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              ءإهــــــــــــــــــــدا                    

                        

 هذه فضل اهلل علينا أهذي ثمرة جهدي لوال الحمد هلل الذي وفقنا لهذا ولم نكن لنصل إليه

 كل  الذي شملنيحياتي زوجي وشريك  وإلى  إلى الوالدين الكريمين أطال اهلل في عمرهما

آية وسام وأسماء : إلى أحب األشخاص على قلبي أخواتي  و الحب واالهتمام مصطـفى

.                  ختي مريموزوجها بن لخضر محمد العربي  وخاصة الكتكوتة الصغيرة ابنة أ  

.      سهام و حليمة,وأخواتي سارة وإهداء خاص إلى زميالتي    

تدقيق محاسبي و مراقبة التسييرتخصص  مالية و المحاسبةطلبة العلوم الوإلى كل   

1024/1025دفعة     

 السيدة يعقوب سمية



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

, 

 

 تشكر
 

والتي   جامعة مستغانم، يسرنا بعد كل هذا الجهد والعمل المتواصل أن نقدم تشكراتنا السامية والجليلة إلى
 كما نشكر. كانت القاعدة األساسية والقمة األعلى في الهرم العلمي الذي احتوانا طيلة فترة التدريس

 بن شني السيد جميع أساتذتنا األفاضل كل باسمه وأخص بالذكر األستاذ المشرفالسيد بلحسين ميلود و 
ادتنا جيهات القيمة التي أفالتو و ميدان في ال بلغونا العلم والمعرفةاللذين لجنة المناقشة   ةأستاذكل و  يوسف

 .ويسرت لنا إتمام هذا العمل

 .رحو المهديبالمدير و خاصة  عمال مؤسسة البناء برحو المهديكما نشكر كل 

 ..وإلى كل من ساهم من قريب أو بعيد  ولو بكلمة في إنجازه



 

 

 

 
 

 عامة  مقدمة
  

 
 



 المقدمة العامة
 

 أ
 

 :مقدمة
 

 عايريوامل (IFRS)املالية  التقارير بإعداد املتعلقة املعايري اجلزائر تبين يف متثلت اليت األخرية اإلصالحات تعترب
 تصب اليت اإلصالحات أهم بني من  ( SCF)  املايل احملاسيب النظام تطبيق خالل من  ( IAS)  الدولية احملاسبية

 االقتصادية املؤسسة على الضروري من جعلت اجلديدة اإلصالحات هذه اجلديد، االقتصادي التوجه إطار يف
 فعالية خالل من ذلك و تام تناسق يف تعمل أنظمة عدة من هذه تتكون حيث، هتامتطلبا وفق معها التكييف

 املسريين تزويد و جهة من عنها الناجتة املالية املعلومات من اهلائل الكم على السيطرة و األنشطة و العمليات كافة
 . املسريين طرف من املسطرة األهداف حتقيقهبدف  املالئمة القرارات الختاذ دقيقة مبعلومات

 جودة إىل تتعدى بل وحسب عليها احلصول سهولة يف تكمن ال املالية للمعلومات املستخدمني انشغاالت إن
 . املوثوقية و املالئمة ومها أساسيتني خاصيتني على توفرها خالل من وذلك عليها، حيصلون اليت املعلومات تلك

 من االنتقال  خالل من احملاسيب النظام يف اإلصالح منهج انتهجت اليت البلدان بني من اجلزائر تعترب حيث
 من جمموعة حتقيق بغية وهذا  ( SCF)  املايل احملاسيب النظام تطبيق إىل  ( PCN)  احملاسيب الوطين املخطط

 األحكام توفري خالل من وذلك عالية جودة وذات مميزة مالية معلومات إنتاج من النظام متكني أمهها من األهداف
 . املمارسات وضبط

 : التايل النحو على هي اليت و للدراسة األساسية اإلشكالية بصياغة قمنا تقدم ما على بناء و
 

  :اإلشكالية .ب
 ؟ةاملناسب القرارات واختاذ لمؤسسةل املايل األداء تقييم يف املالية املعلومات جودة تساهم مدى أي إىل
 : التالية الفرعية األسئلة إىل اإلشكالية جتزئة ارتأينا املوضوع جوانب ملختلف التطرق لنا يتسىن لكي و

 املالية؟ املعلومات جودة و املعلومات نظم ، املالية للمعلومات النظرية األسسهي ما 1 -
 للمؤسسة؟ املايل الوضع عن اإلفصاح يف املالية للقوائم املعلومايت احملتوى جودة و كفاءة مدى ما 2 -
 املسريين؟ طرف من القرارات اختاذ عملية يف املالية القوائم يف الواردة املالية املعلومات استخدام تأثري دىم  ما 3 -
 ؟البناء برحو املهدي ملؤسسة املالية الوضعية عرض يفهتا جود و املالية املعلومات استعمال واقع وه  ما 4 -

 
 
 



 المقدمة العامة
 

ب  
 

  :الفرضيات .ت   
 تشغيل طريق عن وتنتج املالية القوائم من فتستمد املناسبة، القرارات اختاذ أساس املالية املعلومات جودة تعترب 1 -

 .املعلومات نظام ضمن البيانات
 األداء تقييم يف تساعد مايل بشكل عنها معرب املؤسسة عن اقتصادية معلومات على املالية القوائم يو حتت 2 -
 .معينة لفرتة للمؤسسة املايل

 االعتماد و املالية وضعيتها معرفة املؤسسة تستطيع خالهلا من اليت املعطيات أهم من املالية علوماتامل دتع 3 -
 .هتاقرارا ترشيد يف عليها

 
  :الدراسة أهداف و أهمية .ث

 الصائبة القرارات اختاذ و وجهة من للمؤسسة املايل األداء تقييم يف اهتجود و املالية املعلومات أمهية من انطالقا
 الداخلي احمليط من عليها يتحصل اليت املالية املعلومات بتوظيف القرارات متخذ يقوم أخرى، جهة من اهباملتعلقة 

 .وإستمرارها املؤسسة بقاء على حتافظ اليت القرارات بناء يف األوىل بالدرجة للمؤسسة
 :يلي ما نذكر ملعاجلتها الدراسة هذه دفهتاليت  النقاط أهم بني من و
  للمؤسسة الداخلية املالية املعلوماتالتعرف على جودة . 
 للمؤسسة املايل األداء تقييم يف املالية القوائم يف الواردة املعلومات استخدام أمهية برازإ . 
 املتعلقة القرارات اختاذ من متكنهم مبعلومات املؤسسة يف املسريين إمداد يف دورها و املالية القوائم أمهية برازإ 

 .هبا
 من القرارات اختاذ و للمؤسسة املايل األداء تقييم يف املالية املعلومات توظيف كيفية على اإلطالع حماولة 

 .جزائرية مؤسسة دراسة حالة خالل
 

  :الموضوع إختيار أسباب .ج
 : يلي ما املوضوع هلذا اختياري أسباب أهم من

 :  ذاته باملوضوع تتعلق هي و  :موضوعية أسباب
 مبختلف املناسبة القرارات عليه تبىن اليت األساس اعتبارها و املؤسسة داخل املالية املعلومات جودة مهيةأ 

 .اأنواعه



 المقدمة العامة
 

ت  
 

 استمرار و تطور يف املسامهة القرارات صنع يف ألمهيتها املالية بالقوائم املؤسسات طرف من املتزايد الهتماما 
 .املؤسسة

 اجلامعية للمكتبة املوضوع يف جديد مرجع إضافة حماولة. 
 

 :يلي فيما تلخيصها فيمكن  :ذاتية أسباب
 يف الرغبة كذلك و ،(تدقيق حماسيب و مراقبة التسيري) فيه أدرس الذي التخصص حبكم اختياري جاء 

 .جملالا يف أكثر التخصص         
 املعلومات اكتسبتها اليت اجلديدة املفاهيم مع خاصة املوضوع بأمهية شعورنا. 
 املختلفة املراجع خالل من اخلاصة املعلومات بعض إىل الوصول قدرة و املوضوع هذا يف البحث مكانية إ . 
 

  :ةالدراس منهج .ح
 يف الوصفي هجنامل على دراستنا يف نعتمد تالفرضيا صحة إثبات و املطروحة اإلشكالية على اإلجابة بفرض 

 املعلومات تلك تفسري يف التحليلي املنهج على االعتماد مع البحثجملال  اخلاصة املعلومات و املفاهيم عرض
 املنهج على االعتماد سنحاول التطبيقي اجلانب يف أما النظري، اجلانب يف هذا منها النتائج استخالص و وحتليلها
 الدراسة نتائج إسقاط و الواقع أرض على معينة حلالة املفصل و املعمق البحث بغرض احلال بدراسة اخلاص
 .اعليه النظرية

  
  :على هذه دراستنا يف إعتمدنا  :البحث أدوات .خ

 (.لتدقيق احملاسيب و مراقبة التسيريا كتب) البحث جمال يف املتخصصة الكتب 
 اجلامعية والرسائل األطروحات . 
 امللتقيات و التقارير.  
 اإلنرتنيت واقعم . 

                                                                                     : السابقة الدراسات .د
                  مبوضوع صلة هباأقر  بني من و هذا حبثنا إثراء أجل من السابقة األطروحات و املذكرات ببعض إستعنا

 



 المقدمة العامة
 

ث  
 

 : يلي ما نذكر حبثنا
 مذكرة عن عبارة ،- إقتصادية مؤسسة حالة دراسة – "القرارات إختاذ يف أثرها و احملاسبية املعلومات خصائص"

 علوم و اإلقتصادية العلوم ،كليةجملهليا علي حممد ناصر : الطالب إعداد من احملاسبة يف (منشورة غري) ماجستري
 الواجب اخلصائص ماهي حول البحث إشكالية تتمحور حيث ،9002 سنة باتنة، خلضر حاج جامعة التسيري،

 القرارات؟ الختاذ املالئمة احملاسبية املعلومات يف توفرها
 جاء و النوعية، خصائصها و احملاسبية املعلومات بعنوان األول صلفال : فصول ثالثة إىل الدراسة قسمت حيث

 امليدانية الدراسة : الثالث الفصل أخريا و ت،القرارا اختاذ عملية يف فعاليتها و املالية التقارير بعنوان الثاين الفصل
 . الدراسة فرضيات اختبارات و لتحليل

 ،- العقاري التسيري و الرتقية ديوان حالة دراسة _" اإلقتصادية العمومية املؤسسة لتقييم كأداة املايل التحليل"
 اإلقتصادية العلوم حليمةكلية بومعزة : الباحثة إعداد من التسيري علوم يف(منشورة غري) ماجستري مذكرة عن عبارة

 . األداء لتقييم املايل التحليل دور حول البحث إشكالية تتمحور حيث ،9009ة سن اجلزائر جامعة التسيري علوم و
 املؤسسة لواقع مدخل بعنوان األول الفصل :فصول ثالث به النظري اجلانب : قسمني إىل الدراسة قسمت حيث

 داخل األداء لتقييم كأداة املايل التحليل بعنوان الثالث الفصل أخريا و ألداءا تقييم بعنوان الثاين أما ،االقتصادية
 خالهلا من يستطيع أداة املايل التحليل أن الدراسة إليه توصلت ما أهم من و العقاري، التسيري و الرتقية ديوان
 لتحسني الالزمة القرارات الختاذ الدراسة تستوجب اليت النقاط إىل االنتباه و املتبعة املالية السياسة تشخيص املقيم

 . للمؤسسة املالية الوضعية
 
  :الدراسة حدود .ذ
 يف بالرتكيز قمنا اخلارجية، و منها الداخلية املالية املعلومات مصادر لتعدد نظرا  :للدراسة الموضوعي بعدلا

                                   املسامهة املالية املعلومات رمصاد أهم باعتبارهاهتا جود و املالية للمعلومات الداخلية املصادر على دراستنا
 .هبا املتعلقة القرارات اختاذ و للمؤسسة املايل األداء تقييم يف

 ملؤسسة املايل األداء  تقييم يف املعلومات جودة تأثري دراسة على يقتصر التطبيقي اجلانب  :للدراسة الزمني البعد
 . 2012- 2010هبا خالل الفرتة املتعلقة القرارات إختاذ و البناء برحو املهدي

 
 



 المقدمة العامة
 

ج  
 

  :الدراسة هيكل .ر
 بتقسيم قمنا الفرضيات صحة إلثبات و الفرعية األسئلة على و الرئيسية اإلشكالية عن اإلجابة أجل من

 : كالتايل هي و فصول ثالثة إىل الدراسة
 يف فحاولنا ،مباحث ثالثة ضمنه وجاءت ،" املالية للمعلومات املفاهيمي اإلطار " عنوان حتت : األول الفصل

 من املعومات نظم مفهوم حتديد فسنحاول األول املبحث خالل من املالية املعلومات مفهوم حتديد الفصل هذا
البيانات يم اخلاصة باملعلومات و على املفاه التعرف الثاين املبحث أما املعومات نظم ماهية إىل التطرق خالل

 املبحث يف أخريا و مفهوم املعلومات املالية و املصادر الداخلية هلا يف املؤسسةحتديد الفرق بينهما مث حتديد و 
 مث املالية املعومات جودة قياس و مفهوم إىل التطرق خالل من املالية املعلومات جودة إىل سنتطرق الثالث
 املعومات جلودة األساسية احملددات أخريا و املالية املعلومة يف اجلودة لتحقيق املهمة األبعاد بعض إىل التعرف

 املبحث يف فسنتطرق " القرارات اختاذ عمليةو  تقييم األداء املايل حول عموميات " بعنوان الثاين الفصل اما ،املالية
 يف البيانات عرض و عناصرها تصنيف و العامة امليزانية شكل خالل من املالية للقوائم املعلومايت احملتوى إىل األول
 تقييم عملية ماهية إىل بالتطرق ذلك و املايل األداء تقييم مفهوم بتحديد فسنقوم الثاين املبحث أما ،الدخل قائمة
 سنتطرق الثالث املبحث يف أخريا و للمؤسسة املايل األداء تقييم يف املستعملة املالية املؤشرات سندرس مث األداء

 .القرارات املالية اختاذإىل دور املعلومات املالية يف 
 هذا قسمنا و " القرارات إختاذ و املايل األداء تقييم يف املالية املعلومات جودة دراسة " بعنوان الثالث الفصل أما

 لنتطرق مث ،البناء بن رحو املهدي مؤسسة حول عام تقدمي إىل األول املبحث فخصصنا مباحث ثالثة إىل الفصل
 تطبيقية دراسة خالل من البناء ملؤسسة املايل األداء تقييم و املالية للقوائم املعومايت احملتوى إىل الثاين الفصل يف

 إختاذ أساليب إستخدام مدى سنتناول الثالث املبحث يف أخريا و ،احتليله و املالية املؤشرات بعض بتطبيق وهذا
 املايل اإلبالغ و املؤسسة قيادة لوحة دراسة مها هامني لعنصرين التطرق خالل منالبناء  مؤسسة يف القرارات

 . للمؤسسة
 
  :البحث صعوبات.ز
 التأخر يف ساهم مما األكرب اجلزء أخذت اليت و لدراسةبا اخلاصة البيانات على احلصول يف األوىل بالدرجة متثلت  
الصعوبات اليت تلقيتها يف ميدان الرتبص من جهة تقدمي املعلومات  إىل باإلضافة ،التطبيقية الدراسة إجناز يف

 . بأمهيتها مقارنة جدا قصرية تعترب العمل هذا لتقدمي احملددة الفرتة احلديثة، و
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 : تمهيد
 خبلق هلا تسمحة، منتظم بصفة أنشطتها و بوظائفها القيام إىل تصل حىت معقدة إجراءات عدة املؤسسة تتبع  

 املسريين على فأصبح، األخري هذا يعرفها اليت السريعة التطورات ظل يف خاصة عليها، احملافظة و السوق يف مكانة
 على كبرية أمهية املالية وماتلللمع و هتا،مستويا مبختلف اإلدارية مهامهم أداء يف لتساعدهم معلومات مجع

 اليت القرارات باختاذ يتعلق ما كل يف املؤسسة داخل املسريين ختدم فهي للمؤسسة، اخلارجي و الداخلي املستوى
 باملؤسسة عالقة هلا اليت اجلهات متد فهي اخلارجي املستوى على أما للمؤسسة، املايل املركز على مباشر تأثري اهل

 . أمواهلم إلستثمار للمؤسسة املالية الوضعية على للتعرف الالزمة باملعلومات كاملستثمرين
 على السيطرة هلا يكفل نظام إتباع إىل األخرية ذههب  أدى املؤسسة يف تداوهلا يتم اليت للمعلومات الكبري احلجم إن

 املستويات ملختلف املطلوبة املعلومات بتوفري يسمح ما وهذا، نشرا و معاجلتا ،ختزينا املعلومات من احلجم ذلك
 . املؤسسة مصاحل حيقق مبا سليمة أسس على مهامها إدارة تستطيع حىت اإلدارية

 : التالية العناصر خالل من الفصل هذا يف إليه سنتطرق ما هذا و
 املعلومات نظم فهومم. 
 املالية املعلومات فهومم.  
 املالية املعلومات جودة مفهوم . 
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 . المعلومات نظم مفهوم :األول المبحث
 خيص ما كل يليه و األول املطلب يف للنظام تعريف من بداية املعلومات نظم إىل املبحث هذا يف سنتطرق

 .املتبقية املطالب املالية و جودهتا يف املعلومات
 

 .النظم ماهية  :األول المطلب
 :النظام ريفتع - 1 
 قبول طريق عن ما هدف لتحقيق البعض بعضها مع تتفاعل اليت املرتبطة األجزاء من جمموعة عن عبارة هو و 

 . (1) بيئتها مع تفاعل حالة يف تكون األجزاء هذه أن كما منظم، حتويل خالل من خمرجات إنتاج و مدخالت
 للعمل بينها فيما املتفاعلة ...(، آالت أفراد،) املعنوية و املادية العناصر من جمموعة:" أنه على عرف كما
 .( 2)" تخمرجا إىل الواردة العناصر جمموعة حتويل خالل من هدف حتقيق على

 :عن عبارة النظام فإن أخرى بعبارة و
 .املكونات و األجزاء من عديد على النظام حيتوي أن جيب حيث : عناصر مجموعة -
 .بالتوافق تتسم النظام أجزاء كل بني منطقية عالقة هناك تكون نأ جيب حيث : متكاملة عناصر -
 .معني هدف لتحقيق مشرتك غرض ذاتأهنا  - 

 فيما تتفاعل اليت املعنوية و املادية العناصر من جمموعة": أنه على النظام نعرف أن ميكن سبق ما خالل من
 ".هبا  احمليطة الظروف ظل يف األهداف من جمموعة أو معني هدف لتحقيق بينها

  :النظام مكونات  -2

 : هي و النظام يضمها اليت العناصر حتديد ميكن السابقة التعاريف خالل من
 : المدخالت 1.2-

 هذه تكون قد و للنظام، النهائي اهلدف حيددها املدخالت هذه و  النظام لتشغيل الدافعة القوة عن عبارة هي و
 ".به احمليطة البيئة من النظام عليه حيصل ئيش أي أو معلومات مال، رأس عمالة، ،أولية مواد يف ممثلة املدخالت

 

 

 

 .11، ص 1991، األردن ،والتوزيع و للنشر املناهج دار احملاسبية، املعلومات رحو،نظم إبراهيم ،غازي برهان نور حممد( 1)
 .10 ص ،2002 مصر، اجلامعية، الدار املعلومات، نظم تدقيق و مراجعة لطفي، أمحد السيد أمني(   2)
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 : التشغيل 2-2 
 يف اإلنتاج عوامل مثل النظام داخل التشغيل و ،تخمرجا اىل املدخالت حتويل بواسطتها يتم اليت العملية هيو 

 نظام يف البيانات حتويل يتم و ائية،هن منتجات إىل األولية املواد حتويل عملية عنه ينتج نشاط صورة يف املؤسسة
 .اخل...حساب، تلخيص، تسجيل، من املختلفة التشغيل بطرق معلومات إىل املعلومات

 : المخرجات 3.2-
 هذه تكون قد و أخرى، أنظمة إىل أو احمليطة البيئة إىل يذهب الذي و للنظام النهائي الناتج عن عبارة يوه
 القرارات اختاذ يف املعلومات هذه فتستعمل ،املستخدمني خلدمة وسيط أو ائيهن منتج صورة يف املخرجات 

 .آخر معلومات لنظام كبيانات تستخدم أو اإلدارية
  
  :النظم أنواع-3 

 النظم أنواع من واحد ضمن ليكون نظام أي تصنيف ميكن حيث للنظم رئيسية أنواع أربعة بني النظم نظرية متيز
 :(1) التالية األربعة

  :المفتوح النظام-1.3 
 رئيسي بشكل مفتوح نظام وجود يعترب و فيها، يؤثر و اهب يتأثر و احمليطة، البيئة مع يتفاعل الذي النظام هو و

 ليعطي االستمرار على ليقوى بيئته من املدخالت لبعض حيتاج فهو بيئته، بني و بينه املتبادلة العالقات على
 هذا يستقبل إذ االجتماعية النظم النوع هذا على األمثلة من و ،هبا يقوم اليت للعمليات كنتيجة بيئته إىل نتائجه
 . البيئة هذه إىل معاجلتها بعد يعيدها مث به احمليطة البيئة من مدخالته النوع
  :المغلق النظام- 2.3

 به، احمليطة البيئة أنظمة و النظام بني خارجية روابط أي توجد ال و به احمليطة البيئة عن متاما املعزول النظام هو و
  تشغيله، إجراءات و النظام على التأثري عدمية تكون بالنظام احمليطة اخلارجية البيئة فإن ذلك على عالوة و
 .واقعية منها أكثر نظرية حالة املغلق النظام يعترب و
  :نسبيا المغلقة النظم-3.3 

  النوع هلذا تتوفر كما ا،فيه للتحكم قابلة و معروفة و حمددة بطريقة به احمليطة البيئة مع يتفاعل الذي النظام هو
  

 .23 ص ،ذكر سابقا مرجع ( 1)
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 هذا مثل مع البيئة تفاعل ناتج يعترب و تشغيلية، إجراءات على البيئة متغريات تأثري يف التحكم إمكانية خاصية
  للنظام، خمرجات مبثابة إعتباره ميكن احمليطة البيئة على النظام تأثري ناتج أن كما ،للنظام مدخالت مبثابة النظام

 . سلفا معينة حدود إال اخلارجية بالبيئة تتأثر ال حبيث تصميمها يتم حيث الصناعية و الزراعية األنظمة أمثلته و
 
  :العكسية بالتغدية التحكم نظم-4.3 

 صورة يف النظام إىل خمرجاته من بعض إعادة متت إذا العكسية التغدية نظم جمموعة من واحد النظام يعترب
 ،النظام أهداف حتقيق يف للمسامهة العكسية التغدية هذه تتحقق حبيث النظام تصميم وميكن له، مدخالت

 .الطائرات يف التلقائية القيادة نظم األنظمة من النوع هذا على األمثلة من و 
 
 

 .المعلومات نظم أنواع خصائص، ف،تعري  :الثاني المطلب
 . املؤسسة يف املعلومات نظام طبيعة عرض إىل اآلن ننتقل عامة، بصفة للنظام بعرض قمنا أن بعد

  :المعلومات نظم عريفت - 1 
 و البيانات جيمع الذي اإلتصال وسائل و املستندات و اإلجراءات و املعدات و األفراد من نظام على عبارة  

 الرقابة و احملاسبة يف و التخطيط، يف إلستخدامها البيانات عرض و إسرتجاع ، ختزين ،تشكيل بعمليات يقوم
 . (1)  اإلدارية العمليات من غريها و
 حتويلها و البيانات جتميع مبهمة تقوم بينها، فيما املرتبطة العناصر جمموعة عن عبارة املعلومات نظم منه و

 خمتلف يف باملؤسسة اخلاصة القرارات متخذي تساعد حمددة، قواعد و إجراءات حسب جمموعات إىل
 .النشاطات

 

 

 

 

 

 . 51 ص ، 2001 مصر، ، التوزيع و للنشر اجلامعة ،دار اإلدارية و احملاسبية املعلومات نظم ،إقتصاديات مبارك املنعم عبد الدين صالح  (1)
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  :المعلومات نظم خصائص- 2
 : التالية العناصر يف املعلومات نظم خصائص تلخيص ميكن و

  :إتصال شبكة- 1.2
 تدفق من ميكن هو و املؤسسة، يف أشخاص عدة إىل معلومات يقدم ألنه إتصال شبكة املعلومات نظام ميثل 

 . املؤسسة خارج أو داخل ذلك كان سواء املستخدمني كافة إىل املعلومات
  :تخزينها و البيانات تحويل وسيلة- 2.2
 النظام خمرجات عن تعرب معلومات إىل خام بيانات عن عبارة هي اليت و املدخالت بتحويل املعلومات نظام يقوم

 : هي و أساسية مراحل ثالثة خالل من ذلك و
 . املدخالت مرحلة -
 . التشغيل مرحلة -
 . املخرجات مرحلة -
 .ومراقبتها البيانات إدارة ،البيانات تشغيل البيانات، جتميع وظائف :مثل السابقة باملراحل مرتبطة وظائف هناك و

  :المعلومات إستخراج و البيانات إدخال- 3.2
 خالل من املعلومات استخراج يتم بينما املدخالت مرحلة خالل التشغيل عمليات إلجراء البيانات إدخال يتم

 .(1)هنائي كمنتج معلومات إىل حتويلها يتم اليت األولية املواد متثل البيانات فإن بالتايل و ت،املخرجا مرحلة 
  :المعلومات مستخدمي- 4.2
 يف املوظفني عن عبارة هم و داخلني، مستخدمني طرف من الستخدامها النظام بواسطة املعلومات استخراج يتم

 ،املوردين ،الدائنني مثل املؤسسة بعمليات املهتمة األطراف فهم اخلارجيني املستخدمني أما املؤسسة،
 . إخل...املستهلكني،

  :األهداف- 5.2
 : هي و رئيسية أهداف ثالثة له مؤسسة بأي معلومات نظام أي

 تالقرارا إختاذ لعملية املساعدة باملعلومات التزويد. 
 
