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 مقدمة : 

يعد نظام املعلومات بشكل عام من أهم التحديات التي تواجه املؤسسة االقتصادية، كما يعتبر كذلك الركيزة 

األساسية التي تعتمد عليها  مختلف وظائف املؤسسة للحصول على املعلومات الضرورية، ونظام املعلومات يجمع 

املعلومات املحاسبية الذي يختص بتقديم معلومات مالية مختلف أنظمة املعلومات الفرعية و من بينها نظام 

ومحاسبية إلى مختلف الجهات األخرى الداخلية والخارجية التي لها عالقة باملؤسسة االقتصادية، حتى يسهل 

هذه الجهات اتخاذ القرارات الالزمة ، وبذلك تكون البيانات واملعلومات املحاسبية قد انتقل نطاق  علي

خدمة صاحب املؤسسة إلى خدمة كل الجهات التي يهمها أمر املؤسسة من إداريين ومقرضين استخدامها من 

 .أخرى أطراف ، باإلضافة إلى املؤسسات الضريبية و ومحللين ماليين  ومساهمين 

تسجيل وتلخيص  تسهيل عملية ن هنا أصبح لزاما على املؤسسة بناء نظام معلومات محاسبية ومالية يهدف إلىم

، املالية واملحاسبية على شكل قوائم مالية بالشكل الذي يسمح  للمهتمين بتحليل وتفسير هذه القوائم العمليات 

حيث يكمن الغرض األساس ي من إعداد ألن إعداد هذه القوائم املالية و جودتها تؤثر على قرارات  املعنيين بها ، 

األخرى والتي تسمى بمدخالت النظام  نظام معلوماتي محاسبي في الحصول على معلومات من أنظمة الفرعية

ومعالجتها ماليا و محاسبيا ، ومن ثم إعداد تقارير مالية ومحاسبية لألطراف الداخلية والخارجية والتي تسمى 

  بمخرجات النظام .

و أصبح من الضروري عليها تقديم قوائم لذلك أصبح إرضاء الجهات املعنية بذلك تحديا كبيرا يواجه املؤسسة، 

مالية بجودة عالية تساعد املعنين وتسهل عليهم فهم تلك القوائم، ونوعية هذه القوائم قد تتوقف في كثير من 

الحاالت على فعالية نظام املعلومات املحاسبية ،فمع تطور املحاسبة ، يتحتم على املؤسسة تبني معايير املحاسبة 

 عد على إعداد معلومات ذات جودة عالية، وبالتالي إنتاج قوائم مالية ذات مستوى عالي. الدولية التي تسا

 وبناءا على ما سبق ، جاءت إشكالية دراستنا بالشكل التالي:

  نظام املعلومات املحاسبية في جودة القوائم مالية ؟ تأثير ما مدى 

 نرد األسئلة الفرعية التالي:  الرئيسية، اإلشكاليةومن 

  هي مدخالت ومخرجات نظام املعلومات املحاسبية؟ما 

  وما الهدف من إعدادها؟  املالية،ما مفهوم القوائم 

 ما عالقة نظام املعلومات املحاسبية بالقوائم املالية؟ 

 متيجي؟ -مؤسسة مطاحن الكبرى للظهرة  فيالقوائم املالية عن  فصا نوعية اإل  مدى ما 

 فرضيات  الدراسة :

 إعداد قوائم مالية ذات الجودة فية يالركيزة الرئيس املعلومات نظام يعتبر. 

  فعال املؤسسة في املحاسبي املعلومات نظام يكون  عندما القوائم املالية أكثر إفصاحا تكون. 
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  املحاسبي التي تم اإلفصا  عنها كافية لتلبية حاجيات املستثمر و اتخاد تعتبر مخرجات نظام املعلومات

 .القرارات املناسبة 

 :إختياراملوضوع أسباب

 :ملوضوعهي هذاال اختيارنا إلى أدت التي األسباب بين من

 وافق موضوع الدراسة مع تخصصنا.ت 

  املحاسبة الدولية.اإلصالحات التي مست نظام املحاسبة بالجزائر، وانتقاله إلى تطبيق 

  محاولة الكشف عن دور تطبيق معايير املحاسبة الدولية في بناء نظام محاسبي فعال وبالتالي قوائم

 مالية ذات نوعية جيدة.

 :لدراسة ا أهدافأهمية و 

تستمد هذه الدراسة أهميتها من أهمية و دور نظام املعلومات املحاسبي في املؤسسة، حيث وكما سبقنا و أن  

ذكرنا أن املعلومات املحاسبية ضرورية لكافة األطراف داخلية كانت أم خارجية، ومن بين األهداف التي تسعى 

عايير املحاسبة الدولية و تتناسب مع الوثائق املؤسسة إلى تحقيقها، هي إعداد قوائم وتقارير مالية تتالئم وم

املحاسبية الخاصة بمستخدمي هذه القوائم والتقارير ، ومن بين األهداف التي نسعى إلى تحقيقها من خالل 

 دراستنا هذه ، هي كالتالي:

 في املؤسسات الجزائرية. املحاسبي املعلومات النظام أهمية على التعرف 

  توافقها مع القوائم املالية .على مدى مخرجات نظام املعلومات املحاسبي و معرفة 

 القوائم املالية  في مؤسسة املطاحن الكبرى للظهرة .جودة نظام املعلومات املحاسبي على اثر  دراسة 

 :حدود الدراسة 

 تتمثل فيما يلي :

 : القوائم جودة على تأثيره وكيفية املحاسبي املعلومات بنظام أساسا الدراسة تهتمحدود موضوعية 

 وفقا للمعايير املحاسبية و النظام املحاسبي املالي. املالية

 :متيجي مستغانم  –الجانب امليداني سوف يكون في مؤسسة املطاحن الكبرى للظهرة حدود مكانية 

  : 4102-4102و تتمثل في دراسة القوائم املالية لسنة حدود زمانية  

 املنهج املتبع :

لتوضيح اثر استخدام نظام املعلومات  والطرق  األساليب ألفضل الذكر،ووصوال السابقة البحث ألهداف تحقيقا

املنهج الوصفي  البحث ،اعتمدنا في بحثنا على  إشكالية املحاسبي على جودة القوائم املالية ، و من اجل معالجة 
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 ومن خالل  القوائم املاليةعلومات املحاسبي و علقة بنظام املمن خالل عرض مختلف املفاهيم املت والتحليلي

 .تحليل القوائم املالية ملؤسسة املطاحن الكبرى للظهرة على وصف واالعتماد 

 من بين الصعوبات التي واجهناها عند إعدادنا لهذا البحث:صعوبات البحث :

 . نقص املراجع املتعلقة بنظام املعلومات املحاسبي 

  سؤولين حول سرية املعلومات و عدم التطبيقي خاصة من قبل املمواجهة صعوبات في امليدان

 اإلباحة بها.

 الدراسات السابقة :

عون وردية تحت عنوان "دور النظام املحاسبي املاليي في االفصا  عن القوائم املالية"التي قدمت ضمن  -

القوائم املالية املفصح و تم تطرق فيها الى تبيين  4102متطلبات نيل شهادة املاستر في جامعة بويرة سنة 

 عنها وفق النظام املحاسبي الجديد .

الفي ابراهيم، بوركاب مصطفى تحت عنوان "نظام املعلومات املحاسبي و اثره على جودة القوائم املالية  -

 .حيث تحاول الدراسة معالجة االشكالية االتية : إلى،جامعة بويرة  4102-4102مذكرة ماستر لسنة  -"

دراسة املالية؟ وتهدف هذه الدراسة الى  القوائم جودة على املحاسبي املعلومات ظامن يؤثر مدى أي

 و املعايير املتعلقة بها .و اثره على جودة القوائم املالية اهمية نظام املعلومات املحاسبي في املؤسسة 

اقتصادية " بوفروعة سفيان ، عنوان املذكرة "نظام املعلومات املحاسبي و دوره في تسيير مؤسسة  -

تم ، حيث 4104،مذكرة مقدمة ضمن نيل شهادة املاجستير في علوم التسيير ،جامعة قسنطينة ،سنة 

 التطرق فيها حول تبيان اهمية نظام املعلومات املحاسبي و مساهمته في تسيير مؤسسة اقتصادية .

 تم تقسيم الدراسة كما يلي:  التقسيم املنهجي :

نظام املعلومات املحاسبي و يضم ثالث مباحث ، املبحث االول حول املحاسبة و  إلىمدخل : األول الفصل  -

نظام املعلومات و املبحث الثاني حول عموميات نظام املعلومات املحاسبي اما املبحث الثالث يضم نظام 

 املعلومات املحاسبي و اثره في تعزيز جودة املعلومات املحاسبية .

نظري للقوائم املالية و يضم في املبحث االول ماهية القوائم املالية ،و الفصل الثاني :يضم االيطار ال -

املبحث الثاني حول جودة القوائم املالية و املعايير املتعلقة بها ،و املبحث الثالث يضم االفصا  في 

 القوائم املالية و اهميتها.

سسة املطاحن الكبرى الفصل الثالث : هو الجانب التطبيقي من املذكرة ،حيث قمنا بتربص في مؤ  -

متيجي و ذلك من اجل اسقاط الجانب النظري على الجانب التطبيقي و يضم ثالث مباحث  –للظهرة 

في فرع  SAPتم فيه تقديم مؤسسة متيجي ،و املبحث الثاني حول نظام املعلومات املحاسبي املبحث االول 

تطبيقية على القوائم املالية للمؤسسة متيجي ، و املبحث الثالث حول دراسة  –املطاحن الكبرى للظهرة 

 .مطاحن كبرى للظهرة 
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 الفصل األول : مدخل الى ماهية نظام المعلومات المحاسبي 

 مهيد ت

 الناحية من سواء املؤسسة إطار نشاط في تدخل التي والتشغيل للمعالجة أداة هو املحاسبي املعلومات منظا

 وأدىوالبيانات  املحاسبية املعلومات بنك املحاسبي املعلومات نظام يمثل و ، الخدمات أو التسييرية أو اإلنتاجية

 املعلومات تلك ونوعية بجودة االهتمام ضرورة إلى عامة بصفة املحاسبية والبيانات املعلومات على الطلب زيادة

 .املحاسبية

ونفقاتها النقدية و الغير  وأدائها وضعها املالي املؤسسات بها تقدم التي الوسیلة هي املحاسبیة املعلومات تعتبر

 مالئمة تكون  أن هي التقارير املالية و التي يجب املعلومات املحاسبیة لتوصیل املستخدمة الفنیة والوسیلةالنقدية 

املناسبة  القرارات اتخاذ في واستخدامها علیها االعتماد الكافیة التي  يمكن بطريقة جيدة تتضمن املصداقیة ومعّدة 

 .محاسبي لوماتمع نظام ضمن املحاسبیة يكون  املعلومات انتاج هذه ،و

حيث سنتطرق في املبحث األول الى ماهية املحاسبة و نظام مباحث  ثالث إلى الفصل هذا بتقسيم وعليه قمنا

 فيه سنذكر الثالث واملبحثاملعلومات , اما املبحث الثاني سنتناول فيه عموميات حول نظام املعلومات املحاسبي 

 جودة املعلومات املحاسبية  تعزيز في وأثره املحاسبي املعلومات نظام
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 الفصل األول : مدخل الى ماهية نظام المعلومات المحاسبي 

  املبحث األول : املحاسبة و نظام املعلومات

 وقبل املؤسسة، في املحاسبي املعلومات نظام ضمن وحساسة ومركزية هامة مكانة املحاسبية واملعلومات للبيانات

 تتضمن مطالب ثالث إلى املبحث هذا تقسيم تم وعليه عامة، بصفة املحاسبة إلى التطرق  من أوال البد التطرق إلیها،

 .وخصائصها املحاسبية املعلومات جودة وكذا بينهما والعالقة املحاسبية واملعلومات البيانات ماهية املحاسبة،

 املحاسبة ماهية : األول  املطلب

 :املحاسبة مفهوم .1

 توضح التي التعاريف بعض نورد أو سنحاول  املحاسبة، بمفهوم املقصود ما لتوضيح تعاريف عدة وردت لقد

 عن الصادرة التعاريف بعض كذلك و املحاسبة مجال في الباحثين و الكتاب بعض أورده الذي مفهوم املحاسبة

  .املحاسبة في املتخصصة و املعاهد الجمعيات بعض

 :املحاسبة تعريف 1-1

 املالية القيم ذات العمليات وتحليل وتبويب تسجيل تحكم والتي علیها املتعارف العلمية املبادئ من مجموعة هي -

 خالل خسارة أو ربح من املشروع أعمال نتيجة تحديد قصد والسجالت، الدفاتر من مجموعة في املتعلقة باملشروع

 1املدة هذه نهاية في املشروع لهذا املالي املركز معينة وكذلك مدة

 استخدامها يمكن اقتصادية معلومات وتوصيل وقياس تحديد عملية" أنها على األمريكية املحاسبة جمعية عرفتها -

 2املعلومات  مستخدمي قبل من القرارات واتخاذ التقييم في عملية

عملية  في استخدامها يمكن املؤسسة، عن الكمية املعلومات وتوصيل وقياس بتحديد يهتم للمعلومات نظام هي -

 3املعلومات  لهذه املستخدمة الفئات أو األطراف قبل من القرارات واتخاذ التقييم

   :املحاسبة أهمية 1-2

 :  في تتمثل كبيرة أهمية ولها الرقابة وسائل أهم من املحاسبة تعتبر

 : ائجشروعهم باإلضافة إلى نتتخدم املحاسبة أصحاب املشروع ألنها تبين لهم أوضاع م أصحاب املشروع 

  . أعمالهم من ربح أو خسارة

  تساعد املعلومات التي تقدمها املحاسبة دائني املشروع من الحكم على الوضع  املوردون :دائنو املشروع و 

                                                           
 11 ص ، 2111 الجزائر، بوزريعة، النشر دار الجديد، واملحاسبي املالي النظام وفق املالية املحاسبة سماي، علي رميدي، الوهاب عبد 1 

ص  2112 األردن، والتوزيع، للنشر الثقافة دار املحاسبي، القياس في والعملية العلمية األسس األول  الجزء املالية، املحاسبة مبادئ الصفار، رضا هادي2  

22 

 2111األردن، عمان والتوزيع، للنشر املسيرة دار الثالثة، الطبعة وتطبيقي، نظري  مدخل املالية القوائم تحليل املطارنة، فالح خنفر،غسان راض ي مؤيد 3 

 . 11ص 
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 الفصل األول : مدخل الى ماهية نظام المعلومات المحاسبي 

 . املالي له ، و بالتالي حركة النقدية فيـه و مقدرته على تحمل و سداد الديون 

 : تعمل املحاسبة على تجهيز اإلدارة باملعلومات اإلقتصادية الضرورية إلتخاذ القرارات  إدارة املشروع 

 . السليمة خاصة التي تتعلق باإلستخدام الكفء للموارد املالية املحدودة في املشروع

 : تخدم البيانات املالية املستخرجة من دفاتر املشروع ، موظفي مصلحة الضرائب  مصلحة الضرائب 

جتمع في أرباح مل)ضريبة الدخل ( على تحديد الربح الخاضع للضريبة )الوعاء الضريبي( و بالتالي تحديد حق خزينة ا

  املشروع

 : تقدم املحاسبة معلومات مالية مختلفة عن املشروعات ، يستعملها املحلل املالي  املحللون املاليون

 . لتقديم النصح و اإلرشاد للمستثمرينكأساس 

 : ول تعتبر املعلومات املالية و اإلقتصادية التي تجهزها املحاسبة بمثابة املصدر األ  الدارسون و الباحثون 

الذي يستفاد منها عند القيام بالبحوث املالية و اإلقتصادية املختلفة ، و حتى تستطيع املحاسبة خدمة اإلدارة عن 

طريق تزويدها بالبيانات التي تحتاجها ، كأساس إلتخاذ القرارات ، و لخدمة املجتمع و املؤسسات العامة و الخاصة 
1 

 املحاسبة:اهداف  1-3

 2 :يلي فيما تتمثل أهداف عدة للمحاسبة

 خاصة جداول  في املالية العمليات تلخيص 

 التاريخي تسلسلها وفق بأول  أوال املالية العمليات تسجيل. 

 وإيرادات ومصاريف وخصوم أصول  إلى طبيعتها حسب املالية العمليات وتبويب تصنيف. 

 والدائنة املدينة أطرافها إلى املالية العمليات تحليل. 

 من   العالقة أصحاب تزويد ومدى للمشروع النقدية بالتدفقات املتعلقة املالية باملعلومات املهتمين تزويد

  .يحتاجونها التي املعلومات من وغيرهم املشروع أصحاب إلى إضافة واملوردين واملقرضين املستثمرين

 التي  املالية رالتقاري سالمة أجل من وذلك املشروع عمليات على رقابية ضوابط إيجاد في املحاسبة تساعد

 .املسؤولية وتحديد اإلنتاجية لفرض كأساس تستخدم

 خسارة أو ربح من املالية السنة أعمال نتيجة لتحديد للمؤسسة الختامية الحسابات إعداد. 

 ملكيتها وق  وحق والتزاماتها املؤسسة أصول  بيان أجل من )العمومية امليزانية( املالي املركز قائمة تصوير 

  .مالية سنة تكون  أن العادة جرت وقد معينة مالية فترة في نهاية

                                                           
 22-23. ص .1991مدخل في املحاسبة املالية ، الجزء األول ، الطبعة األولى  الدكتور محمد هادي العدناني ، 1 

 .22 ص ، 2112 عمان، والتوزيع، للنشر العلمية يافا دار الثانية، الطبعة األول، الجزء ، املحاسبة مبادئ عارف، ناجي حسين 2 



 

8 
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 من  املختلفة اإلدارية بالوظائف القيام من تمكنها والتي لها الالزمة املعلومات بكافة املؤسسة إدارة تزويد

 الرشيدة . االقتصادية القرارات واتخاذ األداء وتقييم املؤسسة نشاط أوجه على وإشراف ورقابة تخطيط

 

 : املحاسبة مبادئ .2

واملفاهيم  ط املنطقي بين األهدافبصل إلیها عن طريق الر تو انونا طبيعيا يتم القإن املبادئ هي قانون عام، ليت 

 :1ر النظربة وقمة البناء الفكري وهيجوهذلك تمثل املبادئ بوالغروض، و 

 باإليرادات: املصروفاتمبدأ مقابلة  1-2

ق عالقة فها و دة لئالعرادات ايواإل  عاتبياملبدة للدورة املالية ئالعفقات النات وايعنبغي مقابلة تكلفة املبي

عي ل من املخزون السلكد معالجة عنهاية لنداية والبث احيد نقطة زمنية فاصلة للمحاسبة من تحديسببية مع 

إدخالها في دم عدورة املالية الحالية يجب لي ال تخص افقات التلنافزامات، وبالتالي تفقات واالللنات وافواملصرو 

حقة أي يجب مرعاة ستارها نفقات مقدمة أو متبملكز املالي باع١مة ئل يجب إظهارها في قابمة الدخل لهذا العام ئقا

 ها: تعيطبلشر فإنه وفقا مبال كشبد اها لإلير تخصيصي ال يمكن ستحقاق، أما بالنسبة للنفقات التأساس اال 

  الحقةمة الدخل في مرحلة لى قائعيتم تحميلها  -

 .)التأسيس كمصاريف  (املستفيدة السنوات على توزع مؤجلة إرادية نفقات اعتبارها يتم -

 .املعني الثابت األصل تكلفة إلى تضاف رأسمالية نفقات اعتبارها يتم -

 :التاريخية الكلفة  مبدأ 2-2

ية التي تحكم املبادئ املحاسب مأهطبق هذا املبدأ في اممارسة املهنية تحت مسمى التكلفة الفعلية، ويعتبر من ي

 ة حسب السعر التبادلي الفعليسسات املؤ امل والتز و صأم إثبات تب هذا املبدأ يجإعداد القوائم املالية، وبمو 

 التكلفة على يطرأ ما أولحيازتها في تاريخ اقتناء األصل أو نشوء االلتزام،  املكافئ املدفع واملمثل لقيمة النقد أوالنقد

 االلتزام. نشوء أو األصل تاريخ اقتناء بعد تغيير من

 الشامل :  اإلفصاح مبدأ  3-2

ى زيادة الوضوح لالومات التي تؤثر على الوضع املالي للمشروع سواء كانت تؤدي ملعصاح عن كافة ااإلفذلك بويقصد 

متوقعة ستؤثر عن الوضع  ات إضافية عن التزامات وعقود و استثمارتمعلومانب الوضع املالي، أو جو تمال اكو 

 التي لوماتحقيق العدالة في املعتبر ضروي ليعتاملالي املتوقع للمشروع في الفترة املالية الالحقة، هذا اإلفصاح 

 التقارير املحاسبية. تتضمنها

 :النسبية األهمية مبدأ 4-2

 على هذا املبدأ فإن العناصر قليلة القيمة أو الني تكون  دأ اإلفصاح، وبناءابمبيربط هذا املبدأ بشكل كبتير 

 صاد.واقتمة ئها بأكثر مال تد، وإنما معالجالجهها ضئيلة ال ينبغي أن تستغرق كثيرا من تمقي

احية نلض املؤسسات كحد أدنى العتبار أن النفقة بمثابة نفقة رسمالية، فمن ابعدأ ما تضعه بومن أمثلة هذا امل

دامها، ل ينبغي استهالكها على سنوات استخو ل على اصو ض األدوات املكتبية، بمثابة الحصبعء النظنة يعتبر شر

                                                           
 . 23, دار املسيرة للنشر و الطباعة والتوزيع , ص 2111و الثالثة  2112تحليل القوائم املالية , الطبعة األولى  الدكتور مؤيد راض ي خنفر, 1  
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 الفصل األول : مدخل الى ماهية نظام المعلومات المحاسبي 

الي فإن ل املشواة، وبالتو ألصاد تعدى تكلغة قاحية العملية نجد أن تكاليف تخصيص هذه النفقات لنولكن من ا

 احية العملية وغم استغادة أكثر منلنعملية التخصيص على سنوات الحياة اإلنتاجية لن تكون لها ما يبرها من ا

 سبية في اخاسبةلندأ األهمية املبقا يزم تطباقوه محاسبية من تلك األدوات فإهنا تعالج كلو 

 :والحذر الحيطة مبدأ  5-2

يتطلب هذا األخير الحيطة والحذر في القياس، وإتباع الطرق والوسائل الني من شأنها اإلبتعاد عن املبالغة في 

املدة  م بضاعة اخرير املحتملة .ومن أمثلة ذلك تقيئل لكافة الخساباح املتحققة، والتحوط باملقابمة االر يق

 أقل. التكلفة أو السوق أيهماب

 

 تعريف نظم املعلومات املطلب الثاني : 

 

 استغالل في األخطاء وأنشطتها ،ولتفادي عملیاتها مختلف مراحل في املعلومات املؤسسة االقتصادية إلى تحتاج

الذي  املعلومات نظام وفق الحال بطبيعة وهذا يكون  هذه املعلومات من املؤسسة تجمیع كما هائال املعلومات ،على

 .املدیر باتخاد القرارات املناسبة  أو املسير بفضله يقوم

 .من املعلومة و النظام و البايانات ى يمكن فهم نظام املعلومات علينا ان نبدا بفهم كل حت

 النظام :  .1

 أو محددة وظیفة أداء واملتفاعلة مع بعضها من العالقات ألجل العناصر املترابطة واملتكاملة من مجموعة هو

 وأدوات ورق أو االتصال خطوط و النظام املادية و املعنوية فاملادية  كحواسب مكونات وتشكل معين هدف تحقیق

 1والتعلیمات  والقوانين واألنظمة وامللفات والبرامج  الكتابة والطباعة، اما املعنوية فهي كالخطط

 البيانات : .2

ل أرقام أو كلمات أو رموز ال عالقة شكات بأنها : مجموعة حقائق غير منظمة  قد تكون في ناييمكن تعريف الب

حددة مس لها معنى حقيقي وال تؤثر في سلوك من يستقبلها، وبالتالي فهي حقائق غير يبين بعضها البعض، أي ل

ها إلى ليحو تها بغرض يلات يتم تشغنايالعدد وغير مرتبطة ومن أمثلتها : أسماء العاملين، الطاقة اإلنتاجية والب

 دة . يمعلومات مف

 ث يمكن قياسهيات املالية وهي تتعلق بكافة األحداث االقتصادية الني تحدث في املؤسسة ويتبعها أثر مالي بحنايالب

