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 بسم هللا الرحمان الرحيم  

الحمد هلل الذي علم العلم ورفع أهل العمل فقـال: "يرفع هللا الذين آمنوا والذين أوتو  
 العلم درجات".

 

 نور بصري وبصيرتي ونبراس عقـلي، إلى من هام بهما قـلبي.  إلى

 رمز األبوة ومفخرة عزتي ومثلي األعلى وقـلب األسرة النابض...أبي.إلى  

إلى ينبوع الحنان إلى  التي امتأل قـلبي بحنانها وعلمتني أبجديات  الحياة فكانت خير  
المدارس إلى من تعجز كل كلمات الشكر والوفـاء عن شكرها...أمي. إلى كل إخوتي  

 وأخواتي.

 اء وسيليا و أختي الصغرى سريين .إلى سمية و سعاد وأزواجهم وإلى شيم

 إلى أبناء أختي سمية  قـاسم و ريتاج  وخاصة البرعم المتفتح دائما "دمحم" .

 إلى أبناء أختي سعاد  خديجة و الكتكوتات التوئم صفـاء ومروا .

 إلى كل العائلة وخاصة  جدي وجدتي أطال هللا في عمرهما.

 انت شمعة تحترق لتضيء طريقي خطيبتي  إلى التي ساندتني بثقة ال متناهية إلى من ك
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: " من اصطنع إليكم معروفـا فجازوه، فـإن عجزتم عن مجازاته  قـال رسول هللا عليه الصالة و السالم  

 فـادعوا له حتى تعلموا أنكم قد شكرتم ، فـإن هللا يحب الشاكرين "

ال يسعنا و نحن في هذا المقـام ، إال أن نتقدم بواسع الشكر و التقدير إلى من لم يبخل علينا  

"براهيمي عمر:" داته إلكمال هذه المذكرة إلى أستاذنا  بنصائحه و إرشا  

 كما ال يفوتنا أن نتقدم بجزيل الشكر إلى كل من تقدم بمساعدتنا في إنجاز هذا العمل
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 : مةمقدمة عا

تبنـــت ا�جزائـــر إصـــالحات اقتصـــادية جذر�ـــة م��ـــا إ�شـــاء البورصـــة و إخضـــاع املؤسســـات لقـــوان�ن اقتصـــاد الســـوق و كـــذا 

خ�خصــــــة املؤسســــــات العموميــــــة وجلــــــب �ســــــتثمارات �جنبيــــــة و�نــــــدماج �ــــــ� �قتصــــــاد العــــــال�ي وظهــــــر النظــــــام املــــــا�� 

ة ا�جزائر�ـة �ـ� الوقـت ا�حـا�� خاصـة تلـك ال�ـي لهـا وا�حاس�ي ليجسد هذه �صالحات، إذ أصـبحت املؤسسـات �قتصـادي

شـ�ل الشــركة التجار�ــة،  ســواء أ�انــت ملكي��ــا خاصــة أو عامـة،  بحاجــة م�حــة إ�ــ� ا�خــدمات ا�حاســبية والرقابيــة ا�جيــدة 

 وال�ي تنتجها مصا�حها املتخصصة أو بال�جوء إ�� م�اتب و مراكز وهيئات ا�حاسبة واملراجعة املستقلة. 

ذا النظام إ�� وضع أداة تتكيف مع البيئة ا�جديـدة ال�ـي نتجـت عـن �صـالحات �قتصـادية و املاليـة، و��دف ه 

وال�ي بدأت منذ ف��ة مع ظهور تيار العوملة و�رتباطات ا�جديدة ل�ج ازئر �� �قتصاد الدو�� خاصة مشروع الشراكة مع 

ة ع�ــ� ذلــك ف�ــي ��ــدف أيضــا إ�ــ� تلبيــة حاجــات املســتخدم�ن )، و اضــافOMC�تحــاد �ور�ــي ومنظمــة التجــارة العامليــة (

ا�جدد للمعلومات ا�حاسبية واملالية حول �قتصاد ا�جزائري , وخاصة املستثمر�ن الوطني�ن أو الدولي�ن ا�حالي�ن أو �� 

الــوط�ي( املســتقبل, هــذين �خــر�ن قــد مارســا ضــغوطا ع�ــ� الســلطة العموميــة لت�جيــل عمليــة إصــالح ا�خطــط ا�حاســ�ي 

PCN .الذي وضع �� ف��ة سابقة تناسب الوضع �قتصادي �ش��ا�ي ( 

وا��ــجاما مــع الهــدف الرئي�ــ�ي ملعــاي�� ا�حاســبة الدوليــة، املتمثلــة �ــ� توحيــد املفــاهيم واملمارســات ا�حاســبية  و 

ســـــ�� �ـــــ� من�ـــــ� التوحيـــــد اصـــــدار التقـــــار�ر املاليـــــة املالئمـــــة ع�ـــــ� املســـــتوى الـــــدو��، ســـــ�� مجلـــــس ا�حاســـــبة الـــــوط�ي ع�ـــــ� ال

ا�حاس�ي �ـ� ا�ـج ازئـر عـن طر�ـق توحيـد املفـاهيم واملمارسـات ا�حاسـبية والتقـار�ر املاليـة املالئمـة للمقارنـة بـ�ن مؤسسـات 

عـــاة التقـــارب مـــع معـــاي�� ا�حاســـبة الدوليـــة، ولالرتقـــاء بمســـتوى ا�حاســـبة �ـــ� االقطـــاع العـــام وا�خـــتلط و ا�خـــاص، مـــع مر 

تصـــاد الـــوط�ي، وجعـــل التقـــار�ر املاليـــة تل�ـــي احتياجـــات الوحـــدة �قتصـــادية، ومســـتخدمي التقـــار�ر ئـــر وخدمـــة �قاا�جز 

 املالية، و ا�جهاز الضر��ي، فضال عن �ونھ يتناول مفاهيم ا�حاسبة املالية ومحاسبة الت�اليف. 

�ــ� هــذا الصــدد أصــبح ا�جلــس الــوط�ي للمحاســبة �ــ� إطــار عمليــة التنســيق وتطــو�ر مهنــة ا�حاســبة لــھ صــالحية 

القيـام بمجموعــة مــن املهــام، �املســاهمة �ـ� ترقيــة املهــن ا�حاســبية وتطــو�ر أنظمـة و�ــرامج الت�ــو�ن وكــذا تحســ�ن مســتوى 

لقـــــة  بـــــالت�و�ن �ـــــ� مجـــــال ا�حاســـــبة ع�ـــــ� املســـــتوى الـــــدو�� املهنيـــــ�ن، أيضـــــا متا�عـــــة تطـــــور املنـــــا�ج والـــــنظم و�دوات املتع

والتحديث املستمر ملهنة ا�حاسبة والعناية ��ا، وال سـيما بـإجراء دراسـات �ـ� مجـال ا�حاسـبة وشـ�ى امليـادين املرتبطـة ��ـا 

خــالل تصــور بطر�قــة مباشــرة أو غ�ــ� مباشــرة و�شــر نتائجهــا ،كمــا أن لــھ مهمــة مســاعدة هيئــات الت�ــو�ن �ــ� ا�حاســبة مــن 
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دعــائم بيداغوجيــة ومراجــع أخــرى متعلقــة ��ــذا الت�ــو�ن واملســاهمة �ــ� تنظــيم ورشــات ت�و�نيــة حــول القواعــد ا�حاســبية 

 ا�جديدة، والقيام باألبحاث املناسبة ال�ي �سمح بإعداد �دوات ا�جديدة ال�ي توضع تحت تصرف املهني�ن ا�حاسب�ن. 

املــا�� �غي�ـــ�ا �ليــا للمرجعيـــة الــذي ال يقتصـــر فقــط ع�ـــ� ممارســة �ســـيطة ومــن هنـــا �عت�ــ� تب�ـــي النظــام ا�حاســـ�ي 

لإلصــــالح ا�حاســــ�ي، �ــــون أن هــــذا النظــــام يتما�ــــ�ى مــــع املعــــاي�� ا�حاســــبية الدوليــــة (املعــــاي�� ا�حاســــبية الدوليــــة، معــــاي�� 

سـ�ي املــا�� قـد ادخــل �غي�ــ�ات التقـار�ر املاليــة الدوليـة)، وانــھ ال يقتصـر فقــط ع�ـ� �غي�ــ� مدونــة ا�حسـابات ،فالنظــام ا�حا

جذر�ــة ع�ــ� مســتوى التعــار�ف، املفــاهيم، نظــم التقيــيم والتقييــد ا�حاســ�ي، باإلضــافة إ�ــ� طبيعــة إعــداد القــوائم املاليــة 

 وفحواها. 

وهذا ما جعل تطبيق النظام ا�حاس�ي املا�� �عت�� بمثابة التحدي ا�حقيقي للمؤسسـات ا�جزائر�ـة ،خاصـة م��ـا 

عرة �� البورصة، ال�ي أصبحت �� خضم هذا القانون تدرك تمام �دراك هذه التغي��ات الهامة ال�ي ترتبت الشر�ات املس

ع�ـــ� هـــذا النظـــام ا�جديـــد وعملـــت جاهـــدة ع�ـــ� �ســـتعداد لـــذلك، ومـــن دون شـــك فـــان تحقيـــق هـــذا �نتقـــال يختلـــف مـــن 

�ـة العامـة و الهيا�ـل الداخليـة ومشـارك��م �ـ� شركة إ�� أخرى حسب حجمها، ومدى ا�جدية املتخذة من قبل طـاقم املدير 

تحقيــــق مرحلــــة �نتقــــال بالشــــ�ل املطلــــوب يضــــمن وجــــود تنظــــيم محاســــ�ي داخــــل املؤسســــة �ســــتجيب لألهــــداف املرجــــو 

تحقيقهــــا مــــن تطبيــــق النظــــام ا�حاســــ�ي املــــا�� مــــن جهــــة، وكــــذا بإشــــراك مهنيــــ�ن داخليــــ�ن أو خــــارجي�ن يمتل�ــــون كفــــاءات 

 املفاهيم والقواعد ال�ي جاء ��ا النظام ا�حاس�ي املا�� من جهة أخرى.  ومؤهالت ومرجعية حول 

لــــذا فــــإن تحقيــــق النجــــاح لهــــذه الشــــر�ات يتطلـــــب إنتــــاج وتوصــــيل املعلومــــات ا�حاســــبية إ�ــــ� مســــتخدم��ا وفـــــق 

ضـــــوابط ومعـــــاي�� تجـــــد قبـــــوال عامـــــا وتمثـــــل �ـــــ� مضـــــمو��ا مجموعـــــة مـــــن �رشـــــادات والتوج��ـــــات للقيـــــاس و�فصـــــاح عـــــن 

املعلومــات ا�حاســبية �ــ� التقــار�ر والقــوائم املاليــة، وال شــك أن غيــاب مثــل هــذه املعــاي�� قــد �عــرض املعلومــات ال�ــي �عــدها 

وتوصــلها الوحــدات �قتصــادية ا�ختلفــة �خــاطر التح�ــ� وعــدم املوضــوعية ،عــالوة ع�ــ� عــدم إم�انيــة �عتمــاد ع�ــ� هــذه 

ملقارنــات بــ�ن الوحــدات �قتصــادية ال�ــي تختلــف فيمــا بي��ــا �ــ� أســس وقواعــد البيانــات واملعلومــات ا�حاســبية �ــ� إجــراء ا

 إعداد وعرض البيانات واملعلومات ا�حاسبية. 

كمـــا لعــــب التــــأث�� ا�جــــوهري للشــــر�ات املتعــــددة ا�جنســــيات ع�ـــ� وضــــع وســــن الكث�ــــ� مــــن القــــوان�ن والتشــــريعات 

ممــا يجعــل دراســة �طــار التشــري�� والتنظي�ــي لإلفصــاح  ا�جديــدة ال�ــي تتطلــب إفصــاحات إضــافية �ــ� الســنوات �خ�ــ�ة،

الــــذي �عمــــل ضــــمنھ النظــــام ا�حاســــ�ي أك�ــــ� أهميــــة مــــن الســــابق ،�ــــ� حــــ�ن يــــرى الــــبعض أن واقــــع  املؤسســــة �قتصــــادية 

ا�جزائر�ة عموما يفتقر إ�� الرؤ�ة �س��اتيجية مع غياب التخطيط السليم لتجسيد العمل ا�حاس�ي وتحقيق متطلبات 
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فصاح وفق قانون النظام ا�حاس�ي املا��, ضف إ�� ذلك غياب الدراسات �قتصادية حول هذا النظام �� ظـل ضـعف � 

تكنولوجيا املعلومات املستعملة �� املؤسسات ا�جزائر�ة، مما يف��ض أن ي ار�� تحديد مختلف التشـريعات و�جـراءات 

يئـــات املتعاملــــة معــــھ، وكـــذا تأهيــــل قطـــاع املؤسســــات و أنظمــــة ال�ـــي تتعلــــق ��ـــذا القــــانون و إصــــالح تنظيمـــات مختلــــف اله

 التسي�� للتوافق مع متطلبات هذا النظام ا�حاس�ي املا��.  

و�االعتمــاد ع�ــ� مــا ســبق، ارتأينــا ضــرورة العمــل �ــ� هــذا البحــث, والــذي ســوف نحــاول مــن خاللــھ استكشــاف واقــع تطبيــق 

ومـدى نجاحهــا �ـ� تحقيــق متطلبـات �فصــاح ضـمن قوائمهــا املاليـة وفــق  بنـك القــرض الشـع�ي ا�جزائــري هـذا النظـام ع�ــ� 

 النظام ا�حاس�ي املا��. 

 أوال : إش�الية البحث:  •

مــن خــالل مــا ســبق نجــد أن الدولــة ا�جزائر�ــة تبنــت النظــام ا�حاســ�ي املــا�� �وســيلة أو أداة لإلجابــة ع�ــ� �عــض القضــايا       

واملشـــــا�ل ا�حاســـــبية املطروحـــــة ع�ـــــ� مســـــتوى ا�خطـــــط ا�حاســـــ�ي الـــــوط�ي الســـــابق، والـــــذي تـــــم العمـــــل بـــــھ لف�ـــــ�ات طو�لـــــة 

املــا�� املعتمــد �ســاير معــاي�� محاســبية دوليــة تتضــمن آليــات �ســاعد ع�ــ� باملؤسســات ا�جزائر�ــة، �ــون أن النظــام ا�حاســ�ي 

 تفعيل مختلف املعامالت الدولية ال�ي �عقدها ا�جزائر مع مختلف املؤسسات �جنبية. 

