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  مقدمة  

 مقدمة 

كانت تهتم بتسجيل البيانات عرفت المحاسبة منذ نشأتها عدة تطورات،ففي البداية  

المالية،للمؤسسة من أجل تحديد صافي المركز المالي، لكن حاليا أصبحت المحاسبة عبارة عن 

،نظام للمعلومات دور جمع بيانات ،عن العمليات االقتصادية للمؤسسة و الظروف و األحداث التي 

ذا أصبح يعبر عن المحاسبة أثرت عليها ،ثم معالجتها من أجل إعداد وعرض القوائم المالية ،ل
بوظيفتين أساسيتين وظيفة القياس ووظيفة اإلفصاح ويمكن القول أن هناك تكامل بين هاتين 

الوظيفتين حيث يتم اإلفصاح عن نتائج عملية القياس بغرض تحقيق الهدف الرئيسي للمحاسبة وهو 

لمحاسبية من بلد إلى أخر بسبب تلبية احتياجات ، مستخدمي القوائم المالية ، لكن اختالف األنظمة ا

اختالف المبادئ المحاسبية التي تقوم عليها ، و طرائق تطبيقها فهي مكيفة ، لالستجابة لألهداف 

المحلية في كل دولة مما يجعل القوائم المالية غير متجانسة عبر دول العالم و هذا األمر يصعب 

 المعلومات المالية المحتواة فيها . على مستخدمي القوائم المالية ، عملية قراء و استغالل

و في هذا المسعى برزت عدة جهود و محاوالت لوضع أسس وقواعد ومعايير محاسبية  

متفق عليها من طرف الممارسين تخص عملية القياس و اإلفصاح و كيفية عرض المعلومات في 
ن األنظمة المحاسبة المختلفة القوائم المالية وذلك إلزالة العوائق من خالل تقليل الفجوة الموجودة بي

بغية الوصول إلى توافق محاسبي عالمي،و قد أثمرت هذه الجهود بصدور المعايير المحاسبية 

الدولية وذلك قصد تلبية احتياجات متخذي القرار على المستوى الدولي للمعلومات ، و بالخصوص 

 المية .الشركات المتعددة الجنسيات التي تحاول السيطرة على األسواق الع

و في إطار تبني الجزائر القتصاد السوق و الشراكة مع االتحاد األوربي و السعي نحو  

االنضمام إلى المنظمة العالمية للتجارة ، قامت الجزائر بجملة من اإلصالحات االقتصادية و التي 

مالي مست عدة جوانب من بينها إصالح النظام المحاسبي الوطني و اعتماد النظام المحاسبي ال
 . 01/01/2010المستوحى من معايير اإلبالغ المالي ، حيث بدأ العمل به منذ 

 إشكالية الدراسة : .1

و على هذا األساس تظهر مالمح اإلشكالية التي تسعى إلى دراستها و المتمثلة في التساؤل  

 التالي :

يضمن مصداقيتها و  هل القياس و اإلفصاح عن عناصر القوائم المالية وفق النظام المحاسبي المالي

 شفافيتها ؟ 
 و يتفرع من هذا التساؤل الرئيسي التساؤالت الفرعية التالية :

  ما هي مبررات و دواعي اإلصالح المحاسبي في الجزائر ليتوافق مع التطورات االقتصادية

 الجزائرية و الممارسة المحاسبية الدولية ؟

  من هم مستخدموها ؟ما هي القوائم المالية ؟ و كيف يتم إعدادها ؟ و 

  ما المقصود باإلفصاح و ما هي متطلباته ؟ و كيف يتم اإلفصاح في القوائم المالية وفق النظام

 المحاسبي المالي 

  ما مفهوم القياس المحاسبي و ما أهميته في إعداد القوائم المالية ؟ و ما هي طرق القياس التي جاء

 بها النظام المحاسبي المالي ؟

 ة :فرضيات الدراس .2

 و كإجابة لإلشكالية يمكن وضع الفرضيات التالية :

  عمدت الجزائر مؤخرا إلى القيام بإصالحات محاسبية و التي كانت نتيجة التحوالت االقتصادية

 الهامة التي فرضتها ضغوط داخلية و خارجية 
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  إعطاء قوائم إن اإلفصاح في القوائم المالية حسب ما جاء به النظام المحاسبي المالي من شأنه

 مالية تحتوي على معلومات ذات موثوقية قابلة للمقارنة و مالئمة لمختلف مستعمليها .

  يعتبر القياس المحاسبي العملية األساسية في إعطاء عناصر القوائم المالية قيمتها الحقيقية، لهذا

عناصر قريبة من جاء النظام المحاسبي المالي بعدة بدائل و التي من شأنها أن تجعل قيمة هذه ال

 الواقع.

 مبررات اختيار الموضوع : .3

 هناك عدة أسباب و دوافع و محفزات إلى البحث في هذا الموضوع من أهمها :

o  المنظومة المحاسبية الحالية -الرغبة الذاتية في البحث في هذا الموضوعSFC-  إضافة إلى

 ارتباطه الوثيق بتخصص التدقيق المحاسبي و مراقبة التسيير .

o  التغيرات التي حصلت في البيئة التي تعمل فيها المؤسسة الجزائرية، و ذلك باالتجاه نحو

 االنفتاح االقتصادي و ما رافقه من تعديالت قانونية و تنظيمية.

o  الدور الذي يلعبه القياس و اإلفصاح المحاسبي عن عناصر القوائم المالية من خالل إعطاء

 حتويه من المعلومات.القوائم ذات داللة و شفافية بما ت

o  ثقل الموضوع في علم االقتصاد و علم المحاسبة 

o . ان موضوع الدراسة واحد من أهم المواضيع المطروحة في الساحة االقتصادية و المهنية حاليا 

 أهمية الدراسة : .4

  يستمد البحث أهميته من خالل اإلصالحات التي قامت بها الجزائر في مجال المحاسبة و

 . 01/01/2010المحاسبي المالي ابتداء من  تطبيق النظام

 . الدور األساسي الذي يلعبه القياس المحاسبي إلعطاء معلومات محاسبية مالية صحيحة 

  يستمد البحث أيضا أهميته من دور اإلفصاح من عملية القياس إلعطاء مصداقية للقوائم

 المالية .

 أهداف الدراسة : .5

بة عن التساؤل الرئيسي و اختبار الفرضيات المتبناة ، كذلك نسعى من خالل هذه الدراسة إلى اإلجا
 تهدف هذه الدراسة إلى :

  تحديد اآلثار و الصعوبات التي توجهها البيئة المحاسبية الجزائرية من خالل اعتماد النظام

 المحاسبي المالي .

  النظام اكتشاف النظام المحاسبي المالي واإلصالحات التي قامت بها الجزائر و مميزات

 المحاسبي المالي .

  إبراز دور القياس المحاسبي لعناصر القوائم المالية حسب النظام المحاسبي المالي و ما هي

 بدائل القياس الذي جاء بها هذا النظام.

 . إبراز أهمية اإلفصاح في المؤسسات و المعلومات التي يوفرها 

 .اكتشاف مشاكل القياس المحاسبي 

 حدود الدراسة : .6

 : حدود الدراسة فيما يليتتمثل 
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  حدود الموضوع : تهتم الدراسة بتوضيح متطلبات القياس و اإلفصاح المحاسبي عن القوائم

المالية في تبني النظام المحاسبي المالي ، باإلضافة إلى أهمية هاتين العمليتين في إعطاء المعلومات 

 المالية المصداقية و الشفافية .

  الدراسة نظرية على مستوى مكتبة الجامعة.الحدود المكانية: تكون 

 .الحدود الزمنية: تتمثل الحدود أزمنية في دراسة عناصر القوائم المالية لسنوات معينة 

 منهج الدراسة : .7

سوف يتم انتهاج  األسلوب الوصفي ر اإلجابة،عن األسئلة المطروحة ،من أجل بلورة عناص

ية بالبحث من خالل التعاريف ودراسة طرق القياس التحليلي قصد إبراز كل العناصر التي لها أهم

 ومتطلبات اإلفصاح في ظل تطبيق النظام المحاسبي المالي 

 الدراسات السابقة :  .8

في حدود مطالعة الطالب تم االطالع على الدراسات التي لها عالقة بالموضوع و المتمثلة في 

 الدراسات التالية 

ق معايير المحاسبة المالية و اإلبالغ المالي على اإلفصاح دراسة ضيف هللا محمد الهادي "أثر تطبي

وجودة التقارير المالية "مذكرة مقدمة لنيل شهادة دكتوراه في العلوم التجارية،جامعة البليدة 

تمحورت إشكالية هذه الدراسة حول اإلفصاح المحاسبي وأساليب المختلفة  2014الجزائر،

تشمل جانب اإلفصاح وفق المعايير المحاسبية واإلبالغ لإلفصاح المحاسبي وذلك كانت الدراسة 
المالي على اإلفصاح وجودة،وشفافية ومصداقية التقارير المالية حيث تطرق الطالب في الدراسة 

 إلى كل جوانب اإلفصاح 

القيمة العادلة  –دراسة بسمة سويد "دراسة مقارنة بين البدائل القياس المحاسبي )التكلفة التاريخية 

  11/10/2012ادة ماستر جامعة قصدي مرباح ورقلة،الجزائر (،شه

تمحور إشكالية الدراسة ، حول القياس المحاسبي و التكلفة التاريخية و القيمة العادلة ، وأساليب ، 

  IAS/IFRSالطالبة في هذه الدراسة إلى القياس المحاسبي وفق المعايير  تطرقتالقياس حيث 

 وبدائل القياس المحاسبي 

سة روال كاسر ال يقة، القياس و اإلفصاح المحاسبي في القوائم المالية للمصارف ودورها في درا
 . 2008ترشيد قرارات االستثمار مذكرة ماجيستر جامعة تشرين كلية االقتصاد ، سورية ،

تمحور إشكالية هذه الدراسة حول قيود ومحددات القياس وكذالك القياس و اإلفصاح المحاسبي في 

القوائم المالية وكذلك ترشيد االستثمارات، حيث تطرق الطالبة في هذه الدراسة إلى قياس و 

 اإلفصاح عن القوائم المالية ومحددات القياس المحاسبي المالي 

 

 

 التقسيم المنهجي للدراسة : .9

من أجل معالجة اإلشكالية و اإلجابة على أسئلتها واختصار الفرضيات وتحقيق األهداف المرجوة 

 تم تقسيم البحث إلى فصلين:

 الفصل األول: اإلطار العام للنظام المحاسبي المالي وعرض القوائم المالية  

عراض النظام  حاولنا من خالله التطرق إلى اإلطار العام لنظام المحاسبي المالي وذلك باست

المحاسبي المالي من خالل،مفهومه ومجال  تطبيقه وما هي أهدافها ومميزاته باإلضافة إلى هيكلة ، 

من خالل المفاهيم األساسية لهذه القوائم ،  وكذا عرض القوائم المالية وفق النظام المحاسبي المالي
 مع ذكر األهداف ومميزات كل قائمة مالية 

 عن القوائم المالية وقياس عن القوائم المالية  الفصل الثاني: اإلفصاح
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إلى يتضمن هذا الفصل اإلطار العام لإلفصاح في ظل النظام المحاسبي المالي من خالل التطرق 

هيته والمقومات األساسية له باإلضافة إلى المحددات التي تؤثر اإلفصاح المحاسبي من خالل ما

لجوانب األساسية المتعلقة بعملية القياس المحاسبي على عملية اإلفصاح،إضافة إلى المفاهيم وا

باإلضافة إلى المشاكل التي تمس عملية القياس و يتضمن هذا الفصل أيضا قياس عناصر القوائم 

 المالية حسب ما جاء به النظام المحاسبي المالي
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اإلطار العام للنظام المحاسبي المالي وعروض                      الفصل األول:

 القوائم المالية

 تمهيد :

يؤثر االختالف الذي يميز األنظمة المحاسبية في البلدان المختلفة على فهم محتوى المعلومات في 

القوائم المالية ، خصوصا بالنسبة للمستثمرين على المستوى الدولي ) الشركات المتعددة الجنسيات 

الضغوط الدولية لتوحيد الممارسات المحاسبية الدولية و ( ، و هذا ما كان السبب الرئيسي وراء 

 ذلك بتبني مجموعة واحدة من المعايير المحاسبية .
 إصالحالجزائر كواحدة من الدول الساعية لمسايرة التطورات االقتصادية ، شرعت في عملية  إن

 إلىلجزائر المنظومة المحاسبية بداية من التسعينات بهدف تقريب الممارسة المحاسبية في ا

الممارسة الدولية ، و ذلك من خالل تبني النظام المحاسبي المالي المستوحى من المعايير المحاسبية 

 المالية .

، أصبحت  2010و بتبني الجزائر للنظام المحاسبي المالي و الشروع في تطبيقه بداية من سنة 

 المؤسسات المنطوية تحت مجال تطبيقه و في هذا الصدد سوف نتطرق في هذا الفصل الى ما يلي : 

 العام للنظام المحاسبي . اإلطار

 عرض القوائم المالية .

 م المحاسبي المالي :العام للنظا اإلطارالمبحث األول : 

  CNCالمحاسبي في الجزائر ،قام المجلس الوطني للمحاسبة  اإلصالحية لعم إطارفي  

نظام محاسبي مالي يتوافق مع  بإصدارالمكلف بمهمة توحيد و تنظيم المحاسبة في الجزائر ، 

المعايير المحاسبية الدولية بهدف مواكبة و مسايرة عملية التوحيد المحاسبي الدولي والعمل 

بالمعايير المحاسبة الدولية من جهة،و من جهة أخرى تجاوز نقائص و قصور المخطط المحاسبي 

و لقد شرعت الجزائر في الذي أصبح ال يساير التطورات االقتصادية الجديدة ،  PCNالوطني 

. و مما سبق  2010من جانفي  ابتدءاالمتضمن النظام المحاسبي المالي  07/11تطبيق األمر 
 النقاط التالية : إلىسنتطرق في سياق هذا المبحث 

 المالي.ماهية النظام المحاسبي 

 المالي.أهداف و مميزات النظام المحاسبي 

 المالي  المطلب األول : ماهية النظام المحاسبي

تعريف النظام المحاسبي المالي و مجال تطبيقه،و  إلىسيتم من خالل هذا المطلب التطرق  

 مراحل تصميم هذا النظام . إلىتبنيه ،و في األخير سنتطرق  إلىكذا الدوافع التي أدت بالجزائر 

 النظام المحاسبي المالي : األول:الفرع 

  مفهوم النظام المحاسبي المالي : .1

المتضمن لنظام المحاسبي  2007نوفمبر  25المؤرخ في  07/11لقد جاء القانون رقم   

على أن المحاسبة المالية نظام  03المالي ، ليحدد مفهوم المحاسبة المالية بناءا على نص المادة رقم 

لتنظيم المعلومات المالية يسمح بتخزين معطيات قاعدية عددية و تصنيفها و تسجيلها و عرض 

)القوائم( مالية تعكس صورة صادقة عن الوضعية المالية و ممتلكات المؤسسة و نجاعته و كشوف 

 خزينته في نهاية السنة المالية . وضعية

 و من خالل هذا التعريف يمكن استخالص خصائص المحاسبة المالية و التي تتمثل فيما يلي : 

  المفهوم المحاسبي .هي نظام للمعلومات حيث ترتكز على المفهوم المالي بدال من 

  النقدي.هي معلومات يمكن قياسها بناءا على معطيات عددية قابلة للقياس 

 ،المالية.تصنيف و تسجيل المعلومات  تخزين 

 قوائم مالية في نهاية السنة المالية . إعداد 
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الي وعروض اإلطار العام للنظام المحاسبي الم                     الفصل األول:

 القوائم المالية

  النتيجة.قياس الوضعية المالية من خالل الميزانية و األداء من خالل جدول حساب 

  الخزينة من خالل جدول تدفقات الخزينة و معرفة مدى قدرة المؤسسة على قياس وضعية

 توليد النقدية و ما يماثلها .

 مجال تطبيق النظام المحاسبي المالي: .2

 25في  07/11من القانون  05، 04، 02لقد حدد النظام المحاسبي المالي وفقا للمواد  

 مجال تطبيق هذا النظام كالتالي: 2007نوفمبر 

كل شخص طبيعي أو معنوي ملزم بموجب نص قانوني أو تنظيمي بمسك محاسبة مالية،  

 مع مراعاة األحكام الخاص بها، و المعنيون بمسك المحاسبة هم: 

 الشركات الخاضعة ألحكام القانون التجاري .

 التعاونيات.

لتجارية، إذا كانون األشخاص الطبيعيين أو المعنويين المنتجين للسلع أو الخدمات التجارية وغير ا
 يمارسون نشاطات مبنية على عمليات متكررة

كل األشخاص الطبيعيين أو المعنويين الخاضعين لذلك بموجب نص قانوني أو تنظيمي، ويمكن 

للكيانات الصغيرة التي ال يتعد رقم أعمالها وعدد مستخدميها ونشاطها الحد المعين أن تمسك 

 ينة محاسبة مالية مبسطة ) محاسبة الخز

 الفرع الثاني : إصالح المخطط المحاسبي الوطني 

 إصالح المخطط المحاسبي الوطني .3

ونتيجة للتغييرات  1976بعد تطبيق إصالح المخطط المحاسبي الوطني في بداية سنة 

االقتصادية الحاصلة على الساحتين الوطنية و الدولية ونظرا للنقائص الموجودة في المخطط 

د كان من  الضروري الشروع في التفكير و القيام بإجراءات إصالح المحاسبي الوطني ، فق

على إصالح المخطط المحاسبي الوطني لتكيفه مع التغييرات الحاصلة و هو  ما تم فعال ، 

، للقيام  بأعمال  1996وأوكلت هذه المهمة للمجلس الوطني للمحاسبة الذي أنشئ في سنة 
 حاسبية التوحيد المحاسبي وإعداد المعايير الم

 إصالح  المخطط المحاسبي الوطني 3-1

بعد أن أصبح المجلس الوطني للمحاسبة الهيئة الرسمية للتوحيد المحاسبي في الجزائر وبعد أن 

بمراجعة المخطط المحاسبي الوطني  1998مارس  28تم تكليفه من طرف الوزارة المالية في 

ة للتسيير في متناول المؤسسات ، كون لتكيفه مع تحوالت االقتصاد الوطني وجعله أداة فعال

 المجلس فوج إلى لجنة المخطط المحاسبي الوطني ، التي اتبعت المسار التالي 

  تقييم حالة تطبق المخطط المحاسبي الوطني ونقائصه 

  استقبال مالحظات وتوصيات ممارسي المحاسبة ومستعمليها حول هذا المشروع 

  إعداد مشروع المخطط المحاسبي مع األخذ في الحسبان المالحظات و التوصيات

 المطروحة 

  عرض المشروع على المجلس الوطني للمحاسبة لدراسته 

 مساءالت التقييم المخطط المحاسبي الوطني 

في إطار مهمتها قامت لجنة المخطط الوطني للمحاسبة بإعداد استجوابين لتقييم المخطط المحاسبي 
إلى عدد كبير من مهني المحاسبة وتضمن  1999الوطني وأرسل االستجواب األول في جانفي 

عددا كبير من األسئلة إضافة إلى تزاحمه مع أعمال نهاية السنة مما جعل الردود على االستجواب 

و الذي شمل  2000د ضعيفة ، األمر الذي دفع المجلس إلى إرسال االستجواب الثاني في جويلية ج
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الي وعروض اإلطار العام للنظام المحاسبي الم                     الفصل األول:

 القوائم المالية

على عدد أقل من األسئلة ومن المستجوبين ، ويتكون االستجواب األول من جزأين يتمحور الجزء 

األول حول اعتبارات هامة تخص معالجة بعض المبادئ المحاسبة ، المفاهيم و التعاريف ، عرض 

قوائم المالية ،اإلطار المحاسبي وتعديل الحسابات ، مستندات العمل المحاسبي المهام المحاسبية ، ال

العمليات التي تحتج لتوحيد محاسبي وكذلك مؤشرات التسيير بينما خصص الجزء الثاني للترتيبات 

سابات الموجودة في المخطط و الخاصة بتنظيم الحسابات ، المصطلحات قواعد سير واستعمال الح
 1و التقييم 

نسبة ويطلب من المستجوبين إعطاء أرائهم وإبداء مالحظاتهم حول كل هذه الجوانب أما بال

رض علالستجواب الثاني فقد كانت األسئلة مفتوحة ومتعلقة بالمصطلحات اإلطار المحاسبي 

وء م على ضتقييلالميزانية ، جدول حسابات النتائج و القوائم المالية  األخرى باإلضافة إلى طرق ا

 لها كانن مجمأهذين االستجوابين تبيين أراء المهنيين وانتقاداتهم المخطط المحاسبي الوطني غير 

 قييمييتعلق بأمور تقنية ولم تتطرق لإلطار المفاهمي ولقد توصلت اللجنة في تقريرها الت

 لالستجوابين إلى النتائج التالية 

 م ،و المصطلحات المحاسبية تخصيص جوانب خاصة للمبادئ قواعد التقيي 

 لين مستعمإعادة النظر في عدد ، شكل ومحتوى القوائم المالية النهائية أكثر لحاجات ال 

 لى :إنسبة بإضافة إلى وجود اقتراحات و التي تستحق حسب اللجنة لتقييم المعمق خاصة بال 

  (  الجردالتسجيل المحاسبي و تقييم السلع ،البضائع ، المواد و المنتجات ) نظام 

  2هيكلة تسمية ومحتوى بعض األصناف و عناوين الحسابات. 

  خيار  مراجعة المخطط المحاسبي الوطني 

 لمحاسبيامخطط أخذ بعين االعتبار األجوبة المقدمة في االستجواب األول اختيار اللجنة مراجعة ال

ى ر علتم التأثيالوطني دون تغييره وذلك نظرا الرتفاع تكلفة اإلصالح المحاسبي وحتى ال ي

 الممارسة المحاسبية 

 اقتراحات المجلس الوطني للمحاسبة الفرنسي  .4

فرنسية  وأوكلت هذه المهمة إلى مجموعة 2001توقفت أعمال لجنة المخطط المحاسبي الوطني في 

بين ( ومجلس المنظمة الفرنسية للخبراء المحاسCNCمتكونة من المجلس الوطني للمحاسبة )
(CSOEC( و الهيئة الوطنية لمحافظي الحسابات )CNCCبتمويل من طرف البنك العالمي )  ،

ق و ( تضطلع بمهمة التنسيcomité de pilolageوقد شكل المجلس لهذا الغرض لجنة قيادة )

 متابعة أعمال فريق الخبراء وتم توزيع أعمال هذه اللجنة على أربعة مراحل 

 ( PCNبي الوطني )تشخيص حالة تطبيق المخطط المحاس -1

 إعداد مشروع نظام محاسبي جديد  -2

 التكوين المخطط المحاسبي الجديد و المعايير  المحاسبة الدولية  -3

ت ى وضعالمساعدة على تحسين تنظيم وعمل المجلس الوطني للمحاسبة وفي نهاية المرحلة األول
 ثالث اختيارات ممكنة 

ع ماشيا طط المحاسبي الوطني وتحديد اإلصالحات تماإلبقاء على تركيبة المخ الخيار األول :

 تغيرات التوحيد القانوني االقتصادي في الجزائر 

س ف مجلوتتمثل في ضمان بعض المعالجات مع الحلول التقنية المطورة من طر الخيار الثاني :

ين ختلفم( ومع مرور الوقت سيكون هناك نظاميين محاسبيين IASBالمعايير المحاسبية الدولية)

  يعطيان نظاما مختلط ومعقد ، وبالتالي يمكن له أن يكون مصدرا للتناقض و االختالف

                                                             
 ، يتضمن انشاء المجلس الوطني للمحاسبة ، المادتين الثانية الثالثة  1996سبتمبر  25المؤرخ في  96/318( المرسوم التنفيذي رقم  1
 ، يتضمن انشاء المجلس الوطني للمحاسبة ، المادتين الثانية الثالثة 1996سبتمبر  25المؤرخ في  96/318المرسوم التنفيذي رقم (  2
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لوطني ااسبي بالنسبة لهذه الخيار ، فهو يتضمن انجاز نسخة جديدة المخطط المح الخيار الثالث :

ار العتبامع عصرنة شكله ووضع إطاره التصوري المحاسبي ، المبادئ و القواعد مع األخذ بعين 

 معايير المحاسبية الدولية ال

بعد دراسة االقتراحات الثالثة اختار  المجلس الوني للمحاسبة الخيار الثالث وتبنى بذلك استراتيجية 

المخطط المحاسبي الوطني بنظام محاسبي جديد متوافق مع  بإحاللتوحيد محاسبي ،تقضى 
عال في النظام المحاسبي المالي وكان المعايير الدولية للمحاسبة و المعلومة المالية ،وهو ما تجسد ف

غير أنه  بسبب تعذر التحضير الجيد لهذا  2009جانفي  01من المقرر أن تشرع تطبيقه في 

  20101جانفي  01الموعد على المستوى التقني فقد تم تأجيل الموعد إلى 

 المطلب الثاني : أهداف ومميزات النظام المحاسبي المالي

طط المخ اعتمدت الجزائر النظام المحاسبي المالي لتحقيق عدة أهداف لم تكن متاحة من خالل 

ميزات عدة مالمحاسبي الوطني ، ويتميز هذا النظام المستوحى من المعايير المحاسبية الدولية ب

 وخصائص و التي سنتطرق إليها مع األهداف في هذا المطلب 

 ليأهداف تطبيق النظام المحاسبي الما .1

 يهدف النظام المحاسبي المالي إلى عدة أهداف نذكر منها مايلي : 

  ترقية النظام المحاسبي الجزائري ليتوافق و األنظمة المحاسبية الدولية 

  االستفادة من تجارب الدول المتطورة في تطبيق هذه األنظمة 

  به تجني خاللتسهيل العمل المحاسبي للمستثمرين األجنبي أمال في جلبه إلى الجزائر من

 مشاكل اختالف الطرق الحسابية 

  العمل على تحقيق العقالنية من خالل الوصول إلى الشفافية في عرض المعلومات 

  2تعز مكانة وثقة الجزائر لدي المنظمات المالية و التجارة العالمية 

  العمل على ترسيخ أسس حوكمة المؤسسات 

 ة لمؤسساء و تغيرات الوضعية المالية لإعطاء صورة صادقة عن الوضعية المالية و األد 

  يين لمستواالتمكن من القابلية  المقارنة للمؤسسة نفسها عبر الزمن وبين المؤسسات على

 الوطني و الدولي 

 ن حولتسمح بمراقبة الحسابات بكل ضمان المسيرين و المساهمين و المستعملين اآلخري 

 مصداقيتها وشرعيتها وشفافيتها 

 هم فية وصحيحة ، وموثوقة بها و شفافة تشجيع المستثمرين وتسمح لنشر معلومات كا

 بمتابعة أموالهم 

 مميزات النظام المحاسبي المالي .2

 يتميز النظام المحاسبي المالي بثالث مميزات أساسية :
 ،عالمية سة الاختيار البعد الدولي لمطابقة الممارسة المحاسبية المالية مع الممار أوال :

لضمان التكيف مع االقتصاد المعاصر وإنتاج معلومات  IAS/IFRSضمن المرجعية 

 مفصلة تعكس بصدق الوضعية المالية للمؤسسة 

                                                             
ت أهمية إصالح النظام المحاسبي للمؤسسات في ظل أعمال التوحيد الدلي ، بالتطبيق على حالة الجزائر ،أطروحة ( ابن بن بلغي 1

   172، ص  2004مقدمة لنيل شهادة الدكتوراه في العلوم االقتصادية جامعة الجزائر 
لة اقتصاديات شمال افريقيا ، جامعة في الجزائر ، مج IFRS/IASالنظام المحاسبي الموحد ( كتوش عاشور ، متطلبات تطبيق  2

 .293-292،ص 2009الشلف ،العدد السادس 
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 القوائم المالية

يحتوي النظام المحاسبي المالي على نصوص صريحة وواضحة لمبادئ وقواعد  ثانيا :

 التسجيل وطرق القياس وإعداد القوائم المالية وهذا ما يحدث من التأويالت الخاطئة اإلرادية

 1و الالإرادية 

اذ نة واتخلمقارليوفر النظام المحاسبي المالي معلومات مالية واضحة ومتوافقة قابلة  ثالثا :

 القرارات ألنه يحتوي على :

  إطار تصوري )مفاهيمي( و الذي هو مستمد من اإلطار التصوري للمعاير

لمحاسبية االذي يقدم مفاهيم متمثلة في: االتفاقيات  IAS/IFRSالمحاسبية الدولية 

 الخصائص النوعية للمعلومة المالية و المبادئ المحاسبية األساسية 

 اب النتيجة ،جدول تدفقات حسج للقوائم المالية : الميزانية،إعطاء نماذ

 ،جدول تغير األموال الخاصة ، المالحق الخزينة

 تقديم مدونة الحسابات وقواعد سيرها 

  