 2.مالية  رةوالتعبير عنه بصو 

 املعلومات :  .3

ات الني تم معالجتها حتى تصبح لها داللة معينة من وجهة نظر املستخدمين لها، وعرفها ناياملعلومات الببيقصد 

ها، بما يمكنهم یالنسبة ملستخدمبل كامل مالئم لتعطي معنى بشكات الني تمت معالجتها نايسم: " بأنها البقاالباحث 

 الجارية واملستقبلية ".استخدامها في العمليات 

ات نايالبات، فناييجب تمييزها عن الب .لد عن نظام املعلومات كناتج لهيتو سون املعلومات هي:  " ما وكنحسب 

                                                           
 . 31ص  2119عمان،  والتوزیع، للنشر صفاء دار األولى، الطبعة وتحلیلھا، املحاسبیة املعلومات نظم تصمیم الرّماحي، عباس محمد، نواف 1 

 .62ص  ، 2119 األردن، والتوزيع، للنشر الراية دار املحاسبية، املعلومات نظم السيد، هللا عطا 2 
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ل فإن بحاسبي، وفي املقاملدخالت نظام املعلومات امحقائق مجردة واشكال وحتى رموز، وهي تشكل في مجموعها 

لومات هي ل واملعالجة، فاملعغيشتها بصورة أكثر فائدة من خالل التحويلات الني تم ناياملعلومات تحتوي على الب

 1.صول إلى األهداف لو دة في ايفماملعرفة نات املعنى املفهوم والني تكون 

ل على و ات واملعلومات هي عالقة تكاملية التتابع مترابطة التنسيق بمجرد الحصنايومنه نجد أن العالقة بين الب

ات واملعلومات نايل على املعلومة املحاسبية. لتوضيح العالقة بين البو الجتها للحصعها ثم ميعيتم تجم اتنايالب

 نستخدم الشكل املوالي 

 (: التغدية العكسية لنظام املعلومات I- 1الشكل رقم) 

 

تبويبها الزمة للات ايللعمء ااها إجر یدخالت النظام التي يتم علمات هي ن( السابق أن البيا1-1م )قل ر الشكظ من يالح

م املالية ( ئال إلى عرضها في شكل مخرجات النظام املحاسبي ) التقارير والقو و صلو الجتها لومعها يلها وتحليعتجم

سيرين تعاد إلى ملى الدة فاد ة املعر يل املشكلة وز حات إن لم تتوصل إلى ملعلومسيرين، فاملى الدة فد املعر تزيي تال

تم من خاللها ي يتق التغذية العكسية الين طر عبة لتكون النظام رتات املنايالجتها وتعاد هذه البعالنظام ليتم م

 . ات فيهيللعمالل متابعة وتوجيه سير اخير األداء من سعلى لرقابة ا

 : التغدية العكسية لنظام املعلومات 1الشكل رقم 

 

 عناصر نظام املعلومات  املطلب الثالث : 

بالعناصر املكونة لنظام املعلومات األجزاء املادية للنظام و التي تضمن قيام النظام بوظائفه . و تتضمن يقصد 

رح موجز ش االتيمن األجهزة وسائل التخزين البرامج قاعدة البيانات إجراءات التشغيل و االفراد و هذه األجزاء كل 

                                                           
 وعلوم االقتصادية العلوم في علوم الدكتوراه درجة لنيل مقدمة أطروحة االقتصادية، القرارات اتخاذ في املحاسبية املعلومات دور  مداحي، عثمان 1 

 .29ص  2119الجزائر  الجزائر، جامعة التسيير، وعلوم االقتصادية العلوم التسيير، كلية
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 . 1لكل من هذه األجزاء

 : يمكن ان تتضمن أجهزة نظام املعلومات املعين كل التيليفون , اآلالت الكاتبة , االالت الحاسبة  األجهزة 

ملخرجات املركزية أجهزة املدخالت و ا و املكملة لها مثل وحدة التشغيل املختلفة  بأجزائها, و الحاسبات االلكترونية 

 , وسائل االتصاالت , وسائل اعداد البيانات .

  و هي تتكون أساسا من امللفات و املستندات املكتوبة و امليكروفيلم و تخزين البيانات : وسائل حفظ و 

 االت التصوير في النظم اليدوية .

  : و هي من األجزاء املادية لنظام املعلومات القائم على استخدام الحاسبات االلكترونية فقط .البرامج 

  : و هي الوعاء الذي يحتوي على البيانات األساسية املخزنة على الوسائل التخزين قاعدة البيانات 

املختلفة و التي البد من توافرها حتى يمكن القيام بعملية التشغيل , فالبيانات هي مادة الخامة األساسية التي 

 . البرنامج التطبيقي علیها حرفيا للحصول على املعلوماتسيقوم الحاسب بتنفيد تعليمات 

  : ينظر الى إجراءات التشغيل على انها جزء من األجزاء املادية للنظام النها عادة ما إجراءات التشغيل 

تكون مطبوعة في كتيبات يطلق علیها" دليل التشغيل ".و عادة مايوجد نوعين من اإلجراءات في نظم الحاسبات 

احدهما ملستخدمي النظام و الذي يتضمن التعليمات الخاصة باعداد البيانات و كيفية إدخالها و االلكترونية 

لذين االتعليمات الخاصة باستخدام و تشغيل الحاسب اما الثاني فخاص بالعاملين في املركز الحاسب االلكتروني 

 يقومون بالتشغيل النظام .

  :دية للنظام املعلومات حيث انه هو الذي يجعل نظام و هو اهم جزء من األجزاء املاالعنصر البشري 

املعلومات املعين قابل للتشغيل . و يتضمن العنصر البشري في النظام املعلومات القائمة على استخدام حاسبة 

الكترونية محللي و مصممي النظم و واضعي البرامج للذين يشتركون في عملية التحليل و تصميم و تنفيد و التطوير 

 م املعلومات.النظا

 

 نظام املعلومات املحاسبي املبحث الثاني : عموميات حول 

 مفاهيم أولية حول نظام املعلومات املحاسبياملطلب األول : 

انة املعلومات في املؤسسة، ملا له من وزن ومك دم و أهم النظم الفرعية  لنظمأقيعتبر نظام املعلومات املحاسبي من 

في أغلب منظمات األعمال، والتي أولته عناية تليق بمكانته، كقناة سري وتنتقل عبرها املعلومة املالية واملحاسبية 

 ذات األهمية البالغة داخل وخارج املؤسسة .

 منها:لومات املحاسبية و عم التي تناولت مفهوم نظام امليددت املفاهتعلقد  -1

ل تحلي ب و معالجة وتبوياملستخدمة في تجميع و  الفعليةمة نظومات املحاسبي هو مجموعة من األ ملعل" نظام ا

 لومات املالئمة التخاذ القرارت إلى اإلدارة الداخلية واألطراف الخارجية".عل امليصتو و 

                                                           
 23,22ص  2112احمد حسين علي حسين نظم املعلومات املحاسبية دار النشر و التوزيع , الجامعة اإلسكندرية , مصر ,  1 
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 طفقهتم يث حية سؤساملات في معلومة للعير فمة النظد األ أحومات املحاسبي ملعلد نظام ايع -

 دي.نقل كمي و بشكها ني يمكن التعبير عتباألحداث االقتصادية ال

 كفاءة وفعالية وتأتي أهميته منباملؤسسة  ل عملية إدارةيسهحاسبي هو الذي ملنظام املعلومات ا -

ت وحقيقة فإن نجاح بعض ار اابة واتخاذ القر رقلاط و يسها في عملية التخطنفأهمية املعلومات              

 .1 بهااءة نظم املعلومات الحسابية فأساسا إلى مدى ك رجندد يقاالقتصادية أو فشلها سات  املؤس

علومات اإلدارية داخل املؤسسة في امل نحاسبي هو الجزء األساس ي والهام من ظمملنظام املعلومات ا -

وداخل املؤسسة،  خارجحاسبية من مصادر ملات املالية وانايمجال األعمال، إذ يقوم بحصر وتجميع الب

لومات ده ملستخدمي هذه املعيات وتحويلها إلى معلومات مالية ومحاسبية مفنايل هذه البتشغيثم يقوم ب

 .2وداخل املؤسسة رج خا

ة وتحليل ب ومعالجيع وتبو يمري يختص بتجم اإلدايات التنظنحاسبي بأنه أحد مكو مليعرف نظام املعلومات ا

ف ير ف الخارجية و إدارة املؤسسة. ومن خالل التعاات لألطر ار ااملعلومات املالية املالئمة التخاذ القر وتوصيل 

 : حاسبيملالسابقة يمكن استخالص تعريف شامل لنظام املعلومات ا

ل املعلومات ذات يصاهتم بجمع، معالجة، تخزين وإيالذي اري ي من نظام املعلومات اإلدالفرعهو ذلك النظام "

اط شنل كث يمتد إلى حياملؤسسة،  وخارجف املستخدمين لها داخل احاسبية واملالية إلى األطر ملالطبيعة ا

مي يالتنظ لالهيكراف املختلفة في لألطحاسبية ملذي يضخ املعلومات الض انابشبه القلب الياملؤسسة فهو 

ة التي تعد من املخرجات النهائياملالية  القوائم من خالل الخارجية الى األطراف يضخ املعلومات  ماكللمؤسسة، 

 لهذا النظام .

 : أجزاء نظام املعلومات املحاسبي I)-(2شكل رقم 

                                                                                                                                                                       مدخالت 

 مخرجات 

 وسائل املعالجة و التشغيل   

 

 

 

 19محمد مفتاح , مرجع سبق ذكره ص :املصدر                     

                                                           
املاستر،كلية  شهادة نيل متطلبات ضمن مقدمة مذكرة املؤسسة، في القرارات اتخاذ عملية تفعيل في ودوره املحاسبي املعلومات نظام ربيعي، أمينة  1 

 .21ص ، 2113 الجزائر، البويرة، جامعة التسيير، وعلوم والتجارية اإلقتصادية العلوم

في  املاجيستر شهادة نيل متطلبات ضمن مقدمة مذكرة املؤسسة، في املحاسبي املعلومات نظام تفعيل في ودورها املعلومات تكنولوجيا مفتاحي، محمد 2 

 .21 ص ، 2112الجزائر ،5 الجزائر جامعة التسيير، وعلوم التجارية والعلوم االقتصادية العلوم كلية التجارية، العلوم

البيانات 

 المالية 

التقارير 

 المالية 
 التسجيل , التبويب , التلخيص ,التفسير 
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 مقومات نظام املعلومات املحاسبي املطلب الثاني :  

لى عها من أجل الحصول بينيما ف املتكت لى مجموعة من املقومات التيعاملحاسبي د نظام املعلوماتيعتم

 ية، ومن أهم هذه املقومات ما يليمعلومات فعالة في مختلف االمتخدامات مواء الداخلية أو الحاد

  املستندات : 1-1    

  تصميم املستندات وإهمال كل ما هو غير ضروري من املعلومات.التبسيط والوضوح في 

 .استخدام عدة صور من نفس املستند 

 .منع االزدواج في جمع البيانات وتسجيل العملية 

  .يجب أن تستجب هذه املستندات ملتطلبات الرقابة 

 املعلومات.في جمع البيانات و وتعتبر املستندات في دورها املنتظمة أداة هامة للنظام املحاسبي حيث يعتمد علیها 

 الترميز :  1-2

 يمكن تعريف الترميز على أنه وضع ارقام أو حروف هجائية أو عالمات أو صور أو ألوان

 1لتمييز .

 .مفردات كل عنصر من غيره، ويحقق الترميز األغراض التالية 

 .تسهيل عملية تجميع املعلومات 

 ليات.تسهيل عملية االتصال والسرعة في إنجاز العم 

 .تقليل احتماالت الوقوع في الخطأ 

 .تسهيل إدخال أنظمة الحاسوب، واعتماد قواعد البيانات 

 دليل الحسابات :  1-3

ما يشأ فنات املالية للمؤمسة والتي قد تيات التي وردت في العملبهو عبارة عن جدول أو قائمة تضم جميع الحسا

ات ذات بأرقام ذات داللة معينة ومبوبة في مجموعة من الحساد تكون هذه األسماء ممثلة في رموز أو وقد، بع

 الطبيعة املشتركة ,فقد تأخد كل مجموعة من الحسابات رقما معينا ليشير اللى مجموعة من الحسابات املتجانسة.

ؤسسة هو مرشد ملال املحاسبي في دليوتتفرع منه األرقام للحسابات الفرعية املرتبطة بالحسابات الرئيسية وال

نات ايم املالية لغرض تسهيل إعداد البائد املحاسبي إلى أي عنصر من عناصر القو يقلاملحاسب نحو توجه ا

 . 2هایمة ملستخدمئدقة املال والم املالية بالسرعة ئوالقوا

 الرقابة الداخلية: 1-2

م يصمتءات املحاسبية املتعلقة بكيفية اؤسسة وتعني اإلجر املات النظام املحاسبي في مقومهي إحدى 

ة املتبعة لخارجيواداخلية للخاصة بتلك املمتلكات وإجراء املراجعة ااستندية امللدورة استندات املحاسبية و امل

                                                           
العلوم  في املاستر شهادة الستكمال مقدمة مذكرة ملستخدمیها، فائدة أكثر املحاسبية املعلومة جعل في املحاسبي االفصاح دور  بلعيد، الكامل محمد 1 

 22ص  2111الجزائر  ورقلة، جامعة التجارية، والعلوم التسيير وعلوم االقتصادية العلوم كلية التجارية

شهادة  نيل متطلبات ضمن مقدمة مذكرة الدولية، املالي االبالغ معايير مع الجزائرية املؤسسات في املالية القوائم توافق مدى رحيش، سعيدة   2 

 16ص 2112الجزائر،  بومرداس، جامعة التجارية، والعلوم التسيير وعلوم االقتصادية العلوم كلية املاجيستر،
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 .سسة املؤ ضمان املحافظة على أصول و دفاتر املحاسبية لل باسجيلتأكد من صحة التل

 للنظام: املنفذون  1-5

املحاسبية التي تضمنها النظام املحاسبي في دور لذ خطوات ايذين يتولون تنفلهم مجموعة املحاسبين ا

 اداء العامليينم يوتقيها یعل ابةرقوالؤسسة املأصول  ملحافظة علىلخاصة بااءاته ااملؤسسة ومتابعة إجر 

تبويبها ات املالية و يل العملسجيحاسبي تتابع إجراءات تملاملعلومات ا حاسبية لنظامملا ةبالدور املقصود ها، و یف

 1.حاسبية ضمن مجموعة متكاملة مللسجالت اادفاتر و لها في ايلوتحل

 

 .و وظائفهنظام املعلومات املحاسبي  فروعاملطلب الثالث : 

 

 فروع نظام املعلومات املحاسبي : 1-

باالعتماد على أن نظام املعلومات املحاسبية يوفر املعلومات إلى نوعين من املستخدمين )مستخدمين داخل 

ز بين فرعين لنظام املعلومات املحاسبي هما املحاسبة املالية ي، يمكن أن نماملؤسسة( ومستخدمين خارجاملؤسسة 

 أو التسيير، والشكل التالي يوضح ذلك: واملحاسبة اإلدارية

 : فروع نظام املعلومات املحاسبي) I)-3الشكل رقم 

 

 

 

 

 

 

 

 .21ص   مرجع سبق ذكره مفتاحي، محمد املصدر :

 

                                                           
 31 ص ذكره، سبق مرجع ربيعي، أمينة 1 

نظام المعلومات 

 المحاسبي 

 المحاسبة المالية  المحاسبة اإلدارية 

 محاسبة التكاليف الموازنة
 محاسبة المسؤولية 
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 املحاسبة املالية : 1-1

ب أو تصنيف ل وتبويتسجيل و بتحليتعتبر بمثابة األصل الذي تفرعت عنه الفروع األخرى للمحاسبة، وتهتم 

الفترة املحاسبية بين املؤسسة والغير وذلك قصد إعداد تقارير مالية خارجية  ات املالية التي تحدث خالليالعمل

ملستخدمي هذه التقارير تحوي معلومات مالية عن نتيجة أعمال املؤسسة و مركزها املالي، ولذا يرتكز الهدف 

ى قياس الربح عل الرئيس ي لهذا الفرع من فروع املحاسبة باإلضافة إلى توفير الخدمات التي تحمي أصول املؤسسة،

 1ملركز املالي للمؤسسة .او 

 املحاسبة االدارية )التسيير(: 2- 1 

للمشروع،  ةريويختص هذا الفرع بحفظ و تحليل وإعداد و توفير املعلومات املحاسبية التي تخدم العملية اإلدا

وفير طلب من املحاسبة تيتملتابعة ورفع كفاءة أداء النشاط، مما اف والتوجيه و واإلشراط يفي انجاز مهام التخط

طبيعة ، واتخاذ القرارات ذات الريةدفق من التقارير املالية املدونة لغرض أحكام الرقابة اإلداتاملعلوماتية كسيل م

وع في لة األجل التي تؤثر على استراتيجية املشر يلطو اللمشروع، و  ريةالقصيرة األجل، التي توثر على العمليات الجا

 د .يألمد البعا

م يق تقييملتاحة للمشروع، عن طر ارد االقتصادية األمثل للمو اق االستخدام يإلى تحق ريةادف املحاسبة اإلدوته

ى هذا الفرع ها املشروع، ولذلك يطلق أحيانا علیم املنافع الني يحصل عليارها لتعظيلتي يمكن اختااملتوفرة و  البدائل

 من املحاسبة بمحاسبة املراقبة .

 وتتضمن هذه املحاسبة ما يلي  :

 محاسبة التكاليف : 1-2-1

 فالتكاليانات يب وتسجيل بيو تبستخدمة في جمع و املب واإلجراءات يعن مجموعة من األسالر وهي عبا

 يةر ة من أجل تقديم املعلومات الضرو فدمات أو األنشطة املختلالخف اإلنتاج أو تكاليف احتساب بهدلتحليلها 

 م األداء.يقيتو  ريةوظائف اإلداالوممارسة  يرسعتال لألغراض لإلدارة

ية عن نشاط املعلومات التفصيل يرلتوف ريةاسبة اإلداملحد ايأداة ووسيلة فعالة في  براليف تعتتكفمحاسبة ال

 ر.امن أجل اتخاذ القر  لإلدارةاملؤسسة وتزويدها 

 املوازنة:  1-2-2

 يرهم مكونات املسار التخطيطي لها، فهي التعبااملؤسسة، و  استراتيجيةذ يفنتحل ام مر أهاملوازنة من  برتعت

 2والرقابة.ق ين، وتساعد في عملية التنسلزمق هدف محدد في الكمية وايالنقدي ملخطط العمل، لتحق

 افاملوازنة هي الخطة او البرنامج الذي يجب ان تسيير عليه املؤسسة في السنة التي اعدت فیها املوازنة من اجله

 , في سبيل التحقيق التدريجي الستراتيجية املؤسسة املتوسطة و طويلة االجل .

ي تكون عامة وتسمى تلاألجل، أي من خمسة إلى خمسة عشر سنة القادمة، و الة يزنة طو احيث يمكن وضع مو 

                                                           
 2116األردن، والتوزيع، للنشر وائل دار الرابعة، الطبعة واإلفصاح، والقياس االعتراف ومشاكل املحاسبية الدورة املالية املحاسبة مبادئ مطر، محمد  1 

 26ص

 21ص ذكره، سبق مرجع مفتاحي، محمد2  
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ألجل، ايرة زنة القصاي تسمى املوتلاعشر شهر القادمة، و ألثنيزنة تفصيلية ا، كما أن هناك موالرأسماليةزنة ااملو 

 لى.و أل اصيال من فت ي تكون أكثرتلاو

لتها اإلز  فات، وذلكاديد االنحر و تحتساعد املوازنة املسيرين باملؤسسة على تتبع مسار النشاط خالل السنة 

 التصحيحية.طريق القيام باإلجراءات  عن

 محاسبة املسؤولية :  1-2-3

قارير صور تببرزت هذه األخيرة كنظام فرعي من نظام املحاسبة اإلدارية، بهدف توفير معلومات محاسبية 

ين م أدائهم ضمن إطار املسؤولية املكلفيك بتقيلام واإلدارات، وذألقسأداء، تعمل على رقابة عمل املسؤولين في ا

 ات املمنوحة من قبل اإلدارة العليا.يبها والنابعة من الصالح

لومات املحاسبية الخاصة بأداء املديرين في األقسام، من خالل تقارير األداء ملعوفير اتمل غلى يعهي نظام ف

 سة.طها مع الشخص املسؤول في املؤسبر و ات فل إلى االنحراو صلو قارنة األداء الفعلي مع املخطط لمباالعتماد على 

 املحاسبة اإلدارية واملحاسبة املالية: التشابه بين  أوجه-1

 كالهما فرع من فروع املحاسبة 

 .كالهما نظام للمعلومات يقوم بتجميع وتشغيل وتحليل وعرض البيانات وتفسيرها 

 . كالهما يهتم بعرض وترجمة األحداث املالية للمشروع في صورة كمية 

 

 1بين املحاسبة اإلدارية واملحاسبة املالية: فختالاال أوجه-2

  شطة التخطيطيةلومات الالزمة والكافية ملمارسة األنعوفير املتة على ريحاسبة اإلداملكز اتر 

 ر الخارجية.ريكز أساسا على إعداد التقاتتر ي تحاسبة املالية الملوالرقابية الداخلية، على عكس ا

  كز على املشاكل الحالية أو املستقبلية، على عكس املحاسبة املالية التي ترتاملحاسبة اإلدارية 

 ركز اهتماما على األحداث التاريخية.ت

  ها يمكنه نظامات إعداد التقارير الخارجية فإن بمتطلبدة يقماملحاسبة اإلدارية كونها غير 

الفرصة  فوتكاليرات يدتقالو نبؤات تات والتحقيق، كما أن الثبإللل قابلية أقوضوعية و مل أقات نابياستخدام 

 ديلة تلعب دور رئيس ي في مجال املحاسبة اإلداريةلبا

 كون شبه روتينية أو شبه مبرمجة أو تكالت التي تتعرض لها املحاسبة اإلدارية شمعظم امل 

ار فكليب وأابادئ واسمم باستخدام تؤدي إلى صعوبة برصتها ولذا فإنها تهيغير مبرمجة أو غير واضحة املعالم مما 

 م أخرى.نظمن علوم و 

 على  اإلدارة ز ومساعدةيتحف على درة هذا النظامق مدى على ف نجاح املحاسبة اإلداريةيتوق 

 .كفاءة وفي الوقت املناسببم يالتنظ ق أهدافيتحق

                                                           
 22-26ص ، 2116 األردن، والتوزيع، للنشر العربي املجتمع مكتبة املحاسبية، املعلومات نظم وآخرون، مطيع صادق ياسر1  
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 :1املحاسبي  املعلوماتوظائف نظام -2

  : يسعى نظام املعلومات املحاسبي الى القيام بالوظائف االتية 

 القادمة الفترات أو الفترة خالل من للمؤسسة املتوقعة النقدية التدفقات تحديد. 

 املؤسسة ميزانية على التغيرات إيضاح. 

 املنتج وحدة تكلفة و اإلنتاج تكاليف تحديد. 

  ،تقديم املساعدة لإلدارة أثناء تنفيذها وظيفة تخطيط األعمال املستقبلّية للمنشأة، سواًء أكانت طويلة

 .ُمتوّسطة، أم قصيرة األجلأم 

 أثناء تنفيذ املعالجة الخاصة بالبيانات املالّية 
ً
ة العالية جدا

ّ
 .الهتمام بتحقيق السرعة والدق

 التبادلية العالقات إيجاد طريق عن العائد و والحجم التكلفة بين العالقة تحديد. 

 أنواعها اختالف على التخطيطية املوازنات إعداد. 

 املالية املوازنات إعداد و اليةامل السياسات تحديد. 

 املختلفة البدائل بين املفاضلة و املشاريع تقييم طرق  تحديد. 

 

 املحاسبية املعلومات جودة تعزيز في وأثره املحاسبي املعلومات نظام :الثالث املبحث

 ما وهذا يشهدها، التي املراحل خالل من املحاسبية املعلومات جودة تعزيز في املحاسبي املعلومات نظام أثر يظهر

  :كاألتي رئيسية مطالب ثالث من املتكون  املبحث هذا في عرضه سيتم

 املطلب األول : مدخالت النظام املعلومات

 أي املحاسبي، املعلومات لنظام مدخالت بمثابة املؤسسة بها تقوم التي املالية األحداث عن تتولد التي البيانات تعد

 والتي االقتصادية األحداث عن تتولد التي البيانات فإن وعليه املعالجة، عمليات علیها تجري  التي الخام املادة أنها

 :2 هي خصائص ثالث على تتوفر أن ينبغي املحاسبي املعلومات مدخالت لنظام تعد

 املؤسسة بنشاط مرتبطة تكون  أن. 

