505 000.004 القيمة املضافة

 022.211 001.020 045.001 042.545 مصاريف العاملين

 20.040 004.,2 01,.00 0.000 ورسومضرائب 

 051.205 002.022 001.,05 51,.,00 لالستغاللالفائض إلاجمالي 

 1.111 210.,0 22.111 01,., النواتج التشغيلية ألاخرى 

 4.511 22.102 04.401 2.400 املصاريف التشغيلية ألاخرى 

 05.111 050.052 001.,4 020.202 مخصصات املؤونات وإلاهتالكات

 1.111 2.252 1.111 404., استرجاع مؤونات سابقة

 001.205 201.000 022.401 21.544 النتيجة التشغيلية

 0.000 421.182 0.000 0.000 نواتج مالية

 0.000 209.265 1.708 9.162 مصاريف مالية 

 0.000 -1.627 1.708- -9.160 نتيجة مالية

 310.795 210.2,5 320.650 61.382 النتيجة العادية قبل الضريبة

 

 Amnidorوثائق مؤسسة : املصدر

 

 مدى توفر إلاجراءات املحققة لخاصية املوثوقية: املطلب الثالث 

لذلك من  يعتبر توفر نظام معلومات محاسبي سليم من أهم شروط توفير معلومات موثوق فيها ،

الضروري سن إجراءات معنية تمكن من إحكام رقابة دائمة على العمل املحاسبي في مختلف مراحل إنتاج 

  Amidorاملعلومة املالية ، في هذا إلاطار نجد إلاجراءات التالية على مستوى مؤسسة 
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 تدعيم القوائم املالية برأي مدقق حسابات مستقل. 0 

بتقرير مدقق الحسابات حيث يتضمن رأيه الفني املحايد حول  Amidorترفق القوائم املالية ملؤسسة 

مدى عدالة القوائم ككل ، ومدى تمثيلها للمركز املالي للمؤسسة ونتائج أعمالها من ربح وخسارة وتدفقاتها في فترة 

 زمنية محددة

 ,210-2105-2104لسنوات  Amidorوقد قام مدقق الحسابات بفحص القوائم املالية ملؤسسة 

على التقنيات ألاكثر مالئمة من وجهة نظره مع التقيد باملعايير املتعارف عليها والتي تنظم مهنة التدقيق  دباالعتما

 في الجزائر، وذلك من أجل التأكد بدرجة معقولة بأن القوائم املالية ال تحتوي على أي أخطاء أو نقائص مؤثرة

املستندات املؤيدة ملختلف املعلومات الظاهرة في القوائم املالية ، باإلضافة  وقد قام التدقيق على فحص

إلى تقييم املبادئ املحاسبية والتقديرات الشخصية املستعملة في إعداد القوائم املالية وكذا طريق عرض هذه 

 القوائم

- 2105-2104-لسنوات  Arridorوقد توصل املدقق الخارجي من خالل فحص القوائم املالية ملؤسسة 

وصادقة وتعطي ( مطابقة للقوانين املعمول بها)إلى أن حسابات املؤسسة ، لكل سنة ، هي حسابات نظامية  ,210

صورة صحيحة عن نتائج أعمال املؤسسة ووضعيتها املالية وذمتها بما يتوافق مع املبادئ املحاسبية املقبولة 

 .عموما في الجزائر

 

 

 

 

 

 

 

 املثبتة ملختلف العمليات املسجلةتحديد املستندات . 2

إلجراءات صارمة خاصة فيما يتعلق بضرورة توفر  Amidorيخضع التسجيل املحاسبي في مؤسسة 

وتختلف الوثائق . الوثائق الثبوتية ومطابقتها مع القوانين املعمول بها في الجزائر والقوانين الداخلية للمؤسسة

الثبوتية املطلوبة تبعا الختالف نوع العملية املراد تسجيلها، من خالل إجراء مقابالت شخصية مع معدي القوائم 

 :يمكن مالحظة مايلي  Amidorلية ملؤسسة املا

 : بالنسبة لتسجيل عمليات الشراء يجب توفر املستندات التالية . 0.  2 

 نسخة من سند الطلب ، جالتفاقية أو العقد -

 نسخة من طلب جالستثمار بالنسبة لالستثمارات؛ - 
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 نسخة من سند جالستالم -

