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 وعرفان شكر

 للذي والفضل العظيم، العرش رب هو إال إله ال األحد الواحد هلل الحمد

 وله يرض ى، حتى الحمد له أحد، ينس ى ولم ورزق  عمد، بال السموات خلق

 الرض ى؛د بع الحمد وله رض ي إذا الحمد

 كثيرا؛ تفضيال ورزق  خلق ممن كثير على فضلني الذي هللا أشكر

 أن هللا من أرجوا والذي تخرجي مذكرة على املشرف األستاذ بالشكر وأخص

 والحق الالزمة بالنصائح ومدي معي وقوفه على جزاءال خير عني يجازيه

 الكثيرة انشغاالته رغم علي يبخل لم أنه يقال

  لكرام ا األساتذة وخاصة وبعيد أ قريب من العون  يد لي قدم من كل إلى

 باملحاسبة املكلف منهم وخاصة نفطال مؤسسة موظفي كل إلى باإلضافة

 .واالحترام التقدير كل له أكن الذي الطيب نساناال

 العمالملتواضع هذا إنجاز في شارك أو وجه أو عمل أو ساهم من جميع وإلى

 .التجارة التسيير، االقتصادية، العلوم كلية أساتذة ننس ى ال كما

.األوفياء دفعتي طلبة جميع وإلى



 

  

 االهداء

 الرض ى؛ بعد الحمد ولك رضيت إذا الحمد ولك ترض ى حتى الحمد لك اللهم 

 القلوب؛ وجالء وشفائها األبدان وعاقبة اإليمان نور  قلبي ونور  سيدي على وسلم صل اللهم

 .وسلم عليه هللا صلى املصطفى كثيرا  تسليما وسلم صحبه وعلى ونقائها

 عليها؛ الثناء ينتهي ولم القلم جف             خصالها ذكرت إذا التي املراة إلى

 إسعادي؛ ألجل طواال وعانت                       الصعاب تحملت التي املرأة إلى

 للعمر مآسينا وحملت ألفراحنا ففرحت أولوياتها، أولى يعتلي ذهبيا تاجا مني جعلت من إلى

 كله

 أوازرنا ثقل يوما تشتكي ولم

 " احسانا بوالديه اإلنسان ووصينا " حقها في وتعالى سبحانه هللا قال من إلى

 قدما وتدفعني بالدعاء تمدني كانت أحد نورها يضاهي ال كالشمس دوما كانت التي أمي إلى

 عنها، ش يء كل تكتب أن تستطع لم مذكرتي صفحات حتى بجنبي والزالت كانت بوصاياها،

 .لها مطيعا دائما ويجعلني عمرها في هللا يطيل أن الليل والصباح لها وأدعو

 إلسعادي؛ وقاس ى عانى من إلى الدنيا متاهات في به أسير الذي النور  إلى

 به أحتمي أمان، درع وكان والحنان بالعطف وشملني واألخالق الفضيلة على رباني الذي إلى

 نائبات من

 .الغالي أبي إلى بالحرمان، أحس ال حتى الحياة أعباء وتحمل الزمان،

 .لي إحسانهما من ذرة لرد هللا ووفقني مكروه كل من لي وحفظهما عمرهما في هللا أطال

 هللا؛ حفظهما أخي وكذلك ،العزيزة أختي إلى

 الخير كل لهم أتمنى الذين أخواتي إلى  منهم أذكر أصدقائي جميع إلى

 التقدير كل لهم أكن الذين األساتذة كل كذلك مذكرتي، على املشرف األستاذ إلى

األعزاء. األساتذة باقي واالحترام، والى



 

- 1 - 

 

 املقدمة:

 ونظرا البرامبصفة خاصة،  الجزائري  واالقتصادقتصاد العاملي بصفة عامة االمع التطورات التي يشهدها  

ديل إلى املنظمة العاملية للتجارة، كان لزاما عليها تع لالنضماموروبي واستعدادها ال تحاد االمع ا الجزائر اتفاقيات شراكة

ادل البالغ على وظيفة تب األمر األثروتطوير نظامها املحاسبي واملالي ليتماش ى مع املعايير املحاسبية الدولية، وكان لهذا 

ون بمثابة مقياس فصاح عنها ومن هنا برزت الحاجة إلى ضرورة وجود معايير محاسبية دولية تكاال املعلومات وكيفية 

موحدة للقوائم املالية على املستوى العاملي، وهذا من اجل الوصول على أكبر  قراءةتهدف إعطاء  االقتصاديللسلوك 

قدر ممكن من الشفافية واملصداقية في إعداد وعرض القوائم املالية بالطريقة التي تكفل لهذه الجهات الحصول على 

، من ثم أصبح من الضروري أن تعد وتعرض القوائم املالية داخل القرارية على اتخاذ املعلومات التي تساعدهم في النها

املؤسسة وفق ما جاء به النظام املحاسبي املالي الجديد لتلبي مختلف حاجات مستخدمي املعلومات املالية، حيث كان 

تعطي معلومات  تيالنتائج فهي العلى قائمتي امليزانية وجدول حسابات  االفصاحاملخطط املحاسبي الوطني يركز على 

القرار؛ أما النظام املحاسبي املالي الجديد فقد قدم قوائم مالية معبرة عن الواقع الحقيقي للمؤسسة  الصحابكافية 

 ،إلى نشر قوائم جديدة أخرى  االمرعند هذا املستوى بل تعدى  التعاكسا بذلك الوضعية املالية لها، ولم تتوقف التعدي

ز من وجودها تحليل الوضعية املالية للمؤسسة، لعل أبرزها قائمة التدفقات النقدية و قائمة التغير في الغرض البار 

في دراستنا إحدى املؤسسات الجزائرية التي تعتمد في إعداد قوائمها املالية على النظام  االعتمادحقوق امللكية، وسيتم 

 .املحاسبي املالي الجديد وهي مؤسسة نفطال

 الرئيسية  االشكالية

إلى أي مدى ساهم النظام املحاسبي املالي الجديد في تحسين عملية تحليل القوائم املالية باملؤسسات االقتصادية 

 الجزائرية؟

 ت الفرعية ال التساؤ  

 بكل جوانب املوضوع تم طرح التساؤالت الفرعية اآلتية ولإلحاطة

 ما هي مبررات التوحيد املحاسبي في الجزائر؟ 

  الصعوبات التي تواجه املؤسسات الجزائرية في تطبيق املعايير املحاسبية الدولية؟ما هي 

 كيف يساهم تأثير املعايير املحاسبية الدولية على تحسين الخصائص النوعية للقوائم املالية؟ 

  : الفرعية الفرضيات

 :اآلتية الفرضيات على سنعتمد السابقة التساؤالت على أولية كإجابة

 رهنة؛ ا ال االقتصادية الظروف ملتطلبات يستجيب يعد لم الوطني املحاسبي املخطط 

 الجديد؛ املالي املحاسبي النظام إلى الوطني املحاسبي املخطط من االنتقال في مرحلية صعوبة هناك 

 املالية للقوائم النوعية الخصائص تطوير في تساهم دولية معايير على مبنيا املالي املحاسبي النظام. 

  البحث أهمية

ائر املحاسبية األنظمة في الحاصلة التغييرات في املتمثل املوضوع أهمية من البحث أهمية تنبع  تبنيها بعد وهذا بالجز

 هذه تحليل في حديثة وطرق  أساليب واعطاء املالية القوائم رءة ا ق يسهل الذي الجديد املالي املحاسبي النظام فكرة

 تحليل كيفية على املبحث هذا في التعرف أردنا ولهذا املالي، املحلل مقدمتهم وفي املستخدمين مختلف تهم والتي القوائم
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 للمؤسسة املالي الوضع لتقييم وذلك املالية والنسب املالي التوازن  مؤشرات مختلف باستخدام املالية القوائم

 .االقتصادية

 البحث أهداف

 :يلي فيما البحث أهداف تكمن

 الوطني؛ املحاسبي املخطط نقائص  إبراز 

 الجديد؛ املالي املحاسبي النظام ظل في املالية القوائم تحليل كيفية 

 املالي املحاسبي النظام بها جاء التي نفطال مؤسسة طرف من اعتمادها تم التي املالية القوائم أهم عرض 

 .الدولية املحاسبية املعايير تبني أحدثها التي التغيرات ابراز قصد الجديد

افع  املوضوع اختيار دو

 " الجديد املالي املحاسبي النظام وفق املالية القوائم تحليل " املوضوع اختيار مبررات تتمثل

افع ذاتية  دو

 املوضوع؛ دراسة في الشخصية الرغبة 

  امليدان؛ هذا في الشديدة والرغبة املحاسبة ملجال الشخص ي امليول 

 املالية تخصص مع مالئمته. 

افع   موضوعية دو

 ؛الدولية املحاسبية املعايير موضوع حداثة 

 ؛الجديد املالي املحاسبي النظام تطبيق حداثة 

 العالم مستوى  على الدولية املحاسبية للمعايير الكبيرة األهمية. 

 البحث منهج

 جوانب كل في التحليلي الوصفي املنهج على االعتماد تم عليها الحصول  املراد واملعلومات الدراسة طبيعة من انطالقا 

 .البحث

  البحث خطة

 :كاألتي فصول  ثالث إلى اإلشكالية حدود وفي السابقة، املوضوعة والفرضيات األهداف على بناءا

 فيه وسنتناول  املالية القوائم وعرض الدولية املحاسبية املعايير إلى خالله من التعرف سيتم :األول  الفصل 

 وفق املالية القوائم عرض تم األخير وفي الدولية، املحاسبية املعايير ماهية على اشتمل وكذلك املحاسبة، ماهية

 .الجديد املالي املحاسبي النظام

 سيتم حيث الجديد، املالي املحاسبي النظام على باالعتماد املالية القوائم تحليل فيه سنتناول  :الثاني الفصل 

 وفي الجديد، املالي املحاسبي النظام ماهية إلى باإلضافة الوطني، املحاسبي املخطط وتحليل دراسة إلى التطرق 

 .الجديد املالي املحاسبي النظام على باالعتماد املالية القوائم تحليل األخير

 من كل فيه وسنتناول NAFTALالدراسة  محل املؤسسة على الضوء إلقاء الفصل هذا في سيتم أخيرا  :الثالث الفصل 

 القوائم عرض وكذلك البواقي أمGPL  وحدة نفطال مؤسسة تقديم وتحديدا املحروقات قطاع في العاملة املؤسسات

 .NAFTAL مؤسسة املالية القوائم تحليل أيضا وكذا NAFTAL ملؤسسة املالية
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  السابقة الدراسات 

 بلغيث بن مداني 

 مقدمة أطروحة ،الجزائر حالة في بالتطبيق الدولية التوحيد أعمال ظل في للمؤسسات املحاسبي النظام إصالح أهمية

 سنة ،الجزائر جامعة التسيير، وعلوم االقتصادية العلوم كلية االقتصادية، العلوم في دكتوراة شهادة لنيل

 أهداف املحاسبي التوحيد مسار في البحث خالل من ي، الجزائر املحاسبي اإلصالح موضوع األطروحة هذه عالجت2004

 وأظهرت االقتصادي، اإلصالح تيجية استرا في املحاسبي اإلصالح مكانة العوملة، من وموقفها املحاسبي التوحيد هيئات

 في للمؤسسة املحاسبي النظام إصالح أهمية الدراسة نتائج

 .االقتصادي االنفتاح سياسات مع ليتماش ى الجزائر

 الدينوري محمد ساملي 

 شةهادة نيةل متطلبةات ضةمن تةدخل مةذكرة الدوليةة، املحاسةبة معةايير الجزائةر اعتمةاد ظةل فةي النقديةة التةدفقات قائمةة

 الحةاج العقيةد جامعةة والتجةارة، التسةيير وعلةوم االقتصةادية العلوم كلية محاسبة، تخصص التسيير علوم في املاجستير

 املحاسةبة تطةور مراحةل   ملختلةف وتعةرض املاليةة للمحاسةبة نظةري  مةدخل إلةى الباحةث تطةرق  2009 سةنة باتنةة، لخضةر

 حةاول  كمةا النقديةة التةدفقات قةوائم معةايير علةى بةالتركيز املعةايير وأهةم وتطورهةا وهيئاتهةا الدوليةة املحاسةبة معةايير ونشةأة

 الجزائريةة للمؤسسةة يمكةن انةه الباحةث اسةتنتج النسةب، باسةتخدام والتحليةل الدراسةة محةل املؤسسةة علةى تطبيقهةا

 أن إال أهميةة، مةن لهةا ملةا الدوليةة املحاسةبة ملعةايير وفقةا النسةب باسةتخدام وتحليلهةا النقدية التدفقات بقائمة االستعانة

 .املالية لألوراق بورصة وجود يستوجب املعيار هذا تطبيق
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 :تمهيد

 فةةي املتمثةةل املحاسةةبي اإلطةةار إلصةةالح فةةر  هنةةاك أصةةبحت العوملةةة، علةةى االقتصةةاد الجزائةةري  انفتةةاح ظةةل فةةي

 جوانبةةه كةةل مسةةت عديةةدة نقةةائص مةةن يعةةاني الةةذي ،1975 سةةنة منةةذ بةةه املعمةةول  الةةوطني املحاسةةبي املخطةةط

 وتصةةةنيف التقيةةةيم بقواعةةةدمةةةرورا و  املقدمةةةة، املاليةةةة القةةةوائم عليهةةةا تقةةةوم التةةةي العامةةةة املبةةةاد  مةةةن ابتةةةدء

 مةةةع متالئمةةةا لجعلةةةه الةةةوطني املحاسةةةبي املخطةةةط بتغييةةةر التعجيةةةل الضةةةروري  مةةةن أصةةةبح لةةةذلك الحسةةةابات،

 النظةةام مشةةروع خةةالل مةةن وهةةذا والةةدولي، الةةوطني املسةةتوى  علةةى املحاسةةبية املعلومةةات مسةةتعملي احتياجةةات

 صةةورة تعطينةةا التةةي ؛ IFRS/IAS الدوليةة املاليةةة والتقةةارير املحاسةةبية املعةايير مةةع املتوافةةق الجديةةد املةالي املحاسةبي

 سةةوف الجديةةد املةةالي املحاسةةبي النظةةام علةةى واضةةحة صةةورة وإلعطةةاء للمؤسسةةة، املاليةةة الوضةةعية علةةى شةةاملة

 :يلي ما إلى الفصل هذا في نتطرق 

 املحاسبة؛ ماهية :األول  املبحث 

 الدولية؛ املحاسبية املعايير :الثاني املبحث 

 .الجديد املحاسبي املالي النظام وفق املالية القوائم عرض :الثالث املبحث
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 املحاسبة ماهية :األول  املبحث

 مةةن الكثيةةر عليهةةا تعاقبةةت حيةةث األخةةرى، واالجتماعيةةة االقتصةةادية العلةةوم كبقيةةة وتطةةورت املحاسةةبة نشةةأت لقةةد

 عةةون  أو مسةةير كةةل علةةى تقتضةة ي حتميةةة ضةةرورة فأصةةبحت أهميتهةةا، وبةةروز تطورهةةا فةةي سةةاهمت التةةي حضةةاراتال

 مةا إلةةى املبحةةث هةةذا فةةي سةةنتطرق  ذلةةك علةى وبنةاءا العلةةم، هةةذا بجوانةةب درايةةة علةةى يكةةون  أو باحةةث أو اقتصةادي

 :يلي

 املحاسبة؛ وتطور  نشأة 

 املحاسبة؛ مفهوم 

 املحاسبة ووظائف أهداف. 

 املحاسبة وتطور  نشأة :األول  املطلب

 أثبتةةت حيةةث .املةةيالد قبةةل سةةنة أالف  سةةتة مةةن أكثةةر منةةذ موجةةودة املحاسةةبة أن التاريخيةةة الدراسةةات بينةةت

 عةةام حةةوالي فةةي األشةةوريون  عهةةد إلةةى ترجةةع املاليةةة البيانةةات لتسةةجيل اإلنسةةان بهةةا قةةام محاولةةة أول  أن سةةاتاالدر 

 صةةورة فةةي رواتةةب مةةن لجنةةودهم يدفعونةةه كةةانوا مةةا تسةةجيل علةةى ملةةوكهم حةةر  حةةين وذلةةك .املةةيالد قبةةل 3000

 التشةرععي األسةاس تشةكل م.ق 1750 عةام سةائدة كانةت التةي حمةو رابةي شةرععة أن كمةا  .كريمةة أو أحجةار ماشةية

 البةةابليون  أن اومنهةة املةةواد بعةة  تضةةمنت قةةد كانةةت إذ البابليةةة، الحضةةارة مراحةةل  خةةالل الحيةةاة لكافةةة جوانةةب

ةةةانوا يحتفظةةةةون  بسةةةةجالت  احتفظةةةةوا) الفرعونيةةةةة الحضةةةةارة(القةةةةدماء املصةةةةريون  وكةةةةذلك ،االلتزامةةةةات بسةةةةجل كة

عمليةةة  للتشةةم تعةةدتها بةةل فقةةط التسةةجيل عمليةةة علةةى مقتصةةرا يكةةن لةةم الفرعونيةةة الحضةةارة وفةةي محاسةةبية؛

وكةةل  مقاطعةةات مجموعةةة إلةةى البلةةد تقسةم كانةةت حيةةث البلةةد، داخةةل املقاطعةات مختلةةف بةةين مةا واملقارنةةة التحليةل

 بعمليةةة و عمومةةا باملحاسةةبةالفراعنةةة  اهتمةةام علةةى وللتأكيةةد 1 الحكومةةة مةةن منةةدوب عليهةةا يشةةرف مقاطعةةة

 فةةي و ،املاليةة األحةداث و املعةةامالت جميةةع بتسةةجيل يهةةتم أن الكاتةب مةةن يطلةةب كةةان خصوصةةا الرقابةةة و التةدقيق

 و النةةاس عمةةوم علةةى عةةام اجتمةةاع فةةي مرتفةةع بصةةوت يقةةرأ أن تقريةةر علةةى تقةةديم يتطلةةب زراعةةي موسةةم كةةل نهايةةة

 تمثةةل هةةذه و السةجالت و الةةدفاتر فةةي املثبةةت املحاسةةبي العمةل علةةى صةةحةللوقةةوف  مستشةاريه و الحةةاكم بحضةور 

 .يستمع تعني التي و ةالالتيني الكلمة أصل من audit تعنى التي و التدقيق لعملية الحقيقية البدايات

 و للتبةةادل كوسةةيلة النقةةود ظهةةور  ،اإلغريقيةةة الحضةةارة  محاسةةبية بسةةجالت الرومةةان و اإلغريةةق احةةتف  كةةذلك و

 املسةةلمين عنةةد املحاسةةبية الةةدفاتر اسةةتخدام تةةم وقةةد .م.ق السةةادس القةةرن  فةةي ذلةةك و املحاسةةبي للقيةةاس أسةةاس

 والةةةدفاتر املحاسةةةبة بتطةةةوير اهتمةةةت أنهةةةا فةةةي ،(مةةةيالدي845 - 750-ه 232 -ه132)الدولةةةة العباسةةية تميةةزت و

 :الدفاتر هذه ومن .محاسبيا عشرا دفترا اثني العباسية استخدمت الخالفة حيث املحاسبية

 النفقات؛ ديوان في يمسك كان:النفقات دفتر .1

 اإليرادات   دفتر .2

  .املصادرة األموال دفتر .3

مدينةة  فةي م1494 عةام حةي فةي )باتشةيلو لوقةا( يةدعى إيطةالي كةاهن علةى إال ومبادئةه قواعةده لةه علمةا املحاسةبة تصةبح ولةم

 ،وتلخيصةها وتبويبهةا املاليةة العمليةات تسةجيل طريقةة فيةه وتنةاول  العلميةة املحاسةبة أسةاس الكتةاب هةذا فةي وضةع البندقية

 فةي  (باتشةيلو لوقةا(  العةالم قةام وكةذلك املةزدوج، القيةد لنظريةة طبقةا للمشةروع املةالي املركةز وبيةان ،نتائجهةا واسةتخراج 

                                                           
 13،  :2009خليل محمد الرفاعي، أساسيات املحاسبة املالية، مكتبة املجتمع العربي، األردن، 1
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 بكتة قةرن  نصةف بحةوالي ذلةك وبعةد .ايطاليةا شةمال فةي م1581عةام  البندقيةة مدينةة فةي للمحاسةبة معهةد أول  تأسةيس

 1 الدفاتر مسك في آخر كتاب )كاسل أولد هيو (االنجليزي 

 املحاسبة مفهوم :الثاني املطلب

 توضح مفهوم التي التعاريف بع  نورد أن سنحاول  املحاسبة، بمفهوم املقصود ما لتوضيح تعاريف عدة وردت لقد

 الجمعيات بع  عن الصادرة التعاريف بع  وكذلك املحاسبة، مجال في والباحثين الكتاب بع  أورده الذي املحاسبة

 املحاسبة. في املتخصصة واملعاهد العلمية

 : 1 تعريف

 املحاسبة إن" :التالي بالشكل املحاسبة   AICPAالقانونيين للمحاسبين األمريكي للمعهد التابعة املصطلحات لجنة عرف

 األقل على هي التي وأحداث صفقات عن نقدي تعبير استخدام خالل من كبير بشكل وتلخيص وتصنيف تثبيت فن هي

 2 .''ذلك عن املترتبة النتائج وتفسير مالية سمة ذات جزئيا

 : 2 تعريف

 املاليةةة العمليةةات تحليةةل فةةي تسةةتعمل التةةي والقواعةةد واألسةةس املبةةاد  مةةن مجموعةةة يشةةمل علةةم هةةي املحاسةةبة''

 بحيةةث وتلخيصةةها العمليةةات هةةذه وتصةةنيف تبويةةب ثةةم لهةةا، مؤيةةدة مسةةتندات واقةةع مةةن وتسةةجيلها حةةدوثها، عنةةد

 اسةةتخراج ثةةةم ومةةن ،اإليةةرادات هةةةذه علةةى الحصةةول  وتكلفةةة إيراداتهةةا تحديةةد مةةن االقتصةةادية الوحةةةدة تمكةةن

 3"  الفترة هذه نهاية في املالي مركزها وبيان معينة، مالية فترة عن خسارة أو ربح من أعمالها نتيجة

 : 3 تعريف

 والتةةةي معينةةة ملنشةةأة أساسا،بالنسةةبة املاليةةةة الطبيعةةة ذات الكميةةة املعلومةةات تزويةةد وظيفتهةةا خةةدمي نشةةاط"

 وكاسةةتنتاج السةةابقة التعةةاريف خةةالل مةةن  4 ''القةةرارات اتخةةاذ فةةي العالقةةة لةةذوي  مفيةةدة تكةةون  أن منهةةا يقصةةد

 العمليةةات مختلةةف لتسةةجيل املتبعةةة والقواعةةد اإلجةةراءات  مجموعةةة هةةي املحاسةةبة " أن نقةةول  للمحاسةةبة عةةام

 معرفةةة وكةةذلك معينةةة زمنيةةة فتةةرة خةةالل املؤسسةةة نتيجةةة معرفةةة بهةةدف املؤسسةةة، بهةةا تقةةوم التةةي اليوميةةة املاليةة

 ."الفترة نفس في للمؤسسة املالية الوضعية

 املحاسبة ووظائف أهداف :الثالث املطلب

 املحاسبة أهداف :أوال

  :يلي فيما إجمالها يمكن متعددة أهداف للمحاسبة

 وبنةوك ومةوردين وزبةائن ومنتجةين مسةتثمرين مةن والخارجيةة الداخليةة الجهةات فةي االقتصةادية الوحةدة عالقةة تنظةيم -1

 وسليم؛ موضوعي أساس على بدقةتزامات االل وتحديد الديون  على باملحافظة وذلك وغيرها، والحكومة ضريبية ودوائر

 .االقتصادية للوحدات الحقيقي املالي املركز وبيان خسارة أو ربح من االقتصادي النشاط نتائج تحديد -2

 ترشةيد علةى والعمةل املشةروع داخةل والبشةرية واملاليةة املاديةة املةوارد اسةتخدام علةى داخلةي وضةبط رقابةة تحقيةق -3

 الوقت؛ واستغالل االستهالك

                                                           
 .14نفس املرجع السابق،    ،خليل محمد الرفاعي- 1

 81  :  ،2009 ،األردن ،عمان ،دار اليازوري العلمية للنشر ،النظرية املحاسبية ،أحمد رياحي- 2
  18   : ،2004 ،مصر ،الدار الجامعية للنشر ،املحاسبة الدولية والشركات املتعددة الجنسية ،أمين السيد أحمد لطفي- 3

 18  :  ،2010 ،الجزائر ،ديوان املطبوعات الجامعية ،املحاسبة املعمقة وفقا للنظام املحاسبي املالي الجديد واملعايير املحاسبية الدولية ،جمعة هوام - 4
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 السياسةات ورسةم ومتابعةة تخطةيط مةن وظائفهةا ملمارسةة لهةا الالزمةة البيانةات تقيةيم طريةق عةن اإلدارة كفةاءة رفةع  -4

 رشيدة؛ القرارات واإلجراءات بصورة واتخاذ

 1الشعب. رفاهية وتحقيق والعامة الخاصة االقتصادية الوحدات ممتلكات على املحافظة -5

 املحاسبة وظائف :ثانيا

 :أهمها من نذكر الوظائف من مجموعة للمحاسبة

 أجلة؛ أم نقدية أكانت سواء النقدية بقيمتها املالي األثر ذات التجارية العمليات جميع تسجيل .1

 حسابات؛ شكل على املسجلة العمليات تبويب .2

 وكشوفات. مالية قوائم شكل على واملبوبة املسجلة العمليات تلخيص .3

 خسارة. أو ربح من مالية لسنة املشروع عمل نتيجة استخراج  .4

 .التراجع أو مواطن التحسن وتحديد السابقة، بالسنوات ومقارنته املالي العام نهاية في للمشروع املالي املركز بيان .5

 . حقوق  من له وما "أصول "موجودات من املشروع لدى ما معرفة .6

 وما عليه من التزامات. "خصوم"مطلوبات من املشروع لدى ما معرفة .7

 علةى تكةون  ال بحيةث األربةاح، مةن أكبةر قةدر لتحقيةق عليهةا وإجةراء الدراسةة وإيراداتةه، املشةروع مصةروفات مراقبةة .8

 املشروع؛ حسب
 2املالئمة.  القرارات اتخاذ على وللمساعدة الدراسة، من ألغراض  ومقارنتها املالية القوائم عداد إ .9

 الدولية املحاسبة ملعايير النظري  اإلطار :الثاني املبحث

 الجغرافيةة الحةدود تالشة ي إلةى أدت التةي املحليةة االقتصةاديات علةى االقتصةادية والتكةتالت العوملةة لتةأثير نظةرا  

 على تساؤالت لإلجابة كافية املحلية املحاسبية األنظمة من عليها املتحصل املالية املعلومات تعد لم وبالتالي واالقتصادية،

 االسةتثمار تسةهيالت لجةذب وتقةديم باالنفتةاح مةن املزايةا املزيةد لكسةب السةعي إلةى دول  بمختلةف دفةع ممةا املسةتعملين،

 يمكةن ذلةك علةى وبنةاءا الدوليةة، واملعةايير محليةا بهةا املعمةول  املعةايير بينةة توافةق إليجةاد ماسةة الحاجةة وجعةل األجنبةي،

 3   :التالية العناصر إلى املبحث هذا خالل من التطرق 

 الدولية؛ املحاسبة معايير وتطور  نشأة 

 الدولي املحاسبي املعيار مفهوم 

 الدولية املحاسبية ملعايير املمثلة الهيئات . 