ومن جانب آخر أصبحت املؤسسات ال تقتصر �� البحث عـن املـوارد املاليـة ا�جديـدة ع�ـ� �سـواق ا�حليـة فقـط، بـل       

ت�جـــأ إ�ـــ� �ســـواق العامليـــة ال�ـــي �شـــ��ط عنـــد طلـــب �ســـتفادة مـــن أيـــة خدمـــة �انـــت مـــن �ســـواق املاليـــة الدوليـــة أصـــبحت 

�متثـــال باملعـــاي�� ا�حاســـبية الدوليـــة، باإلضـــافة لـــذلك أدى ظهـــور احتياجـــات إضـــافية لـــدى املؤسســـات �ـــ� التمو�ـــل مـــن 

ن من راعية لهذا القطاع إ�� مشرفة عليھ، فأصبح الزما أمام القطاع ا�خاص �عد تحول مهمة الدولة �� الكث�� من البلدا

املؤسســـات الوطنيـــة وخاصـــة م��ـــا الشـــر�ات املدرجـــة �ـــ� بورصـــة �وراق املاليـــة، اســـتعمال معلومـــات �ـــحيحة و موثوقـــة 

 وموحدة ومعدة وفق معاي�� محاسبية 

 نظار املستثمر�ن ا�حلي�ن و �جانب. دوليھ ما يتيح لها فرصة تحقيق طموحات املتعامل�ن �قتصادي�ن وجلب أ 

إم�انيــــة معا�جــــة مجموعــــة مــــن �حــــداث والعمليــــات  ا�جزائر�ـــة و�التـــا�� إذا �ــــان هــــذا النظــــام ســــيتيح للمؤسســــات

 املالية لم يكن باإلم�ان إدراجها �� ا�خطط ا�حاس�ي السابق، نذكر م��ا ع�� سبيل املثال: 

 و ادراجها �� ا�حسابات. معا�جة تد�ي قيمة التثبيتات املادية   -

 معا�جة مزايا ومنافع املستخدم�ن.  -
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 إدراج العمليات املتعلقة �عقود �يجار التمو��� والعقود طو�لة �جل.  -

 �ع��اف بالضرائب املؤجلة.  -

 معا�جة العمليات املتعلقة بالعملة �جنبية وترجمة القوائم املالية ...ا�خ.  -

�ـ� ظـل تطبيـق  بنـك القـرض الشـع�ي ا�جزائـري قـدمها يول بـان القـوائم املاليـة ال�ـي سـوف وتأسيسا ع�� ما تقدم يمكـن القـ

ع�ـ� عمليـة  هذه املؤسسـةالنظام ا�حاس�ي املا�� ا�حا�� أصبحت موضع �ساؤل أك�� من ذي قبل خصوصا �� مدى قدرة 

ا و�ســاير البعــد الــدو�� ا�جديــد إعــداد وتجه�ــ� قوائمهــا املاليــة  و�ــان تف�ــح عــن املعلومــات ال�ــي تحقــق مصــا�ح مســتخدم��

و�التــــا�� توحيــــد عمليــــة �فصــــاح عــــن املعلومــــات املاليــــة مــــن خــــالل تطبيــــق النظــــام ا�حاســــ�ي املــــا�� املتوافــــق مــــع املعــــاي�� 

 ا�حاسبية الدولية . 

 ومن وهنا جاء التساؤل الرئي��ي لهذا البحث �اآل�ي: 

 أي مدى وفقت املؤسسات �� �فصاح ضمن قوائمها املالية من خالل تطبيق النظام ا�حاس�ي املا��؟ إ�� 

 

 * �سئلة الفرعية إلش�الية البحث: 

ملعا�جـــة �شـــ�الية البحثيـــة املطروحـــة قمنـــا بإعـــادة صـــياغة �شـــ�الية الرئيســـية ضـــمن مجموعـــة مـــن التســـاؤالت الفرعيـــة 

 التالية: 

تل�ـــ�م املؤسســـات �ـــ� ا�جزائـــر بتطبيـــق قواعـــد التقيـــيم ا�حاســـ�ي و�فصـــاح ع��ـــا �ـــ� إطـــار عمليـــة قيـــاس عناصـــر  هـــل .1

 القوائم املالية وفق ما نص عليھ النظام ا�حاس�ي املا��؟ 

هـــــل يوجـــــد اخـــــتالف ذو داللـــــة إحصـــــائية بـــــ�ن �ســـــبة املؤسســـــات املطبقـــــة وغ�ـــــ� املطبقـــــة لقواعـــــد التقيـــــيم ا�حاســـــ�ي  .2

 ؟ ع��ا �� إطار عملية قياس عناصر القوائم املالية وفق النظام ا�حاس�ي املا�� و�فصاح 

بمتطلبــــات �فصــــاح ضــــمن القــــوائم املاليــــة والسياســــات ا�حاســــبية املســــتخدمة �ــــ�  �ــــةا�جزائر  ةهــــل تل�ــــ�م املؤسســــ .3

 إعدادها وفق ما نص عليھ النظام ا�حاس�ي املا��؟ 

مالئمــــا �ــــ� الوقــــت ا�حــــا�� لإلفصــــاح عــــن واقــــع �حــــداث والعمليــــات املاليــــة  هــــل �عــــد تطبيــــق النظــــام ا�حاســــ�ي املــــا�� .4

 بالنسبة للمؤسسات �� ا�جزائر؟

  :ثانيا :  فرضيات البحث 
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�إجابـــة مبدئيـــة ع�ـــ� �ســـاؤالت البحـــث, قمنـــا بصـــياغة الفـــروض �تيـــة وال�ـــي �ســـ�� إلثبـــات �ـــح��ا أو نف��ـــا مـــن خـــالل          

 دراسة جوانب هذا املوضوع: 


ال تطبــــق املؤسســــات �ــــ� ا�جزائــــر قواعــــد التقيــــيم ا�حاســــ�ي و�فصــــاح ع��ــــا �ــــ� إطــــار عمليــــة قيــــاس  الفرضــــية �و�ــــ�: 

  عناصر القوائم املالية وفق ما نص عليھ النظام ا�حاس�ي املا��. 


د التقيــيم ال يوجــد اخـتالف ذو داللـة إحصــائية بـ�ن �سـبة املؤسســات املطبقـة وغ�ـ� املطبقــة لقواعـالفرضـية الثانيـة:  

 .ا�حاس�ي و�فصاح ع��ا �� إطار عملية قياس عناصر القوائم املالية وفق النظام ا�حاس�ي املا�� 


ال تل�ــ�م املؤسســات �ــ� ا�جزائــر بمتطلبــات �فصــاح ضــمن القــوائم املاليــة والسياســات ا�حاســبية  الفرضــية الثالثــة: 

  ي املا��. املستخدمة �� إعدادها وفق ما نص عليھ النظام ا�حاس�

 وسيتم التحقق من قبول أو رفض �حة هذه الفرضية من خالل تقسيمها ا�� فرضيت�ن فرعيت�ن �اآل�ي:  •

ال تل�ــ�م املؤسســات بمتطلبــات �فصــاح ضــمن القــوائم املاليــة ال�ــي نــص عل��ــا النظــام ا�حاســ�ي ): 01الفرضــية الفرعيــة (

 املا��.  

ات بمتطلبات �فصاح عن السياسات ا�حاسبية املستخدمة �� إعداد القوائم ال تل��م املؤسس ): 02الفرضية الفرعية (

 املالية. 


ال �عـــــد تطبيـــــق النظـــــام ا�حاســـــ�ي املـــــا�� مالئمـــــا �ـــــ� الوقـــــت ا�حـــــا�� لإلفصـــــاح عـــــن واقـــــع �حـــــداث : را�عـــــةالفرضـــــية ال 

  والعمليات املالية بالنسبة للمؤسسات �� ا�جزائر.


 ثالثا: أهمية البحث:  

أ�ي أهمية هذا البحث من �همية ال�ي تحظى ��ا القوائم املالية �� ذا��ا وقدر��ا ع�� �عز�ز الثقة بي��ا و��ن �طراف ت       

املتعاملـــة معهـــا بمـــا تقدمـــھ مـــن معلومـــات ت�ـــون صـــادقة وغ�ـــ� مضـــللة وذلـــك مـــن خـــالل �فصـــاح ع��ـــا لتحقيـــق متطلبـــات 

الدراســـة �ـــ� أ��ـــا حلقـــة وصـــل بـــ�ن الفكـــر ا�حاســـ�ي والواقـــع العم�ـــ� �طـــراف املســـتخدمة لهـــا،  كـــذلك تظهـــر أهميـــة هـــذه 

للممارسة املهنية، و�التا�� ست�ون دليل للمهتم�ن بمجال ا�حاسـبة مـن متخـذي القـرار أو ��ـاديمي�ن واملهنيـ�ن �ـ� تقيـيم 

ملـــــالي�ن �ـــــ� املؤسســـــات واقــــع تطبيـــــق النظـــــام ا�حاســــ�ي املـــــا�� خـــــالل الســــنوات �و�ـــــ� مـــــن تطبيقــــھ، وكـــــذا �عر�ـــــف املــــدراء ا

�قتصادية ا�جزائر�ة بأهمية استخدام القواعد واملفاهيم ال�ي جاء ��ا النظام ا�حاس�ي املا�� و �طالع عل��ـا، خصوصـا 
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�� مجال القياس والتقييم ا�حاس�ي ألصول وخصـوم الوحـدة �قتصـادية كموضـوع لـھ تـأث�� �ـ� مخرجـات القـوائم املاليـة 

در املهمــة للمعلومــات ال�ــي يحتاجهــا العديــد مــن �طــراف الداخليــة وا�خارجيــة ع�ــ� املســتوى ا�ح�ــ� و ال�ــي �عــد أحــد املصــا

�قلي�ـــي و الـــدو��، الســـيما وأن ا�جزائـــر أمضـــت ميثـــاق الشـــراكة مـــع �تحـــاد �ور�ـــي و�ـــدأت العمـــل بـــھ، وكـــذا �ســـتعداد 

 د ا�جزائري نحو جذب �ستثمارات العر�ية و�جنبية. لالنضمام ملنظمة التجارة الدولية �� إطار سياسة توجھ �قتصا

  :را�عا:  دوافع اختيار موضوع البحث 

مـــن خـــالل �ســـتطالع �و�ـــ� للباحـــث حـــول املواضـــيع املتعلقـــة �عمليـــة �صـــالح ا�حاســـ�ي ال�ـــي أدت إ�ـــ� تب�ـــي النظـــام          

ســواء بــالرجوع إ�ـ� �دبيــات و �طروحــات الفكر�ـة ال�ــي تناولــت  ا�حاسـ�ي املــا�� املســتو�� مـن املعــاي�� ا�حاســبية الدوليـة،

هـــذا النظـــام أو مـــن خـــالل التطبيقـــات العمليـــة لهـــذه املؤسســـات مـــن خـــالل ممارســـة الباحـــث ملهنـــة ا�حاســـبة و�حت�ـــاك 

حــة �ــ� ا�جانــب الكب�ــ� بم�ــي هــذا ا�جــال الــذي اســتمد مــ��م الكث�ــ� �ــ� �حاطــة بــأهم القضــايا واملســائل ا�حاســبية املطرو 

وزارة املاليـة   العم��، باإلضافة إ�� ذلك فان هذه الدراسة ازمنت مع بدايـة تطبيـق النظـام ا�حاسـ�ي املـا�� مـن خـالل قـرار

و املتضــمنة أول تطبيــق للنظــام ا�حاســ�ي املــا��، ومـــن هنــا جــاء هــذا البحــث إللقــاء مز�ـــدا مــن الضــوء ع�ــ� مرحلــة مــا �عـــد 

ية إ�� تجر�ة املعاي�� ا�حاسبية الدولية من خالل النظام ا�حاس�ي املا��، ومعرفة مدى قدرة انتقال املؤسسات �قتصاد

هــذه املؤسســات ع�ــ� تطبيــق املفــاهيم وقواعــد التقيــيم ا�حاســ�ي و�فصــاح ع��ــا وفــق النظــام ا�حاســ�ي املــا��، وصــوال إ�ــ� 

 الصادقة لوضعي��ا املالية من قبل مستخدم��ا.  إعداد تقار�ر وقوائم مالية أك�� موضوعية و موثوقية �عكس الصورة

  :خامسا: أهداف الدارسة 

محاولة معرفة قدرة ونجاح املؤسسة �قتصادية ا�جزائر�ة �� تطبيقها للنظام ا�حاس�ي املا�� بما جاء بھ من مبادئ         

حــت هــذا الهــدف �هــداف الفرعيــة وصــوال إ�ــ� قــوائم ماليــة تف�ــح عــن مصــداقية وشــفافية املعلومــات، و�نــدرج ت وأف�ــار 

  �تية:

الوقــــوف ع�ـــــ� مـــــدى ا��ـــــجام القـــــوائم املاليـــــة للمؤسســـــات �ـــــ� ا�جزائـــــر مـــــع متطلبـــــات �فصـــــاح وقواعـــــد التقيـــــيم  -1

 ا�حاس�ي ال�ي نص عل��ا النظام ا�حاس�ي املا��. 

ذه املمارســات ، �ــ� ظــل التعــرف ع�ــ� واقــع املمارســة ا�حاســبية لــدى املؤسســات �ــ� ا�جزائــر، ومــدى �خــتالف �ــ� هــ -2

 تطبيق النظام ا�حاس�ي املا��. 
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التشريعات ال�ي جاءت �� إطار مسك محاسبة  التعرف ع�� مدى نجاح املؤسسات �� ا�جزائر بتطبيق القوان�ن و -3

 مالية �� البيئة �قتصادية ا�جزائر�ة. 

ع�ـــ� مـــدى ا�جديـــة ال�ـــي �عط��ـــا املؤسســـات �ـــ� تطبيـــق قواعـــد �فصـــاح والتقيـــيم ا�حاســـ�ي ومـــدى تمكـــن  التعـــرف -4

 املؤسسات من تجسيدها ع�� أرض الواقع. 

   :سادسا: املن�ج املستخدم �� البحث 

موضــوع �غيــة تحقيــق أهــداف الدراســة قمنــا باســتخدام املــن�ج الوصــفي التحلي�ــ� �ــ� الفصــل�ن النظــر��ن ملعا�جــة جوانــب 

باإلفصـــاح عـــن مختلـــف  بنـــك القـــرض الشـــع�ي ا�جزائـــري البحـــث، أمـــا الفصـــل التطبيقـــي ف�ـــان الغـــرض منـــھ مـــدى توفيـــق 

 �حداث والعمليات املالية ضمن قوائمها املالية �� ظل تطبيق النظام ا�حاس�ي املا��.   

