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 كلمة شكر 

الحمد هللا الذي بفضله تتم الصالحات،والذي بعونه حققنا بعض ما يدعو إليه،والصالة و السالم على 

 ."اللهم علمني وانفع بما علمتني وزدني علما"رسوله الكريم القائل 

نبدأ شكرنا بمن يستحق الشكر وحده ،الذي علمنا وجعل العمل نورا سبحانه وحده،الذي أنار سبيل 

 .الهداية للوصول إلى املبتغى

 شكرا للوالدين الكريمين أطال هللا في عمريهما

التي كانت  واملذكرة،التي كان له الفضل في إنجاز هذه " مخفي أمين"شكرا جزيال لألستاذ املشرف 

 .نصائحه و توجيهاته و إرشاداته

 "عبد قادر    بن جبور  "نشكر كل من ساعدنا في عملنا امليداني ونخص بالذكر ألاستاذ

أو وضع ملساته في حمل كل معاني الشكر أيضا إلى كل من ساعدنا معنويا بكلمة أو ماديا بكتاب كما أ

 .هذه العمل 

 .ولكل هؤالء جزيل الشكر 

 

  



 إلاهداء

 :و الاعتزاز أهدي ثمرة جهدي بكثير من فخر 

الوجود إلى نور عيني التي تحب أن إلى سراج يض يء فضاء ال محدود ، إلى أحلى و أرق ما خاف هللا في 

 أطال هللا في عمرها "أمي "تراني دائما في أعلى املراتب

إلى من علمني و رباني وسهر الليالي إلى من ضحى من أجلي وتواضع ليرفع شأني،إلى الذي منحي الحرية و 

 أطال هللا في عمره   "أبي العزيز"الثقة في طلب العلم 

 شفاه هللا "كنزه"دربي منذ وجودي إلى جدتي العزيزة  إلى التي دعوتها رافقت

 رحمها هللا" يمينة "وإلى جدتي

 خفضهما هللا"جاسمين" و" كنزة  "و  "نصيرة:" قرة عيني و منبع أملي في هذه الدنيا أخواتي إلى

 "دحو إلياس"و " سراي الخليل"إلى كل أفراد عائلتي صغيرا و كبير خاصة 

 في قلبي على كل من يشغلون مكانة 

 وإلى كل أحبائي و إخواتي الذين رافقوني طول هذه املدة "بن جبور سهيلة " أختي و صديقة العمر
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 املحلي، هذه التغيرات مست مختلف عرفت املحاسبة عدة تغيرات سواء على املستوى العالمي أو 

املالية للمؤسسة من أجل تحديد مركزها املالي ونتيجتها في البداية كانت تهتم بتسجيل البيانات  جوانبها بحيث

أصبحت املحاسبة عبارة عن نظام للمعلومات دوره جمع بيانات عن العمليات  الصافية، لكن حاليا

أثرت عليها، ثم البيانات املالية من أجل إعداد و عرض  التيالاقتصادية للمؤسسة و الظروف وألاحداث 

وقد باتت املحاسبة ألاداة التي  يتم الاتصال بها بين مختلف مستخدمي البيانات املالية  ,الكشوفات املالي

حيث أن هذه ألاخيرة تفيد مستخدميها في اتخاذ القرارات املالئمة بحيث يجب أن تكون هذه املعلومات ذات 

 .شفافية ومصداقية عالية

 تسمح صدق وأكثر شفافة، وضوعية،م قانونية، كاملة، معلومة تقديم هو أساس ي هدف للمحاسبةو 

 للمعلومات بالنسبة فيه املوثوق  املصدر فهي. ألموالهم جيدة متابعة لهم تضمن و املستثمرين، بتشجيع

 في التغيير وعن ا،تهكفاء وقياس للوحدة، املالية الوضعية عن صادقة صورة وتقدم. واملالية الاقتصادية

 .احترامها عليها الواجب القانونية، الالتزامات مقابل في املالية الوضعية

لم تستثني أي مجال من تي لساحة الدولية وظهور العوملة الولكنه مع التطورات السريعة التي شهدتها ا

املجاالت املحيطة باإلنسان و املؤسسات، ونتيجة ترابط اقتصاديات الدول مع بعضها البعض من خالل فتح 

خوصصة الشركات وقيام الشراكة بين املؤسسات الوطنية وألاجنبية، كل املجال أمام الرأسمال ألاجنبي  و 

هذه التطورات استلزمت على الجزائر ضرورة مسايرة ومواكبة هذه التطورات و هذا ما أدى بها إلى تبني 

 .يالدولية ومعايير إلابالغ املال النظام املحاسبي املالي املستنبط من معايير املحاسبة

 أنه إذ الجزائر، في املحاسبية املمارسة مجال في التغييرات من بمجموعة املالي حاسبيامل النظام جاء وقد

 في خاصة مستخدميه، حاجيات تلبية في وقصوره الوطني املحاسبي املخطط في كانت التي النقائص لتغطية جاء

 أنه حيث املحاسبية، املبادئ توحيد خالل من الجزائر في فروع ولها دولية أنشطة تمارس التي املؤسسات

 صادقة صورة تعطي معلومات إنتاج الجزائرية للمؤسسات الرئيس ي الهدف كان املالي املحاسبي النظام وبتطبيق

 .خارجيا أو داخليا سواء املستثمرين من املزيد جلب بغية للمؤسسات املالية الوضعية عن

املالية و عية تعبر عن الوض أنها  و بما أن مخرجات النظام املحاسبي عبارة عن قوائم مالية إذ

خالل فترة زمنية معينة، فالقوائم املالية يتم إعدادها و عرضها على أساس  املحاسبية للمؤسسة بشتى أنواعها

محاسبية إلى أخرى، و هذا راجع الختالف عوامل البيئة  مجموعة من املعايير املحاسبية التي تختلف من بيئة

و طرق عرضها احتياجات ألاطراف املستعملة  قوائم املالية تعكس في مضمون الا أن املحاسبية املؤثرة فيها كم

لها و الذين بدورهم يؤثرون إلى حد كبير في شكلها و محتواها من خالل التأثير على الهيئات التي تضع املعايير 

 .ةاملحاسبي

 إلاشكاليةمما سبق لنا ذكره تبرز لنا 

 ائم املالية؟قو الو تكلفة املعلومات في  جودةثر النظام املحاسبي املالي على يؤ مدى إلى أي  
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 :ومن خالل هذه إلاشكالية تظهر عدة ألاسئلة فرعية نوجزها فيما يليي 

 ما هو مفهوم النظام املحاسبي املالي وماهية أهم املبادئ في القوائم املالية ؟ 

 ؟ املالي املحاسبي النظام وفق املالية القوائم إعداد يتم كيف  

 وفق النظام املحاسبي املالي ؟ املالية قوائمها الدراسة محل املؤسسة تعد كيف 

 فرضيات البحث 

  يشكل إعداد النظام املحاسبي املالي خطوة هامة في عملية تطبيق املعايير  الدولية املحاسبية و

 املعلومات املالية ؛

 عالية جودة ذات معلومات يوفر و إلافصاح من كافي مستوى  سيضمن املالي املحاسبي النظام إن 

 ؛ لها املستعملين مختلف تخدم

 النظام املحاسبي املالي  هو النظام لتنظيم املعلومة املالية ؛ 

 و املالية وضعيتها معرفة املؤسسة تستطيع خاللها من التي املعطيات أهم من املالية املعلومات تعد 

  ؛تهاقرارا ترشيد في عليها الاعتماد

 مبررات اختيار املوضوع

 :ترجع أسباب اختيار املوضوع لعدة أسباب نختصرها فيما يلي       

 عام؛ بشكل املالية القوائم وعرض إعداد لكيفية النظرية الخلفيات معرفة محاولة 

 باملعايير ومقارنته له طبقا ةاملجمع املالية القوائم إعداد وكيفية املالي املحاسبي النظام فهم محاولة 

  الدولية؛ املحاسبية

 الدور الفعال الذي يمكن للقوائم املالية أن تؤديه من خالل توفير معلومات مالية لجميع ألاطراف 

 املختلفة التخاذ قراراتهم املختلفة؛

 دور النظام املحاسبي املالي في تحسين عرض القوائم املالية. 

 أهداف البحث 

 الدولية؛ املحاسبية واملعايير املالي املحاسبي بالنظام إلاحاطة 

 ه؛وأهميت املالي املحاسبي النظام أهداف تحديد 

 لي؛ املا املحاسبي النظام ظل في املحاسبية املعلومات جودة معايير على التعرف 

  الرفع في ؤديهت ذي ال للدور  نظرا املالية، القوائم إعداد عندعلى أهمية املعلومات املحاسبية تعرف 

 ؛فيها إلافصاح تعزيز وكذا املالية القوائم ومصداقية فعالية من

 املاليوفق النظام املحاسبي  املالية القوائم إعداد لكيفية والتطبيقية النظرية املعرفة ترسيخ. 
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 أهمية البحث 

وتكمن أهمية البحث في الدور الذي تلعبه القوائم املحاسبية واملالية داخل الاقتصاد الوطني،           

تعتبر املخرجات ألاساسية للنظام املحاسبي وهي تعتبر املنطلق ألاساس ي الذي تبنى  فالقوائم املحاسبية املالية

 . فئات مستعملي هذه القوائم عليه قرارات مجموعة كبيرة من

 دود الدراسة ح

اهتمت الدراسة أساسا بنظام املحاسبي املالي  وكيفية تأثيره على جودة القوائم املالية من خالل           

 .التي يتضمنها في ظل النظام املحاسبي املالي واملعايير املحاسبية الدولية املعلومات املحاسبية

 : تتمثل حدود الدراسة فيما يليو         

 تم الدراسة بتوضيح مدى توافق إعداد القوائم املالية وفق النظام الحاسبي املالي : موضوعية حدود

إلافصاح املحاسبي واملعايير املحاسبة الدولية، وعليه فان الاهتمام ألاساس ي للدراسة  ومتطلبات

 .القوائم املالية وفق النظام املحاسبي املالي سوف ينصب على شرح وتحليل

 سوف تكو ن الدراسة على مستوى مكتب خبير محاسبي من خالل دراسة القوائم : حدود مكانية

 .املالية وهذا في الفصل التطبيقي 

 1026- 1025تتمثل الحدود الزمنية في الدراسة القوائم املالية ملؤسسة لسنة و: حدود زمنية  . 

 املنهج املتبع 

 شكالية املطروحة واختبار الفرضيات نعتمد املن  لإلحاطة بمختلف جوانب املوضوع ولإلجابة عن إلا           

 .الوصفي التحليلي املناسب لذلك، من خالل طرح املوضوع من الجانب العلمي

 خطة الدراسة

 : اعتمدنا في عملية معالجة املوضوع على الخطة التالية والتي تتضمن ما يلي 

العامة وذلك تماشيا مع أسس البحث العلمي ألاكاديمي محاولة في إعطاء صورة عن املوضوع  املقدمة

 .وتبيان خلفياته العلمية بصفة عامة

 ومن أجل دراسة صلب املوضوع تم تقسيم البحث إلى ثالث فصول رئيسية        

 

 



 املقدمة العامة 

 

 د
 

عنوان أثر تطبيق النظام املحاسبي املالي على جودة املعلومات املحاسبية عليها تم  تحت الفصل ألاول 

 :تقسيمه إلى ثالث مباحث رئيسية كاألتي

 إلى تقسيمه تم املبحث ألاول تحت عنوان عالقة النظام املحاسبي املالي باملعايير املحاسبة الدولية كذلك

وأهميته و كذلك تطرقنا إلى  IASBاملحاسبية الدولية مجلس املعايير  تتضمن تعريف رئيسية مطالب ثالث

 .تعريف النظام املحاسبي املالي و مجالت تطبيقه و أهميته و أهدافه

يتعلق املعلومات الواجب إلافصاح عنها في القوائم املبحث الثاني والذي تم التطرق فيه إلى كل ما 

إلافصاح املحاسبي وأنواعه   تتضمن مفاهيم ية املالية في ظل النظام املحاسبي من خالل ثالث مطالب رئيس

 .ومتطلباته 

أما املبحث الثالث والذي يتعلق بخصائص جودة املعلومات املحاسبية في ظل نظام املحاسبي املالي 

SCF  تم تقسيمه كذلك إلى ثالث مطالب رئيسية تتمثل في الخصائص النوعية املرتبطة بجودة املعلومة

املحاسبية و الخصائص الشخصية و تأثيرها على جودة املعلومات املحاسبي و نتائج تطبيق النظام املحاسبي 

 .على جودة املعلومات محاسبية SCFاملالي  

والذي تم  SCFاملالية و فق النظام املحاسبي املالي  فاهيمي القوائمإلاطار أمل الفصل الثاني تحت عنوان

 : تقسيمه كذلك إلى ثالث مباحث رئيسية كاألتي

املبحث ألاول تحت عنوان القوائم املالية وفق النظام املحاسبي املالي قسم إلى ثالث مطالب رئيسية تم 

نوعية للقوائم املالية أهمية القوائم املالية فيها تعريف على القوائم املالية ومستخدميها و الخصائص ال

 .وأهدافها

املبحث الثاني بعنوان الغرض من إعداد القوائم املالية قسم إلى ثالث مطالب رئيسية شملت مسؤولية 

 .وشروط  إعداد قوائم املالية  و أيضا العوامل املؤثرة في القوائم املالية و معايير عرض معلومات املالية

الثالث بعنوان محتويات القوائم املالية قسم إلى ثالث مطالب رئيسية تتضمن امليزانية أما املبحث 

 .وجداول تدفقات الخزينة، تغير ألاموال الخاصة واملالحق وجدول حسابات النتائج

 .و محافظ حسابات  محاسب  مكتب خبير  قمنا بدراسة تطبيقية لدىأما الفصل الثالث 

 

 

   



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

أثر تطبيق :   الفصل ألاول  

النظام املحاسبي املالي على 

 جودة املعلومات املحاسبية
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 تمهيد 

 املدخالت أصبحت حيث املحاسبية، املعلومة دور  تعاظم والاتصال املعلومات تكنولوجيا عصر في

 املعلومة هذه أصبحت حيث القرارات، من العديد اتخاذ يتم أساسها على والتي للمؤسسة إلاستراتيجية

 الاقتصادية النظم ظل في الاستثمارات وتنمية الوطني الاقتصاد وتنمية تحريك دورا  أساسيا  في تلعب

 الاقتصاد فلسفة الدولة تنهج عندما املحاسبية املعلومات تلعبه الدور  الذي أهمية وتزداد تلفة،املخ

  .املال سوق  عليها يرتكز التي العناصر ألاساسية أحد املعلومات هذه تعتبر حيث الحر،

 عالية، جودة وذات اقتصادية تكون  أن بها يجب املنوط الاقتصادي الدور  املعلومة هذه تؤدي ولكي

 املحاسبية إلاصالحات من بمجموعة القيام إلى الثالثة ألالفية بداية منذ الجزائر عمدت ألاساس وعلى هذا

 مواكبته أجل من وذلك ، الدولية املحاسبية املعايير أساس على مبني مالي محاسبي نظام بتبني قامت حيث

 عن صادقة بصورة تعبر معلومات على تحتوي  مالية كشوف توفير أجل ومن الدولية املحاسبية لألنظمة

                                                                      .القرار عملية اتخاذ في وتساعد للمؤسسة املالية الوضعية

  :يلــــي  ما إلـــى سنتطرق  الفصـل هذا خالل ومن

  عالقة النظام املحاسبي املالي: املبحث ألاول SCF  باملعايير املحاسبة الدولية. 

 ت الواجب إلافصاح عنها في القوائم املالية في ظل النظام ااملعلوم: املبحث الثاني

 . SCFاملحاسبي املالي

 خصائص نوعية مرتبطة بجودة املعلومة املحاسبية في ظل النظام : املبحث الثالث

  SCF. املحاسبي املالي

 

 

 

 

 

 

 

 



 املحاسبية املعلومات جودة على املالي املحاسبي النظام تطبيق أثر                                 ألاول  الفصل

 

2 
 

 عالقة النظام املحاسبي املالي باملعايير املحاسبة الدولية   :  املبحث ألاول 

 كتحرير الخارجي العالم على والانفتاح السوق  اقتصاد إلى املوجه الاقتصاد من الجزائر لتوجه نظرا

 للتجارة، العاملية املنظمة إلى املنتظر والانضمام ألاوروبي الاتحاد مع الشراكة واتفاق الخارجية التجارة

 من بمجموعة القيام منها استدعى الذي ألامر الدولية، املحاسبة معايير متطلبات مع تتكيف أن عليها حتم

  .املحاسبي إلاصالح فيها بما إلاصالحات

  IASBمجلس املعايير املحاسبية الدولية  : املطلب ألاول 

 تعريف املعايير املحاسبة الدولية : أوال 

 على محاسبية معايير توفير إلى أساس ي بشكل دفتهالدولية، املحاسبة معايير مجلس عن صدرت

 وذلك تطبيقها في الراغبة الدول  لجميع والتنفيذ للفهم قابلة و عالية جودة ذات تكون  العالمي املستوى 

 نظري  إطار خالل من الدول  جميع في موحدة والقياس الاعتراف وأسس إلافصاحات جميع جعل لغاية

          .موحد

 الشكل حيث من املعايير بين اختالف هناك كان الدولية، املعايير لجنة تشكيل قبل أنه املعروف من

 محاسبية معايير وضع على الدولية املحاسبة معايير لجنة عملت لذلك البلدان، مختلف في وهذا واملحتوى 

 املعايير في السياسات بين إلامكان بقدر التوفيق إلى الوصول  وبغية العالمي النطاق على القبول  تلقى

 وتشمل املالية، القوائم إصدار كبيرة وبدرجة بلد كل في الوطنية ألانظمة تحكم التي املختلفة املحاسبية

 املحلية املعايير على الدولية املحاسبية املعايير تطغى ال أنه كما محاسبية معايير على ألانظمة هذه

 لجنة أن نجد الدولية،بحيث املحاسبة معايير مع التوافق على العمل دائما ينبغي لكن الوطنية، وألانظمة

 حاليا، املوجودة املعايير وتكييف تنفيذ في الجوهرية ألامور  على اهتمامها تركز الدولية املحاسبية املعايير

 معايير وضع تجنب تحاول  وعليه جديدة، ومشكالت للموضوعات دولية محاسبية معايير صياغة وعند

 املعايير هذه مراجعة ينبغي أنه كما عالمي، نطاق على فعال بشكل تطبيقها يصعب معقدة دولية محاسبية

 في خصوصا املعقد باألمر ليس وهذا للتحديث، والحاجة الحالي الوضع الاعتبار في تأخذ لكي باستمرار

 وذلك املحلية، والتشريعات القوانين ذوبان ما حد إلى تقتض ي العوملة أن اعتبار على الاقتصاد عوملة إطار

 1.اقتصاديات بلدان العالم مختلف بين الاقتصادي الاندماج دفبه

 

 

                                                           
1
 .285،ص 8002، مكتبة الشركة الجزائرية بوداود، الجزائر، الجزء ألاول، "محاسبة املؤسسة طبقا للمعايير املحاسبية الدولية " شعيب شنوف،  
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 همية املعايير املحاسبة الدولية أ:  ثانيا 

 وأن الصعوبات، من الكثير تعيقها تزال ال املحاسبي والتوافق التوحيد عملية أن الاعتراف يجب

 شك وال موحدة، دولية معايير في تتمثل مثلى غاية إلى الوصول  أجل من أكبر جهود لتقديم ضرورة هناك

 .محاسبي نظام توفير أن

  :1يلي ما منها نذكر مزايا سيحقق موحد دولي

 من يمكنها مختلفة ألغراض املعايير من واحدة مجموعة استعمال على املؤسسة قدرة 

 من التكاليف؛ كبيرة مبالغ اقتصاد

 مبالغ شك بدون  سيوفر الشركات طرف من واسع دولي نطاق على املعايير هذه استعمال 

 كل سنة؛ ألاموال من طائلة

 املراجعة، شركات على بالفائدة تعود أو منها سيستفاد التكاليف من كبيرة مقادير اقتصاد 

 املالية؛ الخدمات الاستثمارية وشركات

 املالية؛ ألاسواق تشغيل فعالية زيادة 

 الذي ألامر العاليتين، والشفافية النوعية ذات املالية باملعلومات املستثمرين تدعيم 

 املال؛ رأس تكلفة تخفيض ثم ومن الاستثمار مخاطر درجة من التقليل في سيساهم

 يترك أن شأنه من وهذا البدائل، أفضل اختيار إلى يؤدي مما املقارنة عمليات إجراء سهولة 

 .الاجتماعية الرفاهية فتزداد الفعالة الشركات صوب يتجه ألاموال تدفق

                                                          : 2إلى الدولي املحاسبة معايير مجلس يهدف كما

 للفهم، وقابلة الجودة عالية العاملية، املحاسبة املعايير من وحيدة مجموعة تطوير 

 في للمقارنة وقابلة وشفافة عالية جودة ذات معلومات وجود تتطلب والتي وملزمة،

 العاملية املال رأس أسواق في املشاركين ملساعدة ألاخرى  املالية والتقارير البيانات

 ؛العامة املصلحة أجل من وذلك الاقتصادية القرارات صنع في آلاخرين واملستخدمين

 ؛املعايير لتلك الصارم والتطبيق الاستخدام تعزيز 

 الصغيرة املنشآت الناشئة، الاقتصاديات حاجات مناسب وبشكل الحسبان في ألاخذ 

 ؛الحجم واملتوسطة

                                                           
1
 .281،مرجع سبق ذكره،ص  2شعيب شنوف،ج  

2
 .11  -12،ص 8025، الطبعة ألاولى، دار صفاء للنشر والتوزيع، عمان، "معايير التقارير املالية الدولية"أحمد حلمي جمعة،   
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 إلى الدولية التقارير ومعايير الدولية املحاسبية واملعايير الوطنية املحاسبية املعايير تحويل 

 .عالية جودة ذات حلول 

 مفهوم و مبادئ و مجالت تطبيق النظام املحاسبي املالي:  املطلب الثاني 

  املالي املحاسبي النظام مفهوم :أوال

 معطيات بتخزين يسمح املالية املعلومة لتنظيم نظام هو املالية املحاسبة أو املالي املحاسبي النظام

 املالية الوضعية عن صادقة صورة تعكس كشوف وعرض وتسجيلها تقيميها تصنيفها، قاعدية،

 .1املالية نهاية في خزينته وضعيته ومجاعته، الكيان وممتلكات

 بمسك تنظيمي أو قانوني نص بموجب ملزم ومعنوي  طبيعي شخص كل على الجديد النظام يطبق

 لقواعد الخاضعون  املعنويون  ألاشخاص يستثنى بها، الخاصة ألاحكام مراعاة مع املالية املحاسبة

 .  2العمومية املحاسبية

 : وهي مالية محاسبة بمسك التالية املؤسسات تلتزم كما

 ؛  التجاري  القانون  ألحكام الخاضعة الشركات 

 ،والجمهور؛ التأمين التعاونيات 

 إذا التجارية وغير التجارية الخدمات أو للسلع املنتجون  املعنويون  أو الطبيعيون  ألاشخاص 

 متكررة؛ عمليات على مبنية اقتصادية نشاطات يمارسون  كانوا

 أو تنظيمي، قانوني نص بموجب لذلك الخاضعين املعنويين أو الطبيعيين ألاشخاص وكل 

 الحد ونشاطها مستخدميها وعدد أعمالها رقم يتعدى ال التي الصغيرة املؤسسات أو الكيانات أما

 .مبسطة مالية محاسبة تمسك أن املعين

 املالي املحاسبي النظام تطبيق مجالت :ثانيا 

نص      بموجب ملزم معنوي  أو طبيعي شخص كل املالي املحاسبي النظام بها جاء التي للترتيبات يخضع

 :  3من كل املحاسبة بمسك تنظيمي أو قانوني

 التجاري؛ للقانون  الخاضعة الشركات 

                                                           
            14. ص8020، مذكرة ماجستير كلية العلوم الاقتصادية وعلوم التسيير جامعة سعد حلب    IFRS/IAS  قوادري محمد قياس البنود القوائم املالية وفق املعايير

  املحاسبية
1
  

  نفس مرجع ، نفس صفحة .
2
  

3
 .2007 نوفمبر 25 في املؤرخ ، 47 العدد الرسمية، الجريدة  
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 ؛التعاونيات 

 الذين التجارية وغير التجارية والخدمات لسلع املنتجون  املعنويين أو الطبيعيين ألاشخاص 

 متكررة ؛ عمليات على مبنية اقتصادية نشاطات يمارسون 

 وتنظيمي؛ قانوني نص بموجب لذلك الخاضعين املعنويين أو الطبيعيين ألاشخاص كل 

 الحد.ونشاطها مستخدميها وعدد أعمالها رقم يتعدى ال التي الصغيرة للمؤسسات يمكن كما 

 :1محاسبة تمسك أن القانوني

 مبسطة مالية. 

 لنظام املحاسبي املالي املحاسبية الفروض: ثالثا   

  ألاساسية الفرضيات   

 الاستحقاق أساس -1

 العمليات تسجل آخر بتعبير فعال، تمت وأحداث صفقات على اعتمادا املالية القوائم تحضر

 املحاسبة دفاتر في تسجل املقابلة، للمبالغ القبض أو الدفع عند وليس حدوثها عند املحاسبية وألاحداث

                         .فيها وقعت التي للدورات املالية القوائم في وتظهر التاريخ ذلك في

 الاستمرارية  -2

 لدى ليس انه يفترض وعليه. مستمر املشروع أن بافتراض عادة الدالية البيانات إعداد يجري 

 فإن الحالة هذه مثل في هام، بشكل عملياته حجم لتقليص أو للتصفية الحاجة أو النية للمشروع

 .2املستخدم أساس على يفصح أن مختلف أساس على تعد أن يجب املالية البيانات

 املحاسبية لنظام املحاسبي املالي         املبادئ: رابعا 

 املحاسبية واملمارسات لإلجراءات املبررة املبادئ من مجموعة الجزائري  املالي املحاسبي النظام تبنى

 لضمان الكشوف إعداد في املالية املحاسبة بمسك امللزمة الكيانات جميع طرف من مراعاتها والواجب

   3.ملستعمليها املقدمة املحاسبية املعلومات ومصداقية مالئمة

  

 

                                                           
1
 .58ص  ، 8020محمد بوتين، املحاسبة املالية ومعايير املحاسبية الدولية، متيحة للطباعة ألاوراق الزرقاء، الجزائر،    

2
،دار الهدى للطباعة والنشر والتوزيع ،عين ملية،  .I.A.S/I.F.R.Sمسعود صديقي وآخرون ،املحاسبة املالية طبقا للنظام املحاسبي املالي الجزائري    

 .12،ص 8021الجزائر،

  
3
ملحاسبية الدولية ،مداخلة متطلبات تكييف القواعد الجبائية مع عزوز علي و متناوي محمد،امللتقي الدولي ألاول حول النظام املحاسبي املالي في ظل معايير ا   

 .80،ص8020جانفي ،  22و24النظام املحاسبي الجديد  جامعة حمه لخضر بالوادي ، الجزائر ،يومي 
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  النسبية ألاهمية -2

 القرارات  في يؤثر املاليةالقوائم  من غيابها كان إذا معنى، ذات تكون  املعلومة أن بذلك ويقصد        

 ن؛املستخدمي طرف من املتخذة

 الصادقة الصورة -2

 للمؤسسة، املالية  الوضعية حول  صادقة صورة املالية القوائم تقدم أن ينبغي أنه بذلك ويقصد          

رام الصادقة الصورة وتتضمن
ً
 تقديم على قادرة تكون  مالية قوائم وإعداد املحاسبية واملبادئ القواعد احت

 ؛1للمؤسسة املالية الوضعية عن مالئمة معلومات

 والحذر  الحيطة-3 

 تؤدي ال بحيث التأكد، عدم ضل في التقديرات إعداد في الحذر من بدرجة الالتزام وذلك ويقصد           

 والتكاليف؛  الخصوم قيمة في التقليل أو وإلايرادات، ألاصول  قيمة في وإفراط تضخيم إلى التقديرات هذه

 (الدورية) السنوية-4

رة املحاسبية بالدورة يقصد        
ً
 حيث سنة املالي ومركز أعمالها نتائج لتحديد املؤسسة تعتمدها التي الفت

 مخالف أخر تاريخ تضع تكون  ما وعادة أن للمؤسسة يمكن كما ،12/28 في وتنتهي 02/ 02 في يبدأ

  املدنية؛ للسنة مخالفة استغالل بدورة نشاطها كان إذا الدورة، إلقفال 28/ 12لتاريخ

   الدوران استقاللية -5

                      ؛ كاألعباء إلايرادات حيث من ألاخرى  عن مستقلة محاسبية دورة كل             

   النقدية الوحدة-6    

 املالية املحاسبة مسك على املالي املحاسبي النظام املتضمن 22ـ04 القانون  من 21و28 املادة نصت

 حسب الوطنية العملة إلى ترجمتها فيحب ألاجنبية بالعملة تمت التي العمليات أما الوطنية، بالعملة

 ؛املحاسبية املعايير في املحددة و الكيفيات الشروط

  املقاصة عدم -7

 وال الخصوم  من وعنصر ألاصول  من عنصر بين مقاصة عملية أي إجراء أنه إلى املبدأ هذا يشير

 ؛( املقاصة هذه بإجراء تسمح معايير هناك كانت إذا إال) النواتج من وعنصر ألاعباء من عنصر بين

 املحاسبية  الطرق  ثبات-8

 دورة في املطبقة املحاسبية      الطرق  نفس وتطبيق الحالية الدورة في املؤسسة التزام وذلك ويقصد

رات خالل للمقارنة وقابليتها املحاسبية املعلومات انسجام الن ذلك سابقة
ً
 بدوام يقض ي املتعاقبة الفت

 املعلومات وعرض العناصر بتقييم املتعلقة والطرق  القواعد تطبيق

 

 

                                                           
1
 .   11مسعود صديقي و آخرون ، مرجع سابق ، ص  
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 التاريخية التكلفة-9

 و تاريخ عند الفعلية وقيمتها الاقتصادية كاألحداث العمليات كل تسجيل املبدأ هذا وفق يتم

راض مع)حدوثها
ً
 .1(النقود قيمة ثبات افت

 

 ملاليا املحاسبي النظام أهداف و أهمية :املطلب الثالث

  املالي املحاسبي النظام أهمية: أوال   

 :يلي2 فيما املالي املحاسبي النظام أهمية تكمن

 الحالية للوضعية الصادقة الصورة تعكس ودقيقة مفصلة مالية معلومة بتوفير يسمح -1

 للمؤسسة؛ 

 إعداد كدا و التقييم و املحاسبي التسجيل عند مراعاتها الواجب املحاسبية املبادئ توضيح -2

 التالعبات ؛  حاالت من يقلص مما املالية القوائم

 املقارنة؛ وإجراء يسمح أنو كما املستقبلية، و الحالية املستثمرين الحتياجات يستجيب -3

التخاذ  أساس تشكل التي للمعلومات أفضل فهم خالل من املؤسسة تسير تحسين يساهم في -4

 املالية؛ باملعلومة املهتمة ألاطراف املختلف مع اتصالها وتحسين القرار،

 للمؤسسة؛ التنافسية القدرة يدعم و الاستثمار يشجع مما التكاليف في والتحكم يسمح -5

 ؛ بوضوح محددة مبادئ على ترتكز التي الحسابات مراقبة عملية يسهل -6

  ألاجانب؛ املستثمرين الحتياجات الستجابته نظرا املباشر ألاجنبي الاستثمار يشجع -7

 الحسابات، شفافية يدعم مما ، دوليا بها املتعامل الدولية املحاسبية املعايير تطبيق يضمن  -8

 ؛ للمؤسسة الدالية الوضعية في الثقة وتكريس

 العاملية؛  املحاسبية ألانظمة مع الجزائر في املطبق املالي املحاسبي النظام انسجام -9

 ؛  املؤسسة قبل  من مالية وضعية توفير خالل من البنوك طرف من القروض تسيير تحسين -11

 أو داخل الوطن سواء ، القطاع لنفس أخرى  مؤسسة مع للمؤسسة املالية القوائم بمقارنة يسمح -11

  الدولية؛ املحاسبية املعايير تطبق التي الدول  مع أي خارجه

 ؛ةمبسط مالية محاسبة بتطبيق الصغيرة للمؤسسات يسمح -12

 في املعتمدة التاريخية التكلفة إلى باإلضافة املؤسسة أصول  تقييم في العادلة القيمة على يعتمد -13

 ؛الواقع تعكس مالية معلومات بتوفير يسمح مما الوطني، املحاسبي املخطط

                                                           
1
 . 15،صذكره مرجع سبق  ،آخرون و صديقي مسعود 

2
، مداخلة ضمن امللتقى الدولي ألاول حول النظام املحاسبي املالي في ظل معايير املحاسبة الدولية، "املحاسبي املالي واملخطط املحاسبي الوطني النظام"ناصر مراد،   

 .22،ص 8020جانفي  22- 24جامعة  الوادي، يومي 
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 تتمثل جد املالية قوائم استحداث خالل من للمؤسسة املالية الوضعية عن وافية صورة تقديم -14

 حسب النتائج حسابات جدول  إلى باإلضافة ، الخاصة ألاموال وتغير الخزينة سيولة قائمتي في

 .   1الوظيفة

 اليامل املحاسبي النظام أهداف:ثانيا

  :2تكمن أهداف النظام املحاسبي املالي في مايلي       

 ؛إيجاد حلول محـاسبية للعمليات الي لم يعالجها املخطط املحاسبي الوطـني 

  تقريب ممارستنا املحاسبية من املمارسات الدولية القائمة على املعايير املحاسبية

 ؛الدولية

 ؛تمكين املؤسسات الاقتصادية من تقديم معلومات مالية ذات نوعية وأكثر شفافيـة 

  الوفية والعادلـة"امليـزانية وفق مبدأ الصورة  تقييم عناصر." 