 نسخة من الفاتورة  -

 نسخة من سند الدخول  -

 نسخة من محضر جالستالم بالنسبة لالستثمارات -

وعلى معدي . نسخة من ألاعمال املنجزة موقع عليها من املؤسسة ومقدم الخدمة بالنسبة للخدمات -

 :القوائم املالية قبل التسجيل املحاسبي 

 التحقق الصارم والحذر من الوثائق واملستندات املثبتة للعملية  -

 service fait bon a recu conforme1واتير تحمل تأشيرات الرقابة الداخلية مثلالتأكد من أن نسخ الف -

payer 

 التاكد من أن الفواتير تستجيب املتطلبات القانون التجاري الجزائري  -

التأكد من تطابق الوثائق الثبوتية ، مثال تطابق الفاتورة مع سند طلب وجالستالم من حيث الكمية  -

 واملبلغ 

 :بالنسبة لتسجيل عمليات البيع يجب توفر املستندات التالية . 2.2

 فاتورة تجارية؛ - 

 سند الطلبية : سند التسليم  - 

 في نهاية كل شهر يستلم معدو القوائم املالية الوثائق املبررة: ، بالنسبة التسجيل حركات املخزون 2.0

 :تتمثل في لحركات املخزون من مختلف مخازن املؤسسة ، هذه الوثائق 

  بالنسبة الدخول املشتريات للمخازن 

  سند الدخول؛ -

 للمدخالت الخاصة بالشهر املعني  قائمة -

  بالنسبة لخروج املشتريات من املخازن 

 

 

 

 

 

 سند الخروج  -
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 . للمخرجات الخاصة بالشهر املعنيقائمة  -

  بالنسبة لتحويل املشتريات من مخزن ألخر 

 بالنسبة إلعادة املشتريات للمخازن  :سند التحويل  -

 :يتم تحرير شيكات من أجل العمليات التالية: بالنسبة لتسجيل عملية الدفع: سند إلاعادة  -

 تسديد ثمن أو مواد أولية؛  -

 تسديد ثمن إلاستثمارات املقتناة؛  -

 تسديد ثمن خدمة مقدمة للمؤسسة -

 . تسديد الضرائب والرسوم وجالشتراكات جالجتماعية املختلفة -

 :ومن أجل تسجيل عملية الدفع يجب توفر الوثائق التالية

 نسخة من سند الطلب ، العقد أو جالتفاقية  -

 طلب شراء إلاستثمار بالنسبة القتناء جالستثمارات؛  -

 الفاتورة ألاصلية  -

 سند جالستالم  -

 نسخة من سند الدخول؛  -

 محضر جالستالم ألاصلي بالنسبة لالستثمارات؛  -

 وثيقة أصلية توضح ألاعمال املنجزة أو الخدمات املقدمة وتحمل توقيع مورد الخدمة واملؤسسة -

 بالنسبة للخدمات

ثائق وقبل التسجيل املحاسبي لعملية الدفع يجب على معدي القوائم املالية أن يتأكدوا من صحة الو 

حيث يجب أن تحتوي على املعلومات الضرورية وفق ما ينص عليه  الفاتورة،املكونة مللف الدفع وخصوصا 

، كما يجب أن .....( اسم الشركة ومقرها جالجتماعي ، رقم التجاري ، رقم التعريف إلاحصائي )القانون التجاري 

من أجل الخدمات باإلضافة  ( service fait) ومن أجل البضائع وجالستثمارات  (( recu conferme تحمل عبارة 

 (du.. Paye par cheque n. )..وكل فاتورة مدفوعة يجب أن تحمل عبارة  bon a payer ) )العبارة 

 توفير بعض إجراءات الحوكمة. 0

بغرض تحسين إجراءات الحوكمة  2100إعادة هيكلة بداية من سنة  Arridorلقد شهدت مؤسسة 

مستواها ، حيث تتمحور هذه إلاجراءات حول عدة هياكل تلعب دورا حيويا في إضفاء الشفافية على املطبقة على 

 :من أهمها/ القوائم املالية 
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جمعية  Amnidorعلى غرار جميع املؤسسات ذات ألاسهم لدى مؤسسة : الجمعية العامة  .0.0

ثل أعلى هيئة إلاتخاذ القرارات تجتمع على ألاقل مرة في السنة في صيغتها العادية ، وتم عامة

