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 تنا يف اجناز هذا العمل املتواضع.وفق اللهم لك الفضل واحلمد الذي أنعمته علينا و

يصنع احلياة إىل من بذل الغايل والنفيس  من اإلنسانأهدي هذا العمل إىل من علمين أن 
وأطلب من هللا أن يطيال  ألجل أن أمت مشواري التعليمي .......إىل والدي حفظه هللا ورعاه

 يف عمره.

......إىل أمي من كانت أحن صدر علي يف الوجود بة األرض, غلىإىل النبع الطيب كطي
الغالية امنيتك  أميهللا واليت اريد ان اقول هلا اي  إنشاءالغالية رمحها هللا وأسكنها فسيح جنانه 

 .دراسيت  أكمل انأاالخرية يف احلياة يل حتققت بعون هللا ها 

 هللا.إىل روح جدي الطاهرة رمحه 

وعلى كل أرجو من كل من يقرأ هذا االهداء أن يرتحم عليهما وأن يقرأ على روحهما الفاحتة 
 املسلمني واملسلمات.

 إىل جديت الغالية أطال هللا يف عمرها.

الذي أمتىن له النجاح يف شهادة التعليم املتوسط  إىل إخويت األعزاء وابخلصوص أخي الصغري 
 .أمانيهاأرجوا من هللا أن حيقق  ساعدتين كثريا كما ال أنسى زوجة أيب اليت 

غاية  إىل االبتدائيةىل مجيع صديقايت من إ إىل كافة العائلة دون اخلصوص حفظهم هللا ورعاهم
 إليكم مجيعا                                              .اجلامعة
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حاولت من خالل هذا املوضوع أال وهو دراسة الوضعية احملاسبية يف املؤسسة االقتصادية اجلزائرية وفق 
املكانة  النظام احملاسيب املايل , دراسة حالة مطاحن مستغامن, معاجلة إشكالية البحث اليت تدور حول 

خالل الفصول الثالثة هلذه املذكرة ,  من, احملاسبية يف املؤسسات اجلزائرية على ضوء النظام احملاسيب املايل
 األساسية. الفرضياتوانطالقا من 

رية على مجيع األصعدة السياسية , كب  تشهد اجملتمعات الدولية يف ظل العوملة االقتصادية تغريات
عامة وكذلك التطور ادية وهذا راجع أساسا إىل تطور الفكر اإلنساين ,ثقافية,واالقتصاالجتماعية

هذه اجملتمعات جاهدة للتأقلم مع هذه التغريات السريعة, وهو احلال ابلنسبة التكنولوجي كما تسعى 
, حيث عرف والثقافية, وبشكل اخلاص االقتصادية االجتماعيةمن خالل مؤسساته للمجتمع اجلزائري 

الذي تبنته خمتلف تسيري العكاس على منط تها, وكان ذلك انمجيع جماالت احلياة وأنشط منحتوالت كبرية 
قتصاد السوق, ا إىل مرحلة التحضري للدخول إىل ااستقالهل املؤسسات العمومية واخلاصة, منذ نيل اجلزائر

ألجنبية, وبينما ام الشركات اللسوق الوطنية وفتح اجملال لالستثمار أموما يتطلبه هذا األخري من حترير 
السوق,  إصالحاتمن خالل تبسيط القواعد ومباشرة تتزايد جهود الدولة غلى مستوى االقتصاد احمللي 

نقطة توافق بني املعايري املعمول هبا يف إعداد التقارير املالية على املستوى الوطين,  إلجيادتتزايد احلاجة 
 وبني معايري احملاسبة الدولية.

 إلجيادعلى العامل أكد ضرورة تكثيف اجلهود أكثر  االنفتاحوإضافة إىل هذا تشري الدراسات إىل أن هذا 
, وذلك من خالل تطوير نوع من التوافق احملاسيب بني خمتلف التطبيقات احملاسبية على املستوى الدويل

ا يف مطلع القرن احلايل, وما اليت أسفرت عن نتائج هامة أتت مثارهد هذه املعايري الدولية, عملية إعدا
اسيب على مستوى معظم دول العامل, زالت حلد اآلن نتائج هذه اجلهود تتواىل على الفكر والتطبيق احمل

, تتطور ابستخدام معايري احملاسبة الدولية حيث ومنذ ذلك الوقت أخذت صناعة املعايري احملاسبية 
 وتنتشر بني العديد من الدول.

حماسبة قوية ومالئمة ملا حيدث على املستوى العاملي سعت خالل السنوات واجلزائر كوهنا تفتقر إىل بنية 
ولية, وليكون أساسا املخطط احملاسيب الوطين ليتوافق ومعايري احملاسبة الدإىل إعادة صياغة األخرية 

 واالنضماموسطية, لتسجيل عمليات ونشاطات الشركات الوطنية, خاصة يف ظل الشركات األورومت
خطط احملاسيب الوطين من حتقيق األهداف املرجوة منه العاملية للتجارة ولعدم متكن امل  املنظمةاملرتقب إىل
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من خالل مشروع النظام احملاسيب املايل ملسايرة الدول هذا ما دفع ابجلزائر إىل تبين املعايري احملاسبة الدولية 
  املتقدمة ومسايرهتا.

 وبني بينها العالقة الرتباط املؤسسة، مع املتعاملني محاية يف مؤثرا و فاعال دورا تلعب احملاسبة أصبحت
 غاية وليست وسيلة احملاسبة لكون ونظرا املالية، القوائم يف أساسا املتمثلة ملخرجاهتا املستخدمني خمتلف

 االقتصادية والظروف العوامل لتطور وضروري طبيعي كنتاج وتطورت نشأت حيث ذاهتا، حد يف
 املعلومة إىل احلاجة معها تطورت واليت العصور، و الفرتات خمتلف على السائدة والقانونية واالجتماعية

 مبتطلبات االلتزام و الوفاء أجل من خاصة، بصفة احملاسبية و املالية املعلومة إىل و عامة بصفة
 احملاسبة مواكبة أمهية على املختصة، اجلهات من حرصا هناك أن جند ذلك أجل من .مستخدميها

 خلدمة املهنة هذه دور لتفعيل تسعى أهنا حبيث الدويل، املايل و االقتصادي امليدان يف احلاصلة للتطورات
 الدويل الطابع تضفي اليت احملاسبة معايري بتطبيق وذلك احمللية، املؤسسات ترقية و الوطين االقتصاد
 .هبا القتصاديةا املؤسسات تلتزم مفيدة مالية قوائم إعداد على والفعال

 كما الدولية، احملاسبة معايري اعتماد طريق عن الدويل النهج إتباع اجلزائر ىعل وجب الصدد هذا ويف
 احملاسبية املعايري على املبين املايل احملاسيب للنظام للمحاسبة الوطين اجمللس اختيار خالل من يظهر

 الواجب واخلصائص اخلمس، املالية القوائم يف املعلومات إظهار و بتقدمي يتعلق فيما خصوصا الدولية،
 مع انسجام توفري و االقتصادية اإلصالحات مسار إكمال هبدف وذلك .املعلومات هذه يف توفرها

 .اخلارجي العامل مع االتصال من مؤسساتنا ميكن مبا العاملي، االقتصاد
قا من الفروض األساسية , ميكن عرض نتائج الفروض, الدراسة وانطال من خالل الفصول الثالثة  هلذه

 ,التوصيات املقدمة كما يلي:نتائج الدراسة 
 ضيات:نتائج اختيار الفر 

والدراسة انطالقا من طريقة املعاجلة اليت اعتمدها الطالب واليت مجعت بني الدراسة النظرية من جهة 
 امليدانية من جهة أخرى, توصل الطالب أثناء إختيار الفروض إىل النتائج التالية:

اليت تنص على أن املخطط احملاسيب الوطين ال يستجيب ملتطلبات التوجه  خبصوص الفرضية األوىل-
هذا غيري رورة ت,قد حتققت فمن خالل الدراسة السابقة توصلنا إىل ضاجلديد حنو اقتصاد السوق 

, ملتطلبات املؤسسات احمللية منها واألجنبية  سنة والذي أصبح اليستجيب 34املخطط الذي دام ملدة 
 الذي يعاين منه يف خمتلف جوانبه .نتيجة القصور 
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يدعم الشفافية فيما خيص الفرضية الثانية املتعلقة ابلتوحيد احملاسيب حسب املعايري احملاسبية الدولية 
تؤثر يف املعلومات فقد مت إثباته ذلك ابعتبار أن املعلومات اليت يقدمها املخطط احملاسيب الوطين  واملالئمة

من اإلدارة اجلبائية يف العديد من على احتياجات االقتصاد واحملاسبة الوطنية إضافة إىل التأثري القوي 
على املؤسسة والعمليات اليت تقوم ويف عرض الصورة الصادقة املعاجلات احملاسبية, وابلتايل متس شفافيتها 

 هبا.
املتعلقة بكون أن النظام احملاسيب املايل يستند إىل املعايري احملاسبية الدولية  أما فيما خيص الفرضية الثالثة

فالنظتم واملالية فقد حتققت أيضا وأنه يسمح بتلبية احتياجات خمتلف مستعمليه من املعلومات احملاسبية 
ألنه ورغم وجود بعض الفوارق إال أنه يتوافق إىل حد كبري مع املعايري احملاسبية الدولية احملاسيب املايل 

جمللس املعايري احملاسبية الدولية, وهذا من شأنه تسهيل قراءة القوائم املالية التصوري  اإلطاريعتمد على 
نوعية اسبية ذات , ومتكني املؤسسات االقتصادية الوطنية من تقدمي معلومات حممن طرف مستعمليها

 وأثر وشفافية.
 :عرض نتائج الدراسة

 من خالل هذا البحث نستخلص النتائج التالية:
للمستجدات والتحوالت اليت املخطط احملاسيب أصبح ال يستجيب لالحتياجات املرتقبة منه نظرا -

ابلغ على واقع املؤسسة تعرفها اجلزائر على الصعيد االقتصادي, السياسي, واإلجتماعي واليت كان هلا أثر 
 يف اجلزائر أمر مهم.اجلزائرية وحميطها الذي تعمل فيه ولذلك أصبح إصالح النظام احملاسيب 

ت اجلزائرية ابلدخول إىل األسواق املالية الدولية, إن تطبيق املعايري احملاسبية الدولية يسمح للمؤسسا-
طبيق املعايري الدولية للمحاسبة, وذلك ما ميكنها من إدراح إمسها إىل األسواق واليت من بني شروطها ت

 املالية الدولية والبحث عن موارد مالية جديدة.
هبدف جاء النظام احملاسيب املايل ليوحد عملية اإلفصاح عن القوائم املالية, وإعداد التقارير املالية -

 خمتلف الدول. بني األنظمة احملاسبية بني قاتالفرو تقليص 
ؤسسة املطاحن كغريها من مؤسسات السوق يضع م اقتصادإن التحول من االقتصاد املوجه إىل -

 والعمل هبا كليا.االقتصادية األخرى أمام حتمية تبين املعايري احملاسبية الدولية 
 موظفي املؤسسات يف استيعاب وفهم املعايري احملاسبية الدولية.اجياد -
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صعوبة التطبيق الكلي لإلملام بكل جوانب هذه املعايري الدولية. عدم كفاية مدة الرتبص والتكوين -
 واملباشر للنظام احملاسيب املايل يف املؤسسة .

 تستخدم فقط امليزانية وحساب النتيجة.يف ما خيص القوائم املالية للمؤسسة فهي  -
 االقرتاحات والتوصيات:

 التالية: االقرتاحاتعلى ما تقدم فإن الطالب خلص إىل  بناءا
 االستفادة من جتارب الدول اليت سبقتنا يف تطبيق املعايري احملاسبية الدولية.-
 مع املعايري احملاسبية الدولية. يتالءمتكييف النظام احملاسيب يف الشركة مبا -
اجلزائريني يف عملية وضع وتطوير املعايري منح فرص أكثر وجمال تدخل أوسع للخرباء احملاسبيني -

  واإلجراءات احملاسبية.
 لتحسني املايل احملاسيب النظام تطبيق عملية إجناح بغية الالزمة اجلهود وبذل الضرورية اإلمكانيات توفري-

 الوقت يف القرار ابختاذ يسمح ما للمؤسسات، الالزمة املعلومات توفري و التسيري ظروف
 و .ة األجنيب نظرياهتا أمام اجلزائرية املؤسسات تنافسية من للرفع و املطلوبة، ابملصداقية و املناسب
 الدولية. التمويل مصادر إىل الوصول و احلصول من احمللية للمؤسسات للسماح

 اجلديد، املايل احملاسيب النظام وفق اجلزائرية املؤسسات يف الوضعية احملاسبية املوضوع، هلذا دراستنا بعد
 للمواضيع ابلتطرق وذلك الدراسة تستحق مستقبلية وحبوث إشكاليات لعدة الباب فتح ميكن انه تبني

 :ب املتعلقة
 .اجلزائر يف البورصة تفعيل يف املايل احملاسيب النظام دور -
 .املالية التالعبات من احلد يف املايل احملاسيب النظام دور -
 للمؤسسة التنافسية القدرة زايدة يف املايل احملاسيب النظام تطبيق أمهية -
 .معها التوافق إمكانية و اجلزائر، يف الدولية احملاسبة معايري كل تطبيق إمكانية دراسة-

 



 

 

ةالخاتم  
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 متهيد
لقد تطورت احملاسبة من خالل عالقتها بالنظم االقتصادية واالجتماعية والسياسية والثقافية وأصبحت 

أن يكون على دراية جبوانب هذا العلم أو باحث  اقتصاديضرورة حتمية تقتضي على مل مسري أو عون 
يف خمتلف اجملاالت يف على املستوى االقتصادي, والدور الذي تلعبه اليت تكتسبها الكبرية نظرا لألمهية 

من األطراف االقتصادية يفتقدون مبعرفتهم تطوير املشاريع االقتصادية ذات الطابع احليوي خاصة وأن الكثري 
عثر عل يف الوقت احلاضر والذي بدونه يت اإلداريتل مكانة هامة يف اجملال الذي حيألصول علم احملاسبة 

 املؤسسات والشركات أداء  وظيفتها على أكمل وجه.
واليت أدرجناها ضمن الفصل وفق من الضروري اإلجابة على العديد من التساؤالت األساسية والضرورية 

 التقسيم التايل:
 للمحاسبة وإطارها النظري.التطور التارخيي املبحث األول: 
 التباين الدويل.املبحث الثاين:

 املبحث الثالث: التوحيد احملاسيب.
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 طارها النظريالتطور التارخيي للمحاسبة وإ :األول املبحث
يف مساعدة املؤسسة يف حتقيق أرباحها  أساسييف املؤسسة وهلا دور  اإلعالمان احملاسبة تعترب من انظمة 

هذا املبحث معرفة التطور التارخيي للمحاسبة والنظريات املفسرة لتطورها وكذا  سنحاول من خاللومن هنا 
 املبادئ احملاسبية.

 للمحاسبة املطلب األول: التطور التارخيي
 يف حصلت اليت التطورات ملختلف استجابة العصور، خمتلف عرب االجتماعي و االقتصادي بالتطور احملاسبة تطور ارتبط
 .العصور خمتلف عرب مستمر تارخيي تطور نتيجة إال هي ما اليوم فمحاسبة املؤسسة، بيئة و حميط
I. القدمية العصور يف: 
 استعمال ثبت حيث القدمية، البشرية اجلماعات استخدمته الذي للعد مصاحبا احملاسبة ظهور كان املرحلة هذه يف

 قبل سنة 3200 إىل تعود الطني من جرات اكتشاف مت حيث .األثرية البحوث خالل من مبسط شكل يف احملاسبة
 1 .تركية أثرية حبث فرقة طرف من اكتشافها مت تسجيل آثار حتمل امليالد

 هناك أن على اآلثار تلك فدلت واملالية، التجارية املعامالت ظهور على تدل قدمية وآثار حفريات وجدت كذلك  
 من جنودهم إىل امللوك  يدفعه ما شكل يف املايل للتسجيل عمليات أقدم تظهر اآلشورية احلضارة مثل قدمية حضارات

 السجالت يشبه ملا آثار البابلية احلضارة عن احلفريات بعض أظهرت كما مزروعات أو حيوانات شكل يف رواتب
 وقانون مدين قانون عن عبارة هو الذي حامورايب قانون أيضا جند كما ، الطوب من ألواح شكل يف كانت احملاسبية

 .هذا ميز مما أيضا و الودائع، و االقرتاض بأعمال تتعلق نصوص على تضمن الذي جزائي قانون و حبري وقانون جتاري
 2.تعامالهتم تسجيل على املتعاقدة األطراف إجبارية هو القانون

 آنذاك املعابد كانت حيث .املعابد مبحاسبة يعرف كان ما خالل من اليونانيني، عند كبريا تطورا احملاسبة شهدت كما
 تلك يف تشكلت كما املايل، التحويل و اإلقراض أعمال على واإلشراف الصكوك استعمال خالل من البنوك دور تلعب
 .3للدولة العامة احلسابات مراجعة مهمتها اليت احملاسبني مبحكمة يعرف ما الفرتة

                                                           
 1 عبد الحي مرعي, كمال خليفة أبو زيد, مقدمة في المحاسبة المالية. الدار الجامعية, االسكندرية, 1999,ص.15.

  2 رضوان حلوة حنان, النموذج المحاسبي المعاصر. دار وائل, عمان, 2003,ص.23.
  3 محمد مطر, التأصيل النظري للممارسات المحاسبية في مجاالت القياس والعؤض واالفصاح. دار وائل, عمان, 2004,ص.24.
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 و باملقبوضات يتعلق ما أمهها من احلسابات، لتدوين سجالت مسك على األسر أجربت فقد الروماين العهد يف أما
 ترحيلها يتم اليت و . خاصة سجالت يف اليومي التسجيل يتم كان حيث .أخرى سجالت إىل باإلضافة املدفوعات

 . خاص سجل إىل شهريا
 كتابة على الكرمي القرآن حث حيث املبادالت و التعامالت خمتلف تسجيل إىل احلاجة ظهرت اإلسالمي العصر يف و

 أموال جلمع يرسلهم الذين العمال حياسب "سلم و عليه هللا صلى "الرسول كان كما ، الدين آية خالل من الدين
 دور آنذاك اإلسالمية الدولة أشهدته الذي للتوسع كان أيضا.بذلك املرتبطة املصاريف كل على أيضا حياسبهم و 1الزكاة

 املورد تشكل اليت الزكاة أموال حتصيل مصادر لتنوع نظرا ذلك و املسلمني مال بيت لتسيري باحملاسبة االهتمام زيادة يف
 .2املسلمني مال لبيت الرئيسي

II. الوسطى العصور يف: 
 تسجيل خالل من اإلقطاعيون ميلكها كان اليت املزارع لثروات حصر عملية على أساسي بشكل املرحلة هذه يف الرتكيز مت

 يف العملية تسجيل ال و الرياضي التوازن قاعدة على يعتمد يكن مل املرحلة هذه يف أنه غري املزارع، هذه إيرادات و نفقات
 احلسابية العمليات إجراء لسهولة نظرا كبري دور املرحلة هذه يف الرياضيات لتطور كان كما . دائن و مدين جانبني
 واحد سجل على االعتماد كان كما .احلايل بشكلها احملاسبة لتطور األوىل النواة اعتبارها ميكن اليت و العربية باألرقام
 ظهرت األعمال تنوع و لتعقد نظرا لكن و البنوك مع أو املوردين مع أو الزبائن مع سواء العمليات مجيع فيه تسجل
 استعمال ومت بعد، فيما الوحيد بالقيد احملاسبة ظهرت مث أخرى سجالت إىل السجل هذا تقسيم إىل بعد فيما احلاجة

 .3عنصر أي يف النقصان و الزيادة على للداللة مدين و دائن مصطلحي على مرة ألول
 بشكل التجارة تطور و االقتصادي التطور مع بالتوازي تطورت فهي التجاري، العامل مرآة احملاسبة تعترب معلوم هو كما
 اليت اجلغرافية االكتشافات خالل من للميالد عشر الثالث و عشر الثاين القرنني يف حصلت اليت فالتحوالت .عام

 .4احملاسبة تطور إىل بدورها أدت اليت املعامالت و األسواق تعدد و التجارية التطورات يف كبري بشكل سامهت
 املبادالت و التجارة عامل يف كبريا تطورا شهدت اليت جينوفا و كالبندقية مبدهنا املرحلة هذه يف ايطاليا اشتهرت حيث

 و املشرق بني للتجار معربا كانت فهي الوقت ذلك يف املالية و التجارة يف العامل مركز كانت فهي الدولية، التجارية
 موسوعة صدرت عشر الرابع القرن ففي. األعمال بتسيري مرتبطة مسائل تعاجل اليت للميالد عشر الرابع القرن خالل أوروبا

                                                           
  1 محمد مطر, مرجع سبق ذكره,ص.25.

  2 محمد مطر, نفس المرجع السابق, ص.25.
 3nikitine mare et regent m.o, introdiction à la comptabilité. Edition ammond colin. Paris,2000,p.06.   
4 Nikitine mare et régent, op. cit, p.07. 
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 يف املزدوج القيد طريقة إىل مرة ألول تطرقت اليت و م 1494 سنة ايطاليا يف نشرت اليت اهلندسة و اجلرب و الرياضيات 
 بة.احملاس التسجيل عملية

 عمليات قيام من صاحبها ما و التجارة تطور و منو نتيجة احملاسبية الدفاتر إمساك و املزدوج القيد نشأة ترجع و هذا
 األشخاص شركات ظهرت حيث أساسي، بشكل االيطالية املدن يف التجارية العمليات يف املشاركة و التجاري االئتمان

 1. األرباح من شريك كل نصيب حتديد إىل احلاجة ظهرت حيث احملاصة شركات و
III. احلديث العصر يف: 

 الكبري األثر له كان الذي األمر االقتصادي، امليدان يف الكبري التحول نقطة كانت الصناعية الثورة أن معلوم هو كما
 الرتفاع نتيجة أيضا االقتصاد، يف كبرية حركية إحداث و للصناعة املتزايد النمو خالل من ذلك و احملاسيب، الفكر على

 األفكار حيث من ملحوظا تطورا احملاسبة تعرف مل ذلك كل رغم .ذلك بعد نتج الذي لألفراد املعريف و العلمي املستوى
 االقتصادي التطور مع احملاسبية العمل طرق تكييف الضروري من أصبح حيث عشر، التاسع القرن خالل إال املبادئ و

 :2التالية باخلصائص يتميز كان الذي احلاصل الكبري
  حلديثةا الصناعية االكتشافات اثر على جديدة مصانع بناء ,يثةاحلد السكك مؤسسات خاصة للمؤسسات كبري منو-
 بريطانيا. خاصة أوروبا و أمريكا بني املبادالت تطور-
 .املالية األسواق تطور إىل أدى مما الطويل، املدى على خاصة األموال رؤوس إىل احلاجة ظهور-
 3. الطويل املدى على خاصة املسريين أداء تقييم ضرورة-
 حيث اجنلرتا، يف املسامهة شركات ظهور هو عشر التاسع القرن خالل احملاسبة تطور إىل أدت اليت العوامل أهم من و

 حول املعلومات من جملموعة حيتاجون الشركة بتسيري تقوم اليت اجملموعة خارج من فيها املسامهني األطراف من العديد كان
 شركات ظهور أن كما املعلومات، من جمموعة توفري و املالية القوائم من جمموعة إعداد استلزم الذي األمر الشركة نشاط

 سامهت اليت األسباب أهم بني من أيضا  للشرك املعنوية الشخصية و املالك شخصية بني الفصل إىل أدى املسامهة
 املواد القتناء الفرتة هذه ميزت اليت الصناعية الثورة متطلبات لتمويل لألموال الكبرية احلاجة احملاسبة تطور يف كبري بشكل
 أن إذ لألفراد، أسهمها ببيع تقوم اليت املسامهة شركات إىل اللجوء مت أين اجلديدة اآلالت و التجهيزات أو األولية

 .الصناعية الثورة مستجدات تواكب تعد مل الفردية و الصغرية املؤسسات

                                                           
1D’égos-jeant-juy, la comptabilité . édition dominos flammarion, paris, 1998,p.16. 

 2 ريتشارد شرويدر وآخرون, نظرية المحاسبة. دار المريخ للنشر, الرياض, 2006,ص.26.

  3 ريتشارد شرويدر, نفس المرجع السابق, ص.26.



األول:                                                       اإلطار النظري للممارسات المحاسبية الفصل  
 

 6 

 و الكبري لعددهم نظرا أيضا و بينهم فيما صلة أية احلاالت معظم يف تربطهم تكن مل املسامهة شركات يف املسامهني لكن
 شخصية عن تعرب اليت الشركة أمور تسيري تتوىل هيئة انتخاب إىل أدى هذا كل الشركة، أمور لتسيري تفرغهم إمكانية عدم

 اليت اخلتامية املالية القوائم من جمموعة طريق عن يتم االتصال كان و .فيها املسامهني أو املالكني األشخاص عن مستقلة
 و أمواهلم عوائد و شركتهم وضعية على الوقوف من املسامهني و للمالك تسمح اليت نشرها و بإعدادها الشركة إدارة تقوم
 و الدفاتر خمتلف على االطالع مبقدورهم ليس أنه مبا و املؤسسة، ستقبلمب مرتبطة قرارات باختاذ هلم تسمح أيضا

 .1خارجيني و مستقلني قانونيني مراجعني إىل املهمة هذه فأوكلت اخلتامية املالية القوائم سالمة من التأكد و التفاصيل
 املالك بني ظهر الذي الصراع نتيجة املالية القوائم و باحلسابات التالعب و الغش أعمال تزايد هو الفرتة هذه ميز ما لكن

 لتستجيب الشركة لواقع خمالفة مالية قوائم بإعداد يقومون كانوا حيث الشركات، هلذه املسريين بني و املسامهني و
 2.األمر الوكالة، بنظرية عليه أصطلح ما هو و خاصة أهداف لتحقيق و ملصاحلهم

.املفسرة النظريات :ثايناملطلب ال  

ة وتبع ذالك من تعدد ك املهنتلاليت تواجه املمارسون  سبية اتعدد املشاكل احمل على اثرسبية االنظريات احمل تعددت
حسر اسبية وميكن اهيم مبادئ احملمن مفخرى ة أحيانا ومرتادفة يف احدث أجملموعة متباين احملاسبية  اخلاضعةت اءاجر اإل

 أنواع النظريات احملاسبية  يف ما يلي :3

I.  نظرية امللكية 

.اخلصوم(-األصولة=حقوق امللكي)وقد بنية املعنوية واملالك,ية ساس عدم الفصل بني الشخصعلى أ وم هذه النظريةتق  

على  تزاماتالهي وكافة املطلوبات صول الشركة هي حقوق املالك أأن كافة ساس ومفهوم تلك املعادلة تقوم على أ
تلك احلقوق. ن املصروفات هي نقص يفأو هي زيادة حلقوق املالك  يراداتن اإلأتبين هذه النظرية على كما املالك,  

 

 

 

                                                           
1 Saci djeloul, comptabilité  d’entreprise et système économique. Expérience algérienne, o.p.u,1991, p.27. 
2 Saci djeloul, op.cit, p.27. 

  3 حيدر محمد, عي بني عطا, نظرية المحاسبة والمراجعة. دار الحامد للنشر والتوزيع, عمان, 2007,ص.28.   
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II.  (:نظرية الوحدة احملاسبية )الشخصية املعنوية 

سامهني واملؤسسني لية املو حتدد مسؤ الك ووضع تشريعات رها,وتقليص دور املتعاضم دو  املسامهة و ظهور الشركات د بع
وأصبحت معادلة   املسامهنيو  عنوية مستقلة للشركة عن املالكض شخصية ماسبية واليت تفرت بقوة نظرية الوحدة احمل ظهرت

مبا فيها املطلوبات( األصول= احلقوق على تلك األصول)يلي:  امليزانية كما  

يل لنشاط متو  رللدائنني كلها مصادهو احلال بالنسبة  كما  ن حقوق املالكبنيت على أساس أ قد النظرية أن وهنا جند
 املنشأة

III. نظرية حمصلة حقوق امللكية 

وحقوق ق امللكية املميزة حقو  حبيث مت الفصل بنيولكن هنا تطور ملفهوم حقوق املالك  ,امللكية هي تطور لنظرية حقوق
 امللكية العادية, وأصبحت معادلة امليزانية كما يلي:

.األصول_حقوق امللكية املميزة)احملصلة( =  املتبقاةحقوق امللكية   

ومن الوفاء حبقوقهم أوال  واليت تقوم النظرية على أساسهي حقوق محلة األسهم املميزة  واملقصود هنا حبقوق امللكية املميزة
.مث الوفاء حبقوق محلة األسهم العادية  

IV. :نظرية األموال  

م بوضع نظرية تفاحملاسبية   اإلجراءاتأن النظريات السابقة تقوم على أساس شخصي مما يؤثر على موضوعية  وجد  
 قيق عائد منله هدف أال وهو حتأموال املنشأة وكأهنا هي صندوق من املال  ساس الرتكيز علىأواليت تقوم على  األموال

 تلك األموال.