  :سا�عا: حدود الدارسة 

, أمــا فيمــا يخــص البعــد الزم�ــي فيتوافــق ســياق التحليــل �ــ� بحثنــا �شــمل حــدود الدراســة وق��ــا وم�ا��ــا ومجالهــا التطبيقــي

، أمـــا ع�ـــ� بنـــك القـــرض الشـــع�ي ا�جزائـــري ، و�قتصـــر م�ا��ـــا 2012هـــذا مـــع بدايـــة تطبيـــق النظـــام ا�حاســـ�ي املـــا�� �ـــ� ســـنة 

طبيـــق مـــن خـــالل تلبنـــك القـــرض الشـــع�ي ا�جزائـــري مجـــال هـــذه الدراســـة فيتمثـــل �ـــ� مـــدى تحقـــق إفصـــاح القـــوائم املاليـــة 

 النظام ا�حاس�ي املا�� . 

 الدراسات السابقة:  -ثامنا 

 لقد وجد الباحث �عض الدراسات ذات الصلة �ش�ل أو بآخر بموضوع الدراسة ا�حالية �� حدود اطالع الباحث كما ي��: 

أهميــة إصــالح النظــام ا�حاســ�ي للمؤسســات ا�جزائر�ــة �ــ� ظــل أعمــال التوحيــد الدوليــة بــالتطبيق ع�ــ� حالــة  -1

، حــاول 2004أطروحــة دكتــوراه �ــ� العلــوم �قتصــادية، مــن إعــداد الباحــث مــدا�ي بــن بلغيــث، جامعــة ا�جزائــر ، ا�جزائــر،

الباحث من خالل هذه الدراسة �سليط الضوء ع�� مدى أهمية إصالح النظام ا�حاس�ي �� ظل أعمـال التوحيـد الدوليـة، 

�طـار الـدو�� للتوحيـد والتوافـق ا�حاسـ�ي، كمـا سـلط الضـوء حيث قام باستعراض �عض نماذج التوحيـد ا�حاسـ�ي وفـق 

 ع�� التجر�ة ا�جزائر�ة ومتطلبات �صالح ا�حاس�ي ضمن مسار التوحيد ا�حاس�ي .

 املمارســة ا�حاســبية �ــ� الشــر�ات متعــددة ا�جنســيات والتوحيــد ا�حاســ�ي العــال�ي, حالــة بــر�تش ب��وليــوم، -2

حيــث ســ�� الباحــث مــن  ادية، مــن إعــداد الباحــث شــعيب شــنوف، جامعــة ا�جزائــر،أطروحــة دكتــوراه �ــ� العلــوم �قتصــ

  خاللها إ�� عرض أهمية ا�حاسبة الدولية وتحليل طبيعة التوافق والتوحيد ا�حاسبي�ن الدولي�ن .
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،  2013-2012ضــــرورة تكييــــف بيئــــة ا�حاســــبة بــــا�جزائر مــــع متطلبــــات النظــــام ا�حاســــ�ي املــــا�� خــــالل الف�ــــ�ة  -3

حــاول الباحــث مــن خــالل  دكتــوراه �ــ� العلــوم �قتصــادية، مــن إعــداد الباحــث آيــت دمحم مــراد، جامعــة ا�جزائــر, أطروحــة

هــذه الدراســة �ســليط الضــوء ع�ــ� دوافــع �صــالح ا�حاســ�ي �ــ� ا�جزائــر ومــدى تأييــد ممار�ــ�ي مهنــة ا�حاســبة �ــ� ا�جزائــر 

  بتطبيق النظام ا�حاس�ي املا�� .

 الدراسة ا�حالية عن الدراسات السابقة:  مم��ات -تاسعا 

تناولــــت هــــذه الدراســــة �عــــض ا�جوانــــب ال�ــــي تناول��ــــا الدراســــات الســــابقة ،إ�ــــ� أن أهــــم مــــا يم��هــــا عــــن الدراســــات          

العمــــل بقـــانون النظــــام  ، ، وال�ـــي ينطبــــق عليـــھبنــــك القـــرض الشـــع�ي ا�جزائــــري الســـابقة، هـــو أ��ــــا ســـلطت الضــــوء ع�ـــ� 

 �، ا�حاس�ي املا�

 هي�ل الدراسة:  -عاشرا 

قســـمت إ�ـــ�  م��ابطـــة، فصـــول  ثالثـــة ضـــمن املقدمـــة الفرضـــيات �ـــحة واختبـــار هـــذا البحـــث، إشـــ�الية بتحليـــل قمنـــا لقـــد

فصــل�ن نظــر��ن وفصـــل تطبيقــي، حيـــث تنــاول الفصـــل �ول دراســة القــوائم املاليـــة ،أيــن تـــم التطــرق إ�ـــ� عموميــات حـــول 

 �ــ� املبحــث الثــا�ي ، أمــا الفصــل الثــا�ي  ا�حتــوى املعلومــا�ي للقــوائم املاليــة ثــم إ�ــ� تحليــل القــوائم املاليــة �ــ� املبحــث �ول،

فقد درس متطلبات العرض و �فصاح وفـق النظـام ا�حاسـ�ي املـا��، فجـاء املبحـث �ول  ليلقـي الضـوء ع�ـ� �فصـاح �ـ� 

أمــا الفصــل  �فصــاح وفـق النظــام ا�حاســ�ي املـا��عـرض القــوائم املاليــة و متطلبـات  ، امـا املبحــث الثــا�يا�حاســ�يالفكـر 

فجــاءت ضـمنھ مـدى تحقيـق املؤسســات �فصـاح مـن خـالل القــوائم املاليـة، وذلـك مـن خــالل  الثالـث�خ�ـ� وهـو الفصـل 

 .  بنك القرض الشع�ي ا�جزائري سة ادر 

 و  توصــــيات قــــدمنا ثـــم ســــة،االدر  محــــل لإلشـــ�الية والتحليــــل البحـــث نتــــائج أهــــم ف��ـــا أجملنــــا بخاتمــــة بحثنـــا أخ�ـــ�ا ختمنــــا

 تقيـــيم إفصـــاح القـــوائم املاليـــة �ـــ� ظـــل تطبيـــق النظـــام ا�حاســـ�ي املـــا��، مـــع حقـــل ءاإثـــر  �ـــ� ستســـاهم أ��ـــا �عتقـــد حـــاتااق�� 

 أن ال�ـي يمكـن العلميـة البحـوث مـن مز�ـد ءاإجـر  مواصلة إ�� الباحث�ن تدفع أن يمكن ال�ي املستقبلية البحث أفاق حااق�� 

  قواعد التقييم ا�حاس�ي. ئر بإعداد قوائمها املالية وفقا ملتطلبات �فصاح وا�� ا�جز ة نجاح املؤسسمدى  تخت��

 محددات البحث:  -إحدى عشر 

 يمكن إيجاز أهم محددات هذا البحث فيما ي��: 
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ال�ــــي ينطبــــق عل��ــــا العمــــل  بنــــك القــــرض الشــــع�ي ا�جزائــــري هــــذه الدراســــة شــــملت تقيــــيم إفصــــاح القــــوائم املاليــــة  -

 املتعلق بالنظام ا�حاس�ي املا��.  151-22بأح�ام القانون رقم 

ثقافــة الــتحفظ عــن املعلومــات الســائدة �ــ� املؤسســات ا�جزائر�ــة �شــ�ل عــام، و�ا�خصــوص املؤسســات �جنبيــة  -

، ومـــن جهـــة أخـــرى صـــعو�ة ومتعـــددة ا�جنســـيات، بحكـــم طـــا�ع الســـر�ة تامـــة ال�ـــي تتعامـــل ��ـــا هـــذه �خ�ـــ�ة مـــن املؤسســـات

الوصــول إل��ــا مــن الناحيــة امل�انيــة، �و��ــا تنشــط أغل��ــا �ــ� قطــاع ا�حروقــات بــا�جنوب ا�جزائــري، أو تنشــط ع�ــ� مســتوى 

 املناطق الصناعية الك��ى بواليات الشمال. 

ألعمــــــال واجهنــــــا صــــــعو�ات كب�ــــــ�ة �ــــــ� مقابلــــــة مســــــؤو�� املاليــــــة و ا�حاســــــبة، �ــــــو��م أك�ــــــ� ا�شــــــغاال �ــــــ� القيــــــام با -

 ا�حاسبية، وت�ليفهم بمهمات كث��ة خارج املؤسسة خصوصا ف��ة إعداد القوائم املالية .
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 تمهيد: 

مؤسسة معينة إ�� عدد كب�� من  ا�حاسبة �� نظام للمعلومات يقوم بتجميع، وتوصيل املعلومات �قتصادية عن          

من املستثمر�ن و املوردين و املدير�ن و  املؤسسة، املستخدم�ن ومختلف ��خاص الذين ترتبط قرارا��م بنشاط هذه

�سا��ي للمعلومات، هذا  املصا�ح ا�ح�ومية و غ��ها، و�عت�� القوائم املالية �� ا�خرجات �ساسية لهذا النظام واملوصل

ف ا�جهات املنظمة ملهنة ا�حاسبة، واختال  وتختلف مفاهيم ومحتو�ات القوائم املالية ال�ي �عدها الكيانات باختالف

كما تمثل القوائم املالية الناتج ال��ائي و�سا��ي للعمل  القوائم، مفهومها للمستخدم ال��ائي للمعلومات الواردة �� هذه

ا�حاس�ي �� أي وحدة اقتصادية، و�� تنشأ نتيجة إجراء مجموعة من املعا�جات ا�حاسبية ع�� البيانات ال�ي ترتبط 

حدة �قتصادية لغرض تقديمها بصورة إجمالية وم�خصة إ�� �افة ا�جهات ال�ي باألحداث و��شطة ال�ي تقوم ��ا الو 

  يمكن أن �ستفيد م��ا �� إتخاذ القرارات ا�ختلفة.

 �� هذا السياق ��دف ضمن هذا الفصل إ�� تحليل القوائم املالية و�التا�� نتناول ضمنھ املباحث التالية: 

 ائم املالية عموميات حول القو  املبحث �ول:         

 تحليل ا�حتوى املعلوما�ي للقوائم املالية  املبحث الثا�ي:         
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 املبحث �ول: عموميات حول القوائم املالية 

املالئمة لدراسة  �عت�� إعداد و عرض القوائم املالية ا�خطوة �و�� �� العملية ا�حاسبية، إال أ��ا �عد نقطة البداية

مختصرة عن �داء املا�� و  ا�حاسبة، فالقوائم املالية �� الوسائل ال�ي بموج��ا تنقل إ�� �دارة و �طراف املعنية صورة

املركز املا�� ألي وحدة اقتصادية، ذلك أّن تلك القوائم املالية �� جوهرها �� الناتج ال��ائي للعملية ا�حاسبية؛ و�التا�� 

محتوى و مضمون تلك القوائم سوف يدرك أهمية الغرض من ا�خطوات �ولية، و �� ��جيل و يتفهم  فإن القارئ الذي

  1و ت�خيص العمليات املالية.  تبو�ب

 املطلب �ول: ماهية القوائم املالية 

و�شمل  إن القوائم املالية �عت�� الوسيلة الرئيسية ال�ي يتم من خاللها توصيل املعلومات إ�� �طراف ا�خارجية،

القوائم املالية عادة: قائمة املركز املا��، قائمة الدخل، قائمة التدفقات النقدية، وقائمة �غ��ات حقوق امللكية، كما 

 2�شمل أيضا املالحظات ع�� القوائم املالية وا�جداول امل�حقة وال�ي �عت�� ا�جزء املكمل للقوائم املالية.

 طبيعة القوائم املالية:  .1

إليھ فيھ، و  صط�ح قائمة �� مفهومھ العام إعالن يتعلق �ش�ل محدد �عتقد من يقدمھ ب�حة ما تم �شارةإّن م        

وعندما �عد ا�حاسبون  بذلك تتمثل القوائم املالية �� أ��ا إعالنا �عتقد ب�حتھ و يتم توصيلھ باستخدام القيم النقدية،

املالية، و ال�ي �عتقدون أ��ا �ع�� �عدالة عن أ�شطة  ا للنوا��تلك القوائم املالية فإ��م يصفون خصائص املؤسسة وفق

  املؤسسة والعمليات املالية.

3وعليھ يمكن إعطاء مجموعة من التعار�ف للقوائم املالية و��:
 

                                  
كندر�ة, امین احمد السید لطفي, اعداد و عرض القوائم المال�ة في ضوء معاییر المحاس�ة الدول�ة , الدار الجامع�ة للنشر , الط�عة االولى, االس 1

 . 77, ص 2008مصر , 

2
، 8002،�سكندر�ة، مصر ،، املكتب ا�جام�� ا�حديث ا�حاسبة املتوسطة وفقا ملعاي�� ا�حاسبة املاليةكمال الدين مصطفى الدهراوي،  

 . 11ص 

3 Jean-François Des Robert, François Méchin, Hervé Puteaux, Normes IFRS Et PME, Dunod, Paris, 2004, P12 



مدخل إ�� دارسة القوائم املالية                                        الفصل �ول                                           

  

4 

 

: مجموعة �املة من الوثائق ا�حاسبية واملالية وغ�� قابلة للفصل فيما بي��ا، و�سمح بإعطاء صورة 1�عر�ف  -

  ية املالية، ولألداء ولتغ�� الوضعية املالية للمؤسسة عند إقفال ا�حسابات."صادقة للوضع

: �عت�� القوائم املالية الوسيلة �ساسية لإلبالغ املا�� عن املؤسسة، حيث ينظر للمعلومات الواردة  2�عر�ف  -

كذلك التعرف ع�� التغي��ات �� ف��ا بأ��ا تقتبس املركز املا�� للمؤسسة وأدا��ا املا�� وتدفقا��ا النقدية،  و�مكن 

املركز املا�� وحقوق امللكية، حيث أ��ا تمثل نتاج النشاط �� املؤسسة خالل ف��ة زمنية معينة، أو �عبارة أخر ى 

�� م�خص ك�ي للعمليات و�حداث املالية و تأث��ا��ا ع�� أصول والت ازمات املؤسسة وحقوق ملكي��ا، و�عت�� 

1رارات املالية.أداة مهمة �� اتخاذ الق
 

) IAS1), فقد وضع املعيار ا�حاس�ي الدو�� �ول( IASB: بالنسبة إ�� مجلس معاي�� ا�حاسبة الدو��(  3�عر�ف  -

 لعرض القوائم املالية،  والذي يب�ن فيھ أن القوائم املالية �� عرض ما�� هيك�� للمركز 1997املعدل �� عام 

��ا، والهدف من القوائم املالية ذات �غراض العامة هو تقديم املعلومات املا�� للمؤسسة والعمليات ال�ي تقوم 

حول املركز املا�� للمؤسسة وأدا��ا وتدفقا��ا النقدية مما هو نافع لسلسلة عر�ضة من املستخدم�ن عند 

  اتخاذهم قرارات اقتصادية ،كما تب�ن القوائم املالية نتائج تو�� �دارة لألعمال املو�لة لها.