 .17  ص، 1991 ،مصر ،التوزيع و للنشر اجلامعية الدار احملاسبية، املعلومات نظم يف معاصر مدخل الظهراوي، الدين كمال (1)
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 الروتيين اليومي للعمل املساعدة باملعلومات زويدتال . 
 املنافسني ملسايرة العامة باملعلومات التزويد .  
 : الموارد 6.2-

 ،معدات بيانات، هناأ على املوارد هذه تبويب وميكن وظائفه، إمتام أجل من موارد إىل املعلومات نظام حيتاج  
 .إخل... ،أفراد

 هو و البشرية املوارد بإستخدام يعمل الذي املعلومات نظام إىل مواردها حسب املعلومات نظم ربط يتم عموما و
 . آيل معلومات نظام أنه على يعرف املعدات استخدام على يركز الذي املعلومات نظام أما، يدوي نظام

 
  :المؤسسة في المعلومات نظم أنواع- 3 

 املختلفة الوظائف و النشاطات حسب تصنيفها ميكن اليت فرعية أنظمة جمموعة من يتكون نظام املؤسسة تعترب
 : هناك و

  :اإلنتاج معلومات نظام- 1.3
 تتمثل خمرجات إىل األولية املواد عن عبارة هي و املدخالت من جمموعة بتحويل املؤسسة تقوم اإلنتاج وظيفة يف
 .هبذه اخلطة للقيام الالزمة اخلطة بوضع اإلنتاج إدارة فتقوم ،النهائية املنتجات يف
  :التسويق معلومات نظام-2.3 

 الوضع على للتعرف السوق يف املبيعات ختطيط و الطلبيات تقدمي و املعلومات معاجلة و بتخزين النظام هذا يقوم
 .للمنتجات الرتويج و املستهلكني أذواق و رغبات دراسة و  للمؤسسة التنافسي

  :المشتريات معلومات نظام-3.3
 املواد من شراؤها الواجب األصناف لتحديد إنتاج خطة باستخدام فيقوم اإلنتاج، بنظام مباشرة النظام هذا يرتبط
  النظام هذا كذلك حيتفظ و شراؤها، الواجب الكمية و الشراء وقت حتديد وكذلكهتا مواصفا و األولية

 .(1)هنا يقدمو  اليت األصناف و باملوردين املتعلقة بالبيانات  
 
 
 
  .18 ص ،ذكر سابقامرجع  (1)
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  :األفراد معلومات نظام-4.3

 باستخدام املتعلقة التنفيذية الوظائف تنظيم و ختطيط لعملية لالزمةا البيانات معاجلة و بتخزين النظام هذا يقوم
 .املؤسسة يف البشري العنصر تطوير و

  :التمويل و المحاسبة معلومات نظام- 5.3
 نظام يقوم كما،املؤسسة خصوم و بأصول املتعلقة املالية البيانات معاجلة و بتسجيل احملاسيب املعلومات نظام يقوم

 ،أهدافها إلجناز الضرورية باألموال املؤسسة بإمداد املتعلقة القرارات اختاذ يف املسريين مبساعدة التمويل معلومات
  املؤسسة التزامات لتسديد املمكنة الشروط بأفضل و املناسبة بالطريقة الالزمة األموال على احلصول بالتايل و
 . فعال بشكل مواردها إلستخدام السعي و
 
 

 .المعلومات لنظم األساسية الوظائف  :الثالث المطلب
 ملتخذي املفيدة املعلومات توصيل و مجع و إنتاج وهو املعلومات لنظم األساسي اهلدف إىل أشرنا أن سبق

 املعلومات نظم وظائف دراسة من البد لذلك املعلومات لنظم الرئيسية املدخالت هي البيانات أن و القرارات،
 خالل من معلومات إىل البيانات حتويل عملية تتم و املعلومات، بتوصيل تنتهي و البيانات بتجميع تبدأ واليت

 . البيانات تشغيل مصطلح عليها يطلق اخلطوات من سلسلة
 : هي و رئيسية وظائف مخسة إىل الوظائف هذه تقسيم ميكن ذلك خالل من و

 . البيانات جتميع -
  (.املعلومات إنتاج) البيانات زينخت -
 . البيانات إدارة -
 . البيانات أمن و بةارق -
 . املعلومات توصيل و ميعجت -
 
 
 
 . 17 ص ،ذكر سابقا مرجع حسن، علي حسن أمحد الفيومي، حممد(1)
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  :البيانات تجميع-1 
 البيانات جتمع مث للنظام، مدخالت ستعترب اليت البيانات بتحديد فتبدأ ، املرحلة هذه يف تتم خطوات عدة هناك

 . للتشغيل إعدادها و للنظام إدخاهلا و املختلفة مصادرها من
 األنشطة هنا تأيت التجميع، عملية عن املسؤولني األشخاص حتديد و املطلوبة، البيانات حجم و نوعية حتديد بعد

 : هي و البيانات جتميع لوظيفة التنفيذية
  :التسجيل و الحصر-  1.1
 تستعمل أن ميكن حىت تسجيلها مث النظام إىل العمليات باألحداث اخلاصة البيانات جلب يف النشاط هذا يتمثل

 الشراء، أوامر املكتوبة، املستندات مثل ملموس مادي شكل يف البيانات هذه تسجيل ميكن و التشغيل، عملية يف
 .إلكرتونيا تسجيلها ميكن كما غريها، و البيع فواتري

 : ترميزلا 2.1 -
 هذه معرفة به ميكن ترميز نظام إستخدام يتم حيث التشغيل، ألغراض مالئمة أكثر شكل يف البيانات إعداد هو

 .إخل...حروف، بإستخدام الرتميز يكون ما عادة و البيانات،
 : تدقيقلا 3.1 -
 احلصر عملية أن من بالتأكد ذلك و صحتها، و إكتماهلا من للتأكد البيانات فحص عملية النشاط هذا يتضمن

 . صحيحة بطريقة متت قد التسجيل و
 : التحويل 4.1 -

 مثل أخرى، إىل وسيلة من البيانات حتويل عملية تتم حيث البيانات جتميع وظيفة يف األخري النشاط هو و
 .اخل ...،اسطوانات أو شرائط إىل املكتوبة البيع فواتري بيانات حتويل يتم ذلك

  :البيانات شغيلت-2 
 تشغيل نشاط ويعترب القرار، ملتخذ فورية بطريقة و متاما مفيدة تكون أن ميكن املسجلة املشاهدات إن

 يقصد منه و ، (1) لإلستخدام قابلة معلومات إىل اخلام البيانات حتول ، إهنااملعلومات نظام قلب هو البيانات
 :هي و العمليات من جمموعة خالل من املستخدم تفيد معلومات إىل حتويلها و معاجلتها البيانات تشغيل بعلمية

 
 
 .58 ص ،ذكر سابقا مرجع مبارك، املنعم عبد الدين صالح (1)
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 : التصنيف 1.2-
 على التكاليف عناصر تصنيف فمثال األنشطة، حسب جمموعات أو فئات شكل يف البيانات بتجميع ذلك و

 نظام باستعمال التصنيف عملية تتم ما عادة و إخل،... البيع، تكاليف و صناعية، تكاليف إىل وظيفي أساس
 . سابقا إليه املشار الرتميز

 : الترتيب 2.2 -
 باستخدام مثال ت،البيانا هذه بني شائعة لصفة طبقا معينة صورة يف البيانات وضع يف العملية هذه تتمثل
 .أحرف أو أرقام

 : مقارنةال 3.2 -
 حقائق اكتشاف أو معينة نتائج الستخالص البيانات من أكثر أو نوعني مبقارنة نقوم أن هنا املقارنة بعملية نقصد

 .القرارات اختاذ يف استخدامها ميكن معىن هلا
 : تلخيصلا 4.2 -
 صورة يف معينة اجتاهات أو أساسية نقاط من التأكد بغرض التفصيلية البيانات تركيز و جتميع بالتلخيص يقصد
 . البيانات من هائل كم ضمن احلساسة اهلامة البيانات انتقاء أو نتائج أو جماميع
 : التقرير 5.2-
 ملتخذي منها اإلستفادة ميكن معلومات عن عبارة أصبحت اليت و السابقة العمليات نتائج تقدمي به يقصد

 مستخدميها إىل املعلومات هذه تصل أن جيب احلال بطبيعة و املناسبة، الوسيلة و املضمون و بالشكل القرارات
 اجلهود كل أصبحت إال و مفيدة، تكون لكي املعلومات حتملها اليت اخلصائص بكل و املناسب الوقت يف

 . جدوى دون السابقة العمليات يف املبدولة
  :البيانات دارةإ - 3
 التخزين و بالتنظيم اخلاصة األنشطة البيانات بإدارة نقصد و املعلومات، نظم وظائف من الثالثة الوظيفة هي و

 .اإلسرتجاع و والتحديث
 : التخزين 1.3 -

 بطريقة البيانات ختزين عملية تتم حىت لإلنسان، بالنسبة الذاكرة مقام املعلومات نظم يف التخزين نشاط يقوم
 . إليها احلاجة عند اسرتجاعها يسهل حيث مدروسة و منظمة
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 : التحديث 2.3-
 التحديث يؤدي و حديثا، املتخذة القرارات و العمليات و األحداث لتعكس املخزنة البيانات تعديل يف يتمثل و

 . ( 1) للمؤسسة احلايل الوضع بيانات عكس إىل
 : اإلسترجاع 3.3-

 إسرتجاع و التشغيل ألغراض املخزنة البيانات إسرتجاع به يقصد حيث التخزين لنشاط العكسي النشاط هو و
 جملمعة فورا البيانات تشغيل الصعب من أنه حيث املعلومات نظم أنشطة من أساسي نشاط هو و النتائج 

 إمكانية مث البيانات هذه حفظ و لتشغيل إمكانية وجود من البد لذلك واحد، وقت يف عليها احلصول
 . هلا احلاجة وقت يف إسرتجاعها

  :المعلومات أمن و الرقابة -4
 : مها أساسيتني وظيفتني من املعلومات أمن و الرقابة وظيفة تتكون

  :العكسية التغذية- 1.4
  تصميمه عند يفرتض كما وظائفه بأداء النظام يقوم فقد النظام، عمل من املستفيدين فعل ردة قياس عملية هي

 املستخدمني يقوم عندئذ املستخدمني، حاجات مع تتالءم ال قد يقدمها اليت املعلومات بعض تكون أن ويكن
 تعمل العكسية التغذية فإن منه و العكسية، التغذية عليها يطلق الطلبات هذه و النظام يف تغريات إحداث بطلب
 . النظام هذا يف عيوب هناك كانت إذا األهداف تصحيح و النظام أداء تقييم على

 : الرقابة 2.4-
 املستخدمني هبا قام اليت لإلجراءات وفقا يعمل النظام كان إذا ما لتحديد العكسية التغدية معلومات تقيم هي و

 إنتاج أجل من أخرى تصحيحية إجراءات اختاذ من بد ال املرجوة باخلصائص املعلومات تتوفر مل فإذا ال، أم بطلبها
 .املطلوبة باجلودة معلومات

  :المعلومات توصيل و تجميع- 5 
  هلم املصرح و املعنيني األشخاص إىل النظام طرف من املنتجة املعلومات إيصال و نقل اىل الوظيفة هذه دفهت

 : مها أساسيتني خطوتني يف هذا يكون و املعلومات لنظام النهائية الوظيفة هي و املعلومات، هذه على باحلصول
 . التشغيل عملية من الناجتة معلومات على حتتوي اليت و التقارير إنتاج -
 
 .21 ص ،ذكر سابقا مرجع الظهراوي، الدين كمال  (1)
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 . املستخدمني إىل املنتجة التقارير نقل -
 : يلي فيما الوظيفة هذه أنشطة تلخيص ميكن إمجاال و

 دون مستخدميها إىل فورا بإرساهلا متهيدا اجلارية التشغيل عملية من الناجتة املعلومات جتميع أي : التجميع 1.5-
 . ختزينها إىل احلاجة
 للمعلومات املستخدم حاجة حسب ذلك و سابقا ختزينها مت اليت البيانات إرجاع أي : اإلسترجاع 2.5-

 . معاجلتها املراد واملشكلة
 نقل ذلك مثل و النهائي للمستخدم إيصاهلا أجل من آخر إىل موقع من املعلومات نقل أي : النقل 3.5-

 . املؤسسة فروع بني املعلومات
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 .مفهوم المعلومات المالية  :المبحث الثاني  
                                                                                                                                

 عن خمتلف مفهوم كل الواقع يف بينما املفهوم، نفس على للداللة املعلومات و البيانات لفض البعض يستخدم
 الثاين املطلب يف مث البيانات ملاهية األول املطلب يف سنتطرق حيث ، املبحث هذا يف سنوضحه ما وهذا ،راآلخ
ة ماهي إىل سنتطرق الثالث املطلب يف أخريا و املعلومات و البيانات بني الفرق نوضح و املعلومات ماهية إىل

 . املالية املعلومات
 

 .البيانات ماهية  :األول المطلب
  :البيانات تعريف-1 

 الرموز و األرقام و العبارات و اجلمل و احلروف عن عبارة:" هنا أ على فعرفت للبيانات تعاريف عدة أعطيت لقد
 خالل من تطويرها بعد إال احلايل شكلها يف منها يستفاد ال اليت و واحد مبوضوع رتبطةامل غري و نظمةامل غري

 إىل تتحول البيانات هذه فإن نظمت و بوبت و صنفت و فرزت ما إذا اليت و الشرح، و التحليل عمليات
  .( 1) معلومات

 اآلراءو  األفكار و احلقائق و األشياء متثل فهي املعلومات منها تشتق اليت اخلام املادة :"  اهنأ  على أيضا عرفت و 
 أوحاضرا  ماضيا ) معني واقع أو ظاهرة أو هدفا تصف أو أفعال و مواقف عن تعرب اليت العمليات و األحداث و
  . (2)مقارنة أو تفسري أو تعديل أي دون (مستقبال أو 
  هتا أو معرفة يف جمال معني حبيث مالحظا طريق عن املواضيع و الوقائع تسجيل " :اهنأ على أيضا عرفت و
 . (3)ة املؤسس يف األفراد بني نقلها ميكن 

مبعىن ، ذاته حد يف داللة أو معىن أي هلا ليس جمردة حقائق عن عبارة البيانات أن نستنتج املذكورة التعاريف من
  إذا أما القرارات اختاذ يف سلوكهم على يؤثر مما مستعمليها إىل شئ أي تضيف فلن حاهلا على تركت إذاأهنا 

 
 . 24 ص، 2002 عمان، التوزيع، و للنشر صفاء دار اإلدارية، املعلومات نظم الزعيب، حممد هيثم ائي،و السم فاضل إميان(1)
 .38 ص، 1991ن،عما التوزيع، و للنشر وارقال ،مؤسسة األوىل الطبعة اإلدارية، املعلومات نظم مبادئ احلسىن، سليم(2)

(3) (1) jean- pierre briffaut, systèmes d information en gestion industrielle, hermès science 
publication, paris, 2000, p 92 . 
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 معلومات ذلك بعد اعتبارها ميكن مما فائدة و داللة ذات أصبحت الشرح و التحليل عمليات خالل من عوجلت
 .أساسها على الصائبة القرارات بناء يتم و القرارات متخذي ختدم أن ميكن

 
  :البيانات خصائص-2 

 : (1) مها خباصتني تتصف أن فيجب منها للبيانات املتلقي يستفيد حىت
 إضافةهنا جيب أن تشكل فإ إليه املرسلة البيانات من اإلستفادة املتلقي يستطيع حىت  :المعرفية اإلضافة- 1.2

 إضافة هنا ال تشكل أيفإ مسبق بشكل إليه املرسلة البيانات حمتوى يعرف كان إذا أما إليه، بالنسبة معرفية
 املتلقي عند اليقني عدم حالة من بالتقليل البيانات تقوم عندما و منها، اإلستفادة ميكن ال بالتايل و معرفية،
 . معلومات إىل تتحول

 إضافة إىل البيانات أدت ما فإذا (املستفيد) للمتلقي الشخص املعيار وفق البيانات و املعلومات بني التمييز يتم
 الشخص لدى معرفية إضافة أي إىل البيانات تؤد مل إذا أما معلومات، إىل حتولت املتلقي الشخص لدى معرفة

 .البيانات إطار يف مصنفة فتبقى املتلقي
 أو معينة مبشكلة مرتبطة البيانات هذه تكون أن فيجب املعلومات إىل البيانات تتحول حىت : االرتباط 2.2-
 أو  املتخذ القرار يف تؤثر كانت إذا معلومات تعد فالبيانات املتلقي، قبل من بشأنه القرار اختاذ يتم معني حدث
 . أخرى أوقات يف معلومات إىل يتحول قد معينة حلظة يف بيانات يعترب ما لذلك تعديله أو القرار تغيري إىل تؤدي

  :البيانات أنواع-3 
 : التالية األقسام إىل البيانات تقسيم ميكن

 املتغريات و  العوامل من عدد بني معينة عالقة تربز إحصائية و رياضية بيانات هي و  :الكمية البيانات-1.3 
 . الثقة و بالدقة تتميز و 
 من ثقة و دقة أقل فهي لذا ، بأرقام حمدودة غري تقديرات أو أحكاما تتضمن وهي  :النوعية البيانات-2.3 

  .املوضوعية نقص و التحيز تتضمن سابقتها ألهنا 
  :البيانات مصادر-4 

 من البيانات هذه بتجميع يقوم الذي الشخص هو للبيانات األساسي املصدر أن عام بشكل القول ميكن
  
 .12 ص، 2002، دمشق ،التوزيع و للنشر الثقافة دار ،احملاسبية املعلومات نظم تصميم و حتليل قاسم، حممد قاز ر ال عبد (1)
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  املؤسسة خيص فيما و اإلداري جملالا يف أنه إال به، احمليط الواقع على جتاربه و مالحظته و مشاهدته خالل
 : نوعني إىل تقسيمها ميكن الواقع يف هو البيانات مصادر أن القول نستطيع

 يف والعاملني األقسام و املختلفة اإلدارات من جتمع اليت البيانات هي و  :للبيانات الداخلية المصادر- 1.4
 .والواردة الصادرة الشيكات و الشراء، أوامر و الفواتري، مثل وذلك املؤسسة، نشاط جوانب خمتلف

 املؤسسات خمتلف من و املوردين، و الزبائن من تأيت اليت البيانات هي و  :للبيانات الخارجية المصادر-2.4 
  أفعال ردود من و فيه، السائدة الطلب و العرض آلية و السوق و املعنية، املؤسسة مع العالقة ذات

 .إخل... املستهلكني
 حتليلها و تصنيفها و تبويبها ينبغي فإنه للمؤسسة خارجية أو داخلية جهات من البيانات كانت سواء و
 . منها االستفادة ميكن لكي ومعاجلتها 
  :البيانات على الحصول طرق-5 

 :( 1)نذكر الطرق هذه بني من و املستخدم احتياجات حسب تتنوع و البيانات على احلصول طرق تتعدد
 مناذجها و التقارير و وامللفات التنظيمية اخلريطة متابعة خالل من ذلك يتم  :السجالت فحص و البحث- 1.5

 املراسالت على عالوة اخلطط تنفيذ و إعداد عند سجلت اليت املشاكل و الشكاوي و اهلامة القرارات سجالت و
 .اخلاصة

 طرف من متلئ استمارة طريق عن البيانات جلمع وسيلة عن عبارة هو و  :االستبيان أسئلة استخدام-2.5 
 للكشف االستبيان يستخدم ولذلك االستمارة، ميلئ الذي فهو املوقف سيد هو األخري هذا أن جند و األفراد،

  . األفراد ميول و الرأي استطالعات و احلالية املمارسات حقائق عن
 توجد ذلك رغم ، املعلومات و البيانات على للحصول الطرق أهم من تعترب و  :الشخصية المقابلة- 3.5
 . لوجه وجه و باملقابلة عليها احلصول ميكن ال البيانات بعض

 هتم و فيمامعتقدا و آرائهم على التعرف و اجلماعة و األفراد سلوك مالحظة يف الشخصية املقابلة وسيلة تساعد
 عليها حصل اليت البيانات صحة تثبيت على كذلك تساعد و ظروفهم و األشخاص بتغري تتغري كانت إذا

  أهنا مفيدةكما الشخصية الصفات تقييم و الختبار الوسائل أفضلهنا بأ متتاز و مستقلة مصادر من الباحث
 
 .132ص ، 1990،لبنان ة،اجلامعي الدار التأمني، شركات و البنوك و املالية املنشآت يف احملاسبية املعلومات نظم الفيومي، حممد (1)
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 .جملتمعات األميةا يف البيانات جلمع الوحيدة الوسيلة هي و ، االستشارات جمال يف 
 هبا  املرتبطة األحداث مالحظة طريق عن معينة ملشكلة جزئية أجوبة على احلصول ميكن : المالحظة 4.5-

 فعالية عدم لإلدارة تبني إذا فمثال املشكلة، عن معلومات على للحصول الطريقة ذهاجملمعة هب البيانات جتهيز يتم و
 لتوفري معاجلتها ليتم بيانات توفر قد املرتبطة لألنشطة الفعلية املالحظة فإن الصناعية األنشطة بعض كفاءة

 .هبا املرتبطة املشاكل استبعاد يف تساعد معلومات
 التقارير هذه تكون قد الرمسية، الغري األحاديث أو املالحظات أساس على الطريقة هذه تقوم : التقارير 5.5-
 . مفيدة تكون قد أخرى أحوال يف لكنها و ، متحيزة و قاصرة

 
  :المعلومات و البيانات بين العالقة-6 

 يف املعلومات و البيانات بني العالقة تلخيص ميكن فإنه للبيانات، وخصائص تعاريف من سبق ما خالل من
 :  (1) التايل الشكل

 .املعلومات و البيانات بني العالقة: 1.1  رقم الشكل
 
  
 
  
   
  

                                                                                                      
 
 

 .20 ص ،2002 اإلسكندرية، اجلامعية ،الدار اإلدارية املعلومات نظم حسان، أمحد حممد: رالمصد
 
 .20 ص ،2001اإلسكندرية، اجلامعية الدار، اإلدارية املعلومات نظم حسان، أمحد حممد (1)

 

 مشكلة    
 اتخاذ القرارات

 حل المشكلة  
 معالجة        معلومات  

        تحليل

        عرض

 تجميع       

 نظام المعلومات    

 بيانات خام



                            ملومات الماليةاإلطار المفاهيمي لل            الفصل األول                                              

 

 
16 

 .ميكن معلومات على للحصول مالئمة بطرق عرضها و حتليلها و جتميعها و اخلام املعلومات معاجلة يتم
 ما إذا معلومات تكون أن البيانات ميكن ا،وهنيواجه اليت املشكالت حلل القرارات متخذي طرف من استخدامها

 اآلخرين للمستخدمني نافعة غري تكون قد الوقت نفس يف لكن األويل، شكلها يف القرارات متخذ ختدم كانت
 .طريقها عن قرارات بناء ميكن معلومات لتصبح مراحل عدة خالل من معاجلتها جيب لذا احلايل، شكلها على

 
 .المعلومات ماهية  :الثاني المطلب

  :المعلومات تعريف– 1
 : جند املعلومات إىل أسندت اليت التعاريف بني من
 اآلراء و املفاهيم و احلقائق تشكل اليت و معني مبوضوع املرتبطة و املنظمة البيانات من جمموعة عن عبارة هي "

 على حنصل ،و املتوقع أو احلايل االستخدام يف مدركة قيمة ذات حمسوسة معرفة و خربة تشكل اليت واالستنتاجات
 التنظيم و التحليل و التصنيف و التبويب عمليات خالل من البيانات معاجلة نتيجة املعلومات

  ".  (1) معني هدف ختدم خمصصة بطريقة 
 املستلم ميلكها ال مبعرفة تأيت و متثيلها حيث النتائج و األهداف صورة :"اى أهنعل أيضا املعلومات عرفت و
  على مفيد تأثري لديها كان إذا إال قيمة هلا ليس و التأكد عدم من تقلل فاملعلومات ،هبا التنبؤ يستطيع ال أو  

 ."( 2) األعمال و القرارات
 هي و رئيسية تعاريف أربعة اقرتح حيث املعلومة تعريف Bramans.S. 1989) )برامان الباحث حاول قد و

 : (3)كالتايل
 للمعلومات املعاجلون و املنشؤون يعترب املعلومات، عن الكالسيكية الفكرة هي هذه : كمورد المعلومة -
 .البعض بعضها عن معزولة كبيانات منها املستفيدين و

 بسلسلة املتصلة و الشراء و بالبيع املتصلة املفاهيم تطبيق من ذلك يصعب ما مع : كسلعة المعلومة -
 

 .24 ص، ذكر سابقا مرجع الزعيب، حممد هيثم السموائي، صابر إميان(1)
(2) Catherine Leanad et Sylvie verbruggle, organisation et gestion de L’entreprise, 2eme 
edition, edition dunod, paris, 1995, p07. 

 .13 ص، 2001ة،القاهر ، والنشر للطباعة غريب دار ،التنمية تيجيةرتاإس و املعلوماتية املتويل،السياسات إمساعيل نارمان الغندور، جالل بدر، أمحد (3)
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 . اإلنتاج
 للشك، كتقليل تعاجل املستوى هذا عند املعلومات أن برمان العامل يضيف و : حسي كإدراك المعلومة -

  .منها اإلستفادة نسبية هناا أي آلخر شخص من ختتلف هناا كما
 هتا و يعتقد أن فكرة ذا حد يف كقوة املعلومات أن الباحث يرى هنا و : المجتمع تشكل كقوة المعلومات -

 .السياسات بوضع القائمني جلميع اإلنطالق نقطة تكون أن جيب هذه املعلومات
 أو معني مشكل حلل الضرورية البيانات من جمموعة أو بيان ": اهنأ على رياضيا تعريفا املعلومات عرفت كما

  " . (1) معني سؤال عن اإلجابة
 اإلحصائية و ةيالرياض الطرق بإستعمال معاجلة بيانات عن عبارة املعلومات أن نستنتج الذكر السابقة التعاريف من
 .هتمقرارا إصدار يف عليها لإلعتماد القرارات ملتخذي متاحة وسيلة لتصبح جتهيزها و
 
  :المعلومات خصائص-2 

 لذلك باملستقبل، القرارات معظم ترتبط و مشكلة، حلل القرار صانع أمام املتاحة باخليارات املعلومات ترتبط
 املؤكدة احلقائق مستوى إىل ترتقي أن ميكن اليت التوقعات شكل تأخذ القرارات اختاذ يف املستعملة املعلومات فإن

 كنمي خصائص مبجموعة تتصف أن بد ال املناسبة القرارات اختاذ يف املعلومات من االستفادة ميكن لكي و
 : يلي فيما أمهها تلخيص
 الدقة درجة تتوقف و تصفه الذي احلدث أو للموقف متثيلها مبدى املعلومات دقة درجة تتحدد : الدقة 1.2-
 منها تعاين اليت املشكلة هي الدقة عدم و املشكلة، طبيعة و املستخدم احتياجات على املعلومات يف املطلوبة

 أمرمعطياهتا  ضوء على القرارات اختاذ أجل من معلومات إىل حتويلها جيعل مما النامية الدول معظم يف املعلومات
  .( 2)جملازفة ا من كبري بقدر حمفوف
 اخلروج أو نقصان أو زيادة بدون االستخدام وطبيعة حلجم مناسبة املعلومات تكون أن هي و : المالئمة 2.2-

 .أجله من أعدت الذي الغرض مع املعلومات تتالءم أن مبعىن املوضوع عن
 

1) ) Lellem Lakhder, Management et système d’information, séminaire ISGP, Alger, juin,2002, 
p04. 