 المبحث الثاني : عرض القوائم المالية 

تعتبر القوائم المالية المنتوج النهائي ألي نظام محاسبي ، والتي تعكس امتزاج مجموعة من  

قيمة عنها ب تعبيرالعناصر التي تمثل الموارد االقتصادية التي تملكها المؤسسة أو تسطير عليها و ال

ي مبادئ فو ال هذه القوائم تحكمها مجموعة من اإلجراءاتنقدية ، فالعملية اإلنتاجية المحاسبية ل

نة نها سأقياس التغيرات التي تحدث خالل الفترة و المتعارف عليها في المجال المحاسبي على 

اح ل اإلفصن خالمالية ،وتمثل القوائم المالية أداة اتصال بين المؤسسة ومختلف المتعاملين معها م

ادية الضرورية قصد استخدامها في اتخاذ القرارات االقتص عنها بهدف إمدادهم بالمعلومات

 وانطالقا مما سبق سنتطرق في هذا المبحث إلى مايلي :

  ماهية القوائم المالية 

  مكونات القوائم المالية 

 المطلب األول : ماهية القوائم المالية 

 القوائم المالية ،لتوضيح ماهية القوائم المالية ، ومعرفة مختلف جوانبها نتطرق لتعريف  
 أهدافوكذا الترتيبات و الفرضيات المبادئ األساسية إلعدادها ، باإلضافة إلى الخصائص و

 ومستخدمو القوائم المالية

 الفرع األول تعريف القوائم المالية

قائمة ،زانية عرفت القوائم المالية بأنها 'مجموعة كاملة من الحسابات تتضمن : المي : 01تعريف 

ذه هدف من الخاصة و المالحق ،الهتيجة ،قائمة تدفقات الخزينة ،قائمة تغير األموال حساب الن

 ية قتصادالقوائم تقديم المعلومات عن الوضعية و األداء المالي من أجل اتخاذ القرارات اال

وثائق أساسية وتعرف في  5تعرف القوائم المالية على أنها وثيقة مالية تحتوي على :  02تعرف 
ة على أنها عملية لمنتجات نهاية العملية المحاسبية وهي الوثيقة التي ينحصر فيها كل المحاسب

 2المعلومات الخاصة ب المنشأة سواء على المستوى الداخلي أو المستوى الخارجي 

وعرفت القوائم على أنها الوسائل األساسية لتوصيل المعلومات المحاسبية لألطراف  : 03تعريف 

  3قوائم المالية الجزء المحوري للتقارير الماليةالخارجية وتمثل ال

                                                             
 2010، 1، بدون دار نشر الجزائر ، جIAS/IFRS( بن ربيع حنيفة ، الواضح في المحاسبة المالية وفق المعايير المحاسبية الدولية  1

 .23-22ص 
 عة مستغانم ( محاضرات مقياس المعلومات المالية ومراقبة التسيير ، جام 2
 35،ص 2002(طارق حماد عبد العال ، التقارير المالية أسس اإلعداد و العرض و التحليل الدار الجامعية ،مصر ، 3
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الي وعروض اإلطار العام للنظام المحاسبي الم                     الفصل األول:

 القوائم المالية

: ومن جهة أخر عرفت القوائم المالية بأنها "هي عبارة عن المنتج النهائي للمحاسبة 04تعريف 

،حيث تتمثل في التقارير أو الكشوف تلخص قدرا كبيرا من البيانات و المعلومات الصالح أطراف 

 1رارات معينة عديدة داخل وخارج المؤسسة بقصد اتخاذ ق

 الفرع الثاني : الفرق بين التقارير المالية و القوائم المالية

القوائم المالية تمثل الجزء المحوري للتقارير المالية وتمثل القوائم المالية الوسيلة لتوصيل  
المعلومات لألطراف الخارجية ، وعلى الرغم  من أن القوائم المالية قد تحتوي على معلومات من 

خارج السجالت المحاسبية ،إال أن النظم المحاسبية مصممة بشكل عام على أساس عناصر  مصادر

القوائم المالية  التقارير المالية ال تتضمن القوائم المالية فقط ولكنها تمتد لتشمل كذلك الوسائل 

تشمل  األخرى لتوصيل المعلومات ذات الصلة المباشرة أو غير المباشرة ، حيث أن التقارير المالية

معلومات مالية وغير مالية يتم تقيمها إما ألنها تطلب بواسطة الجهات الرسمية أو الحكومية ، أو أن 

اإلدارة ترغب في اإلفصاح عنها اختياريا إذا تشتمل هذه التقارير إلى جانب القوائم المالية كل من 

وتوقعات وتنبؤاتها بخصوص النشاط الحالي أو المستقبلي للمؤسسة ،  اإلدارةخطاب مجلس 

 2فالتقارير المالية  مفهوم أشمل وأوسع من القوائم المالية وما هذه األخيرة إال أحد أجزائها 

 الفرع الثالث : الترتيبات الخاصة إلعداد القوائم المالية 

تخص إعداد القوائم المالية وتتمثل  تضمن النظام المحاسبي المالي عدة إجراءات وترتيبات 

 : 3فيمايلي 

 ل تغييرسة وكيجب أن تعرض القوائم المالية بصفة وفية الوضعية المالية و األداء المالية للمؤس

عن  ناجمةيطرأ على حالتها المالية ،ويجب أن تعكس هذه القوائم مجمل العمليات و األحداث ال

 لقة بنشاطها تعامالت المؤسسة و أثار األحداث المتع

شهر ، من تاريخ أ( 04......... القوائم المالية تحت مسؤولية المسيرين وتعد في أجل أقصاه أربعة )
 ي لجزائرتعرض القوائم المالية لزونا بالعملة الوطنية ) الدينار ا -إقفال السنة المالية 

ضمن كل أن يت السابقة حيث يجبتوفير القوائم المالية معلومات تسمح بمقارنات مع السنة المالية 

رة اصة إشال الخقائمة تدفقات الخزينة وقائمة تغير األمواأقسام الميزانية حساب النتيجة ، قسم من

مقارنة  ملية الهيل عإلى المبلغ المتعلق بالقسم الموافق له في السنة المالية السابقة وذلك من أجل تس

 المستخدمي القوائم المالية 

مركز ة مع اللمالياا كان من غير الممكن مقارنة أحد األقسام العددية من أحد القوائم وفي حالة ما إذ

ن كون مالعددي من القوائم المالية السابقة بسبب تغير طرق القياس أو العرض ) اإلفصاح( ي

اء كن  إجرالمم الضروري تكيف مبلغ السنة المالية السابقة لجعل المقارنة ممكنة ،وإذا كان من غير
لعددية اومات مقارنة بسبب اختالف هذه السنة المالية ، فإنه يجب إعادة ترتيب أو تعديل المعلال

 للسنة المالية السابقة حتى تصبح قابلة للمقارنة مع تقديم التفسيرات في المالحق 

 الفرع الرابع : الخصائص النوعية  القوائم المالية

دمين لمستخلمعروضة في القوائم المالية مفيدة وهي الخصائص أو الصفات التي تجعل المعلومات ال

 وتتمثل الخصائص النوعية للمعلومات المالية فيمايلي : 

 المالئمة :  -1

دمين لمستخأي مالئمة المعلومات المالية لحاجات متخذي القرارات من خالل أثرها على قرارات ا
 لمستقبلية وذلك عن طريق مساعدتهم في تقييم األحداث الماضية و الحالية و ا

 الدقة و الموثوقة  -2

                                                             
 .481،ص  2010،  2( عبد الستار الكبيسي ، الشامل في المحاسبة ،دار وائل ،عمان األردن ط 1
  13،ص 2009المحاسبية المالية المكتب الجامعي الحديث مصر ، ( كما الدين الدهراوي ، المحاسبة المتوسطة وفقا للمعايير 2
  29-26، المتضمن النظام المحاسبي المالي ، المواد  من  2007نوفمبر  25المؤرخ في  07/11( القانون رقم  3
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الي وعروض اإلطار العام للنظام المحاسبي الم                     الفصل األول:

 القوائم المالية

أي أن يكون المعلومات دقيقة وخالية من األخطاء و التحيز ويمكن أن تكون المعلومات مالئمة 

ولكن غير موثوقة ، وهذا يعود إلى درجة تلك المعلومات وتوقيت إصدارها ولكي تكون ذات 

مصداقية ينبغي أن تتوفر فيها مجموعة من الصفات وهي التمثيل الصادق ، الجوهر فوق الشكل 

 لحيطة و الحذر ، األهمية النسبية البيان ا

 القابلية المقارنة  -3
من خالل هذه الخاصية يمكن لمستخدمين المعلومات المقارنة بالنسبة للقوائم المالية المؤسسة نفسها 

أو بالنسبة للمؤسسات التي تعمل في نفس المجال االقتصادي وذلك فترات متعاقبة كما يمكن مقارنة 

 لمؤسسات األخرى في نفس الفترة المعينة أداء المؤسسة بأداء ا

 القابلية للفهم ) الوضوح(  -4

ينبغي أن تكون المعلومات الواردة في القوائم المالية واضحة وسهلة الفهم مباشرة من قبل 

 المستخدمين مع افتراض أن لديهم مستوى معقول من المعرفة في التسيير و المحاسبة 

 الحياد : -5

قوائم المالية متحيزة ، بحيث ال يتم إعداد وعرض القوائم المالية لخدمة طرف أو نعني أن ال تكون ال
جهة معينة من مستخدمين المعلومات المحاسبية على حساب األطراف األخرى ، أو لتحقيق هدف 

 محدد وإنما  لالستخدام العام ودون تحيز 

 الحيطة و الحذر :

لضرورية لإلجراء التقديرات المطلوبة يجب أن تعني وجود درجة من الحذر ،في اتخاذ األحكام ا

 تكون ممارسة الحذر في إعداد القوائم المالية بمقدار معقول دون مبالغة 

 الفرع الخامس : أهداف القوائم المالية

تهدف القوائم المالية إلى تقديم معلومات عن الوضع المالي نتائج األعمال و التغيرات في الوضع 
 بغرض إفادة العديد من الفئات التي تستخدمها في اتخاذ القرارات .المالي للمؤسسة وذلك 

تلبي القوائم المالية المعدة لهذا الغرض االحتياجات المشتركة لمعظم المستخدمين ومع ذلك فإنها 

 تعكس اآلثار المالية لألحداث التاريخية و ال توفر بالضرورة معلومات غير مالية 

ائج تقييم كفاءة اإلدارة في القيام بواجباتها وتساعد في محاسبتها عن تظهر القوائم المالية أيضا نت

 الموارد المؤتمنة عليها 
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الي وعروض اإلطار العام للنظام المحاسبي الم                     الفصل األول:

 القوائم المالية

 :أهداف القوائم المالية  01الشكل رقم 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 IAS/IFRS الطالب اعتماد على ،معايير المحاسبة  إعدادلمصدر : من ا

 

 الفرع السادس : مستخدمو القوائم المالية 
يتعدد مستخدمو  المعلومات المالية التي يتم عرضها في القوائم المالية التي تساعدهم في ترشيد 

قراراتهم التي يتم اتخاذها من قبلهم بناء على هذه المعلومات ،وكذلك تتعدد حاجاتهم  من هذه 

 :1المعلومات بسبب تنوع وتعدد قرارتهم ،ويمكن تحديد الفئات الرئيسية التالية كمايلي 

 المستثمرون  -1

هم ، تثمارإن اهتمام المستثمرين األساسي هو المعلومات حول المخاطر و العوائد المرتبطة باس

ن أيضا ساهموويحتاجون المعلومات  لمساعدتهم على اتخاذ القرارات الشراء أو البيع ،ويحتاج الم

 حقة لهم معلومات تمكنهم من تقييم قدرة المؤسسة على دفع توزيعات األرباح المست

ع لى دفالموظفون :يهتم الموظفون بالمعلومات حول استقرار المؤسسة وربحيتها وقدرتها ع -2
افئة و المك رواتبهم وتعوياتهم المختلفة في الوقت المناسب وكذلك تقييم قدرة المؤسسة على دفع

 منافع التقاعد وتوفر فرص العمل 

 المقرضون : -3

                                                             
( حسين يوسف القاضي سمير معذي اليشاني ، موسوعة المعايير المحاسبية الدولية اعداد التقارير المالية الدولية ،دار الثقافة ، عمان  1

  21،ص  2012،  1االردن ، ج

 تقديم معلومات حول

الوضعية 

 المالية

تغير الوضعية 

 المالية

تغيرات 

األموال 

 الخاصة

معلومة 

 أخرى
     

 األداء

إعطاء 

معلومات 

حول العناصر 

المفيدة وغير 

المفيدة في 

 القوائم المالية 

تقديم تحليال 

للحركات التي 

تؤثر على 

األموال 

 الخاصة  

أخذ نظرة حول 

النشاطات التشغيلية ، 

االستثمارات التمويلية 

 خالل الدورة 

أخذ نظرة حول قدرة 

المؤسسة على تحقيق 

مداخيل نقدية وشبه 

نقدية وتحديد حاجة 

المؤسسة إلى استعمال 

 التدفقات 

  

قياس فترة 

المؤسسة على 

جني تدفقات 

الخزينة اعتماد 

على الموارد 

 الموجودة 

إعداد أحكام حول 

مدى الفعالية 

الالزمة التي ينبغي 

توفيرها حتى 

تستطيع المؤسسة 

ف موارد توظي

 إضافية 

قياس فترة 

المؤسسة على 

 تدفقات الخزينة

تقييم حاجة 

المؤسسة إلى 

قروض مستقبلية 

وتوزيع تدفقات 

المؤسسة التزاماتها 

الملية في المواعيد 

 االستحقاق    

 المالحق

جدول تغير 

األموال 

 الخاصة 
جدول تدفقات 

 الخزينة 

 الميزانية 

 حساب النتيجة 

 

 الفائدة 

الوثيقة 

المرج

 ع  
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الي وعروض اإلطار العام للنظام المحاسبي الم                     الفصل األول:

 القوائم المالية

بة لمترتااسبية على تحديد ما إذا كانت قروضهم و الفوائد تساعدهم المقرضون المعلومات المح

 عنها سوف تسددها المؤسسة عند تاريخ االستحقاق أما ال 

 الموردون و الدائنون اآلخرون  -4

لوقت ها في ابون ن يهتم الموردون بالمعلومات التي تمكنهم من تحديد إمكانية استرداد المبالغ الدائن

 ق  ستحقافة إذا كانت المبالغ المطلوبة لهم ستدفع عند تاريخ االالمناسب أو تمكنهم من معر

 العمالء : -5

ألجل اويلة طيهتمون بالمعلومات المتعلقة باستمرارية المؤسسة خصوصا إذا كانت لهم  ،ارتباطات 

ا أو معهم أي يقع اهتمام العمالء حول المعلومات التي تخص استمرارية المؤسسة ومنتجاته

 أخدماتها 

 الدولة : -6

 ريبيةتطلب الدولة من المؤسسة المعلومات بهدف ضبط نشاطات المؤسسة وتحديد السياسات الض

 ،ومن أجل قياس الدخل الوطني وعمليات اإلحصاء المختلفة 

 الجمهور  -7
تؤثر  يمكن يمكن للبيانات المالية أن تساعد الجمهور بتزويدهم بمعلومات ،حول المؤسسة ،وكذلك

ق ل خللجمهور من عدة نواحي مثل المساهمة في تقديم االقتصاد الوطني من خالالمؤسسة على ا

لي الما فرص عمل جديدة ومساندة الموردين المحلين و بالتالي فللجمهور مصلحة بمعرفة الوضع

 للمؤسسة .

 المطلب الثاني : مكونات القوائم المالية 

لمالي سبي اسبة استحداث النظام المحافي خصم اإلصالحات التي قامت بها الجزائر في مجال المحا

 بينما احتفظ ثالث قوائم ،وهي قائمة تدفقات الخزينة ،قائمة تغير األموال الخاصة ، و الملحق ،
 محاسبية، ال بالميزانية ،وقائمة حساب النتيجة ،لكن مع بعض التعديالت حيت تكون موافقة معايير

اد تطبيق النظام المحاسبي المالي إعد الدولية ، ويجب على كل المؤسسة تكون تحت مجال

لى إمطلب وعرضها ،خالل السنة المالية وفق مبادئ وأسس محاسبية ،وبالتالي سنتطرق في هذا ال

 مايلي 

  تعريف القوائم المالية 

  مميزات وعيوب كل قائمة 

  مكونات كل قائمة 

  الشكل النموذجي لكل قائمة حسب ما جاء به النظام المحاسبي المالي 

 

 

 

 الفرع األول : الميزانية 

و  ،لمالية سسة اتعتبر الميزانية من ضمن القوائم المالية التي تعكس الصورة الحقيقية لوضعية المؤ

وبها زات وعي،ممي التي من خاللها يتم اتخاذ القرارات المناسبة ،لذا سنتطرق إلى مفهوم هذه القائمة

 ،باإلضافة إلى مكوناتها و الشكل النموذج لها وفق النظام المحاسبي المالي 

 تعريف الميزانية  -1
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الي وعروض اإلطار العام للنظام المحاسبي الم                     الفصل األول:

 القوائم المالية

تعد الميزانية المكون الرئيسي للقوائم المالية وهي عبارة عن البيان الذي يوضح األصول و 

الخصوم و األموال الخاصة في نقطة زمنية ؟،وتعكس الميزانية الوضعية المالية للمؤسسة بما يتفق 

  1مع المبادئ المحاسبية التي تم إعداد القوائم المالية على أساسها
وتعرف الميزانية كذلك أنها قائمة تلخيصية تعكس الوضعية المالية للمؤسسة فهي بمثابة مرآة 

عاكسة تبين ما لها من موجودات وممتلكات ) استخدامات وتسمي باألصول وما عليها من 
  2مطلوبات )موارد( وتتسمى بالخصوم

 : 3و يمكن النظر إلى الميزانية من زاويتين مختلفتين

 ة النظر االقتصادي من جهأوال 

ك يل تلحيث تفهم األصول على أنها استخدامات ) االستثمار( و الخصوم على أنها مصادر لتمو

 االستخدامات 

 : من وجهة نظر اإلجرائية المحاسبية ثانيا 

ن انونيمن خالف تعريف لجنة المصطلحات المحاسبية التابعة للمعهد األمريكي للمحاسبين الق

(AICPAأن الميزا )دائنة و النية هي عبارة عن " بيان بشكل جدول أو تلخيص لألرصدة المدنية أ
 المنقولة بعد إقفال السجالت المحاسبية الممسوكة وفق مبادئ المحاسبية 

 ومن خالل التعاريف السابقة نستنتج مايلي 

ية اي نهالميزانية هي عبارة عن بيان أو جدول يحتوي على أصول وخصوم المؤسسة يتم إعداده ف

 السنة المالية لتبين الوضعية المالية للمؤسسة 

 سابات ل الحتظهر الميزانية األرصدة المدينة و الدائنة الناتجة عن عمليات الجرد بتاريخ إقفا

ات مخزونتظهر الميزانية في جانب األصول االستخدامات ) القيم المعنوية األرضي المباني ال

 ،ديون الخصوم مصادر هذه االستخدامات ) أموال خاصةالنقدية وغيرها( في حين نجد في جانب 
 طويلة وقصيرة األجل( 

 مزايا وعيوب قائمة الميزانية  -2

ذه خلى هتهناك عدة مزايا تجعل الميزانية مهمة في معرفة الوضعية المالية للمؤسسة ،لكن ال 

 ي :القائمة من عيوب تحد من قيمتها ويمكن أن نتطرق لهذه المزايا العيوب كمايل

 مزايا قائمة الميزانية : 2-1

 4تعتبر الميزانية من أهم القوائم المالية التي تقوم المؤسسة بإعدادها حيث تحقيق الميزات التالية : 

 ن مؤسسة معرفة الوضعية المالية للمؤسسة في تاريخ إعداد الميزانية حيث تتضمن ما للم

 حقوق وما عليها من التزامات 

 عرف ق لما يا ووفتقييم القدرة االئتمانية للمؤسسة  من خالل مقارنة التزاماتها بحقوق ملكيته

 بنسبة لتغطية و التي تعني مدى تغطية حقوق المؤسسة إللتزماتها 

 زة أوالتعرف على مدى اعتماد المؤسسة على التمويل الذاتي من خالل األرباح المحتج 

 ات إلى رأس المال التمويل الخارجي بالنسبة لاللتزام

  القيام بعمليات التحليل المالي 

 لية الدو بيان التزام المؤسسة بالقوانين و التشريعات المحلية و المعايير  المحاسبية 

 ة الوقوف على استمرارية المؤسسة أو أن ميزانيتها تم إعدادها على أساس التصفي 

                                                             
 .124،ص  2002(طارق حماد عبد العال، التقارير المالية أسس اإلعداد و العرض و التحليل ، الدار الجامعية مصر ،  1
  425،ص1،2013،ط2و المعاير الدولية ، منشورات كليك الجزائر ،جscf( بن ربيع حنيفة الواضح في المحاسية المالية وفق  2
 . 297ص  2،2006( رضوان حلة حنان ، النموذج المحاسبي المعاصر دار وائل ،عمان االردن ، ط 3
 114- 113، ص 1،2008( دار إثراء ،عمان األردن ،ط IAS/IFRS( خالد جمال الجعارات ، معايير التقارير المالية الدولية ) 4
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 القوائم المالية

  معرفة سياسة المؤسسة اتجاه استثماراتها المالية 

 يوب قائمة الميزانية :ع 2-2

بالرغم من  الميزات العديدة للميزانية إال أن هناك محددات تؤثر على قدرة الميزانية ، في تمثيل 

 1الواقع المالي الفعلي للمؤسسة في وقت محدد،ومن هذه العيوب 

  ظم إن معفالتعبير عن معظم األصول و االلتزامات بمبالغ التكلفة التاريخية ،وبالتالي

 ل تكون مدرجة بأقل من قيمتها األصو

 لي بالتاالتقدير و الحكم الشخصي لبعض العناصر ،مثل تقدير الديون الممكن تحصيلها ،و

 فإن معظم  األصول تكون مدرجة بأقل من قيمتها 

  ياسها صعب قيعدم شمول الميزانية للعديد من العناصر ذات القيمة المالية للمؤسسة و التي

ا عند اف بهالبشرية و الشهرة المولدة داخليا و التي يتم االعتر بموضوعية ،مثل الموارد

 بيعها 

  تقيس الوضعية المالية ،خالل السنة المالية كما هو في نهاية السنة 

 مكونات قائمة الميزانية  -3

وجودات مانية تتضمن الميزانية العناصر المرتبطة بتقييم الوضعية المالية للمؤسسة ؟،تقدم الميز

ات ت المؤسسة في شكل واحد أو في شكالن ،منفصالن عن بعضهما البعض ،تضم معطيوالتزاما

لى عيزانية ي المالسنة المالية الجارية و األرصدة الخاصة بالسنة المالية الماضية وينبغي أن تحتو
 األقل العناصر التالية 

 األصول : 3-1

 وفرهاضية و الموجهة ألن تتتكون األصول من الموارد التي تسيرها المؤسسة بفعل أحداث ما

ة دائم منافع اقتصادية مستقبلية ،وتشكل عناصر األصول الموجهة،لخدمة نشاط المؤسسة بصورة

 يةأصوال غير جارية ،أما األصول التي ليست لها هذه الصفة بسبب وجهته تشكل أصول جار

 

 

  

 األصول غير الجارية  3-1-1

القيم المعنوية ،شهرة المحل ،قيم معنوية أخرى القيم الثابتة المادية تضم األراضي ،المباني ، قيم 

ثابتة أخرى قين ثابتة للتنازل ، القيم الثابتة الجارية، األصول المالية وتضم ،سندات معاد 

ة أصول تقيمها،سندات مساهمة ثابتة ، مساهمات وحقوق مماثلة ،قروض وأصول مالية غير متداول

 2ضريبية مؤجلة 

رف طل من التثبيتات غير المادية : وهو أصل قابل للتجديد غير نقدي وغير مادي مراقب ومستعم

حتوي تتكون المؤسسة في إطار أنشطتها العادية وهي تلك التثبيتات المعنوية ) غير الملموسة( و
 ف...الخ على ترخيص مثل البرامج المعلوماتية ،براءات االختراع حقوق التألي

إليجار اات و وهو أصل عيني تحوزه المؤسسة من أجل اإلنتاج ،تقديم الخدم * التثبيتات المادية :

المعدات و ،واالستعمال ألغراض إدارية وهي قابلة  لالهتالك باستثناء األراضي مثل المباني ،

 األدوات  السيارات أو معدات النقل األراضي ....الخ 

وهي كل التثبيتات المادية أو من غير المادية الموضوعة موضع  از :*التثبيتات في شكل امتي

االمتياز من قبل مانح االمتياز أو من طرف صاحب االمتياز  الممنوح له ، ويعرف امتياز الخدمة 
                                                             

 31،ص 3،2009( محمد أبو نصار ،جمعة حميدات ،معايير المحاسبة و اإلبالغ المالي،دار وائل عمان األردن ، ط 1
 .78-77ص ،  ( شعيب شنوف المحاسبة المالية وفقا للمعاير المحاسبية الدولية ، ديوان المطبوعات الجامعية ، الجزائر ، 2
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العمومية بأنه عقد يستند بموجبه شخص عمومي مانح االمتياز إلى شخص طبيعي أو شخص 

عمومية تحت مسؤولية لمدة محدودة وطويلة على العموم قابل  معنوي صاحب االمتياز تنفيذ خدمة

 حق اقتضاء اتاوي من مستعملي الخدمة العمومية 

د في كتمل بعلم ت هي التثبيتات المادية  أو غير المادية التي الزالت *التثبيتات الجاري انجازها :

ير بيتات غذن تثإثبيتات ،فهي انجازها ،أي أنها في الواقع انجازات الهدف منها أن تكون في نهاية ت
 قابلة لالستعمال النهائي 

ألجل اويلة ويقصد بهت أساسا تلك السندات المثبتة فهي عبارة عن أصول ط *التثبيتات المالية :

 تتعدى مدة بقائها داخل المحفظة المالية للمؤسسة ألثنى عشرة شهر ونميز بين 

روض قندات المساهمة و الحقوق المماثلة وتضم األصول المالية وتضم السندات الثابتة ، س

 وأصول مالية غير متداولة 

اصة ؤسسة ،خط المسندات المساهمة و الحسابات الدائنة الملحقة التي يعد اهتالكها الدائم مفيد لنشا

:  قبيهاوأنها تسمح لها بأن تمارس نفوذا على المؤسسة التي تصدر السندات أو أن تمارس مرا

 ات الفرعية المؤسسات المشاركة لها أو المؤسسات المشتركة المشاركة في المؤسس
ر و بأخالسندات المثبتة لنشاط المحفظة الموجهة لكي توفر للمؤسسة على مدى الطويل بقدر أ

  مردودية مرضية ،لكن دون التدخل في تسيير المؤسسات التي تمت الحيازة على سنداتها

ؤسسة ن للمس مال أو توظيف ذات أمد طويل التي يمكالسندات المثبت األخرى التي تمثل أقساط رأ

 االحتفاظ بها حتى حلول أجل استحقاقها أو ينوي االحتفاظ بها أو يتعين عليه ذلك 

القروض و الديون التي أصدرتها المؤسسة و التي ال تنوي أو ال تسعها القيام ببيعها في أجل 

الل األكثر  من اثني عشر شهر أو القروض القصير : الديون لدى الزبائن وغيرها من ديون االستغ

 1التي تزيد على اثنى عشر شهرا و المقدمة ألطراف أخرى 

 األصول الجارية  3-1-2

تضم األصول الجارية التي تتوقع المؤسسة تحقيقها أو بيعها أو استهالكها في اطار دورة االستغالل 

ولية أو البضائع التي تدخل في عملية االستغالل العادية التي تمثل الفترة الممتدة بين اقتناء المواد األ

وانجازها في شكل سيولة الخزينة و األموال التي تتم حيازتها أساسا ألغراض المعامالت أو لمدة 

قصيرة و التي تتوقع المؤسسة تحقيقها خالل االثنى عشر شهرا باإلضافة إلى السيوالت أو شبه 

ويمكن اختصارها في المخزونات و الحسابات الجارية  2السيوالت التي يخضع استعمالها للقيود 

 ؟،الزبائن ومدينون آخرون ، حسابات الخزينة الموجبة وما يعادلها 

ت قيد لخدمااوتشمل السلع و المنتجات التامة الصنع ،المواد األولية المنتجات و  *المخزونات :
 التنفيذ ، الفضالت و المهمالت وغيرها 

لزبائن اعلى  خرين و األصول األخرى المماثلة ، وتتضمن المبالغ المستحقةالزبائن و المدنين اآل