 

ومن خالل التعر�فات السابقة يمكن �عر�ف القوائم املالية بأ��ا مجموعة من الوثائق تحمل معلومات مالية   

متعلقة باملؤسسة، و�� أش�ال محددة،  و�عت�� الوسيلة الرئيسية إليصال املعلومة املالية إ�� مختلف مستعمل��ا 

�حاسبية و املالية ال�ي ت�ون القوائم املالية تتمثل �� امل��انيات الداخلي�ن وا�خارجي�ن عند إقفال ا�حسابات، أما الوثائق ا

و�يانات الدخل أو حسابات �ر�اح و ا�خسائر، و�يانات التغ��ات �� املركز املا��، و�يضاحات و�قرارات �خرى واملواد 

 نشر عادة مرة �� السنةاملالية، و�عد القوائم املالية وت القوائم التوضيحية ال�ي حددت ع�� أ��ا جزء من

                                  
1

 . 97, ص  2008، إثراء للنشر و التوزيع، الطبعة �و��، عمان، �ردن ،2007معاي�� التقار�ر املالية الدولية جمال ا�جعرات ، خالد
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وت�ون موضع تقر�ر مدقق ا�حسابات، إن معاي�� ا�حاسبة الدولية تطبق ع�� تلك القوائم املالية ألي شركة تجار�ة أو 

1ل.صناعية أو شر�ات �عما
 

                                   

 . أوجھ �ختالف ب�ن القوائم املالية والتقار�ر املالية: 2

القوائم املالية ليس غاية �� حد ذا��ا ولك��ا ��دف إ�� تقديم املعلومات ال�ي ت�ون مفيدة �� اتخاذ  التقار�ر وإن 

القرار، فأهدافها ليست ثابتة ولك��ا تتأثر بالبيئة �قتصادية والقانونية وكذا با�خصائص والقيود املتعلقة بنوعية 

لية، حيث يتم توجيھ أهداف التقار�ر املالية نحو املص�حة العامة لتخدم املعلومات ال�ي يمكن أن توفرها القوائم املا

العديد من املستخدم�ن و تمك��م من تحديد مدى قدرة املؤسسة ع�� توليد تدفقات نقدية، و تمدهم بمعلومات عن 

لقوائم املالية فقط بل امل�اسب و م�ونا��ا و كذلك الوضع املا�� و أداء املؤسسة، حيث أن التقار�ر املالية ال تتضمن ا

2تمثل هذه �خ��ة ا�جزء ا�حوري للتقر�ر املا��.
 

إن مخرجات ا�حاسبة املالية ليست مقتصرة فقط ع�� املعلومات املعروضة �� القوائم املالية ،فالتقار�ر املالية �� 

لقة �ش�ل مباشر أو غ�� مصط�ح واسع يتضمن ليس فقط القوائم املالية ولكن �ل الوسائل لتوصيل املعلومات املتع

ف�ي �عت�� الوسائل �ساسية لتوصيل املعلومات ا�حاسبية لألطراف ا�خارجية، وع�� الرغم  3مباشر با�حاسبة املالية،

من أن القوائم املالية قد تحتوي ع�� معلومات من مصادر خارج ال�جالت ا�حاسبية إال أن النظم ا�حاسبية مصممة 

 دات، املصروفات، ...ا�خ(، و�تم �مدادار ية )�صول، ا�خصوم، �يصر القوائم املال�ش�ل عام ع�� أساس عنا

باملعلومات من خالل القوائم املالية �ساسية، كما �شمل التقار�ر املالية الوسائل �خرى لتوصيل املعلومات ذات 

                                  
1

شنوف ،املمارسة ا�حاسبية �� الشر�ات متعددة ا�جنسيات والتوحيد ا�حاس�ي العال�ي: حالة بر�تش ب��وليوم، أطروحة دكتوراه،  شعيب  

 .141، ص 2008جامعة ا�جزائر ،

2
�� معاي�� ا�حاسبة الدولية  املالية: أسس �عداد والعرض والتحليل وفقا ألحدث �صداارت والتعديالت لتقار�راطارق عبد العال حماد،  

 .   17، ص 2000و�مر�كية وال��يطانية والعر�ية واملصر�ة، الدار ا�جامعية، مصر ،

3
 .   91، ص 2009، مؤسسة الوارق، عمان، �ردن ،ا�حاسبة املتوسطة نظر�ة وتطبيقداغ الفداغ ،ف
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إ��  �ي، وقد تقوم �دارة بتوصيل املعلوماتجها من النظام ا�حاسراو غ�� املباشرة وال�ي يتم استخالعالقة املباشرة أ

ف ا�خارجية عن طر�ق وسائل التقار�ر املالية وليس من خالل القوائم املالية الرسمية،  والسبب �� ذلك �ون أن را�ط

 ، و�النسبة للمعلومات ال�ي يجب توصيلها عن طر�ق تنظيمية القوائم املالية تخضع لقواعد صارمة و

التقار�ر املالية وليس من خالل القوائم املالية فإ��ا قد تتخذ أش�اال مختلفة وتتعلق بموضوعات عديدة، ف�ي قد �شمل 

�دارة والتنبؤات املالية و�خبار ذات  ت أو تقار�ر مجلسرامالية ومعلومات غ�� مالية، و�شالتقار�ر املالية معلومات 

أو �جتما�� ألعمال املؤسسة، ومنھ نصل إ�� أن  وكذلك التأث�� البيئي الصلة باملؤسسة ووصف ل�خطط والتوقعات

1التقار�ر املالية مفهوم اشمل من القوائم املالية.
 

لة عن أعماال لشركة وأدا��ا إضافة إ�� توقعات �داء �� املستقبل، و�بدأ  إن التقار�ر املالية �عطي معلومات مفصَّ

 رئيس مجلس إدالتقر�ر عادة ب�لمة ل
ّ

ص ف��ا أبرز ما تم إنجازه �� السنة املاضية، ثم يورد �عد ذلك ارة الشركة ي�خ

توقعات مستقبلية عامة للشركة �� العام القادم، بخالف القوائم املالية وال�ي ال تتعدى محتو�ا��ا لغة �رقام، فإن 

ر توضيحية �شرح أ
ً
 مطولة وصوا

ً
عماال لشركة، و��دف النصوص التقر�ر املا�� �شتمل ع�� فصول عدة تحوي نصوصا

 املكتو�ة �� التقر�ر فيجزء م��ا إ�� شرح �رقام ال�ي تم ذكرها �� القوائم املالية ال�ي تو�ح مستوى أداء الشركة.

 :كما أن �هداف ال�ي تقدمها التقار�ر املالية ليست مقتصرة ع�� ما تقدمھ القوائم املالية فحسب بل ��دف إ��

تقديم معلومات مفيدة للمستثمر�ن ا�حالي�ن واملرتقب�ن والدائن�ن واملستخدم�ن �خر�ن، التخاذ الق ارارت  -

  املناسبة، و�جب أن ت�ون املعلومات مفهومة لهؤالء الذين ي�ون لد��م الرغبة �� د ارسةهذه املعلومات؛

املتوقعة من توزيعات �ر�اح أو الفوائد أو  �ساعد املهتم�ن باملؤسسة بتقدير مقدار وتوقيت املتحصالت النقدية -

  املتحصالت من املبيعات واس��داد �وارق املالية أو القروض؛

تقدم معلومات الزمة عن املصادر �قتصادية للمؤسسة وا�حقوق املرتبطة ��ا، وكذلك ا�ع�اسات املعامالت  -

  ؛و�حداث والظروف ال�ي �غ�� املصادر واملطالبات املرتبطة ��ا

                                  
1

 .   20، ص 2009عمان، �ردن ، ، مؤسسة الوارق،ا�حاسبة املتوسطة نظر�ة وتطبيق، فداغ الفداغ 
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م�ونا��ا، وعن التدفقات النقدية مبو�ة حسب أ�شطة التشغيل و�ستثمار  تقدم معلومات عن امل�اسب و -

  والتمو�ل؛

وا�جدير بالذكر أن ما يمكن الوصول إليھ �� النصوص املكتو�ة �� التقار�ر املالية ر�ما تختلف عن ما تو�� بھ أرقام 

الشركة �� تقر�رها عن قوائمها املالية ما يتضمن تحقيقها لز�ادة �� �ر�اح القوائم املالية، فع�� سبيل املثال قد تورد 

ر سارة عن الشركة، غ�� أن املستث
ً
ءتھ للنص ار مر قد يجد من خالل قخالل العام املنصرم، وست�ون هذه بال شك أخبا ا

دة �انت �سبب أر�اح غ�� �شغيلية مثل العام �� التقر�ر املا�� أو �� �عض ا�حوا��ي الصغ��ة �� آخر التقر�ر بأن تلك الز�ا

بيع أرض تملكها الشركة، أو أسهم شركة أخرى ساهمت الشركة �� تأسيسها والذي قد ال يتكرر مرة أخرى �� العام 

املقبل، لذا فإن إحدى فوائد ق ارءة التقر�ر املا�� معرفة مدى توافق النص مع �رقام املالية الواردة، والتثبت من أ��ما 

ن صورة وا�حة متطابقة حول أداء الشركة وتوقعا��ا املستقبلية، لذا فان التقر�ر املا�� �شتمل عادة ع�� يقدما

1 ا�جوانب �تية: 
 

  مقدمة تو�ح الفلسفة العامة للشركة �� إدار��ا لنشاطها التجار ي؛ -

  نظرة شاملة أو تقار�ر مفصلة حول �ل جزء من عمليات الشركة؛ -

  عن ا�جوانب املالية للشركة، و�شمل صا�� الدخل واملبيعات، ور�ح السهم، والقيمة السوقية للشركة؛ �حة -

  قائمة املركز املا�� ال�ي تظهر أصول وخصوم الشركة وحقوق مساهم��ا �� ��اية العام مقارنة بالعام السابق؛ -

مصار�ف العام املنصرم مقارنة باألعوام قائمة الدخل ال�ي تو�ح ر�حية الشركة شامال ذلك ا�حديث عن عوائد و  -

  السابقة؛

  قائمة التدفقات النقدية ال�ي تو�ح التدفق النقدي من  وا�� الشركة خالل العام مقارنة باألعوام السابقة. -

 أسباب �ختالفات �� أساليب إعداد القوائم املالية:  .2

 قد تبدو أساليب إعداد القوائم املالية متشا��ة من بلد إ�� آخر، إال أن هناك إختالفات ب�ن املعاي�� املتبعة ��        

                                  
 . 15، ص مرجع سبق ذكرههيئة السوق املالية،  1
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 �عــادل Daimler – Benzمختلــف الــدول، فع�ــ� ســبيل املثــال، �ــجلت شــركة "
ً
 1991مليــون دوالر �ــ� ســنة  429" ر�حــا

مليــون دوالر  1281و�إتبــاع املعــاي�� ا�حاســبية �مر�كيــة ،�ــجلت خســارة قــدرها  وذلــك حســب املعــاي�� ا�حاســبية �ملانيــة،

"، و�عــود أســباب �ختالفــات �ــ� Daimler – Benzشــركة " وتوجــد عــدة حــاالت أخــرى مماثلــة �حالــة 1وذلــك �ــ� نفــس الــدورة،

2�ساليب ا�حاسبية إ��:
 

 مركز�ـــــة �ســـــي�� إقتصـــــادها و�جتماعيـــــة بـــــ�ن الـــــدول: توجـــــد  إخـــــتالف الظـــــروف �قتصـــــادية و -
ً
 دول تتب�ـــــى نظمـــــا

تخطيطــــھ، �ــــ� حــــ�ن تتبــــع �عضــــها �خــــر أســــاليب المركز�ــــة �ــــ� �ســــي�� �قتصــــاد، كمــــا تتفــــاوت معــــدالت الت�ــــخم 

�قتصــادي �ــ� تلــك الــدول، وأيضــا السياســات النقديــة �ــ� تحقيــق التــوازن النقــدي، �ــل هــذا يــنعكس ع�ــ� الــنظم 

  ل؛ا�حاسبية املتبعة �� تلك الدو 

�شـــريعا��ا، �مـــر الــــذي يـــؤدي إ�ــــ�  ديانا��ــــا و : تختلـــف الـــدول مــــن حيـــث لغ��ـــا و ا�حضــــار�ة الفروقـــات الثقافيـــة و -

ظهــور إختالفــات بي��ــا �ــ� القــيم واملفــاهيم الســائدة، فمــثال إخــتالف اللغــة يــؤدي إ�ــ� إخــتالف �ــ� فهــم املصــط�حات 

 ا�حاسبية الرئيسية املستخدمة �� تلك الدول؛ 

يــنعكس  �جتماعيــة ،و و القــوان�ن والتشــريعات: تنــتج هــذه �ختالفــات عــن اخــتالف نظمهــا �قتصــادية  إخــتالف -

 دات وار ( �يــــConstatationهــــذا ع�ــــ� �ســــاليب ا�حاســــبية �ــــإختالف �ــــ� طــــرق حســــاب �هــــالك أو قواعــــد إثبــــات )

 الت�اليف؛ 

  ؛)Nobes(ع�� املهنة ا�حاسبية: حسب تقسيم  فار نية ا�حاسبية �� الرقابة و�شتفاوت دور ا�جمعيات امله -

3ف ع�� املهنة ا�حاسبية إ�� ثالثة جهات:ار تخضع مسألة الرقابة و�ش
 

                                  
1 Marie Josèphe Brosse, IASC Vers la convergence des normes comptables nationale, Collection Mazars et Guérard, 1997, P 

16.  