 . 42 ص ، 2005 ،األردن للنشر، وائل دار معاصر، مدخل اإلدارية، املعلومات نظم احلميدي، اهلل عبد جنم (2)
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 أن قبل القرار متخذ إىل املعلومات تصل بالتايل و املناسب، الوقت يف املعلومة تقدمي أي  :المعلومة عمر-3.2 
  . املتخذ القرار على التأثري على هتاقدر  تفقد

 أن بعد القرار اختاذ يف دورها تفقدها املعلومات وقيةموت انعدام بالتايل و قيةتو و بامل تتصف أن جيب املعلومات إذا
 . أختذ قد القرار يكون

 مستخدميها اهتمامات و املوضوع جوانب كافة تغطي كاملة املقدمة املعلومات تكون أن مبعىن : الشمول 4.2-
 موضوع يف قرار اختاذ أجل من مجعت اليت املعلومات تكون أن أي ، هنابشأ القرار إختاذ املراد املشكلة جوانب أو

 . (  1) سليمة قرارات اىل للوصول نقص أي دون جوانبه لكل شاملة معني
 وضوح و التطبيق، سهلة و معقدة، غري و مفهومة و بسيطة املعلومات تكون أن هي و : الوضوح 5.2-

 .جملال املطلوبا يف فائدة أكثر جيعلها املعلومات
 رموز أو ألفاظ أي املعلومات تتضمن أن جيب فال ملستخدميها، مفهومة و واضحة املعلومات تكون أن مبعىن 

 . ( 2)  افهمه املستخدم يستطيع ال و معروفة غري رياضية تعبريات أو مصطلحات أو
 من أكثر يف منها يستفيد أن و املستخدم إحتياجات تلبية علىهتا قدر  و املعلومات إمكانية وهي : المرونة 6.2-
 .الوقت نفس يف غرض
 .إلستخدامها املتوقع العائد على املعلومات على احلصول تكلفة تزيد ال أن هي و : التكلفة 7.2-
 من جزئني مقابلة نتيجة معينة خصائص لتحديد القابلية املقارنة بإمكانية يقصد  :المقارنة إمكانية- 8.2

 .( 3) االختالفات و املشرتكة العناصر مثل املعلومات
    والتزوير األخطاء جتنب الثاين و املوضوعية أحدمها بأمرين املعلومات جودة تتحقق أن ميكن و : الجودة-2.2

 منها نذكر و أسباب عدة إىل التحيز يرجع و عرضها، طرق و البيانات معاجلة يف التحيز عدم باملوضوعية يقصد و
 . اخل ... تشاؤمه و تفاؤله درجة و النفسية، حالته و البيانات ملعاجل الشخصية املصلحة

 
 
 ص مصر، املعارف، دار توزيع البيانات، قواعد باستخدام التطبيق مع املعلومات نظم تشغيل و تصميم حسن، علي حسن أمحد الفيومي، حممد(1)

12. 
 . 33 ص ،2001 التوزيع، و للنشر الوراق األوىل، املعلومات،الطبعة تكنولوجيا و احملاسبية املعلومات نظم أساسيات الدالمهة، مصطفى سليمان(2)
 . 11ص ،1993،مصر التوزيع، النشرو و للطباعة اجلامعية الدار احملاسبية، املعلومات نظم يف العرت،مقدمة عباس عمرو اخلطيب، حممود صبحي(3)
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 تبويبها و حتليلها و تدوينها خالل من فحصها و املعلومات تسجيل إمكانية يعين  :للقياس القابلية- 10.2
 . وقت أي يف اسرتجاعها ميكن بشكل تصنيفها و
 
 
  :المعلومات أنواع-3 

 تصنيف ميكن و به املتعلقة باملوضوع إرتباطها حسب ختتلف و حجمها و هدفها و حمتواها بتنوع املعلومات تتنوع
 : التالية املعايري حسب املعلومات

  :للمعلومة الزمني اإلطار-1.3 
 هبا نعين فاألوىل تنبؤية، أخرى و تارخيية معلومات : املعلومات من نوعني بني املعيار هذا يف التمييز ميكن و

 اليت املعلومات هي التنبؤية املعلومات أما سابقة، زمنية بفرتات تتعلق و الزمن عرب جتميعها يتم اليت املعلومات
 . قادمة زمنية لفرتات املؤسسة اتتنبأ هب

  :المعلومة مصدر- 2.3
 املعلومات تلك هي الداخلية فاملعلومات  اخلارجية و الداخلية املعلومات ملعلوماتا من نوعني بني هنا منيز
  فهي اخلارجية املعلومات أما ا،هبتقوم  اليت باألنشطة املتعلقة و أقسامها خمتلف من املؤسسة عليها حتصل اليت
 . الفائدة كأسعار اخلارجية بيئتها من املؤسسة عليها تتحصل اليت املعلومات كل

  :القياس إمكانية- 3.3
 هذا يتميز بينهما، اجلمع أو احلرفية السالسل األرقام، بلغة عنها التعبري ميكن اليت و الكمية املعلومات بني منيز

  .الرتميز سهلة هناكو  املعلومات من النوع
  :للمعلومة الهرمي المستوى- 4.3

 : هي و أنواع ثالثة إىل املعلومات تقسيم ميكن املعيار هذا إىل استنادا
 ال هنافبدو  للمؤسسة، االعتيادية بالوظائف املرتبطة املعلومات كل تشمل و  :التشغيلية المعلومات- 1.4.3

  داخل األكرب اجلزء متثل و احملاسبية املعلومات ذلك على مثال و تراقب أو تنجز أن الوظائف هلذه ميكن
  هناكو  األوىل بالدرجة الداخلية املعلومات نظم عن ناجتة رمسية معلومات أهنا املعلومات هذه تتميز  املؤسسة ،

 . املؤسسة بعمليات متعلقة
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 جلعله األفراد سلوك على تؤثر اليت املعلومات كل هي و :(التكتيكية المعلومات)التسيير معلومات- 2.4.3
 باهليكل املتعلقة املعلومات فمثال أقسامها، خمتلف بني التنسيق و االتصال يضمن بشكل أهدافها و تتوافق

 . رمسية غري أو رمسية تكون قد املعلومات هذه و التسويقية بالسياسة املتعلقة املعلومات التنظيمي،
 الكلي لالرتباط نظرا حميطها، مع املؤسسة تكييف يف هاما دورا تلعب  :اإلستراتيجية المعلومات- 3.4.3
 وضعيةو  هتمرغبا و الزبائن آراء املعلومات هذه مثال و ،والنم و البقاء هلا تتيح اليت الفرص و املؤسسة مبستقبل
 . املنافسني

 
  :المعلومات على الحصول مصادر-4 
 داخل املتوفرة و املوجودة املعلومات هي و الداخلية، املصادر إىل املعلومات على احلصول مصادر تقسيم ميكن و

 عام بشكل و للمؤسسة، اخلارجية البيئة من عليها احلصول يتم اليت املعلومات هي اخلارجية املصادر و املؤسسة،
 . ( 1) التالية املصادر إىل املعلومات مصادر تقسم
  :الثانوية المصادر- 1.4

 جاهزة لتكون تعميمها مت و أخرى جهات قبل من سابقة أوقات يف جتهيزها و جتميعها مت اليت املعلومات هي و
 الكتب و املراجع يف املوجودة املعلومات املصادر هذه من و وقت، أي يف األفراد و للمؤسسات االستخدام
 .جملالت و مراكز البحثا و النشرات و والدوريات

  :األولية المصادر- 2.4
 هذه إىل حتتاج اليت اجلهة قبل من تعميمها و إختبارها و الطلب عند جتميعها و جتهيزها يتم اليت البيانات وهي  

 تستفيد أن ميكن و الطالبة اجلهة ختص موضوع حول املعلومات هذه تكون و بإعدادها، املكلفة أو املعلومات
 التجربة و االستقصاء و الشخصية املالحظة املصادر هذه ومن جتهيزها، بعد املعلومات هذه من أخرى جهات

 .اإلختبار و 
  :المعلومات بنوك- 3.4

 البعض بعضها مع املرتبطة املعلومات من قدر أكرب جتميع خالله من يتم حيث و حديثا ظهر النوع هذا و
 . منها االستفادة ميكن حىت بسرعة إسرتجاعها ميكن حبيث وختزينها

 

 . 26 ص ،ذكر سابفا مرجع الزعيب، حممد هيثم السامرائي، فاضل إميان(1)
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 : اإلنترنيت 4.4-
 ماليني بني عمالقة إتفاقية هي و دوهلا بكافة العامل عرب املمتدة احلاسوب شبكات من ضخمة شبكة هي و

 املشرتك جتعل مفتوحة عاملية شبكة هي و(الشبكات ) عليها يطلق هلذا و ، البعض بعضها مع لالرتباط احلواسيب
 املؤسسةهتم  اليت املعلومات أما املعلومات جمال يف املختلفة اخلدمات و املصادر آالف إىل الوصول على قادر

 جتهزها و تنظمها و جتمعها اليت املعلومات و البيانات عن عبارة الشبكة هذه من عليها احلصول هلا يتسىن اليت و 
 تداوهلا للجميع ليتسىن الدولية اإلنرتنيت شبكة خالل من مواقعها على تعرضها و العامل أحناء كافة من املؤسسات

 . منها اإلستفادة و
 هذا أن إال فقط، الكربى املؤسسات على حكرا عهدها بداية يف كانت اإلنرتنيت شبكة أن بالذكر اجلدير و

 مرتبطني األفراد و التجارية املصاحل و أحجامها مبختلف املؤسسات أصبحت و احلاضر، الوقت يف تغري قد الوضع
 .هبا
 عرب خمتلفة أماكن يف املتواجدين واألفراد املؤسسات بني تربط وسيلة هي اإلنرتنيت أن القول ميكن األخري يف و

  . أخرى تكنولوجيا أو شبكة أي اهب تسمح ال بطريقة العامل
  :إستخدامها و المعلومات تفسير على المؤثرة العوامل-5

 يف املعلومات إستخدام و تفسري عملية على تؤثر القرار متخذ للفرد الذهين النمط أن الدراسات بعض أوضحت
 الشكل و  كبرية أمهية الشخصية للعوامل أن كما الفرد، أفكار و تفكري الذهين بالنمط ونقصد القرارات، إختاذ
 .( 1) املعلومات إستخدام و تفسري يف تؤثر اليت العوامل يوضح أدناه

 
 
 
 
 
 
 
 السعودية، العربية اململكة سعود، املالك جامعة ،األوىل الطبعة حتليلي، مدخل: اإلدارية املعلومات نظم حجازي، حممد فادية غراب، السيد كامل (1)

 . 32 ص ،1997
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 : التايل الشكل يف بتلخيصها سنقوم و
  .تفسريها و املعلومات استخدام على املؤثرة العوامل  2.1 :رقم الشكل

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 األوىل، الطبعة حتليلي، مدخل: اإلدارية املعلومات نظم حجازي، حممد فادية غراب، السيد كامل : المصدر
 .33 ص ،1221 السعودية، العربية اململكة سعود، املالك جامعة

 
 هي و إستخدامها و املعلومات تفسري على مباشر بشكل تؤثر عوامل أربعة هناك فإن أعاله الشكل يوضح كما

 : كاآليت
  :التنظيمي الوضع- 1.5

 املتعلقة املشكالت املؤسسة يف املستخدمهبا  يعاجل اليت فالطريقة املؤسسة، يف القرار متخذ موقع و مكانة به يقصد
 تواجه اليت املشاكل مواجهة و تفسري يف املؤسسة هذه يف ولونؤ املس يستخدمها اليت الطريقة عن ختتلف بعمله
 .املؤسسة هذه يف اإلدارة

  :القرار لمتخذ الفكري النمط- 2.5
  بتفسري يقوم منهم كل هنايتلقو  اليت املعلومات تفسري على تؤثر األفراد تفكري طريقة و أفكار إختالف إن

النمط الفكري  الوضع التنظيمي
 لمتخد القرار  

العوامل الشخصية 
الشخصية          

 مشكلة القرار  

 تفسير و إستخدام         

 

 

 

 

 

 المعلومات    
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 .اآلخر عن ختتلف بطريقة لديه املتاحة املعلومات
  :الشخصية العوامل- 3.5
 متخذي أن الدراسات بعض تبني حيث كبري، بشكل للمعلومات األفراد تفسري يف الشخصية العوامل تؤثر

 نفسها تفسريها املطلوب املعلومات كانت ولو حىت خمتلفة بطرق إليها يتعرضون اليت املشكالت يفسرون القرارات
 يتم الذي نفسه الوقت يف التمويل يف مشكالت إكتشاف املعلومات نفس خالل من فيمكن أفراد عدة طرف من

 .التسويق يف مشكالت اكتشاف
  :القرار مشكلة-4.5 

 تؤثر املطروحة املشكلة كانت فإذا لديه، املتاحة املعلومات تفسري يف القرار متخذ أمام املطروحة املشكلة تؤثر
 مسار على يؤثر القرار ألن حرج موقع يف القرار متخذ هنا فيكون بقائها، و املؤسسة إستمرار على مباشر بشكل
 . كلها املؤسسة حياة

 
  :المؤسسة في المعلومات دور-6 

 العاملني حتفيز يف تساعدهنا أ كما القرارات الختاذ اخلام أو األولية املادة إعتبارها يف أساسا تتجلى املعلومات قيمة
 :يلي فيما املؤسسة يف املعلومات أمهية تتجلى عموما و بينهم، التنسيق و
  :القرارات إتخاذ أساس المعلومات-1.6 

  توفر يستوجب ما هذا و املسرية، اهليئة و املديرهبا  يقوم اليت الوظائف أهم من املؤسسة داخل القرارات اختاذ
 اليت التأكد عدم درجة من التخفيض يف تساهم فهي ،رالقرا اختاذ أساس تعترب إذ جودة، ذات معلومات

 .القرار متخذ تواجه
  :إتصال عنصر المعلومات- 2.6
 املعلومة وجود يكفي ال و تنفيذها، ميكن حىت باملعلومات تزود أن جيب (متوين،إنتاج) املؤسسة داخل وظيفة أي
 داخلية اتصال أداة تصبح املعلومات أن أي املؤسسة، هياكل و أفراد خمتلف بني للربط تستخدم أن جيب لكن و
 . مبحيطها دائم إتصال على تبقى بأن للموسسة أيضا تسمح و 

  :فعالية و تنسيق وسيلة المعلومة- 3.6
 خمتلف بني بالتنسيق يسمح هذا املستوى نفس يف أو اإلدارية املستويات خمتلف بني املعلومات تبادل

 يكسب املعلومات لتدفق احلسن السري و بينها فيما الوظائف خمتلف تربط الشكل ذاهب فاملعلومة النشاطات،
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 .املنافسة على قدرة و فعالية املؤسسة
  :تحفيز كعامل المعلومات- 4.6
 أن للفرد يتسىن حىت و فعال، إتصال نظام بوجود مرتبط الغالب يف يكون املؤسسة داخل اجليد االجتماعي املناخ
 تعد املعلومات بعض و املرجوة، أهدافها و اإلدارة خيارات و بقرارات علم على يكون أن جيب املؤسسة يف يدمج

 يف تساعدهم أيضا هي و العمل، أداء يف كفائتهم درجة عن بتقرير تزودهم فهي فهي األفراد لتحفيز مصدرا
  . اجلهد من املزيد بذل إىل يدفعهم مما تهقرارا نتائج على التعرف

 
  :المعلومات و البيانات بين الفرق-7 

 جتميع يتم حيث بينهما، فروق هناك أن يتبني املعلومات و البيانات حول الذكر السابقة التعاريف خالل من
 معىن ذات و نافعة تصبح معلومات على األخري يف للحصول املراحل من سلسلة خالل من معاجلتها و البيانات

 : جند البيانات و املعلومات بني املوجودة الفروق أهم من و القرارات إختاذ يف إستخدامها ميكن داللة و 
 مفسرة أعداد و أرقاما متثل اليت املعلومات عكس على (مبهمة)مفسرة غري أعداد و أرقام البيانات متثل -
 . واضحة و

 . معلومات فتسمى خمرجاته أما النظام مدخالت البيانات متثل -
 يف مباشرة استخدامها ميكن املعلومات و عليها بناءا القرارات اختاذ ميكن ال مبهمة أرقام تعترب البيانات -

 . القرارات اختاذ
 .النظام بواسطة املعاجلة تامة أرقام فهي املعلومات أما  املعاجلة تامة غري أرقام البيانات -
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 .المالية المعلومات ماهية  :الثالث المطلب
 توصيل و لرتتيب املستخدمة الوسيلة و  ةللمؤسس املايل الوضع عن تعرب معطيات عن عبارة املالية املعلومات    
 موثوقة و مالئمة تكون أن جيب اليت و خاصة بصفة املالية القوائم و عامة بصفة املالية التقارير هي املعلومات هذه
 .املناسبة القرارات إختاذ يف عليها اإلعتماد ميكن حىت
 تفصيلية تعليمات وجود أمهية تربز هنا و اخلارجي، للمحلل املتاح الوحيد املصدر املالية املعلومات تكون ما غالبا

 .(1) للمؤسسة املايل الواقع تعكس
  (2) :يف أساسا املتمثلة و التقارير هذه عرض و إلعداد خاصا اهتماما املؤسسات تويل هلذا
 . امليزانية -
 . النتائج حسابات جدول -
 .امللحقة اجلداول -
 اهلدف حيددها خمتلفة ألشكال وفقا املعلومات فيها تصب اليت املالية األوعية من جمموعة هي املالية التقارير إن

 ذات املؤسسة عن اخلارجية و الداخلية األطراف كل بأن القاضي األساس على املفهوم هذا يقوم منها،
  التقارير يف متضمنة املعلومات منهتا حاجا جتد أن جيب هلا املستقبلية اآلفاق و التجاريةهتا بنشاطا اإلهتمامات

 : التالية اخلصائص توفر املالية التقارير هذه يف يشرتط و املالية،
 بإستنتاجات للخروج دراستها و قياسها يراد اليت اجلوانب كل خبصوص مدلول ذات املالية التقارير تكون أن-

 . مضللة نتائج إىل سيؤدي ذلك غري وضع كل و ، واقعية

 .اإلستعمال و الفهم سهلة املالية التقارير تكون أن -
 اليت الدقة درجة على كبري حد إىل يتوقف باملستقبل فالتنبؤ املعلومات، يف الدقة املالية التقارير يف يشرتط-

 . املالية التقارير تتصف هبا
 . قيمتها من ينقص مستخدميها متناول يف املالية التقارير جلعل تأخر أي ألن املناسب التوقيت -
 ،اهل املستخدمة األطراف كل إحتياجات لتغطية الالزمة املعلومات توفري هي املالية للتقارير الرئيسي اهلدف إن
 

 
(1) http/ :Fr.wikipedia.org/wik/information,  le 17/02/2012, à 21 :00 h. 
(2) paul amadieu, veronique bessière, analyse de l’information financière:Diagnostic, èvaluation, 
prevision et risques, edition Economica, 2007, p10. 
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 تقدم هناأ أي لديها، التشغيل كفاءة و باملؤسسة، متعلقة اقتصادية و مالية تقديرات تكون قد املعلومات هذه
 . اإلستخدامات و املتوفرة باملوارد تتعلق اليت للعمليات مالية ترمجة

 : املالية للقوائم خمتصر عرض يلي فيما و
  :العامة ميزانيةال-1

 لوضعية صورة مبثابة فهي اخلصوم، لعناصر آخر و األصول لعناصر قسم قسمني من مكون جدول عن عبارة هي
 عناصر توضح هي و اإلفتتاحية امليزانية تسمى(الدورة بداية)لنشاطها املؤسسة بدء فعند ، ما وقت يف املؤسسة
 . اخلتامية بامليزانية تسمى الدورة ايةهن عند و اإلبتدائية، مرحلتها يف اخلصوم و األصول

 : (النتائج حسابات جدول) الدخل قائمة-2 
 بفرتة اخلاصة اإليرادات مقارنة خالل من ذلك و  األرباح حتقيق على املؤسسة لقدرة كتقرير الدخل قائمة تعترب
 هي فالنتيجة ،جالنتائ حسابات جبدول أيضا تسمى و اإليرادات، تلك يف تساهم اليت باملصروفات معينة زمنية
 هلذه اخلسارة أو الربح عن تعرب ذلك عن النتيجة و للمؤسسة، اخلارجة و الداخلة النقدية التدفقات بني الفرق
 . الفرتة

   :الملحقة الجداول-3 
 أو األخرى التحليل وثائق و ملستندات أفضل فهم أجل من الالزمة الشروحات على حتتوي قوائم عن عبارة هي

 . األخرية تلك حتتويها اليت املعلومات أخرى بصفة تقدم
 :( 1) يلي فيما املالية بالقوائم امللحقة القوائم أهم تلخيص ميكن و

  :النتائج حسابات جدول- 1.3
 بعض يعرض امللحق هذا أن إال سابقا، املذكور النتائج حسابات جدول يف املوجودة املعلومات كل على حيتوي

 . الفروع بني التنازالت خيص فيمل خاصة التفاصيل
  :المدينة المالية الذمة حركة جدول-2.3

 آخر رصيد إىل املدة أول رصيد من دائن و مدين بني األصول حسابات حركة عن تفصيل اجلدول هذا يظهر
 .املدة

 
(1) Alain David,l’information comtable outil de communication, L’èdition d’organisation, 

paris, 1987, p129. 
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  :الدائنة المالية الذمة حركة جدول-3.3 
 . آخرها إىل املدة أول من اخلصوم حلسابات تفصيل اجلدول هذا يظهر
   :اإلستثمارات جدول- 4.3

 .بالتفصيل اإلمجالية املبالغ و لإلستثمارات الرئيسية احلسابات على حيتوي و
  :اإلهتالكات جدول- 5.3

 . الدورة خالل بالتفصيل لالهتالكات الثانوية احلسابات على اجلدول هذا حيتوي
 التجارية هتاعالقا نتيجة املؤسسة إكتسبتها اليت احلقوق حسابات مجيع اجلدول هذا يضم :ممالذ جدول-  6.3

 . بالغري املالية و 
  :المملوكة األموال جدول- 7.3

 . بالتفصيل اخلاصة األموال حسابات على اجلدول هذا حيتوي
  :الدائنين جدول- 8.3

 .بالتفصيل املؤسسة على اليت الديون كل يوضح
  :المخزونات جدول- 9.3

  رصيد هنايتها إىل يف وصوال املدة أول رصيد من املؤسسة يف املخزون حلركة تفصيل على اجلدول هذا حيتوي و
 .املدة آخر

  :اإلستثمارات عن التنازالت جدول-10.3 
 . عنها التنازل أو بيعها مت اليت اإلستثمارات كافة عن تفصيلية معلومات يقدم ألنه كبرية أمهية اجلدول هلذا إن
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 .المالية المعلومات جودة مفهوم  :الثالث المبحث
 الواجب األساسية القواعد أو املفيدة املالية تاملعلوماهبا  تتسم اليت اخلصائص املعلومات جودة مفاهيم حتدد    

 إعداد عند املسئولني مساعدة إىل اخلصائص هذه حتديد ويؤدي ،املالية تاملعلوما نوعية لتقييم استخدامها
 وماال ضروريا إيضاحا يعترب ما بني التمييز ويف حماسبية، طرق تطبيق من تنتج اليت املالية تقييم يف املالية القوائم
 االهتمام فيها يرتكز اليت املالية القوائم أهداف أساس على الية امل املعلومات فائدة تقييم وجيب ذلك، غري يعترب
 املسريون يوجه أن وجيب ؤسساتبامل تتعلق اليت القرارات اختاذ يف الرئيسيني اخلارجيني املستفيدين مساعدة على

 اختاذ يف تساعدهم اليت املالية القوائم إعداد إىل عنايتهم تتجه أن جيب كما املستفيدين هؤالء إىل اهتمامهم
 .هتمقرارا

 
 .المالية المعلومات جودة قياس و تعريف  :األول المطلب

 
  :المالية المعلومات جودة تعريف-1 
 .( 1)املالية املعلومات نوعية لتقييم استخدامها الواجب القواعد وكذا املالية املعلوماتهبا  تتسم اليت اخلصائص هي  

 ولنيؤ املس تساعد كما املالية، و احملاسبية املعايري وضع عند ولنيؤ املس مساعدة إىل اخلصائص هذه حتديد ويؤدي
 .بديلة حماسبية طرق تطبيق من تنتج اليت سبيةااحمل املعلومات تقييم يف املالية القوائم إعداد عند

 :المالية المعلومات جودة ياسق- 2
 بعض وهذه جودة، ال من أفضل عالية جبودة املعلومة تكون أن لكن نسيب، يبقى املعلومات جودة قياس إن

 : وهي اجلودة لقياس املعايري
 : المنفعة 1.2-

 كما عليها احلصول وسهولة املعلومات كمية يف املنفعة جودة وتكمن  معينة منفعة أجل من املعلومة استخدام هي
 :للمنفعة أشكال عدة بني التمييز ميكن

 .املستخدم احتياجات مع الشكل جتانس :شكلية فعةمن  -
 

 

 ص  ،2001/2009 باتنة، ،جامعةةمنشور  غري ماجستري مذكرة القرارات، اختاذ يف وأثرها احملاسبية املعلومات خصائص هلي،ناصر حممد علي اجمل (1)
72. 
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 .الستخدامها احلاجة وقت عليها احلصول :زمنية فعةمن  -
 .عليها احلصول سهولة :مكانية منفعة -
 .املتخذة القرارات تقييم يف أمهيتها (:تصحيحية)التقييم فعةنم -

 : الدقة 2.2-
 .املاضي أو احلاضر أو املستقبل يف سواء لألحداث الدقيق التقييم يف مهمة تكون الدقيقة املعلومات إن

 : التنبؤ 3.2-
 استخدام املعلومة أهداف أهم بني من ألن  جودة أكثر كانت كلما التنبؤ على مساعدة املعلومة كانت كلما

 .املستقبل عن متوقعة مبعلومات التنبؤ يف املاضي عن حقيقية معلومات
 : الفعالية 4.2-

 نتائج مع مبقارنتها وذلك ألجلها املسطرة لألهداف املعلومة حتقيق مدى أي والنتائج، األهداف بني العالقة هي
 . استخدامها

 : الكفاءة 5.2-
 .وراءها من منفعة وبأكثر التكاليف بأقل املعلومة تكون أن أي ، والنتائج االستخدام بني العالقة هي

 
 .المالية المعلومة في الجودة لتحقيق مهمة أبعاد  :الثاني المطلب

 : ( 1)هتا ،و هذه األبعاد و هي جود على باإلجياب يؤثر املالية املعلومات وإعداد معاجلة يف معينة أبعاد احرتام إن  

 .بدقة حمددة املعلومة تكون أن أي : التحديد
 . املعلومة الستخدام الفرص تكافؤ يف دور هلا للمعلومات اإليصال سرعة إن : السرعة
 .عنها املعربة األحداث وصف يف وشاملة بينها فيما مرتابطة املعلومة تكون أن جيب : المعلومة شمولية

 .املعلومات جلودة األساسي املقياس هي املعلومة مالئمة : المالئمة
 .للحدث وصفها مع املعلومة شكل يتطابق أن جيب : التمثيل أو التصوير في التوافق
 واحدة نتيجة إىل تؤدي خمتلفة أطراف من املعدة املعلومة تكون أن جيب : التأكد

 
 
 .11ص  ،ذكر سابقارجع م (1)
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 .فيها المؤثرة العوامل أهم و المالية المعلومة لجودة األساسية المحددات :الثالث المطلب
 

  :وهي املالية املعلومات حمتوى لتحديد أساسيني قيدين هناك ،(*) LASCFهتا أجر  اليت الدراسة حسب
 .النسبية األمهية *
 .التكلفة *
  :النسبية األهمية *

 أن حيث القرار، متخذ على فيها الدقة عدم أو إمهاهلا مدى انعكاس تقدير خالل من املعلومة أمهية تكمن
  أن جند هذا خالل من و ،والعكس القرار حتريف إىل إمهاهلا أو ااملعلومة املهمة نسبيا هي اليت تؤدي نسياهن

 أي االعرتاف عتبة من لوضعيتها نتيجة وهذا نسبيا هامة وغري نسبيا هامة قسمني إىل تنقسم املالية املعلومات
 درجة اختبار إن فالعكس نسبيا اهلامة غري املعلومة أما دقيق، بشكل ومعاجلتها إدراجها جيب نسبيا اهلامة املعلومة
 :( 1) التالية العناصر خالل من تكون للمعلومات النسبية األمهية

 .املالية بالقوائم املرتبطة الكمية ياناتالب -
 .املالية القوائم يف الواردة الكمية للبيانات التفصيل أو التجميع حدود -
 .املالية القوائم يف إلدراجها كافية بدقة تقديرها ميكن اليت الكمية ياناتبال -
 .وصفية ومجل بعبارات عنها اإلفصاح جيب اليت اخلصائص -
 آخرين أشخاص ومصاحل حقوق على تعرب واليت ، املعنية اجلماعات أو واألفراد الوحدات بني اخلاصة العالقات-
 .أخرى مجاعات أو
 .لإلدارة املالئمة والتوقعات اخلطة -
 : يكون أن أوجبت املستخدمني طرف من املالية املعلومات كل مع التعامل صعوبة إن
 تلك ملستخدمي معىن ذات جتعلها بطريقة املعلومات من الكبري للكم تلخيصا حتمل املالية القوائم إعداد عملية -

 
 
(*) international accounting standards commutée foundation. 