 الدولية املحاسبة معايير عن نبذة :األول  املطلب

 واالجتمةاعي، االقتصةادي التطةور  ملواكبةة االقتصةادية املاليةة املعلومةات وتنظةيم ملعالجةة كوسةيلة املحاسةبة ظهةرت لقةد

 الوصةول  مةن وتمكةن لألهةداف نظةري  إطةار ووضةع ملناقشةة األول  املحةرك هةي واالجتماعيةة االقتصةادية الحيةاة كانةت حيةث

 سةواء املنشةأة منها تعاني التي للمشاكل ناجحة حلول  إيجاد شأنه من فعال محاسبي نظام على باالعتماد األهداف هذه إلى

 وتةدارك الفاعليةة مةن للتأكةد املؤسسةة داخةل محاسةبي نظةام وجةود ضةرورة تبةرز هنةا ومةن التنظيميةة أو املاليةة الناحيةة

 بةين الةدولي التبادل و والتطور  التوسع مع وتجاوبا .املناسب الوقت في املناسبة التصحيحية باتخاذ اإلجراءات  االنحرافات

                                                           
  .151 :،2012مصطفى يوسف كافي وأخرون، مباد ء املحاسبة املالية، مكتبة املجتمع العربي، األردن،- 1
 .15 :،1999حمزة بشير أبو عاص ي، مبادىء املحاسبة، دار الفكر، األردن، - 2

 



 عايير املحاسبية الدولية وعرض القوائم املاليةامل                                                                                           األول الفصل 

 

- 8 - 

 

 إلةى تةدريجيا أدت الدوليةة، املحاسةبة ملهنةة دوليةة أسةس لوضةع واملحةاوالت الجهةود بعة  العالم،انطلقةت دول  مختلةف

  تةوفير أجةل ومةن الةدولي، املسةتوى  علةى املحاسةبية املبةاد  إلةى توحيةد تهةدف والتةي IAS الدوليةة باملحاسةبة يعةرف مةا نشةوء

 املهنيةة الرائةدة ففةي واملعاهةد الجمعيةات مختلةف بةين االتفاق تم املؤسسات، ملختلف املالية القوائم لقراءة واحدة قاعدة

 املعةةايير لجنةةة تأسةةيس ثةةم األمريكيةةة، املتحةةدة الواليةةات ايرلنةةدا، املتحةةدة، اململكةةة فرنسا،أملانيا،مكسةةيكو،هولندا،

 املحاسةبية، املعةايير ونشةر بإعةداد اللجنةة تقةوم أن ذلةك مةن الهةدف وكةان ،1973 جةوان 29 فةي (IASC) الدوليةة املحاسةبية

 املحاسةبية املعةايير لجنةة واعتبةرت (IFAS) املحاسةبي الةدولي االتحةاد وبةين بينهةا العالقةة وتعزيز والتقيد بها قبولها تدعم وأن

 .الدولية املحاسبة أصول  في البيانات باسمها تصدر التي األهلية املسؤولية ذات تشكيلها الهيئة بعد

 للمحاسةبين الةدولي اإلتحةاد فةي األعضةاء املهنيةة املحاسةبية املنظمةات مةن كةل اللجنةة عضةوية تسةلمت 1983 عةام منةذ

 143 تضةم اللجنةة أصةبحت9199 مةن وابتةدءا دولةة 85 مةن منظمةة 116 تضةم اللجنةة صةارت 1996 جةانفي مةن وابتةدءا

 الةدول  أو املنظمةات تلةك في الدولية املحاسبية املعايير استخدام شاع وقد محاسب، مليوني يمثلون  بلدان 104 من عضو

 1.اللجنة عضوية إلى تنظم لم التي

 عةن ملمثلةين شةامال الهيئةة لعضةوية التعيةين يكةون  أن تقضة ي سياسةة علةى الدوليةة املحاسبة معايير لجنة وتعتمد 

 أربعةة عةن عةددهم يزيةد ال ممثلةين أيضةا املجلةس يضةم أن علةى اللجنةة دسةتور  يةنص كمةا األقةل، علةى ناميةة بلةدان ثالثةة

 الدوليةة  التنسةيق لجنةة أصةبحت بالتقةارير ملالية،وقةد اهتمةام لهةا وإنمةا مهنيةة، محاسةبية هيئةات ليسةت دولية مؤسسات

 توصةلت 1983 عةام وفةي .6198 ينةاير 1 مةن را اعتبةا املجلةس فةي املحاسبية غير املؤسسات أول  املاليين املحللين كجمعيات

 يةتم أن بالةذكر الجةدير من ،IFAC للمحاسبين الدولي اإلتحاد مع مشتركة عمل إتفاقية إلى الدولية املحاسبة معايير لجنة

 ذلةك فةي بمةا العةالم فةي املحاسةبة وتطةوير تنميةة بهةدف 1977 عةام بأملانيةا ميةوني  بمدينةة إنشةائه علةى رسةميا التصةويت

 بةين املبرمةة االتفاقيةة علةى وبنةاءا .العةالم دول  فبمختلةف املطبقةة املحاسةبة معةايير بةين التوفيةق تسةتهدف التةيالجهةود 

 الجوانةب تحكةم عامةة أطةر تطةوير إلةى راميةةلا الدوليةة الجهةود بتنسةيق يلتةزم للمحاسةبين الةدولي االتحةاد فةإن املنظمتةين

 2 .الالزمة اللجان بإنشاء وذلك والتعليمية واألخالقية الفنية

 الدولي املحاسبي املعيار تعريف :الثاني املطلب

 املقارنةات اجةراء العالم،أصةبج دول  مختلةف فةي الجنسةيات متعةددة الشةركات بةين التجاريةة املبةادالت تطةور  بفعةل 

 فةي املختلفةة وفروعهةا الشةركات أداء تقييم الصعب من وأصبح ر، ا عس ي ر ا أم وفروعها الشركات لهذه املالية القوائم بين

 والصةعوبات املشةاكل كةل االعتبةار بعةين تأخةذ الدوليةة، املحاسةبة معةايير إلةى الحاجةة ذلةك عةن ترتةب وقةد .الةدول  تلةك

 .الدول  طرف ومن الكبرى  الشركات طرف من رف ا باعت وتحظى

 وهةي املحاسةبي، والتقيةيم والقيةاس اإلفصةاح، مجةال فةي تسةتخدم محاسةبية قيةاس أدوات عةن تعبةر املحاسةبية فاملعةايير

 3  .املالية القوائم من واملستفيدة املستخدمة األطراف ملعظم عام بقبول  تحظى

 :خالل من املحاسبية للمعايير الحاجة وتظهر

سةةليمة  نتةةائج إلةةى الوصةةول  يمكةةن ال املحاسةبية املعةةايير للمؤسسةةة،فبدون  املاليةة األحةةداث وقيةةاس تحديةد .1

 املالية. لألحداث الصحيح املركز ودقيقة،وتعكس

                                                           
  .127 : ،2008شعيب شنوف، محاسبة املؤسسة طبقا للمعايير املحاسبية الدولية، املكتبة الجزائرية، الجزائر، - 1
 .10-9 :،2010أحمد محمد أبو شمالة، معايير املحاسبة الدولية واالبالغ املالي، مكتبة املجتمع الج ازئري، األردن،- 2
 48، :2000صرية ومشيالت التطبيق، جامعة عين الشمس، مصر،محمد محمود عبد ربه،املعايير املحاسبية امل- 3
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 إلةى عدم الوصول  إلى يؤدي سوف املحاسبية املعايير وغياب املالية، القوائم مستخدمي إلى القياس نتائج إيصال .2

 السليم. غير الواقع تعكس النتائج لتلك اإليصال عملية تكون  سوف بالتالي سليمة، قياس نتائج

 .1تنوع املعايير في إليها يشار قد التي الطرق  نم عدد يحدد املعيار بأن للقياس، ويالح  املناسبة الطريقة تحديد .3

 الدولية املحاسبة ملعايير املمثلة الهيئات :الثالث املطلب

 مسةاهمين مةن املاليةة القةوائم مسةتخدمي مةن املتزايةدة الضةغوطات عةن ناتجةة مةؤتمرات عةدة أسةفرت لقةد 

 اسةتهدفت منظمةات عةدة تشكيل عن حكومية وجمعيات دولية ومنظمات تجارية واتحادات ونقابات ودائنين ومستثمرين

 :املنظمات هذه وأهم املعايير، هذه لتطبيق الالزم املناخ وتهيئة الدولية املعايير وضع

  IASCالدولية املحاسبة معايير لجنة :أوال

 إعةداد لةدى واملؤسسةات الشةركات قبةل مةن اسةتخدامها يمكةن معةايير إعةداد إلةى تهةدف مسةتقلة منظمةة وهةي 

 في القائدة املحاسبية املنظمات بين اتفاق إثر 1973 عام في اللجنة هذه شكلت العالم،وقد أنحاء جميع في املالية القوائم

 .يكيةةاألمر  املتحةدة والواليةات وايرلنةدا املتحةدة واململكةة وهولنةدا واملكسيك واليابان وأملانيا وفرنسا وكندا أستراليا من كل

 IFAC للمحاسةبين الةدولي االتحاد في األعضاء املهنية املحاسبية املنظمات من كال اللجنة عضوية شملت 1983 عام ومنذ

 اللجنةة أصةبحت 1999 عةام مةن وابتةدءا دولةة 85 مةن منظمةة 116 تضةم اللجنةة صةارت 1996 الثةاني كةانون  مةن وابتةدءا

 املنظمةات تلةك مةن حتى املحاسبية املعايير استخدام شاع وقد محاسب، مليوني يمثلون  بلدان104 من عضوا 143 تضم

 .بعد اللجنة عضوية إلى تنضم لم التي الدول  أو

 :2 يلي بما أهدافها اللجنة دستور  حدد وقد

 والتقيةد قبولهةا وتعزيةز املاليةة القةوائم عةرض لةدى بهةا التقيةد الواجةب العةام النفةع ذات املحاسةبة معايير ونشر . صياغة1

 العالم؛ أنحاء جميع في بها

 3    املالية. القوائم بعرض املتعلقة واألنظمة املعايير واإلجراءات املحاسبية وتناغم تحسين على عام بشكل . العمل2

 املنظمةات وبعة  للمحاسةبين الةدولي اإلتحةاد مةن ماليةا دعمةا تتلقةى كمةامنشةوراتها  بيةع مةن إيةرادات علةى اللجنةة وتحصةل

 يعيةنهم دولةة عشةرة ثالثةة يمثةل مجلةس قبةل مةن اللجنةة أعمةال وتةدار .التةدقيق الكبةرى  واملؤسسةات والشةركات املحاسةبية

 املسةيطرة الشةركات واتحةاد املةاليين املحللةين لجمعيةات الةدولي التنسةيق لجنةة عةن ممثلةين إلةى باإلضةافة الةدولي، االتحةاد

 وقةد . FASB أمريكةا فةي الدوليةة املحاسةبة معةايير وهيئةة املةاليين ملةدراءا ملعاهةد الدوليةة والجمعيةةسوعسةرا  فةي الصةناعية

 املحاسةبة مهنةة فةي الرئيسةية ملراكةزا فةي البةارزين األشةخا  مةن الةدولي االستشةاري  املجلةس 1995 عةام فةي اللجنةة أسسةت

 مصةداقية وتعزيةز الدوليةة املحاسةبة معةايير قبول  تعزيز في االستشاري  املجلس دور  املالية،ويتلخص القوائم ومستخدمي

 :طريق عن عموما اللجنة عمل

 .عليها والتعليق املجلس وخطط تيجيةابإستر  النظر إعادة .1

 .أعماله تنفيذ وفي أهدافه تحقيق في املجلس فعالية حول  السنوي  التقرير إعداد. 2

 واتحادات املالية القوائم ومستخدمي املهنة أوساط من وقبولها اللجنة عمل في املشاركة تعزيز. 3

 .العالقة ذات األخرى  واألطراف العمال

                                                           
 .47 :،1995دار الحنين، األردن، ،حكمت أحمد ال اروي، املحاسبة الدولية- 1
 .106 :،2011دار الثقافة، األردن،،2حنين القاض ي، مأمون حمدان، املحاسبة الدولية ومعاييرها، الطبعة - 2
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 .استقاللها من يضعف ال بشكل اللجنة لعمل الالزم التمويل على والحصول  السعي .4

 . IASC للجنة املالية والقوائم باملوازنة النظر إعادة. 5

 املقترحةات تقةديم علةى وغيةرهم االستشةارية املجموعةة وأعضةاء املمثلةة واملنظمةات األعضةاء تشةجع بيئةة فةي املجلةس وععمةل

 عاليةة معةايير الدوليةة املحاسةبة معةايير جعةل يضةمن جديةدة،مما معةايير إصةدار أو القائمةة املعةايير تحديةد تضةمن التةي

 1 الجودة.

  IASB الدولية املحاسبة معايير مجلس :ثانيا

 ممثلةو عليهةا وقةع اتفاقيةة بموجةب وذلةك 1983 عةام فةي IASB الدوليةة املحاسةبية املعةايير لجنةة تأسةيس تةم لقةد           

 دة،املتحة اململكةة ،هولنةدا املكسةيك، اليابةان، أملانيةا، فرنسةا، كنةدا، استراليا، :وهي دول  تسع في املعنية املحاسبية الجهات

 عةام نهايةة لغايةة معيةارا 41 أصةدرت حيث ،IAS الدولية املحاسبية املعايير وضع اللجنة وتولت .األمريكية املتحدة الواليات

  .ر معيا 30 إلى عددها فانخف  منها بع  وإلغاء أخرى  معايير في املعايير بع  دمج تم ثم ،2000

 طلةقوي إصةدارها يةتم التةي تفسةيرات للمعةايير بوضع عملها يتعلق أخرى  لجنة الدولية املحاسبية املعايير لجنة ويتبع           

 منةذ تفسةيرا 34 اللجنةة أصةدرت حيةث SIC تفسةير كةل علةى ويطلةق SIC الدوليةة املحاسةبة معةايير تفسةيرات لجنةة عليهةا

 ذات املحاسبية املعايير ضمن التفسيرات هذه من دمج كثير بعد فيما وتم ،2000 عام نهاية لغاية 1977 عام في تأسيسها

 يةتم معينةة دول  عةن ممثلةين عضةوا 13 مةنهم عضةوا، 17 ليصةبح اللجنةة أعضةاء عةدد زيةادة تةم 1982 عةام وفةي .العالقةة

 .املالية بالتقارير تعنى منظمات عن ممثلين وأربع IFAC الدولي الفدرالي املحاسبين اتحاد بواسطة تعيينهم

 عةدد أعضةاء زيةادة 1998 عةام  في أعقبه الدولية، املحاسبية املعايير للجنة االستشاري  املجلس تأسيس تم 1984 عام وفي

 اللجنةة تعةديل إسةم تةم دولة،كةذلك 101 مةن محاسةبية جهةات تمثةل عضةوا 140 إلةى IASC الدوليةة املحاسةبة معةايير لجنةة

 التقةارير معةايير إلةى  IASS الدوليةة املحاسةبة املعةايير تعةديل مسةمى كةذلك وتةم ،IASB الدوليةة املحاسةبة معةايير مجلةس إلةى

 معيةار 17 مراجعةة تمةت وكةذلك،2007 عةام لغايةة دوليةة ماليةة تقارير سبعة معايير إصدار تم وقد ،IFRSS الدولية املالية

  التقةارير معةايير تفسةير لجنةة لتصةبح SIC التفسةيرات  لجنةة تسةمية أعيةد كةذلك ، IASS املحاسةبة الدوليةة معةايير مةن

 أن لتطبيقهةا،على مجيةزة وبةين بالكامةل للمعةايير مطبقةة بةين الدولي،فالةدول  بةاملجتمع يتعلةق وفيمةا . IFRIC الدوليةة املاليةة

أرادت  إن النهايةة فةي لهةا بةد وال، بالتةدريج سةنويا تتنةاقص الدوليةة املحاسةبية املعةايير تطبيةق تمةانع التةي الةدول 

 2.الدولية املحاسبة املعايير تطبيق من الدولي املجتمع في االنخراط

 .ديدجال املحاسبي املالي النظام ظل في املالية القوائم عرض :الثالث املبحث

 يقةةوم حيةةث للمحاسةةبة، األساسةةية املخرجةةات مةةن وتعتبةةر املاليةةة القةةوائم هةةي املةةالي التحليةةل فةةي البدايةةة نقطةةة إن

 املحلةةل دور  يةةأتي ثةةم ومةةن وترصةةيدها وترحيلهةةا وتسةةجيلها العمليةةات علةةى بنةةاءا القةةوائم هةةذه بإعةةداد املحاسةةب

 .مختلفة جهات منها تستفيد حتى القوائم هذه في املوجودة واألرقام البيانات تفسير في املالي

 إعدادها شروط و املالية القوائم مفهوماملطلب األول: 

 املالية القوائم مفهوم :أوال

                                                           
 .107نفس املرجع السابق،  : ،حنين القاض ي، مأمون حمدان- 1
 .32-31 :- ،2012خالد جمال الجعارات، معايير التقارير املالية الدولية، اثراء، األردن، - 2
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 الهةدف حسةب ومرتبةة املاليةة السةنة خةالل الشةركة بهةا قامةت التةي العمليةات عةن تعبةر أرقةام عةن عبةارة هةي املالية القوائم"

 حيةث مةن الصةافي النقةد تقةيس قةوائم وهنةاك الدائنيةة و املديونيةة حيةث مةن للشةركة الحةالي الوضةع تقةيس قةوائم فهنةاك

 1.خارجة وأخرى  داخلة تدفقات من النقدية التدفقات تقيس وأخرى  املصروفات اإليردات

 تمثةةل التةةي املاليةةة والبيانةةات واألرقةةام باملعلومةةات املةةالي املحلةةل لتزويةةد والةةرئيس األهةةم املصةةدر هةةي املاليةةة القةةوائم"

 القةةوائم واصةةدار إعةةداد عةةن املسةةؤولة الجهةةة املحاسةةبة مهنةةة وتعةةد عملياتهةةا، وتصةةف املنشةةأة جوانةةب جميةةع

 تلةةك مةةن رقةةم كةةل يعنةةي وتفسةةيرما وتحليلهةةا املاليةةة القةةوائم تلةةك إسةةتخدام هةةو املةةالي املحلةةل دور  ولكةةن املاليةةة،

 2".املالية القوائم

 القةةوائم خةةالل فمةةن املنشةةأة، بأنشةةطة املهتمةةة بةةاألطراف االتصةةال فةةي األساسةةية اإلدارة وسةةيلة املاليةةة القةةوائم"

 مةةن حققتةةه ومةةا للمنشةةأة املةةالي املركةةز علةةى املةةؤثرة الرئيسةةية العناصةةر علةةى التعةةرف األطةةراف لتلةةك يمكةةن املاليةةة

 لكةة  وتتعلةةق للمنشةةأة املاليةةة العمليةةات تصةةف والتةةي املحاسةةبة لعمليةةة النهةةائي النةةاتج املاليةةة القةةوائم وتمثةةل نتةةائج،

 ."األعمال نشاط من معينة قدرة تعطي أو معين بتاري  مالية قائمة

 املعنى بهذا املالية والقوائم حقيقي و صحيح أنه يعتقد ش يء عن إعالن عن عبارة هي قائمة أو كشف أو بيان كلمة إن"

 إعدادهم عند املحاسبين فان لذلك النقود، بلغة عنه معبرا به للمهتمين إصاله ويتم حقيقي، أنه يعتقد ما عن إعالن هي

 تمت التي املالية النشاطات بعدالة يمثل أنه يعتقدون  والذين املشروع موقف أو مالية بلغة يصفون  فهم املالية للقوائم

 3.   كاملة مالية سنة شائع هو كما تحدد قد والفترة الفترة، خالل

 بةةةأمور  للمهتمةةةين تقةةةدم تقةةةارير عةةةن عبةةةارة وهةةةي املاليةةةة القةةةوائم هةةةو محاسةةةبي نظةةةام ألي النهةةةائي املنةةةتج إن

 ". املشروع خارج أو داخل كانوا سواء املشروع

 املالية القوائم إعداد شروط :ثانيا

 منفعة، وذات مفيدة تجعلها التي النوعية الخصائص ذات املعلومات توفير يجب املالية القوائم وتقديم إعداد عند          

 : إعدادها تكلفة املعلومات منفعة تفوق  أن يجب إذ والعائد، التكلفة بين التوفيق االعتبار بعين األخذ يتطلب الذي األمر

 الوطنية النقدية الوحدة باستخدام املالية، السنة إقفال تاري  من اشهر ستة أقصاه أجل في تضبط املالية القوائم . 

 . دقيقة بصفة التالية املعلومات تظهر وأن واضحة بصورة معروف يكون  أن بد ال القوائم مكونات من عنصر كل -

  االجتماعية، االسم التجاري، رقم التسجيل التجاري للوحدة التي تقدم القوائم املاليةالتسمية. 

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

  ؛ اإلقفال تاري 

 التقريب ومستوى  املستعملة العملة . 

