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  المقدمة العامة 
 ال داية ففي ،نشأهتا منذ تاتطور  عدة احملاس ة عرفت اليت  اس ةباحمل واسعا اهتماما اسأخرية العقوت شهدت

 ع ارة احملاس ة أص حت حاليا لكن املايل، املركز صاا  حتديد أجل من للمؤسسة املالية ال يانات بتس يل هتتم كانت
 مث عليها، أثرت اليت واسأحداث والظروف للمؤسسة االقتصاتية العمليات عن بيانات مجع توره للمعلومات نظام عن

 وظيفة : متكاملتني أساسيتني بوظيفتني احملاس ة عن يعرب أص ح لذا املالية، القوائم وعرض إعدات أجل من معاجلتها
 وهو للمحاس ة الرئيسي اهلدف حتقيق بغرض القياس عملية نتائج عن اإلفصاح يتم حيث، اإلفصاح ووظيفة القياس
 امل اتئ اختالف بس ب آخر إىل بلد من احملاس ية اسأنظمة اختالف لكن املالية، القوائم مستخدمي احتياجات تل ية

 املالية القوائم جيعل مما تولة، كل ا  احمللية لألهداف لالست ابة مكيفة فهي تط يقها قر وط عليها تقوم اليت احملاس ية
 املالية املعلومة استغالل ة وءاقر  عملية املالية القوائم مستخدمي على يّصعب اسأمر وهذا العامل تول عرب مت انسة غري

 .فيها احملتواة

 طرف من عليها متفق حماس ية ومعايري وقواعد أسس لوضع وحماوالت جهوت عدة برزت املسعى هذا وا  
 خالل من العوائق لةاإلز  وذلك املالية، القوائم ا  املعلومات عرض وكيفية واإلفصاح القياس عملية ختص املمارسني
 اجلهوت هذه أمثرت وقد عاملي، حماسيب توافق إىل الوصول بغية املختلفة احملاس ية اسأنظمة بني املوجوتة الف وة تقليل
 للمعلومات، الدويل املستوى على راالقر  متخذي احتياجات تل ية قصد وذلك الدولية، احملاس ية املعايري بصدور

 .العاملية اسأسواق على السيطرة حتاول اليت اجلنسيات املتعدتة الشركات وباخلصوص

 اليت االقتصاتية تاالتغري  مواك ة أجل من احملاسيب نظامها تطوير على عملت ئرااجلز  عملت السياق هذا وا  
 اليت كيةا االشت  التوجهات تصميمه عند روعيت الذي الوطين احملاسيب املخطط أظهر حيث الدولية، الساحة تشهدها
 هبدف باشرهتا اصالحات من مييزها وما هنةاالر  املرحلة ملتطل ات االست ابة ا  قصوره االستقالل، بعد ئرااجلز  ت نتها

 جديد مايل حماسيب نظام عنه نتج وتطوير تغيري موضوا ئريااجلز  احملاسيب النظام جعلت السوق، اقتصات إىل االنتقال
 .10/10/0101بدأ تط يقه منذ 

  سةاالدر  إشكالية .0

 :التايل التساؤل ا  واملتمثلة ستهااتر  إىل نسعى اليت اإلشكالية معامل تظهر اسأساس هذا وعلى

 ؟يضمن مصداقيتها و شفافيتها  المالي المحاسبي النظام وفق المالية القوائم عناصر عن واإلفصاح القياس هل
 

 



  المقدمة العامة 
 

 ب 
 

 
 : التالية الفرعية التساؤالت الرئيسي التساؤل ذاه من ويتفرا

 املمارسة و ئريةااجلز  االقتصاتية تاالتطور  مع ليتوافق ئرااجلز  ا  احملاسيب اإلصالح وتواعي تامربر  هي ما 
 ؟ الدولية احملاس ية

   ها ؟كيف يتم اعداتها ؟ ومن هم مستخدمو ما هي القوائم املالية ؟ و 
 ؟ املايل احملاسيب النظام وفق املالية القوائم ا  اإلفصاح يتم وكيف ؟ متطل اته هي وما باإلفصاح املقصوت ما 
 النظام هبا جاء اليت القياس طرق هي وما ؟ املالية القوائم إعدات ا  أمهيته وما احملاسيب القياس مفهوم ما 

 املايل؟ احملاسيب
 جمّمع ا  املايل احملاسيب النظام هبا جاء اليت املالية القوائم ا  واإلفصاح القياس متطل ات تط يق واقع هو ما 

 ؟ - املؤسسة اسأم -   صيدال

  سةاالدر  فرضيات .2
 : التالية الفرضيات وضع يكمن لفإشكالية أولية وكإجابة

 اليت  اهلامة االقتصاتية التحوالت  ةينت كانت واليت حماس ية، بإصالحات القيام إىل امؤخر  ئرااجلز  عمدت 
 وخارجية؛ تاخلية ضغوط فرضتها

  ّحتتوي  مالية قوائم إعطاء شأنه من املايل احملاسيب النظام به جاء ما حسب املالية القوائم ا  اإلفصاح إن 
 مستعمليها؛ ملختلف ومالئمة للمقارنة قابلة موثوقية ذات معلومات على

 النظام جاء هلذا امجقيقية، قيمتها املالية القوائم عناصر إعطاء ا  اسأساسية العملية احملاسيب القياس يعترب 
 الواقع؛ من قري ة العناصر هذه قيمة جتعل أن شأهنا من واليت بدائل بعدة املايل احملاسيب

  ّوفق واإلفصاح القياس متطل ات لكل وفق املالية لقوائمه - املؤسسة اسأم – صيدال جمّمع إعدات إن  
 بشكل تار قراال باختاذ تسمح للمقارنة قابلة مصداقية ذات معلومات تقدمي من متّكن املايل احملاسيب النظام
 .سليم

  الموضوع اختيار تار مبر  .3

   :أمهها من املوضوا هذا ا  ال حث إىل تفعتين أس اب عدة هناك

 ؛مستق ال ال حث موضوا من االستفاتة ا  الشخصية الرغ ة   
 ؛حاليا واملهنية االقتصاتية الساحة على املطروحة املواضيع أهم من واحد الدراسة موضوا إن 
 مستق ال املوضوا هذا ا  بال حث املهتمني وحىت الطل ة أمام الاجمل فتح . 
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 أهمية الدراسة  .4
 احملاسيب النظام وتط يق احملاس ة جمال ا  ئرااجلز  هبا قامت اليت اإلصالحات خالل من ة الدراسةأمهي ستمدت
 .10/10/0101 من اءاابتد املايل

 واضحة صورة أعطاء ا  احملاسيب واإلفصاح للقياس الفعال الدور ا  عام بشكل مهيةهذه اسأ تكمنكما 
 املؤسسات تطور على إجيايب بشكل بدورها تنعكس حيث أكثر، مصداقية وإعطاء املالية القوائم من للمستفيدين

 .املايل احملاسيب النظام خمرجات ا  الشفافية مستوى وزياتة اجلزائرية

 الدراسة  أهداف .3
 هتدف كذلك ،املت ناة الفرضيات اخت ار و الرئيسي التساؤل على اإلجابة إىل سةاالدر  هذه خالل من نسعى

 : اىل سةاالدر  هذه

 املايل؛ احملاسيب النظام اعتمات خالل من ئريةااجلز  احملاس ية ال يئة تواجهها اليت والصعوبات اآلثار حتديد 
 معرفة القوائم املالية الواجب اإلفصاح عنها حسب املعايري احملاس ية الدولية؛ 
  الذي القياس بدائل هي وما املايل احملاسيب النظام حسب املالية القوائم لعناصر احملاسيب القياس تور زاإبر 

 النظام؛ هذا هبا جاء
  يوفرها؛ اليت واملعلومات املؤسسة ا  اإلفصاح أمهية زاإبر  
 املايل احملاسيب النظام هبا جاء اليت واإلفصاح القياس ملتطل ات ئريةااجلز  االقتصاتية املؤسسة تط يق مدى. 

 حدود الدراسة  .2

 : يلي فيما سةاالدر  حدوت تتمثل

 الموضوعية الحدود  
 احملاسيب النظام ت ين ا  املالية القوائم عناصر عن احملاسيب اإلفصاح و القياس متطل ات بتوضيح سةاالدر  هتتم

 .والشفافية املصداقية املالية املعلومات إعطاء ا  العمليتني تنياه أمهية إىل باإلضافة املايل،

 المكانية الحدود  
 . -فرا وهران  – صيدال جممع مستوى على سةاالدر  تكون سوف

 نيةالزم الحدود  
 .0102 / 0102 لسنتنيل املالية القوائم عناصر سةاتر  ا  الزمنية امجدوت تتمثل
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  الدراسة منهج .5

 زاإبر  قصد التحليلي الوصفي اسأسلوب انتهاج يتم سوف املطروحة، اسأسئلة عن اإلجابة عناصر بلورة أجل من
 النظام تط يق فيظل اإلفصاح ومتطل ات القياس طرق سةاوتر  التعاريف خالل من بال حث أمهية هلا اليت العناصر كل

 .املايل احملاسيب

 –صيدال مع جمل املالية القوائم باستغالل وذلك ،حالة سةار ت منهج استعمال فسيتم التط يقي اجلانب ا  أّما  
 .املايل احملاسيب النظام وفق عنها اإلفصاح وكيفية القوائم هذه عناصر قياس طرق سةار ت و –فرا وهران 

 الدراسات السابقة  .4

 : التالية ساتاالدر  ا  واملتمثلة باملوضوا عالقة هلا اليت ساتاالدر  على االطالا مت الطالب مطالعة حدوت ا 

  الدولية المحاسبية المعايير وفق المالية القوائم بنود قياس  "محمد قوادري سةاتر  IAS/ IFRS" 
 .0101ال ليدة جامعة وتدقيق، حماس ة ختصص الت ارية، العلوم ا  ماجستري مذكرة

 مصداقية ذات مالية قوائم إعطاء ا  احملاسيب القياس يؤتيه الذي الدور حول سةاالدر  هذه إشكالية متحورت 
 إىل باإلضافة به، املتعلقة اسأساسية واجلوانب احملاسيب للقياس املفاهيمي االطار إىل الطالب تطرق حيث واقية، وأكثر
 احملاس ية املعايري وفق املالية القوائم بنوت قياس إىل الطالب تطرق مث الدولية، احملاس ية املعايري وفق املالية القوائم عرض
 اسأخري وا  الالحق، القياس وطرق اسأويل والقياس فااالعت   كيفية علىمركزا  IAS/IFRS املايل االبالغ و الدولية
 واإلبالغ الدولية احملاس ية املعايري وبني بينه مقارنة ءار اج و SCF  املايل احملاسيب النظام حالة سةابدر  الطالب قام
  .املايل

 المحاسبة لمعايير وفقا اإلقتصادية المؤسسة في المحاسبي القياس  "القادر عبد قادري سةار ت 
 .2009املدية، جامعة حماس ة، و مالية ختصص التسيري علوم ا  ماجستري مذكرة ،"الدولية

 ظل ا  االقتصاتية للمؤسسة املالية القوائم عناصر قياس ءاتااجر  و أسس حول سةاالدر  هذه إشكالية متحور
 ومستحدثاهتا االقتصاتية املؤسسة ا  احملاس ة إىل سةاالدر  هذه ا  الطالب تطرق حيث الدولية، احملاس ية املعايري
 وفق املالية القوائم إلعدات العام االطار إىل تطرق مث باحملاس ة، املتعلقة اسأساسية واجلوانب املفاهيم خالل من الدولية
 مع الدولية احملاس ية للمعايري وفقا احملاسيب القياس ءاتاإجر  إىل بالتطرق سةاالدر  أختتمت و الدولية، احملاس ية املعايري
 .املايل احملاسيب النظام ا  ورت ما مع ءاتاواإلجر  اسأسس تلك مبقارنة القيام
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 المحاسبية المعايير وفق الجزائرية المؤسسات في المالية القوائم تكييف "  الكريم عبد شناي تراسة 
 .0112  ،باتنة جامعة ،املاجيست مذكرة ،"الدولية

 وهل 1975 منذ اجلزائري احملاسيب النظام ا  املالية القوائم صالحية مدى تراسة رسالته ا  الطالب عاجل
 .الكربى اجلنوب مطاحن على تراسته وأسقط الدولية، املعايري وفق تكييفها الضروري من أص ح

  مذكرة ،"الدولية المحاسبية المعايير ظل في المؤسسات في اإلفصاح "،محمد سفير ال احث سةاتر 
 2009 املدية، جامعة ،وحماس ة مالية ختصص التسيري، علوم ا  ماجستري

 للمؤسسات املالية القوائم ا  املالية املعلومات عن اإلفصاح إيفاء مدى إىل سةراالد هذه صاحب تطرق
 تطور إىل التعرض خالل من وذلك املستخدمني، خمتلف احتياجات و الدولية احملاس ة معايري ملتطل ات اإلقتصاتية
 اإلفصاح خالل من املعلومات بنظام احملاس ة عالقة إىل باإلضافة احملاس ة تطور ظل ا  املالية املعلومات عن اإلفصاح

 اسأجنلوسكسونية احملاس ة تنظيم خالل من الدويل احملاسيب احمليط ط يعة إىل الطالب تطرق مث املالية، القوائم ا 
 املهنية املنظمات و الدول طرف من امل ذولة اجلهوت وكذا التوجهني، هذين بني اإلفصاح ت اين ومدى نكفونيةاوالفر 

 الدويل اإلفصاح متطل ات مع بالتكيف ئريااجلز  اخليار إىل الطالب تطرق اسأخري وا  الدويل، احملاسيب  التوافق لتحقيق
 IAS/ IFRS. الدولية امجاس ة املعايريبت ين  وذلك احملاس ة جملس قام اليت اإلصالحات خالل من وهذا

 احملاسيب النظام وفق االفصاح و القياس سةاتر  إىل م اشرة التطرق هو السابقة ساتاالدر  عن ستنااتر  مييز ما
 -فرا وهران  – صيدال جممع حالة سةاتر  خالل من املتطل ات ذهه تط يق واقع سةابدر  قيامنا وكذلك ،املايل

  دراسةلل المنهجي التقسيم .4

 تقسيم متّ  رجوةامل دافهاسأ قيقحتو  الفرضيات، واخت ار أسئلتها على واإلجابة اإلشكالية معاجلة أجل من
 :  فصول ثالثة إىل ال حث

 .المالي المحاسبي النظام وفق المالية القوائم:  األول الفصل
 من املايل احملاسيب النظام ضاباستعر  ذلك و اإلطار العام للنظام احملاسيب املايل، إىل التطرق خالله من حاولنا

 النظام وفق املالية القوائم عرض وكذا هيكلته، إىل باإلضافة تهاز يومم أهدافه هي وما تط يقه وجمال مفهومه خالل
  .مالية قائمة كل تاومميز  أهداف ذكر مع القوائم هلذه اسأساسية املفاهيم خالل من املايل احملاسيب
 .المالي المحاسبي النظاماإلفصاح عن القوائم المالية و قياس عناصرها في ظل  : الثاني الفصل

 اإلفصاح إىل التطرق من خالل املايل احملاسيب النظام ظل ا  لفإفصاح العام اإلطار الفصل هذا ويتضمن
، إضافة إىل اإلفصاح عملية على تؤثر اليت احملدتات إىل باإلضافة له اسأساسية واملقومات ماهيته خالل من احملاسيب
 ويتضمن القياس، عملية متس اليت املشاكل إىل باإلضافة احملاسيب القياس بعملية املتعلقة اسأساسية واجلوانب املفاهيم
 .املايل احملاسيب النظام به جاء ما حسب املالية القوائم عناصر قياس أيضا الفصل هذا
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  -فرع وهران   - صيدال مجمع حالة سةادر  : الثالث الفصل
 خالل من وذلك الرئيسية اإلشكالية على واإلجابة النظري اجلانب ا  جاء ملا تط يقيا عمليا الفصل هذا يعترب

 ملؤسسة املايل احملاسيب للنظام وفقا املالية للقوائم لعناصر احملاسيب االفصاح و القياس ءاتااجر  و سأسس التطرق
 .) - املؤسسة اسأم -  صيدال جممع(  إقتصاتية

 على تشتمل واليت الدراسة، حصيلة تعترب واليت عامة ةتمبخا حبثنا وينتهي ،عامة مقدمة الفصول ذهه تس ق
 احات،ختاماواقت  توصيات ميوتقد إليها توصلامل النتائج مهأ إبراز مع طروحةامل والفرضيات التساؤالت عن اإلجابة
 .ستق لامل ا  جديدة سأحباث أوىل كخطوة تكون آفاق بطرح
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 تمهيد 

 اسأمر ،من بيئة سأخرى وتط يقا مبحتواها ختتلف احملاس ة أن االقتصاتية لألنشطة املتنامي الدويل ال عد أظهر لقد
 ط يعة اختالف مع متاشيا االقتصاتية املؤسسات ملختلف املالية القوائم بني مقارنة إجراء صعوبة إىل أتى الذي

 اختالف أثر من للحد ترمي اليت احملاوالت من العديد بروز إىل أتىّ  مما آخر، إىل بلد من املط قة احملاس ية اسأنظمة
 الدولية املالية اسأسواق بني االرت اطات وتشابك تعدت ظل ا  خاصة العاملية املالية اسأنشطة على اسأنظمة تلك

 .تتضمنها اليت احملاس ية واملعلومات املالية للقوائم موحد عاملي وفهم قراءة لضمان الت ارية واسأنشطة

 كاسأمم الدوليني احملاس يني والتوافق التوحيد مبوضوا تمهت الدولية واهليئات املنظمات من الكثري جعل ما وهو
 احملاوالت من العديد االهتمام هذا عن نتج حيث اسأورويب، واالحتات االقتصاتية والتنمية التعاون منظمة املتحدة،
 .الدولية احملاس ية املعايري ت ين هي واحدة نتي ة ا  مجيعها وانصهرت خلصت واليت الرائدة

 هذه عن مبنأى تكن مل اجلزائر أن وباعت ار  ،العامل تول من العديد ا  هلا مكانا املعايري هذه أخذت
 الرأمسايل االقتصات ت نيها منذ اسأجن ية االستثمارات وجذب العاملي االقتصات مواك ة إىل تسعىخاصة وأهنا  ،التطورات

 حيث .اإلصالحات من بالعديد بالقيام الدولية ال يئة مع تتفاعل أن عليها توجب مما املاضي، القرن مثانيات ايةهن ا 
 الذي الوطين احملاسيب املخطط بتغيري احملاسيب النظام إصالح بينها من اجلوانب، من العديد اإلصالحات هذه مست
 املايل حماسيب النظام حمله وإحالل الوطنية، احملاس ة حاجيات ولتل ية املخطط املوجه االقتصات معايري حسب وضع

 توفري بغرض وذلك ،2010جانفي 01 من ابتداء تط يقه ا  شرا والذي الدولية، احملاس ية املعايري من املستوحى
 من متكنهم لكي اجلزائر وخارج تاخل من واملقرضني املستثمرين املؤسسة، ا  املالك من كل لصاحل مالية قوائم

 .للمؤسسة املالية الوضعية على واضحة وصورة تقيقة ومالية حماس ية معلومات على امجصول
 : سوف نتطرق ا  هذا الفصل إىل ما يلي دت هذا الص و ا 

 اإلطار العام للنظام احملاسيب املايل 

 عرض القوائم املالية.  
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 اإلطار العام للنظام المحاسبي المالي  :المبحث األول 
 من مستلهما كان والذي 1957 سنة الصاتر الفرنسي العام احملاسيب املخطط االستقالل غداة اجلزائر ورثت

 بعد اجلزائر اختارته الذي االشتاكي االقتصاتي النظام على بناء و .الرأمسالية االقتصاتية امجياة وتوجهات روح
 أهداف يساير مل الذي الفرنسي االستعمار عن املتوارث احملاسيب النظام هيكلة إعاتة ا  التفكري أوجب، االستقالل
         وطنيا حماس يا خمططا اجلزائرية الدولة وضعت أين،29/12/0291ا  فعال مت ما وهو الدولة، اقتصات وطموح

( PCN). 
 الوطين اجمللس قام ،ئرااجلز  ا  احملاسيب اإلصالح عملية إطار ا و  السوق اقتصات حنو اجلزائر توجه مع ولكن
 هبدف الدولية المحاسبية المعايير مع يتوافق مايل حماسيب نظام بإصدار ئرااجلز  ا  احملاس ة وتنظيم توحيد للمحاس ة
 جتاوز أخرى جهة ومن جهة، من الدولية احملاس ية باملعايري والعمل الدويل احملاسيب التوحيد عملية ومسايرة مواك ة
 ولقد اجلديدة، اإلقتصاتية تاالتطور  يساير ال أص ح الذي PCN الوطني المحاسبي المخطط وقصور نقائص
 .2010 جانفي من المالي المحاسبي النظام املتضمن 00/ 19  اسأمر تط يق ا  ئرااجلز  شرعت

   : التالية النقاط إىل امل حث هذا سياق ا  سنتطرق س ق ومما

 سوف نتطرق أوال للمعايري احملاس ية الدولية، وثانيا املخطط احملاسيب املايل و )  املايل احملاسيب النظام ماهية
 ؛( ثالثا النظام احملاسيب املايل 

 املايل؛ احملاسيب النظام تاومميز  أهداف 
 املايل احملاسيب النظام هيكل.  

 ماهية النظام المحاسبي المالي : المطلب األول 
 وجمال املايل احملاسيب النظام تعريفاملعايري احملاس ية الدولية مث إىل  إىل التطرق املطلب هذا خالل من سيتم      
 .النظام هذا تصميم حلامر  إىل سنتطرق اسأخري وا  ت نيه، إىل ئراباجلز  أتت اليت الدوافع وكذا ،تط يقه

 عايير المحاسبية الدوليةماهية الم :الفرع األول 
 تعريف المعايير المحاسبية  .0

 وتشمل املالية، القوائم إعدات عند اسأعمال مؤسسات طرف من اعتماتها يتم قواعد هي احملاس ية املعايري
 وباسأخص عام، بشكل الدولية احملاس ةهتم  موضوعات بعدة تتعلق اليت الالزمة التوجيهات و الوصفية والقواعد املعايري
 تعترب احملاس ية املعايري تشمل اليت و عليها االتفاق يتم اليت القواعد هذه اإلفصاح، و والعرض والتقييم، القياس
 و النقدية، والتدفقات املالية القوائم على تؤثر اليت اسأحداث و العمليات قياس ا  الت انس لتحقيق أساسي كمرشد
 .1 منها املستفيدة اسأطراف إىل املعلومات تلك إيصال

                                                           
 713 ص ،  2004مصر، اإلسكندریة ، الجامعیة ، الدار - الجنسيات المتعددة الشركات - الدولية المحاسبة لطفي، أحمد السید أمین -1 
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 خصائص المعايير المحاسبية  .2

 :1  أمهها اخلصائص من مب موعة احملاس ية املعايري تتميز

 اليت الدولية احملاس ية املعايري هيئة عرفتها اليت اسأخرية اإلصالحات بعد خاصة اإلمجاا، حتقيق على اقدرهت 
 ؛الوطنية اهليئات نظر وجهة إمهال تون االستشارة، جمال توسيع عنها نتج

 اليت املواضيع حيال الوطنية، احملاس ية املمارسة مييز الذي الت اين بني التوفيق خالل من اكتس تها اليت اقوهت 
 ؛اجلوتة من عالية نوعية أكس ها ما وهو للمعايري، جماال تكون

 به، تسمح ما ليس املعايري مييز ما أهم أن إذ مستعمليها، خمتلف ترضي حلول من تقدمه ملا نتي ة مرونتها 
 ؛متنعه ما بل

 التنظيم أو القانون صفة هلا ليستهنا سأ إج ارية غري. 

 المخطط المحاسبي الوطني  :الفرع الثاني 

 لمحة تاريخية عن المخطط المحاسبي الوطني .0
 أين، 0292 سنة إىل اجلزائر ا  به العمل ساريا كان الذي العام احملاسيب املخطط تكييف حماوالت أوىل تعوت

 بعدها تقوم ستة أشهرا أقصاه سأجل احملاولة ذههب تيسمرب شهر ا  باالنطالق املالية وزارة السياسية السلطات كلفت
 الفقرة 1970 لسنة املالية قانون ا  ما ورت حسب 21/19/0291 ا  أي عملها، حصيلة بتقدمي اسأخرية هذه
02.  

 إنشاء اجمللس  0290، فقد مت ا  هناية سنة (أشهر  19) هبذا العمل  للقيام كافية غري الفتة هذه لكون و
 املهمة هذه وأسندت وطين حماسيب مبخطط العام احملاسيب املخطط إحالل مهمة له أوكلت الذي للمحاس ة اسأعلى
 من واملتكون هلا املكون الطاقم ضعف هو فعاليتها، من وأنقص الل نة هذه عمل ط ع ما أن إال التوحيد جلنة إىل

 واملالية االقتصات  ا  خمتصني إشراك تون احملاس ة جمال ا  املختصني ؤالءهب واالكتفاء أربعة، وعدتهم وخمتصني خرباء
 الفرنسي للمحاس ة الوطين لساجمل من أجانب خبرباء االستعانة مت ذلك من العكس على إذ املياتين، هذه ا  وال احثني
 .2ه ل الت الوطين احملاسيب للمخطط العريضة اخلطوط إرساء ا  ساهم تشيكوسلوفاكي خ ري إىل باإلضافة

 تقييم المخطط المحاسبي الوطني  .2

 تط يقه فتة خالل له وجهت اليت العيوب و املزايا بعض عرض خالل من وطينلا احملاسيب املخطط تقييم ميكن
 .اجلزائرية باملؤسسات

 
                                                           

 1
 شھادة نیل متطلبات ضمن مقدمة مذكرة .الدولية المحاسبية المعایير وفق الجزائریة المؤسسات في المالية القوائم تكييف ، شناي الكریم عبد -

   10، ص  9002باتنة،  لخضر الحاج جامعة التسییر ، علوم في الماجیستر

 
2

شھادة  نیل متطلبات ضمن تدخل مذكرة .الجزائر في الدولية المحاسبية المعایير تطبيق حتمية ظل في الخارجية المراجعة تقاریر مناعي ، حكیمة -

 169،ص  9002  باتنة ، لخضر الحاج جامعة المحاسبة ، الماجستیر في
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  الوطني المحاسبي المخطط مزايا .0.2
 : 1يلي ما الوطنية للمؤسسات امجسن السري على تعمل واليت الوطين احملاسيب املخططهبا  اتسم اليت املزايا من

 يكن مل والذي ،1975سنة إىل مط قا كان الذي الفرنسي العام احملاسيب املخطط ثغرات على قضى 
 ؛الفتة تلك أثناء لل الت واالقتصاتي السياسي والتوجه يتماشى

 ؛وتقيقة مت انسة فامجسابات ،العام احملاسيب باملخطط باملقارنة للحسابات جيد جديد بتصنيف أتى 
 ؛املعروفة الشاملة الوثائق تكمل امللحقة الوثائق من بعدت أتى 
 معتربة أمهية ذات جزئية بنتائج النتائج حسابات جدول أتى. 

 عيوب المخطط المحاسبي الوطني  .2.2
 عديدة مشاكل مواجهة إىل أتت اليت والعيوب النقائص بعض الوطين احملاسيب املخطط مستعملي اكتشف لقد

 : متنوعة و
  النظري بالجانب متعلقة نقائص .0.0.0

 حيث من النظري اجلانب على التقصري من العديد تظهر للتنفيذ الوطين احملاسيب املخطط تقدمي طريقة إن
 : املرك ة وامجسابات املفاهيمي اإلطار

 المفاهيمي اإلطار غياب   
 القوائم أهداف حيدت ي حث للمؤسسات املالية القوائم وتقدمي إعدات خالله من يتم إطار هو املفاهيمي اإلطار

 عناصر ويعرف احملاس ية االتفاقيات امل اتئ، املصطلحات، املالية، املعلومة مستعملي النوعية، خصائصها و املالية
 الوطين املخطط ا  املتضمن اسأمر ا  سواء بوضوح الوطين احملاسيب املخطط إليه يشر مل ما وهو املالية، القوائم

 .2تط يقه بكيفية املتعلق القرار ا  أو للمحاس ة

 الوطني المحاسبي المخطط مستوى على المركبة الحسابات فكرة غياب  
 من مت اليت اجملمعات إىل يشري وال الصغرية املؤسسات على اسأصلية صيغته الوطين ا  احملاسيب الدليل يط ق

 الدفاتر مسك يتطلب ما وهذا العامل عرب عديدة فروا املؤسسات هلذه أن إذ الدولية، احملاس ية املعايري تأسيس أجلها
 احملاسيب الدليل مشروا وإن. هتاحسابا جتميع عملية يصعب مما حدا على بلد لكل اخلاصة القوائم إعدات و

 ا  مسامهاتاليت هلا  املؤسسات هذه منح معاجملمعات  على القواعد نفس استعمال يفرض القابضة للمؤسسات
 .3الدولية احملاس ية للمعايري وفقاهتا حسابا جتميع إمكانية اخلارج

 
                                                           

 
1

 84، ص   1999الجزائر، الجامعیة، المطبوعات دیوان ، للمؤسسة العامة المحاسبة بوتین ، محمد  -

 
2

،  األوروبي االتحاد مع الشراكة ظل في الجزائر في (IAS/IFRS)المالية  المعلومة و للمحاسبة الدولية المعایير تطبيق أھميةبكیحل ،  القادر عبد -

 .13، ص 9002  الجزائر، الشلف  ، بوعلي بن حسیبة جامعة المحاسبة ، في الماجیستر شھادة متطلبات ضمن مقدمة  مذكرة

 
3

اإلطار  حول الدولي الملتقى مداخلة ضمن ، الجدید المالي المحاسبي النظام إلى الوطني المحاسبي المخطط من االنتقال ، رجم بن خمیسي محمد  -

 5 ص ، 2009 البلیدة ، دحلب سعد جامعة الدولیة ، المحاسبیة المعاییر ظل في تطبیقھا وآلیات الجدید المالي المحاسبي المفاهیمي للنظام
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  المحاسبي للمخطط التقني بالجانب متعلقة نقائص .2.0.0
 التقييم، وقواعد الدائم اجلرت الشاملة، الوثائق امجسابات، وتصنيف احملاسيب باإلطار النقائص هذه تتعلق
 .1احملاس ية الوثائق و العمليات بعض ومعاجلة امجسابات سري وقواعد التعاريف

 بعد خاصة ضروري وجوتها أص ح اليت امجسابات على حيتوي ال الوطين احملاسيب املخطط ت ويب 
 الرأس و الصاتر مال الرأس :   املثال س يل على منه السوق، اقتصات حنو والتوجه االقتصاتية اإلصالحات

جملموعة اسأوىل و االستثمارات املالية ا  اجملموعة الثانية، والنواتج للق ض ا  ا ا  املطلوب غري املكتتب املال
  ؛اجملموعة الرابعة

 تعريف أن كما .اجلارية وغري اجلارية اخلصوم وبني اجلارية غري واسأصول اجلارية اسأصول بني متييز أي يوجد ال 
 اإلنتاج أتوات تقييم من املؤسسة ميكن ال - املالية الذمة - قانوين أساس على امل ين اسأصول جمموعات
 ؛االستغالل وخارج االستغالل أصول بني والتمييز

 م دأ تط يق لغياب ونظرا املؤسسة، ونشاط ح م كان مهما جدوال عشر س عة اخلتامية الوثائق عدت ي لغ 
 املخطط ا  املقدرة املعلومات كل بتقدمي ملزمة منها الصغرية حىت املؤسسات كل فان النس ية اسأمهية
 النتائج حسابات وجدول امليزانية ا  تتوفر ال أنه جند أخرى ناحية ومن ناحية، من هذا الوطين احملاسيب
 ؛املالية الدورات خمتلف بني مقارنة إجراء من متكننا السابقة بالدورة تتعلق معلومات

 جند أن  فمثال حمتواها مع تتطابق الهتا وتسميا اسأصناف بعض تعريف وإن جدا، وجيزة امجسابات سري قواعد
 املدفوعة املصاريف املدينة، اخلصوم حسابات)  حقوق تتضمن ال حسابات على حتتوي الرابعةاجملموعة 
 ؛( الكفاالت و التحميل انتظار ا  النفقات ،مس قا

 الدائم اجلرت طريقة تت ع أن نشاطها وط يعة ح مها كان مهما املؤسسات مجيع على اجلزائري املشرا فرض 
 متابعة أجل من املؤسسات بعض وإمكانيات تتناسب ال قد الطريقة هذه أن ورغم ،هناخمزو  متابعة أجل من

 استعمال صعوبة يربز الوحدات ل عض اجلغراا  وال عد النشاطات وتعدت املخزونات، امل يعات، املشتيات،
 ؛املؤسسات ا  الدائم اجلرت

 اجلرت عند التقييم بطرق يوصي مل لكن ،للتقييم كطريقة التارخيية التكلفة الوطين احملاسيب املخطط اعتمد،  
و أعطيت امجرية  ،حيث أنه ال يوجد أي طريقة أوصى هبا املخطط لتقييم مدخالت و خمرجات املخزون

 ؛املخزون خصائص مع توافقا اسأكثر الطريقة اختيار ا  للمؤسسات
 املصاريف اإلنتاج، تكلفة الشراء، تكلفة امجيازة، تكلفة من كل تعريف الوطين احملاسيب املخطط يتناول مل 

 حيدت مل و اإلهتالك، حساب طرق حتديد ا  يدقق مل أنه وكما .امل اشرة وغري امل اشرة اسأع اء امللحقة،
 ؛فيها املشكوك وامجقوق املخزونات لنقص املؤونات تكوين وإجراء اإلهتالك معاتالت

                                                           
1 - Samir Merouani, le projet du nouveau système comptable financier algérien, anticiper et préparer le 

passage du PCN 1975 aux normes IFRS. mémoire de magistère en science de gestion, école supérieure du 

commerce, Alger, 2007, p.p 56-60 . 
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 اسأجن ية، بالعملة العمليات اإلجياري، القرض  :منها نذكر العمليات بعض الوطين احملاسيب املخطط أمهل 

 احملاس ية، الطرق تغري والتطوير، ال حث تكاليف اسأجر، املدفوعة العطل االندماج، املعنوية، االستثمارات
 .إخل..  التقاعد التزامات

 إصالح المخطط المحاسبي الوطني  .3
 الساحتني على امجاصلة االقتصاتية للتغريات ونتي ة ،1976سنة بداية ا  الوطين احملاسيب املخطط تط يق بعد
 التفكري ا  الشروا الضروري من كان فقد الوطين، احملاسيب املخطط ا  املوجوتة للنقائص ونظرا الدولية، و الوطنية
 هذه وأوكلت فعال، مت ما وهو امجاصلة، التغريات مع لتكييفه الوطين احملاسيب املخطط على إصالح بإجراء والقيام
 املعايري وإعدات احملاسيب التوحيد بأعمال للقيام ،11996سنة ا  أنشأ الذي للمحاس ة الوطين للم لس املهمة
 .احملاس ية

  للمحاسبية الوطني المخطط لجنة أعمال .0.3
 طرف من تكليفه مت أن بعد و اجلزائر، ا  احملاسيب للتوحيد الرمسية اهليئة للمحاس ة الوطين لسبعد أن أص ح اجمل

 جعله و الوطين االقتصات حتوالت مع لتكييفه الوطين احملاسيب املخطط مبراجعة ،1998مارس 28 ا  املالية الوزارة
 الوطين، احملاسيب املخطط مراجعة ا  التفكري و للنظر عمل فوججمللس ا املؤسسات،كون متناول ا  للتسيري فعالة أتاة
 : 2التايل املسار ات عت اليت للمحاس ة، الوطين املخطط جلنة إىل الفوج حتول خطته، على املصاتقة متت أن بعد و

 ؛ونقائصه الوطين احملاسيب املخطط تط يق حالة تقييم 
 ؛املشروا هذا حول ومستعمليها احملاس ة ممارسي وتوصيات مالحظات استق ال 
 ؛املطروحة والتوصيات املالحظات امجس ان ا  اسأخذ مع احملاسيب املخطط مشروا إعدات 
 جمللس الوطين للمحاس ة لدراستها على املشروا عرض. 

 الوطني المحاسبي للمخطط التقييم مساءالت  
 الوطين، احملاسيب املخطط لتقييم است وابني بإعدات للمحاس ة الوطين املخطط جلنة قامت مهمتها إطار ا 
 اسأسئلة، من ك ريا عدتا وتضمن احملاس ة، مهنيي من ك ري عدت إىل 1999 جانفي ا  اسأول االست واب وأرسل
 إىل الذي تفع اجمللس اسأمر .ةضعيف جد االست واب على الرتوت جعل مما السنة ايةهن أعمال مع تزامحه إىل إضافة
 .املست وبني من و اسأسئلة من أقل عدت على مشل والذي 2000 جويلية ا  الثاين االست واب إرسال

 امل اتئ بعض معاجلة ختص هامة اعت ارات حول اسأول اجلزء يتمحور جزأين، من اسأول االست واب ويتكون
 احملاسيب، العمل مستندات امجسابات، وتعديل احملاسيب اإلطار املالية، القوائم عرض والتعاريف، املفاهيم احملاس ية،
 للتتي ات الثاين اجلزء خصص بينما التسيري، مؤشرات وكذلك حماسيب لتوحيد حتتاج اليت العمليات احملاس ية، املهام

 والتقييم، امجسابات واستعمال سري قواعد املصطلحات، امجسابات، بتنظيم واخلاصة املخطط ا  املوجوتة
                                                           

1
 .والثالثة الثانیة المادتان للمحاسبة ، الوطني المجلس إنشاء یتضمن ، 1996 سبتمبر 25 في المؤرخ  26/714رقم  التنفیذي المرسوم - 

 
2

 94-93ص -ص ، ذكره سبق مرجع ، بكیحل القادر عبد  -
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 لالست واب بالنس ة أما .اجلوانب هتم حول كل هذه مالحظا وإبداء آرائهم إعطاء املست وبني من ويطلب 
 النتائج حسابات جدول امليزانية، عرض احملاسيب، اإلطار باملصطلحات، ومتعلقة مفتوحة اسأسئلة كانت فقد الثاين

هتم انتقاتا و املهنيني آراء ت ينت االست وابني هذين ضوء على .التقييم طرق إىل باإلضافة اسأخرى، املالية والقوائم
 الل نة توصلت لقد و املفاهيمي، لفإطار تتطرق ومل تقنية بأمور يتعلق كان جمملها أن غري الوطين، احملاسيب للمخطط

 : التالية النتائج إىل لالست وابني التقييمي تقريرها ا 
 ؛احملاس ية واملصطلحات التقييم، قواعد للم اتئ، خاصة جوانب ختصيص 
 ؛النهائية املالية القوائم وحمتوى شكل عدت، ا  النظر إعاتة 
 املستعملني مجاجات أكثر تست يب لكي امجسابات مدونة وإثراء تنظيم إعاتة. 

 :إىل بالنس ة خاصة املعمق التقييم الل نة حسب تستحق واليت اقتاحات وجوت إىل باإلضافة

 ؛( اجلرت نظام)  واملنت ات املوات ال ضائع، السلع، وتقييم احملاسيب التس يل 
 ،1.امجسابات وعناوين اسأصناف بعض وحمتوى تسمية هيكل 

 الوطني المحاسبي المخطط مراجعة خيار  
 تون الوطين احملاسيب املخطط مراجعة الل نة اختارت اسأول االست واب ا  املقدمة اسأجوبة االعت ار بعني أخذا

 .احملاس ية املمارسة على التأثري يتم ال وحىت احملاسيب اإلصالح تكلفة الرتفاا نظرا وذلك تغيريه،

  الفرنسي للمحاسبة الوطني المجلس اقتراحات .2.3
 فرنسية جمموعة إىل املهمة هذه أوكلت و ،2001سنة ا  للمحاس ة الوطين املخطط جلنة أعمال توقفت

 واهليئة و(  (CSOEC احملاس ني للخرباء الفرنسية املنظمة وجملس (CNC)اجمللس الوطين للمحاس ة  من متكونة
 اجمللس هلذا الغرض جلنة قياتة   شكل وقد  .العاملي ال نك طرف من بتمويل (CNCC) امجسابات حملافظي الوطنية

(comité de pilotage) على الل نة هذه أعمال توزيع ومت اخلرباء،  فريق أعمال ومتابعة التنسيق مبهمة تضطلع 
 :2 مراحل أربعة

 الوطين احملاسيب املخطط تط يق حالة تشخيص  :األولى المرحلة (PCN)؛ 
 ؛جديد حماسيب نظام مشروا إعدات  :الثانية المرحلة 
 ؛الدولية احملاس ية واملعايري اجلديد احملاسيب للمخطط التكوين  :الثالثة المرحلة  
 جمللس الوطين للمحاس ةا وعمل تنظيم حتسني على املساعدة  :الرابعة المرحلة. 

 

                                                           
1 - Samir merouani,OP.Cit., p.p 61-62. 

 لنیل مقدمة أطروحة- .الجزائر حالة على بالتطبيق- الدولي التوحيد أعمال ظل في للمؤسسات المحاسبي النظام إصالح أھمية ، بلغیث بن مداني -2 

 139ص ، 2004 الجزائر، جامعة ، االقتصادیة العلوم في الدكتوراة شھادة
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 : 1 ممكنة اختيارات ثالث وضعت اسأوىل املرحلة و ا  هناية
 احمليط تغريات مع متاشيا اإلصالحات وحتديد الوطين احملاسيب املخطط تركي ة على اإلبقاء : األول الخيار 

 ؛اجلزائر ا  االقتصاتي - القانوين
 املعايري جملس طرف من املطورة التقنية امجلول مع املعاجلات بعض ضمان ا  ويتمثل  :الثاني الخيار 

 خمتلط  نظاما يعطيان خمتلفني حماس يني نظامني هناك سيكون الوقت مرور ومع ،(IASB) الدولية احملاس ية
 ؛واالختالف للتناقض مصدرا يكون أن له ميكن وبالتايل ومعقد،

 عصرنة مع الوطين احملاسيب للمخطط جديدة نسخة إجناز يتضمن فهو اخليار، هلذا بالنس ة  :الثالث الخيار 
 .الدولية احملاس ية املعايري االعت ار بعني اسأخذ مع والقواعد امل اتئ احملاسيب، التصوري إطاره ووضع شكله

جمللس الوطين للمحاس ة اخليار الثالث، وت ىن بذلك استرياتي ية توحيد ا اختار الثالثة االقتاحات تراسة بعد
 واملعلومة للمحاس ة الدولية املعايري مع متوافق جديد حماسيب بنظام الوطين احملاسيب املخطط بإحالل تقضي ،حماسيب
 وأنه غري ،2009جانفي 1 ا  تط يقه يشرا أن املقرر من وكان ،املايل احملاسيب النظام ا  فعال جتسد ما وهو املالية،
 .0101 جانفي 1 إىل املوعد تأجيل مت فقد التقين املستوى على املوعد هلذا اجليد التحضري تعذر بس ب

 النظام المحاسبي المالي: الفرع الثالث 

 مفهوم النظام المحاسبي المالي  .0
 مفهوم ليحدت املايل احملاسيب النظام املتضمن ،2007نوفمرب 25 ا  املؤرخ 19/00  رقم القانون جاء لقد
 :أن على 03 رقم املاتة نص على بناء املالية احملاس ة

  وعرض ،وتس يلها وتصنيفها ،عدتية قاعدية معطيات بتخزين يسمح املالية املعلومات لتنظيم نظام املالية احملاس ة "
 ا  خزينته ووضعية جناعته و ،املؤسسة وممتلكات املالية الوضعية عن صاتقة صورة تعكس مالية  )قوائم(  كشوف
 .2 "املالية السنة هناية
 : يلي فيما تتمثل واليت املالية احملاس ة خصائص استخالص ميكن التعريف هذا خالل ومن

 احملاسيب؛ املفهوم من بدال املايل املفهوم على ترتكز حيث للمعلومات نظام هي 
 النقدي؛ للقياس قابلة عدتية معطيات على بناء قياسها ميكن معلومات هي  
 ،املالية؛ املعلومات تس يل تصنيف، ختزين  
 املالية؛ السنة هناية ا  مالية قوائم إعدات 
 النتي ة؛ حساب جدول خالل من واسأتاء نية،اامليز  خالل من املالية الوضعية قياس  

 

                                                           
 

1
  11 - 14ص-ص ،  2008الجزائر، بوداود، الجزائریة المكتبة األول، الجزء ، الدولية المحاسبية للمعایير طبقا المؤسسة محاسبة شنوف، شعیب.  -
 في المؤرخة الجزائریة للجمھوریة الرسمیة ة الجرید ،المالي  المحاسبي النظام المتضمن ، 2007 نوفمبر 25 في المؤرخ 03/11  رقم القانون  -  2

 . 07  ة الماد ، 74 العدد ، 2007 نوفمبر 25
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 النقدية توليد على املؤسسة قدرة مدى ومعرفة اخلزينة، تدفقات جدول خالل من اخلزينة وضعية قياس 
 .مياثلها وما

 مجال تطبيق النظام المحاسبي المالي  .2
 0119 نوفمرب 25 ا  املؤرخ 19/00 القانون من ،10،12،11 للموات وفقا املايل احملاسيب النظام حدت لقد

 : كالتايل النظام هذا تط يق جمال
 اخلاصة اسأحكام عاةامر  مع مالية، حماس ة مبسك تنظيمي أو قانوين نص مبوجب ملزم معنوي أو ط يعي شخص كل
 : هم احملاس ة مبسك واملعنيون ،هبا

 الت اري؛ القانون سأحكام اخلاضعة الشركات  
 التعاونيات؛  
 ميارسون  اكانو  إذا ،الت ارية وغري الت ارية اخلدمات أو للسلع املنت ني املعنويني أو الط يعيني اسأشخاص 

 متكررة؛ عمليات على م نية نشاطات
 للكيانات  وميكن تنظيمي، أو قانوين نص مبوجب لذلك اخلاضعني املعنويني أو الط يعيني اسأشخاص كل 

  م سطة مالية حماس ة متسك أن املعني، امجد ونشاطها مستخدميها وعدت اعماهلا رقم يتعدى ال اليت الصغرية
 .)اخلزينة حماس ة(

 

 أهداف و مميزات النظام المحاسبي المالي: المطلب الثاني  

 الوطين، احملاسيب املخطط خالل من متاحة تكن مل أهداف عدة لتحقيق املايل احملاسيب النظام ئرااجلز  اعتمدت
 ا  اسأهداف مع إليها سنتطرق واليت وخصائص تامميز  بعدة الدولية احملاس ية املعايري من املستوحى النظام هذا ويتميز
 .املطلب هذا

 أهداف تطبيق النظام المحاسبي المالي  .0
  1:يلي ما منها نذكر أهداف عدة إىل املايل احملاسيب النظام يهدف

 الدولية؛ احملاس ية واسأنظمة ليتوافق ئريااجلز  احملاسيب النظام ترقية  
 اسأنظمة؛ هذه تط يق ا  املتطورة الدول جتارب من اإلستفاتة  
 اختالف لمشاك جتني ه خالل من ئرااجلز  إىل جل ه ا  أمال اسأجنيب للمستثمر احملاسيب العمل تسهيل 

 احملاس ية؛ الطرق
 املعلومات؛ عرض ا  الشفافية إىل الوصول خالل من العقالنية حتقيق على العمل  

 
 
 

                                                           
 1

 السادس العدد الشلف ، جامعة افریقیا، شمال إقتصادیات مجلة ، الجزائر في  IAS/IFRS الموحد المحاسبي النظام تطبيق متطلبات شور،اع كتوش -
 927-929:  ص-، ص 9002
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 العاملية؛ والت ارة املالية املنظمات لدى ئرااجلز  وثقة مكانة تعزيز  
 املؤسسات؛ حوكمة أسس ترسيخ على العمل  
 للمؤسسة؛ املالية الوضعية تاوتغري  واسأتاء املالية الوضعية عن صاتقة صورة إعطاء  
 الدويل؛ و الوطين املستويني على املؤسسات وبني الزمن عرب نفسها للمؤسسة للمقارنة القابلية من التمّكن 
 و مصداقيتها حول اآلخرين واملستعملني واملسامهني للمسريين ضمان بكل امجسابات ة قامبر  تسمح 

 وشفافيتها؛ شرعيتها

 أمواهلم مبتابعة هلم وتسمح املستثمرين تش ع وشفافة هبا وموثوق صحيحة، و كافية معلومات نشر. 
 النظام المحاسبي المالي مميزات .2
  1:هي أساسية تامميز  بثالث املايل احملاسيب النظام يتميز

 ،IAS/IFRS املرجعية ضمن ،العاملية املمارسة مع املالية احملاس ية املمارسة ملطابقة الدويل ال عد اختيار:   أوال
 .للمؤسسة املالية  الوضعية بصدق تعكس مفصلة معلومات انتاج و املعاصر االقتصات مع التكيف لضمان

 اعدات و القياس وطرق التس يل وقواعد مل اتئ وواضحة صرحية نصوص على املايل احملاسيب النظام حيتوي  :ثانيا
 .تيةاوالالإر  تيةااإلر  اخلاطئة التأويالت من حيد ما وهذا املالية القوائم

 :على حيتوي سأنه ،تار االقر  اختاذ و للمقارنة قابلة ومتوافقة واضحة مالية معلومات املايل احملاسيب النظام يوفر  :ثالثا

 الدولية احملاس ية للمعايري التصوري اإلطار من مستمد هو والذي )مفاهيمي(  تصوري إطار IAS/IFRS 
 احملاس ية وامل اتئ املالية للمعلومة النوعية اخلصائص احملاس ية، إلتفاقياتا  :ا  متمثلة مفاهيم يقدم الذي

 اسأساسية؛
 اخلاصة، اسأموال تغري جدول اخلزينة، تدفقات جدول النتي ة، حساب نية،اامليز  :املالية للقوائم مناذج إعطاء 

 املالحق؛
 سريها وقواعد امجسابات مدونة تقدمي. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
 

1
ص  -، ص9010،   1ج الجزائر، نشر، دار بدون،   IAS/IFRS الدولية المحاسبية المعایير وفق المالية المحاسبة في الواضح حنیفة، ربیع بن -

99-97 
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 هيكل النظام المحاسبي المالي  :الثالث المطلب
  1:يلي مما املايل احملاسيب النظام يتكون
 املالية؛ للمحاس ة التصوري اإلطار  
 احملاس ية؛ املعايري  
 (.أو املخطط احملاسيب للمؤسسة)  امجسابات مدونة  

  المالي المحاسبي للنظام والتنظيمي التشريعي اإلطار : الفرع األول

 :يلي ما املايل احملاسيب للنظام والتنظيمي التشريعي اإلطار يتضمن

 والذي المالي المحاسبي النظام المتضمن 2007 نوفمبر 27 في المؤرخ 15/00  رقم القانون 
 : يلي ما يتضمن

 املالية؛ احملاس ة تط يق وجمال تعريف  
 احملاس ية؛ واملعايري امل اتئ ،التصوري اإلطار  
 احملاس ة؛ تنظيم  
 املالية؛ )الكشوف(  القوائم  
 املدجمة؛ و اجملمعة امجسابات  
 احملاس ية؛ والطرق تاالتقدير  تغري  
 ختامية أحكام.  

 القانون احكام تطبيق المتضمن 2008 ماي 26 في المؤرخ 14/032  رقم التنفيذي المرسوم 
 :يلي ما على ويحتوي 15/00

 املالية؛ للمحاس ة التصوري اإلطار تعريف  
 م اتئ؛ من هبا يرت ط وما احملاس ية الطرق تعريف  
 املالية؛ القوائم عناصر تعريف  
 املالية؛ القوائم عناصر وحماس ة القياس بطرق املتعلقة املعايري  
 امجسابات؛ مدونة  
 املالية؛ القوائم تعريف  
 م سطة حماس ة مسك احملاسيب، الطرق تغري املدجمة، امجسابات وتضم مفتقات.  

 
 

                                                           
 

1
 . 06المادة  ، مرجع سبق ذكره ، المالي المحاسبي النظام المتضمن ،  2007نوفمبر  25في المؤرخ 03/11  رقم القانون  -
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  الحسابات ومدونة المحاسبي القياس قواعد يحدد الذي 2008 جويلية 26 في المؤرخ راالقر 
 : على ويحتوي 2009 مارس 25 بتاريخ 19 العدد الرسمية الجريدة في  الصادرة

 امجسابات؛ ا  جهاااتر  و واسأع اء تاتاواإلير  واخلصوم اسأصول تقييم قواعد  
 املالية؛  )الكشوف(  القوائم عرض  
 وسريها؛ امجسابات مدونة  
 الصغرية املؤسسات على املط قة امل سطة احملاس ة.  

 كيفيات و شروط يحدد والذي 2009 فريلأ 07 في المؤرخ 14/001 رقم التنفيذي المرسوم 
 .اآللي االعالم أنظمة بواسطة المحاسبة مسك

 إتباعها الواجب الطرق تتضمن والتي 2009 أكتوبر 29 بتاريخ الصادرة 02 رقم التعليمة 
 المحاسبي النظام إلى الوطني المحاسبي المخطط من االنتقال أجل من اتخاذها الواجب  ءاتاواإلجر 
 .2010 جانفي 01 من ابتدأ النظام هذا تطبيق بدأ على التعليمة هذه أكدت وقد ،المالي

 

 اإلطار التصوري للنظام المحاسبي المالي  :الفرع الثاني 
 املعايري إلعدات تليال يعترب حيث املايل، احملاسيب النظام هبا جاء اليت اإلضافات بني من التصوري اإلطار يعد
 الغري اسأخرى اسأحداث من وغريها املعامالت بعض تكون عندما املالئمة احملاس ية الطريقة واختيار وتفسريها احملاس ية
  1:من املايل احملاسيب للنظام التصوري اإلطار يتكون حيث تفسري، أو معيار مبوجب معاجلة

 ؛ التط يق جمال  
 احملاس ية؛ الفرضيات و امل اتئ  
 واسأع اء تاتااإلير  اخلاصة، اسأموال اخلصوم، اسأصول، تعريف. 

 :على املساعدة إىل املايل احملاسيب للنظام التصوري اإلطار ويهدف

 املعايري؛ تطوير  
 املالية؛ القوائم حتضري  
 الدولية؛ احملاس ية املعايري وفق املعدة املالية القوائم ا  املتضمنة للمعلومة املستعملني تفسري  
 احملاس ية املعايري مع املالية القوائم مطابقة مدى حول يأر  إبداء. 