 نقدية صورة شكل في الكمي للقياس قابلة تكون  أن. 

 للتحقيق قابلة تكون  أن. 

، أوامر الشراء مر البيعاث تتمثل مدخالت نظام املعلومات املحاسبي في وثائق ومستندات تبريرية ) فاتورة، أو حي

  3ل على حدوث العمليةدليس املحاسبي واملرجع واللقيالتي تعتبر األساس في عملية ااو 

 الفاتورة: -1

ات البيع و الشراء تحتوي على مجموعة من البيانات األساسية والهامة يمستند أساس ي إلثبات عمل هي وثيقة او

                                                           
 26-22ص  ذكره، سبق مرجع مفتاحي، محمد . 1 

 71-71ص ، 9002احلديث، اجلامعي املكتب دار المالية، القوائم وتحليل المحاسبة بدوي، عباس حممد  2 

 88ص ذكره، سبق مرجع مداحي، عثمان . 3 
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 في عملية التسجيل املحاسبي .

 :و منه الجدول االتي يوضح نموذج الفاتورة 

 : نموذج الفاتورة) I)-1الجدول 

 

                              FACTUREفاتورة :     

 

        °Nرقم.............         

 °R.C Nس ت رقم....................                 ……………  LE...........في ...........:  

 °M.F Nالرقم الجبائي................              Mالسيد.................................................

  °A.I Nرقم املادة ....................            ...........................................................

  Montantاملبلغ

 

 السعر

  Prix.uالفردي

 التعيين

Désignation 

 الكمية

Qte 

 °Nالرقم 

     

arreter la presente facture a la somme de :…………………………… 

الديوان  شعبة تسيير و اقتصاد ,–ثانوي السنة الثانية التسيير املحاسبي و املالي العزاز محمد و اخرون  املصدر :

 .29ص  2111.2112الوطني للمطبوعات املدرسية السنة الدراسية 
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 وصل الطلب : -2

 ) املشتري ( عند قيامه بتقديم طلبية ملورده.هو وثيقة مطبوعة سلفا يقوم بملئها الزبون 

 : 1النموذج التالي يبين شكل وصل الطلب

 الطلب: نموذج وصل ) I)-2الجدول 

 

 

 °BON DE COMMANDE Nوصل الطلب رقم :............................................

 Doit àاملطلوب من :.........................

…………………………………….. 

 Le :في...........................................

 

 

 

 التعيين P.Uسعر الوحدة   TOTALاملجموع

DESIGNATION 

  REFمرجع  Qالكمية

     

 

 22لعزاز محمد و اخرون , مرجع سبق ذكره ص املصدر : 

 

 

 

 

 

                                                           
شعبة تسيير و اقتصاد , الديوان الوطني للمطبوعات املدرسية السنة الدراسية –العزاز محمد و اخرون التسيير املحاسبي و املالي السنة الثانية ثانوي 1 

 26ص  2111.2112
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 االستالم: وصل -3

ث املواصفات حيمستند يعد من قبل لجنة االستالم، أو أمين املخزن، باألصناف املستلمة من  عبار عنهو 

ث حيمن  ، سواء كان ذلكةء أو الفاتور ار شفي طلب ال دةم إثبات املخالفات في األصناف الوار تات واألسعار وييوالكم

 ات، أو املواصفات أو األسعار.يالكم

 : نموذج وصل االستالم )I)-3الجدول 

 

 

 

 

 

 °Bon de Livraison N.............................................سند تسليم رقم :

 Qالكمية  DESIGNATIONالتعيين P.U سعر الوحدة TOTALاملجموع

    

 

 

 22املصدر : لعزاز محمد و اخرون مرجع سيق ذكره ص

 مذكرة االدخال إلى املخازن: -4

ار، ولهذا ات، األسعيملكلى املخزن واإف التي تم إدخالها صنال أمين املخزن، باأل قبد من يعد تنعن مسرة هي عبا

د عترون غير أمين املخزن، و آخص شخاالم هم أتد مذكرة االستعالم التي تل كون لجنة االسحاد أهمية في تناملس

ت تحة و دعهت ضمن وأصبحلى املخزن إت أدخلد قالم تل لجنة االسقبات أن البضاعة املستلمة من ثببمثابة اال

 .1أمين املخزن ف تصر 

 

 
                                                           

 .169ص  2112 األردن، والتوزيع، للنشر الثقافة دار املحاسبية، املعلومات نظم وتصميم تحليل قاسم، محمد الرزاق عبد1 

الصفحة 

PAGE 

الزبون 

CLIENT 

تاريخ 

DATE 

   

Livré à                        سلمت الى  
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 تشغيل النظام املحاسبي ) املعالجة (املطلب الثاني: 

 

لى إادية صتات املعبرة عن األحداث االقنايل البتحويم من خاللها تات التي ييللعمتتضمن املعالجة مجموعة من ا

ات يلعمن كو تاملالية، وتملية القوائم عدة في يمفو افعة نات املعالجة يلعملومات الناتجة عن عد املتعمخرجات، و 

 1ب، التلخيص.يل، التسجيل، التبو تحليل في: الثتمتات فرعية يلعم املعالجة من

جة ات ومعاليقدمها نظام املعلومات املحاسبي، معالجة العملييز بين نوعين من املعالجة التي يمتكن الموي

ات ومعلومات رقابية و تتمثل تلك يالعمل ات بتقديم معلومات عن نتائجيصر معالجة العملتختاملعلومات، و 

ل و ألصاوحدات نقدية، والتي تؤثر على بها نلتعبير عااسها و قيصادية التي يمكن قتالعمليات في االحداث اال

ات التبادل يل في عملثات إما خارجية تتميد تكون هذه العملوقم مالية. ئس في شكل حسابات وقواكعنتو لخصوم وا

 ات داخلية تنشأ من داخل املؤسسة.يالخارجية، أو عملراف واألطؤسسة املبين 

م ائة القو هايلنسبقا والتي تنتج عنها في امددة املحم عملية معالجة العمليات بإتباع مجموعة من اإلجراءات توت 

 لتقارير املالية.او 

تخاذ ق نموذج ايدام وتطبتخاسبم ذلك تأما معالجة املعلومات فهي ترتكز على املعلومات التخاذ القرارات، وي

م ت. ت 2صادر أخرى مصادر معالجة املعلومات في معلومات مستخلصة من معالجة العمليات أو مل مثتتو القرارات، 

 ا يلي:مكها یطرق إلتائق املحاسبية التي سنثدات في مختلف الو تنات من واقع املسيل العملسجيعملية ت

 تسجيل العمليات في دفتر اليومية: .1

حسابين حيث تؤثر في  ل عملية محاسبيةكاملزدوج الذي ينص على أن  ديالق وفق هایف م التسجيلتي

شوء نبالقيمة مما يؤدي إلى  ينسابان في العملية الواحدة متساويحمدين والثاني دائن، ويكون  أحدهماتجعل 

 اليومية:ر موذجي لدفتنف العملية، والجدول التالي يوضح الشكل الراأط بينتمر سن مز توا

 

 : دفتر اليومية) I)-4جدول 

 

 الحساب رقم

 املدين

 الحساب رقم

 الدائن

 الدائنة املبالغ املدينة املبالغ البيان

     

 

 23ص مرجع سبق ذكره  ربيعي، أمينة:  املصدر   

 ترحيل الحسابات إلى دفتر االستاد: .2

نتيجة تسجيل العمليات في دفر اليومية يتجمع عدد كبير من العمليات في فترة قصيرة لذلك تنقل القيم 
                                                           

 .16ص  ذكره، سبق مرجع بدوي، عباس محمد 1 

 21ص ذكره، سبق مرجع مداحي، عثمان  2 
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املسجلة في دفتر اليومية إلى دفتر األستاذ الذي هو عبارة عن سجل يضم جميع حسابات املؤسسة. والجدول املوالي 

 يوضح نموذج لدفتر األستاذ:

 

 : دفتر األستاذ)I)-5الجدول رقم 

 

 21ص  ذكره، سبق مرجع ،ربيعي أمينة:املصدر                      

 إعداد ميزان املراجعة: .3

دينة امل داد القوائم املالية فيجب أن نتحقق أوال من مجموع األرصدهإعات في بل استخدام أرصدة الحساقب

 م ذلك باستخدام ميزان املراجعة .تمساويا ملجموع األرصدة الدائنة وي

املحاسبية، حتى  1ات التي استخدمتها املؤسسة خالل الفترةبميزان املراجعة هو بيان تلخيص ي لجميع الحسا

 اللخاملزدوج من د يقلادأ بملى أساس عاملزدوجة قبة الى املر عد عدوم ويسامعلى رصيد إات يللعمولو أدى مجموع ا

 التالية:العمليات 

 املبالغ الدائنة وع املبالغ املدينة = مجموع مجم 

 ة الدائنةدرصع األ و املدينة = مجم ةدرصع األ و مجم 

 : جعةان املر اج مليز ذوالجدول التالي يوضح نمو 

 

 

 

 

 

 

                                                           
 22ص ذكره، سبق مرجع ربيعي، أمينة1  

 األرصدة املبالغ البيان التاريخ

 دائنة مدينة دائنة مدينة
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 : نموذج ميزان املراجعة) I)-6جدول 

 

 22 ص ذكره، سبق مرجع سعدون، جنان أحمداملصدر : 

 

 املطلب الثالث: مخرجات نظام املعلومات 

ي تمثل املنتج إنتاجها والتبتتمثل املخرجات في التقارير والقوائم املالية التي يقوم نظام املعلومات املحاسبي 

القوائم موجهة ألطراف خارجية ملساعدتهم في اتخاذ قرارات سليمة تخص النهائي لهذا النظام، وتكون هذه 

اتهم باملؤسسة، سواء كانوا مستثمرين أو موردين أو أطراف داخلية ملساعدتهم في اتخاذ القرارات اإلدارية، قعال

 .1وتقييم كفاءة األداء الرقابةوالقيام بالتخطيط و 

ذ والتشغيل يفط والتنيخطتل المجاث االستعادة منها في حيها تلك املخرجات من تحتويلومات التي عف املتختلو 

 والرقابة وتقيم األداء من مستخدم إلى اخر.

 ية للتقارير املالية والتياسقانونيين األمريكيين بدراسة وضحت األهداف األسلقدم معهد املحاسبين ا

 يما يلي:فتتلخص 

 هةجها عن املوارد االقتصادية التي تمتلكها مؤسسة من فیوفير معلومات مالية عادلة موثوق ت 

 هة اخرى.جها تجاه املالكين واملقرضين من یعل وااللتزامات املترتبة

  للمؤسسةز املالي صلة بالتغيرات الحاصلة في املركلد املستخدمين وأصحاب ايتزو. 

 و الكمية ض املؤشراتبعج امكين املستخدمين من اشتقاق واستخر لتوالكافية  الالزمةومات ملعلوفير ات 

 .دةياملف

 ث تقوم حيداد القوائم املالية إعبية املستخدمة في سحاملوالسياسات ا ساالفصاح عن األس 

 ر املالية السنوية.ريها للتقاشر هذه األهداف من خالل ن بتحقيقاملؤسسة 

ؤسسة مام باملتات االهذة فف املختلاطر لأل س الذي يسمح اجاته األسر ر مخبحاسبي عمللومات اعر نظام املويوف

 االت.ملجمة في كل ايسلت الار اقر لا ذدها على اتخااعستدة و يرها مفبتعتي تومات الملعلل على او الحص

ف اطر لى األ إدها يلبتو ي يقوم تلومات الملعتوحا بإيصال اما مفنظاصفه بو حاسبي ملومات اعلظام املنإن 

                                                           
 92ص  ذكره، سبق مرجع عثمان، مداحي  1 

 األرصدة املبالغ اسم الحساب  رقم الحساب

 دائنة مدينة دائنة مدينة
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 الفصل األول : مدخل الى ماهية نظام المعلومات المحاسبي 

تي ال تار اقر لاف مختلو اف تلك األطر ال أفعر ردود نتظي  فإنهلومات، ومن ثم عاملك تللدمة تخسجية املر الخا

جات موافقة ر حاسبي لتكون املخملات النظام ايط عملضبلى إهدف تي تذية العكسية الغالتب ها وهذا ما يعرفنو ذتخي

 النتائج . ميل على تقيعمتو هداف لأل 

 

 : نظام املعلومات املحاسبي I)-(4الشكل رقم   

 

 

 

 

 

 

 

 

 التغدية العكسية

 

 .55املصدر : احمد حسين على حسين و اخرون , مرجع سبق ذكره ص 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 المخرجات  المعالجة ) التشغيل ( المدخالت

المستندات األساسية  

)الفواتير البيع و الشراء , 

وصل الطلب , وصل 

 التسليم ......( 

 اليوميات  -

 دفتر األستاذ -

ميزان المراجعة قبل و بعد  -

 التسويات 

 القوائم المالية  -
 التقارير المالية  -
 المستخدمون  -
 البيئة المحيطة  -
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 الفصل األول : مدخل الى ماهية نظام المعلومات المحاسبي 

 خالصة :

يعتبر تنظيم املعلومات املحاسبية في املؤسسات مفتاح أساس ي لنجاح أو فشل األنشطة الني تمارسها هذه 

 على طريقة معالجة و عرض املعلومات املحاسبية في التقارير املالية املؤسسات، حيث له دور بارز األهمية في التاثير

التي تتوافر فیها مجموعة من الخصائص النوعية للمعلومات املحاسبية امللبية الحتياجات مستخدمیها من خالل 

 من بها ومالتي يق الوظائف األساسیة خالل من محاسبية معلومات إنتاج في تساهم والتي بها یتميز التي املقومات

 .وتخزين و معالجة و تحويل البيانات التي تخص مختلف األنشطة و العمليات املالية الى معلومات مفيدة  تجمیع

إن جودة املعلومات املحاسبية كمخرجات نهائية لنظام املعلومات املحاسبي بعد التغذية العكسية ، تعتمد وبشكل 

 ات املحاسبية، فجودة املخرجات تعتمد على جودة املدخالت.أساس ي على جودة و كفاءة التصميم لنظم املعلوم

نظام  وأثر املحاسبية املعلومات جودة مفاهيم على ترتكز بدراسة الفصل هذا اهتم فقد األثر هذا من وانطالقا

 إلى باإلضافة املالية، القوائم ملستخدمي مفيدة معلومات إعطاء في قدرتها وتحسين تعزيز من املحاسبي املعلومات

 املعلومات تجعل التي بها، املؤثرة والعوامل املحاسبية للمعلومات النوعية والخصائص أهم الصفات تحديد

 .والخارجيين الداخليين للمستخدمين بالنسبة إفادة أكثر املالية التقارير والقوائم في الواردة املحاسبية
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 تمهيد

عن  تعبر التي املالية القوائم في األخيرة هذه تتمثل ومخرجات، مدخالت له للمعلومات نظام عن عبارة املحاسبة

 إلى املعلومات لتوصيل أساسية وسيلة تعد فهي وعليه  .أنواعها بشتى للمؤسسة واملحاسبية املالية الوضعية

 التي الدولة خارج أو داخل لها املستخدمة األطراف لكل وواضحة مفهومة القوائم هذه تكون  وحتى مستخدميها،

 أيضا املؤسسات على يجب كذلكدوليا،  عليها متعارف ومبادئ أسس وفق تعد أن املؤسسات البد فيها تعمل

 .املعنية واألطراف فائدة للمستخدمين أكثر تكون  حتى املالية، القوائم تحتويها التي املعلومات عن اإلفصاح

 . "املالي املحاسبي والنظام الدولية املحاسبية املعايير حسب واإلفصاح املالية القوائم" الفصل هذا في سنتناول  و
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 املبحث األول : ماهية القوائم املالية

 أو نجاحها مدى توضح ألنها املؤسسة إلدارة كبيرة فائدة ذو فهي املحاسبية، التقارير أهم من املالية القوائم تعتبر

 للجهات املالية للمعلومات الرئيس ي املصدر تمثل القوائم فإن أخرى  ناحية ومن املتاحة، مواردها فشلها في

 .املؤسسة تهتم بأعمال  التي الخارجية

 املالية القوائم مفهوم :األول  املطلب

 املستعملين احتياجات تلبي أن يتوقع التي تلك" بها يقصد املالية فالقوائم IAS1الدولي  املحاسبي املعيار حسب

 ."1الخاصة واحتياجاتهم رغباتهم مع تتالئم التي املعلومات طلب على السلطة لديهم تتوفى الذين ال

 التالية الوضعية عن صادقة صورة بإعطاء تسمح التي املحاسبية الوثائق من مجموعة" :أنها أيضا تعريفها ويمكن

 النتائج، حساب خالل من األداء في الكفاءة وتوضيح امليزانية، خالل من وذلك الحسابات غلق تاريخ للمؤسسة في

 لهذه املستعملين كل احتياجات تلبية أجل من وذلك الخزينة، تغيرات جدول  من الخزينة تغيرات وضعية وتحديد

 ."2االقتصادية اتخاذهم للقرارات عند املعلومات

تقتبس  بأنه فيها الواردة للمعلومات ينظر حيث املؤسسة، عن املالي لإلبالغ األساسية الوسيلة املالي القوائم وتعتبر

 املالي املركز في التغيرات على التعرف كذلك ويمكن النقدية، وتدفقاتها املالي وأدائها للمؤسسة، املالي املركز

 ملخص هي أخرى  بعبارة أو معينة، زمنية فترة خالل املؤسسة في النشاط نتائج تمثل أنها امللكية، حيث وحقوق 

 في مهمة أداة وتعتبر ملكيتها، وحقوق  املؤسسة والتزامات أصول  على وتأثيراتها املالية للعمليات واألحداث كمي

 .املالية القرارات اتخاذ

املحاسبية  املعايير مجلس عن صدر وكذلك املالية، القوائم عرض إلى   IAS1الدولي  املحاسبي املعيار تطرق  وقد

IASB 3الدولية املالية التقارير معايير إلى استنادا املالية القوائم إعداد كيفية عن دليل.  

 

 ملطلب الثاني :  الخصائص النوعية للقوائم املالية ا

 هذه بين ومن للمستخدمين مفيدة املالية القوائم في الواردة املعلومات تجعل صفات هي النوعية الخصائص

 4 :يلي ما نجدالخصائص 

 

 

                                                           
ص  2007باتنة، جامعة األول، العدد التسيير، وعلوم االقتصادية العلوم كلية املالية، القوائم عرض  : 01رقم الدولي املحاسبي املعيار مصطفى، عقاري  1 

31. 
2Robert Obert, pratique des normes IAS/IFRS, DUNOD, Paris,2002,P54   

الدولي  امللتقى ضمن مداخلة ،"النتائج حساب جدول  حالة "املالية القوائم عرض على الجديد املحاسبي النظام تطبيق أثر محمد، مجبر منور، أوسرير 3 

 3 ص بالوادي،  الجامعي املركز التسيير، وعلوم التجارية االقتصادية، العلوم معهد ، 2010 جانفي 31/18

 . 31- 10ص ،  2008القاهرة، بنها، بجامعة املفتوح التعليم مركز ،  143كود ،املالية القوائم قراءة ،حجازي  أحمد يحي وفاء إبراهيم، علي أحمد 4 
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 "  Intelligibilitéللفهم " القابلية .1

 قبل من املباشر قابليتها للفهم هي املالية بالقوائم الواردة للمعلومات األساسية الخصائص إحدى إن

 املعرفة باألعمال من معقول  مستوى  املستخدمين لدى يكون  أن املفترض من فإنه الغرض لهذا املستخدمين،

كل  وعلى .العناية من معقول  بقدر املعلومات دراسة في الرغبة لديهم أن كما واملحاسبية االقتصادية والنشاطات

 كانت إن املالية القوائم في إدخالها يجب التي املعقدة املسائل حول  املعلومات استبعاد عدم يجب فإنه حال،

  .املستخدمين قبل من فهمها الصعب من أنه بحجة االقتصادية القرارات صانعي لحاجاتمالئمة 

 " Pertinenceاملالئمة " .2

 على تؤثر عندما املعلومة مالئمة وتكون  القرار، صناع لحاجات مالئمة تكون  أن يجب مفيدة املعلومة لتكن

 تؤكد أو عندما واملستقبلية والحاضرة املاضية األحداث لتقييم بمساعدتهم للمستخدمين االقتصادية القرارات

 .املاضية تقييماتها تصحح أو

 " Fiabilité"املصداقية  .3

 من خالية كانت إذا املعلومات باملصداقية وتتسم عليها ويعتمد فيها موثوق  تكون  أن يجب مفيدة املعلومة لتكن

 عنه ربتع أن يقصد عما تعبر بصدق كمعلومات عليها االعتماد املستخدمين بإمكان وكان والتحيز، الهامة األخطاء

 تمثيلها طريقة أو فيها بطبيعتها موثوق  غير ولكن مالئمة املعلومات تكون  أن ويمكن .عنه تعبر أن املتوقع من أو

 .مضلال يكون  أن يمكن بها  االعتراف أن لدرجة

 :الصادق التعبير .4

 أنها التي يفهم األخرى  واألحداث املالية العمليات عن بصدق تعبر أن يجب بمصداقية املعلومات تتصف لكي

كونها  في املخاطر بعض إلى املالية املعلومات غالبية وتتعرض معقولة بصورة عنها تعبر أن املتوقع من أو تصورها

املالزمة  الصعوبات إلى ولكن فيها، التحيز بسبب ليس وهذا تصوره، أنها يفهم الذي الصادق التعبير إلى ترقي ال

 قياسها. يجب التي األخرى  واألحداث املالية العمليات على التعرف في واملتأصلة

 :الشكل قبل الجوهر .5

 الضروري  فمن تعبر عنها، أنها يفهم التي األخرى  واألحداث املالية العمليات عن صادقا تعبيرا املعلومات تعبر لكي

 أن شكلها القانوني، ملجرد وليس االقتصادية وحقيقتها لجوهرها طبقا وقدمت عنها املحاسبة تمت قد تكون  أن

 القانوني . شكلها في تظهر التي تلك مع متطابقا دائما ليس األخرى  واألحداث املالية املعلومات جوهر

 :الحياد .6

وال  باملصداقية، تتصف حتى التحيز من والخلو بالحياد املالية القوائم في املعروضة املعلومات تتصف أن يجب

 بهدف  الحكم أو القرار صنع على تؤثر املعلومات عرض أو اختيار طريقة كانت إذا محايدة املالية القوائم تعتبر

 .سلفا نتيجة محددة تحقيق
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 االكتمال : .7

 األهمية النسبية حدود ضمن كاملة املالية القوائم في املعلومات تكون  أن يجب بمصداقية املعلومات تتصف حتى

  .مالئمة وغير صادقة غير تصبح هكذا مضللة، أو خاطئة يجعلها أن يمكن املعلومات في حذف أي ان والتكلفة،

 " Comparabilitéللمقارنة "  القابلية .8

 في االتجاهات تحديد أجل من الزمن للمؤسسة عبر املالية القوائم مقارنة على قادرين املستخدمين يكون  أن يجب

 يقيموا أن أجل من للمؤسسات املختلفة املالية القوائم مقارنة بمقدورهم يكون  كما األداء وفي املالي املركز

  .املالي مركزها في والتغيرات وأدائها املالية مراكزها

  :يلي كما املالية للمعلومات النوعية الخصائص فتناول  FASBاملالية  املحاسبة معايير ملجلس بالنسبة أما
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 املالية للقوائم النوعية (: الخصائصII-1الشكل رقم) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ، 2009 األردن، للنشر، وائل دار ،2 الطبعة املحاسبية، للنظرية مدخل حنان، حلوة رضوان :املصدراملصدر : 

 .86ص 

بيةتخدمي املعلومات املحاسسم  

خصائص أساسية متعلقة 

 بالقرار

 معيار حاكم 

مكونات 

الخصائص 

 األساسية 

دم خصائص متعلقة باملستخ  

 قيد حاكم 

 خصائص نوعية متفاعلة 

 مخصائصه متخدي القرارات و

بقة املس مثل الفهم او املعرفة )

) 

ملنفعة للقرارا  

 التكلفة  >املنفعة 

 القابلية للفهم 

 املالئمة  املوثوقية 

قابلية 

 للتحقق
 الحياد

صدق في 

 التعبير 

توقيت 

 مناسب 
قدرة تقييم 

 ارتدادي 

  قدرة

 تنبؤية 

 قابلية للمقارنة   لثباتا  األهمية النسبية
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 املطلب الثالث : اهداف القوائم املالية و مستخدميها

 أوال : اهداف القوائم املالية

املحاسبة  مبادئ مجلس عن الصادرة (4 ) رقم القائمة في وردت كما املالية، للقوائم العامة األهداف تتضمن

APB "Accounting principles board" األمريكيين  القانونيين املحاسبين مجلس عن املنبثق"the Accounting 

american institue of certified public " 1يلي ما: 

 :لتحقيق باملشروع الخاصة وااللتزامات االقتصادية باملوارد تتعلق موثوقة معلومات تقديم .1

 املشروع. والضعف القوة نقاط تقييم على القدرة 

 للمشروع. واالستثمارات التمويل مصادر بيان 

 االلتزامات. مواجهة على قدرته تقييم 

 النمو. على قدرته لتقييم باملشروع الخاصة املصادر أساس بيان 

 األنشطة من املتحققة األرباح عن الناتجة املشروع موارد صافي في تغييرات حول  موثوقة معلومات تقديم .2

 في املشروع عمليات قدرة وإظهار للمستثمرين املتوقعة األرباح توزيعات تحديد تحقيق من أجل املباشرة

 الخ؛..الدائنين واملوردين التزامات شداد

 للمؤسسة. املحتملة األرباح لتقدير استخدامها يمكن مالية معلومات تقديم .3

 .املالية القوائم مستخدمي كحاجات مالئمة أخرى  معلومات أية عن اإلفصاح .4

 ثانيا : مستخدمي القوائم املالية

 واملحتملين الحاليين املستثمرين :على الدولية املحاسبة املعايير حسب املالية القوائم مستخدمي يشمل

 ويستخدم والجمهور، ووكالئها والحكومات والعمالء اآلخرين التجاريين والدائنين املوردين واملقرضين،واملوظفين 

 :2يلي ما تشمل والتي للمعلومات حاجاتهم من بعض املالية إلشباع القوائم هؤالء

 واملتأصلة الستثماراتهم املصاحبة باملخاطرة ومستشاريهم املخاطر املال رأس مقدمي يهتم :املستثمرون 

 باالستثمار االحتفاظ أو الشراء قرار اتخاذ على تعينهم ملعلومات يحتاجون  أنهم منها، والعائد. املتفق فيها

 أرباح توزيع وعلى املشروع قدرة تقييم على تعينهم التي باملعلومات املساهمين يهتمون  أن كما البيع أو

 األسهم.