 األصول.تلك  القائمة على األصول= القيود لتايل: ومن هنا كانت معادلة امليزانية كا 

 1هي إال قيود على األصول القائمة باملنشأة. ماوحقوق املالك نظرية األموال كال من املطلوبات  وقد اعتربت

V. :نظرية القائد 

                                                           
  1 حيدر محمد, علي بني عطا,نفس المرجع السابق,ص.29.
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   والكفاءات إلدارة املنشأة تؤكد على أمهية العامل الشخصي, حيث أهنا ترى أن هناك أشخاص ميتلكون املهارات 

أن  االعتباراألخذ يف  للمنشأة, ولكن مع االقتصاديةور الرقايب على املوارد دلى اليكون الرتكيز عوهنا لتحقيق أهدافها 
ليا اليت حتدد السياسات ولكن يكونوا اإلدارة العبالدورة بالدور الرقايب الفعال ليسوا املالك  األشخاص املعنيني يكون هؤالء

 واإلجراءات اليت يتم العمل هبا باملنشأة.1

VI. املنشأة نظرية: 

املالك  وحقوق التزاماتبللوفاء  الربح تغري املنظور العام للمنشأة من كوهنا مؤسسة تسعى لتحقيقبظهور تلك النظرية 
احلكومية.فني والعمالء واجلهات واملسامهني واملوظ  

VII. :النظرية اإلجيابية 

ستجابة اة باألجداث ومدى ردود أفعال األطراف املعنيوهتتم هذه النظرية بتحسني عملية التنبؤ باألحداث والرتكيز على 
دائل متاحة لذلك األخرى من بني عدة ب دونختيارها ألحد السياسات احملاسبية اللمعايري املعمول هبا, و أة شإدارة أي من

 قد بينت هذه النظرية على ثالثة فروض أساسية وهي:2

 :يلجأ املديرون إىل نقل ويعين أنه يف حالة تطبيق نظام املكافأة للمديرين من صايف الربح قد  فرض املكافأة
 للحصول على أكثر قدر ممكن من املكافأة. القادمة إىل الفرتة احلاليةأرباح الفرتات 

  الفرتاتقرار بنقل أرباح عن ذلك إىل اختاذ  املسئولونوجود تعثر مايل قد يلجأ  يف حالة :االئتمانفرض 
 اجلارية لعدم ظهور تعثر مايل أو قانوين خالل الفرتة. إىل الفرتةالالحقة 

 انتباه الدولة أو دفع أرقام األرباح احلقيقية إىل جذب صاح واإلعالن عن فقد يؤدي اإل :التارخيية فرض التكلفة
 3.الية إىل الفرتات القادمةاذ قرار بتأجيل أرباح الفرتة احلإىل اختضرائب عالية مما قد يدفع اإلدارة العليا 

 

 

                                                           
  1 حيدر محمد، نفس المرجع السابق,ص.30.

جارية وعلوم نيل شهادة الماجستير, كلية العلوم االقتصادية والت إسماعيل رزقي, أعمال التوحيد المحاسبي في الجزائر. مذكرة تخرج ضمن متطلبات 

  2التسيير, 2009-2010, ص.10.
  3 إسماعيل رزقي، نفس لمرجع السابق,ص.11.
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VIII. :نظرية املباريات 

ن الفائدة وهنا جند أن مويتنافس بأكرب قدر ممكن املصاحل ووجود أكثر من طرف يتضارب  تضاربمشكلة وتعاجل النظرية 
وردود لوك هؤالء الالعبني على حتليل سوتقوم هذه النظرية الالعبني يف السوق يتنازعون يف نفس اجملال هناك عدد كبري 

 أفعاهلم خالل عملية املنافسة.

IX.  الوكالةنظرية  

القات بني يث أن العالعالقة حختتلف عنها يف طبيعة ولكنها  املبارياتنظرية س مفاهيم اسأ النظرية على تقوم هذه
ون العالقة بني األطراف فتكبنظرية الوكالة تكون تنافسية وتتسم بالتضارب أو العكس يف نظرية املباريات  افطر األ

 القائمة على التعاون والعالقة التعاقدية لتحقيق اهلدف.1

لنظرية بني املالك وهو الطرف رارات حيث تقوم العالقة بتلك اقونظرية الية االجيابوكذلك ترتبط نظرية الوكالة ي=بالنظرية 
لتحقيق أهداف ه ويكون املفوض بالصالحيات ملمارسة النشاط واختاذ القرارات نيابة عناملوكل وبني الطرف الوكيل 

رف وما عليه.طه طبيعة العالقة وما لكل يبني الطرفني حتدد فاملنشأة, وتكون العالقة يف شكل تعاقد صريح   

X. :نظرية تكاليف التعاقد 

واليت اإلجيابية  ةنظريوطيدة من أهم نتائج البينهما عالقة  مها معاوكال لنظرية الوكالةخر هي النصف اآلتعد هذه النظرية 
ة الوكالة واليت تساعد يف وضع على ختفيض تكلفسامهت بشكل كبري يف بناء النظرية احملاسبية هي الوسيلة اليت تساعد 

سياسة مقرتنة بشروط حتدد قواعد القياس املطلقة يف إعداد القوائم املالية واليت تؤدي بالنهاية إىل تعزيز السعر السوقي 
 للسهم وختفيض توزيع األرباح.2

 

 

 

                                                           
  1 كمال النقيب, مقدمة في نظرية المحاسبة. دار وائل,عمان,2004,ص.45.

  2 مرجع سبق ذكره, ص.46.
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XI. نظرية اإلشارة: 

اليت  اءا على الثقةبنوذلك  من السوق,من احلصول على التمويل الرأمسايل تركز هذه النظرية على زيادة فرصة املنشأة 
وتدين الثقة لدى املستثمرين  مسعة املنشأة مما يولد انطباعا يفمن القوائم املالية واليت تظهر بصورة تدعم   تكتسبها املنشأة

عن نتائج  لإلعالنملنشأة الناجحة قوية لدى امستوى اإلحساس من خماطر اجتاه متويل املنشأة, كذلك وجود حوافز 
ألن عدم علن نتائج نشاطها حىت تضطر املنشأة اليت الحتقق نتائج أن تأعماهلا يزيد عن الضغوط التنافسية بني املنشأة 

 اإلعالن يفقد الثقة متاما لدى املمولني.1

احملاسبية. روضفاملبادئ و الاملطلب الثالث:   

متكامل حيكم نظري  ارإطاليوم مل تنشأ كلها يف ذات الوقت لتمثيل الذي هي عليه  لشكلالذي  إن املبادئ احملاسبية با
وحازت القبول العام طبيقها مستقلة وبظهور احلاجة إليه مث انتشر ت نشأةكل منها لاملهنية, وإمنا  التطبيق العملي واملمارسة

 حبيث متثلت فيما يلي:

I. 2يلي: : تشمل مااملبادئ املتعلقة حبقل املالحظة 
 مبدأ االستمرار: 

تعمل  اراإلطيف هذا إىل ممارسة نشاط معني يكون موضوع التأسيس, يسعى املسامهون من خالل إنشاء مؤسسة ما 
هو  تصفية املؤسسة ليس يفآخر فإن التفكري من قبل املؤسسني  املؤسسة على مزاولة نشاطها بصفة دائمة ومستمرة مبعىن

ويف زاولة نشاطها لذلك جترب املؤسسة عن التوقف على مالغرض العادي من نشأهتا ماعدا يف الظروف غري العادية اليت قد 
ظل ما يوحي به مبدأ االستمرار من أمهية كبرية يف حتديد ما يتضمنه العديد من املفاهيم والنتائج احملاسبية اهلامة املرتتبة 

 عليه ميكن صياغة اآليت:3

املادية والبشرية  نشاطها انطالقا من إمكانياهتاأعماهلا يؤكد صراحة مقدرهتا على مزاولة استمرار املؤسسة يف _إن فكرة 
حتقيق أرباح يف السموات املستقبلية.الرامية إىل   

                                                           
  1 كمال النقيب, تفس المرجع السابق,ص.46.

  2طارق عبد العال حماد, دليل المحاسبة إ.لى تطبيق المعايير المالية الدولية الحديثة. الدار الجامعية,مصر, 2006,ص.92. 
  3 محمد بوتين,ندوة في المحاسبة,. سلسلة محاضرات لطلبة الماجستير, المركز الجامعي فارس يحي, الجزائر, 2007,ص.23.
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يف  االستمراريةية أي ما يؤكد التقييم وفقا للتكلفة التارخيواملكونات املادية للمؤسسة متر على تقييم عناصر امليزانية  _إن
 مزاولة النشاط.

ا, ويف هذا الهتلسجخ احملدد ديونا تستحق الدفع يف املستقبل أي يف التاريإن االلتزامات املستحقة على املؤسسة متثل _
والذهاب لة نشاطها العادية واليت تضطر املؤسسة عن مزاو األمر ما يؤكد استمرار املؤسسة يف أعماهلا أما يف الظروف غري 

 هبا حنو التصفية هو سقوط افرتاض االستمرار وعليه ختضع املؤسسة للتصفية.1

 مبدأ الدورة احملاسبية: 

ى ضوئها معرفة نواتج ميكن عللفرتة طويلة غري حمدودة هو مربر لتحديد مدة زمنية معينة  إن استمرارية نشاطات املؤسسة
.يف هذه الفرتةوأعباء املؤسسة ونتيجة نشاطها   

من أول جانفي  تبدأويف أغلب املؤسسات تتوافق مع السنة املدنية مبعىن أهنا شهرا  12جتماعية حتتوي على إن السنة اال
ديسمرب. 31إىل   

 مبدأ استقاللية الدورات والنتائج الدورية: 

زانية.كل دورة حماسبية بية, مبا يف ذلك عناصر امليكل دورة حماسنشاط  ينبغي التعرف على النواتج واألعباء ونتيجة -
أعبائها. لوتستحمتستفيد من نواجتها   

عية احلقيقية للمؤسسة إذ لتغيري الصادق عن الوضحملاسبية املالئمة, املصداقية واتضفي على املعلومات اإن هذه املعاجلة -
أن املالك والدائنون وحىت املدراء وغريهم ممن يهمهم أمر الوحدة احملاسبية يرغبون يف معرفة نشاطها املستمر على فرتات 

 متقاربة.2

 :مبدأ الوحدة احملاسبية 

ى أن ال يتم ملبدأ علالذي نص وفقا هلذا اوتبناها التشريع  إن التصنيفات العديدة للمؤسسات أملها الواقع االقتصادي
يقع  اإلطارفي هذا املؤسسة أو الوحدة القانونية فاألجداث االقتصادية اليت هلا عالقة بنشاط  إالعتبار االاألخذ بعني 

, إذ أن هذا املبدأ يريد الكنياملؤسسة وليس على وضعية املعلى وضعية تسجيل األحداث اليت هلا تأثري على احملاسب 
                                                           
  1 محمد بوتين, نفس المرجع السابق, ص.23.

2 Robert obert, pratiqur des IAS ;IFRS. Dunod , 2002,p.53. 
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عن كل جتاه الغري سة إىل حتديد وتوضيح مسؤولية املؤس, كما هتدف التمييز بني شخصية املؤسسة شخصية املالك هلا
تتعامل معها حيث ميكن  بني املؤسسة واألطراف اليتأمهية عند نشوب نزاع هلذا التمييز امات املتعلقة بنشاطها, إن االلتز 

 رفع دعوة قضائية ضد املؤسسة باعتبارها شخصية معنوية هلا ذمة مالية مستقلة عن املالك.1

II.  2:يلي فيما تتمثل: بالقياس املبادئ احملاسبية املتعلقة 
  ثبات وحدة النقد:مبدأ 

اش وعليه تسجيل العمليات املعقيمتها الشرائية بتغريات الواقع  تتأثر و اليعترب هذا املبدأ أن قيمة وحدة النقود مستقرة 
ملبدأ أدت إىل العدول عنه عدم واقعية هذا ا البعض,بعضها مع التارخيية مما يسمح عمليات دوارة خمتلفة بقيمتها الفعلية 

)االستثمارات( ممكنة.ميالتقيالبعض وأصبحت إمكانية إعادة من طرف   

 :مبدأ وحدة القياس 

هلذا املضمار نص  قياس تبعاال ةوحدلحتما وفق إثبات اجلزائرية يكون  ؤسسةيف امل إن قياس األحداث االقتصادية   
التسجيل  ضرورة وركز على التعامالت االقتصادية,كوحدة قياس لكل على استعمال الدينار اجلزائري   اجلزائريع املشر 
.اسيب بالنسبة للتدفقات بالعملة الوطنية احمل  

  ية خيمبدأ التكلفة التار: 

هذه  هبايات اليت تقوم ن العملالتارخيية, إذ ةساس التكلفكزها املايل يقوم على أوحتديد مر عمال املؤسسة إن قياس نتائج أ
         ت فيهامتظة اليت حلالقياس يف الوقت ويف الالبد أن تكون موضوع  واليت تؤثر على الوضعية احلقيقية هلا خريةاأل

  احلذرمبدأ احليطة و: 

إىل التقديرات  حبيث ال تؤدي هذهاحلذر يف إعداد التقديرات يف ظل عدم التأكد  منبدرجة  االلتزاميقصد بذلك  
 قيمة املوجودات يف والتقليل من قيمة اخلصوم والتكاليف أي أن أي نقص واإليراداتيف قيمة األصول  إفراطتضخيم و 

                                                           
1 Samir merouni, le projet de nouveau system comptable finoncier . mémoire de magister ESC, 2007-2008,p.93. 

 2 بن ربيع حنيفة, الواضح في المحاسبة المالية وفق المعايير الدولية. دار هومة ,الجزائر, 2010,ص.22.
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أكيد باملقابل ال يتم  ليسحيتاط له ويتم تسجيله حىت و إن كان حدوثه ميكن أن يؤثر على قيمة املؤسسة, ينبغي أن 
 تسجيل اإليرادات املستقبلية أو املتوقعة إال إذا مت ذلك فعال .1

 -إن تطبيق هذا املبدأ من شأنه قد بسيئ من املخرجات نظام املعلومات احملاسبية من بينها:2

رتتب عليه نقص قيمة الربح الذي يظهر يف حساب النتيجة األمر الذي ينقص املصاريف الرأمسالية بغية تقليل قيمة  _
 األرباح القابلة للتوزيع.

.املختلفة ملقابلة النقص املتوقع يف قيم بعض األصول _تكوين خمصصات املؤونات   

ات العمالء يف خدمتأدية يرادات الناجتة عن عملية البيع و تسجيل اإل يتم إذ _ربط تسجيل اإليرادات احملققة بالتحصيل
عدم التأكد من حتصيل هذه احلقوق.إال إذا مت حتصيلها فعال استنادا إىل فكرة الدورة  خالل  

 عدم التعويض مبدأ: 

ائنها, ففي حاالت عدة يف عالقة دائمة مع مورديها وزبقوم هبا املؤسسة جتعل هذه األخرية إن العمليات املختلفة اليت ت
شأهنا أن ختلق أرصدة  منالعالقة التشابكية  جات زبائنها إن هذهمنتجاهتا كما حتتاج إىل منتحيتاج موردوا املؤسسة إىل 

 واحداه شخص جتي اصة بني الديون واحلقوق اليت ههلذا جاء هذا املبدأ مبنع املقدائنة ومدينة جتاه املوردين والزبائن 
 وفرض توضيح قيمة الدين وقيمة احلق يف القوائم اخلتامة,وأساس ذلك كون كل عملية هلا إثبات وبراهني مادية . 3

III. 4تتمثل فيما يلي::املبادئ احملاسبية األخرى 
 مبدأ ثبات الطرق احملاسبية: 

 وإبقاءيف الطرق احملاسبية , كما جيب االستمرار يعكر ضرورة االستمرار  أناستمرار املؤسسة يف نشاطها من شانه  إن
العناصر احملولة للذمة آمانا وصراحة لكل االستقرار على هذا املبدأ يعطي إن , عوجل هبا اليت  احملاسبيةعلى نفس الطرق 

د قياس تكلفة املواية املرجحة يف ططريقة التكلفة الوساملؤسسة اتبعت  إذااملالية للمؤسسة واحملددة ملركزها املايل فمثال : 
  FIFOكطريقة     أخرىو طريق حنهذه الطريقة واالنصراف  إتباعفانه ال ينبغي العدول عن  اإلنتاج إىلنصرفة امل

                                                           
  1 بن ربيع حنيفة,نفس المرجع السابق, ص.23.

دولية. جامعة الوادي, بوسبعين تسعديت, حوشين كمال, الملتقى الدولي الثالث : آليات تطبيق النظام المحاسبي المالي الجزائري ومطابقته مع المعايير ال 

 2الجزائر, يومي 17و18 نوفمبر2013,ص.5.

  3 بوسبعين تسعديت, نفس المرجع السابق, ص.6.
  4 بن ربيع حنيفة, نفس المرجع السابق, ص.24.
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 تغيري القوائم املالية. إىلهذا التغيري يؤدي  أنحيث  أوالخرج  أخرياخل د ما LIFOوطريقة  أوالخرج  أوالما دخل 

 بدأ صراحة الرباهني:م 

داقية صاملستعملة مبعلومات ذات مألطراف ا احتياجاتيسعى نظام املعلومات احملاسبية من خالل خمرجاته إىل تلبية 
يف  االقتصاديةبتسجيل ومعاجلة األحداث  يقوم على احملاسب أنضعية احلقيقية للمؤسسة لذلك جيب واملعربة عن الو 

على أن يتم التسجيل احملاسيب على أساس برهان صريح حيتوي على املعطيات الذي يعين مبدأه  احملاسيب النموذج إطار
كان   سواءطبيعة احلدث وإىل غري ذلك مع صرف النظر عن مصدر الربهان حتديد , تاريخ ,من مبلغللتسجيل الالزمة 

 داخليا أو خارجيا.

  مبدأ األمهية النسبية: 

تتفاوت يف درجة أمهيتها عند بغية معاجلتها وتسجيلها حماسبيا  اليوم لاحملاسب خالإن تنوع العمليات اليت يصادفها 
ضرورة األخذ وجبدية لكل لذلك جاء هذا املبدأ ونص على من صغر وكرب املبالغ اليت تقيم هبا العملية, احملاسب انطالقا 

 االهتمام بالبنود املختلفة اليت تتكون منها القوائم املالية. بل جيبمهما كان صغرها و املبالغ 

 مبدأ اإلفصاح: 

القوائم والتقارير قيمة املعلومات احملاسبية اليت تظهرها  إثراءتساهم بفعالية يف يعترب من املبادئ احملاسبية اليت ميكن أن 
ضهار التقارير والوقائع املالية اعلومات, إن هذا املبدأ يقوم على واليت قد تنقص من قيمة املاملالية يف ظل املبادئ القائمة 

 1القرارات. اختاذية يف حماسبية يستفيد منها قراء القوائم املال معلومات عوجلت يف شكل اليتلكل البيانات 

 بالنفقات  اإليرادات مبدأ مقابلة: 

من الذوبان بغية احملافظة على نفسها املستمر  إىل حتقيق الربح من نشاطها االقتصاديتسعى املؤسسة ذات الطابع 
ورائها حتقيق عائد يكمن يف  يراد منحتقيق النمو يف نشاطها إذ أن النفقات اليت تقوم هبا املؤسسة  إمكانيةوالعمل على 

 2أعمال املؤسسة لصاحل حتقيق أهدافها املسطرة مسبقا.يفرتض املبدأ أن يتم توجيه  اإليرادات

 
                                                           

  1 بن ربيع حنيفة,ص.25.
  2 بن ربيع حنيفة, نفس المرجع السابق,ص.25.
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 حصانة احملاسب مبدأ: 

يف شكل فطنا لتسجيله العمليات اليت تكون بعد املعاجلة يكون  أنهذا املبدأ يعترب احملاسب الشخص الذي ينبغي 
سبية طراف عدة من طالبيها لذلك ينبغي أن يطبق كل املبادئ والقواعد اليت تشكل املمارسة احملامعلومات يستفيد منها أ
 توليد معلومات ذات مصداقية معربة عن الوضعية احلقيقية للمؤسسة. تساهم يف أنشأهنا  وكل اإلجراءات اليت من

 مبدأ القيد املزدوج: 

 اكتشافعموما عمليات عديدة حسب قواعد دقيقة وحيتاجون لوسائل الرقابة لتمكنهم من املؤسسة  حماسبويسجل 
 1األخطاء يف حينها.

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
  1 بن ربيع جنيفة, نفس المرجع السابق, ص.26.
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 التباين الدويل املبحث الثاين: 

 املالية التقارير اختالف أمهها مشاكل عدة عنه نتج الذي األمر العامل، دول خمتلف بني احملاسبية املمارسات تتباين
 مبحاوالتم القيا إىل منظمات عدة سعت الدويل، املستوى على املوجودة احملاسبية للمشاكل وكحل اإلفصاح، ومستوى

 .دويل لتوحيد سعيا عليها متفق حماسبية ومبادئ قواعد إىل والوصول االختالفات، هذه من التقليل

 .يلاملطلب األول: احمليط احملاسيب الدو 
 األنظمة اختالف من أساسا نشأ احملاسبية، التطبيقات يف العامل دول بني والتباين االختالفات من العديد وجود إن

 معايري إىل تستند اليت القرارات اختاذ على البيانات مستخدمي قدرة عدم إىل أدى مما املستخدمة، واملالية االقتصادية
 نتطرق سوف اللذان الفرانكفوين احملاسيب والتنظيم األجنلوساكسوين احملاسيب التنظيم هي التنظيمات هذه أبرز.موحدة
 1:يليكما  إليهما

I. األجنلوساكسونية احملاسبة تنظيم إطار: 
 للتمويل، الرئيسي املصدر باعتبارهم األسهم محلة ومع العام، القانون نظام مع األجنلوساكسونية احملاسبة نظم تتماشي

 الدول، من العديد يف منتشر تطبيقها إن بل فقط، املتحدة واململكة األمريكية املتحدة الواليات يف يطبق ال النموذج وهذا
 ماليزيا، كينيا، كونج،  هونج اهلند،كندا، ايرلندا، اسرتاليا، :مثل االجنليزي لالستعمار خاضعة كانت اليت الدول خاصة

 الدولية، احملاسبة معايري على تأثريها إىل باإلضافة غريها، من انتشارا أكثر احملاسبة هذه وتعترب اخل،...سنغافورة نيوزيلندا،
 .األجنلوساكسونية للمحاسبة كنموذج األمريكية املتحدة الواليات يف للمحاسبة التعرض يلي فيما وسنحاول
 األمريكية املتحدة الواليات يف احملاسبة تنظيم إطار: 

 فعملية املالية األسواق على يعتمد وإمنا التشريعية، القوانني حتدده ال األمريكية املتحدة الواليات يف احملاسبة تنظيم إن
 األمريكي للمعهد املعايري إصدار عملية أسندت واليت املالية األوراق تداول هيئة لسلطة ختضع احملاسبية املعايري إعداد

 اليت االنتقادات بعد وهذا ، تتمثل املهمة هذه إلجناز أخرى هيئة تعيني مت م 1973 سنة ويف SEC احملاسبني للخرباء
 املعايري إصدار سلطة انتقلت وبذلك املالية احملاسبة معايري جملس يف FASB املعهد طرف من الصادرة لإلجراءات وجهت
 كجهة املالية األوراق تداول هيئة بقاء مع احملاسبني للخرباء األمريكي AICPA ، املالية احملاسبة معايري جملس إىل احملاسبية

 .FASB   2 فقط مشرفة

                                                           
1 C, mailet baudrier, le manh, les normes comptables internationales ,IAS ;IFRS.bertie édition, alger,2007,p.11. 
2 C.matler baudrier,op.cit,p.12. 
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 يتكون ولكن املالية، احملاسبة معايري جملس اخلاص، القطاع من هيئات األمريكية املتحدة الواليات يف احملاسبة تنظم إذن
 ملبادئ حكومية هيئة من بتدعيم (SEC)بيانات، 06 من األمريكية املتحدة الواليات يف للمحاسبة الفكري اإلطار

 1: هي املالية احملاسبة
 منها والغرض احملاسبة أهداف عرض حيث "األعمال ملؤسسات املالية التقارير أهداف" يغطي :األول البيان. 
 احملاسبية املعلومات جتعل اليت واخلصائص للصفات تعرض "املالية للمعلومات النوعية اخلصائص" :الثاين البيان 

 .القرارات اختاذ يف مفيدة
 اليت البنود وتعاريف املالية القوائم ملفاهيم تعرض "األعمال ملؤسسات املالية القوائم عناصر" :الثالث البيان 

 .اخل...واملصروفات االلتزامات اإليرادات، األصول، مثل تتضمنها
 للربح اهلادفة غري للمؤسسات املالية التقارير أهداف " يغطي وهو :الرابع البيان". 
 اليت املعلومات نوعية حول ق "األعمال ملؤسسات املالية القوائم يف والقياس االعرتاف أسس" :اخلامس البيان 

 .املالية القوائم تتضمنها أن جيب
 األمريكية للمؤسسات السنوية املالية التقارير ومكونات احملاسيب، بالقياس اخلاصة واإلجراءات القواعد خيص فيما أما

  :يلي فيما فتتمثل
مع  يتطابق االحتاد كان إذا(  املصاحل احتاد) االندماج طريقة مها املؤسسات احتاد عن للمحاسبة طريقتان تستخدم

GAAP األكثر، على سنة 40 ملدة الثابت القسط بطريقة وتستنفذ الشهرة ترمسل الطريقة هذه ظل ويف ,الشراء وطريقة 
 احتاد حالة يف إال التقييم بإعادة يسمح وال األصول، لتقييم التارخيية التكاليف على األمريكية املتحدة الواليات وتعتمد

االهتالك يف ما خيص  املتناقص والقسط الثابت القسط طريقة باستخدام وتقوم الشراء، لطريقة وفقا املؤسسات
LIFOوتعترب طريقFIFO  طريق باستخدام يسمح ولكن املخزونات، تقييم يف انتشارا أكثر LIFO  والتكلفة الوسطية
 .CMP املرجحة
 امللكية، حقوق قائمة النقدي، التدفق قائمة امليزانية، الدخل، قائمة :التالية املكونات على السنوي التقرير يشتمل

 عن اإلفصاح القطاعية، املعلومات سنوية، ربع مالية بيانات :مثل السنوي التقرير يف املقدمة املعلومات بعض إىل باإلضافة
 الالزم ومن موجز، بشكل اإلدارة مالحظات املستقل، املراجع يراجعها ال اليت املالية للقوائم ملخصات السهم، رحبية

 .املوحدة املالية التقارير إعداد

                                                           
1 Dang Pham, Lionel colins, D. comprendre étas financiers anglo-saxons. Edition Dalloz, 1995,p.p.25.26. 
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 الفرتات خالل احملاسبية املبادئ تطبيق عند والثبات، واملقابلة، االستمرارية، املالية، القوائم يف املستخدمة املفاهيم وتتضمن
 .االستحقاق أساس إىل باإلضافة الزمنية

 يف احملاسبية، باهليئات ممثال اخلاص القطاع يلعبه الذي الكبري بالدور يتميز األجنلوساكسوين، احملاسيب النموذج فإن وعموما
احملاسبة  تنظيم على املالية األسواق تأثري إىل إضافة والتمويلية، االستثمارية القرارات ملتخذي الضرورية املعلومات توفري

 العرض إىل املايل التقرير ويهدف احملاسبية املعايري إصدار بوظيفة النموذج هذا تعتمد اليت الدول يف احملاسبة مهنة وتضطلع
 .1األعمال ونتائج املايل للمركز العادل

II. الفرانكفونية احملاسبة تنظيم إطار 
 فهذا الصارمة، احملاسبية القواعد من عدد إىل تستند وهي القانونية، املتطلبات مع الفرانكفونية احملاسبة نظم تتماشي

 يف يطبق وهو للتمويل، كمصدر والدولة البنوك على ويعتمد االقتصادي، اجلوهر على القانوين املظهر أكثر يشجع النظام
 دور فلها املهنية املؤسسات أما اخل...اجلزائر أملانيا، بلجيكا، اليونان، ايطاليا، فرنسا، اسبانيا، مثل الدول من العديد
 2وهي تشمل:.الفرانكفونية للمحاسبة كنموذج فرنسا يف للمحاسبة نتطرق وسوف ثانوي،
 ةالفرنسي احملاسبة تنظيم إطار: 

 احملاسبة، مهنة تنظيم على الدولة سيطرة يف يكمن فرنسا، يف واحملاسبة األمريكية املتحدة الواليات يف احملاسبة بني الفرق
 من املعد  CNC القانون هي الفرنسي احملاسيب للتنظيم األساسية فاملصادر احملاسبية، القواعد على الضرائب قانون وتأثري
 طرف من عليه واملصادق العام احملاسيب واملخطط املؤسسات، قانون التجاري، PCG للمحاسبة الوطين سلجملا طرف
 والتنظيمات احملاسبة خرباء هيئة أربعة احملاسبية املعايري بإصدار ويهتم ، احملاسبة أهداف حدد الذي وهو املالية، وزارة

COB  البورصة معامالت جلنة CNC الدول يف احملاسبة عكس وهذا للمحاسبة القومي سساألا هي مؤسسات 
 يف قيادي دور ذات فرنسا وتعترب احملاسبية OECCA املعتمدين للمراجعني الوطين االحتاد CNCC كسونيةاألجنلوس

 رمسية خطط عدة أصدرت فقد القومية، مثل اخلاص القطاع من هيئات بتنظيمها يهتم اليت FASB، احملاسبة تطوير جمال
 مهنة وتعترب األوربية، وعةجملا عن الصادرة التوجيهات بذلك لتعكس 1986 و 1982 عامي عدلتها الجملا هذا يف

 تعد املالية األوراق سوق أن كما جنلوساكسونية،اال بالدول مقارنة التقنية إىل وتفتقد ما حد إىل صغرية فرنسا يف احملاسبة
 التوصيات بعض إال احملاسبية املعايري بإصدار تقوم جهة توجد وال الدولة، أو البنوك من يأيت التمويل فأغلب صغرية

                                                           
1 Dang Pham, op.cit, p.27. 

  2 فردريك تشوي وآخرون, المحاسبة الدولية. دار المريخ للنشر, السعودية, 2004,ص.120.
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 التوصيات هذه تأخذ للقوانني املصدرة اجلهات فإن ذلك ورغم رمسية، صيغة هلا ليس ولكن اخلاص، القطاع عن الصادرة
 .أملانيا يف احلال هو كما الضريبية وللسلطات للدائنني أولوية يعطي الفرنسي احملاسيب فالتقليد االعتبار، بعني

 الفرنسية تللمؤسسا السنوية املالية التقارير ومكونات احملاسيب بالقياس املتعلقة واإلجراءات القواعد خيص فيما أما 
  :يلي فيما فتتمثل
تقييم  يف التارخيية التكلفة وتستخدم املؤسسات، احتاد عن احملاسبة يف األساسية الطريقة هي الشراء طريقة تعترب -

 املرجحة الوسطية التكلفة طريقة أو FIFO طريقة أساس على تقييمها فيتم املخزونات أما امللموسة، األصول
 أما الضريبية، االهتالك ملعدالت وفقا لالهتالك الثابتة األصول وختضع LIFOطريقة  باستخدام يسمح وال

 . رمسلته يتم فال التمويلي ، اإلجيار
 تقرير املراجع تقرير النقدي، التدفق قائمة امليزانية، الدخل، قائمة على الفرنسية املؤسسات يف املايل التقرير يشمل -

 أعماهلا حبماية ختتص مستندات إعداد الكربى املؤسسات على وجيب املالحظات، إىل باإلضافة اإلدارة، جملس
 .فرنسا يف مبتكر أمر وهو االجتماعي التقرير وكذلك اإلفالس، من

 قانون ويسمح واملوحدة، املنفردة املؤسسة قوائم ويتطلب ملزمة، غري لكنها اهب يوصي النقدي التدفق قائمة -
 مع يتفق مبا القوائم هذه تعد أن وجيب واملتوسطة، الصغرية للمؤسسات مبسطة مالية قوائم بإعداد التجارة
 .التشريع

هتدف إىل الرتكيز على  فهي الاحملاسبة يف دول الفرانكفونية عن احملاسبة يف الدول االجنلوسكسونية وبصفة عامة ختتلف 
عنها تتميز  املفصحبل متتثل للسياسات احلكومية وخضوعها للقوانني الضريبية , فاملعلومات تلبية احتياجات املستثمرين, 

عاما باملعىن الربيطاين غياب معايري أو مبادئ حماسبية مقبولة قبوال الدائنني ,إضافة إىل  محايةى إىل بالتحفظ والسرية وتسع
 1أو األمريكي.