 ،أوراق قبض الضرائب و األعباء المثبتة مسبقا 

دي جارية لات الالنقديات وما يعادلها )الموجودات وما يماثلها ( وتشمل النقية في الصندوق الحساب

 البنوك و البريد ، أوراق القبض قصيرة األجل 

 ألموال الخاصة رؤوس ا 3-2

وهو ما تبقى من أصول المؤسسة بعد طرح كل خصومها ،فهي تمثل فائض أصول المؤسسة عن 
خصومها وغير الجارية ، و تضم كل من رأس المال الصادر ،العالوات االحتياطات فارق التقييم 

 3،فارق إعادة التقييم ،فارق المعادلة الترحيل من جديد و تتجه السنة المالية 

                                                             
المتضمن تحديد قواعد التقييم و المحاسبة ومحتوى الكشوف المالية ومدونة الحسابات وقواعد  26/07/2008( الفرار المؤرخ في  1

 8ص  1،  121سيرها المادة رقم 
 78، ص( شعيب شنوف المحاسبة المالية وفقا للمعاير المحاسبية الدولية ، ديوان المطبوعات الجامعية ، الجزائر  2
 78( شعيب شنوف المحاسبة المالية وفقا للمعاير المحاسبية الدولية ، ديوان المطبوعات الجامعية ، الجزائر ، ص 3
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 الخصوم  3-3

ا سويتهوهي التزامات حالية للمؤسسة ناتجة عن أحداث ماضية و التي تتطلب عملية سدادها وت

 :إلى  خروج تدفقات من المورد التي تملكها المؤسسة،وتمثل منافع اقتصادية وتنقسم الخصوم

 الخصوم الغير الجارية  3-3-1

ادية التشغيلية للمؤسسة ،أو تلك التي قد تكون وهي االلتزامات التي ال يتم تسديدها خالل الدورة الع
 1للمؤسسة حق غير مشروط بتأجيل سدادها ألكثر  من اثني عشرة شهرا وتتضمن 

  قروض وديون مالية 

  التزام ضريبي مؤجل 

  خصوم أخرى غير متداولة 

  مؤونات وإيرادات مقدمة و الخصوم الماثلة 

 الخصوم الجارية  3-3-2

ا ة شهرهي التزامات التي تتوقع أن يتم تسويتها خالل دورة االستغالل أو خالل االثنى عشر

 الموالية لتاريخ اإلقفال وتتضمن العناصر التالية 
جل ائع باألالبض الذمم الدائنة : وهو ما على المؤسسة من التزامات اتجاه الغير نتيجة لحصولها على

دخل ضا ، وتتكون من الموردون العاملون ، ضرائب ال، أو حصولها على الخدمات باألجل أي

 المستحقة 

 ديدهاوهي القروض التي حصلت عليها المؤسسات أو األفراد ويتطلب تسالقروض قصيرة األجل :

 خالل فترة مالية واحدة 

يجب على المؤسسة بأن تفصح  المعلومات التي تعرض إما في صلب الميزانية أو في الملحق -4

لميزانية أو الملحق عن تصنيفات فرعية أخرى للعناصر المعروضة بشكل مناسب إما في صلب ا

لعمليات المؤسسة ،ويجب أن يتم تصنيف كل عنصر إلى عناصر فرعية حينما يكون مناسب حسب 
الطبيعة ،ويجب اإلفصاح بشكل مستقل على المبالغ الدائنة و المدينة ،للمؤسسة األمر و المؤسسات 

  2وع و األطراف األخرى ذات العالقة وتتمثل هذه االفصاحات مايلي :التابعة لها و الفر

  المساهمات المدرجة في الحسابات حسب طريقة المعادلة و الفوائد ذات األقلية 

  وصف الطبيعة وعرض كل احتياط 

 ل أس المامن ر مبلغ توزيعات اإلرباح المقترحة بعد تاريخ إقفال الميزانية بالنسبة لكل نوع

  المساهم 

  عدد األسهم المصرح بها 

  عدد األسهم المدفوعة وغير المدفوعة كليا 

  القيمة االسمية لكل  سهم أو عملية أن ألم تكن لألسهم قيمة اسمية 

  تطوير عدد األسهم بين بداية السنة ونهاية السنة 

  عدد األسهم التي تمتلكها المؤسسة أو في الفروع أو المؤسسات المشاركة 

  األسهم المحتفظ بها إلصدارها في إطار خيارات أو عقود البيع 

  الحقوق و االمتيازات و التخفيضات المتعلقة باألسهم 

 شكل  قائمة الميزانية  -5

                                                             
 46،ص 2011، 3( مؤيد راضي خنفر ،غسان فالح المطارنة ،تحليل القوائم المالية ،دار الميسرة للنشر ،عمان االردن،ط 1
 2130،1تضمن الكشوف المالية ومدونة الحسابات وقواعد سيرها ،الفقرة ، الم 26/07/2008( القرار المؤرخ في  2
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حيث يجب  ،أما فيما يخص شكل الميزانية ،فقد تضمن النظام المحاسبي المالي نموذج للميزانية 

  ن عرضت مالية ، تستجيب لمقتضيات التنظيم ،ويمكتكييفها مع كل مؤسسة قصد  توفير معلوما

 شكل قائمة الميزانية حسب النظام المحاسبي المالي كمايلي :

 :الفرع الثاني :قائمة حساب النتائج

وفرض على  الي ،تعتبر  قائمة حساب النتيجة من القوائم المالية التي تضمنها النظام المحاسبي الم
 لماليةاالمالية الختامية ، بهدف تزويد مستخدمي القوائم  كل مؤسسة إعدادها ضمن القوائم 

ا سنتطرق إلى للمؤسسة ،وتساعدهم بالتنبؤ بالتدفقات النقدية،ولذ بالمعلومات حول األداء المالي

 مكوناتها و الشكل النموذج لها وفق النظام المحاسبي المالي 

 تعريف قائمة حساب النتائج  -1

لى عينة وعة المحساب النتائج هو كشف إجمالي لألعباء و المنتوجات التي أنجزها الكيان أثناء المد

 سبيل االختالف تبرر النتيجة الصافية لهذه المدة 

وتعرف كذلك بأنها ''هي تقرير لتقييم أداء المؤسسة عن طريق مقابلة اإليرادات باألعباء المرتبطة 

صح عن نتيجة أعمال المؤسسة من ربح أو خسارة خالل فترة معينة بها خالل فترة معينة ،فهي تف
''1 

 ومن خالل التعريفين السابقين نستخلص النقاط التالية 

 قائمة حساب النتائج تعطي نتيجة صافية وهي تعبر عن فترة زمنية معينة 

 هي بمثابة أداة من خاللها تقييم أداء المؤسسة 

 ج:مزايا وعيوب قائمة حساب النتائ -2

 2تحتوي قائمة حساب النتائج على عدة مزايا وعيوب يمكن ذكرها كمايلي 

 تحتوي على نتيجة المؤسسة من ربح أو خسارة  - 2-1

 ء التعريف على كفاءة اإلدارة في أدائها المالي ، ويستخدم الربح كمقياس األدا 

  معرفة إمكانية توزيع اإلرباح للمساهمين 

 ر ها غيلقة بنشاطات المؤسسة التشغيلية ،وكذلك نشاطاتالتعرف على نتيجة أعمال المتع

 العادية

  التعرف على مقدار الضريبة الواجب دفعها 

 تها تصفي معرفة ماذا تم إعداد قائمة حساب النتيجة بناء على االستمرارية أو بناء على 

 إمكانية حساب بعض حساب النسب مثل الربحية 

 عيوب قائمة حساب النتائج : -2-2

يتطلب ضرورة إدراك مستخدمي هذه القائمة أوجه القصور المرتبطة بالمعلومات التي تتضمنها 

 3قائمة حساب النتيجة التي تقلل من الفوائد المرجوة منها ومن هذه العيوب 

 تقيس النتيجة و األداء المالي عن فترة زمنية سابقة 
ج ة المنتة جودها بشكل موثوق ،مثل زياداستثناء عناصر من قائمة حساب النتيجة لعدم إمكانية قياس

 تحسين خدمة العمالء ...

خرى أإلى  تتأثر النتيجة بالطرق المحاسبية المستخدمة ،مثل اختالف طرق االهتالك من المؤسسة

 مما يجعل إجراء المقارنة بين المؤسسات بعضها ببعض صعب نوعا ما 

 أهمية قائمة حساب النتائج -3

                                                             
 .6،ص1،2001(وابل علي الوابل ،اسس المحاسبة ،مكتبة الملك فهد ، الرياض السعودية ، ج 1
 120، ص1،2008( دار إثراء ،عمان األردن ،ط IAS/IFRS( خالد جمال الجعارات ، معايير التقارير المالية الدولية ) 2
 120، ص1،2008( دار إثراء ،عمان األردن ،ط IAS/IFRS(خالد جمال الجعارات ، معايير التقارير المالية الدولية ) 3



__________________________________________________________________________ 

  21 
 

 
الي وعروض اإلطار العام للنظام المحاسبي الم                     الفصل األول:

 القوائم المالية

قائمة ذه الهنجاح عمليات المؤسسة لفترة محددة من الزمن ،وتظهر أهمية  فهو التقرير الذي يقيس

 في بعض النقاط التالية :

  تساعد بالتنبؤ بشكل دقيق لدخل المؤسسة في المستقبل 

  تساعد في معرفة المنتجات و األعباء الحقيقية للمؤسسة 

  معرفة نتيجة نشاطات المؤسسة خالل سنة مالية 

 النتائج مكونات قائمة حساب -4

يتكون حساب النتائج من عنصرين رئيسيين هما المنتوجات :تتمثل منتوجات السنة المالية في تزايد 

المزايا االقتصادية التي تحققت خالل السنة المالية في شكل مداخيل أو زيادة في األموال ،أو 

ات المحددة انخفاض في الخصوم ،كما تمثل المنتوجات استعادة خسارة في القيمة و االحتياط

 1بموجب قرار من الوزير المكلف بالمالية 

 : األعباء 

يادة زل أو تمثل انخفاض في المنافع االقتصادية أثناء الدورة المحاسبية في اطار نقصان االصو

موجب بالخصوم وتشمل االعباء ،مخصصات االهتالكات أو االحتياطات وخسارة القيمة المحددة 

 لية قرار من الوزير المكلف بالما

  النظام المحاسبي المالي 

 : 2فرض علينا معلومات يجب التقيد بها وهي كالتالي

الهامش  تحليل األعباء حسب طبيعتها ، الذي يسمح بتحديد مجاميع التسيير الرئيسة اآلتية :

 اإلجمالي القيمة المضافة ، الفائض اإلجمالي عن االستغالل 

  منتجات األنشطة العادية 

 ية و األعباء المالية المنتوجات المال 

  أعباء المستخدمين 

  الضرائب و الرسوم و التسديدات المماثلة 

  المخصصات لإلهتالكات والخسائر القيمة التي تخص التثبيتات المعنوية 

  نتيجة األنشطة العادية 

  )العناصر غير العادية )منتجات وأعباء 

  النتيجة الصافية للفترة قبل التوزيع 

 إلى  النتيجة الصافية لكل سهم من األسهم بالنسبة إلى مؤسسات المساهمة .باإلضافة

ت حساباالمعلومات األخرى المقدمة إما في حسابات النتائج ،وإما في الملحق المكمل ل

 النتائج 

  تحليل منتجات األنشطة العادية 

 م مبلغ حصص اإلرباح لكل سهم مصوتا عليها أو مقترحة و النتيجة الصافية لكل سه

 بالنسبة إلى مؤسسات المساهمة 

                                                             
(محمد أحمد يوسف عوض العادلي المحاسبة المالية المجلد الثاني المنشورات ذات السالسل للطباعة والنشر والتوزيع الكويت  1

 448،ص1986،
المتضمن تحديد قواعد التقييم و المحاسبة ومحتوى الكشوف المالية ومدونة الحسابات وقواعد  26/07/2008الفرار المؤرخ في  ( 2

 2، 230سيرها المادة الفقر 
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 القوائم المالية

سب ائج حيمكن أن يكون حساب النتائج في شكل حسب الوظيفة في الملحق ،ولكن أولية حساب النت

 الطبيعة على الوظيفة 

 شكل قائمة حساب النتائج -5

 أو حسب طبيعةم المحاسبي المالي ،تقدم قائمة حساب النتيجة إما حسب المن خالل ما جاء به النظا

ف الوظائف ولقد أعطيت أولية العرض حسب الطبيعة وللمؤسسة الخيار في عرض حسب الوظائ
 في المالحق :

 حسب الطبيعة :-5-1

واتب وفقا لهذا األسلوب يتم تبويب األعباء وتحليلها حسب طبيعتها )مواد أولية،أجور ور

 ( االهتالكات(... وتظهر قائمة حساب النتيجة حسب الطبيعة كمايلي )انظر إلى المالحق

 حسب الوظائف  -5-2

األعباء  وتصنف األعباء وفق هذا األسلوب حسب الوظائف )تكلفة المبيعات،التكاليف التجارية،

  ق (اإلدارية( ويتم عرض قائمة حساب النتيجة حسب الوظائف كمايلي ) انظر إلى المالح

 الفرع الثالث : قائمة تدفقات الخزينة 
و التي  ،لنتائج ساب اتعد قائمة تدفقات الخزينة هي قائمة الثالثة بعد كل من قائمة الميزانية وقائمة ح

 ي تساعدة التأصبح إلزاما على المؤسسات إعدادها وتعتبر ،قائمة الخزينة من أهم القوائم المالي

دفقات ئمة تريف على التغيرات المالية للمؤسسة ،وتأتي أهمية قا،مستخدمي هذه القوائم في التع

ع ملمالية السنة الخزينة في أنها تبين األثر النقدي لكافة األنشطة التي قامت بها المؤسسة خالل ا

 كما أن تقسيمبيان طبيعة هذا األثر من كونه يشكل تدفقات نقديا داخال للمؤسسة أو خارجا منها ،

ة اط القولى نقفقات الخزينة ضمن نشاطاتها لها طبيعة مشتركة يساعد في التعرف عهذه القائمة للتد

امات اللتزو الضعف من حيث قدرة المؤسسة على توليد النقد وهو العنصر الذي سيقدم في تسديد ا
 وتمويل التوسعات وتوزيع اإلرباح سواء في المدى القصير أو المدى الطويل 

 نةتعريف قائمة تدفقات الخزي -1

عرفت قائمة تدفقات الخزينة بأنها ''قائمة تتضمن التغيرات التي تحدث في عناصر الميزانية 

وحسابات النتائج يتم عرض جدول التدفقات للخزينة بهدف تمكين المؤسسة من تقييم قدرتها على 

  1التحكم في تسيير الخزينة وما يعادلها أثناء الدورة المحاسبة

ئمة التي تبين المقبوضات النقدية للمؤسسة خالل فترة معينة ،والتي يتم وعرفت أيضا بأنها ''هي قا

  2تصنيفها كتدفقات بناء من األنشطة التشغيلية أو األنشطة االستثمارية أو األنشطة التمويلية

خدم لتي تستيقة امن خالل هذين التعريفين يمكن القول أن قائمة تدفقات الخزينة هي تلك األداة الدق
عد يالذي  على تسيير الموارد المالية واستخدمتها ،وذلك باعتماد على عنصر الخزينةفي الحكم 

 المعيار األكثر موضوعية في الحكم على تسيير مالية المؤسسة 

 أهمية تدفقات الخزينة  -2

تظهر أهمية قائمة تدفقات الخزينة في أهمية المعلومات اإلضافية المتمثلة في تغيرات الخزينة التي 

المؤسسة وتلك التي أن تستعملها خالل الدورة والتي تعجز  كل من الميزانية وجدول حساب  جنتها

النتيجة عن تقديمها ويرى الكثير من المستعملين أن تدفقات الخزينة التي تمثل أصل التغيرات وهي 

و  أهم معلومة تقدمها الوثائق المحاسبية ،ألن قيمة المؤسسة تزداد أو تنقص في نظر المساهمين
المقرضين وما تحققه من فوائض ألن تلك الفوائض ،تمكنها دون غيرها من منح أقسام أرباح 

                                                             
و النظام المحاسبي  )IFRS(شعيب شنوف المحاسبة المالية وفقا للمعاير المحاسبية الدولية،وفقا للمعايير الدولية لإلبالغ المالي  ( 1

 79ن المطبوعات الجامعية ، الجزائر ، صديوا (SCF)المالي 
 130ص  1،2008( دار إثراء ،عمان األردن ،ط IAS/IFRS)2007( خالد جمال الجعارات ، معايير التقارير المالية الدولية  2
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 القوائم المالية

المساهمين وتسديد ما عليها من قروض ألصحابها من قروض ألصحابها وتحقيق مشاريع 

 1االستثمار 

 أهداف قائمة تدفقات الخزينة  -3

 وجدت قائمة تدفقات الخزينة لتحقيق أهداف 

 ت حولالهدف الرئيسي لقائمة تدفقات الخزينة هو تزويد مستخدمي القوائم المالية بمعلوما
نشطة ول األالمقبوضات النقدية و المدفوعات النقدية خالل فترة زمنية معينة وتوفير معلومات ح

 االستثمارية و التمويلية 

 أما األهداف األخرى أو الفرعية تمثل في 

 ؤسسة معرفة المركز النقدي للم

 بيان مدى قدرة المؤسسة على سداد االلتزامات المستحقة من خالل السيولة المتوفرة 

 التنبؤ بتدفقات الخزينة المستقبلية ودرجات عدم التأكد المحيطة بها 

  مؤسسةالتعرف على النقدية و النقدية المعادلة المفيدة وغير المتاحة االستخدامات في ال

لمختلفة مالية اات القا لقائمة تدفقات الخزينة في المؤسسة ذاتها بين الفترمقارنة المراكز النقدية وف
 ،بين المؤسسات المختلفة 

 سلبيات قائمة تدفقات الخزينة  -4

بالرغم من األهداف الكبيرة التي تحققها قائمة تدفقات الخزينة و التي عجزت عنها القوائم المالية 

األخرى إال أنها لم تخلو من سلبيات الموجهة لها ، من أهم االنتقادات أنها تعد في النهاية السنة 

لتزامات ولكنها في نفس المالية وتبين المركز النقدي للمؤسسة و السيولة المتوفرة لديها لمقابلة اال

 2الوقت تتجاهل توقيت التدفقات 

 محتوى  قائمة تدفقات الخزينة -5
حدد النظام المحاسبي المالي العناصر التي تحتويها قائمة تدفقات الخزينة،حيث يجب أن تتضمن 

قائمة تدفقات الخزينة التغيرات التي تحدث في عناصر الميزانية وحساب النتائج ،الحاصلة خالل 

 3السنة المالية حسب مصدرها و هي تتمثل في 

 : ) خرى ات األتتضمن األعباء و النواتج و النشط األنشطة التشغيلية ) وظيفة االستغالل

 التي ،ليست لها عالقة بنشاط التمويل و االستثمارات . 

 :)قتناءتتضمن المبالغ المدفوعة من أجل ا األنشطة االستثمارية ) وظيفة االستثمار 

 ارات طويلة األجل وكذلك لتحصيل الناتجة ،عن التنازل عن االستثمارات استثم

 س المالض ورأاألنشطة التمويلية ) وظيفة التمويل( : تشمل األنشطة التي لها عالقة بحركة القرو

 ة المالي بيعيةسواء بالنقصان أو بالزيادة ومكافأة رأس المال المدفوعة وحركة التسبيقات ذات الط
نة من س موال متأتية فوائد حصص األرباح ،تقدم كال على حدى وترتيب بصورة دائمةتدفقات األ

 مالية إلى سنة مالية أخرى في أنشطة العملياتية لالستثمار أو التمويل 

 شكل قائمة تدفقات الخزينة -6

 حسب ما جاء في النظام المحاسبي المالي يمكن عرض جدول تدفقات الخزينة بطريقتين 

 المباشرة  الطريقة 6-1

وهي الطريقة التي أوصى بها المشرع الجزائري ،وتهدف هذه الطريقة إألى تقديم العناصر 

الرئيسية للتدفقات النقدية المقبوضة و المدفوعة ) الزبائن ، الموردين ، الضرائب( ..قصد الحصول 

                                                             
  97،  2010( محمد بوتن ، المحاسبة المالية و معايير المحاسبة الدولية ، الصفحات الزرقاء الجزائر ، 1
 130ص  1،2008( دار إثراء ،عمان األردن ،ط IAS/IFRS)2007ال الجعارات ، معايير التقارير المالية الدولية ( خالد جم 2
 )SCF(و النظام المحاسبي المالي  )IFRS(( شعيب شنوف المحاسبة المالية وفقا للمعاير الدولية،وفقا للمعايير الدولية لإلبالغ المالي  3

 79، ص 2015ديوان المطبوعات الجامعية ، 
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ة للسنة المالية،ويتم على التدفقات  النقدية الصافية ويتم مقارنة هذا التدفق مع النتيجة قبل الضريب

 عرض جدول تدفقات الخزينة وفق هذه الطريقة كمايلي )انظر المالحق( 

 الطريقة  غير المباشرة  6-2

ات العملي تبعادهي الطريقة التي من خاللها يتم تصحيح النتيجة الصافية للسنة المالية من خالل اس

م عرض ية ،ويتتمويلنشطة االستثمارية أو الالتي ليس لها أثر نقدي و التدفقات المالية المرتبطة باأل
 طريقةجدول تدفقات الخزينة وفق هذه الطريقة ،ويتم عرض جدول تدفقات الخزينة وفق هذا ال

 كمايلي )انظر المالحق(

 الفرع الرابع :قائمة تغيير األموال الخاصة 

ت التي للحركا ليالقديم تحتعد قائمة تغيير األموال الخاصة  من القوائم المالية الحديثة وقد صممت لت

 تبويبتؤثر على رؤوس األموال الخاصة وسوف نتطرق اليها في هذا الصدد من خالل تعريفها و

 محتوياتها ،وأهميتها وبيان أشكالها وفق النظام المحاسبي المالي 

 تعريف قائمة تغيير األموال الخاصة: -1

يعرف في النظام المحاسبي المالي بأنه ''يقدم جدول تغيرات رأس المال حالة تحليلية لحركة رأس 
 1المال خالل الدورة المحاسبية 

 مزايا قائمة تغيير األموال الخاصة -2

 التعرف على مقدار األموال الخاصة وعناصرها وأي تفصيالت أخرى عنها 

 وال الخاصة خالل الفترة التعرف على التغييرات التي تحدث في األم

مكاسب ثل اللتعرف على المكاسب و الخسائر  التي تم االعتراف بها مباشرة في األموال الخاصة م

 و الخسائر 

 محتوى قائمة تغيير األموال الخاصة -3
حدد النظام المحاسبي المالي المعلومات )العناصر ( الواجب تقديمها في هذه القائمة التي تخص 

 2تصلة باألموال الخاصة وهي تتمثل فيمايلي الحركات الم

 النتيجة الصافية للسنة المالية 

 حركة رأس المال )زيادة ،نقصان ،استرجاع ( 

 مكافآت رأس المال )توزيع الحصص( 

 نواتج وأعباء سجلت مباشرة في رأس المال 

 تغيرات في الطرائق المحاسبية أو تصحيح أخطائها أثر مباشر على رأس المال 

 شكل قائمة تغيير األموال الخاصة -4
 حق( ويتم عرض العناصر السابقة في القائمة واحدة وهي موجودة في )انظر إلى قائمة المال

 الفرع الخامس : المالحق 

فهم لتعتبر المالحق جزء من القوائم المالية ،ويكمن دورها في إعطاء تفسيرات وتكميالت 

 األخرى المعلومات الموجودة في القائم المالية 

 تعريف المالحق )الملحق(  -1

ئم القوابعرف الملحق "هو وثيقة تتضمن المالحق جداول ملحقة لشرح األعباء أو النواتج خاصة 

لة و تكمأالمالية،كما تحتوي على الطرائق المحاسبية و المعلومات المحاسبية الضرورية لشرح 
ت و لوحداحات تخص الشركاء ،األسهم اللميزانية ،حسابات النتائج ،جدول تدفقات الخزينة إيضا

 الفروع و الشركة األم، التحويالت ما بين الفروع و الشركة األم

                                                             
 )SCF(و النظام المحاسبي المالي  )IFRS(شعيب شنوف المحاسبة المالية وفقا للمعاير الدولية،وفقا للمعايير الدولية لإلبالغ المالي (  1

 79، ص 2015ديوان المطبوعات الجامعية ، 
 )SCF(و النظام المحاسبي المالي  )IFRS(( شعيب شنوف المحاسبة المالية وفقا للمعاير الدولية،وفقا للمعايير الدولية لإلبالغ المالي  2

 79، ص 2015ديوان المطبوعات الجامعية ، 
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 محتويات المالحق  -2

حسب النظام المحاسبي المالي ،يجب أن تتضمن المالحق أربعة عناصر أساسية وكل واحدة منها 

نصر الطابع المالئم تتضمن مجموعة من العناصر كما يشترط في إدراج أي توضيح توفير ع

 1لإلعالم و األهمية النسبية ،و العناصر المكونة للمالحق تتمثل  فيمايلي

 القواعد و الطرق المستعملة لمسك المحاسبة وإعداد القوائم المالية   2-1
عداد تتضمن توضيحات حول جميع المبادئ و الطرق المحاسبية التي استعملتها المؤسسة في إ

ى يجب عل فإنه دى مطابقتها للقوانين و المعايير المحددة ،وفي حالة مخالفتهاالقوائم المالية وم

 المؤسسة توضيح األسباب التي جعلت المؤسسة تقوم بذلك 

 ويمكن أن تتضمن هذه العنصر توضيحات حول 

 بيان أنماط القياس المطبقة التي أعدت على أساسها القوائم المالية والسيما : -أ

 بعة في حساب االهتالكات و المؤونات في مجال الطرق المت

 في مجال تقييم المخزونات 

 في مجال تقييم سندات المساهمة
 في مجال قياس األصول و الخصوم عند استخدام طرق أخرى للقياس خالف لطريقة التكلفة

 التاريخية 

 ان يسمحكإذا  اإلشارة إلى الطريقة المتبعة ، في قياس قيمة عنصر من عناصر القوائم المالية  -ب

 بقياسه على أساسها عدة طرق 

مليات ديل عتفسيرات لعدم إدراج حسابات في القوائم المالية أو عمليات إعادة الترتيب ،وتع -ت

 سنوات سابقة لجعلها قابلة للمقارنة 

تبين وسباب التي جعلت المؤسسة تقوم بتغير طريقة من الطرق المحاسبية توضيح وشرح األ -ث
 ة اثر ذلك التغيير على نتيجة الدورة  الحالية و الدورات  السابقة و األموال الخاص

لى عيرها تصحيح األخطاء التي تم ارتكابها خالل السنة المالية من حيث طبيعتها ومدى تأث -ج

 لية و السنوات السابقة الحسابات الخاصة بالسنة الحا

يير ة وتغخاصة بالميزانية ،قائمة حساب النتيجة ، قائمة تدفقات الخزين معلومات إضافية 2-2

 األموال الخاصة ونذكر  على سبيل المثال الجداول التالية :

ت جدول يبين حركة األصول الثابتة من خالل عمليات الدخول و الخروج وكذلك التحويال .أ

 .الداخلية بينها 

يح ع توضجدول يبين االهتالكات وخسائر القيمة و المخصصات التي تمت خالل السنة المالية م .ب

 طرق الحساب المستعملة 

 طريق جدول يبين المعلومات الخاصة بااللتزامات المتخذة في إطار حيازة االستثمارات عن .ت

 إيجار تمويلي مثل طبيعة الممتلكات ،المعالجة المحاسبية ، المبلغ ومدة القرض 

 جدول تفصيلي للمؤونات المكونة خالل السنة المالية و التغيرات الحاصلة فيها  .ث

 توضيحات حول عملية القياس  .ج

و  ألصولاضيح مبلغ الفوائد و المصاريف الملحقة المسجلة ،عند االقتناء في تكلفة إنتاج تو .ح

 المخزونات التي تنتجها المؤسسة 

 جدول يبين أجال استحقاق الديون  الدائنة و المدينة في تاريخ إقفال الحسابات  .خ

                                                             
مرجع سبق ذكره ،  )SIFR( )SCF(( شعيب شنوف المحاسبة المالية وفقا للمعاير الدولية،وفقا للمعايير الدولية لإلبالغ المالي  1

 72ص
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الي وعروض اإلطار العام للنظام المحاسبي الم                     الفصل األول:

 القوائم المالية

النسبة بقية مة السوتوضيح طريقة تحديد القيمة المحاسبية للسندات وطريقة  معالجة تغيرات القي .د

 إلى التوظيفات المسجلة بالقيمة السوقية 

ة تقديم توضيحات تخص نوع خسائر القيمة ومبلغها وتطوراتها و االهتالكات و المعالج .ذ

 المحاسبية 

 تقسيم قائمة حساب النتيجة حسب الوظائف أو حسب األسواق الجغرافية  .ر

بيعتها طا أي ادي ،والتي تتطلب بفعل أهميتهتوضيح اإليرادات و األعباء الناتجة عن النشاط الع .ز

ق المالح ول في،القيام بإبرازها لشرح أداء المؤسسة بالنسبة للسنة المالية ويتم عرض هذه الجدا

 كما هو مبين في المالحق 

وتشمل هذه  المعلومات التي تخص التعامالت التي تتم فيما بين الوحدات و المؤسسة األم 2-3

 1المعلومات مايلي 

ة ،بحيث أو التي تمارس عليها رقاب %20معلومات تتعلق بالمؤسسة حصة رأس مالها بنسبة تفوق 

اهمات ة ومستبين اسم وعنوان المؤسسة وقيمة األموال الخاصة في السنة المالية األخيرة المقفل

 مختلفة األطراف فيها 

 ة كل فئاإلجمالية ل توضيحات حول التعامالت التي حدثت بين أعضاء مجلس اإلدارة و المبالغ
عباء ك األجدول يبين الحصص الخاصة باالستثمارات المالية و الديون الدائنة و المدينة ،وكذل

ة في مشارك،واإليرادات المالية التي تخص المؤسسة األم و الفروع،التابعة لها و المؤسسات ال

 المجمع 

 لمجمع اتيجة ووضعيتها المالية ون المعلومات المهمة التي تسمح  بتقدير محيط وممتلكات المؤسسة

 وكيفية اهتالكها  Good willتوضيحات حول الفرق الناتج ،عن عملية التجميع 

 المعلومات ذات الطابع العام أو المتعلق ببعض العمليات الخاصة  2-4

 2المعلومات الضرورية نذكر منها 

طور هم ،تتفصيالت حول عدد السهم المكتتبة المحررة وغير المحررة القيمة االسمية لألس .أ

 ؤسسة فيا المعدد األسهم فيها بين بداية السنة المالية ونهايتها ،عدد األسهم التي تحوزه

 الفروع و المؤسسات األخرى الحقوق و االمتيازات التي تخص بعض األسهم 

ن رى بيحصص المقترحة ،ومبالغ االلتزامات المالية ،األختوضيحات حول مبالغ توزيع ال .ب

 المؤسسة خالل السنة المالية 

 في تحليل العناصر ذات األهمية ، القطاعية حسب كل قطاع نشاط وحسب كل قطاع جغرا .ت

 توضيحات مبالغ االلتزامات غير المدرجة في الميزانية  .ث

ها امت بقمبالغ االلتزامات الخاصة بالمعاشات و التعاقد معلومات حول التعامالت التي  .ج

 المؤسسة خالل السنة المالية على المشتقات المالية 

عدم  لتاليتوضيحات حول اإلخطار المحتملة التي لم تستطيع المؤسسة تقديرها مبلغها و با .ح

 تكوين مؤونة لها 

بعد إقفال السنة المالية و التي لم يؤثر على الوضعية  توضيحات حول األحداث التي وقعت .خ

المالية ،لكنها ذات أهمية وتؤثر في قرارات غير المدرجة في القوائم المالية ،توضيحات 

                                                             
، المتضمن تحديد قواعد التقييم و المحاسبة ومحتوى الكشوف المالية ومدونة الحسابات وقواعد 6/07/208( القرار المؤرخ في  1

  40سيرها ،مرجع سبق ذكره ،ص 
المالية ومدونة الحسابات وقواعد ، المتضمن تحديد قواعد التقييم و المحاسبة ومحتوى الكشوف 6/07/208( القرار المؤرخ في  2

 40سيرها ،مرجع سبق ذكره ،ص 
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الي وعروض اإلطار العام للنظام المحاسبي الم                     الفصل األول:

 القوائم المالية

في القوائم المالية بفعل طبيعتها ولكنها تكتسي طابعا ول إعانات العمومية غير المدرجة ح

 هاما .