 :3كما يهدف النظام املحاسبي املالي إلى          

 ؛ الدولية املحاسبية ألانظمة مع ويتوافق ليواكب الجزائري  املحاسبي النظام ترقية  

 الوطنية الاقتصادية بين املؤسسات املحاسبية و املالية املعامالت مختلف تسهيل 

 ألاجنبية؛ املؤسسات

 املعلومات؛ عرض في الشفافية إلى الوصول  خالل من العقالنية تحقيق على العمل 

  ألاجنبية؛   الكيانات مختلف مع تتناسب دولية وثائق املالية ك املحاسبية القوائمجعل 

 املؤسسة؛  عن املالية الوضعية تغيرات و ألاداء و املالية الوضعية عن صادقة صورة إعطاء 

  الدولي؛   الوطني املستويتين على املؤسسات بين و الزمن عبر لنفسها املؤسسة مقارنةقابلية 

 آلاليات أحسن معرفة من تمكينها خالل من املؤسسات مرودية نمو على املساعدة 

 ؛4التسيير وكفاءة نوعية تشترط التي  الاقتصادية املحاسبية

 و مصداقيتها حول  آلاخرين املساهمين و للمسيرين ضمان بكل الحسابات بمراقبة يسمح 

 ؛شفافيتها و شرعيتها

                                                           
1
 .21، صذكره مرجع سبق ناصر مراد ،  

2
 .         28، ص  8020الجزائر، ، "النظام املحاسبي الجديدمحاسبة املؤسسة والجباية وفق "جمال لعشيش ي،  

   .
3

، مداخلة ضمن ملتقى دولي حول إلاطار أملفاهيمي للنظام "النظام املحاسبي املالي الجديد في الجزائر تحديات وأهدافه"أيت احمد مراد، أبحري سفيان،  

 .              40،ص8001أكتوير  25الى21،جامعة سعد دحلب، البليدة منIAS-IFRA الجديد وآليات تطبيقه في ظل املعايير املحاسبية الدولية املحاسبي املالي 
4
مداخلة جدول سيولة في ظل ربيع بوصبيع العايش و آخرون ،امللتقى الوطني حول واقع أفاق النظام املحاسبي املالي في املؤسسات الصغيرة و املتوسطة في الجزائر،   

 .51، ص 8021ماي ،  4الى 5النظام املحاسبي املالي  ، جامعة حمه لخضر بالوادي ، الجزائر ،من 
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 السوق؛ في الفاعلين لكل املخاطر تسيير و القرارات التخاذ أحسن فهم في يساعد 

 بمتابعة لهم تسمح و املستثمرين تشجع شفافة و بها موثوق  كافية، و صحيحة معلومات 

 ؛1أموالهم إعطاء

 بإعداد يسمح بما املؤسسة تعامالت مجموع شاملة و بها موثوق  بطريقة بتسجيل يسمح 

 ؛ مصداقية و بموضوعية الجبائية التصاريح

 املستوى  على املؤسسات لقطاع الاقتصادية الحسابات و إلاحصائيات إعداد في يساعد 

 املصداقية؛ و باملوضوعية تتسم معلومات خالل من الوطني

 بأقل تسمح التي املوجودة املعلوماتية الوسائل مع يتوافق الجديد املحاسبي النظام 

 التسيير وثائق وعرض املالية القوائم إعداد و املحاسبية البيانات تسجيل من التكاليف

 .النشاط حسب

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                           

.55ربيع بوصبيع العايش و آخرون ، مرجع سبق ذكره ، ص      
1
  



 املحاسبية املعلومات جودة على املالي املحاسبي النظام تطبيق أثر                                 ألاول  الفصل

 

10 
 

 

 لية في ظل النظام املحاسبي املالياملعلومات الواجب إلافصاح عنها في القوائم املا :املبحث الثاني 

 إلعطاء وذلك عنها إلافصاح يتم أن يجب موثوقية و عالية مصداقية ذات املالية القوائم تكون  حتى

 ثالث إلى سنتطرق  وعليه للمؤسسة، املالية الوضعية حول  واملستخدمين للمستثمرين هامة معلومات

 . مطالب

 املحاسبي في القوائم املالية  إلافصاحمبدأ  :املطلب ألاول 

 فهوم إلافصاح في القوائم املاليةم: أوال 

 عبارة: "أنه على ُعار فقد املالية، القوائم في املحاسبي باإلفصاح املرتبطة املفاهيم من الكثير توجد

 املشروع بمقدرة بالتنبؤ تسمح بطريقة املستفيدين من وغيرهم للمستثمرين مةالها للمعلومات عرض عن

 املالية التقارير شمول :" أنه على تعريفه يمكن كما".التزاماته على وقدرتها املستقبل في ألارباح تحقيق على

 عن وصحيحة واضحة بصورة التقارير هذه مستخدمي إلعطاء والضرورية الالزمة املعلومات جميع على

 ."1املؤسسة

 إعداد عند املحاسبية املعلومات عرض في إلابهام وعدم الوضوح:" أنه على إلافصاح فيعر  كذلك

 ."2املحاسبية والتقارير املالية والقوائم الحسابات

 القانونيين للمحاسبين ألامريكي املعهد عن صدر الذي باإلفصاح الخاصة التعريفات بعض وتوجد

 الكفيلة الضرورية املعلومات جميع املالية التقارير تفصح أن وهو املناسب املحاسبي إلافصاح"  :وهي

 ".مضللة غير التقارير تلك بجعل

 املتعلق القرار متخذ موقف في تؤثر التي املعلومات كافة إظهار هو املناسب املحاسبي إلافصاح" 

 للقارئ  مفهومة بلغة املحاسبية التقارير أو القوائم في املعلومات تظهر أن وهذا يعني املحاسبية بالوحدة

 ".3تضليل أو لبس أي دون 

                                                           
1
 الاقتصادية . العلوم كلية املاجستير، شهادة نيل متطلبات ضمن مقدمة مذكرة ،"املالي ألاداء وتقييم قياس في املالي املحاسبي النظام مساهمة ،"خيري  الكريم عبد  

 . 51 ص ، 8022 الجزائر، املسيلة، جامعة التسيير، وعلوم والتجارية
2
 . العلوم في املاجستير شهادة نيل متطلبات الستكمال مقدمة ،مذكرة"املالي املحاسبي النظام وفق للبنوك املالية القوائم في املحاسبي إلافصاح" دليلة، دادة  

 . 21 ص ، 8021 الجزائر، ورقلة، جامعة التسيير، وعلوم والتجارية الاقتصادية العلوم كلية التجارية،
3
واقع وآفاق : ، مداخلة مقدمة ضمن امللتقى الوطني حول "انعكاس النظام املحاسبي املالي على سياسات إلافصاح في الجزائر"، صديقي مسعود، صديقي فؤاد   

كلية العلوم الاقتصادية والتجارية وعلوم التسيير، جامعة الوادي،  05/05/8021-05النظام املحاسبي املالي في املؤسسات الصغيرة واملتوسطة في الجزائر، يومي 

 . 51الجزائر، ص 
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 تساعد طريقة عن عبارة أنه وهو لإلفصاح شامل تعريف إعطاء يمكن سبق ما على باالعتماد ومنه

 عن ذلك ويكون  النواحي جميع من املؤسسة وضعية معرفة على املؤسسة في والخارجية الداخلية فاألاطر 

 .وغيرها التقارير يقطر 

 املحاسبيأنواع إلافصاح : ثانيا

 التي والبيانات املعلومات وكمية ونوعية بيعةط حسب تختلف أنواع إلى املحاسبي إلافصاح يصنف

         . 1ملهايش

 إلافصاح العادل   -1

 .املعنية ألاطراف كافة الحتياجات متوازنة رعاية بتوفير النوع هذا ويعني

  الكامل إلافصاح -2

 يمكن عما إلافصاح محاولة أي كامل، بشكل باملؤسسة تتعلق التي والبيانات املعلومات يتضمن

 ويعول  املعلومات، هذه من املستفيدين لدى نقص أو غموض أي أمام املجال يفسح ال لكي عنه إلافصاح

 في يتمثل عليه مأخذ هناك أن إال شاملة معلومات من يحتويه ما على املحاسبي إلافصاح من النوع هذا

 التي املهمة املعلومات تربك قد أنها كما قراره، اتخاذ من املستفيد تهم ال قد التي والتفاصيل املعلومات كثرة

 .2وجوبها تستوجب ال كثيرة ومعلومات بيانات لحشر نظرا تحتويه

  الكافي إلافصاح  -3

 املعلومات توفير به يقصد والذي املحاسبي، بالشأن واملهتمين الكتاب بين استعماال ألاكثر يعتبر

 في جاء ملا خالصة ويمثل لها، واملستخدمين املستفيدين حاجات مع تتفق التي املالئمة و الكافية والبيانات

 الكامل إلافصاح خصائص من كل على جوهره في يحتوي  ألنه املحاسبي، إلافصاح من السابقين النوعين

 .3املؤسسةبنشاطات   املتعلقة واملعلومات البيانات في والعدل الكمال بين يجمع أي العادل، وإلافصاح

  إلاجباري  إلافصاح -4   

 وقانون  الشركات وقانون  املحاسبية املعايير بموجب بعرضها الشركات تلزم التي املعلومات في يتمثل

  على تحث التي ألاسباب البورصة؛من هيئة عن الصادرة إلافصاح تعليمات املالية،وبموجب ألاوراق

                                                           
1
 .     54عبد الكريم خيري، مرجع سبق ذكره، ص   

2
، مذكرة مقدمة ضمن متطلبات نيل شهادة املاستر، كلية العلوم الاقتصادية والتجارية وعلوم  "القوائم املاليةاملحاسبي وأثره على إلافصاح  "عبد القادر نوري،  

 .   84  - 85، ص،ص  8021التسيير، جامعة الجلفة، الجزائر، 

 
3
 .  84 - 85نفس مرجع سابق ، ص   
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 :1يلي ما املحاسبي إلافصاح من النوع هذا اعتماد

 تحتكر التي الجزائرية، للمؤسسة بالنسبة الحال هو كما: للمعلومات املؤسسة احتكار 

 من خاصة كمعلومات داخليا استغالها ويتم عنها، تفصح وال بها، الخاصة املعلومات

 استغالها؛ من ذاتية منفعة لتحقيق الداخلية ألاطراف قبل

 كل على إلزام غير ومن ذاتيا تفصح ال املؤسسات غالبا: الاختياري  إلافصاح فشل 

 .للمستثمرين  الالزمة املعلومات

  الاختياري  إلافصاح -5

 لتحسين منها سعيا وذلك إلزام، وبدون  طوعا نشرها إلى الشركات تبادر التي املعلومات ويمثل                    

 للمؤسسة املحاسبية  بل املعلومات ملستخدمي مفيد فقط ليس إلاضافي فاإلفصاح نوعية إلافصاح،

 بصورة ينعكس مما املالية، ألاوراق سوق  في خاصة الغير لدى صورتها من يحسن ألنه أيضا، نفسها

 التي الناجحة املؤسسات نحو مدخراتهم بتوجيه يقومون  فاملستثمرون فيه، أسهمها سعر على إيجابية

 الخصائص أحد ذلك باعتبار املالئمة مفهوم تدعيم إلى يهدف. وموثوقة دقيقة معلومات هام توفر

 .      القرارات لصنع املالئمة املعلومات إبراز في ويفيد املحاسبية، للمعلومات ألاساسية

 املعلومات حجم زيادة نحو الاتجاه إلى يشير إلاعالمي أو التثقيفي إلافصاح مصطلح فإن هذا على وبناء       

 خالل من استخدامها في والخبرة الدراسة من أكبر لدرجة تحتاج التي املعلومات على والتركيز عنها، املفصح

 :2من كل عرض

 لألسعار؛ العام باملستوى  املعدلة املالية البيانات 

 ؛ املرحلية املالية التقارير 

 املوحدة؛ املالية التنبؤات 

 الشركات في والاستثمار الاستثمارات عن والصفقات ألارباح بتوزيع يتعلق فيما سياسة 

 .  لإلدارة التابعة

 الوقائي إلافصاح - 6

 باستخدام محدودة دراية لديه الذي العادي املستخدم حماية إلى إلافصاح من النوع هذا هدفي         

 بعض من العادي املستخدم تصيب قد أضرار أية على القضاء محاولة طريق عن املحاسبية املعلومات

 بصورة للمستخدم املالية املعلومات تقديم على الوقائي إلافصاح ويعتمد العادل غير والتعامل إلاجراءات
                                                           

1
 . 84-85عبد القادر نوري، مرجع سبق ذكره،ص ،ص    

.    84،ص نفس مرجع سابق     
2
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 عدم من كبيرة درجة تعكس التي املعلومات تقديم عن والبعد مفهومة يجعلها الذي الحد إلى مبسطة

 إلافصاح يجب التي املعلومات مقدار تحديد عند العادي للمستخدم املحدودة املقدرة ومراعاة التأكد

 .1عنها

 متطلبات إلافصاح املحاسبي :الثاث

 السياسات املحاسبية  -1   

تقاس بنود القوائم املالية بتطبيق سياسات محاسبية قد تختلف من مؤسسة ألخرى، فاملبادئ 

تتضمن سياسات وطرق محاسبية مختلفة، وقد أوضحت املعايير املحاسبية  املحاسبية املتعارف عليها

محاسبية مختلفة في مجاالت متعددة من العوامل  استخدام سياساتالدولية ذلك بالقول أنه يعتبر 

للسياسات املحاسبية  التي تؤدي إلى صعوبة تفسير القوائم املالية، وليست هناك مجموعة معينة

 .2املقبولة يمكن الرجوع إليها

 ألاطراف والصفقات الهامة  -2

للصفقات املبرمة بين املؤسسة يجب أن تشمل إلايضاحات املكملة للقوائم املالية على وصف 

وأطراف أخرى،وكذلك العالقات الهامة بينها وبين ألاطراف الخارجية مثل العالقة بين املؤسسة 

 .القابضة واملؤسسة التابعة

 ألاحداث الالحقة  -3

تغطي القوائم املالية فترة محددة من الوقت، ولكنها ال تكون متاحة للنشر مباشرة في الفترة 

غالبا ما تنشر بعد انتهاء الفترة املالية بعدة شهور، وتسمى الفترة بين الفترة املالية ونشر املالية، و 

 .3القوائم بالفترة الالحقة

وأثناء الفترة الالحقة قد تحدث أحداث هامة أو تتاح معلومات جديدة متصلة بالقوائم املالية 

فإن ألامر يتطلب تعديل القوائم أو عرضها تكن منعكسة على القوائم املالية  التي تم إعدادها، فإذا لم

 .في صورة املالحظات املرفقة بالقوائم املالية

 

 

                                                           
1
 .         84عبد القادر نوري، مرجع سبق ذكره ، ص   

   
2
 .   51، ص8005، جامعة عين الشمس، مصر، "التقارير املالية،أسس إلاعداد والعرض و التحليل "،حماد طارق عبد العال  

  
3
 .51حماد طارق عبد العال ، مرجع سبق ذكره، ص  
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 الشكوك حول استمرار املؤسسة  -4

يتم إعداد القوائم املالية على أساس استمرار املؤسسة، وأنه في ظل غياب أي معلومات 

مستمر، وفي حال توفر لدى وتوقعات بفشل املشروع أو عدم استمرارية فإنه يفترض أن املشروع 

املشروع، أو أن هناك شكوكا حول استمرار  معدي القوائم املالية معلومات تفيد بعدم استمرارية

 .1مرفقة للقوائم املالية املشروع، عندئذ يجب إلافصاح عن تلك املعلومات في صورة مالحظات

 الالتزامات املحتملة -5

عدم التأكد، فيما يختص بحدوثها أو مبالغها، وتظهر تتمثل عادة بالتزامات تحيط الكثير من 

املرفوعة ضد املؤسسة أو املنازعات مع ألاطراف ألاخرى، والتي تتطلب تحويل  عادة نتيجة للقضايا

بعض الحاالت التي يتأكد فيها بعض هذه الالتزامات فإنها  بعض املبالغ مستقبال عند تسوية النزاع، وفي

بينما يتم إلافصاح عن الالتزامات  ية لتصبح جزءا من القوائم املاليةتدخل ضمن الدفاتر املحاسب

بالنتائج السلبية  املحتملة ألاقل تأكيدا في مالحظات القوائم املالية، وإلافصاح في الحالة يخبر القارئ 

 .ملاليةا القوائم إلى إلدخالها الالزمة املوضوعية الدرجة إلى تصل لم املحتملة لألحداث التي وقعت  ولكنها

 املعلومات الواجب إلافصاح عنها في القوائم املالية : رابعا 

أساس اتخاذ القرارات  البد أن تشمل القوائم املالية على املعلومات الضرورية ملستخدميها كونها -2

 ؛2تقدم هذه املعلومات كمعلومات إضافية أو في جداول ملحقة املالية، ويجب أن

على أية إيضاحات متممة لها معلومات تمثل ألاساس للفهم  ويجب أن تتوفر القوائم املالية -8

النقدية مع استبعاد أي إفصاح  املالي للمؤسسة ونتائج أعمالها وتدفقاتها الصحيح للمر كز

 ؛عليها يخالف مبادئ املحاسبة املقبولة واملتعارف

القوائم  من املؤسسات وحتى يمكن ملستخدمي توضح القوائم املالية نتائج العمليات مجموعة -1

على فهم واضح للبيانات املالية املوجودة بالقوائم املالية حيث يشير معيار  املالية أن يحصلوا

عن السياسات  FASBمجلس معايير املحاسبة املالية  الصادر عن( 02)املحاسبة الدولي رقم 

 ؛املالية املحاسبية الهامة التي يجب أن يفصح عنها عند نشر القوائم

معروضة بطريقة عادلة للمركز املالي والتدفق  توي القوائم املالية بما يفيد أنهاكما يجب أن تح -1

 ؛        3النقدي للمؤسسة املالية

                                                           
  

1
، مذكرة مقدمة ضمن متطلبات نيل شهادة املاجستير في العلوم " املالية القوائم على املالي املحاسبي النظام تطبيق وانعكاسات أهمية "صبرينة بن عروج،   

ة التجارية، كلية العلوم الاقتصادية وعلوم التسيير والعلوم التجارية ، كلية العلوم الاقتصادية وعلوم التسيير والعلوم التجارية، جامع

 .41-42، ص،ص 20،ض8028ائر،،الجز 1الجزائر
. 28ص  8021، مذكرة ماستر تخصص دراسات محاسبية وجباية معمقة، جامعة قاصدي مرباح، ورقلة،"إلافصاح املحاسبي في ظل النظام املحاسبي املالي وأثره على جودة املعلومة" ،نذير سمير  2  

.نفس مرجع سابق ، نفس صفحة  
3
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معروضة بطريقة عادلة للمركز املالي والتدفق  كما يجب أن تحتوي القوائم املالية بما يفيد أنها -5

 .عليهاالنقدي للمؤسسة والتطبيق املناسب ملعايير املحاسبة املتعارف 

 القوائم املالية الواجب إلافصاح عنها : خامسا

تشكل القوائم املالية في مجملها مخرجات نظام املعلومات املحاسبية، وتنقسم هذه املخرجات 

والثاني قوائم مكملة للقوائم ألاساسية، أما ألاساسية فهي  إلى قسمين ألاول قوائم مالية أساسية

بشكل دوري حتى تخدم أصحاب  أن تقوم بإعدادها وإلافصاح عنها القوائم التي يتعين  على الوحدات

 : 1الصلة واملستفيدين وهي

 قائمة املركز املالي ؛ 

 قائمة الدخل؛ 

 قائمة ألارباح املحتجزة؛ 

 قائمة التدفقات النقدية . 

حصيلة نها تعرف امليزانية من الزاوية املحاسبية التقليدية على أ( : امليزانية )قائمة املركز املالي  -1

ملخص مبوب نها ألارصدة مجموعة من الحسابات املسجلة دفتريا على أساس القيد املزدوج أو أ

ألرصدة الحسابات التي ال زالت مفتوحة بدفاتر ألاستاذ وذلك بعد ترحيل أرصدة الحسابات 

 .الاسمية إلى حساب ألارباح والخسائر ولكنها تحتوي رصيد هذا الحساب

من الزاوية الاقتصادية على أ نها توازن ألصول معينة تمثل موارد ويمكن تعريف امليزانية 

 2.اقتصادية موضوعة تحت تصرف وحدة اقتصادية معينة وخصوم تمثل طريقة تمويل هذه ألاصول 

هي قائمة املكاسب ـ كما يطلق عليها البعض أحيانا ـ التي تعبر عن مدى نجاح : قائمة الدخل -8

عينة، وتستخدم هذه القائمة لتحديد ربحية املنشأة، وتعد قوة عمليات املنشأة في فترة زمنية م

الثقة في قائمة الدخل من ألامور الظنية، ألن الدخل املستخرج منها يعتبر في أحسن الحاالت 

تقريبا، وعليه يمكن القول أن قائمة الدخل هي عبارة عن أداة لتحقيق مبدأ مقابلـة إلايرادات 

 . 3ل أو الخسارة بطريقة مبسطة وواضحةباملصروفات لتحديد صافي الدخ

                                                           
1
، دار امليسرة للنشر والتوزيع والطباعة، عمان ألاردن، الطبعة ألاولى، السنة "تحليل القوائم املالية نظري وتطبيقي "غسان فالح املطارنة، خنفر مؤيد راض ي،  

 . 82ص  8005
2
 . 81نفس مرجع سابق ،ص  

3
 .851، ص 8001ألاولى، عمان دار حنين ، الطبعة "مبادئ إلافصاح املحاسبي"جعفر، عبد إلاله ـ املحاسبة املالية،   
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هي حلقة الربط بين قائمة الدخل وبين قائمة املركز املالي، : قائمة التغير في حقوق امللكية -1

ولكن مع تعدد مصادر التغير في حقوق امللكية، توجب تخصيص قائمة منفردة لتوضيح 

 .مسببات هذا التغير ومصادره 

باملقبوضات واملدفوعات النقدية للمنشأة من خالل فترة هي كشف : قائمة التدفقات النقدية -1

زمنية معينة، وقد ألزم مجلس معايير املحاسبة املالية الشركات بإعداد هذه القائمة من خالل 

 (.4)إصدار للمعايير رقم 

التغيرات والطرق والتقديرات املحاسبية وتصحيح ألاخطاء وألاحداث الالحقة لتاريخ : املطلب الثاني

 زانية املي

 ألاخطاء وتصحيحات املحاسبية والطرق  التقديرات تغير عن إلافصاح يتم املالية القوائم ملحق في

 .توضيحه سيتم ما وهذا امليزانية، لتاريخ الالحقة وألاحداث

يمكن أن تلجأ املؤسسة إلى تغيير التقديرات املحاسبية أو الطرق املحاسبية إذ كان الغرض منها 

و املوثوقية في القوائم املالية، وبناءا على هذا سيتم الحديث عن التغيرات في الطرق  املالئمةزيادة درجة 

ألاخطاء املحاسبية وكيفية تصحيحها باالستناد إلى ما جاء في  والتغيرات في التقديرات املحاسبية ثم

 :1النظام املحاسبي املالي و ما جاء في املعيار الدولي الثامن املتعلق بها

يقصد بالطرق املحاسبية املبادئ وألاسس والقواعد املحاسبية : 2التغير في الطرق املحاسبية -2

املالية، وبناءا على هذا فإن التغير  الواجبة التطبيق من طرر املؤسسة إلعداد وعرض القوائم

 في الطرق املحاسبية يخص تغير املبادئ وألاسس والقواعد املحاسبية إذا كان هذا التغير

 .بعرض القوائم املالية بصورة صادقة سيسمح

 : بالتغير في الطرق املحاسبية في الحالتين التاليتين S IA 8وقد سمح املعيار الدولي الثامن 

  إذا تطلب معيار أو تفسير جديد لهذا التغير، وهذا ما يطلق عليه بالتغير إلالزامي كإلغاء

تكلفة املخزون بموجب املعيار املحاسبي في تقييم (  lifo) أسلوب الوارد أخيرا الصادر أوال 

 ؛IAS الدولي ا

  إذا كان هذا التغير يساهم في التزويد بمعلومات موثوقة وأكثر مالئمة حول الوضعية املالية

 .وتدفقاتها النقدية للمؤسسة وأدائها 

                                                           
1
 .221 ص ذكره، سبق عروج،مرجع بن صبرينة 

2
 .221ص نفس املرجع سابق ،  
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  8002 جويلية 85من القرار املؤرخ في  212.1وهذا ما نص عليه النظام املحاسبي املالي في الفقرة 

 .انه ال يتم أي تغيير في الطرق املحاسبية 8004نوفمبر  85املؤرخ في   22-04من القانون رقم   11املادة 

يحتاج مستخدمي القوائم املالية أن يكون بإمكانهم مقارنة القوائم املالية للمؤسسة خالل فترة 

ولذلك تطبق عادة ،فقات النقديةاملركز املالي و ألاداء و التد التغيرات في على زمنية حتى يتعرفوا

يجب الاقتصار على إجراء تغيير في السياسات املحاسبية فقط في  .السياسات املحاسبية في كل فترة 

الحاالت التي يتطلبها القانون  أو الهيئة وضع املعايير املحاسبية أو إذا كان ذلك من شأنه تقديم عرض 

ت املالية الخاصة باملؤسسة،و يتم عرض ألاحداث أكثر مناسبة لألحداث و العمليات في البيانا

 والعمليات في البيانات املالية بطريقة أكثر مناسبة عندما ينتج عن السياسة املحاسبية الجديدة

ال تعتبر ألامور  .معلومات أكثر مناسبة ومعتمدة عن املركز املالي و ألاداء والتدفقات النقدية للمؤسسة

 :1املحاسبية التالية تغييرا في السياسات

  تبنى سياسة محاسبية ألحداث أو عمليات تختلف من حيث الجوهر عن أحداث أو

 عمليات حدثت في السابق؛

  تتبنى سياسة محاسبية جديدة ألحداث أو عمليات لم تحدث في السابق أو كانت غير

 .مادية

ب متطلبات هذا التغيير في السياسة املحاسبية يطبق بأثر رجعي أو على الفترات املستقبلية حس

املعيار  ويؤدي التطبيق بأثر رجعي إلى أن السياسة املحاسبية الجديدة الجاري تطبيقها على ألاحداث 

والعمليات كما لو كان قد تم تطبيقها دائما ، ولذلك تطبق السياسة املحاسبية الجديدة قد طبقت 

لق بالفترات السابقة سواء للرصيد على ألاحداث بعد تاريخ التغيير ، وال يتم إجراء أية تعديالت تتع

الافتتاحي لألرباح املحتجزة أو لبيان صافي الربح أو الخسارة للفترة الحالية ألنه ال يجري إعادة احتساب 

. ألارصدة القائمة،و يتعين تطبيق السياسة املحاسبية الجديدة على ألارصدة القائمة منذ تاريخ التغيير 

راء تغيير في الطريقة املحاسبية الخاصة بتكاليف الاقتراض وتقوم يمكن أن تقرر املؤسسة إج: مثال

والخاص  IAS 81برسملة تلك التكاليف حسب املعالجة البديلة املسموح بها في املعيار املحاسبي الدولي 

املستقبلي للطريقة الجديدة ينطبق فقط على تكاليف  بتكاليف الاقتراض، ولذا فإن التطبيق 

 .بعد تاريخ التغيير في الطريقة املحاسبية الاقتراض التي حدثت

                                                           
 

.    01صافي الربح أو الخسارة للفترة ألاخطاء الجوهرية، والتغييرات في السياسات املحاسبية الفقرة  (IAS08) املعيار املحاسبي الدولي الثامن (IASB) مجلس معايير  

حاسبة الدولية امل
1
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ونتيجة للتغيير في الطرق املحاسبية يتوجب على املؤسسة إلافصاح عن ذلك في امللحق فيما 

 :1يلي يتعلق بما

 طبيعة التغيير في الطرق املحاسبية وألاسباب املؤدية لذلك؛ 

  كان ذلك عمليا، أما إذا مبلغ التعديل للفترة الحالية والفترات السابقة املعروضة، إذا

 .رجعي فيجب تقديم توضيحات عن ذلك تعذر إعادة العرض بأثر

يقصد به تعديل املبلغ املسجل ألصل أو التزام ،أو مبلغ :  التغير في التقديرات املحاسبية  -8

مرتبط باستهالك ألاصل و الذي نتج من تقييم ألارباح والالتزامات الحالية واملستقبلية 

صول و الديون ، وعليه التغير في التقديرات املحاسبية ناتج عن املعلومات جديدة املرتبطة باأل 

إعادة العمر إلانتاجي لآللة بتوفير معلومات تشير إلى أن العمر املتبقي : أو تطورات جديدة مثال 

تتطلب عملية إعداد القوائم املالية الاستخدام املتكرر . لآللة يختلف عما تقديره سابقا 

 :2ات للعديد من العناصرللتقدير 

 قيمة الخردة لألصول امللموسة طويلة ألاجل؛ 

 الديون املشكوك في تحصيلها؛ 

 تكاليف التقاعد؛ 

 القيمة العادلة لألصول والالتزامات التي ليس لها سوق نشط. 

حيث أن التغير في التقدير املحاسبي يقتصر أثره على الفترة املالية الجارية والفترات املستقبلية 

 :النتائج به في حسابات ويتم الاعتراف

  فترة التغير، إذ كان هذا التغير يؤثر فيه فقط كإعادة تقدير الديون املشكوك في

 تحصيلها؛

  ،فترة التغير والفترات املستقبلية كإعادة تقدير العمر إلانتاجي للتثبيتات املادية

والسنوات  مبالغ الاهتالك للسنة الجارية بحيث سوف يؤثر هذا التغير على

 املستقبلية بمعنى أن التغير في التقدير سيؤثر على كل فترة من فترات التغير

 .والفترات الالحق

 صافي من كل على وأثره التغيير طبيعة عن املالية بالقوائم املرفقة إلايضاحات في إلافصاح ينبغي

 للتغيرات بالنسبة الجارية املالية املدة في الدخل صافي وعلى الاستثنائية، الخسائر و املكاسب قبل الدخل

                                                           
. 225-221صبرينة بن عروج ،مرجع سبق ذكره، ص ،  

1
  

2
 .211، ص 8002، دار املكتبة الوطنية، ألاردن، "معايير املحاسبة و إلابالغ املالي الدولية"، محمد أبو نصار، جمعة حميدات   
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 املالية واملدة الجارية املالية املدة على تؤثر التي التغيرات أو املحاسبية التقديرات في العادية غير أو النادرة

 بت الثا لألصل إلانتاجي العمر تقدير في للتغيرات بالنسبة الحال هو كما املقبلة،

التقدير الذي يجري كل مدة مالية عند املحاسبة عن ليس من الضروري إلافصاح عن التغير في 

 . 1مخصص الديون املشكوك في تحصيلها"ألانشطة العادية للمؤسسة كما هو الحال بالنسبة لتقدير 

هنالك العديد من ألاخطاء املحاسبية التي يمكن أن تحدث خالل : تصحيح ألاخطاء املحاسبية -1

الضروري كشفها وتعديلها إلعادة القوائم  الدورة املحاسبية مما يصعب حصرها، ولكن من

 والنسيان أو أخطاء املالية إلى حالتها الطبيعية، قد تكون هذه ألاخطاء ناتجة عن أخطاء السهو

حسابية أو أخطاء في املعالجة نتيجة لعدم إلاملام بالسياسات واملبادئ واملعايير املحاسبية، وقد 

 .ساباتعمدية بهد التزوير والتالعب في الح تكون 

 جوانب أخرى من إلافصاح مطلوب : املطلب الثالث

سبق وأن بينا متطلبات إلافصاح وفق املعيار املحاسبي الدولي ألاول املتبني في النظام املحاسبي 

املعلومات الواجب إلافصاح عنها في القوائم املالية ذات الغرض العام كما  املالي تمثل الحد ألادنى من

املحاسبية وتصحيح ألاخطاء، باإلضافة إلى ذلك هناك  عن التغير في التقديراتتطرقنا إلى إلافصاح 

املحاسبية الدولية يتم إلافصاح  معلومات إضافية شملها النظام املحاسبي املالي املستمد من املعايير

العالقة،  عنها من طرف مؤسسات معينة واملتمثلة في املعلومة القطاعية، إلافصاح عن ألاطراف ذات

شاد باملعايير الدولية تقارير املالية املرحلية، وهذا ما سنحاول تبيانه من خالل هذا املطلب باالستر ال

 :2املحاسبية

نظرا لتوجه املؤسسات إلى التنويع في خطوط إلانتاج والخدمات في : املعلومة القطاعية  -2

املخاطرة، وبالتالي وفرص النمو ودرجة  مناطق جغرافية مختلفة تختلف فيها معدالت الربحية

مستخدمو القوائم  ظهرت الحاجة إلى ضرورة إلابالغ عن املعلومات القطاعية من أجل مساعدة

 IAS 21املالية لفهم أفضل لتقدير املخاطر املصاحبة ألداء هذه القطاعات، لهذا جاء املعيار 

لقطاعية املتعلقة املتعلق بالتقارير القطاعية، والذي يهد لتحديد أسس إلابالغ عن املالية ا

 3:و الخدمات ملؤسسة ما أو املناطق الجغرافية التي تعمل فيها  باألنواع املختلفة للمنتجات

 

                                                           
 

1
 .281ص ، 8022 مصر، الجامعي، التعليم دار ،"املحاسبية املعايير ظل في املالية القوائم تحليل "حجازي، حامد وجدى  

. 821ص  8022، الجزء ألاول ألاسس العلمية والعملية في القياس املحاسبي، دار الثقافة للنشر والتوزيع، ألاردن، مبادئ املحاسبة املاليةهادي رضا الصفار،  
2
  

3
 .284ص ذكره، سبق مرجع عروج، بن صبرينة  
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يجب تطبيق هذا املعيار في املجموعات الكاملة للقوائم املالية املنشورة : نطاق التطبيق -2-2

النتائج  والتي تضم امليزانية وحساب واملعدة وفق متطلبات معايير املحاسبة الدولية،

وارد  وقائمة التدفق النقدي وقائمة التغيرات في حقوق امللكية وامللحق املرفق بها كما هو

، كما يطبق هذا املعيار على "عرض القوائم املالية"في معيار املحاسبة الدولي رقم ألاول 

ى املؤسسات التي لم يتم تداول اسمها وأدوات الدين في سوق ألاوراق املالية،باإلضافة إل

 1.املؤسسات التي هي قيد إصدار ملثل هذه ألادوات املالية 

:   IAS 14املعلومات القطاعية املقدمة وفق املعيار املحاسبي الدولي الرابع عشر  -1-2            

يجب على املؤسسة تحديد فيما سيتم استخدام قطاعات ألاعمال أو القطاعات 

ألاساس ي باالعتماد على ما إذا كانت املخاطر  الجغرافية ألغراض إلافصاح القطاعي

بحقيقة عملها في  والعوائد تتأثر بشكل رئيس ي باملنتجات والخدمات التي تقوم بإنتاجها أو

مناطق جغرافية متعددة  يفرض املعيار املحاسبي الدولي الرابع عشر تقديم املعلومات 

 :  2التالية

 املبيعات املتعلقة بالقطاع؛ 

 نتيجة القطاع؛ 

 أصول القطاع املستخدمة؛ 

 طريقة تحديد سعر التبادل بين القطاعات . 

، )قطاع أعمال أو قطاعات جغرافية(من أجل املستوى ألاول للمعلومة القطاعية ملؤسسة ما 

 :إضافية حول  املعيار يطلب معلومات

 الالتزامات القطاعية؛ 

 تكلفة التثبيتات املادية واملعنوية املشتراة خالل الدورة؛ 

 مصاريف الاهتالك؛ 

 مقارنة املعلومات املقدمة من طرف القطاعات والقوائم املجمعة . 