 : ذكرها يجب الوحدة على بالتعرف تسمح أخرى  معلومات توجد كما -

 ؛ فيها املتواجدة والدول  النشاط مكان القانوني، الشكل االجتماعي، املقر عنوان 

 املنجزة؛ العمليات وطبيعة األساسية األنشطة 

 ؛ الوحدة بها املرتبطة املجموعة إسم باألخص و األم الشركة إسم 

                                                           
  .101 :،2010خلدون إب ارهيم الشديفات، إدارة وتحليل مالي، دار وائل للنشر، عمان، األردن،- 1
 .191 : ،2009الفكر للنشر، عمان، األردن،هيثم محمد الزغبي، االدارة والتحليل املالي، دار - 2
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 ؛ الفترة خالل للمستخدمين املتوسط العدد 

 ؛ وحدة ألف إلى املبالغ تقريب ويمكن الوطنية، بالعملة إجباريا تمسك املالية القوائم 

 عناصةر مةن عنصةر كةل أن حيةث السةابقة، الفتةرة مةع املقارنةة اجةراء مةن تمكةن معلومةات تقةدم املاليةة القةوائم  

 األمةر وهةو السةابقة الفتةرة بمبةالغ خةا  العمةود علةى يحتةوي  الخزينةة تةدفقات وجةدول  النتةائج حسةابات وجةدول امليزانيةة 

 1.املحاسبي املخطط في موجودا يكن لم الذي

 : وأهميتها املالية القوائم خصائص : الثاني املطلب

 املالية القوائم خصائص :أوال

 : في املالية للقوائم النوعية الخصائص تتمثل

 : للفهم  القابلية 1-

 مستوى  لديهم أن رض ا إفت مع املالية القوائم رء ا ق قبل من مباشر بشكل فهمها إمكانية بذلك ويقصد  

 .واملحاسبة االقتصادية والنشاطات األعمال مجال في الثقافة من معقول 

 :املالئمة -2

 فةةي ومسةةاعدتهم املاليةةة القةةوائم خةةالل مةةنالقةةرارات   إتخةةاذ فةةي تفيةةد عنةةدما مالئمةةة املعلومةةات وتكةةون  

 . مستقبلية أم حاضرة أم ماضية كانت سواء املنشأة في املتعلقة األحداث تقييم

 : للمقارنة - القابلية -3

 املالية القوائم على باالعتماد املختلفة املقارنات جراءإ على قادرين املالية القوائم مستخدمي جعل بذلك ويقصد               

 عن اإلفصاح وكذلك االقتصادية لألحداث املالي األثر وعرض القياس عملية في ثابتة أسس على االعتماد خالل من وذلك

 واظهةار السياسةات تلةك فةي التغيةر أثةر عةن واإلفصةاح املاليةة القةوائم واعةداد القيةاس فةي املسةتخدمة املحاسةبة سياسةات

 2.السابقة للفترات املقارنة املالية القوائم

 :املوثوقية -4

 باألحكةام تتةأثر وال تحيةز أي عةن بعيةدة تمثلةه أن بهةا يجةدر ملةا بصةدق ممثلةة املاليةة املعلومةات تكةون  أن وتعنةي 

 : التالية الفرعية الصفات املوثوقية صفة وتتضمن إعدادها، على للقائمين الشخصية

 املؤسسةة، فةي حةدثت التةي املاليةة واألحةداث للعمليةات بصةدق ممثلةة املاليةة املعلومةات تكةون  بحيةث : الصةادق التمثيةل -

 املالية؛ بالقوائم عنها التعبير يتم والتي

 مةن فائةدة توجةد فةال القةانوني، بشةكلها االكتفةاء ولةيس وحقيقتها بجوهرها االهتمام يتم أن فيجب : الشكل فوق  الجوهر -

 عةن بعيةدة للواقةع ممثلةة غيةر الوقةت ذات فةي ولكنهةا القانونيةة العةرض نمةاذج مةع القةانوني شةكلها يتطةابق معلومةات

 الحقيقة؛

 ولةيس لالسةتخدام العةام معةدة املاليةة القوائم تتضمنها التي املعلومات وتكون  الشخص ي التحيز عن البعد وتعني :الحياد -

 املستخدمين؛ من معينة جهة إهتمامات تحقيق بغرض

 فةي املطلوبةة الجةراء التقةديرات الضةرورية األحكةام إتخةاذ فةي الحةذر مةن درجةة وجةود الخاصةية هةذه تعني : والحيطة الحذر -

 بتكةوين يسةمح ال بحيةث مبالغةة، ودون  معقةول  بقةدر تكةون  أن يجةب الحةذر ممارسةة أن إال التأكةد، عةدم حةاالت ظةل

                                                           
 .39-38 : ،2010 -2009مذكرة ماجيستر،غير منشورة، بسكرة، ،الياس بدوي، دور تطبيق النظام املالي املحاسبي وفق املعايير الدولية- 1
 .274، :2011،حسين القاض ي،مأمون حمدان،املحاسبة الدولية ومعاييرها، دار الثقافة للنشر،األردن،- 2
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 محايةدة غيةر املاليةة القةوائم جعةل إلةى والةتحف  الحذر في املبالغة تؤدي حيث فيها، مبالغ مخصصات أو سرية إحتياطات

 .املوثوقية خاصية عدم وبالتالي

 أي إلغةاء أو حةذف بعةدم منقوصةة، غيةر كاملةة تكةون  أن يجةب املاليةة للقةوائم املعروضةة املعلومةات أن وتعنةي : االكتمةال -

 .األخرى  املالية التقارير خالل من أو املالية القوائم خالل من ذلك كان سواء منها جزء

 : املالية القوائم - أهمية ثانيا

 تقيةيم فةي وسةيلة اتصةال؛ أداة : كةاألتي تلخيصةها يمكةن نقةاط ثالثةة فةي إعةدادها مةن والغةرض املاليةة القةوائم أهميةة تبةرز

 املعلومةات ملسةتعمل ومفهومةة واضةحة رسةالة إليصةال أداة تعتبةر املاليةة فةالقوائم .القةرار، إتخةاذ في تساعد وسيلة األداء؛

 كةذلك ، البنةوك العمالء، واملوردين، املؤسسة بين عالقات لربط وسيلة فيها واملستثمرين املؤسسة نشاط عن املحاسبية

 .للمؤسسة املكونة األقسام ملختلف املعلومات لتوفير وسيلة

 ،تصةرفها تحةت املوضةوعية املةوارد سةتعمال وا كفاءتهةا علةى والحكةم اإلدارة أداء لتقيةيم املاليةة القةوائم تسةاعد أيضةا

 مةوارد إسةتخدام كيفيةة وكةذا املؤسسةة أهةداف تحقيةق فةي التقةدم ومةدى للمؤسسةة املةالي املركةز علةى الحكةم في فتستعمل

 إتخةاذ فةي املؤسسةة مةع املتعةاملين األطةراف ومختلةف اإلدارة تسةاعد حيةث القةرارات إلتخةاذ وسةيلة أيضا وتعتبر . املؤسسة

 عالقةة تربطهةا التةي األخةرى  األطةراف ومسةاعدة املسةتقبل فةي املةوارد صةرف بكيفيةة املتعلقةةكةالقرارات  ،الالزمةةالقةرارات 

 1.املستقبلية العالقات توجيه في البنوك ،العمالء ،املوردين مثل باملؤسسة مباشرة

 أهدافها و املالية القوائم مستخدموا : الثالث املطلب

 2 املالية القوائم مستخدموا :أوال

القةرارات   إتخةاذ فةي تسةاعدهم املتحقةق، العائةد و باملخةاطرة اإلهتمةام : املسةتقبلين و الحةاليين - املسةتثمرين 

 للمساهمين؛ بالنسبة األرباح توزعع على املشروع قدرة تقييم و اإلستثمار

 أجورهم؛ دفع على املؤسسة قدرة تقييم الربحية، باالستقرار و متعلقة معلومات تقديم : املوظفون 

 السداد؛ على القدرة و اإلستحقاق بآجال املتعلقة املعلومات : الدائنون  -

 ديونهم؛ باستحقاق املتعلقة املعلومات : املوردون  -

 املؤسسة؛ باستمرارية املتعلقة املعلومات : العمالء -

 الوطني؛ الدخل إحصاءات الضريبية، السياسات تحديد املؤسسة، نشاطات املوارد، توزعع : مؤسساتها و الحكومات -

 .نشاطها وتنوع املؤسسة بتطور  متعلقة معلومات : - الجمهور -

 3 املالية القوائم أهداف:ثانيا

 : إلى املالية القوائم هذه تهدف 

  .معينة زمنية لفترة باملنشأة الخاصة املالية والبيانات واملعلومات األرقام جميع عرض .1

  .للمنشأة املالي املركز عن دقيق مؤشر - إعطاء .2

  .األجل القصيرة أو األجل طويلة سواء املنشأة عمليات نتائج - إستخدام .3

 .األرجح الجانب ستخدام وا بينهما واملوازنة واملطلوبات املوجودات في التغيرات قيمة تحديد .4

                                                           
 .40-39نفس املرجع السابق، :،الياس البدوي - 1

كلية العلوم  ،املؤسسات اإلقتصادية 2تحليل القوائم املالية يأداة لتقييم األداء املالي للمؤسسة، املؤتمر الوطني حول التشخيص املالي في  ،قصابي إلياس- 2

 نسخة االلكترونيةجامعة باجي مختار عنابة، ،االقتصادية والعلوم التجارية وعلوم التسيير

 .180 : ،مرحع سابق ،هيثم محمد الزغبي- 3
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  .والسائدة واملتداولة النقدية باملوجودات قيمتها وتمثيل والتزاماتها باملنشأة املوجودات عن - التعبير .5

ابع املطلب  لجديدا املحاسبي املالي النظام وفق املالية القوائم عرض : الر

 املالي املركز قائمة عرض 

 تحةدد  :فإنةه املةالي املحاسةبي النظةام املتضةمن 11 - 07 رقةم القةانون  مةن 33 املةادة حسةب :املفالي املركفز قائمفة تعريفف -1

 بةين الفصةلامليزانيةة  داخةل والخصةوم األصةول  عةرض ويبةرز الخصةوم، وعناصةر األصةول  عناصةر منفصةلة بصةفة امليزانيةة

 حسةب الخصةوم أمةا سةيولتها درجةة حسةب ترتةب األصةول  أن حيةث .الغيةر جاريةة والعناصةر )املتداولةة(الجاريةة العناصةر

 1 .املتداولة وغير املتداولة العناصر بين التفرقة في السنوية مبدأ إلى باإلضافة إستحقاقيتها درجة

 : املاليةمكونات امليزانية  تحليل  -2

 :األصول  2-1

 :االتية العناصر وتضم 

 :جاريةال األصول  2-1-1

 :االتية الحاالت في جاري  أنه على األصل يصنف أن يجب 

 واحدة؛ مالية دورة خالل االستهالك أو للبيع به االحتفاظ أو بيعه املتوقع من يكون  عندما 

 تةةاري  مةةن شةةهرا 12 خةةالل بيعةةه يةةتم أن ويتوقةةع قصةةيرة لفتةةرة أو املتةةاجرة ألغةةراض بةةه االحتفةةاظ يةةتم عنةةدما 

 امليزانية.

 إستعماله على قيود يوجد وال نقدية معادلة أو نقدي أصل يكون  عندما. 

 :يلي فيما الجارية األصول  وتتمثل

 املخزونات؛ 

 الزبائن؛ 

  ؛ أخرون مدينون 

 2.يعادلها وما املوجب الخزينة حسابات 

 :جاريةال غير األصول  -2-1-2

 :في وتتمثل الخاصة رضها ا ألغ وتستخدمها املؤسسة داخل املالية السنة بقائها يفوق  التي األصول  هي

 ؛ األخرى  الثابتة والقيم املحل شهرة وتضم املعنوية الثابتة القيم 

 ؛ األخرى  الثابتة ،املباني،القيماألراض ي تتضمن التي املادية الثابتة القيم 

 إنجازها؛ الجاري  التثبيتات 

 3.الجارية غير املالية واألصول  القروض ،مماثلة وحقوق  املساهمة،مساهمات سندات تصم املالية التثبيتات 

  :الخصوم 2 - 2

 :التالية العناصر وتضم

                                                           
جتماعية وعلوم التسير، وااال  االقتصادية من منظور التحليل الوظيفي للميزانية املالية، كلية العلوم  االقتصاديةبلعجوز حسين،التشخيص املالي للمؤسسة - 1

: 03-10 
 .11-10 : - ،2009املحاسبي املالي، جيطلي للنشر، الجزائر،عبد الرحمان عطية، املحاسبة العامة وفق النظام - 2
 83،  2011تقرير لجنة املحاسبة الدولية، معايير املحاسبة الدولية،ترجمة: مجموعة طالل ابو غزالة، منشورات املجتمع العربي، عمان، االردن، - 3
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 :جاريةال الخصوم- 2-2-1
 :االتية الحاالت في جاري  أنه على الخصم يصنف أن يجب
 للمؤسسة؛ العادية التشغيل دورة خالل التسوية يتوقع عندما 
 امللحقةةة، املوردون،الحسةابات فةي وتتمثةل امليزانيةةة تةاري  مةن شةهرا 12 خةةالل التسةوية أو السةداد يسةتحق عنةدما 

 .الضرائب
 :الجارية الغير الخصوم 2 - 2 - 2

 :في وتتمثل املؤسسة داخل املالية السنة تفوق  التي وهي
o املالية؛ والديون  القروض 

o  واملخصصة؛ املؤجلة ئباالضر 

o  املتداولة؛ الغير الديون 
o سلفا؛ املقيدة واملنتجات املخصصات 

  :الخاصة األموال رؤوس 2-3

 1.التقييم اعادة فرق  املطلوب،عالوات،االحتياطات، الغير املال ، رأساملصدر املال في رأس وتتمثل

 1 رقم الشكل خالل من SCF حسب املالية امليزانية نموذج يتحدد -
امليزانية املالية حسب   :(1الجدول رقم ) SCF 

 األصول 

القيمة 

اإلجمالي

 ة

االهتالكات 

 واملؤونات

 القيمة

 الصافية
 الخصوم

القيمة 

اإلجمالي

 ة

 التجاريةاالصول الغير 

 العينية التثبيتات - املعنوية التثبيتات

 أراض ي، مباني

 أخرى  عينية تثبيتات

 التنفيذ قيد تثبيتات

 مالية تثبيتات

 ملحقة دائنة وحسابات اخرى  تمساهما

 بها.

 جارية. غير أخرى  وأصول  قروض

 املؤجلة. الضرائب أصل

 االصول التجارية

 الصنع قيد ومنتجات مخزونات

 و الدائنة الحسابات

 املماثلة االستخدامات

 أخرون مدينون  - ئنالزبا

 والرسوم ئبالضرا

 جارية مالية وأصول  توظيفات

 الخزينة

 الخاصة األموال رؤوس   

 غير مال رأس ، الصادرة مالرأس 

 املطلوب

 موحدة احتياطات -احتياطات و عالوات

 التقيم اعادة فروق

 املعادلة فرق 

 املجموعة حصة الصافية النتيجة

  أخرى  أموال رؤوس

 األقلية حصة

 الجارية الغير الخصوم

 مالية ديون  و وضقر 

 )ومخصصة مؤجلة( ضرائب 

 أخرى  جارية غير ديون 

 منتجات و مخصصات

 سلفا مقيدة

 الجارية الخصوم

 املرتبطة الحسابات و املوردون 

 الضرائب

 أخرى  ديون 

 الخزينة

 

 . 265 :السابق،  ع املر معة،نفس هوام على باإلعتماد الطالب إعداد من :املصدر

                                                           
 264-263 :- ،2010املحاسيبة الدولية، ديوان املطبوعات الجامعية،الجزائر،هوام جمعة،املحاسبة املعمقة وفق النظام املحاسبي املالي واملعايير - 1
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 الدخل( النتائج حسابات دول  عرض( 

 معينةة، محاسةبية دورة خةالل املؤسسةة أعمةال نتيجةة يبةين تقريةر عةن عبةارة هةو " :النتفائج حسفابات دول جف تعريفف -1

 التةي للفتةرة صةافية نتيجةة بينهمةا الفةرق  يكةون  حيةث الفتةرة خةالل املؤسسةة طةرف مةن املحققةة والنةواتج األعبةاء ويتضةمن

 السةنة خةالل املؤسسةة داتراواالية لألعبةاء تلخةيص بيةان هةو" 1.النتيجةة  =املصةاريف - االيةرادات ،خسةارة أو ربةح إمةا تكةون 

 كةل الةدخل قائمةة فةي املوجةودة املعلومةات تمكةن خسةارة، أو مكسةبا كانةت إذا الصةافية النتيجةة لتبةرز الحاليةة املاليةة

 : فتساعد للمنشاة السابق األداء تقييم من والدائنين املستثمرين

 ؛ للمؤسسة االقتصادية القيمة تقدير : املستثمرين 

 باملؤسسة حقوقهم إسترداد إحتمال تحديد : الدائنين . 

 :مايلي على الطبيعة حسب الدخل قائمة وتحتوي  

 التنفيةذ وقيةةد املصةنعة املنتجةات مخزونةةات تغيةر منةه مطةةروح األعمةةال رقةم عةن عبةةارة هةو املاليةة السةةنة إنتةاج 

 االستغالل؛ واعانات املثبت واإلنتاج

 واإلسةةتهالكات الخارجيةةة الخةةدمات إليهةةا مضةةاف املسةةتهلكة املشةةتريات عةةن عبةةارة وهةةو املاليةةة السةةنة اسةةتهالك 

 ؛ خرى األ 

 املالية؛ السنة واستهالك انتاج بين الفرق  وهو لالستغالل املضافة القيمة 

  املدفوعة؛ والرسومالضرائب و ،املستخدمين أعباء مجموع وهو االستغالل من االجمالي الفائ 

 األخةةرى  العمليةةات منتجةةات اليةةه مضةةاف االسةةتغالل مةةن اإلجمةةالي الفةةائ  عةةن عبةةارة وهةةي العملياتيةةة النتيجةةة 

 واإلهتالكةةات واملخصصةةات األخةةرى  العملياتيةةة األعبةةاء منهةةا مطةةروح واملؤونةةات القيمةةة خسةةائر عةةن واسةةتاناف

 ؛واملؤونات

 املالية؛ واألعباء املنتوجات بين الفرق  عن عبارة وهي املالية النتيجة 

 العادية؛ األنشطة ومنتجات أعباء بين الفرق  عن عبارة وهي العادية لألنشطة الصافية النتيجة 

 واألعباء؛ للمنتجات عادية الغير العناصر بين الفرق  وهي عادية الغير النتيجة 

 2عادية والغير العادية لألنشطة الصافية النتيجة بين الفرق  وهي الصافية النتيجة. 

  

                                                           
 .45الياس بدوي، مرجع سابق،  :- 1

التسيير، تخصص  وردة سعاد، معايير املحاسبة الدولية، تداعيات وافاق تطبيقها علال االقصاد الوطني، ماجستر، كلية العلوم االقتصادية والتجارية وعلوم- 2

 .167اقتصادي، جامعة ام البواقي،  تحليل 
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 1الطبيعة حسب )الدخل  (النتائج حسابات :(2الجدول رقم )

 املبالغ البيان

 امللحقة واملنتوجات املبيعات
 املخزون من املنتقص أو املخزن  اإلنتاج

 املثبت اإلنتاج

 االستغالل إعانات

 

  املالية السنة إنتاج

 املستهلكة املشتريات

 األخرى  واإلستهالكات الخارجية الخدمات
 

  املالية السنة إستهالكات

  (2-1) لإلستغالل املضافة القيمة

 املستخدمين أعباء

 املماثلة واملدفوعات الرسوم و ائب الضر
 

  اإلستغالل فائ  إجمالي

 األخرى  العملياتية املنتوجات

 األخرى  العملياتية األعباء

 وخسائر القيمة واملؤونات لإلهتالكات املخصصات
 واملؤونات القيمة خسائر على إسترجاع

 

  العملياتية النتيجة

 املالية املنتوجات
 املالية األعباء

 

  املالية  النتيجة

  (6+5الضرائب ) قبل العادية  النتيجة

 العادية النتائج عن دفعها الواجب الضرائب 
 العادية النتائج عن )تغيرات( املؤجلة الضرائب 

 

  العادية األنشطة منتوجات مجموع

  العادية األنشطة أعباء مجموع

  العادية لألنشطة الصافية  النتيجة

 - منتوجات - عادية غير عناصر

 --أعباء – عادية غير عناصر
 

  العادية غير النتيجة

  املالية السنة نتيجة صافي

 ..عجاملر  محمد،نفس وي زاغ على باإلعتماد الطالب إعداد من :ملصدرا

                                                           
 .259 :،2010األردن،  ،الطبعة األولى، دار الحامد ،إسماعيل يحي التكريني واخرون، أسس ومبادىء املحاسبة املالية- 1
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 والحجةم، النشةاط حيةث مةن مؤسسةة كةل خصوصةيات حسةب وذلةك الوظيفةة حسةب الةدخل قائمةة وتحتةوي  

 :يلي كما وهذا الوظيفة حسب األعباء تصنيف في وصور  طرق  عدة نجد أن يمكن بحيث

 املبيعات وتكلفة األعمال رقم بين الفرق  عن عبارة وهو اإلجمالي الربح هامش. 

 اإلدارية واألعباء عملياتية أخرى  منتجات بين الفرق  عن عبارة وهي العملياتية النتيجة. 

 مطةروح ماليةة وأعبةاء واإلهتالكةات ومخصصةات املسةتخدمين مصةاريف عةن عبةارة وهةي الضةريبة قبةل العاديةة النتيجة 

 .املالية املنتوجات منها

 عاديةة الغيةر املنتجةات إليهةا مضةاف العاديةة لألنشةطة الصةافية النتيجةة وهةي املاليةة للسةنة الصةافية النتيجةة 

 1.العادية غير األعباء منها مطروح

 الوظيفة حسب )الدخل( النتائج حسابات :(3الجدول رقم )

 السنة البيان

 األعمال رقم

 املبيعات كلفة

 

  اإلجمالي الربح هامش

 األخرى  العملياتية املنتوجات

 التجارية التكاليف

 اإلدارية األعباء

 األخرى  العملياتية األعباء

 واملؤونات القيمة خسائر عن اإلسترجاعات

 

  العملياتية النتيجة

 املالية املنتوجات

 املالية األعباء

 

  املالية النتيجة

  رئب ا ال  قبل العادية النتيجة

 العادية النتائج عن دفعها الواجب الضرائب 

 العادية النتائج عن )يراتتغ (املؤجلة الضرائب 

 

  العادية لألنشطة الصافية - النتيجة

 . منتوجات - عادية غير عناصر

 أعباء - عادية غير عناصر

 

  العادية غير - النتيجة

  املالية السنة نتيجة - صافي

 .سابق مرجع،محمد الغزاوي  على باإلعتماد الطالب إعداد من :املصدر

 

                                                           
 25-24،  2009مارس 25تاري   ، الصادر في29للجمهورية الجزائرية، عرض الكشوف املالية، قرار يحدد قواعد التقييم واملحاسبة، العدد الجريدة الرسمية- 1
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 النقدية التدفقات قائمة عرض 

 تةةم كمةةا املةةالي املحاسةةبي النظةةام فةةي االجباريةةة و جةةدا الهامةةة القةةوائم مةةن: النقديففة التففدفقات  قائمففة تعريففف -1

 املةةالي، للتحليةةل األساسةة ي الحجةةر فهةةي "النقديةةة التةةدفقات قائمةةة (" IAS7 ) الةةدولي املحاسةةبي املعيةةار تخصةةيص

 النقديةةة واملةةدفوعات املتحصةةالت كةةل عةةن املاليةةة القةةوائم ملسةةتعملي مالئمةةة معلومةةات تةةوفير هةةو منهةةا والغةةرض

 والربحيةةة السةةيولة بةةين مةةدروس تةةوازن  لتحقيةةق تسةةعى أن دائمةةا عليهةةا فاملؤسسةةة زمنيةةة، فتةةرة خةةالل للمؤسسةةة

 . املؤسسة في متعارضين هدفين باعتبارها

 وهةةي السةةنة، نهايةةة عةةادة هةةي معينةةة زمنيةةة لحظةةة فةةي للمؤسسةةة النقةةدي املركةةز تحديةةد مةةن تمكةةن القائمةةة هةةذه

 االسةةةتغاللية، بالعمليةةةات القيةةةام أثنةةةاء منهةةةا والصةةةادرة للمؤسسةةةة الةةةواردة النقديةةةة للتةةةدفقات رصةةةيد بمثابةةةة

 1.معينة محاسبية دورة خالل املؤسسة في ماليةوالرأس التمويلية

  الخزينة تدفقات ول جد وناتمك -2

 : في وتتمثل مصادر ثالث من يتكون             

 التشغيلية النشاطات من النقدية التدفقات 2-1

 والتمويةل لإلسةتثمار تنتمةي ال والتةي ،للمؤسسةة مةداخيل تولةد التةي األنشةطة تلةك التشةغيلية باألنشةطة يقصةد           

 االسةتغالل تحصةيالت فةرق  فةي التةدفقات هةذه وتتمثةل للمؤسسةة، األساسةية النشةاطات مةن التةدفقات هةذه وتتشةكل

 والتةدفقات ،سةالبة ماليةة وتةدفقات موجبةة ماليةة تةدفقات إلةى املؤسسةة نشةاطات يتةرجم والةذي االسةتغالل ونفقةات

 2:االتية والخارجية الداخلية النقدية العمليات تتضمن التشغيلية األنشطة من النقدية

 : أمثلتها ومن :التشغيلية النشاطات من الداخلية النقدية التدفقات 2-1-1

 القب ؛ رق  ا أو و املدنيين العمالء من متحصالت 

 املدفوعة؛ الفوائد من متحصالت 

 السندات؛ و كاألسهم املالية األوراق في اإلستثمار عوائد من متحصالت 

 املضاربة؛ بقصد بها املحتف  العقود من متحصالت 

 املشتريات؛ مردودات من الناتج و املوردين من املعاد املال من نقدية متحصالت 

 3    .تأمين ملشروع نقدية متحصالت 

 التشغيلية النشاطات من الخارجية النقدية التدفقات  2 - 1 - 2

 :أمثلها ومن

 بضائع؛ أو خام مواد شراء من مدفوعات 

 الدفع؛ أوراق و الدائنون  العمالء لسداد مدفوعات 

 األجور؛ و املوظفين رواتب مدفوعات 

 ؛الغرامات و الرسوم و كالضرائب للحكومة نقدية مدفوعات 

                                                           
 .49-48 : -  ،مرجع سابق ،الياس البدوي - 1
يل، كلية سوزان عطاد، العالقة بين التدفقات النقدية وعوائد االسهم، بحث مقدم استعماال ملتطلبات الحصول على درجة ماجيستر في املحاسبة والتمو - 2

 66-65،  2006التجارة، الجامعة االسالمية، فلسطين، 
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 الدخل؛ ضريبة سداد و القروض فوائد أخرى  مدفوعات 

 االتجار و للتعامل بها محتف  لعقود النقدية املدفوعات. 