  األعمال أرباب وربحية  باستقرار املتعلقة باملعلومات لهم املمثلة واملجموعات املوظفون  يهتم :املوظفون 

 ومزايا وتعويضاتهم مكافآتهم دفع على املؤسسة قدرة تقييم من تمكنهم التي باملعلومات أنهم يهتمون  كما

 فرص العمل. وتوفير لهم التقاعد

                                                           
 التسيير، وعلوم االقتصادية العلوم كلية دكتوراه، شهادة نيل ضمن مقدمة أطروحة الدولية، املالي اإلبالغ معايير نحو الجديد التوجه صالح، حواس 1 

 18 ص ، 2008 -183. -2007 الجزائر، جامعة التسيير، قسم علوم

 .1-8ص  2008القاهرة، بنها، بجامعة املفتوح التعليم مركز ،  143كود املالية، القوائم قراءة حجازي، أحمد يحي وفاء إبراهيم، علي أحمد2 
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  والفوائد قروضهم كانت إذا فيما تحديد على تساعدهم التي باملعلومات املقرضون  يهتم :املقرضون 

 االستحقاق. عند لهم سوف تدفع ابه املتعلقة

  من تمكنهم التي باملعلومات  اآلخرون والدائنون  املوردون  يهتم :اآلخرون التجاريون  والدائنون  املوردون 

 األغلب على التجاريون  الدائنون  ويهتم االستحقاق، عند ستدفع لهم املستحقة املبالغ كانت إذا ما تحديد

 كعميل املؤسسة استمرار على معتمدين كانوا إذا إال املقرضين اهتمام أقصر من مدى على باملؤسسة

 .لهم رئيس ي

 طويل ارتباط لهم يكون  عندما خصوصا املؤسسة، باستمرار املتعلقة باملعلومات العمالء يهتم :العمالء 

 عليها. أو االعتماد معها املدى

  املؤسسات تقدم قد املثال، سبيل فعلى متنوعة بطرق  الجمهور  قرار على املؤسسة تؤثر :الجمهور 

 مع وتعاملها تستخدمهم الذين األفراد عدد منها مختلفة بطرق  املحلي كبيرة لالقتصاد مساعدات

 االتجاهات حول  بمعلومات بتزويدهم الجمهور  أن تساعد املالية للقوائم ويمكن .املحليين املوردين

 .وتنوع املؤسسة نماء في الحديثة والتطورات

 أنشطة وبالتالي املوارد، توزيع بعملية ووكاالتها الحكومات قومت :ومؤسساتها ووكاالتها الحكومات 

 .متشابهة وإحصاءات القومي الدخل إلحصاءات وكأساس الضريبية، السياسات املؤسسة، وتحديد

 :التالي الجدول  وفق بها عالقاتهم وطبيعة املحاسبية املعلومات مستعملي عرض يمكن

 املحاسبية املعلومات مستعملي:  II-1 ) ( جدول رقم  

 للمعلومات حاجاتهم نشطتهم أ املستعملون 

 والنتائج الذمة تقييم اإلستراتيجية وإعداد تسيير املسيرون

 واإلجراءات األنظمة ومراقبة إعداد الحكومة

 الوطنية اإلحصاءات الجبائية،إعداد

 املوارد توزيع املؤسسة، نشاطات

 النتائج ومكونات

 على العائد الربحية، املخاطر الستثمار ا املستثمرون

 االستثمار

 تقديم املقدمة، الضمانات تقييم املقرضون 

 العروض

 السداد قدرة

 السداد قدرة / االستمرارية الزبائن مع التعاقد الزبائن واملوردون 
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 التفاوض املؤسسة، مع التعاقد املوظفون 

 املناصب  و األجور  حول 

 املسيرين وشرعية كفاء  االستمرارية،

 الوفية الصورة صحة من التحقق - املراجعون الخارجيون 

 املحاسبية القواعد احترام -

 الخ... والجبائية واالجتماعية

 والنتائج الذمة حالة

 دورها وتطورها، املؤسسة نشاطات وسمعتها املؤسسة صورة تلقي الجمهور العريض

 االجتماعي

 

Source: Jaen Luc Siruguet et les autres, le contrôle interne bancaire et la fraude, éd DUNOD, 

Paris, 2006, P136. 

   املالية  و املعايير املتعلقة باعدادها.املبحث الثاني : جودة القوائم 

 املحاسبية، املمارسة متطلبات ملواجهة أساسية مرجعية باعتبارها بالغة أهمية الدولية املحاسبة معايير تحظى

 أن كما مهامهم، أداء عند نصوصها مراعاة على يحرصون  الذين املحاسبين تواجه التي الحلول للمشكالت وتوفير

 تحقق وبالتالي ومطبقة مقبولة املعايير هذه تكون  حتى أهمية يقل ال إصدارها املسؤولة عن الجهة تحديد

 .لوجودها املبررة األغراض

 االيطار النظري لجودة القوائم املالية  :ول اال املطلب 

 : املالية املعلومات جودة تعريف .1

 1املعلومات املالية نوعية لتقييم استخدامها الواجب القواعد وكذا املالية تتسم بها املعلومات التي الخصائص هي

تساعد  كما ، املالية و املعايير املحاسبية وضع عند املسئولين مساعدة إلى الخصائص هذه تحديد .ويؤدي

  .بديلة محاسبية طرق  تطبيق من تنتج التي املحاسبية املعلومات تقييم في املالية القوائم إعداد عند املسئولين

 : املالية املعلومات جودة قياس .2

بعض  وهذه ، جودة ال من أفضل عالية بجودة املعلومة تكون  أن لكن ، نسبي يبقى املعلومات جودة قياس إن

 2وهي :  الجودة لقياس املعايير

  : املنفعة 1-3

عليها  الحصول  وسهولة املعلومات كمية في املنفعة جودة وتكمن ، معينة منفعة أجل من املعلومة استخدام هي

  :للمنفعة أشكال عدة بين التمييز يمكن كما

                                                           
ص  2002/2002باتنة  منشور،جامعة غير ماجستير مذكرة ، القرارات اتخاذ في وأثرها املحاسبية املعلومات علي املجهلي, خصائص محمد ناصر 1 

22. 

 .27فسه ، صن 2 
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 املستخدم؛ احتياجات مع الشكل تجانس :شكلية منفعة -

 الستخدامها؛ الحاجة وقت عليها الحصول  :زمنية منفعة -

 عليها؛ الحصول  سهولة :مكانية منفعة -

 املتخذة القرارات تقييم في أهميتها ) تصحيحية (: التقييم منفعة -

 أو الحاضر أو املستقبل في سواء لألحداث الدقيق التقييم في مهمة تكون  الدقيقة املعلومات إن :الدقة 2-2

  .املاض ي

 املعلومة أهداف أهم بين من ألن ، جودة أكثر كانت كلما التنبؤ على مساعدة املعلومة كانت كلما : التنبؤ 1-1

  .املستقبل عن متوقعة بمعلومات التنبؤ في املاض ي عن حقيقية استخدام معلومات

 وذلك ألجلها املسطرة لألهداف املعلومة تحقيق مدى أي والنتائج، األهداف بين العالقة هي :الفعالية 1-4

  .استخدامها مع نتائج بمقارنتها

 من منفعة وبأكثر التكاليف بأقل املعلومة تكون  أن أي ، والنتائج االستخدام بين العالقة هي : الكفاءة 1-5

  .وراءها

 :املالية القوائم في الجودة لتحقيق مهمة أبعاد .7

 1على جودتها , و هذه االبعاد هي :  باإليجاب يؤثر املالية املعلومات وإعداد معالجة في معينة أبعاد احترام إن

 بدقة؛ محددة املعلومة تكون  أن أي : التحديد -

 ؛ املعلومة الستخدام الفرص تكافؤ في دور  لها للمعلومات اإليصال سرعة إن : السرعة -

 عنها؛ املعبرة األحداث وصف في وشاملة بينها فيما مترابطة املعلومة تكون  أن يجب : املعلومة شمولية -

 املعلومات؛ لجودة األساس ي املقياس هي املعلومة مالئمة : املالئمة -

 للحدث؛ وصفها مع املعلومة شكل يتطابق أن يجب : التمثيل أو التصوير في التوافق -

 .واحدة نتيجة إلى تؤدي مختلفة أطراف من املعدة املعلومة تكون  أن يجب : التأكد -

 

 األول  الدولي املحاسبي املعيار :  نياملطلب الثا

 هدف و من كل إلى املطلب هذا في سنتطرق  حيث 2004 في املفعول  وساري  2003 جوان شهر في املعيار صدر

 .املعيار هذا نطاق

 :الهدف .3

                                                           
 .  71ص  علي املجهلي, مرجع سبق دكره، محمد ناصر 1 
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 القوائم مع مقارنتها إمكانية لضمان العامة لألغراض املالية القوائم عرض أساس بيان املعيار هذا من الهدف إن

 هذا يحدد لهدفا هذا ولتحقيق األخرى، للمؤسسات املالية والقوائم السابقة للفترات باملؤسسة املالية الخاصة

 ملحتوى  املتطلبات من األدنى والحد بهيكلها الخاصة واإلرشادات املالية القوائم لعرض الكليةاالعتبارات  املعيار

  :1هي املالية القوائم إعداد تحكم التي األساسية املبادئ أهم ومن .املالية  القوائم

 :2املؤسسة استمرارية مبدأ 3-3

 يجب و مستمرة، كمؤسسة البقاء على املؤسسة لقدرة تقييم إجراء اإلدارة على يجب املالية القوائم إعداد عند

 و املؤسسة تصفية اإلدارة لدى نية هناك تكن لم ما مستمرة املؤسسة أن أساس على املالية إعداد القوائم

  .ذلك عن ملزمة باإلفصاح املؤسسة

 :املحاسبة في االستحقاق مبدأ 3-1

 بموجب النقدي بالتدفق الخاصة املعلومات عدا فيما املالية قوائمها إعداد املستمرة املؤسسة على يجب

 في تسجيلها ويتم حدوثها، عند واألحداث بالعمليات فاالعترا يتم حيث االستحقاق على أساس املحاسبة

 بها . تتعلق التي للفترات املالية القوائم في عنها واإلبالغ املحاسبية السجالت

مصطلح  يشمل و )املالية البيانات( املالية القوائم صلب في معينة إفصاحات األول  الدولي املحاسبة معيار يتطلب

 ويتم املالية، القوائم إيضاحات في وكذلك مالية قائمة كل بداية في مقدمة بنود ويشمل واسع، معنى في اإلفصاح

 املعيار . هذا متطلبات حسب األخرى  الدولية املحاسبة معايير بموجب املطلوبة عمل اإلفصاحات

 ومعيار  IAS  5الخامس الدولي املحاسبة كمعيار محلها حل التي املعايير في املتطلبات بتحديث املعيار هذا يقوم

 املالية القوائم إلعداد الدولية املحاسبة معايير لجنة إطار مع يتفق بما  IAS  13عشر الثالث املحاسبة الدولية

   :3خالل من الدولية املحاسبة باستخدام معايير املعروضة

 عليها، ينطبق معيار لكل تخضع الدولية املحاسبة ملعايير تمتثل بأنها تصرح التي املالية القوائم أن ضمان 

 .اإلفصاح متطلبات ذلك كافة بمافي

 املالية القوائم هيكل بشأن واإلرشاد اإلفصاح توفير. 

 املبادئ واختيار للمؤسسة واالستمرارية املادية مثل معينة مواضع بشأن عملية متطلبات وضع 

  .ذلك على ينص معيار وجود عدم عند والسياسات املحاسبية

  .التأمين وشركات البنوك ذلك في بما املؤسسات أنواع كافة على املعيار هذا ينطبق

 منها لهدفوا بها، تقوم التي والعمليات للمؤسسة املالي للمركز هيكلي مالي عرض املالية بالقوائم ويقصد         

 .االقتصادية قراراتهم اتخاذ عند املستخدمين ملختلف نافع هو مما النقدية وتدفقاتها وأداؤهاللمؤسسة 

                                                           
 38 ص ،  1006الجزائر الدولية، الزرقاء الورقة دار الدولية، املحاسبة معايير بوتين، محمد 1 

 والعلوم االقتصادية العلوم كلية دكتوراه، نيل متطلبات ضمن مقدمة أطرروحة الدولية، املالي اإلبالغ معايير نحو الجديد التوجه صالح، حواس 2 

 393ص  1006الجزائر،  الجزائر، جامعة التسيير، التجارية وعلوم

      .  1"عرض البيانات املالية " الفقرة     IAS 1األول  الدولي املحاسبي املعيار (IASB)الدولية  املحاسبة معايير مجلس 3 



 الفصل الثاني: االيطار النظري للقوائم املالية
 

36 
 

 املالية، القوائم حول  اإليضاحات في الواردة األخرى  املعلومات إلى باإلضافة املعلومات هذه تساعد كما     

  .للمؤسسة املستقبلية النقدية التدفقات توقع املستخدمين في

 .املالية قوائمها وتقديم إعداد عن مسؤول للمؤسسة الحاكمة والهيئة اإلدارة مجلس ويعتبر

 القوائم خارج مالية مراجعة بتقديم اإلدارة تقوم أن على املؤسسات األول  الدولي املحاسبة معيار يشجع 

 الرئيسية الشكوك نواحي وكذا للمؤسسة، املالي ملركزاو  املالي لألداء الرئيسية املالمح وتوضح املالية، تبين

 :يلي ملا مراجعة على التقرير هذا يحتوي  تواجهها،كما التي ملختلف املعامالت

 ما املؤسسة، بها تعمل التي البيئة في التغييرات ذلك في بما األداء تحدد التي الرئيسية والتأثيرات العوامل -

 على للمحافظة باالستثمار الخاصة املؤسسة وسياسة وتأثيرها، التغيرات هاذه املؤسسة مدى استجابة

  .األرباح بتوزيع الخاصة سياستها وحتى األداء وتحسينه مستوى 

 املخاطر. وإدارة القروض بواسطة التمويل وسياسة للمؤسسة التمويل مصادر -

 مالية قوائم عنه ينجم ضروري  ذلك يكون  حينما إضافي إفصاح مع الدولية املحاسبة ملعايير املناسب التطبيق إن

  .األحوال أغلب في عادال عرضاتحقق 

 :1النطاق .1

 واملعروضة املعدة العامة األغراض بجميع الخاص املالية القوائم عرض في املعيار هذا تطبيق يجب 

 .الدولية معايير املحاسبية بموجب

 ليسوا هم الذين املستخدمين احتياجات تلبية بها يقصد التي تلك هي العامة لألغراض املالية القوائم إن  

 املحددة . املعلومات من احتياجاتهم لتلبية خصيصا مصممة تقارير طلب فيه موقع يمكنهم في

 متطلبات وهناك التأمين، وشركات البنوك ذلك في بما املؤسسات أنواع كافة على املعيار هذا ينطبق 

 املعيار في ذكرها ورد املعيار هذا متطلبات مع تتناسب األخرى  املالية واملؤسسات إضافية للبنوك

 املماثل ( . املالية املؤسسات و للبنوك املالية القوائم في إلفصاحات)  IAS 30رقم ثالثون  الدولي املحاسبي

 الربح هدفها ملؤسسة مناسبة مصطلحات املعيار هذا يستخدم.  

 

 السابع  الدولي املحاسبة معيار :الثالث املطلب

 النقدية املقبوضات تبين التي القائمة ":وهي النقدية التدفقات قائمة IAS 7السابع  الدولي املحاسبة معيار يتناول 

 األنشطة من تدفقات إلى النقدية التدفقات املعيار يصنف معينة، فترة خالل للمؤسسة النقدية واملدفوعات

 املحاسبي املعيار ربع وقد ،" التمويلية األنشطة من وتدفقات االستثمارية، األنشطة من التشغيلية، وتدفقات

  2يلي: كما IAS 7السابع  الدولي

                                                           
 .38ص  ذكره، سبق مرجع بوتين، محمد 1 

        .  35-34-31"عرض البيانات املالية " الفقرة     IAS7األول  الدولي املحاسبي املعيار (IASB)الدولية  املحاسبة معايير مجلس 2 
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 ال التي األخرى  والنشاطات املؤسسة في اإليراد لتوليد الرئيسة النشاطات وهي :التشغيلية النشاطات  

 .التمويلية أو االستثمارية من النشاطات تعتبر

 منها، والتخلص األجل طويلة األصول  امتالك في املتمثلة النشاطات وهي :االستثمارية النشاطات  

  .النقدية تعادل التي البنود ضمن تدخل ال التي من االستثمارات وغيرها

 املال رأس ملكية ومكونات حجم في تغيرات عنها ينتج التي النشاطات وهي  :التمويلية النشاطات  

  .املؤسسات بها تقوم التي وعمليات االقتراض

  :1النقدية التدفقات قائمة فوائد .3

  وتوفر املؤسسة، أصول  صافي في التغيرات تقييم من تمكنهم معلومات املالية القوائم ملستخدمي تقدم  

 كما املؤسسة، لدى املالية املرونة درجة وكذلك التزاماتها، سداد على وقدرتها املؤسسة سيولة معلومات عن

 استخدام عن الناجمة اآلثار تعزل  ألنها املؤسسات بين األداء تقارير بين املقارنة قابلية تحسين القائمة في تساهم

 أساس وليس النقدي األساس على ترتكز باعتبارها املالية العمليات لنفس املختلفة املعالجات املحاسبية

  .االستحقاق

 بين العالقة وبيان املستقبلية، النقدية بالتدفقات املتعلقة التأكد ودرجة وتوقيت املبالغ مؤشر تعطي 

  .النقدي والربحاملحاسبي  الربح

  :ونطاقه املعيار هدف  .1

الالزم  باألساس املالية القوائم مستخدمي تزويد في مفيدة مؤسسة ألي النقدية بالتدفقات املتعلقة املعلومات إن

 تلك من االنتفاع و الستخدام املؤسسة واحتياجات يعادها ما أو نقدية توليد على املؤسسة تلك قدرة لقياس

 نقدية توليد على املؤسسة قدرة تقييم املعلومات ملستخدمي االقتصادية القرارات وتتطلب التدفقات النقدية،

  .التدفقات تلك بتوليد املتعلقة التأكد ودرجة وكذلك توقيت يعادلها وما

 وذلك يعادها ما و النقدية في الفعلية التغيرات عن معلومات بتقديم املؤسسات إلزام إلى املعيار هذا فويهد

 التشغيلية النشاطات من تدفقات إلى الفترة خالل النقدية التدفقات تقسيم مع النقدية للتدفقات قائمة بإعداد

  .االستثمارية والتمويليةاو 

 كجزء وعرضها متطلباته، بموجب النقدية التدفقات قائمة إعداد املؤسسة على": في املعيار هذا نطاق ويتمثل

  ." املالية القوائم عنها تقدم فترة ألي األخرى  املالية مكمل للقوائم

 عليها تعتمد التي واملبادئ، القواعد تعريف إلى أساسا موجه IAS 7السابع  الدولي املحاسبي املعيار محتوى  إن

 االقتصادية القرارات متطلبات تلبية إلى أيضا دعوي الخزينة، تدفقات جدول  وعرض تصميم املؤسسة في

 الطلب تحت والودائع والبنك بالخزينة النقدية (نقدية توليد على املؤسسة قدرة تقييم املعلومات في ملستخدمي

                                                           
 .91ص  1034األردن   الوطنية، املكتبة دائرة الثالثة، الطبعة الدولية، املالي واالبالغ املحاسبة معايير جمعة، حميدات نصار، أبو محمد 1 
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 ،) النقدية من فومعرو  محدد مقدار إلى تحويلها يمكن والتي األجل قصيرة من االستثمارات تتكون  (يعادها وما ،)

 . 1التدفقات تلك بتوليد التأكد املتعلقة ودرجة توقيت وكذلك

 من سيولة خلق على وقدرتها يعادها، وما النقدية في الفعلية التغيرات عن معلومات بتقديم املؤسسات يلزم كما

 تقسيمها مع النقدية للتدفقات قائمة بإعداد وذلك للمؤسسة، املستقبلية للتدفقات الحالية القيمة خالل إظهار

 2االستغالل. ونشاطات التمويل ونشاطات االستثمار نشاطات إلى تدفقات الفترة خالل

 ألي املالية لقوائمها مكمل كجزء وتقديمها املعيار هذا ملتطلبات وفقا النقدي التدفق بيان إعداد املؤسسة على

 ملزمة الدولية املحاسبة معايير لتطبيق الخاضعة املؤسسات كل أن آخر بمعنى املالية، القوائم عنها فترة تقدم

 بإعداد املؤسسة تقوم التي الفترات من فترة لكل وذلك املالية، قوائمها ضمن الخزينة قائمة تدفقات بعرض

 النقدية إلى تحتاج واملصروفات، لإليرادات املولدة الرئيسية أنشطتها لاختال رغم فاملؤسسات .املالية قوائمها

 .للمستثمرين عائد ولتوفير التزاماتها وسداد وظائفها التشغيلية لتأدية وذلك

 و أهميتها  القوائم املالية  اإلفصاح في :   املبحث الثالث

 على ويجب املؤسسة، خارج هم من إلى املالية املعلومات لتوصيل الرئيسية املحاسبة وسيلة املالية القوائم تعتبر

 .املستفيدة لألطراف القوائم هذه عن اإلفصاح كل مؤسسة

 و حسابات النتائج  امليزانية اإلفصاح في: االول ملطلب ا

  الفرع األول : اإلفصاح في امليزانية 

 للمؤسسة املالية الوضعية بتقييم مباشرة املرتبطة العناصر مفصلة بصورة ٌتظهر ختامية مالية قائمة هي

 اإلجمالية األصول  ألن توازنها على دائما امليزانية تحافظ حيث الخاصة، واألموال والخصوم في األصول  واملتمثلة

 آخر بمعنى ،لها مساوية خاصة وأموال ديون  تقابلها أن يجب زمنية مرحلة أي في االقتصاديالنشاط  في املستثمرة

 طويلة ديون  الخاصة، األموال وهي املؤسسة في األموال مصادر الخصوم طرففي  لنا تظهر امليزانية أن نقول 

 فإن هذا على وبناءا املؤسسة، في األموال هذه استخدامات فيظهر جانب األصول  أما األجل، قصيرة ديون  األجل،

 3لحظة إعدادها . للمؤسسة املالي الوضع تعكس امليزانية

 جانب األصول : .1

اقتصادية خ ف املؤسسة نتيجة ألحداث سابقة ينتج عنه احتمال تدفق مناطر د مراقب من ر األصل هو مو 

املؤسسة وعليه  تحت سيطرة، وبناء على هذا التعريف يتم االعتراف باألصل إذا كان مستقبلية إلى املؤسسة

أن  قعي من املتو تصل بموجب عقد اإليجار يعتبر أصال إذا كانت املؤسسة تسيطر على املناخ الحفاألصل امل

                                                           
 التدفقات قائمة  "السابع الدولي املعيار 1 

 . 03الفقرة  ذكره، سبق مرجع ، " النقدية 

 والعلوم االقتصادية العلوم كلية دكتوراه، نيل متطلبات ضمن مقدمة أطروحة الدولية، املالي اإلبالغ معايير نحو الجديد التوجه صالح، حواس 2 

 .394ص  1006الجزائر  الجزائر، جامعة التسيير، التجارية وعلوم

 .31,34ص  1005، األردن للنشر، وائل دار ، الثانية الطبعة القرارات، صناعة مدخل املالي التحليل واخرون، شاكر منير 3 
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على الشكل القانوني أي أن حق امللكية القانونية ال  االقتصاديب الجوهر يقا ملبدأ تغليتتدفق منه، وهذا تطب

 ل.و اف باألصا لالعتر ييعد جوهر 

يتكون  " اسبي املالي كاآلتي:طبيق أحكام النظام املحتمن املرسوم التنفيذي املتضمن  20ف األصل وفق املادة عر وي

. "ي تسيرها املؤسسة بفعل أحداث ماضية واملوجهة ألن توفر له منافع اقتصادية مستقبليةتال األصول من املوارد

 ل إلى:و ف األصتصنيمن املرسوم السابق الذكر تبين  21أما املادة 

 

 أصول جارية: 1-1

 شراء تاريخ بين تعتمد والتي العادية االستغالل دورة خالل استهالكها أو بيعها املؤسسة تتوقع التي األصول  هي

 12 خالل بيعهاف بهد شراؤها يتم التي األصول  على الجارية األصول  تشمل كما املنتجات، بيع وتاريخ األوليةاملواد 

  .والنقديات العمالء على شهرا وكذا

 و تتمثل هذه األصول الجارية في :

البضائع و املوارد و اللوازم املشتراة او املنتجة إلعادة بيعها او توريدها او استهالكها  تتضمن املخزونات: -

 في عملية االستغالل و التصنيع .