 

 

                                                           
 

1
 . 03المادة  ، مرجع سبق ذكره ، المالي المحاسبي النظام المتضمن ،  2007نوفمبر  25في المؤرخ 03/11  رقم القانون -
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 الفرضيات المحاسبية  .0
 من مستخلصة ولكوهنا احملاس ة، ضاسأغر  امتثاهلا بس ب عاما ق وال املق ولة املسلمات من جمموعة الفروض متثل

 أساس على املالية ال يانات إعدات ويتم والسياسية، االجتماعية و االقتصاتية املختلفة وجوان ها باملنشأة احمليطة ال يئة
 : فرضيتني

   االستحقاق أساس .0.0
 اليت باملصروفات افاالعت  االستحقاق أساس ويتطلب احملاسيب، االستحقاق أساس على املالية ال يانات تعد

 ق ضها مت سواء اسأخرى واملكاسب املكتس ة تاتاباإلير  فااالعت  وكذلك يتم، مل أم تفعها مت سواء املالية الفتة ختص
 .الق ض أو الدفع واقعة عن النظر بغض أي يتم، مل أم

 .019/  10من املرسوم التنفيذي  19تة او نصت عليها امل، بمحاسبة اإللتزامو تسمى أيضا هذه الفرضية 
 

   ريةااالستمر  .2.0
 يعين وال لذلك، حمدت أجل هناك يكون أن تون مستمرة بصفة أعماهلا ت اشر ستظل احملاس ية الوحدة أن مبعىن

 بالوفاء هلا تسمح بصورة نشاطها ا  مستمرة املؤسسة أن هو املقصوت وٕامنا هناية، ال ما إىل ستعمل املؤسسة أن هذا
 .1امجاضر الوقت ظروف ظل ا  أصوهلا من واالستفاتة القائمة ماهتاالتز إب

 املستق ل ا  نشاطها ا  مستمرة املؤسسة أنّ  ضاافت  على املالية القوائم يتم إعدات أي أن وفق هذا امل دأ
 . 019/  10  التنفيذي املرسوم من 07 املاتة عليه نصت ما وهو  ،2املنظور

 اسبية المبادئ المح .2
 :3هي و عليها، املتعارف احملاس ية امل اتئ خمتلف ضمنيا املايل احملاسيب النظام ت ىن

  المحاسبية الدورة مبدأ  .0.2
 ميكن كما،  N/20/00و تنتهي ا   N/10/10  ا  ت دأ حيث سنة احملاس ية الدورة تكون ما عاتة
 استغالل بدورة مقيد نشاطها كان إذا ،20/00 لتاريخ خمالف احملاس يةهتا تور  إلقفال تاريخ تضع أن للمؤسسة
 تكون كأن شهرا، 00 من أكثر أو أقل احملاس ية الدورة تكون أن ميكن االستثنائية امجاالت وا  املدنية، للسنة خمالفة

 .وتربيرها املقررة املدة حتديد جيب امجالة هذه وا  توقف، أو إنشاء حالة ا  املؤسسة
 

 

                                                           
 

1
 الجامعیة ، المطبوعات دیوان الثانیة ، الطبعة ،الدولية  المحاسبية والمعایير الجدید المالي المحاسبي للنظام وفقا المعمقة المحاسبة ،جمعة  هوام -

 .31 ص ، 2011 الجزائر،

 
2

 بسكرة، جامعة وإداریة ، إقتصادیة أبحاث مجلة ،الدولية  المحاسبية المعایير مع للتوافق الجزائري المحاسبي النظام صالحا رمزي ، محمد جودي - 

 78 ص ، 2009 السادس،دیسمبر العدد

 
3

 حول الدولي الملتقى ضمن مداخلة ، الدولية المحاسبة ومعایير المحاسبية المبادئ بين المالي المحاسبي النظام الطاهر، مخلوف، ابراهیم بورنان -

 ، 2009 الجزائر، ، البلیدة دحلب ، سعد جامعة الدولیة ، المحاسبیة المعاییر ظل في تطبیقھا وآلیات الجدید المالي المحاسبي للنظام المفاهیمي اإلطار

 6-8 : ص -ص
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 الفترات استقاللية .2.2
إليها  تنسب أن يتعني حتديدها، أجل ومن تليها، واليت تس قها اليت عن مستقلة فتة كل ا  احملققة النتي ة

 .فقط اخلاصة والعمليات اسأحداث

  المحاسبية الوحدة قاعدة .3.2
 بني الفصل م دأ على املالية احملاس ة وتقوم مالكيها، عن ومنفصلة مستقلة حماس ية كوحدة املؤسسة تعترب

 ناحية من املسامهني أو اخلاصة باسأموال املشاركني ختص اليت وبني ناحية، من املؤسسة ونواتج وأع اء وخصوم أصول
 .مالكيها معامالت تون املؤسسة معامالت إال امجس ان ا  للمؤسسة املالية القوائم تأخذ أال في ب وعليه ،أخرى

  النقدية الوحدة قاعدة .4.2
 ضرورة املايل احملاسيب النظام فرض ولقد املؤسسة،هبا  تقوم اليت الصفقات تس يل عند القياس توحيد من بد ال
 .( اجلزائري الدينار)   الوطنية بالعملة املالية احملاس ة مسك

  النسبية األهمية مبدأ .3.2
 من املتخذة االقتصاتية القرارات على يؤثر أن ميكن املالية القوائمهبا من غيا كان إذا أمهية ذات معلومة تكون

 .القوائم هذه مستعملي طرف

  والحذر الحيطة مبدأ .2.2
 تفاتي قصد الشك ظروف ا  للوقائع معقول تقدير إىل يؤتي الذي امجيطة مل دأ احملاس ة تست يب أن جيب

 هذا تط يق لكن نتائ ها، أو املؤسسة ممتلكات بالديون تثقل أن هناشأ من املستق ل إىل موجوتة لشكوك حتول خطر
 .فيها م الغ مؤونات أو خفية احتياطات تكوين إىل يؤتي ال أن جيب امل دأ

  الطرق استمرارية مبدأ .5.2
 املعلومات انس ام سأن ذلك املتعاق ة، الفتات خالل املط قة احملاس ية الطرق نفس بتط يق ملزمة املؤسسة أن
 وعرض العناصر بتقييم املتعلقة والطرق القواعد تط يق بدوام يقضي املتعاق ة الفتات خالل للمقارنة وقابليتها احملاس ية
 .املعلومات

  التاريخية التكلفة مبدأ .4.2
 التارخيية، بتكلفتها املالية القوائم ا  وتعرض واسأع اء املنتوجات و واخلصوم اسأصول عناصر احملاس ة ا  تس ل

 .للعملة الشرائية القدرة تغريات أو اسأسعار تغريات آثار امجس ان ا  اسأخذ تون معاينتها تاريخ عند قيمتها أساس على
 اسأتوات مثل خاصة، حاالت وا  العاتلة بالقيمة واخلصوم اسأصول وتقييم التارخيية التكلفة تعويض ميكن فانه خبالف
 .ال يولوجية واسأصول املالية
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  االفتتاحية بالميزانية المساس عدم مبدأ .4.2

 .السابقة املالية السنة إقفال مليزانية مطابقة مالية لسنة االفتتاحية امليزانية تكون أن جيب

  القانوني الشكل على االقتصادي الواقع أسبقية .01.2
 حسب وليس االقتصاتية، حقيقتها حسب االقتصاتية اسأحداث و العمليات وإظهار تس يل الضروري من
 فهي االقتصاتية الناحية من أما إجيار، عملية تعترب القانونية الناحية من اإلجياري القرض عملية فمثال. القانوين شكلها
 .شراء أو بيع عملية تعترب

  المقاصة عدم مبدأ .00.2
 من وعنصر اسأع اء من عنصر بني وال اخلصوم، من وعنصر اسأصول من عنصر بني مقاصة أي إجراء ميكن ال
 هذه عناصر حتقيق أصال املقرر من كان إذا أو تعاقدية، أو قانونية أسس على املقاصة هذه متت إذا إال املنت ات،
 .صاف أساس على أو ،بالتتابع واسأع اء واملنت ات واخلصوم اسأصول

  العادلة الصورة .02.2
 من بد ال الصورة هذه تتوفر وحىت للمؤسسة، املالية الوضعية حول صاتقة صورة املالية القوائم تعطي أن جيب

 الوضع عن الصلة ذات املعلومات تقدمي على قاترة للمؤسسة املالية القوائم وتكون احملاس ية، وامل اتئ القواعد احتام
 حذفه جيب الصورة هذه على سل ا يؤثر م دأ أو قاعدة هناك كانت وإذا .هلا املايل الوضع ا  والتغيريات واسأتاء املايل
 .امللحق ا  ذلك وتربير

  المزدوج القيد مبدأ .03.2
 اسأقل  ،على تس يل كل ميس حيث ،" املزتوج القيد " املسمى امل دأ حسب احملاس ية التس يالت حترر
 يكون أن جيب ،العمليات تس يل ا  الزمين التسلسل احتام ظل ا  ،تائن واآلخر مدين أحدمها ،اثنني حسابني
 .الدائن للم لغ مساويا املدين امل لغ

 تنظيم المحاسبة:  لثالفرع الثا
 مهاااحت و  عاهتاامر  النظام هذا تط ق اليت املؤسسات على ين غي امل اتئ من جمموعة املايل احملاسيب النظام حدت

  :1 التالية النقاط ا  تتمثل واليت حماس تها، مسك عند

 املعلومة  وت ليغ وعرض معاجلة ا  والشفافية املصداقية و اإلنتظام ،ماتااإللتز  :  احملاس ة تستوا  أن جيب 
 الداخلية بالرقابة يسمح حماسيب نظام لوضع الالزمة ءاتااإلجر  حتديد املؤسسة على جيب كما املالية،

 سواء؛ حد على واخلارجية
 
 

                                                           
 

1
  98إلى  10، المواد  مرجع سبق ذكره ، المالي المحاسبي النظام المتضمن ،  2007نوفمبر  25في المؤرخ 03/11  رقم القانون -
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 الوطنية؛ العملة إىل اسأجن ية بالعملة اليت العمليات وحتول الوطنية، بالعملة املالية احملاس ة متسك  
 السنة ا  مرة والقيمة الكم حيث من جرت حمل القانون هلذا اخلاضعة للمؤسسات واخلصوم اسأصول تكون 

 اسأصول هلذه امجقيقية الوضعية اجلرت هذا يعكس أن وجيب الث وتية، الوثائق إىل باالستنات وذلك اسأقل على
 واخلصوم؛

 وعنصر اسأع اء من عنصر بني وال اخلصوم، من وعنصر اسأصول من عنصر بني مقاصة أي ءاإجر  ميكن ال 
 تعاقدية؛ أو قانونية أسس على املقاصة هذه متت إذا إال تات،ااإلير  من

 أن وجيب العمليات، تس يل ا  الزمين التسلسل احتام مع املزتوج القيد م دأ إىل حماسيب تس يل كل خيضع 
 ؛العملية مصداقية لضمان مؤرخة ث وتية وثائق إىل حماسيب تس يل كل يستند

 أن جيب حيث جرت، وتفت ك ري تفت يومي، بدفت املؤسسة متسكها اليت الدفاتر املايل احملاسيب النظام حدت 
 والدفت الك ري الدفت ويتفرا ،املؤسسة مقر احملكمة رئيس طرف من عليها ومؤشر مرقمة الدفاتر هذه تكون
 حيث املؤسسة، إحتياجات مع يتوافق الذي بالقدر املساعدة والس الت الدفاتر من ك ري عدت إىل اليومي
 الدفت يتضمن بينما تاتاواإلير  واسأع اء اخلاصة واسأموال واخلصوم اسأصول حركات الك ري الدفت ا  يس ل
 من اءاإبتد سنوات 10 ملدة الدفاتر هبذه حيتفظ أن وجيب املالية، السنة خالل امجسابات حركات الك ري
 املالية؛ السنة إقفال تاريخ

 10 ملدة  هبا حتتفظ أن وجيب اليومية، واسأع اء تاتااإلير  تتضمن م سطة حماس ة الصغرية املؤسسات متسك 
 احملاس ية؛ الدفاتر اقفال تاريخ من اءاإبتد سنوات

 يلاآل االعالم أنظمة طريق عن أو يدويا احملاس ة مسك على املايل احملاسيب النظام نص. 

 القوائم المالية: الفرع الرابع 
 و وملحق مالية قوائم أربعة تعد أن تط يقه جمال ضمن تندرج اليت املؤسسات املايل احملاسيب النظام أوجب لقد 

  1:هي

  نية؛اامليز  
 النتي ة؛ حساب جدول  
 اخلزينة؛ تدفقات جدول  
 اخلاصة؛ اسأموال تغري جدول  
 وجدول نيةاامليز  عن تكميلية معلومات إىل باإلضافة املستعملة، احملاس ية والطرق القواعد نيي  ملحق 

 .النتي ة حساب
 
 

                                                           
 

1
   16ص ،  2009الجزائر، الزرقاء ، الصفحات ، المالي المحاسبي النظام وفق والجبایة المؤسسة محاسبة لعشیشي ، جمال -
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 المالي المحاسبي للنظام بالنسبة القياس قواعد :الفرع الخامس 
  1:هي و القياس عملية ا  هبا يؤخذ اليت العامة اسأسس من جمموعة على املايل احملاسيب النظام يعتمد

 التارخيية؛ التكلفة م دأ على اإلعتمات  
 ؛)السوقية القيمة(  العاتلة القيمة  
 ؛)اإلجناز قيمة(  احملققة القيمة  
 ؛)امجالية القيمة(  احملينة القيمة 
 من املخزونات خروج حالة وا  املخزون، ط يعة حسب اإلنتاج تكلفة أو ءاالشر  بتكلفة املخزونات يميتق 

 : طريقتني إعتمات جيب ،اجلرت عملية عند أو املخازن

 املرجحة املتوسطة التكلفة طريقة  CUMP؛ 
 أوال الصاتر أوال الوارت طريقة .FIFO   

 العاتية اسأنشطة من وغريها اخلدمات أو املنت ات أو ال ضائع م يعات من املتأتية تاتااإلير  خمتلف قياس يتم 
 .الصفقة ماإبر  تاريخ ا  إستالمه املطلوب أو املستلم للمقابل العاتلة بالقيمة

 المخطط المحاسبي للمؤسسة : الفرع السادس 
 اخلاص اإلعالم إىلهتا واحتياجا ونشاطها هيكلها يالئم حسابات خمطط اسأقل على بإعدات املؤسسة تقوم
 حمتواها، وتعرف املؤسسة، تستعملها اليت امجسابات مدونة تضم وثيقة"  بأنه احملاسيب املخطط تعريف وميكن بالتسيري،

 وجتمع .احملاس ية امجركات وتس يل لتتيب معتمدة وحدة أصغر هو وامجساب ،"لسريها اخلاصة امل اتئ حتدت كما
 : امجسابات ط قة من فئتان وتوجد ،" الط قة" تسمى مت انسة فئات ا  امجسابات

 ( الميزانية)  الوضعية حسابات طبقات  
 : من امجسابات هذه تتكون و 

 ؛اسأوىل موعةاجمل:  اسأموال رؤوس حسابات 
 ؛الثانية موعةاجمل:  التث يتات حسابات 
 ؛الثالثة موعةاجمل:  التنفيذ قيد املنتوجات و ملخزوناتا حسابات 
 ؛الرابعة موعةاجمل:  الغري حسابات 
 اخلامسة موعةاجمل: املالية  امجسابات. 

 

                                                           
 

1
النظام   حول الدولي الملتقى ، الدولية المحاسبية المعایير تطبيق ظل في المالي المحاسبي النظام مكانة ، سعودي عبد الصمد بلقاسم ،  سعودي -

،  9011دیسمبر  17/18، جامعة البلیدة ،  ISAو المعاییر الدولیة للمراجعة   IAS/IFRSالمحاسبي المالي في مواجھة المعاییر المحاسبیة  الدولیة  

 .6ص 
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 التسيير حسابات طبقات  

 : ط قتني على التسيري حسابات توزا

 ؛الساتسة موعةاجمل:   اسأع اء حسابات 
 السابعة موعةاجمل:  اإليراتات حسابات. 

 احملاسيب اإلطار اثنني، رقمني ذات حسابات قائمة ط قة لكل يعطي الذي امجسابات خمطط ملخص وميثل
 تاخل و .تعنيها خاصة أحكام هناك كانت إذا إال وح مها نشاطها كان امهم املؤسسات على تط يقه الواجب
 حسابات مدونة كذلك يقتحهتا، كما احتياجا لتل ية الضرورية الفروا كل تفتح أن للمؤسسات ميكن اإلطار هذا
 .1أكثر أو أرقام ثالثة ذات

 حسابات وضع ا  الليونة خالل من املايل احملاسيب النظام تط يق ا  أكثر مرونة أعطى اجلزائري املشرا أن مبعىن
 مع يتناسب ملا وفقا حسابات مؤسسة تفتح فقد املايل احملاسيب النظام هذا بتط يق امللزمة املؤسسات مع تتناسب
 .وضعها ا  للمؤسسة حرية تتك الفرعية التصنيفات أن أي أخرى، مؤسسة حسابات عن ختتلف وأهدافها أنشطتها
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 مدونة وكذا وعرضها المالية الكشوف ومحتوى والمحاسبة التقييم قواعد المتضمن  03/2008/ 26 ل الموافق  1429رجب  23في المؤرخ القرار -

 88، ص  719 - 711 .رقم المادتین ، 19 العدد/الجزائریة للجمھوریة الرسمیة الجریدة ، سیرها وقواعد الحسابات
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 الحسابات مدونة:  10 رقم جدولال
 

   الميزانية حسابات    النتائج حسابات

 املخزونات حسابات الغري حسابات املالية امجسابات اسأع اء حسابات املنت ات حسابات
 و املنتوجات و

 هبا العمل اجلاري

 رؤوس حسابات التث يتات حسابات
 اسأموال

 من امل يعات 91
 املنت ات و ال ضائع
 املنت ات و املصنعة
 اخلدمات و امللحقة

 املشتيات 91
 املستهلكة

 

 املنقولة القيم 11
 للتوظيف

 و املورتون 40
 املرت طة هبا امجسابات

 من املخزونات 21
 ال ضائع

 

 املعنوية التث يتات 01
املاتية  غري التث يتات) 

) 

 و املال رأس 01
 االحتياطات

 

 ال نوك  51 اخلدمات اخلارجية 90 اإلنتاج امل اا 71
 ما و املالية املؤسسات

 مياثلها

 و الزبائن 20
 املرت طة هبا امجسابات

) العينية  التث يتات 00 للوازم و اسأولية املوات 20
 (املاتية  التث يتات

 جديد من التحيل 11

 أو املخزن االنتاج  72
 التخزين من املسحوب

 اخلدمات  62
 اسأخرى اخلارجية

 املالية اسأتوات  10
 املشتقة

 العاملون  42
 املرت طة هبم وامجسابات

 ا  التث يتات 00 أخرى متوينات  32
 امتياز شكل

 السنة نتي ة  12
 املالية

 أع اء  63 االنتاج املث ت  92
 املستخدمني

 اهليئات 43 الصندوق  53
 و االجتماعية
 امللحقة امجسابات

 اجلاري التث يتات 02 اإلجناز قيد سلع  33
 إجنازها

 و املنتوجات 02
 –املؤجلة  اسأع اء
 االستغالل تورة خارج

 إعانات 74
 االستغالل

 و الضرائب  64
 التسديدات الرسوم و

 املماثلة

 وكاالت  54
 و التس يقات
 االعتماتات

 و ،الدولة  44
 و ،العمومية اجلماعات

 امللحقة امجسابات

 اخلدمات إنتاج  34
 إجنازها اجلاري

24 14 

 املنت ات 75
 اسأخرى العملياتية

 العملياتية اسأع اء  65
 اسأخرى

 من املخزونات 35 الشركاء و اجملمع 45 11
 املنت ات

املؤونات     15 25
 غري اخلصوم-لألع اء

 اجلارية
 املدينون  46 19 املالية اسأع اء  66 املالية املنت ات 76

 الدائنون و  املختلفون
 املختلفون

 املخزونات املتأتية  36
 التث يتات من

 و املسامهات 26
 امللحقة الدائنة الديون

 مبسامهات

 و اإلقتاضات 16
 املماثلة الديون

 غري العناصر 77
 املنت ات العاتية

 غري العناصر  67
 اسأع اء العاتية

 امجسابات  47 19
 االنتظارية االنتقالية

 املالية التث يتات 27 اخلارجية املخزونات 37
 اسأخرى

 املرت طة الديون.17
 باملسامهات

 عن االستجاعات 78
 و القيمة خسائر

 التموينات

 املخصصات 68
 و ،لفإهتالكات

 خسائر و التموينات
 القيمة

 التحويالت 58
 الداخلية

 أو اسأع اء 48
 املعاينة املنتوجات
 املؤونات و مس قا

 التث يتات اهتالك  28 املخزنة املشتيات 38
 

 االرت اط حساب18
 ا  مؤسسات بني

 مسامهة شكل

  عن الضرائب 69 92
 مياثلها ما و النتائج

 

 القيمة خسائر 59
 املالية اسأصول عن

 اجلارية

 عن القيمة خسائر49
 الغري حسابات
 

 عن القيمة خسائر 39
 املنتوجات و املخزونات
 التنفيذ قيد

 عن القيمة خسائر 29
 التث يتات

 

 

 
Source : Ali Tadzait, Maitrise Du Système Comptable Financier. Edition ACG, 1 

édition, Alger, Algérie, 2009, p27. 
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 عرض القوائم المالية: ثانيالمبحث ال
 املوارت لثمت اليت العناصر من جمموعة جا امتز  تعكس واليت حماسيب، نظام سأي النهائي املنتوج املالية القوائم تعترب
 القوائم هلذه احملاس ية اإلنتاجية فالعملية نقدية، بقيمة عنها والتع ري عليها تسيطر أو املؤسسة متلكها اليت االقتصاتية
 احملاسيب اجملال ا  عليها واملتعارف الفتة خالل حتدث اليت تاالتغري  قياس ا  وامل اتئ ءاتااإلجر  من جمموعة حتكمها
 عنها اإلفصاح خالل من معها املتعاملني وخمتلف املؤسسة بني اتصال أتاة املالية القوائم ومتثل مالية، سنة أهّنا على
 .االقتصاتية تاراالقر  اختاذ ا  استخدامها قصد الضرورية باملعلومات إمداتهم هبدف

 :يلي ما إىل امل حث هذا ا  سنتطرق س ق مما انطالقا و

 املالية؛ القوائم ماهية 
 املالية؛ القوائم مكونات 
  املالية القوائم وتكامل بطاتر. 
 ماهية القوائم المالية  : األول المطلب

 التتي ات وكذا املالية، القوائم لتعريف نتطرق سوف جوان ها خمتلف ومعرفة املالية، القوائم ماهية لتوضيح
 .املالية القوائم ومستخدمو وأهداف خصائص إىل باإلضافة إلعداتها، اسأساسية وامل اتئ والفرضيات

 المالية القوائم تعريف: الفرع األول 
 حيث من فقط وختتلف هلا اسأساسية العناصر ا  مجيعا تشتك لكنها املالية، للقوائم خمتلفة تعاريف عدة هناك

 .اآلخر تون معني عنصر على التكيز حيث من أو املستخدمة اسألفاظ

 النتي ة، حساب قائمة ،نيةاامليز   :تتضمن امجسابات من كاملة جمموعة  "بأهّنا املالية القوائم عرفت :  10 تعريف
 الوضعية عن املعلومات تقدمي القوائم هذه من واهلدف واملالحق، اخلاصة اسأموال تغري قائمة اخلزينة، تدفقات قائمة
 .1'' االقتصاتية تاراالقر  اختاذ أجل من املايل واسأتاء

 القوائم ومتثل اخلارجية، فالألطر  احملاس ية املعلومات لتوصيل اسأساسية الوسائل "أهّنا أيضا عرفت و  : 12 تعريف
 .2" املالية للتقارير احملوري اجلزء املالية

 ا  تتمثل حيث للمحاس ة، النهائي املنتج عن ع ارة هي "بأهّنا املالية القوائم عرفت أخرى جهة ومن :  13 تعريف
 بقصد املؤسسة وخارج تاخل عديدة فاأطر  لصاحل واملعلومات ال يانات من اك ري  اقدر  تلخص كشوفات أو تقارير
  .3" معينة تاار ر ق اختاذ

                                                           
1
 - Pascal Barneto, "Normes IAS/IFRS, Application Aux Etats Financiers", DUNOD, Paris, 2émé édition, 2006, 

P:261. 

 
2

   35ص ، 9009 مصر، الجامعیة ، الدار ، والتحليل والعرض اإلعداد أسس المالية التقاریر العال، عبد حماد طارق -

 
3

 841، ص  9010،  9ط  األردن ، عمان وائل ، ، دار المحاسبة في الشامل الكبیسي ، الستار عبد -
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 المالية القوائم الفرق بين التقارير المالية و: الفرع اثاني 
 املعلومات لتوصيل اسأساسية الوسيلة املالية القوائم ومتثل املالية، للتقارير احملوري اجلزء متثل املالية القوائم

 ،احملاس ية الس الت خارج مصاتر من معلومات على حتتوي قد املالية القوائم أن من الرغم وعلى اخلارجية، فالألطر 
 .املالية القوائم عناصر أساس على عام بشكل مصممة احملاس ية النظم أن إال

 املعلومات لتوصيل اسأخرى الوسائل كذلك لتشمل متتد ولكنها فقط املالية القوائم تتضمن ال املالية التقارير
 سأهنا إما تقيمها يتم مالية وغري مالية معلومات تشمل املالية التقارير أن حيث امل اشرة، غري أو امل اشرة الصلة، ذات
 التقارير هذه تشتمل إذ اختياريا، عنها اإلفصاح ا  ترغب اإلتارة سأن أو امجكومية، أو الرمسية اجلهات بواسطة تطلب
 املستق لي أو امجايل النشاط خبصوص وتن ؤاهتا وتوقعات اإلتارة جملس خطاب من كل املالية القوائم جانب إىل

 .1ا ئهاأجز  أحد إال اسأخرية هذه وما املاليةم القوائ من وأوسع أمشل مفهوم املالية فالتقارير للمؤسسة،

 الترتيبات الخاصة إلعداد القوائم المالية : الفرع الثالث 
  2:يلي فيما تتمثل واليت املالية القوائم إعدات ختص وترتي ات ءاتاإجر  عدة املايل احملاسيب النظام تضمن

 حالتها على أيطر  تغري وكل للمؤسسة املالية واسأتاء املالية الوضعية وفية بصفة املالية القوائم تعرض أن جيب 
 وأثار املؤسسة تعامالت عن النامجة واسأحداث العمليات جممل القوائم هذه تعكس أنّ  وجيب املالية،

 بنشاطها؛ املتعلقة اسأحداث
 إقفال تاريخ من أشهر، (12)  أربعة أقصاه أجل ا  وتعد املسريين مسؤولية حتت املالية القوائم تض ط 

 املالية؛ السنة
 ؛) ئريااجلز  الدينار(  الوطنية بالعملة لزوما املالية القوائم تعرض  
 حيث السابقة املالية السنة مع مبقارنات تسمح معلومات املالية القوائم توفر:  

 تغري وقائمة اخلزينة تدفقات قائمة النتي ة، حساب نية،اامليز  أقسام من قسم كل يتضمن أن جيب  
 أجل من وذلك السابقة املالية السنة ا  له املوافق بالقسم املتعلق امل لغ إىل إشارة اخلاصة اسأموال
 .املالية القوائم ملستخدمي املقارنة عملية تسهيل

  املركز مع املالية القوائم أحد من العدتية االقسام أحد مقارنة املمكن غري من كان إذا ما حالة وا 
 من يكون ،)اإلفصاح( العرض أو القياس طرق تغري بس ب السابقة املالية القوائم من العدتي
 ءاإجر  املمكن غري من كان اذا و ممكنة، املقارنة جلعل السابقة املالية السنة م لغ تكييف الضروري
 للسنة العدتية املعلومات تعديل أو ترتيب إعاتة جيب فإنّه املالية، السنة مدة إختالف بس ب املقارنة
 .املالحق ا  تاالتفسري  تقدمي مع للمقارنة قابلة تص ح حىت السابقة املالية

  

                                                           
 

1
 .17، ص  9002المكتب الجامعي الحدیث ، مصر ،  ، المالية المحاسبة لمعایير وفقا المتوسطة المحاسبة الدهراوي، الدین كمال -

2
 . 92إلى  26 من المواد ،ذكره  سبق مرجع المالي ، المحاسبي النظام المتضمن ، 2007 نوفمبر 25 في المؤرخ 03/11  رقم القانون  -  
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 الخصائص النوعية القوائم المالية: الفرع الرابع 

 وتتمثل للمستخدمني، مفيدة املالية القوائم ا  املعروضة املعلومات جتعل اليت الصفات أو اخلصائص وهي
  1:يلي فيما املالية للمعلومات النوعية اخلصائص

  المالئمة .0
 عن وذلك املستخدمني، تاراقر  على أثرها خالل من تاراالقر  متخذي مجاجات املالية املعلومات مالئمة أي

 .واملستق لية وامجالية املاضية اسأحداث تقييم ا  مساعدهتم طريق

 الموثوقية و الدقة .2
 غري ولكن مالئمة املعلومات تكون أن وميكن والتحيز، اسأخطاء من وخالية تقيقة املعلومات تكون أن أي
 فيها تتوفر أن ين غي مصداقية ذات تكون ولكي إصدارها، وتوقيت املعلومات تلك تقة ترجة إىل يعوت وهذا موثوقة،
 .النس ية اسأمهية امجذر، و امجيطة امجيات، الشكل، فوق اجلوهر الصاتق، التمثيل  :وهي الصفات من جمموعة

  للمقارنة القابلية .3
 أو نفسها ؤسسةامل املالية للقوائم بالنس ة املقارنة بعملية القيام املعلومة ملستخدمي ميكن اخلاصية هذه خالل من
 أتاء مقارنة ميكن كما متعاق ة، تافت  خالل وذلك االقتصاتي اجملال نفس ا  تعمل اليت للمؤسسات بالنس ة
 .الزمنية الفتة نفس ا  اسأخرى املؤسسات بأتاء املؤسسة

  )الوضوح(  للفهم القابلية .4
 مع املستخدمني ق ل من م اشرة الفهم وسهلة واضحة املالية القوائم ا  الوارتة املعلومات تكون أنّ  ين غي

 .واحملاس ة التسيري ا  املعرفة من معقول مستوى لديهم أنّ  ضاافت 

 أهداف القوائم المالية : الفرع الخامس 
 اسأموال ا  والتغري النقدية التدفقات املايل، اسأتاء املالية، الوضعية عن مبعلومات التزويد إىل املالية القوائم هتدف

 اهلدف، هذا حتقيق أجل ومن ،االقتصاتية تار االقر  اختاذ بغية القوائم هذه ملستخدمي معينة مبؤسسة املتعلقة اخلاصة
  2:يلي مبا تتعلق املؤسسة عن مبعلومات تزوت املالية القوائم فإنّ 

 اسأصول؛  
 اخلصوم؛  
 اخلاصة؛ اسأموال  
  واخلسائر؛ املكاسب ذلك ا  مبا و اسأع اء تاتااإلير  

 
                                                           

 
1

   الجریدة،  2007 نوفمبر  25في المؤرخ 10/00القانون  احكام تطبيق لمتضمنا،   2008ماي   28في المؤرخ  04/116  رقم التنفیذي المرسوم  -

 . 19، ص  19- 4المواد  27 العدد ، 2008 ماي 25 في المؤرخة الجزائریة ، للجمھوریة الرسمیة

 
2

 . 96ص  ، 2008،   1 ، ط األردن عمان إثراء ، دار ،  IAS/ IFRS  2007الدولية  المالية التقاریر معایير الجعارات ، جمال خالد  -
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  اخلاصة؛ اسأموال ا  اسأخرى تاالتغري  
 النقدية التدفقات.  

 النقدية بالتدفقات التن ؤ على املالية القوائم مستخدمي تساعد ،املالحق تتضمنها أخرى معلومات إىل باإلضافة
 .للمؤسسة املستق لية
 :التايل الشكل ا  موضح هو كما املالية القوائم أهداف توضيح وميكن

 المالية القوائم أهداف : 10 رقم الشكل
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  ،تار الصفحات الزرقاء ،IAS / IFRS معايير المحاسبة الدوليةعلى خلضر عالوي،  اعتماتامن إعدات الطال ة :  المصدر
 .29ص  ،0100 ،اجلزائر

 تقديم معلومات حول

الوضعية 
 المالية 

 تغير الوضعية  األداء
 المالية

تغيرات األموال 
 اصةخال

معلومات 
 أخرى

 حتليال ميدتق

 تؤثر اليت تاللحرك

 اسأموال على

 .ةصاخلا

 حول نظرة أخذ 
 ، ت،التشغيليةاطاالنش

 ،التمويلية ريةااالستثم
 .ورةدال خالل  ،

 رةدق حول نظرة خذأ 
 حتقيق على املؤسسة

 وش ه يةدنق اخيلمد
 جةاح ديدوحت ية،دنق

 لااستعم إىل املؤسسة
 .تافقدالت

 املؤسسة رةدق ساقي 
 تافقدت جين على
 على تاااعتم اخلزينة
 .تةاملوجو  تاملوار 

 حول ماحكأ داتإع 
 عليةاالف ىدم

 ين غي اليت الالزمة
 تستطيع حىت اتوفره 

 توظيف املؤسسة
 .فيةاإض تموار 

 رةدق ساقي 
 جين على املؤسسة

 .اخلزينة تافقدت
 جةاح تقييم 

 إىل املؤسسة
 و مستق لية قروض
 تافقدت توزيع

 .اخلزينة
 رةدق ساقي 

 على املؤسسة
 اهتاالتزام احتام
 دمواعي ا  املدلية

 .قااالستحق

 معلومات إعطاء

 العناصر حول

 وغري املقيدة

 القوائم ا  املقيدة

ئدة .املالية
الفا

 

جدول تدفقات  المالحق
 الخزينة

جدول تغير 
األموال 
 الخاصة

النتيجةحساب   الميزانية 

جع 
لمر

   ا
يقة

الوث
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  القوائم الماليةمستخدمو : الفرع السادس 
 يتم اليت  قراراهتم ترشيد ا  تساعدهم واليت املالية القوائم ا  عرضها يتم اليت املالية املعلومات مستخدمو يتعدت

 هتم،ارار ق وتعدت تنوا بس ب املعلومات هذه من حاجاهتم تتعدت وكذلك املعلومات، هذه على بناء ق لهم من اختاذها
  :1يلي كما التالية الرئيسية الفئات حتديد وميكن

  المستثمرون .0
 وحيتاجون هتم،ابإستثمار  املرت طة والعوائد املخاطر حول املعلومات هو اسأساسي املستثمرين اهتمام إن
 قدرة تقييم من متكنهم معلومات أيضا املسامهون وحيتاج ال يع، أو ءاالشر  تارار ق اختاذ على ملساعدهتم املعلومات
 .هلم املستحقة اسأرباح توزيعات تفع على املؤسسة

  الموظفون .2
 ا  املختلفة وتعويضاهتم روات هم تفع على وقدرهتا ورحبيتها املؤسسة رااستقر  حول باملعلومات املوظفون يهتم

 .املناسب الوقت

  المقرضون .3
 ا  هبا املرت طة والفوائد تيوهنم تسديد على املؤسسة قدرة حتديد من متكنهم اليت باملعلومات املقرضون يهتم

 .املناسب الوقت

  اآلخرون والدائنون الموردون .4
 .املناسب الوقت ا  هبا الدائنون امل الغ استتات إمكانية حتديد من متكنهم اليت باملعلومات املورتون يهتم

  العمالء .3
 .خدماهتا أو ومنت اهتا املؤسسة ريةااستمر  ختص اليت املعلومات حول العمالء اهتمام يقع

  الدولة .2
 أجل ومن الضري ية، السياسات وحتديد املؤسسة نشاطات ض ط هبدف املعلومات املؤسسة من الدولة تطلب

 .املختلفة اإلحصاء وعمليات الوطين الدخل قياس

  الجمهور .5
 عمل فرص خلق خالل من الوطين االقتصات تقدم ا  املسامهة مثل نواحي عدة من اجلمهور على املؤسسة تؤثر
 .للمؤسسة املايل الوضع مبعرفة مصلحة فلل مهور وبالتايل احملليني، املورتين ومساندة جديدة

 

 
                                                           

 
1

 عمان الثقافة، دار ،الدولية المالية التقاریر إعداد معایير الدولية المحاسبية المعایير موسوعة الریشاني، معذى سمیر القاضي، یوسف حسین -

  31، ص 9019، 1ج األردن،
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 القوائم المالية  مكونات : ثانيال المطلب
 قوائم، ثالث املايل احملاسيب النظام إستحدث احملاس ة، جمال ا  ئرااجلز  هبا قامت اليت اإلصالحات خضم ا 

 حساب وقائمة نيةابامليز  إحتفظ بينما ،الملحق و الخاصة األموال تغير قائمة الخزينة، تدفقات قائمة وهي
 حتت تكون املؤسسة كل على وجيب الدولية، احملاس ية معايري موافقة تكون حىت التعديالت بعض مع لكن النتي ة،
 سنتطرق وبالتايل حماس ية، أسسو  م اتئ وفق املالية السنة خالل وعرضها إعداتها املايل احملاسيب النظام تط يق جمال
 :يلي ما إىل املطلب هذا ا 

 املالية؛ القوائم تعريف 
  قائمة؛ كل وعيوب تامميز 
 قائمة؛ كل مكونات 
 املايل احملاسيب النظام به جاء ما حسب قائمة لكل النموذجي الشكل. 

 الميزانية : الفرع األول
 يتم خالهلا من واليت املالية، املؤسسة لوضعية امجقيقية الصورة تعكس اليت املالية القوائم ضمن من نيةاامليز  تعترب

 النموذج والشكل مكوناهتا إىل باإلضافة وعيوهبا، هتاامميز  القائمة، هذه مفهوم إىل سنتطرق لذا املناس ة، تاراالقر  اختاذ
 .املايل احملاسيب النظام وفق هلا

 تعريف الميزانية .0
 اخلاصة واسأموال واخلصوم اسأصول يوضح الذي ال يان عن ع ارة وهي املالية للقوائم الرئيسي املكون نيةاامليز  تعد

 القوائم إعدات مت اليت احملاس ية امل اتئ مع يتفق مبا للمؤسسة املالية الوضعية نيةاامليز  وتعكس معينة، زمنية نقطة ا 
  1.أساسها على املالية

 ت ني عاكسة مرآة مبثابة فهي للمؤسسة، املالية الوضعية تعكس تلخيصية قائمة "أهّنا كذلك نيةاز يامل وتعرف
 باخلصوم وتسمى  )موارت(  مطلوبات من عليها وما باسأصول، وتسمى )إستخدامات( وممتلكات موجوتات من ماهلا
 ."2املايل املركز بقائمة أيضا تسمى وهلذا الغري أو املالك ق ل من

  3:خمتلفتني وينتزا من نيةاامليز  إىل النظر وميكن

 
 

                                                           
 

1
 .198 ص ،ذكرهمرجع سبق  ،والتحليل والعرض اإلعداد أسس المالية التقاریر ل،االع دعب داحم رقاط -

 
2

 891، ص  مرجع سبق ذكره ،الدولية والمعایير SCF  وفق المالية المحاسبة في الواضح حنیفة، ربیع بن -

 .923، ص9006، 9ط ن،رداأل ناعم وائل، ارد،المعاصر المحاسبي النموذج ن،احن حلوة رضوان -3 
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 االقتصادية  النظر وجهة من : أوال
 .االستخدامات تلك لتمويل مصاتر أهنا على واخلصوم ،)تااالستثمار (استخدامات أهنا على اسأصول تفهم حيث

  المحاسبية اإلجرائية نظر وجهة من  :ثانيا
  (AICPA) القانونيني للمحاس ني اسأمريكي للمعهد التابعة احملاس ية املصطلحات جلنة تعريف خالف من

 الس الت إقفال بعد املنقولة الدائنة أو املدينة لألرصدة  تلخيص أو جدول بشكل بيان "عن ع ارة هي نيةاامليز  أنّ 
 ."حماس ية م اتئ وفق املمسوكة احملاس ية

 :يلي ما نستنتج السابقة التعاريف خالل ومن

  السنة هناية ا  إعداته يتم املؤسسة، وخصوم أصول على حيتوي جدول أو بيان عن ع ارة هي نيةاامليز 
 ؛للمؤسسة املالية الوضعية لت ني املالية

 ؛امجسابات إقفال بتاريخ اجلرت عمليات عن الناجتة والدائنة املدينة اسأرصدة نيةاامليز  تظهر 
 النقدية املخزونات، امل اين، اسأرضي، املعنوية، القيم( االستخدامات اسأصول جانب ا  نيةاامليز  تظهر 

 وقصرية طويلة تيون خاصة، أموال( االستخدامات هذه مصاتر اخلصوم جانب ا  جند حني ا  ،)وغريها
 (.االجل

 مزايا وعيوب قائمة الميزانية .2
 عيوب من القائمة هذه ختلى ال لكن للمؤسسة، املالية الوضعية معرفة ا  مهمة نيةاامليز  جتعل ياامز  عدة هناك

 :يلي كما والعيوب ياااملز  هلذه نتطرق أن وميكن قيمتها من حتد
 نيةاالميز  قائمة ياامز  .0.2

 :1التالية تاامليز  حتقق حيث بإعداتها املؤسسة تقوم اليت املالية القوائم أهم من نيةاامليز  تعترب

 عليها وما حقوق من للمؤسسة ما تتضمن نية حيثاامليز  إعدات تاريخ ا  للمؤسسة املالية الوضعية معرفة 
 ؛زاماتإلت من

 التغطية  بنس ة يعرف ملا ووفقا ملكيتها حبقوق التزاماهتا مقارنة خالل من للمؤسسة اإلئتمانية القدرة تقييم 
 ؛اللتزاماهتا املؤسسة حقوق تغطية مدى تعين واليت

 التداول بنسب ذلك قياس ويتم الدفع، املستحقة ماهتااإلتز  سدات على املؤسسة قدرة مدى على التعرف 
 والسيولة؛

 اخلارجي التمويل أو احملت زة اسأرباح خالل من الذايت التمويل على املؤسسة اعتمات مدى على التعرف 
 املال؛ سأر  إىل لاللتزامات بالنس ة

 
                                                           

 
1

 .118-117:  ص ص ،ذكره سبق مرجع الجعارات، خالد جمال -



القوائم المالية وفق النظام المحاسبي المالي:                                                   الفصل األول   
 

28 
 

 

 ؛املايل التحليل بعمليات القيام  
 الدولية؛ احملاس ية واملعايري احمللية والتشريعات بالقوانني املؤسسة ماإلتز  مدى بيان  
 التصفية؛ أساس على إعداتها مت نيتهااميز  أنّ  أو املؤسسة، استمرارية على الوقوف 
 املالية استثماراهتا جتاه املؤسسة سياسة معرفة. 

 نيةاالميز  قائمةعيوب  .2.2
 الفعلي املايل الواقع متثيل ا  نيةاامليز  قدرة على تؤثر حمدتات هناك أنّ  إالّ  نيةاللميز  العديدة تاامليز  من بالرغم
  1:العيوب هذه ومن حمدت، وقت ا  للمؤسسة
 مدرجة تكون اسأصول معظم فإنّ  وبالتايل التارخيية، التكلفة مب الغ االلتزامات و اسأصول معظم عن التع ري 

 قيمتها؛ من بأقل
 اسأصول معظم فإنّ  وبالتايل حتصيلها، املمكن الديون تقدير مثل العناصر ل عض الشخصي وامجكم التقدير 

 قيمتها؛ من بأقل مدرجة تكون
 مثل مبوضوعية، قياسها يصعب واليت للمؤسسة املالية القيمة ذات العناصر من للعديد نيةاامليز  مشول عدم 

 بيعها؛ عند هبا فااإلعت  يتم واليت تاخليا املولدة والشهرة ال شرية، املوارت
 كما املالية السنة خالل املالية الوضعية تكون أن بالضرورة وليس إعداتها، تاريخ عند املالية الوضعية تقيس 

 .2السنة هناية ا  هو
 

 مكونات قائمة الميزانية .3
 على اسأقل على نيةاامليز  حتتوي أنّ  وين غي للمؤسسة، املالية الوضعية بتقييم املرت طة العناصر نيةاامليز  تتضمن

 : التالية العناصر

 األصول  .0.3
 اقتصاتية منافع هلا توفر سأن واملوجهة ماضية، أحداث بفعل املؤسسة تسريها اليت املوارت من اسأصول تتكون

 اليت اسأصول أما جارية، غري أصوال تائمة بصورة املؤسسة نشاط خلدمة املوجهة اسأصول عناصر تشكل و .مستق لية
  .3جارية أصوال تشكل وجهته بس ب الصفة هذه هلا ليست

 

 

                                                           
 

1
 .71،ص 9002، 3ط األردن، عمان وائل، ارد ،الدولية المالي و االبالغ المحاسبة معایير حمیدات، جمعة نصار، أبو محمد -

 
2

 .109 ص ،ذكره سبق مرجع الجعارات، خالد جمال  -

 
3

-10تطبيق أحكام القانون  المتضمن  9004ماي  96ه الموافق ل  1892جمادى األولى عام  90المؤرخ في  10/022المرسوم التنفیذي رقم  -

 .17، ص 91-90، المادتین رقم 93العدد ، الجریدة الرسمیة للجمھوریة الجزائریة،00
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 األصول الغير الجارية .0.0.3

 ثينإلا خالل حتقيقها يتم سأن املوجهة غري أو الطويل املدى على توظيفها لغرضهتا حياز  تتم اليت اسأصول وهي
 أنشطة احتياجات لتغطية املستمر لالستعمال املوجهة اسأصول تلك أو اإلقفال، تاريخ من ابتداء شهرا (00) عشر

 .املعنوية أو الثابتة العينية اسأموال مثل املؤسسة

 :يلي فيما اسأصول هذه أهم وتتمثل 

 طرف من ومستعمل مراقب ماتي، وغري نقدي غري للتحديد قابل أصل وهو  :المادية غير التثبيتات 
 العموم على حتتوي اليت (امللموسة غري) املعنوية التث يتات تلك به ويقصد .العاتية أنشطتها إطار ا  املؤسسة
 براءات املعلوماتية، الربامج الت ارية، العالمات املكتس ة، الت ارية احملالت االستعمال، إجازات أو تراخيص
 1إخل (goodwill) .... االقتناء فارق الثابتة، بالقيم اخلاصة التطوير مصاريف التأليف، حقوق االختاا،

 واالستعمال اإلجيار و اخلدمات، تقدمي اإلنتاج، أجل من املؤسسة حتوزه عيين أصل وهو  :المادية التثبيتات 
 . 2املالية السنة مدة يعد ما إىل استعماله مدة تستغرق أن يفتض والذي إتارية، سأغراض

 باإلضافة الصناعية واسأتوات املعدات التقنية التكي ات امل اين، اسأراضي، ييئاتهت اسأراضي،:  من كل وتشمل
 .اسأخرى املاتية الثابتة القيم إىل

 ق ل من االمتياز موضع املوضوعة املاتية غري أو املاتية التث يتات كل هي و :  امتياز شكل في التثبيتات 
 يسند عقد بأنه العمومية اخلدمة امتياز ويعرف (.له املمنوح) االمتياز صاحب طرف من أو االمتياز مانح
 خدمة تنفيذ (االمتياز صاحب) معنوي شخص أو ط يعي شخص إىل (االمتياز مانح) عمومي شخص مبوج ه
 اخلدمة مستعملي من أتاوى اقتضاء حق مقابل العموم على وطويلة حمدتة ملدة مسؤوليته حتت عمومية
 .3العمومية

 أي، إجنازها ا  بعد تكتمل مل زالت ال اليت املاتية غري أو املاتية التث يتات هي  :إنجازها الجاري التثبيتات 
 قابلة غري تث يتات إذن فهي .تث يتات النهاية ا  تكون أن منها اهلدف إجنازات الواقع ا  هناأ أي هناأ

 .4النهائي لالستعمال

 

 

                                                           
 

1
 الجامعیة، المطبوعات دیوان،  SCF)(المالي   المحاسبي للنظام وفقا الحسابات سير وآليات ومبادئ أصول العامة المحاسبة كتوش، عاشور -

 .94 ، ص 9011الجزائر، 

 
2

وقواعد  الحسابات ومدونة المالية الكشوف ومحتوى والمحاسبة التقييم قواعد تحدید المتضمن، 96/03/9004في  المؤرخ القرار -

 8 ص ، 1.121 رقم المادة  ، ذكره بقس مرجع ،سيرھا

 
3

 .109  ص ،ب ذكرهس مرجع، (SCF)المالي   المحاسبي للنظام وفقا الحسابات سير وآليات ومبادئ أصول العامة المحاسبة ، كتوش عاشور -
4
 .108المرجع نفسه، ص   - 
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 مدة تتعدى اسأجل طويلة أصول عن ع ارة فهي املث تة، السندات تلك أساساهبا  ويقصد  :المالية التثبيتات 
 : 1بني ومنيز شهرا، عشر الثين للمؤسسة املالية احملفظة تاخل بقائها

 خاصة املؤسسة، لنشاط مفيدا الدائم امتالكها يعد اليت امللحقة الدائنة وامجسابات املسامهة سندات 
 املشاركة  :مراق تها متارس أن أو السندات، تصدر اليت املؤسسة على نفوذا متارس بأن هلا تسمحهنا وأ
 ؛املشتكة املؤسسات أو هلا املشاركة املؤسسات الفرعية، املؤسسات ا 
 بآخر، أو بقدر الطويل املدى على للمؤسسة توفر لكي املوجهة احملفظة لنشاط املث تة السندات 

 هتا؛سندا على امجيازة متت اليت املؤسسات تسيري ا  التدخل تون لكن مرضية، مرتوتية
 للمؤسسة ميكن اليت طويل أمد ذات توظيفات أو مال رأس أقساط متثل اليت اسأخرى املث تة السندات 

  ؛ذلك عليههبا أو يتعني  االحتفاظ ينوي أو استحقاقها، أجل حلولهبا حىت  االحتفاظ
 القصري اسأجل ا  ب يعها القيام تسعها ال أو تنوي ال واليت املؤسسةهتا أصدر  اليت والديون القروض :

 على تزيد اليت القروض أو شهرا عشر اثين من سأكثر االستغالل تيون من وغريها الزبائن، لدى الديون
 .أخرى سأطراف واملقدمة شهرا عشر اثين

 األصول الجارية .2.0.3
 االستغالل تورة إطار ا  استهالكها أو بيعها أو حتقيقها املؤسسة تتوقع اليت اسأصول اجلارية اسأصول تضم

 شكل ا  وإجنازها االستغالل عملية ا  تدخل اليت ال ضائع أو اسأولية املوات اقتناء بني املمتدة الفتة متثل اليت العاتية
 خالل حتقيقها املؤسسة تتوقع واليت قصرية ملدة أو املعامالت سأغراض أساساهتا حياز  تتم اليت واسأصول اخلزينة، سيولة
 هذه أهم وتتمثل .2لقيوت استعماهلا خيضع ال اليت السيوالت ش ه أو السيوالت إىل باإلضافة شهرا، عشر االثين

 :يلي فيما اسأصول

 3الأصو  ملخزوناتا متثل  :زوناتخالم:  

 ؛اجلاري االستغالل إطار ا  لل يع معدة وتكون املؤسسة متتلكها 
 ؛ال يع هذا إجناز بقصد اإلنتاج قيد هي 
 خدمات تقدمي أو اإلنتاج عملية خالل لالستهالك موجهة لوازم أو أولية موات هي.  

 النشاط خالل من ذلك كان سواء الغري على للمؤسسة ما هي و  :المماثلة واالستخدامات الدائنة الديون 
 وتتكون الت ارية، املدينة بالذمم الديون هذه تعرف اسأوىل امجالة ا  و أخرى، سأنشطة نتي ة كان أو الرئيسي

  املوظفني سلف مثل عليها أمثلة نسوق أن فيمكن الت ارية غري املدينة الذمم أما الق ض، أوراق و املدينون من
 

                                                           
1
 11 ص ، 1.122 رقم المادة سابق، مرجع ، 19 العدد القرار - 
2

 .17  ص ، 21 رقم المادة سابق، مرجع ،116-04المرسوم التنفیذي رقم  -
3

 مرجع ،وقواعد سيرھا الحسابات ومدونة المالية الكشوف ومحتوى والمحاسبة التقييم قواعد تحدید المتضمن، 96/03/9004في  المؤرخ القرار -

 .19 ص ، 1.197 رقم المادة ،ذكره  سبق
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 احتياطية خمصصات عمل اسأصول تلك تقومي عند جيب و .إخل.....التابعة للمؤسسات املمنوحة القروض أو
 .1القيمة ا  اخنفاض أو حمتملة خسارة وجوت حالة ا 

 باإلضافة الطلب، حتت والوتائع باخلزينة والنقدية للتوظيف القابلة القيم ختص وهي  :يماثلها وما الموجودات 
 من معروف و حمدت مقدار إىل حتويلها ميكن اليت اسأجل قصرية االستثمارات ا  تتمثل اليت اخلزينة أش اه إىل

 .2قيمتها ا  التغري حيث من املخاطر من عالية لدرجة تتعرض ال واليت النقدية

 رؤوس األموال الخاصة .2.3
 خصومها عن املؤسسة أصول فائض متثل فهي خصومها، كل طرح بعد املؤسسة أصول من ت قى ما هو و
 التقييم، إعاتة فارق التقييم، فارق واالحتياطات، العالوات الصاتر، املال رأس من كل تضم و .اجلارية غري و اجلارية
 .3ةاملالي السنة ونتي ة جديد من التحيل املعاتلة، فارق

 الخصوم .3.3

 خروج وتسويتها سداتها عملية تتطلب واليت ماضية، أحداث عن ناجتة للمؤسسة حالية التزامات هي و
 :إىل اخلصوم تنقسم و. 4ةاقتصاتي منافع ومتثل املؤسسة متلكها اليت املوارت من تدفقات

 الجارية غير الخصوم .0.3.3
 اثين خالل تستحق ال اليت أو للمؤسسة، التشغيلية العاتية الدورة خالل تسديدها يتم ال اليت االلتزامات وهي

 وكذلك شهرا، عشر اثين من سأكثر سداتها بتأجيل مشروط غري حق للمؤسسة يكون قد اليت تلك أو شهرا، عشر
  .5شهرا عشر االثين خالل استحق لو حىت حالية قروض تسهيالت مبوجب متويله إعاتة سيتم أن يتوقع الذي االلتزام

 6يلي فيما وتتمثل  :سلفا الحسابات في المدرجة والمنتجات المؤونات : 

 من احمللية اجلماعات و الدولة طرف من املخصصة سأموالا هيا و ( :التجهيز أو) االستثمار إعانات 
 ؛الطويل املدى علىهتا عمليا متويل أو جديد، أصل اقتناء أجل

 طويلة، أو قصرية آلجال املستحقة اخلصوم زياتة ا  والتكاليف اسأخطار مؤونات تتمثل  :المؤونات 
 بشأن التأكد عدم عنصر تتضمنهناية الدورة إال أهنا  عند متوقعة وخسائر خماطر وجوت تعكسفإهنا 
 .وحتققها م الغها

 

                                                           
1

 .87، ص9011، 7، دار المیسرة للنشر، عمان، األردن، طتحليل القوائم الماليةمؤید راضي خنفر، غسان فالح المطارنة،  -
2
 - Ali Tadzait, OP Cit, p 65.  

3
 - Ibid, p-p : 66-67 . 

 
4

 .109  ص سابق، مرجع، (SCF)المالي   المحاسبي للنظام وفقا الحسابات سير وآليات ومبادئ أصول العامة المحاسبة ، كتوش عاشور -
5
 .17ص  ، 97 رقم المادة سابق، مرجع ،116-04المرسوم التنفیذي رقم   - 

6
- Ali Tadzait, OP Cit, p-p : 70-71. 
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 الضرائب ومؤونات خصوم املؤجلة الضرائب أصول، املؤجلة الضرائب من كل ا  وتتمثل  :الضرائب. 

 الفتات ا  استجاعها املتوقع النتي ة على الضرائب م الغ هي : األصول على المؤجلة الضرائب 
 ؛للخصم قابلة زمنية بفروقات املتعلقة و املق لة

 واتنالس ا  تفعها الواجب النتي ة على الضرائب م الغ هي : الخصوم على المؤجلة الضرائب 
  ؛1للضري ة اخلاضعة املؤقتة بالفروقات املتعلقة و املق لة

 وال نوك، املالية املؤسسات من املؤسسة عليها حتصلت اليت اخلارجية املالية املوارت هي  :والديون اإلقتراضات 
 ا  اخلاصة اسأموال مع وتساهم تائمة، بصفة واالستثمارية التشغيليةهتا عمليا متويل أجل من اجلمهور من أو

 طويلة الدفع وأوراق اسأجل طويلة ال نكية القروض السندات، :وتشمل للمؤسسة، الدائمة االحتياجات تغطية
 .2لاسأج

 الخصوم الجارية .2.3.3
 لتاريخ املوالية شهرا عشر االثين خالل أو االستغالل تورة خالل تسويتها يتم أن يتوقع اليت االلتزامات هي
 : 4التالية العناصر وتتضمن .3اإلقفال
 أو باسأجل، ال ضائع على مجصوهلا نتي ة الغري جتاه التزامات من املؤسسة على ما وهو  :الدائنة الذمم 

 ؛املستحقة الدخل ضرائب العاملون، املورتون، من وتتكون أيضا، باسأجل اخلدمات على حصوهلا
 خالل تسديدها ويتطلب اسأفرات أو املؤسسات عليها حصلت اليت القروض وهي:  األجل قصيرة القروض 

 .واحدة مالية فتة

 المعلومات التي تعرض إما في صلب الميزانية أو في الملحق .4
 املعروضة للعناصر أخرى فرعية تصنيفات عن امللحق أو نيةاامليز  صلب ا  اإم تفصح أنّ  املؤسسة على جيب

 حسب مناسب يكون حينما فرعية عناصر إىل عنصر كل تصنيف يتم أنّ  وجيب املؤسسة، لعمليات مناسب بشكل
 والفروا هلا التابعة واملؤسسات اسأم للمؤسسة واملدينة الدائنة امل الغ على مستقل بشكل اإلفصاح وجيب الط يعة،
  :5يلي ما اإلفصاحات هذه وتتمثل العالقة، ذات اسأخرى فاواسأطر 

 اسأقلية؛ ذات والفوائد املعاتلة طريقة حسب امجسابات ا  املدرجة املسامهات  
 إحتياط؛ كل وغرض لط يعة وصف  
 نية؛اامليز  إقفال تاريخ بعد املقتحة اسأرباح توزيعات م لغ  

                                                           
1
 - Idem. 