 1.والخارجية الداخلية النقدية التدفقات بين الفرق  باجراء ذلك التشغيلية النقدية التدفقات صافي للحصول على و

 اإلستثمارية األنشطة من النقدية التدفقات  2–2  

 وبيةةع شةةراء مةةن املؤسسةةة بهةةا تقةةوم التةةي اإلسةةتثمارية النشةةاطات مةةن الناتجةةة النقديةةة التةةدفقات هةةي 

 النةةوع هةةذا وعشةةمل ،للمؤسسةةات السةةندات و األسةةهم ملكيةةة و الةةديون  فةةي راتاإلسةةتثما كةةذلكو  الثابتةةة األصةةول 

 التةةدفقات وتتضةةمن .املؤسسةةة تسةةتخدمها التةةي اإلنتاجيةةة األصةةول  بيةةع أو بحيةةازة املرتبطةةة النقديةةة التةةدفقات

 :الخارجية و الداخلية النقدية العمليات اإلستثمارية األنشطة من النقدية

 :في تتمثل و :الداخلية اإلستثمارية النقدية التدفقات 2-2-1

 الخام؛ املواد املعدات،،املباني،ياألراض  مثل اإلنتاجية األصول  بيع من املؤسسة عليها تحصل التي املتحصالت 

 طويلةةة والسةةندات األسةةهم فةةي األجةةل طويلةةة راتاإلسةةتثما بيةةع مةةن املؤسسةةة عليهةةا التةةي النقديةةة املتحصةةالت 

 املؤسسة؛ قبل من اململوكةارات العق و األجل

 املالية؛ املؤسسات غير أخرى  طرافأل  املقدمة والقروض فورية املستحقات سداد من النقدية املتحصالت 

 الخيار عقود و اآلجلة العقود و املستقبلية للعقود النقدية املتحصالت. 

 2وتتمثل في: الخارجية: اإلستثمارية النقدية التدفقات2 - 2 - 2 

 طويلةةة واألصةةول  امللموسةةة غيةةر األصةةول  و املعةدات و املصةانع و املمتلكةةات علةةى للحصةةول  النقديةةة املةدفوعات 

 الثابتة؛ األصول  تصنيع أجل من املؤسسة تتحملها نفقة وأي األخرى  األجل

 ؛ األجل طويلة استثمارات على الحصول  أجل من تدفع التي النقدية املدفوعات 

 اآلجلة العقود و املستقبلية للعقود النقدية املدفوعات. 

 التمويلية النشطات من النقدية التدفقات 2-3

 مكونةةات و حجةةم فةةي تغيةةرات عنهةةا ينةةتج التةةي األنشةةطة بمعيةةار وارد هةةو كمةةا التمةةويلي بالنشةةاط يقصةةد 

 مةةن سةةواء لألصةةول  التمويةةل مةةوارد علةةى بالحصةةول  املتعلةةق النشةةاط هةةو و باملؤسسةةة االقتةةراض امللكيةةة،و حقةةوق 

 :يلي فيما تتمثل و أسهم، إصدار أو قروض

 ؛ األخرى  امللكية الصكوك أو األسهم إصدار من الناشئة النقدية املقبوضات 

 املؤسسة؛ أسهم إسترداد و لإلقتناء للمالك النقدية املدفوعات 

 السندات؛ و الدفع أوراق و القروض و املديونية صكوك إصدار من النقدية املقبوضات 

 املقترضة؛ للمبالغ النقدية السندات 

 3يالتمويل التأخير بعقود واملتعلق القائم االلتزام لتخفي  املستأجر يدفعها التي النقدية املدفوعات 

 : الخزينة تدفقات دول  إعداد طرق  -3

 :هما و بطريقتين يتم و

                                                           
 .169 :  ،مرجع سابق ،وردة سعاد- 1
 .156،  2006كمال الدين املهراوي، تحليل القوائم املالية، املكتب الجامعي الحديث، االسكندرية، - 2
 .157 : ،نفس املرجع السابق ،كمال الدين الدهراوي - 3
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 املباشرة الطريقة 1 -

 التةدفقات خةروج و لةدخول  الرئيسةية االجةزاء تقةديم علةى ترتكةز الجزائةري  املشةرع بهةا أوصة ى التةي املباشةرة الطريقةة إن

 مقارنةة و تقريةب يةتم و صةافي، للخزينةة تةدفق علةى الحصةول  قصةد "ضةرائباملوردين،ال الزبةائن،" اإلجماليةة النقديةة

 .1املعنية للفترة الضريبة قبل النتيجة مع الصافي التدفق هذا

 )املباشرة الطريقة( النقدية التدفقات :(4الجدول رقم )

 .52   سابق، مرجع بدوي، الياس على باإلعتماد الطالب إعداد من :املصدر

 

 

                                                           
 .27-26،  2009مارس  25، في تاري  19للجمهورية الجزائرية، عرض الكشوف املالية، العدد الجريدة الرسمية- 1

 السنة السنة مالحظة البيان

 .االستغالل أنشطة من املتأتية الخزينة تدفقات

 .واملستخدمين للموردين املدفوعة املبالغ

 .املدفوعة املالية واملصاريف الفوائد
 .املدفوعة النتائج على الضرائب

   

    )االستثنائية( العادية غير العناصر قبل الخزينة تدفقات

    العادية غير بالعناصر املرتبطة الخزينة تدفقات

    )أ(االستغالل أنشطة من املتأتية الخزينة تدفقات صافي
 .االستثمار أنشطة من املتأتية الخزينة تدفقات

 .ومعنوية مادية ثابتة قيم لحيازة تسديدات
 .واملعنوية املادية الثابتة للقيم التنازل  عمليات عن التحصيالت
 .املالية الثابتة للقيم التنازل  عمليات عن التحصيالت

 .املالية التوظيفات من املحصلة الفوائد
 .املستلمة النتائج حتى املقبوضة واالقساط الحصص

   

    االستثمار أنشطة من املتاتية الخزينة تدفقات صافي
 .التمويل أنشطة من املتاتية الخزينة تدفقات

 .األسهم إصدار عن الناتجة التحصيالت
 .بها القيام تم التي التوزععات من وغيرها اإلرباح حصص

   

    .القروض من املتاتية التحصيالت

    )ج ( التمويل انشطة من املتاتية الخزينة تدفقات صافي

    السيوالت وشبه السيوالت على الصرف سعر رت ا تغي رت ا تاثي

    )ج+ب+أ( للفترة الخزينة تغير

    املالية السنة افتتاح عند ومعدالتها الخزينة

    املالية السنة اقفال عند معدالتها و الخزينة

    الفترة خالل الخزينة تغير

    املحاسبة النتيجة مع املقارنة
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 مباشرة الغير الطريقة -2

 على ترتكز زئري  ا الج املشرع قبل من املحدد الخزينة تدفقات جدول  تقديم في مباشرة الغير الطريقة إن 

 و" الخزينة في التأثير دون  املعامالت آثار بالحسبان األخذ مع املالية للسنة الصافية النتيجة تسوية و تصحيح

 1 املوردين تغيرات  املخزونات،،الزبائن تغيرات ،اإلهتالكات

 )املباشرة غير الطريقة( النقدية التدفقات دول  :(5الجدول رقم )

 N-1 السنة املالية N السنة املالية املالحظة البيان

 االستغالل انشطة من املتاتية الخزينة تدفقات

 املالية السنة نتيجة صافي

 : ل)تسويات(   تصحيحات

 .واملؤونات اإلهتالكات *

 .املؤجلة ئباالضر  تغير *

 .املخزونات تغير *

 األخرى  الحقوق  وحسابات الزبائن تغير *

 االخرى  والديون  املوردين تغير *

 الضرائب من الصافية التنازل  قيمة في زيادة أو نقص *

 )أ ( النشاط عن الناجمة الخزينة تدفقات

 االستثمار عمليات من املتأتية الخزينة تدفقات

 .ثابتة قيم لحيازة تسديدات

   

 .الثابتة قيم عنال التنازل  عمليات عن التحصيالت

 )التجميع( االدماج محيط رت ا تغي تأثير
   

 )ب( االستثمار بعمليات املرتبطة الخزينة تدفقات
 التمويل عمليات من املتأتية الخزينة تدفقات

   

 للمساهمين املدفوعة الحصص

 النقدي املال رس أ زيادة
 القروض إصدار

 القروض تسديد

   

    )ج( التمويل بعمليات املرتبطة الخزينة تدفقات

    )ج+ب+أ( للفترة الخزينة تغير

 املالية السنة افتتاح عند ومعدالتها الخزينة

 املالية السنة اقفال عند ومعدالتها الخزينة

 األجنبية العمالت سعر رت ا التغي تأثير

   

    الفترة خالل الخزينة تغير

    53 .  سابق، عجمر  بدوي، الياس على باإلعتماد الطالب إعداد من :املصدر

                                                           
لثاني، مشق، حسن احمد الدحدوح، دراسة تحليلية للمحتوى املعلوماتي لقائمة التدفقات النقدية، مجلة جامعة العلوم االقتصادية والقانونية، املجلد ا- 1

2008  ،215-217 
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 الخاصة األموال( امللكية حقوق  في التغير قائمة عرض( 

  :امللكية حقوق  في التغير قائمة تعريف  -1

 جعةةل بينمةةا الخاصةةة، األمةةوال تطةةوير يبةةين جةةدول  املالحةةق ضةةمن تقةةدم كانةةت املؤسسةةات معظةةم " 

 علةةى املنجةةزة غيةةراتالت تحليةةل خاللهةةا مةةن يةةتم املاليةةة، القةةوائم ضةةمن مسةةتقلة وحةةدة الوثيقةةة هةةذه  IAS1   املعيةةار

 املاليةةةة القةةةوائم مةةن امللكيةةةة حقةةوق التغيةةةرات  قائمةةة تعتبةةةر ،الفتةةرة خةةةالل الخاصةةة لألمةةةوال املكونةةة العناصةةةر كةةل

 .الخاصة األموال رؤوس على تطرأ التي الحركات لتوضيح استحداثها تم وقد الحديثة،

 : ب املرتبطة بالحركات واملتعلقة جهاار اد الواجب املعلومات تقدم الخاصة األموالقائمة 

 الصافية النتيجة. 

 الخاصة األموال ضمن املسجلة والخسائر األرباح واألعباء، النواتج عناصر كل. 

 الخاصة األموال من عنصر كل على األخطاء وتصحيح الطرق  رت ا تغي تأثير. 

 ؛ السابقة العناصر مجموع تناسب والتي للفترة اإلجمالية النتيجة 

 ؛ الخاصة األموال ونقصان بزيادة الخاصة العمليات 

 1. الفترة خالل املقررة واملخصصات النتيجة توزعع  

 : االتية املزايا القائمة هذه وتحقق  :امللكية حقوق  في التغير قائمة مزايا -2

 ؛ أخرى  تفصيالت وأي وبنودها امللكية حقوق  مقدار على التعرف 

 2 .الفترة خالل امللكية لحقوق  تحدث التي التغيرات على التعرف 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
 .54  :  ،مرجع سابق ،الياس البدوي - 1
 .30 :  ،مرجع سابق ،خالد جمال الجعارات- 2
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 الخاصة األموال تغير :(6) رقم الجدول 

 املالحظة البيان
رأس مال 

 الشركة

عالوة 

 االصدار

فارق 

 التقييم

فارق اعادة 

 التقييم

االحتياجات 

 والنتيجة

       N-2 ديسمبر 31 في الرصيد

 املحاسبية الطريقة في التغيرات

 الهامة األاخطاء تصحيح

 التثبيتات تقييم إعادة

 الحسابات في مدرجة غير والخسائر األرباح

 النتائج حسابات في

 املدفوعة الحصص

 رسمال أ زيادة

 املالية السنة نتيجة صافي

      

       N-1 ديسمبر 31 في الرصيد

 املحاسبية الطريقة في التغيرات

 الهامة األخطاء تصحيح

 التثبيتات تقييم عادة إ

 الحسابات في مدرجة غير والخسائر األرباح

 النتائج حسابات في

 املدفوعة الحصص

 رسمال أ زيادة

 املالية السنة نتيجة صافي

      

       ديسمبر 31 في الرصيد

 .55  سابق، جعمر  بدوي، الياس على باإلعتماد الطالب إعداد من :املصدر
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 :خالصة

 بمثابة أصبحت إذ واألعمال، املال مجال في العائد االقتصاد التطور  ناتج هي الدولية املحاسبية املعايير تعتبر 

 املالي املركز على املالية واألحداث العمليات عن الناتجة املحاسبية أعمالها املنشأة فيه تمارس التي واإلطار األساس

 ممثلين صفوفها في تضم والتي متخصصة، دولية هيئات قبل من املعايير هذه إصدار تم ولقد أعمالها، ونتائج للمؤسسة

 تخص عديدة محاسبية مجاالت املعايير هذه شملت وقد املهنية، الكفاءة من قدر علىخبراء و  املهنية املحاسبية للهيئات

 وذات شفافية وأكثر كاملة املعلومات توفير من املالية القائم مستخدمي متطلبات مع يتالءم بشكل املالية القوائم إعداد

  .السليمة القرارات بناء في تساعد عالية جودة

 دول  جميع في املهنيون  به يسترشد عنه غنى ال مرجع الدولية املحاسبية املعايير ادراك أن  تم الفصل هذا خالل ومن

م.العال
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 :تمهيد

 الحقيقةةي االسةةتثمار وجةةذب تشةةجيع علةةى وعمةةال ،الجزائةةري  االقتصةةاد يشةةهدها التةةي التطةةورات ضةةوء فةةي 

 أشةةةكالها بكافةةةة للمؤسسةةةات موحةةةدة محاسةةةبية ومفةةةاهيم وقواعةةةد، أسةةةس تةةةوفير الضةةةروري  مةةةن بةةةات واملةةةالي

 النظةةةامالجزائريةةة  املؤسسةةةات تنةةتهج أن الضةةروري  مةةةن أصةةةبح لهةةذا ونشةةةاطاتها، أحجامهةةةا ومختلةةف القانونيةةة،

 باملؤسسةةةات الوصةةول  أجةةل مةةن وهةةذا الدوليةةة، املحاسةةبية املعةةايير مةةع يتوافةةةق الةةذي الجديةةد املةةالي املحاسةةبي

 التةةةي املعلومةةةات علةةةى تةةةام وإفصةةةاح شةةةفافية، بكةةةل املاليةةةة القةةةوائم وتحليةةةل إعةةةداد، إلةةةىالجزائريةةةة   االقتصةةةادية

 الرسةةمي االنطةةالق هةةي 2010 بدايةةة وتعتبةةرالقةةرارات  بنةةاء فةةي املاليةةة القةةوائم مسةةتخدمي منهةةا يسةةتفيد أن يمكةةن

 والةةذي الجديةةد، املةةالي املحاسةةبي بالنظةةام الخةةا  القةةانون  عليهةةا نةةص التةةي املحاسةةبة مبةةاد  وفةةق قةةوائم إلعةةداد

 :يلي ما إلى املبحث هذا في التطرق  وسيتم    .دوليا املالية للقوائم موحدةقراءة  تحقيق إلى يهدف

 الوطني؛ املحاسبي املخطط ماهية :األول  املبحث 

 الجديد؛ املالي املحاسبي النظام ماهية :الثاني املبحث 

 املالية القوائم تحليل :الثالث املبحث. 
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 الوطني املحاسبي املخطط وتحليل دراسة :األول  املبحث

 والةةذي ،1957 لعةةام PCG)) العةةام الفرنسةة ي املحاسةةبي بةةاملخطط الجزائةةر  اسةةتعانت االسةةتقالل، بعةةد 

 أفريةةل 29 أمةةر بموجةةب PCN الةةوطني املحاسةةبي املخطةةط تطبيةةق تةةاري  ،" 1976عةةام حتةةى املفعةةول  سةةاري  بقةةي

 املصةةدر يمثةةل أصةةبح حيةةث .آنةةذاكالجزائةةر  تبنتةةه الةةذي املخطةةط االقتصةةاد مةةع ويتكيةةف يواكةةب الةةذي ،" 1975

 .صدوره منذ غيراتالت بع  إال يعرف لم الذي التشرعع ،بالجزائر املحاسبي للتشرعع الرئيس ي

 PCN الوطني املحاسبي املخطط عن ملحة :األول  املطلب

 الوطني املحاسبي للمخطط التاريخي التطور  مراحل :أوال

 أهةةةداف لتحقيةةةق املخطةةةط، أو املوجةةةه االقتصةةةاد معةةةايير حسةةةب الةةةوطني املحاسةةةبي املخطةةةط وضةةةع 

 عةةن أمةةا . الةةوطني املحاسةةبة حاجةةات لتلبيةةة وضةةع وبالتةةالي واإلنتةةاج، التشةةغيل مسةةتوى  علةةى الكلةةي االقتصةةاد

 إنجةةاز عرفةةت التةةي الفتةةرة هةةي هةةذا، يومنةةا إلةةى االسةةتقالل منةةذ الجزائةةر فةةي املحاسةةبية للمعةةايير التةةاري ي التطةةور 

 :منها هامة استثمارية برامج عدة

 والسبعينات الستينات سنوات خالل إنتاجية برامج . 

  والتسعينات الثمانينات خالل وقاعدية اجتماعيةبرامج 

 1:التالية املراحل على بالتوقف لنا يسمح املحاسبي النشاط إلى والتطرق   

 آنةةذاك املاليةةة وزيةةر حةةدد للمحاسةةبة، األعلةةى للمجلةةس الرسةةمي التنصةةيب بمناسةةبة 1972 مةةاي 5 فةةي 

 :وهي املحاسبي الوطني للمخطط املسندة األهداف

 العمومية؛ واملؤسسات الشركات ومتطلبات تتماش ى حسابات استعمال .1

 املحصةةل النتةةائج باسةةتعمال املراقبةةة هةةذه وتكةةون  الخةةا ، والقطةةاع العمةةومي القطةةاع مراقبةةةب للدولةةة يسةةمح .2

 السنوية؛ النشاطات خالل من عليها

 املخزونات؛ تقييم في املستمر الجرد اعتماد .3

 ؛)الوسيطة( املؤقتة الحسابات استخدام .4

  كةةةأداة تعتبةةةر إحصةةةائية، أهةةةداف بتحقيةةةق للمؤسسةةةة يسةةةمح PCN الةةةوطني املحاسةةةبي املخطةةةط اسةةةتعمال .5

 النتةةائج ضةةوء علةةى املؤسسةةة تسةةيير لتحسةةين الالزمةةة القةةرارات اتخةةاذ خاللهةةا مةةن تسةةتطيع فعالةةة تسةةيير

 املحاسبية؛

 املؤسسةةةات داخةةل االقتصةةادية، والتوقعةةةات التنظةةةيم فةةي للةةتحكم وسةةيلة املحاسةةةبي الةةةوطني املخطةةط يعتبةةر .6

 الجزائرية.

 املحاسبية. الوثائق إعداد في واضحة معايير عتماد إ .7

  2.تنبؤية إحصائية كأداة اعتمادها يمكن واضحة، داللة ذات بمعلومات الوطنية املحاسبة امداد  .8

 بإنشةةاء قةةام والةةذي املحاسةةبة، لتقنيةةات العةةالي املجلةةس إلةةى للمحاسةةبة األعلةةى املجلةةس تحةةول  الثمانينةةات وفةةي

 :قطاعية محاسبية خمسة

 

                                                           
 .197  ،2008حواس صالح، التوجه الجديد نحو معايير االبالغ املالي الدولية، أطروحة دكتوراه، غير منشورة، جامعة الجزائر، سنة - 1
 .05حمادي نبيل، مرجع سابق،  :- 2
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 1987 سنة الزراعي القطاع 

 1987 سنة التأمينات قطاع 

 1988 سنة الصادر العمومية واألشغال البناء قطاع 

 1989 سنة الصادر السياحي القطاع 

 1992 سنة الصادر البنكي القطاع 

 والوثةةائق الحسةةابات سةةير وقواعةةد املصةةطلحات شةةرح الحسةةابات، قائمةةة عمومةةا مخططةةات الخمسةةة هةةذه تقةةدم

 :الخاصة الشاملة

 السةةوق  اقتصةاد مفهةوم دخةل حيةةث تحةوال، املرحلةة هةذه خةةالل الجزائةري  االقتصةاد عةرف " 1998-1991 " مةن -

 مةةن العديةةد أجبةةر ممةةا محةةدودة، مسةةؤولية وذات أسةةهم، ذات شةةركات إلةةى تحويلهةةا وتةةم املؤسسةةات واسةةتقاللية

 1؛الجزائر في املحاسبة معايير في بالتدخل املختصة الهيئات

 نشةةاط مةةع الحسةةابات مخطةةط أجةةل مةةن اجةةراءات املاليةةةوزارة  مسةةتوى  علةةى للمحاسةةبة العامةةة اإلدارةاتخةةذت  -

 خصوصا التجارية املؤسسات

 القةةةانون  بةةةنص كلفةةةوا املعتمةةةدين واملحاسةةةبة الحسةةةابات محةةةافظي املحاسةةةبين بةةةراءللخ - الةةةوطني املجلةةةس -

 ؛ 920/20 التنفيذي واملرسوم91/08

 . واملراقبة للتفتيش العادية الطرق  تعريف -

  .وماليا قانونيا باملحاسبة املتعلقة التقنية املسائل حول  رأي كل إبداء -

- 96  :رقةةم تنفيةةذي بمرسةةوم " CNC " 1998-2004 " للمحاسةةبة الةةوطني املجلةةس بإنشةةاء اجةةراء اتخةةاذ تةةم كمةةا

 :هدفين له وحدد املالية وزير طرف من تنصيبه وتم 318

 منةةذ املسةةجلة واالقتصةةادية السياسةةية التحةةوالت االعتبةةار بعةةين األخةةذ مةةع الةةوطني املحاسةةبي املخطةةطمراجعةةة  -

 ؛ 1998

 املسةةائل حةةول  لةةرأيا وابةةداء للقطاعةةات محاسةةبية مخططةةات تحريةةر أجةةل مةةن املعةةايير إعةةداد أشةةغال متابعةةة -

 .االقتصاديين املتعاملين طرف من املطروحة

 2نتابعي فرنسيين رء ا خب ملجموعة املهمة أوكلت حيث الوطني، املحاسبي املخطط تحديث إلى سعي -

 للمحاسبين الوطني املجلس " CNC ." 