و هي ما للمؤسسة تجاه الغير سواء كان من النشاط الرئيس ي  الديون الدائنة و االستخدامات املماثلة : -

و يجب عند اومن األنشطة األخرى , مثل سلف املوظفين او القروض املمنوحة للمؤسسات التابعة 

 تقويم األصول عمل مخصصات احتياطات في حالة وجود خسارة محتملة او انخفاض في القيمة .

قيم القابلة للتوظيف و النقدية بالخزينة و الودائع تحت الطلب تخص ال وهي املوجودات و ما يماثلها : -

باإلضافة الى اشباه الخزينة التي تتمثل في االستثمارات قصيرة االجل التي يمكن تحويلها الى مقدار محدد 

 لدرجة عالية من املخاطر من حيث التغير في قيمتها .و معروف من النقدية و التي ال تتعرض 

 

 جارية:أصول غير  1-2

 :تشمل األصول  وهذه ،) طويله لفترة أي (دائمة بصفة املؤسسة لخدمة املوجهة األصول  وهي

 برامج( املعنوية األصول  وهي املؤسسة أنشطة احتياجات لتغطية املستمر لالستعمال املوجهة األصول  -

  .)واملعدات املباني( العينية واألصول  )التجاري  واملحل اإلعالم اآللي

 بيعها يتم ألن املوجهة غير أو األجل الطويل املدى على توظيفها بغرض حيازتها تتم التي املالية األصول  -

 .الدورة نهاية تاريخ من ابتداءا شهر 12خالل 

 و تنقسم األصول الغير الجارية الى :

العالمات  ،التي تحتوي بالخصوص على تراخيص او اجازات االستعمال  التثبيتات الغير املادية : -

 فارق االقتناء ...الخ . ،مصاريف التطوير الخاصة بالقيم الثابتة ، التجارية 

و تشمل كل من األراض ي , املباني , التركيبات التقنية املعدات و األدوات الصناعية  التثبيتات املادية : -

 باإلضافة الى القيم املادية الثابتة األخرى .

شهر  31ة , فهي تتعدى مدة بقائها داخل املؤسسة ل تتلك السندات املثبو يقصد بها  التثبيتات املالية : -
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 .ة و القروض و الديون تالسندات املثب ،و منها : سندات املساهمة و الحسابات الدائنة امللحقة 

 جانب الخصوم :  .2

 تكون  وقد الشركاء مساهمات مثل ذاتية تكون  قد املصادر وهذه للمؤسسة، التمويل مصادر تبين الخصوم

 .أنواعها بمختلف القروض خارجية مثل

 الناتجة للمؤسسة الراهنة االلتزامات من الخصوم تتكون " : كاآلتي املالي املحاسبي النظام من 33 املادة عرفتها لقد

 هذا ،"اقتصادية ملنافع ممثلة موارد خروج في للمؤسسة بالنسبة انقضاؤها يتمثل والتي ماضية عن أحداث

  .خصوما الخاصة األمواليعتبر  ال التعريف

 املوالية شهر 12 خالل أو العادية االستغالل دورة خالل تسديدها يتوقع عندما جارية خصوم الخصوم تعتبر

 تسديدها يتم ال والتي الجارية، غير الخصوم ضمن مصنف الخصوم باقي أما املحاسبية، الدورة لتاريخ نهاية

 أن للمؤسسة وينبغي شهر، 12 من أكثر فترة خالل تستحق التي أو للمؤسسة االستغالل العادية دورة خالل

 تسديدها كان وإن حتى جارية، غير كخصوم فوائد عليها تستحق والتي األجل التزاماتها الطويلة تصنيف في تستمر

  :كان إذا املالية السنة إقفال املوالية لتاريخ شهر 12 خالل سيتم

 .شهر 12 من أكثر األصلي استحقاقها -

 .االلتزام تمويل إعادة تنوي  املؤسسة -

 تاريخ قبل تثبت النهائية املدفوعات جدولة إعادة أو تمويل إعادة باتفاق مدعومة النية هذه تكون  أن -

 .إقفال الحسابات

 األموال الخاصة .3

 في امليزانية في تظهر حيث الجارية، وغير الجارية خصومها ومجموع املؤسسة أصول  بين املوجب الفرق  وتمثل

 وضعها التي األموال يمثل الذي املال رأس وتشمل التسديد واجبة خصوم تعبر ال أنها رغم جانب الخصوم

 1ذلك. بعد أو تكوينها لدى املؤسسة فتصر  تحت )فردية املؤسسة في حالة املستغل أو (الشركاء

 الجدول التالي  ونبينها في امليزانية:شكل 

 

 

 

 

 

 

 
                                                           

 والتجارية االقتصادية العلوم كلية املاستر، شهادة نيل متطلبات ضمن مقدمة مذكرة املالية، القوائم على واثره املحاسبي اإلفصاح نوري، القادر عبد1 

 41ص  1031 الجزائر، الجلفة، جامعة وعلوم التسيير،
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 ( : جدول امليزانية II-1الجدول رقم ) 

 الخصوم األصول 

 

  الجارية األصول الغير 

 

  التثبيتات الغير املادية ) املعنوية (-  

 املادية  التثبيتاتا-  

 التثبيتات املالية  -  

 

 

 األموال الدائمة 

 

 راس املال املطلوب -  

 االحتياطات -  

 فارق إعادة التقييم  -  

 نتيجة الدورة  -  

 جاريةالغير الالخصوم 

 

 قروض و ديون مالية -  

 ضرائب مؤجلة  -  

 

 

 جارية ألصول الا

 

 املخزونات و الحسابات الجارية  -   

 الديون الدائنة و االستخدامات املماثلة : -   

 املوجودات و ما يماثلها -   

 

 الجاريةخصوم ال

 

 املوردون و الحسابات امللحقة  -

 الضرائب  -

 حسابات الخزينة السالبة  -

 

 315- 314العزازي محمد و اخرون , مرجع سبق ذكره , ص املصدر : 

 

 اإلفصاح في حسابات النتائج  الثاني:الفرع 

تبرز النتيجة  ،و املنتوجات التي انجزها الكيان اثناء املدة املعنية و على سبيل االختالف  لألعباءهو كشف اجمالي 

 الصافية لهذه املدة .
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 النواتج أي (واملنتوجات لألعباء لخصامل بيانعلى انه ال ،1املالي املحاسبي النظام في النتائج حساب يعرفكما 

 ويبرر السحب، تاريخ أو التحصيل الحساب تاريخ في يأخذ وال املالية، السنة خالل املؤسسة خالل من املنجزة)

 نواتجها بين الفرق  تمثل السنة املالية نتيجة أن أي الخسارة، أو الربح املالية للسنة الصافية النتيجة بالتمييز

  .وأعبائها

هذا  وشكل النتائج حساب في تظهر أن يجب التي واألعباء والنواتج النتائج أهم املالي املحاسبي النظام بين كما

 حسب الكشف هذا إعداد املؤسسات بإمكان أنه غير والنواتج األعباء لطبيعة تبعا إعداده يجب الذي الحساب

 الوظيفة حسب أو الطبيعة حسب واإليرادات األعباء تصنيف أساس على النتائج حساب إعداد يتم الوظيفة

 الطبيعة حسب املحاسبة في واألعباء اإليرادات تصنيف أن ا إال النتيجة، نفس إلى ؤديي بها وكالهما املرتبطة

 حساب تقديم بإمكانية للمؤسسة االختيار حرية ترك حين في إجبارية، عملية النتائج مدونة حسابات إلى واستنادا

 مدونة تستعمل الطبيعة حسب واألعباء اإليرادات حسابات مدونة عن وزيادة في امللحق الوظيفة حسب النتائج

 واحتياجاتها . خصوصياتها مكيفة حسب الوظيفة حسب حسابات

 حساب النتائج حسب الطبيعة .1

د الح ،)...... مستهلكة، أولية مواد بضائع، سلع،( طبيعتها حسب النتائج حساب في واألعباء االيرادات تعرض

  :2يلي ما النتائج حسابات في تظهر أن يجب التي املعلومات من األدنى

 القيمة اإلجمالي، الهامش الرئيسية، التسيير مجاميع تحديد أجل من طبيعتها حسب األعباء تحليل 

  .لالستغالل الفائض اإلجمالي املضافة،

 العادية األنشطة إيرادات. 

 املالية واألعباء املالية اإليرادات. 

 املستخدمين أعباء. 

 املماثلة والتسديدات والرسوم الضرائب. 

 واملعنوية العينية التثبيتات تخص التي القيمة وخسائر االهتالكات مخصصات. 

 وأعباء منتجات (العادية غير والعناصر العادية األنشطة نتيجة.(  

 التوزيع قبل للفترة الصافية النتيجة. 

 املساهمة لشركات بالنسبة األسهم من سهم لكل الصافية النتيجة. 

 :املوالي الجدول  خالل من الطبيعة حسب النتائج حساب نوضح أن ويمكن

 

 

                                                           
 30،ص 1033 الجزائر، جيطلي، النشر دار الثانية، الطبعة املالي، ياملحاسب النظام وفق العامة املحاسبة عطية، الرحمان عبد1 

 الكشوف ومحتوى  واملحاسبة التقييم لقواعد املحدد 1006 جويلية 18 في املؤرخ القرار املالية، وزارة الشعبية، الديمقراطرية الجزائرية الجمهورية 2 

 11ص  1009مارس  15-39العدد الرسمية، الجريدة سيرها، وقواعد الحسابات وكذا مدونة وعرضها املالية
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 عةحسب الطبي( : جدول حساب النتائج II-7جدول رقم ) 

 N-1السنة  Nالسنة  البيان

 واملنتوجات امللحقةاملبيعات 

 اإلنتاج املخزن 

 اإلنتاج املثبت

 اعانات االستغالل

  

   انتاج السنة املالية -3

 املشتريات املستهلكة

 الخدمات الخارجية و االستهالكات االخرى 

  

   استهالك السنة املالية -1

   القيمة املضافة لالستغالل-1

 أعباء املستخدمين

 املدفوعات املماثلةالضرائب و الرسوم و 

  

   اجمالي فائض االستغالل-4

 املنتوجات العملياتية األخرى 

 األعباء العملياتية األخرى 

 املخصصات لالهتالكات و املؤونات و خسائر قيمة

 استرجاع على خسائر القيمة و املؤونات 

  

   النتيجة العملياتية-5

 املنتوجات املالية

 األعباء املالية

  

   النتيجة املالية-8

   ( 5+8النتيجة العادية قبل الضرائب ) -1

 الضرائب الواجب دفعها عن النتائج العادية

 الضرائب املؤجلة عن النتائج العادية

  

   مجموع منتوجات األنشطة العادية

   مجموع أعباء األنشطة العادية 

   النتيجة الصافية لألنشطة العادية -6

 منتوجات -عادية عناصر غير 

 اعباء -عناصر غير عادية 

  

   النتيجة الغير العادية-9

   صافي نتيجة السنة املالية -30
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 .311املصدر :العزازي محمد و اخرون , مرجع سبق ذكره ص 

 حساب النتائج حسب الوظيفة  .2

و   )التوزيع تكاليف اإلدارية، التكاليف الصنع، تكاليف ( الوظيفة بحسب األعباء تصنيف في النوع هذا يتمثل

 القوائم مستخدمي تزويد إلى باإلضافة وظائفها حجم وكابر املؤسسة تنظيم عكس الطريقة هذه الهدف من

 1املؤسسة. أداء حول  رؤية  أفضل  بفهم املالية

 :الوظيفة حسب النتائج حسابات يوضح املوالي والجدول 

 الوظيفة(: جدول حساب النتائج حسب II-4جدول رقم ) 

 N-1السنة  Nالسنة  البيان

 رقم االعمال

 املبيعات تكلفة

  

   اإلجمالي الربح هامش

 عملياتية أخرى  منتجات

 التجارية التكاليف

 اإلدارية األعباء

 عملياتية أخرى  أعباء

  

   العملياتية النتيجة

 الطبيعة حسب األعباء تفاصيل تقديم

 )لإلهالكات املخصصات املستخدمين مصاريف(

 مالية منتجات

 مالية أعباء

  

   الضريبة قبل العادية النتيجة

 العادية النتائج على الواجبة الضرائب

 )التغيرات( العادية النتائج على املؤجلة الضرائب

  

   العادية لألنشطة الصافية النتيجة

 العادية غير املنتوجات

 العادية غير األعباء

  

   املالية للسنة الصافية النتيجة

 ( 3( الصافية النتائج في املعادلة موضع املوضوعة الشركات حصة

 (  3املدمج )  للمجموع الصافية النتيجة

  

                                                           

 .79 ص ذكره، سبق مرجع ، 6002 جويلية 62 يف املؤِرخ القرار  1 
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 ( 3األقلية )  ذوي  حصة منها

 ( 3املجمع )  حصة

  .املدمجة املالية الكشوف لتقديم إال ( تستعمل3)

 1ص  ذكره، سبق مرجع الشعبية، الجزائرية للجمهورية الرسمية الجريدةاملصدر: 

 

 راس املال وجدول تغيراتفي جدول تدفقات الخزينة : اإلفصاح نيملطلب الثاا

 الفرع األول : اإلفصاح في جدول التدفقات الخزينة .

ان الهدف من اعداد قائمة التدفقات النقدية هو تزويد املستخدمين و أصحاب الصلة باملعلومات املتعلقة 

املدفوعات النقدية للمؤسسة خالل فترة زمنية معينة . كما يمكن لهؤالء املستخدمين و من خالل باملقبوضات و 

 : 1قائمة التدفقات النقدية تحقيق األهداف التالية

 و االستثمارية و التمويلية على أساس نقدي .التشغيلية  باألنشطةالحصول على املعلومات املتعلقة   -

األرباح و مقابلة متطلبات االستثمار و التوسع  و متطلبات سداد تقيم قدرة املنشاة على تحقيق  -

 االلتزامات .

 تحديد مصادر االختالف بين صافي الدخل و صافي التدفقات النقدية . -

 .تقييم التدفقات النقدية التاريخية و الحالية و التنبؤ بالتدفقات النقدية املستقبلية  -

 مضمون التدفقات الخزينة .1

 تتمثل في  شغيلية:التاألنشطة  1-1

 الخدمات وتقديم السلع بيع من الناتجة النقدية املقبوضات 

 أخرى  ونواتج وعموالت أتعاب من النقدية املقبوضات. 

 خدمات على الحصول  أو سلع شراء مقابل املوردين نحو النقدية املدفوعات. 

 لحساباتهم أو املستخدمين اتجاه النقدية املدفوعات . 

 التأمين ملؤسسات النقدية واملقبوضات املدفوعات . 

 و االستثمارية باألنشطة تتعلق لم ما املستردة املبالغ أو النتيجة على لضرائب النقدية املدفوعات 

 .التمويلية

 األنشطة االستثمارية:  1-2       

 من مالية أوراق في استثمارات لشراء دفعه يتم ما االستثمارية، األنشطة من الخارجة النقدية التدفقات وتمثل

 أخرى  موارد أي أو االستثمارات، هذه عن عوائد على الحصول  أجل من أخرى  جهات تصدرها أسهم وسندات

                                                           
 .398ي خنفر و اخرون ,مرجع سبق ذكره صمؤيد راض 1 
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 تتضمن كما أراض ي، أو مباني من مادية تثبيتات على كالحصول  مستقبلية، نقدية تدفقات في توليد تستخدم

 وبيع املالية، األوراق في االستثمارات بيع عن تحصيلها يتم التي املقبوضات الداخلة جميع النقدية تدفقاتها

 املقترضين. النقدية من وتحصيل األجل طويلة املوجودات

 األنشطة التمويلية: 1-7

 الديون ( ( االقتراض هيئة أو اململوكة الخاصة األموال في بالتغيرات املرتبطة التدفقات كل في وتتمثل

 ومتوسطة األجل يلةو ط القروض االستثمار، إعانات النقدية، املساهمات :التمويل مصادر تحصيالت 

 األجل .

 األسهم . شراء إعادة ، القروض تسديد األرباح، توزيع ،التمويل مصادر تسديدات 

 :املباشرة  غير والطريقة املباشرة الطريقة :طريقتين وفق الخزينة تدفقات جدول  عرض ويتم

 الطريقة املباشرة : 1-7-1

 للمؤسسة، )التشغيلية األنشطة (الرئيس ي النشاط عن الناتجة واملدفوعات للمقبوضات مباشر تقديم هي

 جدول  في وال امليزانية في موجودة غير إضافية جديدة معلومة تقدم أنها للمستعمل الطريقة بالنسبة وفائدة

  .النتائج حسابات

 املباشرة:الطريقة الغير  1-7-2

 النتائج وحساب امليزانية جدول  على باالعتماد الطريقة هذه حسب التشغيل بأنشطة املرتبطة التدفقات تستخرج

 الغالب في وهي ( الخزينة على لها أثر ال التي واإليرادات األعباء املحاسبية الصافية النتيجة من فيحذ بحيث

 عن الناتج القيمة فائض( بالنشاط لها عالقة ال التي أو ) واملؤونات اإلهتالكات وإرجاع مخصصات اإلهالك

 .) التثبيتات مثال عن التنازل 

 :النقدية التدفقات لقائمة نموذج يوضح املوالي الجدول 
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 ( : جدول تدفقات الخزينة II-5جدول رقم ) 

 املبالغ الكلية املبالغ الجزئية البيان

 :التشغيل أنشطة من الداخلة النقدية ( التدفقات 3) 

 العمالء من املقبوضة النقدية

 :التشغيل أنشطة من الخارجة النقدية ( التدفقات 1) 

 للموردين املدفوعة النقدية

 التشغيل ملصاريف املدفوعة النقدية

 النقدية والضرائب الفوائد

 

 

 (  1-3) :التشغيل أنشطة من النقدية التدفقات ( مجموع 1) 

 

 :االستثمار أنشطة من النقدية التدفقات

 معدات شراء

 أراض ي بيع

 

 :االستثمار أنشطة من النقدية التدفقات ( مجموع 4) 

 :التمويل أنشطة من النقدية التدفقات

 األجل  يلةو ط القروض في الزيادة

 قروض أقساط

 أرباح توزيعات

 :التمويل أنشطة من النقدية التدفقات ( مجموع 5) 

 ( 5+4+1الفترة )  خالل النقدية في الزيادة صافي

 )السابقة للسنة النقدية رصيد( املدة أول  النقدية رصيد

 )الحالية للسنة النقدية رصيد( املدة نهاية النقدية رصيد

  

 . www.almounkez.comموقع االنترنت , الرابط  املصدر:

 اإلفصاح في جدول تغيرات األموال الخاصة  الثاني:الفرع 

 أنشطة عن الناشئة النتائج كافة تحديد هو الخاصة األموال في التغيرات حول  املعلومات من األساس ي فدهال

 1006جويلية 18في املؤرخ القرار من 3.150 الفقرة في املالي املحاسبي النظام ويحدد . الدورة املؤسسة خالل

 1 :الجدول  هذا في تقديمها املطلوب املعلومات املالية القوائم لعرضاألول  الدولي املحاسبي واملعيار

                                                           
1 Anne jallet auguste et autre ،Normes comptable intenationales ، IAS I IFRS ، edition de becks، Université ،paris ،2005،p22.  

http://www.almounkez.com/
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 للدورة الصافية النتيجة . 

 الخاصة األموال ضمن مباشرة املسجلة واألعباء اإليرادات عناصر من كل. 

 في املرجعية للمعالجة وفقا املسجلة األساسية األخطاء وتصحيح املحاسبية الطرق  لتغير التراكمي األثر 

 . 6رقم  الدولي املعيار املحاسبي

 تخفيضه أو املال رأس رفع (الرأسمالية املعامالت (.  

 املالية. السنة خالل املقررة والتخصيصات النتيجة توزيع 

 :يلي فيما الخاصة األموال تغيرات جدول  عرض ويمكن
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 ( : جدول تغيرات األموال الخاصة . II-6جدول رقم ) 

 رأس البيان

 املال

 عالوات

 اإلصدار

فارق 

 إعادة

 التقييم

 فارق 

 التحويل

 النتائج

 املجمعة

 غير

 املوزعة

 املجموع

 N-2/31/12 في األرصدة

 

 املحاسبية الطرق  تغيرات أثر

 معالجتها املعاد األرصدة

 األموال تقييم بإعادة متعلقة زيادة

 الثابتة

 التوظيفات  تقييم بإعادة متعلق نقص

 التحويل فارق 

غير  والخسائر لألرباح الصافي املبلغ

 النتيجة  حساب في املدرجة

 املالية للسنة الصافية النتيجة

 األرباح حصص

 الشركة مال رأس زيادة

 N-1/13/31 في األرصدة

 األموال تقييم بإعادة متعلق نقص

 الثابتة

 التوظيفات تقييم بإعادة متعلقة زيادة

 التحويالت فوارق 

غير  والخسائر لألرباح الصافي املبلغ

 النتيجة  حساب في املدرجة

 املالية للسنة الصافية النتيجة

 األرباح حصص

 املال رأس زيادة

 

      

        N/31/12في  األرصدة

 .15 ص ذكره، سبق مرجع بوتين، محمد :املصدر .
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 املالية الكشوف ملحق في املطلب الثالث: اإلفصاح

هذه  كانت متى إضافية توضيحية معلومات على يحتوي  أنه باعتبار أهمية، األكثر املالية القوائم من امللحق يعتبر

  .عنها املفصح املالية الكشوف في الواردة البيانات لفهم مهمة كانت أو هاما طابعا تكتس ي األخيرة

  :1التالية النقاط في تلخيصها يمكن بالغة أهمية ذات معلومات تتضمن معلومات على امللحق ويشتمل

  املالية؛ الكشوف وإعداد املحاسبة ملسك املعتمدة املحاسبية والقواعد الطرق 

 تغيير وجدول  النقدية، تدفقات جدول  النتائج، حساب امليزانية، فهم لحسن الضرورية اإلعالم مكمالت 

 رؤوس األموال؛

 وكذلك األم الشركة أو والفروع املشتركة واملؤسسات املشاركة املؤسسات تخص التي املعلومات 

 املعلومات؛  تلك تخص التي األسعار سياسة تحديد املعامالت،

 وفية صورة على للحصول  الضرورية الخاصة العمليات بعض تعني التي أو العام الطابع ذات املعلومات.  