2
 - Ibid, p 72. 

3
 .17ص  ، 99 رقم المادة سابق، مرجع ،116-04التنفیذي رقم  المرسوم -

4
 .86مؤید راضي خنفر، غسان فاتح المطارنة، مرجع سابق، ص  -

5
مرجع  وقواعد سيرھا، الحسابات ومدونة المالية الكشوف ومحتوى والمحاسبة التقييم قواعد تحدید المتضمن، 96/03/9004في  المؤرخ القرار -

 .7. 990، الفقرة سابق
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 املساهم املال سأر  من نوا لكل بالنس ة:  

 هبا؛ املصرح اسأسهم عدت  
 كليا؛ املدفوعة وغري املدفوعة الصاترة اسأسهم عدت  
 إمسية؛ قيمة لألسهم تكن مل إن عمليةال أو سهم لكل اإلمسية القيمة  
 السنة؛ وهناية السنة بداية بني اسأسهم عدت تطور  
 املشاركة؛ املؤسسات أو الفروا ا  أو املؤسسة متتلكها اليت اسأسهم عدت  
 ال يع؛ عقوت أو تاخيار  إطار ا  إلصدارها هبا احملتفظ اسأسهم  
 باسأسهم املتعلقة والتخفيضات تااإلمتياز  و امجقوق.  

 شكل قائمة الميزانية  .3
 مع تكييفها جيب حيث نية،اللميز  منوذج املايل احملاسيب النظام تضمن فقد نية،اامليز  قائمة شكل خيص فيما أّما

 النظام حسب نيةاامليز  قائمة شكل عرض وميكن التنظيم، ملقتضيات تست يب مالية معلومات توفري قصد مؤسسة كل
 (. 10أنظر الملحق رقم )  يلي كما املايل احملاسيب

 قائمة حساب النتائج : الفرع الثاني
 مؤسسة كل على وفرض املايل، احملاسيب النظام تضمنها اليت املالية القوائم من النتي ة حساب قائمة تعترب
 للمؤسسة املايل اسأتاء حول باملعلومات املالية القوائم مستخدمي ويد تز هبدف اخلتامية، املالية القوائم ضمن إعداتها

 مكوناهتا إىل باإلضافة عيوهبا، و هتاامميز  القائمة، هذه مفهوم إىل سنتطرق ولذا النقدية، بالتدفقات بالتن ؤ وتساعدهم
 .املايل احملاسيب النظام وفق هلا النموذج الشكل و

 تعريف قائمة حساب النتائج .0

 السنة خالل املؤسسة طرف من املن زة تاتااإلير  اسأع اء ملخص كشف " بأهّنا النتي ة حساب قائمة تعرف
 النتي ة على امجصول ويتم اسأع اء، تسديد تاريخ أو تااإلير  حتصيل تاريخ اإلعت ار بعني اسأخذ يتم ال حيث املالية،
 . 1"واسأع اء تاتااإلير  بني بالفرق الصافية

 فتة خالل هبا املرت طة باسأع اء تاتااإلير  مقابلة طريق عن املؤسسة أتاء لتقييم تقرير هي "بأهّنا كذلك وتعرف
 .2"معينة فتة خالل خسارة أو ربح من املؤسسة أعمال نتي ة عن تفصح فهي معينة،

 

 

                                                           
 

1
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 : التالية النقاط نستخلص السابقني التعريفني خالل من و

 معينة؛ زمنية فتة عن تعرب وهي صافية نتي ة تعطي النتي ة حساب قائمة  
 املؤسسة أتاء تقييم خالهلا من يتم أتاة مبثابة هي. 

 مزايا و عيوب قائمة حساب النتائج .2

 :يلي كما ذكرها ميكن وعيوب ياامز  عدة على النتي ة حساب قائمة حتتوي
 مزايا قائمة حساب النتائج .0.2

  1:التالية واخلصائص امليزات النتي ة حساب قائمة حتقق

 أوخسارة؛ ربح من املؤسسة نتي ة على التعرف  
 اسأتاء؛ لقياس كمقياس الربح ويستخدم املايل، أتائها ا  اإلتارة كفاءة على التعرف  
 تاار ر الق إختاذ عليها ترتكز اليت اهلامة اسأسس من كأساس وذلك الواحد السهم رحبية معرفة 

 اإلستثمارية؛
 للمسامهني؛ اسأرباح توزيع إمكانية معرفة  
 العاتية؛ غري نشاطاهتا وكذلك التشغيلية، املؤسسة بنشاطات املتعلقة اسأعمال نتي ة على التعرف  
 تفعها؛ الواجب الضري ة مقدار على التعرف  
 تصفيتها؛ على بناء أو ريةااإلستمر  على بناء النتي ة حساب قائمة إعدات مت إذا ما معرفة  
 الرحبية مثل املالية النسب بعض حساب. 

 عيوب قائمة حساب النتائج .2.2
 إهتالك وأع اء فيها، املشكوك الديون تقدير مثل تاوالتقدير  الفروض من عدت على النتي ة صاا  الحتواء انظر 
 القصور أوجه القائمة هذه مستخدمي كاإتر  ضرورة يتطلب مما تقديري، رقم متثل النتي ة فإنّ  املتداولة، غري اسأصول
  2:العيوب هذه ومن منها، املرجوة الفوائد من تقلل واليت النتي ة حساب قائمة تتضمنها اليت باملعلومات املرت طة

 املنتج، جوتة زياتة مثل موثوق، بشكل قياسها إمكانية لعدم النتي ة حساب قائمة من عناصر استثناء 
 ...العمالء خدمة حتسني

 مما أخرى، إىل مؤسسة من اإلهتالك طرق إختالف مثل املستخدمة، احملاس ية بالطرق النتي ة تتأثر 
 ما؛ نوعا صعب ب عض بعضها املؤسسات بني املقارنة ءاإجر  جيعل

 حتديد لغرض اجلارية غري لألصول اإلنتاجي العمر تقدير مثل الشخصي، بامجكم تتأثر النتي ة مقاييس 
 السنوية؛ اإلهتالك نس ة

                                                           
1
 .190ص ، مرجع سبق ذكرهخالد جمال الجعارات،  - 
2

 190ص ، مرجع سبق ذكرهخالد جمال الجعارات،  -



القوائم المالية وفق النظام المحاسبي المالي:                                                   الفصل األول   
 

35 
 

 
 سابقة زمنية فتة عن املايل واسأتاء النتي ة تقيس. 

 أهمية قائمة حساب النتائج .3

 املؤسسة عمليات جناح يقيس الذي التقرير فهو املالية، القوائم بني من أمهية اسأكثر يعترب النتائج حساب إن
 :1من تن ع القائمة هذه أمهية فإن وعليه الزمن، من حمدتة لفتة

 ؛املستق ل ا  املؤسسة لدخل تقيق بشكل بالتن ؤ تساعد 
 ؛نقدية مل الغ املشروا استالم إلمكانية اسأفضل التقييم ا  تساعد 
 وجه أفضل على استخدامها مت قد االقتصاتية املصاتر أن من التأكد ا  تساعد. 

 مكونات قائمة حساب النتائج .4

 كما املايل احملاسيب النظام عرفهما ولقد اسأع اء، و املنتوجات مها رئيسيني عنصرين من النتائج حسابات يتكون
 : 2يلي

 ا  املالية السنة خالل حتققت اليت االقتصاتية املزايا تزايد ا  املالية السنة منتوجات تتمثل  :المنتوجات 
 ا  خسارة استعاتة املنتوجات متثل كما .اخلصوم ا  اخنفاض أو اسأصول، ا  زياتة أو مداخيل، شكل
 .باملالية املكلف الوزير من قرار مبوجب احملدتة االحتياطات و القيمة

 شكل ا  املالية السنة خالل حصلت اليت االقتصاتية املزايا تناقص ا  املالية السنة أع اء تتمثل  :األعباء 
 أو االهتالكات خمصصات اسأع اء وتشمل .خصوم ظهور شكل ا  أو أصول، اخنفاض أو خروج

 .باملالية املكلف الوزير من قرار مبوجب احملدتة القيمة وخسارة االحتياطات

 : 3وهي النتائج حسابات ا  إظهارها يستوجب تنيا معلومات املايل احملاسيب النظام فرض وكما

 اإلمجايل، اهلامش :اآلتية الرئيسية التسيري جماميع بتحديد يسمح الذي ط يعتها، حسب اسأع اء حتليل 
 ؛االستغالل عن اإلمجايل الفائض املضافة، القيمة

 ؛العاتية اسأنشطة منت ات 
 ؛املالية واسأع اء املالية املنتوجات 
 ؛املستخدمني أع اء 
 ؛املماثلة والتسديدات والرسوم الضرائب 
 ؛العينية التث يتات ختص اليت القيمة وخلسائر لالهتالكات املخصصات 

                                                           
1
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 ؛املعنوية التث يتات ختص اليت القيمة وخلسائر لالهتالكات املخصصات 
 ؛العاتية اسأنشطة نتي ة 
 ؛(وأع اء منت ات)  العاتية غري العناصر 
 ؛التوزيع ق ل للفتة الصافية النتي ة 
 املسامهة مؤسسات إىل بالنس ة اسأسهم من سهم لكل الصافية النتي ة. 

 :1النتائج مجسابات املكمل امللحق ا  وإما النتائج، حسابات ا  إما املقدمة اسأخرى املعلومات إىل باإلضافة

 ؛العاتية اسأنشطة منت ات حتليل 
 إىل بالنس ة سهم لكل الصافية والنتي ة مقتحة أو عليها مصوتا سهم لكل اسأرباح حصص م لغ 

 ؛املسامهة مؤسسات

 حساب مدونة على زياتة إذن فتستعمل .امللحق ا  الوظيفة حسب النتائج حساب تقدمي إمكانية أيضا وللمؤسسات
 .اجاهتاواحتي خصوصيتها مع مكيفة الوظيفة حسب حسابات مدونة الط يعة، حسب واملنتوجات اسأع اء

 شكل قائمة حساب النتائج .3

 حسب أو الط يعة حسب إّما النتي ة حساب قائمة تقدم املايل، احملاسيب النظام به جاء ما خالل من
 :املالحق ا  الوظائف حسب عرضه ا  اخليار وللمؤسسة الط يعة حسب العرض أولية أعطيت ولقد الوظائف،

 الطبيعة حسب .0.3
 ،)...اإلهتالكات ورواتب، أجور أولية، موات( ط يعتها حسب وحتليلها اسأع اء ت ويب يتم اسأسلوب هلذا وفقا

 (. 12أنظر الملحق رقم )  يلي كما الط يعة حسب النتي ة حساب قائمة وتظهر

 الوظائف حسب .2.3
 ،)اإلتارية اسأع اء الت ارية، التكاليف امل يعات، تكلفة( الوظائف حسب اسأسلوب هذا وفق اسأع اء وتصنف

 (. 13أنظر الملحق رقم )  يلي كما الوظائف حسب النتي ة حساب قائمة عرض ويتم
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 .91،ص  7. 970المرجع نفسه، المادة  -
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 قائمة تدفقات الخزينة: الفرع الثالث 
 و الداخلة النقدية التدفقات من لكل التفصيلي امللخص عرض ا  الذكر السابقة املالية القوائم ا  للقصور نظرا
           FASB املالية احملاس ة معايري هيئة طال ت فقدة، املالي الفتة خالل النقدية واستخدامات مصاتر أو اخلارجة،

Financial Accounting Standard Board (21املعيار )النقدية، التدفقات قائمة وهي جديدة مالية بقائمة 
 والذي 1992 العام من السابع الدويل احملاسيب املعيار أصدرت اليت احملاس ية للمعايري الدوليةة الل ن فعلت وكذلك

 .1النقدية التدفقات قائمة باسم ننو  ع  

 تعريف قائمة تدفقات الخزينة .0
 اإلستثمارية و التشغيلية اسأنشطة من النقدية التدفقات تتضمن قائمة هي" بأهّنا اخلزينة تدفقات قائمة عرفت
 معني، تاريخ ا  النقدي املركز ت ني قائمة بأهّنا وصفها وميكن املؤسسة، ا  معينة مالية سنة خالل متت اليت والتمويلية
 وحساب نيةاامليز  قائمة كون النقدي اسأساس وهو عليه بناء إعداتها يتم الذي اسأساس إىل استناتا أمهيتها وتكتسب
 . "2االستحقاق أساس على إعداتها يتم النتي ة

 معينة، فتة خالل للمؤسسة النقدية واملدفوعات النقدية املق وضات ت ني اليت القائمة هي "بأهّنا أيضا وعرفت
 ."3التمويلية اسأنشطة أو اإلستثمارية اسأنشطة أو التشغيلية اسأنشطة من بناء كتدفقات تصنيفها يتم واليت

 ا  تستخدم اليت الدقيقة اسأتاة تلك هي اخلزينة تدفقات قائمة أنّ  القول ميكن التعريفني هذين خالل ومن
 موضوعية اسأكثر املعيار يعد الذي اخلزينة عنصر على باإلعتمات وذلك استخداماهتا، و املالية املوارت تسيري على امجكم
 .املؤسسة مالية تسيري على امجكم ا 

 أهمية قائمة تدفقات الخزينة .2
 املؤسسة جنتها اليت اخلزينة تاتغيري  ا  املتمثلة اإلضافية املعلومة أمهية ا  اخلزينة تدفقات قائمة أمهية تظهر

 الكثري ويرى تقدميها عن النتي ة حساب وجدول نيةاامليز  من كل تع ز واليت الدورة خالل تستعملها أنّ  اليت وتلك
 قيمة سأنّ  احملاس ية الوثائق تقدمها معلومة أهم وهي تاالتغيري  أصل متثل اليت اخلزينة تدفقات أنّ  املستعملني من

 من غريها تون متكنها الفوائض تلك سأنّ  فوائض من حتققه وما واملقرضني املسامهني نظر ا  تنقص أو تزتات املؤسسة
 .4االستثمار مشاريع وحتقيق سأصحاهبا قروض من عليها ما وتسديد املسامهني أرباح أقسام منح
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 .121، ص ذكره مرجع سبقمؤید راضي خنفر، غسان فالح المطارنة،  -
2
 .16ص ، مرجع سبق ذكرهمحمد أبو نصار، جمعة حمیدات،  - 

3
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 أهداف قائمة تدفقات الخزينة .3
  1:منها نذكر عدة فاأهد لتحقيق اخلزينة تدفقات قائمة صممت

 للمؤسسة؛ النقدي املركز معرفة  
 املتوفرة؛ السيولة خالل من املستحقة االلتزامات سدات على املؤسسة قدرة مدى بيان  
 والتمويلية؛ االستثمارية و التشغيلية باسأنشطة املتعلقة اخلزينة تدفقات بيان  
 التشغيلية؛ اسأنشطة من املتحققة النقدية التدفقات وصاا  الصافية النتي ة بني الفرق على الوقوف  
 هبدف احمليطة التأكد عدم ترجات ومعرفة املستق ل ا  نقدية تدفقات توليد على املؤسسة قدرة تقييم 

 التدفقات؛
 هبا؛ احمليطة التأكد عدم وترجات املستق لية اخلزينة بتدفقات التن ؤ  
 املؤسسة؛ ا  االستخدامات املتاحة وغري املفيدة املعاتلة النقدية و النقدية على التعرف 
 بني  املختلفة، املالية تاالفت  بني ذاهتا املؤسسة ا  اخلزينة تدفقات لقائمة وفقا النقدية كزرا امل مقارنة 

 املختلفة؛ املؤسسات
 املؤسسة سياسات كذلك است داهلا و املتداولة غري باسأصول يتعلق فيما املؤسسة سياسة على التعرف  

 .كمقتضة أو كماحنة والفروض اخلزينة بأسهم يتعلق فيما املختلفة النقدية

 املق وضات حول مبعلومات املالية القوائم مستخدمي تزويد هو اخلزينة تدفقات لقائمة الرئيسي اهلدف أنّ  القول وميكن
 .والتمويلية اإلستثمارية اسأنشطة حول معلومات وتوفري معينة زمنية فتة خالل النقدية واملدفوعات النقدية

 االنتقادات الموجهة لقائمة تدفقات الخزينة .4
 إالّ  اسأخرى، املالية القوائم عنها ع زت واليت اخلزينة تدفقات قائمة حتققها اليت الك رية اسأهداف من بالّرغم

 النقدي املركز وت ني املالية السنة النهاية ا  تعد أهّنا االنتقاتات أهم ومن هلا، املوجهة االنتقاتات من ختلو مل أهّنا
  .2التدفقات توقيت تت اهل الوقت نفس ا  ولّكنها ماتاااللتز  ملقابلة لديها املتوفرة والسيولة للمؤسسة

 

 محتوى قائمة تدفقات الخزينة .3
 تدفقات قائمة تتضمن أنّ  جيب حيث اخلزينة، تدفقات قائمة حتتويها اليت العناصر املايل احملاسيب النظام حدت

 وهي مصدرها حسب املالية السنة خالل امجاصلة النتائج وحساب نيةاامليز  عناصر ا  حتدث اليت تاالتغيري  اخلزينة
  3:ا  تتمثل

 

                                                           
1
 130 ص  ،ذكره سبق مرجع الجعارات، جمال خالد - 

2
 .المرجع نفسه - 
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 بالتمويل؛ وال باالستثمار مرت طة غري التشغيلية اسأنشطة تولدها اليت اخلزينة تدفقات  
 أصول إقتناء عن وال اسأم سحب عمليات ا  تتمثل واليت االستثمار أنشطة تولدها اليت اخلزينة تدفقات 

 اسأجل؛ طويلة أصول بيع من اسأموال حتصيل أو اسأجل طويلة
 سواء املال سأر  و القروض حبركة عالقة هلا اليت اسأنشطة وهي التمويل أنشطة عن الناجتة اخلزينة تدفقات 

 النقصان؛ أو بالزياتة
 سنة من تائمة بصورة وترتيب حدى على كال تقدم اسأرباح، حصص فوائد من متأتية أموال تدفقات  

 .التمويل أو لالستثمار العملياتية اسأنشطة ا  أخرى مالية سنة إىل مالية

 شكل قائمة تدفقات الخزينة .2
 :بطريقتني اخلزينة تدفقات جدول عرض ميكن املايل احملاسيب النظام به جاء ما حسب

 المباشرة الطريقة .0.2
 للتدفقات الرئيسية العناصر تقدمي إىل الطريقة هذه وهتدف ئري،ااجلز  املشرا هبا أوصى اليت الطريقة وهي

 مقارنة ويتم الصاا ، النقدي التدفق على امجصول قصد )... ئباالضر  املورتين، الزبائن،(  واملدفوعة املق وضة النقدية
      يلي كما الطريقة هذه وفق اخلزينة تدفقات جدول عرض ويتم املالية، للسنة الضري ة ق ل النتي ة مع التدفق هذا
 (. 14أنظر الملحق رقم ) 

 المباشرة غير الطريقة. 2.2 
 ليس اليت العمليات است عات خالل من املالية للسنة الصافية النتي ة تصحيح يتم خالهلا من اليت الطريقة هي

 هذه وفق اخلزينة تدفقات جدول عرض ويتم التمويل، أو اإلستثمار باسأنشطة املرت طة املالية والتدفقات نقدي أثر هلا
 (. 13أنظر الملحق رقم )  يلي كما الطريقة

 قائمة تغيرات األموال الخاصة:  رابعالفرع ال
 على تؤثر اليت للحركات حتليال لتقدم صممت وقد امجديثة املالية القوائم من اخلاصة اسأموال تغري قائمة تعد

 أشكاهلا وبيان أمهيتهاو  حمتوياهتا وت ويب تعريفها خالل من الصدت هذا ا  إليها نتطرق وسوف اخلاصة اسأموال رؤوس
  .املايل احملاسيب النظام وفق

 تعريف قائمة تغيرات األموال الخاصة .0

 ا  أثرت اليت للحركات حتليلي جدول عن ع ارة"  بأهّنا اخلاصة اسأموال تغيري قائمة املايل احملاسيب النظام يعرف
 .1 "املالية السنة خالل اسأموال رؤوس منها تتشكل اليت الفصول من فصل كل
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 تغيرات األموال الخاصةمزايا قائمة  .2

 ؛عنها أخرى تفصيالت وأي وعناصرها اخلاصة اسأموال مقدار على التعرف  
 ؛القتة خالل اخلاصة اسأموال ا  حتدث اليت تاالتغري  على التعرف  
 واخلسائر املكاسب مثل اخلاصة اسأموال ا  م اشرة هبا فااإلعت  مت اليت واخلسائر املكاسب على التعرف 

 .لل يع املتاحة تااإلستثمار  ب يع املتعلقة

 محتويات قائمة تغيرات األموال الخاصة .3

 املتصلة امجركات ختص واليت القائمة هذه ا  تقدميها الواجب الدنيا  )العناصر( املعلومات املايل احملاسيب النظام حدت
  1:يلي فيما تتمثل وهي اخلاصة باسأموال

 املالية؛ للسنة الصافية النتي ة  
  اخلاص؛ املال سأر  مع املؤثرة املس لة اسأخطاء وتصحيحات احملاس ية الطرق تاتغري  
 ؛)إستجاا نقصان، زياتة،( املال سأر   حركة  
  املال سأر  ا  م اشرة س لت ع اءأو  تاتاإير. 

 :التالية األساسية البنود من الخاصة األموال حسابات تتكون
 ؛املؤسسة رأمسال 
 ؛اإلصدار عالوة 
 ؛التقييم فارق 
 ؛التقييم إعاتة فارق 
 والنتي ة االحتياطات. 

 شكل قائمة تغيرات األموال الخاصة .4
 (. 12أنظر الملحق رقم )  يلي كما وهي واحدة قائمة ا  السابقة العناصر عرض ويتم

 المالحق   :الخامسالفرع 
 املوجوتة املعلومات لفهم تكميالت و تاتفسري  إعطاء ا  تورها ويكمن املالية، القوائم من جزء املالحق تعترب

 .اسأخرى املالية القوائم ا 

 تعريف الملحق .0

 فهما النتي ة حساب وقائمة نيةاامليز  لفهم الضرورية تاالتفسري  توفر ملخصة وثيقة هو "بأنّه امللحق عرف
 .1"املالية القوائم لقارئي املفيدة املعلومات امجاجة إقتضت كلما ويتمم أفضل،

                                                           
 

1
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 محتويات المالحق  .2

 جمموعة تتضمن منها واحدة وكل أساسية عناصر أربعة املالحق تتضمن أنّ  جيب املايل، احملاسيب النظام حسب
 املكونة والعناصر النس ية، واسأمهية لفإعالم املالئم الطابع عنصر توفر توضيح أي جا إتر  ا  يشتط كما العناصر، من

 :يلي فيما تتمثل للمالحق

 المالية القوائم اعداد و المحاسبة لمسك المستعملة والطرق القواعد .0.2
 ومدى املالية القوائم إعدات ا  املؤسسة إستعملتها اليت احملاس ية والطرق امل اتئ مجيع حول توضيحات وتتضمن

 املؤسسة جعلت اليت اسأس اب توضيح املؤسسة على جيب نه فإ خمالفتها حالة وا  احملدتة، واملعايري للقوانني مطابقتها
 .بذلك تقوم

  :حول توضيحات العنصر هذا يتضمن أن وميكن

 :والسيما املالية القوائم أساسها على أعدت اليت املط قة القياس أمناط بيان . أ

  املؤونات؛ و اإلهتالكات حساب ا  املت عة الطرق جمال ا  
  املخزونات؛ تقييم جمال ا  
  املسامهة؛ سندات تقييم جمال ا  
  التكلفة لطريقة خالفا للقياس أخرى طرق استخدام عند واخلصوم اسأصول قياس جمال ا 

 .التارخيية

 أساس على بقياسه يسمح كان إذا املالية القوائم عناصر من عنصر قيمة قياس ا  املت عة الطريقة إىل اإلشارة . ب
 طرق؛ عدة

 سابقة سنوات عمليات وتعديل التتيب إعاتة عمليات أو املالية القوائم ا  حسابات جا إتر  لعدم تاري تفس . ت
 للمقارنة؛ قابلة جلعلها

 التغري ذلك أثر وت يني احملاس ية الطرق من طريقة بتغيري تقوم املؤسسة جعلت اليت اسأس اب وشرح توضيح . ث
 اخلاصة؛ والمواسأ السابقة تاوالدور  امجالية الدورة نتي ة على

 امجسابات على تأثريها ومدى ط يعتها، حيث من املالية السنة خالل ارتكاهبا مت اليت اسأخطاء تصحيح . ج
 .السابقة والسنوات امجالية بالسنة اخلاصة
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 وتغير الخزينة تدفقات قائمة النتيجة، حساب قائمة نية،ابالميز  خاصة إضافية معلومات.2.2
 الخاصة األموال

  1:التالية اجلداول املثال س يل على ونذكر

 بينها؛ الداخلية التحويالت وكذلك واخلروج الدخول عمليات خالل من الثابتة اسأصول حركة ي ني جدول . أ
 طرق توضيح مع املالية، السنة خالل متت اليت واملخصصات القيمة وخسائر اإلهتالكات ي ني جدول . ب

 املستعملة؛ امجساب
 متويلي إجيار عقد طريق عن تااالستثمار  حيازة إطار ا  املتخذة ماتاباإللتز  اخلاصة املعلومات ينب جدول . ت

 القرض؛ ومدة امل لغ احملاس ية، املعاجلة املمتلكات، ط يعة مثل
 فيها؛ امجاصلة تاوالتغري  املالية السنة خالل املكونة للمؤونات تفصيلي جدول . ث
 القياس؛ وطرق عملية حول توضيحات . ج
 اليت واملخزونات اسأصول إنتاج تكلفة ا  االقتضاء عند املس لة امللحقة واملصاريف الفوائد م لغ توضيح . ح

 املؤسسة؛ تنت ها
 امجسابات؛ إقفال تاريخ ا  واملدينة الدائنة الديون استحقاق آجال ي ني جدول . خ
 التوظيفات إىل بالنس ة السوقية القيمة تاتغري  معاجلة وطريقة للسندات، احملاس ية القيمة حتديد طريقة توضيح . د

 .السوقية بالقيمة املس لة
 احملاس ية؛ واملعاجلة اإلهتالكات و هتااوتطور  م لغها، و القيمة خسائر نوا ختص توضيحات تقدمي . ذ
 فية؛ااجلغر  اسأسواق حسب أو الوظائف حسب النتي ة حساب قائمة تقسيم . ر
 زهاابإبر  القيام ط يعتها، أو أمهيتها بفعل تتطلب واليت العاتي، النشاط عن الناجتة واسأع اء تاتااإلير  توضيح . ز

 .املالية للسنة بالنس ة املؤسسة أتاء لشرح
 (. 15أنظر الملحق رقم ) ما يلي  ا  م ينة هي كما املالحق ا  اجلداول هذه عرض يتم و 

 المعلومات التي تخص التعامالت التي تتم فيما بين الوحدات و المؤسسة األم.3.2
  2:يلي ما املعلومات هذه وتشمل

 متارس اليت أو % 20 تفوق بنس ة ماهلا سأر   ا  حصة املؤسسة متلك اليت باملؤسسات تتعلق معلومات . أ
 املقفلة اسأخرية املالية السنة ا  اخلاصة اسأموال وقيمة املؤسسة وعنوان إسم ت ني حبيث رقابة، عليها

 فيها؛ فااسأطر  خمتلف ومسامهات
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 فئة؛ لكل اإلمجالية وامل الغ اإلتارة جملس أعضاء بني حدثت اليت التعامالت حول توضيحات . ب
 تاتااالير  و اسأع اء وكذلك املدينة، و الدائنة والديون املالية تاباإلستثمار  اخلاصة امجصص ي ني جدول . ت

 اجملمع؛ ا  املشاركة واملؤسسات هلا التابعة والفروا اسأم املؤسسة ختص اليت املالية
 الت ميع؛ مسار ضمن تدخل مل اليت املؤسسات حول توضيحات . ث
 اجملمع؛ ونتي ة املالية ووضعيتها املؤسسة وممتلكات حميط بتقدير تسمح اليت املهمة املعلومات . ج
 .هتالكها إ وكيفية Good willع الت مي عملية عن الناتج الفرق حول توضيحات . ح

 المعلومات ذات الطابع العام أو المتعلقة ببعض العمليات الخاصة.4.2
  1:منها ونذكر وفية صورة على للحصول الضرورية املعلومات ا  وتتمثل

 فيما اسأسهم عدت تطور لألسهم، اإلمسية القيمة احملررة، وغري احملررة املكتت ة اسأسهم عدت حول تفصيالت . أ
 و امجقوق اسأخرى، واملؤسسات الفروا ا  املؤسسة حتوزها اليت اسأسهم عدت وهنايتها، املالية السنة بداية بني

 .اسأسهم بعض ختص اليت تااإلمتياز 
 ومسامهيها؛ املؤسسة بني اسأخرى املالية ماتااإللتز  وم الغ املقتحة، امجصص توزيع م الغ حول توضيحات . ب
 املالية؛ السنة خالل املؤسسة عمال عدت حول توضيحات . ت
 ا ؛اجغر  قطاا كل وحسب نشاط قطاا كل حسب القطاعية اسأمهية ذات العناصر حتليل . ث
 نية؛اامليز  ا  املدرجة غري املالية ماتااإللتز  م الغ توضيحات . ج
 والتقاعد؛ باملعاشات اخلاصة ماتااإللتز  م الغ . ح
 املالية؛ املشتقات على املالية السنة خالل املؤسسة هبا قامت اليت التعامالت حول معلومات . خ
 هلا؛ مؤونة تكوين عدم وبالتايل م لغها، تقدير املؤسسة تستطع مل اليت احملتملة اسأخطار حول توضيحات . د
 ذات لكنها املالية الوضعية على تؤثر مل واليت املالية، السنة إقفال بعد وقعت اليت اسأحداث حول توضيحات . ذ

 القوائم ا  املدرجة غري العمومية اإلعانات حول توضيحات املالية؛ القوائم مستعملي تار اقر  ا  وتؤثر أمهية
 .هاما طابعا تكتسي ولكنها ط يعتها، بفعل املالية

 من جمموعة حول تفصيلية معلومات على حتتوي وجداول مالحظات عن ع ارة امللحق أنّ  نالحظ س ق ومما
 من هذا كل ملعاجلتها، تاخيار  عدة توجد اليت العناصر تلك أو خاصة، حماس ية معاجلة تتطلب واليت اخلاصة العناصر
 املالحق تقدم كما للمؤسسة، امجقيقية الصورة تعكس املالية القوائم لتكون كافية معلومات وتوفري إعطاء أجل

 .املالية القوائم إعدات ا  املؤسسة ق ل من املستخدمة احملاس ية والسياسات اسأسس عن معلومات
 
 

                                                           
1
 .80ص المرجع نفسه،  - 
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 ترابط و تكامل القوائم المالية  : ثالثال المطلب
 املالية القوائم منها تتكون اليت للعناصر وتكامل بطاتر  هناك أنّ  يت ني اسأساسية املالية القوائم سةاتر  خالل من

 .تار االقر  اختاذ ا  مستخدميها وتساعد مصداقية ذات معلومات إىل يؤتي والتكامل بطاالت  وهذا

 رابط القوائم الماليةت  :الفرع األول
 تدفقات قائمة اسأموال، رؤوس تغري قائمة النتي ة، حساب نية،اامليز (  املالية القوائم مجيع بني العالقة إنّ 
 القياس، عملة لنفس ختضع املالية القوائم تلك مجيع أنّ  مبعىن ال عض بعضها مع بطاالت  م دأ أساس على م نية )اخلزينة
 على ينعكس القياس هذا تأثري فإن النتي ة حساب عناصر من عنصر قياس ا  معينة قياس طريقة عتمدتا ما فإذا

  .1املالية القوائم مجيع على تهاتأثري  وتنعكس املؤسسة

 تطابق أساس على القائمة تلك إعدات عند يظهر فهذا بطاالت  مل دأ ختضع نفسها اخلزينة تدفقات قائمة إن
 قائمة إعدات أمت سواء وذلك اخلزينة، تدفقات قائمة و نيةايز امل من كل ا  ملالية السنة وآخر أول ا  اخلزينة أرصدة
  .2م اشرة غري طريقة وفق أو امل اشرة الطريقة وفق اخلزينة تدفقات

 كامل القوائم الماليةت: الفرع الثاني 
 ال عض، املالية ل عضها مكملة أيضا هي القوائم هذه فإنّ  بينها، فيما اسأساسية املالية القوائم بطاتر  إىل إضافة

 املؤسسة، ختص اليت املالية والعمليات اإلقتصاتية اسأحداث نفس عن خمتلفة معلومات تعكس اسأساسية املالية فالقوائم
 فمن وهكذا، املالية، التقارير مستخدمي إحتياجات كافة تليب أنّ  مبفرتها القوائم تلك من قائمة سأي ميكن ال لذلك

 فإن اسأمر واقع وا  ،اسأخرى املالية القوائم ا  الوارتة للمعلومات معينة قائمة ا  الوارتة املعلومات بني الربط الضروري
 القوائم ا  الوارتة املعلومات أيضا عياتر  بل واحدة قائمة عناصر بني الربط على فقط يعتمد ال املايل التحليل تامؤشر 
  .3اسأخرى املالية

 العالقة بين القوائم المالية:  ع الثالثالفر 
 :التايل الشكل خالل من اسأساسية املالية القوائم بني العالقة توضيح وميكن

 

 

 

 

                                                           
 

1
 .984، ص 9006،  9ط  األردن، عمان وائل، دار ،المعاصر المحاسبي النموذج حنان، حلوة رضوان -

2
 .984، ص نفس المرجع السابق - 

3
 .982، ص نفس المرجع السابق - 
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 العالقة بين القوائم المالية( : 12)الشكل رقم 
 

 

 
 
 
 
 

 

 
 
 

 
 
 
 
 

 
 

 

مذكرة مقدمة لنيل  ،IAS/IFRSقياس بنود القوائم المالية وفق المعايير المحاسبية الدولية قوادري محمد، :  المصدر
 .02، ص 0101معة ال ليدة، اشهاتة ماجستري ا  العلوم الت ارية، كلية العلوم اإلقتصاتية و علوم التسيري، ج

 قائمة حساب النتيجة 

 الميزانية في بداية السنة الميزانية في نهاية السنة

 اإليراتات

 اسأع اء

 توزيع األرباح النتيجة

 التغير في الخزينة

التغير في األرباح 
 المحتجزة

 األصول
 اسأصول الثابتة

 اسأصول املتداولة

 
 

خصومال  

 اسأموال اخلاصة

 

 الديون

  تدفقات الخزينةقائمة 

 

 اسأرباح احملت زة

 اخلزينة

 األصول

 

خصومال  

 اسأصول الثابتة 

 اسأصول املتداولة

 

 اسأموال اخلاصة

 

 الديون
 

 

 اسأرباح احملت زة

 اخلزينة

 

 تدفقات الخزينة من األنشطة التشغيلية 
 ستثماريةتدفقات الخزينة من األنشطة اال

 تمويليةالخزينة من األنشطة ال تدفقات
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 خالصة الفصل
 

 الدولية الت ارة منو أمام عائقا يشكل املختلفة الدول بني احملاس ية املمارسات ا  االختالف أن اتضح س ق مما
 ملختلف احملاس ية النظم بني توافق إجراء الضروري من أص ح فقد ولذلك .اجلنسيات املتعدتة املؤسسات وانتشار
هتتم  تولية حماس ية منظمة إنشاء إىل 1973 سنة الرأمسايل العامل ا  تصنيعا اسأكثر بالدول حدى ما وهو الدول،
 بني اإلمكان بقدر التوفيق إىل امجصول بغية العاملي، النطاق على الق ول تلقى تولية حماس ية معايري بإصدار

 .املالية القوائم إصدار ك رية وبدرجة بلد كل ا  الوطنية اسأنظمة حتكم اليت احملاس ية املعايري ا  السياسات

 إىل االشتاكي االقتصات من االنتقال ا  أساسا تتمثل واليت اجلزائرهتا شهد اليت االقتصاتية للتحوالت ونظرا
 احملاسيب نظامها إصالح بينها من االقتصاتية، اإلصالحات من بالعديد اجلزائرية امجكومة قامت الرأمسايل، االقتصات
 عدت اخنفاض اإلصالح هذا عن نتج وقد .املايل احملاسيب النظام وت ين الوطين احملاسيب املخطط عن بالتخلي وذلك
 حسابات امليزانية، ا  واملتمثلة قوائم، مخسة إىل عشر س عة من إعداتها املؤسسات على الواجب املالية القوائم
 .واملالحق اخلاصة التغريات قائمة النقدية، التدفقات قائمة النتائج،

 عناصر منفصلة بصفة وتصف معينة، زمنية مجظة ا  وذلك للمؤسسة املايل للوضع تصوير هي فالميزانية
 حسب واسأع اء اإليراتات فيه وترتب املؤسسة، أتاء عن معلومات النتائج حسابات ويوفر .اخلصوم وعناصر اسأصول
 وهناك النقدية، واملدفوعات املتحصالت عن معلومات الخزينة تدفقات جدول ويقدم .الوظيفة حسب أو الط يعة
 من أو الربح صاا  من انطالقا سواء امل اشرة غري والطريقة امل اشرة الطريقة وهي القائمة هذه إلعدات طريقتني

 فصل كل ا  أثرت اليت للحركات حتليال الخاصة األموال تغيرات جدول ويشكل .النقدية واملدفوعات املتحصالت
 أو هاما طابعا تكتسي معلومات المالحق وتضم .للمؤسسة اخلاصة اسأموال رؤوس منها تتكون اليت الفصول من

 .الذكر السابقة املالية القوائم لفهم مفيدة

 
 



 

47 
 

 

 

 

 

 



اإلفصاح عن القوائم المالية و قياس عناصرھا في ظل النظام المحاسبي المالي:                الفصل الثاني   

48 
 

  

 

  تمهيد
 
 

 احملاس ة مهنة أن حيث بالغة أمهية من ملاله املفكرين باهتمام حيظى اسأخرية اآلونة ا  احملاسيب اإلفصاح أص ح
 خالل من حماسيب، معلومات كنظام تورها تلعب أص حت بل وت وي ها االقتصاتية اسأحداث لتس يل أتاة تعد مل

 وضع إىل اسأمر تطلب مما ا،هب عالقة هلا اليت واسأطراف للمؤسسات وتقدميها الالزمة املعلومات على امجصول
 اسأنظمة ا  توحيد إىل الوصول بغية املالية وماتلاملع وعرض اإلفصاح عملية ا  عليها متفق ومعايري قانونية تشريعات
  .احملاس ية

 بإنتاج تسمح واليت احملاسيب، التط يق جمال ا  اسأساسي العمل مبثابة احملاسيب القياس عملية تعتربكما 
 له ال الغة اسأمهية خالل من القياس أمهية وتزتات فيها، حتصل اليت تاوالتغري  املايل ومركزها املؤسسة أتاء عن معلومات

 بدورها واليت املالية، القوائم ا  تظهر اليت واملالية احملاس ية املعلومة على اسأكرب املؤثر أنّه حيث حماسيب، نظام أي ا 
 .مستخدموها يتخذها اليت االقتصاتية راراتالق على تؤثر

 حماس ية معايري وجوت أمهية احملاس ة مبهنة املهتمون أترك العامل، شهدها اليت االقتصاتية للتطورات ونتي ة
 اإلفصاح معايري لتواكب املايل احملاسيب النظام بتط يق اجلزائر قامت حيث املالية القوائم ا  وعرضها واإلفصاح للقياس
 .الدولية احملاس ية املعايري حسب والقياس

 :التالية امل احث إىل الفصل هذا ا  نتطرق سوف

  املالية؛اإلفصاح ا  القوائم و التقارير 
 احملاسيب؛ القياس لعملية العام اإلطار  
 القوائم املالية عناصر قياس.  
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 اإلفصاح في القوائم و التقارير المالية: المبحث األول 
 تستفيد حىت توريا املالية قوائمها بنشر مهااوالتز  املسامهة شركات بظهور احملاسيب اإلفصاح ظهور ارت ط لقد

 بعد اإلفصاح وتطور اإلقتصاتية، تاراالقر  اختاذ عند عنها اإلفصاح مت اليت املعلومات خالل من املعنية افر اسأط منها
 وت ويب تس يل فن جمرت احملاس ة تعد مل إذ اسأكاتميي، أو املهين اجلانب من سواء احملاسيب الفكر تطور نتي ة ذلك

 خالل من احملاسيب للمعلومات كنظام تورها تلعب أص حت بل فحسب، املالية واملعامالت اإلقتصاتية اسأحداث
 املعاهد اهتمت فقد اراتالقر  صنع ا  اإلفصاح بأمهية فااواعت  املصاحل، سأصحاب املعلومات وتقدمي وحتليل قياس

 هذا ا  سنتناول وهلذا توفرها، من البد اليت املعلومات ونوعية كمية على والتأكيد اإلفصاح مبعايري العلمية واجلمعيات
 :يلي ما امل حث

 اإلفصاح؛ العملي التأصيل 
 لفإفصاح؛ اسأساسية املقومات 
 اإلفصاح حمدتات. 

 التأصيل العلمي لإلفصاح : المطلب األول 

 .اإلفصاح عملية وأهداف أمهية إىل باإلضافة أنواعه واىل اإلفصاح تعريف إىل املطلب هذا ا  سنتطرق
 تعريف اإلفصاح: الفرع األول 
 حيث املعلومات، عرض أو النشر ملصطلح بديال جاء اإلفصاح مصطلح ا  املعاصر التطور أنّ  ال احثون يرى

 ابالغه و اإلقتصاتي النشاط نتائج قياس تستهدف أهّنا وهو للمحاس ة، التقليدي التعريف مع يتفق ذلك كان
  .1منه للمستفيدين

 هلا اليت فالألطر  املؤسسات عن الضرورية املعلومات وتقدمي إظهار عملية " أنّه على اإلفصاح عرف وقد
 بلغة املالية والقوائم التقارير ا  املعلومات تعرض أن أيضا يعين وهذا املؤسسات، بتلك مستق لية أو حالية مصاحل
 ."2تضليل أو ل س تون الواعي للقارئ مفهومة

 هذه مستخدمي إلعطاء الضرورية الالزمة املعلومات مجيع على املالية القوائم مشول " أنّه على عّرف كما
 .3"املؤسسة عن وصحيحة واضحة صورة القوائم

 و مضمون بشكل املستخدمني إىل وال يانات املعلومات تقدمي " بأنّه اإلفصاح عرف فقد أخرى جهة ومن
 ."4واحد آن ا  اخلارجيني و الداخليني املستخدمني يشتمل فهو لذلك ت،ار االقر  اختاذ ا  ملساعدهتم ومالئم صحيح

                                                           
1

  35ص ،  2002ر،صم اإلسكندریة، ة،دیدالج معةاالج ارد المالية، المحاسبة مجال في متقدمة دراسات رم،االمك أبو حاالفت عبد وصفي -
2

  577ص ،  2005هرة،االق ایتراك، ارد ،العربية الدول على وانعكاساتها الدولية المحاسبة ،دزی أبو مبروك -
3

  322ص ،  1991الكویت، السالسل، ذات مطبعة المحاسبة، نظریة س،اعب يدمھ الشیرازي -
 .911، ص 9001،  1ط ن،داألر ناعم فة،اقثال ارد و ولیةدال معیةاالج اردال ،المحاسبي الفكر تطور ن،احن حلوة رضوان  -4
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 تضليل، تون املؤسسة وضع حقيقة بشكل املعلومات تقدمي ضرورة على ركزت السابقة التعاريف أنّ  نالحظ
 ط يعة توضح مل التعارف هذه أنّ  إالّ  السليم، راالقر  اختاذ ا  عليها االعتمات املعلومة هذه مستخدم يستطيع حبيث

 و اإلقتصاتي و الثقاا  مستواهم اختالف و للمعلومات، حاجاهتم اختالف من بالرغم املعلومات، هذه مستخدمي
 .املعلومات هذه معاجلة ا  هتماقدر  بتفاوت ويتميزون احملاسيب،

 أنواع اإلفصاح:  الفرع الثاني
 على اختاذها تااملر  تار راالق بط يعة وكذا املستخدم، لنوعية ط قا تتحدت املعلومات مستخدمي احتياجات إن

 آخر، لطرف كذلك بالضرورة يكون ال قد ما لطرف وضروري مالئم يكون ما أنه حيث املتوفرة، املعلومات ضوء
 اتفاق يوجد ال أنه بالذكر واجلدير املعلومات، هذه من املستفيد وكفاءة ومعرفة خربة مستوى الختالف نتي ة وذلك
 :أمهها زوايا عدة من احملاسيب اإلفصاح تصنيف مت فقد لذا عنها، اإلفصاح الواجب املعلومات ونوا مقدار حول

 :بني ويةاالز  هذه إطار ا  منيز:   باإلفصاح ماز تاالل درجة ويةاز  .0
 ( اإلجباري ) مياز لاإل اإلفصاح .0.0

 اليت املعلومات وحتدت املالية، القوائم إعدات عند تت ع أن جيب اليت احملاس ية املعايري بإصدار يتم الذي اإلفصاح هو 
 احملاس ة معايري ومبوجب قانونا عنها املنصوص املعلومات عن املؤسسة إفصاح أي ،1املؤسسة عنها تفصح أن جيب
 .املالية التقارير و القوائم ضمن الدولية

   االختياري اإلفصاح .2.0

 الحتياجات وط قا تهتااإر  مبحض املعلومات بعض عن تفصح أن للمؤسسة ميكن اسأساسية املعلومات إىل إضافة
 من قدر أكرب توفري منها حماولة ،قانوين مطلب وجوت تون للمؤسسة الذايت اإلفصاح طريق عن يتم حيث املستخدمني
 .مضللة تكون قد اليت للمعلومات أخرى مصاتر إىل جلوئهم لعدم ضمانا للمستخدمني املعلومات

 :بني منيز ويةاالز  هذه إطار ا :  اإلفصاح مقدار ويةاز  .2
  الكافي اإلفصاح .0.2

 تتوافق حىت اإلفصاح من مقدار أتىن النوا هذا ويفتض االستخدام، ا  شيوعا اسأنواا أكثر من الكاا  اإلفصاح يعترب
 خالهلا من للمستخدمني ميكن حبيث املعلومات من اسأتىن امجد توفري أي ،2مضللة غري املالية القوائم جعل هدف مع
 واملصاحل االحتياجات حسب خيتلف إذ تقيق، بشكل حمدت غري اسأتىن امجد مفهوم أن كما سليمة، تار قرا اختاذ

 .املستخدمني هبا يتمتع اليت للخربة يت ع أنه كما ،رارالق اختاذ ا  ار شم ا اتأثري  يؤثر كونه اسأوىل بالدرجة
                                                           

 
1

 ،المالي المحاسبي النظام ظل في المالية القوائم وجودة واإلفصاح الشفافية على الشركات حوكمة أثر دراسة محمد، بوطالعة حسین، الطاهر بن -

 والتجاریة االقتصادیة العلوم كلیة األعمال وإدارة بنوك و مالیة مخبر واإلداري، المالي الفساد من للحد كآلیة الشركات حوكمة حول الوطني الملتقى

 .2ص  ، 2012 ماي  03-06یومي  بسكرة، خیضر، محمد جامعة التسییر، وعلوم

 
2

 الشركات حوكمة حول الوطني الملتقى ،الشركات لحوكمة كمدخل المحاسبي باإلفصاح الدولية المحاسبة معایير لجنة اھتمام رمزي، محمد جودي -

 بسكرة، خیضر، محمد جامعة التسییر، والتجاریة وعلوم االقتصادیة العلوم كلیة أعمال، وإدارة وبنوك مالیة مخبر واإلداري، المالي الفساد من للحد كآلیة

 .11ص  ، 2012 ماي  07-06 یومي
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  العادل اإلفصاح .2.2
 ا  املالية القوائم مستخدمي بني واملساواة بالعدالة تتعلق أخالقية أهداف على العاتل اإلفصاح مفهوم يركز

 عن املؤسسة إفصاح أي ،1الصحيحة تاراالقر  اختاذ على ملساعدهتم املؤسسة بأنشطة املتعلقة امجقائق عرض
 كافة بني متوازن بشكل اإلفصاح يكون حبيث اسأخرى حساب على فئة ترجيح فيه يتم ال بأسلوب املعلومات
 .الفئات

  الكامل اإلفصاح .3.2
 على يؤثر وقد املالية والتقارير القوائم ملستخدمي املالئمة املعلومات مجيع بنشر اإلفصاح من النوا هذا يرت ط

 املعلومات كافة نشر به يقصد أخرى وبع ارة ،2 ومسامهيها املؤسسة على تؤثر قد اليت السل يات من العديد النوا هذا
 .ال أم إليها حاجة ا  املستخدمني كان سواء والتفاصيل واملالحق واإليضاحات اسأساسية

 :ا  تتمثل لفإفصاح أخرى أنواا هناك السابقة اسأنواا إىل باإلضافة  :لإلفصاح أخرى أنواع .2

  الوقائي اإلفصاح .0.3
 الشأن سأصحاب مضللة غري جتعلها بطريقة املالية التقارير عن اإلفصاح ضرورة على الوقائي اإلفصاح يقوم
 هذه تكون أن جيب لذا املعلومات، استخدام على احملدوتة القدرة ذو العاتي املستثمر محاية لذلك اسأساسي واهلدف
 عن يفصحان سأهنما الكامل اإلفصاح مع يتفق اإلفصاح من النوا فهذا املوضوعية، من عالية ترجة على املعلومات
 .اخلارجيني للمستثمرين مضللة غري جلعلها املطلوبة املعلومات

 ( اإلعالمي)  التثقيفي اإلفصاح .2.3
 جانب إىل يظهر فهو املالية، القوائم مستخدمي معرفة توسيع أجل من إضافية معلومات عن اإلفصاح ويعين
 اإلفصاح عملية إلكمال ضرورية بأهنا يعتقد أخرى معلومات املختصة القوانني عليها نصت اليت املهمة املعلومات
  3:النوا هذا وفق عنها اإلفصاح ميكن اليت املعلومات بني ومن جناحا، أكثر وجعلها

 املرحلية؛ املالية التقارير القطاعية، التقارير املالية، التن ؤات اسأسعار، ا  التغري أثر عن معلومات 
 اسأجن ية؛ العمالت تقييم ا  املت عة والطرق العاتلة وقيمتها واملتداولة الثابتة اسأصول مكونات 
 اسأرباح؛ وتوزيع واملخصصات االحتياطات تكوين ا  املت عة السياسات 
 املؤسسة لنشاط االجتماعية اآلثار عن معلومات. 

                                                           
 1

 رهانات واقع، للمؤسسة، المحاسبیة الحوكمة حول األول الدولي الملتقى ،واإلفصاح الشفافية قواعد إرساء في الشركات حوكمة دور عمار، بلعادي -

 7 ص ، 2010 دیسمبر 04-03 یومي الجزائر، البواقي، أم جامعة التسییر، وعلوم التجاریة العلوم االقتصادیة، العلوم كلیة وآفاق،

 
2

 الدولي المؤتمر الصناعة قطاع حالة دراسة المالية القوائم في والمحاسبي المالي اإلفصاح دعم على الحوكمة قدرة اللحام، عثمان عزة محمود  -

 بالشلف، بوعلي بن حسیبة جامعة التسییر، وعلوم والتجاریة االقتصادیة العلوم كلیة واالقتصادیات، المؤسسات أداء تفعیل في الحوكمة دور حول الثامن

 175ص  ، 2013 نوفمبر 20 . -19 یومي الجزائر،

 
3

 الثامن الدولي المؤتمر الشركات، حوكمة ظل في المحاسبية المعلومات جودة تفعيل في المحاسبي اإلفصاح دور الحاج، نوي القادر، عبد عیادي -

 بالشلف، بوعلي بن حسیبة جامعة وعلوم التسیییر، والتجاریة االقتصادیة العلوم كلیة واالقتصادیات، المؤسسات أداء تفعیل في الحوكمة دور حول

 444 ص ،2013 نوفمبر 20 -19 یومي الجزائر،
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 القوائم وحمتوى والتصنيف الشكل حيث من احملاس ية امل اتئ مع متماشيا اإلفصاح يكون أن جيب وعموما
 .اعنه املفصح املعلومات ا  النوعية اخلصائص توفر عاةامر  مع ملحقاهتا، و املالية

 اإلفصاح و أهداف أهمية :الثالث الفرع 
 بتوفري تمهت اليت الوظيفة باعت اره احملاسيب، اإلفصاح أمهية على تليل للمعلومات الطال ة اجلهات تعدت إن
 .املستفيدين خمتلف إىل إيصاهلا و املعلومات

 أهمية اإلفصاح .0

 كافة على تاراالقر  ملتخذي احملاس ية املعلومات توفري ا  يؤتيه الذي للدور احملاسيب اإلفصاح أمهية ترجع
 للمستثمرين توفر مالية وغري مالية معلومات إىل امجاجة زياتة هو أمهيته من زت ا والذي أنواعهم، و مستوياهتم
 التقرير ملستخدم احملققة الفائدة سأن تاراالقر  الختاذ اجليد اسأساس باملؤسسة العالقة ذات فااسأطر  وكافة والدائنني
 .1فيها احملتواة املعلومات قيمة بزياتة تزيد املايل

  2:احملاسيب اإلفصاح أمهية تظهر اليت النقاط بعض امجصر وليس املثال س يل على ذكر ميكننا و

 هتدف اقتصاتية بطريقة اسأموال تسيري ا  اإلتارة جناح مدى بيان ا  املسامهني احملاس ية املعلومات تساعد 
 املسامهني؛ حقوق تنمية إىل

 العمليات ا  اإلتارة كفاءة مدى إظهار على تعمل املالية التقارير من املن ثقة املعلومات أن كما 
 للمؤسسة؛ املختلفة االستثمارية

 تاراالقر  اختاذ من متكنهم اليت الالزمة باملعلومات والدائنني املستثمرين إمدات على املعلومات تعمل 
 سأهدافهم؛ املالئمة

 حتقيق على املؤسسة قدرة معرفة هبدف وذلك املقارنة باملعلومات املالية التقارير مستخدمي ٕامدات و خدمة 
 اليت املالية واسأحداث العمليات عن واضحة معلومات تقدمي على كذلك اإلفصاح ويعمل الدخل،
 التن ؤ؛ وظيفة حتسني ا  تساعد

 ميكن حىت املالية التن ؤات إعدات ا  املالية والتقارير القوائم حتتويها اليت املعلومات على االعتمات 
 املستق لية؛ اخلطط إعدات ا  استخدامها

 ئب؛االضر  كمصلحة املختلفة لل هات املايل اسأثر ذات اهلامة املعلومات تقدمي 
 املعلومات على للحصول ضعيفة سلطة أو حمدوتة قدرة هلم الذين املستخدمني هؤالء خدمة. 

 
 

                                                           
 

1
 في الحوكمة دور حول الثامن الدولي المؤتمر ،المحاسبي اإلفصاح على الشركات حوكمة قواعد تطبيق تأثير مدى فتیحة، مخناش نھلة، سماعیل أبو -

 20 -19 یومي الجزائر، بالشلف، بوعلي بن حسیبة جامعة التسییر، وعلوم والتجاریة االقتصادیة العلوم كلیة واالقتصادیات، المؤسسات أداء تفعیل

 .124ص  ، 2013 نوفمبر
2
 .المرجع نفسه - 
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 أهداف اإلفصاح .2

  1:يلي فيما اإلفصاح أهداف تتمثل

 ليل؛ضوالت التشويش من خالية بصورة للمستثمرين املالية القوائم عرض  
 مستخدميها؛ يفيد بشكل للمؤسسة املالية القوائم تتضمنها أن جيب اليت املعلومات كل سرت  
 احملتملة؛ املخاطر لتقييم املستثمرين ملساعدة معلومات توفري  
 السنوات؛ بني املقارنات ءابإجر  املالية املعلومات ملستخدمي تسمح اليت املهمة املعلومات تقدمي  
 وامجالية، املستق لية واخلارجة الداخلة النقدية التدفقات عن معلومات تقدمي  
 استثماراهتم على العائد تقييم ا  املستثمرين مساعدة. 