 . احملاسبية الدولية املعايري أسس جلنة (*)
 جودة على احملاسيب اإلصالح انعكاس مدى ، "اجلزائر يف احملاسيب اإلصالح":حول الدويل العلمي املؤمتر ، فؤاد صديقي اخلطيب، حممد منر (1)

 . 2011نوفمرب  30و 29،يومي (املايل احملاسيب النظام) اجلزائر جتربة املالية و احملاسبية املعلومات



                            ملومات الماليةاإلطار المفاهيمي لل            الفصل األول                                              

 

 
31 

 .القوائم
 .ملخصة بيانات عرض عند وكذا مظللة تكون غزيرة بيانات عرض عدم -
 .املالئمة غري املالية للمعلومات العرض يف التوسع عدم -
  :المعلومة تكلفة *

 وهو قيد أمام يكون املستخدم لكن ،رالقرا الختاذ منفعة أو فائدة حتقيق إىل املالية للمعلومة املستخدم يسعى
 تكاليف تتحمل اليت هي املؤسسة أن من وبالرغم استخدامها، من جينيها اليت الفائدة مقابل عليها احلصول تكلفة
 هم اخلارجيني األطراف أن إال لالستعمال، جاهزة معلومة عن عبارة لتصبح للبيانات العرض و املعاجلة عملية
 ونشر مبعاجلة اخلاصة التكاليف ارتفاع إشكالية تظهر التكلفة و املنفعة بني العالقة إن منها، منفعتهم يقررون الذين

 يف املدرجة الشركات وخاصة املؤسسة أن إال املؤسسة، تتحملها اليت والتدقيق املراجعة مصاريف وكذا املعلومات،
 .اآلخرين املصلحة وأصحاب املسامهني ثقة كسب اجل من املالية وضعيتها عن راقية صورة إلظهار تسعى البورصة

 :وهي أخرى قيود هناك
  :الصناعي العرف

 هذه أمهية وتعود معني، قطاع أو معني نشاط إما اهب يتصف عادات عن عبارة هو للمؤسسة الصناعي العرف إن
 لتمكني املستوى نفس يف األقل على أو قطاعها يف اإلفصاح يف متميزة تكون أن إىل تسعى املؤسسة كون القيود

 .النشاط نفس يف املتنافسة املؤسسات خمتلف بني املقارنة من املستخدمني
 : التحفظ

 طرق تعدد بسباب أو ظروف بعض يف التأكد لعدم نتيجة وهي واحلذر احليطة سياسة عن عبارة التحفظ إن  
 .املنشورة املالية القوائم يف املاليةهتا ملعلوما والعرض االعرتاف يف تتحفظ املؤسسة جيعل هذا كل القياس

 
 :القانوني الشكل على االقتصادي الجوهر تغليب

 هبا  املتعلقة االقتصادية والظروف األحداث عن بصدق معربة تكون أن املالئمة املعلومات خصائص أهم بني من
  .املالية املعلومات وعرض قياس يف القانوين اجلانب حساب على االقتصادي اجلانب تفضيل جيب أي
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  :األول الفصل خالصة
 
 أو كلمات أو أرقاما البيانات فتمثل بينهما الوثيقة العالقة من بالرغم البيانات عن املعلومات مفهوم خيتلف  

 متت سواء القرارات اختاذ يف املفيدة البيانات فهي املعلومات أما أسلوب، بأي ختزينها ميكن رموز أو أمساء
 .ال أو قبل من معاجلتها

 مدخالت بتحويل لتقوم نظام شكل يف بينها فيما املتفاعلة العناصر من جمموعة عن عبارة هو املعلومات نظم
 . منها اإلستفادة ميكن معلومات إىل خام بيانات من النظام هذا
 املالية الوضعية على واضحة داللة ذات أنواعها مبختلف املالية التقارير يف عرضها يتم اليت املالية املعلومات تعد

 .ةللمؤسس
 تسمح فرصة أي إغتنام أجل من املسريون يطلبها اليت اخلصائص أهم من املالية املعلومات يف اجلودة تعترب

 .املؤسسة أهداف و تتعارض ال قرارات إعطاء أجل من وكذلكهتا قدرا زيادة من للمؤسسة
 



 

 

 

 
 
 

 الفصل الثاني
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 : تمهيد

 
 توصيل و لرتتيب املستخدمة الوسيلة و  ةللمؤسس املايل الوضع عن تعرب معطيات عن عبارة املالية املعلومات    
 الدخل قائمة يف أساسا املتمثلة و خاصة بصفة املالية القوائم و عامة بصفة املالية التقارير هي املعلومات هذه

 موثوقة و مالئمة تكون أن جيب اليت و امللحقة، اجلداول بعض و العامة امليزانية و( النتائج حسابات جدول)
 . املناسبة القرارات إختاذ يف عليها اإلعتماد ميكن حىت

 : التالية العناصر إىل الفصل هذا يف سنتطرق و
 املالية للقوائم املعلومايت احملتوى . 
 للمؤسسة املايل األداء تقييم يف املالية املؤشرات استخدام . 
 القرارات اختاذ عملية يف املالية املعلومات جودة دور . 
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 .المالية للقوائم المعلوماتي المحتوى  :األول المبحث
  مدى توضح هناأل املؤسسة تسيري و إدارة يف كبري دور فلها  احملاسبية التقارير أنواع أهم من املالية القوائم تعترب    

 األساسي املصدر القوائم هذه متثل أخرى جهة من و أنواعها، مبختلف املتاحة مواردها إدارة يف فشلها أو جناحها
 . للمؤسسة املالية بالوضعية املهتمة للجهات املالية للمعلومات

 .و تصنيف حساباتها شكلها ة،العام الميزانية  :األول المطلب
  :الميزانية تعريف-1 

هي كشف إمجايل ألصول وخصوم املؤسسة عند و  ما، وقت يف املؤسسة لوضعية صورة ": اأهن ىعل عرفت حيث
و تقدم يف شكل جدولني منفصلني يقدمان على شكل قائمة  (إفتتاحية أو ختامية)أو فرتة زمنية معينة  تاريخ

 . ( 1) اليت تسمى االصول و خيصص األخر للموارد اليت تسمى اخلصوم خيصص أحدمها لإلستخدامات
 : يلي ما أدىن كحد و العامة امليزانية يف تعرض أن جيب اليت املعلومات على 01 رقم الدويل املعيار نص قد و

حسابات الغري، رؤوس  ،ت و املنتوجات قيد التنفيذاملخزونا التثبيثات املالية، التثبيثات العينية، ،املعنوية التثبيتات
 .صة و احلسابات املاليةاألموال اخلا

 : (2) الميزانية شكل- 2
 :حسب النظام احملاسيب املايل اجلديد فإنه مت فصل

 :األصول إلى-
هي االصول املوجهة خلدمة املؤسسة بصفة دائمة أي اليت تتحول إىل نقود يف مدة تفوق السنة  :أصول غير جارية

 .و احلقوق اليت ستحصل يف مدة تفوق السنة كالتثبيثات
هي األصول اليت هلا صفة الدميومة بسبب وجهتها أو طبيعتها أي تتحول خالل الدورة إىل سيولة : أصول جارية

 .شهرا 22مثل البضاعة اليت ستباع خالل الدورة و احلقوق اليت ستحصل خالل 
 :الخصوم إلى-

 جمموع األصول و هي متثل األموال  الباقية بعد حسم اخلصوم اخلارجية منهي الفائدة : رؤوس األموال الخاصة
 

 ،7002 نان،بل التوزيع، و للنشر وائل دار الثاين، اجلزء الرابعة، الطبعة اإلفصاح، و القياس و االعرتاف مشاكل : املالية احملاسبة مبادئ مطر، حممد (1)
 .317 ص

 .125 ص ،سابفامرجع ذكر  محاد، العال عبد طارق(7)
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 .اليت تعود ألصحاب املؤسسة و املسامهني فيها
هي اإللتزامات اليت ال يتوقع أن تتم تسويتها خالل دورة اإلستغالل العادية أي الديون  :خصوم غير جارية

 .اخلارجية طويلة األجل 
 .يتوقع أن تتم تسويتها خالل دورة اإلستغالل العادية هي اليت:خصوم جارية

  :الميزانية حسابات تصنيف- 3 
 . اليت تظهر يف األصول و اخلصوم حسب الطبيعة العادية ألرصدهتا 5 ،4 ،3 ،7 ،1تتمثل يف االصناف   
هي احلسابات اليت متثل العناصر املراقبة من طرف املؤسسة و الناجتة عن أحداث سابقة : حسابات األصول-أ

 .يف املستقبل و هي ذات طبيعة مدينة اقتصاديةمنها جين منافع يرتقب 
 :تقديم حسابات األصول-

 .حسابات التثبيثات :2الصنف
 :هي العناصر اليت تستعملها املؤسسة أثناء نشاطها بشكل مستمر و دائم ملدة أكثر من سنة و تتمثل يف  

نشاطها  هي أصول غري نقدية وليس هلا وجود مادي وتستعمل من طرف املؤسسة يف إطار :التثبيثات المعنوية
 .العادي 

 عبارة عن أصول ملموسة موجهة لإلستعمال سواء من أجل اإلنتاج، تقدمي سلع أو خدمات : التثبيثات العينية
 .ألكثر من سنة مالية واحدة و التأجري للغري أو اإلستعمال ألغراض إدارية و تكون مدة اإلستعمال

هي تلك القيم املنقولة اليت حتوزها املؤسسة ليس لغرض البيع و إمنا إلستعماهلا بصفة دائمة : التثبيثات المالية
مستحقة على املؤسسة اليت سدادها من أجل يفوق السنة كما تشمل على السندات و القيم املماثلة تشمل ديون 

 .سنة اليت حيتفظ هبا ملدة تزيد عن
 .و المنتوجات قيد التنفيذ المخزونات :3الصنف

 هي األصول اليت تشرتيها املؤسسة من أجل إعادة بيعها أو اليت هي قيد اإلنتاج أو اليت يف شكل مواد أولية 
 .و لوازم من املقرر استهالكها يف عملية اإلنتاج أو تقدمي خدمات

 .( ذات الطبيعة المدينة)حسابات الغير :4الصنف
اليت تسجل فيها احلقوق إجتاه املدينني اليت تنشأ عن عمليات اإلستغالل العادية اليت تقوم هبا  احلسابات هي

 .  املؤسسة مع الغري وحسابات الغري اليت تظهر يف االصول تكون أرصدهتا مدينة 
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 .الحسابات المالية:5 الصنف
املالية عندما تكون أرصدة هذه احلسابات  اليت تسجل فيها العمليات مع البنوك و املؤسساتهي احلسابات 

 .مدينة و احلسابات املالية اليت تظهر يف االصول تكون أرصدهتا مدينة
 هي إلتزامات حالية على املؤسسة ناجتة عن أحداث إقتصادية ماضية، و يتم الوفاء هبا:حسابات الخصوم-ب

 .مقابل نقصان يف املوارد من املؤسسة متمثلة يف شكل منافع اقتصادية و هي ذات طبيعة دائنة
 :تقديم حسابات الخصوم -
 .بات رؤوس األموالاحس:2 لصنفا

أكثر )يشمل هذا الصنف على احلسابات اليت متثل موارد متويل املؤسسة الداخلية منها و اخلارجية طويلة املدى 
 (.من سنة
 (.ذات الطبيعة الدائنة)حسابات الغير  : 4 الصنف

تسجل فيها الديون اليت ألزمت هبا املؤسسة و اليت تنشأ عن عمليات اإلستغالل العادية اليت  هي احلسابات اليت
 .تقوم هبا املؤسسة مع الغري و حسابات الغري اليت تظهر يف اخلصوم تكون أرصدهتا دائنة

 . (الطبيعة الدائنةذات )  الحسابات المالية : 5الصنف 
اليت تسجل فيها العمليات مع البنوك و املؤسسات املالية عندما تكون أرصدة هذه احلسابات دائنة هي احلسابات 

 هر يف اخلصوم تكون أرصدهتا دائنةو احلسابات املالية اليت تظ
 .و مبادئه النتائج حسابات جدولتعريف   :الثاني المطلب

  :النتائج حسابات جدول تعريف- 1
 اإليرادات  مقابلة خالل من ذلك و األرباح حتقيق على املؤسسة قدرة يقيس تقرير " هناأ على الدخل قائمة تعرف

 بقائمة القائمة هذه على يطلق كما ، اإليرادات تلك حتقيق يف تساهم اليت باملصروفات معينة زمنية بفرتة اخلاصة
 ." الدخل

 :  (1)جند الدخل قائمة حتكم اليت املبادئ أهم من و
 . بالتكلفة املخزون تقييم يتم إذ  :الحذر و الحيطة مبدأ- 
  قائمة تضمنه أن جيب ما هذا و هتابإيرادا الدورة تكاليف مقابلة يتم إذ  :باإليرادات التكاليف مقابلة مبدأ- 
 
 . 55 ص، 7000 األردن، التوزيع، و النشر و للطباعة الفكر دار اإلستثمار، لغرض املايل التحليل و اإلدارة الزعيب، هيثم حممد(1)
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 .الدخل

 .اإليراد أو النفقة إستحقاق هو القيد أساس على يكون إذ  :اإلستحقاق مبدأ- 
 حتقيق يف ةحاملتا املوارد إستغالل يف معينة زمنية فرتة خالل املؤسسة جناح مدى قياس ىلإ الدخل قائمة دفو هت

 قائمة تساعد عموما و الوقت و بالكمية التنبؤ على تساعدهم ملستخدميها هامة معلومات تقدم فهي األرباح،
 : على باإلطالع املالية القوائم مستعملي الدخل

 . السابقة الفرتة خالل باإليرادات مقارنتها و احلالية احملاسبية الفرتة خالل اإليرادات -
  . السابقة بالفرتات مقارنة هتازياد مقدار و املصروفات -
 .السابقة بالفرتات مقارنته و الربح -
  :(2) النتائج حسابات جدول شكل- 2

 : مها و النتائج حسابات جدول إلعداد شائعان شكالن هناك
 . الواحدة اخلطوة ذات الدخل قائمة -
 . املتعددة اخلطوات ذات الدخل قائمة -
  :الواحدة الخطوة ذات النتائج حسابات جدول-1.2 

 لتحصل اإليرادات إمجايل من واحدة مرة املصاريف إمجايل طرح طريق عن الطريقة هلذه وفقا الدخل قائمة تعد
 التايل الشكل يوضح و العرض، يف البساطة و بالسهولة األشكال من النوع هذا ميتاز و  الربح صايف على

 :الواحدة للخطوة وفقا النتائج حسابات جدول إعداد طريقة
 
 
 
 
 
 
 

 .57 ص، 7002 ،رمص اإلسكندرية، اجلديد، اجلامعي املكتب ر،اإلستثما لغرض املالية القوائم حتليل الدهراوي، الدين كمال  (1)
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 .الواحدة اخلطوة ذو النتائج حسابات جدول  : 2.2مرق اجلدول
 

 /....             32/22قائمة الدخل لسنة                                 
  اإليرادات         

             xxx       
             xxx  
             xxx 

            صايف املبيعات       
   إيرادات التوزيعات      

 إيرادات اإلجيار         
 Xxx                  إمجايل اإليرادات        

     املصروفات           
            xxx  
            xxx 
            xxx 
            xxx  

 
 
 
 
  

              Xxx 

 تكلفة املبيعات        
 عمصروفات البي        

 مصاريف إدارية        
 ضرائب على األرباح       

 إمجايل املصاريف         
 Xxx                صايف الدخل         
 Xxx                رحبية السهم         

 
 . 769 ص ،2002 ،مرجع ذكر سابقا :المصدر

 
   :المتعددة الخطوات ذو النتائج حسابات جدول- 2.2

 معلومات معرفة لنا تتيح متعددة خبطوات قائمة وجدت لذلك كايف بشكل معلومات يعطي ال السابق دولاجل
 هو كما مراحل على الدخل قياس يتم حيث املتعددةخطواهتا  خالل من للمؤسسة القوة و الضعف نقاط عن

  : التايل جلدولا يف موضح
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 .املتعددة اخلطوات ذو النتائج حسابات جدول  :2.2 رقم الجدول

 
 /....31/17قائمة الدخل لسنة                                

 املبيعات          
 تكلفة البضاعة         

 
                xxx  

                Xxx 

 Xxx                 إمجايل الربح        
 المصاريف التشغيلية      

 عموالت        
 إشهار و إعالن        
 مصاريف النقل        
 المصاريف اإلدارية        

  مرتبات             
 مصروفات قانونية             

 مصروفات التأمني 
 متنوعة مصروفات          

 
                xxx 
                xxx 
                xxx 

 
                xxx 
                xxx 
                xxx 
                xxx 

 

 إيرادات أخرى      
 مصاريف أخرى     

 
               Xxx 

                Xxx 

 Xxx                 الضرائب     
 Xxx                 صايف الدخل    

 
 . 770 ص ،2002 ،ذكر سابقا مرجع : المصدر
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 .المالي األداء تقييم مفهوم  :الثاني المبحث
 

 متطورة و رشيدة إدارة طريق عن إال إستغالهلا هلا ميكن فال خمتلفة موارد من للمؤسسة متاحا كان مهما   
 خططها حتديد أجل من و فرص من ضيعته ما و نتائج من حققته ما معرفة اإلدارة هذه تستطيع ال و جيدة، و 

 األداء تقييم ماهية إىل املبحث هذا يف سنتطرق هلذا ، املايل األداء خاصة و أدائها تقييم طريق عن إال املستقبلية
 اهب مير اليت املراحل و األداء لتقييم األساسية القواعد عن سنتحدث الثاين املطلب يف أما األول، املطلب يف
  . املايل األداء تقييم ماهية إىل الثالث املبحث يف سنتطرق أخريا و  
 

 .األداء تقييم عملية ماهية  :األول المطلب
 التقييم عملية هي القياس عملية أن ذلك املؤسسة، يف التقييم مرحلة القياس عملية تسبق أن البديهي من 

 ،...الطول، كالوزن، القياس بوحدة مصحوبة مئوية نسبة أو مبلغ أو عدد أو رقم صيغة يف وضعه و للشئ اجلربي
 تأي القياس عملية بعد لكن ، تقييمه املراد للشئ معىن تتضمن ال تعليق غري من و صماء النتيجة تكون وبذلك
 .عليها املتحصل النتيجة على حكم إصدار أو التعليق هي و التقييم مرحلة

 األهداف إىل الوصول على يساعد بعمل القيام مبعىن أو مهمة، تنفيذ أو نشاط إجناز أو عمل فهو األداء أما
 (1) " حتقيقها إىل النظام يسعى اليت األهداف أو املخرجات ": يعين األداء منه و املسطرة،

 و ،( السلبيات و اإلجيابيات أي)ضعفه و الشئ قوة جوانب إستخالص و إظهار اهبنعين  األداء تقييم عملية إن
 :هناأ على املؤسسة أداء تقييم عملية إىل فينظر ، حققته ما مع املؤسسة إليه دفهت كانت مبا مبقارنة ذلك

 ذلك آثار و التكاليف حساب و املوارد إستخدام كيفية و للوحدة املسطرة األهداف حتقيق مدى معرفة "
 "هتاذا الوحدة على
 التدخل ميكن اليت العمليات أو التقنية الوسائلهنا أ على األداء تقييم عملية يف املستخدمة األدوات تعرف كما
 . ( 7) أدوات عدة على حتتوي أن طريقة لكل ميكن و التقييم، طريقة يف هبا

 

 .03 ص ،1998 ،رمص للطباعة، األشقاء اإلخوة مطبعة العربية، النهضة دار األداء، تقييم ،قتوفي احملسن عبد (1)
(7) patrik gilbert et geraldine schmiot, evaluation des compétences et situations de gestion, edition 

economica, france, p 152. 
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 للخطط شامل إنتقادي حتليل عملية عن عبارة األداء تقييم عملية أن القول ميكن السابقة التعاريف من
 إىل ذلك يؤدي حبيث كفاءة أعلى و إستغالل أحسن املادية و البشرية و املالية املوارد وإستخدام واألهداف،

 الناشئة اإلحنرافات حتديد على املؤسسة يف األداء تقييم عملية تسمح و املرسومة، اخلطط و األهداف حتقيق
 .املستقبل يف اإلحنرافات تفادي و صحيحة قرارات إختاذ من املسريون ليتمكن

 
  :المؤسسة في األداء تقييم أهمية-1 

 : يلي فيما املؤسسة يف األداء تقييم أمهية تكمن
 .اإلشراف إىل حاجة أكثر تكون اليت املسؤولية مراكز إىل العليا اإلدارة توجيه على تساعد -
  تنميتها و الناجحة العناصر إبراز يتم حيث املستقبل، يف املؤسسة يف البشرية الطاقة ترشيد على يقوم -
 . عنها اإلستغناء األمر يتطلب اليت منتجة غري العناصر إبراز وكذلك 
هتم حنو اجملاالت اليت نشاطا توجيه خالل من األهداف حتقق اليت القرارات إختاذ على املسؤوليني مساعدة - 

 . احلكم و للقياس ختضع
  :األداء تقييم لعملية األساسية الوظائف-2 

 عدة باستعمال قياسها ميكن و رمستها، اليت للخطط املؤسسة حتقيق ملدى متابعة عن عبارة األداء تقييم عملية
 تقييم أمهية تلخيص ميكن و مراقبتها، و اخلطط تلك تنفيذ على اإلشراف من املسريين لتمكني ذلك أساليب

 : التالية الوظائف يف األداء
 مسبقا املسطرة لألهداف حتقيقها مدى على بالتعريف ذلك و للمؤسسة االقتصادية األهداف تنفيذ متابعة -
 على جيب لذلك املؤسسة، أقسام خمتلف توفرها اليت اإلحصائيات و البيانات على إعتمادا احملددة للفرتة و

 .وضوح و بدقة مسبقا األهداف حتديد املسريين
 من درجة بأعلى خططها تنفيذ و نشاطها مبمارسة املؤسسة قيام من للتأكد األداء كفاءة على الرقابة -

  جيب هنا و  املستقبل يف تفاديها على العمل و اهبأسبا و االحنرافات بتشخيص وذلك املمكنة، الكفاءة
 .ممكنة درجة بأعلى مواردها كافة إستخدمت قد املؤسسة أن من التأكد

 . حتدث اليت اإلحنرافات عن املسؤولة اإلدارية املراكز و اجلهات حتديد -
 . األفضل البديل إختيار ضرورة مع االحنرافات ملعاجلة املناسبة الوسائل و احللول عن البحث -
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  :األداء تقييم أقسام-3 
 كفاءة قياس فيمكن املؤسسة، داخل املوجودة للنشاطات شاملة عملية املؤسسة يف األداء تقييم عملية تعترب

 األداء تقييم أقسام حتديد ميكن عليه و املؤسسة أقسام من قسم كل مستوى على املتاحة املوارد استخدام
 :  (1) التالية 

 من ذلك و املسطرة لألهداف الوصول مدى من التحقق يف النوع هذا يتمثل و  :المخطط األداء تقييم-1- 3
 زمنية فرتات وفق هذا و الفعلية املؤشرات مع املوضوعة السياسات و املخطط يف الواردة املؤشرات مقارنة خالل

 مخس اىل ثالث من املدى متوسطة زمنية لفرتات تكون رمبا و سنوية، أو فصلية أو شهرية تكون أن فيمكن ،ةدوري
  املسببات تفسري مع التنفيذ عملية يف حدثت اليت األخطاء و االحنرافات إظهار دفهب هذا و سنوات

 . هلا الالزمة املعاجلات و
 الفعلية األرقام تقييم كافة  املوارد املتاحة منها البشرية وهدا مبقارنة هبا يقصد و  :الفعلي األداء تقييم- 2.3

 هذه توظيف يف األداء مستوى و درجة قياس و حتدث اليت اإلختالالت علة على التعرف ألجل البعض ببعضها
  فرتات عدة عرب هتاتطورا دراسة و املالية للسنة الفعلية املؤشرات حتليل يتطلب هذا و اإلنتاجية، العملية يف املوارد

 األرقام مع املؤشرات هذه مقارنة يتم املؤسسة يف املعتمدة التحليلية املالية النسب و املعايري تكشفه ما ضوء على و
 املعنية املالية السنة مع نتائج من حققته ما مع مقارنتها إىل إضافة املؤسسة، نفس يف السابقة للسنوات الفعلية

 . أيضا السابقة السنوات و 
 بإستخدام املؤسسة يف اجلوانب كافة إىل التقييم من النوع هذا يتطرق حيث  :(الشامل)العام األداء تقييم- 3.3
 بإعطاء هذا و آخر و نشاط أمهية بني للتمييز و التقييم، و القياس عملية يف الفعلية و املخططة املؤشرات مجيع
 أجل من العليا اإلدارة تراه الذي األرجحية مستوى إىل يشري وزن كل املؤسسة ألنشطة أوزان

 .( 7) للمؤسسة عام تقييم درجة إىل الوصول
 
 

 
 
 . 43ص ،7002عمان، دار املناهج للنشر و التوزيع، تقومي األداء بإستخدام النسب املالية، جميد الكريف، (2)
 .  44 ص ،مرجع ذكر سابقا (2)
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 .األداء تقييم لعملية العامة المجاالت و األساسية الخطوات  :الثاني المطلب
 :األداء تقييم عملية خطوات-1 

 : يلي فيما تلخيصها ميكن األداء تقييم لعملية خطوات عدة توجد
  :ابه يتأثرون الذي األفراد كافة على إعالنها و التقييم سياسة رسم-1.1 

 خالل من أدائهم لتقييم خيضعون الذين أو بالتقييم القائمني سواء األمر يعنيهم من جلميع السياسة تبلغ أن جيب
 . أجله من تستخدم الذي اهلدف و السياسة من اهلدف معرفة
  لتقرير إعدادا سيتوىل الذي الشخص يف الطريقة اختيار يتوقف  :التقييم في تتبع التي الطرق اختيار- 2.1

 .أدائهم عن التقرير توضع الذين واألفراد
 باهلدف ملمني األفراد يكون أن البد التقارير إعداد يف جناح هناك يكون حىت: (*)المقومين تدريب- 3.1
 .هباعيو  و مزاياها و إستخدامها طريقة و التقارير تلك إعداد من

 ألي بالنسبة العملية تنتهي حبيث التقييم فيه يتم الذي الوقت حيدد أن البد  :النتائج و السياسة تحليل- 4.1
 . حمددة ظروف يف األفراد من جمموعة

  :األداء تقييم لعملية العامة المجاالت-2 
 : يلي فيما حصرها ميكن واليت األداء، تقييم لعملية أساسية جماالت ثالثة بني التمييز ميكن
 حتقيقه مت ما متابعة األمر يستلزم املؤسسة طرف من اخلطة وضع بعد  :تنفيذها متابعة و الخطة مراقبة- 1.2

 األهداف تنفيذ مراقبة من البد و املسطرة، باألهداف الفعلية النتائج مقارنة أي احملددة، للمواعيد وفقا لألهداف
 . املناسب الوقت يف إختالل أي لتدارك متقاربة زمنية فرتات خالل
 التنفيذ على املرتتبة النتائج تقييم ذلك يعين و  :منها مستهدفا كان لما بالنسبة األعمال نتائج تقييم- 2.2

 كذلك و منها مستهدف هو ما حدود يف اخلطة تنفيذ نتيجة حدثت اليت اإلقتصادية التطورات أن من للتأكد
 . معاجلتها و الضعف نقاط إكتشاف

 أهدافها تنفيذ و نشاطها أوجه مبختلف املؤسسة قيام من التأكد ذلك يعين و  :األفراد كافة على الرقابة-3.2 
  االستخدام حتقيق لضرورة نظرا املؤسسة يف بالغة أمهية هلا األداء كافة على الرقابة و الكفاية، من درجة بأعلى
 .املتاحة للموارد األمثل

  
 التقييم بعملية يقومون الذين األشخاص هم (*)
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 . المالي األداء تقييم ماهية  :الثالث المطلب

 
 . ( 1)  المالي األداء تعريف  - 1
 إجناز مدى لقياس مالية مؤشرات إستخدام على يركز حيث الشركات ألداء الضيق املفهوم املايل األداء ميثل

 يساهم و  الشركة متارسها اليت املختلفة لألعمال األساسي الدعم أنه حيث الشركات أداء على يعرب و األهداف
 تلبية على تساعد اليت و املختلفة األداء ميادين يف إستثمارية بفرص الشركة تزويد و املالية املوارد إتاحة يف

 . أهدافهم حتقيق و املصاحل أصحاب إحتياجات
 .اإلستثمارية القرارات إلختاذ حتفيز أداة -  : املايل األداء فإن سبق مما و
 .  تظهر قد اليت املشاكل و الثغرات لتدارك اةأد -                              

 هبة جما و قيمة إنشاء على اهتقدر  مدى ملعرفة للمؤسسة املايل الوضع تشخيص " أنه على تعريفه ميكن كما
 جدوى ال لكن و امللحقة، اجلداول النتائج، حسابات جدول امليزانيات، على إعتمادها خالل من املستقبل

    الدراسة يف النشطة املؤسسة إليه تنتمي الذي الصناعي القطاع و اإلقتصادي الظرف يأخد مل إذا ذلك من
 األداء فإن وحسب األرباح منو معدل و للمؤسسة املردودية مبعاينة يتم األداء تشخيص فإن األساس هذا علىو 