 

                                                           
1
 . 02 الفقرة " للقطاعات املالية التقارير IAS14عشر  الرابع الدولي املحاسبي املعيار IASBالدولية  املحاسبة معايير مجلس  

2
 . 01الفقر  ذكره، سبق مرجع IAS14عشر  الرابع الدولي املحاسبي املعيار  
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إذا كان الشكل ألاولي لتقديم املعلومات هو قطاعات ألاعمال، فيجب تقديم املعلومات آلاتية 

 :1كمعلومات ثانوية

  إلايرادات الخارجية حسب املوقع الجغرافي لكل قطاع جغرافي تمثل إيراداته

 من إلايرادات الخارجية إلاجمالية للمؤسسة؛ 02% ية على ألاقل الخارج

  

  من %  20القيمة إلاجمالية لألصول حسب املوقع الجغرافي تمثل على ألاقل

ألاصول إلاجمالية للتكاليف املستحقة خالل الدورة لحيازة أصول القطاع حسب 

 .املوقع الجغرافي

تكمن أهمية إلافصاح عن املعلومة القطاعية في : 2أهمية إلافصاح عن املعلومة القطاعية -1-3

النقدية املستقبلية، ومن  توفير معلومات تمكن مستخدمي القوائم املالية من التنبؤ بالتدفقات

 مقارنة ألاداء ملؤسسة تعمل في قطاع معين مع مؤسسة أخرى تعمل في قطاع آخر، إذ أن نجاح

مجتمعة، كما أن إفصاح املؤسسات عن  املؤسسة كوحدة يعتمد على أداء كافة القطاعات

مستخدمي القوائم املالية على التنبؤ باألرباح التي قد تحققها  معلومات قطاعية كافية يساعد

 .املؤسسة

كان إذ تعتبر ألاطراف ذات العالقة  IAS 1 81حسب املعيار : إلافصاح عن ألاطراف ذات العالقة  -2     

ممارسة تأثير بارز عليه فيما يتعلق باتخاذ  الطرف آلاخر أو لطرف منها القدرة على السيطرة على

 :3القرارات املالية والتشغيلية، ويكون الطر ذو عالقة باملؤسسة في الحاالت التالية

  املؤسسات التي تسيطر أو يسيطر عليها بشكل مباشر أو غير مباشر وتشمل الشركات

 القابضة والتابعة؛

 82حسب ما جاء في املعيار)سة زميلة الطرف ذا العالقة عبارة عن مؤس IAS فإن 
مصطلح مؤسسة زميلة يشير إلى مؤسسة التي يكون للمستثمر تأثير فعال عليها، ولكن 

 ؛(مشتركا مع املستثمر ال يمكن اعتبارها مؤسسة تابعة وال مشروعا

 12حسب ما جاء في املعيار)الطرف ذا عالقة عبارة عن عقد مشترك IAS العقد  يعرف

املشترك على أنه اتفاق تعاقدي يقوم بموجبه طرفان أو أكثر باالتفاق على مزاولة 

 ؛(نشاط اقتصادي يخضع للسيطرة املشتركة

                                                           
1
 .نفس مرجع   

2
 .812،ص 8002دار إثراء للنشر والتوزيع، ألاردن،  ،"معايير التقارير املالية الدولية"، خالد جمال الجعارات  

3
 .01،مرجع سبق ذكره ، الفقرة  ISA14، املعيار املحاسبي الدولي الرابع عشر    
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 الطرف ذا العالقة أحد املسيرين الرئيسيين في املؤسسة أو مؤسستها ألام؛ 

  ألاشخاص الطبيعيون الذين يملكون حصة من حقوق التصويت في مؤسسة

 .عليها تأثير بارز ويمارسون 

 :1وال يمكن اعتبار الحاالت التالية أطراف ذات عالقة

 ؛مؤسستان هاما نفس املدير  

  ؛هاما سيطرة مشتركة على عقد مشتركمتعاقدان 

 ية في عالقاتها العادية املمولين، الاتحادات التجارية، الهيئات والوكاالت الحكوم

 ؛باملؤسسة

  العميل املنفرد، املورد، صاحب حق التأليف، املوزع، الوكيل العام والذين تتعامل

 . معهم املؤسسة

 :2وعليه يجب إلافصاح عن إجمالي تعويضات املسيرين الرئيسيين وكذلك عن كل الفئات التالية

 ؛منافع املوظفين قصيرة ألاجل  

 ؛منافع ما بعد الخدمة 

 ؛منافع أخرى طويلة ألاجل 

  على أساس ألاسهمالدفع. 

إذا حدثت معامالت بين ألاطراف ذات العالقة فيجب على املؤسسة إلافصاح عن طبيعة العالقة 

باإلضافة إلى املعلومات حول املعامالت و ألارصدة الالزمة لفهم التأثير املحتمل  ألاطراف،بين هذه 

  .للعالقة على البيانات املالية

 من مختصرة مجموعة وإما كاملة مجموعة إما يتضمن مالي تقرير وتعني: املرحلية املالية التقارير  -3    

 تحديد إلى IAS 11 املعيار يهدف حيث مالية سنة من أقل هي التي و املؤقتة للفترة املالية القوائم

 في املطبقة والتقييم التسجيل مبادئ وكذلك املؤقت، املالي التقرير محتويات من ألادنى الحد

 إصدار بموجب املؤسسات IAS 11 املعيار يلزم ال.مرحلية لفترة املختصرة أو الكاملة املالية القوائم

 املؤقت، املالي التقرير نهاية بعد الفاصلة الفترة أو تكرارها مدى كذلك وال مؤقتة، مالية تقارير

                                                           
1
 . 812ص  مرجع سبق ذكره ، الجعارات، جمال خالد 

2
 .نفس مرجع سابق، نفس صفحة .  
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 املالية، باألوراق املتعلقين املحلية،املشرعين للحكومات متروكة القضايا هذه مثل أن واعتبر

 . 1املحاسبية الهيئات و املالية ألاسواق

 :2يلي ما يتضمن: املرحلية املالية التقارير محتوى  -3-1

 ؛مختصرة ميزانية 

 ؛مختصرة الدخل قائمة 

 ؛امللكية الحقوق  في التغيرات جميع إما تتضمن مختصرة قائمة 

 ؛مختصرة نقدية تدفقات قائمة 

 مالحظات تفسيرية. 

على املؤسسة أن تدرج في إلايضاحات حول القوائم املالية املرحلية أية أحداث كما يجب 

ومعلومات ذات أهمية في  فهم الفترة املرحلية الحالية إذا كان حذفها سو يجعل من القوائم املالية 

 :3املؤقتة مضللة، وتتضمن ما يلي

 املرحلية املالية القوائم إعداد في املحاسبية السياسات نفس إتباع تم أنه على إلاقرار 

 إلابالغ فيجب ذلك في تغيرات حدثت وإذا الحالية، السنوية املالية القوائم مع باملقارنة

  وأثره؛ التغير طبيعة عن

 املرحلية؛ الفترة خالل التشغيلية العمليات تكرار أو موسمية عن تفسيرية إيضاحات 

  ؛القطاعية املعلومات عن فصاحإلا 

  هيكل املؤسسة وتشمل اندماج ألاعمال، إعادة الهيكلة، الاستثمارات أثر التغيرات في

 طويلة ألاجل؛

 تصحيح أخطاء الدورات السابقة؛ 

 املالية القوائم في إدراجها يتم والتي الحالية، املؤقتة للفترة الالحقة الهامة ألاحداث 

 املرحلية؛

 إلافصاح عن عمليات الحيازة والتنازل عن ألاصول املادية؛ 

 خسائر القيمة لألصول املادية واملعنوية؛ 

 التعهدات بحيازة أصول مادية؛ 

                                                           
 

1
 .811خالد جمال الجعارات، مرجع سبق ذكره ، ص     

2
 .    211صبرينة بن عروج، مرجع سبق ذكره، ص  

3
 211نفس مرجع سابق ، ص  
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  أي عجز في تسديد الالتزامات أو إلاخالل في تنفيذ اتفاقيات الديون. 

اكتسبت القوائم املالية املرحلية أهميتها من خالل توفيرها :1أهمية القوائم املرحلية -3-2            

القوائم املالية وخاصة املتعاملين في  الوقت املناسب ملستخدميملعلومات محاسبية فورية وفي 

سوق ألاوراق املالية، حيث تسمح للمستثمرين بتوفير معلومات مستمرة تساعدهم على تقييم 

أداء املؤسسات باستمرار خالل السنة، وهذا يؤدي إلى زيادة تأثير القوائم املالية على أسعار 

القوائم الحماية للمستثمر من خالل توفير معلومات تفيده، أو التي  كما توفر هذه ألاوراق املالية،

ألاداء املالي للمؤسسة، وفي تصور أدائها املستقبلي، كل هذا  يستعملها الوسطاء املاليون لتقييم

ألافراد إلى توظيف مدخراتهم، وبالتالي  من شأنه تشجيع الاستثمار في سوق ألاوراق املالية، وجلب

 .راق املاليةتنشط سوق ألاو 

ومن ناحية أخرى فإن توفير املعلومات على فترات متقاربة يساعد املستثمرين على تخفيض 

التنبؤ باألرباح املتوقعة وعائد السهم، باإلضافة إلى إمكانية الاعتماد على تلك  درجة عدم التأكد عند

 .الائتمان املعلومات في اتخاذ قرارات الاستثمار و

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
  

1
 .   211صبرينة بن عروج، مرجع سبق ذكره، ص    
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 SCFخصائص جودة املعلومات املحاسبية في ظل نظام املحاسبي املالي : املبحث الثالث 

إن النظام املحاسبي الذي وضعه املشرع في الدولة يضمن قواعد وأحكام لتنظيم العمل 

املحاسبي في املؤسسات امللزمة بتطبيقه، وهذه القواعد وألاحكام تؤثر على الوثائق والتقارير املعدة 

وهذه ،لذلك العمل املحاسبي من حيث نوعها، عددها، شكلها، محتواها، ومن ثم جودتهاكتلخيص 

ولقد حدد النظام  الخصائص التي يجب أن تتميز ا، ألاخيرة ال تتحقق إال بتجسيدها املجموعة من

اعتمد في إطاره التصوري على املعايير  املحاسبي املالي الخصائص النوعية للمعلومة املحاسبية حيث

حاسبية الدولية كما سبق وأشرنا إليه، ومنه فإن جودة املعلومات املحاسبية مرتبطة بمجموعة من امل

من املرسوم التنفيذي  02الخصائص النوعية حددها النظام املحاسبي املالي حيث جاء في املادة رقم 

 ية للمالئمة يجب أن تتوفر املعلومة الواردة في الكشوف املالية على الخصائص النوع" 02/255رقم 

 .1والدقة وقابلية للمقارنة والوضوح

 الخصائص النوعية املرتبطة بجودة املعلومة املحاسبية : املطلب ألاول 

 لمعلومة املحاسبيل الخصائص النوعيا: أوال

 هناك نوعين من الخصائص خصائص الرئيسية و خصائص الثانوية 

 الخصائص النوعية ألاساسية -1

                                                           
1
 .الجزائر 8002مايو  82الصادرة في   84رقم  الرسمية الجريدة 04/22رقم  القانون  أحكام تطبيق املتضمن 02/255رقم  القانون  من  02رقم  املادة  
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 يقصد باملالئمة أن للمعلومات التي يتم التصريح عنها القدرة في التأثير في القرار :   املالئمة -1-1        

املتخذ من قبل مستخدم  املعلومات وهي بذلك تؤدي إلى تخفيض حالة عدم التأكد لدى متلقيها، أي 

فاملعلومات املالئمة أن املالئمة تعني وجود ارتباط  منطقي بين املعلومات وبين القرار موضع الدراسة، 

     ت راراهي تلك املعلومات القادرة على إحدى تغيير في اتجاه الق

 :  1وتتميز املعلومة املالئــمة ب

  القدرة على إحداث فرق في قرار املفاضلة بين الاستفادة من املعلومات أو عدم فعل

 ذلك؛

 احتواء املعلومة على قيمة تنبؤية أو قيمة تأكيدية أو كالهما. 

    

 :ويمكن تحقيق خاصية املالئمة من خالل التالي 

  ؛(الئمأي التوقيت امل)حداثة املعلومات وتوفيرها في الوقت املناسب 

  تمكين متخذ القرار من تحسين توقعات املستقبل لنتائج ألاحداث أي القدرة على

 التنبؤ باملستقبل؛

 (التقييم الارتدادي) مساعدة متخذ القرار من مراجعة وتصحيح التوقعات السابقة. 

يقصد بخاصية التوقيت املالئم أو التزامن توفير املعلومات في حينها   :التوقيت املالئم -1-1-1              

قبل أن تفقد منفعتها أو قدر على التأثير في عملية اتخاذ القرارات، فمن البديهي أنه إذا لم تتوفر  

عملية اتخاذ القرار، إذ أن هذه العملية محددة  تأثير على املعلومات عند الحاجة إليها فلن يكون لها

القرار، فبعض القرارات تستلزم  دائما بفترة زمنية معينة، ويختلف التوقيت املالئم مع اختالف طبيعة

املناسب قد يكون من  سرعة أكثر من غيرها في توفير املعلومات الالزمة، ولتقديم املعلومات في الوقت

ومنه  لتضحية بش يء من الدقة الحسابية ودرجة عدم التأكد لصالح التوقيت املالئم،املفيد أحيانا ا

فإن توفير املعلومات في وقتها يعد أمرا مفيدا ومرغوبا فيه حتى ولو كان على حساب الدقة في عملية 

 .                    2القياس

                                                           
1
، في املؤسسات الصغيرة  "تحديث أنظمة املعلومات في تفعيل املمارسة املحاسبية وفق النظام املحاسبي املالي دور  "مجمد هاشمي حجاج ، حسام مسعودي ،  

-05-05-05جامعة الوادي ، يوم  واملتوسطة ، مداخلة ضمن امللتقى الوطني حول واقع وأفاق النظام املحاسبي املالي في املؤسسة الصغيرة واملتوسطة في الجزائر  ،

 1، ص 8021
2
 . 802ص  8005، الطبعة الثانية، دار وائل للنشر، عمان، "النموذج املحاسبي املعاصر من املبادئ إلى املعايير"رضوان حلوه حنان ،   
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لحاجة إلى استخدامها، فإذا حيث أن املعلومات تفقد منفعتها إذا لم تكن متاحة عندما تدعوا ا

تأخير غير ضروري في تقديم التقارير فإن املعلومات قد تفقد والءمتها لذا فاإلدارة بحاجة إلى  حدث

 . 1التقارير في الوقت املناسب وتوفير املعلومات املوثوقة املوازنة بين ميزة رفع

املعلومات املحاسبية في تحسين مقدرة متخذ تعد قدرة :  القدرة على التنبؤ باملستقبل   1-1-2           

القرار على التنبؤ بنتائج التوقعات املستقبلية في ضوء نتائج املاض ي والحاضر، فاملعلومات املالئمة هي 

التي تساعد على التنبؤ بالعوائد املرتبطة بالنشاط املستقبلي، فبدون معرفة ألاحداث املاضية يصعب 

ستقبل، وبمعنى آخر تساعد القيمة التنبؤية للمعلومات مستخدميها في التنبؤ بما ستكون عليه في امل

 .التنبؤ بالنتائج املتوقعة لألحداث املختلفة، وتؤكد توقعاتهم أو تساعدهم في تعديلها أو تصحيحها

أو  تلعب املعلومات دورا هاما في تعزيز : القدرة على التقييم الارتدادي للتنبؤات السابقة -1-1-3             

تصحيح توقعات سابقة، أي أنها تساعد مستخدم املعلومات في تقييم مدى صحة توقعاته السابقة، 

وبالتالي تقييم نتائج القرارات التي بنيت على هذه التوقعات، ومنه فإن خاصية التقييم الارتدادي أو 

ة التنبؤية كما تسمى أيضا بالتغذية العكسية أو الاسترجاعية ال تقل أهمية عن خاصية القيم

   .للمعلومات

 غالبا سابقا اتخذت قرارات نتائج عن املعلومات وإن منعزلة بصورة أخذها يتم ما نادرا القرارات إن

 معلوماتية خدمات تقدم املثاليةها بصورت فاملحاسبة الحق، قرار التخاذ أساسية مدخالت ماتكون 

 2.منالز  مرور مع باستمرار الاستثمارية استراتيجياهم تسوية في تساعدهم بحيث للمستثمرين

 عليها، الاعتماد وإمكانية املعلومات بأمانة والشفافية املوثوقية خاصية تتعلق:  املوثوقية -1-2               

 املدققة غير الحسابات من أكثر عليها؛ يعول  املدققة( املحاسبية املعلومات)الحسابات أن البديهي فمن

إن درجة الوثوق باملعلومات  . قةاملدق الحسابات مع ومضمونا شكال متطابقة ألاخيرة هذه كانت وإن حتى

السليمة التي بنيت عليها تلك  املحاسبية تعد انعكاسا واضحا لألدلة املوضوعية أو طرق وأسس القياس

ابتة محاسبية ث املعلومات، ولكي تتصف املعلومات املحاسبية باملوثوقية والشفافية ينبغي إرساء أسس

فيما يتعلق باملبادئ وألاعراف املحاسبية التي تحكم العمل املحاسبي، وكذلك تطوير أسس قياس 

واملوثوقية هي قدرة املعلومات على التعبير عن فحوى ألاهداف أو العمليات  .و مقبولة وعملية موحدة

 .3ملختلفة راتهايمكن املستخدم من الاعتماد عليها في بناء نماذج قرا الاقتصادية وبالشكل الذي

 :وتتكون هذه الخاصية من  

                                                           
1
الطبعة ألاولى، مركز الكتاب  ،"علومات املحاسبيةحوكمة الشركات وأثرها على مستوى إلافصاح في امل"وليد ناجي الحيالي، حسين عبد الجليل آل غزوي،   

 . 85ص  8025عمان،  ألاكاديمي، 

.
2
 . 801رضوان حلوه حنان، مرجع سبق ذكره، ص.  

   
3
 .1محمد الهاشمي حجاج، حسام مسعودي، مرجع سبق ذكره ،ص -  
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هي تمثيل التقارير املالية للظواهر الاقتصادية بالكلمات وألارقام  : التمثيل الصادق -1-2-1               

بصدق ولكي تكون مفيدة يجب أن ال تمثل املعلومات املالية الظواهر املالئمة فحسب بل يجب أن 

 .1التي تقصد تمثيلهاتمثل أيضا وبصدق الظواهر 

يجب أن تمثل بصدق العمليات وغيرها من ألاحداث التي  لكي تكون املعلومات موثوق فيها فإنها

 .يفترض أن تمثلها بدرجة معقولة، والنظام املحاسبي املالي اعتبرها انعكاس لألهمية النسبية  تمثلها أو

النظام املحاسبي املالي نالحظ أنه تبنى مبدأ خالل  من: تغليب الجوهر على الشكل -1-2-2               

الشكل القانوني، هذا املبدأ له تأثير على املعالجة  جديد تمثل في مبدأ تغليب الواقع الاقتصادي على

 .2التمويلية املحاسبية لبعض ألاحداث الاقتصادية مثل معالجة عقود إلايجار

         

غيرها من ألاحداث التي تمثلها، فإنه من الضروري ومنه ولكي تمثل املعلومات بصدق العمليات و 

املحاسبة عن تلك العمليات وألاحداث طبقا لجوهرها وواقعها الاقتصادي وليست فقط طبقا لشكلها 

 .3القانوني

تتوافر للمعلومات املحاسبية خاصية الحياد، إذا كانت تخلو من أي تحيز : الحيادية -1-2-3                   

بطريقة ال تغلب مصالح فئة معينة من فئات مستخدمي القوائم  قياس النتائج، أو عرضهاعن طريق 

 . آلاخرين املالية على حساب غيرها من املستخدمين

وال  إن املعلومات التي ال تتوافر فيها خاصية هذه الخاصية ال يمكن اعتبارها معلومة موثوق بها

ظ أن خلو املعلومة من التحيز يحقق تلقائيا خاصية الحياد عليها التخاذ القرارات، ويالح يمكن الاعتماد

أن الخلو من التحيز هو مجموعة  املفهوم الرياض ي لنظرية املجموعات في املعلومات هذا يعني وفق

اتجاه معين، ولكنها مع ذلك تكون حيادية، وتجدر  شاملة نسبيا فاملعلومات قد تكون منحازة نحو

كافيا لتحقيق حيادية املعلومات،بل يجب أن تبنى على الخبرة والحكم  املالحظة أن حسن النوايا ليس

 .4املتوازن 

الكشوف املالية حاالت عدم التأكد التي ل يواجه معد :( الحيطة والحذر)التحفظ  -1-2-4              

املتوقع تحيط بالعديد من املواقف، منها إمكانية تحصيل الديون املشكوك فيها، والعمر إلانتاجي 

الحذر، وتجنب املبالغة في التقديرات،  للتجهيزات واملعدات، فالتحفظ هو مراعاة الدرجة املعقولة من

                                                           
1
 .11أحمد حلمي جمعة، مرجع سبق ذكره ،ص 
2
 .8شعيب شنوف، مرجع سبق ذكره ،ص  

3
 .14نوي الحاج، مرجع سبق ذكره، ص  -   

4
 .22صبايحي نوال، مداخلة سبق ذكرها،ص  
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والتحفظ يعني إظهار القيمة ألاقل  دون أن يكون هناك احتياطات سرية أو مخصصات بأكثر مما يجب،

 .1املحتملة لألعباء والخصوم من بين القيم املحتملة  بين القيم

أولى النظام املحاسبي املالي أهمية لهذا املبدأ ملا له من تأثير على املؤسسة الاقتصادية وعلى ولقد 

 :02/2552من املرسوم  21املقدمة وهذا ما جاء في املادة  201 املعلومة

يجب أن تستجيب املحاسبة ملبدأ الحيطة الذي يؤدي إلى تقدير معقول للوقائع في  -

أن  تحول الشكوك املوجودة إلى املستقبل من شأنهاتفادي خطر  ظروف الشك قصد

 تثقل بالديون ممتلكات املؤسسة أو نتائجه؛

ينبغي أال يبالغ في تقدير قيمة ألاصول واملنتجات كما يجب أن ال يقلل من قيمة  -

 الخصوم وألاعباء؛

يجب أن ال يؤدي تطبيق مبدأ الحيطة هذا إلى تكوين احتياطات خفية أو مؤونات  -

 .هامبالغ في

لكي تكون املعلومات الواردة في الكشوف املالية موثوق فيها، يجب أن تكون  : الكتمال-1-2-5            

اعتبارات ألاهمية النسبية، دون إهمال املعلومات التي يمكن أن تؤثر على  مكتملة في حدود ما تسمح بها

 .وف املالية قرارات مستخدمي الكش

هما خاصيتان أساسيتان يلزم توافرهما في املعلومات املحاسبية لكي إذن فاملالئمة و املوثوقية 

ولكن هناك احتمال التعارض بين هاتين الخاصيتين نتيجة تطبيق بعض الطرق  تكون ذات جودة

والسياسات املحاسبية، ولهذا فإنه من ممكنن هذه الخاصية من املمكن التضحية بمقدار من املالئمة 

مقابل املزيد من املالئمة  الثقة، والعكس فقد تقل الثقة في املعلومات املحاسبيةفي مقابل املزيد من 

 .3للمعلومات

هي عرض املعلومات املحاسبية بطريقة تمكن املستخدمين من فهمها أي : القابلية للفهم  -1-3       

لدى التعقيد، في ظل افتراض وجود مستوى معقول من املعرفة  تكون معروضة بوضوح بعيدة عن

 .4وردت في القوائم املالية املستخدمين لتمكينهم من فهم املعلومات التي

                                                           
1
 . 822رضوان حلوه حنان، مرجع سبق ذكره، ص   

2
 .ر،الجزائ 8002مايو 82الصـادرة فـي تاريـخ 84،الجريدة الرسمية رقم  04/22املتضمن تطبيق أحكام القانون رقم  02/255من القانون رقم  21املادة رقم   

3
، مداخلة ضمن امللتقى الدولي الثالث حول آليات تطبيق النظام "أثر إلافصاح وفق معايير املحاسبة الدولية على جودة املعلومة املحاسبية" ايحي نوال،  

 .21ص 8021ماي  05- 05ي، يوميالجزائري ومطابقته مع معايير املحاسبة الدولية وتأثيره على جودة املعلومة املحاسبية، جامعة الواد 22املحاسبي املالي 
4
، مذكرة ماجستير في العلوم التجارية، جامعة "دور املعلومات املحاسبية املفصح عنها وفق النظام املحاسبي املالي في التنبؤ بخطر إلافالس"خير الدين قريش ي،   

 . 55،ص  8028قاصدي مرباح، ورقلة، 21
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لقد حرص النظام املحاسبي املالي على توفير خاصية القابلية للفهم في املعلومات املالية وهذا من 

ر بنود القوائم املالية امللحق الذي ألزم املؤسسات بتقديمه، ويهدف هذا امللحق إلى تفسي خالل

 .سيةألاسا

 :ي فيما يلي1محتوى امللحق حسب النظام املحاسبي املال ويمكن توضيح

 القواعد والطرق املحاسبية املعتمدة ملسك املحاسبية وإعداد القوائم املالية؛ -

 مكمالت إلاعالم الالزمة لحسن فهم القوائم املالية ألاساسية؛ -

فروعها واملعامالت التي  املعلومات التي تخص املؤسسات املندمجة، من املؤسسة ألام إلى -

 مع هذه الفروع؛ يحتمل أن تكون حصلت

املعلومات ذات الطابع العام أو التي تخص بعض العمليات الخاصة الالزمة الكتساب صورة  -

 .ية للمؤسسة وف

 الخصائص الثانوية  -8

معينة بقوائم مالية هي إمكانية مقارنة القوائم املالية لفترة مالية  : القابلية للمقارنة -2-1            

لفترة أو فترات مالية أخرى سابقة لنفس املؤسسة، أو مقارنة القوائم املالية ملؤسسة معينة 

 .2بقوائم مالية ملؤسسات أخرى 

وقد عمل النظام املحاسبي املالي على ضرورة توفير جميع املعلومات املالية املحققة لخاصية 

املعلومات املفسرة للقوائم املالية ألاساسية وهذا ما نصت  وذلك باإلفصاح عن جميع القابلية للمقارنة

توفر الكشوف املالية معلومات تسمح بإجراء مقارنات مع 3"04/22من القانون رقم  81عليه املادة 

 .السنة املالية السابقة

يتضمن كل قسم من أقسام امليزانية، وحساب النتائج، وجدول تدفقات الخزينة، إشارة إلى 

يتضمن امللحق معلومات مقارنة تأخذ شكل  .املوافق له في السنة املالية السابقة تعلق بالقسمامل املبلغ

 .سرد وصفي وعددي

                                                           
 

1
 على تقديم معلومات مالية عالية الجودة في ظل قواعد إلافصاح ENTP ة املؤسسة الوطنية ألشغال آلابارمدى قدر "هواري سويس ي، بدر الزمان خنقاني،   

واملعايير  IFRS/IAS ، مداخلة ضمن امللتقى الدولي حول النظام املحاسبي املالي في مواجهة املعايير املحاسبية الدولية"املنصوص عليها في النظام املحاسبي املالي

 .11،ص8020ديسمبر 22-21،جامعة سعد دحلب ،البليدة، يومي  ISA للمراجعةالدولية 
2
، جامعة شلف ،  01، مجلة ألاكاديمية للدراسات الاجتماعية وإلانسانية ، العدد  ، مقاربة جودة املعلومات املحاسبية في النظام املحاسبي الجزائري نوي الحاج   

 . 14، ص 8021
3
 الجزائر 8002مايو  82الصادرة بتاريخ  84، الجريدة الرسمية رقم  04/22املتضمن أحكام القانون رقم  02/255من قانون رقم  22املادة رقم   
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عندما يصبح من غير املمكن مقارنة أحد ألاقسام العددية من أحد الكشوف املالية مع املركز 

أو العرض، يكون من الكشف املالي للسنة املالية السابقة، بسبب تغيير طرق التقييم  العددي من

 .الضروري تكييف مبالغ السنة املالية السابقة لجعل املقارنة ممكنة

إذا كان من غير املمكن إجراء مقارنة بسبب اختالف مدة السنة املالية أو ألي سبب آخر، فإن 

 الترتيب أو التعديالت التي أدخلت على املعلومات العددية للسنة املالية السابقة تكون محل إعادة

 .تصبح قابلة للمقارن  تفسير في امللحق حتى

 :1ولتحقيق هذه الخاصية يجب على املؤسسة القيام بمجموعة من إلاجراءات تتمثل في

وهذا بتوحيد مختلف املفاهيم املتبعة في عملية القياس : إتباع نفس مفاهيم القياس -

 املحاسبي؛

ويتجسد هذا بإتباع املبادئ املنصوص عليها في النظام  :إتباع نفس املبادئ املحاسبية -

 املحاسبي املالي؛

يعتبر التبويب جزء من عملية القياس املحاسبي، ونتيجة الرتباط : إتباع نفس طرق التبويب -

للمقارنة بعملية القياس املحاسبي، يمكن القول أيضا أنه من بين إلاجراءات  خاصية القابلية

 طرق التبويب املعتمدة؛ هو إتباع نفساملحققة لهذه الخاصية 

تتمثل طرق إلافصاح في القوائم املالية ألاساسية : إتباع نفس طرق العرض وإلافصاح -

الذي ال شك فيه أن تجانس هذه الطرق في املؤسسة من سنة إلى  ومختلف ملحقاتها ، وألامر

 .حاسبيةهذه الخاصية في املعلومات امل أخرى وبين مختلف املؤسسات يسمح بتحقيق

يعني ذلك أن القواعد والسياسات واملبادئ املستخدمة في (: التنسيق )التبات   2-2                  

ألخرى، مع امكانية التغيير الضروري لها  الحصول على املعلومات املحاسبية في املؤسسة ثابتة من فترة

 .بشرط إلافصاح عن ذلك

 :للمعلومات املحاسبية من أجل ضمان جودتهاتطبيق الخصائص النوعية : ثانيــــا

 تطبيق الخصائص النوعية للمعلومات املحاسبية -1

يجب أن تكون املعلومات مالئمة وممثلة بصدق لكي تكون مفيدة مع ألاخذ بعين الاعتبار أن 

في التمثيل الصادق لظاهرة غير مالئمة أو التمثيل غير الصادق لظاهرة مالئمة ال يساعد املستخدمين 

                                                           
1
 . 11هواري سويس ي، مرجع سبق ذكره ص   
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اتخاذ قرارات جيدة،لذلك عادة ما يكون تطبيق الخصائص النوعية ألاساسية أكثر كفاءة وفاعلية مع 

 :1و القيود على املعلومات املالئمة هي على النحو التالي مراعاة آثار الخصائص النوعية الثانوية

ة تحديد ظاهرة اقتصادية يمكن أن تكون مفيدة ملستخدمي املعلومات املالية للمؤسس -

 املعدة للتقرير؛

تحديد نوع املعلومات حول تلك الظاهرة والتي تكون مالئمة لو كانت متاحة ويمكن  -

 تمثيلها بصدق؛

تحديد ما إذا كانت املعلومات متاحة ويمكن تمثيلها بصدق، وإن كانت كذلك تنتهي  -

 .النوعية ألاساسية عند تلك النقطة عملية استيفاء الخصائص

   ملعلومات املحاسبية املفيدقيود التكلفة على ا -2

املالئمة بين التكلفة والعائد تعتبر قيدا حاكما وليس خاصية نوعية فهي قاعدة عامة يجب مراعا 

وتوزيع املعلومات التخاذ القرارات بالبدء أو تجاوز إنتاج املعلومات نفسها، إذ يجب أنتفوق  عند إنتاج

املنافع والتكلفة يعتمد بشكل كبير على التقدير الشخص ي إعدادها، إال أن تقييم  منفعة املعلومة تكلفة

املعلومات ال يتحملها بالضرورة من يستفيد منها مثل تكلفة السلع  للمحاسب باإلضافة إلى أن تكلفة

 :2ارئيسيين هم ويمكن تقسيم تكلفة املعلومات إلى قسمين

 تكال -

صاريف معالجتها أو يف مباشرة تشمل مصاريف جمع البيانات وتصنيفها ثم بعد ذلك م -

 املعلومات؛ تشغيلها وصوال إلى

 .من إيضاحات تكاليف غير مباشرة تتضمن مصاريف نشر املعلومات وما يلحق بها -

 تكلفة مخرجات النظام املحاسبي املالي -3

وهي الكلفة التي البد أن تتحملها املؤسسة الاقتصادية في   :3تكلفة املعلومات ألاساسية -3-1         

إنتاج املعلومات الالزمة، من املوارد البشرية واملادية الالزمة لتشغيل البيانات و  سبيل الحصول على كل

الرواتب، أقساط إلاهتالك للموجودات الثابتة،  :عناصر هذه الكلفة بصورة عامة فيما يليل ويمكن

في إدارة املحاسبة، كلفة  على رأس املال املستثمر   مصروفات الصيانة للموجودات الثابتة، الفائدة 

 .تحليل وتصميم النظام

                                                           
 

1
 .نفس صفحة ،نفس مرجع  

2
 . 202أحمد حلمي جمعة، مرجع سبق ذكره، ص 

3
 .208نفس  مرجع سابق ، ص
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وهي تشمل كافة التكاليف التي تنتج عن عملية تجميع وتحليل   :تكلفة املعلومات إلاضافية -3-2         

ويعتمد حدوث هذه  اتخاذ قرار خاص بشأنها، املعلومات الالزمة لحالة معينة بهدف يانات وإعدادالب

قيمة املعلومات إلاضافية الناتجة عنها، حيث أن التوسع في جمع  التكاليف أو عدم حدوثها على

ادية الذي سوف يعود على املؤسسة الاقتص البيانات وتوفير املعلومات له تكاليفه وعائده املالي

واعتبار العائد، وهو ما يعرف ةالجزائرية من تلك املعلومات، ويحكم ذلك املوازنة بين اعتبار الكلفة

 .بقيمة املعلومات إلاضافية

حيث تتعلق قيمة املعلومات باألهمية الاقتصادية لها في اتخاذ القرارات ومدى العائد الذي 

 .هذا العائد بقيمة املعلومات إلاضافية جراء استخدام هذه املعلومات، ويتعلق  يجنيه شخص من

 (متخذي القرارات) نوعية املعلومات املفصح عنها للمستثمرين: ثالثـــا

إن املعلومات ألاكثر فائدة هي تلك املعلومات التي تكون مهمة في ترشيد القرارات وتقليل حالة 

سبية ال يعتمد فقط على لدى مستخدميها، ومنه نجد أن مستوى جودة املعلومات املحا عدم التأكد

لوحدها بل يعتمد أيضا على خصائص تتعلق باملستفيد منها أو متخذ  الخصائص الذاتية للمعلومة

حددت تاريخيا مستويين ملستخدمي املعلومات  القرار نفسه، واعتمادا على هذا فمهنة املحاسبة

 :املحاسبية هما

لقد حدث تحول هام في الفكر : 1(نةمتوسط الفط)املعلومات املقدمة إلى املستثمر العادي  .2

بداية الثالثينات  املحاسبي فيما يتعلق بمتخذ القرارات أو املستفيد من القوائم املالية، فقبل

من القرن العشرين كانت املعلومات املحاسبية تتوجه أساسا لخدمة إلادارة والدائنين، ولكن 

التوجه املعلوماتي للقوائم املالية إلى تحول ( 2181- 2111)ألازمة الاقتصادية الكبرى  بعد

ولقد جاءت الضغوط لهذا التحول من القطاع املالي والبورصات  املساهمين واملستثمرين،

املعلومات املحاسبية لخدمة املستثمر العادي أدى  املالية وليس املحاسبين، وهكذا فإن توجه

املركز املالي، وقائمة الدخل  تين، قائمةبداية إلى الاقتصار على متن القائمتين املاليتين ألاساسي