 
 
 
 
 
 

                                                           
  1 فردريك تشوي, نفس  المرجع السابق, ص.122.
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 يف اجلدول اآليت:املالية تطبيقات احملاسبية وعرض القوائم يف الوميكن تلخيص أهم نقاط االختالفات 
 ألساسية بني النظام القاري والنظام األجنلوسكسوين.ختالفات ا: اال01-01اجلدول رقم  

 النظام احملاسيب األجنلوسكسوين النظام احملاسيب القاري البيان       
بلجيكا, فرنسا, أملانيا, اليونان,  أمثلة على الدول اليت تطبق النظام

 ايطاليا, اليابان, الربتغال.
الواليات املتحدة األمريكية, اململكة 

املتحدة, اسرتاليا, ايرلندا, 
 سنغافورا......

 األسواق املالية بصفة رئيسية القطاع البنكي بصفة رئيسية أصل التمويل 
 اخلواص االجتاه حنوالدولة الثقافة

الكتابية) تسيطر عليها القوانني  النظام القانوين
د القانون هو الذي يزود القواع

 احملاسبية بالتفصيل(

يسيطر عليه القضاء)القواعد احملاسبية 
 معدة من قبل املؤسسات املهنية(

 احملاسبة مستقلة عن الضريبة العالقة حمصورة بني احملاسبة والضريبة النظام الضرييب
الدائنون, السلطات الضريبية,  املستعملون الرئيسيون للقوائم املالية

 املستثمرون
 بصفة أساسيةاملستثمرون 

 اهلدف منها تقدمي صورة واضحة تسيطر عليها احليطة املبادئ احملاسبية
 اإلعالن الواسعالتوجه حنو  حنو اإلعالن احملدودالتوجه  اإلعالنمدى 

للتقييم  عدد هام من االختيارات إنتاج املادة احملاسبية
  والتقييم

 اختيارات قليلة للتقييم واحملاسبة

 سيطرة مبدأ احليطة- حساب األرباح
 حمدودية توزيع األرباح-
 تكوين احتياطات كامنة-

سيطرة مبدأ استقاللية الدورات ال -
 لتوزيع األرباح حدود 

 ال وجود الحتياطات كامنة-
 استقاللية احملاسبة عن اجلباية تأثري متبادل بني احملاسبة واجلباية  عالقة احملاسبية باجلباية

Source : Bernard raffounier, axel halte, putter Walton, comptabilité internationale. 
France, 1997,p.09. 
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 بني الدول.املطلب الثاين:أشكال وخماطر تباين املمارسة احملاسبية 

I. بني الدول. أشكال تباين املمارسة احملاسبية 

 ااهتصيصو من دولة يل أخرى تبعا خل للمحاسبة, األساسيباهلدف تعلق  االختالف احملاسيب أمهية ما من بني أكثر أشكال
 1:يلي ماالتباين  أشكالهم أ تصادية,االجتماعية,السياسية,والثقافية,ومناالق

 سياسة األخبار  

يأيت من البنوك  الفرانكفوينشكل التمويل الغالب على معظم دول النموذج  أنومصادره ومب  لتمويلا وثيقا بطبيعةط ترتب
,لذلك عمال األ إمتامالغموض نظرا للسرية املطلوبة يف سيكتنفها  األخبارسوق املايل فان سياسة النسبية لل باألمهيةمقارنتا 

لك ذ على العكس منذ ئاتيف باقي الفعلى احتياجات فئة املمولني من املعلومات ستطغى على حساب  فان اإلجابة
عامال لتطوير  ستعملة للمعومات احملاسبيةامل األطرافمحاية لكل  الشفافية نأسكسوين ترى االجنلو  فان دول النموذج

قدرهتا  الوقوف علىاملؤسسة  ساعد على تتبع ذمةالنموذج األول ت احملاسبية حسباملعلومة  لذلك فإناألسواق املالية 
 .االستثماريةالقرارات  اختاذوختدم عملية فإهنا تساعد  النموذج الثاينعلى التسديد, بينما املعلومة حسب 

 القياس احملاسيب 

وتصوير  إىل حتديد نتيجة النشاط احملاسبية فإن احملاسبة حسب النموذج األول هتدف مبفهوم النتيجة مبا يتعلقخاصة 
بالقوائم املالية إىل  مدادإل الثاين من خال املؤسسة بينما هتدف احملاسبة حسب النموذجالوضعية املالية الصحيحة وذمة 

 املعرب عنه بالنتيجة. اإلخبار عن أداء املؤسسة

 قياس النتيجة 

الذي حملاسبة, ا الذي تتميز  هبا اجلباية فبالنسبة لدول النموذج األول و رتباط بني احملاسبةبتوقف قياس النتيجة بدرجة اال
حسب قاعدة على قياس النتيجة عمال مببدأ احلذر, ذمة املؤسسة عناصر هناك تأثري كبري للجباية اليقضي بتسجيل 

يف محاية وضمان الدائنني, بل كذلك يف النتيجة اخلاضعة للضريبة أيهما أقل وتساهم هذه العملية ليس فقط  التكلفة 
تؤدي فيها انتشارا واسعا يف الكثري من الدول اليت  هذا الشكلواملؤونات, ويعرف بسبب تغري حصص األمالك 

                                                           
  1 مداني بن بلفيث, التوافق المحاسبي الدولي- المفهوم, المبررات, األهداف. مجلة الباحث, العدد 2006/04, جامعة ورقلة, ص.115.
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جة اجلبائية , بينما يف دول النموذج الثاين فإن حتديد النتياملؤسسات دورا اجتماعيا)التشغيل, االشرتاكات االجتماعية( 
تطبيقها يف  يتم عن تلك اليت قواعد مستقلةوال يرتك حملاسيب املؤسسة تقديره, بل ينتج عن تطبيق يعد يف غاية األمهية 

 احملاسبة.

 اسيبالتوحيد احمل مسار وطبيعة 

أهم ما يتميز هو اضطالع  الدولة بدور رئيسي يف الوقت الذي تعرف فيه دول النموذج األول مسار توحيد ثقيل 
وطين انطالقا  إلمجاعأهنا نتاج  واستناده جلملة من القواعد القانونية والتنظيمية والتشريعية تراها هذه الدول على

لديها مسار توحيد احملاسيب واملمارسة احملاسبية, فإن دول النموذج الثاين األطراف املعنية بالتوحيد مسامهات اليت تقدمها لل
واملراجعة فيه , واضطالع أصحاب املهنة احملاسبية االقتصاديةالسريع مع التحوالت و التكيف  املرونة أهم ما يتميز به هو

, استنادها ملخطط حماسيب يعتمد على ذج األولمييز عملية التوحيد يف دول النمو  أن أهم مابدور رئيسي ومطلق. كما 
عتبار أن قواعد االحتياجات وحجم املؤسسة على حلول مناسبة  إجيادحتول دون متكني املهنيني من مقارنة تنظيمية 

وأن تطبيقها قد ملزمة لكل شخص طبيعي أو معنوي مهما كان حجمه)مؤسسة فردية أو شركة ....( املخطط احملاسيب 
نصوص وقواعد أخرى, عكس املعايري إىل بعض االختالف نتيجة عدم ترابطها أو توافقها مع يؤدي يف حاالت معينة 

علما أن رافقها طرق تطبيقها بشكل مفصل تصوري و ت إلطار استنادااليت يتم إعدادها يف دول النموذج الثاين  احملاسبية
حمالت, دون باقي أشكال األنشطة االقتصادية األخرى )ورصة, املسعرة يف البملزمة فقط للشركات  احملاسبية1 املعايري

 مؤسسات صغرية(

II. تعلقة بالتباين الدويلاملخاطر امل 

 تتمثل فيما يلي:

 األوىل املشكلة: 

مشاكل قد تكون خطرية يف بعض األحيان أحد هذه املشاكل د و بني دول العامل إىل وجيؤدي تنوع التطبيق احملاسيب فيما 
هلا املوحدة واليت تعدها الشركة القابضة اليت هلا شركة تابعة أجنبية ومثال على ذلك كوكاكوال يتعلق بإعداد القوائم املالية 

وكل شركة تابعة تطبق التطبيق احملاسيب هلا يف دول خمتلفة شركة تابعة هلا يف دول خمتلفة وكل شركة تابعة  100أكثر من 

                                                           
1  
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العملة احمللية  باستخدامالقوائم املالية  الدول املختلفة هو إعداد تتطلبهذي يتطلبه قانون املالية, اليت توجد فيها, وأهم ما ال
 للدولة.

ركات التابعة هلا القوائم املالية للشبإعداد القوائم املالية املوحدة فيجب عليها حتويل األمريكية وعندما تقوم شركة كوكاكوال 
 حسب املبادئ احملاسبية املقبولة عموما يف أمريكا يف تاريخ امليزانية.إىل قوائم معدة 

 الثانية املشكلة: 

بدخول الشركات إىل أسواق رأس املال األجنيب فإذا أرادت الشركة احلصول على رأس املال عن طريق بيع أسهم  تتعلق 
اليت تتم حتويل ة حسب املبادئ احملاسبية يف دول املعدإعداد جمموعة من القوائم املالية األجنبية فمن الضروري بالعملة 

 رأس املال إليها.

السوق العام يف السويد صغري جدا بينما تتطلب احتياجات رأس السويدية,  ) (Volvoفمثال حالة شركة السيارات 
العادي يف أسواق رأس املال )البورصة( يف  بتسجيل أسهم رأمساهلا  ) (Volvoإىل التوسع مما أدى إىل قيام شركة املال 

  (.الربازيل, طوكيو والواليات املتحدةلندن, فرانكفورت, باريس, )كل من 

 الثالثة املشكلة 

القوائم املالية ر ذلك على حتليل املوجودة يف الدول املختلفة يؤث للقوائم املالية فيما بني الشركاتتتعلق بنقص املقارنة 
 قراض.قرارات االستثمار واالقرتاض واإل األجنبية لغرض

 1احليازة. قرارات إعدادشركات املسامهة عند فيما بني القوائم املالية يؤدي إىل تنوع التأثري على إن نقص املقارنة 

 

 

 

 

                                                           
  1 مداني بن بلغيث, نفس المرجع السابق, ص.
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 الدويل االختالفاملطلب الثالث: أسباب 

إىل مستويات التباين يف الشروط االقتصادية, االجتماعية  يعود أصل االختالف يف األنظمة احملاسبية 
ختالف يف األنظمة احملاسبية خبمس عوامل أساسية إضافة وتفسر أسباب االوالسياسية من دول إىل أخرى 

وأهنا من بني أهم اليت ال شك أن هلا تأثري كبري على تطور األنظمة احملاسبية  والقيمةالثقافية إىل العوامل 
 مصادر االختالف بني هذه األنظمة, وفيما يلي أهم هذه العوامل:

I. :النظام القضائي 

ة احملاسبية السائدة يف أي ستوصل إىل أن املمار  Salter et doupnik 1992 هبابناءا على الدراسة اليت قاما 
تتبع القضائي اليت متارس فيه وأن مصادر االختالف احملاسبية من هذا املنظور دولة غري مستقلة عن حميطها 

 1يف هذا اجملال إىل جمموعتني:أساسا من طبيعة األنظمة القضائية السائدة وتنقسم الدول 

 جمموعة القانون العريف 

يف حالة النزاع  ةواسعا للقضا بينما يرتك جمال التقديرمبادئ عامة  إصدارباعتماد التشريع فيها على  تتميز 
 جنلوسكسونية()الدول األ

 .جمموعة القانون املكتوب 

لتقدير القضاة)الدول مفصل ال يرتك فيه مكانا واسعا  فإهنا تتميز بتشريعمن األوىل  العكس على
عمليات التوحيد احملاسيب يف دول الفئة األوىل هليئات مهنية مستقلة الفرانكفونية( وهذا ما يفسر رمبا توكيل 

حيكمها القانون عكس دول الفئة الثانية أين تضطلع بعملية التوحيد هيئات حكومية عامة غري حكومية 
 2احملاسيب.

                                                           
  1 زيد محمد عصام الدين, المحاسبة الدولية في المنشآت متعددة الجنسيات. الطبعة األولى, دار الخالء المنصورة, القاهرة, 1993,ص.17.

  2 زيد محمد عصام الدين, نفس المرجع السابق, ص.18. 
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II. :1طرق متويل املؤسسات 

ظام احملاسيب نطرق متويل املؤسسات يف طبيعة األطراف اليت على المن منظور  االختالفعناصر  تتمثل
تعتمد املؤسسات يف تفضيلية هبدف محاية أمواهلا أي دول املنظومة األجنلوسكسونية التعامل معها بدرجة و 

ي وغري متجانسة من املستثمرين ومقدم قطب فئات خمتلفةمتويلها أساسا على السوق املايل الذي يست
 جاتاينصب على تلبية احتيهيئات( لذلك فإن االهتمام األساسي للمحاسبة  ,مؤسساتأفراد,)األموال 

والتدفقات املالية يف املؤسسات بينما يف دول من املعلومات الكفيلة باإلخبار عن األداء  الفئات هذه
وك مقارنة مبا تتحصل عليه من السوق املايل, ناملؤسسات تعتمد يف متويلها أساسا  على الب فإناملنظومة الفرانكفونية 

إعطاء الصورة وتنصب اهتماماهتا حلماية املقرضني حىت ولو كان على حساب لذلك فإن احملاسبة تقوم على مبدأ احلذر 
 2الصادقة عن حسابات املؤسسة.

III. النظام اجلبائي 

مستقل متاما لوسكسونية جنأساسا لكون حساب الربح يف دول املنظومة االيعود االختالف احملاسيب من املنظور اجلبائي 
و على العكس فإن حساب تتبع عادة ثقافة املؤسسة و أن أمهية املسائل اجلبائية االجتماعية للمؤسسة,  عن احلسابات

ب الربح اخلاضع للضريبة لقواعد اجلبائية نظرا الرتباط حسبايقتضي دمج حماسبة املؤسسة الربح يف املنظومة الفرانكفونية 
 بيا.اسحماملسجلة هبذه القواعد اليت ال تستبعد من هذا الربح إال األعباء 

IV. :مستوى التضخم 

مدى صدق القوائم معدالت التضخم السائدة يف كل بلد, حبيث تطرح مسألة تتحدد طبيعة االختالف انطالقا من 
وبالتايل طبيعة احللول اليت على احملاسبة تبنيها من أجل املالية يف التعبري عن الذمة املالية للمؤسسات بشكل عادي, 

 على مصداقية املعلومات من خالل :استبعاد أثر التضخم 

 املنظومة األجنلوساكسونية. احملاسبة امللحقة يف دول -

                                                           
 مداني بن بلغيث, التوافق المحاسبي والتطبيقات المحاسبية للمؤسسات. أطروحة الدكتوراه في العلوم االقتصادية, جامعة الجزائر, مجهول السنة, 

  1ص.120.
  2 مداني بن باغيث. التوافق المحاسبي والتطبيقات المحايسبية للمؤسسات. نفس المرجع السابق, ص.121.
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 1ول املنظومة الفرانكفونية.عمليات إعادة التقييم يف د--

V.  والسياسية بني البلدان:االرتباطات االقتصادية  

مظاهر هذا التأثري قيام والتأثر بني البلدان, ومن أهم  انطالقا  من عالقات التأثريتتحدد أوجه اإلختالف من هذا املنظور 
 احملاسبية.بعض الدول بتصدير مناذجها وجتارهبا 

و السياسية اليت تربط هذه للعالقات التارخيية أو االقتصادية أ ووفاءالسياسي اليت تبدي جتاوبا ضمن مناطق نفوذها 
ولث املرتبط تارخيها بربيطانيا وتأثري النموذج االجنلوسكسونية يف دول الكومن ولل, مثل تأثري النموذج احملاسيب للدالدو 

 طني تارخييا بفرنسا .املرتباألوريب يف الدول اإلفريقية وبعض الدول األسيوية 

VI. :عوامل قيمية وثقافية أخرى 

احمليط الثقايف والقيم اللذان حيكمان بني األنظمة احملاسبية يف خمتلف الدول انطالقا من التباين يف تتحدد نقاط االختالف 
 املمارسة احملاسبية باألخص:

 مستوى التعليم والتكوين احملاسيب.-

 دور ومكانة املهنة احملاسبية.-

 العلمي والتطبيقي.مستوى ومكانة البحث -

القتصادية اإلجيابية اليت يبديه اجملتمع جتاه األنشطة ااملستوى الثقايف للمجتمع من خالل التحفظ واحلرص والنظرة  -
 2عة.ومهنة احملاسبة واملراج

األنظمة احملاسبية الوطنية  مدى تأثرياسبية و احملاألنظمة  الدراسات لقياس درجات االختالف بني أجريت العديد من
يكمن بني الدول ذات التوجه اجلزئي والدول ذات مبختلف العوامل وألكدت هذه الدراسات أن التعارض األساسي 

 التوجه الكلي,

 

                                                           
  1 قورين بن قويدر, أثر تطبيق النظام المحاسبي المالي على تكلفة وجودة المعلومات .مجلة الباحث, العدد2012/10, الجزائر,ص.112.

  2 مداني بن بلغيث. التوافق المحاسبي والتطبيقات الدولية. نفس المرجع السابق, ص.123.
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 املبحث الثالث: التوحيد احملاسيب.

النظام االقتصادي من حيث أهنا تقوم أساسا بإضفاء يعد التوحيد احملاسيب وظيفة مالزمة لطبيعة التحول الذي مييز 
ا احملاسيب يعد مطلبا أساسيالنظام حباجة إليها, وعليه فالتوحيد الصيغة النظامية على املعلومات احملاسبية اليت يكون هذا 

حقة, هبدف ضمان العديدة واملتاللضمان موائمة احملاسبة ومسايرة املمارسة  احملاسبية للتغريات والتحوالت االقتصادية 
 خدمة لوظيفة اإلخبار اليت تعين هبا احملاسبة.متثيل حقيقي للواقع االقتصادي 

 تعريف التوحيد احملاسيب.املطلب األول: 

أدوات ونواتج العمل على أنه يشمل مجلة من القواعد اليت تسمح بتنظيم  AFNORالفرنسية للتوحيد معية اجلعرفت 
 .ابتوحيدها وتبسيطه

فإنه يتناول تعريف التوحيد احملاسيب من خالل أهدافه  1982املراجع سنة  PCGالعام الفرنسي املخطط احملاسيب  أما-
 1إىل:إذ جاء فيه أن التوحيد احملاسيب يهدف 

 حتسني احملاسبة-

 م احلسابات وإجراء الرقابة عليهافه-

 مقارنة املعلومات احملاسبية )يف الوقت واملكان(-

 دمج احملاسبات يف اطار موسع جملموعات قطاع النشاط-

حصائياتإصدار -  اإلإ

جملموع حماسبات املؤسسة عن نظام موحد للتنظيم موجه تعريف التوحيد احملاسيب بأنه عبارة ) (rousseكما تناول روس 
 األمة مهما كان القطاع الذي تنتمي إليه:املنتجة يف األمة, أو جمموعة من 

 .املنجمي واالستغاللوتربية املواشي والصيد القطاع األساسي للفالحة -

 .القطاع الثاين الصناعات التحويلية-
                                                           

  1 تيسير المصري, توحيد المعرفة المحاسبية. مجلة جامعة دمشق في العلوم االقتصادية والقانونية, المجلد23, العدد األول 2007,ص.56.
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 1.التجارة اخلارجيةالقطاع الثالث -

 يف حتقيق التوافق الدويل  املطلب الثاين: جهود املنظمات

جنو وضع أساس دويل يهدف إىل ضمان وجود  بني دول العامل بذل جمهوداتيتطلب التوافق لناجح للمعايري احملاسبية 
بعني االعتبار وجهات نظر اهليئات الدولية  تستلزم أن يؤخذقبول وتطبيق واسع لتلك املعايري, إن تلك اجملهودات 

 املختصة بوضع املعايري احملاسبية.

I.  جلنة معايري احملاسبة الدوليةIASC) (2 

 معايري جلنة تكونت .معينة مهنية منظمة حكومة أي لسلطة ختضع وال مستقلة هيئة الدولية احملاسبة عايريامل جلنة تعترب
 كندا، اسرتاليا، هي دول بعضوية هيئات حماسبية مهنية يف بعض  IASC ,1973جوان  29 يف الدولية احملاسبة
 أعضاء مشل 1983 عام ومنذ .1 املتحدة الواليات أيرلندا، اجنلرتا، هولندا، املكسيك، اليابان، أملانيا، فرنسا،

(IASC)  جملس حل مت وعندما .للمحاسبني  الدويل اإلحتاد يف أعضاء كانت اليت املهنية احملاسبة هيئات كل 
 منذ اللجنة تلك تأسيس من اهلدف كان ولقد بلدا 112 يف عضوا 153 هناك كان ،2001 يف ( IASC)إدارة

  :مها أساسيان هدفان 2001 يف هيكلتها إعادة وحىت نشأهتا
 الدول تشجيع على العمل وكذلك املالية، القوائم وعرض إعداد يف األساس متثل حماسبية معايري وإصدار اقرتاح -

 .عامليا املعايري هلذه وقبوهلم مراعاهتم على واملنظمات
 بالقابلية يسمح مبا املالية القوائم بعرض املتعلقة احملاسبية واإلجراءات اللوائح وتوافق حتسني على عام بشكل العمل- 

 .3للمقارنة
II. 4 والتنمية االقتصادي التعاون منظمةOECD )( 

 أمريكا ووآسيا  الغربية أوربا دول معظم تشمل وهي 1960 عام يف دولة 24 من تكونت حكومية شبه منظمة هي
 الدويل االستثمار عن جلنة بتأسيس OECD قامت 1975 يف .اشرتاكية دول ليست لكنها وأسرتاليا، الشمالية

 املتعددة والشركات الدويل االستثمار حول بيان 1976 عام يف اللجنة أصدرت كما اجلنسية، املتعددة واملشروعات
 عام ويف .املنشآت هذه بأعمال اخلاصة املالية املعلومات عن لإلفصاح اإلرشادات من جمموعة على حيتوي اجلنسية

                                                           
  1 مداني بن بلغيث, إشكالية التوحيد المحاسبي: تجربة الجزائر. 

  2 شعيب شنوف, محاسبة المؤسسة وفقا للمعايير المحاسبية الدولية.ج1, دار المكتبة الجزائرية بوداود, 2008, ص.124.
  3 شعيب شنوف, نفس المرجع السابق, ص.125.

  4 نبيه بن عبد الرحمان الجير, محمد عالء الجين منعم, المحاسبة الدولية. اإلصدار15, الجمعية السعودية, 1998,ص.64.
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 فنية اضاحات وتقدمي احملاسبية املعايري زيادة هبدف احملاسبية للمعايري عمل فريق اللجنة هذه أسست 1978
 مذكرة الفريق هذا أقر 1981 عام ويف عنها، اإلفصاح يتم اليت املالية املعلومات يف ترد اليت احملاسبية للمصطلحات

  .والتطوير البحث ومصروفات األموال واستخدامات ومصادر احملاسبية السياسات
 واملنظمة املتحدة واألمم األوربية الدول من احملاسبية املعايري توافق حول ندوة  1985عام يف OECD عقدت كما

 الندوة تلك يف التأكيد مت وقد احملاسيب، التوافق فكرة ودعموا الندوة حضروا متنوعني ومستخدمني للمحاسبة اإلفريقية
 املتحدة األمم أمهية على الندوة أكدت وكذلك للمحاسبة الدويل للتوافق كمحفز الدولية احملاسبة معايري جلنة دور على

 معايري إىل متتثل أو تطيع بأن احملاسبية للمعايري الواضعة املنظمات على اإلحلاح يف للتنمية االقتصادي التعاون ومنظمة
 االختياري اإلفصاح يتضمن اجلنسيات متعددة للشركات عمل دليل املنظمة أصدرت وقد الدولية، احملاسبة معايري جلنة

 قابلة مالية تقارير وإعداد احملاسبية للمعايري التوافق على األعضاء تشجيع يف املنظمة بدأت وحديثا .املالية للمعلومات
 1. للمقارنة

III. 2األورويب اإلحتادEU  
 وعلى األعضاء، للدول واالقتصادية القانونية النظم بني التنسيق هبدف 1957 عام األورويب اإلحتاد روما اتفاقية أوجدت
 اهليئة وهي األوروبية املفوضية فإن احملاسبية، معايريها تطبيق سلطة هلا ليس واليت الدولية احملاسبة معايري جلنة من العكس
 تغطي التوجيهات هذه باحملاسبة، اخلاصة توجيهاهتا إلتباع األعضاء للدول امللزمة القوة كامل هلا األورويب لإلحتاد احلاكمة

 ، 1978 عام صدر الذي الرابع التوجيه أعماهلا أهم ومن باحملاسبة مباشرة عالقة له منها والعديد الشركات قانون
 .تطبقها أن واخلاصة العامة الشركات كل على وجيب احملاسبية، القواعد إلطار وتفصيلية واسعة جمموعة على ويشتمل
 الثامن التوجيه.1983 يف السابع التوجيه صدر وقد املوحدة، املالية القوائم قضية يتناول حماسيب توجيه هو السابع التوجيه
 نوفمرب ويف  .باملراجعة قانونا بالقيام هلم املصرح املهنيني بتأهيل خاصة أوجه عدة 1984 يف الصادر التوجيه هذا يتناول

 متكن واليت ،" اجلديدة احملاسبة إسرتاتيجية" ب إليه يشار احملاسيب التوافق حنو جديدا اجتاها االحتاد اتبع1995
 درجة بتحليل االتصال جلنة قامت اإلسرتاتيجية هذه من وكجزء .العاملية املال أسواق يف التسجيل من األوروبية الشركات

 املعايري جمموعة جوهر أن مفادها نتيجة إىل لتتوصل األوروبية، احملاسبية التوجيهات مع الدولية احملاسبة معايري اتفاق
 .األوروبية التوجيهات مع تتماشى الدولية احملاسبية

 

                                                           
  1 نبيه بن عبد الرحمان, نفس المرجع السابق, ص.