 املحاسبين رء ا للخب الفرنسية املنظمة مجلس " CSOEC ." 

 الحسابات ملحافظي الوطنية الهيئة " CNCC ." 

 : مراحل أربعة على اللجنة هذه أعمال توزعع ثم التنسيق، بمهمة تضطلع قيادة، لجنة الغرض لهذا املجلس شكل

 الوطني؛ املحاسبي املخطط تطبيق حالة تشخيص :األولى املرحلة 

 جديد؛ محاسبي نظام مشروع إعداد : الثانية املرحلة 

                                                           
 .198حواس صالح، مرجع سابق، - 1
الدولية، دكتوراه في العلوم االقتصادية، غير منشورة، جامعة الجزائر،  مداني بن بلغيت، أهمية إصالح النظام املحاسبي للمؤسسات في ظل أعمال التوحيد- 2

2004،172. 
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 الدولية؛ املحاسبة ومعايير الجديد املحاسبي ملخطط التكوين : الثالثة املرحلة 

 للمحاسبة الوطني املجلس عمل تحسين على املساعدة :الرابعة املرحلة. 

 1يالوطن املحاسبي املخطط ومبادئ أهداف :ثانيا

 :يلي ما إلى الوطني املحاسبي املخطط يهدف 

 . فيه تحقق الذي الزمني الترتيب وفق وحفظها املحاسبية البيانات تسجيل أي : الكامل - التسجيل

 التصحيح؛ بعملية والقيام البيانات، ودقة صحة مدى مراقبة -

 الالزمةةةة للوثةةةائق نمةةةاذج اختيةةةار مةةةع املحاسةةةبي املخطةةةط تبنيهةةةا خةةةالل مةةةن يتجسةةةد فةةةي املؤسسةةةة التنظةةةيم  -

 املختلفة؛واالجراءات 

 الضرائب مصلحة طرف من املحاسبة تدقيق -

 االقتصادية؛ للهيئات علوماتتوفير امل -

 الجزائري  املركزي  التخطيط متطلبات أجل من أساس ي بشكل التنبؤ عمليةتسهيل  -

 فةةي املؤسسةةة اتجةةاه تعةةديل أجةةل مةةن تطبيقهةةا قةةرارات ومراقبةةةال باتخةةاذ تسةةمح ديناميكيةةة، تسةةيير أداة إعةةداد -

 .التسيير لتقدير جديدة أسس وضع وبالتالي املناسب، الوقت

 :2املباد  أما

 املحاسةةةبي املخطةةط بتطبيةةق امللزمةةةة املؤسسةةة تحةةدد 75 - 35 األمةةر مةةن 1 املةةادة القةةانوني الكيةةانمبةةدأ  .1

 الوطني؛

 الوطنية؛ العملة استعمال على 9 املادة نص النقدية العملة مبدأ .2

 املحاسةةبية الةةدفاتر بمسةةك املؤسسةةات تلةةزم حيةةث 75 - 35 األمةةر مةةن 13 املةةادة عليةةه تةةنص الجديةةة مبةةدأ .3

 بعناية؛ التدفقات وتسجيل

 12 - 31 في دورة كل إغالق تاري  يحدد 75 - 35 األمر من 16 املادة عليه تنص الدورات  سنوية مبدأ .4

 امليزانية عناصر كل تقييم في 75 - 35 األمر من 21 و 18 املادة عليه تنص التاريخية التكلفة مبدأ .5

 بتأسةيس للمؤسسةةات يسةمح بمقتضةةاه الةذي 75 - 35 األمةر مةةن 22 املةادة عليةه تةةنص والحةذر الحيطةةة مبةدأ .6

 املعقول؛ حدود في وذلك األصول  قيم لتدني مؤونة

 القيةةام ضةةرورة ذلةةك فةةي بمةةا الةةذكر السةةابقة املبةةاد  خةةالل مةةن اسةةتنتاجه ويمكةةن الةةدورات اسةةتقاللية مبةةدأ .7

 دورة؛ كل عند السنوي  بالجرد

 3    .التاريخية التكلفة مبدأ خالل من استنتاجه ويمكن الحساب تقسيم طرق  ثبات مبدأ .8

 الوطني املحاسبي املخطط نقائص :الثاني املطلب

 الوطني املحاسبي للمخطط النظري  بالجانب املتعلقة النقائص :أوال

 حيةث مةن النظةري  الجانةب مسةتوى  علةى التقصةير مةن العديةد تظهةر الةوطني املحاسةبي املخطةط تقةديم طريقةة إن 

 . املرتكبة والحسابات املستعملة املصطلحات املفاهيمي، اإلطار

                                                           
 .39 :،1999بوتين محمد، املحاسبة العامة في املؤسسة، ديوان املطبوعات الجامعية، الجزائر، سنة - 1
 .40بوتين محمد، نفس املرجع السابق،  : - 2
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 1:املفاهيمي التقصير

 املحاسةبية املبةاد  وأيضةا املحاسةبية املعلومةة ومسةتعملي األهةداف املفاهيمي، باإلطار املفاهيمي التقصير يتعلق 

 . املحاسبي والتنسيق املحاسبية املفاهيم بتعريف املرتبطة

 غيةر الجديةدة والحةاالت فاملشةاكل أخةرى  جهةة ومةن جهةة، مةن تةذكر مرجعيةة أي وبةدون  بسةيط ولةو مفةاهيمي إطةار غيةاب

 التفسةيرات  هةذه أن غيةر االختصا  أصحاب طرف من مفسرة كانت وان الوطني، املحاسبي املخطط طرف من املتوقعة

 ضةمن يةدرج املحاسةبية املعلومةة ومسةتعملي لألهةداف ودقيةق واضةح تعريةف إعطةاء عةدم أن كمةا متطابقةة، حتمةا تكون  ال

 .املفاهيمي التقصير

 وتصةنيف عةرض طريةق عةن واإلحصةاء الكلةي االقتصةاد ملعلومةاتامتيةاز  الةوطني املحاسةبي للمخطط الحالي النطاق يعطي

 النةاتج حسةاب يسةهل النتةائج حسةابات جةدول  إعةداد فةإن املثةال سةبيل وعلةى طبيعتهةا حسةب املحاسةبية البيانةات وترتيةب

 .الخ ... املضافة والقيمة الخام

 املحاسةبية للمعلومةةة املسةةتعملين مةن العديةةد احتياجةةات تلبيةةة هةو املحاسةةبة هةةدف الةةدولي املسةتوى  علةةى أنةةه غيةر

 الخ ... املالك املساهمين، كاملستثمرين،

 : مثةل املفةاهيم لةبع  واضةحة تعةاريف إعطةاء يةتم ولةم واضةح بشةكل عنهةا معبةر غيةر املحاسةبية املبةاد  أن كمةا 

 . التكاليف النواتج، الخاصة، األموال الخصوم، ،األصول 

 مخططةات بإحةداث الةوطني املحاسةبي املخطةط علةى تعةديالت راءإجة وعنةد الحسةابات، فةي مسةكها شةروط يةدقق ولةم

 .التحليلية املحاسبة واستعمال بتطوير الخا  الجانب كثيرا أهمل قطاعية،

 2:اتاملصطلح مستوى  على التقصير مشاكل 

 املستعملة؛ املصطلحات بع  في والتناقصات الثغرات من العديد ووجود الدقة عدم 

 األهميةة املعلومةة؛ منفعةة املاليةة، الشةفافية الصةادقة، مثةل بدقةة معرفةة غيةر للمحاسةبة القاعديةة املصةطلحات 

 الخ؛ .... االستغالل استمرارية  التعهدات، محاسبة النسبية،

 يلي ما الحصر ال املثال على ونذكر املحاسبية العناصر لبع  دقيقة تعاريف يعط لم املحاسبي املخطط: 

 ؛)املستقبلية االقتصادية الفوائد السابقة، الحوادث املصادر، رقبة ا م فكرة مرجعية )مع األصول  -

 ؛)املستقبلية املصادر خروج السابقة، الوقائع ،الراهنة الواجبات فكرة مرجعية )مع الخصوم -

 ؛)الخا  األموال وزيادة النشاط سير خالل االقتصادية املنافع نمو فكرة مرجعية )مع النواتج -

 .األموال وتقليل للمؤسسة العادي بالنشاط القيام خالل االقتصادية املنافع من التقليل فكرة مرجعية) مع التكاليف

 العاديةة وغيةر العاديةة األصةول  بةين التفريةق عنةد الشة يء ونفةس مةدقق غيةر املةادي املةال رأسو  املةالي املةال رأس تعريةف   -

 ،اسةتثمارات األراضة ي العاديةة، األصةول  يخةص فيمةا املثةال سةبيل علةى ونةذكر سةائلة الغيةر والخصةوم العاديةة والخصةوم

 فيمةا أخةرى  جهةة ومةن جهةة مةن هةذا الحكوميةة اإلعانةات ذكةر فةيمكن العاديةة غيةر األصةول  أمةا .الةخ ....التجهيةزات املبةاني،

 القةرض ذكةر يمكةن العاديةة غيةر الخصةوم أمةا البنكيةة، القةروض الةدفع، أوراق املةوردين، نةذكر العاديةة الخصةوم يخةص

 .املالية والخصوم اإليجاري 

 

                                                           
 .60 :،2010الجزائر، ماستر في العلوم املالية واملحاسبية، سنة ح املحاسبي في ال صاال فيروز خويلدات، - 1
 .73ح املحاسبي في الجزائر، مرجع سابق،  ال صاال فيروز خويلدات، - 2
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 1يالوطن املحاسبي املخطط مستوى  على املركبة الحسابات فكرة غياب

 املجمعةةات إلةةى يشةةير وال الصةةغيرة املؤسسةةات علةةى األصةةلية صةةيغته فةةي الةةوطني املحاسةةبي الةةدليل يطبةةق 

 .املحاسبي أو املنهجي الجانب من سواء وهذا الدولية، املحاسبية املعايير تأسيس شأنها من التي

 هةةذه مةةنح مةةع املجمعةةات علةةى القواعةةد نفةةس اسةةتعمال يفةةرض القابضةةة للشةةركات املحاسةةبي الةةدليل مشةةروع إن

 يجةةب كمةةا الدوليةةة املحاسةةبية للمعةةايير وفقةةا حسةةاباتها تجميةةع إمكانيةةة الخةةارج فةةي مسةةاهمات لهةةا التةةي الشةةركات

 القةةانون  يفةةرض حيةةث جةةدا ضةةايلبةةالجزائر  والناشةةطة حسةةاباتها بتجميةةع امللزمةةة املؤسسةةات عةةدد أن إلةةى اإلشةةارة

 .البورصة في املسعرة املؤسسات على إلىاالجراء  هذا

 الوطني املحاسبي للمخطط التقني بالجانب املتعلقة النقائص :ثانيا

 ال الحةةالي الةةوطني املحاسةةبي املخطةةط تبويةةب أن حيةةث مةةن املحاسةةبي، باإلطةةار أوال النقةةائص هةةذه تةةرتبط 

 نحةةةو والتوجةةه االقتصةةادية اإلصةةالحات بعةةد خاصةةةة ضةةروري  وجودهةةا أصةةبح التةةي الحسةةابات علةةى يحتةةوي 

 املجموعةةة فةةي املطلةةوب غيةةر املكتتةةب املةةال رأس و  الصةةادر املةةال : رأساملثةةال سةةبيل علةةى منةةه السةةوق، اقتصةةاد

 الرابعة. املجموعة في للقب  والنواتج الثانية، املجموعة في املالية واالستثمارات األولى،

 وغيةةر الجاريةةة والخصةةوم الجاريةةة، وغيةةر الجاريةةة األصةةول  توضةةح فلةةم الحسةةابات، تصةةنيف يخةةص فيمةةا أمةةا 

 األمةةر )املاليةةة الذمةةة( قةةانوني أسةةاس علةةى مبنةةي األصةةول  مجموعةةات تعريةةف فةةان أخةةرى  ناحيةةة مةةن الجاريةةة،

 .االسةةةتغالل وخةةةارج االسةةةتغالل أصةةةول  بةةةين لتمييةةةز او اإلنتةةةاج، أدوات تقيةةةيم مةةةن املؤسسةةةة يمكةةةن ال الةةذي

 لهةةا اسةةتثمار تعتبةةر التةةي املسةةاهمة وسةةندات املةةدى قصةةيرة هةةي التةةي التوظيةةف سةةندات بةةين يفةةرق  ال كةةذلك

 .دائمة قيمة

 جةةدوال عشةةرة سةةبعة الهائةةل العةةدد بإنجةةاز مطالبةةة املؤسسةةة أن نجةةد الختاميةةة، بالوثةةائق الخةةا  الجانةةب فةةي 

 مةةن ناحيةةة، مةةن هةةذا املؤسسةةة نشةةاط حجةةم كةةان مهمةةا املخطةةط فةةي جةةاءت التةةي الحسةةابات لجميةةع بالتفصةةيل

 .املقارنة اجراء يمكن حتى السابقة الفترة معلومات يظهر ال النتائج حسابات وجدول  امليزانية أخرى  ناحية

 القيمةةة تعكةةس ال حيةةث االقتصةةادية الوضةةعية مةةن أهةةم املاليةةة الذمةةة وضةةعية فةةان امليزانيةةة مسةةتوى  فعلةةى 

 فةةي صةةعوبة توجةةد كمةةا ،االلتزامةةاتاو  األصةةول  تقيةةيم فةةي التاريخيةةة للتكلفةةة اسةةتخدامها خةةالل مةةن الجاريةةة

 لألصةةول  اإلنتةةاجي العمةةر وكةةذا للبيةةع، املخةةزون وقابليةةة املةةدينين، حسةةابات تحصةةيل إمكانيةةة تحديةةد مةةدى

 .املعنوية والعناصر اململوكة

 .املالية والنتيجة الجارية النتيجة بين يفرق  ال النتائج حسابات جدول  في أما

 التكلفةةة علةةى يعتمةةد الةةوطني فةةاملخطط عامةةة، فهةةي وجةةدت إن و حتةةى املحاسةةبي التسةةجيل و التقيةةيم قواعةةد 

 بةل املخةزن  مةةن املخرجةةات و املةدخوالت لتقيةيم طريقةة تحةدد لةم الجةرد، تةاري  فةي للتقيةيم كطريقةة التاريخيةة

 فيةةه يةةتم الةةذي املةةالي املحاسةةبي النظةةام بعكةةس لهةةا، املناسةةبة الطريقةةة اختيةةار فةةي للمؤسسةةات الحريةةة تركةةت

 معالجتهةةا يةةتم لةةةم اإلغةةالق لتةةةاري  الالحقةةة األحةةداث كةةذلك . النقديةةة للعناصةةر العادلةةة بالقيمةةة التقيةةيم

ةات، طةةرق  حةةول  توضةةيح أي يقةةدم لةةم املحاسةةبي واملخطةةط  ة،مةةؤو  تكةةوين وكيفيةةة معادالتهةةا، وكةةذا االهتالكة

 2.تحصيلها في املشكوك الحقوق  و املخزونات تدني

                                                           
 .09  ،1999املخطط املحاسبي الوطني، سنة  باصالحتقرير اللجنة املكلفة - 1
 .16 :،2009وفق املعايير املحاسبة الدولية، ماجستير في علوم التسيير، غير منشورة، جامعة الجزائر، سنة شناي عبد الكريم، تكيف القوائم املالية في املؤسسات الجزائرية - 2



لنظام املحاسبي املالي الجديدتحليل القوائم املالية باستخدام ا                                                            الثانيالفصل   

 

- 32 - 
 

 الةربط 18 حسةاب األولةى املجموعةة فةي مةثال محتواهةا، تناسةب ال وفروعهةا املجموعةات لةبع  املقدمةة التعةاريف خيةراأ 

 نجةداألربعةة  املجموعةة فةي أمةا .املؤسسةة تصةرف تحةت املتروكةة أو املقدمةة للتمويةل وسةيلة يمثةل ال الوحةدات بةين

 املسةاهمة سةندات التعيةين، قيةد املصةروفات املدينةة، الخصةوم حسةابات 40 حسةاب مثةل حقةوق  تمثةل ال حسةابات

 يقةدم الةذي املةالي املحاسةبي النظةام بعكةس ،باالسةتثمارات عالقةة لها ليست حسابات يضم 42 حساب أما والكفاالت،

 .وضوح أكثر وتعريفات مصطلحات

 والعمليات اإليجارية، القروض أهمل املحاسبي املخطط أن نجد العمليات لبع  املحاسبية املعالجة يخص فيما أما 

 . لتصفية او اإلدماج األجنبية، بالعملة املنجزة

 : يلي فيما القصور  جوانب تحديد ويمكن

 التضخم؛ مشكل وظهور  التاريخية التكلفة مبدأ اعتماد -

 املالية؛ القوائم إعداد في الوظيفية املقاربة إهمال -

 .الخزينة تدفقات جداول  اعتماد عدم -

 مبررات التوحيد املحاسبي في الجزائر :الثالث املطلب

 :االتي في الجزائر في املحاسبي التوحيد مبررات تتمثل 

 الدولي املستوى  على موحدة محاسبية قواعد إلى الحاجة :أوال

 االحتيةاج فةي ضةخامة عنةه نةتج مةا األجنبيةة املؤسسةات تعةامالت تزايةد إلةى أدى املنظمةات أنشةطة وعوملةة توسةع إن 

 ممةا مسةتمر تزايةددائمةا فةي  الرؤيةة فهةذه األجنبيةة، األمةوال رؤوس ألسةواق الحةديث التطةور  أسةاس يمثةل الةذي املةالي،

 فالقواعةد أخةر، إلةى بلةد مةن تطبيقهةا ووسةائل محتواهةا طريق عن اتصال وسيلة تعتبر كونها املحاسبة إلى اللجوء يستدعي

 املاليةة الوضةعية كةابراز املحليةة واألهةداف تماشةيا وهةذا الةةوطني، املسةةتوى  علةى مةا إعةداد يةتم للمحاسةةبة األساسةية

 1. والبنوك الجبائية وللسلطات للمستثمرين

ائر  شهدتها التي االقتصادية التحوالت :ثانيا  الجز

 مةن سةواء العامليةة السةاحة علةى يةدور  مةا ملواكبةة جةاء العةاملي االقتصةاد علةى وانفتاحةه لجزائةري ا االقتصةاد توجهةات إن 

 تسةعى الحديثةة، الصةناعية واملقتضةيات التكنولةوجي التطةور  ناحيةة مةن او الخارجية، االقتصادية العالقات تطوير ناحية

 عةن فيهةا لالسةتثمار الدوليةة املؤسسةات مةن العديةد ودخةول الجزائةر  فةي األجنبيةة االستثمارات نسبة زيادة الى اليوملجزائر ا

 كمةا املشةاكل، مةن لوقةايتهم واملحاسةبية املاليةة واملعلومةات اإلجةراءات تبسةيط خةالل مةن األجانةب، املسةتثمرين جلب طريق

 الجديةدة االرتباطةات املسةار هةذا تعزيةز فةي زاد وممةا فيةه، باشرت الذي االقتصادية اإلصالحات مواصلة علىالجزائر  تعمل

 2.األجنبي لالستثمار املجال فتح من عنها يترتب وما للتجارة العاملية واملنظمة األوروبي االتحاد مع خاصة للجزائر

 الوطني املحاسبي املخطط محدودية :ثالثا

 آن جليةا يتضةح للمؤسسةة، والخةارجي الةداخلي املحةيط مسةت والتةي الجزائةر بهةا قامت التي االقتصادية لإلصالحات نتيجة

 التحةوالت عةن الناشةئة والسياسةية واالجتماعيةة االقتصةادية املتطلبةات وعسةاير مئةيال  يعةد لةم الةوطني املحاسةبي املحةيط

 مفهةوم نحةو املحاسةبي بنظامهةا التوجةه إلةى الجزائر بة دفعةت التةي األسةباب بةين مةن وهةي ،الجزائةر تعيشةها التةي الجديةدة

                                                           
 .05عبد الناصر نور، طالل حجازي، املعايير املحاسبية الدولية والبيئة األردنية " متطلبات التوافق والتطبيق"، دليل املحاسبين،  - 1
  .3 :،2000الدولي املعاصر، املجلس الوطني للثقافة والفنون، مصر،  حازم ليبالري، النظام االقتصادي- 2
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 الجانةب مسةتوى  علةى التقصةير مةن العديةد تظهةر كانةت القةديم املخطةط تقةديم طريقةة آن نجةد حيةث املاليةة؛ املحاسةبة

 مالئمةة وعةدم واضةح بشةكل عنهةا معبةر غيةر املحاسةبية املبةاد  آن كمةا الجديةدة، األوضةاع مةع يتناسةب ال ممةا النظةري،

 1. بالجزائر القائمة األجنبية الشركات احتياجات مع الوطني املحاسبي املخطط

ائر بورصة تطوير :رابعا  الجز

 فةي عةالي مسةتوى  لضةمان وذلةك الدوليةة، املحاسةبية للمعةايير البورصةة فةي املقيةدة الشةركات تطبيةق خةالل مةن 

 2. واملحتملين الحاليين للمستثمرين املنشورة املالية القوائم في واملحاسبي املالي اإلفصاح

 املالي املحاسبي النظام ماهية :الثاني املبحث

 ظهةور  إلةى أدى أعمالهةا رقعةة واتسةاع الدوليةة، نشاطاتها وزيادة العالم في الجنسيات املتعددة الشركات انتشار إن 

 فالهةدف ضةروريا، أمةرا املحاسةبية املعةايير ظهةور  جعةل مما حلها، عن املؤسسة محاسبة عجزت عديدة محاسبية مشاكل

 اإلقليمةي املسةتوى  علةى موجةود هةو مةا مةع املحليةة املحاسةبية األنظمةة وتكييةف وتوحيةد تقريةب هةو للمعةايير األساسة ي

 .الجديد املالي املحاسبي بالنظام املحاسبي نظامها استبدال الجزائر أوجب مما والعاملي

 املالي املحاسبي النظام مفهوم :األول  املطلب

 املالي املحاسبي النظام تعريف :أوال

 الدوليةةة املعةةايير مةةن مسةةتمدة الرسةةمية الجريةةدة فةةي جةةاء كمةةا الجديةةد املحاسةةبي النظةةام مشةةروع إن               

AS/IFRSاملحاسةةبي املةةالي النظةةام يعتبةةر . 2010 جةةانفي مةةن ابتةةدءا الجزائةةر فةةي االسةةتعمال ميةةدان دخةةل بحيةةث 

 عمليةةات إطةةار فةةي يتةةدرج والةةذي1975 لسةةنة املحاسةةبي الةةوطني املخطةةط فةةي املوجةةودة للنقةةائص صةةياغة إعةةادة

 الثقافةةةة تغييةةةر الحقيقةةةة فةةةي يعتبةةةر كمةةةا ،الجزائةةةر باشةةةرته الةةةذي االقتصةةةادي لإلصةةةالح املصةةةاحبة التحةةةديث

 باعتبارهةةةا العةةةاملي املرجةةةع يعتبةةةر الةةةذي الدوليةةةة، املحاسةةةبية املعةةةايير مةةةع التقةةةارب ومحاولةةةة املاليةةةة املحاسةةةبية

 3. العالم في مهنية منظمة 120 من أكثر طرف من مطبقة

 903 املةةادة فةةي املحاسةةبي النظةةام حةةول  2007 نةةوفمبر 25 بتةةاري  الصةةادر 11 /7 القةةانون  فةةي جةةاء وقةةد 

 مةةةع بتخةةزين يسةةمح املاليةةة املعلومةةات لتنظةةةيم نظةةام " :أنهةةا تعةةرف والتةةي املاليةةة املحاسةةبة تسةةمية تحةةت جةةاء

 الوضةةعية عةةن صةةادقة صةةورة تعكةةس كشةةوف وعةةرض وتسةةجيلها وتقييمهةةا وتصةةنيفها، عديةةدة قاعديةةة معطيةةات

 4  ." املالية السنة نهاية في خزينته ووضعية ونجاعته، الكيان وممتلكات املالية

 املالي؛ املحاسبي للنظام التصوري اإلطار بناء 

 والخصوم؛ األصول  من لكل جديدة مفاهيم إعطاء 

 املحاسبي؛ التقييم طرق  تحديد 

 املحاسبة؛ مهنة تنظيم 

                                                           
شهادة املاجستير، كلية العلوم ساملي محمد الدينوري، قائمة التدفقات النقدية في ظل اعتماد الج ازئر " املعايير املحاسبية الدولية"، مذكرة مقدمة ضمن متطلبات نيل - 1

 .16،  2009 .التسيير، تخصص محاسبة، جامعة باتنة، غير منشورة،االقتصادية والتجارية وعلوم 
-17مقومات ومتطلبات التطبيق"، جامعة الوادي الجزائر،«مزياني نور الدين، فروم محمد صالح، ملتقى دولي بعنوان املعايير املحاسبية الدولية والبيئة الجزائرية - 2

 .09 :،2010جانفي،18
غير  نحو تطبيق املعايير املحاسبية املالية الدولية في املؤسسات الجزائرية، مقدمة ضمن متطلبات نيل شهادة املاجستير في العلوم التجارية، روتال عبد القادر، التوجه- 3

 .85منشورة، باتنة، محاسبة وتدقيق،  
 .03 ،2007،74الجريدة الرسمية للدولة الجزائرية، العدد - 4
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 بها؛ الخاصة لإليضاحات باإلضافة الختامية املالية للقوائم نماذج إعداد 

 الحسابات قواعد تحديد. 