  . 21ص ، مرجع سبق ذكرهدمحم مطر ، 2

3
  Bernard Colasse, Comptabilité générale (PCG Et IAS), Economica, 7éme Edition, 2001, P 66,.76 . 
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واز ارت التجارة أو هيئات ح�ومية أخرى   ت املالية أواار ز و   يث تتو�� دواو�ن ا�حاسبة أو�تجاه ا�ح�ومي: ح •

 ألملانيا واليابان وتطبيقها، وهذا هو ا�حال بالنسبة  مهمة إعداد املعاي�� ا�حاسبية والسهر ع�� تنفيذها و

  ئر.زاا�ج فر�سا و

ت �� �عض ا�حاال  �تجاه امل�ي: حيث تتو�� ا�جمعيات والنقابات املهنية مهمة إعداد املعاي�� ا�حاسبية، و •

النقابات  نيوزلندا ،تقوم ا�جمعيات و هولندا، و السهر ع�� تطبيق هذه املعاي�� ،ففي �عض الدول ك��يطانيا و

 كندا، فتتو�� ا�جمعيات و ليا و�اوأس�السهر ع�� تطبيقها، أما �� الواليات املتحدة  املهنية بإعداد املعاي�� و

السهر ع�� تطبيق هذه املعاي�� فت�ون من صالحيات  أما مهمة النقابات املهنية مهمة إعداد املعاي�� ا�حاسبية،

 .
ً
 جزئيا

ّ
 ا�ح�ومة إال

 وساكسونية من خالل ا�جدول ��ي:ت �ساسية للنظم ا�حاسبية القار�ة و�نقلا� يمكن استنتاج املم�

 ا�خصائص �ساسية للنظم ا�حاسبية القار�ة و�نقلوساكسونية  :)01 -01 (جدول رقما�

   التمو�ل ر مصد القطاع البن�ي أسا��ي  �سواق املالية أسا��ي 

ا�حيط 

�قتصادي و 

 �جتما��

 الثقافة  تنظيم عمومي  تنظيم فردي 

سيادة العرف ا�حاس�ي والسوابق 

  )La Jurisprudence(ا�حاسبية

 حيث �عد القواعد من طرف هيئات مختصة 

حيث أن  سيادة التشريع املكتوب

القانون يوفر قواعد محاسبية 

 دقيقة 

 النظام القانو�ي 

 إستقالل ا�حاسبة عن ا�جباية 
 ا�حاسبة وا�جباية  ب�ن قو�ة عالقة

 النظام الضر��ي 

املقرض�ن، السلطات الضر�بية  ا  املستثمر�ن أساس

 ،املستثمر�ن 

املستعمل�ن 

�ساسي�ن للقوائم 

 املالية 

�شر محدود للقوائم  �شر شامل للقوائم املالية 

 املالية 

مدى �شر القوائم 

 املالية 

وجود عدد صغ�� من خيارات املعا�جة 

 ا�حاسبية والتقييم 

وجود عدد كب�� من خيارات 

 املعا�جة ا�حاسبية والتقييم 

ا�خيارات �� املعا�جات 

 ا�حاسبية 



مدخل إ�� دارسة القوائم املالية                                        الفصل �ول                                           

  

10 

 

 حتساب أر�اح نافع التخاذ القرار: إ 

 قيمة عادلة، صورة صادقة  -

 سيطرة مبدأ إستقالل الدورات  -

 ال يوجد حّد لتوزيع �ر�اح  -

 صغر حجم �حتياطات  -

إحتساب حذر لألر�اح القابلة 

 للتوزيع: 

 مبدأ ا�حيطة وا�حذر  -

 ا�حّد من توزيع �ر�اح  -

 الس�� إ�� ت�و�ن إحتياطات  -

 كيفية إحتساب �ر�اح 

  ب�ن  متبادل  تأث�� متبادل ب�ن ا�حاسبة وا�جباية  إستقالل

 ا�حاسبة وا�جباية 

العالقة ب�ن ا�حاسبة 

 وا�جباية 

، كندا  ، إرلندا أس��اليا، اململكة املتحدة

، الواليات  ، سنقافورة ، هولندا ،نيوزلندا

 املتحدة 

ب�جي�ا، أملانيا، فر�سا، اليونان 

ال���غال  ،إيطاليا، اليابان،

 ،سويسرا 

 أمثلة عن البلدان 

 

  

Source: Bernard Raffournier, Axel Haller, Peter Walton, Comptabilité internationale, Vuibert, 1997, P 9.  
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  املطلب الثا�ي: �عتبارات العامة �� إعداد القوائم املالية

ثمانية اعتبارات عامة إلعداد القوائم املالية، إال أنھ يمكن القول بأن  )51 (اقش املعيار ا�حاس�ي الدو�� رقملقد ن

هناك اعتبارات مماثلة تم �هتمام ��ا �� مصادر متعددة ملبادئ ا�حاسبة �مر�كية املتعارف عل��ا، تتم�� بأ��ا أك�� 

من ذلك فان مفاهيم �ستم ارر�ة  ، وع�� الرغم)51 (فره املعيار ا�حاس�ي الدو�� رقمتوسعا وتفصيال مقارنة بما يو 

 (و�همية النسبية والتجميع، �عت�� متماثلة مع مبادئ ا�حاسبة �مر�كية املتعارف عل��ا و�� املعاي�� ا�حاس�ي الدو�� رقم

 ت �� ��ي: ار هذه �عتبا وتتمثل 1،)51

    م بتطبيق املعاي�� ا�حاسبية:ا� العرض العادل و�ل� .1 

يجب أن �عرض القوائم املالية �ش�ل عادل املركز املا�� و�داء املا�� والتدفقات النقدية للمؤسسة، و باملزج ب�ن 

 ينجم عنھ قوائم مالية تحقق 
ً
التطبيق املناسب ملعاي�� ا�حاسبة الدولية و�فصاح �ضا�� حينما ي�ون ذلك ضرور�ا

 �� �افة �حوال، غ�� أنھ يمكن 
ً
أن ت�ون املعا�جة املطلو�ة طبقا للمعاي�� الدولية للمحاسبة غ�� مالئمة عرضا عادال

بوضوح، ما يجعل القوائم املالية تفقد العرض العادل وتؤدي إ�� قوائم مالية مضللة وهكذا ال يمكن تحقيق عرض عادل 

ملة أخرى طة ألن معاذلك ببسا ا�خالفة ليست مناسبة و بتطبيق املعيار أو من خالل �فصاح �ضا�� لوحده، و

 .  )IAS 01من املعيار ا�حاس�ي الدو��  10.15الفقرة ( ستحقق أيضا عرضا عادال 

و�تم �� جميع �حوال فعليا تحقيق عرض عادل باالمتثال �� �افة النوا�� ا�جوهر�ة ملعاي�� ا�حاسبة الدولية املطبقة 

 ع�� املؤسسة، و�تطلب �فصاح العادل ما ي��: 

 ؛ )25 (بيق سياسات محاسبية بموجب الفقرةوتط اختيار -

تقديم املعلومات بما �� ذلك السياسات ا�حاسبية بطر�قة توفر معلومات مناسبة وموثوقة  وقابلة للمقارنة ومن  -

  املمكن فهمها

من املستخدم�ن  تقديم إفصاحات إضافية عندما ت�ون املتطلبات �� معاي�� ا�حاسبة الدولية غ�� �افية لتمك�ن -

 فهم تأث�� عمليات أو أحداث معينة ع�� املركز املا�� و�داء املا�� للمنشأة. 

  ).IAS 01من املعيار ا�حاس�ي الدو��  11(الفقرة 

                                  
مات وحقوق امللكية، الدار ا�جامعية للنشر، ا�جزء ا� فصاح والتقر�ر املا�� عن �ل�أم�ن احمد السيد لطفي ،نظر�ة ا�حاسبة: القياس و�  1

 . 114، ص 2008الثا�ي، �سكندر�ة، مصر ،
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  اختيار وتطبيق السياسات ا�حاسبية: .2

يتطلب املعيار ا�حاس�ي الدو�� �ول أن تقوم �دارة باختيار وتطبيق سياسات محاسبية من شا��ا أن تجعل 

القوائم املالية متمشية مع معاي�� ا�حاسبة الدولية، أما مبادئ ا�حاسبة �مر�كية املتعارف عل��ا فإ��ا تأخذ مدخل 

1سبية �� ضوء الوفاء بأهداف العرض العادل.مماثل ولك��ا تصف اختيار �دارة للسياسات ا�حا
 

) من املعيار ا�حاس�ي الدو�� �ول يجب ع�� �دارة اختيار وتطبيق السياسات ا�حاسبية 25و�التا�� وفقا للفقرة(

نطبق عل��ا و�تفس�� �جنة للمؤسسة بحيث تخضع قوائمها املالية ل�افة املتطلبات ا�خاصة ب�ل معيار محاسبة دو�� م

ت الدائمة، وحينما ال يوجد متطلب محدد يجب ع�� �دارة تطو�ر سياسات لضمان توف�� البيانات املالية ا� س�التف

 للمعلومات ال�ي ��: 

  مالئمة الحتياجات املستخدم�ن ا�خاصة باتخاذ القرارات؛ -

 موثوقة من ناحية أ��ا:  -

 تمثل �ش�ل �حيح نتائج املؤسسة ومركزها املا��.  •

 قتصادية لألحداث والعمليات وليس فقط الش�ل القانو�ي. �عكس الناحية � •

 محايدة أي أ��ا ليست متح��ة.  •

 حصيفة.  •

  �املة �� �افة النوا�� املادية. •

ت الدائمة يجب ع�� �دارة استخدام ا� دو�� محدد وتفس�� ل�جنة التفس� أما �� حالة عدم وجود معيار محاسبة

أك�� املعلومات فائدة ملستخدمي البيانات املالية للمنشأة ،وعند اتخاذ هذا ا�حكم حكمها لتطو�ر سياسة محاسبية توفر 

  يجب ع�� �دارة أن تأخذ �� �عتبار ما ي��:

 املتطلبات و�رشادات �� معاي�� ا�حاسبة الدولية ال�ي تتناول املواضيع املماثلة وذات الصلة.  -

                                  
1

 . 118، ص السابقاملرجع  
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ملطلو�ات، الدخل واملصروفات الواردة �� إطار �جنة معاي�� �عر�فات ومعاي�� �ع��اف وقياس املوجودات، ا -

 ا�حاسبة الدولية. 

إصدارات الهيئات �خرى لوضع املعاي�� واملمارسات الصناعية املقبولة وفقط إ�� ا�حد الذي تتفق فيھ مع البندين  -

  ).IAS 01من املعيار ا�حاس�ي الدو��  22أ، ب من هذه الفقرة .(الفقرة 

  ر�ة:ار ستمفرضية �  .3

عند إعداد القوائم املالية يجب ع�� �دارة إجراء تقييم لقدرة املؤسسة ع�� البقاء كمؤسسة مستمرة ،و�جب 

إعداد القوائم املالية ع�� أساس أن املؤسسة مستمرة ما لم تكن هناك نية لدى �دارة إما تصفية املؤسسة أو التوقف 

ء تقييمها ار دارة ع�� علم أثناء قيامها بإجذلك،  وعندما ت�ون � عن املتاجرة أو ليس أمامها بديل واق�� سوى أن تفعل 

 كب��ة �� قدرة املؤسسة ع�� البقاء كمؤسسة مستمرة 
ً
بحاالت عدم تأكد مادية تتعلق بأحداث أو ظروف قد تث�� ش�و�ا

املؤسسة مستمرة  فإنھ يجب �فصاح عن حاالت عدم التأكد هذه ،وعندما ال يتم إعداد القوائم املالية ع�� أساس أن

فإنھ يجب �فصاح عن هذه ا�حقيقة وعن �ساس الذي تم بموجبھ إعداد القوائم املالية، وسبب عدم اعتبار املؤسسة 

 أ��ا مؤسسة مستمرة. 

ر�ة للمؤسسة مناسبة يجب ع�� �دارة أن تأخذ �� �عتبار �افة املعلومات ار وعند تقييم ما إذا �انت �ستم 

نية العمومية دون أن ت�ون ا� من تار�خ امل� ار ل إثنا عشر شهتقبل املنظور وال�ي يجب أن ت�ون ع�� �قاملتوفرة للمس

مقتصرة ع�� ذلك، ويعتمد مدى أخذ املعلومات �� �عتبار ع�� ا�حقائق �� �ل حالة، فعندما ي�ون للمؤسسة تار�خ 

نھ يمكن �ستنتاج بأن �ساس ا�حاس�ي للمؤسسة ام�انية سريعة للوصول إ�� املصادر املالية فإ عمليات مر�ح  و

�� ا�حاالت �خرى قد تحتاج �دارة إ�� أن تأخذ �� �عتبار سلسلة واسعة من  املستمرة مناسب بدون تحليل مفصل، و

تقتنع أن  مج �سديد الديون واملصادر ا�حتملة الستبدال التمو�ل قبلار ب بالر�حية ا�حالية واملتوقعة و العوامل ا�حيطة

 . )IAS 01من املعيار ا�حاس�ي الدو��  24.21الفقرة (ر�ة للمؤسسة مناسبة. ار بأن �ستم

  ا�حاسبة ع�� أساس �ستحقاق: .4

يجب ع�� املؤسسة املستمرة إعداد بيانا��ا املالية فيما عدا املعلومات ا�خاصة بالتدفق النقدي بموجب ا�حاسبة 

 و ف بالعمليات و�حداث عند حدو��ا )ا� ة ع�� أساس �ستحقاق يتم �ع�فبموجب ا�حاسب ع�� أساس �ستحقاق،

غ ع��ا �� القوائم املالية ال�جالت ا�حاسبية و�بال  ليس عندما يتم استالم أو دفع النقد أو ما �عادلھ(، و�تم ��جيلها ��
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الدخل بناء ع�� ارتباط مباشر ب�ن الت�اليف ال�ي تم تحملها  ف باملصروفات �� قائمةا� ت ال�ي تتعلق ��ا، و�تم �ع�اللف�� 

نية العمومية ال�ي ا� ف بالبنود �� امل�اسمح باالع�� ع�� أن تطبيق مفهوم املماثلة ال � )مماثلة(وعائدات بنود دخل محددة 

 (. IAS 01من املعيار ا�حاس�ي الدو��  21.20ال تل�ي �عر�ف املوجودات أو املطلو�ات. )الفقرة 

  ثبات العرض: .5

 ت التالية لها، إال �� ا�حاالت التالية: ا� الف�يجب �بقاء ع�� عرض وتصنيف البنود �� العمليات املالية من ف��ة إ�� 

جعة لعرض قوائمها املالية أن التغ�� سينجم عنھ عرض مناسب را�� طبيعة عمليات املؤسسة أو م إذا تب�ن �غ�� هام -

 أك�� لألحداث أو العمليات. 

صادرة عن ال�جنة ت الا� رض أو تطلب ذلك تفس�� من التفس�ء �غي�� �� العار إذا تطلب معيار محاسبة دو�� إج -

  ت. ا� الدائمة للتفس�

وب عرض القوائم املالية �ش�ل مختلف، و�جب جعة لعرض القوائم املالية بوجار قد يو��ي وجود تصرف هام أو م

ع�� املؤسسة �غي�� عرض قوائمها املالية فقط إذا �ان من ا�حتمل أن الهي�ل املعدل سيستمر أو �انت املنفعة من 

ت �� العرض تقوم املؤسسة بإعادة تصنيف معلوما��ا املقارنة حسب ا� �حة، وعندما تتم هذه التغ�عرض بديل وا

ء �غي�� �� العرض لالمتثال للمتطلبات القومية ما دام العرض املعدل يتما��ى مع متطلبات ار ويسمح بإج ،)18 (الفقرة

  ) .IAS 01من املعيار ا�حاس�ي الدو��  28-27الفقرة (هذا املعيار. 