املحاسبية  فقط، ثم تدريجيا أضيفت مالحظات هامشية على تلك القوائم حول السياسات

وطريقة تقويم املخزون السلعي وعدد  املتبعة في تقويم ألاصول الثابتة وتحديد استهالكاتها،

باإلفصاح التقليدي أو الوقائي  ويسمى إلافصاح املوجه إلى املستثمر العادي ألاسهم املصدرة،

العادي ذي القدرة املحدودة في استخدام املعلومات  الذي يهدف إلى حماية هذا املستثمر

 .2املالية

                                                           
1
 .214رضوان حلو حنان ،  مرجع سبق ذكره ، ص   

2
 .212نفس مرجع سابق ، ص  
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يعتمد إلاطار املفاهيمي لهيئة معايير املحاسبة املالية : املعلومات املقدمة إلى املستثمر الحصيف .8

(FASB (يعاب جيد وفهم ومعرفة مسبقة، فلقد مفهوم املستثمر الحصيف الذي يتمتع باست

املحاسبية أواخر الستينات  ظهر مفهوم املستثمر الحصيف كنتيجة لالتجاه النفعي في البحوث

القرارات،  من القرن العشرين، حيث تم التركيز على معيار فائدة املعلومات املحاسبية في اتخاذ

 .صداقيةوعلى أن تكون تلك املعلومات املحاسبية مالئمة تتسم بامل

 فإلفصاح املقدم إلى املستثمر الحصيف يسمى باإلفصاح إلاعالمي، ويتضمن كل ما يقدمه إلافصاح      

التقليدي الخاص باملستثمر العادي باإلضافة إلى جدول التدفقات النقدية، وجدول تغير ألاموال 

 .إلادارةالخاصة،ومتممات أخرى للكشوف املالية كملحق تقرير مدقق الحسابات وتقرير 

أما بالنسبة للنظام املحاسبي املالي فهو يولي أهمية خاصة فيما يتعلق بخاصية القابلية للفهم 

الذي يعد جزءا من الكشوف املالية، " السياسات املحاسبية وإلايضاحات"يسمى  من خالل ملحق

الخزينة، لفهم أفضل للميزانية، حسابات النتائج، جدول سيولة  وهو يوفر التفسيرات الضرورية

كلما اقتضت الحاجة املعلومات املفيدة لقارئي  وجدول تغير ألاموال الخاصة فهما أفضل، ويتمم

 .الحسابات

و لكن هذا امللحق ال يمكنه بحال من ألاحوال أن يحل محل ما يسجل في الكشوف املالية 

امللحق هما الطابع  معياران أساسيان يسمحان بتحديد املعلومات املطلوب إظهارها في ألاخرى، وهناك

 .و ألاهمية النسبية املالئم لإلعالم أو إلافصاح

فامللحق ال يشمل إال على املعلومات الكفيلة بالتأثير على الحكم الذي قد تحكم به الجهات التي 

إليها الوثائق على ممتلكات املؤسسة ووضعيتها املالية ونتيجتها، فلقد اعتبر لنظام املحاسبي املالي  ترسل

 .1انعكاس ملبدأ ألاهمية النسبية ورة الصادقةالص

 

 

 الخصائص الشخصية و تأثيرها على جودة املعلومات املحاسبي: املطلب الثاني

إن توفر ممارسين أكفاء لحل املشكالت املحاسبية باستخدام كل من الحكم املنهي وتطبيق معايير 

عام على مصالح ألاطراف التي سيؤثر بشكل خاص في إعداد الكشوف املالية، وبشكل  أخالقية،

                                                           
1
 .12نوي الحاج، مرجع سبق ذكره، ص    
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فالكفاءة املهنية والسلوك ألاخالقي لهما أهمية بالغة عند إعداد الكشوف  تستعمل هذه الكشوف،

 :1في املالية، وتتمثل الخصائص الشخصية

املقصود بالكفاءة أداء املهام على نحو يمكن الاعتماد عليها بما يتفق مع القوانين : الكفــــاءة .1

بشكل مالئم، فالكفاءة أمر هام جدا لدى مجتمع ألاعمال، ولجلب  عايير الفنيةالتنظيمية، وامل

 .للمصرح لهم بها الثقة في الحكم املنهي للمحاسبين، وتأكيدها

يجب على الهيئات املشرفة على مهنة املحاسبة أن تكون حازمة في منح تراخيص مزاولة العمل 

ى تعليم جامعي في تخصص املحاسبة، ويجتاز وبوجه عام يجب أن يحصل املحاسب عل للمحاسبين،

 .املمارسة املحاسبية، كما هو معتمد في الدول املتقدمة اختبار ويمر بعدد من سنوات

إن الاهتمام بالكفاءة املهنية ال يقلل من أهمية الالتزام بالسلوك ألاخالقي أي : السلوك ألاخالقي .2

ة في املعلومات املحاسبية، وأصبح الصحيح، لتحقيق مطلب السالم أداء الش يء على الوجه

ألاعضاء في  ضروريا، لتوجيه ألانشطة التي يقوم بها ميثاق السلوك ألاخالقي أو السلوك املنهي

 .بالغ ألاهمية املنظمات املهنية وعلى الهيئات املشرفة على املهنة أن تولي ذلك

الحياد املذكورة سابقا وله إن خلو املعلومة من التحيز يحقق خاصية : الخلو من التحيــــز .3

 :2نوعان هما

كما هو الحال عند تطبيق منهج التكلفة التاريخية أساسا : تحيز في عملية القياس -

فهذا القياس يظهر تحيزا لصالح إلادارة اتجاه  لقياس ألاحداث الاقتصادية،

 املساهمين واملستثمرين؛

م بالقياس إما مقصودا كما قد يكون تحيز القائ: تحيز من قبل القائم بعملية القياس -

 غير مقصود كما في حالة نقص املعرفة أو الخبرة؛ في حالة عدم ألامانة، أو

ومنه فالكفاءة والسلوك ألاخالقي لدى املحاسب كفيلين بتقليص مقدار مساحة  -

وبالتالي زيادة درجة املوثوقية في املعلومات التي تحملها هذه  التحيز في الكشوف املالية

 .ستخدميهاالكشوف مل

باإلضافة إلى العناصر السابقة الذكر التي تساهم في جودة املعلومات املالية، هناك املنظمات 

وإلاقليمية والدولية التي تؤطر مهنة املحاسبة، وتسعى باستمرار في حث املؤسسات على  املهنية الوطنية

 .أجل الوصول إلى معلومة بجودة عالية تطبيق مختلف املعايير من

 على جودة املعلومات محاسبية  SCFنتائج تطبيق النظام املحاسبي املالي  : املطلب الثالث

                                                           
1
 .نفس مرجع ، نفس صفحة    

 
2
 . 805رضوان حلو حنان ،  مرجع سبق ذكره ، ص    
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 :1تتمثـل نتائــج تطبيـق النظــام املحاسبــي املالــي في

  ترقية املؤسسات الاقتصادية الجزائرية من خالل توفير معلومات ذات مصداقية وقوائم

القوائم املالية من املداخالت ألاساسية في عملية باعتبار أن  تمتاز بالشفافية والوضوح ،

 تحليل الوضعيات املالية ملختلف املؤسسات الاقتصادية؛

  التمكين من إعداد معلومات دقيقة تعكس صورة صادقة عن الوضعية املالية للمؤسسات

يحقق الشفافية في تقديم املعلومات، التي تعتبر من املدخالت  الاقتصادية الجزائرية مما

 الاستثمار؛ ساسية للمستثمرين من أجل اتخاذ قراراتألا 

  إلاعالن أكثر وضوحا عن املبادئ  و القواعد التي تواجه التسجيل املحاسبي للمعامالت و

تقيميها وإعداد القوائم املالية، ألامر الذي يسمح بالتقليل من أخطار التالعب إلاداري وغير 

ات وبالتالي تقديم معلومات مالية ومحاسبية الحساب إلاداري بالقواعد، وتسهيل مراجعة

يسهل في تحقيق الشفافية  دقيقة تعكس الوضعية الحقيقية للمؤسسات الاقتصادية مما

 في السوق املالية؛

  ضمان الحصول على معلومات مالية ومحاسبية صحيحة تمكن من التقييم الصحيح

 في السوق املالية؛ لألسهم والسندات املتداولة

 ة وثقة أكثر في الحسابات واملعلومات املالية واملحاسبية التي يسوقها، ألامر يقدم شفافي

 مصداقية املؤسسة وإعطاء صور ة صادقة لها بين املستثمرين؛ الذي من شأنه التقوية من

 يسمح بتحقيق أحسن توافق من حيث زمان ومكان الحاالت املالية مما يسهل العمل؛ 

  محاسبية دولية معترف بها ،تستوجب شفافية يفرض على املؤسسات تطبيق معايير

التي تعتبر تدبيرا أمنيا ماليا يشارك في استرجاع الثقة في  للحسابات، هذه الشفافية

مختلف الحسابات والتقارير  املؤسسات الاقتصادية الجزائرية من خالل ضمان الثقة في

 املالية واملحاسبية؛

  املحاسبي وفقا للمعايير املحاسبية الدولية، تحسين جودة املعلومات التي ينتجها النظام

أداء إلادارة بالوصول إلى معلومات مالئمة التخاذ القرارات  ألامر الذي يرفع من كفاءة

 .خاصة للمستثمرين في السوق املالية

 

 

                                                           
1
 . 10نوي الحاج ، مرجع سبق ذكره ، ص    
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 خاتمة الفصل

املحاسبي وأداة الربط بين باعتبار أن املعلومة املحاسبية هي العصب الرئيس ي لنظام املعلومات 

ومستعملي هذه املعلومات ونظرا لهذه ألاهمية البالغة للمعلومة فإن الهدف ألاساس ي من  املؤسسة

املحاسبة هو تقديم معلوم كاملة، قانونية، موضوعية، شفافة، وأكثر صدق تسمح بتشجيع 

ه بالنسبة للمعلومات فهي املصدر املوثوق في املستثمرين، وتضمن لهم متابعة جيدة ألموالهم،
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الاقتصادية واملالية، وتقدم صورة صادقة عن الوضعية املالية للمؤسسة،وقياس كفاءتها  ،وعن التغير 

 .في الوضعية املالية في مقابل الالتزامات القانونية، الواجب عليها احترامها

ايير املحاسبية ولهذا الغرض جاء النظام املحاسبي املالي الذي شكل خطوة هامة في تطبيق املع

على تلبية مختلف احتياجات املستثمرين سواء املحليين أو ألاجانب، وذلك في مجال  الدولية، وعمل

معلومات مالية وافية، وتدعيم شفافية الحسابات، وتكريس الثقة في  إلافصاح والقياس قصد توفير

 .الوضعية املالية للمؤسسة
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 يدالتمه

الحقبة املاضية تغيرات كبيرة على املستويين العالمي واملحلي، مست مختلف جوانب املحاسبة،  شهدت

 .حاسبيالفكري أو أسلوب ممارسة العمل ملوأحدثت تغيرات جذرية من ناحية إطارها 

الفنية  ة، والوسيلةاملعلومات املالية هي التي تقدم بها الشركات وضعها املالي وأدائها وتدفقاتها النقدي إن

يجب  املستخدمة لتوصيل هذه املعلومات هي التقارير املالية بصفة عامة والقوائم املالية بصفة خاصة، التي

أن تكون مالئمة وموثقة حتى يمكن استخدامها في اتخاذ القرارات الاقتصادية املناسبة، ولهذا السبب اهتمت 

إلعداد وعرض  بوضع ألاسس املوحدة ألازمة الجهات املؤولة عن املحاسبة وعن وضع املعايير املحاسبية

التقارير املالية املتمثلة أساسا في امليزانية، جدول حسابات النتائج، جدول تدفقات الخزينة، جدول التغير في 

  .رأس املال واملالحق

   :وعليه سنتناول في هذا الفصل

  القوائم املالية وفق النظام املحاسبي املالي :ألاول املبحثSCF.   

  الغرض من إعداد القوائم املالية : الثانياملبحث. 

  إعداد عروض القوائم املالية وفق النظام املحاسبي املالي :الثالثاملبحث SCF . 
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 القوائم املالية وفق النظام املحاسبي املالي: ألاول املبحث 

القوائم املالية في مجملها مخرجات النظام املحاسبي املالي، وتنقسم هذه املخرجات إلى قسمين  تشكل

ولقد حدد النظام املحاسبي املالي مجموعة متكاملة . وهما القوائم املالية ألاساسية، وأخرى مكملة أو ملحقة

هي امليزانية، حساب النتائج، قائمة من القوائم املالية التي يتعين على كافة املؤسسات إعدادها بصفة دورية و 

تدفقات الخزينة، جدول تغيرات ألاموال الخاصة، ملحق يبين القواعد والطرق املحاسبية املستعملة ويوفر 

 .معلومات مكملة عن القوائم السابقة

 اتعريف القوائم املالية ومستخدميه: املطلب ألاول 

القوائم املالية إحدى الوسائل التي يمكن من خاللها متابعة مستمرة لكل التطورات املالية في  تعتبر 

الشركة، كتعدد الجهات التي تستخدم القوائم الدالية سواء في عملية اتخاذ القرارات أو القيام ببعض 

 .راسات الالزمة التخاذ تلك قراراتالتنبؤات والد

 تعريف القوائم املالية : أوال

القوائم املالية هي مجموعة كاملة من الوثائق املحاسبية واملالية التي تسمح بتقديم صورة عادلة عن 

 .1الوضعية املالية، ألاداء، املؤسسة في نهاية الدورة

إن القوائم املالية هي املنتج النهائي للنظام املحاسبي والوسيلة الرئيسية التي تقوم بإيصال املعلومات 

إلى ألاطراف املعنية وتزويدهم بمعلومات ضرورية مالئمة ألغراض التقرير املالي ومساعدتهم على اتخاذ وترشيد 

 .     2القرارات

نقل صورة مختصرة عن ألارباح املركز املالي لإلدارة وألاطراف القوائم املالية تعتبر وسيلة بموجبها يتم 

املعنية، وبالتالي فالقوائم املالية هي عبارة عن مجموعة من البيانات املحاسبية متفق عليها محاسبيا مبوبة 

ومجمعة باستعمال أدوات وفق أشكال معينة لتتضمن جميع املعلومات املتعلقة باملؤسسة ونتائج أعمالها 

امليزانية، جدول حسابات : زها املالي خالل فترة زمنية معينة، وتشتمل هذه القوائم املالية عامة علىومرك

 .التغير في رأس املال واملالحق النتائج، جدول تدفقات الخزينة، جدول 

 مستخدمو القوائم املالية : اثاني

يعد املستثمرون من أكثر ألاطراف املرتبطة بالشركات وتقاريرها املالية، وتعد هذه :  املستثمرون -1 

تحقيق أهدافها، كما  الفئة أكثر تعرضا للمخاطر وتحمل مما يترتب عليها من خسارة في حال فشل الشركة في 

واملحتملون إلى أنهم أكثر ألاطراف استفادة من العائد في حال نجاحها، لذلك يحتاج املستثمرون الحاليون 

                                                           
، مذكرة ماجستير في علو التسيير، تخصص إلادارة املالية، جامعة التحليل املالي للقوائم املالية وفق النظام املحاسبي املاليلزعر محمد سامي،   1

 .53: ، ص 2102 منتوري قسنطينة، الجزائر،
 .74 ، مرجع سبق ذكره ،ص قوادري محمد  2
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بالشركة والتي قد تأخذ صيغة استثمارية أو صفة رقابية أو  املعلومات املفيدة التخاذ القرارات ذات العالقة 

 .1االاثنين مع

 :لذلك يمكن القول إن فئة املستثمرين يهمهم الحصول على  

 على ألارباح الفعلية املحققة؛ معلومات 

 ألارباح املحتسبة للسهم الواحد؛ 

 دالت نمو آسهم املنشئات املماثلة؛القيمة السوقية للسهم الواحد ومع 

  معلومات عن كفاءة إدارة الشركة في الرسم سياستيها التمويلية، ومن ثم مدى كفاءتها في

 .ارد الاقتصادية املتاحة للشركةاستغالل املو 

اجات ألاطراف، والسبب في ذلك تبدو حاجة إلادارة إلى املعلومات أكثر إلحاحا وأهمية من ح:  إلادارة -2

 .نشاط إلادارة، واملتمثل في التخطيط والرقابة ولتقييم وإعداد التقارير عن نتائج أنشطتهافي يتمثل 

يتمثل التخطيط في إعداد . إن مهمة التخطيط هي الجانب ألاول في وظيفة إلادارة والشركة بصفة عامة

وعلى ضوء تلك     كة من خالل الاستخدام ألامثل لهاأهداف الشر البرامج التي من شأنها أن تساهم في تحقيق 

ألاهداف تقوم الشركة برسم خططها التي ترغب من خاللها في تحقيقها، ولن يتسنى ذلك إال من خالل 

 .2املعلومات املالية املوضحة لتلك املوارد بغية الوصول إلى تلك ألاهداف

 كفاءة وفاعلية التنفيذ للخطة التي سبق وضعها للتحقيقأما مهمة الرقابة فتتعلق بمهمة التأكد من 

أهداف الشركة، وتتعلق مهمة التقييم بالوصول إلى قرار حول مدى تحقيق الشركة ألهدافها، كما تشمل 

التقييم على  ويكون كزها املالي ومن خالل نوع نشاطها تحديد مكانة الشركة في لحظة معينة من خالل مر 

أو مقارنة مع السنوات السابقة أو مع الشركات املماثلة لها  مقارنة باملوازنة التقديريةمستوى الشركة بمفردها 

         .3في النشاط

يهتمون باملعلومات املالية التي تمكنهم من تقدير مدى إمكانية إلاقراض البيع :   الدائنون واملوردون  -3

طالبي القرض أو منح الائتمان، بحيث يستطيعون باألجل، والتأكد من توفير السيولة النقدية الكافية لدي 

 .4تسديد ما عليهم في تاريخ الاستحقاق

يهتم املوظفون واملجموعات املماثلة لهم باملعلومات املتعلقة باستقرار ربحية املنشأة :   املوظفون  -4  

التي يعملون فيها يحتاجون إلى املعلومات الستخدامها في تعزي مطالبهم الخاصة بزيادة املرتبات أو الحصول 

 . على مزايا أخرى 

                                                           
 .      04ص ،  مرجع سبق ذكره جمال لعشيش ي، 1
 .جمال لعشيش ي ، نفس مرجع سابق ،نفس صفحة    2
 .01،ض مرجع سبق ذكره صبرينة بن عروج،  3

 . 53- 52،ص 2،2112،دار للنشر ،عمان،ألاردن،ط التطبيقات العلمية–مدخل النظرية املحاسبية ، إلاطار الفكري  ، رضوان حلوة حنان  4
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املشروع أو الشركة من عدمه، كما يهتمون يهتم العمالء باملعلومات املتعلقة باستمرارية  :  العمالء -5

 .1بنوعية وجودة الخدمات املقدمة ومواعيد توفيرها

يهتم املنافسون بصفة عامة بتلك املعلومات املتعلقة بنتائج املؤسسات التي يتنافسون :   املنافسون  -6

معينة تعطيهم وضعا   تراتيجيةإسمعها ومراكزهم املالية ملقارنتها مع نتائجهم املالية ومركزهم املالي، ثم وضع 

 .2أفضل في السوق على حساب منافسيهم

تهتم الدولة ومؤسساتها املختلفة باملعلومات املالية لتحقيق أغراض :  املختلفةالدولة ومؤسساتها  -7

الضريبية مدى تطابق املعلومات املالية مع القوانين النافذة في الدولة، كما  لسياساتاكتحديد الدولة، 

 .تحتاج الدولة املعلومات التي تستخدم كأساس إلحصاءات الدخل القومي، وإحصاءات مشابهة أخرى 

ويقصد بالجمهور ألاشخاص الذين يقعون خارج نطاق الفئات السالفة الذكر والدين :  لجمهور ا -8

ات تصورات الشعب بصفة عامة، وتهتم هذه الفئة باملعلومات املالية والتقارير املالية ألاخرى يعكسون طموح

حول نشاط املنشأة ونموها، واتجاهها وهل يصب في مصلحة املجتمع وتحقيق رفاهيته، وأثر املنشآت على 

 .3والوسائل الكفيلة بتجنبها مستقبال البيئة وألاضرار الناتجة عن مزاولة هذا النشاط

 الخصائص النوعية للقوائم املالية: املطلب الثاني

القابلية للفهم، املالئمة، : تتلخص الخصائص النوعية للقوائم املالية في أربع خصائص أساسية وهي

 :4املوثوقية والقابلية للمقارنة

املستخدمين    وتعني هذه الخاصية أن املعلومات املالية يجب عرضها بطريقة تمكن :القابلية للفهم  -1       

من فهمها، فمن جهة يجب أن تكون واضحة خالية من التعقيد ومن جهة أخرى يجب أن يكون 

 . للمستخدمين مستوى معقول من املعرفة يمكنهم منفهم املعلومات

مة لحاجيات املستخدمين وتكون مؤثرة على قرارات املستخدمين حتى تكون املعلومات مالئ  :املالئمة   -2     

بمساعدتهم في التقييم ألاحداث املاضية والحاضرة واملستقبلية أو تصحيح ما تم تقييمه سابقا واتخاذ 

 . ألاهمية النسبيةالقرارات على ذلك يحب أن تكتسب خاصية 

يؤثر حذفها أو تحريفها على قرارات املستثمر الاقتصادية وهي تلك املعلومات التي :  ألاهمية النسبية  - 3     

وبالتالي يجب إلافصاح على املعلومات املهمة في القوائم املالية ولهذا يجب توفر خاصية ألاهمية 

                                                                                                            .النسبية في املعلومات لتكون نافعة

                                                           
 .  53رضوان حلوة حنان ،مرجع سبق ذكره ،ص   1
ادة املاجستير، كلية ، مذكرة مقدمة ضمن متطلبات نيل شهاثر الاختالف بين املفاهيم املحاسبي والجبائية على النتيجة املاليةاسية مطبوع،   2

 .   57،ص  2100العلوم الاقتصادية، والتجارية وعلوم التسيير ، جامعة املسيلة ،الجزائر ، 
 .اسية مطبوع، نفس مرجع سابق، نفس صفحة    3
 .  24 - 27،ص ص2115، دار وائل للنشر ، عمان، النموذج املعاصر من املبتدئ إلى املعاييررضوان حلوة حنان ،  4
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وتعني هذه الخاصية أن تكون املعلومات صادقة بعيدة عن أي تحيز وال تتأثر باألحكام  :املوثوقية -3-1

التمثيل  :الشخصية للقائمين على إعدادها وتتفرع من خاصية املوثوقية الصفات الفرعية التالية

 .1وتكاملية املعلومات  الصادق، الجوهر فوق الشكل، عدم التحيز، الحيطة والجذر

لالستخدام العام وليس      أي أن تكون املعلومات التي تتضمنها القوائم املالية معدة : عدم التحيز -3-2

 ؛خص يبغرض تحقيق اهتمامات جهة معينة من املستخدمين، أي أن يكون بعيدا عن التحيز الش

أي يجب تبني درجة من الحذر في وضع التقديرات املطلوبة في ظل عدم التأكد،  :الحيطة والحذر -3-3             

 ؛بحيث ال ينتج عنها تضخيم ألاصول وإليرادات أو التقليل املتعمد للخصوم واملصاريف

املحتوى الاقتصادي لإلحداث ال أن تقتصر أن تكون املعلومات تعبر عن أي : الجوهر فوق الشكل -3-4            

 ؛على عرض الشكل القانوني لهذه ألاحداث والوقائع حتى تكون املعلومات مالئمة التخاذ القرارات

أي ال يجب عرض املعلومات في القوائم املالية ناقصة أو محذوف منها أو إلغاء : تكاملية املعلومات -3-5

 . أي جزء منها يخل بمصداقيتها

إمكانية مقارنة القوائم املالية لفترة معينة أو لفترات أخرى سابقة لنفس  أي:  القابلية للمقارنة   -4  

املؤسسة، أو مقارنة القوائم املالية ملؤسسة بقوائم مالية ملؤسسات أخرى، وهذا ما يساعد مستخدمو 

 :القوائم 

 أهمية القوائم املالية  :طلب الثالثامل

 أهمية ميزانية  -1

 :2تعتبر امليزانية من أهم القوائم املالية التي تقوم املؤسسة بإعدادها بحيث تحقق املزايا التالية

  بيان وقياس املركز املالي للمؤسسة في لحظة زمنية معينة بحيث يتطلب ألامر مقابلة أو مقارنة

 التزامات؛ما لدى املؤسسة من أصول وما عليها من 

 للمؤسسة من خالل مقارنة التزاماتها بحقوق ملكيتها وفقا ملا يعر بنسب  تقييم القدرة إلاتمانية

قدرة املؤسسة على سداد )التغطية والتي  تعني مدى تغطية حقوق ملكية املؤسسة اللتزاماتها 

 ؛ (الديون الطويلة ألاجل

 ب التعرف على مدى قدرة املؤسسة على سداد التزاماتها املستحقة الدفع، ويتم قياس ذلك بنس

على مدى اعتماد املؤسسة على التمويل الذاتي بقيمة ألارباح التي  والسيولة التعرفالتداول  

 .يتم احتجازها، أو التمويل الخارجي  بنسب التزاماتها إلى حقوق امللكية

                                                           
 .24نفس مرجع ، ص  ن حلوة حنان ، زطو   1
 . 015 -012، ص،ص  2114، الدار الجامعية، بيروت لبنان، ، التحليل املالي للقوائم املاليةمحمد سمير الصبان،  محمد القيومي  2
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 أهمية حسابات النتائج -2

املستقبلية ودرجة تكمن أهميته في توفير معلومات مفيدة تساعد في تقدير حجم وتوقيت التدفقات 

عدم التأكد التي تصاحبها، باإلضافة يساعد في تحديد درجة املخاطرة املتعلقة بعدم تحقيق مستوى معين 

من التدفقات النقدية، إذ يمكن من خالل تحليل مكونات حساب النتائج من إيرادات وأعباء ومكاسب 

 .وخسائر والتعرف على العالقات فيما بينها 

 :1فإن حساب النتائج يحقق امليزات التالية باإلضافة إلى ذلك

 خدم الربح كمقياس لقياس ألاداء ؛التعرف على كفاءة إلادارة في أدائها املالي، ويست 

  التعرف على نتيجة ألاعمال املتعلقة بنشاطات املؤسسة غير املستمرة وكذا نشاطاتها غير

 . العادية

  مية جدول تغيرات ألاموال الخاصةأه -5

 :فيما يلي أهميته  تكمن

 ؛التعرف على مقدار ألاموال الخاصة وعناصرها وأي تفصيالت أخرى عنها 

 ؛ التعرف على التغيرات التي تحدث لألموال الخاصة خالل الفترة 

 الخاصةبها مباشرة في ألاموال  التعرف على عناصر ألاعباء و املنتوجات التي تم الاعتراف. 

 تدفقات الخزينة  ية جدول أهم -4

يوفر جدول تدفقات الخزينة معلومات عن املقبوضات واملدفوعات النقدية لكل مؤسسة خالل السنة 

 :2تساعد هذه املعلومات املستثمرين واملقرضين وغيرهم من مستخدمي القوائم املالية في املالية، حيث

 ؛تقييم مدى قدرة املؤسسة على الحصول على تدفقات نقدية موجبة في املستقبل 

 درة املؤسسة على مواجهة وسداد التزاماتها وكذلك مدى قدرتها على توزيع ألارباح تقييم ق

 ملصادر تمويل خارجية؛ومدى حاجتها 

  جدول التدفقات الخزينة أداة لتقييم السيولة و املرونة املالية للمؤسسة أي مدى قدرتها

ألاصول في  دة أو إحاللعلى توفير أموال نقدية لالستفادة من أي فرص استثمارية جدي

 املستقبل ؛

  يسمح جدول تدفقات الخزينة بمقارنة املركز النقدي بين املؤسسات املختلفة وفي املؤسسة

 .املختلفة ذاتها في الفترات املالية 

                                                           
 017نفس مرجع سابق ، ص    1
 .        013محمد سمير الصبان ، ص    2
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 أهمية امللحق  -5

إن امللحق املرفق بالقوائم املالية جزء ال يتجزأ منها، وذلك نظرا ملا يتضمنه من توضيحات ملا تحتويه 

و التي تعتبر ضرورية لفهم القوائم املالية وبانتفاء وجودها تعتبر القوائم املالية غامضة وال  القوائم املالية،

 . 1التخاذ القرارات برشد وعقالنية يمكن أن تكون أساسا سليما

يصعب ولهذا يعتبر امللحق ذا أهمية كبيرة في املساعدة على فهم القوائم املالية وتوضيح املعلومات التي 

 :القوائم املالية، حيث تكمن أهمية إلايضاحات املرفقة بالقوائم املالية فيما يلي إدراجها في

  تقديم معلومات عن ألاسس والطرق املحاسبية املستخدمة من قبل املؤسسة في إعداد

 ؛ قوائمها املالية

 عن أي بيانات أو معلومات لم تظهر في صلب القوائم املالية، إال ا أن نشرها يعتبر  إلافصاح

 .ضروري لتوفير العرض العادل للقوائم املالية واملساعدة على فهم محتوياتها

 أهداف القوائم املالية : ثانيا 

 جلسالصادرة عن م (7)تتضمن ألاهداف العامة للقوائم املالية كما وردت في القائمة رقم

«Acounting  APB principles bocard » املنبثق عن مجلس مبادئ املحاسبة املحاسبين القانونيين ألامريكيين 

 « acconnting The American of certified public«  2:مايلي 

 :قديم معلومات موثوقة تتعلق باملوارد الاقتصادية الالتزامات الخاصة باملشروع لتحقيقت -0       

 للمشروع؛تقييم نقاط القوة الضعف  القدرة على -

 در التمويل والاستثمارات للمشروع؛بيان مصا -

 ييم قدرته على مواجهة الالتزامات؛تق -

 .بيان أساس املصادر الخاصة باملشروع لتقييم قدرته على النمو -

رباح املتحققة من تقديم معلومات موثوقة حول التغييرات في صافي موارد املشروع الناتجة عن ألا  -2      

من أجل تحقيق تحديد توزيعات ألارباح املتوقعة للمستثمرين وإظهار قدرة عمليات املشروع  ألانشطة املباشرة

 الخ؛...واملوردين  في سداد التزامات الدائنين

 لتقدير ألارباح املحتملة للمؤسسة؛تقديم معلومات مالية يمكن استخدامها  -5      

     .لحاجات مستخدمي القوائم املالية عن أية معلومات أخرى مالئمةفصاح إلا  -7      

                                                           
 نفس مرجع ، نفس صفحة  1

، أطروحة مقدمة ضمن متطلبات نيل دكتوراه، كلية العلوم الاقتصادية والعلوم نحو معايير إلابالغ املالي الدوليةالتوجه الجديد ، حواس صالح 2  

 . 213، ص 2112التجارية وعلوم التسيير، جامعة الجزائر، الجزائر، 
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 واملستخدمين واملحتملين الحاليين والدائنين للمستثمرين مفيدة معلومات املالية التقارير تقدم أن يجب

 تكون  أن يجب هنا واملعلومات ، الرشيدة املشابهة والقرارات وإلاقراض الاستثمارات قرارات التخاذ آلاخرين

 استعداد وعلى للمؤسسة الاقتصادية ألانشطة حول  معقول  فهم أو معرفة لديهم الذين لألشخاص مفهومة

 للمؤسسة املالي ألاداء حول  معلومات املالية التقارير تقدم أن البد ، مناسب باهتمام املعلومات هذه لدراسة

 لها، املستقبلي ألاداء وتوقع لتقدير التاريخية املعلومات املقرضون  و املستثمرون يستخدم حيث الفترة، خالل

 مسئولية مدى لتقدير املعلومات تزويد كذلك.  ومكوناتها ألارباح بمقاييس املتعلقة املعلومات خالل من ذلك ويتم

 التخاذ العليا وإلادارة للمديرين املفيدة املعلومات وتزويد املالك، لحقوق  الالزمة الحماية وسائل توفير عن إلادارة

 .1املهمة والتوضيحية التفسيرية املعلومات وكذلك املالك تهتم التي القرارات

 خاصة أخرى  وعوامل وسياسية، وقانونية اقتصادية ألسباب ألخرى  دولة من املالية القوائم تختلف

 ومدى ونوعيتها تحتويها التي املعلومات بكمية املالية القوائم تتأثر وأيضا التقارير، هذه فيها أعدت التي بالبيئة

 .الاقتصادية قراراتهم اتخاذ في ملساعدتهم املالية املعلومات إلى منها املستفيدين حاجة

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
 .    212حواس صالح، مرجع سبق ذكره ،ص    1
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 من إعداد القوائم املالية الغرض : املبحث الثاني 

يتم التطرق في هذا املبحث إلي الغرض من إعداد القوائم املالية في املؤسسات الاقتصادية و ما  سوف

 .و كذا إعدادها مدى أهميتها

 مسؤولية وشروط  إعداد قوائم املالية : املطلب ألاول 

 املالية القوائم إعداد مسؤولية :أوال

نها قد مسؤولية إدارة املؤسسة، و عليها بيان أإن مسؤولية إعداد و تجهيز القوائم املالية هي من 

الدقة  و الاكتمال في إعدادها، أما حدوث أخطاء جوهرية أو غير جوهرية فان إدارة املؤسسة  مارست ،

ولو استعانت بمدقق خارجي إلعدادها فذلك ال يعفيها من مسؤوليتها عن كافة  تتحمل املسؤولية الكاملة، حتى

القوائم املالية كوسيلة لتقييم و وظيفة الوصاية التي أسندها املالك  ، و بذلك تستخدماملعلومات التي تحتويها

 .1لإلدارة بتسيير أعمال املؤسسة و استخدام مواردها

 شروط إعداد القوائم املالية: نياثا

و عند إعداد و تقديم القوائم املالية يجب توفير املعلومات ذات الخصائص النوعية التي تجعلها مفيدة 

الذي يتطلب ألاخذ بعينا العتبار التوفيق بين التكلفة و العائد، إذ يجب أن تفوق منفعة  ذات منفعة، ألامر

 .2املعلومات تكلفة إعدادها 

من تاريخ إقفال السنة املالية، و (  12) لقوائم املالية تضبط و تعد في اجل أقصاه ستة أشهرا -0       

 الوطنية؛ باستخدام الوحدة النقدية

أن يكون معرف بصورة واضحة و أن تظهر املعلومات التالية  البدكل عنصر من مكونات القوائم املالية  -2

 :بصفه دقيقة

 لوحدة التي تقدم القوائم املالية؛التسمية الاجتماعية، الاسم التجاري، رقم التسجيل ل 

 ؛(حسابات فردية، حسابات مجمعة)ية طبيعة القوائم املال 

 قفال؛تاريخ إلا 

 لعملة املستعملة و مستوى التقريبا.                         