  2 فريدريك تشوي وآخرون ,نفس المرجع السابق, ص.374.



األول:                                                       اإلطار النظري للممارسات المحاسبية الفصل  
 

 30 

IV. 1للمحاسبني الدويل اإلحتادIFAC  
 هذا وجود يف أساسيا دورا لعبت اليت الدولية املنظمات من العديد IFAC للمحاسبني الدويل االحتاد وجود سبق لقد

 بني والنقاشات األفكار تبادل زيادة هبدف للحسابات دويل مؤمتر أول تأسس عندما 1904 عام مع بداية االحتاد
 .2خمتلفة دول من احملاسبني

 املهنة بأدبيات اخلاصة الدراسات إجراء هبدف العاشر الدويل املؤمتر يف احملاسبة مهنة لتنسيق الدولية اللجنة تشكيل ومت
 الدويل اإلحتاد حملها ليحل احملاسبة مهنة لتنسيق الدولية اللجنة إلغاء مت 1977 عام ويف والتدريب، والتعليم احملاسبية

 حماسب، مليون 2 من أكثر ومتثل دولة91 نم منظمة 128 بعضوية عاملية منظمة هو اإلحتاد وهذا .1 للمحاسبني
 خدماهتم بتقدمي للمحاسبني يسمح مبا العامل يف احملاسبة معايري بني والتنسيق املهنة تطوير) يف أهدافه حدد تأسيسه ومنذ
 اإلحتاد، يف عضوا منظمة كل عن واحد عضو من للمحاسبني الدويل االحتاد جتمع ويتكون .( العام للصاحل عالية جبودة

 جيتمع الذي اجمللس ويضع ونصف، سنتني ملدة فردا 18 من مكون جملس التجمع وينتخب ونصف، سنتني كل وجيتمع
 يف الواقعة لإلحتاد الفنية السكرتارية هبا فتقوم اليومية العمليات أما عملياته، على ويشرف اإلحتاد سياسة السنة يف مرتني

 .من العامل يون مهن حماسبون هبا يعمل واليت نيويورك
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
  1 محمد مبروك أبو زيد, المحاسبة الدولية وانعكاساتها على الدول العربية. ط1, ايترك للنشر الطباعة التوزيع, مصر,2005,ص23.

  2 محمد المبروك أبو زيد, نفس المرجع السابق, ص.24.
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 1:يف متثلت املطلب الثالث:جتارب الدول يف تطبيق املعايري احملاسبية الدولية
I. :على املستوى الدويل 
يف حتقيق من النجاحات  قادرة على أن تستحق عدداالدولية  السنوات املاضية كانت عملية وضع املعايري احملاسبية يف-

 االنتشار للمعايري الدولية للتقارير املالية.اعرتاف أكرب واستخدام واسع 
أن تستخدم املعايري الدولية   أوربا البورصة  املدرجة يفأخذ االحتاد األوريب تشريع يتطلب من الشركات  2002يف عام -

شركة  7000حيث طبق يف أكثر من  2005ُ  سريان هذا التشريع يف  للتقارير املالية يف قوائمها املالية املربجمة, وقد بدأ
 معناه أن هذه الدول تضعواألخذ باملعايري يف أوربا  تحدةواململكة املدولة تتضمن دوال مثل فرنسا,أملانيا,اسبانيا,  28يف 

رج أوربا القوائم املالية للشركة املدرجة بالبورصة يف أوربا وخا وتقدمي إلعدادلباهتا كأساس ومتط املعايري الدولية للمحاسبة 
 رك حنو العمل باملعايري الدولية .فإن دوال كثرية أخذت تتح

سيا ووسط آسيا وأمريكا الالتينية نوب شرق آيف دول كثرية يف دول جأصبحت املعايري الدولية إلزامية  2005ويف 
 مبعايريأخذت  وسنغافوراوالفلبني  ونيوزلنداوالشرق األوسط, كذلك فإن دوال مثل أسرتاليا وهونغ كونغ  إفريقيا وجنوب

دولة طلبت  70دويل فإن أكثر من  وإحصاءتعكس وتتوافق مع املعايري الدولية للتقارير املالية ويف تقدير وطنية للمحاسبة 
 . 2005يف إعداد وعرض القوائم املالية يف  ifrsاملقيدة يف البورصات أن تطبق شركائها  من 

ولية هي الواليات االعرتاف مبعايري التقارير املالية الدات الباقية على ءإن االستثناف  ملالبالنظر إىل حجم أسواق رأس ا
 . لية اخلاص هبا تباع معايري حماسبية احملاملؤسسات يف هذه البالد يف احيث تستمر  اان وكندوالياباملتحدة األمريكية 

مع اجلهة اليت تضع اجلهة املختصة بوضع املعايري الدولية فإنه يعمل عن قرب  اسبة الدوليةعايري احملنسبة جمللس موبال
وجملس املعايري احملاسبية املعايري الدولية للواليات املتحدة األمريكية  مما فيها جماسيف هذه الدول املعايري احملاسبية الوطنية 

التوافق بني واملعايري الدولية, ويف كندا مت نشر مقرتح بني املعايري احملاسبية احمللية فيها لتطبيق الفروق واالختالفات يف اليبان 
 املعايري احملاسبية احمللية مع املعايري الدولية.

املالية( قد وضعت خريطة ) اجلهة املنظمة لسوق األوراق األمريكية املتحدة فإن جلنة األوراق املالية والبورصة ويف الواليات 
اليت ترغب يف تداول أسهمها يف الواليات األمريكية املتحدة الستبعاد متطلبات احلالية للشركات غري األمريكية الطريق 
   2بصفة عامة.ولية للتقارير املالية ملبادئ احملاسبة املتعارف عليها الدلقوائمها املالية مع املعايري توافق  إلعداد

 
                                                           

  1 حسين القاضي, مأمون حمدان, المحاسبة الدولية ومعاييرها.ط1 دار الثقافة للنشر, عمان,2008,ص.103. 
  2 مأمون حمدان, مقدمة عن المعايير المحاسبية الدولية.كلية االقتصاد, دمشق, 2008,ص.25.
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II. :يف وطننا العريب 
 ات اليت يشهدها االقتصاد املصري وتتفق مع معايري احملاسبة الدولية قد مت اصدار املعايري احملاسبية املصرية ملواكبة التطور 

 503باعدار املعايري احملاسبية وصدر نشأهتا القرار الوزاري رقماللجنة الدائمة ملعايري احملاسبة واملراجعة املصرية حيث قامت 
إىل أهنا كما ذكرنا هي ترمجة شبه كاملة وبالرغم من تسمية هذه املعايري باسم املعايري احملاسبية املصرية  1997لسنة 

 1لتطبيق املعايري احملاسبية الدولية بشكل غري مباشر .كريس للمعايري احملاسبية الدولية ويف ذلك ت
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
  1 حسين القاضي, نفس المرجع السابق, ص.120.
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 خالصة الفصل
احملاسيب املتمثل يف املخطط احملاسيب  أصبحن هناك فرصة إصالح اإلطار االقتصاد اجلزائري على العوملة,انفتاح يف ظل 

, والذي أصبح يعاين من نقائص عديدة متس كل اجلوانب منها القوائم املالية وقواعد 1975منذ الوطين املعمول به
علومات احملاسبية على املستوى التقييم, لذا أصبح من الضروري التعجيل يف تغيريه جلعله متالئم مع متطلبات مستعملي امل

 توافق مع املعايري احملاسبية والتقارير املالية الدولية.الوطين والدويل وهذا من خالل مشروع النظام احملاسيب املايل امل
ومن هنا جاءت الضرورة إىل إجياد توافق دويل من أجل استعمال لغة حماسبية موحدة لتسهيل قراءة القوائم املالية, وملا ال 

     .الوصول إىل توحيد حماسيب عاملي واسع النطاق



 الفصل الثالث                                           دراسة تطبيقية لمطاحن مستغانم
 

 71 

 متهيد

حىت نتمكن بعد دراستنا للجانب النظري للمحاسبة والنظام احملاسيب املايل ننتقل إىل اجلانب التطبيقي 
ومعرفة مدى تكيفها مع النظام من دراسة حالة املؤسسة تطبيقا للتعرف على مدى جناعتها فعاليتها 

إىل بيان هيكلها التنظيمي  وابإلضافةوهذا بعد دراسة املؤسسة من تعريفها معرفة نشاطها احملاسيب املايل 
ويف األخري معرفة مدى تطبيق  مؤسسة املطاحن مبستغامن فرع سيدي بن وخمتلف املصاحل اليت يتفرع منها 

املالية اليت تقدمها هذه املؤسسة ابعتبارها تستخدم النظام احملاسيب القوائم  وتقدمي خمتلفذهيبة للمحاسبة 
 املايل كغريها من املؤسسات االقتصادية اجلزائرية.

ما يلي: إىلويف هذا الفصل سيتم التطرق   

: تقدمي املؤسسةاألولاملبحث   

 املبحث الثاين: تقدمي القوائم املالية اخلاصة ابملؤسسة.
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 املبحث األول:تقدمي مؤسسة مطاحن مستغامن

وذلك من خالل تعريفها ونشأهتا سأحاول يف هذا املبحث إلقاء نظرة عامة على مؤسسة املطاحن 
 وتقدمي هيكلها التنظيمي ونشاطها 

ماهية املؤسسة املطلب األول:   

I. تعريف مؤسسة مطاحن مستغامن 

وهي شركة ذات املسؤولية احملدودة, تقوم إبنتاج الفرينة والنخالة تعترب مؤسسة املطاحن استثمارا خاصا 
 إبنتاج, يوجد جبانبها جامعة تقوم ابلقرب من سجن سيدي بن ذهيبة تقع بسيدي بن ذهيبة مبستغامن 

الفرينة والنخالة كما اهنا تقوم بعملية التوزيع حبيث أهنا تعترب فرع من فروع مؤسسة املطاحن الكربى 
تغامن.اخلاصة مبس  

II. حملة اترخيية عن مطاحن مستغامن 

سة تبعا للقرارات التالية:تأسيس واملصادقة على إنشاء املؤسلقد مت ال  

  حيث أن صناعة القاضي بتعميم املطاحن  1964ماي 22الصادر بتاريخ  13864قم:قرار ر
 املواد الغذائية مصرح أبهنا من مشآت وممتلكات الدولة على املستوى الوطينالدقيق و 

  القاضي بتنظيم هياكل املؤسسة الوطنية  1965مارس 25الصادر بتاريخ  89-65قرار رقم
 وكذا املصداقية لشرعيتها

  احلامل انشاء مؤسسة الصناعات الغذائية  1982-11-27الصادر بتاريخ 37882قنقرار ر
 ومشتقاهتا

  املتعلق بتحويل املؤسسة 1986-11-27بتاريخ  38382قرار رقم 
 حتت يل وتعديل اهلياكل من طرف مؤسسة اورايد حتو  1997-3-11كلية لت اهليالتعديال

 1.الغذائية-الزراعية–رعاية الشعبية 

                                                           
  معلومات من المؤسسة1 



 الفصل الثالث                                           دراسة تطبيقية لمطاحن مستغانم
 

 73 

  مطاحن مستغامن 1997-11-14بتاريخ  األسهممطاحن مستغامن شركة ذات  إنشاءقرار 
 ن tiaret eriad .1والوحدة ملستغامن وقد مت هذا اثر عملية اعادة هيكلة مؤسسة  قوانينها

  1000000التسريح مطاحن مستغامن راس املال1998 ديسمرب30التعديالة اهليكلية بتاريخ 
 دج  8000000اىل  دج

شاط واملستخدمني نوعية الن :املطلب الثاين   
 نوعية النشاط: إنتاج وتوزيع املنتجات من الفرينة والنخالة2

: املستخدمني  

    15  إطارات 
    26  العمال املؤهلني 
 املنفذين  36    
    77  اجملموع 

39:املتعاقدين                               40الدائمني:    

04املوظفني يف إطار ماقبل التشغيل:                          1املمتهنني:   

 

 

 

 

 

 

                                                           
  وثائق المؤسسة1 

  وثائق المؤسسات2 
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: اهليكل التنظيمياملطلب الثالث  

I. :شكل اهليكل التنظيمي 

   

 

 

 

 

   

 

 

: مديرية اإلدارة العامةاملصدر  
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II. :شرح اهليكل التنظيمي 

: يقوم ابختاذ القرارات, اإلنتاج, االستثمار, اإلمضاءات, املكلف إبصدار األوامر.املسري  

: هي أمانة عامة, االستقبال )الضيوف, الفاكسات, الطرود والزابئنالسكراترية  

:املدير التجاري يقوم بتسيري الشركة يف غياب املسري ابلنيابة العام املدير  

: تنقسم إىل فرعني فرع إنتاج الفرينة وفرع إنتاج النخالةاإلنتاج مصلحة  

تسهر هذه املصلحة على محاية الشركة وكذا النظافة مصلحة األمن والوقاية :  

: تقوم ابستقبال ملفات الزابئن وتصنيفها حسب النشاط وكذا التوزيعالتجارة مصلحة  

 مصلحة املستخدمني: تقوم إبنشاء عقود العمل وحترير كشوفات األجور

النفقات للشركة والكشف عن : تقوم ابلتسيري املايل واحملاسيب من االيرادات و واملالية احملاسبة مصلحة
 النتائج. وغريها من املصاحل.1

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
  وثائق المؤسسة1 
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 املبحث الثاين: تقدمي القوائم املالية

الدراسة ومن مث  اىل التعرف على  مصلحة احملاسبة واملالية اخلاصة ابملؤسسة قيد سنتطرق يف هذا املبحث
املالية اخلاصة هبا. عرض القوائم  

  األول: احملاسبة واملالية يف املؤسسة املطلب

 وإنشاءمبراقبة كل العمليات احملاسبية واملالية للمؤسسة وتساهم يف تطبيق  تقوم مصلحة احملاسبة واملالية 
 الرب انمج التجاري وتتفرع عنها:1

I. :مصلحة احملاسبة العامة واملالية: تقوم ابملهام التالية 
  املاليةعداد القوائم وإالتقييد احملاسيب 
  التقديرية امج املالية وامليزانياتإعداد الرب 
 تسيري مجيع العمليات احملاسبية 
  العمل على تنظيم ومراقبة العمليات املالية والتصرحيات الشهرية والسنوية وتتبع أرصدة احلساابت

 البنكية
 أتمني ومراقبة تنفيذ عمليات اخلزينة 
 متابعة املهام اخلاصة ابملؤسسة 
  فواتري الشراء وحترير الصكوك من أجل تسديد ديون املوردينمراقبة 

II.  :مصلحة حماسبة املواد 

كشف املبيعات وجدول الشراء والبيع   وإنشاءاليومية لتحركات املواد)دخول وخروج( تتكفل ابملتابعة 
 واحلالة التجارية للمبيعات.

 

 

 
                                                           

  وثائق المؤسسة1 
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املطلب الثاين : القوائم املالية للمؤسسة      

I.  حسب النظام احملاسيب املايلحساب النتيجة 

 :حساب النتيجة16-3جدول

 البيان مدين دائن
66288571,17 

 
 
 
 
 
 
 

66288571,17 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

10124112,77 
3773951,11 
13686125,92 

 

 
 
 

 
 
 
 

,502905089  
12475265,02 
15380354,51 
50908216,66 
31701388,74 

53521,92 
19153306,00 

 
 
 
 

11817341,74 
- 806007,84 

806007,84 
11011333,90 

- 
- 

 املبيعات من البضائع
امللحقة واإليراداترقم األعمال   

التامة الصنع واملنتجات تغريات من املنتجات 
 قيد االجناز

 إنتاج املؤسسة حلاجاهتا اخلاصة
 إعاانت االستغالل

الدورة إنتاج 1  
 املشرتايت املستهلكة

 اخلدمات اخلارجية واالستهالكات األخرى
استهالك الدورة 2  
(1-2القيمة املضافة لالستغالل ) 3  

 مصاريف العمال
 ضرائب والرسوم

الفائض االمجايل لالستغالل 4  
 االيرادات العملية األخرى
 املصاريف األخرى العملية

 خمصصات االهتالكات املؤوانت
 اسرتجاع خسائر القيمة واملؤوانت

النتيجة العملية 5  
 اإليرادات املالية 
 املصاريف املالية

النتيجة املالية 6  
قبل الضريبةالنتيجة العادية 7  
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76412683,94 
65401350,04 
11011330,90 

- 
- 
- 

11011333,90 
 

 الضرائب الواجب دفعها عن النتائج العادية
النتائج العاديةالضرائب املؤجلة عن   

األنشطة العادية إيراداتجمموع   
مصاريف األنشطة العادية  جمموع  

نتيجة األنشطة العادية8  
غري العادية  اإليرادات  

 مصاريف غري عادية
النتيجة غري العادية 9  

للدورة الصافية النتيجة 10  
: من إعداد الطالب بناءا على واثئق املؤسسةاملصدر                                                      
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II.  املؤسسة حسب النظام احملاسيب املايلاألصول ميزانية 

 :ميزانية االصول17-03جدول 

الحظامل املبالغ االمجالية االهتالكات واملؤوانت املبالغ الصافية
 ات

 األصول

 
 
 
 
108450000,00 

335809,19355  
60284780991,  

258,948054  
 
 

441335,65108  

 
 
 
 
 
90349218,97 

684,60530239  
 

 
 
 
 
108450000,00 
445685028,16 

0675,9081502  
258,948054  

 
 
108300135,65 
 

 أصول غري اجلارية 
االقتناءفارق   

 تثبيتات معنوية
 تثبيتات عينية

أراضي     
مباين     

 تثبيتات عينية أخرى
تثبيتات جيرى اجنازها   

 تثبيتات مالية
أخرىمسامهات    

قروض وأصول مالية 
 أخرى غري جارية

جمموع األصول غري   1485651498,65 620588903,57 865062595,08
 اجلارية

 
52126745,34 

 
 
 

70104133793  
56758622,27 

 
1823569,92 

 
 
 
 
 

11946472,32 

 
52126745,34 

 
 
 

116080266,02 
56728622,27 

 
18243569,92 

 أصول جارية 
خمزوانت ومنتجات قيد 

 التنفيذ
دائنة  حساابت

 واستخدامات مماثلة
 الزابئن

 مدينون آخرون
 الضرائب وما شاهبها

 اخلزينة
 جمموع األصول اجلارية  243179203,55 11946472,32 231232731,23
109629532631 632535375,89 830702,2728  اجملموع العام لألصول  

الطالب بناءا على واثئق املؤسسة إعداد: من املصدر                                                                    
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III. ميزانية اخلصوم 

 : ميزانية اخلصوم18-03جدول 

 اخلصوم املالحظات املبالغ
300000000,00 

 
 

04,105972250  
39951616,21-  

 
279368887,49 

 رؤوس األموال اخلاصة 
 رأس املال مت اصداره
 عالواة واحتياطات
 فارق اعادة التقييم

 النتيجة الصافية
الرتحيل من جديد-ر.أ خ  

 احلساابت من الوحدات
06811351744 1جمموع    

 
,4397460657  

 اخلصوم غري اجلارية 
 القروض والديون املالية

 الضرائب)املؤجلة واملرصود هلا(
 ديون أخرى غري جارية

ومنتجات اثبتة مسبقا مؤوانت  
,4397460657 2جمموع اخلصوم غري اجلارية    

 
,91180461840  

,661115935  
25905148,2  

 اخلصوم اجلارية 
 املوردون واحلساابت امللحقة

 الضرائب
 ديون أخرى

 خزينة اخلصوم
482924,79187  جمموع اخلصوم اجلارية  

,281096295326  اجملموع العام للخصوم  
الطالب بناءا على واثئق املؤسسة  إعداد: من املصدر                                                    

   

 املالية، القوائم عرض : 01 رقم الدويل احملاسيب للمعيار وفقا معدة ه املؤسسةهذ يف الواردة املالية القوائم
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 إدراجها مت النتيجة هذه حسب املصاريف و اإليرادات عرض فان النتائج حساابت جبدول يتعلق فيما
 أن حيث اعتمادها مت اليت هي الطبيعة .طبيعتها حبسب األخرى املصاريف و اإليرادات ضمن

 خارج النتيجة يف هو الدولية احملاسبية املعايري و للمحاسبة الوطين املخطط بني املوجود الكبري االختالف
 معتمدة غري االستغالل خارج النتيجة فحساابت .التكاليف حتويل حساابت إىل ابإلضافة االستغالل

مت  هذه النتيجة تكون اليت املصاريف و اإليرادات حساابت أن حيث الدولية، احملاسبية املعايري حسب
 ريف األخرى حبسب طبيعتها.إدراجها ضمن اإليرادات واملصا

 اتريخ أساس على اخلصوم و األصول بني التفريق يفرض األول احملاسيب فاملعيار ابمليزانية يتعلق فيما أما
 أساس على التصنيف إىل ابإلضافة شهر، 12 من أقل و أكثر هو ما عامة بصفة أي االستحقاق

 خمتلف بتصنيف تسمح حبيث امليزانية إعداد مت إذن .اجلارية أو الدائمة غري العناصر و الدائمة العناصر
 .الدوليةللمعايري  وفقا اخلصوم و األصول عناصر

 لتقييم كطريقة التارخيية التكلفة قاعدة اعتماد مت حيث اجلزائري، الدينار  :املالية القوائم إعداد قاعدة أو أساس
 على تقييمها مت اليت النقل معدات و اإلنتاج معدات بعض و املباين ابستثناء اخلصوم و األصول عناصر
 أقرهتا اليت احملاسبية الطرق و املبادئ أساس على معدة املالية القوائم أن كما .السوقية القيمة أساس
 مجيع على ابستمرار و دائم بشكل مطبقة اجلزائري املايل احملاسيب النظام و الدولية احملاسبية املعايري

 ضمن تسجيلها يتم االقرتاض تكاليف و مصاريف أن كما .اخلتامية املالية القوائم يف تظهر اليت الدورات
 املرجعية ابملعاجلة يتعلق فيما 23 رقم الدويل احملاسيب املعيار به جاء ما حسب للدورة العادية املصاريف

 1.التكاليف هلذه
 
 
 
 
 
 
 

 خالصة الفصل

                                                           
  معلومات من المؤسسة1 
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 تغيري طريق عن اجلزائر يف احملاسبية املمارسة يف اجلذري التغيري هو الراهن الوقت يف مالحظته كنما مي
 املعايري به جاءت ما أساس على مالية، معلومة إنتاج إىل حماسبية معلومة توفري من احملاسيب النهج

 لسنة للمحاسبة الوطين املخطط إلغاء مع اجلديد املايل احملاسيب النظام خالل من و الدولية احملاسبية
 يف استعملت أن و يسبق مل جديدة تصورات يفرض و يقدم األمر فهذا .تفصيال و مجلة 1975

 و تطبيق إىل لالنتقال عاجلة سياسة انتهاج الضروري من هذا ألجل اجلزائر، يف احملاسبية املمارسة
 .للمحاسبة الوطين للمخطط خلفا املايل احملاسيب النظام هبا جاء اليت اجلديدة اإلجراءات استعمال
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     :تمهيد

 يعد التمويل من أساسيات إنشاء وتشغيل وتوسيع المؤسسات بمختلـف أنواعهـا وأحجامهـا، إذ تحتـاج      

 للقيـام الماليـة  المختلفة ، وهذا من أجل تغطية مختلف احتياجاتها  شكالهالمؤسسات إلى أدوات التمويل بأا

سـات الكبيـرة بصـفة عامـة وعلـى      لهذا تؤثر مشاكل التمويل على المؤسالمعتادة،  بأنشطتها ووظائفها

  .المؤسسات المصغرة بصفة خاصة، نظرا للخصائص التي تتميز بها هذه المؤسسات

التي تعيـق نشـاطها    كالتشوقد سبق وذكرنا أن المؤسسات المصغرة تواجه مجموعة من المعوقات والم

إلـى أخـرى تبعـا     ، مع مراعاة أن نوعية هذه المشاكل ودرجة حدتها تختلف من دولةاونموها وتطوره

  .الختالف الظروف االقتصادية الخاصة بكل دولة

  ، المؤسسات إشكالية تمويل المؤسسات المصغرة من أهم اإلشكالية التي تواجه هذا النوع منكما رأينا أن و

في هذا الفصل التعرض إلى ماهية التمويل وأهميته بالنسبة للمؤسسات بصفة عامـة، ومـن     اارتأين لذلك

ق ألهم مصادر التي تعتمد عليها المؤسسات المصغرة في الحصول على التمويل، وفي األخيـر  ذلك التطر

تطرقنا إلى البدائل المستحدثة للتمويل الخارجي وأهميتها بالنسبة للمؤسسات المصغرة كحل لمشكل التمويل 

  .الذي يواجهها
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  ماهية التمويل: المبحث األول
  التمويلمفهوم وأهمية : المطلب األول

  تعريف التمويل: أوال
ن وظيفة التمويل تعتبر من أهم وظائف المؤسسات المالية حيث أنها تقدم لذوي العجز المالي قروضا إ  

وكما أن المؤسسة القائمة بالمشروع البد لها من االقتصادي تفك بها ضيقتها، وبذلك تزيد في حركة النشاط 
وقد تعددت تعاريف التمويل ، غ االحتياج وكيفية الحصول عليهالقيام بدراسة مالية للمشروع وتقدير مبل

   :هاوالتي نذكر من
البحث عن الطرائق المناسبة للحصول على األمـوال واختيـار وتقسـيم تلـك     " أنه على يعرف التمويل  

  ."1الطرائق والحصول على المزيج األفضل بينهما بشكل يناسب كمية ونوعية احتياجات المؤسسة
من أجل إنفاقها على االستثمارات وتكـوين رأس  » السيولة النقدية«توفير األموال " على أنه كذلك يعرف 

  ". 2المال الثابت بهدف زيادة اإلنتاج واالستهالك
مجموعة من القرارات حول كيفية الحصول على األمـوال الالزمـة لتمويـل اسـتثمارات     "  كما يعرف

مصادر التمويل المقترضة األموال المملوكة من أجل تغطية  المؤسسة، وتحديد المزيج التمويلي األمثل من
  ." 3استثمارات المؤسسة

األمـوال الالزمـة للقيـام    حجـم مـن   من خالل هذه التعاريف يمكن استخالص أن التمويل هو توفير   
المؤسسة ويكون ذلـك إمـا داخليـا أو    حاجة بالمشاريع االقتصادية و تطويرها في الوقت المناسب حسب 

  .اخارجي
  :أهمية التمويل: ثانيا

يعتبر التمويل الدورة الدموية في المؤسسة حيث يجب أن تضخ األموال بدقة في القنوات المختلفة حتـى    
  .تحقق األهداف التشغيلية و اإلستراتجية المسطرة من قبل المؤسسة

ة التي تمر بها، وهـذا  إن المؤسسة تحتاج إلى مصادر التمويل المختلفة خالل المراحل اإلنتاجية المختلف  
  :4في النقاط التالية هما سوف نقوم بإيضاح

  :مرحلة تمويل عملية االستثمار  -1
المال النقدي حيث يتم إنفاقه من اجل تكـوين رأس المـال    سوتأتي هذه المرحلة بعد الحصول على رأ   

فة إلـى تكـوين رأس مـال    الثابت المتمثل في المباني واآلالت والمعدات وغيرها من السلع المعمرة، إضا
  .عامل والمتمثل في المواد الخام وقطع الغيار ومختلف المواد الموجودة في المخازن

                                                
  .14: ، ص2006، جامعة محمد خيضر، بسكرة الجزائر، محاضرات في تمويل التنمية االقتصاديةمحمد العربي ساكر،  1
 .15: ، صالمرجع السابق  2
  .20 :، ص1998دار صفاء للنشر والتوزيع، عمان، الطبعة األولى،  اإلدارة المالية الحديثة، حمزة الشيخي، إبراهيم الجزراوي،  3
 .33،32،31:، ص ص2001، دار زهران للنشر والتوزيع، عمان، األردن، نظرية التمويلميثم صاحب عجام،   4
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  : مرحلة تمويل اإلنتاج -2
وتتمثل هذه المرحلة في استغالل األموال التي تخصص لموجهة النفقات التي تتعلق أساسا بتشغيل الطاقة   