  �همية النسبية والتجميع: .6

و�جب تجميع البنود غ�� ا�جوهر�ة مع املبالغ ذات  يجب عرض �ل بند جوهر ي �ش�ل مستقل �� القوائم املالية،

الطبيعة أو الوظيفة املشا��ة، وال توجد حاجة لعرضها �ش�ل مستقل، وتنتج القوائم املالية من معا�جة كميات كب��ة من 

جميع العمليات ال�ي تمت هي�ل��ا بتجميعها �� مجموعات حسب طبيع��ا أو وظيف��ا ،واملرحلة ال��ائية �� عملية الت

والتصنيف �� عرض قوائم مختصرة ومصنفة �ش�ل بنودا �� صلب القوائم املالية أو �� �يضاحات،  واذا �ان أحد 

البنود ليس جوهر�ا �ش�ل فردي فإنھ يتم تجميعھ مع البنود �خرى إما �� صلب القوائم املالية أو �� �يضاحات، والبند 

 �� صلب القوائم املالية.  ورغم ذلك قد ي�ون جوهر�ا �ش�ل �اف مست غ�� جوهر ي �ش�ل �اف ال �ستلزم عرضا
ً
قال

 �يضاحات.  يتوجب عرضھ مستقال ��



 الفصل األول                                            مدخل إلى دارسة القوائم المال�ة  
  

15 

 

ت �قتصادية ارار صاح ع��ا ع�� القو�� هذا السياق �عت�� املعلومات جوهر�ة إذا �أن من املمكن أن يؤثر عدم �ف 

�جوهر�ة ع�� حجم وطبيعة البند الذي حكم عليھ �� الظروف للمستخدم�ن إذا أخذت بناء ع�� القوائم املالية، و�عتمد ا

ا�خاصة �عدم ذكره، وعند تقر�ر ما إذا �ان أحد البنود أو مجموعة من البنود جوهر�ة فإنھ يتم تقييم طبيعة وحجم 

�حاس�ي من املعيار ا 11-29البند معا، وت�ون طبيعة أو حجم البند �� العامل ا�حدد اعتمادا ع�� الظروف. )الفقرة 

 (. IAS 01الدو�� 

  املقاصة: .7

 ء مقاصة ب�ن املوجودات واملطلو�ات إال إذا �انت املقاصة مطلو�ة أو مسموح ��ا من قبل معيارار يجب عدم إج

 ء مقاصة بنود الدخل واملصروفات عندما وفقط عندما يتحقق ما ي��: ار محاسبة دو�� آخر،  و�جب عدم إج

 يتطلب أو �سمح معيار محاسبة دو�� ��ا،  -

إذا �انت �ر�اح وا�خسائر واملصروفات املتعلقة ��ا والناجمة ع��ا أو عن عمليات أو أحداث مشا��ة ليست  -

  ) .IAS 01من املعيار ا�حاس�ي الدو��  14.11الفقرة (29 مادية، وهذه املبالغ يجب تجميعها حسب الفقرة 

قاصة ب�ن �صول حة تماما �� مجال املار تعارف عل��ا فهناك إرشاد اقل صا�حاسبة �مر�كية املأما بالنسبة ملبادئ 

�فصاح  –�عنوان: �ستثما ارت املالية  IAS 32مات املالية �� ظل �ل من معاي�� ا�حاسبة الدولية" ا� املالية و�ل�

يتطلب   S-Xمن التعليمات 15-0عالوة ع�� ذلك فان القسم والعرض" و�� ظل مبادئ ا�حاسبة �مر�كية املتعارف عل��ا ،

1 العرض املنفصل لصا�� �صول )املقاصة ب�ن إجما�� املبيعات و ا�خصومات واملس��جعات و املسموحات.
 

  املعلومات املقارنة: .8

من �شرة املبادئ ا�حاسبية �� الواليات املتحدة �مر�كية أن توفر املؤسسة  )2A(من الفصل)2 (��جع الفقرة رقم

مطلو�ا من قبل امل�جل�ن ببورصة �وارق املالية را لك، �عت�� املعلومات املقارنة أمقوائم مالية مقارنة،  وان لم تل��م بذ

ت�ون ملزمة ع�� وجھ التحديد �� الواقع  �مر�كية حيث يجب عل��م بصفة عامة توف��ها، وع�� الرغم من أ��ا قد ال

التطبيقي، و�تطلب املعيار ا�حاس�ي الدو�� �ول أن يتم �فصاح عن املعلومات املقارنة فيما يتعلق بالف��ة السابقة 

ل ل�افة املعلومات الضرور�ة �� القوائم املالية، إال إذا سمح أو تطلب أي معيار محاس�ي دو�� آخر بخالف ذلك، حيث تظ

                                  
1

 . 172 ، صملرجع السابقا 
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املعلومات الوصفية أو التوضيحية ا�خاصة بالف��ة السابقة مالئمة لفهم القوائم املالية ا�حالية ومن ثم يتع�ن تضمي��ا 

 1ونفس �مر يتم تطبيقھ ع�� القوائم املالية املقارنة ال�ي يتم توف��ها �� الواليات املتحدة �مر�كية.

  �� إعداد القوائم املالية املطلب الثالث: السياسات ا�حاسبية املستخدمة

"القابلية للمقارنة "�أحد ا�خصائص النوعية للمعلومات  اهي�ي ملعاي�� ا�حاسبية الدوليةيحدد �طار املف

ا�حاسبية ال�ي يتم �فصاح ع��ا، إذ يجب أن ي�ون املستخدم�ن قادر�ن ع�� مقارنة القوائم املالية للمؤسسة ع�� الزمن 

ت املركز املا�� للمؤسسة وأدا��ا ،كما يجب أن ي�ون بمقدورهم مقارنة القوائم املالية للمؤسسات من أجل تحديد اتجاها

  2ركزها املا��.ت �� ما� راكزها املالية وأدا��ا والتغ�ا�ختلفة من أجل أن يقيموا م

واملتشا��ة �� النشاط  ء املقارنات ب�ن الوحدات �قتصادية القائمةار استخدام القوائم املالية �� إج وتتمثل أهمية

�قتصادي وكذلك املقارنات داخل الوحدة �قتصادية نفسها، شرط عدم اختالف أسس القياس ا�حاس�ي سواء �ان 

ولكن مع وجود بدائل مختلفة  ع�� مستوي الوحدات �قتصادية ا�ختلفة أم ع�� مستوى الوحدة �قتصادية الواحدة.

�دارة �� �ختيار ب�ن تلك البدائل ا�ختلفة،  السياسات والطر ق ا�حاسبية، وحر�ة للقياس والتقييم ا�حاس�ي و�عدد

� النظر ام�انية �غي��ها؛ �ل ذلك أدى إ� رؤ�ة �دارة  و و و�ختيار ب�ن السياسات والطر ق ا�حاسبية بما يتناسب

3الشك. للقوائم املالية بنوع من
                                                                                                                                                                                                                           

 : )سبيةالطرق ا�حا(مفهوم السياسات ا�حاسبية  .1

(:" أن السياسات 08من املعيار ا�حاس�ي الدو�� رقم)  05جاء مفهوم السياسات أو الطرق ا�حاسبية �� الفقرة 

 ا�حاسبية �� املبادئ و�سس و�تفاقيات والقواعد واملمارسات ا�حددة ال�ي تتبناها املؤسسة �� إعداد وعرض القوائم

  املالية

أن السياسات أوالطرق ا�حاسبية تخص  2557نوفم��  20املؤرخ ��  11-57 من القانون رقم 19وجاء أيضا �� املادة 

 املبادئ و�سس و�تفاقيات والقواعد واملمارسات ا�خاصة ال�ي تطبقها املؤسسة��دف إعداد وعرض الكشوف املالية. 

                                  
 . 171 -172، ص املرجع السابق 1

2
هيئة �وارق و�سواق املالية وجمعية  ،)IAS 08 (دورة ضمن الفعاليات العلمية ملعاي�� الدولية إلعداد التقار�ر املاليةيوسف ، ع��

 . 2، ص 2008ا�حاسب�ن القانوني�ن السور��ن ،

3
�� سوق  السياسات ا�حاسبية إلدارة امل�اسب ع�� أسعار أسهم الوحدات �قتصادية املتداولة، أثرالداعور، دمحم نواف عابد ،ج�� إبراهيم  

 . 518، ص 2008، مجلة ا�جامعة �سالمية (سلسلة الدراسات ��سانية) ا�جلد السا�ع عشر، العدد �ول، جانفي فلسط�ن لألوارق املالية
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اسات ا�حاسبية ا�ختارة واملطبقة �� بالتا�� نجد أن املعيار ا�حاس�ي الدو�� الثامن يتطلب أن يتم وصف السي و

�يضاحات املتمة للقوائم املالية، و�جب أن يتم وصف أساس )أسس( القياس الذي تم استخدامھ و�ل سياسة 

 1 ض الفهم السليم للقوائم املالية.ار محاسبية قائمة �عت�� ضرور�ة ألغ

  ت ا�حاسبية:راالسياسات ا�حاسبية والتقدي. 2

" السياسات ا�حاسبية بأ��ا" �� املبادئ و�سس 58كما سبق بيانھ �� �عر�ف املعيار ا�حاس�ي الدو�� رقم" 

و�تفاقيات والقواعد واملمارسات ال�ي تقوم املؤسسة بتطبيقها عند إعداد وتقديم القوائم املالية"، و�صفة محددة فإن 

 � السياسة ا�حاسبية وليس �غي� �� ��املعيار �عت�� أن التغي�� �� أساس القياس هو �غي
ً
�� التقدير، ومن أمثلة القياس  ا

2هذه:
 

 الت�لفة التار�خية.  -

 القيمة ا�حالية القابلة للتحقق.  -

  القيمة العادلة. -

بأنھ �� حالة عدم التأكد �� لأل�شطة التجار�ة فإن ك�ي ار من  21( �� فقرة 58ويش�� املعيار ا�حاس�ي الدو�� رقم) 

بنود القوائم املالية ال يمكن قياسها بدقة ولكن يمكن تقديرها، والتقدير �ستلزم �ج��اد الذي �عتمد ع�� أحدث 

لتقدير العمر �نتا�� املعلومات املتوفرة، و�مكن أن ي�ون التقدير مطلو�ا مثال للديون املعدومة، أو تقادم ا�خزون، أو 

أو النمط املتوقع الس��الك املنافع �قتصادية للموجودات القابلة لالس��الك، فاستخدام التقدير املعقول �عت�� جزءا 

 هاما من إعداد القوائم املالية وال يؤثر ذلك ع�� درجة الوثوق ��ا. 

القيمة الدف��ية ألي ( بأ��ا: �عديل 58�ي الدو�� رقم) ت ا�حاسبية فيحددها املعيار ا�حاسار ت �� التقدي��اأما التغي

 لذلك بأن هذه التغ�م أو�عديل قيمة �س��الك الدوري ألي أصل"، كما و�ضيف املعا� أصل أو ال�
ً
ت �� ا� يار توضيحا

ألصول مات املرتبطة باا� افع املستقبلية املتوقعة و�ل�ت ترتبط بحدوث �عديالت �� املوقف ا�حا�� واملنار التقدي

                                  
1

 .171، مرجع سبق ذكره، ص نظر�ة ا�حاسبة: القياس و �فصاح والتقر�ر املا�� عن �لتازمات وحقوق امللكيةيد لطفي، أم�ن احمد الس 

2
 . 07، ص مرجع سبق ذكرهيوسف،  ع��
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ت ا� دة و�التا�� فال �عد هذه التغ�ت ا�جديراا�حاسبية من املعلومات والتطو  ترامات، و�نشأ التغي�� �� التقديا� و�ل�

 ألخطاء. 
ً
 ت�حيحا

  آلية استخدام السياسات أو الطرق ا�حاسبية �� إعداد القوائم املالية: .3

يواجھ ا�حاسب �� �ل مش�لة محاسبية العديد من البدائل ال�ي تلقى القبول العام سواء من الناحية العلمية أو 

الظروف �قتصادية ال�ي تمر ��ا  يختار من بي��ا الطرق والسياسات ا�حاسبية ال�ي تناسب �عض �وضاع و العملية، و

تدفقات الوضعية املالية، وكذا ال ئل إ�� آثار مختلفة ع�� النتيجة واملؤسسة؛ حيث تؤدي عملية �ختيار ب�ن هذه البدا

ف ا�ختلفة املهتمة باملؤسسة، و�مع�ى آخر فإ��ا تؤدي إ�� إعادة ار ت ال�ي تتخذ بمعرفة �طاار النقدية واملعلومات والقر 

أمكن �� �عض ا�حاالت سواء انھ قد ف ا�ختلفة املرتبطة بالكيان، وللداللة ع�� ذلك فار توزيع ال��وة وا�خاطر ب�ن �ط

ضية أو الواقعية تحو�ل خسائر املؤسسة إ�� أر�اح أو العكس من ذلك عن طر�ق �غي�� �عض الطرق ا�حاسبية أو ا� �ف�

  1إتباع طرق بديلة.