 :كما توجد معلومات أخرى تسمح بالتعرف على الوحدة يجب ذكرها -5        

 النشاط، و الدول املتواجدة فيها؛ عنوان املقر الاجتماعي، الشكل القانوني، مكان 

                                                           
 .   22، ص 2112مارس  23،الصادر بتاريخ  02،ا لجريدة الرسمية، العدد  2112جويلية  22القرار املؤرخ في   1

 .نفس املرجع سابق  ، نفس الصفحة    2 
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  ساسية و طبيعة العمليات املنجزة؛ا ألنشطة ألا 

 الوحدة؛ملجموعة املرتبطة بها اسم الشركة ألام و باألخص اسم ا 

 لفترة؛العدد املتوسط للمستخدمين خالل ا 

 كن التقريب املبالغ إلى ألف وحدة؛القوائم املالية تمسك إجباريا بالعملة الوطنية، و يم 

 ن كل القوائم املالية تقدم معلومات تمكن من إجراء املقارنة مع الفترة السابقة، حيث أ

عناصر امليزانية و جدول حسابات النتائج و جدول تدفقات الخزينة يحتوي على  عنصر من

 .لم يكن موجودا في املخطط املحاسبي عمود خاص بمبالغ الفترة السابقة و هو ألامر الذي

حال تعذر إجراء املقارنة بسبب اختالف املدة أو إي سبب أخر، فان ترتيب و تغيير املعلومات  و في

 .حتى تصبح قابلة للمقارنة تفسر في امللحق الخاصة بالفترة السابقة

 املالية القوائم في املؤثرة العوامل: املطلب الثاني 

  1:نجد تحديد الهدف من القوائم املالية من أهم العوامل املؤثرة في

ويتضح هذا ألاثر في الواليات املتحدة ألامريكية، حيث قامت لجنة املبادئ   :أثر املنظمات املهنية     -1

بإصدار آلاراء املحاسبية، وتبع ذلك قيام مجلس معايير املحاسبة املالية (  APB)املحاسبية املالية 

(FASB) إعداد التقارير املالية، باإلضافة إلى جهود املبادئ وإلاجراءات التي يجب إتباعها عند توضح أهم

التي تتمثل في إصدار النشرات و املطبوعات و ألابحاث  (AICPA)للمحاسبين القانونيين  املعهد ألامريكي

مجموعة من  (  ICAEW) املثل لقد أصدر معهد املحاسبين القانونيين بإنجلترابفي مجال املحاسبة 

باملبادئ املحاسبية وتطوير املعايير املحاسبية عن طريق لجنة املعايير  النشرات و التوصيات تتعلق

 .املهنية ألاخرى  املحاسبية باالشتراك مع عدد من الجمعيات

     في  ( SCF) حيث تلعب هيئة تنظيم تداول ألاوراق املالية: ة شرفة على سوق ألاوراق املالياملأثر الجهات  - 2     

ألامريكية دورا كبيرا في إصدار املبادئ و املعايير املحاسبية امللزمة لشركات املساهمة الواليات املتحدة 

أوراقها املالية في سوق ألاوراق املالية بنيويورك، هذا إضافة إلى التزام هذه الشركات   التي تتداول 

اجعتها والتأكد من والدورية إلى هيئة تنظيم سوق ألاوراق املالية ملر  املالية السنوية بتقديم القوائم

تقوم الهيئة املشرفة على سوق ألاوراق املالية بإنجلترا  التزامها باملبادئ املحاسبية املقبولة، وباملقابل

املساهمة التي تتداول أسهمها في سوق  بدور مماثل في إلاشراف والرقابة على القوائم املالية للشركات

 . (ISE) لندن لألوراق املالية

ويبدو النظام الاقتصادي القائم على القوائم املالية في الدول الصناعية     : النظام الاقتصادي القائم   -3     

 يتم الاعتماد على النظام املحاسبي في توفير املعلومات املحاسبية ملتخذي القرارات الغريبة، حيث

                                                           
 ، مدى التزام الشركات الصناعية املدرجة في بورصة عمان بمعايير إلافصاح الواردة في معايير املحاسبة الدولية و تعليمات هيئةجمعة فالح  1

 .21،ص 2117وحة دكتوراه، جامعة عمان العربية للدراسات العليا، ، أطر ألاوراق املالية 37
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في الدول ذات الاقتصاد بينما يقوم نظام املحاسبي . والدائنين وغيرهم الاقتصادية من املستثمرين

عن برامج التنمية وخططها إلعداد إلاحصائيات  للمسولين املخطط مركزيا بتقديم املعلومات املحاسبية

 .1ألازمة للتخطيط على املستوى القومي

حيث أدى انخفاض القوة الشرائية للنقود في كثير من بالد العالم، وخاصة    : التضخم وارتفاع ألاسعار  -  4

وألارجنتين إلى إعادة النظر في التقارير املالية للشركات املساهمة في هذه البالد وإعدادها على  البرازيلفي 

 .الانخفاض املستمر في قيمة العملةالتاريخية املعدلة لتعكس  أساس التكلفة

                                        واملعاد  " 0222" عام ( 22) هذا وقد أصدر مجلس معايير املحاسبة الدولية معيار املحاسبة الدولي رقم 

 .والذي يعالج التقارير املالية في الاقتصاديات ذات التضخم املرتفع"  0227" صياغته عام 

تقوم الدولة بدور رئيس ي في الدول النامية لتطوير النظام املحاسبي، والقوائم املالية : أثر تدخل الدولة    -5

هذا في مختلف ألاجهزة سواء الضريبة أو الرقابة .التي يوفرها للمستفيدين منها املالية  واملعلومات

إيرادات الدولة و مصروفها مراجعة القوائم املالية للشركات التي تساهم فيها  املالية التي تتولى مراجعة

 .2يمةألارباح والتأكد من مدى تطبيقها للمبادئ املحاسبية السل الدولة أو تضمن لها حدا أدني من

ة، مثل درجة كفاءة السوق املالية ويمكن الحديث عن عوامل أخرى تؤثر على الهدف من التقارير املالي     

 .ملية إعداد وعرض القوائم املاليةوالضوابط القانونية و التشريعية املعمول بها  في الدول ، والتي تنظم ع

 معايير عرض معلومات املالية :املطلب الثالث 

إطار عرض املعلومات املالية بأنه إلاطار الذي يحدد أهداف القوائم املالية والصفات  يمكن تعريف

التي تتضمنها عناصر القوائم املالية، لذا تعتبر املعلومات الواجب إلافصاح عنها جزء من  النوعية للمعلومات

 .3التطرق إليه في كل معيار كل معيار ومرجعا ملا لم يتم

  IAS  11  عرض القوائم املالية -1

يهدف املعيار إلى و صف أسس عرض القوائم املالية لضمان قابليتها للمقارنة، ولكي تكون ذات جودة 

تحتوي على معلومات وبيانات مالئمة وذات مصداقية وموثوقية، ويطبق املعيار على جميع  عالية يجب أن

 : 4على املحاور الرئيسية التاليةوفق معايير املحاسبة الدولية، ويرتكز  الكيانات التي تعرض قوائمها

  مع التأكد على قابليتها للمقارنة؛تحديد أسس عرض القوائم املالية 

                                                           
 .   33جمعة فالح ، مرجع سبق ذكره ، ص.   1

 . 32نفس مرجع سابق  ،ص   2 .

 .        75ص، 2105، الطبعة الثالثة، دائرة املكتبة الوطنية، ألاردن، معايير املحاسبة وإلابالغ املالي الدولية محمد أبو نصار، حميدات جمعة،  3  
 .      75محمد أبو نصار، مرجع سبق ذكره ، ص    4
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  التعرف على إلاطار العام لعرض القوائم املالية، أشكالها، طرق إعدادها، مزاياها والحد

 يتم عرضها؛ ألادنى من املعلومات التي

  املالية وتحديد السياسات املحاسبية وضع أساس يتم من خالله تصنيف مكونات القوائم

 القوائم املالية؛ الواجب إتباعها في إعداد

 1.التعرف على الصفات النوعية التي يتم أخذها في الحسبان عند إعداد القوائم املالية 

معلومات والقوائم املالية هي عرض هيكلي للمركز املالي للكيان وأدائه خالل فترة معينة، تهدف إلى توفير          

 .أعماله ومركزه املالي وتدفقاته النقدية خالل تلك الفترة حول نتيجة

لم يحدد معيار املحاسبة الدولي ألاول شكل أو نموذج للميزانية بل أعطى الحد ألادنى  :مليزانية ا  -1-1               

التثبيتات العينية، التثبيتات : وهي( مع إمكانية إضافة عناصر أخرى )املكونات التي يجب أن تشملها  من

 ألاصول املالية، املساهمات املدرجة في الحسابات حسب الطريقة العادلة، املخزونات، الزبائن  املعنوية،

 ،2آلاخرونواملدينون 

النقدية وشبه النقدية، املوردون والدائنون آلاخرون، أصول وخصوم ضريبية، املؤونات، الخصوم غير          

ووفق هذا املعيار . ذات ألاقلية، رأس املال الصادر و الاحتياطات، وألاصول املعروضة للبيع حقوق الجارية، ال

للميزانية والتمييز بين ألاصول والخصوم املتداولة وغير املتداولة أو تقديم ألاصول  يختار الكيان في عرضه

تار الكيان طريقة التمييز بين إال أن هذا املبدأ يبقى مهما حتى ولو اخ والخصوم على أساس الاستحقاق،

 .العناصر املتداولة وغير املتداولة

دول حسابات النتائج بل حدد قائمة لم يحدد املعيار شكل أو نموذج لج :جدول حسابات النتائج  -1-2

نواتج ألانشطة العادية، نتيجة النشاط، ألاعباء املالية، : يجب أن تدرج فيه ويجب أن يشمل بالعناصر التي

للمؤسسات املشاركة والشركات املشتركة املدمجة حسب الطريقة العادلة،  في النتيجة الصافية الحصص

غير املنتهية، أعباء الضرائب على ألانشطة العادية، النتيجة  ألارباح والخسائر بعد خصم ضرائب العمليات

سب وضيفتها، إال أن حسب طبيعتها أو ح ويمكن للكيان عرض ألاعباء إما. إلاجمالية، والنتيجة الصافية

 .معلومات حول طبيعة ألاعباء في امللحق الكيانات التي تقدم حسابات النتائج حسب الوظيفة يجب أن تقدم

يجب على كل كيان أن يعرض وبصفة مستقلة قائمة يظهر فيها   :جدول تغيرات ألاموال الخاصة -1-3

والخسائر التي تعود بشكل مباشر على رؤوس ألاموال الصافية للدورة، النتائج وألاعباء وألارباح  النتيجة

املحاسبية وتصحيح  IASوالتي لها تأثير على رؤوس ألاموال الخاصة، حركات رؤوس  الخاصة، تغيرات الطرق 

ألاموال، والتي لها تأثير على رؤوس ألاموال الخاصة ، حركات رؤوس  IAS   12ألاخطاء املسجلة وفق املعيار 

واملطابقة بين القيمة الدفترية لكل فئة . تراكمة غير املوزعة في بداية ونهاية الدورة املحاسبة رصيد ألارباح امل

                                                           
   50، ص  2112، إثراء للنشر والتوزيع، عمان، ألاردن،  2114خالد جمال الجعارات، معايير التقارير املالية الدولية  .  1
 .  52نفس مرجع سابق ص   2
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من ألاسهم العادية و رؤوس ألاموال وعالوة إلاصدار و الاحتياطات في بداية ونهاية الفترة مشيرا إلى كل التغيرات 

 .على حدا 

 : 1الخاصة بالقوائم املالية ويكون مهيكل وفق ما يلي إلايضاحاتيحتوي على   : امللحق -4 -1

 ؛إلافصاح عن املعلومات التي تطلبها معايير املحاسبة الدولية غير املعروضة في القوائم املالية 

  تقديم معلومات حول أساس إعداد وعرض البيانات املالية والسياسات املحاسبية املطبقة

 ؛وألاحداث الهامة

  ؛لفهم مكونات القوائم املالية ألازمةضافية تقديم املعلومات إلا 

 تقديم املعلومات إلاضافية ألاخرى بما فيها الحاالت الطارئة واملعلومات غير املالية. 

 2112جويلية  22من خالل عرضنا للمعيار املحاسبي الدولي ألاول ومطابقته بما جاء في القرار املؤرخ في           

نالحظ أن النظام املحاسبي املالي التزم بما جاء في نص املعيار إال أنه قدم نماذج ، 2الكشوف املالية حول عرض

 .يجب تكييفها واعتمادها من طرف كل كيان قاعدية للكشوف املالية

  IAS 17قائمة التدفقات النقدية  -2

للكيان خالل الفترة يهدف املعيار إلى ضمان توفير معلومات حول التغيرات في النقدية وشبه النقدية           

خالل قائمة التدفقات النقدية، ملساعدة مستخدمي القوائم املالية للحكم على قدرة الكيان  املحاسبية من

تستخدم قائمة التدفقات النقدية غالبا كمؤشر للتنبؤ بمقدار وتوقيت التدفقات  و على توفير النقدية،

التدفقات الداخلية والخارجية النقدية وشبه النقدية، وتشمل  النقدية املستقبلية وأثر التغير في ألاسعار 

الصندوق والودائع تحت الطلب بما فيها الودائع  فالنقدية تتمثل في ألارصدة لدى البنوك، املبالغ املرصودة في

قصيرة ألاجل القابلة للتحول بسهولة  عند الطلب ألاول، أما شبه النقدية فهي الالتزامات ددتساملصرفية التي 

 :طبيعة النشاط كما يلي نقود والتي يكون خطر قيمتها هين، ويتم عرض التدفقات النقدية للدورة وفق إلى

 وهي التدفقات الناتجة عن النشاط الرئيس ي : التدفقات الناجمة عن ألانشطة العملياتية

 ؛ ألاخرى باستثناء ألانشطة الاستثمارية والتمويلية للكيان والنشاطات

 هي جميع التدفقات الناتجة عن اقتناء أو بيع أصول طويلة  :تثماريةتدفقات ألانشطة الاس

 ؛ألاخرى التي لم تصنف كشبه نقدية ألاجل والالتزامات

 هي جميع التدفقات الناتجة عن ألانشطة التي تنتج عنها تغيرات : تدفقات ألانشطة التمويلية

 .ألاموال الخاصة والقروض في حجم وبنية

                                                           
 1  -BRUN STEPHAN, L’essentiel des Normes Comptables Internationales IAS/IFRS, Gualiano Editeur Paris, F rance, 2004, P54. 
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كيان لتدفقاته النقدية الناتجة عن ألانشطة العملياتية إما باستخدام ويقض ي املعيار بتقديم ال

غير املباشرة إال أنه يفضل الطريقة املباشر ة، كما نص على ضرورة ترجمة  الطريقة املباشرة أو الطريقة

 .باستخدام سعر الصرف السائد عند تاريخ حدوثها التدفقات النقدية للشركات التابعة ألاجنبية

حول  2112جويلية  22رضنا ملعيار املحاسبة السابع ومقارنته بما جاء في القرار املؤرخ في خالل ع من

بهذا املعيار وأوص ى باستخدام الطريقة  الخزينة، يمكن مالحظة أن النظام املحاسبي املالي التزم جدول سيولة

ل تدفقات  لجدول الناشئة عن من ألانشطة التمويلية، كما قدم نموذجين  املباشرة في تقديم التدفقات

 . 1تكييفه مع كل كيان يجب( الطريقة املباشرة، الطريقة غير املباشرة) الخزينة

   :IAS   24 إلافصاح عن ألاطراف ذات العالقة  -3

لجذب الانتباه حول إمكانية يهدف املعيار إلى ضمان أن تحتوي القوائم املالية عن املعلومات الالزمة 

 : 2بوجود أطراف ذات العالقة، والتي حددها في  نجاحاته و للكيان  تأثير املركز املالي

 بها بصفة مباشرة أو غير مباشرة أو تحت السيطرة  الكيانات التي تتحكم أو يتحكم

الشركات ة، الشركات القابضة، الشركات التابع)للقوائم املشتركة مع الكيانات املعدة 

 ؛(الحليفة

 ؛الكيانات املشاركة 

  في الكيان ألافراد الطبيعيون الذين يمتلكون بشكل مباشر أو غير مباشر حق التصويت

 املعد للقوائم املالية؛

 ؤولية التخطيط والتوجيه املسيرين الرئيسيين، أي ألاشخاص الذين لديهم سلطة أو مس

 والرقابة؛

 ؛و مسير أو مدير سلطة معتبرةالكيانات التي يمارس عليها مساهم أ 

 ألافراد الذين يمتلكون حق الرقابة على الكيان. 

 وتعتبر ألافراد ذات العالقة إذا كان أحد ألاطراف يملك السيطرة على الطرف ألاخر أو يمارس تأثير كبير 

 : 3عليه في اتخاذ قراراته املالية و التشغيلية ، ويتطلب هذا املعيار إلافصاح عن ما يلي 

 ؛العالقة بين الشركة ألام والشركات التابعة 

                                                           
كلية العلوم الاقتصادية والعلوم  ، مذكرة ماجيستير،النظام املحاسبي املالي بين الاستجابة للمعايير الدولية ومتطلبات التطبيقرفيق يوسفي،   1

 .052،ص 2100- 2101وعلوم التسيير، جامعة تبسه،  التجارية
   712محمد ابو نصار، جمعة حميدات، مرجع سبق ذكره،ص     2

3 BOUBKAIR ABDERRAHMANE ADNANE, Les Normes Comptables Internationales IAS/IFRS et les Perspectives de Leur Adoption 

en Algérie, Mémoire de Magister ès Sciences de Gestion Option Monnaie et Finances, Faculté des Sciences Economiques et des 

Sciences de Gestion, Université d’Alger 2006/2007, P 79. 
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  في حالة وجود معامالت بين ألاطراف ذات العالقة يجب على الكيان إلافصاح عن طبيعة

 ؛العالقات وألاطراف ذات العالقة إلى جانب معلومات حول املعامالت لفهم تأثيراتها املحتملة

 ؛يسيينيجب على الكيان تقديم معلومات حول أجور املسيرين الرئ 

 تقديم معلومات بشكل مفصل عن كل فئة من فئات ألاطراف ذات العالقة. 

 عشرون من خالل ما جاء في القرار التزام النظام املحاسبي املالي باملعيار املحاسبي الدولي الرابع  و 

تي و الذي نص على ضرورة أن يحتوي ملحق الكشوف املالية على املعلومات ال 2112جويلية  22املؤرخ في 

تخص الكيانات املشاركة و املؤسسات املشتركة و الفروع والشركة ألام وتلك املعامالت التي تتم عند الاقتضاء 

حجم ومبلغ املعامالت ، سياسات تحديد طبيعة العالقة ،نمط املعاملة ، )مع هذه الكيانات أو مع مسيرتها 

 .1(ألاسعار التي تخص املعامالت 
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 املالية القوائم حول  مفاهيم :الثالث  املبحث

 فهي .اقتصادية وحدة ألي املالي املركز و ألاداء عن مختصرة صورة تعطي شاملة وثائق هي املالية القوائم          

 لألطراف املحاسبية املعلومات لتوصيل ألاساسية الوسائل تعتبر بالتالي و املحاسبية، للعملية النهائي الناتج تمثل

 .الخارجية

 امليزانية : املطلب ألاول 

 مفهوم امليزانية -1

تاريخ إعداد )امليزانية هي تصوير للوضع املالي أو الحالة املالية للمؤسسة وذلك في لحظة زمنية معينة  

، وعليه فإن محتويات امليزانية هي عناصر لحظية وتعرف محاسبيا بمصطلح ألارصدة تمييزا لها عن (القائمة

( نتائج، قائمة التدفقات النقديةحسابات ال)أو التدفقات والتي تمثل مكونات القوائم املالية ألاخرى التيارات 
وللميزانية جانبان، ويسمى الجانب ألاول بالخصوم أو املطلوبات وتندرج فيه كافة البنود الخاصة ا تجاه .1

اصة بأصول املؤسسة وحقوقها على آلاخرين، والثاني باألصول أو املوجودات وتندرج فيه كافة البنود الخ

 2 .آلاخرين

 املعلومات التي يجب إلافصاح عنها في امليزانية -2

تصف امليزانية عناصر ألاصول وعناصر الخصوم كال على وحدة و تبرز بصورة منفصلة العناوين آلاتية 

 :3على ألاقل، عند وجود عمليات تخص هذه العناوين 

 :في ألاصول       

  ؛ املادية التثبيتات غير 

 ؛ التثبيتات املادية 

 ؛ كاتإلاهتال 

 ؛ املساهمات 

  ؛ صول املاليةألا 

  ؛ (مع تمييز الضرائب املؤجلة)أصول الضريبة 

  ؛ (أعباء مثبتة سلفا)الزبائن، واملدينين آلاخرين وألاصول املماثلة ألاخرى 

 ابية ومعادالت الخزينة إلايجابيخزينة ألاموال إلايج. 

                                                           
 . 202 -203،  ص  0221، دار السالسل للنشر و التوزيع، الكويت، نظرية املحاسبةعباس مهدي الشيرازي،   1
 .20، ص 2114، ألاكاديمية العربية املفتوحة في الدانمرك، املحاسبة املتوسطةوليد ناجي الحيالي،   2

 . 05، ص 0.221مرجع سبق ذكره، املادة رقم  ، 02الجريدة الرسمية العدد   3 
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 :مفي الخصو  

  ألاموال الخاصة قبل عمليات التوزيع املقررة أو املقترحة عقب تاريخ    إلاقفال، مع تمييز رؤوس

للسنة املالية والعناصر  والاحتياطات والنتيجة الصافية( في حالة الشركات)رأس املال الصادر 

 ؛ ألاخرى 

 ؛ غير الجارية التي تتضمن فائدة الخصوم 

 ؛ املوردون والدائنون آلاخرون 

 ؛ (مع تمييز الضرائب املؤجلة)ريبة خصوم الض 

  ؛ (حواصل مثبتة سلفا)مؤونات لألعباء وللخصوم املماثلة 

 خزينة ألاموال السلبية ومعادالت الخزينة السلبية. 

 :في حالة امليزانية املدمجة     

 ؛املساهمات املدمجة في الحسابات حسب طريقة املعادلة 

 الفوائد ذات أقلية. 

 1:ظهر في امليزانية أو في امللحق معلومات أخرى ت   

 ؛وصف طبيعة وموضوع كل احتياط من الاحتياطات 

 ؛حصة أكثر من سنة للحسابات الدائنة والحسابات املدينة 

 ؛مبالغ للدفع والاستالم 

 ؛الشركة ألام 

 ؛الفروع 

  ؛......(املساهمين، مسيرين، )الجهات ألاخرى مرتبطة 

 ؛كل فئة أسهم في إطار شركات رؤوس ألاموال، ومن أجل 

 ؛عدد ألاسهم املرخصة، الصادرة، غير محررة كليا 

 ؛القيمة الاسمية لألسهم أو الفعل إذا لم تكن لألسهم قيمة اسمية 

 ؛تطور عدد ألاسهم بين بداية ونهاية السنة املالية 

 ؛عدد ألاسهم التي يملكها الكيان، فروعه والكيانات املشاركة 

  ؛في إطار خيارات أو عقود البيعألاسهم في شكل احتياطات لإلصدار 

 حقوق وامتيازات وتخفيضات محتملة متعلقة باألسهم. 

                                                           
 .  27ـ-25: ، ص ص  5.221، مرجع سبق ذكره ، املادة رقم  02الجريدة الرسمية العدد     1
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  عرض امليزانية املحاسبية -3

رئيسية، حيث تصنف   يتم تبويب حسابات امليزانية وفقا للنظام املحاسبي املالي ضمن ثالثة مجموعات

ألاصول، الخصوم وألاموال الخاصة ويتم تنظيم ألاصول والخصوم في امليزانية ضمن  : البنود املختلفة ضمن

وفقا لشروط أبرزها معيار املدة الزمنية ويتم ترتيبها وفقا للبنية الهيكلية  عناصر جارية وعناصر غير جارية 

  :1التالية

 . N/31/12محتوى فصول ميزانية ألاصول السنة املالية املقفلة في ( 11-12)جدول رقم 

 Nأرصدة /اهتالكات  Nإجمالي  ألاصول املالية

 (الجاريةغير )ألصول املثبتة 

 فارق الشراء

 التثبيتات املعنوية 

 

 التثبيتات العينية

 التثبيتات الجاري انجازها  

 التثبيتات املالية  

 السندات املوضوعية موضع املعادلة ـ 

 املؤسسات املشاركة 

 ألاخرى والحسابات الدائنة  املساهمات

 امللحقة 

 السندات ألاخرى املثبتة 

 غير الجارية القروض وألاصول املالية ألاخرى 

 

214 

 (214خارج) 21

 

 (222خارج ) 22و20

25 

 

223 

 

 (222و223خارج) 22

 

 

 245و242و240

 242و243و247

 

 

2214/2214 

 (2214خارج)221

 (2214خارج) 221

 222و220و222و220

225 

 

   مجموع ألاصول غير الجارية

   أصول جارية

 املخزونات واملنتجات قيد صنع

 الحسابات الدائنة ـاالستخدامات املماثلة 

 الزبائن

 52إلى 51

 

 (702خارج) 70

 

 

 52 77و75و72)مدين  712 املدينون آلاخرون

                                                           
 . 27، ص  5.221، مرجع سبق ذكره، املادة رقم 02الجريدة الرسمية العدد   1.
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 الضرائب 

 ألاصول ألاخرى الجارية

 73( 772الى 777خارج)

 (  722و  722و 72و 

 

 774و 773و 777

 72مدين 

 

 732و 722

 

 املوجودات وما يماثلها

 توظيفات وأصول مالية جارية 

 اموال الخزينة

 (312خارج)31

وغيريها من املدينين 302

 (37و35و32و32و30)

 

   مجموع ألاصول الجارية

   املجموع العام لألصول 

 . 22ص 2009 مارس 11،23العدد الرسمية، الجريدة ،الشعبية الديمقراطية الجزائرية الجمهورية :مصدر 

 . N/12/ 31ميزانية الخصوم السنة املالية مقفلة في فصول  محتوى ( 12-12)الجدول رقم 

 N الخصوم

  رؤوس ألاموال الخاصة  

 012و  010 (أو حساب املستغل)رأس املال الصادر 

  012 رأس مال غير املطلوب

  012و  017 (0( )املدمجة الاحتيطات)العالوات والاحتياطات 

 013 فارق إعادة التقييم

 014 (0)فارق املعادلة 

 02 (0( )النتيجة الصافية حصة املجمع)النتيجة الصافية 

 00 رؤوس ألاموال الخاصة ألاخرى ترحيل من جديد

  (0)حصة الشركة املدمجة 

  (0)حصة ذوي ألاقلية 

  0املجموع 

  الخصوم غير الجارية

  04و  02 القروض الديون املالية

  033و  057 (املؤجلة واملرصود لها)الضرائب 

 

  222 الديون ألاخرى غير الجارية

 052و 050( 033خارج ) 03 املؤونات واملنتوجات املدرجة في الحسابات سلفا

  (2)مجموع الخصوم غير الجارية 
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  الخصوم الجارية

 ( خارج  712) 71 املوردون والحسابات امللحقة

 4 و 445 و 444 دائن الضرائب

خارج إلى 777)72،75،77)دائن  312و 702 الديون ألاخرى 

77473  ،72  ،72 

 32و 30وغيرها من الديون  302 خزينة الخصوم

  (3)مجموع الخصوم الجارية 

  املجموع العام للخصوم

 .املدمجة  ال يستعمل إال في تقديم الكشوفات املالية: املالحظة

 .29ص 2111مارس  11،25الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية، الجريدة الرسمية، العدد: املصدر

 حسابات النتائج: املطلب الثاني

 : جمفهوم حسابات النتائ -1

 : 1كالتالي املالي املحاسبي النظام في النتائج حساب يعرف

املنجزة من خالل املؤسسة خالل السنة املالية، وال ( أي النواتج) هو بيان ملخص لألعباء واملنتوجات

يأخذ في الحساب تاريخ التحصيل أو تاريخ السحب، ويبرر بالتمييز النتيجة الصافية للسنة املالية الربح أو 

 .الخسارة، أي أن نتيجة السنة املالية تمثل الفرق بين نواتجها وأعبائها

املحاسبي املالي أهم النتائج والنواتج وألاعباء التي يجب أن تظهر في حساب النتائج وشكل كما بين النظام           

هذا الحساب الذي يجب إعداده تبعا لطبيعة ألاعباء والنواتج غير أنه بإمكان املؤسسات إعداد هذا الكشف 

 .حسب الوظيفة

دات حسب الطبيعة أو حسب الوظيفة يتم إعداد حساب النتائج على أساس تصنيف ألاعباء وإلايرا          

املرتبطة بها وكالهما ِيؤدي إلى نفس النتيجة، إال ا أن تصنيف إلايرادات وألاعباء في املحاسبة حسب الطبيعة 

واستنادا إلى مدونة حسابات النتائج عملية إجبارية، في حين ترك حرية الاختيار للمؤسسة بإمكانية تقديم 

وألاعباء حسب الطبيعة تستعمل  إلايراداتعن مدونة حسابا  ي امللحق وزيادةحساب النتائج حسب الوظيفة ف

 .2مدونة حسابات حسب الوظيفة مكيفة حسب خصوصياتها واحتياجاتها

 

 

                                                           
 .     01،ص   2100، الطبعة الثانية، دار النشر جيطلي، الجزائر، لياملحاسبة العامة وفق النظام املحاسبي املا عبد الرحمان عطية،  1
 .23، مرجع سبق ذكره ، ص 02الجريدة الرسمية ، العدد    2
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 املعلومات التي يجب إلافصاح عنها في حسابات النتائج -2

النظام املحاسبي ولقد عرفهما  يتكون حسابات النتائج من عنصرين رئيسيين هما املنتوجات وألاعباء،

 : 1املالي كماليي

تتمثل منتوجات السنة املالية في تزايد املزايا الاقتصادية التي تحققت خالل السنة : املنتوجات -2-1             

كما تمثل املنتوجات استعادة خسارة . املالية في شكل مدا خيل، أو زيادة في ألاصول، أو انخفاض في الخصوم

 . قيم والاحتياطات املحددة بموجب قرار من الوزير املكلف باملاليةفي ال

ية التي حصلت خالل السنة املالية تتمثل أعباء السنة املالية في تناقص املزايا الاقتصاد: عباءألا  -2-2            

وتشمل ألاعباء مخصصات إلاهتالكات أو . في شكل خروج أو انخفاض أصول، أو في شكل ظهور خصوم

 .الاحتياطات وخسارة القيمة املحددة بموجب قرار من الوزير املكلف باملالية

 : 2وكما فرض النظام املحاسبي املالي معلومات دنيا يستوجب إظهارها في حسابات النتائج وهي

 الهامش :تحليل ألاعباء حسب طبيعتها، الذي يسمح بتحديد مجاميع التسيير الرئيسية آلاتية

 ، الفائض إلاجمالي عن الاستغالل ؛ملضافةإلاجمالي، القيمة ا

 منتجات ألانشطة العادية؛ 

 نتجات املالية وألاعباء املالية؛امل 

 أعباء العاملين؛ 

 ئب والرسوم والتسديدات املماثلة؛الضرا 

 ملادية؛مخصصات إلاهتالكات وخسائر القيمة التي تخص التثبيتات ا 

 بالتثبيتات غير املادية؛ملتعلقة مخصصات إلاهتالكات وخسائر القيمة ا 

 ؛نتيجة ألانشطة العادية 

 ؛(منتجات وأعباء)صر غير العادية العنا 

  ؛النتيجة الصافية للفترة قبل التوزيع 

  سهم بالنسبة إلى شركات املساهمةالنتيجة الصافية لكل سهم من ألا. 

 : في حالة حساب النتيجة املدمجة    

 املؤسسات املشاركة واملؤسسات املشتركة املدمجة حسب طريقة املعادلة في النتيجة  حصة

 ؛الصافية

 حصة الفوائد ذات ألاقلية في النتيجة الصافية. 