 : التالية العناصر فحص على الضوء تسليط يعين املايل
 . املالية املردودية يف املؤثرة العوامل -
 . اخلاصة األموال على املسريين طرف من املتبناة املالية السياسات أثر -
 . األرباح من فوائض حتقيق و املالية السياسة إجناز يف املؤسسة منو معدل مسامهة مدى -
 . العامة للمصاريف النشاط مستوى تغطية مدى -
 األجل ذات اإلستخدامات يف ملواردها األمثل اإلستغالل على املؤسسة قدرة مدى عن يعرب املايل األداء فإن منه و

 . ثروة تشكيل أجل من القصري و الطويل
 أفضل معنوية و مادية موارد من لديها املتاحة املوارد كل إستغالل يف املؤسسة جناح مدى هو املايل األداء

 . اإلدارة طرف من املسطرة األهداف حتقيق و استغالل
 
 ،عمان احلامد، دار األوىل، الطبعة الشركات، أسهم عوائد على أثره و املايل ألداء:املايل األداء على املؤثرة العوامل اخلطيب، حممود حممد (1)

 .48 ص م، 2010 ه، 1431
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  :المالي األداء تقييم تعريف-2 
 للمؤسسة املتاحة املالية و املادية و الطبيعية املوارد إدارة على حكم تقيم تعين للمؤسسة املايل األداء تقييم عملية
 ضوء يف املنتظرة أو احملققة للنتائج قياسا للمؤسسة املايل األداء تقييم يعترب أي خمتلفة، أطراف رغبات خلدمة وذلك
 .( 1) مسبقا حمددة معايري
 عالقة هلا اليت األطراف خمتلف خيدم ملا ذلك و األمهية بالغة يةلعم للمؤسسة املايل األداء تقييم عملية تعترب

 : التالية لألسباب ذلك و باملؤسسة
 .الفاعلية على باحلكم يسمح ،مما النتائج مقارنة و قياس خالل من األهداف حتقيق مستوى حتديد-
 . الكفاءة على باحلكم يسمح مما املستخدمة املوارد و النتائج بني النسبية األمهية حتديد -

 اإلستخدام على تقوم فهي الكفاءة أما املتاحة، للموارد وفقا املسطرة األهداف حتقيق هي الفاعلية أن حيث
 . املسطرة لألهداف الوصول بفرض املتاحة للموارد األمثل

  :للمؤسسة المالي األداء على المؤثرة العوامل-3 
 إىل باملسريين يدفع مما وظائفها، أداء يف تعرقلها قد صعوبات و مشاكل عدة بنشاطها القيام خالل املؤسسة تواجه

 عملية إليه دفهت هنا و هذا مابشأ التصحيحية القرارات اختاذ و حتليلها و املشاكل هذه مصادر عن البحث
 عن البحث و املشاكل أهم ملعرفة للمؤسسة املالية الوضعية تشخيص على تعمل حيث للمؤسسة املايل التقييم

 : جند للمؤسسة املايل األداء على املؤثرة العوامل أهم من و تصحيحية، قرارات إقرتاح حماولة و اهبأسبا
  :للمؤسسة المالي األداء على المؤثرة الداخلية العوامل-1.3 

 الذي بالشكل عليها السيطرة و فيها التحكم للمؤسسة ميكن اليت و املؤسسة أداء على تؤثر اليت العوامل تلك هي
 : جند العوامل هذه أهم من و التكاليف تقليل و العائد تعظيم على يساعد

 . التكاليف على الرقابة -
 . املتاحة املالية املوارد إستخدام كفاءة على الرقابة -
 . األموال على احلصول تكلفة على الرقابة -

  املالية الفرتات خالل املصروفات إجتاه رقابة إىل دفهت حيث بالرقابة خاصة مؤشرات تأثري إىل باإلضافة
 
 

 .38 ص ،7000 ،السعودية العربية اململكة الرياض، للنشر، املريخ دار األعمال، ملنظمات املايل األداء مجعة، فرحات السعيد(1)
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 : جند املؤشرات هذه أهم من و ، تصحيحها حماولة و للمؤسسة النسبية أمهيتها مدى حتليل و املختلفة

 
 المنتجة لألصول المدفوعة الفوائد نسبة:   

 : يلي كما حتسب و
 
 

 :حيث 
 اإلستثمارات يف االوراق املالية و السندات احلكومية+إمجايل القروض=إمجايل األصول املنتجة 

 .  املنتجة األصول زيادة علىهتا قدر  و املدفوعة الفوائد هذه سلوك رقابة على املؤسسة قدرة النسبة هذه تربز و
 الودائع على المدفوعة الفوائد نسبة:   

 : ( 1)و حتسب كما يلي 
                  

  
 اخلارجية املصادر من املؤسسة عليها حتصلت اليت األموال مجلة إىل املدفوعة الفوائد أمهية النسبة هذه توضح حيث

 . املؤسسة رحبية على النسبة هذه قصن يعرب و (املستحقات ، العمالء من الودائع )
  :للمؤسسة المالي األداء على المؤثرة الخارجية العوامل- 2.3
 السيطرة املؤسسة إلدارة ميكن ال حيث املايل أدائها على تؤثر اليت اخلارجية التغريات من جمموعة املؤسسة تواجه
 تأثرياهتا من التقليل و ملواجهتها خطط إعطاء حماولة و التغريات، هلذه املستقبلية النتائج توقع ميكن إمنا و عليها،

  : العوامل هذه تشمل و
 . اخلدمات نوعية على املؤثرة التكنولوجية و العلمية التغريات -
 . السوق قوانني و الدولة طرف من املؤسسات على تطبق اليت التعليمات و القوانني -
 . للدولة اإلقتصادية و املالية السياسات -
 
 .42 ص ،مرجع ذكر سابقا(1)

 200× (الفوائد إجمالي + إجمالي األصول المنتجة)                  

 200×( إجمالي ودائع العمالء و المستحقات+ إجمالي الفوائد المدفوعة )    
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 .للمؤسسة المالي األداء لتقييم المالية المؤشرات إستخدام  :الرابع المطلب
 

  :المالية النسب بواسطة التحليل
 إستعمال ميكن ال و املايل مركزها لتحليل املؤسسة تستعمله الذي التحليل حماور أهم من املالية النسب تعترب

 أو املؤسسة طرف من املوضوعة (املعيارية)النموذجية النسب مع مبقارنتها إال املؤسسة وضعية على للحكم النسب
 . املؤسسة هذه فيه تنشط الذي القطاع طرف من

 تتعلق أن فيمكن للمؤسسة املايل اهليكل على معىن ذات قيمتني بني عالقة " اهنأ على النسب تعريف ميكن
 املايل للمحلل النسب هذه تسمح و املضافة، القيمة أو املال كرأس  أخرى معطيات أو امليزانية من بصنف
 . البنوك و كاملسامهني املهتمني للمتعاملنيهتا صور  حتديد و املؤسسة تطور مبتابعة

 خالل من العالقة تلك مدلول تفسري مث  املالية القوائم عناصر بني العالقة دراسة هو املالية النسب فأسلوب
 : جند النسب هذه أهم من و احملللني و املاليني بني عليها املتعارف املعيارية بالنسب مقارنتها

 . السيولة نسب -
 . النشاط نسب -
 . املالية اإلستقاللية و التمويل نسب -
 . املردودية نسب -
 
  :السيولة نسب-1 

 األصول أن أي إستحقاقها، ميعاد حيني عندما اجلاريةهتا  إلتزاما سداد على املؤسسة قدرة مدى إىل السيولة تشري
 . األجل قصريةهتا التزاما سداد يف بدورها النقدية تستخدم و نقدية إىل تتحول

   ،عناصره تداول درجة على التعرف و العامل املال رأس تقييم و حتليل إىل النسب من موعةو هتدف هذه اجمل 
 .اجلارية هتاإلتزاما مقابلة على املؤسسة مقدرة على احلكم هو النسب هذه حتليل من الرئيسي اهلدف و
 : هي و النسب من جمموعة النسبة هذه تتضمن و

 . العامة السيولة -
 . املختصرة السيولة -
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 . الفورية السيولة -
 و األجل قصرية اخلصوم مع األجل قصرية األصول مقارنة عن النسبة هذه تعرب  :العامة السيولة نسبة- 1.1

 :( 1) يلي كما حتسب
 
 
 

 : آخر مبعىن أو
 

                                                                                                     1≤            
  
 

 ثقة للموردين يعطي مما إجيايب صايف عامل مال رأس حتقق أي الواحد، من أكرب النسبة هذه تكون أن جيب
 الديون بزيادة ذلك تدارك أن عليها و سيئة حالة يف فاملؤسسة الواحد من أقل كانت إذا أما باملؤسسة، أكرب

 . األجل قصرية الديون ختفيض أو ماهلا رأس زيادة أو األجل طويلة
 طريق عن ذلك و القصري، املدى يف املؤسسة سداد قدرة النسبة هذه تقيس  :المختصرة السيولة نسبة-2.1 

  . املخزونات على تؤثر اليت التجارية، املخاطر إبعاد
 خمزون إستعمال طريق عن ذلك و للمؤسسة السداد قدرة النسبة هذه تقيس  :الفورية السيولة نسبة- 3.1

 أو  القصري املدى يف الذمم و املخزونات بيع أو لتصفية ضرورة هناك تكون أن دون ذلك و املتاح، النقدية
  بالعالقة حتسب وهتا و لسداد ديوهنا موجودا من الفوري الدفع على املؤسسة قدرة النسبة هذه تبني أخرى بعبارة
 :( 7) التالية

 
 
 
 

                                   46 . ص ، 1991 اإلسكندرية، ،2 احلديث،ط العريب املكتب .معاصر حتليلي مدخل : املالية اإلدارة هندي، صاحل  منري (1)
 . 48 ص مرجع ذكر سابقا، (7)

        200 ÷(النقدية  +المخزون +الحقوق )   
                                                          

                                                            

                    القروض قصيرة االجل÷األصول المتداولة 

                    القروض قصيرة األجل÷النقدية 
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 حتسب و اإلقرتاض خالل من ألصوهلا املؤسسة متويل مدى النسبة هذه تقيس  :السداد قابلية نسبة-4.1
  : التالية بالعالقة

 
 

 لدى الغري ديون على تعرب حبيث  هناديو  تسديد على املؤسسة قدرة على دلت النسبة هذه إخنفضت كلما
 قدرة تقيس النسبة فهذه بالتايل و  طلبها حالة يف أخرى ديون على للحصول أكرب خطر بالتايل و املؤسسة،
 .هتاإلتزاما تلبية على املؤسسة

 
  :النشاط نسب-2 

 مقارنة إجراء طريق عن هلا املتاحة املوارد أو املوجودات املؤسسة هبا تستخدم اليت الكفاءة النشاط نسب تقيس
 من  لكل مهمة تعترب النشاط نسب و ،املوجوداتعناصر  يف اإلستثمار مستوى و املبيعات مستوى بني فيما

 . البعيد املدى على للمؤسسة الرحبية و األداء بكفاءة إهتمام له
 : يلي فيما النشاط نسب أهم تلخيص ميكن و
 عدد عن تعرب هي و املؤسسة، لدى املخزون دوران سرعة النسبة هذه متثل  :المخزون دوران معدل-1.2 

 :( 1)  يلي كما حتسب و اإلستغالل دورة خالل املخزون فيها يدور اليت املرات
 التجارية المؤسسات في:   

 
 

 الصناعية المؤسسات في:  
 
 

 . املؤسسة خمزون إنسياب سهولة على دليال ذلك كان كبرية النسبة هذه كانت كلما
 

 

 .167 ص  ،1992 ،ناألرد التوزيع، و للنشر جمدالوي دار ،األوىل الطبعة ،ةاالسرتاتيجي االدارة و االسرتاتيجي التخطيط ،القطامي عطااهلل أمحد (1)

                           مجموع الديون÷مجموع األصول 

                    متوسط المخزون/ تكلفة شراء البضاعة 

ط المخزون               متوس/ تكلفة شراء المواد األولية   
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 النسبة هذه تعرب و استخدامها و األصول بني العالقة دراسة ذلك يعين  :المتداولة األصول دوران معدل- 2.2
 : التالية بالعالقة املعدل هذا حيسب و ، منها مبيعات توليد و األصول من النوع هذا إدارة كفاءة مدى على

 
 
  :المالية اإلستقاللية و التمويل نسب-3 

 املختلفة املصادر عن إعتمادها مدى و مكوناته و للمؤسسة التمويلي اهليكل عن النسب من موعةتعرب هذه اجمل
 : يلي ما جند النسب هذه أهم من و ، اخلارجية أو الداخلية سواء للتمويل

 للمؤسسة الثابتة لألصول الدائمة األموال تغطية مدى على النسبة هذه تعرب  :الدائم التمويل نسبة-1.3 
 : التالية بالعالقة وحسب

                                                                                              1=.....      
 

 أي ، األقل على الواحد تساوي قيمتها تكون أن جيب فإنه للمؤسسة إجيايب كمؤشر النسبة هذه تكون حىت
 . معدوم العامل املال رأس جيعل ما هو و  الثابتة األصول لقيمة مساوية الدائمة األموال قيمة
 حتسب و ، اخلاصة هتاإستثمارا متويل يف املؤسسة إعتماد مدى النسبة هذه توضح  :الذاتي التمويل نسبة- 2.3

 : التالية بالعالقة
 
 

 .هتاإستثمارا متويل يف للمؤسسة املالية اإلستقاللية على مؤشرا ذلك كان الواحد من أكرب النسبة هذه كانت كلما
 بالعالقة حتسب و دائنيها، عن املؤسسة إستقاللية درجة النسبة هذه تقيس  :المالية اإلستقاللية نسبة- 3.3
 : التالية

 
 على توافق البنوك فإن كذلك كانت اذا و ،2 و 1 بني حمصورة النسبة هذه تكون أن املاليون يفضل ما عادة

 .(1) املؤسسة إقراض
 

(1) Stephane griffiths, gestion financiere, edetion chihab, alger, 1996, p 373 . 

            األصول المتداولة /صافي المبيعات 

                           األصول الثابثة/ موال الدائمة ألا

                 األصول الثابثة/ األموال الخاصة 

                               مجموع الديون/ األموال الخاصة 
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 عملية يف اخلارجية األموال على املؤسسة إعتماد مدى عن النسبة هذه تعرب  :الخارجي التمويل نسبة- 4.3

 :التالية بالعالقة حتسب و التمويل،
 
 

فإن البنوك تتوافق على إقراض  و إذا كانت كذلك 7و  1اليون أن تكون هذه النسبة حمصورة بني عادة ما يفضل امل
 . (1)املؤسسة 

 
 املتاحة ملواردها األمثل اإلستخدام على املؤسسة مسريي قدرة على النسب هذه تعرب  :المردودية نسب-4 

 : يلي ما النسب هذه أهم من و العائد، على للحصول كفاءة و بفاعلية
 اخلاصة األموال من نقدية وحدة كل مقابل عليه املتحصل الربح النسبة هذه متثل  :المالية المردودية- 1.4

 :(   1)التالية بالعالقة حتسب و املستعملة،
 
 

من األحسن أن تكون هذه النسبة مرتفعة حىت ال توجد املؤسسة صعوبات يف جذب مسامهني جدد إذا كانت 
 .حباجة إىل ذلك 

 األرباح لتحقيق مواردها إستخدام يف املؤسسة كفاءة عن النسبة هذه تعرب  :اإلقتصادية المردودية- 2.4
 : (7)التالية بالعالقة وحتسب

 
 
 
 

(1) Jean Pierr, Gestion Financière, Paris, 1986, p 181.  
، 7011 ،ناألرد التوزيع، و للنشر وائل دار الثاين، اجلزء الثانية، الطبعة ،(املالية اإلدارة) املايل التسيري قريشي، يوسف و الساسي بن إلياس(7)

 .122ص

 
 

                  مجموع الخصوم/ مجموع الديون 

 

األموال الخاصة             ÷النتيجة الصافية   

 مجموع األصول                 ÷ النتيجة الصافية                
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 لنتيجة املؤسسة حتقيق مدى عن النسبة هذه تعرب:  ( الصافية الربحية نسبة ) التجارية المردودية- 3. 4
 : التالية بالعالقة حتسب و األعمال، رقم عن املدفوعة الضرائب باستبعاد أي صافية

 
 
 
 املؤسسات نسب مع مقارنتها حد إىل تسع بلهتا فقط بذا املؤسسة دراسة على النسبة هذه إستخدام يتوقف ال

 التنافسي وضعها ضعف يعين األخرى املؤسسات نسب أمام النسبة هذه ضعف ألن  القطاع نفس يف تنشط اليت
 .نشاطها قطاع يف
 
 التجارية القدرات باكتشاف النسبة هذه تسمح   :(اإلجمالي الهامش نسبة ) النشاط مردودية-4.4 

 ملختلف التجارية الرحبية توضح فهي التجارية املؤسسات طرف من فقط تستعمل هي لذلك  للمؤسسة
 : التالية بالعالقة حتسب و البيع، إعادة بغرض الشراء عمليات

 
 
 .مرتفعة النسبة هذه تكون أن األحسن من و
 يف مايل فائض حتقيق من املؤسسة متكن مدى مبعرفة النسبة هذه تسمح  :اإلستغالل ربحية نسبة-5.4 

 : التالية بالعالقة حتسب و نشاطها،
 
 

 املضافة القيمة ألن اإلنتاجية املؤسسات مردودية لقياس النسبة هذه تستعمل  :المضافة القيمة نسبة- 6.4
 : التالية بالعالقة حتسب و تكاليفه، و اإلنتاج عوائد معطيات اإلعتبار بعني تأخذ

 
 
 

                الضرائبرقم األعمال خارج  ÷ النتيجة الصافية 

             رقم األعمال خارج الضريبة÷ الهامش اإلجمالي 

            رقم األعمال خارج الضريبة ÷نتيجة اإلستغالل 

رقم األعمال خارج الضريبة              ÷القيمة المضافة   
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 : التالية النسب إضافة ميكن كما
 :التالية بالعالقة حتسب و  :الهامش نسبة- 7.4

 
 
 

 سوق يف تداوهلا يتم اليت املالية النسب أهم أحد النسبة هذه تعترب  :الملكية حق على العائد معدل- 8.4
  : التالية بالعالقة حتسب و الواحد السهم رحبية تعكس اكوهناملالية األوراق

 
 
 

 يف األداء تقييم يف تستخدم اليت التحليلية املؤشرات أكثر من تعترب و  :اإلستثمار على العائد معدل- 9.4
  : حتسب و املستثمرين و املالك و اإلدارةاملؤسسات و اليت هتتم 

 
 
 
 ،هتاإستثمارا متويل يف املؤسسة إعتماد مدى توضح نسبة هي و  :  )CAF (  الذاتي التمويل على القدرة-5 

  . خارجية مصادروء إىل اللج طريق عن أو الداخلية اهتقدرا على إعتمادها أي
 : يلي كما حتسب و
 
 
 

 المالي التوازن مؤشرات:   
 املال رأس اتإحتياج العامل، املال رأس يف أساسا تتمثل و املايل، احمللل طرف من تستعمل توازنات ثالث كهنا

 . اخلزينة و العامل،

صافي المبيعات                 ÷صافي الربح قبل الفائدة و الضريبة   

حق الملكية                      ÷صافي الربح بعد الضريبة   

مجموع اإلستثمارات       ÷صافي الربح قبل الفائدة و الضريبة   

مخصصات اإلهتالك                     + النتيجة الصافية   
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 FR)(  العامل المال رأس  :أوال
 : منها تعريفات عدة له جند األمان، هامش أيضا يسمى و املايل التوازن مؤشرات أهم من هو
 . للمؤسسة بالنسبة أمان هامش أنه
 األصول لتمويل توجيهها ميكن اليت الدائمة األموال من احلصة مبعىن الثابتة األصول على الدائمة األموال فائض هو

 : بطريقتني حسابه ميكن و ،(1)ةالثابت
 ............FR ≥ 0الثابتة األصول – الدائمة األموال = العامل المال رأس : امليزانية أعلى من
 ...FR ≥ 0األجل قصيرة الديون - المتداولة األصول = العامل المال رأس : امليزانية أسفل من

                            : التايل اجلدول يف العامل املال رأس تغيري عوامل : 3.2 رقم الجدول

 .ةالطالب إعداد من : المصدر
 

 : يلي فيما أمهها تلخيص ميكن العامل املال رأس من أنواع هناك
 ( :FRc( الخاص العامل المال رأس-1 
 : التالية بالعالقة وحتسب الثابتة، األصول متويل عن اخلاصة األموال من اإلضايف املقدار هو و

 الثابتة األصول – الخاصة األموال = الخاص العامل المال رأس
 

(1) P. Conso, R. Lavaud, Fonds de roulement et politique financière. Dunod, Paris, 1982, P. 08. 

 عوامل إرتفاع رأس المال العامل             عوامل إنخفاض رأس المال العامل      
 الشركة مال رأس زيادة-
 اإلحتياطات خمتلف تكوين -
 األجل طويلة القروض إرتفاع -
 أرباح حتقيق -
 . بالبيع اإلستثمارات عن التناول -
 

 . الدائمة األموال يف النقص-
 . املال رأس ختفيض -
 رهن نتائج أو اإلحتياطات من جزء توزيع -

 . التخصيص
 . خسائر حصول -
 الزائد الطلب ملواجهة املخزون مستوى يف الزيادة -



و عملية إتخاذ القرارات   تقييم األداء الماليعموميات حول                                  الفصل الثاني    
 

 
55 

 أو
 الديون مجموع – المتداولة األصول = الخاص العامل المال رأس

 من متكنها مدى و الغري إجتاه املؤسسة إستقاللية عن البحث هو اخلاص العامل املال رأس دراسة من اهلدف
  . الذاتية بأمواهلاهتا إستثمارا متويل

 
  إستغالل نشاط اهب يتكلف اليت األصول عناصر جمموع هو : )FRg(   اإلجمالي العامل المال رأس -2 

 حيسب و ،املتداولة األصول جمموعة تشمل  أقل أو سنة مدة يف تدور اليت األصول جمموعة هي و املؤسسة
 : التالية بالعالقة

   مستقرة إستخدامات – دائمة موارد=    FRNG))ي  الصاف اإلجمالي العامل المال رأس
 الثابتة األصول مجموع – األصول مجموع = اإلجمالي العامل المال رأس : أو
 هبا املؤسسة أصوهلا  مولت اليت املبالغ قيمة عن البحث هو اإلمجايل العامل املال رأس دراسة من اهلدف و

 يف أي  املؤسسة مسار حتديد و قصرية، فرتة يف إسرتجاعها ميكن اليت األموال بتحديد نقوم أننا يعين هذا املتداولةو
 . التدهور أو النمو طريق

 األصول أو اإلمجايل، العامل املال رأس متول اليت اخلارجية الديون من جزء هو  :الخارجي العامل المال رأس-3 
  :  (1)التالية بالعالقة وحيسب املتداولة،

 الديون مجموع = الخارجي العامل المال رأس
 نسبة إظهار و الغري اجتاه بوعودها املؤسسة إلتزام مدى حتديد هو اخلارجي العامل املال رأس دراسة من اهلدف و

 . بالغري املؤسسة إرتباط مدى لنا حيدد بدوره هذا أصوهلا، مولت اليت اخلارجية املبالغ
  :العامل المال لرأس المالي التفسير- 4 
 على األجل قصرية السيولة يف زيادة هناك أن مالحظة ميكن احلالة هذه يف  :الموجب العامل المال رأس /أ

 بالنسبة مناسبة وضعية هي و  املؤسسة لدى أمان هامش وجود على تدل األجل قصرية على االلتزامات
 قدرة على يدل إجيايب مؤشر ألنه ا،هنديو  تسديد وقت أي يف تواجه أن ميكن املؤسسة ألن السداد على للمقدرة
  .باألموال الدائمة  املؤسسة قدرة استثماراهتا متول املؤسسة أن على يدل كما ا،هنديو  تسديد على املؤسسة

 
 .47 ص ،سابقا ذكر مرجع عدوان، دادي ناصر (1)
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 عن هذا يكون و للمؤسسة، املثلى التسيري حاالت بعض يف يستعمل و  :المعدوم العامل المال رأس /ب

 غري التسيري يف اإلضطرابات بعض حتدث أن ميكن لكن و دقيقة، بصفة اإلستحقاقات مع اإللتزامات ربط طريق
 على فعال طلب وجود عدم عن ناجتة عادية غري ظروف يف املؤسسة يف املخزون حجم يرتفع مثال متوقعة،

 عدة ذلك عن ينجم و احلساب يف يكن مل أو تسيريها، و باملؤسسة تتعلق أسباب إىل هذا يرجع حيث املنتجات،
 . السداد على بالقدرة يتعلق فيما خاصة القصرية، اآلجل يف خماطر

 سوف هنا و  املستحقات إمجالية بصفة تغطي ال السيولة فإن احلالة هذه يف  :السالب العامل المال رأس /ج
 . اإلستدانة و الدفع على للقدرة بالنسبة خاصة و املايل التوازن جانب من مشاكل املؤسسة تواجه
 أن على يدل موجبا العامل املال رأس كان فإذا التجارية املؤسسات أما اإلنتاجية، باملؤسسات خاص التحليل هذا

هتا إلتزاما يف التحكم عن يعرب و تسيريها رشادة عن فيعرب معدوما كان إذا أما أمواهلا، من جزء مجدت قد املؤسسة
 .مع حركة املقبوضات يف املؤسسة 

 حالة يف خاصة سالب، العامل مال رأس فيها يكون مالية وضعية تعرف أن التجارية للمؤسسة ميكن عموما و
 .هنا القصرية األجل ديو  إستحقاقية درجة من أسرع املتداولة أصوهلا حتول درجة كانت إذا ما

 BFR)( العامل المال رأس إحتياج  :ثانيا
  تسديدها موعد يصل مل ما األجل قصرية الديون تصبح و  القصري األجل يف العامل املال رأس إحتياج ندرس

 اإلستغالل دورة اتإحتياج فتسمى سيولة إىل بعد تتحول مل اليت املتداولة األصول بينما الدورة، موارد تسمى و
 إستحقاقية بني مالئمة تكون أن على  اإلستغالل دورة تنشيط يف املالية باملوارد اإلستعانة املايل املسري فيحاول

 : التالية بالعالقة حتسب و ،(1)اإلحتياجات مع املوارد
 الدورة موارد – الدورة إحتياجات=    (BFR) العامل المال رأس إحتياج

 أو
 (المصرفية السلفات – األجل قصيرة ديون) – (جاهزة قيم – متداولة أصول)= العامل المال رأس إحتياج

 السلفات إستثنينا الدورة موارد يف و سيولة، حالة يف تصبح مل اهنأل  اجلاهزة القييم إستثنينا الدورة إحتياجات يف
 . األجل القصرية الديون كل و املصرفية

 
(1) A. Burlaud, J.Y. Eglem, P. Mykita, O.P. Cit, P. 138. 
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  :العامل المال رأس إحتياجات تغيرات
 عنهتا مد تزيد أخرى مصادر إىل حباجة املؤسسة أن على يدل هذا  :الموجب العامل المال رأس إحتياج/ 1 

 ستوجبي مما العامل املال رأس إحتياجات قيمة املصادر تلك قيمة تقدر و الدورة إحتياجات لتغطية وذلك السنة
 .العجز لتغطية موجب عامل مال رأس وجود

 هتا و ال حتتاج إىل دور  إحتياجات غطت قد املؤسسة أن يعين هذا  :السالب العامل المال رأس إحتياج/ 2 
 . جيدة للمؤسسة املالية احلالة أن نقول و أخرى موارد

 يتحقق هنا الدورة، إحتياجات تغطي الدورة موارد تكون عندما  :المعدوم العامل المال رأس إحتياج/ 3 
 . للموارد األمثل اإلستغالل مع  املؤسسة توازن
 . الخزينة  :ثالثا

 صايف تشمل وهي االستغالل دورة ملدة املؤسسة حبوزة اليت األموال جمموع عن عبارة هناأ على اخلزينة تعريف ميكن
 .االستغالل دورة خالل سائلة مبالغ من توفريه املؤسسة تستطيع ما أي االستغالل قيم
 : ( 1) بطريقتني اخلزينة حساب ميكن و