الجهات  به تحكم قد الذي الحكم في بالتأثير الكفيلة الهامة، املعلومات على إال يشتمل أال يجب امللحق فإن وفعال

  .ونتيجتها املالية ووضعيتها املؤسسة ممتلكات على الوثائق إليها ترسل التي

مع  ومقارنتها املالية البيانات فهم في املستخدمين يساعد مما التالي، الترتيب حسب اإليضاحات عرض عادة ويتم

  :األخرى  املؤسسات بيانات

 الدولية؛ املحاسبة ملعايير باالمتثال بيان 

 املطبقة؛ املحاسبية والسياسات القياس أسس يوضح بيان 

 وكل بند كل فيه عرض الذي الترتيب نفس في مالي بيان كل صلب في املعروضة للبنود مدعمة معلومات 

 مالي؛  بيان

 تشمل أخرى  إفصاحات: 

 األخرى؛ املالية واإلفصاحات وااللتزامات الطارئة البنود -

 .مالية غير إفصاحات -

 جدول  الخزينة، تدفقات ،وجدول  النتائج وحسابات للميزانية أفضل لفهم ضرورية إعالم مكمالت .1

 2 :الخاصة تغيرات األموال

 املستعملة الحسابات ق طر  تبيان مع القيمة خسائر و االهتالكات بيان. 

 املبالغ االستحقاق املحاسبية، املعالجة األصول، طبيعة االيجاري، بالقرض املتعلقة االلتزامات. 

 املحاسبية ومعالجتها ومبلغها املحددة غير الخاصة الديون  بيعةط حول  توضيحات. 

 املؤونات 

 التقييم إعادة عن الناتج الفارق  وتقييم املالية السنة خالل التغير. 

                                                           
 11ص  ذكره، سبق مرجع ،  19العدد 18/01/1006في  املؤرخ القرار الرسمية، الجريدة 1 

 .43-16نفسه , ص  2 
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 تقييمها املعاد للتثبيتات بالنسبة التاريخية التكلفة حيث من املعلومات ذكر. 

 :مسيريها أو املؤسسة هذه مع تمت التي واملعامالت املشاركة املؤسسات تخص التي املعلومات .2

 عليها تمارس والتي % 31 من أكثر بنسبة رأسمالها في حصة املؤسسة تمتلك التي الشركة حول  معلومات 

  .عليها بارز  املؤسسة تأثير

 التابعة املؤسسة تجميع عدم عند التبرير. 

 فيجب املجمعة املالية القوائم إعداد في متماثلة محاسبية سياسات استعمال إمكانية عدم حالة في 

  . املوحدة املالية القوائم عناصر توضيح مع الحقيقة، عن هذه اإلفصاح

 االقتناء فارق  إهتالك وطريقة األول  اإلدماج فوارق  حول  معلومات . 
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 خالصة

 الدولية، املحاسبية املالية حسب املعايير القوائم جوانب بجميع اإلحاطة إلى الفصل هذا خالل من تطرقنا لقد

 بها قامت املعامالت التي عن الناتجة واألحداث للعمليات مالية ترجمة عن عبارة هي املالية القوائم أن لنا وتبين

الكشوفات و  جدول تدفقات الخزينة و جدول تغيرات راس املال،حساب النتائج،امليزانية  واملتمثلة في املؤسسة

 يعطي املحاسبية الدولية رياملعاي تطبيق املالي، وإن لإلبالغ الوحيدة الوسيلة باعتبارها وذلك املالية الدورة خالل،

  .املالي التحليل في هالاستعما وبالتالي أكثر مصداقية املحاسبية املعلومات

اذ تعتبر املعلومات التي توفرها القوائم املالية الركيزة األساسية التي تعتمد عليها مختلف األطراف املتعاملة مع 

هذا ما يتطلب  ،لخدمة الغرض التي نشئت من اجله والقوائم بجودةاملؤسسة اذ البد ان تتميز هذه املعلومات 

 .للمستخدمين مفيدة املالية القوائم في الواردة املعلومات تجعلتوفر مجموعة من الخصائص التي 
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مستغانم -متيجي  –الفصل الثالث : دراسة حالة مؤسسة مطاحن الكبرى للظهرة   

 تمهيد

السابقين حول نظام املعلومات املحاسبي و القوائم املالية،  الفصلين ضم والذي النظري  الجانب إلى التطرق  بعد

، قمنا بدراسة ميدانية في مؤسسة النظري على الجانب العملي  الجانب إلسقاط منا ومحاولة الفصل هذا سنقوم في

متيجي التي تعتبر من اكبر املؤسسات االنتاجية و الصناعية في مستغانم و بالضبط قمت بالتربص في احد فروع 

، حيث قامت بإعطائي القوائم املالية التي تخصها من اجل التابعة ملتيجي و هي املطاحن الكبرى ملنطقة الظهرة 

 ه القوائم .ذمات الواجب االفصاح عنها في هتحليل و اعطاء اهم املعلو 

 و سنتناول في هدا الفصل ثالث مباحث :

ي سنتطرق الى تقديم العام للمؤسسة املطاحن الكبرى للظهرة و في املبحث الثاني سنقوم بعرض ذاملبحث االول ال

 املعلومات املحاسبي .القوائم املالية اما البحث الثالث سيكون حول تحليل القوائم املالية وفق نظام 
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 ملبحث االول : تقديم مؤسسة متيجي ا

ائية بمستغانم من اكبر املؤسسات في مجال تخصصها على املستوى الوطني و ذيعتبر مجمع متيجي للصناعة الغ

تقاتها على بمختلف انواعها و مش الغذائيةاالفريقي , يتميز نشاطها بطابع انتاجي تجاري تخصصت في صناعة املواد 

راسها الدقيق و السميد و النخالة و سيريقال , حيث تتمتع هده املواد بالنوعية و الجودة على مستوى املقاييس 

 .ISOالعاملية 

  نشأتهااملطلب االول : تعريف مؤسسة متيجي و 

التي تمثل اليوم قطبا من االقطاب الهامة للصناعة    LES GRAND MOULIN DE DAHRAاملطاحن الكبرى للظهرة 

فروع التي تم ادماجها مع املطاحن الكبرى و  3وتضم  « METIDJI HOLDING»الجزائرية التابعة ملتيجي  الغذائية

 .MENUT’Sو و سيريقال FARINEو الفرينة  COUSCOUSتتمثل في فرع الطعام

 النشأةالفرع االول : تاريخ 

 تأسستسنوات , املناطق الكبرى ملنطقة الظهرة  01انشات مند ظهور اقتصاد السوق في الجزائر , و هناك اكثر من 

 . 2112في اشتغالها في فيفري  بدأتمتيجي " و  من طرف رئيس املدير العام "

  تفضل رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة بفتح املؤسسة ؛ 2112مارس  03في 

  ات الخبرة الواسعة و معرفة ذى للظهرة تشغل عدد هام من اليد العاملة املتخصصة املطاحن الكبر

 في امليدان ؛مقتدرة 

  ديناميكية؛الفريق املسير املتعدد املهام يتميز باقتداره و 

  الى ان وصل  2112عامال في  081الى  2112عامال في  58ان عدد العمال قد شهد ارتفاعا حيث ارتفع من

 ا ما يساهم في انخفاض معدل البطالة بمدينتنا ؛ذفي الوقت الحالي ، هعامال  204الى

  هدا املجمع الضخم يتمتع بقدرة عالية مع تكلفة انتاج تنافسية من اهم و اكبر مجمعات الصناعة

 الغذائية للبالد .

 الفرع الثاني : تعريف املؤسسة

الجزائرية  الغذائيةالتي تمثل من اهم االقطاب الهامة للصناعة  SPAات اسهم ذاحن الكبرى للظهرة هي شركة املط

و هي اكبر املؤسسات على املستوى الوطني و االفريقي التابعة " ملتيجي حسين منصور " ، يتمركز موقع الشركة في 

هي في املنطقة الصناعية و  00مستغانم بالتحديد في صالمند بالقرب من السكة الحديدية مقابل الطريق رقم 

 و من بين هده املطاحن الكبرى للظهرة نجد :   2م 8811تشغل مساحة تقدر ب 

 مطاحن مستغانم 

 .مطاحن سيق 
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 . الوكالة املغاربية 

 مطاحن مغنية. 

 املطلب الثاني : اهداف املؤسسة و سياستها

 من خالل هدا املطلب سنعرض اهداف املؤسسة و سياستها املختلفة .

 الفرع االول : اهداف املؤسسة 

 تتمثل اهداف مطاحن الكبرى للظهرة فيما يلي :

 . ضمان موقع الرياد في مجال تخصصها و مواجهة املنافسة التي تتعرض اليها 

 . تلبية حاجات السوق الوطنية و العمل على تدعيم تنمية االقتصاد الوطني 

 . الدخول الى االسواق العاملية 

  ملختلف املوارد و خاصة املورد البشري .االستغالل االمثل 

 .االهتمام بالعنصر البشري و الحفاظ عليه و تحسين ظروف عمله 

 .الحفاظ على مستوى منخفض من استيراد املواد االولية 

 . تخفيض التكاليف من اجل التوصل الى تحقيق امليزة التنافسية 

 م.ارضاء العمالء و الحفاظ عليهم و كسب ثقتهم و ضمان وفائه 

  الحفاظ على شهادة االيزو و زيادة التحكم في املقاييس الجودة ، و السعي للحصول على شهادة نظام ادارة

 ". ISO 144001 : 2004البيئة االيزو " 

ه االهداف جعلت املؤسسة تكتس ي اهمية بالغة بالنسبة للمؤسسات الوطنية االخرى السيما بعد حصولها ذان ه

ا ا تؤهلها لتعزيز قدرتها و مكانتهذالعاملية ، و ك لألسواق" التي تعتبر شرط الدخول 0110:2111على شهادة االيزو "

 التنافسية في السوق الوطنية .

 . الفرع الثاني : سياسات املؤسسة

تعتمد املؤسسة املطاحن الكبرى للظهرة عدة سياسات و هي سياسات املزيج التسويقي و يمكن توضيحها في 

 الجدول التالي :
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 ( : سياسة املزيج التسويقي . III – 10الجدول رقم ) 

 االنشطة التي قامت بها املؤسسة التنويع في املنتجات : عناصر املزيج املزيج التسويقي

  البسكويت ؛دقيق 

 الدقيق الرفيع؛ 

 السميد الرفيع الخشين ؛ 

 -السميد الرفيع الدقيق ؛ 

 السميد العادي الصنف االول ؛ 

 السميد العادي ؛ 

 . النخالة رواسب املطاحن 

 هدف املؤسسة :

 ؛تحقيق نسبة عالية من املبيعات 

  البيع لتجار الجملة و املوزعين املعتمدين و

 الزبائن بسعر مختلف ؛

  املنتجاتعند شراء كمية كبيرة من يتم حسم . 

 االعالن التلفزي ؛ 

 الالفتات االشهارية؛ 

 شبكات االنترنت ؛ 

 امللصقات ؛ 

 شبكة توزيع في مناطق مختلفة من الوطن عن طريق :

 موزعين معتمدين ؛ 

 تجار الجملة ؛ 

 الزبائن ؛ 

 املراكز التجارية ؛ 

 .تجار التجزئة 

 املنتج

 السعر 

 الترويج  

 التوزيع 

 . على وثائق املؤسسةاملصدر : من اعداد الطالبة باالعتماد 

من خالل الجدول يتبين لنا ان املؤسسة لديها مزيج تسويقي متكامل يحتوي على كل عناصر الضرورية التحليل : 

 لتحقيق اهداف املؤسسة عن طريق التنويع في منتجاتها.

 : تعتمد املؤسسة في حساب السعر الى عدة خطوات

 . محاولة استرجاع كافة التكاليف بنوعيها الثابت و املتغير 
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  جني بعض االرباح لتحريك الدورة االقتصادية للمؤسسة .محاولة 

 . اسعار متقاربة مع اسعار املنافسين 

كما تعتمد على سياسة اتصالية متكاملة عن طريق استعمال كافة و سائل االعالم املتاحة الى جانب امللصقات و 

 فتاتالال 

 املطلب الثالث : الهيكل التنظيمي ملجمع متيجي .

 ي تتمثل في مختلف اطراف االدارة.ان الهيكل التنظيمي للمؤسسة هو وصف ملجموعة من هياكل املؤسسة الت
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 ( : الهيكل التنظيمي ملجمع متيجي. III-10شكل رقم ) ال

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 التجارية للمؤسسةاملصدر:  املصلحة 

 املديرية العامة

مصلحة 

 العبور 

تنمية  مديرية

االنتاج و 

 مراقبة النوعية

 

مديرية تنمية 

االنتاج و مراقبة 

 النوعية

م.االعالم االلي 

 و البرمجة
 االمانة العامة

مصلحة 

 المنازعات 

مكلف بالدراسات 

 القانونية

 تسيير النوعية 

 مساعد التسيير

مهندس 

البرمجة و 

 االعالم االلي 

المخبرتحليل  مسؤول المخبر  

 المخبرة

المديرية 

 المالية 

مديرية 

الموارد 

 البشرية 

مديرية 

 االستغالل 

المديرية 

التجارية و 

 التسويق

مديرية 

شراء المواد 

 االولية 

مديرية 

 النظافة

مديرية 

 التجهيز

 

مديرية 

الموارد 

 البشرية
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 شرح الهيكل التنظيمي: 

 . مصلحة كل قسم في املؤسسة 

 املديرية العامة: .0

 تحديد الغايات؛ 

 اخد املباريات االستراتيجية العامة؛ 

 وضع الوسائل املادية قيد التوظيف؛ 

 االستماع الى راي الزبائن ؛ 

 تشجيع تنمية شركة تجارية؛ 

 تامين املنافسة التجارية في السوق ؛ 

 هيكل تسيير النوعية؛ وضع 

 تطوير باستمرار مؤهالت العمال ؛ 

 تسوية الوضعية املادية للموارد البشرية؛ 

 امانة سر االدارة و صونها؛ 

 تصنيف امللفات و البريد؛ 

 .التنسيق او املراقبة لنشاطات االدارة 

 رئيس املخبر .2

 النهاية .ى تاملخبري : يتمثل دوره في مراقبة املادة االولية و االنتاج ح 

 . املعتمد : دوره يتمثل في مراقبة املادة االولية 

  االتفاقيات.يتمثل دوره في توسيع و تقديم و تتبع  العالقات:املصلحة القانونية و 

 متابعة و مراقبة الصفقات في امليدان القانوني ؛ 

 تمثيل املؤسسة مع مصالح االمن؛ 

  املؤسسة.دراسة و بحث و تقديم االقتراحات و الحلول في 

 السهر على احترام االقسام ما قبل التمهين؛ 

 . االهتمام بالقواعد و التعليمات لتسيير االزمات و استغالل و قراءة و ترتيب الصحف 

 .الحفاظ على عقود املؤسسة 

 مسؤول تسيير النوعية .3

  توسيعها.دور تسيير النوعية و  العامة:املهمات 

  في التسيير التغيير، و استعمال اقبة االولويات، و الطرق املهمة الخاصة : استشارة و مساعدة و مر

 الوسائل الناجعة ) النوعية، الوسيلة و الطريقة ( و صوال الى نتائج مثالية .

 و دورها شراء مادة اولية و تزويد املطاحن باملادة االولية. استقبال شراء املواد االولية : .4
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 ناحية االمنية و الصيانة.مهمتها دراسة من ال ادارة االمن و النظافة : .5

 و دوره مراقبة عمل عمال الصيانة . رئيس خدمة االمن و الصيانة : .6

 اجنحة املؤسسة و عالقتها مع التسويق.و دورها تسيير مجمل  الجناح التخطيطي : .7

 دوره تكليف نقل املواد املصنعة و االولية ملختلف القطاعات املجمعة.رئيس مصلحة النقل :  .8

 امليكانيكية ، قطاع الغيار.و دورها شراء اآلالت الكهربائية ،  ادارة التزويد و الشراء :  .9

و دوره شراء مادة اولية الالزمة للمؤسسة للمواصفات رئيس مصلحة التزويد و تسيير املخازن و املشتري :  .01

 مثالية ثمن و مدة.

دوره تتبع الوضعية في املجال املنهي و رئيس مصلحة تسيير العمال و ادارة تسيير املوارد البشرية :  .00

 االجتماعي.

 . وضعية اليات تشريعية و قانونية املطبقة للعمال 

 .تتبع و مسك يومي لحركة العمال 

 . ضبط ملفات العامل و املوظفين 

 . تطبيق القرارات في مجال استخدام تكوين و تقدير املسابقات 

  التكوين لتقدير مؤهالت العمال.تقديم معلومات احصائية متعلقة باستخدام 

 ادارة التسويق ) االستغالل ( : .02

  و مهمة رئيس خدمتها الستقبال املادة االولية ) القمح اللين و الصلب (.مصلحة تسيير املخازن 

 . تخزينها في ظروف جيدة ثم تحويلها الى وحدات االنتاج 

 .تعداد العمال 

  القياس.رئيس مصلحة وكيلين على ميزان 

  في املخزن.عمال 

 الطوارئ.و دور رئيسها هو تنظيم العمل في مجال  الطوارئ:مصلحة  .03

 .حفاظ على سير الحسن ملجموعة اجهزة االنتاج 

 . السهر على تكوين العمال، التعداد العمالي 

 و دور رئيس مصلحتها يتمثل في ضمان حسن االجهزة الكهربائية.مصلحة الكهرباء :  .04

 في تأطير و تقديم بمشاركة مع ادارة االستغالل.يتمثل دوره جناح االنتاج :  .05

 طرق تحويل القمح الصلب الى القمح اللين ؛ 

 املواد االولية "االكياس" و "بطاقات الخيوط"؛ 

 تقديم و برمجة الصيانة الشهرية لآلالت بالشراكة مع مصلحة الطوارئ؛ 

 التسيير اليومي للمهام؛ 

 طحنة؛الربط بين املسؤولين املخبرين و تسيير امل 

 مراقبة تسيير االنتاج؛ 
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 .السهر على النوعية املواد االولية و املنتوج 

 ان االدارة تهتم بالعالقات بين املمونين و الزبائن :ادارة التسويق و التجارة :  .06

 بإيصال املنتوج ؛ 

 تتبع التعليمات ؛ 

 نتوج؛توج قبل توصيل امللل في املنمراقبة توصيل االشارة الى املمول ألي خلل مالحظ نوعية املادة او خ 

 . تقديم بطاقة الطلب من املمونين و استالم املبيعات 

 السهر على :

 تسجيل حركات دخول و خروج و تقديم شرط املخزن؛ 

 تسيير و مراقبة نشاطات املخزن ) الخزني و البائع (؛ 

 تقديم قرارات الخاصة باملخزن دوريا ؛ 

  السهر على احترام قواعد النظافة و التخزين. 

 تتكون من دائرة املالية و امليزانية و دائرة املحاسبة ، و تنقسم الى :ادارة املالية و املحاسبة :  .07

  مصلحة امليزانية : هي املصلحة املسؤولة عن اعداد امليزانية التقديرية و مراقبة التكاليف و هي تتكون

 من رئيس مصلحة و رئيس فرع امليزانية.

 عن كل العمليات املالية و مراقبة حركة االموال ) النفقات ، االيرادات..(  مصلحة املالية : هي املسؤولة

. 

 : ملحاسبي ا باإلثباتتهتم دائرة املحاسبة بمتابعة املصاريف و املدخالت و املخرجات دائرة املحاسبة

كل ل االشراف على العمليات الجرد الى غاية انهاء امليزانية الختاميةا ذلتسجيل العمليات اليومية و ك

 دورة و هي تشرف على مصلحتين : 

  التكاليف (: تقوم بمراقبة املخزون .مصلحة املحاسبة التحليلية ( 

 عمليات ا الذمصلحة املحاسبة العامة : هي املسؤولة عن تمثيل العمليات املختلفة البيع و الشراء و ك

 املحاسبية املختلفة.
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 املالية و املحاسبة .( : هيكل مديرية  III- 12الشكل رقم ) 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 املصلحة التجارية للمؤسسر : املصد

 م مستغان –متيجي  –املبحث الثاني: نظام املعلومات املستخدم في مؤسسة املطاحن الكبرى للظهرة 

 بوظائفهم للقيام فيها العاملين تساعد للمعلومات نظم على  مؤسسة املطاحن الكبرى للظهرة نشاط يتركز

 .املعلومات املحاسبي املستخدم داخل املؤسسة  نظام لعرض خصص وهذا املبحث ومهامهم،

  داخل املؤسسة   SAP نظام دراسة في تخصصناو قد  

 مديرية املالية و املحاسبة 

 دائرة امليزانية

 مصلحة املالية

 مصلحة امليزانية 

 مصلحة محاسبة التكاليف

 مصلحة املحاسبة 

 دائرة امليزانية و املحاسبة
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  SAPاملطلب االول : نظام 

، وهو نظام كامل يقوم بتزويد  "System, Application & Products" هو اختصار لكمة " "SAP برنامج السـاب

تستطيع من خاللهـا ان تهيكل وتربـط كل اقسـام املنشأه في نظام واحد املنشـأه او الشـركة بحلول عمليـة جاهزه لكي 

يغنيك عن استخــدام الورق والنظـم التقليدية االخـرى حيث بامكانك ان تقوم باي عمليه مالية او ادارية او تقنية 

 .وانت جالس في جهازك بدون بذل اي جهد اخر مثل التوقيع او املوافقة على مستند مـا

نظام يتم فيه ربط الوظائف املختلفة للشركة )املحاسبة ، التمويل ، اإلنتاج ، اإلمداد ، التسويق ، املوارد  كما هو 

 .  البشرية ، الجودة ، الصيانة ، الخ( باستخدام نظام معلومات مركزيه تستند إلى تكوين عميل

 .حيث وفر هذا النظام العمل بسهولة ،اذ انه يعتبر نظاما قويا و متماسكا 

 و الشكل التالي يوضح ميادين تطبيق البرنامج:

 . SAPنظام تطبيق : ميادين  (III-13)الشكل رقم

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 .من اعداد الطالبة املصدر : 

 

 

 

 المبيعات

vente 

ve 

  

 التموينات

Approvisionneme

nt 

 
 المخزن

Magasin 

 

 النقل

transport 

 الجودة

 

 االنتاج

Production  

 الموارد البشرية

RH المحاسبة 

Comptabilite 

برنامج  

systeme  

SAP 
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 SAPملطلب الثاني : دليل تطبيق نظام ا

  SAPالدخول الى برنامج  .0

 SAP: نافدة الدخول الى   (III-14)الشكل رقم  

 

 SAPدليل تطبيق برنامج  املصدر :

 .البرنامج إلى للدخول  النافذة هذه تفتح

 نفتح متصفح االنترنت  -

 تفتح لنا نافدة اخرى ، PERSONNALISEثم   CONNEXIONننقر على  -
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 SAPدليل برنامج  املصدر :

 

 : SAPتظهر لنا نافدة البرنامج نقوم بإدخال اسم املستخدم ثم الرقم السري للمستخدم  -

 

 SAPدليل برنامج  املصدر :

 

 اسم املستخدم

 الرقم السري 
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  SAPالخروج من برنامج  .2

 

 SAPدليل برنامج املصدر : 

 نتبع الخطوات التالية :

 تظهر لنا نافدة :   Fin de sessionمث   Systèmeننقر على  -

.1 

 SAPدليل برنامج املصدر : 

 نعم

 ال
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 ننقر على "نعم" من اجل خروج من البرنامج او "ال" من اجل البقاء. -

 SAPاملطلب الثالث : مدخالت و مخرجات نظام 

 : مخطط عملية الشراء (III-18)شكل رقمال

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ة من اعداد الطالب  املصدر :