                                                           
 05ص 23-27، مرجع سبق ذكره ، املادتين 02الجريدة الرسمية العدد  1
 .27، ص 2.251املادة رقم    ،مرجع سبق ذكره02الجريدة الرسمية العدد  2
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باإلضافة إلى املعلومات ألاخرى املقدمة إما في حسابات النتائج، وإما في امللحق املكمل لحسابات       

 . النتائج

  ة العادية؛ت ألانشطتحليل منتجا 

  سهم مبلغ حصص ألارباح لكل سهم مصوتا عليها أو مقترحة والنتيجة الصافية لكل

 بالنسبة إلى شركات املساهمة؛

 فتستعمل إذن . وللمؤسسات أيضا إمكانية تقديم حساب النتائج حسب الوظيفة في امللحق

النوع،  زيادة على مدونة حساب ألاعباء واملنتجات حسب الطبيعة، مدونة حسابات حسب

 .1مدونة حسابات حسب الوظيفة مكيفة مع خصوصيتها واحتياجها

  عرض حسابات النتائج -3

يمثل حسابات النتائج أحد القوائم املالية ألاساسية التي يجب إعدادها في نهاية كل فترة مالية حيث 

الوحدة الاقتصادية خالل الفترة  يتم من خاللها توضيح كافة العمليات املتعلقة باألنشطة التي قامت بها

، من خالل مجموع ألاعباء من (ربح أو خسارة)املالية وصوال إلى تحديد نتيجة تلك العمليات وألانشطة من 

لقد حدد النظام املحاسبي املالي طريقتين لعرض حسابات النتائج يجب مواءمتها مع كل  .   مجموع املنتوجات

 2:ستجيب ملقتضيات التنظيم، وهمات مؤسسة قصد تقديم معلومات مالية

مخصصات )يقوم على تصنيف ألاعباء حسب طبيعتها  :(حسب الطبيعة)حسابات النتائج  -3-1              

الهامش إلاجمالي، القيمة )   :، وهو ما يسمح بتحديد مجاميع التسيير الرئيسية(الاهتالكات، مشتريات البضائع،

ومن أجل حساب النتيجة النهائية وفقا لهذه الطريقة، نحتاج إلى ( املضافة، الفائض إلاجمالي عن الاستغالل

 : املرور عبر كل املراحل التالي

بها  وهي تمثل الناتج الصافي من العمليات التشغيلية التي قامت : النتيجة العملياتية -3-1-1                   

التموين، إلانتاج والبيع، وتثمل ، أي عمليات (ألاساسية)املؤسسة من خالل ممارسة ألانشطة الجارية 

النتيجة العملياتية للربح الاقتصادي، وهي تقيس ألاداء الاقتصادي والتجاري للمؤسسة بمعزل عن 

العملياتية عن طريق  السياسات املالية والضريبية وتوزيعات رأس املال، ويتم التوصل إلى النتيجة

ونقدم شرحا مفصال لكل من ألاعباء . كافة ألاعباء العملياتية، وإضافة املنتوجات العملياتية( طرح)استبعاد

 :واملنتوجات العملياتية في الجدول التالي

 

 

                                                           
  .                     24ص  5.251، املادة رقم  02دة الرسمية ، العدد الجري  1
 . 22نفس مرجع سابق ، ص    2
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 .املنتوجات وألاعباء العملياتية( 13-12)الجدول رقم 

 املنتوجات العملياتية ألاعباء العملياتية

 التموينيات  مشتريات البضائع واملواد ألاولية و

 .ألاخرى  

 .ـ تغيرات املخزون  

 .املشتريات املستهلكة

 .مشتريات أخرى وأعباء خارجية

 .الضرائب والرسوم والتسديدات املماثلة

 .أعباء املستخدمين

 .الك واملؤوناتتهمخصصات إلا 

 .ألاعباء العملياتية ألاخرى 

 مبيعات من البضائع

 املبيعات من املنتجات املصنعة ومن الخدمات

 .رقم ألاعمال

 .تغير املخزونات واملنتجات قيد الصنع

 .إلانتاج املثبت

 .إعانات الاستغالل

 .استئناف على خسائر القيمة واملؤونات

 .املنتجات العملياتية ألاخرى 

 املجموع املجموع

  النتيجة العملياتية

بوعريريج،الجزائر  برج،دار محمد موالهم للنشرحاسبة املعمقة وفق النظام املحاسبي املالي، امل عبد الرحمن عطية،: املصدر

 . 23ص،2100،

نقوم بحساب كل من إنتاج السنة املالية،  من أجل حساب النتيجة العملياتية حسب هاته الطريقة،

استهالك السنة املالية، القيمة املضافة والفائض إلاجمالي لالستغالل، وفيما يلي توضيح لكل العناصر 

 : السابقة

 أو تحويل السلع والخدمات، ويمثل  يخص املؤسسات التي تقوم بإنتاج :إنتاج السنة املالية

ويتضمن كل من . الخدمات املنتجة من طرف املؤسسةمجموع منتوجات جميع أصناف السلع 

مبيعات البضائع، املنتجات املصنعة، مبيعات الخدمات واملنتجات امللحقة، تغير املخزونات 

 ؛1واملنتجات الجاري إنجازها، إلانتاج املثبت باإلضافة إلى إعانات الاستغالل

 مشتريات خالل السنة املالية من  ت املؤسسةيتمثل في مجموع استهالكا: استهالك السنة املالية

 ؛ السلع والخدمات، خدمات خارجية واستهالكات أخرى 

 فالقيمة املضافة . التي أضافتها املؤسسة مهما كان نوعها الحقيقةتمثل الثروة  :القيمة املضافة

دمج عناصر إلانتاج من  تترجم ما أضافته املؤسسة ضمن نشاطها، وتعكس الفعالية التي تم بها

رأس مال ويد عاملة وغيرها، وهي تمثل الفرق بين إلانتاج السنة املالية، ويعتبر قياسا نقديا ملا 

 ؛2الخاصةأضافته املؤسسة بوسائلها إلانتاجية 

                                                           
1 - Yves-Alain Ache Catherine Daniel, FINANCE D'ENTREPRISE du diagnostic a la création   de valeur. HACHETTE LIVRE, Paris, 

France, 2004, p 34. 
 .24، ص  2117التسيير املالي، ديوان املطبوعات الجامعية، الجزائر،  مبارك لسلوس، -  2
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 يقيس الفائض إلاجمالي لالستغالل الربح الاقتصادي الخام  :الفائض إلاجمالي لالستغالل

غالل وهو يمثل الفرق بين القيمة املضافة املنتجة من جهة، وأعباء الناجم عن دورة الاست

( من جهة أخرى )العمال والضرائب والرسوم والتسديدات املماثلة ما عدا الضريبة على ألارباح 

وبالتالي فهو ال يأخذ بعين الاعتبار القرارات املالية والسياسات الجبائية التي تتخذها املؤسسة ن 

  . 1دقيق يسمح بقياس أداء املؤسسة  ويعتبر بذلك مؤشر 

 باملنتجات جمالي عن الاستغالل ويتم التوصل إليها بعد أن يعدل الفائض إلا : العملياتية النتيجة

وألاعباء العملياتية ألاخرى، وكذلك بمخصصات الاهتالكات واملؤونات واسترجاع عن خسائر 

   .القيمة واملؤونات 

املالية، رح ألاعباء املالية من املنتوجات ويتم التوصل إليها وذلك من خالل ط: النتيجة املالية -3-1-2            

 .ونقدم في الجدول التالي كال من املنتوجات وألاعباء املالية

 .املنتوجات و ألاعباء املالية ( : 14-12)الجدول رقم 

 النواتج املالية ألاعباء املالية

 .عباء الفوائد

الخسائر عن الحسابات الدائنة املرتبطة 

 .باملساهمات

 .نواقص القيمة-فارق التقييم عن أصول مالية

 .خسائر الصرف

 الخسائر الصافية عن التنازل عن ألاصول املالية

 .ألاعباء املالية ألاخرى 

 .منتوجات املساهمات

 .عائدات ألاصول املالية

 .عائدات الحسابات الدائن

 .فوائض القيمة-ألاصول املاليةفارق التقييم عن 

 .أرباح الصرف

 .ألارباح الصافية عن عمليات التنازل عن أصول مالية

 .املنتوجات املالية ألاخرى 

 املجموع  املجموع 

 النتيجة املالية  

بوعريريج،الجزائر للنشر، برج  دار محمد موالهماملحاسبة املعمقة وفق النظام املحاسبي املالي،  ،عطية الرحمن عبد :املصدر

 .87 ص، 2100،

 انطالقا من  على النتيجة الجارية قبل الضرائبويتم الحصول : النتيجة الجارية قبل الضرائب

املحققة على إثر  "العادية " النتيجة العماليتية، وذلك بإضافة النتيجة املالية، ويمثل النتيجة

 .2ألانشطة الجارية للمؤسسة

                                                           
1 - Christian Hoarau, maitriser le diagnostic financier. groupe revue fiduciaire, 2 édition, paris, 2001, p.p 83-84. 

2 -Christian Hoarau, OP.Cit., p85.    
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 ويتم . النتيجة الاستثنائية هي الفرق الصافي للمنتجات وألاعباء الاستثنائية: النتيجة الاستثنائية

حسابها من خالل املنتجات وألاعباء الناجمة عن حوادث أو معامالت واضحة التميز عن النشاط 

 . الكارثة الطبيعية املتوقعة العادي للمؤسسة وتمثل طابعا استثنائيا، مثل نزع امللكية،

  لتلك مجموع املنتوجات ومجموع ألاعباء   وتساوي الفرق بين :للسنة املاليةالنتيجة الصافية

ويتم حساب النتيجة انطالقا من النتيجة الجارية قبل الضرائب، إذ تطرح منها . السنة املالية

 .1الضرائب على ألارباح والضرائب املؤجلة، وتضاف إليها النتيجة الاستثنائية

املحاسبي للربح املوزع للمساهمين، وأن الجزء من ألارباح املوجه وتشكل النتيجة الصافية القياس 

 .لالحتياطات يشكل تمويل ذاتي لنمو املؤسسة

 .....إلى ... الفترة من (حسب الطبيعة )محتوى فصول حساب النتائج (15-12)الجدول رقم 

 N البيان

 71 امللحقة املنتوجات و املبيعات

 72 الصنع قيد املنتجات و املصنعة املنتجات و املخزونات تغيرات

 73 املثبت إلانتاج

 74 الاستغالل إعانات

  املالية السنة إنتاج -1

 61 املستهلكة املشتريات

 62و 61 ألاخرى  الاستهالكات الخارجية الخدمات

  املالية السنة استهالك -2

  ( 2-1)لالستغالل  املضافة القيمة -3

 63 املستخدمين أعباء

 64 املماثلة املدفوعات الرسوم و الضرائب

  الاستغالل فائض إجمالي -4

 75 ألاخرى  العملياتية املنتجات

 65 ألاخرى  العملياتية ألاعباء

 68 القيمة خسارة و املؤونات و لالهتالكات املخصصات

 78 املؤونات و القيمة خسائر على استرجاع

  العملياتية النتيجة -5

 76 املالية املنتوجات

 66 املالية ألاعباء

                                                           
 . 25، ص  2100ة وفق النظام املحاسبي املالي، دار النشر جيطلي، الطبعة الثانية، الجزائر، عبد الرحمان عطية، املحاسبة العام - 1
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  املالية النتيجة -6

  ( 6+5)الضرائب  قبل العادية النتيجة -7

 615+618 العادية النتائج عن دفعها الواجبة الضرائب

 612+613 العادية النتائج عن( تغيرات )املؤجلة  الضرائب

  العادية ألانشطة منتجات مجموع

  العادية ألانشطة أعباء مجموع

  العادية لألنشطة الصافية النتيجة -8

 77 ( تبيانها يجب( )منتجات)عادية  غير عناصر

 67 (تبيانها يجب( )أعباء)عادية  غير عناصر

  العادية غير النتيجة -1

  املالية السنة نتيجة صافي -11

  ( 0)النتيجة الصافية  في املعادلة موضع املوضوعة الشركات حصة

  ( 1)املدمج  املجموع نتيجة صافي -11

  ( 0)ألاقلية  ذوي  حصة منها و

  ( 0)املجمع  حصة

 ال يستعمل إال في تقديم الكشوف املالية املدمجة : املالحظة

 . 34 ص 2112 مارس 11،23، الجريدة الرسمية، العدد الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية : املصدر

تحليلية للمؤسسة بحيث ترتب ويقوم على مقاربة  :(حسب الوظيفة)جدول حسابات النتائج  -3-2           

يسمح بالحصول على تكاليف إلانتاج، وأسعار التكلفة وألاعباء التي  ألاعباء حسب وظائف املؤسسة، وهذا ما

ومن أجل إعداد . 1تقع على عاتق الوظائف التجارية، املالية وإلادارية، دون إعادة معالجة املعلومات ألاساسية

حصص إلاهتالكات، مشتريات )رتيب ألاعباء حسب طبيعتها هذه القائمة، فإنه يتطلب إعادة ت

 :، كما هو موضح في الجدول التالي إلى ألاعباء حسب الوظيفة ( الخ........البضائع،

 

 

 

 

 

                                                           
 . 04شعيب شنوف، مرجع سبق ذكره، ص  -  1
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 .(الوظائف حسب)النتائج  حساب( 16-12)رقم  الجدول 

 N N-1 مالحظة البيان

 رقم ألاعمال 

 كلف املبيعات

 هامش الربح إلاجمالي

 منتجات أخرى عملياتية 

 التكليف التجارية

 ألاعباء التجارية

 أعباء أخرى عملياتية

 النتيجة العملياتية

 تقديم تفاصيل ألاعباء حسب النوع

 مصاريف العاملين املخصصات لإلهتالكات 

 منتجات مالية

 ألاعباء املالية

 النتيجة العادية قبل الضريبة

 الضرائب الواجبة على النتائج العادية

 الضرائب املؤجلة على النتائج العادية التغيرات

 النتيجة الصافية لألنشطة العادية

 ألاعباء غير العادية 

 املنتجات الغير عادية

 النتيجة الصافية للسنة املالية

 حصة الشركات املوضوع موضع املعادلة في النتائج الصافية

 ( 1)لنتائج الصافية للمجموع املجمدا

  منها حصة ذو ألاقلية

 (1)حصة املجمع 

   

 .املدمجة  لتقديم الكشوف املالية إال  يستعملال : مالحظة

 .50ص 2112مارس  11،23، الجريدة الرسمية، العدد الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية :املصدر

وتشترك معها في كيفية حساب  وتختلف هذه الطريقة عن ألاولى في كيفية حساب النتيجة العملياتية،

نكتفي بتقديم  وعليه سوف. والنتيجة الاستثنائيةكل من النتيجة املالية، النتيجة الجارية قبل الضرائب 

 .يجة العملياتية كيفية حساب النت
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وينتج عن تائج النشاط الرئيس ي في املؤسسات وهو البند الذي يبين ن : الربح إلاجمالي الهامش-5-2-0                  

املؤسسات على الحصول على هامش ربح عال حتى تتمكن  طرح كلفة املبيعات من رقم ألاعمال، وتحرص

 1. الحقا من تغطية مصاريف تشغيلها

 

 

 إلايرادات التي تحصل عليها املؤسسة من عمليات البيع الناجمة عن ألانشطة : رقم ألاعمال  

 كما أن املقصود باملبيعات هنا هي ألاساسية للمؤسسة، وقد تكون هذه املبيعات نقدية أو آجلة، 

 .2صافي املبيعات بعد استبعاد مردودات البيع ومبالغ الخصم املسموح به

 

 

 وهي تشكل الكلفة التي تتحملها املؤسسة في سبيل توفير البضاعة : كلفة املبيعات 

وتحسب هذه الكلفة في املؤسسة التجارية من 3. املباعة للزبائن أو الخدمات املقدمة للعمالء

 : خالل

 

 

أما في املنشأة الصناعية فتحل كلفة البضاعة املصنعة محل املشتريات حيث تقوم املؤسسة بإنتاج              

 .السلعة وتصنيعها بدال من شرائها

 

 

 

                   

 

                                                           
 2112ن، مؤبد راض ي خنفر، غسان فالح املطارنة، تحليل القوائم املالية مدخل نظري وتطبيقي، دار املسيرة للنشر والتوزيع والطباعة، عمان، ألارد 1

 . 50ص
 . 42، ص  2114دريد كامل آل شبيب، مقدمة في إلادارة املالية املعاصرة، دار املسيرة للنشر والتوزيع والطباعة، عمان، ألاردن،   2
 . 50مؤبد راض ي خنفر، غسان فالح املطارنة، مرجع سبق ذكره ، ص  3

 تكلفة املبيعات –رقم ألاعمال = هامش الربح إلاجمالي 

 (.به املسموح الخصم+ املبيعات مسموحات و مردودات) –املبيعات  إيرادات = ألاعمال رقم

  آخر بضاعة- الفترة أول  بضاعة+املشتريات على املدفوعة املصاريف+املشتريات صافي=املبيعات فةكلت

 .الفترة 

 صافي( +جاهز بضاعة+ التشغيل تحت مواد+ خام مواد)املدة  أول  بضاعة= املباعة البضاعة كلفة

 غير صناعية مصاريف+ مباشرة صناعية مصاريف+ مباشرة صناعية أجور + الخام املواد مشتريات

 .(جاهزة بضاعة+ التشغيل تحت بضاعة+ خام مواد)املدة  آخر بضاعة- مباشرة



 املالي املحاسبي النظام حسب املالية للقوائم املفاهيمي إلاطار                                  الثاني الفصل

 

68 
 

املؤسسة من  وهي تمثل الناتج الصافي من العمليات التشغيلية التي قامت:   العملياتيةالنتيجة  -3-2-2   

، ويتم التوصل إليه بعد أن يعدل هامش الربح إلاجمالي باملنتوجات (ألاساس ي)نشاطها الجاري  خالل ممارسة

 .العملياتية ألاخرى العملياتية ألاخرى، واستبعاد كل من التكاليف التجارية، ألاعباء الادارية وألاعباء 

 فهي ألاعباء الناتجة عن جهود املؤسسة املبذولة في بيع البضاعة، مثل: التكاليف التجارية. 

 انية الخ؛إلاعالن والدعاية، رواتب رجال البيع وعموالتهم والعينات املج

 وتشمل  فهي ألاعباء التي أنفقتها املؤسسة على أنشطتها إلادارية العامة، :ألاعباء إلادارية

مصاريف التأمين، إلايجارات، رواتب إلادارة واملوظفين واهتالكات ألاثاث واملباني املستخدمة في 

 . 1املكاتب املؤسسة

 

 

 

 قائمة التدفقات النقدية: املطلب الثالث

 تعريف التدفقات النقدية  -1

التدفقات النقدية  نظرا للقصور في القوائم املالية السابقة الذكر في عرض امللخص التفصيلي لكل من 

عيار امل)  بقائمة مالية جديدة وهي  الداخلية والخارجية، أو مصادر واستخدامات النقدية خالل الفترة املالية  

23) FASB  قائمة التدفقات النقدية، وكذلك فعلت اللجنة الدولية  فقد طالبت هيئة معايير املحاسبة املالية

والذي عنون باسم قائمة  0222املحاسبي الدولي السابع من العام  للمعايير املحاسبة التي أصدرت املعيار 

 .2التدفقات النقدية

النقدية، ذلك ملساعدة  والغرض الرئيس ي منها هو توفير معلومات مالئمة عن املتحصالت واملدفوعات 

 .املستثمرين والدائنين وغيريهم في تحليلهم للنقدية وتقرر هذه القائمة عما يلي

 ؛ترةآلاثار النقدية لعمليات املؤسسة خالل الف 

 ؛لصفقاتها الاستثمارية 

 ؛لصفقاتها التمويلية 

  النقصان في النقدية خالل الفترة الزيادة أو صافي. 

 

                                                           
 . 55ـ  دريد كامل آل شبيب ،مرجع سبق ذكره، ص   1
 . 023خنفر، غسان فالح املطارنة، مرجع سبق ذكره ، ص ـ  مؤبد راض ي   2

 ألاعباء- التجارية التكاليف – ألاخرى  العملياتية املنتوجات+ إلاجمالي الربح هامش = العملياتية

 . ألاخرى  العملياتية ألاعباء - إلادارية
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    مكونات قائمة تدفقات الخزينة -2

ترة مبوبة إلى ألانشطة التشغيل و ينبغي على كل مؤسسة أن تعرض تدفقاتها النقدية خالل الف

التي الاستثمار و التمويل بالطريقة التي تكون مالئمة ألعمالها، حيث يوفر التبويب حسب النشاط املعلومات 

النقدية وما في  سة وأرصدةتسمح ملستخدمي القوائم املالية بتقدير أثر تلك ألانشطة على املركز املالي للمؤس

 .التشغيلية، ألانشطة الاستثمارية وألانشطة التمويلية  ، وفيما يلي تعريف لكل من ألانشطة 1حكمها 

املولدة إليرادات املؤسسة وكذلك ألانشطة ألاخرى  هي ألانشطة الرئيسية: التشغيلية نشطةألا -2-1              

التي ال تعتبر أنشطة استثمارية أو تمويلية وتنشأ التدفقات النقدية من أنشطة التشغيل في املقام ألاول عن 

طريق أنشطة توليد إلايراد الرئيس ي للمؤسسة، وذلك فإنها تنتج بصفة عامة من املعامالت وألاحداث ألاخرى 

 :2تحديد صافي الربح أو الخسارة، وتتضمن التدفقات التالية التي تدخل في

  املتحصالت من بيع السلع والخدمات، أو من تحصيل الحسابات املدينة الخاصة بالعمالء

 ؛(مدينون وأوراق القبض)

  وكذلك املتحصالت من عوائد الاستثمار في ألاوراق املالية أو أي نشاط ال يدخل ضمن 

 ؛التمويلي النشاط الاستثماري أو

  املدفوعات مقابل تكلفة البضاعة املباعة والخدمات املقدمة للعمالء وكذلك مقابل

، وكذلك املدفوعات (دائنون وأوراق دفع)سداد الحسابات الدائنة الخاصة باملوردين 

 .عن فوائد القروض وسداد الضرائب

صول طويلة ألاجل تتعلق باقتناء واستبعاد ألا هي عبارة عن ألانشطة التي : ألانشطة الاستثمارية -2-2             

 3. التي ال تدخل في حكم النقدية، وتتضمن التدفقات التالية ألاخرى والاستثمارات 

 ادية وألاصول ألاخرى طويلة املتحصالت واملدفوعات لبيع أو حيازة ألاصول املادية، غير امل

 ؛ألاجل

  ؛حيازة أسهم مؤسسات أخرى أو املتحصالت واملدفوعات الناتجة عن التنازل 

 عن القروض املمنوحة ألطراف أخرى  املتحصالت واملدفوعات الناتجة. 

 

 

                                                           
 . 222، ص 2113ـ أمين السيد أحمد لطفي، التحليل املالي ألغراض تقييم ومراجعة ألاداء والاستثمار في البورصة، الدار الجامعية، مصر،   1. 

 . 572ـ رضوان حلوة حنان، تطور الفكر املحاسبي مدخل نظرية املحاسبة، مكتبة دار الثقافة، عمان، ألاردن، ص   2
3- Brunot COLMANT et autres, comptabilité financière normes IAS/IFRS, Pearson éducation, Paris, France, 2008, p45   
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عبارة عن ألانشطة التي ينتج عنها تغيرات في حجم ومكونات ألاموال الخاصة  :ألانشطة التمويلية -2-3           

 1:وتتضمن التدفقات التالية. والقروض الخاصة باملؤسسة

 ؛سهم أو الصكوك امللكية ألاخرى النقدية الناشئة من إصدار ألا  املقبوضات 

  ؛القتناء أو استيراد أسهم املؤسسةاملدفوعة النقدية للمالك 

  املقبوضات النقدية من إصدار صكوك املديونية والقروض وأوراق الدفع والسندات

 . والسلفيات ألاخرى قصيرة وطويلة ألاجل والرهانات

املعاملة الواحدة في بعض الحاالت قد تتضمن تدفقات نقدية تمكن من تبويب كل منها ومع مراعاة أن 

ومبلغ القرض ألاصلي، أما فائدة  فمثال السداد النقدي لقرض ما يتضمن كل من فائدة القرض. تبويبا مختلفا

 . 2القرض فتبوب على أنها نشاط تشغيلي في حين يتم تبويب القرض ألاصلي على أنه نشاط تمويلي

  إعداد قائمة التدفقات النقدية -3

قبل الحديث عن طرق إلاعداد والخطوات الواجب إتباعها إلعداد قائمة التدفقات النقدية، ال بد من 

ميزانيتين مقارنتين، حسابات النتائج : إلاشارة إلى املعلومات والبيانات الالزم توافرها إلعداد هذه القائمة، وهي

وتعد قائمة التدفقات النقدية . ومعلومات إضافية معينة نستخرجها من امللحق للفترة املالية الحالية،

الطريقة ألاولى أو الثانية فإن النتيجة واحدة، ويكون  بطريقتين املباشرة وغير املباشرة، وسواء استخدمت

التدفقات الاختالف فقط في طريقة عرض املعلومات املحاسبية ضمن النشاط التشغيلي، وتستخرج صافي 

يكون الجزء الخاص بإيجاد التدفقات  النقدية في هذا النشاط بشكل مختلف تحت كل من الطريقتين، بينما

بإتباع أي طريقة ولكنه  ويسمح النظام املحاسبي املالي 3.النقدية من ألانشطة الاستثمارية والتمويلية هو نفسه

 .ات إعداد قائمة التدفقات النقديةيشجع على إتباع الطريقة املباشرة، ونوضح فيما يلي خطو 

وهذا إجراء . تحديد التغير في النقدية كفرق بين رصيد النقدية في أول الفترة وآخرها :الخطوة ألاولى           

وهذا إجراء بسيط يستنتج مباشرة من أرصدة  .بسيط يستنتج مباشرة من أرصدة النقدية في امليزانيتين

 .النقدية في امليزانيتين

تحديد صافي التدفقات النقدية من ألانشطة التشغيلية، وهذا إجراء معقد يتطلب : الخطوة الثانية          

تحليل حسابات النتائج الحالية وتحويل الدخل من أساس الاستحقاق إلى ألاساس النقدي، كما يتطلب أيضا 

                                                           
،  2115و التقييم وإلافصاح املحاسبي وفقا ملعايير املحاسبة الدولية والعربية واملصرية، الدار الجامعية، مصر، أحمد نور، املحاسبة املالية القياس -  1

 . 42ص 
 . 222أمين السيد أحمد لطفي، مرجع سابق، ص   2
 . 022مؤ يد راض ي خنفر، غسان فالح املطارنة، مرجع سابق،   3
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خطوة يمكن تطبيق الطريقة املباشرة وفي هذه ال. مقارنة امليزانيتين وكذلك يتطلب بيانات عن عمليات منتقاة

 .1أو غير املباشرة

الطريقة أيضا طريقة حسابات النتائج حيث يتم بموجبها  ويطلق على هاته: الطريقة املباشرة -3-1                    

تحديد كل من املتحصالت النقدية واملدفوعات النقدية املرتبطة بأنشطة التشغيل، ويكون الفرق بينهما هو 

 .2من خالل صافي التدفقات النقدية املرتبطة بذلك النشاط، ويتم إلافصاح إما

 ؛السجالت املحاسبية الخاصة باملؤسسة 

  ؛طريق تعديل املبيعات، تكلفة املبيعات، وكذلك باقي بنود حسابات النتائج بما يليعن 

  ؛والدائنين من العمليات التشغيليةالتغيرات خالل الفترة في املخزون واملدينين الزبائن 

  ؛القيمةالبنود غير النقدية ألاخرى مثل مصروفات إلاهتالكات ، املؤونات ، و خسائر 

  يكون أثرها النقدي مرتبط بالتدفقات النقدية لألنشطة الاستثمارية أو بنود ألاخرى التي

 . التمويلية

ويشار إليها بطريق التوفيق أو التسويات، حيث تبدأ بصافي نتيجة  :الطريقة غير املباشرة -3-2                  

السنة املالية من واقع حسابات النتائج وتحوله إلى صافي تدفقات نقدية مرتبطة بأنشطة التشغيل، أي أن 

 أو تسويات على النتيجة الصافية بالنسبة للبنود التي أثرت الطريقة غير املباشرة تنطوي على إجراء تعديالت 

 3: وتضم هذه البنود على النتيجة الصافية ولكنها لم تؤثر على النقدية،

 ؛التغيرات خالل الفترة في املخزون واملدينين والدائنين من العمليات التشغيلية 

 ؛مكاسب بتة، املخصصات، الضرائب املؤجلةالبنود غير النقدية كاستهالك املوجودات الثا 

  ؛أو حقوق أقلية تحويل العملة غير املحققة، وألارباح غير املوزعة من مؤسسات زميلة خسائر 

 باقي البنود التي تعتبر آثارها النقدية خاصة باألنشطة الاستثمارية أو التمويلية. 

تحديد التدفقات النقدية من ألانشطة الاستثمارية والتمويلية، وذلك عن طريق : الثالثة الخطوة         

إلافصاح عن إجمالي املقبوضات واملدفوعات للبنود الرئيسية بطريقة منفصلة أي بإجمالي قيمتها ودون إجراء 

   4.مقاصة بينهما

التشغيلية، الاستثمارية )ألانشطة تم هنا جمع صافي التدفقات النقدية بين مختلف : الخطوة الرابعة          

حيث يجمع الرصيد إلى النقدية وما . ، وهو ما يجب أن يتساوى مع التغير في النقدية وما يعادلها(والتمويلية

 5.يعادلها ليتطابق مع رصيد النقدية وما يعادلها في آخر املدة

                                                           
 . 222نفس املرجع السابق، ص   1
 . 222أحمد لطفي، مرجع سابق، ص أمين السيد  2
 . 22، ص 21، املادة رقم  ،عرض بيانات املالية ) (IAS1املعيار املحاسبي الدولي ألاول  ) (IAS1مجلس معايير املحاسبة الدولية   3
 .  223أمين السيد أحمد لطفي، مرجع سبق ذكره، ص   4

5  Brunot COLMANT et autres, OP.Cit., P 56 
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 ......إلى ....ترة من الف( الطريقة املباشرة )جدول السيولة الخزينة ( : 17-12)الجدول رقم 

 N-1  املالية السنة Nاملالية  السنة مالحظة البيان

    العملياتية ألانشطة من ملتأتية الخزينة أموال تدفقات

    الزبائن عند من ملقبوضة التحصيالت

    املستخدمين و للموردين املدفوعة ا املبالغ

    املدفوعة ألاخرى  ملالية ا املصاريف ا و الفوائد

    ملدفوعة النتائج عن الضرائب

    العادية غير العناصر قبل الخزينة أموال تدفقات

    (توضيحها يجب )العادية  غير بالعناصر املرتبطة الخزينة أموال تدفقات

    ( أ)العملياتية  ألانشطة من ملتأتية الخزينة أموال تدفقات صافي

    الاستثمار أنشطة من ملتأتية الخزينة أموال تدفقات

    معنوية أو عينية تثبيتات اقتناء عن املسحوبات

    معنوية أو عينية تثبيتات عن التنازل  عمليات عن التحصيالت

    مالية تثبيتات اقتناء عن ملسحوبات

    مالية تثبيتات عن التنازل  عمليات عن التحصيالت

    ملالية ا التوظيفات عن تحصيلها تم التي الفوائد

    ملستلمة ا النتائج من املقبوضة ألاقساط و الحصص

    (ب)الاستثمار  أنشطة من ملتأتية ا الخزينة أموال تدفقات صافي

    التمويل أنشطة من ملتأتية الخزينة أموال تدفقات

    أسهم إصدار أعقاب في التحصيالت

    القيام بها  تم التي التوزيعات من غيرها و الحصص

    القروض من املتأتية ا التحصيالت

    املماثلة ألاخرى  الديون  أو القروض تسديدات

    (ج)التمويل  أنشطة من املتأتية الخزينة أموال تدفقات صافي

    السيوالت شبه و السيوالت على الصرف سعر تغيرات تأثيرات

    (ج+ب+أ)الفترة  في الخزينة أموال تغير

    املالية السنة افتتاح معادالتها عند و الخزينة أموال

    املالية السنة إقفال معادالتها عند و الخزينة أموال

    الفترة خالل الخزينة أموال تغير

    املحاسبية النتيجة مع املقاربة

 .35 ص مارس  11،23، الجريدة الرسمية، العددالجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية ، :املصدر
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 .....إلى .... الفترة من ( طريقة غير املباشرة)جدول سيولة الخزينة ( : 18-12)الجدول رقم 

املالية  السنة مالحظة البيان

N 

  املالية السنة

N-1 

 العملياتية ألانشطة من املتأتية الخزينة أموال تدفقات

 املالية السنة نتيجة صافي

 :أجل من تصحيحات

 ألارصدة و الاهالكات-

 املؤجلة الضرائب تغير.

 املخزونات تغير.

 ألاخرى  الدائنة الحسابات و الزبائن تغير-

 ألاخرى  الديون  و املوردين تغير.

 الضرائب من الصافية التنازل  قيمة زيادة أو نقص.

   

    ( أ)النشاط  عن الناجمة الخزينة تدفقات

    الاستثمار عمليات من املتأتية الخزينة أموال تدفقات

 تثبيتات اقتناء عن مسحوبات

 تثبيتات عن التنازل  تحصيالت

 ( 0)إلادماج  محيط تغيرات تأثير

   

    ( ب)الاستثمار  بعمليات املرتبطة الخزينة أموال تدفقات

    التمويل عمليات من املتأتية الخزينة أموال تدفقات

 للمساهمين املدفوعة الحصص

 (املنقودات)النقدي  رأس املال زيادة

 قروض إصدار

 قروض تسديد

   

    (ج ) التمويل بعمليات املرتبطة الخزينة أموال تدفقات

    (ج + ب + أ )للفترة  الخزينة أموال تغير

 الافتتاح عند الخزينة أموال

 إلاقفال عند الخزينة أموال

 (0)ألاجنبية   العمالت سعر تغيرات تأثير

   

    الخزينة أموال تغير

 .52 ص ، مارس  11،23، الجريدة الرسمية، العدد الجزائرية الديمقراطية الشعبيةالجمهورية  :املصدر
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   لخزينة تدفقات جدول  في عنها إلافصاح يجب التي املالية التدفقات أنشطة أنواع -4

 الحاصلة املوجودات املالية ومخارج مدا خيل سيولة الخزينة قدم   فجدول  املالي املحاسبي النظام حسب

 :في وتتمثل( مصدرها)منشأها  حسب املالية السنة أثناء

 تي التدفقات
 
دها ال

 
 من ها غير و منتجات عنها تتولد التي ألانشطة)العملياتية  ألانشطة تول

 ؛(بالتمويل وال باالستثمار ال املرتبطة غير ألانشطة

 ألاموال وتحصيل اقتناء، عن أموال سحب عمليات)الاستثمار  أنشطة تولدها التي املالية التدفقات 

 ؛(ألاجل طويلة أصول  بيع عن

 ألاموال وبنية حجم تغيير نتيجتها تكون  أنشطة)لتمويل  أنشطة عن الناشئة التدفقات  
 
 أو الخاصة

 ؛(القروض

 دائمة من بصورة وترتب حدا على كال أسهم، تقدم   وحصص فوائد من املتأتية ألاموال تدفقات 

 .1أو التمويل لالستثمار العملياتية ألانشطة في أخرى  مالية سنة إلى مالية سنة

 ونشاطاتها  نشاطات الاستثمار العمليات، نشاطات :النشاطات من أنواع بثالث تقوم املؤسسة وباعتبار أن

 .حدا على نشاط كل تدفقات بتصنيف تقوم لتمويل،

 أنشأت الذي الرئيس ي النشاط عن الناتجة واملدفوعات املقبوضات هي :العمليات نشاطات تدفقات -4-1             

 ونشاطات الاستثمار بنشاطات املرتبطة غير ألاخرى  واملدفوعات املقبوضات وكذلك أجله املؤسسة، من

 لنشاطات بالنسبة الحال عليه هو ما على عكس التفاصيل، تتطلب العمليات نشاطات تدفقات التمويل،إن

 :2بطرقتين تعرض وهي يل،لتمو  ونشاطاتها الاستثمار

تي لطريقة هيا (: بها املوص ى الطريقة) املباشرة الطريقة -1-1- 4
 
تي التدفقات مختلف تلخص ال

 
 ال

 :في تتمثل   فهي املالي املحاسبي النظام وحسب لخزينة، أموالا رصيد في تسهم

 ( الضرائب املوردون، الزبائن، ) إلاجمالية ألاموال وخروج لدخول  الرئيسية الفصول  تقديم

 ؛صافي مالي تدفق إبراز قصد

 املقصودة الفترة ضريبة قبل النتيجة إلى الصافي املالي التدفق هذا تقريب. 

 

 

 

                                                           
 . 22، مرجع سبق ذكره،ص،  02الجريدة الرسمية العدد ــ    1
 . 21، ص  2101محمد بوتين، املحاسبة املالية ومعايير املحاسبة الدولية، الصفحات الزرقاء، الجزائر، .ـ  .   2
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 الصافية النتيجة تصحيح في الطريقة هذه تتمثل   (: استعماال ألاكثر) املباشرة غير الطريقة -4-1-2                       

 :الحسبان في ألاخذ مع املالية للسنة

 املوردين  تغير  تاملخزونا الزبائن، تتغيرا اهتالكات،) ينةلخز  فيا التأثير دون  املعامالت آثار

 ؛....( 

 (.مؤجلة ضرائب) التسويات أو املتفاوتات 

التدفقات  وهذه ،(الناقصة أو التنازل الزائدة قيمة)التمويل  أو الاستثمار بأنشطة املرتبطة املالية التدفقات       

 .1حدا على كال تقدم

 اقتناء عن املتولدة لخزينة أموالا تدفقات الاستثمار تدفقات توافق :الاستثمار نشاطات تدفقات -4-2           

 .عنها التنازل  أو التثبيتات

تي التدفقات في تدفقات التمويل تتمثل :التمويل نشاطات تدفقات -4-3           
 
 أو رؤوس ألاموال تؤثر على ال

 :عموما وتتضمن القروض

 ؛(حدا على كال تعرض أن يجب)والتسديدات  الجديدة القروض 

 ؛نقصه أو املال رأس زيادة 

 (العملياتية التدفقات في أو املستوى  هذا على تقيد) ألارباح حصص دفعات. 