 المقومات األساسية لإلفصاح : انيالمطلب الث
 :2التالية الرئيسية املقومات على املنشورة املالية القوائم ا  احملاس ية املعلومات عن اإلفصاح يستند

 المحاسبية للمعلومة لمستهدفا  المستخدم تحديد: الفرع األول 
 بصورة يستخدمها من فمنهم إستخدامها، طرق وت اين احملاس ية للمعلومات املستخدمة الفئات تعدت إنّ 
 واحملتملون، امجاليون املالك املالية القوائم مستخدمي أبرز ومن م اشرة، غري بصورة يستخدمها من ومنهم م اشرة

 من لفإفصاح املستخدمة فااسأطر  حتديد ضرورة جعل ما هذا وغريها، امجكومية اجلهات املاليون، احملللون الدائنون،
 اخلصائص حتديد ا  ذلك يساعد كما املختلفة، إلحتياجاهتا لفإست ابة لفإفصاح املناسب اإلطار حتديد أجل

 .املستخدم تطلعات مع تتالءم أن جيب اإليضاحات ونوعية شكل سأنّ  املعلومات، تلك ا  توفرها الواجب

 المحاسبية المعلومة فيها ستستخدم التي ضااألغر  تحديد: الفرع الثاني 
 خاصية أو مبعيار يعرف ما هو أساسي بعنصر احملاس ية املعلومات فيه تستخدم الذي الغرض ربط جيب
 وتعترب معني، غرض ا  منها يستفيد أن املتوقع من كان إذا معني ملستخدم مالئمة ما معينة معلومة وتعد املالئمة،
 .عنها اإلفصاح الواجب املعلومات لتحديد نوعي معيار أهم النس ية اسأمهية

 عنها اإلفصاح يجب التي المحاسبية المعلومات ونوعية طبيعة تحديد: الفرع الثالث 
 :وهي التقليدية املالية القوائم ا  احملتواة املالية ال يانات ا  حالية عنها اإلفصاح يتم اليت املالية املعلومات تتمثل

 أساسية معلومات إىل باإلضافة اخلاصة، اسأموال تغري قائمة اخلزينة، تدفقات قائمة النتي ة، حساب جدول نية،اامليز 
 واليت املالية بالقوائم املرفقة املالحق ا  تعرض املالية القوائم صلب ا  اإلفصاح لتعذر انظر  ولكن ضرورية تعترب أخرى
 .القوائم تلك من أيت ز  ال جزء تعترب

 
                                                           

 
1

 . 9ص ، 9002 ر،صم معي،االج لمكتبا ،والتطبيق النظریة بين المتوسطة المحاسبة ، هراويدالالدین ل اكم -

 
2

  371ص ،  2007رك،اانمدال في العربیة میةاداالك منشورات ،المحاسبة نظریة لي،االحی جيان دولی -
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 قيوت وضع يوجب مما عليها، متعارف ضاتاافت  و فاوأعر  مل اتئ ختضع املالية القوائم إعدات عملية إنّ 
 النس ية، اسأمهية التارخيية، التكلفة القيوت أهم بني ومن املالية القوائم ا  احملتوات املعلومات ونوعية كمية على تنظيمية
 .وامجذر امجيطة

 المحاسبية المعلومات عن اإلفصاح وطرق أساليب تحديد: الفرع الرابع 
 ترتيب أيضا ويتطلب فهمها، يسهل بطرق فيها املعلومات عرض يتم أن املناسب اإلفصاح متطل ات من
 .بسهولة وفهمها ءهتااقر  للمستخدم ميكن حبيث اجلوهرية اسأمور على تركز منطقية بصورة فيها املعلومات وتنظيم
 ط يعة على يعتمد حالة كل ا  لفإفصاح طريقة أفضل اختيار ان و لفإفصاح، ممكنة خمتلفة طرق عدة وهناك

 .النس ية وأمهيتها املعلومات

  :1التايل النحو على لفإفصاح شيوعا الطرق أكثر تصنيف وميكن

 المالية القوائم صلب في اإلفصاح .0
 ذلك، أمكن إن املالية القوائم من أكثر أو واحدة قائمة صلب ا  واملالئمة اهلامة املعلومات تظهر أن جيب
 قياس ميكن ما حال املالية القوائم ا  عنها اإلفصاح يتم أن جيب اخلاصة واسأموال والنتي ة واخلصوم فاسأصول
 مساعدة ا  اتور  املعلومات عرض لطريقة أنّ  حيث الدقة، من عالية وبدرجة مبوثوقية اسأخرى تاوالتغري  العمليات
 ا  ومتغرية ثابتة إىل اسأع اء تصنيف فان املثال س يل فعلى املستق لية، باسأرقام التن ؤ ا  املالية القوائم مستخدمي
 .امل يعات ح م ا  للتغري ت عا اسأع اء تلك حب م التن ؤ على املالية القوائم مستخدم يساعد قد النتي ة حساب

 المفصل والعرض المصطلحات استخدام .2
 عملية ا  اهلامة اسأمور من فيها التفصيل وترجة املالية القوائم حمتويات وصف ا  املستخدمة املصطلحات تعترب
 لتلك القارئ فهم زياتة على القوائم تلك ا  العناصر وعنونة الصحيحة الوصف عملية تساعد حيث اإلفصاح،
 .فيها الغموض لةاز و إ القوائم

 والهوامش المالحظات عن اإلفصاح .3
 العناصر وشرح التفسري ا  سأمهيتها نتي ة السنوية التقارير ا  واهلوامش املالحظات وجوت ح م تطور لقد
 يعوق قد اإليضاحات أو للهوامش املفرط االستخدام أنّ  إالّ  املعلومات، كللت عرض أفضل لضمان وضرورهتا الغامضة
 تتضمن حبث اهلوامش ا  الوارتة اإليضاحات إحالل إىل سيؤتي ذلك سأنّ  نفسها، املالية القوائم تطور تون

 .املالية القوائم صلب ا  الكامل اإلفصاح لعدم كمربر استعماهلا ويتم أمهية اسأكثر املعلومات
 
 

                                                           
 دةاشھ لنیل مةدمق مذكرة ،المالية التقاریر وجودة اإلفصاح على الدولي المالي واالبالغ المحاسبة معایير تطبيق أثر دي،االھ محمد هللا ضیف -1 

 -109-106 ص ص ، 2014 الجزائر، ة،دالبلی معةاج ریة،االتج العلوم في كتوراهد
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 اإلضافية والمالحق الجداول استخدام .4
 املعلومات تعترب حيث اإليضاحات عن مستقل بشكل املالية التقارير ا  اإلضافية واملالحق اجلداول زاإبر  يتم
 فهم زياتة ا  اجلداول هذه وتساعد االيضاحات، و املالية القوائم صلب ا  الوارت تلك من أمهية أقل فيها املتواجدة
 .مستخدميها ق ل من املالية القوائم

 قوسين بين أو المعترضة المعلومات المالية، القوائم عناصر أمام اإليضاحات استخدام .3
 تون العناصر تلك عن واضح بشكل تعرب ال املالية القوائم ا  املدرجة العناصر عناوين كانت إذا ما حالة ا 
 تت ع حبيث أقواس، بني كمالحظة بوضعها يتم أن ميكن العناصر لتك إضاا  تعريف أو تفسري فان إطالة، إىل امجاجة
 .املالية القوائم ا  العناصر تلك عنوان

 القائمة نفس ا  آخر بعنصر املالية القوائم أحد ا  عنصر ربط الضروري من يكون قد اسأحيان من كثري وا 
 أن وميكن اهلوامش ا  قيد عن مطول لشرح مستخدم إحالة أو معني لعنصر خمتصر شرح ءااجر  أو أخرى، قائمة أو
 .قوسني بني إيضاح طريق عن هذا يتم

 أخرى مختلفة أساليب .2
 بعث إىل التقارير هذه هتدف حبيث اخلارجي، املدقق تقارير عن ع ارة وهي ومهمة إضافية أخرى أساليب هناك

 ا  باإلتارة القائمني تاوتفسري  اإلتارة جملس خطاب أنّ  كما اسأساسية، املالية القوائم ا  املدرجة املعلومات ا  الثقة
 .اإلفصاح أساليب من كذلك هي للمؤسسة املستق لية تي يةااالست  توضيح أو

 المحاسبية المعلومات عن اإلفصاح توقيت: الفرع الخامس 
احملاس ية  امل اتئ جملس شّدت وقد توقيته، عاةامر  من البدّ  اال فعّ  احملاس ية املعلومات عن اإلفصاح يكون حىت

(APB) ، ذلك نص حيث  اإلفصاح عنصر توقيت أمهيته على 1997 بتاريخ عنه الصاتر (12) رقم ال يان ا 
 ا  تأخري أي كان ما إذا وذلك م كر وقت ا  رر ا الق ملتخذي احملاس ية املعلومات إيصال جييب أنّه على ال يان
  .1رهاقر  على ثرؤ سي له إيصاهلا
 
 
 
 
 
 

                                                           
1
 .102ص  ، مرجع سبق ذكره، دياالھ محمد هللا ضیف  - 
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 في القوائم المالية محددات األساسية لحجم و نوع اإلفصاحال  :ثالثال المطلب

  :1هي و أساسية مبحدتات احملاس ية املعلومات عن املالية القوائم ا  اإلفصاح عملية تتأثر

 احتياجاتهم وطبيعة المستخدمين نوعية: الفرع األول 
 املعلومات لتلك احتياجاهتم ط يعة ا  يساعدها احملاس ية للمعلومة اسأساسيني للمستخدمني اإلتارة حتديد إنّ 
 آخر إىل بلد من خيتلف وثانويني رئيسيني إىل املستخدمني تصنيف أنّ  كما املالية، القوائم ا  عنها اإلفصاح الواجب
 .والسياسية االقتصاتية الظروف حسب

، (امجاليني و املتوقعني) اسأسهم محلة تتضمن املالية للقوائم املستخدمة فااسأطر  جمموعة أنّ  FOSTER يرى
 هم الرئيسيني املستخدمني أنّ  فريون  FASBا أمّ  التنظيمية، الوكاالت الدولة، الزبائن، املقرضني، العمال، املديرين،
  .والدائنني واملتوقعني امجاليني املستثمرين

 املتعلقة باالحتياجات االهتمام و اإلفصاح، ح م ورفع لتنويع املؤسسات على الضغط يداتز  هناك وحاليا
 ...والعمال املستهلكني مثل الرئيسيني غري باملستخدمني

 اإلفصاح معايير وضع عن المسؤولة الجهات: الفرع الثاني 
 احملاس ية واهليئات املنظمات جعل الظروف، لت اين نتي ة أخرى إىل تولة من احملاس ية املمارسات اختالف إنّ 

 لتحقيق تسعى اليت الدول أنّ  فن د احملاس ية، سأهداف حكوماهتم تصور مع أكثر تتكيف معايري تضع للدول احمللية
 على تعتمد اليت الدول أّما املؤسسات، على ضري ية رقابة ممارسة يضمن مبا إفصاحها تكيف الضري ية اسأهداف
 التداول على واملسامهني املستثمرين يساعد مبا إفصاحها تكييف على فتعمل هلا اإلقتصاتية التكي ة ا  املالية اسأسواق

 .املايل السوق ا 

 املسامهني جذب إىل تسعى جعلها املايل السوق ا  للتمويل احملدوتة املوارت على املؤسسات تنافس شدة إنّ 
 ا  املتدخلني خمتلف مع العالقة تسيري ا  الثقة لزرا اإلفصاح من قيار  مستوى توفري خالل من وذلك واملستثمرين

 .املايل السوق

 الدولية والمؤسسات المنظمات: الفرع الثالث 
 هذه حصر ميكن اإلفصاح، عمليات على التأثري مت اينة ومؤسسات منظمات هناك الدويل املستوى على
 :يلي فيما واملؤسسات املنظمات
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 EEA األوروبية االقتصادية الجمعية .0
 باإلفصاح املتعلقة التوجيهات من جمموعة إصدار على تعمل اسأورويب، اإلحتات تول تضم منظمة عن ع ارة هي

 .القطاعي اإلفصاح وكذا اإلعالنية اإلجتماعات وشكل واسأهداف احملتوى حيث من

 UN المتحدة األمم منظمة .2
 هي الل نة هذه، الدولية احملاس ية املعايري جمال ا  مرسنيتامل ءااخلرب  من جمموعة من مكونة جلنة ا  تورها يتمثل

.COMMISSION ON TRANSACTIONAL CORPORATION 

  OCDE االقتصادية والتنمية التعاون منظمة .3
 و ليااأست  اليابان، اسأمريكية، املتحدة والواليات كندا إىل باإلضافة اسأوروبية الدول املنظمة هذه وتضم
 .لفإفصاح اسأتىن امجد حتديد ا  املنظمة هذه اهتمام ويكمن نيوزيالندا،

 IASB الدولية المحاسبة معايير مجلس .4
 بعدة الل نة هذه قامت تولة، 100 من أكثر وتضم العامل، تول من للعديد ممثلني من مشكلة الل نة هذه

 من جلنة أكرب وتعد باإلفصاح، املتعلقة املعايري من جمموعة أصدرت حيث احملاس ة، تطوير س يل ا  وأحباث ساتاتر 
 وتطوير املقارنة عمليات وتسهيل اإلختالفات ح م تضييق خالل من وذلك احملاسيب، التوافق ا  مسامهتها جانب

 .املالية باملعلومات املتعلقة اجلوتة خصائص

 المحاسبي اإلطار المفاهيمي للقياس: اني المبحث الث
 اليت املالية احملاس ية املعلومة على اسأكرب املؤثر نهأ  حيث اسأساسية، احملاس ة وظائف أحد احملاسيب القياس يعترب

 ملشكالت بالتصدي امؤخر  احملاس ون بدأ حىت احملاس ة ا  مهمال الزمن من فتة بقي ذلك ومع املالية، القوائم ا  تظهر
 .احملاسيب القياس

 :يلي ما امل حث هذا ا  سنتناول س ق ما خالل ومن

 احملاسيب؛ القياس لعملية العلمية املقومات 
 احملاسيب؛ القياس لعملية املختلفة اجلوانب 
 احملاسيب القياس مشاكل. 
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 المقومات العلمية للقياس المحاسبي   :األول المطلب
 إىل باإلضافة اجملال، هذا ا  ال احثون هبا جاء اليت املتعدتة التعاريف على الوقوف املطلب هذا ا  سنحاول

 .واسأساليب اخلطوات وكذا احملاسيب القياس لعملية اسأساسية اسأركان

 المحاسبي القياس عملية ماهية  :األول الفرع

 المحاسبي القياس عملية مفهوم .0
 الناحية من احملاسيب القياس عملية مفهوم تطور مدى إىل يرجع والذي احملاسيب، القياس عملية تعاريف تعدتت

 نتطرق سوف وبالتايل املضمون، ا  تتفق أهّنا إال الشكل، ا  ما حد إىل التعاريف هذه اختلفت ان و حيث العلمية
 .العملية هلذه م سط مفهوم ذلك بعد نستنتج مث التعريفات بعض إىل

 يتمثل"  1:يلي كما عرفها حيث Campell إىل عام بشكل القياس لعملية حمدت علمي تعريف أول ينسب
 بطريقة إما اكتشافها يتم ط يعية لقواعد بناء وذلك خواصها عن للتع ري باسأشياء اسأعدات قرن ا  عام بشكل القياس
 ".م اشرة غري أو م اشرة

 املطابقة ا  القياس يتمثل" 2:يلي كما عرفها حيث القياس عملية لتعريف رياضيا بعدا أضاف Steven لكن
 ."رياضي منوذج مبوجب العالقات أو اخلواص بني

 :يلي ما أمهها تعريفات عدت املهنية اإلحتاتات و اجلمعيات قدمت فقد احملاسيب القياس بعملية يتعلق فيما أما

 اسأمريكية احملاس ني مجعية تعريف  ( (AAA القياس لعملية حتديدا التعريفات أكثر وهو 1966 عام 
 على بناء وذلك واملستق لية واجلارية املاضية باسأحداث اسأعدات قرن ا  احملاسيب القياس يتمثل " احملاسيب

 . "3حمدتة قواعد ومبوجب جارية أو ماضية مالحظات
 املالية احملاس ة معايري جملس تعريف  FASB  "اسأحداث أو لألشياء أرقام ختصيص عن ع ارة هو القياس 

 وآخر بديل بني للتمييز تقيقة معلومات على امجصول إىل هتدف مقارنة عملية أنه كما حمدتة، لقواعد وفقا
 .4"رارالق اختاذ حالة ا 

 عملية " أنه  على التصوري إطاره ا  ورت كما احملاسيب القياس عرف فقد الدولية احملاس ية املعايري جملس أما 
 نيةاامليز  ضمن للمؤسسة املالية الوضعية عناصر عن واإلفصاح رف ا اإلعت به يتم الذي النقدي امل لغ حتديد

 .5" حمدتة قياس طرق على باالعتمات وهذا النتي ة وحساب
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 سأحداث كمية ترمجة هي " احملاسيب القياس لعملية ملخصا تعريفا نستنتج التعريفات هذه خالل ومن
 ." اإلقتصاتية تاراالقر  اختاذ عملية تسهل أن شأهنا من اليت املعلومات توفري هبدف قانونية أ طر وفق اقتصاتية

 المحاسبي القياس لعملية األساسية األركان .2
  1:وهي أساسية أركان أربعة على القياس عملية تقوم عام وبوجه

 القياس محل الخاصية .0.2
 اسأحداث من حدث هو معني لشيء النقدي التعدت تكون قد القياس عملية عليها تنصب اليت اخلاصية إنّ 
 كأن النقدي التعدت خاصية غري أخرى خاصية على تنصب وقد مثال، أرباحها أو كم يعاهتا للمؤسسة اإلقتصاتية

 .السلعي خمزونه ناتور  معدل أو للمؤسسة اإلنتاجية الطاقة القياس حمل يكون

 القياس محل للخاصية المناسب المقياس .2.2
 النقدي التعدت خاصية كانت فإذا القياس، حمل اخلاصية على القياس عملية ا  املستخدم املقياس نوا يتوقف

 حمل اخلاصية كان إذا وأّما ،)النقد وحدة( للقيمة مقياس هو حينئذ املستخدم فاملقياس القياس حمل خاصية هي
 .مثال الساعة ا  املنت ة الوحدات كعدت للطاقة مقياس هو املستخدم فاملقياس مثال اإلنتاجية الطاقة القياس

 

 القياس محل للخاصية المميزة القياس وحدة .3.2
 يكفي ال حينئذ معني لشيء معينة خلاصية الكمي احملتوى قياس هو القياس عملية من اهلدف يكون عندما

 ....الدوالر أو كالدينار القياس وحدة نوا حتديد من أيضا البدّ  بل القياس، لعملية املناسب املقياس نوا حتديد فقط

 القياس بعملية القائم الشخص .4.2
 باختالف ختتلف القياس عملية نتائج سأنّ  القياس عملية ا  هاما اعنصر  القياس بعملية القائم الشخص يعترب
 احملاسب وهو احملاس ية القياس بعملية القائم والشخص املوضوعية، املقاييس توافر عدم حالة ا  خصوصا هبا القائمني
 .أيضا نتائ ها حتديد ا  بل فقط، احملاس ية القياس عملية وأساليب مسار حتديد ا  ليس أساسيا اتور  يلعب

 المحاسبي القياس وأساليب خطوات  :الثاني الفرع

 المحاسبي القياس خطوات .0
 العملية، هذه خمرجات فيه ستستخدم اليت ضااسأغر  على خطواهتا وتتعدت احملاس ية القياس عملية مسار يتوقف

  2:يلي ما أمهها خطوات عدة عموما احملاس ية القياس عملية وتتضمن
 
 

                                                           
1
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 القياس محل الخاصية تحديد .0.0
 حدثا يكون قد كما للمؤسسة، املايل املركز على أثر له احملاس ية ةللوحد بالنس ة القياس حمل واخلاصية

 .املؤسسة على متوقعة إقتصاتية آثار ذو مستق ليا

 للقياسات المميزة القياس وحدة مع القياس لعملية المناسب المقياس نوع تحديد .2.0
 نوا وعلى القياس، عملية ضاأغر  على املناس ة القياس وحدة وكذلك املناسب املقياس نوا اختيار يتوقف

 حمل امجدث ت ويب جمرت ا  حمصورة القياس عملية من الغرض كان إذا اإلمسي القياس فيستخدم القياس، حمل اخلاصية
 ما القياس عملية ضاأغر  جتاوزت ما اذا و ،)مثال أصلني( حدثني قيمة بني للمقارنة التتيب مقياس ويستخدم القياس،
 .نسيب مقياس يستخدم فحينئذ للحدث الكمي احملتوى حتديد إىل ذكره س ق

 إذ القياس، وحدة حتديد مسألة جنب إىل جن ا تقف املقياس، لعملية املناسب املقياس نوا حتديد أمهية وجبانب
 حتديد حينئذ يكفي ال للمؤسسة، السنوية للم يعات النقدية القيمة قياس هو مثال احملاسب هدف يكون عندما
 هذه نوا حتديد أيضا ذلك تت ع أن البدّ  بل النقد، بوحدة ممثال النسيب املقياس وهو استخدامه الواجب املقياس
 ...الدوالر أو الدينار أهي الوحدة

 القياس لعملية المناسب القياس أسلوب تحديد .3.0
 :يلي ما على احملاس ية القياس عملية تنفيذ ا  املت ع القياس يتوقف حيث

 القياس؛ عملية من اهلدف  
 القياس لعملية الزمين اسأفق. 

 المحاسبي القياس أساليب .2
 وهناك هلا، الزمين واسأفق القياس عملية من الغرض على احملاس ة جمال ا  القياس أسلوب اختيار يتوقف

  :1يلي فيما تتمثل واليت القياس عملية ا  إت اعها ميكن أساليب

 المباشرة القياس أساليب .0.2
 عالقات أو حسابية عمليات ءابإجر  القيام تون م اشرة اسأسلوب هبذا احملاس ية القياس عملية نتي ة تتحدت

 الت ويب يعترب كما ء،االشر  فاتورة من م اشرة تكون أصل ءاشر  تكلفة قياس مثال أخرى، وسائط استخدام أو رياضية
 .امل اشرة القياس سأساليب استخداما اجملاالت أوسع احملاسيب
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 )المشتقة(  المباشرة غير القياس أساليب .2.2
 حينئذ م اشر، بشكل اإلقتصاتي امجدث قيمة قياس احملاسب على يتعذر عندما اسأسلوب هذا ويستخدم

 القياس سأساليب املدخالت مبثابة امل اشرة القياسات وتعترب الكمية، النماذج أو الرياضية العالقات استخدام إىل يل أ
 .املشتقة

 التحكيمية القياس أساليب .3.2
 غري القياس أساليب ءاهتااإجر  ا  سأساليب هذه وتش ه جمازية، قياسات مصطلح احملاس ني بعض عليها ويطلق

 أّما حتكمها، موضوعية قواعد هلا امل اشرة غري القياس أساليب أنّ  ا  ينحصر بينهما الرئيسي الفرق ولكن امل اشرة،
 IJIRI القياس أساليب تستخدم التحيز آلثار عرضة جيعلها مما القواعد هلذه تفتقر فهي التحكيمية القياس أساليب
 :التالية الظروف ا  التحكيمية وحسب القياس، بعملية للقائمني الشخصية واسأحكام تاالتقدير  عن الناتج

 القياس؛ عملية تنفيذ خطوات ا  تتحكم منطقية قواعد توجد مل إذا  
 اسأشخاص بني القياس عملية نتائج حول تظهر اليت اخلالفات على للحكم املوضوعية املعايري توفر عدم 

 .هبا القائمني

 توجد معني أصل قيمة فلقياس القياس، أساليب من النوا هذا حتت احملاس ية القياس أساليب معظم وتندرج
 .اسأخرى بال دائل احملققة النتائج عن ختتلف نتي ة إىل منهما كل يؤتي القيمة هذه لقياس خمتلفة بدائل احملاسب أمام

 المحاسبي القياس لعملية المختلفة الجوانب  :الثاني المطلب

 هبا فااالعت  بعد تس يلها أجل من االقتصاتية لألحداث نقدية قيمة منح ا  احملاسيب القياس عملية تتمثل
 خالهلا من واليت معايري الطرق هذه وحتكم العملية، هبذه للقيام مت عة طرق عدة وهناك املالية، القوائم عناصر ضمن
 وبالتايل العملية، هذه من أهداف و نتائج حتقيق هبدف أسس من عليه يقوم وما القياس عملية بني الربط يتم

 .حتكمه اليت املعايري إىل باإلضافة القياس، عملية وبدائل مستويات إىل املطلب هذا ا  سنتطرق

 المحاسبي القياس وبدائل مستويات  :األول الفرع
 على باالختيار ذلك ويكون املالية القوائم عناصر لقياس املت عة الطريقة ا  احملاسيب القياس أسس تتمثل

  1:مستويني

 القيمة خاصية لقياس النقدي القياس وحدة مستوى .0
 :ومها للقياس وحدتان هناك توجد حيث

 الوحدات لتلك ئيةاالشر  القوة ث ات افتاض على تقوم واليت القانونية أو اإلمسية النقدي القياس وحدة 
 .التارخيية التكلفة منوذج املعاصر احملاسيب النموذج ا  عموما مق ول افتاض وهو اإلمسية،

                                                           
 

1
  52ص ،  2003األردن، عمدن وائل، دار ،)معاصرة محاسبية مشكالت (المعاصر المحاسبي القياس بدائل حلوة، حنان رضوان -
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 سأسعار العام املستوى تاتغري  لتحديد القياسية اسأرقام على وتعتمد للنقوت، ئيةاالشر  القوة قياس وحدة 

 .التضخم حماس ة تعتمده افتاض وهو اخلدمات، و السلع
 

 المالية القوائم عناصر قيمة قياس مستوى .2
 :وهي املالية القوائم عناصر قيمة لقياس بدائل عدة وتوجد

 التاريخية التكلفة 0.2
 عناصر هبا تس ل اليت الدفتية القيمة عن تعرب وهي امجايل، الوقت ا  استعماال اسأكثر التارخيية التكلفة تعترب

 بأهّنا القانونيني للمحاس ني اسأمريكي املعهد عرفها كما ،1االجناز تكلفة أو ءاالشر  فواتري ا  جاءت كما املالية القوائم
 املصدرة، املال سأر  أسهم أو للغري حتويلها مت اليت اسأخرى املمتلكات أو النفق للنقد النقدية، بالوحدة املقاسة امل الغ"
  .2"استالمها يتم سوف أو مهااستل اليت واخلدمات السلع مقابل قدمت اليت ماتاااللتز  أو إجنازها مت اليت اخلدمات أو

  :3يلي ما احملاسيب للقياس كأساس التارخيية التكلفة استخدام تامميز  أهم ومن

 أو اسأصل اقتناء وقت بدفعها امللتزم أو املدفوعة للتكلفة املايل للحدث الفعلية امجقيقة التارخيية التكلفة متثل 
 م؛ااإللتز  نشوء

 وليست فعال حدثتت ياعمل إىل التارخيية بالتكلفة املايل للحدث احملاسيب والقياس اإلث ات يستند 
 تقديرية؛ أو افتاضية عمليات

 مما املالية، اسأحداث وقوا تؤيد ث وتية مستندات وجوت إىل ال ديل هذا باستخدام احملاسيب فااإلعت  يستند 
 .موثوقية أكثر املالية القوائم جيعل

  4:فهي التارخيية التكلفة استخدام مآخذ أما

 السوق؛ ا  السائدة امجقيقية التكاليف عن التع ري ا  املصداقية غياب  
 احملاس ية؛ املعلومات بني املقارنة تأمني عملية ا  صعوبة ختلق  
 الومهية اسأرباح توزيع خالل من امللكية وحقوق املال سأر  اخنفاض.  

 و خاصة عليه، كان كما اسأمر يعد مل حيث االقتصاتيات كل ا  واستفحاهلا التضخم ظاهرة انتشار أن كما
 على وقدرهتا صالحياهتا من الكثري تفقد أص حت امل دأ هذا على باالعتمات القياس عن الناجتة احملاس ية املعلومات أن

  ماتامت املؤسسة عن حقيقية غري بصورة ميدنا احملاسيب النموذج وأص ح للمؤسسة، امجقيقية الوضعية عن اإلفصاح

 
                                                           

 
1

 التسییر،كلیة علوم في الدكتوراه شھادة لنیل مقدمة رسالة ،و التطبيق التوافق متطلبات الجزائریة والبيئة الدولية المحاسبية المعایير العرابي، حمزة -

 73 ص ، 2013 الجزائر، بومرداس، جامعة التسییر، وعلوم والتجاریة اإلقتصادیة العلوم

 
2

 الملتقى الدولي ،العادلة القيمة نحو الدولية المحاسبية المعایير توجه ظل في والتأیيد االنتقاد بين التاریخية التكلفة مبدأ وآخرون، بوكساني رشید -

 6 ص ، 2010 جانفي  14-13بالوادي، الجامعي المركز المالي، المحاسبي النظام حول األول
3
 16 ص ذكره، سبق مرجع ،السویطي موسى مطر، محمد - 

 
4

  53ص ، 2009،  1ط األردن، عمان الرایة، دار ،المحاسبية النظریات ، السید هللا عطا سید -
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 إىل يؤتي ما وهذا املستق ل، ا  أسعارها تطور إمهال مع اسأصلية، أسعارها أساس على مس لة هلا املالية الذمة عناصر
  .1سليمة غري تار قرا اختاذ

 الجارية التكلفة .2.2
 للمؤسسة املالية تااالستثمار  تقييم على تط ق ما وغال ا املالية القوائم عناصر من لعنصر السوقية القيمة هي و
  .2اسأخرى املؤسسات ا  االقتصاتية

 للتحصيل القابلة القيمة صافي .3.2
 أما ال يع، لعملية الالزمة التكاليف خصم مقابل عنها التنازل سيتم اليت لألصول التقديري ال يع سعر هي و
  .3ماتابااللتز  للوفاء تفعها جيب اليت التسديد بقيمة فتس ل اخلصوم

 )المخصومة( الحالية القيمة .4.2
 هذه وتستخدم اخلصم، مبعدل خمصومة املستق لية اخلارجة أو الداخلة النقدية التدفقات قيمة متثل هي و
 .4اسأجل الطويلة الدائنني أرصدة أو اسأجل الطويلة املدينني أرصدة لتقييم الطريقة

 العادلة القيمة .3.2
 الذي التعريف ذلك هو العاتلة السوقية للقيمة تعريف وأشهر العاتلة، السوقية للقيمة حمدت تعريف يوجد ال
 بني غريتت امللكية جيعل الذي السعر " بأهّنا يعرفها والذي 1959 مارس ا  اسأمريكية تاتااإلير  مصلحة وضعته
 على مكره الثاين يكون وال ءاالشر  على مكره اسأول يكون ال حينما ال يع ا  غبار  وبائع ءاالشر  ا  غبار  مشتي
 .5"بالعملية املرت طة بامجقائق معقولة معرفة الطرفني لدى يكون وأن ال يع،

 إعدات ضاسأغر  اسأصول بتقييم اخلاص الثالث املعيار ا ( IVSC) الدولية التقييم معايري جلنة عرفتها كما
 بني التقييم تاريخ ا  أصل ت اتل مقابلة ا  يكمن تقديري م لغ هي "يلي كما هبا املرت طة وامجسابات املالية القوائم
 امجرية مطلق وله الكافية املعلومات منهما لكل يتوفر حبيث حمايد سوق ظل وا  صفقة، عقد ا  غ نيار  وبائع مشتي
 .6 "الصفقة إمتام على هار كإ وجوت وبدون

 أو أصل ت اتل وج هامب ميكن اليت القيمة "بأهّنا( IFRS) املايل اإلبالغ معايري حسب العاتلة القيمة وتعرف
  .7"حرة تةابإر  ويتعامالن امجقائق من بينة وعلى الت اتل ا  الرغ ة لديه منهم كل فاأطر  بني ماالتز  تسوية

                                                           
 

1
 وعلوم اإلقتصادیة العلوم كلیة التسییر، علوم في الدكتوراه شھادة لنیل مقدمة رسالة ،الدولية المالي اإلبالغ معایير نحو الجدید التوجه صالح، حواس -

 110 ص ، 2008 الجزائر، الجزائر، جامعة التسییر،
2
 73 ص ،ذكره سبق مرجع العرابي، حمزة - 

 
3

  100الفقرة  ،ذكره سبق مرجع ،المالية القوائم وعرض إلعداد التصوري اإلطار  الدولیة، المحاسبیة المعاییر مجلس -

 
4

 ، 1998مصر،  اإلسكندریة، الجامعیة، الدار ،المحاسبي و االفصاح القياس ومعایير المفاھيم المتوسطة المحاسبة وآخرون، الحسن، أبو احمد علي -

 50 ص

 الدولي الملتقى ،الجزائریة التجاریة للبنوك المالية للقوائم االفصاحو  للقياس كأساس العادلة القيمة تطبيق إشكالية آدم، حدیدي معراج، هواري -5 

البلیدة،  جامعة و التسییر، االقتصادیة العلوم كلیة للمراجعة، الدولیة والمعاییر المحاسبة الدولیة المعاییر مواجھة في المالي المحاسبي النظام حول

  9 ص ، 2011 دیسمبر 17/18الجزائر، 
 

6
  11ص ،  2003مصر، اإلسكندریة الجامعیة، الدار ،)العادلة القيمة محاسبة (المحاسبة في الحدیث المدخل العال، عبد حماد طارق -

 
7

 و اإلقتصادیة المالیة االزمة حول ولي الد العلمي الملتقى ،العالمية المالية األزمة في العادلة القيمة محاسبة دور أسماء، زاوي شنوف، شعیب -

 .19، ص  9002أكتوبر  90/91  الجزائر، سطیف، جامعة المالیة، والحوكمة الدولیة
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 املايل املركز لتقييم للمقارنة وقابلة موثوقة و مالئمة معلومات إىل حيتاجون املالية القوائم مستخدمي إن
 القيمة توفره ما وهذا االقتصاتية تاراالقر  الختاذ هلم مفيدة املعلومات هذه لتكون وذلك أعماهلا ونتي ة للمؤسسة
  1:جند هتاامميز  أهم ومن العاتلة،

 املؤسسة؛ قيمة على املشتقات لعمليات اإلقتصاتي التأثري تعكس العاتلة بالقيمة احملاس ة  
 كله وهذا احملاس ية املعلومة وموثوقية ومالئمة وشفافية وحيات موضوعية من يزيد العاتلة القيمة استخدام 

 فيها؛ املستثمرين ثقة وزياتة املالية القوائم مصداقية تعزيز إىل يؤتي
 السوق؛ وتوقعات املالية باسأتوات املرت طة للمخاطر تقدير أفضل تعطي العاتلة القيمة  
 أسهل؛ تص ح التن ؤ عملية فإن العاتلة القيمة تقدمها اليت املعلومات كثرة إىل بالنظر  
 أتاة وتشكل الواقع أكثر وتعكس املالية املعلومة موثوقية من تزيد العاتلة القيمة وفق املعدة املالية القوائم 

 ية؛فعال أكثر مايل حتليل
 التحكيم إمكانية من ختفض كوهنا املؤسسات بني مقارنة بأفضل العاتلة القيمة تط يق يسمح 

 .املسريني طرف من الشخصي

 نذكر والصعوبات االنتقاتات من ختلو ال فهي العاتلة بالقيمة القياس يقدمها اليت الك رية ياااملز  من بالرغم و
  2:يلي ما منها

 ا   خصوصا املالية السنة هناية ا  ك ري بشكل اسأرباح تضخيم إىل العاتلة القيمة أساس تط يق يؤتي 
 اسأسعار؛ ارتفاا حالة

 املالية  السنة هناية اسأحيان أغلب ا   معينة زمنية نقطة عند السوق أسعار على العاتلة القيمة اعتمات  
 على تار قرا اختاذ إىل يؤتي ما وهذا آلخر، يوم من لألسعار العام املستوى ا  ك ري تذبذب ي ني فالواقع

 مة؛ئمال غري معلومات
 ا  وامجذر امجيطة م دأ مثال احملاس ية، واسأسس امل اتئ من الكثري مع العاتلة القيمة أساس اتساق عدم 

 احملققة؛ غري اخلسائر مع الطريقة بنفس معها والتعامل احملققة غري اسأرباح معاجلة
  املقارنة، قابلية على يؤثر هذا فإنّ  لألسعار املستمر التقلب ومع العاتلة القيمة أساس اعتمات ظل ا 

 ممكنة؛ غري اسأحيان بعض وا  صع ة املايل التحليل عملية وتص ح
 خيدم مبا للتالعب ك ري جمال فتح إىل املالية القوائم إعدات ا  العاتلة القيمة أساس اعتمات يؤتي قد 

 .اإلتارة مصاحل
 
 

                                                           
1
- Sana TABOUBI, L'information financière à la juste valeur risques et enjeux de la révolution : le cas 

tunisien, Mémoire de master Professionnel en gestion et audit des risques, Ecole supérieure des sciences 

économiques et commerciales de Tunis, Tunis, 2007, Consulter Sur Internet sur le lien :  

http://www.memoireonline.com/09/08/1538/m_l-information-financière-a-la-juste-valeur-risque- 

enjeuxrevolutioncas-tunisien7.html#toc19, le 17/11/2014.  
2
 10 ص ،ذكره سبق مرجع وآخرون، بوكساني، رشید - 
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 المحاسبي القياس معايير  :الثاني الفرع
 تااملر  واسأهداف نتائج من إليه يؤتي وما أسس من عليه يقوم وما القياس آلية بني الربط حلقة املعايري لثمت
 احملاسيب، للقياس معايري وضع املهنية واجلمعيات واهليئات االحتاتات خمتلف حاولت وهلذا القياس، عملية من حتقيقها
 :يلي فيما تتلخص املعايري وهذه

 )المالءمة( منها المستهدف للغرض الصالحية .0

 هذه وتكون القياس عملية من للغرض مالءمة احملاس ية واملعلومات ال يانات تكون أن جيب املعيار هذا وفق
 وما القياس، مجظة قياسه تااملر  الشيء عن وصحيحة واضحة صورة تعكس أن على قاترة كانت إذا مالئمة املعلومات
 مها املايل املركز حقيقة اظهار و الربح قياس يكون أن ويفتض  ،1معينة زمنية فتة خالل تاتغري  من عليه أسيطر 
  .2احملاسيب القياس من الرئيسيان اهلدفان

 منها للتحقق القابلية .2
 أشخاص ق ل من استخدامها عند مماثلة تار قرا الختاذ أساسية قاعدة احملاس ية واملعلومات ال يانات تشكل

 تاللة هلا احملاس ية واملعلومات ال يانات أن يعين وهذا حمدتة، ضاأغر  ولتحقيق متشاهبة، ظروف ظل وا  آخرين،
 من التحقق ميكن اليت املدونة ءاتاواإلجر  كاملستندات فيه موثوق مصدر إىل وتستند ،استقالليتها وهلا حمدتة،
  .3منها املستفيد أو الفاحص شخصية عن النظر بغض للمصدر، ومطابقتها صحتها،

 بالموضوعية االلتزام .3
 احملاس ية  املعلومات تكون أالّ ( AAA) اسأمريكية احملاس ة مجعية نظر وجهة من املوضوعية مدلول ويعين

 الشخصي امجكم عن االبتعات خالل من اسأخرى اجملموعات حسب على املستفيدين من معينة جمموعة لصاحل منحازة
  .4احملاس ية واملعلومات لل يانات حقيقية مصاتر إىل االستنات و اإلمكان قدر

  :5طريق عن احملاسيب القياس موضوعية من التأكد ويتم

 التحيز عدم على تليال يقدم مما نفسها النتائج إىل والتوصل خمتلفة فاأطر  من احملاسيب القياس بعملية القيام. 
 االقتصاتية امجياة مجقائق احملاس ية ومات املعل متثيل مدى اختيار.  
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 جامعة ماجستیر، شھادة لنیل مذكرة ،االستثمار قرارات ترشيد في ودورھا المالية القوائم في المحاسبي و االفصاح القياس الیقة، كاسر روال -

 44 ص ، 2007 سوریا، تشرین،
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  30ص ،  2003مصر، اإلسكندریة، الجدیدة، الجامعة ، دارالمالية المحاسبة أصول في مقدمة ،بدوي عباس محمد مرعي، الحي عبد -

 
3

 .81، ص 9903،  1ط األردن، عمان، ، الحامد دار ،والمراجعة المحاسبة نظریة في مقدمة عطا، بني علي محمد حیدر -

 
4

 كلیة التجاریة، العلوم في ماجستیر شھادة لنیل مقدمة مذكرة ،الدولية المحاسبية المعایير وفق التضخم آثار من المالية القوائم معالجة زعرات، فرید -

 99 ص ، 2009 البلیدة، جامعة و التسییر، اإلقتصادیة العلوم

  251ص ،  2004األردن، ناعم الثقافة، ودار العلمیة الدار ،المحاسبة نظریة توفیق، مأمون القاضي، حسین -5 



اإلفصاح عن القوائم المالية و قياس عناصرھا في ظل النظام المحاسبي المالي:                الفصل الثاني   

66 
 

 

 أو نتائ ه ق ول ميكن ال قياس هو املوضوعية شرط يليب ال الذي احملاسيب القياس فإن اسأساس هذا على و
 نذكر عديدة تالتفسري  عرضة احملاس ة ا  املوضوعية مفهوم كان لذلك املختلفة، تار االقر  اختاذ ا  عليه االعتمات
  1:منها

  ّالقياس؛ بعملية للقائم الشخصي التحيز من خال أنّه مبعىن شخصي غري قياس هو املوضوعي القياس أن 
  ّصحيحة؛ وأتلة مث تة عناصر إىل يستند نه أ مبعىن للتحقق قابل قياس هو املوضوعي القياس أن  
  ّالقياس؛ بعملية والقائمني املالحظني من جمموعة بني إتفاق نتي ة ميثل املوضوعي القياس أن  
 عن يعتمد إذ القياس هذا لتوزيع التشتت تامؤشر  على باالعتمات معني لقياس املوضوعية ترجة تقاس 

 .تشتت أقل التوزيع ذي القياس

 الكمي للقياس القابلية .4
 ط يعة اختالف لكن للمؤسسة اإلقتصاتية اسأحداث عن للتع ري الكمية القياس أساليب القياس يستخدم

 للقياس وحيد كمعيار النقدي اسأساس استخدام يفرض ما هذا متاثلها، وعدم احملاس ية تاللتغري  املكونة العناصر
  .2املالية والقوائم التقارير إعدات ا  إت اعه يتم الذي احملاسيب

 

 المحاسبي القياس مشاكل :الثالث المطلب

 هذا ا  سنتطرق وبالتايل نتائ ه، من حتد مشاكل خيلق مما وحدوت ضوابط عدة احملاسيب القياس عملية حتكم
 الذي التحيز إىل باإلضافة احملاسيب، القياس عملية وحمدتات قيوت وكذا عليه، واحملافظة املال سأر  مفاهيم إىل املطلب
 .احملاسيب القياس عملية يتخلل

 عليه المحافظة و المال سأر  مفاهيم  :األول الفرع
 لذلك الدائنني، مجقوق الرئيسية الضمانة ويعد املسامهني، حقوق ا  اسأساسي العنصر املؤسسة املال سأر  ميثل

 العائد أو بالربح فااإلعت  يتم أاّل  اسأساسية والقاعدة التآكل، أو اهل وط من قيمته على احملافظة إىل احملاس ة تسعى
  .3قيمته على احملافظة أو استتاته بعد إاّل  املستثمر املال سأر  على

 أساسيان مفهومان هناك حيث مدلوله، الختالف وفقا املال سأر  على احملافظة مفهوم مضمون وخيتلف
  4:مها املال سأر  على للمحافظة
 
 
 
 

                                                           
 

1
  64ص ،  2008الجزائر، سطیف، جامعة اإلقتصادیة، العلوم مجلة ،بالتضخم تأثره مدى وقيوده ماھيته المحاسبة في القياس بالرقي، تیجاني -

2
 32 ص ،ذكره سبق مرجع بدوي، عباس محمد مرعي، الحي عبد - 

3
 168 ص ،ذكره سبق مرجع السویطي، موسى مطر، محمد - 

4
 195 ص ،ذكره سبق مرجع وآخرون، ، شروید ریتشارد - 
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 المالي المال سأر  على المحافظة .0
 ا  اسأصول لصاا  املالية السنة هناية ا  املؤسسة أصول لصاا  )النقدية(املالية القيم تت اوز عندما حيدث و
 .املالك مع العمليات است عات بعد بدايتها

 المادي المال سأر  على المحافظة .2
 السنة هناية ا  للمؤسسة املاتية اإلنتاجية الطاقة تفوق عندما يظهر أو حيدث املال سأر  على العائد أن أي

 نقطة أي ا  املاتية اإلنتاجية والطاقة املالك، مع العمليات است عات مع املالية، السنة بداية ا  اإلنتاجية طاقته املالية
 .اسأرباح لتوليد املستخدمة اسأصول لصاا  اجلارية القيمة تساوي زمنية

 أسعار ا  تاالتغري  )وخسائر مكاسب( تاتأثري  إىل املال سأبر  اإلحتفاظ مفهومي بني اإلختالف ويرجع
 .واخلصوم اسأصول

 المحاسبي القياس ومحددات قيود  :الثاني الفرع
 و للتحقق عنه الناجتة احملاس ية املعلومات وقابلية موضوعيته، و احملاسيب القياس تقة من حتد القيوت بعض توجد

  1:يلي فيما وتتمثل راراتالق اختاذ ا  عليها اإلعتمات

 التأكد عدم .0
 بالغموض، يّتصف الذي باملستق ل تتعلق تاتقدير  ءاإلجر  احملاسيب القياس حاجة عن التأكد عدم ينتج
 بعض ت ين يتطلب احملاسيب اإلفصاح ضاسأغر  النتي ة بتحديد يقضي الذي الدورية م دأ لكن مستمرة فاملؤسسة
 الثروة عن النقدي التع ري أن كما باملستق ل، املرت طة التوقعات أساس على املنطقي التخصص أجل من ضاتااإلفت 
 .عليها اإلعتمات ترجة فيه ختتلف اليت املستق ل ا  املؤّكدة غري املقاتير بعض اإلعت ار ا  يأخذ

 التحيز من الخلو .2
 احملاس ة لط يعة انظر  اك ري  يكون قد أنه رغم احملاس ة جمال ا  صع ا اأمر  احملاسيب القياس حتيز ترجة حتديد يعترب

 تتصف ال احملاسيب القياس عملية عن الّناجتة املعلومات أن التحيز ويعين أخرى، جهة من التقييم وعملية جهة من
 .أخرى جوانب عاةامر  تون جوانب عاةامبر  اعتماتها مت نه أ أي العدالة، و بامجيات

 والحذر الحيطة .3
 اسأكثر، على ثالثة أو بديلني ا  وحيصرها احملاسيب القياس عملية رء ا إلج املتاحة ال دائل من القيد هذا يعد

 القياس ا  أخطاء حدوث إىل يؤتي حيث القياس، لغرض مناسب كان ولو حىت معني بديل است عات سيتم وهبذا
 الواقع متثل ال سأهنا تاراالقر  الختاذ مالئمة غري في علها احملاس ية املعلومات قيمة على سل ا التأثري إىل ويؤتي احملاسيب

 .بصدق االقتصاتي

                                                           
 

1
بیئة  ظل في والمراجعة المحاسبة األول الدولي المؤتمر ،المحاسبي بالتقييم المتعلقة الجوانب مختلف دراسة بلواضح، فاتح بلواضح، الجیاللي -

 .17، ص 9019دیسمبر  08/01 الجزائر،  المسیلة جامعة الدولیة، االعمال
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 المحاسبي القياس في التحيز  :الثالث الفرع

 ضئيال القياس حتيز يكون وبينما قياس، عملية سأية فقةااملر  العامة الظواهر من احملاسيب القياس حتيز ظاهرة تعد
 العلوم ا  قياسه ويصعب اك ري  يكون اسأمر غالب ا  فإنه الدقيقة، العلوم ا  الدقة من ك ري وبقدر حتديده وميكن

 احملاسيب القياس عملية تواجه اليت املشاكل إحدى القياس ا  التحيز ويعترب خاصة، احملاس ة وا  عامة اإلجتماعية
 :كاآليت وأشكاله مصاتره حتديد وميكن

 المحاسبي القياس تحيز مصادر .0
  1:وهي مصاتر أربعة تشمل حيث

 القياس؛ عملية ينفذ الذي الشخص  
 للقياس؛ أتاة بصفته للقياس احملاسيب النظام  
 للقياس؛ ختضع اليت اإلقتصاتية اسأحداث  
 القياس عملية خمرجات متثل واليت احملاس ية املعلومات.  

  2:التايل النحو على وهي أقسام ثالث إىل مصاتره حسب احملاسيب القياس حتيز تقسيم ميكن اسأساس هذا وعلى

 المحاسبي القياس قواعد تحيز .0.0
 حتكم اليت فاواسأعر  والفروض وامل اتئ املفاهيم خالل من احملاسيب القياس بقواعد يرت ط الذي التحيز وهو

 أو التضخم تافت  ا  املعدة املالية والقوائم التقارير حتتويه الذي القياس حتيز هو مظاهره وأهم القياس، عملية
 .اإلنكماش أو التضخم آثار تعديل يتم مل إذا ذلك ويكون التارخيية، التكلفة مل دأ ط قا اإلنكماش

 القياس بعملية القائم تحيز .2.0
 النظام تور أنّ  يعين مما احملاسيب، بالنظام وليس القياس بعملية القائم احملاسب س  ه يكون الذي التحيز وهو
 لكن املوضوعية من كاملة بدرجة سيتمتع احملاسيب القياس أن يعين مما حياتيا سيكون التحيز هذا نشوء ا  احملاسيب
 .نفسه باحملاسب يرت ط قياس حتيز نشوء إىل تؤتي خاطئة بطريقة القياس عملية ا  سيستخدمه احملاسب

 المشترك التحيز .3.0
 معا، احملاسيب القياس ا  املستخدمة القياس وقواعد القياس بعملية القائم نشوئه ا  يساهم الذي التحيز وهو
 تتصف ال اسأخرى هي قاعدة بإستخدام الكاملة باملوضوعية يتصف ال احملاسب يقوم عندما مثال ذلك وحيدث

 احملاس ية ال يانات على آثاره تتضاعف املتحيزة القياس قاعدة عن الناشئ القياس فتحيز وهكذا الكاملة، باملوضوعية
 .املتحيز احملاسب س  ه الذي اإلضاا  التحيز بفعل

 
                                                           

1
 .176، ص مرجع سبق ذكرهولید ناجي الحیالي،  - 

2
 .171، ص مرجع سبق ذكرهمحمد مطر،  - 
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 المحاسبي القياس تحيز أشكال .2
  1:منها نذكر احملاسيب القياس تصيب قد للتحيز أشكال عدة هناك

 الموضوعية تحيز 0.2
 القياس، عملية ا  املتحكم العامل هو الدقة عامل كان مىت املوضوعية، حتيز شكل احملاسيب القياس يأخذ

 .القياس حمل للحدث الفعلية والقيمة القياس نتي ة بني اختالف و فرق بوجوت امتحيز  القياس سيكون وعليه

 المالءمة تحيز 2.2
 املالءمة حتيز ويقاس يستخدمها، من بإحتياجات احملاس ية القياسات تفي ال عندما مالئمة حتيز هناك يكون

 حتيز لنشوء عرضة القياس ويكون القياس، عملية خمرجات من احملاس ية ال يانات مستخدم حيققها اليت اإلستفاتة مبدى
 تكون املرحلة هذه خمرجات وهي احملاس ية املعلومات سأنّ  معاجلتها، أو احملاس ية ال يانات حتليل مرحلة ا  املالءمة
 .ال يانات هذه مستخدمي برغ ات تأثريها ويةاز  من امجساسية شديدة

 الموثوقية تحيز 3.2
 حلهاامر  عرب احملاس ية القياس عملية ا  تنشأ اليت التحيز أشكال جلميع النهائية احملصلة مبثابة هي واليت
 توفري عن احملاسيب النظام فيها يع ز اليت اسأحوال ا  التحيز هذا وينشأ املستق لي، و التارخيي جماليها وا  املختلفة
 .املستق لي للتن ؤ عليها املعول أو هبا املوثوق احملاس ية القياسات

 

 قياس عناصر القوائم المالية: المبحث الثالث 

 وإلظهار املالية، القوائم مستخدمي مجيع لدى خاصة أمهية للمؤسسة املايل واسأتاء املالية الوضعية لتحديد
 عنصر بكل فااإلعت  يتم عليها بناء اليت اسأسس كل حتديد يتطلب للمؤسسة امجقيقي املايل واسأتاء املالية الوضعية

 خصائص وختتلف العناصر، هذه قيم لقياس املوضوعية اسأساليب حتديد مث ومن النتي ة وحساب نيةاامليز  عناصر من
 ا  سنتناول س ق ما خالل ومن اإلستحقاق، اسأساس أساس هو رئيسي أساس على جهااإتر  يتم ولكن العناصر هذه
  .النتي ة حساب وعناصر نيةاامليز  قائمة عناصر قياس امل حث هذا

 اسأساس على إعداتها يتم واليت النقدي، مركزها لقياس املناس ة اسأتاة هي اخلزينة تدفقات قائمة نّ كما أ
 من عنصر كل ا  أثرت اليت للحركات حتليال تقدم فهي اخلاصة اسأموال رؤوس تغري قائمة خيص فيما أّما النقدي،
 .الدورة خالل ؤسسةمل اخلاصة اسأموال رؤوس منها تتشكل اليت العناصر

 

 

                                                           
1
 .148، ص مرجع سبق ذكرهسید عطا هللا السید،  - 
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 :التالية النقاط إىل امل حث هذا سياق ا  سنتطرق س ق ومما

 ؛امليزانية قائمة عناصر قياس 
 ؛حسابات النتائج قائمة عناصر قياس 
 اخلزينة؛ تدفقات قائمة عناصر قياس  
 اخلاصة اسأموال تغري قائمة عناصر قياس. 

  قائمة الميزانية  عناصر قياس  : ولاأل طلبالم
 فيةافوتوغر  صورة إالّ  هي فما إذا معينة، مدة خالل للمؤسسة املالية الوضعية لنا ت ني حماس ية وثيقة نيةاامليز  تعترب

 السنة هناية عند وهذا السنة، خالل مرة تعد الصورة هذه عليها، وما للمؤسسة ما نعرف أن نستطيع خالهلا من حيث
 .املالية

 األصول : الفرع األول 

 األصول مفهوم .0
 منافع على امجصول أجل من سيطرهتا حتت تكون أو املؤسسة متتلكها اليت الوسائل من جمموعة عن ع ارة هي
 أو املعنوي أو العيين اسأصل يدرج اسأصول، لقياس العامة للقواعد وط قا  .1سابقة سأحداث نتي ة مستق لية إقتصاتية
  2:ما حالة ا  كأصل امجسابات ا  املايل

 املؤسسة؛ إىل به مرت طة مستق لية إقتصاتية منافع عنه تؤول أن احملتمل من كان إذا  
 صاتقة بصورة قياسها املمكن من اسأصل تكلفة كانت إذا.  

 

 األصول أنواع .2
 ا  أ عتمد ما وهذا الزمنية والفتة السيولة ملعياري وفق وذلك رئيسيتني فئتني إىل عام بشكل اسأصول تقسم

 ضياكاسأر  سيولة إىل حتوال أبطئهاو  الصندوق، مثل اسأصول آخر ا  يأيت سرعة اسأكثر فاسأصل املايل، احملاسيب النظام
 :مها الفئتان وهاتان طويلة، ملدة اإلستغالل هو وجوتها من اهلدف سأنّ  اسأصول أعلى ا  تكون وامل اين

 )جارية غير(  األجل طويلة األصول .0.2
 :جمموعات ثالث إىل عام بشكل اسأصول من الفئة هذه تقسيم وميكن

 
 

                                                           
1 - BENAIBOUCHE Mohamed cid ,la comptabilité générale aux normes du nouveau système comptable 

financier, 2éme Edition, OPUN, ALGERIA, 2012, P : 57. 