 .اإلجمالي العامل المال رأس إحتياج – اإلجمالي العامل المال رأس=     (T)الخزينة             
 .مصرفية سلفات – الجاهزة القيم = الخزينة          أو
 : للخزينة حاالت ثالث منيز أن ميكن و
 يضم فائض وهناك ةالدور  احتياجات متويل على قادر العامل املال رأس أن على يدل هذا  :الموحبة الخزينة/ 1

 هذه استعمال املؤسسة على ينبغي لذلك املؤسسة صاحل يف ليست األموال جتميد عملية أن إال اخلزينة، إىل
 . إستثمارات إىل حتويلها أو األجل قصرية اهنديو  لتسديد األموال

 تفتقر املؤسسة أن أي العامل، املال رأس من أكرب العامل املال رأس إحتياجات أن جند  :السالبة الخزينة/ 2 
  املال رأس أن تعين الوضعية هذه األجل قصري اإلقرتاض اىل فتلجأ االستغالل عملياتهبا  إىل أموال متول

 السائلة األموال نقص نتيجة اخلزينة يف اختالل يسبب ما هذا و الدورة، احتياجات من جزء يغطي ال العامل
 . الفورية الديون ملواجهة

 
 .53 ص ،ذكر سابقا مرجع عدوان، دادي ناصر1)
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 املال رأس الحتياج مساوي العامل املال رأس أن يعين هذا صفرية اخلزينة كانت إذا  :الصفرية الخزينة/ 3

 يف احتياجات وجود عدم مع األمول يف تبذير أو إفراط يوجد ال ألنه للخزينة املثلى الوضعية هي و العامل،
 . الوقت نفس
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 .المالية راتار الق ذاتخا عملية في المالية المعلومات دور  :علرابا المبحث
 فإن لذلك  اإلدارية للعملية األساسي احملرك مبثابة و اإلدارة جوهر متثل القرارات إختاذ عملية أن فيه شك مما    

 املواقف بعض تتصف قد و للقرارات، اختاذه عند العشوائية أو التخمني على يعتمد أن ميكنه ال القرارات صانع
 التحسن يف الرغبة و املنافسة شدة توجد حيث املعاصرة األعمال بيئة يف خصوصا التأكد عدم و باملخاطرة

 . القرارات اختاذ يف املعلومات جودة وقيمة أمهية عن التساؤالت من العديد يثري كله هذا و ر،املستم
 منها و القرارات من موقف كل مع تتناسب اليت و البيانات و املعلومات عن القرارات صانع يستند أن عليه و

 سنتطرق ما هذاو  السليمة القرارات اختاذ ألجل البيانات و املعلومات هذه ملعاجلة أساليب ظهور إىل اإلشارة ميكن
 .املبحث هذا يف إليه

 
 .عناصرها أهم و القرارات إتخاذ عملية تعريف  :األول المطلب

  :القرارات إتخاذ عملية تعريف- 1 
 يتم الذي البديل أو التصرف أو احلل ميثل و اقتصادي طابع ذو منطقي تصرف او سلوك هو اإلداري القرار

 األكثر البديل هذا يعد و  املشكلة حلل متاحة و ممكنة حلول و بدائل عدة بني املفاضلة أساس على إختياره
 .( 1) القرار ملتخذ املتاحة البدائل تلك بني من فعالية و كفاءة

 حل أو هدف اىل الوصول أجل من املمكنة الكثرية البدائل من البديل اختيار " أنه على القرار إختاذ عرف و
 .فرصة انتهاز أو مشكلة

 واجهةمل بديلة حلول بني املفاضلة أو معني موقف يف املتاحة البدائل بني املدرك اإلختيار " أنه على أيضا يعرف و
 . بينها من األمثل احلل اختيار و  معينة مشكلة
 ختفيض السوق يف أكرب حصة اكتساب مثل املعايري بعض أساس على القائم االختيار هي القرار اختاذ عملية

 املتوفرة املعلومات هنا ترتبط باحلقائق وأل معقدة العملية هذه تعترب و واإلنتاج املبيعات حجم زيادة التكاليف،
 أن هذه العملية يعين هذا القرار، اذختا عملية فيه متت الذي العام باجلو كذلك و  متوقعة غري والنتائج
 من ممكن قدر بأقصى أهدافها حتقيق على املؤسسة تساعد اليت الوسائل بني االختيار و املفاضلة حول تتمحور
 .الكفاءة و الفعالية

 
 .140 ص ،1991 ،األردن ،احلام دار اإلدارة، أساسيات حداد، شفيق حرمي، حسني (1)
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 . ( 2) القرارات إتخاذ عملية عناصر - 2 

 اختاذ يف القانون مبوجب الكاملة السلطة تكون و ،(ةجلن) مجاعة أو فرض كان سواء  :القرار صانع- 1.2
 . املؤسسة يف إداري ىمستو  أي يف التنظيمي اهلرم نضم وضعه أو ملركزه وفقا القرارات

  حل وضع و معاجلتها ألجل القرار اختاذ اهنبشأ يتم اليت املسألة أو املشكلة يف تتمثل  :القرار موضوع- 2.2
 . مناسب

 كل أن أي حاجة إلشباع معني دافع عن ناتج سلوك أو تصرف هو املتخذ القرار  :الدوافع و األهداف- 3.2
 القرار أمهية زادت احلاجة إشباع أمهية زادت كلما و ر،القرا إلختاذ مربر هو و ما حاجة يشبع دافع له يتخذ قرار

 . املتخذ
 البيانات مجع من البد واضح بشكل أبعادها حتديد و املشكلة دراسة تتم حىت :البيانات و المعلومات- 4.2

 هذا و املستقبل، أو احلاضر أو باملاضي تتعلق البيانات و املعلومات هذه كانت سواء خبصوصها واملعلومات
  .منه املرجوة األهداف حتقيق و تنفد عملية من للتأكد ذلك و أيضا اذاهت املشكلة طبيعة على يعتمد

 مستقبلية بأمور املشكلة تتعلق عندما خاصة و  املستقبل يف احلال عليه سيكون ما التنبؤ يعين : التنبؤ 5.2-
 . املستقبل يف حدوثها حمتمل بيانات و معلومات إىل القرار متخذ فيها حيتاج

 للمشكلة الح ميثل الذي هو و املتاحة البدائل من واحد إختيار يتضمن ما عادة القرار اختاذ إن : البدائل 6.2-
 .أفضل الختيار فرصة يعطي البدائل فتحديد،القرار حمل هي اليت
 

 .عليها تؤثر التي العوامل و القرارات إتخاذ عملية مراحل  :الثاني المطلب
 :القرارات إتخاذ عملية مراحل - 2
  من غامضة أو واضحة األخرية هذه تكون قد و  القائمة املشاكل معاجلة هو القرارات إختاذ عملية من اهلدف إن

 :يلي فيما تلخيصها ميكن مراحل بعدة متر القرارات إختاذ فعملية لدى ،هلا املكونة األسباب و أبعادها حيث
 فعند عليها، املوالية املراحل لتوقف ذلك و القرارات إختاذ مراحل أهم من تعترب  :المشكلة تحديد
 يوحي اليت الظاهرية األعراض ليس و احلقيقي املشكل جوهر ملعرفة دراستها يف التعمق جيب املشكلة حتديد

 
 . 314 ص، 1993 مصر، اإلسكندرية، املعارف، متشأة دار العامة، اإلدارة أصول شيحا، العزيز عبد إبراهيم(1) 
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  . الرئيسية املشكلة على أهنا

 علمية أسس على املشكلة لتشخيص خارجها أو املؤسسة يف اخلربة بأهل اإلستعانة و بدقة تعريفها مراعاة جيب و
 . بشأنه القرار إختاذ املراد املوضوع حتديد أي موضوعية، و

 املختلفة احللول عن التحري أو التفتيش املرحلة ههبذ يقصد  :المتاحة البدائل تحديد و المشكلة تحليل- 2.1
 مت اليت للمشكلة حلول او بدائل تفرتض هي و  األوىل املرحلة يف بدقة تشخيصها مت اليت املشكلة حلل

 السابقة اخلربات على باإلعتماد جديدة حلول إلجياد التحليل يف احمللل قدرة على يعتمد هذا و ،تشخيصها
 اخلطأ يف وقوعه عدم يضمن حىت البديلة احللول من ممكن قدر أكرب بوضع احمللل يقوم أن جيب واملعلومات،

 متخذ إليها يسعى اليت النتائج بعض حتقيق يف اإلسهام البديل هلذا يتوفر أن جيب هلذا و املناسب، البديل وإختيار
 . القرار ملتخذ املتاحة املوارد حدود يف يكون أن و القرار،

 تتضح ال البدائل هذه وعيوب مزايا أن يف املرحلة هذه صعوبة تتمثل  :أفضلها إختيار و البدائل تقييم-3.1 
 ملعايري وفقا التقييم يكون أن يفرتض و املستقبل يف فعال تظهر لكنها املشكلة، دراسة أثناء واضحة بصورة

 يتناسب الذي البديل اختيار و البدائل هذه من بديل كل عيوب و مزايا تبيان أجل من موضوعية أسس و 
 . حلها املراد املشكلة وطبيعة

 بتنفيذ يقوم بل للمشكلة، األفضل البديل اختيار عند القرار متخذ دور ينتهي ال  :المراقبة و التنفيذ- 4.1
 يتطلب وقد  القرار فاعلية و التطبيق سالمة من للتأكد التنفيذ متابعة خالل من اآلخرين تعاون طريق عن القرار
 البدائل حتويل حسن يف يساهم القرار صنع يف مبشاركتهم العاملني شعور أن كما عالقة هلم من معرفة األمر

 والتأكد استمرارها و الرقابة عملية لتسهيل مايل و زمين جدول وضع األفضل من أنه كما فعال عمل اىل (القرار)
 . املراحل كل يف التنفيذ من

  :القرارات إتخاذ عملية في المؤثرة العوامل- 2 
 عملية يف املؤثرة العوامل فإن الواحد اليوم يف و املؤسسة يف املسريون يتخذها اليت القرارات تعدد من الرغم على  

 تؤثر داخلها من أو باملؤسسة احمليطة البيئة من عوامل فنجد العملية، هذه كلفة و صعوبة تزيد القرارات اختاذ
 . ( 1) القرارات إختاذ عملية على تؤثر اليت العوامل مهأل عرض يلي فيما و العملية، هذه على مباشرا تأثريا
  :للمؤسسة الخارجية البيئة عوامل- 1.2

 التحكم تستطيع ال اليت و للمؤسسة، اخلارجي احمليط من القادمة اخلارجية الضغوطات يف العوامل هذه تتمثل
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 : هي و فيها
 . البلد يف السائدة املالية و السياسية و االقتصادية ظروفلا -
 .االقتصادية األنشطة عليها تقوم اليت التحتية القاعدة و التكنولوجية طوراتتال -
 .املستهلكني و املوردين و املنافسني مثل للقطاع اإلنتاجية الظروف -

 حميطها يف تؤثر و تتأثر فهي ، املؤسسة فيها تنشط اليت البيئة من متأتية خارجية ضغوط متثل العوامل هذه
 املؤسسة مصلحة يف أو متاما مناسبة يراها ال قرارات اختاذ إىل القرار مبتخذ تؤدي قد العوامل هذه كل و ،اخلارجي

 . القرارات هذه مثل إختاذ علية فرضت لكن
  :للمؤسسة الداخلية البيئة عوامل-2.2 
 : منها نذكر كثرية عوامل هي و املؤسسة خصائص و التنظيمية العوامل يف تتمثل و

 . جيد بشكل القرار متخذ يقيد املؤسسة داخل للمعلومات نظام وجود دمع -
 .األقسام و األفراد بني التنظيمية العالقات درجة وضوح عدم -
 .القرار مبتخذ احمليطة الظروف إىل باإلضافة املؤسسة احلجم و املركزية درجة -
 . للمؤسسة األساسية األهداف وضوح درجة -
 . للمؤسسة الفنية و البشرية و املالية املوارد توفر مدى -

 : يلي مبا ترتبط متعددة بنواحي العوامل هذه تأثري يظهر و
 . املؤسسة يف األفراد جمموع على القرار ريثتأ -
 . املؤسسة إدارة أمام املتاحة الفنية و البشرية و املالية املوارد -
 

 .تعترضها التي الصعوبات و القرارات إتخاذ في المساعدة األساليب :الثالث المطلب
 
 .القرارات إتخاذ في المساعدة األساليب-1 

 شاملة و عامة نظرة بتقدمي تسمح أساسية معلومات و مؤشرات جمموعة عن عبارة هي  :القيادة وحةل-  1.1
  تسمح كما املسطرة، األهداف حتقيق بغرض التسيري لعملية توجيهية قرارات اختاذ و الضغوطات واكتشاف

 
 .155 ص ،1991 ،ذكر سابقا حداد، شفيق حرمي، حسني (1)
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 :هتدف إىل و  ، املؤسسة أعضاء ملختلف مشرتكة لغة بإعطاء
 .التوقع و احلقيقة بني املقارنة خالل من التسيريية الفعالية قياس-
 . املؤسسة مبستقبل املتعلقةات القرار  ألصحاب الضرورية املعلومات تقدمي -
 اليت و األموال لرؤوس املالية املردودية و املالية اهليكلة باخلزينة، تتعلق املؤشرات من جمموعة على حتتوي -
 .الكلية املردودية و الشامل املايل التوازن مراقبة ميكن خالهلا من

 املمارسات و التطبيقات حتديد أجل من الرتتيب و للتصنيف طريقة عن عبارة هو و  :المقارن القياس- 2.1
 . إليه يرتقى كهدف اختاذه و ما وظيفة أو نشاط يف جناعة األكثر

 أي أداء قياس و ملقارنة مستمرة و منظمة قياس عملية " :بأنه اإلنتاجية و للجودة األمريكي املركز عرفه كما
 يف املنظمة تساعد أن ميكن معلومات على احلصول دفهبالعامل  يف مكان أي يف الرائدة املنظمات بأداء منظمة
 . أدائها لتحسني إجراءات من تراه ما اختاذ

 : منها نذكر أنواع له جند و
 تشغيلية إدارات يف مماثلة أنشطة مع الداخلية البيانات بني املقارنة عملية تتم و :الداخلي املقارن القياس-
 . السرية النعدام عليها احلصول لسهولة نظرا تؤسسامل
 الذين احلاليني للمنافسني احلايل األداء مع للمؤسسة احلايل األداء مقارنة يتم  :التنافسي املقارن القياس- 

 . املنتجات نفس يقدمون
 القوائم يف احملتواة املالية البيانات يف حاليا عنها اإلفصاح مت اليت املالية املعلومات تتمثل  :المالي اإلبالغ-3.1 

 أخرى معلومات إىل باإلضافة احلزينة، تدفقات النتائج، حسابات جدول امليزانية، : هي و التقليدية املالية
 بالقوائم املرفقة املالحظات يف تعرض املالية القوائم صلب يف عنها اإلفصاح لتعذر نظرا لكن و ضرورية تعترب
 .(  1) املالية القوائم من جزءا تعترب اليت و املالية

 .القرارات إتخاذ عملية تعترض التي الصعوبات-2 
 ميكن و املناسب، القرار إىل الوصول من متنعه اليت العوائق من لكثري معرضا نفسه القرار متخذ جيد ما كثريا
 : يف العوامل هذه إمجال

 تداخل نتيجة املشكلة حتديد يف صعوبة القرار متخذ يلقى  :اتحديده و المشكلة إدراك عدم-أ
 

 .194 ص، 7002 مصر، العريب، الفكر دار املقارن، القياس و اجلودة قياس احملسن، عبد حممد توفيق (1)
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  عدم و الفرعية املشكلة ملعاجلة جهوده تتجه بالتايل و بدقة متيزها على القدرة عدم عليه يتعسر مما ،مسبباهتا
 .تعريفها و حتديدها قدرة لعدم احلقيقية للمشكلة التعرض

  :القرار بإتخاذ تتحقق أن يمكن التي األهداف تحديد على القدرة عدم-ب
 تتعارض قد و بعضها مع تتعارض قد األخرية هذه األهداف، من جمموعة حتقيق إىل دائما تسعى القرارات إن
 التمييز أوال القرار متخذ من يتطلب مما أمهيتها يف ختتلف قد كما أيضا، األقسام و اإلدارات بعض أهداف مع
 . أمهية األهداف أكثر حتقيق إىل اجلهود توجيه مث  أمهية األهداف أقل بني من
 كالقيود العوامل بعض تأثري حتت قراره اختاذ عند واقعا القرار متخذ يكون قد  :القرار متخذ شخصية-ج

 لسلطة القرار متخذ خضوع عنها ينجم بالتايل و السلطة، تقرره الذي اهلرمي التنظيم تشمل اليت الداخلية
 . حتقيقها الواجب الكربى الغايات حتدد أعلى

 ،رالقرا متخذ تواجه اليت الصعوبات أهم من املعلومات جودة نقص يعد  :المتاحة المعلومات جودة نقص -د
 العمل بيئة عن متجددة صورة تعطي أن جيب حيث احلديث العصر يف املؤسسة موارد أهم من املعلومات تعد إذ
 . املؤسسة إمكانات و ظروف و
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 .198 صمرجع ذكر سابقا،  (1)
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  :الثاني الفصل خالصة  
 

 مبختلف املالية القوائم عليه تبىن الذي األساس هي الالزمة بالدقة تتمتع صحيحة معلومات على احلصول إن    
 .للمؤسسة املالية الوضعية عن واضحة صورة تعطي معلومات تتضمن اليت و أنواعها

 مبختلف القرارات اختاذ يف صحيح بشكل استخدامها و املالية القوائم تقدها اليت املعلومات تلك فهمت أجل من و
 تكون اليت املالية املؤشرات بعض حساب طريق عن املعلومات هذه حتليل عملية إىل يلجأ املستخدم فإن أنواعها

 القيم على تعديالت إجراء بعد ذلك كان و  املالية القوائم عناصر خمتلف بني العالقة توضح و داللة أكثر
 .امليزانية تدعى قائمة يف تلخص اليت و املالية القوائم يف املوجودة

 وعلى للمؤسسة املايل الوضع على للوقوف التقييم بعملية القيام بعد أنواعها مبختلف املالية القرارات اختاذ يتم
 استعمال طريق عن ذلك سابقا املطبقة لإلجراءات تصحيحية أو جديدة قرارات باختاذ املسريون يقوم أساسه
 .صحيحة و رشيدة قرارات اختاذ على املسريين تساعد وسائل

 



 

 

 

 
 
 

 الفصل الثالث
 

 



 الفصل الثالث                         دراسة تأثير جودة المعلومة المالية في تقييم االداء المالي
 

 
66 

 
 .بناء برحو المهدي  مؤسسة حول عام تقديم  :األول المبحث

      
 هذا و اجلودة و النشاط حيث من املنطقة يف البارزة املؤسسات أهم من هديملبرحو ا البناء مؤسسة تعترب      
 . للدراسة هلا اختياري مت املؤسسة هلذه اهلام الدور هلذا و احمللي، املستوى على

ألول وهيكلها التنظيمي يف املطلب ا املطلب يفبناء برحو املهدي  مؤسسة تعريف إىل املبحث تقسيم يتم عليه و
 .املؤسسة  نشاطات إىل نتعرض الثالث املطلب أما ،الثاين

 
 .بناء برحو المهديالتعريف مؤسسة  :المطلب األول 

كافية ملتطلبات ،  متتلك موارد بشرية و مادية مهمة مؤسسة خمتصة يف جمال البناءإن مؤسسة برحو املهدي   
 . مبركز مستغامن وتعمل بشكل رئيسي يف الغرب اجلزائري مقرها ،1002منذ سنة تأسست  ،السوق

 
 . الهيكل التنظيمي للمؤسسة: المطلب الثاني

 هو هدفه القانونية و البشرية و املالية و املادية اهلياكل من جمموعة عن عبارة هو : للمؤسسة التنظيمي اهليكل     
 . املؤسسة أهداف حتقيق اىل الوصول أجل من أقسامه خمتلف بني التنسيق حتقيق

 وجود مع املصاحل خمتلف بني تربط اليت متطورة وظيفية بنية على البناء برحو املهدي  مؤسسة تعتمد عليه و
    : التايل الشكل يف موضح هو كما همبين تكاملية عالقات
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                                           .اهليكل التنظيمي ملؤسسة البناء برحو املهدي:2-3الشكل  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 .وثيقة مقدمة من قسم اإلدارة:المصدر
 

 .و المالية المحاسبة مصلحة : أوال
 : التالية بالوظائف مكلف مسؤول املصلحة

 .للمؤسسة الداخلية التحسينات نتيجة احملققة األرباح و التكاليف عن الكشف يف املشاركة -
 .املالية اهليئات مع العالقات و اخلزينة تطور يتابع -
 .املؤسسة لعمليات احملاسيب باملسك يقوم -
 .اإلستغالل مصلحة :نياثا

 . الصيانةو  التموين :فرعني املصلحة هذه حتت تندرج
 : التالية بالوظائف مكلف اإلستغالل مصلحة مسؤول و 

 .للمؤسسة السنوية امليزانية مشروع ضع و -
  . املسطرة واألهداف تتناسب اليت اآلجال و التكلفة حيث من الفاعلية و الظروف أحسن يف اإلنتاج ضمان -

 المدير              

 مصلحة اإلدارة واملستخدمني مصلحة اإلستغالل صلحة احملاسبة و املاليةم

 .فرع احملاسبة -
 .فرع اخلزينة -

 .فرع الصيانة-
 .فرع التموين-

 .فرع تسيري املستخدمني -
 .فرع التكوين-
 .فرع الوسائل العامة-
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 .اإلنتاج بوسائل اخلاصة اإلستثمار خطة وضع يف شاركةامل -
 . الصيانة و التموين قسم بني التنسيق مسؤولية له أن كما -
 : يف اإلستغالل مصلحة أقسام تكمن و
 :التالية باملهام الصيانة قسم رئيس يقوم  :الصيانة فرع -2

 . اإلنتاج خمطط إعداد يف يشارك -
  باملعدات اخلاصة اإلستهالكية القطع و الغيار قطع من للوحدة الالزمة احلاجات حيدد و آلة كل حالة يتابع -
 . التجهيزات و

 . الصيانة نشاط وصلةحب اإلستغالل مصلحة بإعالم يقوم -
 :التالية باملهام التموين قسم رئيس يقوم  :التموين فرع -1

 .للتموين التقديرية امليزانية وفق اإلستهالكية املواد و اللوازم و األولية املواد من الوحدة حاجات يليب -
 . شراؤها الالزم املواد من املؤسسة حاجات لتحديد املصاحل خمتلف مع يتعاون -
 .النشاط الستمرار الالزمة الغيار قطع و املواد تدفق يدير -
 . الثبوتية الوثائق و النوع و الكم حيث من منها يتحقق و املشرتيات على يشرف -
 .المستخدمين و اإلدارة مصلحة : اثالث

 : التالية باملهام يتكفل و البشرية املوارد مبديرية وظيفية عالقة املستخدمني و اإلدارة فرع تربط
 .العمال بطاقة تسيري -
 .الفرع يف عليها املتحصل بالنتائج املتعلقة امليزانية البشرية املوارد مديرية اىل شهريا إرسال -
 .املؤسسة حاجيات حتقق اليت الكفاءة عن البحث -
 .األجور تسيري و العمال مللف اإلدارية املتابعة ضمان -
 

 .نشاطات مؤسسة البناء برحو المهدي:ثالثالمطلب ال
 
قيق السكن اإلجتماعي مع مديرية الرتقية و التسيري النشاط الرئيسي ملؤسسة البناء برحو املهدي هو حتإن   

 .و السكنات الرتوجيية مع مطوري القطاع اخلاص، وهذه اإلسرتاتيجية كلها لضمان الدفعالعقاري 
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بناء برحو ال لمؤسسة المالي األداء تقييم و المالية للقوائم المعلوماتي المحتوى  :الثاني المبحث
 (.1020/1021)المهدي

 
 عوائد خلق إمكانية مدىو  ،هتا من جهةإلتزاما مواجهة على هتاقدر  مبدى مؤسسة ألي املالية الوضعية تقاس     
 بإستخدام ذلك و اإلستمرار و البقاء هلا يضمن ما ،ىأخر  جهة من توسيعه و نشاطها تطوير يف تساعدها مالية

 من ،البناء برحو املهدي مؤسسة على تطبيقا به سنقوم ما هذا و املؤسسة نشاط عن عليها املتحصل املعلومات
 إستخدام إىل إضافة امللية، املؤشرات و النسب أهم على باإلعتماد ذلك و املالية املؤسسة وضعية حتليل خالل

 .(1020/1021)  الدراسة فرتة خالل املتاحة املالية و احملاسبية املعلومات

 
 ( .1020/1021)البناء برحو المهدي  لمؤسسة المالية القوائم عرض  :األول المطلب 

 املقرضني و املسامهني كل يتمكن خالهلا من و إقتصادية مؤسسة أي لصورة العاكسة املرآة املالية القوائم تعترب     
 أهم عرض حناول املطلب هذا خالل من و أدائها، تقييم من اإلقتصادية باملؤسسة العالقة ذات األطراف كل و

 . النتائج حسابات جدول و احملاسبية امليزانية يف املتمثلة و للمؤسسة املالية القوائم
 . (1020/1021) للفترة البناء لمؤسسة المحاسبية الميزانية عرض-1 

 اخلصوم، جانب و األصول جانب مها أساسيني جانبني من تتكون احملاسبية امليزانية فإن معروف هو كما    
 هي اليت املالية املوارد جممل متثل اخلصوم أما املؤسسة، عليها حتصل اليت املالية املوارد إستخدامات متثل فألصول

 لكل بالتطرق للمؤسسة احملاسبية امليزانية دراسة و بعرض الفرع هذا خالل من نقوم عليه و املؤسسة، تصرف حتت
 . اخلصوم و األصول جانيب من

 ( .1020/1021)البناء  لمؤسسة المحاسبية للميزانية األصول جانب 2-2
 . (1020/1021) األصول جانب البناء  ملؤسسة احملاسبية امليزانية  :2.3.مرق جدول
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 1022         1020          البيانات       رقم الحساب    
            2 

               22 
            22 

               22 
            22     

               22 
  22 

 اإلستثمارات
 مصاريف إعدادية

 قيم معنوية
 أراضي 

 جتهيزات اإلنتاج
 جتهيزات إجتماعية

 إستثمارات قيد اإلنتاج

 
 
 

2222262022 
226222222  

26622092 
69966222022 

 
 
 

2222262022 
222226662062 

62222022 
2222922022 

 242341333302 103103322302 مجموع اإلستثمارات 
6  

62 
62 
66 
62 
69  

 المخزونات
 البضائع

 مواد و لوازم
 نصف مصنعة منتجات

 منتجات منجزة
 خمزونات خارج املؤسسة

 

 
22226222022 
22692222096 

 
2292662022 
2222622022 

 
29222229092 
62662262022 

626222022 
2222222022 

22222022 

 13302201313 02301313330 مجموع المخزونات 
2 

292 
22 
22 
29 
22 

 الحقوق
 حسابات ما بني الوحدات

 حقوق اإلستثمارات
 تسبيقات اإلستغالل
 حقوق على الزبائن

 أموال جاهزة

 
0431401330332 

929622066 
2226692022 

222222969062 
22622269022 

 
2241102320302 

962622066 
2222622022 

292622922026 
62262222029 

 4221043001341 2231320001302 مجموع الحقوق 
   (خسارة)النتيجة  
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 4312032011301 2302304232304 مجموع األصول 
 