ج لعناصر اإلنتاج المختلفة، حيث يمزج رأس المال الثابـت مـع   اإلنتاجية ويتم في هذه المرحلة خلط ومز
  .إلى ما تحتاجه هذه المرحلة من قوى عاملة وهذا بهدف إنتاج سلع وخدمات ةرأس المال العامل باإلضاف

وخالل هذه المرحلة يتم استهالك كميات من المواد الخام ويتم دفع أجور العمال، إضـافة إلـى تسـديد      
  .لجارية األخرى سواء كانت متغيرة أو ثابتمختلف النفقات ا

  .زمة لهاطريق توفير السيولة الال هذه النفقات يجب تغطيتها عنوجل  
  ):البيع( مرحلة تمول التسويق  -3
وتبدأ في أغلب األحيان هذه المرحلة بعد االنتهاء من عملية اإلنتاج مباشرة وإعداد السلع للبيـع، حيـث     

ل مختلفة من تعبئة السلع ونقلها وتخزينها ثم توزيعها، وال تتم هذه المراحل، إال تمر عملية التسويق بمراح
  .بعد تحمل المؤسسة نفقات كبيرة يتم تسديدها مما لديها من سيولة نقدية

كما أن في بعض األحيان تتم عمليات البيع قبل نهاية عملية اإلنتاج وهذا بهدف حصول الوحدة اإلنتاجية   
  .تساعدها على مواصلة عملية اإلنتاج على سيولة نقدية

وبعد انتهاء عملية التسويق وتصريف اإلنتاج تتحول المواد المباعة مرة أخرى إلى سيولة نقديـة تحصـل   
  .عليها المؤسسة من أجل مواصلة عملياتها اإلنتاجية من جديد

لمختلفـة حيـث تكـون    ومن هذا يتضح لنا أن لتمويل أهمية كبيرة في تحريك عجلة اإلنتاج بمراحلها ا  
ـ   والمتغيـرة ومرحلـة    ةالمؤسسة بحاجة إلى رأس المال لتغطية مختلف نفقاتها سواء االسـتثمارية الثابت

  .   االستغالل أو اإلنتاج وأخيرا مرحلة التسويق أو البيع
  

  العوامل المحددة ألنواع التمويل: المطلب الثاني
ي اختيار التمويل المالئم، فينبغي على المؤسسة المفاضـلة  المالية ه ةإن أحد العوامل المحددة لإلستراتجي  

 عائد والمخاطر، ولن يتأتى ذلـك إال األنسب منها، مما يحقق التوازن بين ال ربين المصادر المتاحة واختيا
ذا المعايير المعتمدة في اتخـاذ  لمسبقة لمجموع مصادر التمويل الممكنة وخصائص كل منها، وكابالمعرفة 
  .لقرار التموي

  :المالئمة -1
والمقصود بها المالئمة بين أنواع األموال المستخدمة ومجمل األصول التي يتم تمويلها باستعمال تلك   

تمويل رأس المال العامل مثال هو الهدف من قرار التمويل ليس من فعلى سبيل المثال إن كان  ،األموال
  بل يفترض تمويله بقرض قصير األجل وهذا الحكمة في هذه الحالة أن يكون تمويله بقرض طويل األجل 
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بهدف تخفيض التكلفة المرجحة لألموال إلى حدها األدنى، أما إذا كان الهدف من قرار التمويل هو التوسع 
  .1أو شراء أصل رأسمالي، فيكون في هذه الحالة تمويله إما عن طريق المالك أو بقرض طويل األجل

  :المرونة -2
المؤسسة على تعديل مصادر التمويل تبعا للمتغيرات الرئيسية لحاجياتها لألموال، ويقصد بالمرونة قدرة   

أي المالئمة بين الظروف المالية السائدة وبين مصادر األموال حيث أنه هناك بعض مصادر لتمويل أكثر 
أكبر  ، ويقصد بالمرونة كذلك تعدد مصادر التمويل المتاحة إلمكانية االختيار من بين2مرونة من غيرها

عدد ممكن من البدائل لتحديد مصدر التمويل المناسب والتي تتيح للمؤسسة إمكانية إحداث أي تغير تراه 
  .3مناسب على مصدر التمويل في المستقبل

  :التوقيت -3
إن هذا العامل يرتبط بالمرونة، وهو يعني أن المؤسسة تختار الوقت المناسب للحصول على األموال    

أموال الملكية، وتحقق المؤسسة وفرات كبيرة عن ة وعن طريق االقتراض أو عن طريق بأقل تكلفة ممكن
  .4طريق التوقيت السليم لعمليات االقتراض والتمويل

  : الدخل -4
الحصول عليه من تلك األموال المقترضة، فعندما تقوم المؤسسة وهو حجم العائد على االستثمار المتوقع   

نة فإنها تقارن بين معدل الفائدة التي ستدفعها للممول ومعدل الفائدة المتوقع لتمويل عملية معي ضباالقترا
  .الذي ستحصل عليه، فإذا كان الفرق إيجابيا يتم االعتماد على القرض كوسيلة للتمويل

  . 5كذلك حجم الضمانات والقيود على المشروع التي تطلبها مصادر التمويل أو االقتراض  
  :الخطر -5
اختيار مصادر التمويل المناسبة تحتاج إلى دراسة مقدار الخطر الذي يلحقه كل مصدر إن قرارات   

  .تمويلي
المالي للمؤسسة،  العبءوالمقصود بالخطر التمويلي مدى تعرض المالك لمخاطر اإلفالس نتيجة زيادة 

  :و التاليواألولوية على حقوق المالك وهذه األولويات تكون على النحوتعدد الجهات التي لها الحق 
  ؛إن توزيع األرباح يعطي الدائنون أموالهم أوال ثم المالك الممتازون ثم العاديون -
  .عند تصفية أصول الشركة يعطي الدائنون أموالهم أوال ثم المالك الممتازون ثم العاديون -

                                                
 .310، 309: ، دار النهظة العربية، بيروت، لبنان، دون ذكر سنة النشر، ص صأساسيات اإلدارة الماليةيق، جميل أحمد توف  1
  .413: ، ص2002، دار الجامعة الجديدة، اإلسكندرية، مصر، أساسيات التمويل واإلدارة الماليةعبد الغفار حنفي،   2
  .122: ص، 2000, كر للطباعة والنشردار الف، اإلدارة والتحليل الماليهيثم محمد الزغبي،   3
 .104: ص ،2000، دار صفاء للنشر والتوزيع، عمان، األردن، اإلدارة والتحليل الماليعبد الحليم كراجة وآخرون،   4
  .118: ص، مرجع سابقهيثم محمد زغبي،   5
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يون كلما زادت ديون المؤسسة وكلما اعتمدت على القروض فدوبالتالي يزداد الخطر على أموال المالك 
  .المؤسسة تسدد من أصولها وكلما زادت هذه الديون كلما هددت بالقضاء على كل األصول

ومن ناحية أخرى ال يكون هناك خطر إذا كانت المؤسسة تعتمد على أصولها وتمويل عمليتها إذا تبقى   
  .1أصول المؤسسة لمالكها في حالة تعطل أعمال المؤسسة أو حتى تصفية المؤسسة

 
  أصناف التمويل: الثالمطلب الث

  :وأهمهايقسم التمويل حسب العديد من معايير التصنيف 
  .و من حيث مصدر التمويلالتصنيف من حيث المدة  -

  التصنيف من حيث المدة: أوال
  .تمويل طويل األجل ل متوسط األجل،تموي تمويل قصير األجل،يصنف التمويل من حيث المدة إلى   
  :التمويل قصير األجل -1
صد بالتمويل قصير األجل تلك األموال التي تحصل عليها المؤسسة من الغير وتلتزم بردها خالل فترة يق  

  . 2ال تزيد على العام عادة، وتكون تلك األموال موجهة لنشاط اإلستغالل
والمقصود بنشاطات االستغالل هي كل العمليات التي تقوم بها المؤسسة في الفترة القصيرة، والتي ال 

شهرا، ومن مميزات هذه النشاطات أنها تتكرر باستمرار أثناء عملية اإلنتاج أي  12في الغالب تتعدى 
  .3النشاط

  :التمويل المتوسط األجل -2
هو ذلك التمويل الموجه لتمويل الجزء الدائم من استثمارات المؤسسة في الرأس المال المتداول،   
شروعات تحت التنفيذ والتي تمتد إلى عدد من السنوات أو تمويل الماإلضافات على موجوداتها الثابتة، و

  .4سنوات 07حيث يتراوح مدته من سنة إلى 
  :التمويل الطويل األجل -3
هو التمويل الذي يمنح للمؤسسات ويمتد أكثر من سبعة سنوات، حيث يكون موجها لتمويل العمليات   

  ر هي تلك العمليات التي تقوم بها المؤسساتاالستثمارية طويلة األجل، وذلك نظرا لكون نشاطات االستثما
  .5لفترات طويلة بهدف الحصول على وسائل اإلنتاج أو عقارات أو أراضي والمباني وغيرها

  

                                                
 .121: ص، مرجع سابقهيثم محمد زغبي،    1
 .05:، ص1998، منشأة المعارف، اإلسكندرية، مصر، ال مصادر التمويلالفكر الحديث في مجمنير إبراهيم هندي،   2
  .57: ، ص2001، ديون المطبوعات الجامعية، الجزائر، تقنيات البنوكطاهر لطرش،   3
  .411:، صأساسيات التمويل واإلدارة الماليةعبد الغفار حنفي،   4
  .80: ، ص2001، دار الوراق، عمان، ئتمانيإدارة االئتمان المصرفي والتحليل االحمزة محمود الزبيدي،   5
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  :يصنف التمويل من حيث المصدر كما يلي: التمويلتصنيف من حيث مصدر ال :ثانيا
  :داخليالتمويل ال -1
وارد التي يمكن للمؤسسة الحصول عليها بطريقـة ذاتيـة   نقصد بالتمويل الداخلي للمؤسسة مجموعة الم  

و تتمثل أساسا فـي التمويـل   , مصدرها ناتج عن دورة االستغالل للمؤسسة يأ, دون اللجوء إلى الخارج
  .1الذاتي

  :التمويل الخارجي -2
  :التمويل الخارجي المباشر 2-1
ل وسيط مالي، مـن خـالل   ـبدون تدختتم عملية التمويل المباشر باتصال بين المقترضين والمقرضين   

ـ   -دات العجز الماليـوح –إصدار مستخدمي األموال  دات ذات الفـائض  ـالذين يمثلون بالنسـبة للوح
ـ  ) ق مباشر لألوراق الماليةـتدف(ل مالي ـالي المقترضين النهائيين، أصـالم  –دين ـعادة ما يتعهـد الم

ستقبل حتى يسترد صـاحب األمـوال مدفوعاتـه    ع سلسة من المدفوعات للدائن في المـبدف –المقترض 
نها مستند مطالبة ـتمثل األصول المالية المتنازل ع و.التسليفـاطر باإلضافة إلى عائد مناسب مقابل مخ

  .2ق الموارد أو الدخل مقابل هذه األموالـلح
إلـى  ) لمـدخرة ا(والتمويل المباشر قناة تمويلية يتم بواسطتها انتقال األموال من الوحـدات المقرضـة     

بإصدار األدوات المالية وبيعها، إلى ) المقترضة(الوحدات المقترضة حيث تقوم الوحدات اإلنفاقية العجزية 
                                   .3الوحدات المدخرة مباشرة وتسمى باألدوات المالية أو األوراق المالية المباشرة

  :م والسنداتوتتمثل هذه األدوات المالية في األسه  
  :التمويل عن طريق األسهم -2-1-1
هي صكوك متساوية القيمة غير قابلة للتجزئة وقابلة لتداول بـالطرق التجاريـة وهـي تمثـل حقـوق        

  .، وتنقسم األسهم لقسمين عادية ممتازة4المساهمين في الشركات التي أسهموا في رؤوس أموالها
  : األسهم العادية -

له أي حق ذي طبيعة خاصة، وال يتقرر لها امتياز خـاص علـى غيرهـا مـن      وهي أسهم ال تخول لحام
األسهم، سواء عند توزيع أرباح الشركة أو عند قسمة صافي موجودتها، أو عند التصويت في الجمعيـات  

  .1العامة للمساهمين

                                                
  .2007 جانفي 02، 32، السنة الرابعة، العدد ةبدائل تمويل المؤسسة في ظل العولمة المالية، مجلة علوم اإلنسانيقلش عبد اهللا،   1

                                                                                         ، http://www.uluminsania.net 
2   Robert Ferrondier, Vincent Koen, Marché de capitaux et technique Financières 4 édition, Economica, 
Paris, 1997, P: 21. 

، 2004، األردن،  ، دار حامد للنشـر والتوزيـع، عمـان   النقود والمصارف واالسواق المالية، نزار سعد الدين العيسى، عبد المنعم السيد علي  3
  .89:ص

  .362: ص ،2002، دار الفكر المعاصر، بيروت لبنان، المعامالت المالية المعاصرةوهبة الزحيلي،   4

http://www.uluminsania.net
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  :األسهم الممتازة -
ضلية فيمـا يخـتص باألربـاح    األسهم الممتازة هي التي تحظى بمقتضى نظام الشركة التي تصدرها بأف  

الموزعة حيث ينص عادة على أن تحظى هذه األسهم بنسبة محدودة سلفا من قيمتها اسمية كأرباح، قبل أن 
توزع األرباح على األسهم العادية كما تعطي األسهم الممتازة أحيانا أفضلية خاصة عند توزيـع أصـول   

  .2الشركة بعد حلها
  :السندات -2-2-2
جمع سند والسند هو صك مالي قابل للتداول يمنح للمكتتب لقاء المبـالغ التـي أقرضـها    السندات وهي   

  .ويخوله استعادة مبلغ القرض عالوة على الفوائد المستحقة وذلك بحلول أجله
لحامله في تـاريخ معـين، مقابـل فائـدة          ) القرض(وبعبارة ثانية السند هو تعهد مكتوب بمبلغ من الدين 

  .3الشركة أو الحكومة وفروعها باالكتتاب العام مقدرة، وتصدره
  :هذه القناة التمويلية البسيطة تعاني من بعض المعوقات أهمها إال أن

صعوبة إيجاد الوحدات المدخرة التي يمكن أن تقبل بتمويل المشروع ألنها تعتمد على االتصال  -
 .والمعرفة الشخصية

تثمر بهذه الطريقة محدودة بإمكانيات شخص مدخر واحد أو إن المبالغ التي يمكن أن يحصل عليها المس -
 .أشخاص معدودين

  يجب أن يحصل توافق بين رغبات الوحدات المقرضة والوحدات المقترضة على شكل ومبلغ القرض  -
  .حتى بعد حصول االتصال والتعارف بينهم

  .التمويل الخارجي الغير مباشر 2-2
والمقترض في التمويل المباشر هي التي أدت إلى نشوء قناة التمويل إن الصعوبات التي يواجهها المدخر   

والتي يتم من خاللها انتقال األموال بطريق غير مباشر من الوحدات المدخرة إلى الوحـدات   غير المباشرة
 ضالعجزية وذلك بتدخل الوسطاء الماليين كالبنوك التجارية وشركات التامين وجمعيات االدخار واالقتـرا 

ق األموال في قناة التمويل غير المباشر نسـتخدم الشـكل   فولتوضيح تد. لها من مؤسسات الوساطةومشاك
  :التالي

  
  
  

                                                                                                                                                       
دراسة " سياسات التمويل وأثرها على االقتصاديات والمؤسسات "الملتقى الدولي حول، تحديات السوق المالي اإلسالميجمال لعمارة، رايس حدة،   1

 .2006نوفمبر  22 - 21،  بسكرة ر والدول الناميةالجزائحالة 
 .مرجع سابقال  2
 .364: ، صمرجع سابقوهبة الزحلي،   3
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  .قناة التمويل غير المباشرة ):1(الشكل 

  

  تدفق األموال                                                    تدفق األموال                       

  

  

  أدوات مالیة مباشرة                          

  أدوات مالیة غیر مباشرة                                                                                           

    

  92 :، ص صمرجع سابق، نزار سعد الدينسيد على،  عبد المنعم :المصدر              

اطة المالية تقوم بدورين منفصلين في عملية تدفق األموال من يظهر من الشكل بان مؤسسات الوس
وتسمى باألدوات ( الوحدات المدخرة إلى الوحدات العجزية، فهي تقبل أو تشتري أدوات مالية مباشرة 

من الوحدات العجزية لقاء منحها المبالغ التي تحتاجها، وهي العملية الموضحة في الجزء ) المالية األولية
وبنفس الوقت تقوم بإصدار أدوات مالية خاصة تسمى باألدوات غير المباشرة أو .  الشكلاأليمن من 

الثانوية والتي تبيعها إلى الوحدات المدخرة بالمبالغ المتفق عليها في عملية أخرى والتي تظهر في الجزء 
ة أو دفعاتهما األيسر من الشكل، وبطبيعة الحال ال يشترط تزامن العمليتين أو تساوي مبالغهما الكلي

الجزئية، فمؤسسات الوساطة عادة تمنح قروضا بمبالغ كبيرة تحتاجها المؤسسات المستثمرة وتقبل من 
المدخرين دفعات أصغر وحسب إمكانياتهم المحدودة وبما أن األدوات المالية التي يصدرها الوسطاء 

الوحدات العجزية فقد سميت هذه  المقترض األخير أو ىوتقبلها الوحدات المدخرة ال تمثل حقا مباشر عل
 .والذي تشكل الوساطة المالية الحلقة األساسية فيها 1القناة التمويلية بالتمويل غير المباشر

  
  
  
  
  
  
  

                                                
  .93، 92: ، ص صمرجع سابقعبد المنعم سيد على، نزار سعد الدين،  - 1
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  مصادر تمويل المؤسسات المصغرة: المبحث الثاني
  التمويل الذاتي: المطلب األول

، حيث يعتمد االنطالقغرة في مرحلة يعتبر التمويل الذاتي المصدر األساسي لتمويل المؤسسات المص  
  . التمويلية في البداية على مواردها الذاتية احتياجاتهاأصحاب المؤسسات المصغرة على جزء كبير من 

يعرف التمويل الذاتي بأنه اعتماد المؤسسة على مواردها الذاتية المتاحة والمتمثلة في االحتياطات و 
  .1زينتها من أصول نقدية سائلة وكذا االهتالكاتواألرباح المحتجزة وعلى ما تحوزه في خ

أو من مصادر عرضية دون  ؤسسةويعرف كذلك على أنه تلك األموال المتولدة من العمليات الجارية للم
  .2اللجوء إلى مصادر خارجية لتمويل

ات السابقين يتضح لنا أن التمويل الذاتي يعبر عن استقاللية المؤسسة عن المساعد نومن التعريفي  
الخارجية، فهو العرض الداخلي للنقود المتولد عن نشاط المؤسسة ويتمثل ذلك في األرباح المحتجزة أو 

  .غير الموزعة وأقساط اإلهتالك  والمئونات
  :األرباح غير الموزعة-1
خالل ،من ممارسة نشاطها هي عبارة عن ذلك الجزء من الفائض القابل للتوزيع الذي حققته الشركة  

ولم يدفع في شكل توزيعات و الذي يظهر في الميزانية العمومية ، جارية أو السنوات السابقةالسنة ال
قد تقوم  ،فبدال من توزيع كل الفائض المحقق على المساهمين، للشركة ضمن عناصر حقوق الملكية

بغرض " احتياطي" الشركة بتخصيص جزء من ذلك الفائض في عدة حسابات مستقلة يطلق عليها اسم 
   3...أو إحالل و تجديد اآلالت، احتياطي إعادة سداد القروض :قيق هدف معين مثلتح
  :4أقساط اإلهتالكات -2
ألجل على عمره اإلنتاجي يمكن تعريف أقساط اإلهتالك بأنها عبارة عن توزيع ثمن شراء أصل طويل ا  

  .المتوقع
      تستهلك خالل فترة زمنية أي أن المؤسسة تقوم بشراء آالت ومعدات ال تستهالك في الحال بل 

  .معينة، لذلك فإن ثمن هذه المعدات واآلالت توزع على عدد من السنوات المقدرة لحياتها اإلنتاجية
على الحياة اإلنتاجية أو على أساس  ةإلهتالك عبارة عن طريقة تهدف إلى توزيع تكلفة األصول الثابتفا

  .ادة تمويل استثمارات المؤسسات ألنه يعتبر موردا مالياالطاقة اإلنتاجية، وتخصيص اإلهتالك يسمح بإع
  
  

                                                
  .186: ص، 1999، دار الجامعة الجديدة للنشر اإلسكندرية، مصر، النقود والمصارف واالئتمانمصطفى رشيد شيحة،  1
   221: ، ص2001، المكتبة العصرية للمنصورة، مصر، اإلدارة المالية نظير رياض محمد الشحات و آخرون، 2
  .مرجع سابققلش عبد اهللا،   3
 .47:، صمرجع سابقعمار زيتوني،  4
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  :1المئونات -3
وتكون المئونات من أجل معرفة تدني األصول غير اإلهتالكية وتسمح بالتسجيل المحاسبي للمصـاريف    

ذات الطابع التأكيدي، والتي يجب معرفة قيمها، وتستعمل كذلك كاحتياطات لمواجهة الصـعوبات الماليـة   
تتعرض لها المؤسسة، وتخصيص المئونات يساهم في تكوين أموال من أجـل تغطيـة التكـاليف أو    التي 

  .النقص في عناصر التكاليف
  :2وقد فرق بعض الكتاب بين نوعين من التمويل الذاتي

  :النوع األول
 التمويل الداخلي الذي يهدف إلى المحافظة على الطاقة اإلنتاجيـة للمؤسسـة ويشـمل أمـوال اإلهـتالك     

  .واحتياطي ارتفاع أسعار األصول الرأسمالية
  : النوع الثاني

  .التمويل الداخلي الذي يهدف إلى التوسع والنمو وهو يشمل كل من األرباح المحتجزة واالحتياطات
  :ولتمويل الذاتي مجموعة من المزايا والعيوب والتي سوف نبرز أهمها في النقاط التالية 
  :ذاتيمزايا التمويل ال -1
التي قد يصعب عليها الحصول علـى   الحجم عتبر وسيلة أساسية ومهمة للمؤسسات الصغيرة ومتوسطةي -

  .التمويل من مصادر خارجية
يؤدي التمويل الذاتي إلى دعم المركز المالي للمؤسسة ويجنبها التقلبـات الموسـمية المحتملـة نظـرا      -

  .3المتغيرة االحتفاظها برصيد نقدي مناسب لمواجهة احتياجاته
  .كذلك من أهم مميزاته أنه يعتبر المصدر األول لتكوين رأس المال الطبيعي بأقل تكلفة ممكنة -
يعطي استقاللية أكبر للمؤسسة في اختيار االستثمارات دون التقيد بشروط االئتمان أو بأسعار فائـدة أو   -

  .4بالضمانات المختلفة وبالتالي تجنب أعباء التمويل الخارجي
  :ذاتيمويل العيوب الت -2
قد ال يكون التمويل الداخلي كافيا لتمويل المشاريع مما يؤدي إلى عرقلة سير المشروع و يـتم اختيـار    -

  .5مشاريع متواضعة الحجم فيصبح التمويل الداخلي معرقال لنمو المؤسسة
      كذلك يمنع التمويل الداخلي تجميع االدخـارات بصـفة عامـة علـى مسـتوى النشـاط االقتصـادي           -

  .ككل، وتوزيعها على مختلف القطاعات واألنشطة طبقا ألولويات استثمار معينة تتفق مع أهداف السياسة
                                                

 .48: ص ،مرجع سابقعمار زيتوني،   1
  .222: ، صمرجع سابقنظير رياض محمد الشحات و آخرون،   2
  .421: ، ص2005للطباعة والنشر والتوزيع، اإلسكندرية، مصر،  اإلشعاع، مكتبة اإلدارة المالية مدخل اتخاذ القراراتالغفار حنفي،  عبد  3
  .192: ، صمرجع سابقمصطفى رشيد شيحة،   4
رسالة ماجستير غير منشـورة، كليـة    ،-واقع وأفاق –حالة البنوك الجزائرية  دور النظام المالي في تمويل التنمية االقتصاديةلحمر خديجة،   5

 .19: ، ص2005-2004،الجزائر، جامعة وعلوم التسيير العلوم االقتصادية
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  التمويل الخارجي : المطلب الثاني
صغرة للجوء إلى مصادر تمويل خارجية بسبب ضعف قدرتها على مكثيرا ما تضطر المؤسسات ال  

مة ال يكفي لتغطية االحتياجات التمويلية للمؤسسة، وحتى كذلك التمويل الذاتي بصفة عاالتمويل الذاتي، 
تحافظ هذه األخيرة على مستوى من االستثمارات عند الحدود المقبولة، وتتجاوز أزمات السيولة الظرفية 

  .فإنها تلجأ إلى مصادر خارجية للحصول على األموال
  التمويل الخارجي المباشر: أوال
، مال ومحدودية في أفرادهالمؤسسات المصغرة من صغر في رأس البها ا تتميزنظرا للخصائص التي   
 ةالمسؤوليشركة ذات شركة تضامن،  يكون محل الدراسة هوس مكن أن تأخذه وي يالشكل القانوني الذ نإف

تميز به هذا النوع من ، وحسب الخصائص الذي يمحدودة ةشركة وحيدة األسهم ذات مسؤوليمحدودة، 
في الفصل األول ،فإن مصادر حصولها على التمويل المباشر تكون محدودة  إليه والذي تطرقناالمؤسسات 

ويعتبر االئتمان التجاري المصدر .عكس شركات األموال.ألنها ال تستطيع إصدار أسهم وال سندات
  .لمصغرةاالمباشر للمؤسسات الخارجي الخارجي الوحيد لتمويل 

  :التجاري تمانئاالتعريف  - 1 
اري هو شكل من أشكال التمويل قصير األجل وهو شكل معروف لكل أنواع المؤسسات االئتمان التج  

  .ويعتبر أكبر مصدر من مصادر التمويل قصير األجل لمعظم المؤسسات
الممنوح للمؤسسات نتيجة شرائها بضاعة دون أن يكون مطلوب منها دفع قيمة  االئتمانويعرف على أنه 

دفع قيمة مشترياتها خالل مدة زمنية قصيرة ومن هذا يخرج من مفهوم مشترياتها نقدا ويكون مسموح لها ب
  .1االئتمان التجاري أي ائتمان غير مرتبط بعمليات شراء أو بيع

  :2التجاري االئتمانمزايا استخدام  -2
التجاري دورا بالغ األهمية في تمويل الكثير من المؤسسات خاصة صغيرة الحجم التي  االئتمانيأخذ   

 .بة في الحصول على القروض المصرفية ذات التكلفة المنخفضةتجد صعو

  :التجاري مجموعة من المزايا يمكن حصرها في النقاط التالية الئتمانول
سهولة الحصول عليه بسب عدم الحاجة إلى أي إجراءات إضافة إلى أنه ال يتطلب تحليال للمركز  -

  .المالي للمؤسسات
احتياجات المؤسسات خاصة تلك التي دخلت حديثا إلى السوق والتي  يعتبر مصدرا متاحا بيسر لتمويل -

ال يمكنها بعد إبراز قدرتها االئتمانية، مما يحول دون حصولها على القروض البنكية بتكاليف وضمانات 
  .معتبرة

                                                
  .229،330: ، ص ص1996، مكتبة عين شمس، ومكتبات الكبرى بمصر والوطن العربي، الطبعة السادسة، اإلدارة الماليةسيد الهواري،   1
 .63: ص، مرجع سابق برايس نورة،  2
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يتضمن االئتمان التجاري إمكانية تجديده بشكل مستمر وفق شروط ائتمانية جديدة ممـا يعطيـه ميـزة     -
  .تمرارية في الوافر والحصول عليهاالس

يتميز كذلك بالمرونة إذ يمكن للمشتري الحصول عليه وقت الحاجة ففي حالة زيـادة المبيعـات يمكـن     -
  .للمؤسسة أن تزيد مقدار القرض التجاري

  .التجاري أقل مصادر التمويل قصيرة األجل كلفة ناالئتما يعتبر -
 

  التمويل الخارجي الغير مباشر: ثانيا

تعتبر البنوك التجارية، المصدر الرئيسي من مصادر التمويل الخارجي للمؤسسات المصغرة، حيث يأخذ   
التمويل البنكي دورا هاما في إشباع االحتياجات التمويلية للمؤسسات، والناتجة عن قصور الموارد الماليـة  

سهيالت االئتمانيـة التـي تمنحهـا    المتاحة لديها عن مقابلة متطلبات نشاطها وتحقيق أهدافها، وتتفاوت الت
  . قروض قصيرة أجل ومتوسطة األجل وطويلة األجل: البنوك من حيث آجال االستحقاق إلى

  القروض قصيرة األجل -1
وهي تلك القروض التي تقل مدتها على سنة واحدة، وتلجأ المؤسسة إلى القروض قصيرة األجل لتمويـل    

يفـات  التوظعظم قروض البنوك التجارية، وتعد من أفضل أنواع أنشطة االستغالل، وتمثل هذه القروض م
  .1لديها