  55ص ،  2009الجزائر، هومة، ارد ،المالي المحاسبي النظام ني،االتیج دحمأ بلعروسي -2 
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 المعنوية األصول مجموعة .0.0.2

 حمدت، أصل هو " :كالتايل امللموسة غري اسأصول تعرف املايل، احملاسيب النظام من 0-000  ال ند حسب
 .1"العاتي نشاطها إطار ا  املؤسسة طرف من عليه مسيطر ماتي، وجوت له ليس نقدي غري

 :التالية الشروط نستنتج التعريف هذا خالل ومن

 أو ئهالشر  كنتي ة اسأصل مكافئات امجصول على القدرة للمؤسسة أن أي عليه مسيطر اسأصل يكون أن 
 إجنازه؛

 منه؛ مستق لية إقتصاتية منافع على امجصول توقع يتم أن  
 مبوثوقية؛ حتديدها ميكن تكلفة له تكون أن  
 تأجريه أو بيعه ميكن حبيث منفصل أي حمدت اسأصل يكون أن. 

 ميكن وال للمؤسسة، بالنس ة حمدتة غري سأهنا للمؤسسة، تاخليا املولدة الشهرة تستثين الشروط هذه وحسب
 مجابر  امللموسة غري اسأصول ضمن ويدخل اسأخرى، اسأصول عن والتمييز للتحديد قابلة وغري موثوق بشكل قياسها

 . )اإلندماج حالة) املقتناة احملل وشهرة التأليف وققح الط ع، حقوق الكم يوتر،

 العينية األصول مجموعة .2.0.2
 حتوزه عيين أصل هو ": كالتايل امللموسة اسأصول تعرف املايل احملاسيب النظام من 0-000  ال ند حسب

 مدة يستغرق أن يفتض والذي إتارية، ضاسأغر  استعماله أو اإلجيار أو اخلدمات تقدمي أو اإلنتاج أجل من املؤسسة
  .2حماس ية تورة من أكثر استعماله

 المالية األصول مجموعة .3.0.2
 السنة، تفوق مدة ا  حتصل حقوق شكل ا  تكون أصول عن ع ارة أهنا على اجلارية غري املالية اسأصول تعرف

  3:التالية العناصر مضوت تورة من سأكثر هبا اإلحتفاظ ا  املؤسسة ترغب مماثلة قيم سندات أو
 هلا  تسمح كانت إذا خاصة املؤسسة، لنشاط مقيدا إمتالكها يعد اليت املرت طة وامجقوق املسامهة سندات 

 الفروا؛ ا  املسامهات :هلا ق ةامر  تكون أو للسندات، املصدرة املؤسسة على نفوذ مبمارسة
 للسندات؛  املصدرة املؤسسة تسيري ا  التدخل تون للمؤسسة مرضية مرتوتية لتوفري املوجهة السندات 
 غاية إىل املؤسسة هبا حتتفظ اسأجل طويلة توظيفات أو املال سألر  حصص متثل اليت اسأخرى السندات 

 إستحقاقها؛ أجل حلول
 القصري اسأجل ا  ب يعها القيام يسعها ال أو بيعها املؤسسة تنوي ال اليت اسأخرى وامجسابات القروض. 

                                                           
 

1
 .794  ص ذكره، سبق مرجع ، 1ج ،الدولية المحاسبية المعایير وفق المالية المحاسبية في الواضح حنیفة، ربیع بن -

 
2

 مرجع ،وقواعد سيرھا الحسابات ومدونة المالية الكشوف ومحتوى والمحاسبة التقييم قواعد تحدید المتضمن، 96/03/9004في  المؤرخ القرار -

 1-191الفقرة ، ذكره سبق
3
 63 ص ،ذكره سبق مرجع التیجاني، أحمد بلعروسي - 
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 (جارية )  األجل قصيرة األصول .2.2
 ال ضائع من املخزون أيضا تشمل كما الق ض، رق ا أو الزبائن، النقديات، :مثل موجوتات الفئة هذه وتشمل

 .وغريها احملصلة والرسوم واملنت ات اسأولية واملوات

 األصول قياس .3
 المعنوية األصول .0.3

 المعنوية لألصول األولي القياس .0.0.3
 م اشرة إليها املنسوبة بتكلفتها امجسابات ا  )امللموسة غري(  املعنوية اسأصول تدرج املايل احملاسيب النظام وفق
 عن اسأصل حيازة إىل وباإلضافة اسأخرى، امل اشرة واسأع اء املستجعة غري املدفوعة والرسوم اإلقتناء تكاليف واملتضمنة
  1:وهي أخرى بطرق اسأصل إقتناء ميكن ءاالشر  طريق

 عن الناتج سل يا أو كان إجيابيا اإلقتناء فارق يس ل: )املؤسسات(اسأعمال إندماج من ك زء اإلقتناء  
 تخول لدى اسأويل اإلندماج فارق وحيدت ندماج،اإل أو نصهاراإل أو اإلقتناء عملية إطار ا  مؤسسات جتميع
 املالكة للمؤسسة التابع اسأصل ا  تظهر كما السندات إقتناء تكلفة بني بالفرق اإلتماج حميط ا  ما مؤسسة
 الشركة إىل تعوت واليت املؤسسة هلذه التابعة اخلاصة اسأموال لرؤوس تقييمها املعات غري وامجصة السندات هلذه

 .2اإلتماج حميط ا  املؤسسة تخول تاريخ عند املكتس ة املالية السنة نتي ة حصة ذلك ا  مبا)املؤسسة(املالكة
 حكومية؛ إعانة مبوجب اإلقتناء  
 أخرى؛ أصول مع بامل اتلة اإلقتناء  
 اسأخرى اإلنتاج وأع اء العاملة، اليد العتات، تكلفة املوات، تكلفة وتتضمن  :الداخلي اإلجناز. 

 به تقوم تاخلي مشروا سأي التنمية طور عن النامجة وللتطوير ال حث نفقات تعرف : والتطوير البحث نفقات
  3:التالية الشروط توفرت إذا معنويا أصال املؤسسة

 شاملة؛ مرتوتية لتحقيق ك رية حظوظ على تنطوي مستق لية نوعية بعمليات صلة ذات النفقات كانت إذا 
 إستعماهلا أو التنمية بنفقات املرت طة العمليات إلمتام واملالية التقنية القدرة ومتتلك تنوي املؤسسة كانت إذا 

 .بيعها أو
 صاتقة بصورة النفقات هذه قياس ميكن.  

 امجسابات ا  تدرج أع ائه فإنّ  تاخلي مشروا ا  ال حث طورت عن النامجة النفقات أو ال حث نفقات أما
 .معنوي كأصل جهااإتر  يتم وال مستحقة، تكون عندما

                                                           
  329ص ذكره، سبق مرجع ، 1ج ،الدولية المحاسبية المعایير وفق المالية المحاسبية في الواضح حنیفة، ربیع بن -1 

 
2

 مرجع ،وقواعد سيرھا الحسابات ومدونة المالية الكشوف ومحتوى والمحاسبة التقييم قواعد تحدید المتضمن، 96/03/9004في  المؤرخ القرار -

 17-179، الفقرة سبق ذكره
3
 18-191، الفقرة المرجع السابق نفسه - 
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 المعنوية األصول )إطفاء( إهتالك .2.0.3
 هذا يدّرها اليت اإلقتصاتية للمنافع املؤسسة إستهالك تطور إنعكاس هي املعنوي اسأصل إهتالك طريقة إنّ 
 ومن اخلطي، اإلهتالك طريقة تط يق جيب نه فإ صاتقة بصورة التطور هذا حتديد من التمكن عدم حالة وا  اسأصل،
  1:املعنوية اسأصول من نوعني منيز هذا خالل

 العمر طيلة اإلقتصاتية منافعها من اإلستفاتة وترية حسب هتتلك حيث النفعية، املدة حمدتة املعنوية أصول 
 جيب ال فإنه املايل احملاسيب النظام وحسب العقد، مبوجب منها االستفاتة مدة حتدت الرخص مثال اإلنتاجي،

 املعلومات تقدمي املؤسسة على حتديدها عدم أو املدة هذه جتاوز حالة وا  سنة، 20 املدة هذه تتعدى أن
 املالية؛ القوائم ملحق ا  بذلك املتعلقة

 هتتلك أن جيب ال حيث مثال، كالشهرة اإلقتصاتية، منافعها من اإلستفاتة حمدتة غري معنوية أصول. 

 المعنوية لألصول الالحق القياس .3.0.3
 امجقيقية بالقيمة اسأصول هذه تس ل أن جيب املعنوية، لألصول اسأويل التس يل بعد املايل احملاسيب النظام وفق

 كانت إذا إالّ  املعاجلة هلذه ويرخص ،2كمةا املت  القيمة وخسائر كمةا املت  اإلهتالكات ناقص التقييم إعاتة تاريخ ا 
  .3نشطة سوق إىل باإلستنات حتديدها ميكن املعنوي لألصل امجقيقية القيمة

 المعنوية األصول قيمة في الخسارة .4.0.3
 بعد الصافية احملاس ية والقيمة للتحصيل القابلة القيمة بني املعنوية اسأصول قيمة مقارنة مؤسسة كل على جيب
 .4القيمة ا  اخلسارة إث ات جيب اسأصل قيمة ا  نقص هناك ناك اذا و تورة، كل هناية ا  اإلستهالكات

 المؤسسة من خروجها عند المعنوية األصول تقييم .3.0.3
 إقتصاتية ياامز  منه ينتظر ال عندما أو خروجه عند نيةاامليز  من )املعنوي( امللموس غري اسأصل حيذف أن جيب
 خروجه أو اخلدمة خارج اسأصل وضع من عليها املتحصل واخلسائر فاسأرباح خروجه، أو إستخدامه، من مستق لية
 تاتااإلير  ا  تس ل أن وجيب لألصل، الصافية احملاس ية اولقيمة املقدرة الصافية اخلروج تاتاإير  بني بالفرق حتدت

  .5النتي ة حساب ا  التشغيلية واسأع اء
 
 
 

                                                           
 

1
 770 ص ذكره، سبق مرجع ، 1ج ،الدولية المحاسبية المعایير وفق المالية المحاسبية في الواضح حنیفة، ربیع بن -

 مرجع ،وقواعد سيرھا الحسابات ومدونة المالية الكشوف ومحتوى والمحاسبة التقييم قواعد تحدید المتضمن، 96/03/9004في  المؤرخ القرار -2 

 91-191، الفقرة سبق ذكره
 93-191،  الفقرة المرجع السابق نفسه  -3

4
 10-191 ،  الفقرةالمرجع السابق نفسه - 

 
5

 مرجع ،وقواعد سيرھا الحسابات ومدونة المالية الكشوف ومحتوى والمحاسبة التقييم قواعد تحدید المتضمن، 96/03/9004في  المؤرخ القرار -

 .19-191، الفقرة  11-191، الفقرة سبق ذكره
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 العينية األصول 2.3
 العينية لألصول األولي القياس .0.2.3

 مجظة منذ التقييم إىل اسأصول هذه ختضع حيث املؤسسات، نيةاميز  ا  ك رية مكانة املعينية اسأصول حتتل
 حتدت حيث نية،اامليز  ضمن اسأصول لتس يل طرق عدة عتمدا املايل احملاسيب النظام فإنّ  ولذلك املؤسسة، إىل تخوهلا
  :1ب حماس يا وتس ل اسأصول قيمة

 امللحقة واملصارف ءاالشر  مثن من كل التكلفة هذه ا  ويدخل مشتى، اسأصل كان إذا ء،االشر  تكلفة  
 مع ،)والتكيب الشحن النقل مثل اسأخرى املصاريف لفإستجاا، القابلة غري الرسوم اجلمركية، الرسوم)

 والتخفيضات؛ التنزيالت إست عات
 هناك كان إذا اسأمر وكذلك حتني، سوف اسأقساط قيمة فإنّ  تافت  عن اسأصل قيمة تسديد كان إذا 

 العينية؛ اسأصول قيم أحد جتديد أو تفكيك أو بتحويل تتعلق مصاريف
 املوات من اإلستهالكات تكلفة أي نفسها، املؤسسة طرف من منتج اسأصل كان إذا اإلنتاج تكلفة  

 .م اشر غري أو م اشر بشكل سواء باإلنتاج، املرت ة اسأخرى والعمليات واخلدمات
 اسأصول اأم  الصافية، احملاس ية بالقيمة املماثلة اسأصول تس ل الت اتل، طريق عن املكس ة لألصول بالنس ة 

 ؛)العاتلة القيمة( امجقيقية بالقيمة فتس ل املماثلة غري
 اإلتخال؛ تكلفة من تست عد العامة اإلتارية اسأع اء  
 :وهي اخلاصة اسأخرى امجاالت بعض وهناك

 هلا تكون أن يشتط إذ منفصلة، أصوال كانت لو ما تعاجل فإهنا عناصر عدة من مكون اسأصل كان إذا 
 خمتلفة؛ وترية حسب إقتصاتية ياامبز  تعوت أو خمتلفة، إنتفاا مدة

  تس يل ويتم اسأصول، ضمن تس ل التعويض تكلفة فإنّ  ثابت، أصل مكونات أحد جتديد حالة ا  
 مستهلكة؛ كأع اء الصافية حملاس ية بقيمته املعوض اسأصل

 على 2009 لسنة التكميلي املالية قانون من 05 املاتة نصت لقد الضعيفة، القيمة ذات اسأصول  
 السنة ا  م اشرة مستهلكة عناصر )تج 30000 من أقل( الضعيفة القيمة ذات العناصر إعت ار إمكانية
 الصيانة ومعدات الغيار قطع أما ثابت، كأصل امجسابات ا  تدرج وال فيها إستخدامها يتم اليت املالية
 عينية بأصول مرت ط إستعماهلا كان إذا أصول شكل على امجسابات ضمن فتدرج اخلصوصيات ذات

 مالية؛ سنة من سأكثر إستخدامها تعتزم املؤسسة وكانت أخرى،
 
 
 
 

                                                           
1 - Amar KADOURI، Ahmed MIMECHE، cours de comptabilité selon les normes IAS/IFRS et le SCF 2007, 

ENAG édition ,Alger, 2009,p p: 145-148. 
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 ناحيتني من احملاس ة ا  تدرج أن جيب املوجوتة الثابتة باسأصول املتعلقة املستق لية النفقات:  
 التكاليف؛ ضمن تس ل أحسن اسأصل أتاء مستوى أص ح إذا  
 الثابتة اسأصول ضمن تس ل فالنفقات اسأصول، هلذه احملاس ية القيمة تتاز  إذا.  

 املثال س يل على هي املستق لية اإلقتصاتية املنافع ا  زياتة حتقيق إىل تقضي اليت والتحسينات:  
 اإلنتاجية؛ قدرهتا زياتة أو منفعتها مدة بتمديد يسمح الذي اإلنتاج وحد تعديل  
 إنتاجية أو اإلنتاج لنوعية جوهري حتسني على بامجصول يسمح الذي اآلالت قطع حتسني 

 الوحدة؛
 العملية لتكاليف جوهري بتخفيض تسمح جديدة إنتاجية أساليب ت ين. 

 العينية األصول إهتالك .2.2.3
 إلستعمالهة نتي  اسأصل قيمة ا  اإلخنفاض رصد يتم امجسابات غلق وعند املالية احملاس ية السنة هناية ا 
  1:التالية للشروط وفقا وذلك

 خمطط  تعد املؤسسة فإنّ  قانونية، أو تقنية ماتية، وسأس اب زمنيا احملدت اإلستخدام ذات لألصول بالنس ة 
 اسأصول؛ هلذه الصافية احملاس ية القيمة حبساب يسمح الذي إهتالك

 االمجالية،  قيمتها أو الصافية احملاس ية القيمة من سواء أقل، حالية قيمة هلا واليت املاتية لألصول بالنس ة 
 .اسأصل قيمة ا  اخلسارة إث ات جيب

 جهاإتر  ويتم باسأصل املرت طة اإلقتصاتية للمنافع إستهالك "بأنّه املايل احملاسيب النظام حسب اإلهتالك ويعّرف
 اسأصل، هذا إستخدام من املنتظرة اإلقتصاتية املنافع إستهالك لوترية وفقا لفإستهالك القابل امل لغ ويوزا ،ءكعب
 .2له النفعية املدة هناية ا  اسأصل هلذا املت قية القيمة عاةامر  مع وذلك
 وذلك تعديل، أي تربير وجيب تشغيله وبداية املؤسسة ذمة إىل اسأصل تخول مجظة منذ اإلهتالك خمطط إعدات ويتم
  :3ل وفق

 اسأصل؛ إلهتالك القابلة القيمة  
 اإلقتصاتية؛ املنافع إستهالك وزن و مدة  
 اإلستهالك هذا لتمجة املت عة الطريقة.  

 
 
 
 

                                                           
 

1
 .17، ص  ذكره سبق مرجع ، IAS /IFRSالدولية  المحاسبية والمعایير المالي المحاسبي لنظام وفق المعمقة المحاسبية جمعة، هوام -
 57 ص ،ذكره سبق مرجع التیجاني، أحمد بلعروسي - 2
3
 54 ص ،ذكره سبق مرجع جمعة، هوام - 
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  1:وهي اسأصول إلهتالك طرق أربعة املايل احملاسيب النظام حدت ولقد

 الثابت القسط طريقة 0.2.2.3
 من متساوية م الغ املالية السنة حّتمل فهي زمين، أساس على الطريقة هلذه وفقا اإلهتالك إحتساب يتم و
 إلحتساب متهاءمال و اإلستخدام سهولة الطريقة هذه تامميز  ومن اإلنتاجي، عمره مدار على اسأصل تكلفة

                             : 2التالية للمعاتلة وفقا اإلهتالك وحيسب اإلنتاجية، حياته خالل للتقاتم اسأصل يتعرض عندما اإلهتالك

 ( المتبقية القيمة − التكلفة )   = السنوي اإلهتالك قسط
 لألصل اإلنتاجي العمر                             

 المتناقص االهتالك طريقة 2.2.2.3
 القيمة ومتثل ،)لفإهتالك القابلة القيمة( متناقصة قيمة على ثابتة مئوية نس ة تط يق على الطريقة هذه تعتمد

 طرح خالل من ال اقية القيمة متثل فهي املوالية السنوات ا  اأم اإلنتاج، أو امجيازة تكلفة اسأوىل للسنة لفإهتالك القابلة
 أن وتفاتيا اسأصل، عمر سنوات كل مع وهذا هبا، اخلاص لفإهتالك القابلة القيمة من املاضية املالية السنة إهتالك
 من ال اقية السنوات عدت على ال اقية املس لة القيمة تقسم السابقة اسأقساط من أكرب اسأخري القسط م لغ يكون
 .املت قية للسنوات الثابت القسط من اقل املتناقص السنوي القسط يص ح عندما وذلك لألصل، املفيد العمر

 ويرت ط الضرييب، املعامل ا  لألصل الثابت اإلهتالك معدل ضرب خالل من الثابتة املئوية النس ة حتدت و
 :التايل اجلدول ا  موضح هو كما لألصل املفيد بالعمر الضرييب املعامل

 المعدل الثابت لطريقة اإلهتالك المتناقص( :  12) الجدول رقم 
 

 (النسبة المئوية الثابتة)المعامل  المعدل السنوي الثابت المعامل الضريبي السنوات

 T T= 1.5 × t 0.3 سنوات 4أو  3

 T T= 2 × t 2 سنوات 2أو  3

 T T= 2.5 × t 2.3 سنوات 2أكثر من 

 2015 المماثلة والرسوم المباشرة ئباالضر  قانون ،174 المادة على باإلعتماد ةالطالب عداد إ من  :المصدر
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 عن طريق عدد وحدات اإلنتاج االهتالك طريقة 3.2.2.3
 فإستهالك اإلنتاج، وحدات أو النشاط وحدات بعدت منافعها واستنفاذ تناقص يرت ط اسأصول بعض هناك

 عدت ا  اإلنتاج أو النشاط وحدات عدت وتتمثل اإلستخدام، لكيفية تابع مّنا وا للزمن، تابعة ليست اسأصل منافع
 ...املقطوعة تاالكيلومت  عدت العمل، ساعات املنت ة، الكميات

 

 .النشاط وحدات عدت على لفإهتالك القابلة القيمة قسمة حاصل الطريقة هذه وفق اإلهتالك معدل ويتمثل

 لإلهتالك القابلة القيمة    =   اإلهتالك معدل
 النشاط وحدات عدد                       

 : يلي كما السنوي اإلهتالك قسط وحيسب

 اإلهتالك معدل x ن للسنة النشاط وحدات عدد  = ن للسنة اإلهتالك قسط
 

  Softyزايد  المت االهتالك طريقة 4.2.2.3
 املقدرة اإلنتاجية العمر سنوات جبمع الطريقة، هذه تستخدم اليت املؤسسة ا  اإلهتالك قسط حساب يتم
 حيسب وبعدها املت قية، القيمة منها مطروحا اسأصل تكلفة متثل واليت لفإهتالك املعدة اسأصل قيمة جا واستخر  لألصل،
  1:يلي كما السنوي اإلهتالك قسط

 x n /N  اإلهتالك أساس  =السنوي اإلهتالك قسط

 : n السنة بداية ا  اسأصل عمر من ال اقية السنوات عدت متثل. 
 : N لألصل اإلنتاجي العمر سنوات عدت جمموا متثل. 

 منطقي )طريقة( أسلوب إت اا املؤسسة على جيب حيث املعين، اسأصل ط يعة إىل اإلهتالك طريقة إختيار ويرجع
 .اإلنتاجية اسأصل قدرة ا  التناقص فيه عىار ي

 أن احملتمل ومن تشغيله، وبداية للمؤسسة تخوله عند اسأصل إهتالك خمطط حتديد يتم سابقا، ذكرنا كما
 تعديل جيب حيث املت قية، القيمة كذلك لألصل، النفعية املدة توريا ندرس جيب لذلك مناس ة، غري املدة هذه تكون
 من عنصر لكل إهتالك جدول إعدات فيتم جيب املفككة لألصول بالنس ة أما تغري، هناك كان إذا اإلهتالك خمطط
  .2معا اإلقتناء مت ولو حىت حدى على كل للتفكيك، القابلة تاالت هيز 
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 العينية لألصول الالحق القياس .3.2.3
  1:هي و التقييم لفإعاتة بطريقتني املايل احملاسيب النظام يسمح العيين لألصل امل دئي والقياس فااإلعت  بعد

 التكلفة نموذج 0.3.2.3
 كما املت  اإلهتالك جممع منها مطروحا بالتكلفة املالية القوائم إعدات عند التس يل يتم اسأسلوب هذا مبوجب

 .لألصل القيمة إخنفاض خسائر وجممع

 التقييم إعادة نموذج 2.3.2.3
 إخنفاض وخسائر كما املت  اإلهتالك منها مطروحا العاتلة بالقيمة التس يل فيتم اسأسلوب هذا مبوجب أما
 .العاتلة قيمته عن ك ري بشكل نيةاامليز  تاريخ ا  املس ل امل لغ خيتلف ال حبيث بإنتظام التقييم إعاتة ويتم القيمة،

 األصول قيمة في الخسارة .4.2.3
 عدم لضمان وهذا للقيمة، فحص إىل أصوهلا ختضع أن مالية سنة كل هناية ا  مؤسسة كل على جيب
  2:التالية العمليات ءابإجر  وذلك للتحصيل، القابلة قيمتها من بأقل اسأصول تس يل

 القيمة خسارة على أدلة 0.4.2.3
 ومن قيمته، فقد قد اسأصل أن ي ني تليل هناك كان إذا فيما تقدير املؤسسة على جيب امجسابات، قفل عند

 املخطط ا  املتوقع غري االختالف أو التدهور معترب، بشكل الدورة خالل السوقية القيمة ا  إخنفاض اسأتلة هذه بني
 .وغريها التكنولوجية ال يئة ا  التغري اإلبتدائي،

 القيمة في الخسارة إختبار 2.4.2.3
 ،)لفإستتات القابلة القيمة( امجالية قيمته مع اإلهتالكات بعد الصافية احملاس ية القيمة بني املقارنة ا  ويتمثل

 .القيمة ا  اخلسارة تث يت ا  املؤسسة تشرا الصافية احملاس ية القيمة من أقل اسأخرية هذه كانت فإذا

 ميكن إذ هنائي، ليس القيمة فتدين مس قا، املس لة القيمة تدين جعةامر  سنة كل هناية ا  على جيب كما
 وهذا احملاس ية القيمة من أكرب )التحصيل( لفإستتات القابلة القيمة كون حالة ا  وهذا إلغاءه، أو ختفيضه رفعه،

 قيمة نتعدى ال حىت سابقا املس ل التدين م لغ اإلستجاا م لغ يتعدى يكون أالّ  بشرط اإللغاء أو اإلستجاا
  .3نيةاامليز  ا  املس لة التارخيية التكلفة

 المؤسسة ذمة من خروجها عند العينية األصول تقييم .3.2.3
 أو لتقاتمها أو اإلنتاجية، كفايته كعدم اسأس اب، من بس ب ماتية أصول عن املؤسسة )تتنازل( تستغين قد
  ق ل أو اإلنتاجي عمرها هناية ا  سواء بال يع إما اسأصول عن اإلستغناء ويتم النشاط، أو اإلنتاج طرق تغري بس ب

                                                           
1
 .91-191، الفقرة  90-191الفقرة المرجع السابق نفسه،  - 

 .12ص  ،ذكره سبق مرجع جمعة، هوام - 2
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 عن التنازل أو النتي ة، حساب ا  تس يلها جيب خسائر أو أرباح ال يع عملية عن يتتب وقد اإلنتاجي، عمرها هناية

  .1املؤسسة ذمة من الصافية احملاس ية بالقيمة اسأصول وخترج اإلست دال، طريق عن اسأصول

 والعينية المعنوية األصول لقياس خاصة حاالت .3.3
 هلا اليت امجاالت بعض ،2008 جويلية 26 ا  املؤرخ راالقر  ا  جاء ما خالل من املايل احملاسيب النظام عاجل
 املكتس ة اسأصول بتس يل اخلاصة احملاس ية ءاتااإلجر  في ني امجسابات، ومسك جا واإلتر  القياس ا  خصوصية
 بصفة املن زة العمليات ال يولوجية، اسأصول تقييم متمايزة، أصوال تشكل اليت وامل اين ضيااسأر  معاجلة الصع ة، بالعملة
 .وغريها مشتكة

 االجنبية بالعمالت المكتسبة األصول .0.3.3
 املعمول الصرف سعر أساس على وحتول الوطنية بالعملة نيةاامليز  ا  الصع ة بالعملة املكتس ة اسأصول تس ل

  .2عليها التنازل أو إهتالكها تاريخ لغاية القيمة هبذه ويتحفظ العملية، إمتام يوم

 معا والمباني ضيااألر  ءاشر  .2.3.3
 فال ناءات معا، إقتناءها مت ولو حىت احملاس ة ا  حدى على كال وتعاجل متمايزة أصوال وامل اين ضيااسأر  تشكل

  .3لفإهتالك قابلة غري أصول هي العموم على ضيااسأر  بينما لفإهتالك، قابلة أصول هي

 البيولوجية األصول .3.3.3
 بقيمته للحسابات إقفال كل تاريخ وا  وىل اسأ للمرة امجسابات ا  جهاإتر  لدى ال يولوجي اسأصل قياس يتم
 اسأصل هذا يقيم صاتقة بصورة اسأصل قيمة قياس تعذر اذا و ال يع، نقطة ا  املقدرة املصاريف منها مطروحا امجقيقة
 .4القيمة وخسائر اإلهتالكات مجيع منها منقوصا بتكلفته

 الموظفة تاالعقار  .4.3.3
 :إىل موجه غري كان إذا عقاريا ملكا عقار أي يشكل

 إتارية؛ ضاأغر  أو خدمات أو سلع تقدمي أو إنتاج ا  اإلستعمال  
 العاتي النشاط إطار ا  ال يع.  

 : ب عينية أصوال بإعت ارها اسأولية امجسابات ا  املوظفة تاالعقار  وتدرج

 القيمة خسائر وجمموا اإلهتالكات جمموا طرح بعد بالتكلفة  :الكلفة طريقة.  
 

                                                           
1
 .927، ص المرجع السابق نفسه - 
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 .2-191الفقرة المرجع السابق نفسه،   - 

4
 .12-191الفقرة المرجع السابق نفسه،  - 
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 على إختارهتا اليت الطريقة املؤسسة تط ق امجقيقة قيمتها أساس على وذلك  :امجقيقية القيمة طريقة  
 تعذر اذا و العقار، إستعمال تغيري حني إىل أو اسأصول، من خروجها حني إىل املوظفة تاالعقار  مجيع
 .التكلفة طريقة أساس على امجسابات ا  يدرج العقار هذا فإنّ  مبصداقية، امجقيقية القيمة حتديد

 مشتركة بصورة المنجزة العمليات .3.3.3
 .املشتكة الرقابة حتت إقتصاتي نشاط ممارسة عن أكثر أو طرفان إتفاق نتي ة تتم اليت العمليات وهي
  1:يلي كما العقد ا  عليها املتفق الشروط حسب مشارك كل لدى العمليات وتس ل

 طرف من ممسوكة مشتكة بصفة املن زة العمليات حسابات تكون عندما تاتاواإلير  اسأع اء تس ل 
 .فقط إليه تعوت اليت النتي ة قسط تس يل على يقتصر شريك وكل واحد، مسري

 إذا واسأع اء املنت ات من حصة إىل باإلضافة واخلصوم اسأصول من قسط حساباته ا  شريك كل يدرج 
 .مشتكة وامللكية مشتكة بصورة تتم اسأصول ق ةامر  كانت

 املشاركني من شريك كل فيه حيوز منفصل كيان إطار ا  مشتكة بصورة العمليات تن ز عندما 
 و والنتي ة واخلصوم اسأصول ا  إليه يعوت الذي القسط حساباته ا  يدرج شريك كل فان مسامهة،
 .تاتاواإلير  اسأع اء

 العمومي المرفق تاإمتياز  .2.3.3
 مقابل أخرى ملؤسسة عامة خدمة تنفيذ عن تتخلى قد عمومية مؤسسة أن العمومي املرفق بإمتياز يقصد

 ا  له املتنازل أو املتنازل وضعها اليت اسأصول وتدرج باإلمتياز، املرت طة العامة اخلدمة مستعمل على حتمل مداخيل
 املرفق منشآت اخلاصة اإلنتاجية للطاقة املطلوب املستوى ويكفل اإلمتياز، صاحب املؤسسة نيةاميز  ا  اإلمتياز
 أجل من مؤونات(  مةئمال مؤونات بواسطة اإلقتضاء عند أو اإلهتالكات بإستعمال عنها املتنازل العمومي
 .(الت ديد

 المدمجة الحسابات .5.3.3
 مؤسسات، عدة أو مؤسسة قباوتر  الوطين اإلقليم ا  الرئيسي ونشاطها مقرها )اسأم املؤسسة( مؤسسة كل

 املالية السياسات توجيه سلطة هي والرقابة رقابتها، حتت الواقعة املؤسسات جملموا املدجمة املالية القوائم وتنشر تعد
 % 50 من سأكثر املؤسسة إمتالك حالة ا  الرقابة هذه وتكون اسأنشطة، من منافع على امجصول أجل من العملياتية

  .2املسريني أغل ية مهام اهناء و تعيني سلطة يتيح مما التصويت حقوق من
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  42ص ،  2010للطباعة،الجزائر، متیجة ،المالي المحاسبي النظام،)زع ص م(العالمیة  الزرقاء الصفحات منشوات لجنة -
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 اإلطار المفاهیمي حول دولي ، ملتقىالدولية المحاسبية والمعایير المحاسبية المبادئ بين المالي المحاسبي النظام الطاهر، مخلوف إبراهیم، بورنان -

 .11ص . 9002نوفمبر  16/13الجزائر، البلیدة، جامعة،  IAS/IFRSالدولیة  المحاسبیة المعاییر ظل في تطبیقه وآلیات المالي المحاسبي للنظام
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 المركبة الحسابات .4.3.3
 تكون أن تون تاراالقر  إلختاذ تي يااإلست  املركز لنفس خاضعة إقتصاتية جمموعة تشكل اليت املؤسسات تقوم

  .1واحدة مبؤسسة يتعلق اسأمر كان لو كما امجسابات وتقدمي بإعدات بالسيطرة، متعلقة قانونية روابط لديهم

 المؤجلة ئباالضر  .4.3.3
 للتحصيل قابل أو-خصوم مؤجلة ئباضر - للدفع قابلة اسأرباح عن ضري ة م لغ عن ع ارة هي املؤجلة الضري ة

  :2عن تنتج وهي النتائج، حساب وا  نيةاامليز  ا  تس ل مستق لية، مالية سنوات خالل-أصول مؤجلة ئباضر -

 ا  الحقة مالية لسنة النتي ة ا  واحتسابه وأخذه ما ءعب أو تاإلير  احملاسيب اإلث ات بني زمين فارق 
 .منظور مستق ل

 مستق لية ئباضر  أو ج ائية أرباح إىل نس تها كانت إذا للتأجيل قابلة ضري ية قروض أو ج ائي ع ز 
 .)متوقع(منطور مستق ل ا  حمتملة

 مدجمة مالية قوائم إعدات إطار ا  متت معاتة ومعاجلة حذف، عمليات أو تعديالت.  

 جعاتر  أو وحتدت اجلارية، الضري ية والديون كخصم، املؤجلة ئباالضر  بني ما يفصل ما، مالية سنة إقفال وعند
 ين ز اليت املالية السنة من املنتظرة أو اإلقفال تاريخ ا  به املعمول اجل ائي التنظيم أساس على املؤجلة ئباالضر 

 .التحسني حساب تون اجل ائي اخلصم يسوى أو خالهلا،

 اإليجار عقود .01.3.3
 متفق معينة زمنية لفتة ما أصل إستعمال حق للمستأجر مبوج ه املؤجر مينح إتفاق عن ع ارة هو اإلجيار عقد

 :اإلجيار عقوت من نوعني احملاس ية الناحية من ومنيز معينة، تفعات أو تفعة مبقابل عليها،

 )البسيط( التشغيلي اإليجار عقد 0.01.3.3
 مع حمدتة، زمنية ولفتة معني أصل إستخدام ا  امجق املستأجر إىل املؤجر مبوج ه مينح الذي العقد ذلك وهو
  .3اإلجيار تفعات مقابل خماطر من ذلك على ينطوي وما اسأصل مبلكية املؤجر إحتفاظ

 التمويلي اإليجار عقد 2.01.3.3
 ومن املستأجر، إىل اسأصل مبلكية املرت طة واملنافع للمخاطر كلي ش ه حتويل عملية عليه تتتب إجيار عقد هو
 املنافع أما اإلنتاجية، الطاقة ا  إخنفاض السوق، أسعار تقل ات التقين، التقاتم املستأجر إىل ستحول اليت املخاطر
 حتويل الضروري من ليس فإنه هذا إىل باإلضافة اسأصل، إستخدام تاتاإير  اسأصل، عن التنازل حقوق فتتضمن
 .4العقد هناية ا  امللكية
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 اإليجار عقود بين التمييز 3.01.3.3

 لوجوت ذلك يرجع حيث ،داج مهم متويلي إجيار عقد أو تشغيلي، إجيار كعقد اإلجيار عقد تصنيف يعترب
 : منهما لكل ك ري بشكل خمتلفة حماس ية معاجلة

 املستأجر؛ إىل املؤجر من خدمات كتقدمي التشغيلي اإلجيار يعترب إذ  
 املستأجر من قرض بواسطة أصول عن كتنازل التمويلي اإلجيار يعترب بينما.  

  1:التالية املعايري من اسأقل على واحد امعيار  فيه يتوفر أن جيب متويلي، قدعك اإلجيار عقد يعترب حىت

 العقد؛ هناية ا  للمستأجر اسأصل ملكية نقل على العقد، ينص أن  
 حتفيزي؛ بسعر اسأصل رء ا ش حق املستأجر العقد مينح أن  
 لألصل؛ اإلقتصاتي العمر غال ية العقد يغطي عندما  
 املؤجر؛ لألصل العاتلة القيمة من أكثر أو % 90 اإلجيار لدفعات امجالية القيمة تكون أن  
 ك رية تعديالت ءاإجر  تون إستعماهلا ميكن حيث متخصصة، ط يعة ذات املستأجرة اسأصول تكون أن 

 عليها؛
 باإللغاء؛ املتعلقة املؤجر خسائر املستأجر وحتمل اإلجيار عقد إلغاء املستأجر إستطاا إذا  
 للمستأجر؛ لألصل العاتلة القيمة ا  التقل ات من اخلسائر أو اسأرباح حتمل عندما  
 اإلجيار  من ك ري حد إىل أقل بإجيار ثانوية ملدة اإلجيار عقد ا  اإلستثمار خيار للمستأجر يكون عندما 

 السوق؛ ا 
 يكون ما غال ا فاسأول ذاته، امل ىن واستئ ار اسأرض، استئ ار بني بالفصل امل اين إجيار عقوت تعاجل 

 .متويلي يكون الثاين بينما تشغيليا،

 الجارية غير المالية األصول قياس .4.3
 : مرحلتني على تتم هناإف الثابتة املالية اسأصول قياس خبصوص

 المالية لألصول األولي القياس .0.4.3
 مصاريف ذلك ا  مبا معني، مبقابل امجقيقية بالقيمة املؤسسة أصول إىل الدخول تاريخ عند تقاس حيث

 واملستحقة إستالمها املتوقع الفوائد مثل اسأع اء بعض منها وتست عد ال نك، ومصاريف مستجعة غري والرسوم الوسطاء
 .2إكتساهبا ق ل

 
 
 

                                                           
  312ص ذكره، سبق مرجع ، 1ج ،الدولية المحاسبية المعایير وفق المالية المحاسبية في الواضح حنیفة، ربیع بن -1 

2
 .67ص مرجع سبق ذكره، بلعروسي أحمد التیجاني،  - 
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 الالحق القياس .2.4.3

  1:هي أشكال أربعة منيز حيث املرحلة هذه ا  املايل اسأصل نوا حسب التقييم هذا خيتلف

 القابلة املالية اسأصول مثل مثلها السوقية بالقيمة تقيم فإهنا املرت طة وامجقوق املسامهة للسندات بالنس ة 
 لل يع؛

 السنة؛ من اسأخري للشهر السوقية القيمة مبتوسط تقيم املايل السوق ا  املسعرة للسندات بالنس ة  
 من إنطالقا احملتملة التفاوضية بالقيمة يكون تقييمها فإنّ  املايل، السوق ا  املتداولة غري للسندات بالنس ة 

 مق ولة؛ تقييم تقنيات
 املهتلكة بالتكلفة تقيم ،اسأخرى والقروض املالية للتوظيفات بالنس ة. 

 المخزونات قياس .3.3
 غال ية بإهتمام حتظى فهي لذا والت ارية، الصناعية املؤسسات ا  الو تدا اسأكثر العناصر من املخزونات تعد
 تعريف املايل احملاسيب النظام تضمن ولقد النقدية، غري املتداولة اسأصول ضمن املخزونات وتصنف املؤسسات
 .للمخزونات الالحقة والعمليات التكلفة، حتديد ا  املستعملة القياس وأساليب املخزونات

 المخزون تعريف .0.3.3
  2:أصول على ع ارة وهو املخزون يتمثل :كاآليت املخزون املايل احملاسيب النظام عرف

 العاتي؛ اإلستغالل إطار ا  لل يع وموجه املؤسسة، متلكها  
 إنتاجه؛ من اإلنتهاء بعد ت اا الصنع، قيد منت ات  
 اخلدمات؛ تقدمي عند أو اإلنتاجية، العملية ا  تستهلك أولية موات  
 تاهتاار يإ املؤسسة بعد تس ل مل واليت كتكلفة املخزون هذا يعد اخلدمات، تقدمي عملية ا  و.  

 ط يعة أساس على يتم الو  ،)جاري غري(  ثابتة كأصول أو  )متداول أصل(  كمخزون ما أصل تصنيف يتم
 .املؤسسة نشاط ا  إستخدامه أو وجهته حسب بل اسأصل، هذا

 للمخزون المحاسبي القياس .2.3.3
 .الدورة هناية ا  جرتها عند ومرة املخازن، إىل إتخاهلا عند مرة مرتني، العاتة ا  املخزونات تقيم
 
 
 
 

                                                           
1
 .68ص المرجع السابق نفسه،  - 

 
2

 مرجع ،وقواعد سيرھا الحسابات ومدونة المالية الكشوف ومحتوى والمحاسبة التقييم قواعد تحدید المتضمن، 96/03/9004في  المؤرخ القرار -

 .1-197رة ، الفقسبق ذكره
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 )اإلدخال عند(  األولي القياس 0.2.3.3
 التكاليف هذه وتتمثل التخزين أماكن إىل إيصاهلا أجل من املستحقة بالتكلفة الدخول عند املخزونات تقيم

  :ا 

 ومكان المخزون حالة عن ناتجة أخرى تكاليف + تحويلية تكلفة + عليه الحصول تكلفة = المخزون تكلفة
 .تواجده

 ءاالشر  تكلفة . أ
 غري رسوم الشحن، اجلمارك، حقوق النقل، مصاريف(  ءابالشر  امللحقة املصاريف ومجيع ءاالشر  مثن تشمل و
 .اخلصم ذلك ا  مبا التخفيضات أنواا كل طرح مع  )لفإستجاا قابلة

 )اإلنجاز(  اإلنتاج تكلفة . ب
 الضرورية املصاريف كل إىل باإلضافة منت ات، إىل اسأولية املوات حتويل بعملية املرت طة التكاليف كل تشمل و
 .التخزين أماكن إىل املخزون إليصال

 المخرجات تكلفة 2.2.3.3
 أي ،للمخزون املاتي التدفق عليه يطلق املخزون على امجصول بعد الالحقة تاالفت  ا  املخزون تدفق إن
 تكلفة حتديد هبدف املخرجة الوحدات تكلفة تت ع هذا ويتطلب لل يع، أو للتحويل سواء ،املخازن من خروجه
 املايل احملاسيب النظام إعتمد وقد النتي ة، قياس خيدم مبا- الدوري اجلرت حالة-املدة آخر ا  املخزون وتكلفة امل يعات
 CUMP املرجع املتوسط وطريقة Fifo الو أ الصاتر أوال الوارت طريقة املخزونات، خمرجات تكلفة لقياس طريقتني
 .واإلنتاج ءار شال لتكلفة

 المخزون تكلفة تقدير . أ
 سعر أسلوب أو املعيارية التكلفة كأسلوب املخزون تكلفة لتقدير اسأساليب بعض تستخدم امجاالت بعض ا 
 .امجقيقة التكلفة من قري ة نتائج على بامجصول يسمح إستخدامها كان إذا وذلك لسهولتهما، الت زئة

 المعيارية التكاليف أسلوب .0.أ
 تائمة بصفة جعتهاامر  يتم واليت اإلنتاج ملستلزمات تاتقدير  على بناء للتكاليف مس ق حتديد على ويعتمد

 .السائدة الظروف حسب ومنتظمة
 التجزئة سعر أسلوب .2.أ

 سريعة كثرية، أصناف من يتكون الذي املخزون تكلفة لقياس الت زئة حمالت ا  عاتة الطريقة هذه تستخدم
 بالغة قيوت عنه تن ر التكاليف أساس على تقسيم أي كان إذا ما حالة وا  متساوية، ربح هوامش وذات ناالدور 
  ختفيض بتط يق تقييمها يتم ) التموينات غري من(  املخزونات شكل ا  اسأصول فإنّ  لفإجناز، قابلة وغري ط،ااإلفر 
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 السنة إقفال تاريخ حلول عند ال يع سعر على اسأصول عن فئة كل ا  املؤسسة تط قه الذي الربح هامش يناسب
  .1املالية

 إستخدام يتيح املايل احملاسيب النظام فإنّ  العامة، القواعد بتط يق اإلنتاج أو ءاالشر  تكلفة حتديد ميكن ال وعندما
 .املذكورة املخزونات إنتاج أو ءالشر  تاريخ أقرب ا  تقدر أو تث ت مماثلة، خمزونات إنتاج أو ءاشر  تكلفة

 المخزون متابعة .3.3.3
 املاتي اجلرت طريقة حسب إّما طريقتني، خالل من املايل احملاسيب النظام وفق املخزون متابعة عملية تتوقف

 ا  مرة اسأقل على تتم اليت املخزون لعناصر املاتي اجلرت نتائج على بناءا املخزون متابعة يتم خالهلا من واليت املتناوب
 وبالتايل امللكية، نقل عمليات مع تاباملواز  املخزونات حركة متابعة يتم خالهلا من واليت الدائم اجلرت طريقة أّما السنة،
  .مجظة أي ا  ناملخزو  عناصر رصيد قيمة حتديد املؤسسة بإمكان يص ح

 المخزون قيمة تدني .4.3.3
 والقيمة للتحصيل، القابلة وقيمة تكلفتها بني قيمة بأقل تقيم املخزونات فإنّ  امجذر، و امجيطة مب دأ عمال

 قيمة ا  خسارة أي وتس يل والتسويق، ال يع إمتام تكاليف طرح بعد املقدر ال يع سعر هي الصافية للتحصيل القابلة
  .الصافية للتحصيل القابلة القيمة من أكرب املخزون تكلفة تكون ما عند النتي ة حساب ا  كأع اء املخزونات

 عيةاالزر  بالمنتوجات الخاصة الحالة .3.3.3
 املقدرة التكاليف منها مطروحا العاتلة بقيمتها تورة كل هناية وا  ويلاسأ تس يلها عند عيةاالزر  املنتوجات تدرج

 لعملية التقديرية التكاليف منها مطروحا العاتلة القيمة تاتغري  عن ناجتة ربح أو خسارة أي وتس ل ال يع، لعملية
  .2فيها حصلت اليت املالية للسنة الصافية النتي ة ا  ال يع

 يعادلها وما المالية والموجودات المدينون قياس .2.3
 النشاط تورة خالل نقدية إىل حتويلها املتوقع اسأخرى واسأصول النقدية من اسأخرى اجلارية اسأصول تتكون

  3:يلي ما أمهها ومن للمؤسسة العاتية

 الملحقة والحسابات الزبائن .0.2.3
 هلم امل اعة ال ضاعة أو هلم تؤتى اليت اخلدمات مقابل الزبائن على املستحقة امل الغ امجساب هذا ا  ويقيد

 أو ال ضاعة قيمة حتصيل يتم أن ق ل العمالء إىل اخلدمة أو ال ضاعة تسليم يتم عندما امجساب هذا ويظهر بأجل،
 من احملصلة التس يقات و التخفيضات الق ض، قاوأور  فيهم املشكوك الزبائن كذلك امجساب هذا ويضم اخلدمة،
 .الغري

                                                           
 

1
 مرجع ،وقواعد سيرھا الحسابات ومدونة المالية الكشوف ومحتوى والمحاسبة التقييم قواعد تحدید المتضمن، 96/03/9004في  المؤرخ القرار -

 .8-197رة ، الفقسبق ذكره
2
 110 ص ،ذكره سبق مرجع جمعة، هوام  - 
 

3
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 سلفا المقيدة األعباء .2.2.3

 .القريب املستقل ا  خدمات على امجصول مقابل بسداتها املؤسسة قامت اليت امل الغ هي و

 اآلخرون المدينون .3.2.3
 أو نيةاامليز  تاريخ من سنة خالل مستحقة وتكون أعاله، املذكورين امجسابني خبالف مدينة حسابات أي هي و
 .أقل أيّهما نشاط تورة خالل

 المتداولة المالية تااإلستثمار  .4.2.3
 .بالسوق متداولة مالية قاأور  ا  امجالية إحتياجاهتا عن ئدةاالز  النقدية اسأرصدة بإستثمار املؤسسة تقوم قد

 والبنوك الصندوق في النقدية .3.2.3
 حتت الوتائع الشيكات، العمالت، النقدية، وتشمل السدات وسائل من كوسيلة ق وهلا يتم حاضرة، أمواال متثل وهي

 .املالية اسأوارق مثل نقدية ش ه عناصر أيضا تشمل كما ال نوك، ا  الطلب

 لخصوم ا:  ثانيالفرع ال
 الفتة و إستحقاقها ترجة حسب اخلصوم وتنقسم أصوهلا، على املؤسسة ماتاإلتز  جمموا ا  اخلصوم تتمثل

 .اجلارية اخلصوم اجلارية، غري اخلصوم اخلاصة، اسأموال وهي أساسية جمموعات ثالث إىل لسداتها الالزمة

 الخاصة األموال قياس .0
 من اسأموال هذه وختتلف املختلفة، عملياهتا لتمويل والضرورية الالزمة اسأموال إىل وبعده التأسيس أثناء املؤسسة حتتاج
 .إستحقاقها ومدة رهامصات حيث
 هي آخر ومبعىن ماهتا،اإلتز  إست عات بعد للمؤسسة املت قية اسأصول صاا  عن ع ارة " بأهّنا اخلاصة اسأموال وتعرف
 )املسامهني مجقوق(  اخلاصة لألموال أساسيان نامصدر  وهناك  ،" 1اجلارية وغري اجلارية واخلصوم اسأصول بني الفرق
  2:مها

 ؛)املدفوا املال سأر  ( املسامهني طرف من املقدمة أو املدفوعة املسامهات  
 احملت زة اسأرباح أو اإلحتياطات.  

 .له املكونة العناصر من جمموعة العنصر هذا ويتضمن

 الصادر المال سأر  .0.0
 ،)واسأشخاص االموال شركات( اجلماعية الفرتية، منها أشكال ذات اإلقتصاتية املؤسسات أن معلوم هو كما

 .اآلخر عن خيتلف نوا كل املالية والقوائم الدفاتر ا  لألموال احملاس ية املعاجلة فإنّ  لذلك
 

                                                           
 345 ص ذكره، سبق مرجع الحیالي، ولید - 1
2
 38 ص ذكره، سبق مرجع سماي، علي رمیدي، الوهاب عبد - 
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 بداية ا  املؤسسة صاحب يقدمها اليت اإلسهامات قيمة اإلستغالل أموال متثل الفرتية للمؤسسات بالنس ة 
 اسأجر وكذلك واملستغل املؤسسة بني املالية السنة خالل تتم اليت املعامالت تس يل مع نشاطه، وأثناء
 .للمستغل العاتي

 اإلمسية القيمة اخلاصة الشركات ا  الصاتر املال سأر  ميثل )الشركات(  اجلماعية للمؤسسات بالنس ة  
 قيمة الصاتر املال سأر  ميثل العمومية، املؤسسات وا  الشركاء، طرف من املقدمة امجصص أو لألسهم
 .احمللية اجلماعات أو الدولة تقدمها اليت النقدية أو العينية اسأسهم

 مب لغ املال سأر  ا  اإلرتفاا ويقيد حياهتا، خالل املؤسسة مال سأر  تطور أيضا امجساب هذا ا  ويس ل
 حالة ا  وهذا املال سأر  ا  التخفيض يس ل الطريقة وبنفس الشركاء، طرف من املقدمة العينية أو النقدية اسأسهم

 هذا ضمن تدرج كما خاص، فرعي حساب ا  فتدرج الشركة مال سأبر  املرت طة تاالعالو  أما للشركاء، التسديدات
 الناتج املعاتلة فارق خيص فيما الشيء ونفس املالية، القوائم عناصر بعض تقييم عن الناتج التقييم فارق امجساب
 .ءاالشر  سعر من أكرب للسندات العاتلة القيمة تكون عندما

 اإلحتياطات .2.0
 اإلحتياطات وتقيد الشركاء، أو املسامهني من رابقر  املال سأر  ا  املدجمة اإلحتياطات م لغ تمج ميكن كما
 خمالف راقر  يصدر مل ما اخلاصة، اسأموال ضمن امل دأ حيث من كأرباح تعترب واليت املقننة العاتية، النظامية، القانونية،

 .املختصة اهليئات من

 التقييم إعادة فارق .3.0
 التقييم إعاتة موضع هي اليت اسأصول خالل من الناتج التقييم إلعاتة القيمة فوائض امجساب هذا ا  ويدرج

 .القانونية الشروط حسب

 المالية النتيجة .4.0
 ا  املخصصة غري النتي ة وبني بينهما التمييز مع املال سأر  حسابات ضمن املالية السنة نتي ة تدخل كما

 أموال إىل حتول الصافية النتي ة فإنّ  الفرتية املؤسسات ا  أّما املختصة، اهليئات طرف من بتوزيعها راقر  إختاذ حني
  .1املوالية املالية السنة إفتتاح عند م اشرة اإلستغالل

 جديد من المرحل .3.0
 .الحق هنائي راقر  إىل ختصيصه العامة اجلمعية أرجأت اليت النتي ة جزء ويس ل

 الجارية غير الخصوم .2
 كمؤونات مالية سنة عن تزيد زمنية فتة خالل هبا الوفاء ويلزم للغري ناجتة املؤسسة على املستحقة ماتااإللتز  وهي

 .املماثلة والديون والقروض خصوم املؤجلة ئباالضر  واسأع اء، املخاطر
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 األخرى المالية والخصوم )المماثلة الديون( القروض .0.2
 بعد املستلم الصاا  للمقابل امجقيقية القيمة هي اليتو  تكلفتها، حسب اسأخرى املالية واخلصوم القروض تقيم

 بإستثناء املهتلكة، التكاليف حسب املالية اخلصوم تقيم اإلقتناء وبعد تنفيذها، عند املستحقة التابعة التكاليف طرح
 .امجقيقية بتكلفتها تقيم واليت الت ارية التعامل ضاسأغر  حيازهتا متت اليت اخلصوم
 منقوصا امجسابات ا  اسأويل جرا اإلت عند املايل اخلصم تقييم به مت الذي امل لغ هي مايل خصم سأي املهتلكة التكلفة
  .1االستحقاق عند اسأول امل لغ بني فارق لكل اجملمع اإلهتالك من )منقوصا أو( مضافا تسديدات منه

 اسأصل تكلفة ا  أتجمت إذا إال فيها املتت ة املالية للسنة مالية كأع اء امجسابات ا  القروض تكاليف تدرج
 إنتاج أو بناء أو إقتناء تكلفة إىل م اشرة املنسوبة ضااإلقت  تكلفة تدمج حيث هبا، املرخص احملاس ية للمعاجلة ط قا
 اسأصل، هذا كلفة ا  ي اا أو يستعمل أن ق ل )ار هش 12 من أكثر( التحضري من طويلة مدة يتطلب حبيث أصل
 لألنشطة عمليا اإلنتهاء عند كذلك اإلنتاج نشاط توقف حالة ا  ضااإلقت  تكاليف إتماج عن التوقيف ويتم

  .بيعه أو إستعماله ق ل اسأصل لتحضري الضرورية

 الخصوم مؤجلة ئباضر  .2.2
 وا  نيةاامليز  ا  وتس ل مستق لية، مالية سنوات خالل للدفع قابل اسأرباح عن الضري ة م لغ عن ع ارة وهي
 .اجلارية الضري ية الديون عن كخصم املؤجلة ئباالضر  تفصل حيث النتائج، حساب

 واألعباء المخاطر مؤونات .3.2
  :اآلتية امجاالت ا  امجسابات ا  ويدرج مؤكد، غري م لغها أو إستحقاقها يكون خصوم هي اسأع اء مؤونة

 ماضي؛ حدث عن ناجم )ضمين قانوين(  هنار  ماإلتز  للمؤسسة يكون عندما  
 م؛ااإللتز  هذا إلطفاء ضروريا أمرا موارت خروج احملتمل من يكون عندما  
 مبوثوقية مااإللتز  هذا بتقدير القيام ميكن عندما. 