 .طالبة باإلعتماد على التقارير املالية للمؤسسةإعداد ال من:المصدر
 

 1021              البيانات           رقم الحساب 
222 
222 
226 
222 
222 
292 

 األراضي
 هتيئات أراضي

 مباين
 معدات و أدوات صناعية

 قيم ثابة مادية أخرى
 مدفوعات على الودائع

1002143301 
131210343 
226222022 

222222622026 
2226626022 

622622062 
 131331022300 المجموع 

622 
622 
622 
622 
622 
692 
222 
222 
222 
222 
222 
222 
262 

 ضائع و مشرتياتب
 مواد و لوازم

 املواد املستهلكة
 اللوازم املستهلكة

 إنتاج تام
 إنتاج متبقي

 الزبائن
 اإلجتماعيةأموال اخلدمات 

 تسبيقات
 أعباء مسجلة مسبقا 

 بنوك و حسابات جارية
 اخلزينة و املؤسسات العمومية

 الصندوق

66292222022 
2222262022 

22266226022 
22222226062 

622229022 
6629222226062 

262292262062 
222222062 
222222022 

2922622066 
22222962022 

2222226022 
29292022 
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 333214222310 المجموع 
 020141401320 مجموع األصول 
 

 .من إعداد الطالبة باإلعتماد على التقارير املالية للمؤسسة: المصدر
 
 

 تقدر معتربة بقيمة 1022 و 1020 سنيت خالل تزايد يف املؤسسة أصول أن السابقني اجلدولني خالل من نالحظ
 زيادة إىل راجع هذا و6.19% نسبة إىل وصلت اليت لألصول كبري إخنفاض نالحظ 2222 سنة أما ، % 9.13ب

 جمموع من % 6.80 نسبة متثل اليت املشرتيات قيمة زيادة إىل باإلضافة الصناعية األدوات و املعدات قيمة
 175,45 . املاضية بالسنوات مقارنة دج 57 إىل وصلت حيث الصندوق قيمة إخنفاض كذلك و األصول،

 إنعدام نالحظ كما األصول، جمموع من % 8 إىل تصل بنسبة 1022 سنة يف املخزونات قيمة زيادة إىل إضافة
 بداية إىل راجع  1021و  1022و 1020 سنيت بني امليزانية يف الكبري التغيري هذا كذلك ،1021 سنة يف املخزونات

 . املؤسسة على أثر مما واتالسن هذه يف اجلديد احملاسيب النظام تطبيق
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 . (1020/1021)البناء  لمؤسسة المحاسبية للميزانية الخصوم جانب- 2-1 
 ( .1020/1021)اخلصوم جانب البناء ملؤسسة احملاسبية امليزانية:   1.3رقم جدول

 1022            1020      البيانات      رقم الحساب  
      2 
     22 
     22     
     22 
     26 
     22 
     22 
     22 
     22 

 األموال الخاصة
 س مال الشركةأر 

 أموال شخصية
 عالوات متعلقة برأس مال الشركة

 اإلحتياطات
 إعانات اإلستثمارات 

 فرق إعادة التقييم
 األموال اخلاصة األخرى

 نتائج قيد التخصيص

  

   مجموع األموال الخاصة 
 الديون 

 حسابات ما بني الوحدات
 ديون اإلستثمار

 املخزوناتديون 
 مبالغ حمتفظ هبا يف احلساب

 ديون إجتاه الشركاء و الشركات
 ديون اإلستغالل
 تسبيقات جتارية

 
9292292692022 

262229962022 
222222622026 

662262029 
 

22926922066 
22626292062 

 
2266922926062 

622226622022 
222926622029 

222222069 
 

22222226066 
62922229022 

 4100103224323 2230200430332 الديون مجموع 
 210233433333 110002240312 (ربح)النتيجة 
 4312032011301 2302304232304 مجموع الخصوم 

 .من إعداد الطالبة باإلعتماد على التقارير املالية للمؤسسة:المصدر
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    1021       البيانات      رقم الحساب    

      222 
 

      222 

 الدورة الصافية نتيجة
 اجملموع

 قروض و ديون مماثلة

629292292022 
629292292022 
662222922022 

 341103010330 المجموع 
      222 
      222 
      222 
      226 
      222 
      222  
      222 
      262 
      222 
      292 
      222 

 حساب موردي املخزونات
 اإلستثماراتي حساب مورد

 حساب موردي الفواتري
 حساب الزبائن الدائنون

 أموال اخلدمات اإلجتماعية
 تسبيقات

 أعباء للدفع
 اهليئات اإلجتماعية

 حسابات الدولة
 احلسابات الوسيطية

 حسابات البنوك

222226262062 
22222022 

2296292022 
26222222062 

2266266022 
2222022 

2696922026 
2222622029 
2226226022 

222622029 
29262022 

 213233140300 المجموع 
 420323130320 مجموع الخصوم 

 .من إعداد الطالبة باإلعتماد على التقارير املالية للمؤسسة:المصدر
 

 مقارنة هذا و ،1022و 1020 سنيت خالل % 1 زتتجاو  مل طفيفة بنسبة لكن و تزايد يف اخلصوم قيمة أن نالحظ
  .دج8450725127.4 ب اإلخنفاض قيمة قدر الذي اخلصوم قيمة يف كبري إخنفاظ فيها نالحظ اليت 1021 بسنة

 أما ،26.74%ب قدرت اليت اإلستثمار ديون يف املستمرة الزيادة اىل 1022 إىل 1020 من الزيادة أسباب ترجع و
 خاصة و املاضية بالسنوات مقارنة الديون قيمة إخنفاض إىل تعود 1021 سنة يف اخلصوم قيمة إخنفاض أسباب
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 لتصل 1021 سنة يف إخنفضت مث دج 355209965.45ب تقدر 1020 سنة يف كانت اليت اإلستثمار ديون قيمة
 قيمة يف الكبري اإلخنفاض إىل أدى مما % 12.5 حوايل إىل اإلخنفاض نسبة قدرت حيث دج 28655.00  إىل

 . النتيجة هذه إىل أدى اخلاصة األموال قيمة ضعف كذا و اخلصوم
 دج،260501890.61 ب 1020 سنة قدر الدراسة سنوات خالل رحبا حققت قد املؤسسة أن نالحظ كما

  ب قدريل 2222 سنة يف اإلرتفاع عوديل دج، 160833943.43  إىل لتصل املوالية السنة يف لتنخفض
 . دج 357575572.00

 
 ( .1020/1021)للفترة البناء لمؤسسة النتائج حسابات جدول دراسة-2 

 ميكن خالل فمن املالية، الدورة تكاليف و إيرادات حتديد مبوجبها يتم اليت الوسيلة النتائج حسابات جدول يعترب
   الفرتة خالل البناء ملؤسسة النتائج حسابات جدول يلي وفيما ما، مالية دورة يف مؤسسة أي نشاط سري معرفة

 ( 1020/1021) . 
 . (1020/1021) البناء ملؤسسة النتائج حسابات جدول  :3.3رقم جدول
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رقم    
 الحساب

 1022            1020           البيانات       

   92   
   22 

 مبيعات البضائع
 بضائع مستهلكة

922262622022 
229222292029 

222229226029 
622222692022 

 222222226029 296226226026 اجملموع 
   22 
   92 
   92 
   96 
   92 
   92 
   22 
   22 

 اهلامش اإلمجايل
 إنتاج مباع
 إنتاج خمزن

 إنتاج املؤسسة لذاهتا
 تقدمي اخلدمات للغري

 حتويل تكاليف اإلنتاج
 مواد ولوازم مستهلكة

 خدمات

296226226026 
62622922062 

2222262022 
 

292226222022 
26926022 

69929222092 
26699622022 

222222226029 
222262222022 

226226062 
 

262222969022 
2222222022 

22622622022 
22292296026 

 622262222022 692662622022 اجملموع 
   22 
   99 
   92 
   26 
   22 
   22 
   22 
   22 

 القيمة املضافة
 نواتج متنوعة

 حتويل تكاليف اإلستغالل
 مصاريف املستخدمني

 الضرائب و الرسوم
 مصاريف مالية

 مصاريف متنوعة
 مصاريف اإلستهالكات و املؤونة

692662622022 
6226299069 
2226222022 

22626226022 
22266222026 

226662022 
2222226029 

62622222026 

622262222022 
222222062 

2222292026 
26266696022 
22222226062 

222299022 
2222226026 

22692222029 
 262622222062 222262622022 اجملموع 

   26 
   96 

 نتيجة اإلستغالل
 نواتج خارج اإلستغالل

222262622022 
26226226022 

262622222062 
62926222062 
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 26222926022 26266226022 تكاليف خارج اإلستغالل 26   
 -66222222029 -2262262022 اجملموع 

   22 
   26 

 نتيجة خارج اإلستغالل
 اإلستغاللنتيجة 

2262262022 
222262622022 

66222222029 
262622222062 

   222 
   226 

 النتيجة اإلمجالية للسنة املالية
 ضرائب على أرباح الشركات

222222262022 
 

222266626026 

 210233433333 110002240312 نتيجة السنة املالية 22    
 
 

 1021          البيانات           رقم الحساب    
    922 
    922 
    922  
    926  

 مبيعات بضائع
 بيع منتجات تامة الصنع

 خدمات أخرى مقدمة
 ختفيضات و حسومات

666922222062 
299222222022 
222222922022 

 222922222022 رقم األعمال الصايف 
   922 
   96 
 

   22 
   22 
   22 
    

 
   26 
   22  

 إنتاج خمزن
 إنتاج املؤسسة لذاهتا

 Aإنتاج الدورة 
 مشرتيات مستهلكة

 خدمات خارجية
 خدمات خارجية أخرى

  B إستهالكات الدورة
 (A-B)القيمة املضافة لإلستغالل

 مصاريف املستخدمني
 ضرائب و رسوم

22992692022 
 

222622292092 
622922222026 

22926622022 
22229226062 

626622929069 
222222222092 

22226626026 
22626222062 
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 C فائض اإلستغالل اإلمجايل
 إيرادات أو نواتج أخرى وظيفية

 مصاريف أخرى وظيفية
 املؤوناتخمصصات اإلهتالك و 

222262262022 
262299029 
222222022 

26696222069 
 D 629222222062 النتيجة الوظيفية    

     92  
     22 

 إيرادات مالية 
 املصاريف املالية

 
229922022 

 E 229922022النتيجة املالية  
 629222622062 (D+E)النتيجة العادية قبل الضريبة 
 692222622062 النتيجة الصافية للنشاطات العادية 
 F 300023313341 نتيجة الدورة الصافية 

 . للمؤسسة املالية التقارير على باإلعتماد ةالطالب إعداد من : المصدر
 

 : ب قدرت 1020 سنة يف املالية النتيجة أن النتائج حسابات جدول خالل من نالحظ
 بقدر املاضية السنة من بأقل لكن و موجبة نتيجة املؤسسة حققت 1022 سنة يف أما دج، 260501890.61

 % 61.74 ب اإلخنفاض نسبة تقدر و ،جد  160833943.43  ب املوالية سنة يف قيمتها قدرت حيث الثلث
 اإلهتالكات مصاريف زيادة كذلك و اإلستغالل خارج تكاليف يف املرتفعة الزيادة إىل يعود اإلخنفاض هذا وسبب

 حيث املاضية السنة من أكرب بقدر و موجبة نتيجة حققت املؤسسة أن 1021 سنة يف املالحظ أما املؤونات، و
 بالسنة مقارنة التطور نسبة قدرت حيث للمؤسسة بالنسبة جيدة نتيجة هي و دج 357514364.92ب قدرت
 ذلك إىل ضف املاضية، بالسنة مقارنة املبيعات قيمة زيادة  إىل اإلرتفاع هذا سبب يعود و % 45  حبوايل املاضية

 أعمال لرقم املؤسسة حتقيق إىل تعود الزيادة هذه أن آخر بتعبري القول وميكن املتنوعة، املصاريف قيمة إخنفاض
 . السنة هذه خالل املؤسسة مبيعات نسبة إرتفاع إىل اجلدول يف نالحظ كما سببه يعود أكرب
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 .المالية النسب بإستخدام المالية القوائم تحليل  :الثاني المطلب
   امليزانية من ننطلق ،(1020/1021) للفرتة و املهديحالبناء بن ر  ملؤسسة املالية امليزانية على احلصول دفهب    

 وكذا السيولة، درجة حسب األصول عناصر ترتيب ملبدأ تبعا و املبحث، هذا من األول املطلب يف الواردة احملاسبية
 املؤسسة من املستمدة املعلومات على اإلعتماد إىل باإلضافة اإلستحقاق، درجة حسب اخلصوم عناصر ترتيب
 : التالية املختصرة املالية امليزانية وضع ميكن

 (.1020/1021)األصول جانب البناء ملؤسسة املختصرة املالية امليزانية  :3.3 رقم جدول
 دج" جزائري دينار : القياس وحدة                                                                       

 
 

 1021        1022         1020           البيانات     
    األصول الثابثة

    222226222022 229226262062 222222622092 جمموع االصول الثابثة
 األصول املتداولة
 قيم اإلستغالل

 قيم قابلة للتحقيق
 قيم جاهزة

 
222969922022 

9622222222092 
22622269022 

 

222222226029 
2262222222022 

62262222029 

 
229662222022 

22222222026 
29292022 

 666226222022 6222226222022 2262662222062 جمموع األصول املتداولة
 020141401320 4312032011301 2302304232304 صولألامجموع 

 
 .للمؤسسة املالية التقارير على باإلعتماد ةالطالب إعداد من : المصدر
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 ( .1020/1021) اخلصوم جانب البناء ملؤسسة املختصرة املالية امليزانية  :0.3 رقم جدول
                  دج" جزائري دينار : القياس وحدة                                                                              

 1021       1022       1020      البيانات    

 األموال الدائمة
 األموال اخلاصة

 ديون طويلة و متوسطة األجل

 
222222262022 

 
222266626026 

 
222922226092 

 222922226092 222266626026 222222262022 جمموع األموال الدائمة

 662222922022 6229222226026 2222229622022 الديون قصرية األجل

 420323130320 4312032011301 2302304232304 مجموع الخصوم

 .للمؤسسة املالية التقارير على باإلعتماد ةالطالب إعداد من : المصدر
  :الخصوم هيكلة نسبة- 1

 النحو على و اليت تأيت( 1020/1021) للمؤسسة املالية اهليكلة نسب ألهم املوايل اجلدول خالل من سنتعرض
 : التايل

 (.1020/1021) للفرتة البناء ملؤسسة املالية اهليكلة نسب بعض  :1.3 رقم جدول
 1021     1022    1020   العالقة         البيان       

 20226 20229   20292 الثابثة األصول/األموال الدائمة نسبة التمويل الدائم

 20626 20229 20262 جمموع اخلصوم/أموال خاصة نسبة اإلستقاللية المالية

 2062 20622 20622 جمموع األصول/جمموع الديون نسبة قابلية التسديد

 6029 20922 602222 اخلاصة األموال/جمموع الديون نسبة المديونية العامة

نسبة المديونية قصيرة االجل 
 إلى األموال الخاصة

االموال /قصرية االجلديون 
 اخلاصة

602222 20922 20226 

 .للمؤسسة املالية التقارير على باإلعتماد ةالطالب إعداد من : المصدر
 

 ما 1021 و1020 سنيت خالل الواحد من أكرب للمؤسسة الدائم التمويل نسبة أن نالحظ أعاله اجلدول خالل من
 هامش وجود مع الدائمة األموال طريق عن كلها بتمويلها تقوم املؤسسة متتلكها اليت الثابتة األصول أن على يدل



 الفصل الثالث                         دراسة تأثير جودة المعلومة المالية في تقييم االداء المالي
 

 
81 

 اليت 1022 سنة غرار على املتداولة، األصول به بتمويل تقوم اليت الثابتة األصول تغطية فائض عن يعرب أمان
 إىل راجع وهذا الثابتة األصول لتمويل تكفي مل الدائمة األموال أن أي الواحد من أقل النسبة هذه فيها كانت

 .اخلاصة األموال يف اإلخنفاض خالل من الدائمة األموال قيمة إخنفاض
 ضعيفة هي و % 4 و %3  بني ترتاوح نسبتها أن جند املدروسة الفرتة خالل للمؤسسة املالية لإلستقاللية بالنسبة
 .هتاإستثمارا لتمويل متويل مصادر إىل حباجة املؤسسة  أن يدل ما % 50  ب تقدر اليت املعيارية بالنسبة مقارنة
 كانت فكلما مينحو اليت ثقتهم من يزيد مبا لدائنيها املؤسسة متنحه الذي الضمان عن تعرب السداد قابلية نسبة
 أن نالحظ املدروسة الفرتة خالل البناء مؤسسة ولكن املؤسسة، اجتاه الدائنني ارتياح من زاد صغرية النسبة هذه
 خالل % 90 النسبة هذه فاقت حيث % 50  ب تقدر اليت املعيارية النسبة على مرتفعة السداد قابلية نسبة

 . الدراسة سنوات
 بنسب نالحظها اخلاصة األموال مع اإلستدانة أموال مقارنة عن تعرب اليت للمؤسسة العامة املديونية خيص فيما

 حبوايل 1021 سنة هلا قيمة أقصى بلغت حيث ،% 3.57 و % 2.7  بني تراوحت املدروسة الفرتة طوال جدا كبرية
 . املاضية بالسنوات مقارنة اخلاصة األموال يف الزيادة إىل راجع هذا و  3.57
 للمؤسسة، العامة املديونية يف أكثر للتفصيل النسبة هذه تستعمل اخلاصة األموال إىل األجل قصرية املديونية نسبة

 ميكن لذلك ،ةعالي نسبة هي و 3.12 و 1.109 بني ترتاوح جندها املدروسة الفرتة خاللالبناء  مؤسسة حالة يف و
 . الفرتة هذه خالل املؤسسة ديون إرتفاع يف الرئيسي السبب هي األجل قصرية الديون أن القول

 
 نسبة بدراسة نقوم الدراسة فرتة خالل للمؤسسة املالية الوضعية صورة توضيح أجل من  :السيولة نسب- 2

 العامة، السيولة نسبة السيولة، لنسب أنواع ثالثة يوضح التايل اجلدول و الفرتة هذه خالل املتداولة أصوهلا سيولة
 .الفورية السيولة نسبة املختصرة، السيولة نسبة
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 (.1020/1021) للفرتة البناء ملؤسسة السيولة نسب  :0.3 رقم جدول
 1021    1022    1020    العالقة   البيان    

 20222   2022   2022   الديون قصرية االجل/األصول املتداولة نسبة السيولة العامة
الديون (/املخزونات-األصول املتداولة)  نسبة السيولة املختصرة

 .قصرية األجل
  2022    2066      2092 

 2022222 202222 202262 .الديون قصرية األجل/القيم اجلاهزة السيولة الفورية نسبة
 .للمؤسسة املالية التقارير على باإلعتماد ةالطالب إعداد من : المصدر

 
 أن يعين هذا الواحد تساوي 1022 و 1020 سنيت خالل العامة السيولة نسبة أن أن أعاله اجلدول من نالحظ
 أن فيها نالحظ اليت 1021 سنة خالف على فائض، أي وجود عدم مع الدائمة األموال متول املتداولة األصول

 هذا و الدائمة األموال متويل عن عجزت املتداولة األصول أن على يدل هذا و الواحد من أقل العامة السيولة نسبة
 . املتداولة األصول قيمة إخنفاض إىل راجع

 اليت املعيارية بالنسب مقارنة مرتفعة هي و 1.00 و 0.74 بني ترتاوح فهي املختصرة السيولة بنسبة يتعلق فيما أما
 األجل قصرية اإللتزامات  لتسديد (الفورية السيولة نسبة ) السيولة جاهزية معرفة دفهب و ،0.5 و 0.3 بني ترتاوح

 بني ترتاوح اليت املعيارية بالنسب مقارنة %0.41 و% 0.014   بني تراوحت حيث جدا ضعيفة وجدناه للمؤسسة
 .%30 و  % 20

 مت اليت الكيفية عن الكشف حناول البناء مؤسسة األصول هيكلة دراسة خالل من  :األصول هيكلة نسب-3 
 . املؤسسة أصول إستخدام وفقها

 ( .1020/1021) للفرتة البناء ملؤسسة األصول هيكلة نسب  :2.3 رقم جدول
 

 1021      1022      1020      العالقة     البيان      
 ٪22029    ٪2022    ٪2022    جمموع األصول/صول الثابثةاأل نسبة األصول الثابثة

 ٪29026    ٪69066   ٪69022   جمموع االصول/األصول املتداولة نسبة األصول المتداولة
 

 .للمؤسسة املالية التقارير على باإلعتماد ةالطالب إعداد من : المصدر
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 ،1022و 1020 سنيت خالل األصول تشكيلة على حافظت البناء مؤسسة أن نالحظ أعاله اجلدول خالل من  
 لألصول بالنسبة احلال هو كما أصوهلا، جمموع من % 2.44 و % 2.01  بني الثابتة األصول نسبة تراوحت حيث

 التشكيلة هذه على حتافظ مل لكن أصوهلا، جمموع من التوايل على % 97.99 و % 97.56 تشكل حيث املتداولة
 لألصول بالنسبة % 57.53 و األصول جمموع من % 42.47 الثابتة األصول قيمة بلغت حيث 1021 سنة يف

 . املتداولة
 
 املتاحة ملواردها األمثل اإلستخدام على املؤسسة مسريي قدرة على النسب هذه تعرب  :المردودية نسب-4 

 : التالية اجلداول يف النسب هذه أهم سنذكر و العائد، على للحصول كفاءة و بفاعلية
  :اإلقتصادية المردودية- 3-2

 ( .1020/1021) للفرتة اإلقتصادية املردودية نسب  :4.3 رقم جدول
 

 1021       1022        1020              البيان        
  260501890.61    160833943.43    375514364.92 (A)النتيجة الصافية

  
 8401359831.09 6622262922022  629626262022 (B)مجموع االصول

المردودية اإلقتصادية   
(A/B) 

       2026      2022 2022      

 .للمؤسسة املالية التقارير على باإلعتماد ةالطالب إعداد من : المصدر
 

 اإلقتصادي  املشروع كفاءة تقدير ميكن و األرباح جللب املوارد إستخدام يف الكفاءة مدى النسبة هذه لنا تبني
 اجلدول خالل من الدراسة فرتة خالل اهن أ حيث املناسبة، القرارات إختاذ للمستثمر ميكن أساسها على اليتو 

 1021 سنة يف اإلرتفاع إىل لتعود% 1  بنسبة الثانية السنة يف إخنفاض وجود مع لكن  جيدة و مالئمة نالحظها
 .% 39ب املاضية بالسنة مقارنة الزيادة نسبة قدرت حيث
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 :يلي كما حتسب و  :المالية و (الصافية الربحية نسبة ) التجارية المردودية - 3-1

 (.2222/2222)نسبة املردودية التجارية للفرتة 20.3: جدول

 .للمؤسسة املالية التقارير على باإلعتماد ةالطالب إعداد من : المصدر
 

 قيمة يف النسبية الزيادة سببها الزيادة وهذه مستمر تزايد يف و جيدة املالية املردودية أن نالحظ اجلدول خالل من
 يف زيادة سببه اإلخنفاض هذا و أخرى إىل سنة من إخنفاض يف نالحظها التجارية املردودية أما الصافية، النتيجة

 .ةاخلاص األموال قيمة
 :التايل اجلدول يف نلخصها و  :الذاتي التمويل على القدرة-5 

 . CAF)( الذايت التمويل على القدرة  :22.3 رقم جدول
 1021       1022       1020       البيان    

 A 260501890061 222266626026 629222622062 النتيجة الصافية 
 B 38351802029 22692222029 26696222069  مخصصات اإلهتالك

 القدرة على التمويل الذاتي
CAF =( A+B) 

262226262062 222222226022 622222222022 

 .للمؤسسة املالية التقارير على باإلعتماد ةالطالب إعداد من : المصدر
 

 1021         1022            1020       البيان         
 A  222222262022 222266626026 692222622062) )النتيجة الصافية

رقم األعمال خارج 
 (B)الضريبة

296226226026 222222226022 222922222022 

 222222262022 222266626026 629292292022  (c )األموال الخاصة
 2022        2022              222        ( A /B)المردودية التجارية
 2         2          20222          ( A/C)المردودية المالية
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 تراجع يف أنه حيث مستقر غري و متذبذب للمؤسسة الذايت التمويل قدرة أن نالحظ السابق اجلدول خالل من 
 تقدر كبرية بقيمة زادت الذايت التمويل على القدرة أن نالحظ حيث 1021 سنة حىت أخرى إىل سنة من مستمر

 مقارنة األخرية هذه نسبة و كبرية بقيمة الصافية النتيجة قيمة يف الكبرية الزيادة إىل راجع هذا و ،% 64.24ب
 على تدل النتيجة هذه و اإلهتالك، خمصصات قيمة يف الطفيفة الزيادة إىل باإلضافة % 45 حبوايل السابقة بالسنة

 . اخلارجية املصادر هتا دون اللجوء إىلذا متويل على قادرة املؤسسة أن
 
  :اإلستغالل ربحية و المضافة القيمة نسبة-6 

 .اإلستغالل رحبية و املضافة القيمة نسبة  :21.3 رقم جدول
    1021             1022             1020            البيان        

 692662622022 622262222022 222222222092 (A)القيمة المضافة
 رقم االعمال خارج

 (B)الضريبة
296226226026 222222226029 222922222022 

 222262622022 262622222062 222262262022 (c) ستغاللنتيجة اإل
    20262             20692 20222 (C/B)نسبة ربحيةاإلستغالل
 20292         20222     20222       (A/B)نسبة القيمة المضافة

 .للمؤسسة املالية التقارير على باإلعتماد ةالطالب إعداد من : المصدر
 

   األخرية السنة عدى ما اإلستغالل يف فائض حتقيق من متكنت املؤسسة أن نالحظ اإلستغالل نسبة خالل من
 . األعمال برقم مقارنة اإلستغالل نتيجة ضعف سببه هذا و

 اإلعتبار بعني تأخذ املضافة القيمة ألن اإلنتاجية املؤسسات مردودية لقياس هذه تستعمل املضافة القيمة نسبة أما
 . تكاليفه و اإلنتاج عوائد معطيات

 
 .المالي التوازن مؤشرات باستخدام المالية القوائم تحليل :الثالث المطلب

 املال رأس : املايل التوازن مؤشرات أهم على البناء برحو املهدي ملؤسسة املايل للتوازن حتليلنا يف نعتمد  
 .  (T) اخلزينة رصيد و(BFR)  العامل مال رأس إحتياج ،(FR)العامل
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 رأس :التوايل على وهم العامل، املال رأس ألنواع التطرق حناول الفرتة هذه يف  ) :FR (العامل المال رأس-1 

 . الصايف العامل املال رأس و اخلاص العامل املال رأس و الدائم العامل املال
 
 ( .1020/1021 ) للفترة الدائم العامل المال س رأ- 2-2

 : التايل اجلدول يف الدائم العامل املال رأس تطور تلخيص ميكن
 . (1020/1021) للفرتة الدائم العامل املال رأس  :23.3.رقم جدول
 1021        1022       1020        البيان         

 222222262022 222266626026 222922226092 (A)األموال الدائمة
 22222262092 229226262062 222226222022 (B)  األموال الثابثة

 22222226062 22922266022- 292222222022 (A-B)رأس المال العامل الدائم
 .للمؤسسة املالية التقارير على باإلعتماد ةالطالب إعداد من : المصدر

 
 ما هذا الدراسة، من األخرية و األوىل السنة يف موجبا كان العامل املال رأس أن نالحظ أعاله اجلدول خالل من

 أمان هامش وجود مع لديها الدائمة األموال طريق عن متتلكها اليت الثابتة األصول مجيع تغطي املؤسسة أن يدل
 اهلامش هذا قيمة أن نالحظ 1021 سنة يف أما ،جد  56080509.90 ب 1020 سنة يف اهلامش هذا قدر حيث
 يف الزيادة إىل الزيادة هذه أسباب تعود و دج،274285851.15  : ب قدرت بقيمة أي % 20.44  بنسبة زادت

 . %13.7 بنسبة للمؤسسة اخلاصة األموال بالتحديد و الدائمة األموال
 تغطي مل الدائمة األموال فإن ومنه 2222 سنة يف سالب الدائم العامل املال رأس أن نالحظ اجلدول خالل من و

 السابقة، بالسنة مقارنة 16.23% بنسبة اخلاصة األموال قيمة إخنفاض إىل راجع وهذا الثابتة األصول إمجالية بصفة
 . اإلستدانة و الدفع على للقدرة بالنسبة خاصة و املايل، التوازن جانب من مشاكل املؤسسة تواجه سوف هنا و
 كانت إذا ما حالة يف خاصة سالب العامل مال رأس فيها يكون مالية وضعية تعرف أن للمؤسسة ميكن عموما و