  :العامة القروض 1-1
  :تسهيالت الصندوق 1-1 -1
وهي إحدى أنواع القروض قصيرة األجل حيث غالبا ما تكون مدتها أقل من شهر، وتوجه أساسا بهـدف    

خـتالالت  االللمؤسسـة مواجهـة   تغطية الصعوبات العابرة في الخزينة وإعطاء مرونة لها، حيث تسمح 
القصيرة جدا من حيث المدة والتي تتعرض لها خزينتها في بعض األحيان كحلـول أجـل االسـتحقاقات    

  .2الجبائية واستحقاق المودعين وغيرها من األزمات التي تواجه الخزينة
  :السحب على المكشوف 1-1-2
يتمثل في إمكانية سحب المؤسسة مـن البنـك   هو عبارة عن وسيلة تمويلية تقدمها البنوك للمؤسسات، و  

مبالغ مالية محدودة تزيد عن رصيد حسابها الجاري الدائن ليكون بذلك مدينا في حدود مبلغ معين وفتـرة  
  .محددة

                                                
 .102:ص عمان، األردن، ،1999، دار وائل للطباعة والنشر، إدارة االئتمانالمعطي رضا أرشيد، محفوظ أحمد جودة،  عبد  1
2  Christian Marmuse , Gestion De Trésorerie , Librairie  Vuibert , Paris 1988 , P. 110 



 آليات تمويل المؤسسات المصغرة..................................................................ثانيالفصل ال

 

 
  

ويتم استخدام هذه الوسيلة التمويلية من طرف المؤسسات لعدم الكفاية المؤقتة لرأس المال العامل نظـرا    
المتداولة التي تؤدي إلى زيادة االحتياج لرأس المال العامل وهذا خـالل اآلجـال   لزيادة عناصر األصول 

  .1القصيرة
ويتم استعمال السحب على المكشوف لتمويل نشاط المؤسسة وذلك لالستفادة من الظروف التي يتيحها   

وتتراوح مدة السوق مثل انخفاض سعر سلعة معينة، وهذا بشراء كميات كبيرة منها مادامت متوفرة حاليا، 
يوما إلى سنة كاملة وهذا حسب طبيعة  15القرض الذي يمنح في حالة السحب على المكشوف من 

هذا ويفرض البنك على المؤسسة المستفيدة من السحب على المكشوف فائدة تتناسب والفترة التي . العملية
تلك الفائدة بمجرد عودة  يتم خاللها سحب المبالغ تفوق رصيدها الدائن حيث يتوقف البنك على احتساب

  . 2الرصيد إلى حالته الطبيعية أي يكون دائنا
  :الموسم قروض 1-1-3
هناك الكثير من المؤسسات نشاطاتها غير منتظمة على طول دورة االستغالل، حيث أن دورة اإلنتاج أو   

اإلنتاج وتقوم ببيع دورة البيع موسمية، فالمؤسسة تقوم بإجراء النفقات خالل فترة معينة يحصل أثناءها 
 في فترة خاصة، ومن أمثلة هذه العمليات، إنتاج وبيع المحاصيل الزراعية حيث تمتد فترة جإلنتاا هذا
وتحصل المبيعات في فترة ما بعد جني المحاصيل الزراعية، وفي هذه الحالة تلجئ المؤسسة إلى   جإلنتاا

  . لموسمية القروض
من القروض البنكية ينشئ عندما يقوم البنك بتمويل نشاط  وهذا النوع من القروض هو نوع خاص  

موسمي ألحد زبائنه، لإلشارة فإن البنك ال يقوم بتمويل كل التكاليف الناجمة عن النشاط الموسمي، وإنما 
يقوم فقط بتمويل جزء من هذه التكاليف، وبما أن النشاط الموسمي ال يمكن أن يتجاوز دورة استغالل 

  .3أشهر 09فإن هذا النوع من القروض مدته تمتد عادة إلى غاية واحدة أي السنة 
  :قروض الربط 1-1-4
عن قرض يمنح إلى المؤسسة لمواجهة الحاجة إلى السيولة المطلوبة لتمويل عملية مالية في وهي عبارة   

  . الغالب تحققها شبه مؤكد ولكنه مؤجل فقط ألسباب خارجية
البنك عندما يكون هناك تأكد شبه تام من تحقق العملية محل  ويتم منح مثل هذه القروض من طرف  

التمويل، ولكن هناك أسباب معينة أخرت تحققها، والهدف من قروض الربط هو تحقيق الفرص المتاحة 
  .4أمام المؤسسة في انتظار تحقق العملية المالية

  

                                                
1  sbah éditions, Alger 2000, P 234, Cal'entreprise et le financement bancaireFarouk Bouyacoub,   
 .59: ، صمرجع سابقطاهر لطرش،   2
 .61، 60:، ص صالمرجع السابق  3
 .62،61: ، ص صالمرجع السابق  4
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  :القروض الخاصة 1-2
  :التسبيقات على البضائع 1-2-1
المؤسسة لتمويل مخزون معينن ويحصل البنك لبضائع هي عبارة عن قرض يقدم إلى التسبيقات على ا  

 .1مقابل ذلك على بضاعة كضمان للقرض

  :2التسسبيقات على الصفقات العمومية  1-2-2
الصفقات العمومية هي عبارة عن اتفاقات للشراء أو تنفيذ أشغال لفائدة السلطات العمومية، تقام بين هذه   

لة في اإلدارة المركزية الوزارات أو الجماعات المحلية أو المؤسسات العمومية ذات الطابع األخيرة ممث
  .اإلداري من جهة والمقاولين أو الموردين من جهة أخرى

و التسبيقات على الصفقات العمومية عبارة عن تمويل لديون المؤسسة على إدارة أو جماعات محلية،   
عمومية، ولتمويل إنجاز هذه األخيرة تلجأ المؤسسة إلى البنك نظرا هذه الديون متعلقة بتحقيق صفقة 

لطبيعة هذه الصفقات من حيث الحجم فهي مكلفة وتتطلب أمواال ضخمة إلنجازها، وفي هذا اإلطار 
تعرض البنوك صيغتين لتمويل، إعطاء كفالة لصالح المقاولين والتي تم التطرق إليها سابقا أو منح قروض 

  :3ث أنواعفعلية وهي ثال
يقدم هذا القرض عند إنطاق المشروع واألموال المتوفرة لدى المقاول غير : قروض التمويل المسبق -

  .كافية للبدء في المشروع
يقدم هذا القرض للمقاول الذي يكون قد أنجز نسبة مهمة  :تسبيقات على الديون الناشئة وغير المسجلة -

رسميا، فيطلب المقاول قرضا من البنك بناء على الوضعية من األشغال غير أن اإلدارة لم تسجل ذلك 
  .التقديرية لألشغال المنجزة

  :تسبيقات على الديون الناشئة والمسجلة -
تمنح هذه التسبيقات عندما تصادق اإلدارة على الوثائق الخاصة التي تسجل انتهاء األشغال وألن اإلدارة   

  .التسبيق تتأخر في الدفع للمقاول فإن البنك يمنح له
  :القروض بتعبئة الديون الخارجية 1-2-3
  :4خصم األوراق التجارية - أ

الورقة التجارية هي محرر قابل لتداول بالطرق التجارية بحيث يقوم مقام النقود، ويثبت لحامل الورقة   
  .التجارية حقا يستحق األداء بعد أجل معين ويخول للحامل المطالبة بالوفاء بهذا الحق

                                                
  .63: ، صالمرجع السابق  1
 .63: ص، مرجع سابقطاهر لطرش،   2
- 2001صالح البنكي دراسة حالة مركب تكرير الملح الوطاية البدائل التمويلية المتاحة للمؤسسة والمفاضلة بينها في ظل اإلمنيرة نوري ،   3

، 2005-2004بسكرة، جامعة نقود وتمويل، : تخصص: كلية العلوم االقتصادية وعلوم التسيير، تخصص رسالة ماجستير غير منشورة،، 2004
 .83،84: ص ص

  .. 53،54، 52: ، ص ص2003القاهرة، مصر، ، عالم الكتاب القطاع المصرفي واالقتصاد الوطنيصالح الدين حسن السيسى،   4
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 ةر خصم األوراق التجارية أحد أنواع القروض التي يمنحها البنك لزبائنه، حيث يمكن للمؤسسويعتب  
لها لتمويل أنشطتها المختلفة، وهذا من خالل بيعها لألوراق التجارية للبنك  ةالحصول على األموال الالزم

  .استحقاق األوراق قبل تاريخ استحقاقها ويحل بذلك البنك محل المؤسسة في الدائنية إلى غاية تاريخ
حيث يقوم البنك بخصم مبلغ من القيمة االسمية للورقة التجارية يسمى بسعر الخصم مقابل فائدة المبلغ 
المدفوع عن المدة من تاريخ الخصم إلى تاريخ االستحقاق، والمؤسسة من خالل طريقة خصم األوراق 

جزء كبير من بضائعها، حيث تدفع البنوك  التجارية يمكنها تسهيل مبيعاتها اآلجلة مما يؤدي إلى تصريف
لها القيمة الحالية للورقة التجارية وهي القيمة االسمية منقوص منها الفائدة والعمولة وهذا مقابل ما يتحمله 

  .البنك من مخاطر
  :1االقتراض بضمان األوراق التجارية -ب
سيولة عاجلة وتكون الورقة  تلجأ المؤسسة إلى رهن األوراق التجارية عندما تكون في حاجة إلى  

التجارية التي لديها مستحقة بعد مدة قصيرة، فتقوم باقتراض المبلغ الذي تحتاجه من البنك وترهن الورقة 
  .التجارية لديه ضمانا للقرض

ويحدث هذا عادة عندما تحتاج المؤسسة إلى مبلغ بسيط بالنسبة إلى قيمة الكمبيالة ولمدة أقصر من أجلها 
  .ا و االحتفاظ بملكيتهافتفضل رهنه

  :القروض بااللتزام أو بالتوقيع 1-3
ما يميز هذا النوع من القروض أنه ال ينتج عنه أي تدفق لألموال من البنك إلى المؤسسة و إنما يتمثل   

في الضمان الذي يقدمه لها لتمكينها من الحصول على التمويل من جهة أخرى، أي أن البنك ال يعطي 
  .ي ثقته فقط، ويكون مضطرا إلى إعطاء النقود إذا عجزت المؤسسة عن الوفاء بالتزاماتهانقودا ولكن يعط

وفي مثل هذا النوع من القروض يمكن أن نميز بين ثالث أشكال رئيسية هي الضمان االحتياطي،   
  :2الكفالة والقبول

  :الضمان االحتياطي 1-3-1
نفيذ االلتزام التي قبل بها أحد مديني األوراق    وهو عبارة عن التزام يمنحه البنك، يضمن بموجبه ت 

التجارية، وعليه فإن الضمان االحتياطي هوة عبارة عن تعهد لضمان القروض الناجمة عن خصم األوراق 
  .التجارية

وقد يكون الضمان شرطيا عندما يحدد مانح الضمان أي البنك شروطا معينة لتنفيذ االلتزام، وقد يكون ال 
  .ميحدد أي شروط لتنفيذ االلتزا شرطيا إذا لم

  
  

                                                
  . 200: ، ص1998، دار الوسام للطباعة والنشر، لبنان، التسهيالت المصرفية للمؤسسات واألفرادصالح الدين حسين السيسي،   1
 .67،68:، ص صالمرجع السابقطاهر لطرش،    2
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  :الكفالة 1-3-2
الكفالة هي عبارة عن التزام مكتوب من طرف البنك يتعهد بموجبها بتسديد الدين الموجود على عاتق   

، وتحدد في هذا االلتزام مدة الكفالة ومبلغها، وتستفيد هالمدين في حالة عدم قدرته على الوفاء بالتزامات
ة في عالقتها مع الجمارك وإدارة الضرائب و في حالة النشاطات الخاصة بالصفقات  المؤسسة من الكفال

  .العمومية
 :القبول 1-3-3

ويمكن التمييز بين عدة ) المؤسسة(في هذا النوع من القروض، يلتزم البنك بتسديد الدائن وليس زبونه   
  .آشكال لهذا النوع من القروض

  .األمر الذي يعفيها من تقديم ضمانات القبول الممنوح لضمان مالءة الزبون  -
القبول الممنوح للزبون من أجل مساعدته على الحصول على مساعدة الخزينة والقبول المقدم في  -

 .التجارة الخارجية

  :لقروض متوسطة األجلا -2
وتتراوح مدتها من سنتين إلى خمس سنوات وأحيانا سبعة وتمنح بغرض تمويل بعض العمليات   

للمؤسسات مثل، شراء آالت جديدة بهدف التوسع بوحدات جديدة أو إجراء تعديالت تطور من الرأسمالية 
  .1اإلنتاج

  .وتقسم القروض المتوسطة األجل إلى قروض المدة وقروض التجهيزات
  2قروض المدة 2-1
سنوات مما يعطي المؤسسة نوع من  07و  03تتميز قروض المدة بآجالها المتوسطة التي تتراوح بين   

الراحة بتوفير التمويل وانخفاض مخاطر إعادة التمويل أو تجديد القروض قصيرة األجل، ذلك ألنه 
مخاطر االقتراض قصير األجل عادة تكون عالية بالنسبة للجهة المقترضة، ويرجع ذلك إلى أنه إذا استحق 

 م موافقة البنكالقرض قصير األجل وكانت المؤسسة مستمرة في حاجتها لألموال ستواجه احتماالت عد
على تجديد القرض أو يكون التجديد بتكلفة أعلى وشروط غير مناسبة بسبب تغيرات سوق النقد أو المركز 

  . المالي للمؤسسة
وتسدد قروض المدة عادة على أقساط دورية متساوية تدفع كل ربع أو نصف سنة سنويا وقد تكون هذه 

د وفقا لجدول تسديد يتم الموافقة عليه بحيث يتناسب مع األقساط متساوية أو غير متساوية ويكون التسدي
وبحد أدنى من الضغط على سيولة التدفقات النقدية للمؤسسة والناتجة عن األصل الذي موله البنك 

  .المؤسسة
                                                

 .113: ص، 2000نشر، مصر، ، الـدار الجامعيـة للالبنـوك الشاملـةعبد الحميد عبد المطلب،   1
رسالة ماجستير مصادر التمويل وأثرها على الوضع المالي للمؤسسة دراسة حالة المؤسسة الوطنية لصناعة الكوابل بسكرة، محمد بوشوشة،   2

 . 30، 29:، ص ص2007-2006بسكرة، جامعة إقتصاد وتسيير المؤسسة ، : تخصصكلية العلوم االقتصادية وعلوم التسيير،  غير منشورة،
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  :قروض التجهيزات 2-2
 07وتعرف قروض تمويل التجهيزات بأنها تلك القروض المباشرة التي تراوح مدتها بين سنتين إلى   

 10إلى  08سنوات حيث تكون موجهة لحيازة السلع الرأسمالية، والتي تهتلك خالل مدة تتراوح من 
  .من قيمة التجهيزات مثل سيارات أو شاحنات% 80إلى % 70سنوات وتمول الجهة المقرضة مابين 

ا، وهنـاك  ويسمح هذا النوع من القروض بتمويل بعض اإلنشاءات والبناءات ذات التكاليف المنخفضة نسبي
  1:صورتان تمنح بموجبها قروض التجهيزات

  :عقود البيع المشروط 2-2-2
في هذه الحالة يكون البيع بالتقسيط ويحتفظ وكيل التجهيزات بملكية اآللة إلى أن يقوم المشتري بتسـديد    

( لـدفع كافة األقساط ويقدم المشتري دفعة أولية عند الشراء، وبقية األقساط يصدر عنهـا أوراق وعـد با  
  .وبعد التسديد الكامل تنتقل ملكية األصل إلى المؤسسة) كمبيالت

  :القروض المضمونة 2-2-3
تستطيع المؤسسة استخدام التجهيزات كضمان للحصول على قرض بنكي وذلك من خالل رهـن هـذه     

المؤسسـة  التجهيزات للبنك التجاري الممول الذي يضمن حقه في االستيالء على التجهيزات إذا ما تخلفت 
 .عن التسديد دفعات القرض

  :القروض طويلة األجل -3
سـنة، وهـي توجـه لتمويـل      20سنوات وقد تصـل إلـى    07وهي القروض التي تزيد آجالها عن   

 اأراضي مباني لمختلـف اسـتعماالته  " االستثمارات الطويلة األجل للمؤسسة، مثل الحصول على عقارات 
  "المهنية

باستثمارات طويلة إلى البنوك لتمويل هذه العمليات نظرا للمبالغ الكبيرة التـي   وتلجأ المؤسسات التي تقوم
ال يمكن الحصول عليها لوحدها، وكذلك نظرا لمدة االستثمار وفترات االنتظار الطويلة قبـل البـدء فـي    

  .الحصول على عوائد
هـذه القـروض مؤسسـات    ونظرا لطبيعة هذه القروض أي المبلغ الكبير والمدة الطويلة، تقوم بمنح مثل 

متخصصة العتمادها في تعبئة األموال أالزمة لذلك على مصادر ادخاريـة طويلـة، ال تقـوى البنـوك     
  .التجارية عادة على جمعها

  
  
  
  
 

                                                
 . 507، 506: ، ص ص1999محمد أيمن عزت الميداني، اإلدارة التمويلية في الشركات، مكتبة العبيكان، الرياض، الطبعة الثانية،   1
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  لتمويل من خالل القنوات الغير رسميةا: لمطلب الثالثا
  :تعريف التمويل الغير رسمي -1
على مزاولة النشاط االقتصادي خارج إطـار القـانون    يطلق مصطلح الغير رسمي في الفكر االقتصادي  

والقواعد الرسمية المنظمة للنشاط في الدولة، كما أنه ال تسجل لدى الجهات الحكومية المختصة وال تتوافر 
  .عنها بيانات يمكن إدراجها في الحسابات الوطنية لدولة

  قنوات تعمل غالبا خارج إطار النظام  أي بمعنى أخر التمويل غير الرسمي هو التمويل الذي يتم من خالل
السوق الغير رسمية لتمويل هي في حقيقتها سـوق ال ينظمهـا   " القانوني الرسمي في الدولة، وبعبارة أدق 

    1"القانون
  :2مصادر وأساليب التمويل الغير رسمي -2
  :األسرة واألصدقاء 2-1
لتمويل مشروعاتهم، وهذا بطلب قـرض   وهو يعتبر أول مصدر يتوجه إليه أصحاب المشاريع الصغيرة  

دون فائدة أو بفائدة منخفضة من طرف األسرة واألصدقاء، وبالمقابل يصبح المقترض ملتـزم بالمعاملـة   
الحسنة بالمثل ويسدي للمقرض خدمات غير مالية وفي حالة أخرى يمكن أن يتم التمويل من هذا المصـدر  

  .ابأسلوب المشاركة في العائد بنسبة يتفق عليه
  :مدينو الرهونات 2-2
إن مدينو الرهونات يقدمون خدماتهم التمويلية لمن يملك أصول عينية، يمكن تداولها في السوق فيقومون   

طالبي التمويل برهن أصولهم حيازيا لدى المقرضين، و يحصلون على قرض قصير قصير األجل بنسـبة  
القرض خالل المدة المحـددة يسـترد األصـل     أقل من قيمة األصول المرهونة، وإذا قام المقترض بسداد

  .    المرهون، وبمجرد انتهاء هذه المدة بدون سداد فإن الدائن يستولي على األصل
  :المرابون 2-3
وهو مصطلح يطلق على فئة من الممولين الغير رسميين الذين يقدمون قروض بفائـدة مرتفعـة جـدا      

  .، ويتم تقديم القروض من المرابين بشروط صعبة جداولالستحقاق قصير جدا حتى ولو لمجرد يوم واحد
  :جمعيات تناوب االدخار واالئتمان 2-4
هذه الجمعيات شكل شائع من أشكال التمويل الغير الرسمي، وهي عبارة عن مجموعـة صـغيرة مـن      

مبلـغ  ، بتحصيل )شهر في العادة(األفراد يتم اختيار شخص من بينهم لرئاسة الجمعية، يقوم بصفة دورية 
معين من كل عضو، ثم يعطى إجمالي المبلغ المحصل من جميع األعضاء بالتنـاوب إلـى كـل عضـو     

                                                
تمويـل المشـروعات الصـغيرة    : "، الدورة التدريبية الدولية حـول التمويل عن طريق القنوات التمويلية غير الرسميةمحمد عبد الحليم عمر،   1
 .2003ماي  28 - 25، جامعة سطيف، "المتوسطة وتطوير دورها في االقتصاديات المغاربيةو

 .المرجع السابق  2
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وبالتالي فإن المبالغ التي يدفعها كل عضو على مدار فترة الجمعية يستلمها مرة واحدة مما يوفر له مبلغـا  
  .يمكنه تمويل ما يحتاجه وبالتالي فالمقرضون هم المدخرون وبدون فائدة

  :راض التجار لزبائنهمإق 2-5
والمقصود به التمويل العيني لإلنتاج من التجار على أن يلتزم المنتج بيع إنتاجه كامال إلى التـاجر بعـد     

  . االنتهاء من عملية اإلنتاج
  :مزايا وعيوب التمويل الغير رسمي -3
  :مزايا التمويل الغير رسمي 3-1

  .وفر قدرا كبيرا من الضماناتالمعرفة الشخصية بين مقدم التمويل ومتلقيه، ت -
تقليل تكاليف المعامالت والمتمثلة في تجميع المعلومات عن طالب االئتمان ودراستها وتجهيزهـا   -

وإعداد العقود وتكاليف االلتزام بتنفيذ التعليمات الحكومية في تسجيل االئتمان ودفع الضرائب ألن 
 .عملية التمويل تتم في سهولة ويسر بين الطرفين

نية مزاولة المقرض نشاطه التمويلي من أي مكان وال يحتفظ إال بأبسط الحسابات وال يستخدم إمكا -
 .موظفين وبذلك تقل التكاليف

 .وجود قدر كبير من المرونة في أداء العمل -

 .    1يتماشى هذا المصدر مع وضعية المؤسسة في مرحلة اإلنشاء بسبب محدودية الضمانات لديها -

  :2غير الرسميسلبيات التمويل  3-2
أهم سلبية تحيط هذا التمويل هو تكلفة الحصول على هذه األموال من خالل ما تعبر عنـه أسـعار    -

  :الفائدة المرتفعة التي قد تبدوا من الناحية الشكلية معقولة والتي يعود سببها إلى
  .كإما لطريقة حسابها بناء على األيام أو األشهر بنفس الصيغة التي تحسب بها لدى البنو •
أو النتقاء فترة سماح من معامالت هؤالء المقرضين، الذين يطلق عليهم إزاء ذلك اسـم تجـار    •

النقود وهم بذلك ال يختلفون عن المرابين، زيادة عن قبولهم ألي شكل من الضمانات وإن تمثلـت  
 .في حلي وجواهر

فـي بعـض   % 24 وعن تقرير للبنك الدولي في خصوص سعر الفائدة تم استنتاج أن مداه وصل إلى
وفي مثال أخـر سـمي   % 11.5الدول في الوقت الذي كان سعر اإلقراض الرسمي المعمول به هو 

دوالرات صباحا ليعيدها مساءا ستة دوالرات وبذلك يصبح  5ستة يقترض المقترض  -بترتيب خمسة
  .  يوميا% 20المعدل المعمول به 

  .لحاجات التمويلية لفترة طويلةكذلك ضآلة المبالغ الممنوحة، التي قد ال تكفي لسد ا -
 .قصر فترة المدة الممنوحة -

                                                
  .، مرجع سابقالتمويل عن طريق القنوات التمويلية غير الرسمية ،محمد عبد الحليم عمر  1
 . 69، 68: ،ص صمرجع سابق، صوراية بوريدح  2
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في الوقت الذي تسعى فيه البنوك التجارية لتطوير منتجاتها المالية لمواكبة التطـورات الراهنـة،    -
 .يقتصر دور مقدمي التمويل غير الرسمي في إمداد األموال فقط

التشكيالت المكونـة لمصـادر تمويـل    وبرغم من السلبيات التي توجه لتمويل الغير الرسمي يبق من 
و إن كانت التكلفة مرتفعة فإنه يعرف انتشارا  وقبوال في ,المؤسسات المصغرة عند مرحلة االنطالق، 

  .   السنوات األخيرة ويعتبر بديال محل أشكال التمويل الرسمية
  :دوافع لجوء المؤسسات المصغرة إلى التمويل الغير الرسمي -4
  .هذا المصدر من التمويل لمجموعة من األسباب يمكن حصرها في النقاط التالية يرجع اللجوء إلى  

المختصة  الهيئاتبإجراءات التسجيل لدى  مالممارسة ألنشطة بطريقة غير رسمية، دون االلتزا -
والتصريح بعدد العمال ورقم العمال، المحقق مما ينتفي معه حصولها على التمويل من قبل الجهات 

  .الرسمية
وغالبا ما تنسب هذه األنشطة إلى األسر الفقيرة أو المدرة للدخل كشكل من أشكال المؤسسات المصغرة   

  .التي يلمح بها غياب مستندات وبيانات تكشف فيها عن نشاطها
تفادي اإلجراءات اإلدارية الطويلة التي تتسم بالبيروقراطية أحيانا والتي تحكم جلب األموال من  -

قد تتغير معه معطيات وظروف المشروع لحين استصدار قرار الموافقة على الهيئات الرسمية، 
  .1منح القرض ومنه صرفه أو قد ينتظر صاحب المشروع دون جدوى متحمال تكلفة ذلك

  :الفرق بين التمويل الرسمي والغير الرسمي -5
  :2يمكن إبراز الفرق بين التمويل الرسمي والغير رسمي في النقاط التالية  
تالف نوعية العمالء في كال المصدرين، فلكل منهما خصوصية فإذا أخذنا التمويل في القطاع اخ -1

الرسمي نجد أن البنوك تقتصر تعاملها مع المتعاملين ذوي الجدارة والسمعة االئتمانية التي تضمن للبنك 
ير رسمي إدارة األموال المقدمة في صورة قروض على أكمل وجه، على غرار مستفيدي التمويل الغ

  . فيقتصر عادة على ذوي الدخل المحدود أو تلك المشروعات الناشطة بطريقة غير رسمية
تمنح مؤسسات التمويل الرسمي على تنوعها، فترة سماح تعفى من خاللها المقترض من دفع أقساط  -2

  .القرض، وتختلف هذه الفترة من نظام ألخر ومثل ذلك ينتفي بالنسبة للتمويل غير الرسمي
من اإلجراءات التي ترافق طلب قرض من قبل جهات التمويل الرسمي هو طلب ضمانات  -3

  والمستندات، التي تثبت ملكيتها كي تتيح لها حرية التصرف بها في حالة إعسار المقترض، وقد تمتد هذه 
عكس من خالل وثائق التأمين على األصول المقدمة في سبيل الضمان على  ةالضمانات إلى أخرى تكميلي

  . تجار النقود الذين ال يشترطون مثل هذا الشكل من الضمان
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  بدائل التمويل الخارجي للمؤسسات المصغرة: المبحث الثالث
إن المؤسسات المصغرة تحتاج إلى موارد مالية لتمويل مختلف األنشطة التي تقوم بها فباإلضافة إلى   

بدائل لقروض بمختلف أنواعها األنفة الذكر، هناك المصادر الداخلية والمصادر الخارجية والمتمثلة في ا
لتمويل خارجية تتيح للمؤسسات المصغرة خاصة التي تعاني من مشاكل تمويلية كالمديونية أو ضعف 

  .المصادر الذاتية أو صعوبة الحصول االئتمان البنكي الحصول على احتياجاتها المالية
  التمويل التأجيري : المطلب األول

ويل التأجيري فكرة حديثة في طرق التمويل بحيث أدخلت تغيير جوهري ومعتبر في طبيعة يعتبر التم  
العالقة التمويلية بين المؤسسة المقرضة والمؤسسة المقترضة، ولقد تعددت وتنوعت  المفاهيم التي أعطيت 

مثل التمويل « ،لهذه التقنية، ويجب اإلشارة أوال قبل تعريف التمويل التأجيري أنه يعرف بتسميات متعددة
باإلستئجار، والتمويل اإلستئجاري، والتمويل بالتأجير، وتأجير األصول والتمويل اإليجاري، وقرض 

  .1»اإلستئجار
  :تعريف التمويل التأجيري - 1 
اتفاق بين طرفين يخول أحدهما حق االنتفاع بأصل مملوك للطرف « يعرف التمويل التأجيري على أنه   

قابل دفعات دورية لمدة زمنية محددة للمؤجر، وهو الطرف الذي يحصل على الدفعات الدورية األخر م
مقابل تقديم األصل في حين أن المستأجر هو الطرف المتعاقد على االنتفاع بخدمات األصل مقابل سداده 

  .»2ألقساط التأجير للمؤجر
و مؤسسة مالية، أو شركة تأجير عملية مصرفية، يقوم بموجبها بنك، أ «ويعرف كذلك على أنه   