لوجود معاي�� و�دائل محاسبية مقبولة قبوال  ار ت ا�حاسبية نظا� سة �� املسئول الوحيد عن التغي�و�عت�� إدارة املؤس

عاما لنفس �حداث �قتصادية، وهذا �عطي إلدارة املؤسسة مرونة �افية لتختار من بي��ا ما يناسب �هداف ال�ي 

ها �س�� إ�� تحقيقها، و�مكن القول أن املرونة املتاحة لإلدارة �� �ختيار ب�ن بدائل القياس والتقييم ا�حاس�ي ستجعل

 تتحكم �� نتيجة املؤسسة إ�� حد كب�� �� ضوء أهدافها وا�خصائص ال�ي تتمتع ��ا، ولكن ما يحد من قدرة �دارة ��

م ��ا، باإلضافة إ�� مدى كفاءة �سواق املالية ا� معاي�� محاسبية ودرجة من �ل� التالعب باألرقام ا�حاسبية مدى وجود

 2لدى املستثمر�ن. ودرجة الو��

  �فصاح عن السياسات ا�حاسبية املستخدمة �� إعداد القوائم املالية: .4

ت الزمنية للمؤسسة، ا� ة القوائم املالية لعدد من الف�إن مستخدمو القوائم املالية يجب أن ي�ونوا قادر�ن ع�� مقارن

السياسات نفس  الضروري تطبيق  نوالتعرف ع�� اتجاهات موقفها املا�� وأدا��ا املا�� وتدفقا��ا النقدية، ومن ثم ي�ون م

                                  
والتعديالت �� معاي�� ا�حاسبة  التقار�ر املالية: أسس �عداد والعرض والتحليل وفقا ألحدث �صداارتطارق عبد العال حماد،  1

 .   71، مرجع سبق ذكره، صالدولية و�مر�كية وال��يطانية والعر�ية واملصر�ة

2
 .   70، صاملرجع السابق
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ت ال�ي يجب أخذها �ع�ن �عتبار عند �فصاح را�عتبا �� �عضراإال أنھ ي 1ت الزمنية ا�ختلفة،ا� ا�حاسبية �� هذه الف�

2عن السياسات ا�حاسبية وأهمها:
 

 م بالفرضيات واملبادئ ا�حاسبية �ساسية؛ ا� �ل� -

عن أهم السياسات ا�حاسبية املستخدمة باعتبار إن �فصاح ع��ا جزءا مكمال للقوائم املالية، و�جب  �فصاح -

 �فصاح ع��ا �� م�ان واحد؛ 

    ال يمكن ت��ير آية معا�جة محاسبية خاطئة لعناصر القوائم املالية وذلك بحجة انھ تم �فصاح عن هذه ا�خالفة؛ 

�� السياسات ا�حاسبية املستخدمة من قبل املؤسسة أو عن أسباب ال�ي أدت إ�� يجب �فصاح عن أي �غي��    -

 هذا التغي��؛ 

ف��ة املالية او �� حالة إذا ما تم �غي�� �� السياسات ا�حاسبية و�ان لهذا التغي�� أثر ع�� نتائج املؤسسة خالل ال            

ت الالحقة، فانھ يجب �فصاح عن هذا التغي�� وتحديده كميا؛ ا� الف�

                                  
1

 . 57، ص مرجع سبق ذكرهع�� يوسف،  

2
الطبعة الثانية ،عمان، �ردن، بدون سنة  ، دار وائل للنشر،التأصيل النظري للممارسات املهنية ا�حاسبيةدمحم مطر، مو��ى السو�طي ،

 . 104النشر، ص 
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 املالية يجب إظهار �رقام املقارنة عن الف��ة السابقة. لدى إعداد القوائم  -

1أما ما يجب تبيانھ �� �فصاح عن السياسات ا�حاسبية �� امل�حق املتمم للقوائم املالية ما ي��:
 

 القياس املستخدمة �� إعداد القوائم املالية؛  )أسس(أساس  -

 لية. �ل سياسة محاسبية محددة الزمة لفهم �و�ح للقوائم املا -

باإلضافة إ�� السياسات ا�حاسبية ا�حددة املستخدمة �� القوائم املالية من املهم بالنسبة للمستخدم�ن أن ي�ونوا 

ع�� علم بأساس )أسس( القياس املستخدمة )الت�لفة التار�خية، الت�لفة ا�حالية ،القيمة القابلة للتحقيق، القيمة 

 �ساس الذي تم بموجبھ إعداد القوائم املالية ب�املها العادلة أو القيمة ا�حالية( أل��ا �ش�ل 

وعند تحديد ا�حاجة إ�� �فصاح عن سياسة محاسبية بذا��ا، فع�� إدارة املؤسسة تقييم إذا �ان هذا �فصاح  

ا التقر�ر، سيساعد املستخدم�ن �� فهم الطر�قة ال�ي �عكس ��ا املعامالت و�حداث �� �داء واملركز املا�� املقدم ع��م

 و�شمل السياسات ا�حاسبية ال�ي قد تنظر املؤسسة �� عرضها ما ي�� ع�� سبيل املثال ال ا�حصر: 

 دات؛ ار تحقق �ي -

 أسس إعداد القوائم املالية ا�جمعة متضمنة الشر�ات التا�عة لھ؛  -

 الشر�ات املندمجة؛  -

 املشاريع املش��كة؛  -

 غ�� امللموسة؛  إهالك واس��الك �صول امللموسة و -

 ض واملصروفات �خر ى؛ ا� رسملة ت�اليف �ق� -

 عقود املقاوالت؛  -

 ت العقار�ة؛ ار �ستثما -

 ت؛ ار و�ستثما�دوات املالية  -

                                  
1

التقار�ر املالية: أسس �عداد والعرض والتحليل وفقا ألحدث �صداارت والتعديالت �� معاي�� ا�حاسبة الدولية عبد العال حماد،  طارق 

 .   228-215ص  ، مرجع سبق ذكره،و�مر�كية وال��يطانية والعر�ية واملصر�ة
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 عقود �يجار؛  -

 و�ر؛ ت�اليف البحث والتط -

 ئب؛ ار الض -

 ئب املؤجلة؛ ار ئب بما �� ذلك الضار الض -

 ا�خصصات؛  -

 ت�اليف منافع املوظف�ن؛  -

 قييم العمالت �جنبية؛ فروق ت -

 طبيعة النشاط والتوزيع ا�جغ ار�� للفروع وأساس توزيع الت�لفة ب�ن الفروع؛  -

 النقدية وما �� حكمها؛  -

 محاسبة الت�خم؛  -

(. IAS 01من املعيار ا�حاس�ي الدو��  99ا�ح�ومية. )الفقرة املنح  -
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 املبحث الثا�ي: تحليل ا�حتوى املعلوما�ي للقوائم املالية 

 مـــــــن �دراك والـــــــو�� ا�حاســـــــ�ي 
ً
 خاصـــــــا

ً
بـــــــالرغم مـــــــن أن عمليـــــــة قـــــــراءة وفهـــــــم وتفســـــــ�� القـــــــوائم املاليـــــــة تتطلـــــــب نوعـــــــا

حـــــــــــول املبـــــــــــادئ والفـــــــــــروض والقواعـــــــــــد ا�حاســـــــــــبية املســـــــــــتخدمة �ـــــــــــ� إعـــــــــــداد تلـــــــــــك القـــــــــــوائم، إال أننـــــــــــا ســـــــــــنكتفي �عـــــــــــرض 

العــــــــرف ع�ــــــــ� �ســــــــمي��ا بالتحليــــــــل املــــــــا��  �ساســــــــيات املتعلقــــــــة بــــــــأهم املؤشــــــــرات املاليــــــــة شــــــــائعة �ســــــــتخدام وال�ــــــــي جــــــــرى 

)FinancialAnalysis(  والـــــــــــذي هـــــــــــو تحليـــــــــــل للقـــــــــــوائم املاليـــــــــــة، حيـــــــــــث هنـــــــــــاك أدوات عديـــــــــــدة �ســـــــــــتخدم �ـــــــــــ� مجـــــــــــال تحليـــــــــــل

 �ــــــــ� درجــــــــة التحليــــــــل املطلو�ــــــــة و
ً
 �ــــــــ� مجــــــــاالت  القــــــــوائم املاليــــــــة، وتفــــــــاوت هــــــــذه �دوات إنمــــــــا �عكــــــــس تفاوتــــــــا

ً
كــــــــذلك تفاوتــــــــا

 اإلضافة إ�� تفاوت احتياجات مستخدمي القوائم املالية. استخدام نتائج التحليل ب

 املطلب �ول: دارسة تمهيدية لتحليل محتوى القوائم املالية 

حـــــــــــل فهـــــــــــم ار عت�ـــــــــــ� بمثابـــــــــــة ا�خطـــــــــــوة �و�ـــــــــــ� �ـــــــــــ� م) �Financial StatementAnalysisإن تحليـــــــــــل القـــــــــــوائم املاليـــــــــــة (

الت ال�ــــــــي ��ــــــــم مســــــــتخدم��ا ســــــــواء �ــــــــان ذلــــــــك ألغــــــــراض وتفســــــــ�� محتــــــــوى تلــــــــك القــــــــوائم ألغــــــــراض اســــــــتخدامها �ــــــــ� ا�جــــــــا

�ئتمــــــــان أو �ســــــــتثمار أو مــــــــن وجهــــــــة نظــــــــر إدارة املشــــــــروع عنــــــــد تقيــــــــيم �داء باملقارنــــــــة باملشــــــــروعات �خــــــــرى و�ــــــــ� ظــــــــل 

 الظروف �قتصادية السائدة. 

 تحليل العمليات املالية �� إطار ا�حاسبة املالية:  .1

د العمليـــــــــات املاليـــــــــة، ف�ـــــــــي �شـــــــــ�ل مـــــــــدخالت نظـــــــــام ا�حاســـــــــبة املاليـــــــــة �عت�ـــــــــ� أســـــــــاس العمـــــــــل ا�حاســـــــــ�ي هـــــــــو وجـــــــــو 

رجــــــــــــات املتمثلــــــــــــة �ــــــــــــ� القــــــــــــوائم املاليــــــــــــة، وتأخــــــــــــذ العمليــــــــــــات املاليــــــــــــة ج��ــــــــــــا للتوصــــــــــــل �ــــــــــــ� ال��ايــــــــــــة ع�ــــــــــــ� ا�خالواجــــــــــــب معا�

 التعر�ف التا��: 

  �عر�ف العملية املالية:  1.1

العمليـــــة املاليــــة ع�ـــــ� أ��ــــا حـــــدث اقتصــــادي يحـــــدث �ــــ� وقـــــت معــــ�ن وخـــــالل ف�ــــ�ة محاســـــبية �ــــ� املؤسســـــة أثنـــــاء  �عــــرف

1متوازنــــا ع�ــــ� مركزهــــا املــــا��. ار و الغ�ــــ� �عتياديــــة ممــــا ت�ــــ�ك أثــــممارســــ��ا ألحــــد أو �عــــض أ�شــــط��ا �قتصــــادية �عتياديــــة أ

                                  
1

، ا�جـــــزء �ول ،مؤسســـــة الـــــوارق للنشـــــر ا�حاســـــبة املاليـــــة �ـــــ� القيـــــاس و�ع�ـــــ�اف و�فصـــــاح ا�حاســـــ�ينـــــا�� ا�حيـــــا��، بـــــدر دمحم علـــــوان ، وليـــــد 

 . 121، ص 8008والتوزيع، عمان، �ردن ،
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1وتقوم العملية املالية ع�� ثالث ر�ائز:
 

ن صـــــــــفقة ســـــــــوقية تبادليـــــــــة بـــــــــ�ن املؤسســـــــــة كعـــــــــون اقتصـــــــــادي و�عـــــــــوان �قتصـــــــــادية �خـــــــــرى، أي يجـــــــــب أ �و��ـــــــــا -

  )فرض الوحدة ا�حاسبية.(ف هذه العملية ع�� �قل ار ت�ون الوحدة ا�حاسبية أحد أط

 . )فرض القياس النقدي(أن ي�ون باإلم�ان التعب�� ع��ا بقيم نقدية  -

  ئن لت�جيلها �� الدفاتر ا�حاسبية.ار وضوعية( يمكن �عتماد عل��ا كقبدأ املأن ت�ون مدعمة بمستندات إثبات )م -

 التدفقات النقدية و�عوان �قتصادية:  2.1

تيجية املاليــــة للمؤسســــة،  وجــــرت العــــادة ع�ــــ� ا� �ســــمح بمتا�عــــة طيلــــة الف�ــــ�ة �ســــ�إن تحليــــل �ســــتخدامات واملــــوارد 

عر�ضــــة: التــــدفقات املتعلقــــة بالعمليــــات ا�جار�ــــة )التشــــغيلية(، تــــدفقات املتعلقــــة تصــــنيف تــــدفق �مــــوال إ�ــــ� ثــــالث فئــــات 

ر التدفقات املتعلقة بالتمو�ل، وأرصدة هذه التدفقات تتوافق مع التقلبات النقدية.
ً
2باالستثمار، وأ�� ا

 

تمثلـــــون �ـــــ� وهـــــم ي 3و �عت�ـــــ� �ـــــل بنيـــــة اقتصـــــادية �ـــــ� تـــــداخل بـــــ�ن عـــــدة عناصـــــر، يطلـــــق عل��ـــــا �عـــــوان �قتصـــــادية،

 (أو ��خاص املعنو��ن )املس��لك�ن،... التاجر ،و الح�ن، والف ا�حرفي�ن، و( ) personnes physique(��خاص الطبيعي�ن 

personnes morales ()�وت�ـــون وظائفهـــا �قتصـــادية �ـــ� أساســـا إنتـــاج أو �ســـو�ق )ات، البنـــوك واملؤسســـات املاليـــة...الشـــر ،

4الدخل ،و��شطة املالية،  واس��الك السلع، وال�ي يمكن تبسيطها �� الش�ل املوا��:السلع وا�خدمات، وتوزيع 
 

  

 التدفقات املتداولة من طرف �عوان مع محيطهم ) :01-01 (الش�ل رقم

                                  
 . 17-11، ص 1990ئر ،ا، ا�جزء �ول، ا�جز IAS/IFRSالوا�ح �� ا�حاسبة املالية وفق املعاي�� الدولية حنيفة،بن ر�يع 1

2- Michel Levasseur, Cours : Introduction à l’analyse des états financiers, Université Lille 2, Faculté de Finance, 

Banque, Comptabilité, Juin 2008, P 100.  

 . 11ر�يع حنيفة، مرجع سبق ذكره، ص  بن 3

4Martine Lhoste, Manuel, Analyse  financière  et  économique  des  projets   de  développement, Edition 

TipografiaGiuntina, Italie, 1997, P 20. 75  
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Flux Entrants matériels                                                                                                                                       Flux Sortants matériels                       

تدفقات مادية داخلة             Les agents économes  قتصادية  �عوان                      تدفقات مادية خارجة�  

                                                                                                                                                                                                                                           

Flux Sortants monétaires                                                                                                                          Flux Entrants monétaire      

        تدفقات نقدية خارجة                                                       تدفقات نقدية داخل                                                      

Source : Martine Lhoste, Manuel, Analyse financière et économique des projets de  développement, Edition 

Tipografia Giuntina, Italie, 1997, P 20.   