مالحظات وجداول تحتوي على معلومات التفصيلية  مما سبق نالحظ أن الملحق عبارة عن 

،حول مجموعة من العناصر الخاصة و التي تتطلب معالجة محاسبية خاصة ، أو تلك العناصر 

التي توجد خيارات  لمعالجتها ،كل هذا من أجل إعطاء وتوفير معلومات كافية لتكون القوائم المالية 

لمالحق معلومات غن األسس والسياسات المحاسبية تعكس الصورة الحقيقية للمؤسسة ،كما تقدم ا

 المستخدمة من قبل المؤسسة في إعطاء القوائم المالية .
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الي وعروض اإلطار العام للنظام المحاسبي الم                     الفصل األول:

 القوائم المالية

 ( : العالقة بين القوائم المالية02الشكل رقم )

  

 IAS/IFRSالمصدر : قوادري محمد /قياس بنود القوائم المالية وفق المعايير المحاسبية الدولية 

مذكرة مقدمة لنيل شهادة ماجيستر في العلوم التجارية ،كلية العلوم االقتصادية وعلوم التسيير ،جامعة 

 83،ص2010البليدة ،

 قائمة حساب النتيجة

 األرباحتوزيع 

 اإليرادات

 األعباء

 النتيجة

الميزانية في نهاية 

 السنة 
التغير في األرباح 

 المحتجزة

 بدايةالميزانية في 

 السنة 

األصول                       

 الخصوم 

ألصول الثابتة          األموال 

 الخاصة 

 

األصول المتداولة       األرباح 

 المحتجزة 

  

الخزينة                      

 الديـــــــــــــــــــون  

 قائمة تدفقات الخزينة

األصول                       

 الخصوم 

 

ألصول الثابتة          األموال 

 الخاصة 

األصول المتداولة      األرباح 

 المحتجزة 

    

الخزينة                    

 الديـــــــــــــــــــون  

 التغيرات في الخزينة

 النشطة التشغيلية تدفقات الخزينة من 

تدفقات الخزينة من النشطة 

 االستثمارية 

 تدفقات الخزينة من النشطة التمويلية 
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الي وعروض اإلطار العام للنظام المحاسبي الم                     الفصل األول:

 القوائم المالية

 خالصة الفصل 

 

مم سبق اتضح أن تعتبر التقارير المالية ،عن تطور الفكرة المحاسبي المالي ،وذلك للخروج  

المحاسبية على نطاق عالمي ،واسع وتزداد من نطاق الممارسة المحلية ،إلى مواجهة المشاكل 

أهمية المحاسبة المالية من خالل توفير المعلومات و البيانات الضرورية للمؤسسات عن طريق 
التقارير المالية و التي تمثل المخرجات النهائية للنظام المحاسبي المالي هذه التقارير تساعد على 

إعداد القوائم المالية الشفافية حتى تكون التقارير  اتخاذ القرارات االستثمارية  ،ويتطلب عملية

المالية قابلة للفهم كذلك ينبغي أن يؤخذ بعين االعتبار الخصائص النوعية للمعلومات المحاسبية عند 

إعداد القوائم المالية وتحتاج األطراف المستخدمة للقوائم المالية إلى جملة من المعلومات التي ينبغي 

دي التقارير المالية وهذه القوائم المالية هي ،منتجات النظام المحاسبي المالي توفيرها من طرف مع

الذي قامت الحكومة  الجزائرية بالتخلي عن المخطط المحاسبي الوطني ،وتبنى النظام المحاسبي 

المالي وبالتالي انخفاض عدد القوائم المالية من سبعة عشرة إلى خمسة قوائم و المتمثلة في 

 ،حسابات النتائج ،قائمة التدفقات النقدية ، قائمة التغيرات األموال الخاصة و المالحق .الميزانية 
فالميزانية هي تصف بصفة منفصلة عناصر أصول والخصوم وحساب النتائج يوفر  

معلومات عن أداء المؤسسة ويوفر اإليرادات واألعباء ويعطي نتيجة صافية أما جدول تدفقات 

الخزينة معلومات المتحصالت و المدفوعات النقدية ويتم إعداده وفق طريقتين مباشرة وغير 

موال الخاصة تمثل تحليال ،للحركات التي أثرت في كل فصل من الفصول المباشرة أما تغيرات األ

 .التي تتكون منها ،رؤوس األموال الخاصة للمؤسسة 
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الي وعروض اإلطار العام للنظام المحاسبي الم                     الفصل األول:

 القوائم المالية

 

 

 الفصل الثاني :

إلفصاح عن القوائم المالية و 

قياس عناصر القوائم المالية 

المحاسبي في إطار النظام 

المالي
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إلفصاح عن القوائم المالية و قياس عناصر القوائم المالية في إطار النظام المحاسبي الفصل الثاني :

 المالي

 تمهيد 

المحاسبببي أهميببة كبيببرة فببي السببنوات األخيببرة لببدى مفكببرين الماليببة و  اإلفصبباحاكتسببب  

ليه االقتصاديين بشكل عام بحيث تطورت مهنة المحاسبة و أصبحت أشمل من المفهوم المتعارف ع

و هببو تبويببب األحببداث االقتصببادية و تسببجيلها بببل أصبببحت نظببام معلومببات المحاسبببي مببن خببالل 

مبا أدى تقديمها للمؤسسات و األطراف التي لها عالقبة بهبا ، مالحصول على المعلومات الالزمة و 
اليبة و عبرض المعلومبات الم اإلفصباحوضع تشريعات قانونية و معايير متفق عليها في عملية  إلى

 توحيد في األنظمة المحاسبية . إلىبغية الوصول 

سبي ، و التي تمثل عملية القياس المحاسبي بمثابة العمل الضروري في مجال التطبيق المحا 

تبزداد  ومعلومات عن أداء المؤسسة و مركزها المالي و التغيرات التي تحصل فيها ،  بإنتاجتسمح 

لببى أهميببة القيبباس مببن خببالل األهميببة البببالغ لببه فببي أي نظببام محاسبببي حيببث أنببه المببؤثر األكبببر ع

ات القبرار تبؤثر علبى المعلومات المحاسبية و المالية التي تظهبر فبي القبوائم الماليبة و التبي ببدورها

 االقتصادية التي اتخذها مستخدموها .

المحاسبي الذي قامت به الجزائر و الذي نبتج عنبه  اإلصالحما سبق و في سياق  إلى إضافة 
صدور نظبام محاسببي مبالي جديبد ، و البذي ظهبر نتيجبة القصبور البذي شبهده المخطبط المحاسببي 

تغيبرات الماليبة فبي الوقبت البراهن و ذلبك بسببب ال الوطني في الوفاء باحتياجات مسبتخدمي القبوائم

ي هببذا فببالداخليببة و الخارجيببة التببي عرفتهببا البيئببة االقتصببادية الجزائريببة و بالتببالي سببوف نتطببرق 

 الفصل الى المباحث التالية :

 في القوائم و التقارير المالية . اإلفصاح 

 المفاهيمي للقياس المحاسبي . اإلطار 

 في القوائم و التقارير المالية  اإلفصاحالمبحث األول : 
تلبية حاجات المستخدمين مبن أجبل اتخباذ قبرارات رشبيدة عبن  إلىتعد المحاسبة علم يهدف  

،  وعىو  الذي يمثل تقديم المعلومات المحاسبية في شكل قوائم و بآليات مختلفة كما اإلفصاحطرق 

تواهم المعلومات من جهة أو باختالف مس و حسب األهداف المنشودة و األطراف المستفيدة من تلك

ا مب إلبىحبث الثقافي و معرفتهم بحقيقة الظروف االقتصادية من جهة ثانية و لهذا سبنتناول فهبذا المب

 يلي :

  اإلفصاحماهية . 

  لإلفصاحالمقومات األساسية . 

  اإلفصاحالمطلب األول ماهية 
أهميبة و أهبداف  إلى باإلضافةأنواعه  إلىو  اإلفصاحتعريف  إلىسنتطرق في هذا المطلب  

 . اإلفصاحعملية 

 الفرع األول :

قتصبادية و العبالم الخبارجي المحاسبي على أنه "أداة اتصال ببين الوحبدة اال اإلفصاحعرف  

السبتفادة كل مجاالت التقارير الماليبة بمبا تحتويبه مبن المعلومبات بهبدف ا اإلفصاحو يشمل هذا لها،

 ت " .منها في اتخاذ القرارا

ياس و نقل المعلومات التي أعدت في مرحلة الق إيصالعملية المحاسبي هو" اإلفصاحوعرف أيضا 

ة بحيبث يجبب مراعباة أهميبلمن يستخدمها و يوظفهبا و يحتاجها،سبواء داخبل المؤسسبة أو خارجها،
 و بأي وسيلة " . اإلفصاحالمعلومات التي يفصح فيها و الوقت الذي يتم فيه 

بأنبببه "شبببمول القبببوائم الماليبببة علبببى جميبببع المعلومبببات الالزمبببة  فصببباحاإلو كبببذلك عبببرف  

 مستخدمي هذه القوائم المالية صورة واضحة و صحيحة عن المؤسسة " . إلعطاءالضرورية 
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لمحاسبي انظام إلفصاح عن القوائم المالية و قياس عناصر القوائم المالية في إطار الالفصل الثاني :

 المالي

المسبتخدمين  إلبىبأنه " تقديم المعلومات و البيانات  اإلفصاحو من جهة أخرى ، فقد عرف   

ن بشكل مضمون و صحيح و مالئم لمسباعدتهم فبي اتخباذ القبرارات ، لبذلك فهبو يشبتمل المسبتخدمي

 الداخليين و الخارجيين في آن واحد " .

المحاسببببي يركبببز علبببى موضبببوع توصبببيل  اإلفصببباحمبببن خبببالل التعريبببف يتضبببح لنبببا أن  

مح نشبأة دون تضبليل بشبكل يسبالمستفيدين بهبدف توضبيح حقيقبة الوضبع المبالي للم إلىالمعلومات 
يض و تخفب اإلفصباحباالعتماد على تلك المعلومات فبي اتخباذ القبرارات و كبذلك البربط ببين درجبة 

لمشبروع حالة عدم التأكد لبدى المسبتفيدين مبن خبالل كبل المعلومبات االقتصبادية التبي لهبا عالقبة با

 إليببهراتببه ، مببن المشببار سببواء كانببت معلومببات كميببة أو معلومببات أخببرى تسبباعد المسببتثمر فببي قرا

فرده بل بم اإلفصاح، حيث نجد أنه من النادر وجود  لإلفصاحظهور الكثير من التفسيرات المرافقة 

ي فمالية أو بالمعلومات سواء تلك التي في القوائم ال اإلفصاحغالبا ما تقترن بألفاظ أخرى و يختص 

 األساليب المكملة األخرى لتقديم المعلومات المالية .

  اإلفصاحفرع الثاني : أنواع ال

أن كلمبة  إلبىمن أهم الموضوعات المثيرة للجدل في الوسط المهنبي و ننبوه  اإلفصاحيعتبر  
 اإلفصبباحنببادرا مببا تتببردد بشببكل مسببتقل فببي الغالببب يببتم ربطهببا بألفبباظ أخببرى كببأنواع  اإلفصبباح

 المحاسبي من عدة زوايا أهمها : اإلفصاحالمحاسبي و لذلك تم تصنيف 

 هذه الزاوية بين : إطار: نميز في  باإلفصاحزاوية درجة االلتزام  .1

 ( اإلجباري) اإللزامي اإلفصاح .1.1

القببوائم  إعببدادالمعببايير المحاسبببية التببي يجبب أن تتبببع عنببد  بإصبدارالببذي يببتم  اإلفصبباحهبو  

المؤسسبببة عبببن  إفصببباحالماليبببة و تحديبببد المعلومبببات التبببي يجبببب أن تفصبببح عنهبببا المؤسسبببة ، أي 

لتقارير اومات المنصوص عنها في القانون و بموجب معايير المحاسبة الدولية ضمن القوائم و المعل

 المالية .

 االختياري  اإلفصاح. 2.1

المعلومات األساسبية يمكبن للمؤسسبة أن تفصبح عبن بعبض المعلومبات بمحبض  إلى إضافة 

جبود البذاتي للمؤسسبة دون و اإلفصباحو طبقا الحتياجات المستخدمين حيث يتم عن طريبق  إرادتها

 إلبى مطلب قانوني محاولة منها تبوفير أكببر قبدر مبن المعلومبات للمسبتخدمين ضبمانا لعبدم لجبوئهم

 مصادر أخرى للمعلومات التي قد تكون مضللة .

 : و من خالل هذه الزاوية يمكن التمييز بين : اإلفصاحزاوية مقدر  2

 . اإلفصاح الكافي 1.2

الواجبب نشبره مبن المعلومبات تبوفيره مبن المعلومبات المحاسببية فبي  يشير إلى الحد األدنى 

سببب القببوائم الماليببة و يمكببن مالحظببة أن مفهببوم الحببد األدنببى غيببر محببدد بشببكل دقيببق إذ يختلببف ح

ببع ن أنبه يتعاالحتياجات و المصالح بالدرجة األول كونه يؤثر تأثير مباشرا في اتخاذ القرار ناهيك 

يبة بية المالالشخص المستفيد يعني اإلفصاح الكبافي أن تكبون التقبارير المحاسبللخبرة التي يتمتع بها 

دا و جبتفصح كما ينبغي عن المعلومات حتى ال تكون تلك التقارير مضللة ، و هذا اإلفصباح واسبع 

ة م الماليبلكنه يفيد في إبراز ضرورة اإلفصاح عن الحقائق الهامة الضرورية للقبارئ العبادي للقبوائ

 تفسير النتائج المحاسبية . حتى يستطيع

 . اإلفصاح العادل : 2.2

يهببتم اإلفصبباح العببادل بالرعايببة المتوازيببة الحتياجببات جميببع األطببراف المعنيببة فببالقوائم و  

التقارير المالية يجب أن تتضمن معلومات كافية تجعل هذه القوائم المفيبدة و غيبر مضبللة للمسبتثمر 
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لمحاسبي انظام إلفصاح عن القوائم المالية و قياس عناصر القوائم المالية في إطار الالفصل الثاني :

 المالي

كتمببان أيببة معلومببات جوهريببة أو ذات منفعببة لهببذا العببادي و بشببكل أوضببح يجببب عببدم حببذف أو  

 المستثمر العادي .

 . اإلفصاح الكامل :3.2

رير و التقبا يرتبط هذا النوع من اإلفصاح بنشر جميع المعلومات المالئمة لمستخدمي القوائم الماليبة

 وهميها ، مسباالمالية و قد يؤثر على هذا النوع العديد من السلبيات التبي قبد تبؤثر علبى المؤسسبة و 

سبواء  بعبارة أخرى يقصد به نشر كافة المعلومات األساسية و اإليضاحات و المالحبق و التفاصبيل

 كان المستخدمين في حاجة إليها أم ال.

 أنواع أخرى لإلفصاح : و يمكن أن نذكرها فيما يلي  3

 . اإلفصاح الوقائي أو التقليدي1.3

لمالية مفيدة و غير مضللة للمسبتفيدين مبن هبذه هو عرض المعلومات الكافية لجعل القوائم ا 

 المعلومات وباألخص المستثمر العادي المحدود القدرة في استخدام هذه المعلومات .

 . اإلفصاح التثقيفي )اإلعالمي( :2.3

و يعني اإلفصاح عن معلومات إضافية من أجل توسيع معرفة مستخدمي القوائم المالية فهو  

د بأنها ات المهمة التي نصت عليها القوانين المختصة معلومات أخرى يعتقيظهر إلى جانب المعلوم

فصباح ضرورية إلكمال عملية اإلفصاح و جعلها أكثر نجاحا ،و من بين المعلومبات التبي يمكبن اإل

 عنها وفق هذا النوع .

يببة المالير معلومببات عببن أثببر التغيببر فببي األسببعار ، التنبببؤات الماليببة ، التقببارير القطاعيببة و التقببار

 المرحلية .

 نبية .الت األجمكونات األصول الثابتة و المتداولة و قيمتها العادلة و الطرق المتبعة في تقييم العم

 السياسات المتبعة في تكوين االحتياطات و المخصصات و توزيع األرباح .

 معلومات عن اآلثار االجتماعية لنشاط المؤسسة .

 . اإلفصاح التفاضلي :3.3

اإلفصبباح التفاضببلي علببى التقببارير السببنوية المختصببرة )الملخصببة( بحجببة أن بعببض يعتمببد  

لخصة و مالمساهمين يحتاجون إفصاحا شامال ، و لكن الكثير منهم ال يحتاجون إلى معلومات مالية 

يعابا ذات تحليل فني أقل ، أي أن مؤيدي اإلفصاح التفاضبلي يفترضبون مسبتثمر أقبل  درايبة و اسبت

 لعادي الذي تفرضه مهنة المحاسبة .من المستثمر ا

 . اإلفصاح المالئم :4.3

هو اإلفصاح الذي يراعي حاجة مستخدمي البيانبات و ظبروف المنشبأة و طبيعبة نشباطها إذ  

سبة فعة بالنأنه ليس من المهم فقط اإلفصاح عن المعلومات المالية بل األهم أن تكون ذات قيمة و من

 و تتناسب مع نشاط المنشأة و ظروفها الداخلية .لقرارات المستثمرين و الدائنين 

 . اإلفصاح الشامل :5.3

اإلفصبباح الشببامل ال يعنببي أن تكببون المعلومببات كثيببرة و تفصببيلية ، و لكببن يقصببد بهببا أن  

يوصل مستخدمي المعلومات المحاسبية كل الحقبائق الهامبة المالئمبة و المتعلقبة بنتيجبة العمليبات و 

ا يتطلببب األمببر المفاضببلة بببين بببديلين مببن أجببل تحديببد كميببة و نوعيببة المركببز المببالي و عببادة مبب

المعلومبات الواجببب اإلفصبباح عنهببا و وفقبا للبببديل األول يفصببح عببن قبدر كبباف مببن المعلومببات قببد 

تستلزم مزيد من الوقت و الجهد لتحليلها و استيعابها فضبال عبن زيبادة تكباليف إعبدادها و قبد يكبون 
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لمحاسبي انظام إلفصاح عن القوائم المالية و قياس عناصر القوائم المالية في إطار الالفصل الثاني :

 المالي

ات علبى حسباب العناصبر الهامبة الواجبب إبرازهبا و التأكبد عليهبا أمبا التفصيل الشبديد فبي المعلومب 

البديل الثاني فهو اإلفصاح عن المعلومات في شكل مختصر بحيث يسهل فهمها ، و لكن ال يجب أن 

يكون االختصار بالقدر الذي يخفي حقائق هامة أو يكون سببا فبي تضبليل و سبوء الفهبم لمسبتخدمي 

 هذه المعلومات .

يكببون اإلفصبباح متماشببيا مببع المبببادئ المحاسبببية مببن حيببث الشببكل و التصببنيف و يجببب أن  

لمفصبح محتوى القوائم المالية و ملحقاتها ، مع مراعاة وجبود الخصبائص النوعيبة فبي المعلومبات ا

 عنها .

 الفرع الثالث : أهمية و أهداف اإلفصاح 

لمحاسببي باعتبباره الوظيفبة إن كثرة الجهات الطالبة للمعلومات دليل على أهميبة اإلفصباح ا 

 التي تهتم بتوفير المعلومات و أيضا إلى مختلف الجهات .

 أهمية اإلفصاح : .1

ترجع أهمية اإلفصاح للدور الرئيسي الذي يلعبه في توفير المعلومات المحاسبية التي توفر  

ة صاح زياداإلف البيئة الجيدة لمتخذي القرارات على كافة مستوياتهم و أنواعهم،ولقد زاد من أهمية

ة ها عالقلتي لاالحاجة إلى معلومات مالية وغير مالية توفر للمستثمرين والدائنين وكافة األطراف 

كر ذا يمكن ين،كمبالوحدة االقتصادية المناخ الجيد التخاذ القرارات و تحقيق التكافؤ بين المستثمر

 بعض النقاط الهامة لإلفصاح :

ت لمعلومافي ا التقارير المالية سوف يقلل من درجة التباين إن إتباع مفهوم اإلفصاح في نشر -

لعدالة افؤ و أو كما يسمى بحالة احتكار المعلومات مما يكون له آثار ملموسة في تحقيق التكا

 في األسواق المالية .

لعمليبات اتساعد المعلومات المتوفرة في التقبارير الماليبة فبي إظهبار مبدى كفباءة اإلدارة فبي  -

 ارية المختلفة للوحدة االقتصادية .االستثم

دارة فبي تساعد المعلومات المتوفرة فبي التقبارير الماليبة المسباهمين فبي بيبان مبدى نجباح اإل -

 إدارة األموال إدارة اقتصادية تهدف إلى تنمية حقوق المساهمين .

ة وداالعتماد على تلك المعلومبات فبي رسبم الخطبط و الببرامج للوصبول البى األهبداف المنشب -

 للوحدة االقتصادية .

م الزمبة لهبتساعد معلومبات التقبارير الماليبة فبي إمبداد المسبتثمرين و البدائنين بالمعلومبات ال -

 حتى تمكنهم من اتخاذ القرارات المالئمة ألهدافهم .

ر اإلفصبباح الكامببل أهببم أسببباب تحسببين ثقببة المسببتثمر بقببدرات السببوق الماليببة نتيجببة تببوفي -

 . المالية ، و كذا أحد أسباب التي تجعل المستثمرين يولون أهمية للتقارير المعلومات الكافية

ا فبي يساعد جدول حساب النتائج على بيان جهود اإلدارة في مجال خلق اإليبرادات و نجاحهب -

ض االفترا تحقيق األهداف و الربحية خالل مدة معينة ، باإلضافة إلى بيان أثر قرار التمويل و

 ل على نتيجة األعما

 تقديم المعلومات ذات األثر المالي للجهات المختلفة شل مصلحة الضرائب . -
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لمحاسبي انظام إلفصاح عن القوائم المالية و قياس عناصر القوائم المالية في إطار الالفصل الثاني :

 المالي

خدمببة هببؤالء المسببتخدمين الببذين لهببم قببدرة محببدودة أو سببلطة ضببعيفة فببي الحصببول علببى  - 

ول المعلومببات ، و الببذين يعتمببدون علببى القببوائم الماليببة أساسببا كمصببدر أساسببي للمعلومببات حبب

 قتصادية .األنشطة االقتصادية للوحدات اال

 لبى تحقيبقإمداد مستخدمي التقارير بالمعلومات المقارنبة و تقيبيم قبدرة الوحبدة االقتصبادية ع -

 الدخل .

 هناك عالقة مباشرة بين اإلفصاح الكافي و السعر السوقي للسهم و السند . -

 أهداف اإلفصاح : .2

لبه هبدف و عبرض  لكل شيء هدف و عليه فان اإلفصاح المحاسبي في إعداد القوائم المالية 

تلك التي تم كما رأينا في األول و الثاني حيث يتم توجيه سلوك المنشأة لوجهة معينة من قبل الجهات

فصباح سالمة فرض اإلفصاح المعلومات معينة و قد بينت دراسات سابقة بأنه يوجد اتجاهين في اإل

 المحاسبي :

 . االتجاه التقليدي في اإلفصاح :1.2

تم بالمسببتثمر الببذي لببه داريببة محببدودة باسببتخدام القببوائم الماليببة فيبقببى هببو الببذي يهببدف و يهبب 

يبز بضرورة تبسيط المعلومات المنشورة بحيث تكبون مفهومبة للمسبتثمر محبدود المعرفبة مبع الترك

رة من على المعلومات التي تتصف بالموضوعية و البعد عن تقديم المعلومات التي تعكس درجة كبي

 ه حماية لهذا المستثمر من التعامل غير العادل في سوق المال .عدم التأكد و في ذلك كل

 . االتجاه المعاصر و المتطور في اإلفصاح :2.2

و يهدف إلى تقديم المعلومبات المالئمبة التخباذ القبرارات و فبي ظبل هبذا الهبدف فبان نطباق  

سبب مبع ة و تتنااإلفصاح لم يعد مقتصرا على تقديم معلومات مالية تتمتع ألكبر قدر من الموضوعي

لبى درجبة قدرات المستثمر العادي بل يتسع نطاق اإلفصاح ليشمل المعلومات المالئمة التي تحتاج إ

 ولحباليين كبيرة من الدرايبة و الخببرة فبي فهمهبا و اسبتخدامها و التبي يعتمبد عليهبا المسبتثمرين و ا

 : نذكر منها ما يليالمحللين الماليين في اتخاذ قراراتهم كما يوجد بعض األهداف األخرى 

ر و التعببرف علببى الببدور الببذي يلعبببه اإلفصبباح المحاسبببي فببي تقليببل المخبباطر الماليببة و األخطببا -

 االلتزام باإلجراءات و األساليب الموضوعية .