 الجديد املالي املحاسبي النظام اعتماد أسباب :ثانيا

 .الدولية املحاسبة معايير انتهاج إلى الجزائر دفعت التي األسباب أهم العنصر هذا في سنتناول  

 الداخلية األسباب 

 :في الداخلية األسباب تكمن 

 السوق  اقتصاد نحو الجزائر توجه مع يتماش ى ال السائد املحاسبي النظام. 

 الرقابةةة واحكةةام لتسةةير وضةةع أنةةه رغةةم كبيةةر بشةةكل القةةديم املحاسةةبي املخطةةط علةةى القانونيةةة النظةةرة طغيةةان 

 .الدولة مصالح يخدم بل يخدمها ال أصبح وبالتالي للمؤسسة االقتصادية الحياة على

 املالية الوضعية تعكس وشفافة صادقة معلومات على الحصول  من الجزائرية املؤسسات تمكين. 

 االقتصةةاد مةةع مالئمةةة أكثةةر مبةةاد  علةةى بالعمةةل لنةةا والسةةماح العامليةةة املحاسةةبية املمارسةةات مةةن االقتةةراب 

 .العاملي

  1.قبوال املحاسبة لغة إلى االفتقار أي املالية القوائم بنود مفاهيم تحديد في كبيرة اختالفات ظهور 

 الخارجية األسباب  

 :في الخارجية األسباب تكمن 

 تطبيةةق ضةةرورة تظهةةر للتجةةارة، العامليةةة املنظمةةة إلةةى االنضةةمام ومشةةروع األوروبةةي االتحةةاد مةةع الشةةراكة ظةةل فةةي 

 فةةي االنةةدماج مةةنالجزائةةر  وتمكةةين املحاسةةبية، األنظمةةة فةةي انسةةجام خلةةق بهةةدف الدوليةةة، املحاسةةبة معةةايير

 فعالية؛ بأكثر العاملي االقتصاد

 معةايير تبنةي ضةرورةالجزائريةة  املؤسسةات علةى يفةرض ممةا للتمويةل، املؤسسةة احتياجةات تزايةدو  املاليةة األسةواق تطةور 

 .الدولية املالية األسواق إلى اللجوء من املؤسسات تتمكن حتى الدولية املحاسبة

 مةةةن لوقايتةةةه واملحاسةةبية املاليةةةة واملعةةةامالت االجةةةراءات تةةةدويل خةةالل مةةةن األجنبةةي املسةةةتثمر جلةةةب محاولةةة 

 .املالية القوائم إعداد حيث من أو االجراءات حيث من سواء املحاسبية، النظم اختالف مشاكل

 مسةةتوى  فةةي تكةةون  أن يجةةب التغيةةرات هةةذه املحاسةةبي امليةةدان فةةي جذريةةة تغيةةرات تقتضةة ي التةةي العوملةةة افةةرازات 

 االقتصةةادي بالتوجةةه املحاسةةبة ارتبةةاط وبالتةةالي الدوليةةة املحاسةةبة معةةايير إطةةار وفةةي االقتصةةادية وراتالتطةة

 الجديد؛

 2 .الجزائري  االقتصاد حول  واملالية املحاسبية للمعلومات الجدد املستخدمين حاجات تلبية 

 الجديد املالي النظام إنجازمراحل  :ثالثا

 طةرف مةن مولةت والتي الوطني املحاسبي املخطط حول  اإلصالحات عملية بدأت 2001 لسنة الثاني الثالثي من بداية          

 اشةراف وزارة وتحةت للمحاسةبة الةوطني املجلةس مةع وبالتعةاون  الفرنسةيين الخبةراء مةن للعديةد أوكلةت العمليةة هةذه البنةك
                                                           

النظام املحاسبي املالي الجديد وتحديات وأهداف، ملتقى وطني حول: اإلطار املفاهيمي للنظام املحاسبي املالي الجديد واليات ايت محمد م ارد، أبحري سفيان، - 1

 .51 : ،2010تطبيقاته في ظل معايير املحاسبة الدولية، البليدة، 

 بير املحاسبة الدو لية واملؤسساتجزائرية، ملتقى وطني حول: معابلعادي عمار، افاق وتحديات تطبيق النظام املحاسبي املالي الجديد في املؤسسات ال- 2

 12 : ،2010ماي  25، متطلبات التوافق والتطبيق، سوق اه ارس، الج ازئر، الجزائريةقتصادية اال
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 جديةد نظةام إلةى 1975 - 35 نسةخة الةوطني املحاسةبي املخطةط تطةوير مسةؤولية عةاتقهم تحةت وضةعت بحيةث املاليةة،

 بةثالث العمليةة هةذه مةرت وقةد الجةدد، االقتصةاديون  واملتعةاملون  الجديةدة االقتصةادية املعطيةات مةع يتوافةق للمؤسسةات

 :هي مراحل 

 الدوليةة، املحاسةبية املعةايير وبةين بينةه مقارنةة اجةراء مةع الةوطني املحاسبي املخطط تطبيق مجال تشخيص :األولى املرحلة

 :هي ممكنة خيارات ثالثة وضعت املرحلة هذه نهاية وفي

 القةانوني املحةيط تغيةرات مةع تماشةيا اإلصةالحات وتحديةد الةوطني املحاسةبي املخطةط تركيبةة إبقةاء :األول  الخيفار 

 .الجزائر في االقتصادي

 الدوليةة املحاسةبة مجلةس طةرف مةن املطةورة التقنيةة الحلةول  مةع املعالجةات بعة  ضةمان فةي ويتمثةل :الثفاني الخيفار 

 IASB1 .واالختالف للتناق  مصدرا يكون  أن يمكن محاسبيين نظاميين وجود وبالتالي 

 إطةاره ووضةع شةكله عصةرنة مةع الةوطني املحاسةبي للمخطةط جديةدة نسةخة انجةاز يتضةمن الخيةار هةذا :الثالث الخيار 

 قبةل مةن تبنيةه تةم الخيةار هةذا إن الدوليةة، املحاسةبة معةايير االعتبةار بعةين األخةذ مةع والقواعةد املحاسةبي التصةوري

 املعةايير سةواء املرجعيةة املحاسةبة طبيعةة واختيةار 10/201005/ املنعقةد اجتماعةه فةي للمحاسةبة الةوطني املجلةس

  .األوروبية التوجيهات أو FASB مريكيةاأل  املالية املحاسبة مجلس معايير أو IAS/IFRS الدولية املحاسبية

 .للمؤسسات جديد محاسبي مخطط مشروع تطوير :الثانية املرحلة

 2 .جديد محاسبي نظام وضع :الثالثة املرحلة

 املحاسةبي النظةام أحةدثها التةي التطةورات أهةم تلخةيص يمكةن :املفالي املحاسفبي النظفام أحفدهها التفي التطفورات أهفم :رابعا

 :الوطني املحاسبي واملخطط املالي املحاسبي النظام بين مقارنة التالي الجدول  في املالي

                                                           
عن الجمعية الوطنية االقتصادية مجلة تصدر ،55شعيب شنوف، أهمية التوحيد املحاسبي العاملي بالنسبة للشركات الدولية، مجلة جديد االقتصاد العدد- 1

 .67 : ،2006الجزائرية، 
  .5-4، أبحري سفيان، مرجع سابق،  : مرادايت محمد - 2
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 املالي املحاسبي النظام تطورات: 7 رقم الجدول 

 الوطني املحاسبي املخطط الجديد املحاسبي النظام

 .املعنوية القيم ضمن تسجل املحل شهرة .األعباء ضمن تسجل املحل شهرة

 األعباء، ضمن محاسبيا تسجل اإلعدادية املصاريف

 20 إلى حتى ترفع أن يمكن املعنوي  األصل امتالك ومدة

 .سنة

 .اإلعدادية املصاريف ضمن التطوير نفقات تسجل

 ويتم رت ا االستثما ضمن تسجل اإلعدادية املصاريف

 .سنوات 5 إطفائها ومدة ذلك، بعد إطفاؤها

 بعد تحديده يتم املعنوية األموال الهتالك القابل املبلغ

 .واملعنوية املادية لألصول  املتبقية القيمة طرح

 القيمة الحسبان في يأخذ ال لالهتالك القابل املبلغ

 .واملعنوي  املادي لألصل الباقية

 أوال الداخل طريق عن إال تقام أن يمكن ال املخزونات

 .املرجحة الوسطية التكلفة طريق عن أو أوال الخارج

 FIFO، LIFO  املخزونات لتقييم طرق  ثالث هناك توجد

 .املرجحة الوسطية التكلفة

 تقدم التمويلي اإليجار بعقود عليها املحصل األصول 

 يوافق بمبلغ والديون  األصول  في وتقيد لطبيعتها وفقا

 املحسنة والقيمة لألصل العادلة القيمة بين قيمة ادني

 معدل أساس على املحسوبة الدنيا اإليجار لدفعات

 الكراء عقد في ضمني

 أي محاسبة في يظهر ال أصل أي فان املخطط حسب

 وبالتالي فعال األصل يملك التاجر هذا كان إذا إال تاجر

 تسجيل عدم معناه محاسبيا األصل تسجيل عدم

 بعين يأخذ لم الوطني املحاسبي فاملخطط االمتالك،

 .االيجاري  القرض االعتبار

 املالي املحاسبي النظام أن نالح  املؤونات بخصو 

 للمؤسسة املالية الوضعية تعكس امليزانية بان يقر

 املستقبلية الوضعية وليس الدورة إقفال تاري  خالل

 بتكاليف مؤونات بتكوين يسمح ال وهنا للمؤسسة

 اإلصالحات مؤونة مع الحال وهو مستقبال منتظرة

 .والصيانة

 فيها بما املؤونات كل بتكوين الجزائري  القانون  يسمح

 . الكبرى  اإلصالحات مؤونات

 SCF .PCN بين املقارنة على باالعتماد الطالب إعداد من :املصدر
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 وخصوصياته الجديد املالي املحاسبي النظام أهداف :الثاني املطلب

 الجديد املالي املحاسبي النظام أهداف :أوال

 خصوصةا الراهنةة االقتصةادية الظةروف مةع مةتالئم الجزائةر فةي املحاسةبي النظةام بجعةل يسةمح الجديةد النظةام إن 

 لكونةه وهةذا املاليةة، جةودة املعلومةة تحسةين فةي مسةاهمته إلةى باإلضةافة األجنبةي، لالسةتثمار املجةال فتحةت قةد الجزائر وان

 :اآلتية األهداف تحقيق إلى والرامي الحساباتومراقبة التسجيل عملية من يسهل تصوريا إطارا يضع

 .ومعالجتها البيانات تجميع طريق عن والنقدية واملالية االقتصادية املعلومات تجهيز أداة -1

 أو االخةتالس أو الغةش ملنةع ونقديةة ماليةة أنشةطة مةن عنهةا يةنجم ومةا االقتصةادية األنشةطة علةى الرقابةة لفةرض أداة -2

 التبذير؛ أو الهدر

 وتفسيرها؛ لتحليلها واملتطلبات السبل وتهيئة املالية التقارير وتجهيز اإلعداد أداة -3

 - تكاليف؛ بأقل املتابعة هذه تتم إن على بكفاءة املحاسبية البيانات متابعة -4

 - وسرععة؛ دورية تقارير على الحصول  -5

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

 - والتمويه؛ والتحريف والغش التالعب احتماالت تجنب على العمل -7

 الصةدق - مثةل محةددة نوعيةة وبخصةائص تحتاجهةا التةي األطةراف ملختلةف مفيةدة وبيانةات معلومةات وتةوفير إيجةاد -8

 املناسب؛ بالوقت املعلومات هذه وتوفير واملالئمة والثبات

 املوازنةة طريةق عةن النظةام لهةذا اقتصةادية جةدوى مراعةاة  مةع منتظمةة وسةجالت بةدفاتر االحتفةاظ مةن املشةروع تمكةين -9

 وتكاليفه؛ النظام منافع بين

 وسةوء السةرقة مةن املشةروع أصةول  علةى واملحافظةة الةداخلي والضةبط الداخليةة الرقابةة وسةائل يوفر املحاسبي النظام -10

 1 .االستعمال

 املالي املحاسبي النظام خصائص :ثانيا

  :يلي فيما الخصائص هذه تتمثل 

 .بالدقة املعلومات  هذه تمتاز حيث املطلوبة، وبالسرعة الالزمة املعلومات توفير على بقدرته املحاسبي النظام يتصف -1

 مرنةا املحاسةبي النظةام كان فإذا غيراتالت بع  إحداث تستدعي الظروف من مجموعة املنشأة على يطرأ حيث املرونة -2

 غيرات.الت هذه يستوعب فانه
 .ممكنة تكلفة وبأقل املحاسبية والسجالت الدفاتر من منتظمة ملجموعة املحاسبي النظام توفير -3
 .الداخلية والرقابة الداخلي الضبط التعليمات من مجموعة على املحاسبي النظام يشمل -4

 فائةدة مةا فمةثال .تكلفةة واقةل ممكةن وقةت وبأقةل اجلهةا مةن إيجةاده تم التي األهداف تحقيق على املحاسبي النظام قدرة -5

 باهظة؛ بتكلفة توفيرها أو رر  ا الق اتخاذ وقت انتهاء بعد لإلدارة املطلوبة املعلومات توفير

 املحاسةبي فالنظةام .القةانوني وشةكلها عملياتهةا وحجةم نشةاطها طبيعةة حيةث مةن للمنشةأة املالئةم املحاسبي النظام كون  -6

 شةركة يناسةب ال فةردي ملشةروع املالئةم املحاسةبي النظةام وكةذلك صةناعية شةركة يناسةب ال قةد تجاريةة لشةركة املالئةم

 2 .مساهمة
                                                           

وعلوم التسيير،  مداني بن بلغيث، أهمية إصالح النظام املحاسبي للمؤسسات في ظل أعمال التوحيد الدولية، اطروحة دكتوراه دولة، كلية العلوم االقتصادية- 1

 .9 ،2004جزائر، جامعة ال
2 -www.etudient.dz,14:47,08/03/2015. 

http://www.etudient.dz,14:47,08/03/2015
http://www.etudient.dz,14:47,08/03/2015
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ائرية املؤسسات وتحديات آفاق :الثالث املطلب  املالي املحاسبي النظام تطبيق في الجز

 كثيةرة فوائةد لةه سةتكون  الدوليةة، املحاسةبة معةايير مةن مسةتوحى هةو جديةد مةالي محاسةبي لنظةام الجزائةر تبنةي إن 

 وفيمةا التطبيةق، فةي يواجههةا التةي الصةعوبات مةن بةالرغم الجزئةي املسةتوى  وعلةى الةوطني االقتصةاد أي الكلةي املسةتوى  علةى

 :كاالتي النظام هذا تطبيق وصعوبات االيجابية، اآلثار أهم نوجز يلي

 الجديد املالي املحاسبي النظام في املحاسبية املعايير لتطبيق االيجابية اآلثار :أوال

 :اآلتية النقاط في النظام هذا لتطبيق االيجابية اآلثار ذكر يمكن 

 درجةة مةن  التقليةل فةي سيسةاهم الةذي األمةر العةاليتين؛ والشةفافية النوعيةة ذات املاليةة باملعلومةات املسةتثمر تةدعيم .1

 .املال رأس تكلفة تخفي  ثم ومن االستثمار مخاطر

 .املالية األسواق تشغيل فعالية زيادة .2

 - الوحدات؛ بين والدولي الوطني املستوى  على ومكانيا الوحدة، مستوى  على زمنيا املوضوعية املقارنة .3

 1 .الجزائر بورصة في والدخول  الداخلي تنظيمها لتحسين الجزائرية للمؤسسات حقيقية فرصة يمثل .4

 وبالتةالي والشةفافية،  االفصةاح متطلبةات فةي تتجلةى التةي االيجابيةات مةن لةه الجديةد املةالي املحاسةبي النظةام اعتمةاد ان .5

 قةوائم وبإعةداد املحاسةبي، النظةام ينتهجهةا التةي املعلومةات جةودة وتحسةين العامليةة، املاليةة االسةواق الةدخول  امكانيةة

 .املالية االستثمارات وزيادة الوطنية، املال اسواق انفتاح سيشجع موحدة مالية

 2 .حقيقية حالية بقيم معدة املالي النظام حسب املالية فالقوائم املالي، التحليل تبسيط .6

ائرية املؤسسات في الجديد املالي املحاسبي النظام تطبيق صعوبات :ثانيا  الجز

 يمكن الصعوبات بع  عليها يفرض زئرية ا الج املؤسسات في الجديد املالي املحاسبي النظام تطبيق إن 

 :كالتالي منها البع  ذكر

 .الجديد املالي املحاسبي النظام تطبيق على تشرف التي الالزمة الخبرات توفر وعدم النظام حداثة .1

 علةى املحاسةبة مهنةة فةي العةاملين يسةاعد الةذي الجديةد املحاسةبي املةالي للنظةام محكةم دليةل تةوفر وعةدم املراجةع نقةص .2

 .تطبيقه

 .الجديد املالي املحاسبي النظام تطبيق مجال في التكوين ونقص ضعف .3

 3 هتطبيق على املساعدة شانها من التي الجديد املالي املحاسبي للنظام البرمجيات نقص .4

 النظةام   علةى االطةارات هةذه لتةدريب وذلةك واألكةاديميين ،والخبةراء املحاسةبين، مةن االطةارات تكةوين تكلفةة ارتفةاع 

 4 .الجزائر خارج من النظام في مختصين طرف من الجديد

 

 

                                                           
 .12بلعادي عمار، مرجع سابق،  : - 1
املالي الجديد واليات تطبيقاته في ظل منصوري زين، أهمية تطبيق معايير املحاسبة الدولية في الج ازئر، ملتقى وطني حول: اإلطار املفاهيمي للنظام املحاسبي - 2

 .09 : ،2010معايير املحاسبة الدولية، البليدة، 

ول: مزياني نور الدين، فردم محمد صالح، املعايير املحاسبية الدولية والبيئة الجزائرية، ملتقى" متطلبات ومقومات التطبيق"، ملتقى دولي ح- 3

 .2010جانفي  18-17املحاسبة الدولية، املركز الجامعي، الواد،  النظام املحاسبي املالي الجديد في ظل معايير
 2009الجزائر، ،2عاشور كنوش، املحاسبة العامة أصول ومباد  وفقا للمخطط املحاسبي الوطني، ديوان املطبوعات الجامعية، الطبعة- 4
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 املالية القوائم تحليل :الثالث املبحث

 ونسةب املةالي التةوازن  ملؤشةرات جديةدة مفةاهيم وبإدخةال املةالي التحليةل أدوات بةاثراء املاليةة العلةوم تطةور  سةمح 

 هةو املؤسسةة إليةه تسةعى هةدف أهةم ولعةل جديةد مةالي محاسةبي نظةام نحةو التحةول  أبرزهةا مةن ،مراحةل عةدة عبةر املاليةة

 ترتيةب ذلةك فةي مراعيةة لخصةوم او األصةول  بةين مسةتمرة بصةفة املةالي التةوازن  تحقيق وبالتالي التمويل في العقالنية تحقيق

 إلةى التطةرق  يةتم وسةوف أخةرى  جهةة مةن الخصةوم اسةتحقاقية بمةدى هتمامهاا او جهة، من السيولة درجة حسب األصول 

 :اآلتية العناصر

 املالي؛ التوازن  مؤشرات باستخدام املالية القوائم تحليل 

 املالية؛ النسب باستخدام املالية القوائم تحليل 

 الربحية السيولة نسب بمختلف الخزينة تدفقات جدول  تحليل. 

 املالي التوازن  مؤشرات باستخدام املالية القوائم تحليل :األول  املطلب

 امليزانيةة  أعلةى مةن التةوازن  بةين مقارنةة أمةام يضةعنا املةالي التةوازن  مؤشةرات باسةتخدام املاليةة القةوائم تحليةل 

 تفةوق  التةي العمليةات يخةص لكونةه ذلةك ويرجةع املؤسسةة فةي التحقيةق سةهل امليزانيةة أعلةى مةن التةوازن  يعتبةر حيث وأسفلها

 أسةفل من التوازن  أما استحقاقها، تاري  في الديون  بتسديد لها يسمح ما وهو املؤسسة صالح في يكون  الوقت وألن السنة

 1 .املحدد الوقت في بالتزاماتها  الوفاء من تتمكن ال وبالتالي قصيرة تكون  االستحقاقية مدة ألن صعبا يكون  امليزانية

 كاالتي وهي :املالي التوازن  مؤشرات أهم: 

 العامل مال رأس -1

 :العامل املالرأس  تعريف  1 - 1

 املقةدرة وبالتةالي املؤسسةة، داخةل السةيولة يضةمن األمةان هةامش وهو الجارية غير األصول  على الدائمة األموال فائ  هو

 .القصير األجل في التزاماتها سداد على

 2 امليزانية: من العامل املالرأس تحليل ويمكن

 كاالتي حسابه يمكن امليزانية أعلى من: 

 الجارية الغير األصول  الجارية الغير الخصوم+ الخاصة األموال رؤوس = العامل مال رأس

 كاالتي حسابه يمكن امليزانية أسفل من: 

 الجارية الخصوم - الجارية األصول  = العامل املال سأر 

  :العامل املال رأس أنواع 1-2

 :هي أنواعه وأهم

 :الخاص العامل املال رأس  1 - 2 - 1

 3:العالقة وفق ويحسب الجارية غير األصول  تمويل عن الخاصة األموال رؤوس من اإلضافي املقدار هو

  الجارية الخصوم مجموع -الخاصة  األموال رؤوس = الخا  العامل مال رأس

                                                           
 .112 :،2008للنشر، األردن، الطبعة الثالثة، عبد الناصر نور وآخرون، التحليل املالي (مدخل صناعة القرار)، دار وائل - 1
 .70 :،2001خلدون إبراهيم شريفات، إدارة التحليل املالي، دار وائل للنشر، عمان، الطبعة األولى، - 2
 .63 :،1996جمال توفيق، مذكرات في التحليل املالي، دار النهضة العربية، مصر، - 3
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 :اإلجمالي العامل املال رأس 1-2-2

 املؤسسة طبيعة لنا يحدد كما رية الجا أصولها املؤسسة بها مولت التي املبالغ قيمة عن البحث هو منه لهدف او 

 1 :األتية بالعالقة عنه وععبر

 الجارية األصول  مجموع = اإلجمالي العامل مال رأس 

 :)األجنبي( الخارجي العامل املالرأس  1-2-3

 بالعالقةة ويحسةب نشةاطها لتمويةل الخةارج مةن عليهةا تتحصةل والتةي املؤسسةة تحةوزه التةي الةديوان مجمةوع ويمثةل 

 :األتية

 الجارية الخصوم + الجارية الغير الخصوم = الخارجي العامل املال رأس

 :أدناه بالشكل األنواع هذه توضيح ويمكن 

 العامل املال رأس ( أنواع1رقم) الشكل

 

 

 

 الدائم العامل مال رأس                  

 

 

 الخاص عامل مال رأس

 األموال رؤوس جارية غير أصول 

  الخاصة

 اإلجمالي العامل مال رأس

 

 

 العامل املال رأس

 الخارجي

 

 