 .هنا القصرية االجلديو  إستحقاقية درجة من أسرع املتداولة أصوهلا حتول درجة
 . (1020/1021) للفترة الخاص العامل المال س أر -  2-1

 :التايل اجلدول يف للمؤسسة اخلاص العامل املال رأس تطور تلخيص ميكن
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 (.1020/1021) للفرتة اخلاص العامل املال رأس  :23.3.مرق جدول
 
 1021        1022       1020     البيان         
 222222262022 222266626026 629292292022 (A)موال الخاصةاأل

 222222622092 229226262062 222226222022 (B)األموال الثابثة
-A)الخاص رأس المال العامل

B) 
22222226062 22922266022- 222222226022 

 .للمؤسسة املالية التقارير على باإلعتماد ةالطالب إعداد من : المصدر
 
 الدراسة، من الثانية السنة عدى موجب للمؤسسة اخلاص العامل املال رأس أن نالحظ أعاله اجلدول خالل من 
 أما ،ةمعترب  بقيمة فائض وجود مع الثابتة األصول مجيع غطت قد للمؤسسة اخلاصة األموال أن على يدل هذا و

 .ضاإلقرتا إىل تلجأ أن املؤسسة على جيب وهلذا الثابتة األصول تغطي مل اخلاصة األموال 1022 سنة
 :التايل بالعالقة حيسب و  (1020/1021) للفترة الصافي العامل المال س رأ- 1-1

 .إستخدامات مستقرة-موارد دائمة=  FRNG) )يف الصا اإلمجايل العامل املال رأس
 .الثابتة األصول جمموع – األصول جمموع = اإلمجايل العامل املال رأس : أو

 (.1020/1021) للفرتة الصايف العامل املال رأس  :20.3 رقم جدول
 1021             1022              1020             البيان        

 2222626262026 6622262922022 629626262022 (A)مجموع األصول
 222222622092 229226262062 222226222022 (B)األصول الثابثة

رأس المال العامل 
 A-B))اإلجمالي الصافي 

2262662222062 6222226222022 292262222022 

 .للمؤسسة املالية التقارير على باإلعتماد ةالطالب إعداد من : المصدر
 
 أصوهلا املؤسسة مولت اليت املبالغ قيمة عن البحث هو الصايف اإلمجايل العامل املال رأس دراسة من اهلدف و

 أي املؤسسة، مسار حتديد و قصرية، فرتة يف إسرتجاعها ميكن اليت األموال بتحديد نقوم أننا يعين هذا و املتداولة،
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 السنوات خالل تزايد يف الصايف العامل املال رأس أن نالحظ اجلدول هذا خالل من و التدهور أو النمو طريق يف
 بالسنوات مقارنة الثابتة األصول قيمة زيادة إىل راجع هذا و الدراسة من األخرية السنة يف يرتاجع مث األوىل

 . األصول جمموع يف الكبري اإلخنفاض وكذلك املاضية،
 
 :التالية العالقة من العامل املال رأس إحتياج حساب يتم  :)BFR(العامل المال رأس إحتياج-2 

BFR (=للتحقق القابلة قيم + اإلستغالل قيم ) – ( البنكية التسبيقات -األجل قصرية الديون) 
 : أن حيث

 .لإلستغالل الدورية اإلحتياجات = للتحقق القابلة قيم + اإلستغالل قيم
 .الدورية املوارد = البنكية التسبيقات -األجل قصرية الديون

 : فإن بالتايل و
  . الدورية املوارد - الدورية اإلحتياجات=  (BFR) العامل املال رأس إحتياج

 . الدراسة لفرتة العامل املال رأس إحتياج حتديد نستطيع املالية امليزانية من املقدمة املعطيات على باإلعتماد و
 (.1020/1021) للفرتة العامل املال رأس إحتياج  :321..مرق جدول

 
 1021              1022             1020           البيان         

 2292226222099 6222222226092 666222922022 (A)إحتياجات الدورة
 2222229622022 6229222226026 662222922022 (B)موارد الدورة

إحتياج رأس المال 
 (A-B)العامل

62222292026 22626266062- 22962222022- 

 .للمؤسسة املالية التقارير على باإلعتماد ةالطالب إعداد من : المصدر
 

 1020 سنة يف موجبة املدروسة الفرتة خالل وضعيتني تعرف املؤسسة أن أعاله اجلدول خالل من نالحظ
 مواردها بواسطة االستغالل دورة تغطية من تتمكن مل املؤسسة أن يعين هذا و الدورة موارد زيادة إىل راجع هذا و

                  64953599.38  بقيمة 1021 و1022 سنيت خالل سالبة و ،ىأخر  مالية موارد أو وسائل إىل حباجة فهي

 ويعود ،ةالدور  مبوارد االستغالل دورة احتياجات تغطية من متكنت فاملؤسسة التوايل على    62792052.65 و 
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 يفسر ما هذا و باإلحتياجات مقارنة دج64953599.38 :ب الدورة موارد ارتفاع إىل االخنفاض هذا يف الفضل
 . األجل قصرية الديون طريق عن الدورة إحتياجات تغطية إىل املؤسسة إجتاه

 
 :التاليتني العالقتني إحدى باستخدام اخلزينة مؤشر حيسب T):( الخزينة-3 

 .العامل املال رأس إحتياج – العامل املال رأس = اخلزينة
 .البنكية التسبيقات – اجلاهزة القيم = اخلزينة

 : التايل اجلدول خالل من الدراسة سنوات خالل املؤسسة وضعية تظهر و
 (.1020/1021) الفرتة خالل للمؤسسة اخلزينة رصيد  :22.3.مرق جدول
 1021            1022               1020             البيان      

 22222226062 22922266022- 222222226022 (A)رأس المال العامل
إحتياج رأس المال 

 (B)العامل
62222292026 22626266062- 22962222022- 

 (A-B)الخزينة
 

22622269022 62262222029 296622222022 

 .للمؤسسة املالية التقارير على باإلعتماد ةالطالب إعداد من : المصدر
 

 على يدل هذا ألخرى سنة من مستمر تزايد يف و موجب للمؤسسة اخلزينة رصيد أن جند أعاله اجلدول خالل من
 جتميد عملية أن إال اخلزينة، إىل يضم فائض هناك و الدورة، إحتياجات متويل على قادر العامل املال رأس أن

 األجل قصريةلتسديد ديوهنا  األموال هذه إستعمال املؤسسة على ينبغي لذلك املؤسسة، صاحل يف ليست األموال
  . إستثمارات إىل حتويلها أو
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 .البناء برحو المهدي في قراراتال إتخاذ أساليب إستخدام مدى  :الثالث المبحث
 هذه هتا، و من أهمقرارا ترشيد أساليب إىل البناء مؤسسة إستعمال مدى اىل املبحث هذا يف سنتطرق   

 . املايل اإلبالغ و القيادة لوحة خمتصر بشكل منها نذكر األساليب
 

 .القيادة لوحة  :األول المطلب
 بشكل القيادة لوحة البناء مؤسسة يف تعد و املؤسسة، لوضعية خالصة شكل يف معلومات وثيقة عن عبارة هي و

 املعلومات على حتصلنا لعدم الثالثة الدراسة سنوات هذه دراستنا يف إخرتنا قد و سنوية، و فصلية و شهرية تقارير
 : يلي كمااألخرية من الدراسة   السنة هذه يف املؤشرات حددت حيث ، بالسنوات هذه األخرية املتعلقة

 : اإلنتاج 1-
  1020 سنيت خالل مستمر تزايد يف للمؤسسة اإلنتاج أن نالحظ البناء ملؤسسة املالية التقارير خالل من
 على دج،102595996.70إىل املوالية السنة يف لريتفع ، دج 97044412.10 األوىل السنة يف قدر حيث 1022و 

  دج 795171104.86  ب قدر حيث واضح بشكل إرتفع قد اإلنتاج أن فيها نالحظ ليتا 2011 سنة غرار
 يف املوجودة التجهيزات من التحسني كذلك و املنتجات على الطلب زيادة إىل االرتفاع هذا سبب يعود و 

 .السنة هذه خالل املؤسسة
 : المشتريات 2-

 : ب األوىل السنة يف قدرت حيث أخرى إىل سنة من مستمر تزايد يف املؤسسة مشرتيات أن نالحظ
 : حبوايل الزيادة قدرت جيث دج، 27860087.75  ةقيم إىل املوالية السنة يف لرتتفع لتزداد دج، 25863856.51

 قبلها، اليت و 2222 سنة بني الفارق نالحظ حيث دج 39471514.04  حبوايل 1021 سنة يف وقدرت ، % 08
 . السنة هذه يف توسيعه و املؤسسة نشاط زيادة إىل هذا و % 42 ب الزيادة هذه قدرت حيث
 : لمخزوناتا 3-

 بداية يف قدر حيث املؤسسة لعمل مناسب وهو أخرى، إىل سنة من مستمر تزايد يف للمؤسسة املخزون مستوى
 : ب قدرت قد املخزونات قيمة أن املوالية السنة يف ونالحظ دج، 51376363.00  ب الدراسة فرتة

 نالحظ كما السابقة، بالسنة مقارنة% 26  بةبنس زيادة سجل املخزون مستوى فإن بالتايل و دج 64451872.63
 : ب األوىل بالسنة مقارنة الزيادة نسبة قدرت و دج 79900634.04ب وقدرت األخرية السنة يف الزيادة كذلك
55%. 
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  :ةالمالي العناصر-4 
  :األعمال رقم-1.4 

 : حبوايل 1020 سنة يف قدر حيث جيد املؤسسة أعمال رقم أن نالحظ الوثائق و املعلومات خالل من
  23%   بقيمة إخنفاض سجل قد االعمال رقم أن نالحظ املوالية السنة أما دج، 173629103.89

 بقيمة األخرية السنة يف اإلرتفاع ليعود دج، 141010853.46ب قدر حيث السابقة بالسنة مقارنة
 . املؤسسة لصاحل جيدة الزيادة هذه وتعترب  % 29.4  ةبنسب الزيادة قدرب حيث دج 182203403.11

 : لخزينةا 2.4-
 سنة من مستمر تزايد يف و موجب للمؤسسة اخلزينة رصيد أن نالحظ القيادة لوحة و املالية التقارير خالل من

 . الدورة إحتياجات متويل على قادر العامل املال رأس أن على يدل هذا ألخرى
 الزيادة نالحظ وكذلك دج،38198405.87 إىل لريتفع دج،  24918637.61 حبوايل األوىل السنة يف قدر حيث

 . دج  173944606.10 حبوايل هنا أ أي% 45  ب الزيادة نسبة قدرت حيث األخرية السنة يف الواضحة
 

 .البناء بن رحو المهدي مؤسسة في المالي اإلبالغ  :الثاني المطلب
 التفصيلية املعلومات بنشر البناء مؤسسة تقوم النتائج حسابات جدول و العامة امليزانية إىل باإلضافة   

 :منها نذكر ملحقة جداول شكل يف الثانوية املعلومات بعض إىل باإلضافة القائمتني هاتني يف الواردة للمعلومات
  :اإلستثمارات جدول-1 

 ملختلف الثانوية احلسابات فتظهر ، املؤسسة متتلكها اليت اإلستثمارات عن بالتفصيل اجلدول هذا يف يفصح
 املكتسبة، اإلستثمارات قيمة إظهار مع املدة ايةهن يف رصيدها و املدة بداية يف لإلستثمارات الرئيسية احلسابات

 اجلدول هذا يظهر كما دج،2001694.56 ب أعماهلا أجل من املؤسسة إقتنتها اليت األراضي قيمة بلغت حيث
 خيص فيما أما ،1021 سنة خالل دج 241145921.89بقيمة صناعية أدوات و معدات بإقتناء قامت املؤسسة ان

 .دج 252511.32 بقيمة كانت اإلجتماعية التجهيزات
  :األمالك حركة جدول-2 

 ورصيد مدة أول رصيد مع اخلصوم و االصول جلانيب امليزانية حلسابات الثانوية احلسابات حركة اجلدول هذا ميثل
  . عامة بصفة امليزانية حسابات حركة اجلدول هذا يوضح إذ املدة، ايةهن
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  :اإلستثمارات إهتالك جدول-3 
 له، يةفاالص القيمة بيان مع املؤسسة متتلكها اليت اإلستثمارات من إستثمار لكل إهتالك قيمة اجلدول هذا يبني

  . دج  43373248.37 بقيمة 1021 سنة يف اإلهتالك قيمة قدرت حيث
  :الخاصة األموال جدول-4 

 هو للمؤسسة اخلاصة األموال قيمة أن فنجد للمؤسسة اخلاصة األموال حسابات يف اجلدول هذا يفصل
  . دج  357575572.00

  :ةالمختلف المعلومات جدول-5 
 طبيعة حسب صنفت قد و مؤسسة لكل اإلجتماعية باملسامهات تتعلق معلومات على اجلدول هذا حيتوي

 .ةاملادي املسامهات و للمؤسسة اإلجتماعي املال رأس عن تعرب اليت و مالية مسامهات إىل املسامهات
 م،اللواز  و املواد و البضائع ستهالكإ املخزونات، و بالقروض تتعلق أخرى جداول جند اجلداول هذه إىل إضافة
 .التسيري مصاريف جدول إىل إضافة
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  :الثالث الفصل خالصة
 من الواقع، أرض على النظريني الفصلني يف إليه التطرق مت ما أهم لتجسيد بسيطة حماولة الفصل هذا يعترب   

 من املمتدة الفرتة خالل البناء برحو املهدي ملؤسسة املالية للوضعية الفصل هذا من األول اجلزء يف دراسة خالل
 حتليلها مع الفرتة هذه خالل املؤسسة عن الصادرة املالية القوائم بعرض فقمنا ،1021 سنة غاية إىل 1020 سنة
 فيها سجلت اليت و ،1021 سنة يف املؤسسة أداء حتسن بينت اليت و املالية النسب أهم إستخدام طريق عن

 : قيمة اىل املوالية السنة يف لريتفع دج 160833943.43ب 1022 سنة يف قدر حيث ربح املؤسسة
 . دج 163133297.70

 البناء بن رحو املهدي مؤسسة أن الفرتة نفس خالل املايل التوازن مؤشرات دراسة خالل من لنا تبني كما
 .هتا الدوريةإحتياجا تغطية أجل من االجل قصرية القروض على تعتمد
 القرارات إختاذ يف املساعدة لألساليبالبناء  مؤسسة إستعمال مدى إىل الفصل هذا من الثاين اجلزء يف تطرقنا كما

  .سنوية و فصلية تقارير شكل يف تقدمها املؤسسة قيادة لوحة أن فوجدنا 
 اإلفصاح يف املستعملة الوسائل بعض دراسة مع املؤسسة يف املايل اإلبالغ درجة إىل الفصل هذا يف تطرقنا كما
 النظام تطبيق يف 1021سنة  يف شرعت املؤسسة أن امليدانية الدراسة خالل من ووجدنا، املتعلقة املعلومات عن

 .ملياهتا احملاسبيةع مجيع على اجلديد املايل احملاسيب



 

 

 

 
 
 

 الخاتمة العامة
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 :الخاتمة العامة      

 
 أرباحا حيقق هلا اجليد االستغالل و التحكم أن إذ هامة ثروة احلاضر وقتنا يف املعلومات جودة تعترب       

 يف يتمثل فعاال و هاما دورا املالية التقارير وتلعب املؤسسة وإستمرار لبقاء ضمان و املستقبلية للخطط جناحا و 
 . املناسب الوقت يف و دقيقة و صحيحة و جاهزة مبعلومات القرار اختاذ مستويات خمتلف تزويد
 اإلستمرار و للتقدم اإلجتهاد و العمل علىهتا مساعد و نشاطها مبتابعة تسمح اليت التقنية هي املؤسسة أداء تقييم

 . اخلارجية و الداخلية األسواق يف الفعالية و بالكفاءة متيزها حماولة و
 .النتائج : أوال
 : التايل النحو على نذكرها النتائج من مجلة إىل توصلنا الدراسة هذه ضوء على

  :النظري الجانب
 جدول و امليزانية  قائميت يف تقيدها و املؤسسة اهب تقوم اليت العمليات إدراج طريق عن املالية القوائم نتج 

 .اجلزائري احملاسيب املخطط حسب املالحق و النتائج حسابات
 حسب هذا النتائج حسابات جدول و امليزانية : التالية املالية القوائم اجلزائرية املؤسسات عدت  

                       : مها جديدتني قائمتني إدراج م املايل احملاسيب النظام لكن مع تطبيق الوطين احملاسيب املخطط 
 . امللكية حقوق يف التغريات جدول و النقدية التدفقات جدول

 على مباشرة يؤثر تقدميها و املعلومات عن اإلفصاح طرق و املالية القوائم إعداد و عرض يف إلختالفا 
 العرض يف أسس إتباع جيب وهنا البدائل، من جمموعة وسط قرارات إختاذ بصددهنم أل  مستخدميها

 . املفاضلة عملية تسهيل و املعلومات عن اإلبالغ عملية يف تساعد واإلعداد
  :التطبيقي الجانب

 إحدى على النظري اجلزء من عليها املتحصل املفاهيم أهم إلسقاط منا حماولة يعترب الذي التطبيقي اجلزء أما
 التطبيقية الدراسة نتائج أهم إجياز ميكن املهدي البناء برحو مؤسسة يف املتمثلة و اجلزائرية اإلقتصادية املؤسسات
 : يلي فيما عليها املتحصل
 كبري بشكل األجل قصرية الديون على هتاعمليا متويل يف تعتمد البناء برحو املهدي مؤسسة كانت  

 . اجلزائري الوطين البنك من بقرض قامت حيث 2102 سنة حىت اخلاصة، أمواهلا وكذلك
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 عدم إىل راجع هذا و سنوي، و فصلي بشكل املايل اإلفصاح بعملية برحو املهديالبناء  مؤسسة تقوم 
 يف احملتكرة املؤسسات منالبناء برحو املهدي  مؤسسة ألن القطاع هذا يف منافسة كثرية  مؤسسات وجود
 .اجملال  هذا

 
  :الفرضيات نفي أو إثبات

 :هبا تبني لنا ما يلي  قمنا اليت الدراسة خالل من
 و يعتمد عليها يف ترشيد قراراهتم املايل وضعها و أدائها املؤسسات تقيم اليت هي املالية املعلومات إن، 

  خاصة، بصفة املالية القوائم و عامة بصفة املالية التقارير هي املعلومات هذه إليصال ةاملستعمل والوسيلة
 .باملؤسسة املتعلقة القرارات يف إستعماهلا ميكن حىت موثوقة و مالئمة تكون أن جيب اليت و     
   قائمة يف جندها اليت اهلامة املعلوماتهبا حسب املخطط احملاسيب الوطين  املعمول القوائم تفتقد 

 جالنتائ حسابات جدول و امليزانية يف الواردة املعلومات عن أمهية تقل ال اليت و النقدية، التدفقات
 اليت األنشطة كل عن املدفوعة و الواردة النقدية التدفقات معرفة يف املستثمرين و اإلدارة تساعد اليت و

 . ة،متويلية أو إستثماريةتشغيلي سواء املؤسسةهبا  تقوم
 

  :التوصيات  :ثانيا
 للمؤسسة املايل األداء تقييم يف املالية باألمهية املتعلقة و الدراسة خالل من عليها حتصلنا الين املعلومات على بناءا

 : التالية التوصيات و اإلقرتاحات من جمموعة وضع من متكنا القرارات إختاذ و
 خمتلف عن الصادرة املالية للقوائم أكثر فهم أجل من احملاسبية الثقافة زيادة على العمل من بد ال 

 . القرارات صناع و املستثمرين طرف من املؤسسات
 واضحة بصورة توضح صادقة مالية بقوائم للخروج املسريين خمتلف و احملاسبني جهود وحيدت  

 . للمؤسسة املايل الوضع عن          
 أدائها حتسني من تتمكن لكي املؤسساتهبا  تقوم مستمرة كعملية املقارن القياس أسلوب اختاذ . 
 اجلانبني بني العالقة توثيق طريق عن التدريب كذلك و اجلامعي احملاسيب التعليم نوعية حتسني  

 . التطبيقي و األكادميي         
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  :البحث آفاق
 

 :منها نذكر الدراسة و البحث من املزيد تستحق اليت احملاور بعض هناك أن لنا تبني الدراسة هذه ختام يف
 املالية التقارير إلعداد الدولية احملاسبة معايري يف الدويل التأهيل . 
 اإلمتياز لتحقيق وسيلة املقارن قياسلا. 
 املايل اإلبالغ معايري تطبيق مدى. 
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  :الكتب-1
  :العربية باللغة  
 . 3991ر، مص اإلسكندرية، املعارف، متشأة دار العامة، اإلدارة أصول شيحا، العزيز عبد إبراهيم -
 غريب دار التنمية، إسرتاتيجية و املعلوماتية السياسات املتويل، إمساعيل نارمان الغندور، بدر،جالل أمحد -

 .1003 القاهرة، والنشر، للطباعة
 ،(تطبيقية حاالتو  نظريات و مفاهيم) االسرتاتيجية االدارة و االسرتاتيجي التخطيط القطامني، اهلل عطا أمحد -

 .3991 ،األردن التوزيع، و للنشر جمدالوي دار ،األوىل الطبعة
 ،السعودية العربية اململكة الرياض، للنشر، املريخ دار األعمال، ملنظمات املايل األداء مجعة، فرحات السعيد -

2000 . 
 للنشر وائل دار الثاين، اجلزء الثانية، الطبعة ،(املالية اإلدارة) املايل التسيري قريشي، يوسف و الساسي بن إلياس -
 .1003، األردن التوزيع، و

 .1002 مصر، اجلامعية، الدار ،تاملعلوما نظم تدقيق و مراجعة ،يلطف أمحد السيد أمني -
 .2002  عمان، التوزيع،و  للنشر صفاء دار اإلدارية، املعلومات نظم الزعيب، حممد هيثم السمرائي، فاضل إميان -
 .1998  األردن، ،احلامد دار اإلدارة، أساسيات حداد، شفيق حرمي، حسني -
 الوراق األوىل، الطبعة املعلومات، تكنولوجيا و احملاسبية املعلومات نظم أساسيات الدالمهة، مصطفى سليمان -

 .2008 التوزيع، و للنشر
 .1998ن، عما التوزيع، و للنشر الوراق مؤسسة األوىل، الطبعة اإلدارية، املعلومات نظم مبادئ احلسىن، سليم -
 . 1002 ،اجلامعية املطبوعات ديوان اجلزائري، الوطين املخطط حسب احملاسبة تقنيات سعدان، شبايكي -
 والنشر للطباعة اجلامعية الدار احملاسبية، املعلومات نظم يف العرت،مقدمة عباس عمرو اخلطيب، حممود صبحي -

 .1993 مصر، والتوزيع،
 والتوزيع، للنشر اجلامعة دار اإلدارية، و احملاسبية املعلومات نظم إقتصاديات مبارك، املنعم عبد الدين صالح -

 .2001 مصر،
 .2005 اإلسكندرية، اجلامعية، الدار املالية، التقارير محاد، العال عبد طارق -
 . 1998 ،مصر للطباعة، األشقاء اإلخوة مطبعة العربية، النهضة دار األداء، تقييم توفيق، احملسن عبد -
 .2006 دمشق، التوزيع، و للنشر الثقافة دار ة،احملاسبي املعلومات نظم تصميم و حتليل قاسم، حممد الرزاق عبد -
 جامعة األوىل، الطبعة حتليلي، مدخل: اإلدارية املعلومات نظم حجازي، حممد فادية غراب، السيد كامل -

 .1997 السعودية، العربية اململكة سعود، املالك
 مصر، ،اإلسكندرية اجلديد، اجلامعي املكتب اإلستثمار، لغرض املالية القوائم حتليل هراوي،ظال الدين كمال -

2006. 
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 مصر، التوزيع، و للنشر اجلامعية الدار احملاسبية، املعلومات نظم يف معاصر مدخل الظهراوي، الدين كمال -
1998. 

 .1002 اإلسكندرية، اجلامعية الدار ،ةاإلداري املعلومات نظم حسان، أمحد حممد -
 قواعد باستخدام التطبيق مع املعلومات نظم تشغيل و تصميم ،حسن علي حسن أمحد الفيومي، حممد --

 .مصر املعارف، دار توزيع البيانات،
 لبنان، اجلامعية، الدار التأمني، شركات و البنوك و املالية املنشآت يف احملاسبية املعلومات نظم الفيومي، حممد -

1990. 
 . 3992 األردن، التوزيع، و للنشر املناهج دار احملاسبية، املعلومات نظم رحو، إبراهيم غازي برهان، نور حممد -
 األردن، التوزيع، و النشر و للطباعة الفكر دار اإلستثمار، لغرض املايل التحليل و اإلدارة الزعيب، هيثم حممد -

2000. 
 .2007 عمان، التوزيع، و للنشر املناهج دار املالية، النسب باستخدام األداء تقومي الكريف، جميد -
 الطبعة ،(الشركات أسهم عوائد على أثره و املايل األداء) املايل األداء على املؤثرة العوامل اخلطيب، حممود حممد -

 .1030 عمان، احلامد، دار األوىل،
 دار الثاين، اجلزء الرابعة، الطبعة اإلفصاح، و القياس و االعرتاف مشاكل : املالية احملاسبة مبادئ مطر، حممد -

 .2007  بنان،ل التوزيع، و للنشر وائل
 .2005 األردن، ،للنشر وائل دار معاصر، مدخل اإلدارية، املعلومات نظم احلميدي، اهلل عبد جنم -
 

  :الفرنسية باللغة الكتب- 2.1
3- Alain David, l’information comtable outil de communication, L’édition d’organisation, paris, 
1987. 
1- Catherine Leanad et Sylvie verbruggle, organisation et gestion de L’entreprise, 2eme édition, 
edition dunod, paris, 1995. 
1- Compétences et patrik gilbert et geraldine schmiot, évaluation des situations de gestion, 
édition economica, france, 1998 . 
2- Jean- pierre briffaut, systèmes d information en gestion industrielle, hermès science 
publication, paris, 2000. 
2- Paul amadieu, veronique bessière, analyse de l’informationfinancière:Diagnostic, èvaluation, 
prevision et risques, edition. Economica, 2007. 
1- Stephane griffiths, gestion financiere, edetion chihab, alger, 1996. 
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  :المذكرات و الرسائل-2 
 غري) ماجستري مذكرة اجلديد، املايل احملاسيب النظام إىل الوطين احملاسيب املخطط من اإلنتقال مربوكي، إبراهيم-1

 . 2008ة، املدي جامعة حيي،.د اجلامعي املركز التسيري، علوم قسم ،(منشورة
 والتسيري الرتقية ديوان حالة دراسة اإلقتصادية، العمومية املؤسسة لتقييم كأداة املايل التحليل حليمة، بومعزة -2

  اجلزائر، جامعة، التسيري علوم و اإلقتصادية العلوم كلية ،التسيري علوم ،(منشورة غري) ماجستري مذكرة العقاري،
2002. 

 ر،منشو  غري ماجستري مذكرة ،تالقرارا اختاذ يف وأثرها احملاسبية املعلومات خصائص هلي،جملا علي حممد ناصر-3
   .1009 ،باتنة جامعة التسيري، علوم و اإلقتصادية العلوم كلية احملاسبة، قسم

 
 : الملتقيات 3-
  :العربية باللغة- 1.3
 انعكاس مدى، "اجلزائر يف احملاسيب اإلصالح":حول الدويل العلمي املؤمتر فؤاد، صديقي اخلطيب، حممد منر -

 يومي ورقلة، جامعة (املايل  احملاسيب النظام) اجلزائر جتربة املالية و احملاسبية املعلومات جودة على احملاسيب اإلصالح
 . 2011 نوفمرب 30 و 29
  :األجنبية باللغة- 3.2

1- Lellem Lakhder, Management et système d’information, séminaire ISGP, Alger, juin, 2002. 
 
  :لكترزنيةإلا المواقع-4  

http/ :Fr.wikipedia.org/wik/information, le 17/02/2015, à 21 :00 h. 
 