 .نهايتهاو  املالية السنة بداية بين لخزينة أموالا تغير للتدفقات الثالثة ألانواع جميع توافق أن يجب

  واملالحق الخاصة ألاموال تغيرات قائمة :الرابع املطلب

  الخاصة ألاموال تغيرات قائمة :أوال

 الخاصة ألاموال تغيرات قائمة تعريف -1

 توجب الخاصة تغير ألاموال في املصادر تعدد مع ولكن امليزانية، وبين النتائج حسابات بين الربط حلقة هي

 طرف من مرة ألول  القائمة هذه إصدار تم ولقد ومصادره، التغير هذا مسببات لتوضيح منفردة قائمة تخصيص

الخاصة  ألاموال تغيرات قائمة املالي املحاسبي النظام عرف وقد 0224سنة  الدولية املعايير املحاسبية مجلس

 الخاصة ألاموال رؤوس منها تتشكل التي الفصول  من فصل كل في أثرت التي للحركات تحليال تشكل"بأنها 

 .2املالية السنة خالل للمؤسسة

 

                                                           
 . 22.، مرجع سبق ذكره، ص02الجريدة الرسمية العدد  1
 . 24، ص   0.231نفس املرجع ، املادة رقم  2
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  الخاصة ألاموال تغيرات قائمة إعداد -2

 :هما أساسيتين نقطتين على التأكيد يجب الخاصة ألاموال تغيرات قائمة إعداد أجل من

 :التالية ألاساسية البنود من الخاصة ألاموال حسابات تتكون  -2-1              

 ؛املؤسسة رأسمال 

 ؛إلاصدار عالوة 

  ؛التقييم فارق 

  ؛التقييم إعادة فارق 

 والنتيجة الاحتياطات. 

 :يلي فيما الخاصة ألاموال حسابات أرصدة على تؤثر و الفترة خالل تحدث التي املعامالت تتمثل -2-2           

 بعض في املؤسسات تقوم  :الهام ألاخطاء وتصحيح املحاسبية السياسات في التغييرات -2-2-1                      

 التقديرات في أخطاء تصحيح أو الكتطريقة الاه تغيير مثل أخرى  إلى محاسبية طريقة من تغيير بإجراء ألاحيان

 وألاسس، املبادئ، تغييرات تخص املحاسبية الطرق  تغييرات فإن املالي املحاسبي للنظام ووفقا. املحاسبية

 يعمد وال .املالية قوائمها وتقديم إلعداد مؤسسة أي تطبقها التي الخصوصية واملمارسات والقواعد والاتفاقيات،

 التحسين من بنوع يسمح كان أو جديد تنظيم إطار في مفروضا التغيير هذا كان إذا إال محاسبية طريقة تغيير إلى

 خطوة أول  في الخاصة ألاموال أرصدة حسابات تعديل ويتم 1.املعنية للمؤسسة املالية القوائم تقديم عملية في

 .املحاسبية السياسات في التغيرات بأثر الخاصة ألاموال تغيرات قائمة إعداد عند

 على تؤثر التي املعامالت إلظهار الثانية الخطوة :التثبيتات تقييم إعادة وخسائر مكاسب -2-2-2                      

 املحاسبي النظام إليها أشار التي التثبيتات تقييم إعادة عن الخسائر أو املكاسب هي الخاصة ألاموال أرصدة

إظهارها  يتم وال ،( التقييم بإعادة الخاص العمود تحت)الخاصة  ألاموال حسابات إلى مباشرة ترحل والتي املالي،

 .2النتائج حسابات في

 ألاموال حسابات أرصدة على تؤثر التي املعامالت بنود في الثالثة الخطوة :الصافية النتيجة -2-2-3                    

 .3خسارة كانت إذا وسالبة ربح صافي كان إذا موجبة وتكون  .النتائج لحسابات الصافية النتيجة هي الخاصة

 

 

                                                           
 .20ن ص  5ـ 2/052ـ 052، مرجع سبق ذكره، املادتين رقم 02الرسمية العدد الجريدة   1
 2112الدار الجامعية ، إلاسكندرية، مصر، , تحليل القوائم املالية ألغراض الا ستثمار و منح الائتمان نظرة حالية و مستقبلية طارق عبد العال   2

 230ص
 .        237نفس مرجع سابق، ،ص   3



 املالي املحاسبي النظام حسب املالية للقوائم املفاهيمي إلاطار                                  الثاني الفصل

 

77 
 

 : يلي ما وتشمل :الخاصة ألاموال حسابات بين والتحويالت املالك مع املعامالت-2-2-4                    

 فتظهر عالوة بدون  الزيادة تكون  وقد)جديدة  أسهم إصدار خالل من  :املال رأس زيادة 

 عمود تحت الزيادة قيمة فتظهر إصدار بعالوة الزيادة تكون  قد و املال رأس عمود تحت

 ؛(إصدار عالوة عمود تحت فتظهر العالوة قيمة أما رأس املال

 أو ألارباح والنتائج، الاحتياطات عمود تحت بالسالب وتظهر :املدفوعة الحصص 

 .النتائج حساب في تظهر الحسابات في املدرجة غير الخسائر

    الخاص ألاموال تغيرات قائمة في عنها إلافصاح يجب التي املعلومات -3 

غيرات ألاموال لتاملعدل فإن الجدول حصص  IAS01 ألاول النص املعايير املحاسبي الدولي  حسب

 إلرادات أي إظهار وأن... املال رأس زيادة ألارباح، كتوزيع( املالك)املساهمين  مع العملياتالخاصة ناتجة عن 

 .1به مسموح غير الجدول  هذا في الشاملة، النتيجة عن املسجلة، وألاعباء

 بما الحركات املتصلة تخص البيان هذا في تقديمها مطلوب دنيا معلومات املالي املحاسبي النظام قدم لقد

 .2يأتي

 ؛املالية للسنة الصافية النتيجة 

 ؛كرؤوس أموال مباشرة تأثيرها املسجل ألاخطاء وتصحيحات املحاسبية الطريقة تغييرات 

 إطار تصحيح ضمن الخاصة ألاموال رؤوس في مباشرة املسجلة ألاخرى  وألاعباء املنتجات 

 ؛هامة أخطاء

 ؛...( التسديد الانخفاض، الارتفاع،)الرسملة  عمليات 

 املالية  السنة خالل املقررة والتخصصات النتيجة توزيع. 

 

 

 

 

 

 

                                                           
 .  23ين، مرجع سبق ذكره، ص ـ محمد بوت  1

 22، ص   0.231، مرجع سابق، املادة رقم  02ـ القرا العدد     2.
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 .الخاصة ألاموال في التغير جدول ( 11-12)رقم  الجدول 

 رأسمال  

 الشركة

 عالوة

 إلاصدار

 فارق 

 التقييم

 فرق 

 إعادة

 التقييم

 الاحتياطات

 النتيجة و

       N-2 ديسمبر 31 في الرصيد

 املحاسبية الطريقة تغيير

 الهامة ألاخطاء تصحيح

 التثبيتات تقييم إعادة

 في املدرجة غير الخسائر أو ألارباح

 الحسابات

 النتائج حساب في

 املدفوعة الحصص

 املال رأس زيادة

 املالية ا السنة نتيجة صافي

      

       N-1 ديسمبر 31 في الرصيد

 املحاسبية الطريقة تغيير

 الهامة ألاخطاء تصحيح

 التثبيتات تقييم إعادة

 في املدرجة غير الخسائر أو ألارباح

 الحسابات

 النتائج حساب في

 املدفوعة الحصص

 املال رأس زيادة

 املالية السنة نتيجة صافي

      

       N - 0ديسمبر  31 في الرصيد

 .54صمارس ،   02،23 الجريدة الرسمية، العددالجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية،   :املصدر
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 قاملالح :ثانيا

   تعريف امللحق -1

 التقييم معايير بفهم يسمح فهو داللة، ذات أساسية معلومات على املالية القوائم ملحق يحتوي 

 وقراءة        لفهم الضرورية املستعملة النوعية املحاسبية الطرائق وكذا املالية، القوائم إعداد أجل من املستعملة

 على امللحق ويشتمل .السابقة الفترات مع املقارنة إجراء من تمكن منظمة بطريقة ويقدم املالية، القوائم

 .1التالية النقاط تتضمن معلومات

 ؛املالية القوائم وإعداد املحاسبة ملسك املعتمدة املحاسبية والطرق  القواعد 

 أموال  تدفقات جدول  النتائج، حسابات امليزانية، فهم لحسن الالزمة إلاعالم مكمالت

 ؛الخاصة ألاموال تغيرات وقائمة الخزينة

 املعامالت وكذلك ألام املؤسسة أو والفروع املشتركة، املؤسسات تخص التي املعلومات 

 ؛مسيريها أو املؤسسات تلك مع حصلت تكون  أن يحتمل التي التجارية

 وفية صورة الكتساب الخاصة العمليات بعض تخص التي أو العام الطابع ذات املعلومات. 

 لبنود أفضل فهم في تفيد الجداول  من عدد استخدام املؤسسات على املالي املحاسبي النظام فرض ولقد

 : 2هي الجداول  وهذه املالية، القوائم

  ؛ الجارية غير وألاصول  التثبيتات تطور  جدول 

  ؛ الكاتتهإلا  جدول 

  ؛الجارية غير ألاخرى  وألاصول  التثبيتات في القيمة خسائر جدول 

  ؛املؤونات جدول 

  ؛(مشتركة ووحدات فروع) املساهمات جدول 

 املالية السنة إقفال عند واملدينة الدائنة الديون  استحقاقات بيان. 

  املالحق عرض طريقة -2

 املالية البيانات فهم في املستخدمين يساعد مما التالي، الترتيب حسب إلايضاحات عرض عادة يتم

 :ألاخرى  املنشآت بيانات مع ومقارنتها

  ؛الدولية املحاسبية ملعايير باالمتثال بيان 

                                                           
 .52، مرجع سبق ذكره، ص   02الجريدة الرسمية العدد   1
 .   75ـ  70نفس مرجع سابق ، ص،ص  2
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 فيه عرض الذي الترتيب نفس في مالي كيان كل صلب في املعروضة للبنود مدعمة معلومات 

 ؛مالي بيان وكل بند كل

 املطبقة املحاسبية السياسات و القياس أسس يوضح بيان. 

 :تشمل أخرى  إفصاحات و

 ألاخرى  املالية إلافصاحات و والالتزامات الطارئة لبنود ا. 

 املالية الكشوف ملحق في عنها إلافصاح يجب التي املعلومات -3

 :آلاتية النقاط في تلخيصها يمكن بالغة أهمية ذات معلومات على امللحق يشمل

 ؛املالية الكشوفات وإعداد املحاسبة ملسك املعتمدة املحاسبية والطرق  القواعد 

 الخزينة  السيولة جدول  النتائج، حساب امليزانية، فهم لحسن الضرورية إلاعالم مكمالت

 ؛1الخاصة ألاموال تغير وجدول 

 التي املعامالت كذلك و امأل الشركة أو لفروع و املشاركة، الكيانات تخص التي املعلومات 

 ؛مسيريها أو الكيانات هذه مع حصلت تكون  أن يحتمل

 على للحصول  الضرورية الخاصة العمليات بعض تخص التي أو العام الطابع ذات املعلومات 

 .وفية صورة

 تحكم قد الذي الحكم في بالتأثير الكفيلة الهامة، املعلومات على إال يشمل ال أن يجب امللحق فان فعال و

 .نتيجتها و املالية ووضعيتها املؤسسة ممتلكات على الوثائق إليها ترسل التي الجهات به
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 امللحق في إيرادها يمكن لجداول  نماذج -4

 .الجارية غير مالية وأصول  التثبيتات تطور (11-12)رقم  الجدول 

 الفصول 

 وألاقسام

 إلاجمالية القيمة مالحظات

 افتتاح عند

 املالية السنة

 السنة زيادات

 املالية

 انخفاضات

 املالية السنة

 إلاجمالية القيمة

 السنة إقفال عند

 املالية

 التثبيتاتاملعنوية

 التثبيتات

 العينية

 املساهمات

   املالية ألاصول 

    غير ألاخرى 

 الجارية

     

 .ليجب أن يفصل كل عنوان حسب مدونة ألابواب الواردة في امليزانية على ألاق :ألاول مالحظة 

بيان املعلومات التكميلية املذكورة في امللحق عن طريق إلاحالة إليها " مالحظة "" سمح عمود :  مالحظة الثانية

 ...(تغيرات مؤسسات ، طريقة التقييم )والتي تخص عنوان 

 ."اقتناءات، إسهامات ، إنشاءات"عند اللزوم إلى ( الزيادة) الارتفاعيجزأ عمود :  مالحظة الثالث

عمليات الوضع "عمليات انفصال "،"بيعالعمليات " يجزأ عمود الانخفاض عند اللزوم إلى:  مالحظة الرابع

 ."خارج الخدمة 

 .70مارس ، ص  11،23العدد ، الجريدة الرسمية، الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية: املصدر 
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 .الكاتتهإلا  جدول ( 11-12)رقم  الجدول 

 الفصول 

 وألاقسام

 اهتالكات مالحظات

 في مجمعة

 السنة بداية

 املالية

 في زيادات

 مخصصات

 املالية السنة

 في انخفاضات

 عناصر

 الخارجية

 مجمعة اهتالكات

 السنة آخر في

 املالية

Good will 

 معنوية تثبيتات

 عينية تثبيتات

 مساهمات

 مالية أصول 

 غي أخرى 

 جارية

     

 .يجب كل عنوان على ألاقل حسب املدونة ألابواب الواردة في امليزانية :  الحظة ألاول امل

والتي  بأن عن الطريق إلاحالة ، املعلومات املكملة املذكورة في امللحق" مالحظات"يسمح :  ملالحظة الثانية

 ...(عنوان مدة دوام املنفعة أو النسبة إلاهتالك املستعملة ، نسب إلاهتالك: تخص 

 . 72ص مارس ،  11،23، الجريدة الرسمية، العدد الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية: املصدر

 .الجارية غير ألاخرى  وألاصول  التثبيتات في القيمة خسائر جدول  (12-12)رقم  الجدول 

 الفصول 

 وألاقسام

 القيم خسائر مالحظات

 املجمعة

 السنة بداية في

 املالية

 ارتفاعات

 خسائر

 خالل القيمة

 السنة

 املالية

 استرجاعات

 خسائر في

 القيمة

 القيمة خسائر

 في املجمعة

 نهاية

 املالية السنة

Good will 

 معنوية تثبيتات

 عينية تثبيتات

 مساهمات

 مالية أصول 

 جاريةر غي أخرى 

     

 7مارس،ص،  02،23 ، الجريدة الرسمية، العددالجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية: املصدر 
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 .املؤونات جدول ( 13-12)رقم  الجدول 

 مجمعة أرصدة مالحظات وألاقسام الفصول 

 السنة بداية في

 املالية

 مخصصات

 السنة

 املالية

 استرجاعات

 املالية السنة

 مجمعة أرصدة

 السنة نهاية في

 املالية

             خصوم مؤونات

 جارية اليةغيرم

 للمعاشات مؤونات

 املماثلة والواجبات 

 للضرائب مؤونات

 للنزاعات مؤونات

     

      املجموع

                    خصوم مؤونات

 اليةجاريةم

 للمعاشات مؤونات

 املماثلة والواجبات

 أخرى  مؤونات

 ترتبطباملستخدمين

 الضرائب مؤونات

     

      املجموع

 70ص مارس ،  11،23 لجريدة الرسمية، العددالجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية، ا :املصدر
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 .املالية السنة إقفال عند والديون  الدائنة الحسابات استحقاقات كشف( 14-12)رقم  الجدول 

 على عام ملدة مالحظات وألاقسام الفصول 

 ألاكثر

 من أكثر مدة

 أعوام 5 عام و

 ألاكثر على

 5 من ألكثر

 أعوام

 املجموع

 الدائنة الحسابات

 القروض

 الزبائن

 الضرائب

 آلاخرون ملدينون  ا

     

      املجموع

 الديون 

 الاقتراضات

 أخرى  ديون 

 ملوردون  ا

 الضرائب

 آلاخرون الدائنون 

     

      املجموع

 .75صمارس ،   11،23الجريدة الرسمية، العدد  الشعبية،الجمهورية الجزائرية الديمقراطية  :صدر امل
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 خالصة الفصل 

يتضح مما سبق أن تبني الجزائر للنظام املحاسبي املالي الذي يتوافق إلى حد كبير معها ، سواء من 

أو من حيث القياس و التقييم واملحاسبيين إضافة إلى طريقة إعداد و تقديم القوائم  ملفاهيميحيث إلاطار 

املالية ، يعتبر خطوة عمالقة للتكيف مع السياسات الاقتصادية و املالية الجديدة ، وكذا مواكبة التطورات 

مح بتقديم معلومات املمارسة املحاسبية في بالدنا ، ويس الحاصلة في العالم ، وهو ما ينعكس إيجابا على 

 .محاسبية و مالية تتميز بالصدق و املوثوقية و القابلة للمقارنة

سمحت لنا الدراسة القوائم املالية وفق النظام املحاسبي املالي التعرف على أهم الخصائص النوعية 

يحة ، ينبغي للقوائم املالية ولكي تالئم وترض ي مستخدميها وتساعدهم على اتخاذ القرارات الاقتصادية الصح

في (املالئمة،املوثوقية ، القابلية للفهم و القابلية للمقارنة)أن تتوفر جميع الخصائص النوعية السابقة الذكر

 .املعلومة الواردة في هاته القوائم  ، وهذا من خالل الالتزام بالفروض و املبادئ املحاسبية 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 الثالثالفصل 

دراسة تطبيقية في مكتب خبير  

 محاسب ومحافظ حسابات 
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 تمهيد

 و الدولية املحاسبة واملعايير املالي املحاسبي النظام ماهية من كل إلى النظري  الجانب في تعرضنا بعد

 داللة مدى و املالي املحاسبي النظام وفق عنها إلافصاح الواجب املالية القوائم إلىو  إلافصاح، ماهية إلى

 التعرف على املساهمة و املالية القوائم ملستخدمي الالزمة املعلومات عن إلافصاح كأداة املالية القوائم

 املعلومات عن إلافصاح من املطلوب املستوى  إلى ابه الوصول  و املالية القوائم جودة تحسين كيفية على

 . املالي املحاسبي النظام وفق صلبها في النشر الواجبة

محاسب و محافظ  خبير مكتب عند بتربص قمت التطبيقي الجانب على النظري  الجزء وإلسقاط

لعرض لنا القوائم املالية وفق النظام  ذلك و إحدى زبائنه تخص ةمالي قوائم بإعطاء قام الذي حسابات

 .املحاسب املالي 

 : هما مبحثين الفصل هذا في نتناول  سوف و

 نبذة تاريخية ملكتب خبرة املحاسبية تقديم  :ألاول  املبحث . 

 املحاسبيةلألحد زبائن املكتب خبرة تطبيقية  دراسة: املبحث الثاني. 
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 .  املحاسبية خبرة ملكتب تاريخية نبذة تقديم: املبحث ألاول 

 بمسك بدءا يقدمها التي والخدمات الدراسة محل باملكتب التعريف املبحث هذا في سنتناول             

 .الحسابات وتدقيق القضائية املحاسبة والخبرة

  باملكتب تعريف: ألاول املطلب 

يمكن تعريف املكتب حسب النص القانوني على إنه مكتب معترف به قانونا من خالل نشاطاته 

املحاسبية ،فلمكتب هو عبارة عن إدارة خاصة ومما  يقدمه من خدمات للزبائن أصحاب السجالت 

بما يحتويه هذا مكتب من مسؤول عن 0202متخصصة في الشؤون املحاسبية واملالية طبقا لقانون 

 .العمال و الزبائن

وهو معتمد من طرف الدولة تحت  ألاول على يد السيد  مسؤول  0990افتتح هذا مكتب في سنة 

 :نتيه حسب اعتماده فيما يلي إشراف املجلس و طني للمحاسبة و مه

 ؛خبير محاسب -

 ؛محافظ حسابات -

 .محاسب معتمد -

 .و متعلق باملهنة ).....( املؤرخ في )...(وتكمن مهمته بحيث تتعلق بتطبيق القانون 

 ؛يكون بفتح اليوميات في إطار الخبرة املحاسبية : ربط محاسبة  •

 ؛دراسة امللفات في إطار الخبرة محاسبية :  خبرة محاسبة •

يستوجب على خبير املحاسبية تقييم أي تهديدي ملبدأ التقييد :  محافظ حسابات •

عندما يكون الخبير على علم أو من الافتراض أن يعلم    بالظروف التي ألاساس ي باملبادئ 

 .من شأنها إلاخالل لهذا مبدأ

الخبير املحاسبية  و إذا أدركعلى خبير أن يأخذ بعين الاعتبار العناصر الكمية كما النوعية منها 

 .الحماية عليه عندئذ أن يعرض عن الاستمرار بتأدية خدمة  أنه غير قادر على تطبيق تدابير 
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 وما شبهكتب تجهيزات امل: املطلب الثاني 

علبة ألارشيف ( 20)يتضمن املكتب عدة أجهزة مختلفة باملحاسبة ومنها أجهزة الكمبيوتر 

وخزائن تحمل ملفات الزبائن و أخرى متاحة لسجالت اليومية املتداولة  يوميا و انترنت الخاصة 

 .(  CNAS.CACOBATH)بالشركات 

كما يحتوي على الانترنت و كل ما يخص املهنة املحاسبية ،فمن ناحية العمال يحتوي على 

عاملتين مدمجتين ألاولى متحصله على شهادة  ليسانس في املحاسبة و املالية و الثانية متحصلة على 

ليم املنهي ماجستير في علوم التسيير وعاملتين متربصين الاولى متحصلة على شهادة التكوين و التعشهادة 

 .و الثانية متحصلة على شهادة ليسانس في محاسبة و مالية 

مخطط أو نموذج  الضرائب  SCFهناك أيضا ادوات محاسبية املتمتلة في النظام املحاسبي املالي 

أيضا يوجد ....وما شبه كتب القوانين املحاسبية منها القانون التجاري قانون العمل قانون الضرائب 

خزانات لحمل ألارشيف ووثائق  املخزنة من طرف الزبائن من طباعة آالت نسخ مثبت كهربائي  آالت

 .بداية نشاطهم املنهي فكل هذا موجود في املكتب الخبرة املهنية لدى الخبير املحاسبي 

 نشاط املكتب : املطلب الثالث 

نشاط مكتب بحيوية محاسبية مطبقة وفق القانون من خالل الطريقة املنتظمة في  يمثل

استقبال الزبائن والسهولة في التفاهم و التعامل بين العمال و الزبائن فاملكتب على ديمومة حسنة في 

 .طريقة التفاعل و التجاوب بصفة جديدة و منتظمة 

زبون له سجل أو عمل تجاري يجب أن يكون ومن بين ا أدوات املتداولة وفي املكتب وعلى أي 

 :بهذه سجالت آلاتية  مرفق

        حيث يتم الترقيم و التوقيع على هذا سجالت الذي يحتوي على سبعة و : دفتر اليومية  -0

أربعون ورقة من طرف رئيس املحكمة و يستخدم هذا السجل الخاص بمؤسسة أو عمل 

 .تجاري في مختلف مراحله 

حسب الدراسات املنجزة في كيفية توضيح في الدفتر اليومية املتضمنة الحسابات املوجودة في 

سجل ألاجرة املتمثلة  في الحالة املدنية و الضمان الاجتماعي و ألاجرة الخاضعة للضريبة ولكي تتحصل 

 :على ألاجر الخاضع للضريبة بالعملية التالية 

) ، املبلغ الخاضعة للضريبة (SS) مان الاجتماعي ،الض(BASE  SALAIRE DE)أجرة املنصب  -

IMPOSABLE) ونقوم بتحميله في جهة املدين،(DFBFT)و نقوم بتسجيل أيضا في جهة املدين     

       (CNAS FRAIS DE PERSONNEL .IPS.IEP  ). 



 ومحافظ حسابات مكتب خبير محاسبتطبيقية في الفصل الثالث                            دراسة 

89 
 

صندوق الضمان الاجتماعي ،  نسجل الضريبة على السجل إلاجمالي ،(CRIDIT) أما جهة الدائن 

 .و ألاجر الصافي  

الضريبة على الدخل إلاجمالي وهذه +الضمان الاجتماعي +يقوم بجمع مبلغ الخاضع للضريبة 

نرصد ألاجر الصافي ورقم (  TRESORERIE) اما جهة الخزينة  .العملية تكون في الحسابات املختلفة

 (الصندوق ، البنك )الحساب 

 (00.01 )في نسبة معينة *مضروب (CNAS) صندوق الضمان الاجتماعي  -

و البطالة الناجمة عن سوء ألاحوال الجوية  ألاجر صندوق الوطني للعطل مدفوعة  -

أجرة املنصب في النسبة (: CACOBATH)لقطاعات البناء و ألاشغال العمومية والري 

(00.21.) 

ذا السجل الذي يحتوي على أربعة وتسعون يتم الترقيم و التسجيل على ه: سجل التقويم  -0

صفحة من طرف رئيس املحكمة الستعماله كسجل التقويم الخاص بمؤسسة أشغال البناء في 

 .مختلف مراحل التابعة لصاحب العمل 

سجل الحوادث العمل الذي يحتوي على سبعة و أربعون ورقة وهذا : سجل املوارد البشرية  -0

اليومية و تستخدم في  إلاداريةطبقا للسلطات املحولة وهو سجل يتم فيه متابعة ألاعمال 

 .تخطيط ألاعمال اليومية و مقسم إلى ساعات فهو نظام حماية ألاجور 

لطات املخولة لنا في هذا يحتوي على سبعة وأربعون صفحة للس: سجل إنذار مفتشية العمل -4

 .الشأن بحيث تكتب كل املالحظات و إلانذارات   من طرف املفتشية ويكون التاجر مسؤول عنه

كل شخص يؤدي عمالت نقاء أجر لصاحب العمل وتحت إمرته يشمل  :سجل العطلة السنوية  -1

 .ذلك ألاحداث من حيث التأهيل يستحق أن يأخذ عطلة أو إجازة 

هو سجل تكتب فيه كل حوادث بحيث يكون فيه اسم املصاب ، نوع  :سجل حوادث العمل  -6

 .الحادث ، الاسم ، التاريخ إلاصابة ، نوع إلاصابة كل هذا على شكل تقرير 

 ........هناك عدة تسجيالت موجودة في املكتب  مثل سجل الوقاية ، سجل ألامن وطلب العمل
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 .حاسبيةم خبرة املكتب زبائن لألحد تطبيقية دراسة :املبحث الثاني

 و بالشفافية تتميز القوائم كانت إذا خاصة مؤسسة أي ألداء املعبرة الصورة هي املالية القوائم تعتبر

 . لها املالي املركز عن الحقيقة الصورة تعطي و املصداقية

 أكثر  هولديمحاسبية  خبرة كتبماحد زبائن و سوف نقوم في هذا مبحث إلى عرض أهم   قوائم املالية  

 التشيد مشاريع البنية التحتية و سنة وهو زبون لدى املكتب وهو مقاول يقوم بتنفيذ املشاريع  البناء 01من 

في  (سمه على اتحفظ نذي ال)هذا املقاول  أيضايختص   ومن املشاريع الاستثنائية   املختلفة ،ا وغيره

 .ات الخاصة مملوكة لألفراد  التي يملكها أفراد أو حتى شركالعمارات السكنية و املنشآت  

             املالية القوائم عرض: ألاول  املطلب

 أصول  -ميزانية  - (30-30)الجدول رقمعرض ميزانية ألاصول  -0

 7302 7302 ألاصول املالية

النتيجة 

 الخامة

النتيجة  الاهتالكات 

 الصافية 

 النتيجة الصافية 

   

     صول رير الجاريةألا 

 فارق الحيازة 

Good will 

__ __ __ __ 

 __ __ __ __ املادية  رير التثبيتات

     تات مادية يبثالت

 __ __ __ __ ألاراض ي

 __ __ __ __ مباني

   

 4002421 0929666 02060200 04220692 أخرى  مادية تثبيتات

 امتيازها ممنوح تثبيتات

 

__ __ __ __ 

 __ __ __ __ انجازها الجاري  التثبيتات

     املالية التثبيتات

 __ __ __ __ املعادلة موقع موضوعة سندات

 __ __ __ __ دائنة وحسابات أخرى  مساهمات

 __ __ __ __ مثبتة أخرى  سندات
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 4042210 601144 __ 601144 جارية غير مالية أخرى  وأصول  قروض

 ضرائب مؤجلة على ألاصل

 

__ __ __ __ 

 8424423 4678603 03027300 04203640 رير الجاريةمجموع ألاصول 

     أصول جارية

 02088336 00020780 __ 00020780 والجاري انجازهااملخزونات 

     مماثلة استخدامات

 012116 012116 __ 012116 الزبائن 

 __ __ __ __ آلاخرون املدينون 

 0041919 002022 __ 002022 شابهها  وما الضرائب

 واستخدامات دائنةأخرى  حسابات

 مماثلة

__ __ __ __ 

     املوجودات وما يماثلها

 __ __ __ __ توظيفات وأصول مالية جارية 

 

 الخزينة

06600202 __ 06600202 02120960 

 63603843 62000000 __ 62000000 مجموع ألاصول الجارية

 60366033 23072230 03027300 20380243 املجموع العام لألصول 

 .محاسب خبير طرف من قدمم الوثائق على اعتماد: املصدر 
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 عرض ميزانية الخصوم  -7

 الخصوم –ميزانية ( 37-30)الجدول رقم 

 7302 7302 الخصوم

   ألاموال الخاصة  

 022222 022222 تم إصداره  رأس املال

 __ __ املستعان به رأس مال 

 1012 1012 (0)الاحتيطات املدمجة - العالوات والاحتياطات

 __ __ التقييم إعادة فوارق 

   

 __ __ (0)فارق املعادلة 

( النتيجة الصافية حصة املجمع)النتيجة الصافية 

(0) 

0240014 1201042 

 40246240 41010010 رؤوس ألاموال الخاصة ألاخرى ترحيل من جديد

 __ __ (0) املدمجة الشركة حصة

 __ __ (0)ألاقلية  حصة ذوي 

 42022000 48036882 0املجموع 

   الخصوم رير الجارية

 212222 112222 الديون املاليةو القروض 

 __ __ (املؤجلة واملرصود لها)الضرائب 

 __ __ الجارية غير ألاخرى  الديون 

 __ __ سلفا الحسابات في املدرجة واملنتوجات املؤونات

 263333 683333 (7)مجموع 

   الخصوم الجارية

 0160242 641222 املوردون والحسابات امللحقة

 4464600 1019002 الضرائب

 1299601 1244060 الديون ألاخرى 

 - 0062012 خزينة الخصوم

 00072022 07740870 (0)مجموع 

 60366033 23072230 (0(+)7(+)0) املجموع العام للخصوم

 .محاسب خبير طرف من املقدم وثائق على اعتماد:  املصدر: املصدر 
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 النتائج حسابات جدول ( 30-30) رقم الجدول         :جدول الحسابات النتائج  عرض -0

 2016 2017 البيان

 45646227 27432623 رقم ألاعمال 

 7689858- 10850000- الصنع قيد املنتجات و املصنعة املنتجات و املخزونات تغيرات

 __ __ املثبت إلانتاج

 __ __ الاستغالل إعانات

 02062020 02687270 املالية السنة إنتاج -0

 -01210041 - 02900219 املستهلكة املشتريات

 -0400002- 0009402 ألاخرى  الاستهالكات الخارجية الخدمات

 30516458- 12262519- املالية السنة استهالك -7

 7439911 4320104 ( 7-0)لالستغالل  املضافة القيمة -0

 1326617- 756524- املستخدمين أعباء

 841717- 430211- املماثلة املدفوعات الرسوم و الضرائب

 5271577 3133369 الاستغالل فائض إجمالي -4

 13500 18253 ألاخرى  العملياتية املنتجات

 83815- 2596- ألاخرى  العملياتية ألاعباء

 183023- 407742- القيمة خسارة و املؤونات و لالهتالكات املخصصات

 __ __ املؤونات و القيمة خسائر على استرجاع

 5018239 2741284 العملياتية النتيجة -6

 __ __ املالية املنتوجات

 __ __ املالية ألاعباء

 __ __ املالية النتيجة -2

 5018239 2741284 ( 2+6)الضرائب  قبل العادية النتيجة -2

 __ __ العادية النتائج عن دفعها الواجبة الضرائب

 __ __ العادية النتائج عن( تغيرات )املؤجلة  الضرائب

 __ __ العادية ألانشطة منتجات مجموع

 __ __ العادية ألانشطة أعباء مجموع

 __ __ العادية لألنشطة الصافية النتيجة -8

 __ __ ( تبيانها يجب( )منتجات)عادية  غير عناصر

 __ __ (تبيانها يجب( )أعباء)عادية  غير عناصر

 __ __ العادية رير النتيجة -0

 5018239 2741284 املالية السنة نتيجة صافي -03



 ومحافظ حسابات مكتب خبير محاسبتطبيقية في الفصل الثالث                            دراسة 

94 
 

 تحليل القوائم املالية : مطلب الثاني

  (ألاصول  )امليزانيةتحليل  -0

 والفرو قات النسب حساب بعد (ول أص) ميزانية: (34-30)جدول الرقم                    

 الصافية املبالغ ألاصول املالية

7302 

 النسب

 املئوية 

 املبالغ الصافية

7302 

النسب 

 املئوية 

 الفرق 

      صول رير الجاريةألا 

 _ _ _ _ _ (good Will)حيازة فارق ال

 __ __ __ __ __ املادية  رير التثبيتات

      تات مادية يبثالت

 __ __ __ __ __ ألاراض ي 

 __ __ __  __ __ مباني 

 (422240)  2.00 4002421 6.40 0929666 تثبيتات مادية أخرى 

 __ __ __ __ __ امتيازها ممنوح تثبيتات

 _ __ __ __ __ انجازها الجاري  التثبيتات

      املالية التثبيتات

 موقع موضوعة سندات

 املعادلة

__ __ __ __ __ 

 وحسابات أخرى  مساهمات

 دائنة

__ __ __ __ __ 

 __ __ __ __ __ مثبتة أخرى  سندات

 مالية وأصول  قروض

 جارية غير أخرى 

601144 0.201 4042210 2.200 (0101021) 

 __ __ __ ألاصل على مؤجلة ضرائب

 

__ __ 

 000606  3) 04.00 8424423 2.40 4678603 جارية رير ألاصول  مجموع

 ) 

      ألاصول الجارية 

 0090021 64.00 02911221 64.02 09029010 الجاري انجازها املخزونات 
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      ـاالستخدامات املماثلة 

 2.22 2.64 012116 2.60 012116 الزبائن

 __ __ __ __ __ آلاخرون املدينون 

 __ __ __ __ __ شابهها  وما الضرائب

 أخرى  دائنة حسابات

 مماثلة واستخدامات

002022 2.02 0041916 0.01 (0000616) 

      وما يماثلها املوجودات

 وألاصول  املوظفة ألاموال 

 ألاخرى  الجارية املالية

__ __ __ __ __ 

 1201262 01.40 02120960 02.06 06600202 الخزينة

 6838060 86.22 63603843 07.62 62000000 مجموع ألاصول الجارية

 0827430 033 60366033 033 23072230 املجموع العام لألصول 

 . محاسب الخبير طرف من املقدمة وثائق على باعتماد ةالطالب إعداد من:  املصدر

      حساباتها في املوجودة املبالغ على تبريرات قدمنا (ألاصول )جانب مليزانية زبون  مالحظتنا خالل من