أكبد مبن التعرف على األسباب التي تؤدي إلى عدم اإلفصباح المحاسببي لضببط األداء المبالي و الت -

 حتى يمكن االعتماد عليها في رسم السياسات و القرارات .دقة البيانات المحاسبية 

 ئة .الوقوف على مدى التزام الصندوق القومي للمعاشات بتطبيق اإلفصاح بطريقة فعالة و كف -

ى التعبرف علببى المعلومببات التببي توجبه الشببفافية فببي الصببندوق القبومي للمعاشببات و التعببرف علبب -

لقببوائم االسببالبة الناتجبة عببن عببدم اإلفصباح المحاسبببي فببي  مجباالت التطببوير الممكنببة لتبداول اآلثببار

 ومفهومة  والمالية و اإلفصاح عن كافة المعلومات المالية الضرورية لجعل القوائم المالية واضحة 

 تحقيق أهداف و أغراض مستخدميها  .  

 المطلب الثاني : المقومات األساسية لإلفصاح 
المحاسبببية فببي القببوائم الماليببة المنشببورة علببى المقومببات يعتمببد اإلفصبباح علببى المعلومببات  

 الرئيسية التالية :

 الفرع األول : تحديد المستخدم المستهدف للمعلومة المحاسبية 
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لمحاسبي انظام إلفصاح عن القوائم المالية و قياس عناصر القوائم المالية في إطار الالفصل الثاني :

 المالي

إن تعببدد الفئببات المسببتخدمة للمعلومببات المحاسبببية و تببباين طببرق اسببتخدامها ، فمببنهم مببن   

ائم ر مباشرة و من أبرز مستخدمي القبويستخدمها بصورة مباشرة و منهم من يستخدمها بصورة غي

يرها . ومية و غالمالية المالك الحاليون و المحتملون ، الدائنون ، المحللون الماليون ، الجهات الحك

هببذا مببا جعببل ضببرورة تحديببد األطببراف المسببتخدمة لإلفصبباح مببن أجببل تحديببد اإلطببار المناسببب 

وفرهبا د ذلبك فبي تحديبد الخصبائص الواجبب تلإلفصاح لالستجابة الحتياجاتها المختلفة ، كما يسباع
 في تلك المعلومات ، ألن شكل و نوعية اإليضاحات يجب أن يتالءم مع تطلعات المستخدم .

 الفرع الثاني : تحديد األغراض التي ستستخدم فيها المعلومة المحاسبية .

رف يجب ربط الغرض الذي تسبتخدم فيبه المعلومبات المحاسببية بعنصبر أساسبي هبو مبا يعب 

ن لمتوقبع أاية المالئمة ، و تعد معلومة معينة ما مالئمة لمستخدم معين إذا كان مبن بمعيار أو خاص

 ت الواجببيستفيد منها في غرض معين ، و تعتبر األهمية النسبية أهم معيار نوعي لتحديد المعلوما

 اإلفصاح عنها .

 يجب اإلفصاح عنها . الفرع الثالث : تحدي طبيعة و نوعية المعلومات المحاسبية التي

تتمثببل المعلومببات الماليببة التببي يببتم اإلفصبباح عنهببا حاليببة فببي البيانببات الماليببة المحتببواة فببي  
ائمبة قخزينبة ، القوائم الماليبة التقليديبة و هبي : الميزانيبة ، جبدول حسباب النتيجبة ، قائمبة تبدفقات ال

عبذر تببر ضبرورية و لكبن نظبر لتتغير األموال الخاصة ، باإلضافة إلى معلومات أساسية أخرى تع

ال  عتبر جزءاإلفصاح في صلب القوائم المالية تعرض في المالحق المرفقة بالقوائم المالية و التي ت

 يتجزأ من تلك القوائم .

 الفرع الرابع : تحديد أساليب و طرق اإلفصاح عن المعلومات المحاسبية .

ت فيهببا بطببرق يسببهل فهمهببا ، و مببن متطلبببات اإلفصبباح المناسببب أن يببتم عببرض المعلومببا 

ث يتطلب أيضا تنيب و تنظبيم المعلومبات فيهبا بصبورة منطقيبة تركبز علبى األمبور الجوهريبة بحيب
ختيبار ايمكن للمستخدم قراءتها و فهمها بسهولة . و هناك عدة طرق مختلفة ممكنبة لإلفصباح و إن 

 ميتها النسبية .أفضي طريقة لإلفصاح في كل حالة يعتمد على طبيعة المعلومات و أه

 و يمكن تصنيف أكثر الطرق شيوعا لإلفصاح على النحو التالي :

 اإلفصاح في صلب القوائم المالية : (1

يجب أن تظهر المعلومات الهامة و المالئمة واحدة أو أكثر من القوائم المالية إن أمكبن ذلبك  

 الماليبة عنهبا فبي القبوائم ، فاألصول و الخصوم و النتيجة و األموال الخاصة يجب أن يتم اإلفصباح
يبث أن حال ما يمكن قياس العمليبات و التغيبرات األخبرى بموثوقيبة .و بدرجبة عاليبة مبن الدقبة ، ح

ة لمسبتقبلياالطريقة عرض المعلومات دورا في مساعدة مستخدمي القوائم المالية في التنبؤ باألرقبام 

مسبتخدم  ة فبي حسباب النتيجبة قبد يسباعد، فعلى سبيل المثال فان تصنيف األعباء إلى ثابتة و متغيبر

 القوائم المالية على التنبؤ بحجم تلك األعباء تبعا للتغير في حجم المبيعات .

 استخدام المصطلحات و العرض المفصل : (2

تعتبببر المصببطلحات المسببتخدمة فببي وصببف محتويببات القببوائم الماليببة و درجببة التفصببيل فيهببا مببن 
لك تث تساعد عملية الوصف الصحيحة و عنونة العناصر في األمور الهامة في عملية اإلفصاح حي

 القوائم على زيادة فهم القارئ لتلك القوائم و إزالة الغموض فيها .

 اإلفصاح عن المالحظات و الهوامش : (3

سبير و لقد تطور حجم وجود المالحظبات و الهبوامش فبي التقبارير السبنوية نتيجبة ألهميتهبا فبي التف

ضبرورتها لضبمان أفضبل عبرض لتلبك المعلومبات ، إال أن االسبتخدام شرح العناصر الغامضبة و 

دي إلبى المفرط للهوامش أو اإليضاحات قد يعوق دون تطور القبوائم الماليبة نفسبها ، ألن ذلبك سبيؤ
لها إخالل اإليضباحات البواردة فبي الهبوامش بحبث تتضبمن المعلومبات األكثبر أهميبة و يبتم اسبتعما

 صلب القوائم المالية . كمبرر لعدم اإلفصاح الكامل في

 استخدام الجداول و المالحق اإلضافية : (4



__________________________________________________________________________ 

37 
 

 

 

لمحاسبي انظام إلفصاح عن القوائم المالية و قياس عناصر القوائم المالية في إطار الالفصل الثاني :

 المالي

حيبث  يتم إبراز الجبداول و المالحبق اإلضبافية فبي التقبارير الماليبة بشبكل مسبتقل عبن اإليضباحات 

،  إليضباحاتاتعتبر المعلومات المتواجدة فيها أقل أهمية من تلك الوارد في صلب القوائم الماليبة و 

 في زيارة فهم القوائم المالية من قبل مستخدمها . و تساعد هذه الجداول

 استتتخدام اإليضتتاحات أمتتام عناصتتر القتتوائم الماليتتة ، المعلومتتات المعترضتتة أو بتتين (5

 قوسين : 

عبن تلبك  في حالة ما إذا كانت عناوين العناصر المدرجة في القبوائم الماليبة ال تعتببر بشبكل واضبح

وضعها  ير أو تعريف إضافي لتلك العناصر يمكن أن يتمالعناصر دون الحاجة إلى إطالة ، فان تفس

 كمالحظة بين أقواس ، بحيث تتبع عناوين تلك العناصر في القوائم المالية .

ر في و في كثير من األحيان قد يكون من الضروري ربط عنصر في أحد القوائم المالية بعنصر آخ

طول معين أو إحالة مستخدم لشرح م نفس القائمة أو قائمة أخرى ، أو إجراء شرح مختصر لعنصر
 عن قيد في الهوامش و يمكن أن يتم هذا عن طريق إيضاح بين قوسين .

 أساليب مختلفة أخرى لإلفصاح : (6

ذه هبهناك أساليب أخرى إضافية و مهمة و هي عبارة عن تقارير المدقق الخارجي ، بحيبث تهبدف 

لبس خطباب مج وائم المالية األساسية ، كما أنالتقارير إلى بعث الثقة في المعلومات المدرجة في الق

ذلك مببن كبباإلدارة تفسببيرات القببائمين ببباإلدارة أو توضببيح اإلسببتراتيجية المسببتقبلية للمؤسسببة ، هببي 
 أساليب اإلفصاح .

 الفرع الخامس : توقيت اإلفصاح عن المعلومات المحاسبية :

د مجلبس مراعاة توقيته ، و قبد شبد حتى يكون اإلفصاح عن المعلومات المحاسبية ذو فعلية البد من

يبت علبى أهميتبه توق 1997( الصبادر عنبه بتباريخ 04( في البيبان رقبم )APBالمبادئ المحاسبية )

رار  عنصر اإلفصاح حيث نص ذلك البيان على أنه يجب إيصال المعلومات المحاسبية  لمتخذي القب

 على قراره . في وقت مبكر و ذلك إذا ما كان أي تأخير في إيصالها له سيؤثر
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 المالي

 الفرع السادس : العوامل المؤثرة في اإلفصاح المحاسبي  

نوعة و بصورة عامة يمكن القول إن المحاسبة و تطبيقات اإلفصاح عن المعلومات تتأثر بعوامل مت

 يمكن أن نعرضها في جدول التالي : 

 العوامل المؤثرة في اإلفصاح( : 01جدول رقم )

المصدر : من إعداد الطالب باالعتماد على مسعود جايد العامري ، المحاسبة الدولية منهج عملي 

. و  188،ص2011للمشاكل المحاسبية و حلولها ، الطبعة األولى ، دار المناهج للنشر ، مصر،

كذلك باالعتماد على عباس مهدي الشيرازي ، نظرية المحاسبة ، دار السالسل للنشر ، 

. و كذلك باالعتماد على يحيى محمد أبو طال ،المعايير المحاسبية  123-122،ص2009الكويت،

. و كذلك باالعتماد على  156،ص2005في صور نظرية المحاسبة ،دار الوئام للنشر،مصر،

في توجيه و تشجيع االستثمارات   IFRSإسماعيل محمود ، دور القوائم المالية المعدة وفق 

 . 107،ص2008الشمس،مصر،،كلية التجارة،جامعة عين 

  

العوامتتتتتل المتتتتتؤثرة فتتتتتي 

 اإلفصاح

 شرحها

تشبكل هببذه العوامببل خليطبا مببن العوامببل التببي قبد يراهببا البببعض غيببر ذي  العوامل العامة

عالقببة بموضببوع اإلفصبباح ، و لكببن مببن يبحببث فببي اآلثببار التببي تسببببها 

الفكرة فكل من هذه العوامبل يشبكل ضبغطا إضبافيا يقبع يالحظ عكس هذه 
على كاهل الوحدة لكي تفصح أكثبر فبأكثر عبن المعلومبات التبي يمكبن أن 

تفببي بمببا يتطلببب كببل عامببل مببن هببذه العوامببل و مببن هببذه العوامببل النظببام 

 السياسي و الثقافة و المناخ االجتماعي و المؤثرات الدولية .

تحت هبذه المجموعبة العوامبل ذات الصبفة القانونيبة و فرضبه و و يندرج  العوامل القانونية 

امبل يمكن تحدي اثنين التي لها آثارها الواضحة على اإلفصاح و هذه العو

 تتمثل في النظام القانوني و األنظمة الضريبية .

فبي  ان للعوامل االقتصادية تأثير ال يمكن تجاهله على اإلفصباح و ينبدرج العوامل االقتصادية 

مشبروع ل العوامل التي لها عالقة باالقتصاد و التي تتمثل في ملكية المجا

ي و مجال عمل المشروع و المصادر المالية و التطبور و النمبو االقتصباد

 و التضخم و األسواق المالية .

 يمكببن تحديببد العوامببل التببي تببؤثر علببى اإلفصبباح بالعوامببل التاليببة مهنببة عوامل تتعلق بالمحاسبة
 األبحاث العلمية و التنظيمات المحاسبية .المحاسبة ، 
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لمحاسبي انظام إلفصاح عن القوائم المالية و قياس عناصر القوائم المالية في إطار الالفصل الثاني :

 المالي

 لمفاهيمي للقياس المحاسبي المبحث الثاني : اإلطار ا 

القياس االقتصادي يعتبر األساس المنطقي لكبل طبرق القيباس المحاسببي هبذه األخيبرة التبي  

حاسبي و يعتبرها الجميع المؤشر األساسي لقياس مدى دقة و موثوقية و مالئمة مخرجات النظام الم

 في هذا المبحث إلى : عليه سوف نتطرق

 المقومات العلمية لعملية القياس المحاسبي . -
 الجوانب المختلفة لعملية القياس المحاسبي . -

 مشاكل القياس المحاسبي . -

 المطلب األول : المقومات العلمية للقياس المحاسبي 

ل سببوف نتطببرق فببي هببذا المطلببب إلببى التعبباريف المتعببددة التببي جبباء بهببا الببباحثون فببي هببذا المجببا

  .باإلضافة إلى األركان األساسية لعملية القياس المحاسبي ، و كذا الخطوات و األساليب 

 الفرع األول : ماهية عملية القياس المحاسبي 

 مفهوم عملية القياس المحاسبي : -1

 إلبىيجمع الباحثون في الميدان المحاسبي علبى أن المقومبات العلميبة للقيباس تعبود أصبولها  
دد عبلتقبي فبي كل من النظرية الكالسيكية و النظرية الحديثة ، و إن اختلفت هذه التعاريف إال أنهبا ت

 من النقاط المهمة للقياس.

ا يلي : " يتمثل القياس حيث عرفها كم  campelو يعود أول تعريف للقياس بشكل عام إلى  

مبا اكتشافها بشكل عام في قرن األعداد باألشياء للتعبير عن خواصها و ذلك بناء لقواعد طبيعة يتم ا

 بطريقة مباشرة أو غير مباشرة " .

أضاف بعد رياضيا لتعريف عملية القياس حيث عرفها كمبا يلبي : " يتمثبل   stevenو لكن  

 أو العالقات بموجب نموذج رياضي " .القياس في المطابقة بين الخواص 
عريفبات تأما فيما يتعلق بعملية القيباس المحاسببي فقبد قبدمت الجمعيبات و االتحبادات المهنيبة عبدت 

 أهمها مايلي : 

"  :و البذي جباء كمبا يلبي  1979( في تقريرها لعبام AAAتعريف جمعية المحاسبين األمريكية ) -

اهرة ضببي و الحاضببر و المسببتقبل للمنشببأة ، أو تحديببد الظببالقيبباس المحاسبببي هببو تحديببد أرقببام الما

 االقتصادية في المستقبل و ذلك على أساس المالحظة و تبعا للقواعد المحدد " .

أو  القياس هو عبارة عن تخصص أرقام لألشياء  FASBتعريف مجلس معايير المحاسبة المالية  -

لدقيقبة تهبدف إلبى الحصبول علبى المعلومبات ااألحداث وفقا لقواعد محددة ، كما أنه عمليبة مقارنبة 

 للتمييز بين بديل و آخر في حالة اتخاذ القرار " .
لبى عتعريف مجلس المعايير المحاسبية الدولية فقد عرف القياس كمبا ورد فبي إطباره التصبوري  -

ة ليبة الماأنه " عملية تحديد المبالغ النقدية الذي يتم ببه االعتبراف و اإلفصباح عبن عناصبر الوضبعي

 للمؤسسة ضمن الميزانية و حساب النتيجة و هذا باعتماد على طرق قياس محددة " .

 :من خالل التعاريف نستنتج المتماثلة في المضمون في أغلب الحاالت يمكن نستخلص ما يلي 

 القياس هو تحديد أرقام الماضي و الحاضر و المستقبل للمنشأة . -

 سوف يعترف بها في القوائم المالية .إعطاء القيم النقدية للعناصر التي  -

 تحديد و إعطاء قيم عددية ألحداث أو عمليات المنشأة حتى تكون قابلة للتجميع . -

 القياس هو المطابقة بين الخواص أو العالقات بموجب نموذج رياضي . -

 األركان األساسية لعملية القياس المحاسبي  -2

 أربعة أركان  :و بوجه عام تقوم عملية القياس على 

 ( : توضيح أركان القياس المحاسبي02جدول رقم )

 

 الشرح أركان القياس المحاسبي
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لمحاسبي انظام إلفصاح عن القوائم المالية و قياس عناصر القوائم المالية في إطار الالفصل الثاني :

 المالي

 
شيء الخاصية التي تنصب عليها عملية القياس قد تكون التعدد انقدي ل إن الخاصية محل القياس

 معين هو حدث مبن األحبداث االقتصبادية للمؤسسبة كمبيعاتهبا أو أرباحهبا

مثال ، و قد تنصب على خاصبية أخبرى غيبر خاصبية التعبدد النقبدي كبأن 

يكببون محببل لقيبباس الطاقببة اإلنتاجيببة للمؤسسببة أو معببدل دوران مخزونببه 

 السلعي .

المقيببببببببببباس المناسبببببببببببب 
 للخاصية محل القياس

يتوقببف نببوع المقيبباس المسببتخدم فببي عمليببة القيبباس علببى الخاصببية محببل 
القيبباس فببإذا كانببت خاصببية التعببدد النقببدي هببي خاصببية محببل القيبباس ، 

ت ذا كانبفالمقياس المستخدم حينئذ هو مقياس للقيمة )وحدة النقد( ، و أما إ

قياس ماجية مثال فالمقياس المستخدم هو الخاصية محل القياس الطاقة اإلنت

 للطاقة كعدد الوحدات المنتجة في الساعة مثال .

وحببببدة القيبببباس المميببببزة 

 للخاصية محل القياس

عندما يكون الهدف من عملية القياس هو قياس المحتبوى الكمبي لخاصبية 

ملية معينة لشيء معين حينئذ ال يكفي فقط تحديد نوع المقياس المناسب لع

 .. ر....س بل البد أيضا من تحديد نوع وحدة القياس كالدينار أو الدوالالقيا

الشببببخص القببببائم بعمليببببة 

 القياس

ن يعتبر الشخص القائم بعمليبة القيباس عنصبرا هامبا فبي عمليبة القيباس أل

م نتائج عملية القياس تختلف باختالف القائمين بها خصوصا فبي حالبة عبد

بية الشخص القائم بعمليبة القيباس المحاسبتوافر المقاييس الموضوعية ، و 
 و هو المحاسب يلعب دورا أساسيا ليس في تحديد مسار و أسباليب عمليبة

 القياس المحاسبية فقط بل في تحديد نتائجها أيضا .

ة لمهنياالمصدر : من إعداد الطالب باالعتماد على محمد مطر ، موسى السيوطي ، الممارسات 

 . 131،ص2،2008اإلفصاح ، دار وائل،عمان،األردن،ط في مجاالت القياس العرض و

 الفرع الثاني : خطوات و أساليب القياس المحاسبي 

 خطوات القياس المحاسبي : -1

يتوقببف مسببار عمليببة القيبباس المحاسبببية و تعببدد خطواتهببا علببى األغببراض التببي سنسببتخدم فيهببا 

بشبأن مبدى مراحبل عمليبة  مخرجات القياس و علبى هبذا األسباس تفباوت وجهبات نظبر المحاسببين

 القياس المحاسبية و عدد الخطوات التي تتخذها .

 تحديد الخاصية محل القياس : -1-1
لببى عتتمثببل هببذه الخاصببية بالنسبببة للوحببدة المحاسبببية فببي الحببدث االقتصببادي التبباريخي الببذي أثببر 

شبروع و لهبذا المالمركز المالي للمشروع كما قد يكون حدث مسبتقبليا ذو آثبار اقتصبادية متوقعبة ، 

س هبي المشكلة الحقيقة التي يواجهها المحاسب و التي تعكبس آثبار علبى جميبع مراحبل عمليبة القيبا

 .عدم قدرة المحاسبي معظم األحيان على تعريف أو تحديد الخاصية على القياس تعريف دقيق 

 : اتتحديد نوع المقياس المناسب لعملية القياس مع وحدة القياس المميزة للقياس -1-2

يباس و يتوقف اختيار نوع المقياس المناسب و كذلك وحدة القياس المناسبة علبى أغبراض عمليبة الق

 علببى نببوع الخاصببية محببل القيبباس ، فيسببتخدم القيبباس االسببمي اذا كببان الغببرض مببن عمليببة القيبباس

 محصبورة فبي مجبرد تبويببب الحبدث محبل القيبباس ، و يسبتخدم مقيباس الترتيببب للمقارنبة ببين قيمببة
 ين )أصلين مثال( ، و إذا تجاوزت أغراض عملية القياس  .حدث

 مما سبق ذكره إلى تحديد المحتوى الكمي للحدث فحينئذ يستخدم مقياس نسبي .

و بجانب أهمية تحديد نوع المقياس المناسب لعملية المقياس تقف جنبا الى جنب مسألة تحديد وحبدة 

ياس القيمة النقدية للمبيعات السنوية للمؤسسة ، ال القياس ، إذ عندما يكون هدف المحاسب مثال هو ق
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لمحاسبي انظام إلفصاح عن القوائم المالية و قياس عناصر القوائم المالية في إطار الالفصل الثاني :

 المالي

يكفي حينئذ تحدي المقياس الواجب استخدامه و هو المقياس النسبي ممثال بوحدة النقبد ، ببل الببد أن  

 تتبع ذلك أيضا تحديد نوع هذه الوحدة أهي الدينار أم الدوالر .

 تحديد أسلوب القياس المناسب لعملية القياس -1-3

 وقف أسلوبه في تنفيذ عملية القياس المحاسبي كما يلي :و التي يت 

 الهدف من عملية القياس . -
 األفق الزمني لعملية القياس . -

يتعبدى  في حالة كان هدف عملية القياس مجرد تبويب الحدث محل القياس أو إثبات محاسبيا فقط ال

ان أسلوب كأو األساسية أما إذا أسلوب القياس ما يعرف بأسلوب القياس أو طريقة القياس المباشرة 

الحتسباب القياس المشتق أو غير مباشر ، و الذي بموجبه يتم القياسات في إطبار مبا يسبمى بعمليبة ا

 المبنية على العالقات الرياضية . 

 أما إذا كانت عملية القياس منصبه على حدث تاريخي :

 النبوع المباشبر البذي يأخبذ شبكليسلك المحاسب فبي قياسبه أسباليب بسبيطة تكبون فبي معظمهبا مبن 

 التسجيل المباشر لقيمة هذا الحدث من الواقع مثل الفاتورة ، سند ، صرف .

 أساليب القياس المحاسبي : -2

غبراض في تنفيذ عملية القياس المحاسبي يمكن إتبباع عبدة أسباليب يتوقبف اختيبار رأي منهبا علبى أ

بي فبي األسباليب المتبعبة فبي عمليبة القيباس المحاسبعملية القياس ، و يمكن بوجه عام حصر أنواع 

 ثالثة أساليب هي :

 أساليب القياس األساسية أو المباشرة : -2-1

ة ون الحاجباستخدام هذا األسلوب تحدد نتيجة عملية القياس المحاسبية محل القياس مباشرة و ذلك د

ص قبة رياضبية ببين الخبواالى ما يعرف بعملية االحتساب و المبنية أصال علبى ضبرورة تبوفر عال
 محل القياس .

سبية او كما تعتبر عمليبة التبويبب المحاسببي مبن أوسبع المجباالت اسبتخدامها ألسباليب القيباس األسا

 للتبويببب المباشبرة ، اذ ببدون الحاجبة البى اسبتخدام األرقببام يمكبن اسبتخدام الخاصبية المتخبذة أساسبا

 تغيرة .ئة الثابتة أو في فئة المصروفات المكمقياس بموجبه تبويب اقتصادي محل التبويب في الف

 أساليب القياس غير المباشر)المشتقة( :  -2-2

ئذ البد عندما يتعذر على المحاسب قياس قيمة الحدث االقتصادي محل القياس بطريقة مباشرة ، حين

 له من قياس قيمة هذا الحدث بطريقة غير مباشرة .

ة ميبة عمليبالمباشرة أو المشتقة فبي القيباس بعبد تزايبد أه ازداد اعتماد المحاسب على األساليب غير
يبل يبة التحلتشغيل البيانات المحاسبية بمدخالتها و مخرجاتها نتيجة اعتمادها إلى حد كبيبر علبى عمل

 ال يمكن انجازها دون عملية االحتساب .

 بمثاببة مباشبرةو في مجاالت القياس عامة و القياس المحاسبي خاصبة تعتببر القياسبات األوليبة أو ال

 مدخالت ألساليب القياس المشتقة أو غير المباشرة .

 أساليب القياس التحكيمية : -2-3

و يطلببق عليهببا بعببض المحاسبببين مصببطلح قياسببات مجازيببة ،وتشبببه هببذه األسبباليب فببي إجراءاتهببا 

ر غيب أساليب القياس غيبر المباشبرة ،و لكبن الفبرق الرئيسبي بينهمبا ينحصبر فبي أن أسباليب القيباس

ا قواعبد ممبالمباشرة لها قواعد موضوعية تحكمها ،أما أساليب القيباس التحكيميبة فهبي تفتقبر لهبذه ال
ام النبباتج عببن التقببديرات و األحكبب  IJIRIيجعلهببا عرضببة آلثببار التحيببز تسببتخدم أسبباليب القيبباس 

 الشخصية للقائمين بعملية القياس .

 الفرع الثالث : أنواع القياس المحاسبي 

 ق إلى األنواع في الجدول التالي :و سوف نتطر

 (03جدول رقم )
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لمحاسبي انظام إلفصاح عن القوائم المالية و قياس عناصر القوائم المالية في إطار الالفصل الثاني :

 المالي

 
أنبببببببببببواع القيببببببببببباس 

 المحاسبي

 شرح العناصر

ن، هبو البذي تسبتخدم فيببه وحبدات القيباس الطبيعيببة ،كبالمتر و الكيلبوغرام و الطبب القياس الكمي

بين للتعبير عن بعض األحبداث و محاسببة المبوارد البشبرية بعبدد األفبراد المتبدر

 في منشأة ما .

خص يتم استخدام وحدات القياس الزمني كبأداة القيباس المحاسببي و تسبتخدم بباأل القياس الزمني

يبام و في محاسبة التكاليف كأن تحتسب الزمن الفعلي الضائع الذي يتم قياسبه باأل
لنسبب أيضا يستخدم القياس الزمني في المحاسبة اإلدارية التبي تقبوم باسبتخراج ا

س أيضبا فترة االئتمان و معدل فترة التخزين و التي تقاالمالية مثل : نسب معدل 

 باأليام .

لقيباس  يتم قياس األحبداث االقتصبادية بالنقبد،حيث يعتببر النقبد الوسبيلة األساسبية القياس النقدي

قيمبببة الممتلكبببات و العالقبببات االقتصبببادية األخبببرى و يجبببب التمييبببز هنبببا ببببين 

مببي ،فالقيبباس النقببدي يعبببر عببن مصببطلحين،وهما القيبباس النقببدي و القيبباس القي

م التكلفبة التاريخيبة ألصبول و خصبوم المشببروع أمبا القيباس القيمبي فهبو اسببتخدا

بمبا  لتحقيبق أرقام قياسبية للتعبيبر عبن قبيم النقبد العاليبة و إعبداد القبوائم الماليبة و
 يعرف بالتكلفة االستبدالية .