 ا  إال لألع اء رصد أي يستعمل ال كما اسأع اء، ملؤونات حمال املستق لية العملياتية اخلسائر تكون ال بينما
 .امجسابات ا  أصال جهاإتر  مت أجلها من اليت النفقات

 للنفقات تقدير أفضل هو املالية السنة هناية ا  لألع اء رصيد س يل على امجسابات ا  املدرج امل لغ يكون
 .مالية سنة كل إقفال عند اجليد لتقدير حمال املؤونات وتكون باملعين، مااإللتز  يتالشى حىت حتملها الواجب
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 الجارية الخصوم .3

 التشغيلية الدورة إطار ا  هبا بالوفاء املؤسسة تلتزم املنتظر من اليت اخلصوم باقي ا  اجلارية اخلصوم وتتمثل
  1:يلي ما تضم اجلارية اخلصوم فإن املايل احملاسيب النظام وحسب ،اشهر  12 عن تزيد ال زمنية فتة خالل أو العاتية

 بهم المتعلقة والحسابات الموردون .0.3
 واخلدمات وال ضائع اسأولية املوات ءاشر  بعمليات واملتعلقة للغري املؤسسة ماتاإلتز  مجيع امجساب هذا ا  ويقيد

 مب لغ املورتون ويقيد تستلم، مل اليت والفواتري اسأصول مورتو كذلك ويضم الدفع، قاور أ و اإلستغالل بدورة املرت طة
 .اخلدمات تأتية أو ال ضائع أو تااإلستثمار  ءار ش فاتورة

 المستحقة المصروفات .2.3
 ذلك أمثلة ومن سداتها، يتم ومل املؤسسة عليها حصلت خدمات عن املؤسسة على املستحقة امل الغ هي
 .املستحقة الفوائد و تااإلجيار  املستحقة، اسأجور

 الكشوف على السحب .3.3
 أقل أيهما واحدة نشاط تورة خالل أو نيةاامليز  تاريخ من واحدة سنة فتة خالل السدات املستحقة امل الغ هي
 .املقدمة ال نكية التسهيالت إلتفاقيات

 األجل طويلة القروض من المتداول الجزء .4.3
 إلتفاقيات ط قا اسأجل طويلة سدات كأقساط نيةاامليز  تاريخ من سنة فتة خالل السدات املستحقة امل الغ وميثل

 .ال نوك طرف من املوقعة الفروض تلك

 اآلخرون الدائنون .3.3
 أيهما واحدة نشاط تورة خالل أو نية،اامليز  تاريخ من سنة خالل املؤسسة على املستحقة ماتااإللتز  باقي هي

 .السابقة العناصر ضمن ترت مل واليت أطول

 
 
 
 
 

                                                           
1
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 ائجالنت اتحساب عناصر قياس  :الثاني المطلب

 مستخدمي تساعد حيث املايل، احملاسيب النظام إعتمدها اليت املالية القوائم من ائجالنت اتحساب قائمة تعترب
 .املستق ل ا  املؤسسة بأتاء للتن ؤ كأساس واستخدامها املؤسسة، أتاء نتي ة معرفة من املالية القوائم

 عناصر قائمة حسابات النتائج: الفرع األول 

  1:وهي إظهارها جيب أساسية عناصر على القائمة هذه حتتوي

 )النواتج( داتااإلير  .0
 أو اسأصول ا  زياتات شكل على احملاس ية الفتة أثناء اإلقتصاتية املنافع ا  الزياتة هي املكاسب و تاتااإلير 
 املتعلقة لتلك خالفا اخلاصة اسأموال ا  زياتة تنشأهنا تاخلية تدفقات هي أو ،)ماتااإللتز ( اخلصوم ا  نقصان
 اإلمتياز وحقوق اسأسهم أرباح الفوائد، امل يعات،( العاتية اسأنشطة تاتاإير  تتضمن تاتااإلير  املالكني، مبسامهة
 اسأصول تقييم إعاتة عن الناجتة اسأرباح و اجلارية غري اسأصول خروج عن الناجتة اسأرباح فهي املكاسب أّما ،)واإلجيار

 .(املتداولة املالية قاواسأور  اجلارية غري لألصول التقييم إعاتة فرق(

 األعباء .2
 اليت اخلصوم ا  الزياتة أو اسأصول ا  نقصان شكل على املالية السنة أثناء اإلقتصاتية املنافع ا  نقصان هي

 عن تنشأ اليت املصروفات وتشمل املال، سأر  مالكي على بالتوزيعات املتعلقة تلك خبالف اخلاصة اسأموال عنها ينشأ
 واليت اإلهتالك، خمصصات املستخدمني، مصاريف امل يعات، تكلفة املثال س يل على للمؤسسة، العاتية النشاطات

 امجريق،( الط يعية الكوارث الناجتة فهي اخلسائر أّما يعاتهلا، وما النقدية مثل خارجة تدفقات شكل تأخذ
 عاتة العناصر هذه وتعرض عدل،امل تاوتغري  اجلارية غري اسأصول عن التنازل عن الناجتة القيمة ونواقص ،)الفيضانات

 .اإلقتصاتية تاراالقر  إختاذ لغرض منفصلة بصورة

 من خيتلفان لكنهما مستنفذة، تكلفة يعترب كالمها أن ا  املصروفات مع اخلسائر تتشابه حبتة نظرية ناحية ومن
  .2معدوما اخلسائر من احملقق تااإلير  يكون ت،اإير  املصروفات على يتتب حني ا  أنه ويةاز 

 

 

 

 

                                                           
1 - Bernard Raffournier, les normes comptables internationales (IFRS), 5éme édition Economica, France, 2012, 

p:21. 
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 العناصر بعض عن الناتجة واألعباء داتااإلير  قياس: ي الفرع الثان
 إىل باإلضافة املالية واملنتوجات تاتار يواإل اسأع اء جا اتر  و قياس كيفية زاإبر  إىل العنصر هذا ا  سنتطرق

 :اسأجل طويلة العقوت عن الناجتة والعمليات العمومية اإلعانات

 المالية والمنتوجات األعباء .0
 خالهلا من ترت ت اليت املالية بالسنة وتلحق الزمن، إلنقضاء ت عا امجس ان ا  املالية واملنتوجات اسأع اء تؤخذ

 السوق، شروط عن تقل بشروط التأجيل هذا منح أو الدفع تأجيل أجل من عليها امجصول مت اليت والعمليات الفوائد،
 .التأجيل هبذا املرت طة املالية التكلفة أو املايل املنتوج طرح بعد امجقيقية بقيمتها امجسابات ا  وتدرج

 عليه املتحصل للقرض التقديرية الكلفة تناسب اليت للعملية امجقيقية والقيمة للمقابل اإلمسية القيمة بني الفارق
  .1ال ائع حسابات ا  مالية تاتاوكإير  املشتي، حسابات ا  مالية كأع اء امجسابات ا  يدرج املمنوح أو

 الحكومية اإلعانات .2
 اإلعانة من املستفيد سيتحملها أو حتملها اليت التكاليف لتعويض خمصصة عمومية موارت حتويل عمليات هي و
  .2املستق ل أو املاضي ا  بأنشطته املرت طة الشروط ل عض إمتثاله بفعل

 وترية بنفس سنوات عدة أو مالية سنة ا  النتي ة حساب ا  تاتاكإير  امجسابات ا  اإلعانات وتدرج
 ا  تدرج لفإهتالك القابلة باسأصول املرت طة اإلعانات خيص وفيما تعويضها، يفتض واليت تلحق واليت التكاليف
 اإلعانات أّما مؤجلة، رتات ا كإي اسأصول ا  وتظهر احملتسب، اإلهتالك تناسب حسب كمنتوجات امجسابات
 مت الذي التاريخ ا  تتاكإير  تدرج للمؤسسة عاجل مايل تعم عن ع ارة هي واليت اخلسائر أو اسأع اء لتغطية املوجهة
  .3إكتساهبا

 أو النتي ة حساب ضمن امجقيقية بقيمتها املقيمة النقدية ذلك ا  مبا العمومية اإلعانات امجسابات ا  تدرج
  :يلي ما توفر إذا أصل شكل ا 

  ّباإلعانات؛ امللحقة للشروط ثلتمت املؤسسة أن  
  ّاستالمها سيتم اإلعانات أن.  

 األجل طويلة عقود عن الناتجة داتار يإلا و األعباء .3
 إنطالقها تواريخ تقع خدمات أو ممتلكات جمموا خدمة، أو سلعة أصل، إجناز اسأجل طويلة العقوت من عقد يتضمن

 :4يلي مبا اسأمر يتعلق أن وميكن خمتلفة مالية سنوات ا  منها اإلنتهاء أو
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 بناء؛ عقوت  
 أصول؛ إصالح عقوت  
 خدمات تقدمي عقوت. 

 واذا اإلجناز، وترية حسب امجسابات ا  اسأجل طويل إطار ا  متت عملية ختص اليت تاتااإلير  و اسأع اء تدرج
 م لغ يعاتل م لغ إال تاتاكإير  يس ل أاّل  املعقول من يكون نه فإ صاتقة بصورة تقديرها ميكن ال حيث ذلك تعذر
 جمموا بأنّ  طارئة حواتث بفعل أو اجلرت تاريخ ا  حمتمال ي دو عندما حمتمال، حتصيلها تكون اليتو  املتحملة اسأع اء
 غري للعقد اإلمجالية للخسارة معاتلة مؤونة تكوين إىل ي ل أ )اإلمتام بعد خسائر( تاتهاإير  ستفوق العقد تكاليف
  .الس الت ا  املوضحة

 الغير لحساب المنجزة العمليات .4
 اسأخرى، رف ا اسأط حسابات ا  وكيل بصفتها أخرى فاأطر  مجساب املؤسسة تعاجلها اليت العمليات تدرج

 مجساب املؤسسة تعاجلها اليت للعمليات بالنس ة أّما النتي ة، حساب ا  يتلقاه الذي اسأجر إالّ  الوكيل يس ل وال
 .أع اء أو تاتاإير  نوعها حسب حسابتها ا  فتدرج بإمسه الغري

 حسابات النتائجإيرادات و أعباء ( :  13) الجدول رقم 

 األعباء إليرادات ا

 العملياتية األعباء إليرادات العملياتيةا

 األعباء المالية المالية إليراداتا

 األعباء اإلستثنائية اإلستثنائية إليراداتا

 مجموع األعباء إليراداتامجموع 

 

Source : Elie Cohen, analyse financière. E.d ECONOMICA, 6 éditions, Paris, France, 2006, p 403. 

 

 
 
 

 النتيجة المالية

 النتيجة العملياتية

 النتيجة اإلستثنائية

 نتيجة الدورة
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 )الطبيعة حسب( النتيجة حساب لعناصر التفصيلية سةاالدر  :الفرع الثالث 

  1:يلي كما املايل احملاسيب النظام وفق النتي ة مجساب التفصيلية العناصر حتسب

 المالية السنة إنتاج .0
 :هي و حسابات أربعة حسابه ا  يدخل و

 امل يعات تس ل حيث امللحقة، واملنتوجات املقدمة واخلدمات املصنعة واملنتوجات ال ضائع من امل يعات 
 .وجدت إن والتخفيضات وامجسومات املضافة القيمة على الرسوم طرح بعد الصاا  سعرها حسب

 أن وميكن السلع، خمزون أو املخزن اإلنتاج ا  حتصل اليت رت ا التغي بقيمة يقدر حيث املخزن، اإلنتاج 
 .النقصان أو بالزياتة املخزون ا  التغري حسب وذلك سال ا أو موج ا يكون

 اخلزينة أو الغري ق ل من عليها احملصلة اإلستغالل إعانات بقيمة امجساب هذا ويس ل اإلستغالل، إعانات. 
 املاتية الثابتة بالقيم اخلاصة اإلنتاج تكاليف بقيمة امجساب هذا ويدرج ،)ثابتة قيم إنتاج(  املث ت اإلنتاج 

 التكيب، النقل، مثل امللحقة املصاريف قيمة أيضا فيه ويس ل املؤسسة، طرف من املنت ة العينية أو
 .الثابتة بالقيم اخلاصة والتهيئة

 :يلي كما حيسب املالية السنة إنتاج فإنّ  س ق مما و

 الملحقة والمنتوجات المقدمة والخدمات المصنعة المنتجات أو البضائع من المبيعات  =المالية السنة إنتاج
 اإلستغالل إعانات  + المثبت اإلنتاج  +المخزن اإلنتاج -+

 المالية السنة إستهالك .2
 : هي و حسابات ثالثة املالية السنة إستهالكات ضمن يدخل و

 حيث  املستهلكة، اسأخرى والتموينيات املستهلكة اسأولية واملوات امل اعة ال ضائع من املستهلكة املشتيات 
 مثل ءاالشر  بعملية امللحقة املصارف وكل ءاالشر  سعر املتضمنة هاائشر  بتكلفة املستهلكة املخزونات تقيم
 واملوات اسأتوات أو الطاقة، املياه، مثل للتخزين القابلة غري املشتيات أما اسأخرى، واملصاريف التأمني النقل،
 قابلة غري املوات هذا من ختصم و اإلستهالكات، ضمن م اشرة تس ل املخزن إىل م اشرة متر ال اليت

 .اإلقفال تاريخ عند تستهلك مل اليت للتخزين
 االجيار، مصاريف مثل للغري، املدفوعة املصاريف بقيمة امجسابات ا  وتدرج اخلارجية، اخلدمات 

 .التأمينات اإلصالحات،
 خارج املستخدمني مبصاريف اخلاصة املدفوعة املصاريف بقيمة وتس ل اسأخرى، اخلارجية اخلدمات 

 .اإلستق ال مصاريف السلع، نقل مصاريف اإلشهار، املؤسسة،
                                                           

 تطبیقه في وآلیات المالي المحاسبي للنظام المفاهیمي االطار حول دولي ملتقى ،النتيجة حساب لعناصر تفصيلية دراسة محمد، مجبر منور، أوسریر -1 

 .10-1، ص ص  9002نوفمبر  16/13الجزائر،  البلیدة، جامعة IAS/IFRSالدولیة  المحاسبیة المعاییر ظل
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 :يلي فيما يتمثل املالية السنة إستهالك فإنّ  س ق مما و

  األخرى الخارجية الخدمات + الخارجية الخدمات + المستهلكة المشتريات = المالية السنة إستهالك 

 لإلستغالل المضافة القيمة .3
 ضمن املؤسسة أضافته ما تتجم املضافة فالقيمة .نوعها كان مهما املؤسسة أضافتها اليت امجقيقية الثروة متثل
 إنتاج بني الفرق متثل وهي غريها، و عاملة ويد مال رأس من اإلنتاج عناصر تمجهبا  مت اليت الفعالية وتعكس نشاطها،
 .اخلاص اإلنتاجية بوسائلها املؤسسة أضافته ملا نقديا قياسا وتعترب املالية، السنة واستهالك املالية السنة

 المالية السنة إستهالك – المالية السنة إنتاج = القيمة المضافة لإلستغالل

 اإلستغالل فائض إجمالي .4
 :يلي ما منها مطروحا لفإستغالل املضافة القيمة عن ع ارة هو و

 كاتا اإلشت  فيها هبا املستخدمني بأجور املتعلقة املصاريف العنصر هذا ويضم املستخدمني، أع اء 
 ط يعتها؛ حسب واملكافئات باسأجور، املرت طة اإلجتماعية

  بالقيمة املماثلة واسأصول رئب ا الض العنصر هذا ا  ويدرج املماثلة، واملدفوعات والرسوم ئباالضر 
 يستثين و إقتصاتية، إجتماعية ص غة هلا اليت املدفوعات إىل باإلضافة احمللية، اجلماعات أو للدولة املدفوعة

 .اسأرباح على ئباالضر  هذا من

 والرسوم ئباالضر -  المستخدمين أعباء  - لإلستغالل المضافة القيمة  = االستغالل فائض إجمالي
 المماثلة والمدفوعات

 

 العملياتية النتيجة .3
 اسأع اء منها ومطروحا اسأخرى العملياتية تاتااإلير  إليه مضافا اإلستغالل فائض إمجايل عن ع ارة هي و
 .القيمة خسائر إستجاا إليه مضافا القيمة، وخسائر واملؤونات اإلهتالكات خمصصات وكذا اسأخرى العملياتية

  املتعلقة تاتااإلير  ويضم العاتي بالنشاط املتعلقة امل الغ بقيمة العنصر هذا يس ل أخرى، عملياتية تاتاإير 
 واملسريين، اإلتاريني عليها احملصل املكافئات ا،ا االخت  ءاتابر  الت ارية، املاركات اآليل، اإلعالم مجارب ب

 غري اسأصول عن التنازل حالة ا  القيمة زياتة املعدومة، الديون من حمصلة تاتاإير  اإلستثمار، إعانات
 ...املالية
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 مجابرب   اخلاصة باسأنشطة املتعلقة املصاريف بقيمة العنصر هذا ا  يس ل اسأخرى، العملياتية اسأع اء 

 ....املخالفات و ماتاالغر  مصاريف وظائفهم، عن اإلتاريني مكافئات الت ارية، املاركات اآليل، االعالم
 اإلهتالكات،  جملموا مقابلة بقيمة العنصر هذا يدرج القيمة، وخسائر واملؤونات اإلهتالكات خمصصات 

 .املالية بالسنة اخلاص القيمة وتدين املؤونات
 املكونة املؤونات إلغاء أو التحقق قيمة مقابل فيه ويدرج واملؤونات، القيم خسائر إستجاا. 

 

 اإليرادات و األعباء العملياتية( : 14) الجدول رقم 
 

 اإليرادات العملياتية األعباء العملياتية
 .اسأخرى والتموينات اسأولية واملوات ال ضائع مشتيات    

 .املخزون تغريات -
 املستهلكة املشتيات    
 .خارجية أع اء و أخرى مشتيات    
 
 .املماثلة والتسديدات والرسوم الضرائب   
 .املستخدمني أع اء    
 .واملؤونات لالهتالك املخصصات   
 .اسأخرى العملياتية اسأع اء   

 .ال ضائع من امل يعات
 .اخلدمات من و املصنعة املنت ات من امل يعات

 .اسأعمال رقم
 

 .الصنع قيد املنت ات و املخزونات تغري
 .املث ت اإلنتاج
 .االستغالل إعانات
 .واملؤونات القيمة خسائر على إستئناف
 .اسأخرى العملياتية املنت ات

 المجموع المجموع 
 

 .31ص  ،مرجع سابق ،04من إعداد الطالبة نقال عن القرار العدد : المصدر 

 المالية النتيجة .2
 املالية تاتااإلير  بني الفرق ا  تتمثل حيث هبا، القيام مت اليت املالية العمليات خالل من حتقيقها مت اليت النتي ة هي و

 .املالية واسأع اء

  عائدات ممنوحة، قروض أو حقوق نتي ة احملصلة الفوائد تاتاإير  قيمة العنصر هذا وميثل املالية، تاتااإلير 
 ...أخرى مالية تاتاإير  الصرف، أرباح املالية، اسأصول

 خسائر  املسامهة، سندات حبقوق املرت ط القيمة نقص الفوائد، أع اء العنصر هذا ا  ويدرج املالية، اسأع اء 
 ...أخرى مالية مصاريف الصرف، خسائر املالية، اسأصول عن التنازل

 

 النتيجة العملياتية
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 المالية عباءاأليرادات و اإل( :  13) الجدول رقم 

 

 اإليرادات المالية الماليةاألعباء 
 .املسامهات منتوجات
 .املالية اسأصول عائدات
 .الدائنة امجسابات عائدات
 .القيمة فوائض-املالية اسأصول عن التقييم فارق
 .الصرف أرباح
 .مالية أصول عن التنازل عمليات عن الصافية اسأرباح

 .اسأخرى املالية املنتوجات

 
 .الفوائد أع اء

 .مبسامهات املرت طة الدائنة امجسابات عن اخلسائر
 .القيمة نواقص-مالية أصول عن التقييم فارق

 .الصرف خسائر
 . املالية اسأصول عن التنازل عن الصافية اخلسائر
 .اسأخرى املالية اسأع اء

 المجموع المجموع 
 

 .30- 31ص ص  ،مرجع سابق ،04القرار العدد من إعداد الطالبة نقال عن : المصدر 

 الضريبة قبل العادية النتيجة .5
 .املالية اسأنشطة أو اإلستغالل نشاطات خالل من املؤسسة حققتها اليت النتي ة إمجايل عن ع ارة هي

 المالية النتيجة  +العملياتية النتيجة  =الضريبة قبل العادية النتيجة

 العادية لألنشطة الصافية النتيجة .4
 .املؤجلة ئباالضر  إىل باإلضافة العاتية النتائج عن تفعها الواجب ئباالضر  طرح بعد النتي ة ا  تتمثل اليت و
 .املؤسسة عاتق على املستحقة ئبار ضال قيمة العنصر هذا ا  ويدرج اسأرباح، على ئباالضر 

 (اإلستثنائية )  العادية غير النتيجة .4
 .العاتية غري العناصر وأع اء العاتية غري العناصر تاتاإير  بني الفرق عن ع ارة هي

 هنا و وغريها، ئقاوامجر  الكوارث أع اء مثل اإلستثنائية، اسأع اء قيمة متثل وهي العاتية، غري العناصر أع اء 
 .املالية القوائم إعدات عند اسأع اء هبذه خاص ملحق إعدات ين غي

  مرت طة غري لنشاطات نتي ة عليها املتحصل تاتااإلير  العنصر هذا وحيتوي العاتية، غري العناصر تاتاإير 
 .املالية القوائم إعدات عند تاتااإلير  هلذه مفصل ملحق إعدات ين غي وهنا للمؤسسة، الرئيسي بالنشاط

 
 

 النتيجة المالية النتيجة المالية
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 المالية السنة نتيجة صافي .01
 .العاتية غري والنتي ة العاتية لألنشطة الصافية النتي ة طرح أو مجع عن ع ارة هي و

 .العادية غير النتيجة   -+ة  العادي لألنشطة الصافية النتيجة  = المالية السنة نتيجة صافي

 )الوظائف حسب(  النتيجة حساب لعناصر التفصيلية سةاالدر : الفرع الرابع 

 الوظيفة حسب األعباء تصنيف .0
 ميكن حبيث وامج م، النشاط حيث من مؤسسة كل خلصوصيات وفقا وذلك الوظيفة، حسب اسأع اء تصنف

  1:يلي كما وهذا الوظيفة حسب اسأع اء تصنيف ا  وصور طرق عدة جند أن

 التوزيع، وظيفة اإلنتاج، وظيفة ء،االشر  وظيفة جند حبيث النشاط أو اإلقتصاتية ويةاالز  من اسأع اء تصنف 
 واملالية؛ اإلتارية الوظيفة

 ؛...املكاتب املصانع، املخازن، جند حبيث اإلستغالل، وسائل حسب التصنيف  
 ؛...ب املنتوج أ، املنتوج جند حبيث اخلدمات نوعية أو املنتوج حسب التصنيف  
 الت ارية، املديرية املالية، اإلتارة العامة، املديرية جند حبيث املسؤولية أو التكلفة كزرا م حسب التصنيف 

 ؛...التقنية املصاحل
 ؛... ب املنطقة أ، املنطقة جند حبيث فيةااجلغر  املناطق حسب التصنيف  

 الوظيفة حسب النتيجة حساب لقائمة التسيير مجاميع تحديد .2
 الط يعة، حسب النتي ة حساب قائمة عن الوظيفة حسب النتي ة حساب لقائمة التسيري جماميع ختتلف

 :يلي كما وهي هبا املرت طة الوظيفة حسب على تصنيفها مت حيث اسأع اء، تصنيف إىل رجع وذلك

 اإلجمالي الربح هامش .0.2
 اسأعمال، رقم من امل يعات كلفة طرح عن وينتج املؤسسات ا  الرئيسي النشاط نتائج ي ني الذي ال ند هو و
  .2تشغيلها مصاريف تغطية من الحقا تتمكن حىت عال ربح هامش على امجصول على املؤسسات وحترص

 .المبيعات تكلفة - األعمال رقم  = اإلجمالي الربح هامش
 
 
 
 
 

                                                           
 

1
 .160، ص  2012األردن، عمان زهران، دار ، IFRSالمالي  لإلبالغ الدولية للمعایير طبقا الحدیث المالي التحليل شنوف، شعیب -

2
 31 ص ،سابق مرجع المطارنة، فالح غسان خنفر راضي مؤید - 
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 اسأساسية اسأنشطة عن النامجة ال يع عمليات من املؤسسة عليها حتصل اليت اإليراتات : األعمال رقم 
 بعد امل يعات صاا  هي هنا بامل يعات املقصوت أن كما آجلة، أو نقدية امل يعات هذه تكون وقد للمؤسسة،
  .به املسموح اخلصم وم الغ ال يع مرتوتات است عات

 
 (.به المسموح الخصم  +المبيعات مسموحات و مردودات)  – المبيعات إيرادات  = األعمال رقم

 أو للزبائن امل اعة ال ضاعة توفري س يل ا  املؤسسة تتحملها اليت فتكاليال تشكل هي و  :المبيعات كلفةت 
 :خالل من الت ارية املؤسسة ا  فيلاكتال هذه حتسب و  .1للعمالء املقدمة اخلدمات

          الفترة أول بضاعة + المشتريات على المدفوعة المصاريف + المشتريات صافي = المبيعات تكلفة
 .الفترة آخر بضاعة  -

 بدال وتصنيعها السلعة بإنتاج املؤسسة تقوم حيث املشتيات حمل املصنعة ال ضاعة كلفة فتحل الصناعية املنشأة ا  أما
 .شرائها من

 صافي +(  جاهزة بضاعة  +التشغيل تحت مواد  +خام مواد)  المدة أول بضاعة = المباعة البضاعة كلفة
 - مباشرة غير صناعية مصاريف  +مباشرة صناعية مصاريف  +مباشرة صناعية أجور  +الخام المواد مشتريات

 .(جاهزة بضاعة  + التشغيل تحت بضاعة  +خام مواد)   المدة آخر بضاعة 

 العملياتية النتيجة .2.2
 اجلاري نشاطها ممارسة خالل من املؤسسةهبا  قامت اليت التشغيلية العمليات من الصاا  الناتج ميثل هو و

 من كل واست عات اسأخرى، العملياتية باملنتوجات اإلمجايل الربح هامش يعدل أن بعد إليه التوصل ويتم (.اسأساسي)
  .اسأخرى العملياتية واسأع اء االتارية اسأع اء الت ارية، التكاليف

 إلعالنا مصاريف  :مثل ال ضاعة، بيع ا  امل ذولة املؤسسة جهوت عن الناجتة اسأع اء فهي  : التجارية التكاليف 
 .إحل... اجملانية العينات وهتم وعموال ال يع رجال رواتب الدعاية، و

 التأمني، مصاريف وتشمل العامة، اإلتارية أنشطتها على املؤسسة أنفقتها اليت اسأع اء فهي  : اإلدارية األعباء 
  .2املؤسسة مكاتب ا  املستخدمة وامل اين اسأثاث واهتالكات واملوظفني اإلتارة رواتب اإلجيارات،

  األعباء -التجارية التكاليف – األخرى العملياتية المنتوجات  + االجمالي الربح هامش = العملياتية النتيجة
 .األخرى العملياتية األعباء  - اإلدارية

                                                           
 

1
  79ص ،  2007األردن، عمان، والطباعة، والتوزیع للنشر المسیرة دار. المعاصرة المالية اإلدارة في مقدمة شبیب، آل كامل درید -

2
 31 ص ،سابق مرجع المطارنة، فالح غسان خنفر راضي مؤید - 
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 الضريبة قبل العادية النتيجة .3.2

        اإلهتالكات مخصصات - المستخدمين مصاريف – العملياتية النتيجة =   الضريبة قبل العادية النتيجة
 مالية أعباء  - المالية داتااإلير   +

 العادية لألنشطة الصافية النتيجة .4.2

   العادية النتائج عن دفعها الواجب ئباالضر  – الضريبة قبل العادية النتيجة = العادية لألنشطة الصافية النتيجة
 العادية غير النتائج عن المؤجلة ئبالضر ا   –

 المالية للسنة الصافية النتيجة .3.2

 غير داتااإلير   +العادية غير األعباء - العادية لألنشطة الصافية النتيجة  = المالية للسنة الصافية النتيجة
 العادية
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 حسابات النتائج حسب الوظائف و حسب الطبيعة ( :  13) الشكل رقم  

 .اسأعمال رقم
 تصنيعها واجلاري املصنعة املنت ات خمزونات تغري

 .املث ت اإلنتاج
 .االستغالل إعانات

 .اسأعمال رقم 
 .امل يعات كلفة

 هامش الربح اإلجمالي   إنتاج السنة المالية -0

 املستهلكة املشتيات
   اسأخرى االستهالكات و اخلارجية اخلدمات
   إستهالك السنة المالية -2
  عملياتية أخرى ايراتات  (2-0) قيمة اإلستغالل المضافة  -3
 .العاملني أع اء

 ملتشاهبةا املدفوعات و الرسوم و الضرائب
 .الت ارية التكاليف 

 .االتارية اسأع اء
 عملياتية أخرى أع اء  الفائض اإلجمالي عن اإلستغالل -4

 .اسأخرى العملياتية يراتاتاال
 .اسأخرى العملياتية اسأع اء

 .اسأرصدة و لالهتالكات املخصصات
 اسأرصدة و القيمة خسائر عن استئناف

  

  النتيجة العملياتية 

 .املالية يراتاتاال 
  .املالية اسأع اء

  النتيجة المالية 
  عادية قبل الضرائبالنتيجة ال 

 .العاتية النتائج عن تفعها الواجب الضرائب 
  .العاتية النتائج حول (تغريات) املؤجلة الضرائب

  النتيجة الصافية لألنشطة العادية 

 .العاتية غري يراتاتاال 
  .العاتية غري اسأع اء

  النتيجة اإلستثنائية 
  النتيجة الصافية للسنة المالية 

 

 .30- 31ص ص  ،مرجع سابق ،04من إعداد الطالبة نقال عن القرار العدد : المصدر 
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 قائمة تدفقات الخزينة  عناصر قياس  :لثالثا المطلب
 قائمة و املالية الفتة خالل للمؤسسة املايل واملركز املالية الوضعية لقياس أتاة نيةاامليز  قائمة إعتربنا ما إذا
 واليت النقدي، مركزها لقياس املناس ة اسأتاة هي اخلزينة تدفقات قائمة فإنّ  أعماهلا، نتي ة لقياس أتاة النتي ة حساب

  .النقدي اسأساس على عداتهاا يتم

 يعترب حيث املايل، حملاسيب النظام هبا جاء اليت اجلديدة املالية القوائم كأحد اخلزينة تدفقات قائمة تعترب
 صاا  على التعرف هلم تتيح فهي واخلارجيني، الداخليني املالية القوائم ملستخدمي بالّنس ة جّدا مهما إعداتها
 واخلارجة الداخلة النقدية التدفقات حتديد خالل من وذلك مستقلة، بصورة نشاط كل من الناجتة النقدية التدفقات

  1:التالية اسأنشطة من

 السلع ءاوشر  بيع من للمؤسسة الرئيسية اسأنشطة من الناجتة النقدية التدفقات هي و  :التشغيلية األنشطة .0
 .للمؤسسة التشغيلية الدورة متثل اليت العاتية اسأنشطة وكافة اخلدمات

 من املؤسسة هبا تقوم اليت اإلستثمارية اسأنشطة من الناجتة النقدية التدفقات هي و  :التمويلية األنشطة .2
 .اسأخرى املؤسسات ا  والسندات اسأسهم ا  اإلستثمار وكذلك الثابتة اسأصول عن والتنازل اقتناء

 موارت على بامجصول املتعلق التمويلي النشاط من الناجتة النقدية التدفقات هيو   :التمويلية األنشطة .3
 .اسأسهم إصدار أو القروض من سواء لألصول التمويل

 الخزينة تدفقات جدول إعداد مصادر: الفرع األول 
 قائمة إعدات يتم اإلستحقاق، أساس إىل إستناتا إعداتمها يتم اللذان النتي ة حساب وجدول نيةاللميز  خالفا

  2:هي مصاتر ثالثة خالل من وذلك النقدي، التدفق أساس على اخلزينة تدفقات

  بني امللكية وحقوق ماتاواإللتز  اسأصول ا  رت ا التغي مقدار لتحديد وذلك متتاليتني، لسنتني مقارنة نيةاميز 
 .وآخرها املدة أول

 عن الناجتة النقدية زياتة و الربح صاا  مقدار لتحديد وذلك اجلارية، املالية للسنة النتي ة حساب جدول 
 .الفتة خالل التشغيلية اسأنشطة

 الفتة خالل اخلزينة إستخدام كيفية حتديد هبدف وذلك أخرى، إضافية تفصيلية معلومات.  

 ما هذا و اخلزينة تدفقات قائمة إلعدات إت اعها الواجب اخلطوات إىل سيقوتنا السابقة الثالثة املصاتر عن امجديث إنّ 
 .القاتم العنصر ا  إليه سنتطرق
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 الخزينة تدفقات جدول إعداد خطوات: الفرع الثاني 
  1:هي متتالية خطوات لثالث وفق يتم السابقة الثالثة املصاتر من اخلزينة تدفقات جدول إعدات إنّ 

 نيةاامليز  بيانات بإستخدام وآخرها الفتة أول النقدية رصيد بني الفرق إجيات طريق عن النقدية ا  التغري حتديد 
 املقارنة؛

 النتي ة حتويل و امجايل النتي ة حساب حتليل طريق عن التشغيلية اسأنشطة من الصاا  النقدي التدفق حتديد 
 .اإلضافية ال يانات و نيتنياامليز  مقارنة أيضا يتطلب كما النقدي، اسأساس إىل اإلستحقاق أساس من

 الخزينة تدفقات قائمة إعداد طرق:  الفرع الثالث
 اسأنشطة بتدفقات يتعلق فيما اخلزينة، تدفقات جدول عداتا يتم سابقا املذكورة واخلطوات املصاتر خالل من
 :مها والتقدمي العرض طريقتني وفق العملية

 المباشرة الطريقة .0
 وخروج لدخول الرئيسية ءااسأجز  تقدمي على أساسا ترتكز ئري،ااجلز  املشرّا هبا أوصى اليت الطريقة هي و
 احملاس ية النتي ة مع التدفق هذا ومقارنة تقريب مث للخزينة، صاا  تدفق على امجصول قصد االمجالية النقدية التدفقات
 :يلي كما اخلزينة لتدفقات املكونة العناصر حساب يتم املعينة، للفتة

 اإلستغالل أنشطة من المتأتية الخزينة تدفقات .0.0
 فهو وبالتايل الواسع، باملعىن اإلستغالل عمليات عن الناجتة اخلزينة تدفقات خمتلف القسم هذا حيصر حيث

 وال التمويلية بالنشاطات ال مرت طة غري عمليات خالل من اخلزينة تدفقات خلق عن املؤسسة قدرة مدى يوضح
 تدفقات صاا  حتديد ويتم للمؤسسة، اإلستغالل عملية وفعالية جناعة مدى ي ني ما وهذا اإلستثمارية، بالنشطات

 :يلي كما اإلستغالل سأنشطة اخلزينة

 الزبائن من املق وضة التحصيالت
 واملستخدمني للمورتين املدفوعة امل الغ (-)
 املدفوعة اسأخرى املالية واملصاريف الفوائد (-)
 املدفوعة النتائج على ئباالضر  (-)
 .العاتية غي بالعناصر املرت طة اخلزينة تدفقات ( +-) 
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  1:اآليت النحو على اإلستغالل أنشطة من املتأتية اخلزينة لتدفقات املكونة العناصر حساب ويتم

 اخلدمات  املصنعة، واملنتوجات ال ضائع من امل يعات :يلي كما وحتسب زبائن ال من املق وضة التحصيالت 
 امللحقة وامجسابات الزبائن ا  التغري ويطرح املمنوحة الت ارية التخفيضات ،ماعدا امللحقة واملنتوجات املقدمة

 .)مدة أول رصيد-مدة آخر رصيد(

 عن اإلستثنائية تاتااإلير  إىل باإلضافة االستغالل إعانات حساب وهي العنصر هذا ضمن أخرى حتصيالت هناك و
 .مس قا املس لة تاتااإلير  ا  والتغري اجلاري، للتسيري اسأخرى تاتاواإلير  التسيري عمليات

 التخفيضات عدا ما املستهلكة املشتيات :يلي كما حتسب و  :واملستخدمني للمورتين املدفوعة امل الغ 
 اخلارجية واخلدمات املشتيات على املضافة القيمة على الرسم + املشتيات من عليها املتحصل الت ارية
 واخلدمات املخزونات مورتو رصيد ا  التغري – اسأخرى اخلارجية اخلدمات + اخلارجية اخلدمات + اسأخرى

 امللحقة وامجسابات املستخدمون حساب ا  التغري + واملدينة الدائنة اسأخرى امجسابات رصيد ا  التغري  –
 .امللحقة وامجسابات اإلجتماعية اهليئات حساب ا  التغري  –

 :اآليت النحو على حتدت العنصر هبذا معنية وهي آخرين ملتعاملني مدفوعة م الغ هناك و

 حساب رصيد ا  التغري – اسأخرى العملياتية اسأع اء حساب + املماثلة املدفوعة والرسوم ئباالضر  حساب 
 .مس قا املس لة اسأع اء حساب رصيد ا  التغري – اسأعمال رقم على ئباالضر  الدولة

 املالية اسأع اء حساب وتضم املدفوعة، اسأخرى املالية واملصاريف الفوائد.  
  اسأنشطة تاتاإير  على امل نية اسأرباح على ئباالضر  : يلي كما وحتسب املدفوعة، النتائج على ئباالضر 

 .النتائج على ئباالضر  حساب رصيد ا  التغري – العاتية
 أع اء و العاتية غري العناصر تاتاإير  بني بالفرق وحتدت العاتية، غري بالعناصر املرت طة اخلزينة تدفقات 

 .العاتية غري العناصر

 اإلستثمار أنشطة من المتأتية الخزينة تدفقات .2.0
 إقتناء أجل من املالية التسديدات خالل من وذلك اإلستثمار، عمليات إمجايل عن اخلزينة القسم هذا يضم و
  2:يلي كما وحتدت اسأجل طويل أصول عن التنازل طريق عن اسأموال حتصيل أو تاإستثمار 

 . املالية الثابتة القيم عن التنازل سعر ا  تتمثل واليت املالية الثابتة القيم عن التنازل عمليات عن الناجتة التحصيالت
 الثابتة القيم ا  التغري (: التالية العالقة حسب وحتسب مالية، ثابتة قيم حيازة عمليات عن الناجتة التسديدات (-)

 .)واملعنوية املاتية الثابتة القيم عن للتنازل الصافية احملاس ية القيمة + املالية
 .التنازل سعر بقيمة واملعنوية املاتية الثابتة القيم عن التنازل عمليات عن الناجتة التحصيالت +) )
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 القيم ا  التغري( :  التالية العالقة حسب وحتسب ومعنوية ماتية ثابتة قيم حيازة عمليات عن الناجتة التسديدات (-)

 . )املعنوية و املاتية الثابتة القيم عن للتنازل الصافية احملاس ية القيمة + يةلاملا للسنة واملعنوية املاتية الثابتة
 .املالية تاتااإلير  حساب ا  وتتمثل اسأموال توظيفات من احملصلة الفوائد  +))

 التمويل أنشطة من المتأتية الخزينة تدفقات .3.0
  1:يلي كما وحتدت القروض أو اخلاصة اسأموال وبنية ح م تغري عن ناجتة تكون اليت التدفقات هي و

 .أسهم إصدار أعقاب ا  التحصيالت
 .هبا القيام مت اليت التوزيعات من وغريها امجصص (-)
 .القروض من املتأتية التحصيالت  +))
 .املماثلة اسأخرى الديون أو القروض تسديدات (-)

 :يلي كما التمويل أنشطة من املتأتية اخلزينة لتدفقات املكونة العناصر حساب ويتم

 ا   التغري إىل باإلضافة املال، سأر  حساب ا  التغري ا  تتمثل أسهم، اصدار عقابأ ا  التحصيالت 
 .املال سأبر  املرت طة العالوات حساب

 ا  التغري منها مطروحا املالية السنة نتي ة حساب ا  وتتمثل هبا، القيام مت اليت والتوزيعات امجصص 
 .اإلحتياطات

 املماثلة والديون القروض حساب ا  التغري ا  وتتمثل القروض، من املتأتية التحصيالت.  
 املالية السنة خالل عليها املتحصل اجلديدة الديون ا  وتتمثل املماثلة، اسأخرى الديون أو القروض تسديد. 

 ا  اسأموال على الصرف سعر تاتغري  تاتأثري  فتتمثل يعاتهلا وما النقديات على الصرف سعر تاتغري  تاتأثري  أما
 .سيولة إىل التحول سهلة املدى القصرية التوظيفات مبعىن القصري اسأجل ذات ماتاواإللتز  والوتائع، الصندوق

 :التايل الشكل ا  السابقة اسأنشطة من الناجتة اخلزينة تدفقات تلخيص ميكن و
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 اإلطار العام لقائمة تدفقات الخزينة و مكوناتها( :  14) الشكل رقم  

 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 كلية جملة ،النقدية التدفقات لقائمة المعلوماتي المحتوى مع المالي التحليل أدوات تناغم مدى حممد، نوري آمال  :المصدر
 338 ص ،2013، 22  العدت ق،االعر  بغدات، جامعة اجلامعة، اإلقتصاتية للعلوم بغدات

 رصيد النقدية في بداية المدة

 تدفقات داخلية من أنشطة تشغيلية

 متحصالت من صاا  امل يعات 
 املدينني و أوراق  متحصالت من

 الق ض
 متحصالت من أنشطة تشغيلية أخرى 

 صافي التدفقات 
 النقدية من

 األنشطة التشغيلية 
  /- + 

 تدفقات خارجية من أنشطة تشغيلية
 مدفوعات عن كلفة ال ضاعة امل اعة 
 مدفوعات للعاملني و املورتين 
 مدفوعات عن أنشطة تشغيلية أخرى 

 استثماريةتدفقات داخلية من أنشطة 
 متحصالت من بيع املوجوتات الثابتة 
  ستثمارات طويلة امتحصالت من بيع

 اسأجل
 إستتات قروض ممنوحة 

 

 استثماريةمن أنشطة  خارجيةتدفقات 
  املوجوتات الثابتةمدفوعات عن شراء 
  استثمارات طويلة مدفوعات عن شراء

 اسأجل
 منح قروض للغري 

 

 مويليةتدفقات داخلية من أنشطة ت
 زياتة رأس املال 
 اسأسهم و السندات طويلة  إصدار

 اسأجل 
 امجصول على القروض 

 

 مويليةمن أنشطة ت خارجيةتدفقات 
 تفع مقسوم أرباح 
  شراء اسأسهم و السندات طويلة

 اسأجل
 تسديد القروض  

 

 صافي التدفقات 
 النقدية من

  مويليةاألنشطة الت
  /- + 

 

 صافي التدفقات 
 النقدية من

  ستثماريةاألنشطة اال
  /- + 

 

المدة نهاية رصيد النقدية في  
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 املؤسسة أنشطة لكل واخلارجة الداخلة اخلزينة تدفقات خلص قد ال احث أنّ  نالحظ الشكل هذا خالل من

 هذا خالل ومن لكن اخلزينة، تدفقات فائمة إلعدات امل اشرة الطريقة وفق وهذا والتمويلية واإلستثمارية ةيليالتشغ
 واليت اإلستثمارية اسأنشطة ضمن للغري القروض ومنح القروض استتات نشاطي أترج قد ال احث أنّ  نالحظ الشكل
 .الشكل هذا على يعاب ما وهذا التمويلية، اسأنشطة من تعترب

 المباشرة غير الطريقة .2
 خالل من التشغيل سأنشطة )اخلارجة( واملدفوعة )الداخلة( احملصلة النقدية إظهار إىل تؤتي اليت الطريقة هي و
 أو إضافة طريق عن وذلك اإلستحقاق، أساس على املعدة النتي ة حساب من املستخرجة الصافية النتي ة تعديل
  1:االعت ار بعني اسأخذ مع نقدي، تدفق عليها يتتب ال اليت العناصر طرح

 على واإلستجاعات القيمة وخسائر واملؤونات اإلهتالك خمصصات( اخلزينة تأثري تون العمليات آثار 
 ؛)القيمة وخسائر واملؤونات اإلهتالكات

 املؤجلة؛ ئبابالضر  املرت طة والتسويات الفروقات  
 ؛)املال سأر  مدخل( لفإستغالل العامل املال سأر  إحتياجات ا  التغري  
  تصنيف ميكن( والتمويل املايل اإلستثمار بعمليات املتعلقة اخلزينة بتدفقات املرت طة والنفقات تاتااإلير 

 .(التمويل تدفقات ضمن واملصاريف اإلستثمار، تدفقات ضمن العمليات هذه على تاتااإلير 

 كيفية إىل جعار   اخلزينة تدفقات جدول إعدات ا  امل اشرة غري والطريقة امل اشرة الطريقة بني اإلختالف إنّ 
 الداخلة النقدية التدفقات تقدمي على تعمل امل اشرة فالطريقة االستغالل، أنشطة من املتأتية اخلزينة تدفقات تقدمي

 ...املدفوعة ئبار ضوال املصاريف و والفوائد واملستخدمون، املرتون الزبائن، الرئيسية، العناصر من عنصر لكل واخلارجة

 أثر هلا ليس اليت العمليات تمج خالل من احملاس ية النتي ة تصحيح على تعتمد فهي امل اشرة غري الطريقة أّما
 متت اليت العمليات إستثناء إىل باإلضافة خارجي، حقيقي نقدي تدفق هلا ليس واليت ،)اإلهتالكات( اخلزينة على
 خارج هي اليت العمليات تستثىن ذلك إىل باإلضافة واملخزونات، واملورتون الزبائن ا  كالتغري اإلستحقاق أساس على
 تدفقات ا  واملتمثلة اسأخرى التدفقات باقي أما ت،ااإلستثمار  عن التنازل ع ز أو كفائض اإلستغالل تورة نشاط
 .السابقة الطريقة بنفس تت قى والتمويل اإلستثمار أنشطة

 

 

 

 
                                                           

 دةاشھ لنیل مةدمق لةارس ،المالية األسواق وتطور العولمة سياق في القرار اتخاذ عملية وترشيد الدولي المحاسبي النظام سم،ابلق بن ناسفی -1 

 .48  ص ، 2010 ، الجزائر معةاج ادیة،صاإلقت العلوم في كتوراهدال
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 اإلستغالل أنشطة من المتأتية الخزينة تدفقات .0.2
 :يلي كما تتحدت و

 املالية للسنة النتي ة صاا 
 واملؤونات اإلهتالكات  (+)
 ئباالضر  ا  التغري  (-)
 املخزونات تغري  (-)
 والديون املورتين تغري (-)
 .ئباالضر  من الصافية التنازل قيمة زياتة أو نقص (-)

 :التايل النحو على اإلستغالل أنشطة من املتأتية اخلزينة لتدفقات املكونة العناصر حساب يتم و

 ؛القيمة وخسائر واملؤونات اإلهتالكات خمصصات وتشمل واملؤونات، اإلهتالكات  
 فاأطر  من للتحصيل القابلة والرسوم ئباالضر  الدولة حساب ا  التغري ا  وتتمثل املؤجلة، ئباالضر  تغري 

 .أخرى
 خسائر حساب ا  التغري ناقص التنفيذ قيد واملنتوجات املخزونات حسابات تغري ا  ويتمثل املخزونات، تغري 

 ؛التنفيذ قيد واملنتوجات املخزونات عن القيمة
 حساب و ةقامللح وامجسابات الزبائن حساب ا  التغري ا  ويتمثل اسأخرى، الدائنة وامجسابات الزبائن تغري 

 ا  التغري ناقص هبم، امللحقة وامجسابات اإلجتماعية اهليئات وحساب امللحقة وامجسابات املستخدمني
 ؛الغري حسابات عن القيمة خسائر حساب

 ؛امللحقة وامجسابات املورتون حساب ا  التغري ا  ويتمثل اسأخرى، والديون املورتين تغري  
 تالفإستثمار   املت قية القيمة ناقص التنازل سعر ا  ويتمثل ئب،االضر  من الصافية التنازل قيمة زياتة أو نقص 

 من املتأتية اخلزينة تدفقات عل للحصول فيضاف ع ز كان إذا أّما يطرح فائض كان فإذا عنها، املتنازل
 ؛اإلستغالل أنشطة

 التمويل عمليات من املتأتية اخلزينة والتدفقات اإلستثمار عمليات من املتأتية اخلزينة التدفقات خيص فيما أّما 
 .اخلزينة تدفقات جدول إلعدات امل اشرة الطريقة بنفس فتحسب
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 قائمة تغير األموال الخاصة عناصر قياس  :رابعال المطلب
 ا  تاالتغري  مصاتر تتعدت ولكن النتي ة، وحساب نيةاامليز  بني الربط حلقة اخلاصة اسأموال تغري قائمة متثل

 ا  التغري بقائمة القائمة هذه وتعرف املختلفة تاالتغري  عن مستقلة قائمة ختصيص اسأمر يتطلب حبيث اسأموال رؤوس
 .اخلاصة اسأموال رؤوس

 الخاصة األموال تغير لقائمة التفصيلية سةاالدر  .0
 أو املؤسسة  أصول من عنصر سأي )احملاس ية( الدفتية القيمة تعديل ا  وتتمثل احملاس ية، الطرق تغري 

 صاا  حتديد عند التغيري هذا يدرج أن وين غي  ،1اسأصول من سأصل السنوي اإلهتالك تعديل أو خصومها،
 الفتة خالل تكتشف أن ميكن اهلامة، اسأخطاء تصحيح عليها؛ تؤثر اليت الفتة خالل اخلسارة أو الربح
 هذه وحتدث سابقة، رت ا فت عدة أو واحدة لفتة املالية  القوائم إعدات خالل وقعت أخطاء امجالية

 أو امجقائق تفسري لسوء نتي ة أو احملاس ية السياسة تط يق ا  أخطاء أو حسابية أخطاء نتي ة اسأخطاء
  ؛2امجالية الفتة خالل اخلسارة أو الربح صاا  حتديد عند التصحيح عاتة ويدرج والسهو، للغش نتي ة

 املدرجة؛ غري اخلسائر أو اسأرباح 
 ،خسارة؛ أو رحبا كانت سواء النتي ة حساب قائمة ا  تظهر اليت النتي ة وهي النتي ة  
 سأر  إمجايل على التوزيعات هذه تؤثر امجالتني كال وا  عينا، أو نقدا اسأرباح توزيعات تتم املدفوعة، امجصص 

 املال؛
 على  الزياتة هذه وتكون املسامهون أو املالك يقدمها إضافية تاإستثمار  عن ع ارة وهي املال، سأر  زياتة 

 عنها؛ بدال م اشرة املؤسسة تيون ل عض املالك سدات عينية، نقدية، صور عدة شكل
 املدفوا املال سأر  من التوزيع هذا ويتم املستثمر، املال سأر  توزيعات عن ع ارة وهي املال، سأر  ختفيض. 

 
 

 

 
 
 
 

 
 
 

                                                           
 

1
 . 710 ص ،  2012، مرجع سبق ذكره،  IAS/IFRS الدولية المحاسبة معایير عالوي، لخضر -

2
 .768، ص المرجع السابق نفسه  - 
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 خاتمة الفصل 
 

 مركزيا راتو  يلعب حيث للمحاس ة، اسأساسية الوظائف من احملاسيب اإلفصاح أنّ  نستنج الفصل هذا خالل من
 هبا قامت اليت احملاس ية اإلصالحات خضم وا  ت،ار القرا ملتخذي الشخصي امجكم على بالغ تأثري من له ملا ومهما  
 النظام تط يق بعد وذلك اإلصالح، هذا جهوت ترفعها اليت التحديات أهم بني من اإلفصاح سياسة تعترب ئر،ااجلز 

 بعرض املتعلقني ت ين ا  ذلك ويت سد الدويل، احملاسيب التوافق مسار حنو خطوة أكرب يعترب والذي املايل امجاسيب
 كل على املايل احملاسيب  الدوليني احملاس ني املعياريني IAS 07 و  IAS 01النظام فرض واليت املالية، القوائم

 .عرضها تط يقه جمال حتت تقع اليت املؤسسات

 الكامل الفهم يستحيل القياس وكيفية يقاس ما فهم وبدون احملاس ة، جوهرة هو احملاسيب القياسكما يعترب 
 ويشمل املؤسسة، بنشاط اخلاصة املالية لألحداث والنقدي الكمي القياس هو احملاسيب فالقياس للمحاس ة، والصحيح

 عناصر متثل واليت النهائية صورهتا ا  اسأحداث و العمليات تلك تلخيص مث والتحيل والت ويب التس يل القياس هذا
 عدة وهناك قياسه، تااملر  العنصر ط يعة حسب على بديل أي إختيار ويتوقف بدائل عدة وللقياس املالية، القوائم
 .نس يا متحيز جيعله قد مما القياس خمرجات على تؤثر وقيوت حمدتات

 يتطلب املايل، احملاسيب النظام وفق املالية القوائم عناصر قياس أنّ  أيضا نستنتج الفصل هذا خالل ومن
 واخلصوم لألصول االويل القياس أثناء التكلفة أسلوب إستخدام فن د لقياس، بدائل عدة استخدام

 و الالحق، القياس أثناء العاتلة القيمة أو التكلفة منوذج بني اإلختيار يتم حني ا  واسأع اء، تاتاواإلير 
 ذات اسأصول بعض املايل احملاسيب النظام عاجل بينما نشطة، سوق وجوت يتطلب فإنّه العاتلة القيمة أسلوب إلستخدام
 العاتة ا  واليت املخزونات أّما حالته، حسب على كل منفرتة امجسابات ومسك جا واإلتر  القياس ا  اخلاصة امجاالت
 وذلك جرتها عند ومرة اإلنتاج، أو ءاالشر  تكلفة بأسلوب إّما قياسها فيتم إتخاهلا عند مرة السنة، ا  مرتني تقيم

 تغري وقائمة اخلزينة تدفقات لقائمة املكونة العناصر قيم حتديد يتم بينما الت زئة، سعر أو املعيارية التكاليف أسلوب
 .عنصر ما مكونات اخلاصة اسأموال
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 تمهيد 
 املالية القوائم ا  احملاسيب واالفصاح القياس لعملييت النظرية اسأسس إىل السابقني الفصلني ا  تطرقنا ما بعدما

 .املايل احملاسيب النظام وفق

 مجمع على إختيارنا وقع وقد الواقع، أرض على النظرية سةاالدر  ا  تناولناه ما إسقاط الفصل هذا ا  سنحاول
 بورصة ا  مدرج أنّه إىل باإلضافة ئر،ااجلز  ا  اإلقتصاتية املؤسسات أكرب من بإعت اره  - فرع وهران -  صيدال
 اهلدف، إىل الوصول أجل ومن لل حث، الرئيسية اإلشكالية على اإلجابة بغية وهذا ،1999 سنة منذ ئرااجلز 

 :هي رئيسية م احث ثالث إىل الفصل هذا ا  سنتطرق

 سة؛االدر  حمل املؤسسة و عرض تقدمي  
 للمؤسسة؛ املالية القوائم عناصر قياس  
 للمؤسسة املالية القوائم ا  احملاسيب اإلفصاح. 
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  -فرع وهران  –عام لمجمع صيدال  عرض: المبحث األول 
 كذلك ويعترب فيها، ئدةاوالر  الصيدالنية الصناعة جمال ا  ئريةااجلز  املؤسسات وأكرب أهم من صيدال جمّمع يعد

 و العاملي اإلقتصاتي احمليط عرفها اليت تاوالتطور  التحوالت مع ك رية ترجة إىل تأقلمت اليت الوطنية املؤسسات من
 :يلي ما إىل امل حث هذا ا  سنتطرق هذا خالل من احمللي،

 صيدال؛ ّمعجمل عام تقدمي  
 لفرا وهران التنظيمي واهليكل تعريفال. 

 تقديم مجمع صيدال : المطلب األول 
 لمحة تاريخية عن المؤسسة : الفرع األول 
 طرف من   TORANDE  و La BAZ et MERZU   الفرنسية املخابر  تأميم مت 0290 سنة
 "PCA" ،" الجزائرية المركزية الصيدلة"  وأنشأت اإلنتاج وسائل تأميمات محلة إطار ا  آنذاك اجلزائرية امجكومة

.(La Pharmacie Centrale Algérienne) 
 مؤسسات مخس إىل  "PCA"  املركزية الصيدلة تقسيم مت حيث ،1982 سنة ا  هيكلتها إعاتة ومتت
 :  هي 1حكومية
 لألدوية المحلي التصنيع:  1 الفرع   

 .ال يطري و ال شري "ENPP" االستعمال ذات اسأتوية صنع املؤسسة إىل أوكل و

 األدوية وتوزيع استيراد:  2 الفرع   
 : هي مؤسسات ثالث إىل أوكل و

 اجلزائر لغرب اسأتوية وتوزيع استريات مؤسسة "ENOPHARM" ؛بوهران 
 اجلزائر لشرق اسأتوية وتوزيع استريات مؤسسة "ENCOPHARM" ؛بقسنطينة 
 اجلزائر لوسط اسأتوية وتوزيع استريات مؤسسة   "ENAPHARM" بالعاصمة. 