 جارية أصول 

 جارية غير خصوم

 جارية خصوم   

 80   األولى، الطبعة عمان، للنشر، وائل دار املالي، التحليل إدارة شريفات، ابراهيم  خلدون  :املصدر

 :العامل املال تغيرات رأس 3 -

 الصةناعية املؤسسةات عةن التجاريةة املؤسسةات فةي أقةل فيكةون  املؤسسةة بةاختالف يختلةف العامةل املةال رأس   حجةم إن

 2 .الصناعية املؤسسات في وبطئه التجارية املؤسسات في املخزون دوران لسرعة نظرا 

 :املوجب العامل املال س أر 1-3-1

 الوضةعية هةذه األجةل، قصةيرة االلتزامةات علةى األجةل القصةيرة السةيولة فةي زيةادة هنةاك أن مالحظةة يمكةن الحالةة هةذه فةي

 .السداد على للقدرة بالنسبة باملالئمة وصفها يمكن

 :املعدوم العامل املال رأس 1-3-2

 إمكانية لعدم املنال الصعبة الحالة وهذه استحقاقها مواعيد في بالتزاماتها الوفاء على قادرة املؤسسة أن يوضح

  .طويلة ملدة وااللتزامات السيولة بين املضايقة

                                                           
 331 :،2006املتقدمة، مؤسسة الوراق للنشر والتوزعع، عمان، حمزة محمود الزبيدي، اإلدارة املالية - 1

2- JEAN Lenard, les bases d’analyse, les Editions D’organisation, 1997, p : 112. 
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 :السالب العامل املال رأس 1-3-3

 مواعيةد عنةد بالتزاماتهةا الوفةاء علةى قةادرة غيةر ألنهةا القصةير األجةل فةي ماليةة صةعوبات تعةرف املؤسسةة أن معنةاه       

 .املالي االستقرار لتحقيق تصحيحية قرارات اتخاذ عليها وبالتالي استحقاقها

 : العامل املال رأس احتياج -2

 بةةاألموال ويهةةتم معينةةة فتةةرة فةةي املؤسسةةة وضةةعية عةةن إجماليةةة صةةورة يقةةدم العامةةل املةةال رأس أن بمةةا        

 الحركيةةة، هةذه االعتبةار بعةين يأخةذ مقيةاس إلةى يحتةاج فإنةه بطبعةه، دينةاميكي املؤسسةة نشةاط أن وبمةا الثابتةة،

 مةةا هةةو إذن العامةةل، املةةال رأس باحتياجةةات األخيةةر هةةذا وعسةةمى تطورهةةا وأبةةرز  ،للميزانيةةة السةةفلي الجانةةب وععةةالج

  :يلي كما ويحسب املستحقة ديونها ملواجهة فعال املؤسسة تحتاجه

 

 1: هي حاالت ثالث العامل املال رأس الحتياج

 :املوجب العامل املال رأس احتياج2-1

 يوبالتةةال احتياجاتهةةا، كةةل تغطةةي ال االسةةتغالل دورة أي التمويةةل مةةوارد مةةن أكبةةر التمويةةل احتياجةةات أن وهةو        

 .العامل املال رأس وهي االستغالل دورة خارج موارد إيجاد إلى بحاجة املؤسسة

 :السالب العامل املال رأس احتياج2-2

 لةةةذا االحتياجةةةات، تعطةةةي املةةةوارد حالةةةة وفةةةي التمويةةل مةةةوارد مةةةن اقةةةل التمويةةةل احتياجةةةات أن يعنةةةي هةةذا       

 .املحتملة األخطار ملواجهة موجب عامل مالرأس  إلى حاجة بغير فاملؤسسة

 :املعدوم العامل املال رأس احتياج 2-3

 دورة خةارج تمويةةل الةى تحتةةاج ال فاملؤسسةة وبالتةةالي التمويةل، ملةةوارد مسةاوية التمويةةل احتياجةات أن يعنةي هةذا       

 .االستغالل

 :الخزينة – 3

 الثابةت نسةبيا، العامةل املةال رأس بةين مةا القصةير املةدى علةى املةالي التةوازن  وتتةرجم املؤسسةة فةي أساسيا وراد الخزينة تلعب

 وهةي التةوازن املةالي، مؤشةرات مةن هامةا مؤشةرا  الخزينةة تعتبةر لةذا الةزمن عبةر املتذبةذب العامةل املةال رأس واحتياجةات

 مةا أي املتاحةة أو الجةاهزة القةيم صةافي فةي تتمثةل وهةي واحةدة، اسةتغاللية دورة خةالل املؤسسةة بحةوزة التةي األمةوال مجمةوع

 تةاري  حلةول  حةين ديونهةا تسةديد علةى املؤسسةة قدرة مدى عن فالخزينة تعبر سائلة مبالغ من فعال فيه التصرف نستطيع

 2   :اآلتية بالطريقة الخزينة حساب ويمكن استحقاقها

 
 أو                                                                                                                                    

 وللخزينةة .العامةل املةال رأس واحتياجةات العامةل املةال بةرأس تةرتبط الخزينةة وضةعية أن نجةد العالقةة هةذه خةالل مةن -

 :هي ثالث حاالت

  :املوجبة الخزينة 3-1

                                                           
 8خلدون إبراهيم شريفات، مرجع سابق،  : - 1
 .83نفس املرجع السابق،  : - 2

 العامل املال رأس  -  احتياج العامل املال رأس = الخزينة فورية مستحقات - الجاهزة القيم = الخزينة

 ]فورية مستحقات - الجارية الخصوم  ]-[الجاهزة القيم – ةالجاري األصول  = [العامل املال رأس احتياج
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 مشةكلة يطةرح وهذا أموالها من جزء تجمد فاملؤسسة العامل املال رأس احتياجات من أكبر العامل املال رأس أي 

 .للزبائن التسديد أجال تمديد أو التزاماتها بع  تعالج أن املؤسسة على يجب ولهذا الربحية

  :السالبة الخزينة 3-2

 هنةةاك إذن املسةةتحقة الةةديوان لتغطيةةة السةةيولة تةةوفير عةةن عةةاجزة املؤسسةةة ومنةةه السةةيولة فةةي نقةةص هنةةاك أي

 .هيكلي عجز

 :نظريا املعدومة الخزينة 3-3

 بةةين تطةةابق هنةةاك أدق بمعنةةى أو احتياجاتةةه كةةل بتلبيةةة قةةام قةةد العامةةل املةةالرأس  نجةةد الحالةةة هةةذه فةةي 

 توافةةةق ألنهةةةا املنةةةال صةةةعبة وهةةةي للخزينةةةة النظريةةةة الوضةةةعية وهةةةي الةةةديون  واسةةةتحقاقية املتةةةوفرة السةةةيولة

 .املؤسسة ملحيط املثلى والبيئة املؤسسة ملوارد األمثل االستخدام

 املالية النسب باستخدام املالية القوائم تحليل :الثاني املطلب

 بقيةةاس يهةةتم حيةةث املاليةةة القةةوائم تحليةةل فةةي املسةةتخدمة واألدوات الوسةةائل أهةةم مةةن املاليةةة النسةةب 

 لكةةن املؤسسةةة لةةنفس املاليةةة النسةةب مةةن نهةةائي ال عةةدد احتسةةاب يمكةةن حيةةث املاليةةة، القةةوائم بةةين العالقةةات

 تقسةةيم يمكةةن وعمومةةا املتشةةابهة النسةةب وتفةةادي منهةةا األهةةم باختيةةار يقةةوم أن النسةةب لهةةذه املسةتعمل علةةى يجةب

 :يلي ما إلى املالية القوائم من استخالصها يمكن التي النسب مختلف

 الهيكلية النسب. 

 النشاط نسب. 

 السيولة نسب. 

 املردودية نسب. 

 :الهيكلية النسب -1

 علةةى الضةةوء تسةةليط خةةالل مةةن للمؤسسةةة املةةالي الهيكةةل دراسةةة فةةي تسةةاعد التةةي النسةةب تلةةك هةةي 

 :التاليتين النقطتين

  والخارجية الداخلية التمويل مصادر بين التوازن ; 

 سليم بشكل املنشأة تصرف تحت املوضوعة األموال استثمار كفاءة. 

 1 :يلي ما النسب هذه وتضم

 : الدائم التمويل نسبة 1-1

  :التالية للعالقة وفقا حسابها يتم

 :التالية الحاالت نستنتج العالقة هذه من 

 املؤسسة صالح في يعتبر ال وذلك الدائم املالرأس  انعدام يعني هذا 1= الدائم التمويل نسبة. 

 تجنةب علةى قةادرة املؤسسةة أن يعنةي وهةذا الجاريةة غيةر األصةول  مةن أكبةر الدائمةة األمةوال 1 >الةدائم التمويةل نسةبة 

 .املؤسسة حقوق  تحصيل صعوبة أو املخزون في كالكساد طارئة حاالت

 طريةةق عةن تمةول  جاريةة غيةر األصةول  أن كةةون  سةةيئة للمؤسسةة املاليةة الحالةة وهنةا  <1 الةدائم التمويةل نسةبة 

 .عقالنية غير تمويل

 

                                                           
 .55-53 :،1999املالي)، دار محمدية العامة، ناصر دادي عدون، تقنيات مراقبة التسيير (التحليل- 1

 الجارية الغير األصول / الجارية الغير الخصوم+ الخاصة األموال رؤوس = الدائم التمويل نسبة
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 :الخاص التمويل نسبة  -2

 :التالية العالقة وفق وتحسب األولى النسبة مكملة هي

 

 

 :اآلتية الحاالت نميز أن ويمكن الداخلي التمويل على املؤسسة اعتماد مدى لنا يتضح النسبة هذه وحسب

 األصةةول  كةةل إذن الخاصةةة لألمةةوال مسةةاوية جاريةةة الغيةةر األصةةول  قيمةةة أن أي1  =الةةذاتي التمويةةل نسةةبة 

 .الخاصة األموال برؤوس مغطاة غيرجارية

 رؤوس طريةةق عةةن الثابتةةة قيمتهةةا تمةةول  املؤسسةةة أن أي األمةةوال فةةي فةةائ  هنةةاك  >1 الةةذاتي التمويةةل نسةةبة 

 .الخاصة األموال

 :املالية االستقاللية نسبة  -3

 1: التالية العالقة وفق تحسب

 أال املستحسةةن ومةةن بالةةديون  تشةةبعها أي الةةداخلي التمويةةل علةةى املؤسسةةة اعتمةةاد مةةدى علةةى فكةةرة تعطةةي وهةةي

 .0.5 عن تنخف 

  2ي: يل كما وتحسب العامة املالئمة وتسمى      :السداد قابلية نسبة 1-4

 

 

 كانةةت وكلمةةا أمةةوالهم، ضةةمان مةةدى لقيةةاس أصةةولها مةةع املؤسسةةة ديةةون  حجةةم ملقارنةةة النسةةبة هةةذه وتسةةتخدم

 ومةةن الغيةةر مةةن ديةةون  علةةى للحصةةول  أوفةةر حةة  وبالتةةالي الغيةةر لةةديون  أكثةةر الضةةمان كةةان منخفضةةة النسةةبة هةةذه

 0.5 تساوي  النسبة هذه تكون  أن املستحسن

 :املؤسسة توسع نسبة 1-5

 أكبةةر النسةةبة هةةذه كانةةت فةةإذا خارجيةةا أو داخليةةا كةةان سةةواء توسةةعها يخةةص فيمةةا املؤسسةةة اتجةةاه بمعرفةةة تسةةمح

 :يلي كما وتحسب خارجي أو داخلي توسع في فاملؤسسة0.85 من

 

 السيولة نسب -2

 عنةةد وهةةذا األجةةل القصةةيرة مراجعةةة التزاماتهةةا علةةى املؤسسةةة قةةدرة مةةدى لقيةةاس تسةةتعمل نسةةب هةةي 

 3. خسائر تحقيق دون  سائلة والشبه السائلة األصول  باستخدام استحقاقها تاري 

 :التالية النسب نجد أن ويمكن

  :يلي كما وتحسب :العامة السيولة نسبة 2-1

 طويلة الديون  بزيادة وذلك املالي هيكلها مراجعة وعليها سيئة حالة في املؤسسة أن يعني هذا  <1 النسبة هذه كانت إذا 

 .األجل قصيرة الديون  من التقليل وكذا مالرأس  أو األجل

                                                           
 .53ناصر دادي عدون، مرجع سابق،  - 1
 .55نفس املرجع السابق،  :- 2
 .35محمد مطر، مرجع سابق،  :- 3

 الجارية الخصوم / الجارية األصول  = العامة السيولة نسبة

 الجارية غير األصول  / واملعنوية العينية األصول  = الداخلي التوسع نسبة

 جارية الغير األصول  مجموع / الجارية والغير الجارية الخصوم مجموع = السداد قابلية نسبة

 الخصوم مجموع / الخاصة االموال رؤوس مجموع= املالية االستقاللية نسبة

 الجارية غير األصول  مجموع / الخاصة األموال رؤوس مجموع = الخا  التمويل نسبة
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 هةذه ارتفةاع يكةون  لكةن .األجةل قصةيرة الةديون  بواسةطة أصةولها مولةت املؤسسةة أن يعنةي  =1 النسةبة هةذه كانةت إذا أمةا

 عةن ناجمةة الزيةادة هةذه تكةون  وقةد مقبةول  غيةر وهةو املخزونةات ركةم ا كةت الجاريةة األصةول  مةن عنصةر زيةادة نتيجة النسبة

 أو الربحيةة تقليةل ومنةه املؤسسةة، لسةيولة الجيةد االسةتخدام عةدم علةى يةدل مما فيها مبالغ بصورة النقديات عنصر زيادة

 حسةابات ومتابعةة التحصةيل فةي جيةدة سياسةات اسةتخدام عةدم نتيجةة وتضةخمه الزبةائن حسةاب تةراكم زيةادة يسةبب ربمةا

 1 .الزبائن

 :املختصرة السيولة نسبة 2 - 2

 2 :التالية العالقة وفق وتحسب 

  الجارية الخصوم / مخزونات - الجارية األصول  = املختصرة السيولة نسبة

 هةةذه وتكةةون  قصةةيرة فتةةرة خةةالل األجةةل القصةةيرة التزاماتهةةا سةةداد علةةى املؤسسةةة قةةدرة مةةدى وتوضةةح 

 0.5 - 0.3بين محصورة العادية حالة في النسبة

 :الفورية السيولة نسبة 2-3

 3 :التالية العالقة وفق وتحسب 

 الةةديون  مواجهةةة علةةى قةةدرتها أي الفوريةةة زماتهةةا ا بالةةت الوفةةاء علةةى املؤسسةةة قةةدرة مةةدى عةةن تعبةةر وهةةي 

 .الخزينة أموال بواسطة األجل قصيرة

 الجارية الخصوم / الخزينة أموال = الفورية السيولة نسبة

  املردودية نسب  -3

 لةةديها املتاحةةة املةةوارد اسةةتغالل فةةي املؤسسةةة إدارة وكفةةاءة وديةةة مةةرد لقيةةاس تسةةتخدم نسةةب وهةةي 

 4 :نجد النسب هذه بين ومن األرباح تحقيق أجل من عقالني استغالل

 :املالية املردودية نسبة 3-1

 :التالية العالقة وفق تحسب

 وتطويرها، إنتاجها وسائل تجديد لضمان األموال على الحصول  في املؤسسة قدرة مدى لقياس وتستعمل 

 .فيه تنشط الذي السوق  في سيطرتها فرض من تمكنها ولذلك الذاتي التمويل ضمان وبالتالي

 االقتصادية املردودية نسبة 3-2

 :التالية العالقة وفق وتحسب

 هذه ارتفعت كلما الربح توليد في أصولها استخدام على وقدرتها الصافية املؤسسة أصول  مردودية عن تعبر حيث -

 .أصولها استغالل في املؤسسة كفاءة على ذلك دل النسبة

 :التجارية دودية املر نسبة  3  - 3

 :التالية العالقة وفق وتحسب

                                                           
 .35 :،2009وليد ناجي، االتجاهات الحديثة في ظل التحليل املالي، إثراء النشر والتوزعع، األردن، الطبعة األولى، - 1
 .466 :،2008جابر، طه عبد الرحيم، أساسيات التمويل واإلدارة املالية، الدار الجامعية، اإلسكندرية،عاطف - 2
 .155 :،2010أيمن الشنطي وآخرون، مقدمة في الدارة والتحليل املالي، دار البداية ناشرون وموزعون، عمان، الطبعة األولى،- 3
 .58حمد مطر، مرجع سابق،  :- 4

 األصول  مجموع / الصافية النتيجة = االقتصادية املردودية نسبة

 .الخاصة األموال رؤوس / اإلجمالية النتيجة = العامة السيولة نسبة

 .األعمال رقم / اإلجمالية النتيجة = التجارية املردودية نسبة
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 األعمةةال رقةةم مقارنةةة خةةالل مةةن وذلةةك املؤسسةةة لنشةةاط الخةةا  بةةالتقييم التجاريةةة املردوديةةة نسةةبة تسةةمح

 أن علةةى ذلةةك دل النسةةبة هةةذه ارتفعةةت كلمةةا حيةةث عليهةةا، املتحصةةل النتيجةةة مةةع نشةةاطها حجةةم أي للمؤسسةةة،

 .جيدة حالة في املؤسسة هذه

 الدوران: نسب -4

 مواردهةةا اسةةتخدام فةةي املؤسسةةة كفةةاءة مةةدى بهةةا يقةةاس التةةي النسةةبة وهةةي النشةةاط كفةةاءة قيةةاس بنسةةب تسةةمى

 .ممكن ربح أقص ى لتحقيق املتداولة أصولها عناصر رن  ا دو بسرعة املؤسسة تهتم حيث املتاحة،

 1 :النسب هذه أهم ومن 

 :املخزون دوران نسب 1 -

 هةةذه تسةةمح أي وناتهةةا مخةز تسةيير فةةي املؤسسةةة تحكةم علةى وتةةدل أنواعهةةا، بمختلةف املخزونةات تصةةريف مةةدة وهةي

 بةةين نميةةز أن بةةد ال املخةةزون رن  ا دو نسةةب ولحسةةاب املخةةزون، فيهةةا يتحةةدد التةةي املةةرات عةةدد بتقةةدير النسةةب

 بطبيعةةة املتعلقةةة النسةةب وسةةنبين .املخةةةزون طبيعةةةة الخةةةتالف نظةةةرا اإلنتاجيةةةة واملؤسسةةةة التجاريةةةة املؤسسةةة

 :يلي كما مؤسسة لكل النشاط

 :التجارية املؤسسة في 4-1-1

 2 :بالعالقة وتحسب املؤسسة في البضاعة لتجديد الالزمة املدة وتمثل البضاعة لدوران املتوسطة املدة

 360 °  املستهلكة البضاعة مخزون متوسط = البضاعة لدوران املتوسطة املدة

 كةةان النسةةبة هةةذه انخفضةةت كلمةةا حيةةث املؤسسةةة داخةةل املخةةزون لبقةةاء املتوسةةطة املةةدة الةةى النسةةبة هةةذه وتشةير

 مةةن أقةةل ربةةح هةةامش باسةةتخدام كبيةةرة أرباحةةا تحقةةق أن املؤسسةةة تسةةتطيع حيةةث املؤسسةةة، صةةالح فةةي ذلةةك

 .منها االستفادة يمكن كبيرة تنافسية ميزة وهي أكبر تصريف مدة لديها والتي املماثلة املؤسسات

 :اإلنتاجية املؤسسة في 4-1-2

 الصةةنع التامةةة املنتجةةات لتحديةةد الالزمةةة املةةدة وتمثةةل الصةةنع تامةةة املنتجةةات لتصةةريف املتوسةةطة املةةدة 

 34 :بالعالقة وتحسب املؤسسة في

 )360 .املباع اإلنتاج تكلفة/ الصنع تامة للمنتجات املتوسط املخزون = (الصنع تامة املنتجات لتصريف املتوسطة املدة

  :بالعالقة وتحسب باملؤسسة األولية املواد تجديد تمثل األولية املواد لتصريف املتوسطة املدة

 ولوازم مواد / األولية املواد مخزون متوسط = األولية املواد لتصريف املتوسطة املدة

 املحلةةل يأخةةذ أن يجةةب ولكةةن البيةةع، فةةي إدارتهةةا وكفةةاءة املؤسسةةة نشةةاط زيةةادة يعنةةي املعةةدالت هةةذه انخفةةاض إن -

 معةةدالت إظهةةار ملجةةرد السةةلعي، املخةةزون متوسةةط تخفةةي  إلةةى املؤسسةةة إدارة لجةةوء إمكانيةةة االعتبةةار بعةةين

 يعنةةي قةد املخةزون رن  ا دو معةدل انخفةةاض أن كمةا ،املخةةزون نفةةاذ مخةةاطر فةي الوقةوع بةذلك متجاهلةة منخفضةة

 زيةةادة كاحتمةةال العمةةل ظةةروف تتطلبهةةا املخةةزون مةةن كبيةةرة بكميةةة االحتفةةاظ إلةةى تهةةدف اإلدارة سياسةةة أن مةةثال

 .املخزون ركود وبالتالي املبيعات انخفاض أو األسعار

 
                                                           

 .116-115توفيق، اساسيات اإلدارة املالية، دار النهضة العربية، بيروت،  :جميل أحمد - 1
 .258كمال الدين الدهراوي، مرجع سابق،  :- 2
 .127 :،2008،عاطف وليم اندراوس، التمويل واإلدارة املالية للمؤسسات، دار الفكر الجامعي- 3
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 :الزبائن تحصيل مدة 4-2

 تمنحهةةا التةةي املةةدة الةةى وتشةةير عمالئهةةا مةةع املؤسسةةة تنتهجهةةا التةةي التجاريةةة السياسةةة النسةةبة هةةذه توضةةح 

 انخفضةت وكلمةا املةوردين، رن  ا دو مةدة مةةن أقةل املةةدة هةذه تكةةون  أن وينبغةةي حقوقهةا، لتسةةديد لزبائنهةا املؤسسةة

 1 :التالية العالقة وفق وتحسب املؤسسة صالح في ذلك كان النسبة هذه
 360 السنة مبيعات  (/القب  أوراق+ الزبائن) = الزبائن تحصيل مدة

 :املوردين دوران مدة 4-3

 كبيةةرة الفتةةرة هةةذه تكةةون  أن املستحسةةن فمةةن لهةةذا لةةديونها املؤسسةةة سةةدادفتةةرات  النسةةبة هةةذه تعكةةس 

 أن يجةب ولكةةن املناسةةب، الوقةت فةي ديونهةا بسةةداد للمؤسسةةة تسةمح سةيولة وجةود لضةةمان التحصةةيل الفتةرة عةن

 2 .الالزم من أكثر التسديد فترة إطالة جراء من اإلنتمائية املؤسسة سمعة تتضرر  ال

  360  السنة مشتريات(/ الدفع أوراق + موردون ) = الديون  تسديد مدة

 النقدية التدفقات قائمة تحليل :الثالث املطلب

 بةين وصةل صةلة بمثابةة تعتبةر لةذا ،وامليزانيةة الةدخل قائمةة تظهرهةا ال معلومةات النقديةة التةدفقات قائمةة تةوفر 

 تخةدمها التةي األغةراض أهةم ومةن املؤسسةة نشةاط فةي والضةعف القةوة نقاط لتحديد مالئمة أكثر أنها كما القائمتين، هاتين

 .أيضا التمويل وسياسات السيولة وتقييم املؤسسة أرباح ونوعية جودة تقييم على قدرتها النقدية تدفقات قائمة

 السيولة تقييم في النقدية التدفقات قائمة من املشتقة املالية النسب :أوال

 3 :في وتتمثل

  :النقدية التغطية نسبة  -1

 :اآلتية بالعالقة وتعطى

 الخارجةة النقديةة التةدفقات / التشةغيلية األنشةطة مةن النقديةة التةدفقات صةافي = النقديةة التغطيةة نسةبة

 .والتمويلية االستثمارية لألنشطة

 بااللتزامةةات للوفةةاء التشةةغيلية األنشةةطة مةةن النقديةةة توليةةد علةةى املؤسسةةة قةةدرة علةةى النسةةب هةةذه تعبةةر 

 األنشةةةطة مةةن النقديةةةة التةةدفقات كفايةةة علةةى ذلةةك دل النسةةبة هةةذه ارتفعةةت وكلمةةا والتمويليةةة، االسةةتثمارية