المؤشبببرات و النسبببب 

 المالية 

لنسببببب و المعببببامالت كببببأداة لقيبببباس اإلحببببداث و يببببتم اسببببتخدام المؤشببببرات و ا

االقتصببادية وتسببتخدم ببباألخص فببي التحليببل المببالي كببأن تسببتخرج نسببب معببدل 

 سب دوران األصول ومعدل رأس المال العامل ،أو نسبة التداول إلى أخر من الن

ي لمحاسباالطالب باعتماد على إبراهيم خليل حيدر السعيدي ،مشكالت القياس  إعدادالمصدر من 

 21د العد عن تضخم وأثرها على استبدال األصول ،مجلة كلية بغداد العلوم االقتصادية الجامعة

 10،ص 2009،
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لمحاسبي انظام إلفصاح عن القوائم المالية و قياس عناصر القوائم المالية في إطار الالفصل الثاني :

 المالي

 المطلب الثاني : الجوانب المختلفة لعملية القياس المحاسبي 

عببد بتتمثببل عمليببة القيبباس المحاسبببي فببي مببنح قيمببة نقديببة لألحببداث االقتصببادية مببن أجببل تسببجيلها 

و تحكم هذه ن عناصر القوائم المالية،و هناك عدة طرق متبعة للقيام بهذه العملية،االعتراف بها ضم

ق هدف تحقيالطرق معايير و التي من خاللها يتم الربط بين عملية القياس و ما تقوم عليه من أسس ب

مليبة عنتائج و أهداف من هبذه العمليبة و بالتبالي سبنتطرق فبي هبذا المطلبب البى مسبتويات و ببدائل 
 اس باإلضافة إلى المعايير التي تحكمه .القي

 الفرع األول : مستويات و بدائل القياس المحاسبي

على  ختيارالقياس المحاسبي في الطريقة المتبعة لقياس عناصر القوائم المالية و يكون ذلك با

 مستويين 

 :هما  مستوى وحدة القياس النقدي لقياس خاصية القيمة حيث توجد هناك وحدتان للقياس و -1

 ية لتلكلشرائا* وحدة القياس النقدي االسمية أو القانونية و التي تقوم على افتراض ثبات القوة 

 تكلفةالوحدات االسمية و هو افتراض مقبول عموما في النموذج المحاسبي المعاصر نموذج ال

 التاريخية .
م وى العالمستاديد تغيرات * وحدة قياس القوة الشرائية للنقود،و تعتمد على األرقام القياسية لتح

 ألسعار السلع و الخدمات ، و هو افتراض تعتمده محاسبة التضخم .

 مستوى قياس قيمة عناصر القوائم المالية -2

 لي :يو هناك عدة بدائل لقياس قيمة عناصر القوائم المالية و يمكن أن نذكر منها فيما 

 التكلفة التاريخية -2-1

تسجل  ترية التياألكثر استعماال في الوقت الحالي،و هي تعبر عن القيمة الدفتعتبر التكلفة التاريخية 

المعهببد  بهببا عناصببر القببوائم الماليببة كمببا جبباءت فببي فببواتير الشببراء أو تكلفببة االنجبباز . كمببا عرفهببا
تلكببات أو المم األمريكببي للمحاسبببين القببانونيين بأنهببا "المبببالغ المقاسببة بالوحببدة النقديببة للنقببد النفببق

ا أو خببرى التببي تببم تحويلهببا للغيببر أو أسببهم رأس المببال المصببدرة أو الخببدمات التببي تببم انجازهبباأل

أهببم  االلتزامببات التببي قببدمت مقابببل السببلع و الخببدمات التببي اسببتلمها أو سببوف يببتم اسببتالمها و مببن

 مميزات استخدام التكلفة التاريخية كأساس للقياس المحاسبي ما يلي :

قت اقتناء وم بدفعها الحقيقة الفعلية للحدث المالي للتكلفة المدفوعة أو الملتزتمثل التكلفة التاريخية  -

 األصل أو نشوء االلتزام .

 ت فعببال ويسبتند اإلثببات و القيباس المحاسبببي للحبدث المبالي بالتكلفبة التاريخيببة إلبى عمليبات حبدث -

 ليست عمليات افتراضية أو تقديرية .
 األحبداث ام هذا البديل إلى وجود مسبتندات ثبوتيبة تؤيبد وقبوعيستند االعتراف المحاسبي باستخد  -

 المالية،مما يجعل القوائم المالية أكثر موثوقية .

 التكلفة الجاري : -2-2

 سبتثماراتو هي القيمة السوقية لعنصر من عناصر القبوائم الماليبة و غالببا مبا تطببق علبى تقيبيم اال

و مببا أخببرى،أو هبي تسببجيل األصبول بالقيمببة النقديبة الماليبة للمؤسسببة االقتصبادية فببي المؤسسبة األ

مة غير ات بالقييعادلها التي كان سيتم دفعها إذا تم اقتناء أصل مشابه أو معادل حاليا،و تسجل التزام

 المخصومة أو ما يعادلها التي تكون مطلوب لسداد التعهد حاليا .

 
 

 صافي القيمة القابلة للتحصيل -2-3

ري التي سيتم التنبازل عنهبا مقاببل خصبم التكباليف الالزمبة لعمليبة البيع،أمبا و هي سعر البيع التقدي

 .  1الخصوم فتسجل بقيمة التسديد التي يجب دفعها للوفاء بااللتزامات

                                                             
 . 100( مجلس المعايير المحاسبية الدولية ، االطار التصوري إلعداد وعرض القوائم المالية ،مرجع سبق ذكره ،الفقرة  1
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لمحاسبي انظام إلفصاح عن القوائم المالية و قياس عناصر القوائم المالية في إطار الالفصل الثاني :

 المالي

 القيمة الحالية )المخصومة(  -2-4 

أن تسجل األصول بالقيمة الحالية المخصومة الصبافي التبدفقات النقديبة المسبتقبلية الداخليبة المتوقبع 

تتولد من األصل في دورة النشاط العادية،كما تسجل االلتزامات بالقيمة المخصومة الحاليبة لصبافي 

التدفقات النقدية الخارجية المستقبلية التي من المتوقع أن تكون مطلوبة لتسوية االلتزامات في دورة 

  1النشاط العادية

 القيمة العادلة  2-5

( فببي المعبباير الثالببث الخبباص بتقيببيم األصببول ، IVSCدوليببة )كمببا عرفتهببا لجنببة معببايير التقيببيم ال

األغراض إعداد القوائم المالية و الحسابات المرتبطة بها كمايلي '' هي مبلغ تقديري يمكن في مقابلة 

تبادل أصل في تاريخ التقييم بين مشتري وبائع راغبين في عقد صفقة ،وفي ظل سوق محايد بحيث 

مبن 2ت الكافية وله مطلق الحرية وبدون وجود إكراه على إتمام الصفقة '' يتوفر لكل منهما المعلوما

خالل التعريف نالحظ إن هناك صفقة بين مشتري وبائع ، مع توفير الرغبة الببائع و المشبتري فبي 

 إتمام الصفقة 

 ونذكر بعض المزايا أو مميزات القيمة العادلة 
 العادلة فإن عملية التنبؤ تصبح أسهل بالنظر إلى كثرة المعلومات التي تقدمها القيمة 

لواقبع اكبس أكثبر القوائم المالية المعدية وفق القيمة العادلة ،تزيبد مبن موثوقيبة المعلومبة الماليبة وتع

 وتشكل أداة تحليل مالي أكثر فعالة 

م يسببمح تطبيببق القيمببة العادلببة بأفضببل مقارنببة بببين المؤسسببات كونهببا تخفببض مببن إمكانيببة التحكببي

 الشخصي من طرف المسربين ونذكر كذلك بعض االنتقادات موجهة إلى القيمة العادلة 

لحيبدة و اعدم اتساق أسباس القيمبة العادلبة مبع الكثيبر مبن المببادئ و األسبس المحاسببية ،مبثال مببدأ 

 محققة الجة اإلرباح غير المحققة و التعامل معها بنفس الطريقة مع الخسائر غير الالحذر ف مع
ارنبة لية المقفي ظل اعتماد أساس القيمة العادلة ومع التقلب المستمر لألسعار فإن هذا يؤثر على قاب

 وتصبح عملية التحليل  المالي صعبة وفي بعض األحيان غير ممكنة 

ما يخدم لتالعب بالعادلة في إعداد القوائم المالية ؟إلى فتح مجال كبير ل قد يؤدي اعتماد أساس القيمة

 مصالح اإلدارة 

 الفرع الثاني : معايير القياس المحاسبي 

عند القيام بعملية القيباس الببد مبن األخبذ بعبين االعتببار بعبض المعباير التبي تحكبم عمليبات تسبجيل 

تتكون من أربع معايير أساسية حسب درجبة أهميتهبا البيانات المحاسبية ضمن القوائم المالية ،وهي 

 3كمايلي 
 

 

 الصالحية للغرض المستهدف منها ) المالئمة(  -1

يقتضي هذا المعيار أن تكون المعلومات المحاسبية مرتبطة ارتباطا وثيقا من حيث قبدر اإليضباحية 

المعلومات المالية الناتجة ،مبن ودرجة تأثيرها على األهداف الذي يتم إعدادها من أجله ،ولما كانت 

المحاسبببة الماليببة تخببدم أهببدافها متعببددة مختلفببة مببن المسببتفيدين قيبباس احتياجببات كببل مببنهم مببن 

المعلومات تباينا شديدا فإن األمبر يقتضبي اقتبراض أهبداف معينبة ومحبددة يرغبب فبي تحقيقهبا مبن 

ي المحاسبببة الماليببة حيببث حيبث ،مببن يسببتفيدون عببادة مببن هبذه المعلومببات ،وهببذا مببا يحببدث فعبال فبب
يفترض أن قياس الربح ،وإظهار حقيقة المركز المالي هما الهدفان األساسيان من القياس المحاسبي 

                                                             
مقدمة لنيل ماجيسترغ منشورة ،جامعة  ( فريد زعرات ،معالجة القوائم المالية وأثار التضخم وفقا للمعايير المحلية الدولية ،مذكرة 1

  102سعد دحلب بالبليدة الجزائر ،مرجع سبق ذكره ،ص
 11،ص 2003( طارق حمادة عبد العال المدخل الحديث في المحاسبة )محاسبة القيمة العادلة الدر الجامعية ،االسكندرية ،مصر  2
اد و التأييد في ظل توجه المعايير المحاسبية الدولية نحو القيمة العادلة ( رشيد بوكساني واخرون ،مبدأ التكلفة التاريخية بين االنتق 3

  10،ص  2010جانفي  18-17الملتقى الدولي االول حول النظام المحاسبي المالي المركز الجامعي بالوادي ،
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لمحاسبي انظام إلفصاح عن القوائم المالية و قياس عناصر القوائم المالية في إطار الالفصل الثاني :

 المالي

،أوقببف هببذا المعيببار يجببب أن تكببون البيانببات و المعلومببات المحاسبببية مالئمببة للفببرض مببن عمليببة  

صورة واضحة وصحيحة عن القياس وتكون هذه المعلومات مالئمة اذا كانت قادرة على أن تعكس 

  1الشيء المراد قياسه لحظة القياس وما سيطرا عليه من تغيرات خالل فترة زمنية معينة

 القابلية للتحقيق منها  -2

ي ل عبادة فبيعني بالتحقيق في مجال المحاسبة المالية استناد المعلومات إلى مصدر موثوق فيه ،يتمث
تببي يمكببن الرجببوع إليهببا للتحقيببق مببن صببحة  هببذه مجموعببة المسببتندات و اإلجببراءات المدونببة ال

ي المعلومببات ومطابقتهببا المصببدر وأن هببذا المعيببار يوسببع مببن نطبباق التحقببق ليعنببي أن تتببوافر فبب

لبى نفبس المعلومات المحاسبية ما يلزم من صفات بحيث يجعل أساس سليما التخباذ القبرار اسبتنادا إ

 المعلومات رغم إمكانية االختالف .

 الموضوعية االلتزام ب -3

تة،و يقصد بالموضوعية أو االيجابية في القياس عدم التحيز أو عدم خضوعه لتقديرات شخصية بح

بمعنببى آخببر يقصبببد بهببا بصبببفة عامببة التعبيبببر عببن الحقببائق ببببدون تحريببف و بعيبببدا عببن التحيبببز 

الشخصببي،و بالتببالي فببان القيبباس الموضببوعي قيبباس غيببر شخصببي،و الهببدف مببن كببون المحاسببب 
حيبزا،و و اقناع مستخدمي القوائم المالية من أنها خالية مبن أي اعتببارات شخصبية أو تموضوعيا ه

( عببن موضببوع معببايير المحاسبببة،رأت اللجنببة AAAفببي تقريببر الجمعيببة المحاسبببة األمريكيببة )

 وافر لهاالمختصة أن الموضوعية في المحاسبة يقصد بها أن البيانات المحاسبة تعد موضوعية اذا ت

يبة مبن تحقيق عن طريبق أدلبة االثببات المتعبارف عليهبا،و مبن ناحيبة أخبرى أن تكبون خالالقابلية لل

 التحيز الشخصي .

و بالعودة إلبى الفبروض المحاسببة نجبد فبرض الموضبوعية مبن ببين أهبم الفبروض و التبي 

الحكبم  ويقصد به االلتزام بالدقة في إصدار األحكام و عدم االعتماد على التقدير الشخصبي 
ة ينتج االحتماالت غير المؤكدة الحدوث . و عليه فان استخدام معيار الموضوعي الجزافي و

لوحبدة عنه توطيد عالقة الثقة بين مخروجات النظام المحاسبي و من خاللهبا المحاسببين و ا

ن مبالمحاسبية ككل من وجهة و مختلف المستعملين و الذين لبديهم مصبالح فبي هبذه الوحبدة 

 جهة أخرى .

 لقياس الكميالقابلية ل -4

 ف طبيعةيستخدم القياس أساليب القياس الكمي للتعبير عن األحداث االقتصادية للمؤسسة لكن اختال

ر دي كمعيباالعناصر المكونة للتغيرات المحاسبية و عدم تماثلها،هذا ما يفرض استخدام األساس النق

 المالية .التقارير و القوائم  إعدادفي  إتباعهوحيد للقياس المحاسبي الذي يتم 

 الفرع الثالث : توضيح أنظمة القياس المحاسبي الفنية 

 ( : توضيح األنظمة الفنية للقياس المحاسبي04الجدول رقم)

 الوسيلة اإلحصائية المستعملة المثال في المحاسبة النظام  الرقم

 ترقيم الحسابات مثل  اسمي  01

 ( 01األصول )

 (02الخصوم )

 ( 03اإليرادات )

 ( 04األعباء )

المنبببببوال : االعتببببببار مقيببببباس للنزعبببببة 

المركزية ،أي يمكن تحديد أي الفئات بها 

 أكبر عدد من العناصر 

ترتيبببب أصببببول الميزانيببببة  ترتيبي  02

حسبببب درجبببة سبببيولة كبببل 
أصببببل بالنسبببببة لألصببببول 

الوسببببط كمقيبببباس للنزعببببة المركزيببببة ، 

االعتبببببار أن هببببذا القيبببباس اإلحصببببائي 
د وضع كل عنصبر بالنسببة يختص بتحدي

                                                             
االستثمار، مذكرة ماجيستر ،جامعة ( روال كاسراليفة ، القياس و اإلفصاح لمحاسبي في القوائم  المالية ودورها في ترشيد قرارات  1

 43،ص2008تشرين ،كلية االقتصاد ،سورية،
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لمحاسبي انظام إلفصاح عن القوائم المالية و قياس عناصر القوائم المالية في إطار الالفصل الثاني :

 المالي

 
 ،للعناصر األخرى في المجموعة  االخرى 

يستخدم للتعبيبر عبن سبلوك  الفتري  03

التكببباليف شببببه المتغيبببرة و 

 التي تأخذ الصيغة التالية 

 ص =م س + حـ

 بحيث ص = التكاليف 
 صفر  >م

 س= النشاط 

 الوسيط الحسابي 

 االنحراف المعياري لمقياس التشتت 

تحديببد قيمببة المخببزون فببي  النسبي  04

 تاريخ معين 

يسببتخدم جميببع الوسببائل اإلحصببائية مثببل 

الوسببببببط الهندسببببببي كمقيبببببباس للنزعببببببة 

 المركزية 

 المصدر :إعداد الطالب
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لمحاسبي انظام إلفصاح عن القوائم المالية و قياس عناصر القوائم المالية في إطار الالفصل الثاني :

 المالي

 حسابي مالمطلب الثالث :مشاكل القياس ال 

جه، تضبط عملية القياس المحاسبي ،عدة حدود مما يؤدي إلى ظهور عدة مشاكل تحد من نتائ

ية ت عملوسوف نتحدث في هذا المطلب عن مفاهيم رأس المال المحافظة عليه ،وكذا قيود ومحددا

 القياس المحاسبي باإلضافة إلى التحيز الذي يتخلل عملية القياس المحاسبي 

 أس المال المحافظة عليهالفرع األول : مفاهيم ر
رأس المال هو المبالغ الذي تستند عليه المؤسسة ويمثل حصة الشركاء ورأس المال ال يجب 

المساس به إال بالقانون و ال تستطيع الزيادة أو نقصان إال بالقانون ''ويمثل رأس المال المؤسسة 

الدائنين ،لذلك تسعى  العنصر األساسي في حقوق المساهمين ،وبعد الضمانة الرئيسية لحقوق

المحاسبة إلى المحافظة على قيمة من الهبوط أو التآكل ،والقاعدة األساسية أال يتم االعتراف بالربح  

  1أو العائد على رأس المال المستثمر إال بعد استرداده أو الحافظة على قيمته

 على ن للمحافظةويتغير تعريف رأس المال وفقا الختالف مدلوله ،حيث هناك مفهومان أساسيا

 رأسا لمال هما 

 المحافظة على رأس المال المالي  -1
صافي ية الويحدث عندما تتجاوز القيم ) النقدية ( لصافي أصول المؤسسة في نهاية السنة المال

 االصول في بدايتها بعد استبعاد العمليات مع المالك .

 المحافظة على رأس المال المادي  -2

في  لمؤسسةلالمال يحدث أو يظهر عندما تفوق الطاقة اإلنتاجية المادية أي أن العائد على رأس 

،والطاقة  المالك ات معنهاية السنة المالية طاقته اإلنتاجية فببداية السنة المالية ،مع استبعاد العملي

توليد دمة لاإلنتاجية المادية في أي نقطة زمنية تساوي القيمة الجارية الصافي األصول المستخ

  الربح
ت في تغيراويرجع االختالف بين مفهومي االحتفاظ برأس المال إلى تأثيرات )مكاسب وخسائر ( ال

 أسعار األصول و الخصوم 

 الفرع الثاني : قيود ومحددات القياس المحاسبي 
هناك صعوبات ومشاكل عديدة تقف أمام القيام بعملية القياس المحاسبي تحد من فائدة  المعلومات 

تخدمين و المستفيدين منها في عملية اتخاذ القرار ،وال يمكن تجاوز هذه الصعوبات المقدمة للمس

وكل هذا يتم ضمن المحاسبة في إطار عملية القياس المحاسبي ،ومن أهم هذه المحددات نجد مايلي 

:2 

 مجال عملية القياس المحاسبي : -1
ث ألحداا،هذا اإلطار يشمل  يستلزم هذا المجال حصرا وتحديد لإلطار الذي تنصب عليه القياس

ة القابل لوماتالمعامالت المالية وقياس القيم االقتصادية بوحدة نقدية ثابتة ،وذلك لتكوين المع

زمن أو ور الللمقارنة و اإلجراء العمليات ،الحسابية بصورة موضوعية مع شريطة أن ال تتغير بمر

ت إليرادانود اأوجه االتفاق المختلفة وببتغير األوضاع  االقتصادية ،والتي يمكن التعبير عنها ب

 مدة للتوصل إلى صياغة محددات نتائج أعمال الوحدة المحاسبية عن الفترة المالية المعت

 تطبيق عملية القياس المحاسبي  -2

أن النظرة الشاملة للقياس وفق المنظور االقتصادي و المحاسبي تابعة من تحقيق هدفين أساسين 

  3ألتيأحدهما أو كالهما كا

  قياس الموارد التي تحقيق الدخل 

                                                             
 168ص  2008 2( محمد مطر ،موسى السويطي ،الممارسة المهنية في مجاالت القياس العرض و اإلفصاح ،دار وائل األردن ،ط  1
. 
ي ترشيد قرارات االستثمار، مذكرة ماجيستر ،جامعة ( روال كاسراليفة ، القياس و اإلفصاح لمحاسبي في القوائم  المالية ودورها ف 2

 43،ص2008تشرين ،كلية االقتصاد ،سورية،
 .182،ص 2002،عمان االردن ، 1( مؤيد الفضل ،عبد الناصر نور علي الدوغجي ،المشاكل المحاسبة المعاصرة ،دار الميسرة،ط 3
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لمحاسبي انظام إلفصاح عن القوائم المالية و قياس عناصر القوائم المالية في إطار الالفصل الثاني :

 المالي

م بتلك هتماإن موضوع القياس ذاته يشكل المصدر األساسي لتحقيق الدخل ،وذلك البد من زيادة اال 

بة لها لمحاسالثروة وضمان تدفقات و الحفاظ عليها ، األمر الذي يستلزم مواكبة عملية القياس ا

 وباستمرار  للوقوف على التغيرات التي يمكن أن تلحق بها 

 متاحة تأثير االستغالل للموارد ال 

ف أخر حقيق هدتمكان بعد أن تتم عملية القياس الطاقات اإلنتاجية ،التسويقية و المادية المتاحة ،باإل
 ،للعمل رشيداووهو دراسة الفرصة البديلة ،قصد توجيه تلك الموارد واستغاللها استغالال عقالنيا 

 على زيادة عوائد الدخل المتحقق 

           1القياس المحاسبي كمايليوكذلك سوف نتطرق إلى ذكر بعض قيود 

 عدم التأكد : -1

تصف يينتج عدم التأكد عن حاجة القياس المحاسبي إلجراء تقديرات تتعلق بالمستقبل الذي 

فصاح بالغموض،فالمؤسسة مستمرة لكن مبدأ الدورية الذي يقضي بتحديد النتيجة ألغراض اإل

تخصص المنطقي على أساس التوقعات المحاسبي يتطلب تبني بعض االفتراضات من أجل ال
كدة ير المؤغادير المرتبطة بالمستقبل،كما أن التعبير النقدي عن الثروة يأخذ في االعتبار بعض المق

 في المستقبل التي تختلف فيه درجة االعتماد عليها .

 الخلو من التحيز : -2

بيرا كون كيبة رغم أنه قد يعتبر تحديد درجة تحيز القياس المحاسبي أمرا صعبا في مجال المحاس

ت علومانظرا لطبيعة المحاسبة من جهة و عملية التقييم من جهة أخرى،و يعني التحيز أن الم

انب اعاة جوا بمرالناتجة عن عملية القياس المحاسبي ال تتصف بالحياد و العدالة،أي أنه تم اعتماده

 دون مراعاة جوانب أخرى .

 الحيطة و الحذر : -3
لى عالثة ثد من البدائل إلجراء عملية القياس المحاسبي و يحصرها في بديلين أو بعد هذا القي

حدوث  ي الىاألكثر،و بهذا سيتم استبعاد بديل معين حتى و لو كان مناسبا لغرض القياس،حيث يؤد

ر علها غية فيجأخطاء في القياس المحاسبي و يؤدي الى التأثير سلبا على قيمة المعلومات المحاسبي

 ة التخاذ القرارات ألنها ال تمثل الواقع االقتصادي بصدق .مالئم

 الفرع الثالث : التحيز في القياس المحاسبي 

تعتبر ظاهرة التحيز من أكبر المحددات التي يعاني منها القياس،ليس فقط في المحاسبة و  

 على أن جماعالعلوم االجتماعية على العموم و إنما يمتد حتى للعلوم الحقيقية األخرى،و رغم اإل

ما يس مفهويمة لالخاصية محل القياس في الحدث االقتصادي هي القيمة المالية،إال أن مفهوم هذه الق
 التحيز ب هذامحددا لدى المحاسبين مما يجعلهم غير متفقين تماما في قياس هذه القيمة،و يعود سب

بي في لمحاساة إلى النظام إلى عدة عوامل أهمها تدخل الشخص و ذاتيته في عملية القياس،باإلضاف

 ي ذلك،ولية فحد ذاته من قواعد القياس المستعملة،دون أن نغفل عن تأثير مستخدمي البيانات الما

له و أشكا صادرهمأثر عدم استقرار قيمة العملة و النقود،و حيث أنه سوف نقوم بتقديم عام للتحيز و 

: 

 تقديم عام للتحيز : -1

الحياد و الوصف الدقيق للمعلومات المعروضة من خالل التدخل يقصد بالتحيز انعدام  
ؤكدة الشخصي في تحديد نتائج عملية القياس عبر األحكام الجزافية و االحتماالت غير الم

 الحدوث،و يكون القياس متحيزا في الحاالت التالية :

 .لذهنية عندما يعتمد القياس على شخصية القائم بهذه العملية و في إطار تصوراته ا -

                                                             
الجوانب المتعلقة بالتقييم المحاسبي المؤتمر الدولي األول المحاسبة ( الجياللي بلوضاح ،فاتح بلواضح ،فاتح بلواضح دراسة مختلفة  1

 13ص  2012ديسمبر  04/05و المرجعة في ظل بيئة االعمال الدولية ، جامعة المسيلة الجزائر ،
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لمحاسبي انظام إلفصاح عن القوائم المالية و قياس عناصر القوائم المالية في إطار الالفصل الثاني :

 المالي

 عندما يغيب الدليل الموضوعي المتمثل في اإلثبات القابل للتحقق منه . - 

 عندما يختلف المحاسبون كثيرا على نتائج هذا القياس . -

  مصادر تحيز القياس المحاسبي : -2

 و تتمثل في أربعة مصادر أساسية :

 :  التحيز القائم بعملية القياس  -2-1
 يز القياس المحاسبي المرتبطة أسبابه بالقائم بعملية القياس،و ليسو يقصد به جميع أنواع تح 

نشوء  اسبي فيالنظرية على األقل،أن دور النظام المح بالنظام المحاسبي مما يعني و من الناحية 

ه ثل هذمثل هذا التحيز سيكون حياديا،هذا على أساس افتراض أن نظام القياس المحاسبي في م

 الحالة .

 اعد القياس المحاسبي :تحيز قو -2-2

تتلخص قواعد القياس المحاسبي في المفاهيم و المبادئ و الفروض و كل األعراف التي  

اسبة تحكم عملية القياس المحاسبي مثل فرض الوحدة المحاسبية و استمرارية المشروع ،ومح

ة ير دقيقائج غنتالتعهدات والتكلفة التاريخية فإن تحيز كل هذه العناصر  األساسية سوف يؤدي إلى 
لهم  تحقق وغير مالئمة بالنسبة للمستعملين ،وهو ما يؤدي بهم إلى اتخاذ قرارات اقتصادية ال

ألمثلة اكل و كاألهداف المنتظرة من استثمار اتهم وهذا يمثل عدم تحقيق الهدف األساسي للمحاسبة 

نكماش و االأترات التضخم على هذا النوع من التحيز تجد مجسدا في القوائم المالية المعدة في ف

 االقتصادي .

وفي مثل هذا المجال فإن استخدام القروض و المبادئ المشققة  منها في مثل هذه الظروف  

قابلة سبب مبالتي تتسم بالتضخم سوف ينتج عنه نتائج من ربح أو خسارة ال تمت بصلة إلى الواقع 

لى ف االحتمالية التي تعتمد عإيرادات حقيقة بمصاريف تاريخية ،يضاف إلى ذلك المصاري
 التقديرات الشخصية ،مثل المخصصات و الخسائر في القيمة كل عناصر األصول ،وكل ذلك

أس ريغطي عجز اإلدارة ويعطي صورة مضللة كونه يوزع أرباح وهمية هي في الحقيقة توزيع 

 س منال،وليالمال بإضافة إلى تحمل الوحدة المحاسبية للضرائب التي سوف تدفع من رأس الم

هم راراتالربح ،وفي ضوء كل ذلك تفهم مدى الضرر الذي سوف يلحق بالمستخدمين الذين يبنون ق

  التمويلية و االستثمارية و االئتمانية على هذه المعلومات . 