 الطبية والمستلزمات األجهزة استيراد:  3 الفرع 
 الوطنية املؤسسة ممتلكات متثلت لقد و "ENEMEDI". هي و أخرى حكومية مؤسسة إىل أوكل فقد
 حبيازة كان الذي باملدية امجيوية املضاتات ومركب العاصمة باجلزائر اإلنتاج وحدات ا  ENPP الصيدالين لفإنتاج
 SNIC  (Société nationale des industries chimiques)  الكيماوية للصناعات الوطنية الشركة

 ."صيدال" تسمية حتت الصيدالين لفإنتاج الوطنية  املؤسسة اسم تغري 1984 سنة وا   .آنذاك
 

                                                           
1
 الوثائق الداخلیة لمجمع صیدال  - 
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 لسياسة تط يقا وذلك 1989 فيفري ا  التسيري ا  باالستقاللية تتمتع عمومية مؤسسة صيدال أص حت و
 ملؤسسات املايل اإلصالح إطار وا  .أسهم ذات وطنية مؤسسة إىل حتويلها ذلك مبوجب ومت املؤسسات، استقاللية
 بإنشاء هلا مسحت أخرى جهة ومن صيدال وخسائر تيون مجيع الدولة حتملت 1993 سنة العمومي القطاا

 .هلا تابعة جديدة فروا أو مؤسسات

 بتشخيصها املؤسسة تقييم مبوج ه مت والذي 1997 سنة بداية ا  الصناعية اهليكلة إعاتة ملخطط استناتا و
 ."صيدال الصناعيالمجمع "  إىل 101/29 عقدال مبوجب 10/10/0220ا   املؤسسة حتولت، وخارجيا تاخليا

 جممع تخل اخلواص، للمسامهني رأمساله من % 20 فتح اإلتاري جمللسا قرر أن وبعد 1999 مارس ا  و
 خاللومن . اجملمع سأسهم تسعرية أول وكان تج 800 ب الواحد السهم قيمة وقدرت اجلزائر بورصة صيدال
 وا  املغاريب و الوطين املستوى على ملحوظ بتطور نشاطه واستمرار هامة نتائج حتقيق من صيدال متكن مسريته،
 .املتوسط اسأبيض امجوض

 مؤسسة 145  بني من أخرى مؤسسة 54 معصيدال مت اختيار اجملمع الصناعي  00/12/0119و ا  
 .استاتي ي شريك عن وال حث رأمساهلا فتح واستكمال خوصصتها أجل من هااختيار  مت كربى

 عام وا ، % 59  إىل  somedial  مال رأس ا  صيدال مؤسسة حصة ارتفعت 2009 عام ا  و
 20%  حبيازة قامت وكما ،% 44.41 إىل % 38.75 من TAPHCO رأمسال ا  حصتها انتقلت  0101

 .  IBERAL مؤسسة مال رأس من

 أنت يوتيكال،  :االمتصاص طريق عن ذكرها اآليت فروعه إتماج ا  صيدال جممع شرا 2014 جانفي وا 
  .1للم مع م اشرة تابعة الفروا هلذه التابعة املصانع كل تص ح العملية وهبذه وبيوتيك، فارمال

 مرحلة ففي ئر،ااجلز  ا  سائدا كان الذي االقتصاتي النظام حسب مبرحلتني صيدال جممع مر وعموما
 وجوتة لنوعية الكاملة العناية يول ومل الكمي باجلانب أساسا واهتم اإلحتكار بوضعية اجملمع متيز املخطط االقتصات
 السوق، إقتصات مرحلة ا  أّما فقط، الصنع تام منتوج إنتاج ا  مهمته متثلت حيث منت اته،

 تنمية على والعمل من اته وجوتة نوعية مستوى من للرفع جديدة رتي يات ا إست صيدال جممع ت ىن فقد
  ،2000 نسخة ISO  4110 اجلوتة شهاتة على 2005 فيفريي 05 ا  اجملمع حتصل حيثالسوقية   حصته
 Association Française d’audit et Qualité  واجلوتة جعةاللمر  الفرنسية املنظمة إياها منحته واليت

.AFAQ 
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 :التايل اجلدول خالل من باجملمع اخلاصة ال يانات تلخيص وميكن

 البطاقة التقنية لمجمع صيدال( : 12)الجدول رقم 
 

 مجمع صيدال  البيان 

 (العالمة التجارية ) الشعار 
 

 الدار البيضاء الجزائر العاصمة 00الطريق الوطني رقم  المقر اإلجتماعي

 .دج 000 000 500 2شركة مساهمة برأس مال   رأس المال

 .سهم 000 000 2من رأس المال  %  21العام سعر العرض  طبيعة الصفقة

 أسهم مالية نوع األوراق المالية

 مساهم 04 244 عدد المساهمين

 Chimie-pharmacie %80عقد عمومي مع  غالبية المساهمين

 .دج 800 ب وتصدر دج 250 إسمية بقيمة سهم 000 000 2 طرح  التعامالت 

 .0444مارس  03فيفري إلى  03من  مدة العرض

 . 0444جويلية  05 الدخول في البورصة

Source : http://www.cosob.org consulté le 02/05/2016 

 أهداف المجمع : الفرع الثاني 
 ا  احملروقات أسعار ارتفاا مع خاصة اسأخرية السنوات ا  ئرااجلز  عرفته الذي االقتصاتي التقدم إنعكس لقد

 الوطنية السياسة جتسيد ا  فعلي بشكل واملسامهة اجلنيسة اسأتوية إنتاج ا  ئداكر  مكانته تعزيز هبدف اجملمع تدعيم
  1:أساسيتني مهمتني لم معل ختوليه خالل من وذلك العمومية، السلطات ق ل من وضعت اليت للدواء

 ملنت اته، التنافسية القدرة حتسني وضمان املايل توازنه على امجفاظ ا  واالستدامة املايل استقالله ضمان 
 .ال شرية موارته وتطوير منوه أهداف حتقيق أجل من

 الرئيسي املساهم بصفتها الدولة، ق ل من به املنوطة اسأهداف حتقيق. 

                                                           
1
 -[http://www.Saidalgroup.dz] .(2016/05/12) 
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 مكانته وتعزيز منوه ضمان من متكنه اليت العمل خطوط اجملمع حدت اسأساسيتني، املهمتني هذه إطار ا  و
  1:مايلي خالل من وذلك ئداكر 

 اسأتوية؛ سوق وتطهري تسوية هبدف واملصداقية هةاالنز  خالل من اسأخالقية القواعد تعزيز  
 حمليا؛ تصنيعها خالل من اسأتوية إستت من امجد ا  املسامهة  
 العاملية؛ املخابر مشاريع ا  كااإلشت  خالل من كةرا الش وتطوير اخلارجية اسأسواق على اإلنفتاح 
 السوقية حصته من والرفع اجملمع ريةاإستمر  ضمان هبدف املستهلكني رضا مستوى على احملافظة. 

 الوحدات و الشركات التابعة لمجمع صيدال : المطلب الثاني 
 صيدال جممع ميتلك اسأتوية، سوق ا  ئداكر  مكانته وتعزيز منوه ضمان على والعمل التوسعية سياسته إطار ا 

 تاواملهار  التكنولوجيا نقل وهبدف الوطين، باالت  مستوى على توزيع ووحدات اسأتوية إنتاج متخصصة مصانع عدة
  .املتخصصة العاملية تاواملخترب  الشركات من عدت مع كةرا بالش اجملمع قام العاملية

 : 2و ميكن حصر هذه الفروا و الوحدات فيما يلي

 االنتاج مصانع: الفرع األول 
 إليها التطرق وميكن بيع، وحدة مليون 200 قدرها إمجالية بسعة لفإنتاج مصانع (12) تسع صيدال ميتلك
 :يلي كما بالتفصيل

 .ال ينيسيلينية وغري ال ينيسيلينية امجيوية املضاتات إنتاج ا  متخصص  :المدية مصنع .0
 من واسعة تشكيلة املصنع هذا وي نتج العاصمة، ئراباجلز  الصناعية املنطقة ا  يقع  :البيضاء الدار مصنع .2

 .)صاوأقر  مرهم حملول، ب،اشر ( اسأشكال خمتلف ا  اسأتوية
 التحاميل،)  اسأشكال خمتلف على اسأتوية لصناعة واحد :منفصلني قسمني يضم  :قسنطينة جسر مصنع .3

 و أكياس( املكثفة احملاليل إنتاج ا  متخصصة حديثة بتكنولوجيا مزوت واآلخر ،)صاوأقر  أم والت
 .اجلوتة ق ةامر  خمرب على املصنع هذا حيتوي. )زجاجات

 .صاوأقر  همامر  وحماليل، باشر  :إنتاج ورشات أربعة من يتكون  :شاالحر  مصنع .4
 كيس ص،اأقر (  اجلافة اسأشكال ب،االشر  إلنتاج ورشات ثالث من يتكون  :شرشال مصنع .3

 )مسحوق،ك سوالت
 .باالشر  إنتاج ا  خمتصتني ورشتني على يتوفر لل لد، الشرقية املنطقة ا  قسنطينة، ا  يقع  :قسنطينة مصنع .2
 السريع،( أنواا ثالثة من ال شرية اسأنسولني إنتاج ا  متخصص  :باألنسولين خاص قسنطينة مصنع .5

 .)تاقارور  شكل على ،25 املركب و القاعدي
                                                           
1
 -[http://www.Saidalgroup.dz] .(2016/05/12) 

2
 -[http://www.Saidalgroup.dz] .(2016/05/12) 
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 .الصل ة اسأشكال تصنيع ا  متخصص :عنابة مصنع .4
 .التحاميل إنتاج ا  متخصص :باتنة مصنع .4

 التوزيع كزا مر : الفرع الثاني 
 كزرا امل هذه فإن واملتخصصة، امجيوية الشابة، ال شرية واإلمكانات القوية اللوجستية الوسائل على بتوفرها

 .الوطين باالت  أحناء كافة عرب صيدال منت ات توزيع تضمن

 تسويق إىل يهدف كان .للم مع توزيع مركز أول كان ،1996 عام تأسس : وسط – التوزيع مركز .0
 .واحدة بيع نقطة من انطالقا اجملمع منت ات كافة وتوزيع

 املنطقة ا  صيدال منت ات تسويق املركز هذا يضمن ب اتنة، 1999 عام تأسس : شرق – توزيع مركز .2
 .الشرقية

 .الغربية املنطقة ا  للمنت ات أفضل توزيع ضمان أجل من 2000 عام تأسس :غرب – التوزيع مركز .3

 والمساهمات التابعة الشركات: الفرع الثالث 
 التابعة الشركات .0

  SOMEDIAL    سوميديال .0.0

 ( % 36.45) اسأورويب الصيدالين واجملمع ،(% 59) صيدال جممع بني كةرا ش جنات هو سوميديال
 : أقسام ثالثة سوميديال اإلنتاج وحدة وتتضمن ،(% 4.55)  فيناليبو

 اهلرمونية؛ املنت ات النتاج خمصص قسم  
 ؛)الفم طريق عن وحماليل باشر ( السوائل لصناعة قسم  
 صاوأقر  ك سوالت( الصل ة اجلرعات أشكال لصناعة قسم(. 

  IBERAL  لاإيبير  .2.0

 ،(% 40) صيدال جمموعة بني اخلاصو  العام القطاعني بني كةرا ش عن نابعة أسهم ذات شركة هي لاإيبير 
 املهام تكمن، (% 20) الغذائية املوات ا  املتخصصة ئرااجلز  فالش و ( % 40) املتحدة العربية تااإلمار (  جلفار
 الطب ا  لالستخدام املوجهة الصيدالنية املنت ات إلنتاج صناعي مشروا واستغالل إنشاء ا  لايبير إل الرئيسية
 :يلي ما حتقيق إىل لاإيبير  الصناعي املشروا ويهدف ،ال شري

 ؛)جافة وأشكال حقن(  اجلنيسة اسأتوية صناعة  
 ؛)الصل ة اسأشكال( اسأتوية تغليف  
 احملليني املنت ني طلب على بناءا اجلوتة ق ةامر  و التغليف خدمة توفري. 
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 المساهمات .2
 تتمثل و العاملية، املخابر أكرب مع مشتكة مشاريع شكل ا  كةرا ش عقوت عدة 1997 سنة مند اجملمع أبرم

 :مايلي ا  املشاريع تلك

 النشاط حيز صيدالنية شركات .0.2

 صيدال فارما وينثروب (WPS) : سانوفي  وشركة ( % 30) صيدال جمموعة بني 1999 عام تأسست 
 ،اجلزائر ا  ال شري لالستخدام املوجهة الصيدالنية املنت ات وتسويق وجتهيز تصنيع أجل من ( % 70)

 2000. ئرااجلز  تيسمرب ا  اإلنتاج ا  السمار، وات الصناعية باملنطقة الكائنة WPS االنتاج وحدة إنطلقت

 صيدال فايزر  Pfizer - Saidal Manvfacturing PSM Pfizer - Saidal  
Manvfacturing PSM : فايزر وشركة صيدال جممع بني 1998 عام  ا  تأسست مشتكة، شركة هي 

 ا  PSM وحدة تتواجد والكيميائية، الصيدالنية املنت ات وتسويق وتوضيب تصنيع أجل من ئرااجلز  فارم
 .2003  فيفري ا  اإلنتاج ا  إنطلقت السمار، لوات الصناعية املنطقة

 اإلنجاز قيد الصيدالنية المشاريع .2.2
 مانوفكتورينغ هولدينغ افريكا نورث – صيدال :(SNM) بني   2102 س تمرب ا  أبرمت كةرا لش جاتن هو

 الصندوق و (  % 44)  مانوفكتورينغ هولدينغ افريكا نورث الكويتية والشركة ،(  % 44) صيدال جممع 
 املضاتة اسأتوية وتسويق وتصنيع تنمية ا  متخصص مركز إنشاء أجل من ( % 02)  لالستثمار الوطين

 .للسرطان
 اكديما ،( % 45  ( صيدال جممع بني 1999 عام أبرمت كةرا ش مثرة هي : )لألدوية تاسيلي شركة( تافكو 

     (اسأرتن)  أم بي جي و ،(% 20) )  السعوتية العربية اململكة( سبيماكو ،(% 25) العربية الدول جامعة
 تقع حيث ،)تاوالقطر  والسوائل امجقن(  الصيدالنية املنت ات تاواستري  وتسويق تصنيع أجل من ،(% 10)

 .بالروي ة الصناعية املنطقة ا  تافكو اإلنتاج وحدة

 األخرى مساهمات .3
 :يلي فيما واملتمثلة أخرى شركات ا  مسامهات على أيضا صيدال جممع حيوز

 ؛ %  6.67   )مالية شركة(  كليرينغ الجيري 
 ؛  %  4.46  )الزجاج إنتاج مؤسسة(  نوفر 
 0.38  )الط ية واملستلزمات الدوائية للصناعات العربية الشركة(  اكديما  %. 
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 (CDO)  و الهيكل التنظيمي لفرع وهران تعريفال:  المطلب الثالث
 CDOمركز التوزيع بوهران ب التعريف: الفرع األول 

 :من أجل   0111مت خلق هذا املركز سنة 

 ؛حتسني القوة ال يعية للمؤسسة و اإلست ابة لطل ات الزبائن املتواجدين ا   الغرب 
 ؛تدعيم النظام املوضوعي و املتعلق باإلستاتي ية الت ارية للمؤسسة 
  ؛(هتتم باإلنتاج ) عهدها القاعدي جعل نشاط الفروا اإلنتاجية تركز على 
 ونذكر أن موقع هذه اخللية التوزيعية  ،توسيع امجصص السوقية عن طريق تغطية واسعة للسوق احمللية

 : مت مربع موزعة كالتايل 9111ومساحتها تقدر حبوايل   Alverمت كرائها على شركة   لصيدال

  ؛ني وحدة بيعمالي 9إىل  1مت مربع بقدرة إستيعاب من  0911مكان للتخزين مساحته 
 ؛مقر واحد خاص باإلتارة 
  عامل 22عدت العمال يقدر ب. 

 

 CDOالهيكل التنظيمي لمركز التوزيع بوهران : الفرع الثاني 
 : أنظر الشكل التايل 
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 CDOالهيكل التنظيمي لمركز التوزيع بوهران ( : 04)الشكل رقم 
 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 
 

 

 

 

    
 
 
 
 

 10 صيدلية المديرة التقنية

تقني / مساعدة المديرة التقنية 
 سامي الكيمياء

10 
 SMO 10مكلف ب ال

 10 مهندس االعالم اآللي 10 أمانة المديرة

 
 10 رئيس قسم المخزن

 10 مكلف بالتموين
 10 مخزونالرئيس 
 10 قبولالعون 
 10 مراقبةالعون 

 14 محضر الطلبيات
 10 سائق الرافعة

 43    إجمالي العمال
 10             المدير

    

 10   إطار المحاسبة التجارية
 14          مكلف بالمبيعات

 10               ممثل تجاري

          10               عون مراقبة      
 14          محضر الطلبيات    

       10             سائق الرافعة      
     12         سائق السيارة         
 12            عون نظافة         

 

 10رئيس مصلحة الوقاية    
 10منشط                    

 15أعوان الوقاية             
   12أعوان التدخل            

         

 10الية     الم رئيس
 10اطار محاسبي    
 10محاسب         
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 قياس عناصر القوائم المالية لمجمع صيدال: المبحث الثاني 
 

 شروط ةعد املايل احملاسيب النظام وضع ما، ملؤسسة املالية القوائم عناصر ضمن إقتصاتي حدث أي لتس يل
 .املالية القوائم عناصر قياس إىل امل حث هذا ا  سنتطرق هلذا للقياس، القابلية ضمنها من توفرها وجب

 نيةاالميز  عناصر قياس  :األّول المطلب
 إىل املطلب هذا ا  سنتطرق حيث عنصر، كل ط يعة إختالف حسب نيةاامليز  عناصر قياس طريقة ختتلف

 .-صيدال -ة للمؤسسة اسأمبالنس  نيةاامليز  عناصر قياس

 األصول عناصر قياس: الفرع األول 

 الجارية غير األصول .0
 دج  34 224 331.11ب  0102  نيةاميز  خالل من تهقيم قدرت:  فارق الشراء  .0.0
 المعنوية األصول .2.0

 إقتنها  اليت اسأجور أو املخزونات بتسيري أو احملاس ة مبسك اخلاصة مجاالرب  كل ا  املعنوية اسأصول تتمثل
 قدر و دج  317.86 313 197  بقيمة ءاالشر  بتكلفة أي التارخيية بتكلفتها امليزانية ا  تظهر حيث املؤسسة،
 إىل املعنوية اسأصول إهتالك نس ة ووصلت %5 ب يقدر سنوي مبعدل وهتتلك سنة، 20 ب هلا اإلنتاجي العمر
 .% 21 حوايل

 العينية األصول .3.0
 ضيااألر  .0.3.0

 خضعت حيث ،دج  353.87 653 253 3 بقيمة 0102  نيةاميز  خالل من ضيااسأر  قيمة قدرت
 عقاري خ ري طرق عن ذلك وكان املايل احملاسيب النظام تط يق بداية عند وذلك 2010 سنة تقييم إعاتة إىل ضيااسأر 

 .التقييم هذا بعد القيمة ا  اخنفاض أي ضيااسأر  تس ل ومل اجملمع، مع املتعاقد احملاسيب واخل ري

 المباني .2.3.0
منها أراضي مهيئة و  ،دج 3 520 050 400.24 بقيمة 0102  نيةاميز  خالل من امل اين قيمة قدرت

 يقدر سنوي إهتالك ومبعدل سنة، 20 ب للم اين اإلنتاجي العمر قدر حيثم اين صناعية و إتارية و م اين أخرى، 
 متثل فهي لفإهتالكات اإلمجالية القيمة أّما القيمة، ا  إخنفاض أي تس ل ومل تقييم إعاتة إىل ختضع ومل ،%5 ب

 .اإلمجالية القيمة من% 02 حوايل
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 األخرى العينية األصول .3.3.0
 الصناعية، املعدات تتمثل واليت السابقة العناصر حتتويها مل اليت اسأصول كل ا  اسأخرى العينية اسأصول تتمثل

 واملقدرة اسأخرى النقل وسائل و تاالسيار  باإلضافة اآليل، االعالم وأجهزة مكتب معدات اسأمن، معدات املخربية،
 تقدر ب صافية حماس ية بقيمة و دج  04 311 215 040.54 ب تقدر إمجالية بقيمة ءهااشر  بتكلفة

  خطي إهتالك ومبعدل سنوات،5 ب اسأصول هلذه اإلنتاجي العمر قدر حيث ،دج 0 044 433 200.24
 .اإلمجالية القيمة من % 90 بةاقر  متثل حيث معتربة لفإهتالك اإلمجالية النس ة إنّ  ،%20

 الممنوح امتيازها  العينية األصول .4.3.0
تقدر ب  صافية حماس ية بقيمة ودج  45 324 242.11ب  0102 نيةاميز  خالل من تهاقيم قدرت

 .اإلمجالية القيمة من % 0 بةاقر  متثل حيث معتربة لفإهتالك اإلمجالية النس ة إنّ دج،  42 220 340.22
 (الجاري انجازها العينية األصول) المدفوعة التسبيقات .3.3.0

فعليا  املدفوا التس يق بقيمة وتس ل اسأصول إجناز أو بإقتناء املكلفني للمورتين مدفوعة تس يقات متثل حيث
 .دج 2 322 424 243.15و هو بقيمة  

 المالية األصول .4.0
 : على 0102 سنة نيةاميز  خالل من املالية اسأصول حتتوي

 المساهمات األخرى والحسابات الدائنة الملحقة  .0.4.0
بقيمة              امجسابات الدائنة امللحقة املسامهات اسأخرى وتقدر  0102 سنة نيةاميز  خالل من

 .دج  2 203 424 344.52تقدر ب  صافية حماس ية بقيمة ودج   2 224 212 053.11
 أخرى مالية أصول .2.4.0

 مل الذي و دج 010 433 244.53  ب املقدر و املؤسسة قدمته قرض ا  اسأخرى املالية اسأصول لمثتت
 .بعد تسويته يتم

 صولعلى األ مؤجلةال ئباالضر  .3.4.0
  .دج  433 344 324.20  بقيمة صولعلى اسأ ؤجلةامل ضري ةال تشكل 0102 لسنة نيةاامليز  خالل من نالحظ

 الجارية غير األصول .2
 المخزونات  .0.2

 الفتة  بداية ا  هلا اإلمجالية القيمة وتقدر الفتة، هناية ا  اسأصول جمموا من % 29 نس ته ما املخزونات متثل
 . دج 2 305 053 543.53 
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 الثانية والعملية جوان شهر اسأول السداسي هناية ا  مرة السنة ا  مرتني املخزون جرت بعملية املؤسسة تقوم
 ،دج 0 440 444 433.04 مب لغ باملخزونات اخلاصة القيمة خسائر قدرت فيما املالية، السنة  هناية ا  تكون
 من وذلك املخزونات أو اسأولية املوات عنصر كل حالة حسب على املؤسسة ا  خمتصني طرف من تقديرها مت واليت
 املؤسسة املرجحة الوسطية التكلفة طريقة املؤسسة وتستخدم للتحصيل، القابلة والقيمة التكلفة قيمة بني املقارنة خالل
  .  املخزونات جا إخر  عند CUMP املرجحة الوسطية التكلفة طريقة

 الحقوق و ما يماثلها  .2.2
 الزبائن .0.2.2

 طريق عن وذلك للم مع التابعة الت ارية الوحدات إىل باجلملة منت اهتا بيع على أساسا املؤسسة تعمل
 تت اوز أن جيب ال إستحقاقها ومدة امل يعات من % 100 املصدرة الكم يالة قيمة متثل حيث كم ياالت، إصدار
 املصدرة، الكم يالة مبتابعة الوحدة وتقوم ئري،اجز  تينار مليون 13 تت اوز ال الكم يالة وقيمة )أشهر4 ( يوم 120
 0102 لسنة الزبائن قيمة وتقدر بيوتيك، لفرا ماليا الوحدة لت عية جعار  وهذا الفرا طرف من حتصيلها يتم حني ا 
 0 433 412 434.45بقيمة  الزبائن حساب ا  خسائر املؤسسةس لت  ودج  4 544 444 214.51ب
 .دج

 المدينون األخرون  .2.2.2
 دج 0 141 235 425.14 ب يقدر اآلخرون املدينون رصيد أنّ  نيةاامليز  خالل من نالحظ

 الضرائب .3.2.2
 .دج 321 323 014.01 ب ئباالضر  قيمة تقدر

 األصول المالية األخرى  .4.2.2
 .دج 04 514 333.33قيمة اسأصول املالية اسأخرى  أن نيةاامليز  خالل من نالحظ

 يماثلهاالموجودات و ما  .3.2

 توظيفات و أصول مالية  .0.3.2
 .دج 3 104 334 444.04قيمتها ب   أن نيةاامليز  خالل من نالحظ

  خزينة األصول  .2.3.2
 من املالية املؤسسة تعامالت خالل من وذلك يعاتهلا ما أو النقدية السيولة ا  اسأصول خزينة تتمثل
 .دج 3 234 223 244.53ب  تقدر واليت وتسديدات حتصيالت
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 خصومال عناصر قياس:  لثانيالفرع ا
 األموال الخاصة .0

 رأس المال الصادر  .0.0
 .دج  2 311 111 111.11يقدر رأس املال الصاتر  0102 سنة نيةاميز  خالل من

 العالوات و اإلحتياطات  .2.0
  .دج 00 224 303 443.54تقدر العالوات و اإلحتياطات ب  0102 سنة نيةاميز  خالل من

 فوارق إعادة التقييم .3.0
 .دج  200 451 234.50تقدر فوارق إعاتة التقيييم ب  0102 سنة نيةاميز  خالل من

  نتيجة الدورة .4.0
و ذلك  0102 بسنة مقارنة سوءاسأ وتعددج  0 343 442  243.42مبقدار ربح نتي ة املؤسسة حققت

 ( .2104)مليار دج  4.03إىل ( 2103)مليار دج   01.50 راجع إلخنفاض رقم اسأعمال من
 :التايل اجلدول ا  موضحة هي كما 0102 و 0102 سنة الوحدة طرف من احملققة النتائج مالحظة ميكن و

 2104-2103 ل  المحققة النتيجة ( : 15)  رقم الجدول

 البيان 2013 2014

 نتيجة الدورة    871,53 034 471 2        685,96 942 385 1    

 نسبة التغير  - 43,91%-

 

 المالية القوائم على باإلعتماد ةالطالب إعداد من  : المصدر
 الترحيل من جديد .3.0

 كانت اليت العناصر مقدار ا ( دج  212 432 425.50)  وهو نيةاز يامل ا  العنصر هذا قيمة تتمثل
 احملاسيب  النظام تط يق بعد كأصول هبا معتف غري أص ح اليت و ،PCN القدمية احملاس ية املمارسة ضمن مس لة
 .بتسويتها بعد راقر  أي يتخذ مل حيث 2010 سنة املايل
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 الخصوم الغير الجارية .2

 ون الماليةيالقروض و الد .0.2
و تتمثل  دج  2 244 040 322.42ب  املالية والديون القروض تقدر 0102 سنة نيةاميز  خالل من

 :يلي فيما
 ؛ال نوك طرف من املقدمة املالية القروض 
 الغري طرف من املق وضة والكفاالت الوتائع.  

 الضرائب المؤجلة على الخصوم .2.2
            بقيمة خصوم مؤجلة ضري ة تشكل 0102 لسنةاملؤسسة اسأم  نيةاز يم خالل من نالحظ

 احملاسيب  مالنظا إىل احملاسيب املخطط من اإلنتقال عملية عن الضري ة هذه نت ت وقددج،  225 423 113.43
 .بعد تسويتها يتم ومل ،2010 سنة املايل

 أخرى غير جاريةديون  .3.2
 .دج  3 432 513 524.33ب  خرى الغري اجلاريةاسأ الديون تقدر 0102 سنة نيةاميز  خالل من

 المؤونات و اإليرادات المدفوعة مسبقا    .4.2
 هذه ومتت احملدت، اخلدمات نظام حسب وذلك ال شرية املوارت مديرية طرف من املؤونة هذه معاجلة متت

  :التالية تااملتغري  على باإلعتمات املعاجلة
 فيةاديمغر  تامتغير  .0.4.2

 0102 سنة قدرت واليت لفإحصاء الوطين الديوان عن الصاترة النس ة على اإلعتمات مت  :الوفيات نسبة 
 .‰ 2.22حبوايل 

 ق ل  املؤسسة من العمال خروج سأنّ  انظر  ،1 هو املؤسسة ا  العامل بقاء إحتمال :العمال نادور  نسبة 
 املسؤولني؛ تاتقدير  حسب وهذا جدا ناتر التقاعد سن

 سنة 60 ب حمدت وهو :  التقاعد سن.  

 مالية تامتغير  .2.4.2
 4 بنس ة املؤسسة طرف من حتديدها مت حيث واملنح العالوات ا  العنصر هذا يتمثل :األجور تطور نسبة% 

 سنويا؛
 ء؛ااخلرب  من بتوصية وهذا %5 وهي ئرااجلز  ا  السائد التضخم نس ة إعتمات مت :التحيين معدل  
 اسأخرية هذه متنح للمؤسسة الداخلي القانون حسب  :خدمة سنة كل مقابل للموظف الممنوحة المنافع 

 ا  راشه 15 إىل ختفيضها متو  ،اشهر  20 حدوت ا  خدمة سنة لكل واحد شهر أجرة من½  تعاتل مكافئة
 .دج  0 345 431 441.01 ب املقدرة التقاعد ملنح املكونة املؤونة قدرت بالتايل و  .0101ة سن
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 الخصوم الجارية .3
 بهم المرتبطة والحسابات الموردون .0.3

 اليت الفواتري إىل باإلضافة ت،ااإلستثمار  ومورتو واخلدمات املخزونات مورتي خمتلف من امجساب هذا يتكون
 .دج 0 341 254 514.14 ب مقدر إمجايل مب لغ املورتين طرف من املدفوعة والتس يقات تسدت مل

 ئباالضر  .2.3
 عنصرين من تكونتو  دج  444 144 240.43تقدر الضرائب ب  0102 سنة نيةاميز  خالل من
 :مها أساسني
 ؛التسديد الواج ة املضافة القيمة على الرسم  
 اسأعمال رقم على الرسم. 

 الديون األخرى  .3.3
 :هذه الديون مايلي و تشمل  ،دج 2 432 014 314.04تقدر ب  0102 سنة نيةاميز  خالل من

 التس يقات املق وضة من طرف الزبائن؛ 
 ؛املستخدمون و امجسابات املرت طة هبم 
 اهليئات اإلجتماعية و امجسابات امللحقة؛ 
 الضرائب على الدخل اإلمجايل. 

 (خزينة سلبية) خزينة الخصوم  .4.3
 .دج 444 144 240.43تقدر ب  0102 سنة نيةاميز  خالل من

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   النتائجحسابات  عناصر قياس  :ثانيال المطلب

 تاتااإلير  قياس املطلب هذا ا  سنتناولاملؤسسة اسأم  طرف من املقدمة النتي ة حساب قائمة من إنطالقا
 .الدورة خالل املتحملة اسأع اء و احملققة

 المبيعات .0
 0102 سنة ا  تقدر اليت و CUMP املرجحة الوسطية التكلفة أساس على امل يعات جا بإخر  املؤسسة تقوم

 .دج 4 034 054 234.32ب 

 (تغيرات مخزونات المنتجات المصنعة و المنتجات قيد الصنع) اإلنتاج المخزن  .2
تقدر  إمجالية بقيمة إنتاجه بتكلفة 0102 سنة ا  قدر والذي املنت ات خمزون تاتغري  ا  العنصر هذا يتمثل

 .دج 34 003 432.13ب 
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 المشتريات المستهلكة .3

 املاء، إىل باإلضافة الضعيفة، القيمة ذات والعناصر واللوازم اسأولية املوات من كل ا  املستهلكة املشتيات تتمثل
                           بقيمة عمليةالب امللحقة والتكاليف ءاالشر  مثن تتضمن إمجالية بتكلفة واملقدر والغاز، الكهرباء

 دج  2 533 420 331.32

 الخدمات الخارجية و اإلستهالكات األخرى .4
 بتكلفتها واملس لة للمؤسسة املقدمة اسأخرى اخلارجية اخلدمات و املصارف خمتلف على العنصر هذا حيتوي

 .دج 552 424 344.11  ب املقدرة اإلمجالية

 أعباء المستخدمين  .3
 واملنح والتعويضات اسأجور ا  واملتمثلة باملستخدمني عالقة هلا اليت اسأع اء كل العنصر هذا ا  يس ل

 دج  3 142 425 441.22 ب 0102 سنة قدرت واليت للعمال املمنوحة

 الضرائب و الرسوم .2
 النشاط على ئباالضر  ختص واليت املؤسسة على املستحقة والرسوم ئباالضر  كل العنصر هذا ا  يس ل
 . دج 044 304 500.22ب  0102 سنة ا  واملقدرة اسأخرى، ئبار ضوال اجلمارك حقوق وكذا والتس يل

 إيرادات اإلستغالل األخرى .5
 بدورة متعلقة هي واليت اسأخرى تاتااإلير  ا  املتضمنة غري اإليرتات كل العنصر هذا إطار ا  يدخل
   .دج 24 333 443.50 إمجالية بقيمة ائجالنت باتحسا ا  ويظهر اإلستغالل

 أعباء اإلستغالل األخرى .4
 بصفة تدخل مل اليت اسأع اء ا  العنصر هذا يتمثل 0102 لسنة لمؤسسة اسأمل جعةااملر  ناميز  خالل من
 ويظهر الدورة، خالل وقعت اليت نائيةثاإلست اسأع اء إىل باإلضافة ماتاالغر  ا  واملتمثلة اإلستغالل عملية ا  م اشرة
 .دج 041 122 324.24 ب قدرت إمجالية بقيمة ائجالنت باتحسا ا  العنصر هذا

 اإلهتالكات و المؤونات و نقص القيمة  .4
 إهتالكات جمموا ميثل حيثدج   453 402 355.33 بقيمة ائجالنتات حساب ا  العنصر هذا يظهر

 .الدورة خالل املخزونات قيمة ا  امجاصل اإلخنفاض كذلك العنصر هذا ويضم والعينية، املعنوية الثابتة اسأصول
 استرجاع خسائر القيمة و المؤونات .01

 بصفة املؤونات هذه حتقق عدم ولكن مس قا املشكلة واملؤونات القيمة خسائر إستجاا العنصر هذا يظهر
 .دج 244 220 403.34 بقيمة ائجالنت باتحسا ا  تظهر كما واملقدرة منها جزء إستجاا مت كلية
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 اإليرادات المالية .00
ائج بقيمة النت اتحساب ا  واملس لة الصرف سعر عن الناجتة عن املوج ة الفوارق ا  املالية تاتااإلير  تتمثل
  .دج 014 444 442.13

 الماليةاألعباء  .02
  .دج 013 422 441.03ة ب واملقدر  الصرف سعر وخسائر الفوائد ا  املالية اسأع اء تتمثل

 ا عن النتائج العادية الضرائب الواجب دفعه .03
العاتية ب             الضرائب الواجب تفعها عن النتائج  ، تقدرمن خالل جدول حسابات النتائج

 .دج 313 314 044.11

 الضرائب المؤجلة عن النتائج العادية .04
 44 232 344.41من خالل جدول حسابات النتائج، تقدر الضرائب املؤجلة عن النتائج العاتية ب 

 .دج

 مجموع منتجات األنشطة العادية .03
 .دج 4 242 442 442.50من خالل جدول حسابات النتائج، تقدر قيمة هذا اجملموا ب 

 مجموع أعباء األنشطة العادية .02
 .دج 4 221 431 301.53من خالل جدول حسابات النتائج، تقدر قيمة هذا اجملموا ب 

 

 

 

 

 

 

 

 



 -فرع وھران   –دراسة حالة مجمع صيدال :                                                            الفصل الثالث 
 

128 
 

 

 الخاصةقائمة تدفقات الخزينة و قائمة تغير األموال  عناصر قياس  :ثالثال المطلب

تعترب هاته القائمتني من القوائم املالية اليت جاء هبا النظام احملاسيب املايل لغرض إعطاء صورة واضحة لتدفقات 
و تغريات اسأموال اخلاصة فيها، و ا  هذا املطلب سنسلط الضوء على هذين القائمتني للمؤسسة اسأم  اخلزينة

 .دالصي

  قياس عناصر قائمة تدفقات الخزينة: الفرع األول 

 تدفقات أموال الخزينة المتأتية من األنشطة العملياتية .0

 التحصيالت المقبوضة من عند الزبائن  .0.0
 .دج 4 224 543 243.53تقدر ب  0102من خالل جدول تدفقات اخلزينة لسنة 

 المبالغ المدفوعة للموردين و المستخدمين .2.0
 .دج 5 423 344 153.44 تقدر ب 0102تدفقات اخلزينة لسنة  من خالل جدول

 الفوائد و المصاريف المالية األخرى المدفوعة .3.0
 .دج 20 335 231.33 تقدر ب 0102من خالل جدول تدفقات اخلزينة لسنة 

 الضرائب عن النتائج المدفوعة .4.0
 .دج 214 344 552.21  تقدر ب 0102من خالل جدول تدفقات اخلزينة لسنة 

 تدفقات أموال الخزينة المتأتية من األنشطة اإلستثمارية .2
 المسحوبات عن إقتناء تثبيتات عينية أو معنوية .0.2

 .دج 243 424 032.24 تقدر ب 0102من خالل جدول تدفقات اخلزينة لسنة 

 التحصيالت عن عمليات التنازل عن تثبيتات عينية أو معنوية .2.2
 .دج 2 334 414.33 تقدر ب 0102من خالل جدول تدفقات اخلزينة لسنة 

 المسحوبات عن إقتناء تثبيتات مالية .3.2
 .دج 3 111 111 111.11 تقدر ب 0102من خالل جدول تدفقات اخلزينة لسنة 

 مالية التحصيالت عن عمليات التنازل عن تثبيتات .4.2
 .دج 2 111 111 111.11 تقدر ب 0102من خالل جدول تدفقات اخلزينة لسنة 

 تحصيلها عن التوظيفات الماليةالفوائد التي تم  .3.2
 .دج 31 111 111.11 تقدر ب 0102من خالل جدول تدفقات اخلزينة لسنة 
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 الحصص و األقساط المقبوضة من النتائج  المستلمة .2.2

 .دج 42 443 344.45 تقدر ب 0102من خالل جدول تدفقات اخلزينة لسنة 
 تدفقات أموال الخزينة المتأتية من األنشطة التمويلية .3

 الحصص و غيرها من التوزيعات التي تم القيام بها .0.3
 .دج 334 424 203.35 تقدر ب 0102من خالل جدول تدفقات اخلزينة لسنة 

 التحصيالت المتأتية من القروض  .2.3
 .دج 021 342 111.11 تقدر ب 0102من خالل جدول تدفقات اخلزينة لسنة 

 تسديدات القروض أو الديون األخرى المماثلة .3.3
 .دج 042 152 410.45 تقدر ب 0102جدول تدفقات اخلزينة لسنة من خالل 

 تأثيرات تغيرات سعر الصرف على السيوالت و شبه السيوالت .4.3
 .دج 0 150 253.44  تقدر ب 0102من خالل جدول تدفقات اخلزينة لسنة 

 تغير الخزينة .4
 أموال الخزينة و معادالتها عند افتتاح السنة المالية .0.4

 دج 4 532 324 212.40 تقدر ب 0102اخلزينة لسنة من خالل جدول تدفقات 
 أموال الخزينة و معادالتها عند اقفال السنة المالية .2.4

 .دج 4 252 543 151.23 تقدر ب 0102من خالل جدول تدفقات اخلزينة لسنة 

 غير األموال الخاصةقياس عناصر قائمة ت:  الفرع الثاني
 عن الناجم التغري عن فتفصح وامليزانية، النتائج مجسابات ربطها من اخلاصة اسأموال تغريات قائمة أمهية تن ع
 تقوم كما احملت زة، اسأرباح ا  تغري من عنه ين م وما املالية الدورة خسائر أو أرباح صورة ا  متمثال النتائج حسابات
 .ةالدور  آخر ا  اخلاصة اسأموال إىل وصوال املالية الدورة أول من اخلاصة اسأموال بنوت على تؤثر اليت التيارات برصد

 التثبيتات تقييم إعادة .0
 إعاتة عن اخلسائر أو املكاسب هي اخلاصة اسأموال أرصدة على تؤثر اليت املعامالت إلظهار الثانية اخلطوة

تقدر  0102لسنة  اخلاصة اسأموال تغريات قائمةو حسب  املايل، احملاسيب النظام إليها أشار اليت التث يتات تقييم
 .دج 202 425 403.44قيمتها ب 
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 المدفوعة الحصص .2
 .دج 411 111 111.11تقدر قيمة امجصص املدفوعة ب  0102لسنة  اخلاصة اسأموال تغريات قائمةحسب 

 (tantiéme) للمسيرين المدفوعة العالوات .3
ب      للمسريين املدفوعة العالوات تقدر قيمة 0102لسنة  اخلاصة اسأموال تغريات قائمةحسب 

 .دج 3 021 111.11
 للعمال المدفوعة العالوة .4

تقدر قيمة العالوة املدفوعة للعمال ب           0102لسنة  اخلاصة اسأموال تغريات قائمةحسب 
 .دج 205 434 414.21

 المالية السنة نتيجة صافي .3

 .دج 0 343 442 243.42تها ب تقدر قيمو هي النتي ة الصافية مجسابات النتائج و اليت 
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 اإلفصاح في القوائم المالية للمؤسسة األم صيدال : المبحث الثالث 
 طاءعبإ تسمح حيث الدورة، خالل املؤسسة هبا قامت اليت احملاس ية العمليات ملخص املالية القوائم تعترب

 بالشفافية تتميز ئماالقو  هذه كانت إذا خاصة اخلزينة تدفقات املالية، الوضعية املؤسسة، سأتاء املعرب الصورة
  بسنة مقارنة 0102 املالية للسنة صيدال جملمع للمؤسسة اسأم  املالية القوائم سنعرض يلي وفيما واملصداقية،
0102. 

 نيةاالميز قائمة  عرض  :األول المطلب
 جاء اليت اإلفصاح متطل ات مع مبقارنتها القيام مع املؤسسة اسأم نيةاميز  عرض سنحاول املطلب هذا خالل من

 :يلي كما 0102 لسنة الوحدة نيةاميز  وتظهر املايل، احملاسيب النظام هبا

 2104 سنة للمؤسسة األم نيةاالميز  قائمة ( :14) رقم الجدول
 .دج :الوحدة                                                                                   األصول

 األصول  مالحظة 2104إجمالي  2104مؤونة  -إهنالك  2104صافي  2103صافي 

    

 األصول الغير الجارية  

58 268 550,00 58 268 550,00 
 

 فارق الشراء   550,00 268 58

 التثبيتات المعنوية   317,86 313 197 719,03 529 188 598,83 783 8 122,98 848 9

    
 التثبيتات العينية  

3 264 660 153,87 3 253 653 353,87 
 

 اسأراضي        353,87 653 253 3

 امل اين        411,28 171 761 5 569,62 924 860 4 841,66 246 900 115,29 073 998

 التث يتات العينية اسأخرى        141,74 207 300 14 530,46 253 100 13 611,28 953 199 1 143,36 153 526 1

 التث يتات املمنوح امتيازها        246,00 528 87 904,74 266 1 341,26 261 86 779,38 346 10

296 328 392,12 2 326 928 245,07 
 

 األصول الجاري إنجازها   245,07 928 326 2

    
 األصول المالية  

    
 السندات املوضوعة موضع املعاتلة     

2 614 719 729,79 2 615 469 588,72 53 136 586,28 2 668 606 175,00   
املسامهات اسأخرى و امجسابات    

 الدائنة امللحقة هبا

    
 السندات اسأخرى املث تة     

105 836 075,44 101 855 294,75 
 

101 855 294,75   
القروض و اسأصول املالية اسأخرى    

 الغري اجلارية

350 927 220,61 
455 594 529,21 

 

455 594 529,21 
  

 الضرائب املؤجلة غلى اسأصول   

 مجموع األصول الغير الجارية      126 211 29 111 204 18 014 007 11 282,84 161 235 9
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Source : Rapport du conseil d’Administration 2014 
    

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

954,65 310,13 264,78 

    
 األصول الجارية  

4 988 435 615,54 5 025 228 830,55 1 491 944 955,18 6 517 173 785,73   
المنتجات قيد المخزونات و 

 التنفيذ

    
  

الحسابات الدائنة و 
 اإلستخدامات المماثلة

 الزبائن        608,70 944 748 4 834,87 802 435 1 773,83 141 313 3 229,08 300 633 3

1 843 873 097,65 1 090 237 427,04 
 

 املدينون اسأخرون       427,04 237 090 1

 الضرائب و ما شاهبها       109,10 325 560 828,24 347 345 280,86 977 214 080,16 172 75

12 500 000,00 18 708 333,33 
 

 اسأصول املالية اسأخرى       333,33 708 18

    
 الموجودات و ما شابهها  

2 018 559 989,19 3 018 559 989,19 
 

3 018 559 989,19   
اسأموال املوظفة و اسأصول املالية     

 اجلارية اسأخرى

5 306 223 998,59 5 175 949 676,68 83 275 568,07 5 259 225 244,75   
 اخلزينة     

17 878 065 010,21 17 856 803 311,48 3 356 371 186,36 21 213 174 497,84 
 

 الجارية مجموع األصول

27 113 226 293,05 28 863 818 266,13 21 560 482 496,49 50 424 300 762,62 

 

 المجموع العام لألصول
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 دج: الخصوم                                                                         الوحدة    
 

 الخصوم مالحظة 2013 2014
 رؤوس األموال الخاصة       

 رأس المال الصادر          000,00 000 500 2          000,00 000 500 2       
 رأس المال غير المطلوب          

 (االحتياطات المدمجة)العالوات واالحتياطات           985,78 513 269 11        957,58 530 416 9       
 فارق إعادة التقييم          238,71 470 211             054,65 898 427          

 فارق المعادلة          
 النتيجة الصافية          685,96 942 385 1          871,53 034 471 2       

 ترحيل من جديد          867,71 936 602             933,98 943 605          

     0المجموع       778,16 863 969 15        817,74 407 421 15     
  

 
 الخصوم الغير الجارية   

 القروض و الديون المالية          562,96 181 684 2          620,16 304 135 2       
 الضرائب المؤجلة على الخصوم         005,95 823 267             287,15 388 252          
 الديون األخرى الغير الجارية          764,33 705 456 3          268,24 645 493          

       1 315 249 288,87          1 347 430 880,10      
المؤونات و المنتوجات المدرجة في الحسابات     

 سلفا

 مجموع الخصوم الغير الجارية        213,34 141 756 7          464,42 587 196 4       
  

 
 الخصوم  الجارية   

 الموردون و الحسابات الملحقة         704,08 279 390 1          857,07 374 841          
 الضرائب         380,51 336 347             190,97 660 536          

 الديون األخرى الغير الجارية          508,19 108 956 2          096,76 678 694 5       
 خزينة الخصوم           681,85 088 444             866,09 517 422          

 مجموع الخصوم  الجارية        274,63 813 137 5          010,89 231 495 7       

 المجموع العام للخصوم       266,13 818 863 28        293,05 226 113 27     
 

 
Source : Rapport du conseil d’Administration 2014 
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 مت عرضها أنّ  حيث املايل، احملاسيب النظام متطل ات مع الشكل حيث من تتوافق املؤسسة نيةاميز  أنّ  نالحظ
 عموتا كذلك تضمنت وقد واخلصوم اسأصول بني الفصل مع 0102 و 0102 تورتني يضم جدول شكل ا 

 حيث حمتوياهتا، ضمن عرضها الواجب العناصر من اسأتىن امجد على حتتوي وهي واملؤونات، باإلهتالكات خاصا
 الزبائن املخزونات، صول،على اسأ املؤجلة ئباالضر  املالية، اسأصول العينية، اسأصول املعنوية، اسأصول تشمل

 ليرحت الدورة، خالل احملققة النتي ة تشمل اليت اخلاصة اسأموال على اخلصوم جانب وحيتوي يعاتهلا، وما والنقديات
 املماثلة واخلصوم املؤونات ،ئباالضر  صوم،على اخل املؤجلة ئباالضر  القروض، الوحدات، بني االرت اط جديد، من

 .العناصر من وغريها

 وفيما سيولة، اسأكثر إىل سيولة اسأقل من سيولتها ترجة حسب مرت ة نيةاامليز  ا  اسأصول أنّ  نالحظ كما
 واليت والقروض اخلاصة اسأموال نأ نالحظ حيث االستحقاق مل دأ وفقا كان عناصر ترتيب فان اخلصوم جانب خيص
 .نيةاامليز  أسفل ا  اسأخرى اجلارية والقروض املورتون بينما نيةاامليز  اعلى ا  طويلة استحقاقها مدة تعترب

 عناصرها، بني التفرقة ا  السنوية م دأ استعمال مت نيةاامليز  عناصر ترتيب ا  السيولة م دأ استعمال إىل باإلضافة
 غري خصوم خاصة، أموال إىل تقسم اخلصوم جانب وا  اجلارية واسأصول اجلارية غري اسأصول نيةاامليز  تضم حيث
دج     293,05 226 113 27  امجالية بقيمة الوطنية بالعملة العناصر هذه عرض مت كما جارية، وخصوم جارية
 دج   266,13 818 863 28  و 0102 سنة

 قائمة حسابات النتائج و قائمة تدفقات الخزينة  عرض  :ثانيال المطلب

 مهما اعداتمها يعترب والذي اخلزينة، وتدفقات ائجالنت اتحساب قائمين عرض اىل املطلب هذا ا  سنتطرق
 .اسأخرى فااسأطر  وأ املؤسسة التارة بالنس ة سواء ملستخدمها بالنس ة

 ائجالنت اتحساب قائمة عرض: الفرع األول 
 النتي ة حساب قائمة بإعدات تقم مل معاجمل أنّ  نالحظ صيدالجممع  طرف من املقدم تقريرال خالل من
 :يلي كما تظهر واليت الط يعة حسب القائمة هذه بإعدات إكتفت حيث الوظيفة، حسب

 
 2104 سنة للمؤسسة األم حسابات النتائج  قائمة ( :14) رقم الجدول
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 البيان مالحظة 2013 2014
 المبيعات و النواتج الملحقة           441,53 970 714 10       239,56 174 154 9

 الخدمات المقدمة         
 تغيرات المخزونات و المنتجات المصنعة والمنتجات قيد التصنيع           055,79 642 711            856,03 113 39

 اإلنتاج المثبت        

 إعانات اإلستغالل        
 ( 0)إنتاج السنة المالية             497,32 612 426 11       095,59 288 193 9

 المشتريات المستهلكة           709,94 986 128 3      - 350,32 421 733 2     -
 الخدمات الخارجية و اإلستهالكات األخرى           465,07 401 694         - 348,00 869 772        -
 (2)إستهالك السنة المالية              175,01 388 823 3      - 698,32 290 506 3     -

 (3(    )2-0) القيمة المضافة لإلستغالل              322,31 224 603 7         397,27 997 686 5
 أعباء المستخدمين          906,25 021 693 3      - 880,62 427 086 3     -
 الضرائب و الرسوم           031,10 044 196         - 711,66 514 194        -

 ( 4) إجمالي فائض لإلستغالل             384,96 158 714 3         804,99 054 406 2
 النواتج العملياتية األخرى           369,42 507 60              495,71 533 64

 األعباء العملياتية األخرى            049,75 707 100         - 364,28 066 180        -
 مخصصات لإلهتالك و المؤونات وخسارة القيمة           917,12 127 236 1      - 557,53 412 973        -

 اإلسترجاع عن خسائر القيمة و المؤونات           212,44 799 497            413,38 621 284

 ( 3) النتيجة العملياتية             999,95 629 935 2         792,27 730 601 1
 النواتج المالية            604,80 117 72              992,03 449 104

 األعباء المالية            289,02 349 98           - 490,15 962 105        -

 ( 2) النتيجة المالية             684,22 231 26           - 498,12 512 1            -
 (5(   )2+3) النتيجة العادية قبل الضرائب             315,73 398 909 2         294,15 218 600 1

 الضرائب الواجب دفعها عن النتائج العادية          484,38 373 490         - 198,00 508 303        -
 عن النتائج العادية( تغيرات)الضرائب المؤجلة           040,18 920 51              589,80 232 89          -

 مجموع منتجات األنشطة العادية          683,98 036 057 12       996,71 892 646 9
 مجموع أعباء األنشطة العادية          812,45 001 586 9      - 310,75 950 260 8     -

 (4)النتيجة الصافية لألنشطة العادية              871,53 034 471 2         685,96 942 385 1

  
 يجب تبيانها (  نواتج)العناصرالغير العادية        

  
 يجب تبيانها (  أعباء)العناصرالغير العادية        

 
 (4)النتيجة الغيرالعادية            

 (01)صافي نتيجة السنة المالية          871,53 034 471 2 685,96 942 385 1

Source : Rapport du conseil d’Administration 2014 
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 حبيث املايل، احملاسيب النظام به جاء الذي النموذج تائجالن حساب قائمة عرض ا  املؤسسة اسأم  تأخذ لقد

 من سواء الدورة خالل احملققة تاتااإلير  كل تضمن والذي 0102 و 0102 توريت يضم جدول شكل ا  تعرض
 أنّ  القول ميكن هذا خالل ومن الدورة، خالل املتحملة اسأع اء كل إىل باإلضافة العاتية غري او العاتية اسأنشطة
 اخلاصة تاتااإلير  من اسأع اء طرح خالل ومن خالله، من توضيحها جيب اليت العناصر كل فيه أترجت املؤسسة
 تقدر نتي ته كانت واليت  0102ب  مقارنة دج  685,96 942 385 1  ب يقدر رحبا املؤسسة حققت بالدورة
 .دج   871,53 034 471 2ب

 الخزينة تدفقات قائمة عرض: الفرع الثاني 
 بغية وهذا بإعداتها، املؤسسة املايل احملاسيب النظام ألزم اليت املالية القوائم من اخلزينة تدفقات قائمة تعد
 قائمة وتظهر اسأموال، واستخدام مصاتر حول معلومات إلعطاء ائجالنت اتحساب وقائمة نيةاامليز  ا  القصور تعويض
 : يلي كماللمؤسسة اسأم   اخلزينة تدفقات
 

 2104 سنة للمؤسسة األم الخزينة تدفقات قائمة ( :01) رقم الجدول
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 البيان مالحظة 2013 2014

 من األنشطة العملياتيةتدفقات أموال الخزينة المتأتية       
 التحصيالت المقبوضة من عند الزبائن          931,09 417 108 20          245,75 783 668 9       
 المبالغ المدفوعة للموردين و المستخدمين          023,05 220 377 17    -    073,99 344 825 7     -
 الفوائد و المصاريف المالية األخرى المدفوعة            218,56 347 100         -    250,55 537 61          -
 الضرائب عن النتائج المدفوعة            697,96 824 759         -    776,60 554 609        -

 تدفقات أموال الخزينة قبل العناصر الغير العادية      
 تدفقات أموال الخزينة المرتبطة بالعناصر غير العادية           

 (أ)صافي تدفقات أموال الخزينة المتأتية من األنشطة العملياتية       991,52 025 871 1            144,61 347 172 1       

 تدفقات أموال الخزينة المتأتية من أنشطة اإلستثمار      
 المسحوبات عن إقتناء تثبيتات عينية أو معنوية          375,94 309 76           -    136,69 928 283        -
 التحصيالت عن عمليات التنازل عن تثبيتات عينية أو معنوية            -                                    408,55 354 2              
 المسحوبات عن إقتناء تثبيتات مالية          000,00 000 000 2      -    000,00 000 000 3     -
 التحصيالت عن عمليات التنازل عن تثبيتات مالية          739,00 204 4                   000,00 000 000 2       
 الفوائد التي تم تحصيلها عن التوظيفات المالية             -                                    000,00 000 30            
 الحصص و األقساط المقبوضة من النتائج المستلمة          076,79 578 892               388,87 495 42            

 (ب)أنشطة اإلستثمار صافي تدفقات أموال الخزينة المتأتية من       560,15 526 179 1      -    339,27 078 209 1     -

 تدفقات أموال الخزينة المتأتية من أنشطة التمويل       
 التحصيالت الناتجة عن إصدار األسهم          

 حصص األرباح و غيرها من التوزيعات التي تم القيام بها          519,04 669 438 1      -    215,57 429 358        -
 الحصص المتأتية من القروض            900,00 613 227               000,00 342 120          
 تسديدات القروض أو الديون األخرى المماثلة           900,00 976 281         -    801,47 076 182        -