 :كاآلتي

  من  2.40 %ب تقدر مئوية بنسبة وذلك جزائري، دينار 4101102 الجارية ألاصول ريربلغت مجموع 

 بنسبة جزائري  دينار 1464462 فيها بلغت التي 0206 سنة مع مقارنة ،0202سنة  لألصول  الكلي املجموع

ويرجع هذا الانخفاض الى  جزائري  دينار090191 2انخفضت بقيمة قد أنها يعني ما وهذا ، %04.00

   2.00 % وبنسبة جزائري  دينار 4002421 التثبيتكانت قيمة  0206ا في سنة  تثبيتات قيمة  في نقص   

دينار جزائري وبنسبة  0929666منخفضة والتي قدرت ب  التثبيتكانت قيمة  0202في سنة  أما

 ؛%6.40

 سنة أما ،90.16 % وبنسبة جزائري  دينار16099099 بقيمة 0202سنة  بلغت الجارية ألاصول  أما 

وهذا ما يعني أنها ارتفعت بقيمة  ، 11.66 %بنسبة جزائري  دينار12192142بقيمة  بلغت0206

بلغت  0202في سنة دينار جزائري ، و يرجع هذا الرتفاع  إلى زيادة في قيمة املخزونات  1121019

 %وبنسبة 02911221بقيمة 0206لكن في سنة  64.02 %دينار جزائري وبنسبة09029010قيمته ب

 ؛  64.00

 . جزائري  دينار بقيمة 1201262رتفاع ا الخزينة حساب شهدكذلك و 
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 :الفروقات و املئوية النسب حساب بعد( خصوم) امليزانية(36-30)جدول رقم  (خصوم) امليزانيةتحليل  – 7

 الصافية ة القيم الخصوم

7302 

نسب 

 املئوية 

 الصافية  القيمة

7302  

نسب 

 املئوية

 الفرق 

      ألاموال الخاصة  

 2 2.01 022222 2.02 022222 الصادر املال رأس        

 __ __ __ __ __ به مستعان مال رأس   

 الاحتيطات -الاحتياطات العالوات

 (0) املدمجة

1012 2.221 1012 2.229 2.22 

 __ __ __ __ __ التقييم إعادة فارق 

 __ __ __ __ __ (0)فارق املعادلة 

( املجمع حصة الصافية النتيجة)

(0) 

0240014 4.49 1201042 1.49  (0026916) 

 ألاخرى  الخاصة ألاموال رؤوس

 جديد من ترحيل

41010010 24.02 40246240 20.09 0021129 

 __ __ __ __ __ (0)حصة الشركة املدمجة 

 __ __ __ __ __ (0)حصة ذوي ألاقلية 

 901110 29.11 42022000 21.91 48036882 رؤوس ألاموال  الخاصة املجموع 

      الخصوم رير الجارية

 (   022222) 0.06 212222 2.91 112222 القروض الديون املالية

 __ __ __ __ __ (املؤجلة واملرصود لها)الضرائب 

 __ __ __ __ __ الديون ألاخرى غير الجارية

املؤونات واملنتوجات املدرجة في 

 الحسابات سلفا

__ __ __ __ __ 

 (022222) 0.06 212222 2.91 112222 (7)مجموع 

      الخصوم الجارية

 (9012 2)   0.64 0160242 0.26 641222 املوردون والحسابات امللحقة

 904691 2.16 4464600 1.14 1019002 الضرائب

 (11010)  1.60 1299601 1.02 1244060 الديون ألاخرى 

 __ __ __  006012 خزينة الخصوم

 0000116 01.14 00002962 73.30 00040100 (0)مجموع 

 0827430 033 60366033 033 23072230  للخصوم العام  املجموع

 . محاسب الخبير طرف من املقدمة وثائق على باعتماد ةالطالب إعداد من:  املصدر
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 في حساباتها املوجودة املبالغ على تبريرات قدمنا (الخصوم) الزبون جانب مليزانية مالحظتنا خالل من

 :كاآلتي

 أي جزائري  دينار  41021116ب يقدر0202 سنة الخاصة ألاموال مجموع خصوم ميزانية في نجد 

 بنسبة جزائري  دينار4202200 بلغت0206سنة  مع مقارنة الخصوم مجموع من 21.91% بنسبة

 الخاصة ألاموال في ارتفاع هناك أن يعني ما وهذادينار جزائري   901110قدر الارتفاع ب %29.11

 ؛جزائري  دينار 0021129 بقيمة جديد من املرحل حساب في ويتمثل

  في انخفاض  إلى راجع وهذا جزائري  دينار022222  بقيمةنخفاض ا الجارية غير الخصوم في نجدكما 

 الديون املالية ؛القروض  قيمة

 مجموع من 02.29% بنسبة 0202 سنة جزائري  دينار 00040100 قيمتها تعادل  الجارية الخصوم أما 

  بقيمة الجارية الخصوم قيمة في ارتفاع وجود على يدل ما وهذا 0206 سنة00002962و الخصوم

 .قةامللح والحسابات املوردون في حساب   املشهود باالنخفاض يبرر ما وهذا جزائري  دينار0000116
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 .الفرق  حساب بعد النتائج حسابات(32-30)الجدول رقم    النتائج حسابات جدول تحليل  -0

 الفرق  7302 7302 البيان 

 -01000624 41646002 02400600 لألاعما رقم

 (0023047) 7689858- 10850000- الصنع قيد املنتجات و املصنعة املنتجات و املخزونات تغيرات

 __ __ __ املثبت إلانتاج

 __ __ __ الاستغالل إعانات

 (70020242) 02062020 02687270 املالية السنة إنتاج -0

 02062019  -01210041 - 02900219 املستهلكة املشتريات

 0290212 -0400002 -0009402 ألاخرى  الاستهالكات الخارجية الخدمات

 08760000 30516458- 12262519- املالية السنة استهالك -7

 (0000832)  7439911 4320104 ( 7-0)لالستغالل  املضافة القيمة -0

 122290 1326617- 756524- املستخدمين أعباء

 400126 -841717 430211- املماثلة املدفوعات الرسوم و الضرائب

 (7008738)  5271577 3133369 الاستغالل فائض إجمالي -4

 4210 13500 18253 ألاخرى  العملياتية املنتجات

 10009 83815- 2596- ألاخرى  العملياتية ألاعباء

 ( 004209)  183023- 407742- القيمة خسارة و املؤونات و لالهتالكات املخصصات

 __ __ __ املؤونات و القيمة خسائر على استرجاع

 (7722066)  5018239 2741284 العملياتية النتيجة -6

 __ __ __ املالية املنتوجات

 __ __ __ املالية ألاعباء

 __ __ __ املالية النتيجة -2

 (7722066)  5018239 2741284 ( 2+6)الضرائب  قبل العادية النتيجة -2

 __ __ __ العادية النتائج عن دفعها الواجبة الضرائب

 __ __ __ العادية النتائج عن( تغيرات )املؤجلة  الضرائب

 __ __ __ العادية ألانشطة منتجات مجموع

 __ __ __ العادية ألانشطة أعباء مجموع

 __ __ ___ العادية لألنشطة الصافية النتيجة -8

 __ __ __ ( تبيانها يجب( )منتجات)عادية  غير عناصر

 __ __ __ (تبيانها يجب( )أعباء)عادية  غير عناصر

 __ __ __ العادية رير النتيجة -0

 (7722066) 5018239 2741284 املالية السنة نتيجة صافي -03
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 .باعتماد على وثائق املقدمة من طرف الخبير محاسب  ةمن إعداد الطالب: املصدر 

 املالي، املحاسبي النظام حسب املالية القوائم عرض ملتطلبات وفقا عرض قد النتائج حسابجدول  إن

 وبالتالي ،هااتاستهالكي تمثل فهي ألاخرى  أما الدورة، إيرادات تمثل ألاولى: مجموعتين من النتائج حساب يتألف

 .للمؤسسة الصافية النتيجة عن واضحة أولية فكرة تعطي القائمة هذه فقراءة

  ج اي انه انخفض قيمته د02400600ب 0202في سنة   ن رقم ألاعمال قدرت قيمتهإ: ألاعمالرقم

 ؛ جد01000624، وقدرت قيمة الانخفاض ب  جد41646002قدر ب  التي 0206سنة ب مقارنة 

 أي أنها انخفضت  جد 0240014ب  0202ا قدرت قيمتها في سنة ان النتيجة  :النتيجة الصافية

 ؛ جد 0026911ب الانخفاض قيمة وقدرت جد1201009قدرت ب التي   0206سنة ب قيمتها مقارنة 

 أي أنها انخفضت مقارنة  جد4002024قدرت ب 0202إن قيمة املضافة في سنة  : القيمة املضافة

 ؛ جد0009122وقدر مبلغ الانخفاض  0206بدورة 

 إلى تنقسم املالية السنة استهالك إن :املالية السنة استهالك: 

 وهيدج   - 02900219 الت تقدر ب 0202حيث بلغت قيمتها في :املشتريات املستهلكة  •

 ؛ دج-01210041 قيمتها كانت التي املاضية بالسنة انخفضت مقارنة نهاأ إذ سالبة

بقيمة سالبة   0202 سنة  التي قدرت في: الخدمات الخارجية والاستهالكات ألخرى  •

التي كانت قيمتها  0206وهي قيمة منخفضة بالنسبة لدورة دج  -0009402أيضا ب  

 ؛دج -0400002سالبة 

 ؛0006602بقيمة  0206وانخفض بنسبة لدورة -216104ب   0202إذا بلغت  في : أعباء املستخدمين    

  قدرت ب  0202حيث إن مبلغ إلاجمالي لها لسنة :  الضرائب والرسوم واملدفوعات ومشابهة 

 ؛ 0206أي أنها انخفضت بالنسبة  لدورة  دج– 402000

  ؛إن هذه ألاعباء غير موجودة في مؤسسة أي أنها منعدمة : ألاعباء العملياتية أخرى 

  منعدمة أنها أي مؤسسة في موجودة غير ألاعباء هذه إن :ألاعباء املالية . 
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 خالصة الفصل 

من لزبون لدى خبير محاسب و محافظ حسابات لقد قمنا في هذا الفصل بعرض القوائم املالية 

هذه القوائم املالية أن إال هذه القوائم تعتبر الجوهر  حسابات النتائج ، والقيام بتحليل امليزانية، جدول 

 :الرئيس ي للتقارير املالية و توصلنا إلى النتائج التالية 

  تغير رؤوس ألاموال و تدفقات جدول اللم يستعمل الخبير املحاسبي كل القوائم املالية مثل جدول

 املالحق؛

  وجود نقص للبيانات املعروضة فهي ال تعبر كلية عن مصداقية و موضوعية العمليات التي قام

 الخبير املحاسبي؛بها 

   افتقار إلافصاح عن املعلومات ألن املؤسسات الخاصة تقوم باإلفصاح لكن بتحفظ و عدم

 . عنهاإلافصاح  إعطاء جميع الحقائق امللزم
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قوائم ال في علوماتممن خالل تناولنا ملوضوع مدى تأثير النظام املحاسبي املالي على جودة و تكلفة 

ما مدى تأثير نظام محاسبي مالي على جودة و تكلفة "علىحاولنا معالجة إلاشكال الرئيس ي الذي ينص ة املالي

ألجل التمكن من معالجة  وذلك من خالل فصلين نظريين وفصل ثالث تطبيقي، "املعلومات في قوائم املالية

 .مختلف جوانب املوضوع 

 النظام في ورد ما أهم أيضا و أهميتها وبيننابية إلى ماهية املعايير املحاس ألاول  الفصل في بيننا فقد

 وأهدافه وأهميته املحاسبي إلافصاح إلى أيضا الفصل هذا في وتطرقنا به املتعلقة املبادئ وأهم املالي املحاسبي

أما .املحاسبية في ظل نظام املحاسبي املالي املعلومات جودة خصائصوالعوامل املؤثرة فيه و أيضا  وأنواعه

 في تناولنا و، بها املتعلقة املعايير أهم وإلى إعدادها من و غرض املالية القوائم ماهية إلى فتطرقنا الثاني الفصل

  فقمنا الثالث الفصل يخص فيما أما. إلى كيفية إلاعداد القوائم املالية وفق النظام املحاسبي املالي الفصل هذا

 .حالة لدى مكتب خبير محاسب محافظ حسابات و لقد قمنا بدراسة قائم املالية   بدراسة

يعتبر فرصة لتعويض التأخر املتراكم في  الذيالنظام املحاسبي املالي  موضوع أهمية من انطالقا وهذا

املجال املحاسبي على مختلف ألاصعدة و إعطاء املحاسبة في الجزائر مكانتها بين الدول، املتقدمة و ذلك 

املحاسبية في الجزائر  من املمارسة العاملية  باالعتماد في العمل املحاسبي إلاطار مفاهيمي  بتقريب املمارسة 

كثر مالئمة مع الاقتصاد املعاصر و مفاهيم واضحة بمعايير دولية ، و بالتالي ، إعطاء للمحاسبة و مبادئ أ

 .مصداقية للقوائم املالية 

 وتنبع املالي، السوق  كفاءة و قوة ومرتكزات أساسيات من يعتبر املالية القوائم في إلافصاح أن شك وال

 املفروض ومن. القوائم هذه ملستخدمي فوائد من إلافصاح عملية تحققه مما املالية القوائم في إلافصاح أهمية

 ضمنها الواردة املعلومات عن عادلة و صادقة صورة إعطاء أي سليمة، أسس على القوائم هذه إعداد يتم أن

 تشمل معايير إصدار إلى عمد حيث الدولية، املحاسبة مجلس به اهتم ماوهذا . فيها غموض كل عن وإلافصاح

 املعلومات شفافية و مصداقية إثبات أجل من وذلك املالية، القوائم أهم وعرض عنها إلافصاح الواجب البيانات

 .ية املال

  الفرضيات اختبار نتائج

النظام املحاسبي  املتعلقة الجوانب ملختلف التطبيقي و النظري  الشق بين جمعت التي دراستنا خالل من

 وتم الدراسة بداية في طرحها تم التي الفرضيات اختبار حاولنا ،املالي و مدى تأثيره على جودة القوائم املالية

 :التالية النتائج إلى التوصل

 محاسبية وأسس قواعد على املالي املحاسبي النظام وفق إعدادها عند املالية القوائم تعتمد: ألاولى الفرضية

 على بناء يتم املالي املحاسبي النظام وفق املالية القوائم وعرض إعداد"  في متخصصة و مكونة وكفاءات دقيقة

 ؛الدولية املحاسبية املعايير على أساسا يعتمد املحاسبي نظام الن ذلك و".  مسبقا عليها متعارف ومعايير قواعد
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 جودة ذات معلومات يوفر و إلافصاح من كافي مستوى  سيضمن املالي املحاسبي النظام إن" :الثانية  الفرضية

 للتحديات ألاطراف مختلف إدراك أن حيث الفرضية هذه إثبات تم فقد ،"لها املستعملين تخدم مختلف عالية

 مما املالي، املحاسبي النظام تطبيق العينة أفراد من جعل عنها والدولي املحلي عل املستوى  الجزائر تعرفها التي

 إلافصاح من كافي مستوى  وضمان الدولي املستوى  على وموثوقة مالئمة معلومات من النظام هذا سيضمن

 ؛املالية و املحاسبية املعلومة من املستفيدة الفئات ملختلف

النظام املحاسبي املالي هو نظام لتنظيم املعلومة املالية يسمح بتخزين معطيات قاعدية،  :الثالثالفرضية 

وتسجيلها وعرض كشوف تعكس صورة صادقة عن وضعية املالية وممتلكات الكيان                        تصنيفها،تقيمها

 و نجاحاته و وضعية خزينة في نهاية السنة املالية ؛  

 وضعيتها معرفة املؤسسة تستطيع خاللها من التي املعطيات أهم من املالية املعلومات تعد :الفرضية الرابعة

 هذه إليصال املستعملة الوسيلة أن حيث الفرضية هذه ثبات إ تم فقد ،"قراراتها ترشيد في عليها دوالاعتما املالية

 موثوقة و مالئمة تكون  أن يجب والتي خاصة، بصفة املالية والقوائم عامة بصفة املالية التقارير هي املعلومات

 ؛للمؤسسة الحقيقة املالية الوضعية وإبراز باملؤسسة املتعلقة القرارات من استعمالها يمكن حتى

املعلومات التي يتم إلافصاح عنها في القوائم املالية عن طريق املؤسسة كافية لتلبية :الفرضية الخامسة 

يستند في ترشيد قرار –القوائم املالية –حاجيات املستثمر أحد مستعملي مخرجات النظام املحاسبي املالي 

 الاستثمارية بشأن مؤسسة ما ، وعلى حجم ونوعية املعلومات التي تفصح عنها هذه ألاخيرة و جودتها 

 الدراسات نتائج

تأثيره على جودة وتكلفة  ومدى املالي املحاسبي بالنظام املتعلقة الجوانب ملختلف دراستنا خالل من

 : يلي كما سردها يمكن النتائج من مجموعة الى النظرية الدراسة خلصت في القوائم املالية،فقد املعلومات

  والسياسات الطرق  مختلف توسيع إلى يهدف تصوري إطار املالي املحاسبي امالنظ يتضمن 

 ة؛املالي القوائم إعداد في املتبعة املحاسبية

 وهذا الدولية، املحاسبة معايير مع املحاسبية املمارسة بتقريب يقوم املالي املحاسبي النظام إن 

 ؛املحاسبية للمعلومات والخارجيين الداخليين املستعملين من املالية القوائم قراءةل لتسهي

 أن يجب املالية القوائم فإن ثم ومن املحاسبية، املعلومات منفعة زيادة في ألامثل إلافصاح يساهم 

 ؛املالية وضعيتها عن صادقة صورة لتعطي املعلومات كافة عن تكشف

  والتي املالية الوضعية عن شاملة نظرة تقدم للمؤسسة املحاسبي املعلومات نظام مخرجات إن 

 موثوقيتها من يعزز  مما املالي، املحاسبي النظام تطبيق ظل في املحاسبي ألاداء لفعالية مقياس تعتبر

 ية ؛املحاسب املعلومات ونوعية جودة من ويرفع مستخدميها سلوك على بالتأثير لها ويسمح

 إلى املعلومات إيصال إلىاملحاسبي املالي  النظام ظلفي  إعدادها يتم التي املالية القوائم تهدف 

 القرارات املالئمة؛ اتخاذ اجل من شفافية و صدق بكل املستثمرينو  املسريين
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  للمؤسسة املالية الوضعية في التغير حول  معلومات تقديم إلى املالية القوائم تهدف . 

 الدراسة  التوصيات

  :التالية التوصيات نقترح الدراسة خالل من إليها التوصل تم التي النتائج على بناء 

 جميع القوائم املالية ليس فقط ميزانية و جدول حسابات النتائج ،و  تقديم على الحرص

 بشفافية؛ املالية القوائمالحرص علي تقديم 

 داخل سواء كثيرة فوائد من له عما املعلومات عن املحاسبي لإلفصاح كبير اهتمام إعطاء ضرورة 

 . خارجها أو املؤسسة

 تقارير توليد في كبيرة عالقة من له ملا املالية، إلادارة في املهنية ألاخالق بموضوع أكثر الاهتمام 

 .الجودة عالية مالية

 البحث آفاق

في القوائم  املعلوماتعلى جودة وتكلفة  SCF املالي املحاسبي النظام مدى تأثير " موضوع في البحث إن

 املواضيع في إدراجها يمكن والتي متعددة، جوانب حول  التساؤالت من مجموعة لطرح بابا فتح فقد" املالية

 :التالية

 دور النظام املحاسبي املالي على جودة وتكلفة القوائم املالية ؛ 

  الدولية؛ املعايير و املحاسبي النظام وفق املالية القوائم في املحاسبي إلافصاح دور 

  للمؤسسة املالية الوضعية تحسين في املحاسبية املعلومات دور. 

 

 



 مراجع باللغة العربية:  أوال

 الكتب  .1

للنشر والتوزيع،  الطبعة ألاولى، دار صفاء، "معايير التقارير املالية الدولية"أحمد حلمي جمعة،  -

 .5102عمان، 

 الدولية املحاسبة ملعايير وفقا املحاسبي وإلافصاح التقييم و القياس املالية املحاسبة ،نور  أحمد -

 .5112مصر، الجامعية، الدار واملصرية، والعربية

 ،البورصة في والاستثمار ألاداء ومراجعة تقييم ألغراض املالي التحليل لطفي، أحمد السيد أمين -

 .   5112 مصر، الجامعية، الدار

 حنين دار عمان ألاولى، الطبعة ،املحاسبي إلافصاح مبادئ املالية، املحاسبة ـ إلاله عبد جعفر، -

5112. 

 ، 5101 الجزائر، ،الجديد املحاسبي النظام وفق والجباية املؤسسة محاسبةلعشيش ي، جمال -

 الشمس، عين جامعة التحليل، و والعرض إلاعداد املالية،أسس التقارير العال، عبد طارق  حماد -

 .5112 مصر،

 .5112 ألاردن، والتوزيع، للنشر إثراء دار الدولية، املالية التقارير معايير الجعارات، جمال خالد -

 والطباعة، والتوزيع للنشر املسيرة دار ،املعاصرة املالية إلادارة في مقدمة شبيب، آل كامل دريد -

 .5112 ألاردن، عمان،

 للنشر ،دار العلمية التطبيقات– الفكري  إلاطار ، املحاسبية النظرية مدخل ، حنان حلوة رضوان -

 .5،5112،عمان،ألاردن،ط

 عمان، الثقافة، دار مكتبة املحاسبة، نظرية مدخل املحاسبي الفكر تطور  حنان، حلوة رضوان -

 5112ألاردن،

 وائل دار الثانية، الطبعة ،"املعايير إلى املبادئ من املعاصر املحاسبي النموذج" ، حنان حلوه رضوان -

 . 5112 عمان، للنشر،

، مكتبة الشركة الجزائرية " محاسبة املؤسسة طبقا للمعايير املحاسبية الدولية" شعيب شنوف،  -

 .5112لجزائر، الجزء ألاول، بوداود، ا

,  مستقبلية و حالية نظرة الائتمان منح و الاستثمار ألغراض املالية القوائم تحليل العال عبد طارق  -

 . 5112 مصر، إلاسكندرية، ، الجامعية الدار

   .0221 الكويت، التوزيع، و للنشر السالسل دار املحاسبة، نظرية الشيرازي، مهدي عباس -

 النشر دار الثانية، الطبعة ،املالي املحاسبي النظام وفق العامة املحاسبة عطية، الرحمان عبد -

 .     5100 الجزائر، جيطلي،



 الطبعة جيطلي، النشر دار املالي، املحاسبي النظام وفق العامة املحاسبة عطية، الرحمان عبد -

 .  5100 الجزائر، الثانية،

 للنشر امليسرة دار ،وتطبيقي نظري  املالية القوائم تحليل ،راض ي مؤيد خنفر املطارنة، فالح غسان -

 .  5112 السنة ألاولى، الطبعة ألاردن، عمان والطباعة، والتوزيع

 .5112 الجزائر، الجامعية، املطبوعات ديوان املالي، التسيير لسلوس، مبارك -

 الوطنية، املكتبة دار ،الدولية املالي إلابالغ و املحاسبة معايير حميدات، جمعة نصار، أبو محمد -

 ،5112 ألاردن،

 ، دائرة الثالثة، الطبعة ،الدولية املالي وإلابالغ املحاسبة معايير ،جمعة حميدات نصار، أبو محمد -

 .5102 ألاردن، الوطنية، كتبةم

 الزرقاء، ألاوراق للطباعة متيحة ،الدولية املحاسبية ومعايير املالية املحاسبة بوتين، محمد -

 .5101الجزائر،

 بيروت الجامعية، الدار ،"املالية للقوائم املالي التحليل القيومي، محمد  الصبان، سمير محمد -

 . 5112 لبنان،

. "I.A.S/I.F.R.S الجزائري  املالي املحاسبي للنظام طبقا املالية املحاسبة"، وآخرون صديقي مسعود -

 .5102الجزائر، ملية، ،عين والتوزيع والنشر للطباعة الهدى ،دار

 املسيرة دار ،"وتطبيقي نظري  مدخل املالية القوائم تحليل "املطارنة، فالح غسان خنفر، راض ي مؤبد -

 .5112 ألاردن، عمان، والطباعة، والتوزيع للنشر

 القياس في والعملية العلمية ألاسس ألاول  الجزء املالية، املحاسبة مبادئ الصفار، رضا هادي -

 .5100 ألاردن، والتوزيع، للنشر الثقافة دار ،املحاسبي

 مصر، الجامعي، التعليم دار ،املحاسبية املعايير ظل في املالية القوائم تحليل حجازي، حامد وجدى -

5100. 

 . 5112 الدانمرك، في املفتوحة العربية ألاكاديمية ،املتوسطة املحاسبة" الحيالي، ناجي وليد -

 إلافصاح مستوى  على وأثرها الشركات حوكمة" غزوي، آل الجليل عبد حسين الحيالي، ناجي وليد    -

 . 5102 عمان،  ألاكاديمي، الكتاب مركز ألاولى، الطبعة ،"املحاسبية املعلومات في

 

 

 

 

 

 

 



 الرسائل الجامعية  .2

 مقدمة مذكرة ،املالية النتيجة على والجبائية املحاسبي املفاهيم بين الاختالف اثر مطبوع، اسية -

 جامعة ، التسيير وعلوم والتجارية الاقتصادية، العلوم كلية املاجستير، شهادة نيل متطلبات ضمن

 . 5100 ، ،الجزائر املسيلة

 في الواردة إلافصاح بمعايير عمان بورصة في املدرجة الصناعية الشركات التزام مدى فالح، جمعة -

 العربية عمان جامعة دكتوراه، أطروحة املالية، ألاوراق هيئة تعليمات و الدولية املحاسبة معايير

 . 5112 العليا، للدراسات

 الشمس، عين جامعة ،التحليل و والعرض إلاعداد املالية،أسس التقارير العال، عبد طارق  حماد -

  ،5112 مصر،

نيل  متطلبات ضمن مقدمة أطروحة الدولية، املالي إلابالغ معايير نحو الجديد التوجه صالح، حواس -

 الجزائر، الجزائر، جامعة التسيير، وعلوم التجارية والعلوم الاقتصادية العلوم كلية دكتوراه،

دور املعلومات املحاسبية املفصح عنها وفق النظام املحاسبي املالي في التنبؤ "خير الدين قريش ي،  -

 . 5105قاصدي مرباح، ورقلة، 22، مذكرة ماجستير في العلوم التجارية، جامعة "بخطر إلافالس

 ،مذكرةاملالي املحاسبي النظام وفق للبنوك املالية القوائم في املحاسبي إلافصاح ،دليلة دادة -

 الاقتصادية العلوم كلية التجارية،.  العلوم في املاجستير شهادة نيل متطلبات الستكمال مقدمة

 . 5102 الجزائر، ورقلة، جامعة التسيير، وعلوم والتجارية

 مذكرة ،التطبيق ومتطلبات الدولية للمعايير الاستجابة بين املالي املحاسبي النظام يوسفي، رفيق -

 .5102،التجارية والعلوم الاقتصادية العلوم كلية ماجيستير،

 مذكرة ،املالية القوائم على املالي املحاسبي النظام تطبيق وانعكاسات أهمية عروج، بن صبرينة -

 وعلوم الاقتصادية العلوم كلية التجارية، العلوم في املاجستير شهادة نيل متطلبات ضمن مقدمة

 جامعة التجارية، والعلوم التسيير وعلوم الاقتصادية العلوم كلية ، التجارية والعلوم التسيير

 .5105،الجزائر،2الجزائر

 نيل متطلبات ضمن مقدمة مذكرة ،املالية القوائم على وأثره املحاسبي إلافصاح نوري، القادر عبد -

 . 5102 الجزائر، الجلفة، جامعة التسيير،  وعلوم والتجارية الاقتصادية العلوم كلية ، املستار  شهادة

 مقدمة مذكرة ،املالي ألاداء وتقييم قياس في املالي املحاسبي النظام مساهمة خيري، الكريم عبد -

 جامعة التسيير، وعلوم والتجارية الاقتصادية.  العلوم كلية املاجستير، شهادة نيل متطلبات ضمن

 .5100 الجزائر، املسيلة،

 ماجستير مذكرة ، IFRS/IAS قياس بنود القوائم املالية وفق املعايير املحاسبية محمد، قوادري  -

 .5101 حلب سعد جامعة التسيير وعلوم الاقتصادية العلوم كلية



 في ماجستير مذكرة ،املالي املحاسبي النظام وفق املالية للقوائم املالي التحليل ،سامي محمد لزعر -

 . 5105 الجزائر، قسنطينة، منتوري جامعة املالية، إلادارة تخصص التسيير، علو

 مذكرة ،"املعلومة جودة على وأثره املالي املحاسبي النظام ظل في املحاسبي إلافصاح" ،سمير نذير -

 .5102ورقلة، مرباح، قاصدي جامعة معمقة، وجباية محاسبية دراسات تخصص ماستر

 ألاوراق البحثية  .3

 ألاكاديمية مجلة ، الجزائري  املحاسبي النظام في املحاسبية املعلومات جودة مقاربة ، الحاج نوي  -

 . 5102 ، شلف جامعة ، 12 العدد ، وإلانسانية الاجتماعية للدراسات

 املداخالت العلمية  .4

 ،"وأهدافه تحديات الجزائر في الجديد املالي املحاسبي النظام" سفيان، أبحري  مراد، احمد أيت -

 ظل في تطبيقه وآليات الجديد املالي املحاسبي للنظام أملفاهيمي إلاطار حول  دولي ملتقى ضمن مداخلة

 .     5112 أكتوير 02الى02من البليدة دحلب، سعد ،جامعةIAS-IFRA  الدولية املحاسبية املعايير

 مداخلة ،"املحاسبية املعلومة جودة على الدولية املحاسبة معايير وفق إلافصاح أثر" نوال، ايحي -

 مع ومطابقته الجزائري  22 املالي املحاسبي النظام تطبيق آليات حول  الثالث الدولي امللتقى ضمن

 ماي 12- 12يومي الوادي، جامعة املحاسبية، املعلومة جودة على وتأثيره الدولية املحاسبة معايير

5102. 

 املؤسسات في املالي املحاسبي النظام أفاق واقع حول  الوطني ،امللتقى آخرون و العايش بوصبيع ربيع -

 حمه جامعة ،  املالي املحاسبي النظام ظل في سيولة جدول  مداخلة ،الجزائر في املتوسطة و الصغيرة

 .5102 ، ماي 2الى 2 ،من الجزائر ، بالوادي لخضر

 ،الجزائر في إلافصاح سياسات على املالي املحاسبي النظام انعكاس فؤاد، صديقي مسعود، صديقي -

 الصغيرة املؤسسات في املالي املحاسبي النظام وآفاق واقع: حول  الوطني امللتقى ضمن مقدمة مداخلة

 التسيير، وعلوم والتجارية الاقتصادية العلوم كلية 12/12/5102-12 يومي الجزائر، في واملتوسطة

 .الجزائر الوادي، جامعة

 املحاسبية معايير ظل في املالي املحاسبي النظام حول  ألاول  الدولي محمد،امللتقي متناوي  و علي عزوز -

 حمه جامعة  الجديد املحاسبي النظام مع الجبائية القواعد تكييف متطلبات ،مداخلة الدولية

 .5101 ، جانفي 02و02 ،يومي الجزائر ، بالوادي لخضر

تحديث أنظمة املعلومات في تفعيل املمارسة دور مجمد هاشمي حجاج ، حسام مسعودي ،  -

واملتوسطة ، مداخلة ضمن امللتقى املالي ، في املؤسسات الصغيرة املحاسبية وفق النظام املحاسبي

،   واقع وأفاق النظام املحاسبي املالي في املؤسسة الصغيرة واملتوسطة في الجزائرالوطني حول 

 .5102-12-12-12جامعة الوادي ، يوم 



 الدولي امللتقى ضمن مداخلة ،"الوطني املحاسبي واملخطط املالي املحاسبي النظام" مراد، ناصر -

 02- 02 يومي الوادي،  جامعة الدولية، املحاسبة معايير ظل في املالي املحاسبي النظام حول  ألاول 

 . 5101 جانفي

 تقديم على ENTP آلابار ألشغال الوطنية املؤسسة قدرة مدى" خنقاني، الزمان بدر سويس ي، هواري  -

 ،"املالي املحاسبي النظام في عليها املنصوص إلافصاح قواعد ظل في الجودة عالية مالية معلومات

 الدولية املحاسبية املعايير مواجهة في املالي املحاسبي النظام حول  الدولي امللتقى ضمن مداخلة

IFRS/IAS للمراجعة الدولية واملعايير ISA 5101ديسمبر 00-02 يومي ،البليدة، دحلب سعد ،جامعة. 

 التقارير  .5

 . 5112 مارس 52 بتاريخ ،الصادر 02 العدد الرسمية، لجريدة ،ا 5112 جويلية 52 في املؤرخ القرار -

 املالية التقارير IAS14 عشر الرابع الدولي املحاسبي املعيار IASB الدولية املحاسبة معايير مجلس -

 .10 الفقرة"  للقطاعات

 القوانين  و مراسيم  .6

 الجريدة 12/00رقم  القانون  أحكام تطبيق املتضمن 12/022رقم  القانون  من  12رقم  املادة -

 .الجزائر 5112مايو  52الصادرة في   52رقم  الرسمية

 ،الجريدة 12/00 رقم القانون  أحكام تطبيق املتضمن 12/022 رقم القانون  من 02 رقم املادة -

 .،الجزائر 5112 مايو52 تاريـخ فـي الصـادرة52 رقم الرسمية

 املالية بيانات ،عرض( IAS1)  ألاول  الدولي املحاسبي املعيار( ) IAS1) الدولية املحاسبة معايير مجلس -

 . 51 رقم املادة

 أو الربح صافي (IAS08) الثامن الدولي املحاسبي ، املعيار(IASB) الدولية املحاسبة معايير مجلس -

 .    12 الفقرة املحاسبية السياسات في والتغييرات الجوهرية، ألاخطاء للفترة الخسارة

 .2007 نوفمبر 25 في املؤرخ ، 47 العدد /للجمهورية الجزائرية الرسمية، الجريدة -

 5112مارس  52،مؤرخ في  02العدد/ الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية -

 رقم الرسمية الجريدة ، 12/00 رقم القانون  أحكام املتضمن 12/022 رقم قانون  من  00 رقم املادة -

 . الجزائر 5112 مايو 52 بتاريخ الصادرة 52

 22املتضمن النظام املحاسبي املالي ، الجريدة الرسمية رقم  12/00من القانون رقم  01املادة رقم  -

 .،الجزائر 5112نوفمبر  52الصادرة في 

 52 رقم الرسمية الجريدة ، 12/00 رقم القانون  أحكام املتضمن 12/022 رقم قانون  من 00 رقم املادة -

 .الجزائر 5112 مايو 52 بتاريخ الصادرة
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