 التحيز المشترك : 2-3

وهو التحيز الذي يساهم في نشوئه القائم بعملية القياس وقواعد القياس المستخدمة في  

لقياس المحاسبي معا،ويحدث  ذلك مثال عندما يقوم المحاسب ،ال يتصف بالموضوعية الكاملة ا
باستخدام قاعدة هي األخرى ال تتصف بالموضوعة الكاملة ، وهكذا فتحيز القياس الناشئ عن قاعدة  

القياس المتحيزة ،تتضاعف أثاره على البيانات المحاسبية ،بفعل التحيز اإلضافي الذي سببه 

 1لمحاسب المتحيز ا

 : مصادر تحيز القياس المحاسبي03الشكل رقم 

 

 

 

 
 

 

 

                                                             
 2008، 2( محمد مطر موسى السيوطي ،الممارسات المهنية في مجاالت القياس العرض و اإلفصاح ،دار وائل ،عمان ، األردن ،ط 1

 135،ص 
 تحيز مشترك

 المصادر 

 تحفيز قواعد القياس الشخص القائم بعملية القياس
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لمحاسبي انظام إلفصاح عن القوائم المالية و قياس عناصر القوائم المالية في إطار الالفصل الثاني :

 المالي

  

 

 المصدر :إعداد الطالب

 أشكال تحيز القياس المحاسبي  -3

ي فملين تعدد أشكال تحيز القياس المحاسبي ،وفق اعتبارات عديدة تتعلق جميعها بطبيعة العا
 الميدان و التي تصيب القياس المحاسبي 

 تحيز الموضوعية  3-1

يأخذ تحيز القياس المحاسبي نشكل تحيز موضوعية )متي كان عامل الدقة هو العامل المتحكم في 

القياس المحاسبي متحيزا بوجود فرق أو خالف بين نتيجة القياس و عملية القياس ،وعليه يكون  

وينشأ هذا التحيز عن نقص في موضوعية المحاسب ،أو عن  1القيمة الفعلية للحدث محل القياس (

 نقص في موضوعية أسلوب أو قاعدة القياس أو الركنين معا ،حيث يكون تحيزا مشتركا 

 تحيز المالئمة  3-2

تياجات ة باحالمحاسبي شكل  تحيز مالئمة ) عندما ال تعني القياسات المحاسبي يتخذ تحيز القياس
 مستخدم هذه القياسات عند استخدامات في عرض معين ،ويقاس تحيز مالئمة القياس بمدى

دت ما زااالستفادة التي يحققا مستخدم البيانات المحاسبية من مخرجات عملية القياس بحث كل

 ما نقص تحيز المالئمة و العكس بالعكس استفادته من البيانات كل

 تحيز الموثوقية : 3-3

و التي هي بمثابة المحصلة النهائية لجميع أشكال التحيز التي تنشأ في عملية القياس المحاسبية عبر 

مراحلها المختلفة وفي مجاليها التاريخي و المستقبلي ،وينشأ هذا التحيز في األحوال التي يعجز فيها 

  2اسبيالنظام المح

 المطلب الرابع : قياس عناصر القوائم المالية 

 يها يتماء علوإلظهار الوضعية المالية و األداء المالي الحقيقي للمؤسسة يتطلب تحديد األسس بن

 االعتراف بكل عنصر من عناصر القوائم المالية 

 الفرع األول : قياس قائمة الميزانية 

 قياس األصول  -1

 التثبيتات العينية و المعنوية  1-1

 طبقا للقاعدة العامة لتقييم األصول العيني أو المعنوية في الحسابات كأصل  

 إذ كان من المحتمل أن تؤول منافع اقتصادية المستقبلية مرتبطة به إلى الكيان 
 تكلفة األصل من الممكن تقييمها بصورة صادقة 

قتناء يف ،االتكال تها المنسوبة إليها مباشرة وتندرج فيها مجموعتدرج التثبيتات في الحسابات ،بتكلف

لعامة ااريف ووضعها أماكنها ،الرسوم المدفوعة ، و األعباء المباشرة األخرى ، و ال تدرج المص

 و المصاريف اإلدارية ومصاريف االنطالق في النشاط 

ل تثبيت معني بعد إدراجه وفي إطار هذه المعالجة األخرى المرخص بها ،يدرج في الحسابات ك

  3األولي باعتباره أصال بتكلفته منقوصا منها مجموع االهتالكات ومجموع خسائر القيمة

 دراجهإوفي إطار هذه المعالجة األخرى المرخص بها يدرج في الحسابات كل تثبيت معني بعد  

 ا مجموعمنه ه منقوصااألولى باعتباره أصال بمبلغه المعاد تقيمه الحقيقة في تاريخ إعادة تقييم
 االهتالكات ومجموع خسائر القيمة الالحقة 

                                                             
 371،ص2007( وليد ناجي الحيالي نظرية المحاسبة ،نشورات االكاديمية العربية في الدانمارك ، 1
 53،ص 1،2009( سيد عط هللا السيد النظريات المحاسبية ،دار الراية،عمان االردن،ط 2
 . 95( سليم بن رحمون ،مرجع سبق ذكره ،ص   3
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لمحاسبي انظام إلفصاح عن القوائم المالية و قياس عناصر القوائم المالية في إطار الالفصل الثاني :

 المالي

ختالفا معنية اات التتم عمليات إعادة التقييم بانتظامية كافية حتى ال تختلف القيمة محاسبية للتثبيت 

  ،كبيرا عن القيمة التي قد تكون حددت باستعمال القيمة الحقيقة، في تاريخ اإلقفال

ؤوس ي شكل رشرة فيقية ، األصل ما عقب إعادة تقييمه فإن الزيادة تقيد مباوإذا ارتفعت القيمة الحق

 اموال خاصة تحت عنوان "فارق إعادة التقييم" 

 قياس األصول المالية غير الجارية  1-3

 القياس األولى لألصول المالية  -أ

ما في ذلك حيث تقاس عند تاريخ الدخول إلى أصول المؤسسة بالقيمة الحقيقية بمقابل معين ،ب

مصاريف الوسطاء و الرسوم غير مسترجعة ومصاريف البنك ،وتستبعد منها بعض األعباء مثل 

  1الفوائد المتوقع استالمها و المستحقة قبل اكتسابها

 القياس الالحق لألصول المالية غير الجارية  -ب

 2شكال هي يختلف هذا التقييم حسب نوع األصل المالي في هذه المرحلة حيث نميز أربعة إ

مالية صول الثل األمبالنسبة للسندات المساهمة و الحقوق المرتبطة فإنها تقييم بالقيم السوقية مثلها 

 القابلة للبيع 
 القياس المحاسبي للمخزون  1-4

 دورة ية التقيم المخزونات في العادة مرتين عند ادخالها إلى المخزون ومرة عند جردها في نها

خزون ة المتكلفة المخزون = تكلفة الحصول عليه + تكلفة تحويلية + تكاليف أخرى ناتجة عن حال

 ومكان تواجده 

 قياس المدينون و الموجودات المالية وما يعادلها  1-5

 3وتتكون من األصول األخرى التالية :

 الزبائن و الحسابات الملحقة  -أ
لبضاعة ام أو ويقيد في هذا الحساب المبالغ المستحقة على الزبائن ،مقابل الخدمات التي تؤدي له

 المباعة لهم بأجل 

 األعباء المقيدة سلفا  -ب

 ريب وهي المبالغ التي قامت المؤسسة بسدادها مقابل الحصول على خدمات في المستقبل الق

 المدينون اآلخرون  -ج

 الف الحسابين المذكورين وهي أي حسابات مدينة يخ

 االستثمارات المالية المتداولة  -د

  السوقبوهي األرصدة النقدية الزائدة ،تقوم المؤسسة باستثمارها في أوراق مالية متداولة 

 النقدية في الصندوق و البنوك  -ح

 وهي تلك األموال الجاهزة ، في مختلف أرصدة أو حسابات المؤسسة .

 الخصوم  -2

 خروج ت حالية للمؤسسة نتيجة أحداث ماضية و الذي يتوقع أن يؤدي تسويتها إلىهي التزاما

 ،منافع اقتصادية من المؤسسة 

 قياس األموال الخاصة  -1

رق بين ي الفهي عبارة عن صافي األصول المتبقية للمؤسسة بعد استبعاد التزاماتها،وبمعنى أخر ه

 األصول و 
 4الخصوم الجارية الغير الجارية 

                                                             
 55،ص2009المحاسبي المالي ،دار هومة ،الجزائر ( بلعروسي أحمد التيجاتي ،النظام  1
المتضمن تحديد قواعد التقييم و المحاسبة ومحتوى الكشوف المالية و مدونة الحسابات وقواعد  26/07/2008( القرار المؤرخ في  2

 1-123سيرها ،مرجع سبق ذكره الفقرة 
  38-37، ص  2011، 1لمحاسبي المالي دار هومة ، الجزائر ،ط ( عبد الوهاب رميدي ،على سماع ،المحاسبة المالية وفق النظام ا 3
 345،ص 2007( وليد الحيالي نظرية المحاسبة ،منشورات االكاديمية العربية في الدنمارك ، 4
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لمحاسبي انظام إلفصاح عن القوائم المالية و قياس عناصر القوائم المالية في إطار الالفصل الثاني :

 المالي

 ويشمل هذا العنصر  

 رأس المال الصادر  -أ

 ويختلف رأس المال الصادر من مؤسسة إلى أخرى )شركة األموال وأشخاص ( 

 في المؤسسات الفردية تمثل قيمة اإلسهامات التي يقدمها صاحب المؤسسة 

م ألسهمية لأما في المؤسسات الجماعية يمثل رأس المال الصادر في الشركات الخاصة القيمة االس
يمة قأو الحصص المقدمة من طرف الشركاء أما المؤسسات العمومية يمثل رأس المال الصادر 

 األسهم العينية أو النقدية 

 ي رأسويسجل في الحساب هذا أيضا تطور رأس المال المؤسسة خالل حياتها ويقيد االرتفاع ف

 المال المال بمبلغ األسهم النقدية و العينية وكذلك يسجل االنخفاض في رأس 

 ب االحتياط 

 يمكن دمج مبلغ االحتياطات في رأس المال بقرار من المساهمين  

 فارق إعادة التقييم  -ج

وضوع هي م ويدرج في هذا الحساب الفوائض القيمة إلعادة التقييم الناتج من خالل األصول التي
 إعادة التقييم حسب الشروط القانونية 

 النتيجة المالية  -د

ير غتيجة كما تدخل نتيجة السنة المالية ضمن حسابات رأس المال مع التمييز بينهما وبين الن

ة لفرديالمخصصة  في حين اتخاذ قرار بتوزيعها من طرف الهيئات المختصة أما في المؤسسات ا

 الية المو فإن النتيجة الصافية تحول إلى أموال االستغالل مباشرة عند افتتاح السنة المالية

 المرحلة من جديد   -ج

 ويسجل جزء النتيجة التي أرجات الجمعية العامة تخصيصه إلى قرار نهائي الحق 

  : الخصوم الغير جارية -2

وهي االلتزامات المستحقة على المؤسسة ناتجة للغير ويلزم الوفاء بها خالل فترة زمنية تزيد عن 

كمؤونات المخاطر و األعباء ن الضرائب المؤجلة خصوم و القروض و الديون  1السنة المالية

 المماثلة وتتضمن العناصر التالية 

 القروض ) الديون المماثلة ( و الخصوم المالية األخرى 

 ضرائب مؤجلة الخصوم 

 مؤونات المخاطر و األعباء 

 الخصوم الجارية : -3
 إطاري فبها  م التي من المنتظر تلتزم المؤسسة بالوفاءو تتمثل الخصوم التجارية في باقي الخصو

لمحاسبي المال اشهرا،و حسب النظام  12العادية أو خالل فترة زمنية ال تزيد عن  التشغيليةالدورة 

 فان الخصوم الجارية تضم ما يلي :

 الموردون و الحسابات المتعلقة بهم -أ

 المصروفات المستحقة -ب

 السحب على المكشوف -ج

 الجزء المتداول من القروض طويلة األجل-د

 الدائنون اآلخرون -ح

 الفرع الثاني : قياس قائمة حساب النتائج

 : اإليرادات -1

صول و م األتقيي إعادةهي األرباح الناتجة عن خروج األصول غير الجارية و األرباح الناتجة عن 

 متمثلة في حساب سبع المنتوجات . اإليراداتالتي تكون هذه 

                                                             
 . 105-102( لجنة م ص ز ع مرجع سبق ذكره ،ص  1
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لمحاسبي انظام إلفصاح عن القوائم المالية و قياس عناصر القوائم المالية في إطار الالفصل الثاني :

 المالي

 األعباء :  -2 

دة في في األصول و الزيا نقصان:أعباء و تمثل في على شكل  6و هي كل ما يوجد في حساب ح/

 الخصوم .

 األعباء و المنتوجات المالية : -أ

لقرض لقديرية ة التالفارق بين القيمة االسمية للمقابل و القيمة الحقيقية للعملية التي تناسب الكلف
 يراداتيدرج في الحسابات كأعباء مالية في حسابات المشتري،و كإالمتحصل عليه أو الممنوح 

 مالية في حسابات البائع .

 اإلعانات الحكومبة : -ب

بطة ت المرتفي السنة المالية أو عدة سنوات،اإلعانا كإيراداتفي حساب النتيجة  اإلعاناتتدرج 

ظهر ب و تالمتالك المحتسباألصول القابلة لالمتالك تدرج في الحسابات كمنتوجات حسب تناسب ا

 في أصول كإيرادات مؤجلة .

 العمومية بقيمتها الحقيقية . اإلعاناتتدرج الحسابات  -

خص تالتي  اإليراداتالناتجة عن عقود طويلة األجل و تدرج األعباء و  اإليراداتاألعباء و  -ج
 يراد .تعذر التسجيل ال يسجل كا إذاطويل األجل حسب وتيرة االنجاز،و  إطارعملية تمت في 

 العمليات المنجزة لحساب الغير : -د

ف ألطراتدرج العمليات التي تعالجها المؤسسة الحساب أطراف أخرى بصفتها وكيل في حسابات ا

 األجر الذي يتلقاه في حساب النتيجة . إالاألخرى،و ال يسجل الوكيل 

 دراسة تفصيلية لعناصر حساب النتيجة -3

 السنة المالية تاجإن -3-1

 و يكون وفقا للمعادلة التالية :
  

 

 : استهالك السنة المالية -3-2

 و يكون وفقا للعالقة الرياضية :

 

 

 : القيمة المضافة لالستغالل :و تكون المعادلة كالتالي -3-3

  
 : اجمالي فائض االستغالل -3-4

 

 

 : المنتجة العملياتية -3-5

 يراداتاإل إليهفائض االستغالل مضافا  إجماليو تكون وفقا للعالقة بين حيث و هي عبارة عن 

 كات والعملياتية األخرى و مطروحاتها األعباء العملياتية األخرى و كذا مخصصات االهتال

 استرجاع خسائر القيمة . إليهالمؤونات و خسائر القيمة مضافا 

 : النتيجة المالية -3-6
 و تكون وفقا للمعادلة :

 

 

 : و تكون وفقا للمعادلة : جة العادية قبل الضريبةالنتي -3-7

 

+  -إنتاج السنة المالية = المبيعات من البضائع أو المنتجات المصنعة و الخدمات المقدمة و المنتوجات الملحقة 

 اإلنتاج المخزن + اإلنتاج المثبت + إعانات االستغالل .

 السنة المالية = المشتريات المستهلكة + الخدمات الخارجية + الخدمات الخارجية األخرى .استهالك 

 استهالك السنة المالية -القيمة المضافة لالستغالل = إنتاج السنة المالية 

 المدفوعات المماثلة الضرائب والرسوم و -المستخدمينأعباء -ل= القيمة المضافة لالستغالل إجمالي فائض االستغال

 األعباء المالية -النتيجة المالية = المنتوجات المالية 

 النتيجة العادية قبل الضريبة = النتيجة العملياتية + النتيجة المالية 
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لمحاسبي انظام إلفصاح عن القوائم المالية و قياس عناصر القوائم المالية في إطار الالفصل الثاني :

 المالي

  

 : النتيجة الصافية لألنشطة العادية -3-8

 لىإ افةباإلضو التي تتمثل في النتيجة بعد طرح الضرائب الواجب دفعها عن النتائج العادية 

ى قة علالضرائب المؤجلة،الضرائب على األرباح،و يدرج في هذا العنصر قيمة الضرائب المستح

 عاتق المؤسسة .
 : و تكون وفقا للعالقة التالية : النتيجة غير العادية )االستثنائية( -3-9

 

 

 : و تكون المعادلة كالتالي : صافي نتيجة السنة المالية -3-10

 

 

 الفرع الثلث : قياس قائمة تدفقات الخزينة 

لنقدية فوعات االمد وتعرف قائمة التدفقات النقدية على أنها هي القائمة التي تبين المقبوضات النقدية 
أو  تثماريةطة اسأو أنش التشغيليةللمنشأة خالل فترة زمنية معينة يتم تصنيفها كتدفقات من األنشطة 

 أنشطة تمويلية .

 قدي .و تعتبر قائمة النفقات النقدية أداة لقياس مركزها الن

 التي ال وة فيها الرئيسي اإليرادات: هي النشاطات التي تقوم المنشأة لتوليد  التشغيليةالنشطات  -1

 يلي : ية ماتعتبر ذات الوقت نشاطات االستثمارية أو التمويلية،و بذلك تشمل النشاطات التشغيل

 النقدية المستلمة من العمالء . -

 ين .النقدية المدفوعة للموردين و الموظف -
 الفوائد المدفوعة . -

 المصروفات المختلفة المدفوعة . -

 ضريبة الدخل المدفوعة . -

 المبالغ المحصلة من المدينين . -

 الفوائد المقبوضة . -

 التوزيعات المقبوضة . -

ية هي تشغيلالمبالغ المستردة من الموردين عن مردودات مشتريات و نحوه،و تعتبر النشاطات ال -

 قا ألسسعد وفتألكثر أهمية في المنشأة،حيث تتحد نتيجة األعمال في قائمة الدخل التي النشاطات ا
فقا وتي تعد ال الاالستحقاق،بينما يعبر صافي التدفق النقدي من النشاطات التشغيلية عن نتيجة األعم

 ألساس النقدي .

يفية بر كشأة،و يعتو بذلك فيعتبر من األهمية بمكان الوقوف على النشاطات التشغيلية في المن

اشر ير مبالوصول الى صافي التدفقات النقدية هو الفارق بين األسلوب المباشر و األسلوب الغ

 قائمة التدفقات النقدية . إلعداد

ها بي تقوم ة التاألنشطة االستثمارية : و هي التدفقات النقدية الناتجة من األنشطة االستثماري -2

ت في لسندان األصول الثابتة،و كذلك االستثمار في األسهم و االمؤسسة من اقتناء و التنازل ع

 المؤسسات األخرى .
ناصر في الع (تغيرات )بالزيادة أو النقصان  إلى: هي األنشطة التي تؤدي  األنشطة التمويلية -3

اس بر قيالمكونة لألموال الخاصة )حقوق الملكية( و عناصر االلتزامات الطويلة األجل و يعت

حقوق و نبؤ بالي التفالتدفقات النقدية الناتجة عن األنشطة التمويلية في قسم منفصل من القائمة مقيدا 

دفقات ضمن التو تت ية المستقبلية من قبل مقدمي األموال للمشروعالمطالبات المتعلقة بالتدفقات النقد

 النقدية الناتجة عن األنشطة التمويلية العناصر التالية :

 العناصر غير العادية أعباء -النتيجة غير العادية االستثنائية = العناصر غير العادية إيرادات أو منتوجات 

 + النتيجة غير العادية  -صافي نتيجة السنة المالية = النتيجة الصافية لألنشطة العادية 
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لمحاسبي انظام إلفصاح عن القوائم المالية و قياس عناصر القوائم المالية في إطار الالفصل الثاني :

 المالي

 األسهم أو غيرها من أدوات حقوق الملكية . إصدارالمقبوضات النقدية الناتجة عن  - 

 . اإصدارهلمؤسسة المدفوعات النقدية للمساهمين في سبيل شراء أو استرداد أسهم سبق ل -

دوات و أية أأالقروض السندية،القروض العادية ،الرهون العقارية  إصدارالناشئة عن  اإليرادات -

 اقتراض مالية قصيرة أو طويلة األجل .

 المدفوعات النقدية لسداد المبالغ المقترضة . -
 ستأجرةمتخفيض رصيد التزامات متعلقة بأصول  إطارالنقدية المدفوعة من طرف المستأجر في  -

 التمويلي . اإليجارعن طريق عقد 

 ( :الفرع الرابع : قياس قائمة التغيرات في حقوق الملكية)قائمة تغير األموال الخاصة

لحقوق اعلى المنشأة أن تقوم بعرض قائمة التغير في  IAS1يشترط المعيار المحاسبي الدولي 

ة بداي وئم المالية،حيث تتضمن تسوية لحقوق الملكية بين آخر الفترة كعنصر منفصل في القوا

ائمة قر في لبنود المكاسب و الخسائر التي تعتبر جزء من حقوق الملكية و ال تظه إضافةالفترة،

 الدخل .

 دراسة قائمة تغير األموال الخاص  -أ
صول من أ سبية( ألي عنصرتغير الطرق المحاسبية،و تتمثل في تعديل القيمة الدفترية )المحا -

ذا هالمؤسسة أو خصومها،أو تعديل االستهالك السنوي ألصل من األصول. و ينبغي أن يدرج 

 التغيير عند تحديد صافي الربح أو الخسارة خالل الفترة التي تؤثر عليها .

ائم قواد التصحيح األخطاء الهامة،يمكن أن تكتشف خالل الفترة الحالية أخطاء وقعت خالل اعد -

طئ في أو خ المالية لفترة واحدة أو عدة فترات سابقة،و تحدث هذه األخطاء نتيجة أخطاء حسابية

ادة عندرج يتطبيق السياسة المحاسبية أو نتيجة لسوء تفسير الحقائق أو نتيجة للغش و السهو،و 

 لتصحيح عند تحديد صافي الربح أو الخسارة خالل الفترة الحالية .
 ائر المدرجة .األرباح أو الخس -

 النتيجة التي نراها في جدول حساب النتيجة . -

 كانت عينية أو نقدية . سواءالحصص الموزعة تؤثر على رأس المال  -

 زيادة و تخفيض رأس المال . -
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لمحاسبي انظام إلفصاح عن القوائم المالية و قياس عناصر القوائم المالية في إطار الالفصل الثاني :

 المالي

 خالصة الفصل : 

يعتبر اإلفصاح المحاسبي عنصرا هاما في النظام المحاسبي الجديد و مبدأ من مبادئ  

بر لمالية و يعتو اإلفصاح المحاسبي يعبر عن مصداقية و شفافية القوائم ا IASالمعايير المحاسبية 

 ضروري على المؤسسات اإلفصاح عن القوائم المالية حتى تكون ذات مصداقية .

أهمية،و تختلف هذه األهمية و لكن الهدف األساسي من وراء ذلك و  كما للقياس المحاسبي 
مالية وائم الء القهو قياس عناصر القوائم المالية بدقة دون أخطاء أو مبالغة في ذلك،أو تعقيد األدا

قاسها  خالل ألغراضها التي أنشأت من أجلها و إضافة المزيد من المصداقية و الشفافية عليها من

 محاسبيا .

يعتبر القياس المحاسبي الخطوة األولى في توفير و عرض المعلومات المحاسبية و  

 للمستخدمين الخارجيين للقوائم المالية في قياس األشياء أو األنشطة أو األحداث .

القياس عناصر القوائم المالية تحقق مزايا البد أن تكون متفادية األخطاء التوقيت و يحقق  

 ح و المالئمة .معايير التقييم أي الوضو
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 الخاتمة:

و يتعلق لمهمة في مجال المحاسبة المالية،عالجت هذه الدراسة، موضوع من المواضيع ا 
 حيث تم،مالي "في ظل النظام المحاسبي الاألمر بـ: "القياس و اإلفصاح عن عناصر القوائم المالية 

لنظام اة وفق اإلفصاح عن عناصر القوائم الماليمن خاللها طرح اإلشكالية اآلتية "هل القياس ، و 

 ة ؟"لمالياالمحاسبي المالي، يضمن مصداقيتها و شفافيتها و كذلك مصداقية و شفافية المعلومات 

تناولت الدراسة فصلين ، عالج الفصل األول اإلطار العام للنظام المحاسبي المالي و عرض  

لى ر أدت إلجزائا أن عملية اإلصالح التي ، قامت بها اقوائم المالية و من خالل هذا الفصل اتضح لن

 وقائص نوضع نظام محاسبي مالي يتوافق مع المعايير المحاسبية ، الدولية و ذلك بهدف تجاوز 

بي قصور المخطط المحاسبي الوطني من جهة، و من جهة أخرى مسايرة عملية التوحيد المحاس

و من لسابق،تكن في النظام المحاسبي ازات جديدة لم الدولي ، حيث جاء هذا النظام بخصائص و ممي
لمالية ااسبة بين هذه الخصائص التركيز على المفهوم المالي بدال من المفهوم المحاسبي و إن المح

فة إلى اإلضابهي عبارة عن معلومات يمكن قياسها بناءا على معطيات عديدة قابلة للقياس النقدي ، 

ل من خال أهمية كبيرة خاصة فيما يتعلق بقياس وضعية الخزينة و ذلكاستحداث قوائم مالية ذات 

ولي بعد الدره المن أهم المميزات التي تميزت النظام المحاسبي المالي اختيا،وقائمة تدفقات الخزينة

رق طللممارسة المحاسبية و احتوائه لي نصوص واضحة و صريحة المبادئ و قواعد التسجيل و 

ومن ،لمالية ائم االقو و األخطاء التي قد تقع خالل إعداد التأويالتذا للحد من اإلفصاح و هوالقياس ،

لنظام لوفقا  القوائم المالية و شكلها،شكل و عناصر التي تتضمنها أيضاخالل هذا الفصل اتضح لنا 
دفقات ول تجد، المحاسبي المالي، و كذلك اتضح لنا عددها و أسمائها و التي تتمثل في الميزانية

 زينة و جدول تغيرات األموال الخاصة ، وجدول حساب النتائج و المالحق الخ

و قياس عناصر القوائم  فقد توقف على اإلفصاح عن القوائم الماليةأما فصل الثاني، 

ات الجمعي عاهد ولهذا اهتمت المعند اتخاذ القرارات االقتصادية،حيث لإلفصاح أهمية  كبيرة المالية،

ا ، توافره بد منايير اإلفصاح و التأكيد على كمية و نوعية المعلومات التي الالمهنية المحاسبي بمع

لي الما بغرض تقديم قوائم مالية خالية من التشويش و التضليل، و لقد اجبر النظام المحاسبي

ها ي جاءالمؤسسات التي تقع تحت مجال تطبيقيه عرض خمسة قوائم مالية و ذلك وفق النماذج الت

ية المحور لنقطةو يعتبر القياس المحاسبي اارنة المعلومات و اتخاذ القرار ،مليتي مققصد تسهيل ، ع
ركان كامل األام متو يعتبر القياس المحاسبي كنظية من اجل إعداد قوائم المالية،في العماليات المحاسب

و  بساليأله مدخال ته التي ترتبط بموضوع القياس ، و له نظام تشغيل الخاص به و المتمثل في 

ات الل مخأدوات و طرق إجراءات القياس ، وله مخرجاته التي تتمثل في القوائم المالية ، ومن 

نظام فق الطرقنا إليه فيما يخص قياس عناصر القوائم المالية ، تبين لنا إن متطلبات القياس و

زت هذه تميا المحاسبي المالي تتوافق بدرجة كبيرة مع متطلبات المعايير المحاسبية الدولية ، كم

لدقيقة يمته اهذا العنصر بق إظهارالمتطلبات بوجود عدة بدائل تعالج قياس عنصر واحد، وذلك بهدف 

ذ بعين م تؤخ، باإلضافة إلى إدخال حاالت خاصة لقياس بعض العماليات التي تقوم بها المؤسسة و ل

ة ومهم ةمرحلة أساسيعملية القياس المحاسبي  إنبما حسب المخطط المحاسبي الوطني ،و االعتبار
كن ذلك حة أمالتي إذا تمت بالدقة أالزمة ووفقا ألسس،و قواعد محاسبية صحيفي المسار المحاسبي و

ؤسسة اقع المعن و من إنتاج معلومات مالية موثوق بها ، و تقديم القوائم المالية ذات ، مصداقية تعبر

 و تلبي احتياجات المستخدمين .

 اختيار الفرضيات: 

لفرعيبة، من خالل ما تم عرضه في سياق البحث، وقصد اإلجابة على اإلشكالية الرئيسية و األسبئلة ا

 يمكن التأكد من صحة الفرضيات كما يا لي: 

 بخصوص الفرضية األولى :  -
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التببي تببنص علببى أن اإلصببالحات المحاسبببية التببي قامببت بهببا الجزائببر كانببت نتيجببة التحببوالت 

ة وط داخليببة و خارجيببة ، فقببد تحققببت لكببون الممارسببة المحاسبببياالقتصببادية التببي فرضببتها ضببغ
لكثير االمسندة للمخطط المحاسبي الوطني تعاني قصورا في مختلف جوانبها ، و أصبحت ال تلبي 

قتصباد من احتياجات مستخدمي المعلومات ، المحاسبية و المالية خاصة في ظبل التوجبه الجديبد ال

م تبنبي عي النضبمام إلبى المنظمبة العالميبة للتجبارة ، حيبث تبالجزائري نحو اقتصاد السبوق و السب

ريب وفيق و تقتالنظام المحاسبي المالي الذي يستند إلى المعايير المحاسبية الدولية و ذلك بهدف ، 

 الممارسة المحاسبية في الجزائر مع الممارسة المحاسبية الدولية .