 .االلتزامات بهذه للوفاء التشغيلية

  :الديون  فوائد لتسديد الالزمة املدفوعات نسبة -2

 :اآلتية بالعالقة وتعطى

 الديون  فوائد / التشغيلية األنشطة من النقدية التدفقات صافي = الديون  فوائد لتسديد الالزمة املدفوعات نسبة

 املؤسسةة، علةى تترتةب التةي الةديون  لفوائةد التشةغيلية النقديةة التةدفقات تغطيةة مةرات عةدد نسةبة هةذه توضةح 

 الفوائةد لةدفع الالزمةة السةيولة مجةال فةي املؤسسةة تواجههةا قةد بمشةاكل وينبة  سة يء مؤشةر النسةبة هةذه وانخفةاض

 .للديون  املستحقة

 

                                                           
 161 :،2008والتوزعع، عمان، األردن، الطبعة األولى،  محمد سمير عبد الهادي، اإلدارة املالية، دار حامد للنشر- 1
 .390 :،2006محمد سمير الصبان وآخرون، مباد  املحاسبة املالية، املكتب الجامعي الحديث، مصر، - 2
 ،2005،منير شاكر محمد وآخرون، التحليل املالي (مدخل صناعة القرارات)، دار وائل للنشر، عمان، الطبعة األولى- 3
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  :النقدية التوزيعات نسبة -3

 :اآلتية بالعالقة وتعطى

 للمساهمين النقدية التوزععات / التشغيلية األنشطة من النقدية التدفقات صافي =النقدية التوزععات نسبة

 أن كمةا السياسةة، هةذه اسةتمرارية واسةتقرار ومةدى النقديةة أربةاح توزعةع علةى املؤسسةة قةدرة النسةبة هةذه تمثةل 

 1 .خارجية تمويل مصادر الى الحاجة دون  األرباح توزععات تسديد على املؤسسة قدرة إلى يشير النسبة هذه ارتفاع

  :التشغيلية األنشطة من النقدية التدفقات نسبة -4

 :اآلتية بالعالقة وتعطى

 / األنشطةالتشةغيلية مةن الداخليةة النقديةة التةدفقات =التشةغيلية األنشةطة مةن النقديةة التةدفقات نسةبة

 األساسية النقدية االحتياجات

 الخارجيةة النقديةة التةدفقات لتغطيةة تكفةي داخليةة نقديةة تدفقات توليد على املؤسسة مقدرة النسبة هذه تبين 

  .1األجل طويلة الديون  أقساط وسداد الرأسمالي واإلنفاق التشغيل ألنشطة

  :املتداولة املطلوبات إلى التشغيلية األنشطة من النقدية التدفقات نسبة -5

 2 :بالعالقة وتعطى

 األنشةطة مةن النقديةة النفقةات صةافي = املتداولةة املطلوبةات الى التشغيلية األنشطة من النقدية التدفقات نسبة

 .املتداولة املطلوبات متوسط / التشغيلية

 مةن النقديةة التةدفقات صةافي خةالل مةن املتداولةة مطلوباتهةا سةداد علةى املؤسسةة قةدرة مةدى النسةبة هةذه تمثةل 

 .التشغيلية أنشطتها

 األجل طويلة  للديون  الحلي العام خالل املستحقة األقساط إلى التشغيلية األنشطة من النقدية التدفقات نسبة -6

 :األجل قصيرة الدفع رق  ا وأو والديون 

  :اآلتية بالعالقة وتعطى

 =أ.ق الةدفع واوراق والةديون  .أ.ط للةةديون  الحةةالي العةام خةالل املسةةتحقة األقسةاط إلةى األنشةةطة مةن ن .ت نسةبة

  الدفع قصيرة الدفع رق  ا وأو الديون  +.أ.ط الديون  استحقاقات / التشغيلية األنشطة من .ن.ت صافي

 والةديون  األجةل طويلةة الةديون  باسةتحقاقات املتمثلةة بالتزاماتهةا الوفةاء علةى الشةركة قةدرة إلةى النسةبة هةذه تشةير 

 .األجل قصيرة الدفع وأوراق

  :األجل طويلة الديون  مدفوعات الى التشغيلية األنشطة من النقدية التدفقات نسبة -7

 3: اآلتية بالعالقة وتعطى

 التشةغيلية األنشةطة مةن ت.ن صةافي = األجةل طويلةة الةديون  مةدفوعات الةى التشةغيلية األنشةطة مةن ت.ن نسةبة

 الديون  مدفوعات/

 .األجل طويلة الديون  لسداد التشغيلية األنشطة من النقدية التدفقات كفاية مدى النسبة هذه تقيس

 

                                                           
  .133نص:2007،كامل أل شيب، مقدمة اإلدارة املالية املعاصرة، دار املسيرة، عمان دريد- 1
 .104ساملي محمد الدينوري، مرجع سابق،  :- 2

 105نفس املرجع السابق،  :- 3
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 الرأسمالية: النفقات إلى التشغيلية األنشطة من النقدية التدفقات نسبة -8

 1 :اآلتية بالعالقة وتعطى

 مةن النقديةة التةدفقات صةافي = الرأسةمالية النفقةات إلةى التشةغيلية األنشةطة مةن النقديةة التةدفقات نسةبة

 االستثمارية للنفقات الخارجة النقدية التدفقات / التشغيلية األنشطة

 الالزمةة الرأسةمالية النفقةات لتمويةل التشةغيلية أنشةطتها مةن نقديةة تةدفقات توليةد علةى الشةركة قةدرة النسةبة هةذه تبةين

 .اإلنتاجية طاقتها على للمحافظة

  :الحرة النقدية التدفقات -9

 2 :اآلتية بالعالقة وتعطى

  )توزعع+ الرأسمالي النفاق(  - التشغيلية األنشطة من النقدية التدفقات صافي = الحرة النقدية التدفقات

 درجةة زيةادة أو الخزينةة، أسةهمشةراء  ديةون، سةداد جديةدة، اسةتثمارات علةى إلنفةاق القابلةة النقديةة مقةدار تمثةل 

 خارجيةة، مصةادر إلةى الرجةوع دون  التوزععةات سةداد علةى املؤسسةة وقةدرة املاليةة املرونةة مةدى بةين املقيةاس هةذا السةيولة،

 فةي اسةتخدامها يمكةن التةي النقديةة مةدى يبةين كمةا ،الرأسةمالي إنفاقهةا بمسةتوى  االحتفةاظ علةى املؤسسةة قةدرة يبةين كمةا

 .اإلضافية االستثمارات

 - األنشطة من الداخلية النقدية التدفقات إلى االستثمارية لألنشطة الخارجية النقدية التدفقات نسبة -10

 :التمويلية

 3 :اآلتية بالعالقة وتعطى

ة = التمويلية األنشةطة مةن الداخليةة النقديةة التةدفقات إلةى االسةتثمارية لألنشةطة الخارجيةة النقديةة التةدفقات نسةبة

 االستثمارية لألنشطة الخارجية النقدية التدفقات / التمويلية األنشطة من الداخلية النقدية التدفقات

 املوجةودات فةي االسةتثمار تمويةل علةى التمويليةة األنشةطة مةن الداخليةة النقديةة التةدفقات مسةاهمة النسةبة هةذه تبةين

  .األجل طويلة

 األرباح جودة تقييم في النقدية التدفقات قائمة من املشتقة املالية النسب :ثانيا

 :يلي فيما النسب هذه وتتمثل

 4  :اآلتية بالعالقة وععطى :التشغيلي النشاط مؤشر -1

 والضريبة الفوائد قبل التشغيلية األنشطة من الدخل صافي / التشغيلية األنشطة من التدفقات صافي= التشغيلي النشاط مؤشر

 التشةغيلية األنشةطة نتةائج تعكةس وهةي تشةغيلي، نقةدي تةدفق توليةد على التشغيلية األنشطة قدرة مدى النسبة هذه تبين

 .النقدي لألساس وفقا

  :التشغيلية النقدية مؤشر -2

  :اآلتية بالعالقة وععطى

 

                                                           
 .93عبد الناصر شحدة، السيد أحمد، مرجع سابق،  :- 1
 .95نفس املرجع السابق،  :- 2
 .79نفس املرجع السابق،  :- 3

 .25،  :2003محمد مطر، التحليل املالي واالئتماني "األساليب واستخدامات العمليات "، دار وائل للنشر، األردن، الطبعة األولى، - 4

 الدخل صافي / التشغيلية األنشطة من النقدية التدفقات صافي = التشغيلية النقدية مؤشر
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 النسةبة عةن النسةبة هةذه وتختلةف تشةغيلية، نقديةة تةدفقات توليةد علةى الشةركة أربةاح قةدرة مةدى النسةبة هةذه تبةين

 الةدخل قائمةة بيانةات مصةداقية تزيةد النسةبة هةذه ارتفعةت كلمةا ،والضةرائب الفوائةد االعتبةار بعةين تأخةذ أنهةا فةي السةابقة

 1. االستحقاق أساس على املعدة

 :املبيعات إلى املبيعات من النقدية التدفقات نسبة 2-3

 2 :اآلتية بالعالقة وتعطى

 

 .املبيعات من النقدية تحصيل في الشركة كفاءة وتعكس املبيعات، من النقدية للتدفقات املئوية النسبة تبين

 :املقبوضة والتوزيعات الفوائد نسبة 2-4

 3 :اآلتية بالعالقة وتعطى 
 /املقبوضةة والتوزععةات الفوائةد ايةراد مةن املتحققةة النقديةة املتحصةالت = املقبوضةة والتوزععةات الفوائةد نسةبة

 .التشغيلية األنشطة من الداخلية النقدية التدفقات

 .املالية االوراق أو القروض من سواء االستثمارات لعوائد النسبية األهمية قياس على النسبة هذه تساعد 

 :العادي للسهم التشغيلية األنشطة من النقدية التدفقات نسبة 2-5

 4 :بالعالقة وتعطى 
 األنشةطة مةن النقديةة التةدفقات صةافي = العةادي للسةهم التشةغيلية األنشةطة مةن النقديةة التةدفقات نسةبة

 العادية لألسهم املرجح املتوسط /املمتازة لألسهم النقدية التوزععات - التشغيلية
 علةى املنشةأة وقةدرة التشةغيلية األنشطة من النقدية التدفقات صافي من العادي السهم حصة النسبة هذه تبين 

 .النقدية األرباح توزعع

 :التشغيلية النقدية التدفقات من امللكية حقوق  على العائد نسبة 2-6

 :اآلتية بالعالقة وتعطى
 األنشطة من النقدية التدفقات صافي = التشغيلية النقدية التدفقات من امللكية حقوق  على العائد نسبة

 امللكية حقوق  / التشغيلية

 .التشغيلية األنشطة من النقدية التدفقات من امللكية حقوق  على العائد النسبة هذه تبين            

 :التشغيلي النقدي التدفق من األصول  على العائد نسبة 2-7

 5 :اآلتية بالعالقة وتعطى
 /التشةغيلية األنشةطة مةن النقديةة التةدفقات صةافي =التشةغيلي النقةدي التةدفق مةن األصةول  علةى العائةد نسةبة

 األصول  إجمالي

 .وموجوداتها استخدام خالل من تشغيلية نقدية تدفقات توليد على الشركة قدرة النسبة هذه تبين 

                                                           
 .26نفس املرجع السابق،  :- 1
 .218،  :2006األولى،مؤيد راض ي خنفر، غسان فالح، تحليل القوائم املالية "مدخل نظري وتطبيقي"، دار املسيرة، عمان، الطبعة - 2
 .216نفس املرجع السابق،  :- 3
 .217نفس املرجع السابق،  :- 4
 .163 :،2003محمد مطر، مرجع سابق، - 5

 املبيعات / املبيعات من النقدية التدفقات = املبيعات من النقدية التدفقات نسبة
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 :خالصة

 وذلةكالجزائةري  االقتصةاد فةي يميةزه مةا موأهة الجديةد املةالي املحاسةبي للنظةام عةام عةرض الفصةل هذا في تقديم تم 

 ولكنهمةا النظةام هةذا مخرجةات أهةم من لدخلال او املالي املركز قائمتي وتعتبر السوق، اقتصاد إلى لجزائرا اتجاه خالل من

 ظهةور  إلةى أدى ممةا النظةام، هةذا إلةى املسةتخدمين وحاجةات طمةوح توسةع وبالتةالي للمؤسسةة، املةالي الوضةع عةن عبةراني ال

يعبةران  وكةذلك املؤسسةة داخةل النقديةة حركة عن يعبران  ألنهما امللكية حقوق  في التغير وقائمة النقدية التدفقات قائمة

مةةةةنهم.قةةةة املنبث املاليةةةة والنسةةةب املةةةةالي التةةةوازن  مؤشةةةرات علةةةى االعتمةةةةاد خةةةالل مةةةن للمؤسسةةةة الحقيقةةةي الوضةةةع عةةةن
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 :الخاتمة

 املاليةةة، التقةةارير إلعةةداد املةةالي اإلبةةالغ بمعةةايير باسةةم حاليةةا معروفةةة الدوليةةة املحاسةةبة معةةايير أصةةبحت 

 غيةةر معلومةةات تضةةمن املاليةةة للقةةوائم موحةةدةقةةراءة  إعطةةاء اجةةل مةةن العةةالم دول  كافةةة طةةرف مةةن معتمةةد مرجةةع

 وفةةي .لهةةا حاجةةاتهم وتختلةةف تتعةةدد والةةذين لهةةا املسةةتخدمين ثقةةة وتةةدعم واملصةةداقية الشةةفافية وتحقةةق تقليديةةة

 الضةةروري  مةةن كةةان السةةوق، اقتصةةاد إلةةىالجزائةةر  توجةةه وتيةةرة وتسةةارع الدوليةةة االقتصةةادية العالقةةات تنةةامي ظةةل

 يعةةد لةةم الةةذي ،الجزائةةر املةةالي املحاسةةبي النظةةام إصةةالح واملاليةةة االقتصةةادية اإلصةةالحات سلسةةلة عةةن وفضةةال

 األجنبةةي االسةةتثمار أمةةام األبةةواب لفةةتح مباشةةرة كنتيجةةة الةةوطني االقتصةةاد تطةةورات مسةةتجدات، مةةع يتجةةاوب

 أثةةار لةةه سةةتكون  الجديةةد املةةالي املحاسةةبي النظةةام فةةي الدوليةةة املحاسةةبية املعةةايير واعتمةةاد العامليةةة، والشةةركات

 املعلومةةات مختلةةف عةةن الةةدقيق واإلفصةةاح والفعاليةةة، الشةةفافية، ذات املاليةةة املعلومةةات نوعيةةة علةةى عميقةةة

 عةن معبةرة املاليةة القةوائم وعةرض إعةداد خةالل مةن وذلةك املسةتويات، مختلةف علةى املسةتخدمين حاجةات لتلبيةة

  اتخةةاذ علةةى النهايةةة فةةي تسةةاعدهم معلومةةات علةةى الحصةةول  الجهةةات لهةةذه وتكفةةل للمؤسسةةة الحقيقةةي الوضةةع

 ةالنظريةةالدراسةةة  وبعةةد .املاليةةة والنسةةب املةةالي التةةوازن مؤشةةرات  بمختلةةف املةةالي التحليةةل آليةةات علةةى بنةةاءاالقةةرار 

 إليهةةا، املتوصةةل النتةةائج خةةالل مةةن طرحهةةا، سةةبق التةةي االشةةكالية علةةى اإلجابةةة يمكةةن أجريةةت، التةةي والتطبيقيةةة

 هةةذه فبخصةةو  البحةةث، حيثيةةات ضةةمن صةةياغتها تةةم التةةي الفرضةةيات خطةةأ أو صةةحة مةةدى تأكيةةد إلةةى باإلضةةافة

 :كمايلي توضيحها يمكن األخيرة

 يةةتالءم يعةةد لةةم الةةوطني، املحاسةةبي املخطةةط محدوديةةة عةةن والنةةاتج الجزائةةر فةةي املحاسةةبي التوحيةةد مبةةررات إن 

 املبنةةي الجديةةد املةةالي املحاسةةبي للنظةةام عرضةةنا خةةالل مةةن تأكيةةده تةةم مةةا وهةةو الحةةالي، االقتصةةاد متطلبةةات مةةع

 .الدولية املحاسبية املعايير على

 إشةةةكالية إلةةةى الدوليةةةة املحاسةةةبية املعةةةايير تطبيةةةق فةةةيالجزائريةةةة  املؤسسةةةات تواجههةةةا التةةةي الصةةةعوبات ترجةةةع 

 .رسة ا الد في تأكيده تم ما وهو الجديد املالي املحاسبي النظام إلى الوطني املحاسبي املخطط من االنتقال

 لتبنةةي راجةةع وذلةةك املاليةةة للقةةوائم النوعيةةة الخصةةائص تحسةةين فةةي سةةاهمت الدوليةةة املحاسةةبية املعةةايير أن 

 .العرض في إليه التوصل تم ما وهو الخصائص لهذه الجديد املالي املحاسبي النظام

 االنتقةال دون  بالتحليل تسمح شاملة ميزانية تقديم في واملتمثلة مرحلية اختصارات قدم الجديد املالي املحاسبي النظام 

 .العرض خالل من بالتفصيل إليه التطرق  تم ما وهذا املالي الشكل الى املحاسبي الشكل من

 :التالية النتائج استخراج ثم البحث ملوضوع املشكلة الفصول  عناصر استعراض خالل منو  -

 التفكيةر علةى الجزائةر اجبةر ممةا التغيةرات مواكبةة علةى اسةتطاعته وعةدم الةوطني املحاسةبي املخطةط لقصةور  نتيجةة 

 الجديد؛ املالي املحاسبي النظام تبني خالل من وذلك النظام هذا إلصالح الجهود وتكرعس

 مؤسسةة NAFTAL لةذلك بالتفصةيل الحقيقةي الوضةع عةن يعبةران ال ألنهمةا والةدخل امليزانيةة  قةائمتي بعةرض تكتفةي ال 

 والقةدرة األربةاح توزعةع علةى رة والقةد األربةاح توزعةع علةى والقةدرة النقديةة التةدفقات قائمةة عةرض علةى املؤسسةة اعتمةدت

 الستثمارات.ا تجديد على

 الدولية؛ املحاسبية باملعايير كبير حد إلى الجديد املالي املحاسبي النظام التزام 

 الةوعي لغيةاب نتيجةة الجديد املالي املحاسبي النظام تطبيق في الجزائرية  االقتصادية املؤسسات معظم استعداد ضعف 

  الدولية؛ املحاسبية املعايير من املستمد النظام هذا لتطبيق كافية غير املعلومات أنظمة زالتفال  املحاسبي،
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 للحقيقةة األسةبقية بإعطةاء تتميةز ماليةة قةوائم أمةام نفسةه املةالي املحلةل يجةد الجديةد املةالي املحاسةبي النظةام تطبيةق مةع 

 الوطني؛ املحاسبي املخطط حسب سائد كان الذي القانوني املظهر على االقتصادية

 مباشرة باعتمادها وذلك ممكنين وجهد وقت بأقل املعلومة تقديم لتسهيل فرصة الجديد املالي املحاسبي النظام أعطى 

 املالية؛ امليزانية على

 مؤسسة NAFTAL العادلة؛ القيمة أو الحقيقية القيمة على وخصومها أصولها تقييم في تعتمد 

 مؤسسة طرف من املعدة املالية القوائم في كلي إفصاح وجود NAFTAL ؛ 

 الغيةر بالطريقةة النقديةة التةدفقات قائمةة اعةداد علةى قةادرة غيةر يجعلهةا ممةا التحليليةة املحاسةبة على مؤسسة تعتمد ال 

 » ." مباشرة

  :التوصيات -

 إلةى والتحةول  الخطةوة هةذه إلنجةاح أساسةية نراها التي التوصيات من مجموعة تقديم بنا يجدر كان الدراسة هذه إثر على

 الجديةد، النظةام ظةل فةي املاليةة القةوائم لتحليةل الصةحيحة القواعةد ارسةاء اجةل مةن وكةذا الجديةد، املةالي املحاسبي النظام

 :يلي كما وهي

 مؤسسةة مسةتخدمي بةه قةام الةذي التكةوين إلةى بةالنظر NAFTAL  برنةامج بإعةداد نوصة ي املةالي املحاسةبي النظةام حةول 

 جيد؛ بشكل فيه التحكم من مستخدموه يتمكن حتى مستمرا يكون  أن ويجب للتكوين خا 

 القديم املخطط عكس على الجديد املالي النظام ومدخالت املؤسسة معلومات نظام بين االنسجام. 

 اإلشةارة مةع الجديةد؛ املةالي املحاسةبي النظةام تطبيةق يسةتطيعوا حتةى املحاسةبين لتأهيةل التكةوين بةرامج تكثيةف ضةرورة 

 والطةةرق  التعلةةيمبةةرامج  مسةةتوى  تحسةين مةن انطالقةةا متميةةزين محاسةبيين وتكةوين التعلةةيم منظومةةة إصةالح إلةى

 املتواصل؛ التكوين مفهوم وادخال البيداغوجية

 الةدول  بعة  خبةرات مةن واالسةتفادة النظةر وجهةات لتبةادل الدوليةة، وخاصةة وامللتقيةات والنةدوات املةؤتمرات تكثيةف 

 دولية؛ املحاسبة معايير انتهاج في سباقة كانت التي واألجنبية العربية

 نمة البةرامج  هةذه توفرهةا ملةا عليهةا، العةاملين وتةدريب للتجربةة واخضةاعها اختيارهةا بعةد اآللةي، اإلعالم ببرامج االستعانة 

 .والجهد للوقت اقتصاد

 العادلة؛ القيمة مفهوم خاصة الجديد، النظام محتوى  لتطبيق اإلمكانية يتيح مالي، سوق  تهيئة ضرورة 

 الدولية املحاسبة معايير ضوء في املالية القوائم ونشر إعداد مجاالت في العلمي البحث تشجيع. 

  :البحث أفاق -

 :يلي فيما اشكاليتها تمحورت جديدة أفكار بداية ولعلها السابقة املواضيع تثري  مهمة خطوة البحث موضوع يعتبر

 الجزائر. في للتطبيق قابليتها ومدى الدولية املالية القوائم إعداد معايير 

 املالية القوائم عرض على الجديد املالي املحاسبي النظام تطبيق أثر.
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 امللخص:

تطبيةةةق فةةةي  الجزائةةةر  شةةةرعت 2010، ففةةةي بدايةةةة الجزائةةةر كغيرهةةةا مةةةن الةةةدول االقتصةةةادية التةةةي تسةةةعى للنهةةةوض باقتصةةةادها

، وذلةةك تماشةةيا املحاسةةبي الةوطني النظةام املحاسةةبي املةالي الجديةةد الةذي يتوافةةق مةع املعةةايير الدوليةةة والةذي يعةةرض املخطةط

يةةدخل فةةي مجةةال تطبيةةق اقتصةةاد السةةوق، فةةان كةةل كيةةان  التطةةورات االقتصةةادية الراهنةةة وتكرعسةةا النضةةمام الجزائةةر الةةىمةةع 

امةا فيمةا يخةص عمليةة تحليةل القةوائم املاليةة فؤضةعنا النظةام املحاسةبي  هذا النظام يتولى سةنويا اعةداد  كشةوفات ماليةة،

ل تحمةةل كةةل خطةةوات التحليةةل املةةالي، ومةةع ظهةةور املعةةايير املحاسةةبية الدوليةةة زاد دور التحليةة املةةالي الجديةةد امةةام قةةوائم ماليةةة

ة املاليةة ابعةةاد اسةةتراتيجية مةةن خةالل أدواتةةه التقليديةةة والحديثةةة املتمثلةةة فةي مؤشةةرات التةةوازن املةةالي والنسةةب املةالي واكتسةةب

 ة الوضع املالي للمؤسسة.يمكن األطراف املستفيدة من اتخاذ القرارات السليمة ومعرفكذلك و 

 

Algeria is like other economic countries that seek to advance its economy. At the beginning of 

2010, Algeria began implementing the new financial accounting system that is in line with 

international standards and which presents the national accounting scheme, in line with the 

current economic developments and devoted to Algeria’s accession to the market economy. The 

field of application of this system undertakes the annual preparation of financial statements, as for 

the process of analyzing the financial statements, we put the new financial accounting system in 

front of financial statements that carry all the steps of financial analysis, and with the emergence of 

international accounting standards, the role of financial analysis increased and acquired strategic 

dimensions through its traditional and modern tools represented in Indicators of financial balance 

and financial ratios, as well as enables the beneficiaries to make sound decisions and know the 

financial position of the institution.
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