DEMANDEUR الطالب    

MAGASIN المخزن    

LES 

FOURNISSEURS 

QUI CONCERNER 

 الموردين 

FOURNISSEURالمورد 

PROFORMA فاتورة

 الشكلية 
TABLEAU COMPARATIF DES OFFRES ET 

CLASSEMENT DES OFFRES  جدول مقارنة

 العروض و ترتيبيها 

APPROVISIONNEUR التجهيز 
DEMANDE 

D’OFFRE طلب

 العرض 

COMPTABILITE 

 المحاسبة  

BON DE COMMANDE وصل

 الطلب 

LA LIVRAISON التسليم 

BON DE RECEPTION + LA 

FACTURE  + وصل االستالم

 الفاتورة 
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 طرق اعداد وصل الطلب : .0

 املراحل االتية :وفق  SAPفي نظام   BON DE COMMANDEيتم اعداد وصل الطلب 

 ،  créer commande d’achatالنقر على  -

- 

 SAPدليل برنامج  املصدر :

 تظهر لنا نافدة التي يتم فيها تسجيل املعطيات الخاصة بالتزويد املشتريات 
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 SAPدليل برنامج  املصدر :

 حسب الشكل التالي :و بعد ادخال املعلومات الى النظام يتم طباعة وصل الطلب الخاص باملورد 

 : وصل الطلب (III-16)الشكل رقم  

 

 .من اعداد الطالبة املصدر :

نوع املشتريات : ر 

مشتريات 

مستهلكة،خدمات 
 خارجية....الخ

اسم ا

 البضاعة
&&&&&

الكمية &

-املطلوبة 

- 

سعر 

الوحدة 
&éقص

 ص&<
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 :  SAPطرق تسجيل فاتورة شراء في نظام  .2

 

 

 SAPبرنامج دليل املصدر :

 

 : دراسة تطبيقية على القوائم املالية ملؤسسة متيجيالثملبحث الثا

 و سنتطرق من خالل هذا املبحث الى عرض القوائم املالية ملؤسسة متيجي و كذلك سنحاول تقديم شروحات 

ملالية ا مدى توافق الخصائص النوعية للنظام املعلومات املحاسبي مع القوائم، و في االخير  نبين  عليهاتوضيحات 

 املقدمة ، و ذلك من خالل ثالث مطالب االتية :

 املطلب االول : عرض القوائم املالية ملؤسسة متيجي 

 30/02/2105لسنة ؤسسة متيجي ملالفرع االول : عرض امليزانية 

 

 

 

 رقم الفاتورة

رقم وصل 

 الطلب 

 العملة 

 تاريخ الفاتورة

 مبلغ الفاتورة  

مبلغ الرسم على 

 القيمة المضافة 

 البيان 
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  جانب االصول 

  -جانب االصول  -( : ميزانية   III- 10 الجدول رقم ) 

القيمة  االصول 

 االجمالية

االهتالكات و 

املؤونات و 

 خسائر قيمة

القيمة 

املحاسبية 

 الصافية

30/02/2105 

القيمة 

املحاسبية 

 الصافية

30/02/2104 

 اصول غير جارية

 التثبيتات الغير املعنوية 

 التثبيتات العينية 

 التثبيتات قيد االنجاز 

 التثبيتات املالية 

السندات املوضوعة موضع -

 املعادلة

و الحسابات املساهمات االخرى -

 الدائنة ملحقة

 الحسابات االخرى املثبتة-

القروض و االصول املالية غير -

 الجارية

 ضريبة مؤجلة االصول -

 

 

464322600 

779913833 

23767830 

 

  

  

  

509081 

445005 

 

 

737413 

 

 

463585218 

779913833 

23767830 

 

  

  

  

509081 

445005 

 

463589019 

681425477 

036353068 

 

 

 

 

527511 

582606 

 0280477869 0268220066 737413 0268958569 مجموع االصول الغير الجارية

 اصول جارية 

 مخزونات جارية 

 الحسابات الدائنة 

 الزبائن-

 مدينون اخرون-

 الضرائب و ما شبهها-

 االصول الجارية االخرى -

 التوظيفات و ما شبهها 

 الجارية                                                      -

 الخزينة                -

 

010140245 

 

079591888 

297410109 

00450075 

  

 

  

02435930 

 

 

 

760234 

 

010140245 

 

078829654 

297410109 

00450075 

  

 

  

024359930 

 

97829165 

 

027600983 

318431195 

04621829 

  

 

  

01381318 
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مستغانم -متيجي  –الفصل الثالث : دراسة حالة مؤسسة مطاحن الكبرى للظهرة   

 

 558872281 610059124 760234 610921258 مجموع االصول الجارية

 0841351051 0869381091 0498637 0871878827 مجموع االصول 

 من اعداد الطالبة باالعتماد على الوثائق املقدمة من طرف املؤسسةاملصدر : 

  جانب الخصوم 

 - جانب الخصوم -ميزانية ( :  III -  12الجدول رقم ) 

   30/02/2104املبالغ الصافية  30/02/2105املبالغ الصافية  الخصوم

 رؤوس االموال الخاصة

 راسمال الصادر 

 راسمال غير مستعان به 

 عالوات و احتياطات 

 فوارق اعادة التقييم 

 النتيجة الصافية 

  رؤوس اموال خاصة اخرى 

 الترحيل من جديد 

 

875672111 

  

007455158 

  

61853808 

  

 

      

 

875672111 

 

010077376 

 

06277682 

  

 

  

 

  993027158 0153981876 مجموع رؤوس اموال خاصة 

 خصوم غير جارية 

  القروض و الديون املالية 

  الضرائب املؤجلة و

 املرصود لها

  ديون غير جارية اخرى 

  املؤونات و املنتجات

 املدرجة سلفا

 

000520747 

8121629 

 

  

  

 

028159831 

  

 

  

  

 

  028159831 009542376 مجموع الخصوم الغير الجارية 

 خصوم جارية

  املوردون و الحسابات

 امللحقة 

  الضرائب 

  الديون االخرى 

 

82884185 

 

0864291 

238439785 

 

86563082 

 

34986563 

249381910 
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  348232605 372668778 خزينة الخصوم 

  709063260 695856939 مجموع الخصوم الجارية 

  0841351051 0869381091 مجموع الخصوم 

 من اعداد الطالبة باالعتماد على الوثائق املقدمة من طرف املؤسسة املصدر: 

  30/02/2105الفرع الثاني: عرض حسابات النتائج ملؤسسة متيجي لسنة 

 حسب الطبيعة(: جدول حسابات النتائج  III- 13الجدول رقم ) 

 30/02/2104 30/02/2105 البيان

 012333002 004051042 رقم االعمال

 (23124184)  30501324 تغير مخزون املنتجات النهائية و الجارية

     االنتاج املثبت

     اعانات االستغالل 

 543300184 084141520 انتاج الدورة  -0

 333300801 400412323 مشتريات مستهلكة

 42320841 58184003 الخدمات الخارجية االخرى 

 435120031 403480280 استهالكات الدورة -2

 035230505 031300333 (2  - 0القيمة املضافة لالستغالل ) -3

 22220300 23353135 مصاريف املستخدمين

 01358343 01313550 الضرائب و الرسوم و التسديدات املماثلة

 53222828 013122202 الفائض االجمالي لالستغالل  -4

 30000001 82114388 منتجات اخرى لالستغالل 

 08843515 00324531 اعباء اخرى لالستغالل 

 52051042 33555383 وينات و خسائر قيمة مخصصات االهتالكات و املؤونات و التم

 1 1 استرجاع االستغالل عن خسائر القيمة 

 22403383 43408583 نتيجة االستغالل  -5

 31412122 31350511 املنتجات املالية

 30220481 35043413 االعباء املالية 

 (5828423) (4453013) النتيجة املالية  -6

 03241031 30100024 ( 6+  5النتيجة العادية قبل الضريبة )  -7

     الضريبة املستحقة على النتيجة العادية 

 3482 5085031 الضريبة املؤجلة على النتيجة العادية 
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 023032000 0130235243 مجموع ايرادات االنشطة العادية 

 031383818 045302284 مجموع اعباء االنشطة العادية

 03244352 31583521 النتيجة الصافية لألنشطة العادية  -8

     العناصر الغير العادية ) ايرادات (

     العناصر الغير العادية ) اعباء (

     النتيجة الغير العادية -9

 03244352 31583521 النتيجة الصافية للسنة املالية  -01

 من اعداد الطالبة باالعتماد على الوثائق املقدمة من طرف املؤسسة  املصدر :

  ملؤسسة متيجي الفرع الثالث : عرض جدول تدفقات الخزينة 

 ( : جدول تدفقات الخزينة III - 14 الجدول رقم ) 

 2102 2108 البيان

 تدفقات اموال الخزينة متأتية من انشطة استغاللية 

  التحصيالت املقبوضة من عند الزبائن 

  املبالغ املدفوعة للموردين و املستخدمين 

 الفوائد و املصاريف املالية االخرى املدفوعة 

  الضرائب عن النتائج املدفوعة 

 

030235133.41 

(432231410.33) 

(02232202.23) 

 

 

540084104.00 

(423211355.31) 

(3820034.00) 

 035213221.31 001328132.08 تدفقات اموال الخزينة قبل العناصر الغير العادية 

 (320003.54) (233308.53) تدفقات اموال الخزينة املرتبطة بالعناصر الغير العادية 

صافي تدفقات اموال الخزينة املتأتية من االنشطة العملياتية ) أ 

) 

050000333.25 034532223.43 

 الخزينة متأتية من أنشطة االستثمار تدفقات اموال

 املحسوبات عن اقتناء تثبيتات عينية او معنوية 

  التحصيالت عن عمليات التنازل عن تثبيتات عينية او

 معنوية .

  املحسوبات عن اقتناء تثبيتات مالية 

  التحصيالت عن عمليات التنازل عن تثبيتات مالية 

 الية .الفوائد التي تم تحصيلها عن التوظيفات امل 

 الحصص و االقساط املقبوضة من نتائج مستلمة 

 

(23150432.33) 

 

 

(21111) 

 

(338505.23) 

 

(21522353.00) 

 

 

(020031.32) 

 

11 

 (21083823.53) (22443003.34) صافي تدفقات اموال الخزينة متأتية من انشطة االستثمار ) ب ( 
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 تدفقات اموال الخزينة متأتية من انشطة التمويل

 التحصيالت في اعقاب اصدار  اسهم 

 .الحصص و غيرها من التوزيعات التي تم القيام بها 

  التحصيالت املتأتية من القروض 

  تسديدات القروض او الديون االخرى املماثلة 

 

 

 

54120420.50 

(283880430.82) 

 

 

 

32305040.05 

(285433102.80) 

 (222022532.30) (030804050.40) مويل ) ج (صافي تدفقات اموال الخزينة املتأتية من أنشطة ت

   تأثيرات تغيرات سعر الصرف على السيوالت و شبه السيوالت 

 (014233030.40) (22351830.51) ) أ+ب+ج (تغير اموال الخزينة في الفترة 

 اموال الخزينة و معادلتها عند افتتاح سنة مالية

 املاليةاموال الخزينة و معادلتها عند اقفال السنة 

 تغير اموال الخزينة خالل الفترة 

(334582313.00) 

(331232523.40) 

(2235183.51) 

(231305348.25) 

(334582313.00) 

(014233030.40) 

 (023800303.43) (53342384.33) املقاربة مع النتيجة املحاسبية 

من اعداد الطالبة باالعتماد على الوثائق املقدمة من طرف املؤسسة املصدر :  

.  

 املطلب الثاني : تحليل القوائم املالية ملؤسسة متيجي

 الفرع االول : االفصاح في امليزانية العامة للمؤسسة متيجي 

 :والفروقات املئوية النسب حساب بعد )األصول ( امليزانية .0

 والفروقات املئوية النسب حساب بعد )األصول ( امليزانية (:III- 15الجدول رقم ) 

القيمة  االصول 

املحاسبية 

 الصافية

30/02/2105 

القيمة 

املحاسبية 

 الصافية

30/02/2104 

 

 الفرق 

 

 النسبة املئوية 

 اصول غير جارية

 التثبيتات الغير املعنوية 

 التثبيتات العينية 

 التثبيتات قيد االنجاز 

 التثبيتات املالية 

 السندات املوضوعة موضع املعادلة-

 

463585218 

779913833 

23767830 

 

  

  

 

463589019 

681425477 

036353068 

 

 

 

 

(3910) 

99478356 

(002585337) 

 

 

 

 

1% 

05% 

- 83  % 
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املساهمات االخرى و الحسابات -

 الدائنة ملحقة

 الحسابات االخرى املثبتة-

القروض و االصول املالية غير -

 الجارية

 ضريبة مؤجلة االصول -

 

 

  

509081 

445005 

 

527511 

582606 

 

(5321) 

(034810) 

 

2% 

-22% 

 %0- (03256713) 0280477869 0268220066 مجموع االصول الغير الجارية

 اصول جارية 

 مخزونات جارية 

 الحسابات الدائنة 

 الزبائن-

 مدينون اخرون-

 الضرائب و ما شبهها-

 االصول الجارية االخرى -

 التوظيفات و ما شبهها 

 الجارية                                                      -

 الخزينة                -

 

010140245 

 

078829654 

297410109 

00450075 

  

 

  

024359930 

 

 

97829165 

 

027600983 

318431195 

04621829 

  

 

  

01381318 

 

3202081 

 

50207671 

00129177 

(3069654) 

 

 

 

2155623 

 

 

3% 

 

-41% 

4% 

-22% 

 

 

 

21% 

 %8 42286743 558872281 610059124 مجموع االصول الجارية

 %2 29131140 0841351051 0869381091 مجموع االصول 

 من اعداد الطالبة باالعتماد على الوثائق املقدمة من طرف املؤسسة .املصدر: 

االتي قدمنا تبريرات على املبالغ املوجودة في حسابتها ك (االصول جانب )ميزانية ملؤسسة متيجي لمن خالل مالحظتنا ل

: 

التي بلغت فيها  2102مقارنة مع سنة دينار  0235220033قيمة  2108بلغت مجموع االصول الغير الجارية لسنة 

، و يمكن تبرير هذا  03283413التي قدرت  بمبلغ   %0، اي انخفاض بنسبة جزائري دينار  0250244530

لتثبيتات قيد االنجاز هناك انخفاض ،في ما يخص ا 028520خفاض الى نقص في قيمة التثبيتات املالية بقيمة االن

 .2102مقارنة مع السنة السابقة  2108اي ان املؤسسة خفضت من إنجازاتها سنة   002858334بقيمة 
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بلغت ما قيمته  2102ة دينار جزائري مقارنة بسن 310080122،قد بلغت  2108اما االصول الجارية لسنة 

دينار  80204341، و ترجع هذه الزيادة الى ارتفاع في تحصيالت الزبائن بقيمة  % 5، اي زيادة بنسبة  885542251

 دينار جزائري  2188323ادة بقيمة جزائري ، كما شهد حساب الخزينة زي

 :والفروقات املئوية النسب حساب بعد )الخصوم( امليزانية .2

 والفروقات املئوية النسب حساب بعد )الخصوم( امليزانية (:III- 16الجدول رقم ) 

املبالغ الصافية  الخصوم

30/02/2105 

املبالغ الصافية 

30/02/2104 

 النسبة املئوية الفرق 

 رؤوس االموال الخاصة

 راسمال الصادر 

 راسمال غير مستعان به 

 عالوات و احتياطات 

 فوارق اعادة التقييم 

 النتيجة الصافية 

  رؤوس اموال خاصة اخرى 

 الترحيل من جديد 

 

875672111 

  

007455158 

  

61853808 

  

 

      

 

875672111 

 

010077376 

 

06277682 

  

 

  

 

 1 

 

03244352 

 

22843035 

 

1% 

 

03% 

 

242% 

 %3 31583521 993027158 0153981876 مجموع رؤوس اموال خاصة 

 خصوم غير جارية 

  القروض و الديون املالية 

 املؤجلة و املرصود  الضرائب

 .لها

  ديون غير جارية اخرى 

  املؤونات و املنتجات املدرجة

 .سلفا

 

000520747 

8121629 

 

  

  

 

028159831 

  

 

  

  

 

(03835152) 

5121320 

 

-03% 

 

 %4- (5804282) 028159831 009542376 مجموع الخصوم الغير الجارية 

 خصوم جارية

  املوردون و الحسابات

 امللحقة 

  الضرائب 

  الديون االخرى 

 

82884185 

 

0864291 

238439785 

 

86563082 

 

34986563 

249381910 

 

(3340104) 

 

(33022243) 

(01020003) 

 

-2% 

 

-08% 

-2% 
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  4 22233033 348232605 372668778 خزينة الخصوم% 

 %3- (23313322) 709063260 695856939 مجموع الخصوم الجارية 

 %2 20131120 0841351051 0869381091 مجموع الخصوم 

 من اعداد الطالبة باالعتماد على الوثائق املقدمة من طرف املؤسسة .املصدر: 

من خالل مالحظتنا للميزانية ملؤسسة متيجي )جانب الخصوم( قدمنا تبريرات على املبالغ املوجودة في حسابتها كاالتي 

 : 

دينار  0183051543تقدر ب  2108نجد في ميزانية الخصوم للمؤسسة متيجي مجموع اموال الخاصة لسنة 

دينار  ، هذا ما يعني ان هناك ارتفاع في االموال الخاصة  003024185بلغت ب   2102جزائري مقارنة مع سنة 

و  ،دينار  22843035لصافية بقيمة ،وهذا راجع الى الزيادة في النتيجة ا % 3دينار اي بنسبة  31583521بقيمة 

 .%03بنسبة  03244352ارتفاع العالوات و االحتياطات بقيمة 

القروض و  قيمة في نقص إلى راجع وهذا جزائري  دينار 5804282 بقيمة انخفاض الجارية غير الخصوم في نجد

بلغت  2108قيمة الضرائب املؤجلة لسنة  أن كذلك ونجد،. دينار 03835152أي بمبلغ  %03نسبة الديون املالية ب

 فقيمتها ملغاة . 2102، اما لسنة  5121320

،ـهذا ما يدل  2102سنة  709063260دينار و   695856939ب  2108تعادل قيمتها لسنة  اما الخصوم الجارية

 قيمة في املشهود باالنخفاض يبرر ما وهذا، دينار جزائري  23313322 اي بقيمة  %3بنسبة  على وجود انخفاض

، و الديون  دينار  33022243، و نقص في الضرائب بقيمة دينار  33022243 غمبلب املوردون و الحسابات امللحقة 

مقارنة مع السنة  %4اما خزينة الخصوم فقد ارتفعت بنسبة  دينار . 01020003اي بمبلغ  %2االخرى بنسبة  

 . 22233033املاضية اي بقيمة 

I. لية املا النسب أهم وحساب بامليزانية املتعلقة املالية التوازنات دراسة. 

 :املؤسسة لهذه املالية النسب ولبعض املالية التوازنات بعض بحساب نقوم وهنا

 : راس املال العامل 

 االصول الغير الجارية -راس املال العامل = )اموال الخاصة +خصوم غير جارية (

 2105 2104 البيان

 0073523254 0020086888 االموال الخاصة +خصوم غير جارية 

 0267483764 0280477869 االموال الغير الجارية 

 93961501- 061291980- راس املال العامل 
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سالبا ، اي ان االصول الجارية لهذه املؤسسة مولت بجزء  2108و  2102نالحظ ان راس املال العامل خالل سنتي 

الدائمة و جزء اخر من القروض قصيرة االجل ، و ال تتيح هذه الوضعية اي هامش امان ملقابلة من االموال 

 مصاعب املستقبلية و هو ما يدل على عدم توازن الهيكل املالي للمؤسسة ، و بالتالي خطورة الوضع املالي لها.

 : راس املال العامل الخاص 

 صول الغير الجارية اال  –راس املال العامل الخاص = االموال الخاصة 

 2105 2104 البيان

 0183051545 003024185 االموال الخاصة

 0234253432 0250244530 االصول الغير الجارية 

 203812553- 255381500- راس املال العامل الخاص 

 

انها  ، حيثنالحظ ان راس املال الخاص سالب خالل السنتين و هذا ما يؤكد عدم االستقاللية املالية للمؤسسة 

 غير قادرة على تمويل استثماراتها بأموالها الخاصة و دون اللجوء الى التدين و االقتراض .

 : احتياجات راس املال العامل 

)خصوم جارية موارد الدورة  – خزينة االصول(-)االصول الجارية احتياجات راس املال العامل = احتياجات الدورة

 خزينة الخصوم(.–

 2105 2104 البيان

 855423103 825200042 احتياجات الدورة 

 323055030 341031323 موارد الدورة 

 238832032 044830323 احتياجات راس املال العامل 

 

، هذا يعني ان مؤسسة متيجي تمت 2108و  2102نالحظ ان احتياجات راس املال العامل موجبة خالل سنتي 

تغطية جميع مخزوناتها و مدينوها )احتياجات الدورة( بالديون قصيرة االجل )موارد الدورة ( ، و بالتالي يظهر ان 

ية جميع االحتياجات و هذا يعاب على قصيرة االجل قامت بتغطاملؤسسة ليست بحاجة الى تمويل الن ديون 

 املسيرين ان هناك موارد مالية متاحة فائضة لم تستخدم في دورة االستغالل لتوسيع نشاط املؤسسة .

 : الخزينة 

  احتياجات راس املال العامل  –الخزينة = راس املال العامل 

 2105 2104 البيان
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 03031801- 031201050- راس املال العامل 

 238832032 044830323 احتياجات راس املال العامل

 361232847- 337852317- الخزينة 

 

اي ان راس املال العامل اصغر من احتياجات راس املال  2108و  2102نالحظ ان الخزينة سالبة خالل السنتين 

 العامل ،  اي تقتصر املؤسسة الى اموال تمول بها عمليتها االستقاللية .

  املالية :حساب نسب 

 التمويل الدائم = االموال الدائمة )خصوم غير الجارية + اموال الخاصة ( / اصول جارية 

 االستقاللية املالية = االموال الخاصة / مجموع الخصوم 

 التمويل الذاتي = االموال الخاصة / اصول الثابتة 

 2105 2104 البيان

 0.95 2 التمويل الدائم

 1.56 1.53 االستقاللية املالية 

 0.75 0.78 التمويل الذاتي 

 

نالحظ ان نسبة التمويل الدائم موجبة خالل سنتين و هذا مؤشر ايجابي للمؤسسة حيث تعبر هذه النسبة عن 

 مدى تغطية االموال الدائمة االصول الثابتة للمؤسسة .

الل سنتي يها ، حيث ان هذه النسبة خينستقاللية املؤسسة عن دائاما نسبة استقاللية املالية فهي تقيس لنا درجة ا

 هذا يعني ان املؤسسة تعاني من تسديد ديونها .اقل من الواحد  2108و  2102

اكبر من الواحد ، هذا يمثل مؤشرا ايجابيا على استقاللية  2108و  2102ان نسبة التمويل الذاتي خالل السنتين 

 املالية للمؤسسة في تمويل استثماراتها .