 رى بحوزة مؤسسة مستعملة علىمعدات أو أية أصول مادية أخأو  بوضع اآلالت مؤهلة قانونا لذلك،
مع إمكانية التنازل عنها في نهاية الفترة المتعاقد عليها، ويتم التسديد على أقساط يتفق  ،سبيل اإليجار

  .»3بشأنها تسمى ثمن اإليجار
  :يل التأجيريأنواع التمو - 2 
  :إن التمويل التأجيري يتفرع لعدة أنواع يمكن تلخيص أهمها في أربعة أنواع  
  .التأجير الرفعي –البيع واعادة التأجير  –التأجير التمويلي  –التأجير التشغيلي  -
  :التأجير التشغيلي  -2-1
ددة نوعا ما ولعدد من ويطلق عليه كذلك بالتأجير الخدمي حيث يتم تأجير األصل لفترة زمنية مح  

المستأجرين، األمر الذي يسمح للمؤجر بأن يقوم باسترداد األصل لتأجيره مرة أخرى وبقيمة إيجاريه 

                                                
، الملتقى واقع وآفاق التمويل التأجيري في الجزائر وأهميته كبديل تمويلي لقطاع المؤسسات الصغيرة والمتوسطةخوني رابح، حساني رقية،  1

    .2006أفريل  18 -17، جامعة الشلف "متطلبات تأهيل المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في الدول العربية" الدولي حول 
 .المرجع السابق  2
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تختلف باختالف ظروف اإليجار، ومرونة الطلب على المنفعة التي يحققها األصل وقت اإليجار مع األخذ 
لألصل سواء نتيجة اإلهتالك أو تقادم التكنولوجي  في االعتبار تغطية الخسائر الناجمة عن القيمة المفقودة

وعلى ذلك فالتأجير التشغيلي عملية تجارية أكثر منها تمويلية، ويالحظ أن المستأجر يلجأ إلى التأجير 
  .  1التشغيلي في حالة احتياج المؤسسة آلالت أو معدات لوقت قصير

تكفي لتغطية التكلفة الكلية لألصل وسبب ذلك  ومن مميزات هذا النوع من التأجير أن دفعات اإليجار ال  
أن عقد اإليجار ال يمتد لنهاية العمر االفتراضي لألصل، ولذلك تتم تغطية التكلفة الكلية لألصل عن طريق 

  .2بيعه أو إعادة تأجيره
  :التأجير التمويلي -2-2
يجاري يمثل مصدرا تمويليا اإليجاري المالي وهذا النوع من التمويل اإلويطلق عليه كذلك باالئتمان   

  3.للمؤسسة المستأجرة حيث يمنح للمستأجر إمكانية شراء اآلالت في نهاية فترة العقد
ويتميز هذا النوع من التمويل التأجيري أن مدة العقد ال تنتهي إلى بنهاية العمر االفتراضي لألصل، لذلك   

صل المؤجر، كما أنه ال يحتوى على بنود لإللغاء فإن أقساط اإليجار تكون كافية لتغطية التكلفة الكلية لأل
  .4كما أن المؤجر ال يقدم خدمات للصيانة، ويختص هذا النوع من العقود عادة باألصول الجديدة

  :5البيع ثم اإلستئجار  -2-3
على أنه عقد بين مؤسسة وطرف أخر قد تكون شركة تأمين أو مؤسسة يمكن اعتبار البيع ثم اإلستئجار   

أخرى أو شركة تأجير مستقلة وبمقتضى هذا االتفاق تقوم المؤسسة التي تملك أرضا أو مباني أو  مالية
معدات، ببيع إحدى هذه األصول إلى المؤسسة المالية وفي نفس الوقت تقوم باستئجار األصل المباع لمدة 

  .محددة وبشوط خاصة يتفق عليها
ى فورا قيمة األصل من المؤجر، وفي نفس الوقت ويالحظ في هذا النوع أن المؤسسة المستأجرة تتلق 

تستمر المؤسسة البائعة أي المستأجرة في استخدام واالنتفاع باألصل، ويتم تحرير عقد بين البائع 
والمشتري يحدد فيه كل الشروط، وتتم عملية دفع اإليجار في صورة دفعات متساوية، حيث تساوي في 

  .ضافة إلى عائد للمؤجرمجموعها قيمة شراء األصل بكامله، باإل
  

                                                
رسالة ماجستير ، 2005- 1995آليات تمويل المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في اقتصاديات شمال افريقيا خالل الفترة حضـري دليلـة،  - 1

 .185: ، ص2007،2006جامعة الشلف،  نقود ومالية،:تخصص، كلية العلوم االقتصادية وعلوم التسيير، غير منشورة
، فيفري 07مجلة العلوم اإلنسانية، جامعة بسكرة، العدد ، استخدام قرض اإليجار في تمويل المؤسسات الصغيرة والمتوسطةزغيب مليكة،   2

  .212: ، ص2005
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  :التأجير الرفعي  -2-4
المرتفعة القيمة حيث يتضمن تدخل ثالث أطراف أساسية  ةلتمويل األصول الثابت نوعويخصص هذا ال 

  :1إلتمام عملية التمويل
و المالحظ أن دور  يمثل رافعة التمويل من جهة أخرى، المؤجر و المستأجر من جهة و المقرض الذي

، لكن يبقى االختالف في دور المؤجر األنواع السالفة الذكرا ال يختلف عن دوره في أي من المستأجر هن
الذي يقوم بشراء األصل المطلوب من قبل المستأجر بحيث يموله جزئيا من أمواله الخاصة على أن يتم 

هن ر موغالبا ما يت. تمويل الجزء المتبقي عن طريق قرض مضمون طويل األجل من مؤسسة تمويلية
  األصل

  .كضمان للقرض إضافة إلى عقد اإليجار ذاته و القيمة اإليجارية الدورية له
  :2مراحل سير عملية التمويل التأجيري -3

  :المرحلة األولى
ملية الشراء وفي أغلب األحيان يجري الشراء ليس بهدف الشراء فقط ولكن شراء األصل ولكن إنجاز ع  

د وهذا بتدخل ثالث أطراف في العملية، حيث تشتري مؤسسة شراء األصل من أجل تأجيره فيما بع
  .التمويل التأجيري األصل من المورد لتؤجره إلى المستأجر

  :المرحلة الثانية
تأجير األصل تطبيقا ألحكام المرتبطة بالتمويل التأجيري حيث يسلم المؤجر للمستأجر األصل الذي يريد   

مدة التأجير ويمنحه ضمانا ضد المشاكل الناجمة عن حيازة تأجيره، فيمكنه من حيازته بسهولة خالل 
  .األصل للمؤجر، وبالمقابل ال يوجد أي ضمان من طرف المستأجر لتأمين استعمال األصل فيما بعد

  :المرحلة الثالثة
انقضاء عملية التمويل التأجيري وتدعى كذلك بمرحلة الخيار حيث في نهاية مدة التأجير المقدرة في   

  :يجد المستأجر نفسه أمام ثالث خياراتالعقد 
رفع خيار الشراء المنصوص عليه في العقد واكتساب األصل والتمتع بالملكية التامة، وذلك مقابل  -1

  .دفع القيمة المالية المتبقية للمؤجر
طلب تجديد العقد والتفاوض مع المؤجر لتسديد أقساط أقل من األقساط المدفوعة سابقا بالنظر إلى  -2

 .المتبقية لألصلالقيمة 

                                                
تمويل المشروعات الصغيرة "حول الدولية الدورة التدريبية  ، ،التمويل الخارجي في المشروعات الصغيرة والمتوسطة ائلبد، عبد الجليل بوداح  1

 .2003ماي  28 - 25، جامعة سطيف، "والمتوسطة وتطوير دورها في االقتصاديات المغاربية
" الملتقى الدولي حول ،- دراسة حالة الجزائر-ل باإلئتمان اإليجاري، اإلكتتاب في عقوده و تقييمهالتموي، عاشور كتوش، عبد الغني حريري  2

  .2006نوفمبر  22 - 21بسكرة دراسة حالة الجزائر والدول النامية ـ ـ " سياسات التمويل وأثرها على االقتصاديات والمؤسسات
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إعادة األصل للمؤجر الذي بدوره يبحث عن مستأجر أخر أو يقـوم ببيـع األصـل فـي سـوق       -3
 .  التجهيزات المستعملة أو حتى إعادته للمورد بعد موافقة هذا األخير

  :التمويل التأجيريوعيوب مزايا  -4
  :مزايا التمويل التأجيري -4-1
  :1في النقاط التاليةيمكن اختصار مزايا التمويل التأجيري   
  :مصدر لتمويل -
يعتبر التأجير مصدر تمويل مقدم من المؤجر إلى المستأجر، فالمستأجر يستفيد من استخدام األصول   

الثابتة لفترة زمنية وهذا مقابل دفع أقساط اإليجار المتفق عليها، وهذا االلتزام المالي هو الذي يجعلنا نقول 
ن البديل األخر للحصول على خدمات هذا األصل هو الشراء سواء باستعمال أن التأجير مصدر تمويلي، أل
  .األصول المملوكة أو القروض

  :تجنب مخاطر الملكية  -
خاصة التشغيلي منه يحوي ضمن بنوده شرط إلغاء العقد من طرف المستأجر في أي  إن عقد التأجير  

جرة، وتكون هذه الميزة مهمة في حالة عدم وقت وهذا مايجعل مخاطر الملكية تنتقل إلى المؤسسة المؤ
التأكد من استغالل األصل خالل عمره اإلنتاجي، وكذلك بالنسبة آلالت التي تتقادم مع الزمن مثل 

  .الحاسبات اإللكترونية وغيرها
لذلك فالمؤجر يأخذ بعين االعتبار هذه الخاصية، وبوجد عدد من المستأجرين يجعل تكلفة التأجير بالنسبة  
  .مستأجر الواحد قليلةلل
  :تحقيق مزايا ضريبية -
يمكن أن تحقق المؤسسة المستأجرة هذه الميزة إذا كانت مدة اإليجار تقل عن العمر االفتراضي لألصل   

الذي تقبله مصالح الضرائب، الذي على أساسه يتم حساب قسط اإلهتالك، هنا يمكن تحقيق ميزة ضريبية 
يمكن تحقيقه في حالة القيام بالشراء، إضافة إلى ذالك فإن المؤجر يخصم  نتيجة قرار االستئجار تفوق ما

تكاليف اإليجار من الوعاء الضريبي وهذا مايؤدي في النهاية إلى تخفيض قسط اإليجار الذي يدفعه 
المستأجر، وبطبيعة الحال هذه الوفرات تكون حسب القانون الضريبي الذي يحدده طريقة قسط اإلهتالك 

  .هل هو القسط المتناقص أو الثابت المستعمل
  
  

                                                

المؤسسـات الصـغيرة   : "الملتقى الوطني األول حول، للمؤسسات الصغيرة والمتوسطةجير األصـول الـثابتة كمصدر تمويل تأبعلوج بولعيد،   1
  .2002أفريل  9-8، جامعة األغواط"والمتوسطة ودورها في التنمية
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  :المرونة -
أنه يحقق قدرا من المرونة مقابل شراء األصل ألن هذا العقد يعفيهما من تحمل إن من مزايا اإلستئجار   

تكاليف األصل في فترات تكون المؤسسة ليست بحاجة إليه فعقد اإلستئجار في المدى القصير يكون حسب 
ة وعند انتهاء فترة التعاقد يعاد األصل إلى المؤجر وفي المستقبل عندما تكون احتياجات المؤسسة الفعلي

  .المؤسسة في حاجة إلى أي أصل بإمكانها إعادة تأجيره أو تأجير غيره
  :توفير السيولة المالية ألغراض أخرى -
حصول على يساعد المؤسسة التي تعاني من نقص الموارد المالية على الإن إستئجار األصول الثابتة   

األصول الضرورية دون اللجوء إلى البنوك أو البحث عن شركاء أو زيادة حصص عدد المساهمين وفي 
  .استعمال الموارد القليلة المتوفرة لديها ألغراض أخرى انفس الوقت بإمكانه

  :سلبيات التمويل التأجيري 4-2
رنها سابقا، إال أنه ال يخلوا من العيوب رغم المزايا التي تتميز بها عملية التمويل التأجيري والتي ذك  

  :1والتي نذكر أهمها
  .ارتفاع تكلفته وهو أحد أهم عيب يؤخذ على هذه الطريقة التمويلية -
كذلك يعاب عليه أنه يقيد من حرية اختيار المستفيد آلالت واألجهزة في حالة ارتباط الممول  -

 .بمجموعة صناعية معينة

  :ويل المؤسسات المصغرةدور التمويل التأجيري في تم -5
ككل وللمؤسسات اإلقتصادية بصورة خاصة،  لالقتصاديمكن للتمويل التأجيري أن يكتسي أهمية قصوى   

إذ يعتبر أدات فاعلة وذات مردودية بالنسبة لتمويل مختلف االستثمارات ويمكن أن نلخص أهميته بالنسبة 
  :للمؤسسات المصغرة في النقاط التالية

عد المؤسسات المصغرة على الحصول المعدات واآلالت والتجهيزات الحديثة بالنظر إلى يمكن أن يسا -
  .إمكانياتها المالية المحدودة وعدم القدرة على االقتراض من البنوك

يساعد على التوسع وفتح وحدات أو خطوط انتاج جديدة لهذه المؤسسات وزيادة حجم أشطتها ومنه  -
  .زيادة العمالة

إلى التمويل  ءيل التأجيري المؤسسات في القضاء على العجز في التمويل الذاتي وعدم اللجويساعد التمو -
 . تالخارجي وخاصة البنوك التي تفرض شروط قاسية ومنها مشاكل الضمانا

وبصفة عامة يمكننا القول إن المزايا التي يقدمها التمويل التأجيري كأسلوب للتمويل يساعد وبشكل كبير 
صغرة على تمويل احتياجاتها االستثمارية والحصول على تجهيزات وآالت جديدة وأصول المؤسسات الم

                                                
 BCRاالئتمان اإليجاري كطريقة حديثة لتمويل المؤسسات الصغيرة والمتوسطة مع دراسة تطبيقية لمؤسسة قطاف ليلى، بوسعدة سعيدة،   1

 - 25، جامعة سطيف، "تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة وتطوير دورها في االقتصاديات المغاربية: "الدورة التدريبية الدولية حول، يفبسط
  .2003ماي  28
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ثابتة التي ال تستطيع تمويلها بقروض مصرفية نظرا لضعف قدرتها على االقتراض وهذا راجع لعدم 
  توافرها 

  .على شروط القروض التي تفرضها البنوك إضافة إلى ضعف مواردها الذاتية

  مويل عن طريق مؤسسات رأسمال المخاطرالت: المطلب الثاني
 مفهوم مؤسسات رأسمال المخاطر -1

تعتبر مؤسسات رأسمال المخاطر في االقتصاديات المعاصرة من أهم وسائل الدعم المالي والفني   
للمشروعات الجديدة، لما تتميز به هذه المؤسسات من قدرة على التعامل مع المخاطر بأسلوب سليم يرجع 

  .وإمكانياتها الواسعة إلى خبرتها
الذي أنشأ في " Doriot"وتنسب النشأة الحديثة لمؤسسات رأس المال المخاطر إلى الجنرال الفرنسي 

أول مؤسسة متخصصة في رأس المال المخاطر في العالم وهي مؤسسة                              1946أمريكا عام 
" " Américain reseach and développement تي تخصصت في تمويل المؤسسات اإللكترونية وال

الجمعية األوربية لرأس المال المخاطر ثم  1983الناشئة، أما في أوربا فقد تأسست في بروكسل عام 
انتشرت هذه الفكرة في كل دول العالم وأصبحت وسيلة تمويلية مهمة جدا تلعب دورا هام في دعم وتمويل 

  . 1المؤسسات وتحقيق النمو االقتصادي
والتقنية التي تقدمها مؤسسات رأس مال المخاطر ال تقوم على تقديم النقد فحسب كما هو الحال في   

 التمويل المصرفي بل تقوم على أساس المشاركة، حيث يقوم المشارك بتمويل المشروع من دون ضمان
رة والصغيرة وبذلك فهو يخاطر بأمواله ولهذا فهي تساعد أكثر المؤسسات المصغ...... العائد وال 

والمتوسطة الجديدة أو التي في مرحلة التوسيع التي تواجه صعوبات في مجال التمويل، حيث أن النظام 
المصرفي يرفض منحها القروض نظرا لعدم توفر الضمانات الكافية، كما أن في هذه التقنية يتحمل 

  .2ولكليا أو جزئيا الخسارة في حالة فشل المشروع المم) المستثمر(المخاطر 
يقصد برأس المال المخاطر في مفهومه الواسع هو كل رأس مال موظف في استثمارات مخاطرة، سواء   

  .كانت خاصة بعمليات اإلنشاء أو بعمليات التطوير، أو بعمليات التحويل وإعادة النهوض
وعات أما من المفهوم الضيق والمحدد يقصد برأس المال المخاطر، رأس المال الموجه لتمويل المشر

  .3الجديدة، أي تمويل عمليات اإلنشاء و عمليات ما قبل اإلنشاء وعمليات االنطالق

                                                
  .، مرجع سابقآفاق تمويل و ترقية المؤسسات الصغيرة و المتوسطة في الجزائررابح خوني، حساني رقية،   1
، sofinanceالمال المخاطر بديل مستحدث لتمويل المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في الجزائر دراسة حالة شركة رأس بريبش السعيد،   2

   http://www.uluminsania.net،2007خريف  35مجلة العلوم اإلنسانية، السنة الخامسة، العدد 
المنظومة "الملتقى الوطنـــي األول حول ،اطرنحو تطوير الوساطة المالية في الجزائر نموذج مصرف مشاركة المخرحيم حسين،   3

 .2005جوان  7-6جامعة جيجل " تقنيــات –مخاطــر  –منافســة : المصرفيـــة فـي األلفية الثالثـة

http://www.uluminsania.net
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كل رأس مال مستثمر من طرف وسيط « أما الجمعية األوربية رأس المال المخاطر فقد عرفته على أنه   
واقع وهذا التعريف يتعلق في ال. مالي في شركات أو في مشاريع متميزة ذات طاقة نمو كامنة عالية

  بمؤسسات ذات التكنولوجيا العالية، وتنطوي على إمكانيات كبيرة للنمو ومخاطر عالية، وهو ما يقتضي،
  ».1بالمقابل، تحقيق معدالت ربح مرتفعة نسبيا

  :مؤسسات رأسمال المخاطر تأنماط تمويال - 2 
مؤسسات المنشأة، تمول مؤسسات رأسمال المخاطر المؤسسات الناشئة والتي تنمو بطريقة أسرع من ال  

وعمليات التمويل التي تقوم بها مؤسسات رأسمال المخاطر تختلف حسب المرحلة الموجودة فيها المؤسسة 
  :2ويمكن إيجاز هذه المراحل في أربعة نقاط أساسية

  :رأسمال اإلنشاء  -2-1
يها أمل كبير في يتولى رأسمال اإلنشاء تمويل مؤسسات ناشئة مبتكرة تحيط بها العديد من المخاطر ولد  

  :وتنقسم هذه المرحلة إلى مرحلتين رالنمو والتطوي
ويخصص لتغطية نفقات البحث والتجارب وتطوير  :رأسمال ما قبل اإلنشاء أو قرب اإلنطالق 2-1-1

النماذج المعلمية والنماذج التجارية للسلعة الجديدة وكذلك تجريب السلعة في السوق ومعرفة مدى 
صعب نظرا لخطورة احتمال الفشل لدى مؤسسة ليس لديها كيان  اإلقبال عليها، وهو تمويل

  .قانوني في هذه المرحلة

، ويخصص لتمويل ويمثل المرحلة األساسية لتدخل رأسمال المخاطر :رأسمال اإلنطالق-2-2-2
اإلنطالق أو البدايت : المشروعات في حالة اإلنشاء، أو في بداية النشاط، ويتفرع بدوره إلى مرحلتين

ناها الضيق الذي يغطي مرحلة ما قبل البداية التجارية لحياة المشروع ثم المرحلة األولى من التمويل بمع
والتي تغطي نفقات البداية التجارية، وتجمع هذه المرحلة كل المخاطر التي يعاني منها مشروع جديد 

  .حلةومؤسسات رأسمال المخاطر هي الوحيدة التي تقبل تمويل المشروع خالل هذه المر
  :رأسمال التنمية -2-2
يكون المشروع في هذه المرحلة التمويلية قد بلغ مرحلة اإلنتاجية أي توليد اإليرادات ولكنه يقابل   

ضغوطا مالية تجعله يلجأ إلى مصادر تمويلية خارجية حتى يتمكن من تحقيق آماله في النمو والتوسع 
  .سنويا% 10 - %05الذي يتراوح متوسطه بين 

كاكتساب (، أو خارجيا )كزيادة قدرتها اإلنتاجية أو زيادة قدرتها التسويقية(نمو إما يكون داخليا وهذا ال
  .)إلخ..مشروع أو فرع مملوك لمشاريع أخرى أو تنويع السوق، أو تصريف منتجات

                                                
  .المرجع السابق  1
، sofinanceكة رأس المال المخاطر بديل مستحدث لتمويل المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في الجزائر دراسة حالة شربريبش السعيد،   2

  .مرجع سابق
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  :رأسمال تعاقب أو تحويل الملكية -2-3
لرأسمال المشروع، أو تحويل مشروع قائم يستعمل هذا النوع من التمويل عند تغيير األغلبية المالكة   

فعال إلى شركة قابضة مالية ترمي إلى شراء عدت مشاريع قائمة وبالتالي خالل هذه المرحلة تهتم 
  .مؤسسات رأسمال المخاطر بتمويل عمليات تحويل السلطة المالية للمشروع لمجموعة جديدة من المالك

  :رأسمال التصحيح أو إعادة التدوير -2-4
خصص رأسمال التصحيح للمشروعات القائمة فعال ولكنها تمر بصعوبات خاصة، وتتوفر لديها ي  

اإلمكانيات الذاتية الستعادة عافيتها، لذلك فإنها تحتاج إلى إنهاض مالي فتأخذ مؤسسة رأسمال المخاطر 
  بيدها حتى تعيد 

  .احترتيب أمورها، وتستقر من جديد في السوق، وتصبح قادرة على تحقيق أرب
  :1رأسمال المخاطرالتمويل عن طريق مؤسسات مزايا وعيوب  -3
  المزايا  3-1
  :المشاركة -
شركة رأسمال المخاطر تكون شريكة ألصحاب المؤسسة األصليين وتأخذ نسبة من األرباح من حيث أن   

  .مقابل المصاريف اإلدارية سنويا 2.5باإلضافة إلى %  30 - % 15
رة في حالة حصولها، كما أن الدعم العملي الذي يقدمه الممول مفيد للمؤسسة كما تتحمل جزاءا من الخسا

ويساعد على نجاحها، وهي تفتح المجال للمشاركة الطويلة األجل حيث ال تباع الحصة إال بعد أن تستوي 
  .الشركة وتصبح قادرة على اإلنتاج والنمو وهذا ال يتوفر في الديون قصيرة األجل

  :المرحلية -
صائص رأس المال المخاطر أن التمويل يتم في مراحل وليس على دفعة واحدة، فبعد انتهاء أي من خ  

مرحلة يلجأ المستفيد من جديد إلى الممول وفي هذا ضمان لصدق المستثمر في عرض نتائج األعمال 
  .ويعطي الفرصة في حالة فشل المشروع قبل تضاعف الخسارة أو تعديل خطط المشروع وإصالح مساره

  :التنمية والتطوير -
إن هذا النوع من التمويل قادر على تمويل مشاريع مرتفعة المخاطر والتي ال يتجرأ على خوضها إال   

الرواد القادرين، ويعوض هذا الخطر بالمكاسب والعائد المرتفع، وقد ثبت هذا في تمويل مؤسسات مبتدئة  
عليها مجهولة ولم تتحمس لها مصادر التمويل  مثل ميكروسوفت وجنيك وغيرها وكانت التقنيات القائمة

  .التقليدية
  

                                                
" ، الملتقى الدولي حول تمويل المؤسسات الصغيرة والمتوسطة عن طريق شركات رأس المال المخاطرروينة عبد السميع، حجازي إسماعيل،   1

  .2006أفريل  18 -17، جامعة الشلف "متطلبات تأهيل المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في الدول العربية
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  :التنويع -
يمكن للممول أن يوزع تمويله على عدة مشاريع متباينة المخاطر بحيث ما تخسره شركة تعوضه      

األخرى، ثم أن المشاركة في الخسائر تقلل منها، باإلضافة أن المراقبة والمتابعة من الشريك تجنب 
  .ول في مغامراتالمشروع الدخ

  
  :االنتقاء -
أمام الممول فرصة الختيار المشروع الواعد فكثير من المشاريع الجديدة تكون عالية المخاطر  حيث  

وكذلك ذات أرباح متوقعة عالية، وقادرة على رفع قيمة أصولها بنما في حالة القرض تبحث البنوك عن 
ي تمنح القروض للمؤسسات الكبيرة التي لم تعد تمتلك مؤسسات مليئة أي القادرة على السداد وبالتالي فه

  .ابتكارطاقات 
إضافة إلى دورها الكبير في تمويل المؤسسات المصغرة والصغيرة، حيث في مرحلة اإلنشاء ال تملك   

، كما أن البنوك تمتنع عن تقديم قروض لها االحتياجاته ةهذه المؤسسات القدر الكافي من األموال الالزم
نات لكن مؤسسات رأسمال المخاطر تقدم ما يلزم لهذه المؤسسات رغم ارتفاع المخاطر خالل دون ضما

  .مرحلة اإلنشاء
  :عيوبها - 2- 3 

  :1على عكس المزايا السابقة قد يمثل المخاطرين للمؤسسين عبئا معينا يرجع إلى
  .توجيه مسار المشروعالحقوق المتولدة للمخاطرين عن المشاركة كالمشاركة في القرارات والتدخل في  -
طلب مؤسسة رأس مال المخاطر لمبالغ مرتفعة في حالة نجاح المشروع وهذا بهدف استرداد حصص  -

 .المخاطرين

لكن ال ينبغ أن ننسى بطبيعة الحال أن ذلك ما يقيم ميزان العدالة، حيث تعتبر هذه المبالغ مقابل   
كان من الممكن أن تعرضهم لفقدان كافة أموالهم التي  المجازفة التي قبلها المخاطرين وقت اإلنشاء والتي

  .شاركوا بها في المشروع
  التمويل من خالل صيغ التمويل اإلسالمية: المطلب الثالث

كون أن البنوك التجارية تبني قراراتها وسياساتها في منح القروض على أساس أسعار الفائدة، وكون أن   
ة في تحمل تلك التكاليف، فقد أوجدت بعض الدول اإلسالمية أصحاب المؤسسات المبتدئين يجدون صعوب

   ةأخرى، مغايرة لتلك التي تنتهجها البنوك التجارية وهذا بهدف أن تكون كبديل لصيغ التمويل التقليديصيغ 

                                                
 BCRاالئتمان اإليجاري كطريقة حديثة لتمويل المؤسسات الصغيرة والمتوسطة مع دراسة تطبيقية لمؤسسة عدة سعيدة، قطاف ليلى، بوس 1

 - 25، جامعة سطيف، "تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة وتطوير دورها في االقتصاديات المغاربية: "، الدورة التدريبية الدولية حولبسطيف
 .2003ماي  28
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  :ةالتمويل بالمشارك -1
احب نك في شراكة سواء في مشروع جديد أو قائم برأسمال، أما صبيقصد بالمشاركة أن يدخل ال  

  .المشروع فيقدم الجهد إضافة إلى نسبة من رأس المال، حيث يتم اإلتفاق مسبقا على إقتسام األرباح
  .مشاركة دائمة ومشاركة متناقصة تنتهي بالتمليك:1وتنقسم المشاركة اإلسالمية إلى نوعين  
  :المشاركة الدائمة - أ

ة ثابت ال تنتهي إال بانقضاء عقد ويقوم البنك في هذه الحالة بتمويل جزء من رأس المال وبحص  
  .الشراكة، ويقتسم البنك النتائج ربحا أو خسارة مع الشريك حسب مساهمة كل منهما في رأس المال

  :المشاركة المتناقصة المنتهية بالتمليك -ب
ويكون تمويل البنك في هذه الحالة كليا أو جزئيا للمشروع ويوجه جزء معين من أرباح المشروع   

أصل التمويل الذي قدمه البنك للعميل، حيث يحصل البنك على نسبة معينة من صافي الدخل لتسديد 
  .المتوقع وإذا تم التسديد بهذه الطريقة تصبح ملكية المشروع بالكامل إلى الشريك المتعامل

  :وتحقق هذه القناة االستثمارية عدة مزايا ومن أبرزها
  .توزيع مخاطر االستثمار بين المتعاملين -
  .الة توزيع عوائد االستثمارعد -

  :لمشاركة كأسلوب لتمويل المؤسسات المصغرةأهمية التمويل با 1-2
تعد المشاركة شكال من أشكال تمويل المؤسسات المصغرة والصغيرة التي يمكن أن يستخدمها البنك   