املعلومة املالية ،  حول مستقبل املؤسسة، وتلعب من خالل ذلك دورا مهما في ضمان جودة جالستراتيجية

 :حيث تعتمد عليها في اتخاذ الكثير من هذه القرارات، ومن أبرز املهام املنوطة بها

 املصادقة على البرامج العامة لألنشطة؛  -

 : السنوية واملعلومات الواردة في القوائم املاليةفحص الحسابات  -

 تخصيص نتيجة الدورة  -

 تعيين مدقق الحسابات  -

 ألاخذ بعين جالعتبار مالحظات مدفق الحسابات  -

 تقرير الجزء املتغير من رواتب إلاطارات العليا؛  -

 للعمال  جالستثنائيةتقرير املنح  -تقرير أتعاب مدفق الحسابات؛  -

 إلاشهار القانوني -

 وهي هيئة جماعية للتسيير تجتمع على ألاقل أربع مرات في السنة ، تقوم بمراقبة: مجلس إلادارة . 0.  2

،  CMANDERخصوصا فيما يتعلق حاليا بعقد الشراكة املبرم مع  Arridorألانشطة على مستوى مؤسسة 

رئاسة املدير العام ملؤسسة  مجلس إلادارة تحت وينعقد. وذلك في ظل احترام القوانين وألانظمة املعمول بها

Amidor  من أجل فحص واملصادقة على: 

 :مشاريع أنشطة املؤسسة خالل الفترة الالحقة  - 

 امليزانية التقديرية  -

 القوائم املالية املعدة؛ -

 مشاريع عقود الشراكة؛ -

 التنظيم العام والقانون الداخلي للمؤسسة - 

 خلية للمراجعة الداخلية وهي Amidorيضم الهيكل التنظيمي ملؤسسة : الداخلية  خلية املراجعة 0.0 

تابعة مباشرة للمدير العام حيث تقوم بإعداد برنامج سنوي لعمليات املراجعة ، يتضمن أهم العمليات التي 

، ويشرع في العمل سوف تتم مراجعتها ، والتواريخ التي يجب أن تنفذ فيها هذه املراجعة ، واملصلحة املعنية بها

كما توجد هناك تكليفات أو مهام استثنائية يتم تنفيذها بطلب . به بعد املصادقة عليه من طرف املدير العام

من املدير العام وذلك في حالة اكتشاف عمليات وقع عليها لبس أو ظهرت فيها بعض ألاخطاء وجالنحرافات سواء 

 اد تقرير حول املهمةكانت كبيرة أو بسيطة ، وفي النهاية يتم إعد
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 الخالصة الفصل

 

 Amidorعلى غرار جميع املؤسسات في الجزائر بدأت مؤسسة إلانتاجية للنشوات ومحسن الخيارة 

بتطبيق النظام املحاسبي املالي بداية نشاطها إنتاجي ومن خالل هذا الفصل تم التعرض لتجربة املؤسسة في 

رفة مدى ها املالية ملعير قار ت، حيث تم تشخيص  ,210إلى  2104ن تطبيق هذا النظام خالل الفترة املمتدة م

ومن ثم إنتاج وتقديم معلومات مالية عالية  ة للخصائص النوعية للمعلومات املالية ،ققتوفيرها لإلجراءات املح

تتوفر على بعض إلاجراءات التي من شانها تحقيق  Amidorالجودة، وقد خلصت هذه الدراسة إلى أن مؤسسة 

 :الخصائص النوعية للمعلومات املالية وهي 

 بشكل القوائم املالية املنصوص عليه في النظام املحاسبي املالي؛  جاللتزام -

 إلالتزام بمحتوى القوائم املالية املنصوص عليه في النظام املحاسبي املالي  -

 يخ املحدد في النصوص القانونية جاهزية التقارير املالية فور حلول التار  -

 تدفقات النقدية الحالية واملستقبلية لتقديم معلومات حول ا -

 تدعيم القوائم املالية برأي مدقق حسابات مستقل  -

 املستندات املثبتة ملختلف العمليات املسجلة بدقة تحديد -

 الطرق املحاسبية من فترى ألاخرى ثبات  - 

 تقديم معلومات مقارنة بشكل وصفي أو عددي في املالحق -

 

 