  مردودية املالية :حساب 

 املالية = النتيجة الصافية / االموال الخاصة .مردودية 

 2105 2104 البيان

 1.18 1.10 مردودية املالية 
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نالحظ ان نسبة املردودية املالية موجبة في كلتا السنتين ، و هذا يعبر عن قدرة مسيري املؤسسة على االستخدام 

 .الية و كفاءة للحصول على العائد االمثل ملواردها املتاحة بفع

 االفصاح في جدول حسابات النتائج ملؤسسة متيجي لفرع الثاني : ا 

 (: جدول حساب النتائج بعد حساب النسب املئوية و الفروقات .III-17الجدول رقم ) 

النسبة  الفرق  30/02/2104 30/02/2105 البيان 

 املئوية 

 %2 060 814 14 012333002 004051042 رقم االعمال

 %283 704 937 65 (23124184)  30501324 تغير مخزون املنتجات النهائية و الجارية

       االنتاج املثبت

       اعانات االستغالل 

 %0 764 751 80 543300184 084141520 انتاج الدورة  -00

 %4 753 302 48 333300801 400412323 مشتريات مستهلكة

 %02 546 407 10 42320841 58184003 الخدمات الخارجية االخرى 

 %5 299 710 58 435120031 403480280 استهالكات الدورة -02

 %03 465 041 22 035230505 031300333 (2  - 0القيمة املضافة لالستغالل ) -03

 %8 368 241 2 22220300 23353135 مصاريف املستخدمين

 %2 208 218 01358343 01313550 الضرائب و الرسوم و التسديدات املماثلة

 %23 888 581 19 53222828 013122202 الفائض االجمالي لالستغالل  -04

 %31 545 096 12 30000001 82114388 منتجات اخرى لالستغالل 

 %24- (948 228 4) 08843515 00324531 اعباء اخرى لالستغالل 

مخصصات االهتالكات و املؤونات و التموينات و 

 خسائر قيمة 

33555383 52051042 (16 091 816) 

 

00% 

 %1 1 1 1 استرجاع االستغالل عن خسائر القيمة 

 %201 197 999 51 22403383 43408583 نتيجة االستغالل  -05

 %0- (224 314) 31412122 31350511 املنتجات املالية

 %3- (044 056 1) 30220481 35043413 االعباء املالية 

 %0- 821 741 (5828423) (4453013) النتيجة املالية  -06

 %322 018 741 52 03241031 30100024 ( 6+  5النتيجة العادية قبل الضريبة )  -07

      1 الضريبة املستحقة على النتيجة العادية 

 %021 378 151 8 3482 5085031 الضريبة املؤجلة على النتيجة العادية 
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 %01 085 534 92 023032000 0130235243 مجموع ايرادات االنشطة العادية 

 %8 947 957 47 031383818 045302284 مجموع اعباء االنشطة العادية

 %242 138 576 44 03244352 31583521 النتيجة الصافية لألنشطة العادية  -08

       العناصر الغير العادية ) ايرادات (

       العناصر الغير العادية ) اعباء (

       الغير العاديةالنتيجة  -09

 %242 138 576 44 03244352 31583521 النتيجة الصافية للسنة املالية  -21

 الوثائق املقدمة من طرف املؤسسة .من اعداد الطالبة باالعتماد على املصدر: 

وفق لنظام املحاسبي املالي  2108و  2102لدورتي  الطبيعة حسب النتائج مؤسسة متيجي جدول حسابات أعدت

استهالكاتها،  تمثل فهي األخرى  أما الدورة، إيرادات تمثل األولى :مجموعتين من للمؤسسة النتائج حساب ،يتألف

 .للمؤسسة الصافية النتيجة عن واضحة أولية فكرة تعطي القائمة هذه فقراءة وبالتالي

 من خالل الجدول نالحظ ان :

السنة املالية و استهالك السنة املالية ، حيث ان هذه القيمة تمثل الفرق من انتاج :  القيمة املضافة لالستغالل

، هذا ما يدل على ان هناك ارتفاع في املبيعات و  %03اي بنسبة  2102مقارنة بسنة  2108مرتفعة في سنة  كانت

 .انخفاض في املشتريات املستهلكة 

 منها اعباء املستخدمين و الضرائب هو عبارة عن القيمة املضافة لالستغالل مطروحاجمالي فائض االستغالل : 

 و الرسوم و املدفوعات املماثلة .

و  2108و  2102 نالحظ من خالل الجدول ان املؤسسة حققت فائض اجمالي لالستغالل موجبا خالل السنتين

 .هذا راجع الى زيادة في القيمة املضافة و ارتفاع في مصاريف العامليين 

اجمالي فائض االستغالل مضافا اليه املنتجات الوظيفية االخرى و مطروحا منه هي عبارة عن نتيجة االستغالل : 

االعباء الوظيفية االخرى و كدا مخصصات االهتالكات و املؤونات و خسائر قيمة و مضافا اليها استرجاع على 

 خسائر القيمة و املؤونات .

لسنة   % 201ل السنتين و زيادة بنسبة من خالل الجدول نالحظ ان املؤسسة سجلت نتيجة االستغالل موجبة خال

 و هذا راجع الى قدرة منتجات االخرى لالستغالل على تغطية االعباء االخرى لالستغالل . 2108

تمثل النتيجة العادية بعد طرح الضرائب الواجب دفعها عن النتائج العادية النتيجة الصافية لالنشطة العادية : 

 لعادية .و الضرائب املؤجلة عن النتائج ا

سجلت املؤسسة النتيجة الصافية لالنشطة العادية موجبة خالل السنتين و هذا راجع الى قدرة منتجات االنشطة 

 العادية على تغطية اعباء االنشطة العادية .
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عناصر مطروح منها مجموع الهي عبارة عن النتيجة الصافية لالنشطة العادية النتيجة الصافية للسنة املالية : 

 لعادية  من ) االعباء و  املنتجات( .غير ا

نالحظ ان النتيجة الصافية للسنة املالية موجبة في كلتا السنتين هذا ما يدل على قدرة املؤسسة على تحقيق 

 التمويل الذاتي .

  الفرع الثالث : االفصاح في جدول تدفقات الخزينة 

 (:جدول تدفقات الخزينةIII-18الجدول رقم : ) 

 املعدل  السنة البيان

2105 2104 

 من املتأتية الخزينة أموال صافي

 العملياتية األنشطة

050000333.25 034532223.43 37.75% 

 أنشطة من املتأتية الخزينة أموال صافي

 االستثمار

(22443003.34) (21083823.53) 014.04% 

 أنشطة من املتأتية الخزينة أموال صافي

 التمويل

(030804050.40) (222022532.30) -24.37% 

 

 من اعداد الطالبةاملصدر: 

و  2102سنتي  خالل التمويل وأنشطة االستثمارية العملياتية، األنشطة من كل تطور  من أعاله الجدول  يتكون 

2108 . 

قدره    مبلغ 2108 سنة خالل متيجي مؤسسة في التشغيل أنشطة وصلت األنشطة العملياتية :

 نسبة ب ارتفاعا شهدت أنها أي دج 034532223.43 قدره مبلغ 2102 في تقدر كانت أن بعددينار  050000333.25

 :من األنشطة هذه تمثل حيث   37.75%

 540084104.00و  2108دينار  سنة  030235133.41ب  وتقدر  الزبائن عند من املقبوضة التحصيالت 

 . 2102دينار سنة 

 ( دينار 432231410.33ب) 2108سنة  سالبة قيمةب تقدر التي واملستخدمين للموردين املدفوعة املبالغ

 . 2102( دينار سنة 423211355.31و )

 ( سنة  3820034.00و ) 2108( سنة 02232202.23ب) تقدر التي املدفوعة املالية واملصارف الفوائد

2102 . 
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و مبلغ  2108( دينار سنة 22443003.34قيمتها ) ما املؤسسة هذه في االستثمار أنشطة بلغت :االستثمار أنشطة

 .   2102( سنة 21083823.53)

 ( دينار سنة 23150432.33املحسوبات عن اقتناء تثبيتات عينية او معنوية  تقدر بقيمة سالبة قدرت ب )

 . 2102( سنة 21522353.00و ) 2108

  ( 020031.32و ) 2108( سنة 21111)التحصيالت عن عمليات التنازل عن تثبيتات مالية   بلغت قيمتها ب

 . 2102دينار سنة 

 ( سنة 338505.23الفوائد التي تم تحصيلها عن التوظيفات املالية  قدرت ب )بينما انعدمت سنة  2108

2102 . 

( دينار بينما 030804050.40ب)  2108بلغت  اموا ل الخزينة املتاتية من أنشطة التمويل سنة    التمويل : أنشطة

 ( .حيث تمثل هذه األنشطة في :222022532.30ب )  2102ة بلغت سن

  سنة  32305040.05دينار و    54120420.50ب    2108التحصيالت املتأتية من القروض بلغت سنة

2102. 

  ( دينار و مبلغ 283880430.82بلغت  ) 2108تسديدات القروض او الديون االخرى املماثلة  لسنة

 .2102( سنة 285433102.80)

 

 القوائم املالية و املعايير الخاصة بها ملطلب الثالث : ا

  املعيار املحاسبيIAS 1 

 بين املقارنة قابلية ضمان أجل من وضع املالية، القوائم وعرض إعداد األول  الدولي املحاسبي املعيار تضمن لقد

 خالل ومن سنوات، عدة على املؤسسة لنفس املالية القوائم مقارنة أو أخرى  مؤسسة مع ملؤسسة القوائم املالية

  :مايلي استنتج الجزائر اتصاالت ملؤسسة املالية وتحليل القوائم اإلطالع

 :األقل على التالية املعلومات وجود املالية القوائم عرض عند املعيار هذا يتطلب

 ..القيد عملة ، النشا ملخص املالية، الفترة للمؤسسة، القانوني الشكل التأسيس، بلد املؤسسة، اسم

  :هي املعيار هذا ضمن عرضها املطلوب القوائم

 األموال( امللكية حقوق  في التغير قائمة النقدية، التدفقات قائمة النتائج، حسابات جدول  قائمة امليزانية،

 .التغيرات مختلف عن واإليضاحات املحاسبية السياسات توضح التي ،املالحق)الخاصة

 :كاآلتي العناصر بعض استوفت قد أنها ملؤسسة مطاحن الكبرى للظهرة  املالية القوائم خالل من ونالحظ

 املطاحن الكبرى للظهرة. :املؤسسة اسم 



 

85 
 

مستغانم -متيجي  –الفصل الثالث : دراسة حالة مؤسسة مطاحن الكبرى للظهرة   

 الجزائر :التأسيس بلد. 

 مساهمة. شركة :للمؤسسة القانوني الشكل 

  رقم السجل التجاري و الجبائي 

 الجزائري  الدينار :القيد عملة. 

 .الدولية املحاسبية واملعايير املالي املحاسبي النظام وفق املالية القوائم مطاحن الكبرى للظهرة مؤسسة أعدت

 املبزانية 0-0

 إعداد كيفية في الدولي األول  املحاسبي املعيار مع يتماش ى الذي املعلومات املحاسبي نظام وفق امليزانية إعداد تم

 ملختلف واملتضمنة 2102و  2015 دورتين يضم جدول  شكل في عرضها وتم شكلها، حيث من وذلك امليزانية

 . )وخصوم أصول ( العناصر

 حساب النتائج  0-2

 ،كما 2102و    2108دورتي  يضم وهو ، الطبيعة حسب النتائج حسابات جدول  الدراسة محل املؤسسة أعدت

 الدولي األول  املعيار عليه ينص ما وهذا خالله من توضيحها يجب التي العناصر كل فيه أدرجت املؤسسة أن نالحظ

 .منهما كل مع يتوافق النتائج فحسابات وبالتالي املالي املحاسبي النظام به جاء وما

  املعيار املحاسبيIAS 07 

 إلى النقدية التدفقات وصنفت املباشرة، الطريقة وفق القائمة هذه مطاحن الكبرى للظهرة  مؤسسة أعدت

 األنشطة من نقدية وتدفقات االستثمارية األنشطة من نقدية تدفقات التشغيلية، من األنشطة نقدية تدفقات

 عمليات بمختلف املرتبطة للخزينة اإلجمالية والتسديدات للتحصيالت بعرض مباشر قامت حيث التمويلية

 الدولي املحاسبي املعيار عليه نص ما مع يتوافق ما وهذا املخرجات، بعد طرح الصافي التدفق واستخراج االستغالل

 .السابع

 تنص ما وفق املالية املؤسسة يقوم بإعداد القوائم في املستخدم املحاسبي املعلومات نظام أن نستنج األخير وفي

 تقدم وبالتالي وأكثر مصداقية، جودة ذات يجعلها ما وهذا املالي املحاسبي النظام في جاء وما الدولية املعايير عليه

 للمؤسسة . املالية الوضعية حول  مفيدة معلومات ملستخدميها
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مستغانم -متيجي  –الفصل الثالث : دراسة حالة مؤسسة مطاحن الكبرى للظهرة   

 خالصة 

املعلومات  على املحاسبي املعلومات نظام أثر لتبيين التطبيقي الجانب على النظري  الجانب أسقطنا الفصل هذا في

 –متيجي  –مؤسسة املطاحن الكبرى للظهرة  حالة بدراسة فقمنا املؤسسات في املالية في القوائم املتضمنة

املبحث الثاني تطرقنا الى نظام  وفي األول، املبحث في الدراسة محل تقديم مؤسسة متيجي تم مستغانم . وبدءا

دراسة تطبيقية حول القوائم املالية  و تحليل امليزانية و فهي  لثالثا املبحث املعلومات املحاسبي في املؤسسة ،اما

 و مدى توافقها مع املعايير املحاسبية الخاصة بها . حساب النتائج  و جدول تدفقات الخزينة 

له دور فعال بحيث يقتصر مؤسسة املطاحن الكبرى  في املحاسبي املعلومات نظام تطبيق أن القول  يمكن األخير وفي

الوقت  و هو بمثابة العمود الفقري لها بحيث يدخل البيانات و املعلومات املحاسبية و يعالجها و يضخها في شكل 

د طريق حساب النسب الهيكلية و املؤشرات املالية التي تساعقوائم مالية و تقارير يتم تحليلها و اإلفصاح عنها عن 

 مستخدميها  في اتخاد قراراتهم في الوقت املناسب .
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حاولنا من خالل تناولنا ملوضوع "اثر استخدام نظام املعلومات املحاسبي على جودة القوائم املالية " ودراستنا 

 املعلومات نظام يؤثر مدى أي لحالة مؤسسة املطاحن الكبرى للظهرة  قمنا  بمعالجة اإلشكالية املطروحة  "إلى

، و  والتطبيقي النظري  بشقيها املذكرة لهذه الثالثة الفصول  خالل املالية؟" من القوائم جودة على املحاسبي

 انطالقا من الفرضيات توصلنا الى ما يلي:

 :الفرضيات اختبار نتائج

بالنظام املعلومات  املتعلقة الجوانب ملختلف والتطبيقي النظري  الشق بين جمعت التي دراستنا خالل من

 التوصل وتم الدراسة بداية في طرحها تم التي الفرضيات اختبار املحاسبي و مخرجاته من القوائم املالية حاولنا

 :التالية النتائج إلى

" هذه  خاصة الجانب املحاسبي منها املؤسسة ة فييالركيزة الرئيس املعلومات نظام يعتبر" :األولى الفرضية

و ان الجانب املحاسبي يبين مسار العمليات و سا  ال كون نظام املعلومات املحاسبي هو الفرضية تحققت 

   االحداث االقتصادية في املؤسسة .

 في املحاسبي املعلومات نظام يكون  عندما وموثوقية مالئمة القوائم املالية أكثر تكون  "الفرضية الثانية: 

تقدم لإلدارة في الوقت املالئم و هذه الفرضية تحققت كون ان هده املعلومات املحاسبية  .فعال" املؤسسة

 تساعدهم في تحليل وضعية املؤسسة .

تعتبر مخرجات نظام املعلومات املحاسبي التي تم اإلفصاح عنها كافية لتلبية حاجيات "  الفرضية الثالثة :

في اتخاد القرارات املناسبة" فقد تم اثبات هذه الفرضية كون ان املساهمين و أصحاب  واملساهميناملستثمر ين و 

 ونوعية و جودة  حيث يستند في ترشيد قراراته اعتمادا على حجممن القوائم املالية  املستفيدينالشركة احد 

 الخيرة . هذه عنها تفصح التي املعلومات

 :الدراسة نتائج

 النتائج النظرية 

 للبيانات الخصائص النوعية تحقيق إلي النهاية في يؤدي سوف املحاسبية املعلومات نظم استخدام 

 في توفرها و عليها االعتماد إمكانية و و مالئمتها البيانات دقة حيث من البيانات تلك جودة زيادة و املالية

  . املناسب الوقت

 علي الشركة في القرار متخذي تساعد عالية جودة ذات مالية ان نظام املعلومات املحاسبي يوفر بيانات 

 .السليمة اتخاذ القرارات

 أن أي املحاسبة في االستحقاق أسا  وعلى مستمرة املؤسسة أن أسا  على املالية القوائم إعداد يتم 

 .حدوثها عند والحداث االعتراف بالعمليات

 سبي املالي الجديديتم اعداد القوائم املالية وفقا للمعايير الدولية و النظام املحا 
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 الجديد املحاسبي النظام طبيعة إلى وثانيا املنهي الضمير إلى أوال اإلفصاح عن القوائم املالية يرجع 

 على التنفيذ، الكافية والقدرة

 يجب الخاصة الموال تغيرات وجدول  الخزينة تدفقات جدول  النتائج، حسابات امليزانية، فهم يتم لكي 

 القوائم تلك في ذكرها يتم لم التي املعلومات مختلف فيه توضح التي امللحق بإعداد تقوم املؤسسة أن

 .التبريرات الالزمة تقديم وكذا

 وأصحاب الشركة.جهات املستفيدة من القوائم املالية هي مصلحة الضرائب ان ال 

 .النتائج التطبيقية

 مؤسسة املطاحن الكبرى في  املحاسبية املعلومات نظم استخدام من تحد املعوقات من العديد توجد

 للظهرة من بينها :

وجود  إلى يؤدي مما sap املعلومات املحاسبي بنظام املكونين غير الجدد املستعملين تحكم قدرة عدم -

 .محاسبية فنية وأخطاء نواقص

 هذه النظم من املستخرجة املحاسبية البيانات توفير بأهمية القناعة عدم -

 .و عدم تعميمها على جميع املصالحمن الطرف العاملين  sapمحدودية استخدام نظام  -

 يجبر مما النظام، إلى املعلومات إدخال في صعوبة املحاسبي املعلومات لنظام املستعملون  يجد -

 إصدار في والتأخر الوقت تضييع إلى يؤدي وهذا خبرة أكثر أشخاص من املساعدة طلب املستعملين على

 .املالية القوائم

 .الحديثة بالتكنولوجيا الخاص التمويل قلة -

 .املحاسبية املعلومات نظم في االستثمار تكلفة ارتفاع -

   تدفع الضريبة على النشاط املنهي و الضريبة على الدخل اإلجمالي من قبل مؤسسة املطاحن الكبرى

 للظهرة  بينما تدفع الضريبة على أرباح الشركات من قبل مؤسسة االم.

  املالية يعبر عن مدى استقرار الوضعية املالية للمؤسسة و مدى استمرارها.تحليل املؤسسة لقوائم 

 التوصيات 

  على املؤسسة تقديم دورات تكوينية ملستخدمي النظام املحاسبي و ذلك من اجل تفادي التاخر في اعداد

 القوائم املالية .

 لتقديم ذلك و ، حاسبيةامل نظم املعلومات تطوير في الشركة إيرادات من كبير جزء استثمار ضرورة 

 .للشركة اإليرادات املالية زيادة إلي يؤدي مما أفضل خدمة

  من املستحسن تحليل القوائم املالية للمؤسسة من اجل معرفة الوضعية املالية لها و تطبيقها في جميع

 املؤسسات.

 املصالح جميع وتعميمه على املستغل، وغير املقتناة برنامج ساب باقي استغالل. 
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 عن مختلف الصادرة املالية للقوائم أكثر فهم أجل من املحاسبية الثقافة زيادة على العمل من بد ال 

 . القرارات صناع و املستثمرين طرف من املؤسسات

 :البحث آفاق

 بابا فتح فقد"اثر استخدام نظام املعلومات املحاسبي على جودة القوائم املالية "   موضوع في البحث إن

 :التالية املواضيع في إدراجها يمكن والتي متعددة، جوانب حول  التساؤالت من لطرح مجموعة

 الدولية  املحاسبة املعايير تطبيق أثارSCF للمؤسسات املالية القوائم في واإلفصاح القيا  على 

 .الجزائرية

 . طرق تفعيل نظام املعلومات املحاسبية في املؤسسات 
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 قائمة املراجع

  باللغة العربية 

 :الكتب .أ

احمد حسين علي حسين نظم املعلومات املحاسبية دار النشر و التوزيع , الجامعة اإلسكندرية , مصر ,  .1

4102. 

 .0990مدخل في املحاسبة املالية ، الجزء األول ، الطبعة األولى  الدكتور محمد هادي العدناني ، .2

, دار املسيرة للنشر  4100و الثالثة  4112الدكتور مؤيد راض ي خنفر, تحليل القوائم املالية , الطبعة األولى  .3

 .و الطباعة والتوزيع

يوان تسيير و اقتصاد , الدشعبة –العزاز محمد و اخرون التسيير املحاسبي و املالي السنة الثانية ثانوي  .2

 .4104-4100الوطني للمطبوعات املدرسية السنة الدراسية 

 املحاسبي، القياس في والعملية العلمية األسس األول  الجزء املالية، املحاسبة مبادئ الصفار، رضا هادي .5

 . 4112 األردن، والتوزيع، للنشر الثقافة دار

 والتوزيع، للنشر العلمية يافا دار الثانية، الطبعة األول، الجزء ، املحاسبة مبادئ عارف، ناجي حسين .2

 .4112 عمان،

 األردن، والتوزيع، للنشر العربي املجتمع مكتبة املحاسبية، املعلومات نظم وآخرون، مطيع صادق ياسر .7

4117 . 

 دار الثالثة، الطبعة وتطبيقي، نظري  مدخل املالية القوائم تحليل املطارنة، فالح خنفر،غسان راض ي مؤيد .8

 . 4100األردن، عمان والتوزيع، للنشر املسيرة

 الطبعة واإلفصاح، والقياس االعتراف ومشاكل املحاسبية الدورة املالية املحاسبة مبادئ مطر، محمد   .9

 .4117األردن، والتوزيع، للنشر وائل دار الرابعة،

 .4119الحديث، الجامعي املكتب دار ،املالية القوائم وتحليل املحاسبة بدوي، عباس محمد .01

 املكتبة دائرة الثالثة، الطبعة الدولية، املالي واالبالغ املحاسبة معايير جمعة، حميدات نصار، أبو محمد .00

 .4102األردن   الوطنية،

 األردن للنشر، وائل دار ، الثانية الطبعة القرارات، صناعة مدخل املالي التحليل واخرون، شاكر منير .04

،4115. 

 صفاء دار األولى، الطبعة وتحلیلھا، املحاسبیة املعلومات نظم تصمیم الرّماحي، عباس محمد، نواف .03

 . 4119عمان،  والتوزیع، للنشر

 ، 4119 األردن، والتوزيع، للنشر الراية دار املحاسبية، املعلومات نظم السيد، هللا عطا   .02

 األردن، والتوزيع، للنشر الثقافة دار املحاسبية، املعلومات نظم وتصميم تحليل قاسم، محمد الرزاق عبد .05

4112. 

 جيطلي، النشر دار الثانية، الطبعة املالي، املحاسبي النظام وفق العامة املحاسبة عطية، الرحمان عبد .02

 .4100 الجزائر،
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 قائمة املراجع

 النشر دار الجديد، واملحاسبي املالي النظام وفق املالية املحاسبة سماي، علي رميدي، الوهاب عبد .07

 . 4100 الجزائر، بوزريعة،

 ، 2009 األردن، للنشر، وائل دار ،2 الطبعة املحاسبية، للنظرية مدخل حنان، حلوة رضوان .08

 االطروحات و املذكرات .ب

 مقدمة مذكرة املؤسسة، في القرارات اتخاذ عملية تفعيل في ودوره املحاسبي املعلومات نظام ربيعي، أمينة .09

 البويرة، جامعة التسيير، وعلوم والتجارية اإلقتصادية العلوم املاستر،كلية شهادة نيل متطلبات ضمن

 . 4103 الجزائر،

 مذكرة املؤسسة، في املحاسبي املعلومات نظام تفعيل في ودورها املعلومات تكنولوجيا مفتاحي، حمدم .41

 والعلوم االقتصادية العلوم كلية التجارية، في العلوم املاجيستر شهادة نيل متطلبات ضمن مقدمة

 4104الجزائر ،5 الجزائر جامعة التسيير، وعلوم التجارية
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 ملخص الدراسة

يلعب نظام املعلومات املحاسبي دورا هاما في ترشيد قرارات املستخدمين من خالل  القوائم املالية التي تعتبر 

 النوعية الخصائص تحقيق إليبحيث ان االستخدام األمثل لنظام املعلومات املحاسبي يؤدي  مخرجات هذا النظام 

الحصول  و عليها االعتماد إمكانية و مالئمتها و البيانات دقة حيث من البيانات  تلك جودة زيادة و املالية للبيانات

 .املناسب الوقت في عليها

املالية  املحاسبية، اإلفصاح عن القوائم : نظام املعلومات املحاسبي،القوائم املالية،املعلوماتالكلمات املفتاحية

 ،املعايير املحاسبة الدولية .

 

Résumé : 

Le système d'information comptable joue un rôle important dans la rationalisation des décisions 

des utilisateurs à travers les états financiers qui en résultent afin que l'utilisation optimale du 

système d'information comptable conduise aux caractéristiques qualitatives des états financiers et 

améliore la qualité de ces données en termes de précision, pertinence, fiabilité et accès À l'heure. 

 

Mots-clés: Système d'information comptable, états financiers, informations comptables, 

informations à fournir sur les états financiers, normes comptables internationales 

 

 