ث طبيعة وبموجبها يصبح شريكا في اإلدارة والعمل حسب ما ينص عليه عقد الشراكة من حياإلسالمي 
العمل وحدود مدة العقد ونسبة توزيع األرباح، أما الخسارة فيجري تحملها حسب نسبة رأس المال 

  .المستثمر
وتتيح صيغة التمويل بالمشاركة فرصة جديدة لتمويل المؤسسات المصغرة والصغيرة إنهاء مشكالت 

ما أنها تؤدي إلى توزيع القروض وما يتبعها من مشاكل سعر الفائدة والضمانات وتأخير السداد، ك
  .2المسؤولية والمخاطر توزيعا عادال بين البنك والمؤسسة

حيث جاء في تقرر الموسوعة العلمية والعملية للبنوك اإلسالمية، أن التمويل بالمشاركة يعتبر أكثر «   
ات ضمانا لنجاح للمشروعات صغيرة الحجم، فمن المعروف أن معدالت الفشل لهذا النوع من المشروع

كبيرة لمجموعة من األسباب، منها قصور الدراسات االقتصادية وقصور في اإلدارة وتقص في 
  »3.التخطيط

                                                
 .166:، ص2003، دار الكندي لنشر والتوزيع، األردن، اقتصاديات النقود والبنوكي هاني، حسين بن  1
 .، مرجع سابقآفاق تمويل و ترقية المؤسسات الصغيرة و المتوسطة في الجزائر رابح خوني، حساني رقية،  2
تمويل : حولالدولية الدورة التدريبية " ، الصغيرةالتمويل بالمشاركة للمشروعات  من أساليب التمويل اإلسالمية ،الشين المرسى محمود  3

 .2003ماي  28 - 25، جامعة سطيف، "المشروعات الصغيرة والمتوسطة وتطوير دورها في االقتصاديات المغاربية
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  :1و تالئم صيغة التمويل بالمشاركة المؤسسات المصغرة لمجموعة من المبررات ولعلى أهمها  
متوسطة وال  مرونة أسلوب المشاركة في إمكانية تمويل أي مؤسسة، سواء كانت مصغرة أو صغيرة أو -

سيما المشاركة المنتهية بالتمليك حيث تمكن المؤسسة المصغرة من تملك المؤسسة بعد تنازل البنك 
  .  اإلسالمي

  . إمكانية استفادة المؤسسة وخاصة اإلنتاجية منها من استخدام اسم المصرف عند تسويق منتجاته -
  :التمويل بالمضاربة -2
ختلف تماما عن مفهوم المضاربة المستخدم في الفكر االقتصادي المضاربة في المفهوم اإلسالمي ت  

ويقدم األخر " صاحب المال"المعاصر، إذ يقصد بها اتفاق بين طرفين يقدم أحدهما رأس المال ويسمى 
  ".المضارب" جهده والمتمثلة في اإلدارة والخبرة أو التقنية ويسمى صاحب الجهد

بين الطرفين أي صاحب المال والمضارب على أن يدفع صاحب  وتشير عملية المضاربة إلى إبرام عقد  
  على سبيل اإلتجار فيه على أن يكون الربح بينهما تبعا لما اتفقا عليه" المضارب"المال نقدا لألخر أي 

شريطة أن يكون نصيب كل منهما قدرا معلوما من الربح وفي حالة الخسارة يخسر صاحب المال ماله 
  .2تهوصاحب الجهد جهده ووق

  :3أنواع المضاربة 1 -2
  :المضاربة المطلقة -أ 
دون تعين العمل والمكان والزمان وصفة العمل ومن  نوالمقصود بها أن يدفع المال بغرض المضاربة م  

  .يعامله
  :المضاربة المقيدة -ب 
  .هي التي قيدت بعمل أو مكان أو زمان أو بائع أو مشتري  
  :المضاربة المؤقتة -ج 

ويمكن أن بة مؤقتة بدورة رأس المال دورة واحدة أي محددة بصفقة معينة وتنتهي بعدها هي مضار  
  .  تتكرر الصفقة مرة واحدة

  :المضاربة المستمرة  -د 
  .تميز بدوران رأس المال عدة مراتهي مضاربة غير محدودة بصفقة، وت 

  :المضاربة ثنائية األطراف  -ه 

                                                
 .المرجع السابق  1
اسات التمويل وأثرها على االقتصاديات سي "الملتقى الدولي حول، النظام المصرفي االربوى وأهميته في التنمية االقتصاديةالسعيد،  امرةخ  2

 .2006نوفمبر  22 - 21بسكرة دراسة حالة الجزائر والدول النامية ـ " والمؤسسات
  .117، 116: ، ص ص1996، دار النبأ، الجزائر، اإلسالمية فالمصارجمال لعمارة،   3
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أن يكون صاحب رأس المال  زوصاحب العمل، ويجو تكون بين طرفين فقط، صاحب رأس المال
  .أكثر من شخص غير أنه يعتبر طرفا واحدا

  ):ثالثية األطراف ( المضاربة جماعية األطراف  -و 
وتكون عندما يأخذ صاحب العمل المال من صاحب رأس المال، ويعطيه إلى صاحب عمل أخر، فيكون   

  . لعمل الثانيصاحب العمل األول صاحب مال بالنسبة لصاحب ا
ذا أخذ البنك أموال المال، والبنك صاحب العمل، فإ سالمي يمثل المودعون أصحابإلوفى البنك ا

  .المودعين وأعطاها لصاحب عمل أخر كان البنك صاحب مال بالنسبة لصاحب العمل الثاني
  :المضاربة كأسلوب لتمويل المؤسسات المصغرةأهمية  -2-2
تسمح بإيجاد تدفقات نقدية للمؤسسات المصغرة، إذا ما طبقت من قبل بنوك إن هذه الصيغة التمويلية   

إسالمية بشرط أن توضع لها شروط االستخدام األمثل واألحسن الذي يتصوره البنك، وللمؤسسة حق 
القبول أو رفض ذلك، ففي حالة القبول يتم االتفاق وفي حالة وقوع خسارة يتحملها صاحب رأس المال 

لم يثبت أن المؤسسة أخلت في شروط استخدام رأس المال، وال تحصل المؤسسة على شيء وهو البنك ما 
إطالقا مقابل جهدها وعملها والمتمثل في مجهودات المالكين والعمال، وهذا ما يجعل البنك حريصا على 

باح اختيار المؤسسة المضاربة وفق دراسات دقيقة مسبقة، ويجعل المؤسسة حريصة أيضا على تحقيق األر
لتنال عائدا مقابل ما بذل من مجهودات، وتحافظ على استمرارية أعمالها، ومن أجل ذلك يجب على البنك 
مساعدة أصحاب المؤسسات و إمدادهم ليس بالمال فقط بل حتى بالمجهودات  التنظيمية و اإلدارية 

  .1ومراقبة األعمال والمعلومات التي تساعد المؤسسة على القيام بوظائفها
أسلوب المضاربة يتيح فرصة كبيرة للمؤسسات المصغرة وهذا بتمويل عملياتها االستثمارية وفك  إن  

  .اختناقات التمويل التي تتعرض لها هذه المؤسسات وهذا في كافة القطاعات االقتصادية
  :التمويل بالمرابحة -3
ني مقابل هامش ربح يضاف المرابحة عقد بين طرفين يتضمن قيام أحدهما ببيع سلعة أو سلع لطرف الثا  

إلى الثمن الذي اشتراها به من السوق، و بعد استالم الطرف الثاني السلعة يمكن أن يسدد ما هو مستحق 
  .2عليه فورا أو على مدى فترة مالئمة من الزمن كما يجري االتفاق

  :أنواع المرابحة -3-1
  :3ويمكن لعملية بيع المرابحة أن تكتسي شكلين  
حيث يقوم البنك بشراء سلعة بدون طلب المشتري، ثم يقوم : ابحة دون طلب من المشتريبيع المر -أ 

ببيعها في حالة الطلب، فهو يقوم في هذه الحالة بعملية المتاجرة، ونظرا ألن هذه الصيغة ال تتالءم مع 
                                                

 .، مرجع سابقسطة في الجزائرآفاق تمويل و ترقية المؤسسات الصغيرة و المتو رابح خوني، حساني رقية،  1
 .84: ، صمرجع سابقيسري عبد الرحمان،   2
 .126:، ص2000، مكتبة الفالح للنشر والتوزيع، الكويت، اإلمارات العربية، إلسالمية\البنوك امحمد الوطيان،   3
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ثل في بيع طبيعة نشاط البنك فقد عمل الباحثون على إيجاد صيغة أخرى تتالءم وطبيعة نشاطه والتي تتم
  .المرابحة ألمر بالشراء

وهي طلب العميل من البنك بأن يشتري له سلعة معينة بمواصفات محددة،  :المرابحة ألمر بالشراء -ب 
وذلك على أساس وعد منه بشراء تلك السلعة أالزمة له مرابحة، وذلك بالنسبة أو الربح المتفق عليه، 

  .انياته وقدراته الماليةويدفع الثمن على دفعات أو أقساط تبعا إلمك
  :لمرابحة كأسلوب لتمويل المؤسسات المصغرةبا أهمية التمويل -3-2
يتم استخدام بيع المرابحة على نطاق واسع كأحد مصادر التمويل التي تقدمها البنوك اإلسالمية لعمالئها   

التي يمارسونها وهذا بهدف  لتلبية احتياجاتهم أو لشراء سلع أو تمويل العمليات التي تتطلبها أوجه النشاط
  .1تجنب التعامل بفائدة مع البنوك التقليدية ولتغلب على مشكلة عدم توافر السيولة النقدية لديهم

إن صيغة بيع المرابحة تتيح للمؤسسات المصغرة والصغيرة مرونة أكبر في التمويل فالسلعة «   
على طلب المؤسسة ويضعها تحت تصرفها  المطلوب تمويلها يتم شراؤها من طرف البنك من السوق بناء

مقابل اإلتفاق على هامش ربح يضاف على ثمن شراء ويتم تسديد حسب المدة المتفق عليها، كما أن هذه 
  .»2الصيغة تتيح للمؤسسة وفرات مالية تستخدمها في شؤون أخرى

الت وتجهيزات حيث تستطيع المؤسسات المصغرة بمقتضى هذه الصيغة الحصول على احتياجاتها من آ 
المختلفة والمواد األولية، حيث تهتم هذه الصيغة بتمويل شراء الوحدات اإلنتاجية، أو شراء المواد الخام 

 .3ومستلزمات التشغيل التي تستخدم في صناعة المنتجات النهائية

  :التمويل بواسطة بيع السلم و بيع األجل -4
  :بيع السلم -1
تعهد فيها البائع بتوريد بعض السلع المعينة في تاريخ مستقبلي مقابل مبلغ بيع السلم هو عملية بيع سلعة ي  

  .4محدد مقدما يدفع بالكامل في الحال، وهنا يتم دفع المبلغ نقدا ولكن يتم تأجيل توريد السلعة المشتراة
  :بيع األجل -2
يعتبر تسليم المثمن أي بيع السلعة بثمن مؤجل يزيد عن ثمنها نقدا، فهو « يعرف البيع األجل على أنه   

السلعة، وتأخير الثمن وهو بهذا عكس بيع السلم، حيث يسلم الثمن و تأخر السلعة، وهو بهذا يقوم على 

                                                
االقتصادية، غير منشورة،  مراه دولة في العلو، أطروحة دكتو2000- 1980الدور التنموي للبنوك اإلسالمية دراسة نظرية تطبيقية  ،جميل أحمد 1

 .2006-2005وعلوم التسيير، جامعة الجزائر،  كلية العلوم االقتصادية

  .، مرجع سابقآفاق تمويل و ترقية المؤسسات الصغيرة و المتوسطة في الجزائر رابح خوني، حساني رقية،  2
، الملتقى تنمية في الدول النامية مع التركيز على قطاع المؤسسات الصغيرة والمتوسطةدور التمويل اإلسالمي في تفعيل عملية المهدي ميلود،   3

 .2006أفريل  25- 24، بشار "المنظومة البنكية في ظل التحوالت القانونية واالقتصادية" الوطني الثاني حول 
  .42: ، صمرجع سابقحسين عبد المطلب األسرج،   4
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تمكين المشترى من حيازة السلعة و االنتفاع بها على أن يدفع قيمتها المتفق عليها على أقساط محددة على 
  »1.مدى فترة زمنية معينة
  :األجل في تمويل المؤسسات المصغرة دور بيع السلم والبيع

إن تطبيق عقد بيع السلم يتيح للمؤسسات المصغرة الحصول على سيولة نقدية فورية متمثلة في الثمن   
الذي تقبضه عند التعاقد مقابل التعهد بتسليم السلعة المتفق عليها بعد فترة من الزمن، حيث أن التمويل 

حتاجوا إلى منتجات هذه المؤسسات بدفع الثمن مقدما، يتم استخدامه النقدي من خالل المستهلكين الذين ي
  .من قبل المؤسسة المنتجة في شراء مستلزمات التشغيل

كذلك التمويل العيني التي تقدمه المؤسسات الكبيرة إلى المؤسسات المصغرة أو الصغيرة وذلك بتقديم 
ل صنع بعض أجزاء ما تنتجه المؤسسة الخامات النقدية إلى المؤسسات المصغرة أو الصغيرة من أج

  .2الكبيرة، حيث تقوم المؤسسة المصغرة بدور الصناعات المغذية للمؤسسات الكبيرة
أما البيع األجل فهو يتيح فرصة تمويلية للمؤسسات المصغرة كمشتري للمواد الخام أو السلع الوسيطة   

وازن مابين الشراء نقدا بالسعر الحاضر، أو التي تحتاجها في نشاطها اإلنتاجي، وعلى المؤسسة هنا أن ت
المؤسسة الشراء بسعر األجل فإنها تتحصل على تمويل قصير  تاألجل، فإذا تم واختار رالشراء بالسع

  األجل بشكل يتناسب مع مقدرتها التمويلية والتغيرات المتوقعة في أسعار السوق، فالسعر األجل في العقد 
ذ أنه محال اختيار وتراضي بين الطرفين البنك والمؤسسة، وليس قائما كما اإلسالمي ال يتضمن استغالال إ

هو الحال في العقد الوضعي على أساس الدين الذي يساوي السعر الحاضر مضاف إليه سعر الفائدة مجملة 
  .3على فترات السداد

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

                                                
 .154، 153: ، ص صمرجع سابق ،جميل أحمد  1

، الدورة التدريبية الدوليـة   صيغ التمويل اإلسالمية للمشروعات الصغيرة القائمة على أسلوب الدين التجارى واإلعاناتمحمد عبد الحليم عمر،   2
 .2003ماي  28 - 25، جامعة سطيف، "تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة وتطوير دورها في االقتصاديات المغاربية"حول 

  .، مرجع سابقآفاق تمويل و ترقية المؤسسات الصغيرة و المتوسطة في الجزائر ، حساني رقية،بح خونيرا  3
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  :خالصة الفصل
يل تعتبر حجر األساس للقيام بأي مشروع مما سبق ذكره في هذا الفصل استخلصنا أن عملية تمو  

كما استثماري، حيث يلعب التمويل دور أساسي في مختلف المراحل اإلنتاجية التي تمر بها المؤسسة، 

  .لتمويل العديد من معايير التصنيف التي يقسم بهاٍرأينا أن 

استخلصنا أن مصادر  المؤسسات المصغرة حيث مكذلك تعرضنا لمختلف المصادر التمويلية المتاحة أما  

ودة وهذا نظرا لشكل القانوني الذي يمكن أن تأخذه، إضافة إلى كل دتمويلها الخارجية المباشرة تكون مح

هذا تعرضنا إلى مختلف البدائل التمويلية المستحدثة لتمويل المؤسسات المصغرة، حيث تطرقنا إلى 

المصغرة وكذا التمويل عن طريق مؤسسات التمويل التأجيري والدور الذي يلعبه في تمويل المؤسسات 

تمويل رأسمال المخاطر، وفي األخير تعرضنا لمختلف الصيغ اإلسالمية المتاحة للمؤسسات المصغرة في 

  .  تمويل نشاطاتها المختلفة
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املستوى االقتصادي املتطور, والدور البالغ األمهية الذي تلعبه املؤسسات االقتصادية يف الدول  رغم
املتقدمة من جراء التطور العلمي والتكنولوجي الكبري الذي عرفه هذا القرن كان البد من استعمال 

واملايل, والذي طرق حديثة لتسيري هذه املؤسسات لضمان االستقرار بينها خاصة يف اجملال احملاسيب 
 يعترب من أهم املواضيع األساسية الراهنة هبدف حتسني األداء االقتصادي بصفة عامة.

يف سبيل حتقيق ويعود تطور أي مؤسسة وازدهارها مبدى جناح وفعالية سياستها االقتصادية املتبعة 
لطرق اليت كانت تعمل التنمية الشاملة وكان على املؤسسات االقتصادية اجلزائرية أن تغري األساليب وا

هبا لضمان بقائها واستمرارها ملواجهة احمليط اجلديد الذي يتميز ابالستقاللية والرتكيز على حتقيق 
 املردودية االقتصادية.

ومن أجل مواكبة اجلزائر لالقتصاد العاملي وانفتاحها على العامل ومن خالل انضمامها املرتقب 
نذ ختليها عن االقتصاد املوجه وتبنيها القتصاد السوق القيام للمنظمة العاملية للتجارة. حاولت وم

إبصالحات اقتصادية واليت مست عدة جوانب ومن بينها إصالح النظام احملاسيب إبعادة هيكلة 
 املخطط احملاسيب الوطين.

دولية, على النظام احملاسيب املايل اجلديد الذي يتوافق مع معايري احملاسبية ال االعتمادويف األخري مت 
إىل  االنضماموهذا سوف يعطيها مرونة للتعامل مع متطلبات الشراكة مع اإلحتاد األوريب ومشروع 

  املنضمة العاملية للتجارة.

ابعتبار احملاسبة نوع من أنواع أنظمة اإلعالم أبنه يلعب دورا اسرتاتيجيا يف املؤسسة اليت تشكل فضاء لنشاطات 
يف اآلليات احملاسبية يف تطوير املنظمات عموما واملؤسسة االقتصادية خصوصا قطاعية خمتلفة،وابلتايل وجب توظ

اال انه ويف السنوات األخرية عرف النظام احملاسيب املايل قفزة نوعية يف العامل حيث اختفت القواعد احملاسبية املالية 
لتحل حملها قواعد جديدة أخذت  القدمية،اليت أمهلت عناصر ترتبط مبردودية املؤسسة السيما الشفافية والفعالية

 بعني االعتبار جمموعة من العوامل اليت ارتبطت بتدوين املؤسسة االقتصادية اليت أصبحت تسري وفق قواعد عاملية.
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 اإلشكالية: 

الذي أصبح جزءا من  SCFويف هذا اإلطار كان لزاما على املؤسسة اجلزائرية االخنراط يف هذا النظام اجلديد اي 
 يوميات تسيريها.وعليه نطرح اإلشكالية التالية:

 ماهي مكانة احملاسبة يف املؤسسة اجلزائرية على ضوء النظام احملاسيب املايل؟

 الفرعية: األسئلة 

 ومن أجل اإلحاطة هبذه اإلشكالية من خمتلف اجلوانب نطرح التساؤالت التالية:

؟التطور احملاسيب ماهي أهم املراحل اليت مر هبا-1  

؟هي اجلهود املبذولة لذلك وحيد احملاسيب وماماذا نعين ابلت-2  

ما هي املشاكل والنقائص اليت يطرحها املخطط احملاسيب الوطين واليت تؤثر على إختاذ القرار السليم واليت -3
؟تستدعي استبداله كليا  

؟كيف يتم عرض القوائم املالية وفق النظام احملاسيب املايل-4  

؟ما هي أهم املستجدات اليت أتى هبا النظام احملاسيب املايل-5  

 الفرضيات: 

إن املخطط احملاسيب الوطين أصبح ال يستجيب ملتطلبات التوجه اجلديد حنو اقتصاد السوق..1  

.التوحيد احملاسيب حسب معايري احملاسبة الدولية يدعم شفافية ومالئمة املعلومات املالية.2  

احملاسيب املايل إىل املعايري احملاسبية الدولية وهو يسمح بتلبية احتياجات خمتلف مستعمليه من .يستند النظام 3
 املعلومات احملاسبية واملالية .

 دوافع اختيار املوضوع 

 ميكن تلخيص أهم مربرات اختيار هذا املوضوع يف النقاط التالية:
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وكذا الرغبة يف معرفة النظام احملاسيب املايلالية .ارتباط موضوع البحث بتخصص الباحث أال وهو احملاسبة وامل1  

معرفة مدى تطبيق النظام احملاسيب املايل يف املؤسسات االقتصادية اجلزائرية..2  

.حماولة فهم أهم التأثريات اليت قد تنجم عن هذا النظام.3  

 أمهية البحث 

مح هذا النظام , حبيث يسالذي تبنته اجلزائرتكمن أمهية هذا البحث يف إعطاء نظرة حول النظام احملاسيب املايل 
إىل متطلبات الدولة ومؤسساهتا, وكذلك تسهيل قراءة القوائم  ابالستجابةكما يسمح انسة  ابعطاء معلومات متج

 املالية من طرف مستخدمي املعلومة احملاسبية.

 أهداف البحث 

إىل النظام احملاسيب املايل. إبراز أهم النقائص املتعلقة ابملخطط احملاسيب الوطين واالنتقال-  

معرفة كيفية االنتقال من املخطط احملاسيب الوطين والنظام احملاسيب املايل.-  

التعرف على القوائم املالية اليت جاء هبا النظام احملاسيب املايل.-  

 منهج الدراسة: 

 مع ومتاشيا الفرضيات، صحة واختبار البحث، إشكالية على واإلجابة املوضوع جوانب مبختلف اإلحاطة قصد
 اإلطار بعرض يتعلق فيما الوصفي األسلوب على االعتماد مت واملالية االقتصادية الدراسات يف املعتمدة املناهج
 مت كما اجلزائري، احملاسيب الواقع حىت و الدويل احملاسيب احمليط إىل التعرض كذا و للمحاسبة املفاهيمي و النظري
 احملاسيب النظام حتليل و دراسة إىل ابإلضافة املالية، املعلومة عرض و إعداد خيص فيما التحليلي األسلوب اعتماد
 تطبيق النظام احملاسيب املايل. حول تطبيقية حالة بدراسة يتعلق فيما احلالة بدراسة قمنا ذلك إىل إضافة املايل،
 :صعوابت الدراسة 

 اليت من بينها:جهت بعض املشاكل خالل القيام ابلدراسة حول املوضوع وا
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عدم اجياد املعلومات الكافية والالزمة للباحث نظرا لعدم توفر املراجع الكافية وخاصة يف ما خيص اجمليط احملاسيب -
والتباين الدويل والنظام احملاسيب نظرا للمدة القصرية اليت هو فيها تطبيقه أما يف ما خيص الرتبص فنظرا الدويل 

 وخاصة يف هذا اجملال مل تعطى يل املعلومات الكافية خبصوص هذا املوضوع.للسرية القائمة يف املؤسسات 
 :الدراسات السابقة 

 : يلي فيما تتمثل البحث هذا موضوع حول السابقة الدراسات فإن الطالب علم حدود يف

 ابلتطبيق الدولية التوحيد أعمال ظل يف اجلزائرية للمؤسسات احملاسيب النظام إصالح أمهية :بلغيث بن مداين -
 اجلزائر جبامعة التسيري وعلوم االقتصادية العلوم بكلية مقدمة دكتوراه أطروحة عن عبارة البحث  اجلزائر حالة على
 احملاسبيني والتوافق التوحيد أعمال ظل يف احملاسيب النظام إصالح مدى حول اشكاليتها تدور ،2004سنة

 ميدان يف اجلزائرية التجربة بدراسة مرورا للجزائر اجلديد االقتصادي الواقع ملالئمة بتفعيله الكفيلة والسبل الدوليني،
 أمرا ابت للمؤسسات احملاسيب النظام إصالح أن إىل الدراسة وخلصت احملاسبية، املعايري وإعداد احملاسيب التوحيد

 .اجلزائر التيتعرفها العميقة والتحوالت املستجدات لكافة احملاسبية املمارسة مسايرة لضمان ضروراي
 دكتوراه أطروحة عن عبارة البحث املدقق مهنة على وأثره املالية اإلبالغ معايري حنو اجلديد التوجه :صالح حواس-
 اإلبالغ ومعايري الدولية احملاسبة معايري إىل فيها الباحث تطرق ، 2008 لسنة اجلزائر جبامعة االقتصادية العلوم يف

 القوائم بني مقارنة بعملية قام احلساابت،كما تدقيق مهنة على املعايري هذه أتثري وبني املالية، التقارير إلعداد املايل
 التنوع مشكلة أبعاد حتديد إىل الدراسة هذه دفهتو  الوطين، احملاسيب واملخطط املايل احملاسيب النظام حسب املالية

 توفرها اليت املعلومات على اهتانعكاسا وتقييم حتليل مث ومن الدويل املستوى على املتبعة احملاسبية املمارسات يف
 هلذه مباشر أتثري هناك أن إىل الدراسة هذه وخلصت العاملية، املال أسواق يف للمتعاملني املنشورة احملاسبية البياانت
 تدعيم أجل من ميدانية بدراسة القيام ابإلمكان كان رأينا وحسب ولكن احلساابت، تدقيق مهنة على املعايري
 .البحث فرضيات وإثبات

 البحث: خطة 
من أجل اإلجابة على اإلشكالية املطروحة وهبدف االملام مبختلف جوانب البحث والتحليل اتبعت املنهج الوصفي 

 ابعتباره األنسب هلذا املوضوع.

 ولإلجابة على التساؤالت املطروحة قمت بتقسيم املذكرة إىل التقسيم التايل:



 المقدمة العامة                                                                                         
 

 
 ه

والتباين الدويل يف املمارسات احملاسبية ابإلضافة  تضمن الفصل األول التطور التارخيي للمحاسبة وإطارها النظري 
 إىل التوحيد احملاسيب.

إىل واقع تطبيق النظام احملاسيب املايل يف املؤسسات االقتصادية اجلزائريةأما يف الفصل الثاين  من خالل  فقد تطرقت ّ
ويف وحتليل عناصر البيئة اجلزائرية يف ظل تطبيق النظام احملاسيب املايل دراسة االنتقال إىل النظام احملاسيب املايل 

 األخري تطرقنا إىل القوائم املالية اخلاصة ابلنظام احملاسيب املايل.

.طاحن مستغامن أما يف الفصل الثالث فتضمن الدراسة امليدانية من خالل دراسة حالة مؤسسة م  

 



 

 

مالحقلا  



 

 

 قائمة الجداول        



 

 
 صفوة وأسلم وأصلى وآالئه نهمبن املعرتف شكر وأشكره ،نعمائه جزیل على هللا أمحد
 :بعد أما وأولیائه بهوصح لهآ وعلى ئهأنبیا

 من یسعين ال للجمیل، وتقدیرا ابلفضل منا واعرتافا "هللا یشكر مل الناس، یشكر مل من"
 :إىل وامتناين شكري جبزیل جأتو  أن إال املذكرة ههذ إعداد ساعدين يف

ان  ابلقاسم الذي أكن له فائق الشكر والتقدیر ادعوا من هللا املؤطر دواح أستاذي-
 یطیل عمره.

 ذهھ على اإلشراف هلاقبو  على مقیدش فاطمة الزهراء ةاألستاذ ،يتومشرف يتأستاذ -
 ذاھ إلجناز ودعم وتشجیع، إرشاد ویهات وتوج دجهو  وقت من يل تهمنح وملا املذكرة
 العمل

 وتفضلوا تكرموا الذین املناقشة جلنة أعضاء إىل ابلشكر أتقدم أن یفوتين ال كما -
 أخطاء من بدا ما وتصویب وتقومی، وتقییم تهمناقش عناء وحتملوا البحث ذاھ بقراءة

 فوات؛ھو
 هذا العمل. ابلكثري من أجل إهناء نسیان عما املكتبة الذین ساعدوين دون-
 طریق لنامهدوا  والذین احلیاة، يف رسالة أقدس محلوا الذین األفاضل أساتذيت إىل -

 ؛ املرحلة ذهھ إىل والوصول املذكرة ذهھ إلمتام علي فضلهلم  كان و واملعرفة العلم
 دريب، يف التفاؤل وزرعوا يل عوان كانوا الذین زمالئي كل إىل وامتناين األكید عرفاين -

 كل  مىن لهمف املذكرة ههذ إمتام على الدائم صهموحر  املتواصلة هتمتشجیعا نسیان دون
 الشكر؛

وكل املوظفني هلم  ة هبا_دون أن أنسى مؤسسة الرتبص اليت مل تبخل يل ابملعلومات اخلاص
 نفافائق الشكر والعر 

 شروط إىل ویستجیب ؤالء،ه كل تطلعات إىل العمل ذاھ یرقى أن فأملي
 ته بدای يف هلا رمست اليت الغایة إىل ویصل العلمي، البحث

 .العاملنيرب  هلل احلمد أن دعواان وآخر                                          
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