-        420 164 017,04    -      1 493 032 519,04    
  

 (ج)تدفقات أموال الخزينة المتأتية من أنشطة التمويل صافي 

              1 071 675,44                      431 250,93    
 تأثيرات تغيرات سعر الصرف على النقديات و ما يعادلها      

 (ج+ب+أ) تغير الخزينة للفترة           836,74 101 801         -    536,26 823 455        -

 أموال الخزينة و معادلتها عند افتتاح السنة المالية          443,65 670 533 5            606,91 568 732 4       
 أموال الخزينة و معادلتها عند اقفال السنة المالية          606,91 568 732 4            070,65 745 276 4       

-        455 823 536,26    -         801 101 836,74    
  

 تغير أموال الخزينة  خالل الفترة    

 
Source : Rapport du conseil d’Administration 2014 
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 جاء ما حسب بعرضها قامت قد ملؤسسةا أنّ  نالحظ لمؤسسة اسأمل اخلزينة تدفقات قائمة عرض خالل من
 التشغيلية، اسأنشطة من نقدية تدفقات إىل أنشطها حسب اخلزينة تدفقات تصنفت مت حيث املايل، احملاسيب النظام به

 التحصيالت عرض خالل ومن التمويلية، اسأنشطة من نقدية وتدفقات اإلستثمارية اسأنشطة من نقدية تدفقات
 .للخزينة الصاا  النقدي التدفق على امجصول مت النقدية والتسديدات

 قائمة تغير األموال الخاصة و المالحق عرض  :لثالثا المطلب
 من وتوضيحها زهااإبر  الميكن واليت املؤسسة حول مهمة معلومات واملالحق اخلاصة اسأموال تغري قائمة تقدم

 .تاراالقر  إختاذ ا  ومهمة مكملة املعلومات هذه تعترب حيث سابقة، املذكورة املالية القوائم خالل

 قائمة تغير األموال الخاصةعرض : الفرع األول 

 دج:  الوحدة             2104 سنة للمؤسسة األم تغير األموال الخاصة قائمة ( :00) رقم لجدولا         
 

 رأسمال مالحظة 
 الشركة

عالوات 
 اإلصدار

 فارق
 التقييم

 فارق
 إعادة التقييم

 اإلحتياطات
 و النتيجة

 289.71 096 628 10 384.75 740 638   00. 000 000 500 2  2102ديسمبر  30الرصيد في 

 المحاسبية الطريقة تغير
 امةهال خطاءاأل تصحيح

 االصول تقييم إعادة
 تائجالن اتحساب في المدرجة غير الخسائر أو األرباح

 المدفوعة الحصص
  Tantiémeالعالوات المدفوعة للمسيرين 

 العالوات المدفوعة للعمال
 مالال رأس زيادة

 السنة المالية صافي نتيجة

     
 

 
 210 842 330.10 - 

5 690 244.02   -  
 
 
 
 

400 000 000.00   - 
4 230 000.00    -  

 

195 701 154.13 - 
 

2 471 034 871.53  

 763.09 509 493 12 054.65 898 427   00. 000 000 500 2  2103ديسمبر  30الرصيد في 

 المحاسبية الطريقة تغير
 امةهال خطاءاأل تصحيح

 االصول تقييم إعادة
 تائجالن اتحساب في المدرجة غير الخسائر أو األرباح

 المدفوعة الحصص
  Tantiémeالعالوات المدفوعة للمسيرين 

 العالوات المدفوعة للعمال
 مالال رأس زيادة

 صافي نتيجة السنة المالية

     
 

 
 216 427 815.94 - 

 
 
 
 
 

400 000 000.00   - 
     3 120 000.00- 

 

  217 938 909.60 - 
 

1 385 942 685.96  

 539.45 393 258 13 238.71 470 211   00. 000 000 500 2  2104ديسمبر  30الرصيد في 
 

Source : Rapport du conseil d’Administration 2014 
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 املتصلة امجركات كل ختص اليت املعلومات كل تتضمن وهي اخلاصة اسأموال تاتغري  قائمة املؤسسة أعدت لقد
دفوعة إعاتة تقييم اسأصول و امجصص املدفوعة و العالوات امل على القائمة هذه تضمنت حيث اسأموال، برؤوس

 .للمسريين و العالوة املدفوعة للعمال باإلضافة للنتي ة
 

 عرض المالحق:  الفرع الثاني
 السابقة، املالية القوائم ا  جهاااتر  أو توضيحها تستطع مل اليت املعلومات مالحقها خالل من املؤسسة أترجت

 امجقوق ووضعية واملؤونات اإلهتالكات وكذا الفتة خالل الثابتة اسأصول تطور توضح جداول عدة خالل من وذلك
 .فهمها على تساعد سأهّنا املالية القوائم من أز يت  ال جزء املالحق تعترب هلذا ،املالية السنة اقفال عند والديون

 :مايلي خالل من املؤسسة اسأم طرف من املقدمة املالحق عرض ميكن وبالتايل

 دج:  الوحدة            2104 سنة الجارية غير والمالية والعينية المعنوية األصول تطور ( :02) رقم لجدولا
 

القيمة اإلجمالية  
30/02/2104 

نقصان في األصول خالل 
 الفترة

زيادة في 
األصول 

 الفترةخالل 
 العناصر مالحظة 10/10/2104القيمة اإلجمالية  

197 313 317,86 - - 197 313 317,86 
 

 األصول المعنوية
23 315 031 

906,89 435 032 606,21 - 22 879 999 300,68 
 

 األصول العينية
- - - - 

 
 مساهمات

101 855 294,75 - - 101 855 294,75 
 

األصول المالية األخرى غير 
 الجارية

 
 الوثائق الداخلية للمؤسسة  :المصدر
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 دج:  الوحدة                       2104 سنة اإلهتالكات ( :03) رقم لجدولا

 

اهتالكات  األصول  االهتالك المتراكم نهاية الفترة
 الخارجية

االهتالك المتراكم بداية  اهتالكات الفترة
 الفترة

 العناصر مالحظة

- - - - 
 

 شهرة المحل

188 529 719,03 
    

 األصول المعنوية

17 961 178 100,08 45 120 553,60 435 032 606,21 480 153 159,81 
 

 األصول العينية

- - - - 
 

 مساهمات

101 855 294,75 - - 101 855 294,75 
 

 األصول المالية األخرى
 غير الجارية 
 

 دج:  الوحدة                       2104 سنة المؤونات تطور  ( :04) رقم لجدولا

المؤونات المتراكمة 
30/02/2103 

 زيادة مؤونات الفترة انخفاض مؤونات الفترة
 10المؤونات المتراكمة 

/10/2103 
 البيان مالحظة

     
 مؤونات الخصوم غير الجارية

1 347 430 880,10 203 599 565,02 235 781 156,25 1 315 249 288,87 
 

 مؤونات المعاشات و الواجبات المماثلة

- - - - 
 

 مؤونات الضرائب

- - - - 
 

 مؤونات المنازعات

1 347 430 880,10 203 599 565,02 235 781 156,25 1 315 249 288,87 
 

 المجموع

 مؤونات المعاشات و الواجبات المماثلة     

 مؤونات أخرى مرتبطة بالمستخدمين  256,30 898 455 2 050,27 102 489 718,25 344 959 588,32 655 985 1

     
 مؤونات الضرائب

1 985 655 588,32 959 344 718,25 489 102 050,27 2 455 898 256,30 
 

 المجموع
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 دج:  الوحدة                   2104 وضعية الحقوق و الديون عند إقفال السنة المالية ( :03) رقم لجدولا

 سنوات 3ألكثر من  المجموع
سنوات  3أكثر من عام و 

 العناصر مالحظة لمدة عام على األكثر على األكثر

 الحقوق          
 القروض   - - - -

 الزبائن   226,09 261 324 3 029,57 810 854 353,04 873 569 608,70 944 748 4
 الضرائب   - 087,28 260 448 021,82 065 112 109,10 325 560

 مدينون اخرون   427,04 237 090 1 - - 427,04 237 090 1
 المجموع   653,13 498 414 4 116,85 070 303 1 374,86 938 681 144,84 507 399 6

 الديون      
 القروض المالية   562,96 181 684 2 - - 562,96 181 684 2
 ديون أخرى   830,98 954 157 2 300,98 732 354 376,23 415 443 508,19 102 956 2
 الموردون   778,06 709 042 1 955,61 541 208 970,41 027 139 704,08 279 390 1

34 733 638 051,00 - 31 260 274 245,90 3 473 363 805,10   
الضرائب 

(TAP+IRG ) 

دائنون آخرون    310,07 311 970 116,97 926 119 - 427,04 237 090 1
(CNAS+MIP ) 

 المجموع   287,16 521 328 10 619,47 474 943 31 346,64 443 582 253,27 439 854 42
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 خالصة الفصل 
 
 

 ا  للمحاس ة الفعلي الواقع على النظري اجلانب ا  إليه تطرقنا ما إسقاط الفصل هذا خالل من حاولنا
 حيث ،صيدال جممع خالل من املايل احملاسيب النظام تط يق من سنوات 9 مرور بعد وهذا ئريةااجلز  املؤسسات
 فيما خاصة الوطين احملاسيب املخطط ا  عليه كانت عما احملاس ية املمارسة ا  جذري تغيري هناك ليس أنّه الحظنا
 اليت ضيااسأر  بإستثناء العناصر كل جا إتر  ا  التارخيية التكلفة على باالعتمات تتم زلت ا ما حيث القياس عملية خيص
 سةار دال حمل املؤسسة فإنّ  اإلهتالكات خيص وفيما ،2010 سنة املايل احملاسيب النظام التحول عند تقييمها إعاتة مت

 نص اليت الطريقة تستعمل املؤسسة فإنّ  املخزونات أّما ت،ااإلستثمار  كل على اخلطية الطريقة وهي واحدة طريقة
 والديون القروض جا إتر  مت اخلصوم جانب وا  ، CUMP  املرجحة الوسطية التكلفة وهي املايل احملاسيب النظام عليها

 أو الزياتة قيمة حسب واسأع اء تاتااإلير  جا بإتر  كذلك املؤسسة قامت ولقد تكلفتها، حسب على ،املستحقة
 اليت والتسديدات التحصيالت خالل من اخلزينة تدفقات قائمة إعدات مت بينما احملققة، اإلقتصاتية املنافع ا  النقصان
 .املالية السنة خالل متت

 نص كما مالية قوائم مخس بإعدات املؤسسة قامت املايل احملاسيب النظام تط يق فمنذ اإلفصاح جانب ومن
 املالحق، و اخلاصة اسأموال تغري قائمة اخلزينة، تدفقات قائمة النتي ة، حساب جدول نية،اامليز  :النظام هذا عليها
 .املايل احملاسيب النظام به جاء ما مع واملضمون الشكل حيث من ةك ري  نس ةب تتوافق القوائم هذه أنّ  الحظنا حيث
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 الخاتمة العامة 
 

 اإلفصاح و القياس"ب اسأمر ويتعلق املالية، احملاس ة جمال ا  املهمة املواضيع من موضوا سةار دال هذه عاجلت
 : اآلتية اإلشكالية طرح خالهلا من مت حيث ،"المالي المحاسبي النظام ظل في المالية القوائم عناصر عن

 و مصداقيتها يضمن المالي المحاسبي النظام وفق المالية القوائم عناصر عن واإلفصاح القياس هل
 ؟ شفافيتها

 خالل من ،المالي المحاسبي النظام وفق المالية القوائم األول الفصل عاجل فصول، ثالث سةراالد تناولت
 املعايري مع يتوافق مايل حماسيب نظام وضع إىل أتت ئرااجلز  هبا قامت اليت اإلصالح عملية أنّ  لنا اتضح الفصل هذا

 عملية مسايرة أخرى جهة ومن جهة، من الوطين احملاسيب املخطط وقصور نقائص جتاوز هبدف وذلك الدولية احملاس ية
 ومن السابق، احملاسيب النظام ا  تكن مل جديدة تاومميز  خبصائص النظام هذا جاء حيث الدويل، احملاسيب التوحيد
 معلومات عن ع ارة هي املالية احملاس ة وأنّ  احملاسيب املفهوم من بدال املايل املفهوم على التكيز اخلصائص هذه بني
 ك رية أمهية ذات مالية قوائم إستحداث إىل باإلضافة النقدي، للقياس قابلة عدتية معطيات على بناء قياسها ميكن
 النظام هبا متيز اليت تااملميز  أهم ومن اخلزينة، تدفقات قائمة خالل من وذلك اخلزينة وضعية بقياس يتعلق فيما خاصة
 التس يل وقواعد مل اتئ وصرحية واضحة لنصوص احتوائه و احملاس ية للممارسة الدويل ال عد إختياره املايل احملاسيب
 هذا خالل ومن ،املالية القوائم إعدات خالل تقع قد اليت واسأخطاء التأويالت من للحد وهذا واالفصاح القياس وطرق
 مجظة ا  وذلك للمؤسسة املايل للوضع تصوير هي فالميزانية : قائمةكل من  تطرقنا للقوائم املالية و اهلدف  الفصل
 أتاء عن معلومات النتائج حسابات ويوفر .اخلصوم وعناصر اسأصول عناصر منفصلة بصفة وتصف معينة، زمنية

 معلومات الخزينة تدفقات جدول ويقدم .الوظيفة حسب أو الط يعة حسب واسأع اء اإليراتات فيه وترتب املؤسسة،
 امل اشرة غري والطريقة امل اشرة الطريقة وهي القائمة هذه إلعدات طريقتني وهناك النقدية، واملدفوعات املتحصالت عن
 الخاصة األموال تغيرات جدول ويشكل .النقدية واملدفوعات املتحصالت من أو الربح صاا  من انطالقا سواء
 وتضم .للمؤسسة اخلاصة اسأموال رؤوس منها تتكون اليت الفصول من فصل كل ا  أثرت اليت للحركات حتليال

 .الذكر السابقة املالية القوائم لفهم مفيدة أو هاما طابعا تكتسي معلومات المالحق
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 الفكر تطور مع اإلفصاح تطور حيث جدا ، مهمة اإلفصاح عملية أنّ  وضح لنا الثاني الفصل خيص فيما أّما
 مبعايري ةاحملاس ي املهنية واجلمعيات املعاهد إهتمت هلذا اإلقتصاتية، تار االقر  إختاذ عند ك رية أمهية ولفإفصاح احملاسيب،
 التشويش من خالية مالية قوائم تقدمي بغرض توافرها من البد اليت املعلومات ونوعية كمية على والتأكيد اإلفصاح

 وفق وذلك مالية قوائم مخسة عرض تط يقه جمال حتت تقع اليت املؤسسات املايل احملاسيب النظام أجرب ولقد ليل،ضوالت
 .تاالقرار  واختاذ املعلومات مقارنة عملييت تسهيل قصد هبا جاء اليت النماذج

 اعدات أجل من احملاس ية العمليات ا  احملورية النقطة يعترب الذي املالية، القوائم عناصر قياسكما تطرقنا ل
 تشغيل نظام وله القياس، مبوضوا ترت ط اليت مدخالته له اسأركان متكامل كنظام احملاسيب القياس ويعترب املالية، القوائم
 خالل ومن املالية، القوائم ا  تتمثل اليت خمرجاته وله القياس، ءاتاواجر  وطرق وأتوات أساليب ا  واملتمثل به اخلاص

 تتوافق املايل احملاسيب النظام وفق القياس متطل ات أنّ  لنا ت ني املالية، القوائم عناصر قياس خيص فيما إليه تطرقنا ما
 عنصر قياس تعاجل بدائل عدة بوجوت املتطل ات هذه متيزت كما الدولية، احملاس ية املعايري متطل ات مع ك رية وبدرجة
 العمليات بعض لقياس خاصة حاالت جا إتر  إىل باإلضافة امجقيقية، بقيمته العنصر هذا إظهار هبدف وذلك واحد،
 مرحلة احملاسيب القياس عملية أنّ  ومبا الوطين، احملاسيب املخطط حسب اإلعت ار بعني تؤخذ ومل املؤسسة هبا تقوم اليت

 ذلك أمكن صحيحة حماس ية قواعد و سأسس ووفقا الالزمة بالدقة متت إذا واليت احملاسيب املسار ا  ومهمة أساسية
 إحتياجات وتليب املؤسسة واقع عن تعرب مصداقية ذات مالية قوائم وتقدمي هبا، موثوق مالية معلومة إنتاج من

 .املستخدمني
فرا وهران  حالةتراسة  ا  تتمثل ميدانية سةابدر  الثالث الفصل ا  القيام م اشرة مت النظري اجلانب سةاتر  بعد

 التعريف مت حيث احملاسيب، واإلفصاح القياس عملييت ومتطل ات النظرية املفاهيم بإستغالل وهذا صيدال جملمع التابع
 أص ح اجملمع هبا قام اليت الفروا إتماج عملية إطار وا  2014 جانفي ومنذ بيوتيك، لفرا تابعا كان والذي بالوحدة
 على املايل احملاسيب النظام وفق واإلفصاح القياس موضوا إسقاط مت ذلك بعد ،صيدال جملمع م اشرة تابع الوحدة
 املؤسسات ا  واالفصاح القياس واقع ختص النقاط من العديد لنا إتضحدراسة ال خالل ومن سة،االدر  حمل املؤسسة

 .ئريةااجلز 

 الفرضيات إختبار .0
 ميكن الفرعية، واالسئلة الرئيسية اإلشكالية على اإلجابة وقصد ال حث، سياق ا  عرضه مت ما خالل من
 :يلي كما الفرضيات صحة من التأكد
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 نتي ة كانت ئرااجلز  هبا قامت اليت احملاس ية اإلصالحات أنّ  على تنص اليت : ىاألول الفرضية خبصوص 

 املسندة احملاس ية املمارسة لكون حتققت فقد وخارجية، تاخلية ضغوط فرضتها اليت اإلقتصاتية التحوالت
 مستخدمي احتياجات من الكثرية تل ي ال وأص حت جوان ها خمتلف ا  اقصور  تعاين الوطين احملاسيب للمخطط
 لفإنظام والسعي السوق إقتصات حنو ئريااجلز  لفإقتصات اجلديد التوجه ظل ا  خاصة واملالية احملاس ية املعلومات

 وذلك الدولية احملاسيب املعايري إىل يستند الذي املايل احملاسيب النظام ت ين مت حيث للت ارة، العاملية املنظمة إىل
 الدولية؛ احملاسيب املمارسة مع ئرااجلز  ا  احملاس ية املمارسة وتقريب توفيق هبدف

 احملاسيب النظام به ماجاء حسب املالية القوائم ا  اإلفصاح أنّ  على تنص واليت الثانية الفرضية خيص فيما أّما 
 ملختلف ومالئمة للمقارنة قابلة مصداقية ذات معلومات على حتتوي مالية قوائم إعطاء شأنه من املايل

 على على ويش ع يسعى م اتئه خالل ومن املايل احملاسيب النظام أنّ  نالحظ حيث مؤكدة فهي مستخدميها،
 مالية معلومات إلعطاء املالية القوائم ا  اإلفصاح مستوى حتسني شأهنا من واليت اإلضافية اإلفصاحات تقدمي
 القياس أنّ  على نصت واليت الثالثة الفرضية خيص فيما و اإلقتصاتية؛ راراتالق إلختاذ ومالئمة مصداقية ذات

 خالل من وذلك امجقيقية قيمتها العناصر هذه إلعطاء اسأساسية العملية هي املالية القوائم لعناصر احملاسيب
 بكل أخذ املايل احملاسيب النظام أنّ  نالحظ حيث مؤكدة فهي املايل، احملاسيب ام النظ وفق املتاحة ال دائل
 على اإلقتصاتي الواقع تغليب أمهها ومن نتائ ه مصداقية من تزيد أن شأهنا من اليت القياس وبدائل متطل ات
 .وامجذر امجيطة وم دأ القانوين الشكل

 وفق املالية قوائمه بإعدات يقوم-املؤسسة اسأم- صيدال جممع أنّ  على تنص واليت األخيرة للفرضية بالنس ة أّما 
 القوائم خالل ومن حيث مؤكدة غري فهي املايل، احملاسيب النظام هبا جاء اليت واإلفصاح القياس متطل ات لكل
 وكذلك التارخيية، التكلفة وهو  واحد ل ديل وفق كانت العناصر هذه قياس أنّ  نالحظ للمؤسسة اسأم املالية
 فنالحظ اإلفصاح خيص فيما أّما فقط، اخلطي اإلهتالك طريقة تط ق الوحدة فإنّ  اسأصول إهتالك خيص فيما
 مخسة عرض خالل من وذلك املايل احملاسيب النظام متطل ات أتىن وفق املالية قوائمها بعرض قامت الوحدة أنّ 

 . القوائم هاته بعناصر اخلاصة تاري التفس بعض إىل باإلضافة مالية، قوائم

 سةاالدر  نتائج .2
 :التالية النقاط ا  تلخيصها ميكن النتائج من مب موعة اخلروج مت سة،االدر  هذه عناصر ملختلف التطرق بعد

 مسايرة هبدف وذلك املايل، احملاسيب النظام إعتمات عنه نتج والذي احملاسيب، نظامها بإصالح ئرااجلز  قامت 
 بالشفافية متتاز مالية قوائم خالل من مصداقية ذات موحدة معلومات وتقدمي العاملية احملاس ية املمارسة
 والوضوح؛

 إفصاحات تقدمي على ويش ع الكامل، لفإفصاح الالزمة املتطل ات توفري إىل املايل احملاسيب النظام يسعى 
 املالية؛ القوائم وجوتة اإلفصاح مستوى حتسني على ويعمل املستخدمة للفئات إضافية
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 املاضية باسأحداث هتتم أص حت حيث مالية، نظرة ذات هي املايل احملاسيب النظام حسب املالية القوائم 

 لة؛ماملستع القياس طرق خالل من وذلك للمؤسسة املستق لية واسأحداث
 القيمة اسأصل إلعطاء مالية وأسواق نشطة حرة أسواق توفر احملاسيب للقياس امجديثة اسأساليب تط يق يتطلب 

 له؛ امجقيقية
 من العديد لوجوت وذلك املايل، احملاسيب للنظام السليم التط يق ومتطل ات امجالية اإلقتصاتية ال يئة التتوافق 

 والقانونية؛ اإلقتصاتية املعوقات
 املايل، احملاسيب بالنظام إملامهم عدم خالل من املؤسسة حملاسيب والعملي العلمي التأهيل ضعف  
 حول شروحات تقدمي على املؤسسة واقتصار وتكوينية تدري ية تالدور  خوضهم عدم إىل حس هم جعار  وهذا 

 احملاسيب؛ اخل ري طرف من املايل احملاسيب النظام
 التكلفة على واعتماتها املالية القوائم إعدات عند للقياس اسأخرى الطرق على املؤسسة اسأم إعتمات عدم 

 .فقط التارخيية
 النظام هبا جاء اليت اإلفصاح متطل ات وفق وذلك املالية، قوائمها بعرض  - صيدال -املؤسسة اسأم قامت 

 املايل؛ احملاسيب
  ّمالية معلومات توفر  - صيدال -املؤسسة اسأم ا  املايل احملاسيب النظام تط يق عن الناجتة املالية القوائم إن 

 اإلقتصاتية؛ هتمار اقر  إختاذ على مستخدميها تساعد مما للمقارنة قابلة

 حاتااإلقتر  .3
 : التالية التوصيات نقتح سةاالدر  هذه خالل من إليها التوصل مت اليت النتائج على بناء

 احملاسيب النظام لتط يق وعمليا علميا املؤهلة والكفاءات تااإلطار  توفري ا  املؤسسات مساعدة على العمل 
 والفعالية؛ باجلدية تتميز تكوينية تاتور  ءااجر  خالل من وذلك املايل،

 املعلومات أنظمة حتديث خالل من وذلك واإلقتصاتية، التكنولوجية تاالتطور  مواك ة املؤسسات على جيب 
 املايل؛ احملاسيب النظام تط يق ومتطل ات يتوافق مبا هبا املعمول احملاس ية

 للقياس امجديثة الطرق استعمال على املساعدة لغرض والقانونية، واملالية اإلقتصاتية ال يئة توفري على العمل 
 املايل؛ احملاسيب النظام ينت ها اليت املعلومات جوتة حتسني اجل من العاتلة القيمة إىل للوصول

 أكرب فهم أجل من راالقر  ومتخذي واملستثمرين للمحاس ني احملاس ية الثقافة فهم زياتة على العمل من البد 
 املالية؛ للقوائم

 احملاس ني بني املناقشة خالل من احملاس ية، املمارسة واقع ا  امجاصلة احملاس ية املشاكل حل على العمل 
 املسؤولة؛ واجلهات
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 اإلقتصاتية؛ امجياة ا  تورها وتفعيل ئرااجلز  بورصة تطوير على العمل  
 املايل اإلبالغ معايري ومست دات يتوافق مبا املايل احملاسيب النظام حتديث ضرورة  IAS/IFRS ؛ 
 ا  للمهنيني التط يقي التعليم وبني بينها الربط وضرورة سيةاالدر  واملناهج التكوين مجابر  تطوير على العمل 

 .العمل سوق متطل ات تل ية على قاترين خرجني على امجصول جلأ من امليدان،

 البحث آفاق .4
 من سنوات ستة من أكثر مرور بعد وهذا املايل، احملاسيب النظام وفق واالفصاح القياس موضوا سةاالدر  هذه تناولت
 القياس مبوضوا صلة ذات مواضيع حا اقت  ميكن الصدت هذا وا  ئرية،ااجلز  املؤسسات ا  املايل احملاسيب النظام تط يق

 :مثل احملاسيب واالفصاح
 اإلقتصاتية تارار قال اختاذ ترشيد ا  احملاسيب واالفصاح القياس تور.  
 املؤسسة قيمة على اجلديدة احملاسيب القياس طرق تأثري مدى. 
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 الملخص

 
 ومتطل ات القياس طرق وت اين اجلزائر ا  احملاسيب اإلصالح على الضوء تسليط إىل سةاالدر  هذه هدفت

 القياس عملييت أمهية زاإبر  خالل من وذلك املايل، احملاسيب النظام ت ين ظل ا  املالية القوائم لعناصر احملاسيب اإلفصاح
 معلومات تقدمي خالل من املؤسسة ووضعية أتاء حول واضحة صورة إعطاء ا  إسهامهما مدى وت يان واإلفصاح

 .املؤسسة واقع عن ومعربة مصداقية ذات مالية

 ط يعة مع يتناسب والذي النظري اجلانب ا  التحليلي الوصفي املنهج إستعمال مت اسأهداف هذه لتحقيق
 حيث فصول، ثالثة إىل سةاالدر  تقسيم مت وقد التط يقي، اجلانب ا  حالة سةاتر  منهج إستعمال مت كما سة،االدر 
اإلفصاح عن القوائم املالية و  فيعاجل الثاين الفصل أّما املايل، احملاسيب النظام القوائم املالية وفق اسأول الفصل يعاجل
 جممع حالة سةاتر  فيتناول التط يقي الفصل وهو الثالث الفصل خيص وفيما املايل، احملاسيب النظام وفق هاعناصر  قياس
 .-فرا وهران – صيدال

 احملاسيب النظام أنّ  بينها ومن واإلفصاح، بالقياس املتعلقة النتائج من جمموعة إىل سةاالدر  توصلت اسأخري وا 
 ذات مالية معلومات إعطاء شأهنا من واليت لالفصاح ومبتطل ات املالية القوائم عناصر لقياس بدائل بعدة جاء املايل

 ال دائل هذه كل لتط يق إقتصاتية بيئة وجوت عدم نالحظ احملاس ية املمارسة واقع خالل ومن ولكن، مصداقية،
 .املالية املعلومات مصداقية ا  بالقصور تتميز اجلزائرية االقتصاتية للمؤسسات املالية القوائم ماجيعل وهو واملتطل ات

 المفتاحية الكلمات
 .املالية القوائم اإلفصاح، القياس، ،)م م ن(املايل احملاسيب النظام
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Abstract 
 

This study aimed to shed light on the accounting reform in Algeria and the 
variation in methods of measurement and accounting disclosure requirements of the 
elements of financial statements in light of the adoption of the financial accounting 
system. By highlighting the importance of the measurement and disclosure 
operations and also by demonstrating the extent of their contribution to give a clear 
picture about the firms’ performance and status through helping to provide credible 
and expressive financial information about the real state of the firm. 

To achieve these objectives, a descriptive and analytical approach has been used 
in the theoretical side which fits the nature of the study and Case Study Approach 
has been used in the empirical side. This study has been divided into three chapters, 
the first chapter addressed the financial statements in accordance with the financial 
accounting system, the second chapter dealt with the accounting disclosure and  the 
measurement of financial elements of financial statements in accordance with the 
financial accounting system, the third chapter, which presented the empirical study, 
dealt with a case study of Saidal Group unit –Oran . 

Finally, the study reached a set of results related to measurement and disclosure, 
including that the financial accounting system came with several alternatives to 
measure the components of the financial statements and the requirements of 
disclosure which would give a credible financial information, but through the real 
accounting practice we can easily note the absence of an appropriate economic 
environment for applying all the alternatives and requirements, which makes the 
financial statements of the Algerian economic institutions characterized by deficient 
in the credibility of financial information. 

Keywords 

Financial Accounting System FAS, measurement, disclosure, financial statements  
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Résumé 

L’étude que nous avons fait vise la réforme de la comptabilité en 
Algérie, la diversité des méthodes de mesure et les exigences 
d’informations comptables à fournir, aussi aux éléments des états 
financiers, et ce par cibler l’importance du mesure et de la déclaration, et 
montrer ses apports de donner une forme claire concernant la 
performance et la situation d’entreprise à partir de la présentation des 
informations crédibles et significatives à la situation d’entreprise. 

Afin de réaliser ces objectifs, nous avons utilisé la méthode analytique 
descriptive dans la partie théorique et la méthode étude de cas dans la 
partie pratique, le 1er chapitre traite les états finaciers selon le système 
comptable financier, le 2eme chapitre traite les déclarations comptables et la 
mesure des éléments des états financiers sous le système comptable 
financier. Enfin, le 3eme chapitre était réservé à la partie pratique qui porte 
sur l’étude de cas de l’institut SAIDAL unité d’Oran. 

Finalement, nous avons arrivé par cette étude à plusieurs résultats 
concernant la mesure et la déclaration, Parmi d’eux : le système comptable 
financier a apporté beaucoup de modifications sur la mesure des éléments 
des états financiers et les exigences de la déclaration qui a pour rôle de 
donner des informations plus de crédibilité, mais à partir de la réalité de la 
pratique comptable, nous marquons qu’il n y pas un milieu économique 
pour pratiquer tous les alternatives et les exigences, cela qui rend les états 
financiers des entreprises économiques Algériennes se caractérisent  par 
une faible crédibilité des informations financières. 

Les mots clés 
Le système comptable financier, mesure, déclaration, les états 

financiers. 
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 ،اإلستثمار قرارات ترشيد في ودورها المالية القوائم في المحاسبي واالفصاح القياس اليقة، كاسر روال .2
 2007 سوريا، تشرين، جامعة ماجستري، شهاتة لنيل مذكرة

 لنيل مقدمة مذكرة ،الدولية المحاسبية المعايير وفق التضخم آثار من المالية القوائم معالجة ت،ازعر  فريد .3
 2009. ال ليدة، جامعة والتسيري، اإلقتصاتية العلوم كلية الت ارية، العلوم ا  ماجستري شهاتة

 لنيل مقدمة مذكرة ،IAS/IFRS الدولية المحاسبية المعايير وفق المالية القوائم بنود قياس حممد، قواتري .4
 2010. ال ليدة، جامعة التسيري، وعلوم االقتصاتية العلوم كلية الت ارية، العلوم ا  ماجستري شهاتة
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 مذكرة ،الدولية المحاسبية المعايير وفق الجزائرية المؤسسات في المالية القوائم تكييف شناي، الكرمي ع د .3

 2008- 2009. باتنة، خلضر امجاج جامعة التسيري، علوم ا  املاجيست شهاتة نيل متطل ات ضمن مقدمة
 في (IAS/IFRS) المالية المعلومة و للمحاسبة الدولية المعايير تطبيق أهمية ،بكيحل القاتر ع د .2

 احملاس ة، ا  املاجيست شهاتة متطل ات ضمن مقدمة مذكرة ،األوروبي االتحاد مع الشراكة ظل في الجزائر
 .0112-0110 الشلف، بوعلي بن حسي ة جامعة

 األجنبية باللغات 

1. Sana TABOUBI, L'information financière à la juste valeur risques et 
enjeux de la révolution : le cas tunisien, Mémoire de master Professionnel 
en gestion et audit des risques, Ecole supérieure des sciences économiques et 
commerciales de Tunis, Tunis, 2007. 

2. Samir merouani, le projet du nouveau système comptable financier 
algérien, anticiper et préparer le passage du PCN 1975 aux normes 
IFRS. Mémoire de magistère en science de gestion, école supérieure du 
commerce, Alger, 2006-2007. 

ii. األطروحات 

 لنيل مقدمة رسالة ،والتطبيق التوافق متطلبات ئريةاالجز  والبيئة الدولية المحاسبية المعايير يب،االعر  محزة .0
 ،اجلزائر بومرتاس، جامعة التسيري، وعلوم والت ارية اإلقتصاتية العلوم كلية التسيري، علوم ا  هاالدكتور  شهاتة

2013 
 مقدمة رسالة ،المدقق مهنة على ودوره الدولية المالي اإلبالغ معايير نحو الجديد التوجه صالح، حواس .2

 2008 ،اجلزائر ،اجلزائر جامعة التسيري، وعلوم اإلقتصاتية العلوم كلية التسيري، علوم ا  هاالدكتور  شهاتة لنيل
 التقارير وجودة اإلفصاح على الدولية المالي واالبالغ المحاسبة معايير تطبيق أثر اهلاتي، حممد اهلل ضيف .3

 2014 ،اجلزائر ال ليدة، جامعة الت ارية، العلوم ا  هاتكتور  شهاتة لنيل مقدمة مذكرة ،المالية
 أطروحة ،الدولية التوحيد أعمال ظل في للمؤسسات المحاسبي النظام إصالح أهمية بلغيث، بن مداين .4

 2004 ،اجلزائر جامعة اإلقتصاتية، العلوم ا  هاتكتور  شهاتة لنيل مقدمة
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 والدوريات جالتالم  :ثالثا

 ،النقدية التدفقات لقائمة المعلوماتي المحتوى مع المالي التحليل أدوات تناغم مدى حممد، نوري آمال .0
 2013.، 34 العدت العراق، بغدات، جامعة واإلقتصات، اإلتارة كلية اجلامعة، اإلقتصاتية للعلوم بغدات كلية جملة

 جامعة اإلقتصاتية، العلوم جملة ،بالتضخم تأثره مدى وقيوده ماهيته المحاسبة في القياس بالرقي، تي اين .2
 2008 اجلزائر، سطيف،

 أحباث ، جملةالدولية المحاسبية المعايير مع للتوافق الجزائري المحاسبي النظام اصالح رمزي، حممد جوتي .3
 .2009 تيسمرب الساتس، العدت بسكرة، جامعة واتارية، إقتصاتية

 جامعة إقتصاتية، رؤى جملة ،الجزائر في المالي المحاسبي النظام إلى االنتقال وآثار دوافع بلعور، سليمان .4
 2014 جوان الساتس، العدت الواتي،

 إقتصاتيات ، جملةالجزائر في IAS/IFRSالموحد   المحاسبي النظام تطبيق متطلبات عاشور، كتوش .3
 .0112  الساتس العدت الشلف، جامعة افريقيا، مشال

 

 المؤتمرات و الملتقيات: رابعا  
 للنظام املفاهيمي  االطار حول تويل ملتقى ،النتيجة حساب لعناصر تفصيلية دراسة حممد، جمرب منور، أوسرير .0

 16/09 ،اجلزائر ال ليدة، جامعة ،IAS/IFRS الدولية احملاس ية املعايري ظل ا  تط يقه وآليات املايل احملاسيب
 .0112نوفمرب 

 حول اسأول الدويل امللتقى ،واإلفصاح الشفافية قواعد إرساء في الشركات حوكمة دور عمار، بلعاتي .2
 التسيري، وعلوم الت ارية العلوم االقتصاتية، العلوم كلية وآفاق، رهانات واقع، للمؤسسة، احملاس ية امجوكمة
 .0101تيسمرب  10-19 يومي ئر،ااجلز  ال واقي، أم جامعة

 القوائم وجودة واإلفصاح الشفافية على الشركات حوكمة أثر سةادر  حممد، بوطالعة حسني، الطاهر بن .3
 املايل الفسات من للحد كآلية الشركات حوكمة حول الوطين امللتقى ،المالي المحاسبي النظام ظل في المالية

 حممد جامعة التسيري، وعلوم والت ارية االقتصاتية العلوم كلية اسأعمال وٕاتارة بنوك و مالية خمرب واإلتاري،
 . 0100ماي  19-19 يومي بسكرة، خيضر،
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 المحاسبية والمعايير المحاسبية المبادئ بين المالي المحاسبي النظام الطاهر، خملوف هيم،اإبر  بورنان .4
 الدولية احملاس ية املعايري ظل ا  تط يقه وآليات املايل احملاسيب للنظام املفاهيمي اإلطار حول تويل ملتقى ،الدولية

IAS/IFRS، 0112نوفمرب  16/09 ،اجلزائر ال ليدة، جامعة. 
 لحوكمة كمدخل المحاسبي باإلفصاح الدولية المحاسبة معايير لجنة اهتمام رمزي، حممد جوتي .3

 وٕاتارة وبنوك مالية خمرب واإلتاري، املايل الفسات من للحد كآلية الشركات حوكمة حول الوطين امللتقى ،الشركات
ماي  19-19 يومي بسكرة خيضر، حممد جامعة التسيري، وعلوم والت ارية االقتصاتية العلوم كلية أعمال،
0100. 

 اسأول الدويل املؤمتر ،المحاسبي بالتقييم المتعلقة الجوانب مختلف دراسة بلواضح، فاتح بلواضح، اجلياليل .2
 2012 تيسمرب 12/11  ،اجلزائر املسيلة جامعة الدولية، االعمال بيئة ظل ا  جعةاواملر  احملاس ة

 المحاسبية المعايير توجه ظل في والتأييد االنتقاد بين التاريخية التكلفة مبدأ وآخرون، بوكساين رشيد .5
 09/00 بالواتي، اجلامعي املركز املايل، احملاسيب النظام حول اسأول الدويل امللتقى ،العادلة القيمة نحو الدولية
 .0101 جانفي

 ظل في المحاسبية المعلومات جودة تفعيل في المحاسبي اإلفصاح دور امجاج، نوي القاتر، ع د عياتي .4
 العلوم كلية واالقتصاتيات، املؤسسات أتاء تفعيل ا  امجوكمة تور حول الثامن الدويل املؤمتر ،الشركات حوكمة

 .0102نوفمرب  01-02 ،، اجلزائربالشلف بوعلي بن حسي ة جامعة التسييري، وعلوم والت ارية االقتصاتية
 المحاسبية المعايير تطبيق ظل في المالي المحاسبي النظام مكانة الصمد، ع د سعوتي بلقاسم، سعوتي .4

 واملعايري  IAS/IFRS الدولية احملاس ية املعايري مواجهة ا  املايل احملاسيب النظام حول الدويل امللتقى ،الدولية
 . 0100تيسمرب  02/02، ال ليدة جامعة ،ISA جعةاللمر  الدولية

 الدويل العلمي امللتقى ،العالمية المالية زمةألا في العادلة القيمة محاسبة دور أمساء، وياز  شنوف، شعيب .01
 .0112 أكتوبر 20/00 ،اجلزائر سطيف، جامعة املالية، وامجوكمة الدولية واإلقتصاتية املالية االزمة حول

 ،الجديد المالي المحاسبي النظام إلى الوطني المحاسبي المخطط من االنتقال رجم، بن مخيسي حممد .00
 املعايري ظل ا  تط يقه وآليات اجلديد املايل احملاسيب للنظام املفاهيمي اإلطار حول الدويل امللتقى ضمن مداخلة
 .2009 اجلزائر، ال ليدة، تحلب سعد جامعة الدولية، احملاس ية
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 سةادر  المالية القوائم في والمحاسبي المالي اإلفصاح دعم على الحوكمة قدرة اللحام، عثمان عزة حمموت .02
 كلية واالقتصاتيات، املؤسسات أتاء تفعيل ا  امجوكمة تور حول الثامن الدويل املؤمتر الصناعة، قطاع حالة
 .0102نوفمرب  01-02 ،، اجلزائربالشلف بوعلي بن حسي ة جامعة التسيري، وعلوم والت ارية االقتصاتية العلوم

 المالية للقوائم واالفصاح للقياس كأساس العادلة القيمة تطبيق إشكالية آتم، حديدي ج،ا معر  هواري .03
 واملعايري احملاس ة الدولية املعايري مواجهة ا  املايل احملاسيب النظام حول الدويل امللتقى ،ئريةاز جال التجارية للبنوك
 .2011 تيسمرب 14/13 ئر،ااجلز  ال ليدة، جامعة والتسيري، اإلقتصاتية العلوم كلية ،راجعةللم الدولية

 النصوص التشريعية و التنظيمية: خامسا 

 المالية الكشوف ومحتوى والمحاسبة التقييم قواعد تحديد المتضمن، 09/19/0110القرار املؤرخ ا   .0
العدت  ،2009/03/25 ا  الصاترة ،اجلزائرية لل مهورية الرمسية اجلريدة ،سيرها وقواعد الحسابات ومدونة
02. 

 الرمسية اجلريدة ،المالي المحاسبي النظام المتضمن، 0119يناير  01املؤرخ ا   00-19القانون رقم  .2
 .92، العدت 01/00/0119ؤرخة ا  امل ،اجلزائرية لل مهورية

 15/00 القانون احكام تطبيق المتضمن، 0110ماي  00املؤرخ ا   10/019املرسوم التنفيذي رقم  .3
 العدت ،2008 ماي 25 ا  املؤرخة ،اجلزائرية لل مهورية الرمسية اجلريدة ،2007 نوفمبر 25 في المؤرخ
09. 

 .يتضمن إنشاء المجلس الوطني للمحاسبة، 0229س تمرب  01املؤرخ ا   200-29املرسوم التنفيذي رقم  .4
 2015 املماثلة والرسوم امل اشرة ئباالضر  قانون .3
 
 
 
 
 

 
 



  قائمة المراجع

162 
 

 
 االنترنت مواقع: سادسا 

1. www.iasj.net 
2. www.saidalgroup.dz 
3. www.memoireonline.com 

 راجع أخرىم: سابعا 

 2010. ئر،ااجلز  للط اعة، متي ة ،المالي المحاسبي النظام العاملية، الزرقاء الصفحات تامنشور  جلنة .0
 المالية القوائم وعرض إلعداد التصوري اإلطار ،IASB الدولية احملاس ة معايري جملس .2

)2001(Framework. 

3. RAPPORT du Conseil d’Administrtion 2014 ( SAIDAL). 
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 قائمة الميزانية:  10الملحق رقم 

 N-1صافي    Nصافي    
 مؤونة  -إهنالك 

N  
 األصول  مالحظة Nإجمالي 

 األصول الغير الجارية        
    

 
 فارق الشراء  

    
 

 التثبيتات المعنوية  
    

 
 التثبيتات العينية  

    
 

 اسأراضي       
    

 
 امل اين       

    
 

 التث يتات العينية اسأخرى       
    

 
 امتيازهاالتثبيتات الممنوح   

    
 

 األصول الجاري إنجازها  
    

 
 األصول المالية  

    
 

 السندات املوضوعة موضع املعاتلة     
    

 
 املسامهات اسأخرى و امجسابات الدائنة امللحقة هبا     

    
 

 السندات اسأخرى املث تة     
    

 
 القروض و اسأصول املالية اسأخرى الغري اجلارية     

  
  

 
 الضرائب املؤجلة غلى اسأصول     

 مجموع األصول الغير الجارية           

  
 

 األصول الجارية    
  

 
 المخزونات و المنتجات قيد التنفيذ    

  
 

 الحسابات الدائنة و اإلستخدامات المماثلة    
  

 
 الزبائن         

  
 

 املدينون اسأخرون        
  

 
 الضرائب و ما شاهبها        

  
 

 اسأصول املالية اسأخرى        
  

 
 الموجودات و ما شابهها    

  
 

 اسأموال املوظفة و اسأصول املالية اجلارية اسأخرى        

  
 

 اخلزينة         

 مجموع األصول  الجارية           

 المجموع العام لألصول         
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N-1 N الخصوم مالحظة 
 رؤوس األموال الخاصة       
 رأس المال الصادر          
 رأس المال غير المطلوب          
 (االحتياطات المدمجة)العالوات واالحتياطات           
 فارق إعادة التقييم          
 فارق المعادلة          
 النتيجة الصافية          
 ترحيل من جديد          

     0المجموع       
  

 
 الخصوم الغير الجارية   

 القروض و الديون المالية         
 الضرائب المؤجلة على الخصوم        
 الديون األخرى الغير الجارية         
  

 
 المؤونات و المنتوجات المدرجة في الحسابات سلفا      

 مجموع الخصوم الغير الجارية        
  

 
 الخصوم  الجارية   

 الموردون و الحسابات الملحقة        
  

 
 الضرائب     

 الديون األخرى الغير الجارية         
 خزينة الخصوم          

 مجموع الخصوم  الجارية        

 المجموع العام للخصوم       
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– حسب الطبيعة  -حسابات النتائج قائمة :  12الملحق رقم 
N-1 N البيان مالحظة 

  
 

 المبيعات و النواتج الملحقة       
  

 
 الخدمات المقدمة       

  
 

 تغيرات المخزونات و المنتجات المصنعة والمنتجات قيد التصنيع       
  

 
 اإلنتاج المثبت       

  
 

 إعانات اإلستغالل       
 ( 0)إنتاج السنة المالية             
  

 
 المشتريات المستهلكة       

  
 

 الخدمات الخارجية و اإلستهالكات األخرى       
 (2)إستهالك السنة المالية              
 (3(    )2-0) القيمة المضافة لإلستغالل              
  

 
 أعباء المستخدمين      

  
 

 الضرائب و الرسوم       

 ( 4) إجمالي فائض لإلستغالل             
  

 
 النواتج العملياتية األخرى       

  
 

 األعباء العملياتية األخرى        
  

 
 مخصصات لإلهتالك و المؤونات وخسارة القيمة       

  
 

 اإلسترجاع عن خسائر القيمة و المؤونات       

 ( 3) النتيجة العملياتية             
  

 
 النواتج المالية        

  
 

 األعباء المالية        

 ( 2) النتيجة المالية             
 (5(   )2+3) النتيجة العادية قبل الضرائب             
  

 
 الضرائب الواجب دفعها عن النتائج العادية      

  
 

 عن النتائج العادية( تغيرات)الضرائب المؤجلة       
  

 
 مجموع منتجات األنشطة العادية      

  
 

 مجموع أعباء األنشطة العادية      

 (4)النتيجة الصافية لألنشطة العادية              
  

 
 يجب تبيانها (  نواتج)العناصرالغير العادية        

  
 

 يجب تبيانها (  أعباء)العناصرالغير العادية        

 (4)النتيجة الغيرالعادية              
 (01)صافي نتيجة السنة المالية             
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– حسب الوظائف  -حسابات النتائج قائمة :  13 الملحق رقم  

N-1 N البيان مالحظة 
  

 
 رقم األعمال  

 كلفة المبيعات     

  هامش الربح اإلجمالي      

  
 

  

 منتجات أخرى عملياتية 
 التجاريةالتكاليف 

  
 

  

 األعباء اإلدارية
 أعباء عملياتية أخرى

 النتيجة العملياتية      

  
 

  

  تقديم تفاصيل األعباء حسب الطبيعة  
 (المخصصات لإلهتالك  المستخدمينمصاريف ) 

  
 

  

 منتجات مالية 
  أعباء مالية

  النتيجة العادية قبل الضريبة      

  
 

 النتائج العادية لىالضرائب الواجب ع   

  
 

 عن النتائج العادية( تغيرات)الضرائب المؤجلة    

 النتيجة الصافية لألنشطة العادية         

  
 

  
 الغير العادية األعباء 

  
 

  
 الغير المنتوحات 

 صافية للسنة الماليةالنتيجة ال        

      

 (0)الصافية حصة الشركات الموضوععة موضع المعادلة في النتائج 
 (0)النتيجة الصافية للمجموع المدمج 

 ( 0)منها حصة ذوي األقلية 
 (0)حصة المجمع 
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– الطريقة المباشرة  –تدفقات الخزينة قائمة :  14الملحق رقم 
N-1 N  البيان مالحظة 

 تدفقات أموال الخزينة المتأتية من األنشطة العملياتية      
 التحصيالت المقبوضة من عند الزبائن          
 المبالغ المدفوعة للموردين و المستخدمين          
 الفوائد و المصاريف المالية األخرى المدفوعة            
 الضرائب عن النتائج المدفوعة            
 تدفقات أموال الخزينة قبل العناصر الغير العادية      
 تدفقات أموال الخزينة المرتبطة بالعناصر غير العادية       

 ( أ)صافي تدفقات أموال الخزينة المتأتية من األنشطة العملياتية       
 تدفقات أموال الخزينة المتأتية من أنشطة اإلستثمار      
 المسحوبات عن إقتناء تثبيتات عينية أو معنوية          
 التحصيالت عن عمليات التنازل عن تثبيتات عينية أو معنوية          
 المسحوبات عن إقتناء تثبيتات مالية          
 التحصيالت عن عمليات التنازل عن تثبيتات مالية          
 الفوائد التي تم تحصيلها عن التوظيفات المالية           
 الحصص و األقساط المقبوضة من النتائج المستلمة          

 (ب)صافي تدفقات أموال الخزينة المتأتية من أنشطة اإلستثمار       
 تدفقات أموال الخزينة المتأتية من أنشطة التمويل       
 التحصيالت الناتجة عن إصدار األسهم          
 حصص األرباح و غيرها من التوزيعات التي تم القيام بها          
 الحصص المتأتية من القروض            
 تسديدات القروض أو الديون األخرى المماثلة           
    

 (ج)صافي تدفقات أموال الخزينة المتأتية من أنشطة التمويل   
    

 ما يعادلها تأثيرات تغيرات سعر الصرف على النقديات و  
 (ج+ب+أ) تغير الخزينة للفترة           
 أموال الخزينة و معادلتها عند افتتاح السنة المالية          
    

 أموال الخزينة و معادلتها عند اقفال السنة المالية      
    

  
 تغير أموال الخزينة  خالل الفترة    
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– الطريقة غير المباشرة  –تدفقات الخزينة قائمة :  13الملحق رقم 
 

N-1 N  البيان مالحظة 

      

 تدفقات أموال الخزينة المتأتية من األنشطة العملياتية
 صافي نتيجة السنة المالية

 :تصحيحات من أجل 
 اإلهتالكات و األرصدة 
 تغير الضرائب المؤجلة 
 تغير المخزونات 
 تغير الزبائنو الحسابات الدائنة األخرى 
  و الديون األخرىتغير الموردين 
 نقص أو زيادة قيمة التنازل الصافية من الضرائب 

 (أ)الناجمة عن النشاط لخزينة تدفقات ا      
 تدفقات أموال الخزينة المتأتية من أنشطة اإلستثمار      
 تثبيتات الالمسحوبات عن إقتناء           

      
 تثبيتات التحصيالت التنازل عن     

 محيط اإلدماج تأثير تغيرات
 تدفقات أموال الخزينة المتأتية من أنشطة اإلستثمار      

 تدفقات أموال الخزينة المتأتية من أنشطة التمويل       
 دفوعة للمساهمينالحصص الم        

      

 زيادة رأس المال النقدي 
 إصدار القروض
 تسديد القروض

    
 أنشطة التمويلتدفقات أموال الخزينة المتأتية من   

 (ج+ب+أ) الخزينة للفترة  أموال تغير          
 أموال الخزينة عند افتتاح السنة المالية          

    
  

 أموال الخزينة عند اقفال السنة المالية    
 (0)عمالت األجنبية ال تأثيرات تغيرات سعر

 تغير أموال الخزينة  خالل الفترة      
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  تغيرات األموال الخاصةقائمة :  12الملحق رقم 
 

مالحظ 
 ة

 رأسمال
 الشركة

عالوات 
 اإلصدار

 فارق
 التقييم

 فارق
 إعادة التقييم

 اإلحتياطات
 و النتيجة

        N-2ديسمبر   30الرصيد في 

 المحاسبية الطريقة تغير
 امةهال خطاءاأل تصحيح

 االصول تقييم إعادة
 اتحساب في المدرجة غير الخسائر أو األرباح

 تائجالن
 المدفوعة الحصص

  Tantiémeالعالوات المدفوعة للمسيرين 
 العالوات المدفوعة للعمال

 مالال رأس زيادة
 صافي نتيجة السنة المالية

      

        N-1ديسمبر  30الرصيد في 

 المحاسبية الطريقة تغير
 امةهال خطاءاأل تصحيح

 االصول تقييم إعادة
 اتحساب في المدرجة غير الخسائر أو األرباح

 تائجالن
 المدفوعة الحصص

  Tantiémeالعالوات المدفوعة للمسيرين 
 العالوات المدفوعة للعمال

 مالال رأس زيادة
 صافي نتيجة السنة المالية

      

       N ديسمبر 30الرصيد في 
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 المالحق:  15الملحق رقم 

 
 الجاريةتطور األصول المعنوية و العينية و المالية غير  .0

 

 القيمة اإلجمالية
 نهاية الفترة

نقصان في 
األصول خالل 

 الفترة

زيادة في 
األصول 

 خالل الفترة
 العناصر  مالحظة القيمة اإلجمالية

 األصول المعنوية          

 األصول العينية          

 مساهمات           

          
األصول المالية األخرى 

 غير الجارية
 

 اإلهتالكات .2
 

االهتالك المتراكم 
 نهاية الفترة

اهتالكات  
 األصول الخارجية

اهتالكات 
 الفترة

االهتالك المتراكم 
 العناصر  مالحظة بداية الفترة

 شهرة المحل          

 األصول المعنوية          

 األصول العينية          

 مساهمات           

          
األخرى غير األصول المالية 

 الجارية
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 تطور المؤونات  .3

 
المؤونات 
المتراكمة 

30/02/N 

انخفاض مؤونات 
 الفترة

زيادة مؤونات 
 الفترة

المؤونات 
المتراكمة 

10/10/N 
 البيان مالحظة

 مؤونات الخصوم غير الجارية          

          
مؤونات المعاشات و الواجبات 

 المماثلة

 الضرائبمؤونات           

 مؤونات المنازعات          

 المجموع          

          
مؤونات المعاشات و الواجبات 

 المماثلة

مؤونات أخرى مرتبطة           
 بالمستخدمين

 مؤونات الضرائب          

 المجموع          
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 الجاريةرى الغير خجدول خسائر القيمة في التثبيتات و األصول األ .4
 

القيمة اإلجمالية 
عند اقفال السنة 

 المالية

السنة  انخفاضات
 المالية

السنة  زيادة
 المالية

خسائر القيمة 
بداية  المجمعة

 سنة الماليةال
 العناصر  مالحظة

 شهرة المحل          

 األصول المعنوية          

 األصول العينية          

 مساهمات           

          
األصول المالية األخرى غير 

 الجارية

 (فروع و وحدات) جدول المساهمات  .3

الفروع و 
الكيانات 
 المشاركة

رؤوس  مالحظات
األموال 
 الخاصة

و منها 
 رأس 
 المال

قسط رأس 
المال 
 %المختار

نتيجة 
السنة 
 المالية

القروض 
والتسبقات 
 الممنوحة

الحصص 
 المقبوضة

القيمة 
المحاسبية 
للسندات 
 المختارة

 الفروع

 أ الكيان. 
 ب الكيان. 

 الكيانات

 المشاركة

 أ الكيان. 
 ب الكيان. 
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 وضعية الحقوق و الديون عند إقفال السنة المالية .2
 

 سنوات 3ألكثر من  المجموع
أكثر من عام و 

سنوات على  3
 األكثر

لمدة عام على 
 العناصر مالحظة األكثر

 الحقوق          

 القروض          

 الزبائن          

 الضرائب          

 أخرون مدينون          

 المجموع          

 الديون          

 القروض المالية          

 ديون أخرى          

 الموردون          

 ( TAP+IRG)الضرائب           

          
دائنون آخرون 

(CNAS+MIP ) 

 المجموع          

 

 