 بالنسبة للفرضية الثانية  أما -

لمبالي مبن إلفصاح في القوائم المالية ، حسب ما جباء ببه النظبام المحاسببي او التي تنص على أن ا

لمختلبف  شانه إعطاء قوائم المالية تحتوي علبى معلومبات ذات مصبداقية قابلبة للمقارنبة و مالئمبة

سبعى و مستخدميها ، فهي مؤكدة حيث نالحظ أن النظام المحاسببي المبالي و مبن خبالل ، مبادئبه ي

لقبوائم الفصاحات اإلضافية و التي من شانها تحسين ، مسبتوى اإلفصباح فبي ايشجع ، على تقديم ا
 م بالنسببةالماليبة إلعطباء معلومبات ماليبة ذات مصبداقية و مالئمبة التخباذ القبرارات االقتصبادية أ

لعمليبة اللفرضية األخيرة : و التي نصبت علبى أن القيباس المحاسببي لعناصبر القبوائم الماليبة هبي 

لنظببام اهببذه العناصببر قيمتهببا الحقيقيببة و ذلببك مببن خببالل البببدائل المتاحببة وفببق  األساسببية إلعطبباء

ه قية نتائجبالمحاسبي المالي اخذ ا بكل متطلبات و بدائل القياس التي من شانها أن تزيبد مبن مصبدا

 ومن أهمها تغليب الواقع االقتصادي على الشكل القانوني و مبدأ الحيطة و الحذر .

 نتائج الدراسة :

 : التالية راسة مختلف عناصر هذه الدراسة، تم التوصل إلى مجموعة من النتائج و هي في النقاطبعد د

 ىو الببذي أدى إلببى الوصببول إلببت ، و اإلصببالح نظامهببا المحاسبببي،الجزائببر قامببت بببالتغييرا -

مي و النظبام المحاسبببي المبالي مبن اجببل أن يكبون النظبام المحاسبببي الجزائبري عببالاالعتمباد ،
ل قبوائم كذلك ، أدى هذا النظام المحاسبي إلى تقليص عبدد القبوائم الماليبة و توحيبدها مبن خبال

 مالية تمتاز بالشفافية و الوضوح 

لبى و يشبجع ع يسعى النظبام المحاسببي المبالي إلبى تبوفير المتطلببات أالزمبة إلفصباح الكامبل -

ئم تقديم افصاحات إضبافية للفئبات المسبتخدمة و يعمبل تحسبين مسبتوى اإلفصباح وجبودة القبوا

 المالية .

م القببوائم الماليببة حسببب النظببام المحاسبببي المببالي، هببي ذات نظببرة ماليببة، حيببث أصبببحت تهببت -

 ملة.عباألحداث الماضية و األحداث المستقبلية للمؤسسة و ذلك من خالل طرق القياس المست

لبك ذلمبالي، و ال تتوافق البيئة االقتصادية الحالية و متطلببات لتطبيبق السبليم للنظبام الحاسببي ا -

 لوجود العديد من المعوقات االقتصادية و القانونية.

 يث جاء ببـحالنظام المحاسبي المالي اشمل من األنظمة المحاسبية التي تبنتها الجزائر من قبل  -

 مال ككل.معايير و خاص بـ إدارة اإلع

طبيبق ضعف آليات المحاسبية ، و عدم مواكبة التطور المحاسبي في الجزائر أدى إلبى تبأخر ت -

 . 2010و طبق في  2007النظام المحاسبي المالي على ارض الواقع حيث جاء في 

سيير صعوبة تأقلم المؤسسة الجزائرية من خالل النظام المحاسبي المالي بسبب ضعف جهاز ت -

 ناحية توفر الكفاءة و الخبرة أالزمة.المؤسسة من 

ن اجببل النظببام المحاسبببي المببالي جبباء بطببرق قانونيببة و منظمببة فببي إعببداد القببوائم الماليببة و مبب -

 تسهيل، دراستها من طرف المستخدمين القوائم المالية.

 االقتراحات: 

 لية : ات التاو استنادا على النتائج التي تم التوصل إليها من خالل هذه الدراسة نقترح التوصي
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ل يجب على الدولبة الجزائريبة و مؤسسبتها العمبل علبى تكبوين الكفباءات و اإلطبارات مبن اجب -

 لم .تطبيق النظام المحاسبي و المالي و كذلك من اجل مواكبة التطور االقتصادي في العا

م العلبو تطور جديبد فبييجب توفير األرضية المناسبة الستقبال النظام المحاسبي المالي أو أي  -

 .االقتصادية

تعمال العمببل علببى تببوفير البيئببة االقتصببادية و الماليببة و القانونيببة لغببرض المسبباعدة علببى اسبب -

 لتي بينهاالطرق الحديثة للقياس للوصول إلى القيمة العادلة من اجل تحسين جودة المعلومات ا

 النظام المحاسبي المالي .

حليبا و فاءة و ثقافة محاسبية جدية ميجب توفر محاسبين و مستثمرين و متخذين القرار على ك -

 عالميا

ين ن خببالل المناقشبة بببالعمبل علبى حببل المحاسببية الحاصببلة فبي واقببع الممارسبة المحاسبببية مب -

 الجهات  المسئولة .المحاسبين و

ية يجب تطور بورصة الجزائر و جعلها سوق مالي نشط و تفعيل دورهبا فبي الحيباة االقتصباد -

 و السوق الموازي من اجل القضاء على االحتكار 

غ ير اإلباليجب أن يأخذ النظام المحاسبي المالي تجديده و تحديثه بما يتوافق و مستجدات معاي -

 . IAS /IFRSالمالي 

ت و يجب أن ترتبط المؤسسات االقتصادية و غيبر االقتصبادية مبع مراكبز التكبوين و الجامعبا -

علميببة و مهنيببة تسببتوفي  المعاهببد و ذلببك مببن اجببل الحصببول علببى خببرجين ذوي كفبباءة عاليببة

 شروط العمل.

 أفاق البحث :
وات و القياس المحاسبي و هذا بعد مرور عبدة سبن اإلفصاحتناولت هذه الدراسة موضوع دراسة 

اح علبى تطبيبق النظببام المحاسببي المبالي فببي المؤسسبات الجزائريببة وفبي هبذا الصببدد يمكبن اقتببر

 مواضيع ذات صلة بموضوع اإلفصاح و القياس المحاسبي مثل : 

 أهمية القياس و اإلفصاح في اتخاذ شكل معين لتسيير مالية المؤسسة. -

 اس و اإلفصاح المحاسبي على تحسين مالية المؤسسة.مرد ودية القي -

 مدى تأثير طرق القياس المحاسبي الجديد على قيمة المؤسسة. -
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 الملخص

هدفت هذه الدراسة إلى تسليط الضوء على اإلصالح المحاسبي في الجزائر و تباين طرق  
ي النظام المحاسبي المالي،و القياس و متطلبات اإلفصاح المحاسبي لعناصر القوائم المالية في ظل تبن

ذلك من خالل إبراز أهمية عمليتي القياس،و اإلفصاح و تبيان مدى إسهامهما في إعطاء صورة 

واضحة حول أداء و وضعية المؤسسة من خالل تقديم معلومات مالية ذات مصداقية و معبرة عن 

 واقع المؤسسة .

ليلي في دراستنا و الذي يتناسب مع لتحقيق هذه األهداف تم استعمال المنهج الوصفي التح 

لنظام عام لطبيعة الدراسة،و قد تم تقسيم الدراسة الى فصلين،حيث يعالج الفصل األول اإلطار ال

قياس  مالية وئم الالمحاسبي المالي و عرض القوائم المالية،أما الفصل الثاني فعالج اإلفصاح عن القوا

 عناصر القوائم المالية .
ها أن ن بينمت الدراسة إلى مجموعة من النتائج المتعلقة بالقياس و اإلفصاح،و و في األخير توصل

ي ح و التإلفصالالنظام المحاسبي المالي جاء بعدة بدائل لقياس عناصر القوائم المالية و بمتطلبات 

الحظ بية نمن شأنها إعطاء معلومات مالية ذات مصداقية،و لكن و من خالل واقع الممارسة المحاس

ية المال وجود بيئة اقتصادية لتطبيق كل هذه البدائل و المتطلبات و هو ما يجعل القوائمعدم 

 للمؤسسات االقتصادية الجزائرية تتميز بالقصور في مصداقية المعلومات المالية .

 .  لماليةاالنظام المحاسبي المالي)ن،م،م( ، القياس ،اإلفصاح ،القوائم  الكلمات المفتاحية :

Summary 
This study aimed to shed light on the accounting reform in Algeria and the 

difference in measurement methods and accounting disclosure requirements 

for the elements of the financial statements in light of the adoption of the 

financial accounting system, by highlighting the importance of the 

measurement and disclosure processes and showing the extent of their 

contribution in giving a clear picture about the performance And the status 

of the institution by providing credible financial information that reflects the 

reality of the institution. 
To achieve these goals, a descriptive and analytical approach was used in 

our study, which is consistent with the nature of the study, and the study 

was divided into two chapters, where the first chapter deals with the general 

framework of the financial accounting system and the presentation of the 

financial statements, and the second chapter deals with the disclosure of the 

financial statements and the measurement of elements Financial Statements  .  

Finally, the study reached a set of results related to measurement and 

disclosure, among which is that the financial accounting system came with 
several alternatives to measure the elements of the financial statements and 

with requirements for disclosure that would give credible financial 

information, but through the reality of accounting practice we note The lack 

of an economic environment for the application of all these alternatives and 

requirements, which is what makes the financial statements of Algerian 

economic institutions characterized by shortcomings in the reliability of 

financial information. 
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، يتضمن انشاء المجلس الوطني  1996سبتمبر  25المؤرخ في  96/318المرسوم التنفيذي رقم 

 للمحاسبة ، المادتين الثانية الثالثة 

ابن بن بلغيت أهمية إصالح النظام المحاسبي للمؤسسات في ظل أعمال التوحيد الدلي ، بالتطبيق 

على حالة الجزائر ،أطروحة مقدمة لنيل شهادة الدكتوراه في العلوم االقتصادية جامعة الجزائر 

   172، ص  2004
ئر ، مجلة في الجزا IFRS/IASالنظام المحاسبي الموحد كتوش عاشور ، متطلبات تطبيق 

 .293-292،ص 2009، جامعة الشلف ،العدد السادس  إفريقيااقتصاديات شمال 

، بدون IAS/IFRSبن ربيع حنيفة ، الواضح في المحاسبة المالية وفق المعايير المحاسبية الدولية 

 .23-22ص  2010، 1دار نشر الجزائر ، ج

 محاضرات مقياس المعلومات المالية ومراقبة التسيير ، جامعة مستغانم 

طارق حماد عبد العال ، التقارير المالية أسس اإلعداد و العرض و التحليل الدار الجامعية ،مصر 

 35،ص 2002،

 .481،ص  2010،  2عبد الستار الكبيسي ، الشامل في المحاسبة ،دار وائل ،عمان األردن ط
الدهراوي ، المحاسبة المتوسطة وفقا للمعايير المحاسبية المالية المكتب الجامعي الحديث كما الدين 

  13،ص 2009مصر ،

، المتضمن النظام المحاسبي المالي ، المواد   2007نوفمبر  25المؤرخ في  07/11القانون رقم 

  29-26من 
ة الدولية اعداد التقارير حسين يوسف القاضي سمير معذي اليشاني ، موسوعة المعايير المحاسبي

  21،ص  2012،  1، ج األردنالمالية الدولية ،دار الثقافة ، عمان 
طارق حماد عبد العال، التقارير المالية أسس اإلعداد و العرض و التحليل ، الدار الجامعية مصر ، 

 .124،ص  2002

،منشورات كليك والمعاير الدولية SCF ة المالية وفقببن ربيع حنيفة الواضح في المحاس

  425،ص1،2013،ط 2،جالجزائر

 297ص  2،2006رضوان حلة حنان ، النموذج المحاسبي المعاصر دار وائل ،عمان االردن ، ط 

. 

( دار إثراء ،عمان األردن ،ط IAS/IFRSخالد جمال الجعارات ، معايير التقارير المالية الدولية )

 114- 113، ص 1،2008
ات ،معايير المحاسبة و اإلبالغ المالي،دار وائل عمان األردن ، محمد أبو نصار ،جمعة حميد

 31،ص 3،2009ط

المتضمن تحديد قواعد التقييم و المحاسبة ومحتوى الكشوف  26/07/2008الفرار المؤرخ في 

 8ص  1،  121المالية ومدونة الحسابات وقواعد سيرها المادة رقم 

ية ،ديوان المطبوعات الجامعية المحاسبية الدولشعيب شنوف المحاسبة المالية وفقا للمعاير 

 78الجزائر ، ص،

مؤيد راضي خنفر ،غسان فالح المطارنة ،تحليل القوائم المالية ،دار الميسرة للنشر ،عمان 

 46،ص 2011، 3،طاألردن
 .6،ص1،2001المحاسبة ،مكتبة الملك فهد ، الرياض السعودية ، ج أسسوابل علي الوابل ،

( دار إثراء ،عمان األردن ،ط IAS/IFRSارات ، معايير التقارير المالية الدولية )خالد جمال الجع

 120، ص1،2008

محمد أحمد يوسف عوض العادلي المحاسبة المالية المجلد الثاني المنشورات ذات السالسل للطباعة 

 448،ص1986والنشر والتوزيع الكويت ،
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 0102حاسبة الدولية ، الصفحات الزرقاء الجزائر ،( محمد بوتن ، المحاسبة المالية و معايير الم 1

 ،97  

سبق  ،مرجع التصوري إلعداد وعرض القوائم المالية اإلطارمجلس المعايير المحاسبية الدولية ، 

 . 100ذكره ،الفقرة 

مة لنيل كرة مقدة ،مذفريد زعرات ،معالجة القوائم المالية وأثار التضخم وفقا للمعايير المحلية الدولي
  102ماجيسترغ منشورة ،جامعة سعد دحلب بالبليدة الجزائر ،مرجع سبق ذكره ،ص

ايير ه المع،مبدأ التكلفة التاريخية بين االنتقاد و التأييد في ظل توج وآخرونرشيد بوكساني 

كز لي المري الماحول النظام المحاسب األولمحاسبية الدولية نحو القيمة العادلة الملتقى الدولي ال

  10،ص  2010جانفي  18-17الجامعي بالوادي ،

رات د قراروال كاسراليفة ، القياس و اإلفصاح لمحاسبي في القوائم  المالية ودورها في ترشي

 43،ص2008لية االقتصاد ،سورية،االستثمار، مذكرة ماجيستر ،جامعة تشرين ،ك

ئل ار وامحمد مطر ،موسى السويطي ،الممارسة المهنية في مجاالت القياس العرض و اإلفصاح ،د

 . 168ص  2008 2األردن ،ط 
 1رة،طمؤيد الفضل ،عبد الناصر نور علي الدوغجي ،المشاكل المحاسبة المعاصرة ،دار الميس

 .182،ص 2002،عمان االردن ،

 لمحاسبياقييم لوضاح ،فاتح بلواضح ،فاتح بلواضح دراسة مختلفة الجوانب المتعلقة بالتالجياللي ب

ر الجزائ لمسيلةالدولية ، جامعة ا األعمالالمؤتمر الدولي األول المحاسبة و المرجعة في ظل بيئة 

 13ص  2012ديسمبر  04/05،

دار محمد مطر موسى السيوطي ،الممارسات المهنية في مجاالت القياس العرض و اإلفصاح ، 

 135،ص  2008، 2وائل ،عمان ، األردن ،ط
 371،ص2007العربية في الدانمارك ، األكاديميةوليد ناجي الحيالي نظرية المحاسبة ،نشورات 

 53،ص 1،2009الردن،طسيد عط هللا السيد النظريات المحاسبية ،دار الراية،عمان ا

 55،ص2009بلعروسي أحمد التيجاتي ،النظام المحاسبي المالي ،دار هومة ،الجزائر 

كشوف المتضمن تحديد قواعد التقييم و المحاسبة ومحتوى ال 26/07/2008القرار المؤرخ في 

 1-123المالية و مدونة الحسابات وقواعد سيرها ،مرجع سبق ذكره الفقرة 

 ومة ،ه،على سماع ،المحاسبة المالية وفق النظام المحاسبي المالي دار  عبد الوهاب رميدي

  38-37، ص  2011، 1الجزائر ،ط 

 345،ص 2007العربية في الدنمارك ، األكاديميةوليد الحيالي نظرية المحاسبة ،منشورات 
 . 105-102لجنة م ص ز ع مرجع سبق ذكره ،ص 
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 : قائمة الميزانية 01الملحق رقم 

 مؤونات-اهتالكات  N إجمالي مالحظة  األصول 

N 

 صافي 

N 

 صافي 

 N-1 

 الغير الجارية  األصول

 فارق الشراء

 التثبيتات المعنوية 

 التثبيتات العينية 

  األراضي

 المباني 

  األخرىالتثبيتات العينية 

 التثبيتات الممنوح امتيازها

 األصول الجاري انجازها 

 األصول المالية 

 السندات الموضوعة  موضع المعادلة 

المساهمات األخرى و الحسابات الدائنة الملحقة 

  بها 

 السندات األخرى المثبتة 

لية األخر الغير الجارية القروض و األصول الما

 الضرائب 

     

      مجموع األصول الغير الجارية 

 األصول الجاري

 المخزونات و المنتجات قيد التنفيذ 

 الحسابات الدائنة و االستخدامات المماثلة 

 الزبائن 

 المدينون اآلخرون

 الضرائب وما شابهها 

 األصول المالية األخرى 

 الموجودات وما شابهها

األصول الموظفة و األصول المالية الجارية 

 األخرى 

 الخزينة   

     

      مجموع األصول الجارية 

      المجموع العام لألصول 
 
 
 
 
 
 
 
 

 N N-1 مالحظة  الخصوم 

 الخاصة  األموالرؤوس 

 رأس المال الصادر 

 رأس المال غير المطلوب 
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العالوات و االحتياطات )االحتياطات 

 المدمجة(

 التقييم  إعادةفارق 

 فارق المعادلة 

 النتيجة الصافية 

 ترحيل من جديد 

    1مجموع 

 الخصوم الغير الجارية 

 القروض و الديون المالية 

 الضرائب المؤجلة على الخصوم 

 الغير الجارية  األخرىالديون 

المؤونات و المنتوجات المدرجة في 

 الحسابات سلفا 

   

    الخصوم الغير الجارية مجموع 

 الخصوم الجارية 

 الموردون و الحسابات الملحقة 

 الضرائب

 الديون األخرى الغير الجارية 

 خزينة الخصوم 

   

    الخصوم الجارية مجموع 

    المجموع العام للخصوم 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 قائمة حساب النتائج حسب الطبيعة  02الملحق رقم 

 N N-1 مالحظة  البيان 

 المبيعات و النواتج الملحقة 

 الخدمات المقدمة 

تغيرات المخزونات و المنتجات المصنعة و 

 المنتجات قيد التصنيع 

 اإلنتاج المثبت 

 إعانات االستغالل 

   

    ( 1السنة المالية ) إنتاج
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 المشتريات المستهلكة 

  األخرى اتاالستهالكالخدمات الخارجية و 

   

    ( 2استهالك السنة المالية )

    3(=2-1القيمة المضافة لالستغالل )

 أعباء المستخدمين 

 و الرسوم الضرائب 

   

    ( 4إجمالي فائض لالستغالل  )

 النواتج العملياتي األخرى 

 األعباء العملياتية األخرى 

مخصصات لإلهتالك و المؤونات وخسارة 

 القيمة 

 االسترجاع عن خسائر القيمة و المؤونات 

   

    (5النتيجة العملياتية )

 النواتج المالي 

 األعباء المالية 

   

    (6النتيجة المالية )

    ( 7( = )6+5النتيجة العادية قبل الضرائب )

 الضرائب الواجب دفعها في النتائج العادية 

 الضرائب المؤجلة )تغيرات( عن النتائج العادية 

 مجموع منتجات األنشطة العادية 

 مجموع األعباء  األنشطة العادية

   

    ( 8النتيجة الصافية لألنشطة العادية )

 العناصر الغير العادية )نواتج( يجب تبيانها 

 العناصر الغير العادية )أعباء ( يجب تبيانها 

   

    ( 9النتيجة الغير العادية )

    ( 10صافي نتيجة السنة المالية )

 

 

 حسب الوظائف  -: قائمة حسابات النتائج 03الملحق رقم 

 N N-1 مالحظة  البيان 

  األعمالرقم 

 كلفة المبيعات 

   

     اإلجماليهامش الربح 

 منتجات أخرى عملياتية 

 التكاليف التجارية 

  اإلدارية األعباء

 أعباء عملياتية أخرى 

   

    النتيجة العملياتية 

حسب الطبيعة  األعباءتقديم تفاصيل 

تخدمين المخصصات س)مصاريف الم

 هتالك ( لإل

 منتجات مالية 

 أعباء مالية 
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     الضريبيةالنتيجة العادية قبل 

الضرائب المؤجلة )تغيرات( عن 

 النتائج العادية 

   

    النتيجة الصافية لألنشطة العادية 

 األعباء الغير العادية

  المنتوجات الغير العادية

   

    النتيجة الصافية للسنة المالية 

حصة الشركات الموضوعة موضع 

 المعادلة في النتائج الصافية 

 ( 1النتيجة الصافية للمجموع المدمج)

 ( 1منها حصة ذوي القلية )

 ( 1حصة المجمع )

   

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 الطريقة المباشرة  -: قائمة تدفقات الخزينة  04الملحق رقم 

 N N-1 مالحظة  البيان 

 تدفقات أموال الخزينة المتأتية من األنشطة العملياتية 

التحصيالت المقبوضة من عند الزبائن المبالغ المدفوعة 

للموردين و المستخدمين ل=الفوائد و المصاريف المالية 

 األخرى المدفوعة 

 الضرائب عن النتائج المدفوعة 

   

    تدفقات أموال الخزينة قبل بالعناصر الغير العادية

    تدفقات أموال الخزينة المرتبطة بالعناصر الغير العادية 

صافي تدفقات أموال الخزينة المتأتية من األنشطة العملياتية 

 )أ( 

   

 تدفقات أموال الخزينة المتأتية من األنشطة االستثمار

 المسحوبات عن اقتناء تثبيتات عينية أو معنوية 

 التحصيالت عن عمليات التنازل عن تثبيتات عينية أو معنوية 

 المسحوبات عن اقتناء تثبيتات مالية 

 التحصيالت عن عمليات التنازل عن تثبيتات مالية 

 القوائم التي تم تحصيلها عن التوظيفات المالية 

 الحصص و األقساط المقبوضة من النتائج المستلمة 

   

    صافي تدفقات أموال المتأتية من أنشطة االستثمار )ب( 

 تدفقات أموال المتأتية من أنشطة التمويل 

 التحصيالت  الناتجة عن إصدار األسهم 
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 حصص األرباح وغيرها من التوزيعات التي تم القيام بها 

 الحصص المتأتية من القروض 

 تسديدات القروض أو الديون األخرى المماثلة 

التمويل  الخزينة المتأتية من األنشطةصافي تدفقات أموال 

 )ج( 

   

    تأثيرات تغيرات الصرف على النقديات وما يعادلها 

    تغيرات الخزينة للفترة )أ+ب+ج( 

 أموال الخزينة ومعادلتها عند افتتاح السنة المالية 

 أموال الخزينة ومعادلتها عند إقفال السنة المالية 

   

    تغيرا أموال الخزينة خالل الفترة 
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 الطريقة الغير المباشرة  -قائمة تدفقات الخزينة  05الملحق 

 N N-1 مالحظة  البيان 

 تدفقات أموال الخزينة المتأتية من األنشطة العملياتية 

 صافي نتيجة السنة المالية 

 تصحيحات من اجل 

 االهتالكات و االرصدة  

 تغير الضرائب المؤجلة 

 تغير المخزونات 

 تغير الزبائن و الحسابات الدائنة االخرى 

 تغير الموردين و الديون االخرى 

 نقص أو زيادة قيمة التنازل الصافية من الضرائب 

   

    تدفقات أ الخزينة الناتجة عن النشاط )أ(

 تدفقات أموال الخزينة المتأتية من األنشطة االستثمار

 المسحوبات عن اقتناء تثبيتات

 التحصيالت التنازل عن تثبيتات

 تاثير تغيرات محيط اإلدماج 

   

    تدفقات أموال المتأتية من أنشطة االستثمار

 المتأتية من أنشطة التمويل  الخزينة تدفقات أموال

الحصص المدفوعة للمساهمين زيادة رأس المال 

 النقدي 

 إصدار القروض

 تسديد القروض  

   

    التمويل الخزينة المتأتية من األنشطةتدفقات أموال  

    تغير  أموال الخزينة للفترة )أ+ب+ج( 

 أموال الخزينة عند افتتاح السنة المالية 

 أموال الخزينة عند إقفال السنة المالية 

 ( 1تأثيرات تغيرات سعر العمالت األجنبية )

   

    تغيرا أموال الخزينة خالل الفترة 
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 قائمة تغيرات األموال الخاصة  06الملحق 

رأسمال  مالحظة  

 الشركة 

عالوات 

 اإلصدار 

فارق 

 التقييم 

فارق 

إعادة 

 التقييم 

االحتياطات 

 و النتيجة 

       N-2ديسمبر  31الرصيد في 

 تغير الطريقة المحاسبية 

 تصحيح األخطاء الهامة 

 إعادة تقييم األصول 

اإلرباح أو الخسائر غير المدرجة 

 في الحسابات النتائج 

 الحصص المدفوعة 

العالوات المدفوعة للمسيرين 

tantième    

 العالوات المدفوعة للعمال 

 زيادة رأس المال 

 صافي نتيجة السنة المالية 

      

       N-1ديسمبر  31الرصيد في 

 تغير الطريقة المحاسبية  

 تصحيح األخطاء الهامة 

 إعادة تقييم األصول 

اإلرباح أو الخسائر غير المدرجة 

 في الحسابات النتائج 

 الحصص المدفوعة 

العالوات المدفوعة للمسيرين 

tantième    

 العالوات المدفوعة للعمال 

 زيادة رأس المال 

 صافي نتيجة السنة المالية

      

       Nديسمبر  31الرصيد في 
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 المالحق  07الملحق 
 تطور األصول المعنوية و العينية و المالية غير الجارية -1

القيمة  مالحظة  العناصر 

 اإلجمالية 

زيادة في 

األصول حالل 

 الفترة 

نقصان في 

األصول خالل 

 الفترة 

القيمة اإلجمالية 

 نهاية الفترة 

      األصول المعنوية  

      األصول العينية 

األصول المالية األخرى  

 غير الجارية 

     

      Nديسمبر  31الرصيد في 

 االهتالكات : -2

االهتالك  مالحظة  العناصر 

المتراكم بداية 

 الفترة  

اهتالكات 

 الفترة 

اهتالك 

األصول  

 الخارجية 

االهتالك 

المتراكم نهاية 

 الفترة  

      األصول المعنوية  

      األصول العينية 

      مساهمات 

األصول المالية األخرى  

 غير الجارية 

     

 تطور المؤونات : -3

المؤونات   مالحظة  البيان 

المتراكمة 

01/01/N 

زيادة 

مؤونات 

 الفترة 

انخفاض 

مؤونات 

 الفترة  

المؤونات  

 المتراكمة

31/12N/ 

مؤونات الخصوم غير 

  الجارية 

     

مؤونات المعاشات و 

  الوجبات المماثلة 

     

      مؤونات الضرائب 

       مؤونات المنازعات 

      المجموع 

مؤونات المعاشات و 

 الوجبات المماثلة 

     

مرتبطة مؤونات أخرى 

 بالمستخدمين 

     

      مؤونات الضرائب 

      المجموع 
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 جدول خسائر القيمة في التثبيتات و األصول األخرى الغير الجارية  -4

خسائر القيمة  مالحظة  العناصر 

المجمعة  بداية السنة 

 المالية 

زيادة السنة 

 المالية  

انخفاضات 

 السنة المالية  

القيمة اإلجمالية 

عند إقفال السنة 

 المالية   

      شهرة المحل 

      األصول المعنوية  

      األصول العينية 

      مساهمات 

األصول المالية األخرى غير  

 الجارية 

     

 جدول المساهمات )فروع وحدات (  -5

الفروع و 

الكيانات 

 المشاركة 

رؤوس  مالحظات 

األموال 

 الخاصة 

ومنها 

رأس 

 المال 

قسط 

رأس 

المال 

 المختارة

نتيجة 

السنة 

 المالية 

القروض 

و 

التسبيقات 

 المنوحة 

الحصص 

 المقبوضة 

القيمة 

المحاسبية 

للسندات 

 المختارة 

 الفرو 

 الكيان أ

 الكيان ب 

الكيانات 

 المشاركة 

 الكيان أ 

 الكيان ب

        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 السنة المالية إقفالوضعية الحقوق و الديون عند  -6

المدة عام على  مالحظة  العناصر 

    األكثر

 5أكثر من عام و

   األكثرسنوات على 

 المجموع    سنوات   5من  األكثر

       الحقوق  

       القروض
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      الزبائن 

      الضرائب 

      مدينون أخرون 

      المجموع 

      الديون 

      القروض المالية 

      ديون أخري 

      الموردون 

      (TAP+ TRG)الضرائب 

 +CNAS) آخروندائنون 

MIP) 

     

      المجموع
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