 

 و�ش�ل عام فان �ل عملية مالية �� تبادل قيم ب�ن املؤسسة و�عوان �قتصادية �خرى، وتتم �� ش�ل

1تدفق الذي هو عبارة عن تحو�ل قيم �� اتجاه معاكس، وتحمل ا�خواص التالية:
 

 نقط �نطالق؛  -

 نقطة الوصول؛  -

 أو قيمة التحو�ل مع�� ع��ا بالنقد،  كمية -

 التار�خ الذي يحدث فيھ التدفق.  -

كمـــــــــا أن �عـــــــــوان ال�ـــــــــي �ســـــــــتخدم وســـــــــائل �نتـــــــــاج �ســـــــــ�ى عوامـــــــــل �نتـــــــــاج لتحو�ـــــــــل الســـــــــلع املوجـــــــــودة وا�خـــــــــدمات 

املعروفــــــــــــة باالســــــــــــ��الك الوســــــــــــيط )املــــــــــــواد ا�خــــــــــــام، واملنتجــــــــــــات نصــــــــــــف مصــــــــــــنعة واملنتجــــــــــــات ال��ائيــــــــــــة وا�خــــــــــــدمات( �ــــــــــــ� 

ات �نتـــــــــــــاج ا�جديـــــــــــــدة، و�مكـــــــــــــن أن نـــــــــــــدرج ثالثـــــــــــــة أنـــــــــــــواع مـــــــــــــن عوامـــــــــــــل �نتـــــــــــــاج: العمـــــــــــــل وأرس املـــــــــــــال والعوامـــــــــــــل عمليـــــــــــــ

2) اخ�رض، املن من ممتل�ات الطبيعة: (الطبيعية 
 

 تصنيف العمليات املالية:  1.3

                                  
 .18-17بن ر�يع حنيفة، مرجع سبق ذكره، ص  1

2 Martine Lhoste, Manuel, Op-Cit, PP 20. 71 
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العمليات وال�ي  و�ة ال�ي ينظر م��ا لهذهاز املالية، و�ختلف تصنيفها حسب التحدث �� املؤسسة العيد من العمليات 

   1نم��ها �� ��ي:

تصنيف العملية املالية حسب البعد الزم�ي: تصنف العملية املالية وفقا لهذا التصنيف حسب ما إذا �انت  •

نقدا أو باألجل، فالعملية ال�ي تتم نقدا يتم تحصيل )أو دفع( مقابلها مباشرة �عد حدو��ا ،ف��داد خز�نة 

  مثال أو ا�حسابات البنكية )أو تنقص(. املؤسسة املتمثلة �� الصندوق 

أما بالنسبة للعملية املالية ألجل فانھ تنشأ ع��ا حقوق )أو ديون( تجاه الغ�� ع�� أن يتبعها التحصيل )أو التسديد( �� 

  زمن الحق �حدوث العملية.

 م��ا في�ون لدينا:   ضها: نم�� ب�ن العمليات املالية وفقا ملضمو��ا والهدفار تصنيف العملية املالية حسب أغ •

العمليات التمو�لية: و�� العمليات تحدث ��دف تمو�ل املؤسسة، أي تتعلق بتوف�� �موال الضرور�ة لنشاط  -

 املؤسسة سواء من مصادر داخلية )املالك( أو مصادر خارجية )املقرضون( و�طلق عل��ا الديون. 

و�� العمليات ال�ي تتعلق بحيازة عناصر �صول طو�لة �جل ال�ي �ستفيد  سمالية أو �ستثمار�ة:ار العمليات ال -

م��ا املؤسسة عند أداء �شاطها لعدة دوارت مالية، وليس ��دف بيعها، كما تتعلق هذه العمليات بالتخلص من 

 هذه �صول عند ان��اء مدة صالحي��ا، أي ان��اء الغرض م��ا أو بقصد استبدالها. 

سا��ي الذي قامت دية: �� العمليات ال�ي تتعلق بالنشاط ا�جاري للمؤسسة، وهو النشاط � ار يالعمليات �  -

من دات، البيع وما يرتبط بھ ار مصار�ف  واي ء وما يرتبط بھ منار ولتھ لتحقيق �ر�اح، �الشاز املؤسسة ألجل م

دية �� عمليات دور�ة ار �يوتمو�ل املؤسسة، فالعمليات دات، ز�ادة عن مصار�ف �دارة ار مصار�ف  واي

 متكررة خالل الدورة املالية الواحدة. 

تجدر �شارة إ�� أن هذا التصنيف للعمليات املالية ال يمنع حدوث تأث�� متبادل ب�ن �صناف الثالثة للعمليات 

2بحيث:
 

                                  
 .19-18ص، مرجع سبق ذكره، بن ر�يع حنيفة1
 . 45-19، ص املرجع السابق 2
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ية( العمليات التمو�لية ممكن أن تؤدي إ�� عملية إي اردية مثل ا�حصول ع�� قرض )عملية تمو�ل -

  ي��تب عليھ تحمل املؤسسة لفوائد القرض )عملية إي اردية( ألن دفع هذه املصار�ف يؤثر ع�� نتيجة املؤسسة

مموال (سمالية قد تؤدي إ�� حدوث عمليات تمو�لية مثل ش ارء مب�ى عن طر�ق القرضراالعمليات ال -

  ؛)بواسطة قرض

يمكن أن تؤدي إ�� حدوث عملية تمو�لية مثل تحقيق أر�اح خالل الدورة وتحو�ل  ديةار العمليات �ي -

 جزء م��ا إ�� أرس مال املؤسسة

 حدود تحليل محتوى القوائم املالية:  .2

ف ا�خارجيــــــــــة املهتمــــــــــة باملؤسســــــــــة، إال ار هامــــــــــة لالتصــــــــــال بــــــــــ�ن �دارة و�طــــــــــ�عــــــــــد القــــــــــوائم املاليــــــــــة مــــــــــن الوســــــــــائل ال

ليـــــــــة عرضـــــــــة لـــــــــبعض القيـــــــــود ال�ـــــــــي تحـــــــــد مـــــــــن فائـــــــــد��ا إذا لـــــــــم يأخـــــــــذها قـــــــــارئ القـــــــــوائم املاليـــــــــة �ـــــــــ� أن هـــــــــذه القـــــــــوائم املا

1حسبانھ عند تفس�� وتحليل املعلومات الواردة ضمن القوائم املالية.
 

 القوائم املالية �أداة لالتصال واملعلومات املالية:  1.2

 املعلومات املتعلقة با�حالة  و�اآلفاق املالية ل�جهات املصدرة �� �سواق املالية؛  وهدفيقصد باملعلومات املالية ، 

 العمالء، واملنتجات، واملوظف�ن،(�تصال الشامل هو "بيع القيمة "للمؤسسة اليوم فضال عن آفاقها، وهذا �ع�ي: 

فاالتصال الشامل هو الت�امل �� املؤسسة من هذا التداخل ب�ن  ،)واملناخ �جتما�� الداخ��، والصورة العامة للشركة

 �تصاالت �قتصادية و�تصاالت املالية. 

حملة �سهم واملستثمر�ن ا�حتمل�ن، (وهكذا يمكننا القول بأن �تصال املا�� هو �نتقال من الكيان إ�� السوق 

 عرضا للمعلومات املالية ذات العالقة.  بصورة  أعم إ�� أك�� و  )و�االت التقييم وا�حلل�ن و

 : Communication Intern (الداخ�� القوائم املالية أداة لالتصال -

                                  
1

التقار�ر املالية: أسس �عداد والعرض والتحليل وفقا ألحدث �صداارت والتعديالت �� معاي�� ا�حاسبة الدولية عبد العال حماد، طارق  

 .  71، مرجع سبق ذكره، ص و�مر�كية وال��يطانية والعر�ية واملصر�ة
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و�عت�ـــــــــــ� أيضـــــــــــا �رقـــــــــــام  والقـــــــــــوائم  ا�حاســـــــــــبة �ـــــــــــ� أداة معلومـــــــــــات ضـــــــــــرور�ة لفهـــــــــــم الوضـــــــــــع وتقيـــــــــــيم املؤسســـــــــــات،

املاليــــــــة ملؤسســــــــة مــــــــا ع�ــــــــ� أ��ــــــــا مصــــــــدر لكــــــــال �تصــــــــاالت الداخليــــــــة للمؤسســــــــة  وا�خارجيــــــــة م��ــــــــا، فالوثــــــــائق ا�حاســــــــبية  

�عمــــــــــــل بــــــــــــال��ك�� ع�ــــــــــــ� النقــــــــــــاط ا�خاصــــــــــــة  )الهــــــــــــامش التجــــــــــــا ر ي، هــــــــــــامش �نتــــــــــــاج(والعناصــــــــــــر الداخليــــــــــــة للمحاســــــــــــبية 

ملـــــــــوظف�ن املعنيـــــــــ�ن بحســـــــــن ســـــــــ�� املؤسســــــــة ير�ـــــــــدون معرفـــــــــة أداء هـــــــــذه �خ�ـــــــــ�ة، باملؤسســــــــة ،وعـــــــــالوة ع�ـــــــــ� ذلـــــــــك، فــــــــان ا

1أي ع�� وجھ ا�خصوص أ��م ير�دو ن أن �عرفوا إذا �انت الشركة قو�ة ماليا  واذا تنمي��ا مضمونة.
 

 : )Communication Externe (القوائم املالية أداة لالتصال ا�خار�� -

�قتصـــــــادي�ن املتفـــــــاعل�ن مـــــــع  املاليـــــــة لهـــــــا اهتمامـــــــا لعديـــــــد مـــــــن العمـــــــالء الوضـــــــعية املاليـــــــة ال�ـــــــي تنبثـــــــق عـــــــن القـــــــوائم

الشـــــــــيخوخة و�ـــــــــاالت (، والهيئـــــــــات �جتماعيـــــــــة  ئبار ، الضـــــــــ ، البنـــــــــوك ، املـــــــــوردين العمـــــــــالء،  املؤسســـــــــة مـــــــــن: املســـــــــاهم�ن

2، و�مكن توضيحهم كما ي��:)التقاعد، صناديق التام�ن ضد البطالة ...ا�خ
 

ر ومحدوديــــــــــة مخاطرهــــــــــا ، ار بات لتأكـــــــــد مــــــــــن أ��ــــــــــا قابلــــــــــة لالســــــــــتماملؤسســــــــــة حســــــــــا البنـــــــــوك تر�ــــــــــد أن ي�ــــــــــون لــــــــــدى -

الكفالـــــــة (واذا �ـــــــان لـــــــد��م أد�ـــــــى شـــــــك حـــــــول أعمالهـــــــا، فأ��ـــــــا ســـــــوف تحـــــــد مـــــــن قروضـــــــها وســـــــوف تطلـــــــب ضـــــــمانات 

  )ال�خصية ع�� سبيل املثال

 )La solidité financière (يرغــــــــب و ن �ــــــــ� معرفــــــــة الصــــــــالبة املاليــــــــة )العمــــــــالء أو املــــــــوردين(الشــــــــر�اء التجــــــــار��ن  -

 ألعمال املؤسسة؛ 

 حملة �سهم مهتمون �س�� املؤسسة ال�ي أودعوا ف��ا مبلغ مع�ن �� أرس املال؛  -

يتعلـــــــــق ع�ـــــــــ�  )Vérification fiscale (ا�خز�نـــــــــة العموميـــــــــة قـــــــــد ترســـــــــل أعوا��ـــــــــا مـــــــــن اجـــــــــل إج ارء تحقيـــــــــق جبـــــــــائي -

  ئب �خرى؛ار ئب ع�� �ر�اح و�ا�� الضار الض )TVA (سبيل املثال بـ: الرسم ع�� القيمة املضافة

  القيود الواجب مارعا��ا �� تحليل محتوى القوائم املالية: 2.2

                                  
1 IBID, PP 09-.11  
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�عت�ــــــــ� التحليــــــــل املــــــــا�� مــــــــن أهــــــــم املواضــــــــيع �دار�ــــــــة واملاليــــــــة ا�ختلفــــــــة للمؤسســــــــة، ��ــــــــدف إ�ــــــــ� ��ــــــــخيص �ــــــــحيح 

املتبعــــــــة مــــــــن طــــــــرف املؤسســــــــة �ــــــــ� ســــــــات ء فحــــــــص للسياار لمؤسســــــــة، و��ــــــــدف بصــــــــفة عامــــــــة إ�ــــــــ� إجــــــــللوضــــــــعية املاليــــــــة ل

وال��ا ومحاولــــــــــة تفســــــــــ�� رســــــــــات التفصــــــــــيلية املاليــــــــــة لفهــــــــــم مــــــــــدلت متعــــــــــددة مــــــــــن �شــــــــــاطها، وكــــــــــذا عــــــــــن طر�ــــــــــق الداار و د

�ســــــــــباب ال�ــــــــــي أدت إ�ــــــــــ� ظهورهــــــــــا بالكميــــــــــات والكيفيــــــــــات ال�ــــــــــي �ــــــــــ� عل��ــــــــــا ممــــــــــا �ســــــــــاعد ع�ــــــــــ� اكتشــــــــــاف نقــــــــــاط القــــــــــوة 

ت ال�ــــــي يجـــــــب ار مجموعــــــة مــــــن �عتبــــــا �ــــــ� املؤسســــــات املاليــــــة، � انــــــھ يقــــــف ع�ــــــ� والضــــــعف  ال�ــــــي تحمــــــل ســــــلبا   وايجابــــــا

1ت تتمثل �� ��ي:ار �ا لتحقيق أهدافھ، وهذه �عتباعا�ار م
 

  ئية لوحدة النقد: ار ض ثبات القوى الش�ااف� -

 ض هـــــــــام وهــــــــــو ثبـــــــــات القـــــــــوى الـــــــــش ارئيــــــــــة لوحـــــــــدة النقـــــــــد، ورغـــــــــم تأكــــــــــدا� إعـــــــــداد القـــــــــوائم املاليــــــــــة وفقـــــــــا لف�ـــــــــيـــــــــتم 

ت �ســـــــــعار، إال أن ا� قيقــــــــة �مـــــــــر بمــــــــرور الوقــــــــت �ســــــــب �غ�ــــــــمعــــــــدي القــــــــوائم املاليــــــــة مــــــــن أن وحـــــــــدة النقــــــــد تتغ�ــــــــ� �ــــــــ� ح

ت �ــــــــ� �ســـــــعار ع�ــــــــ� القــــــــوائم املاليـــــــة لــــــــم تصــــــــل ح�ــــــــى �ن ا� ي أجر�ـــــــت �حاولــــــــة قيــــــــاس أثـــــــر التغ�ــــــــ�بحـــــــاث والتجــــــــارب ال�ــــــــ

 إ�� قبول أي طر�قة لتعديل القوائم املالية املعدة وفقا للمبادئ ا�حاسبية املتعارف عل��ا. 

ف بتغ�� اانما �ع�� ئية لوحدة النقد،  و ار ض هو انھ ليس بثبات القوى الشا� وقد ي�ون أفضل وصف لهذا �ف�

النقد، إال أن هذا التغ�� غ�� �اف إلحداث �غي�� مادي ع�� القوائم املالية ،و�� نفس الوقت يجب  ئية لوحدةار القوى الش

ديل ت �سعار،  وان الفشل �� �عا� علم بوجود �عض التشويش �سبب �غ�ع�� قارئ القوائم املالية الرشيد أن ي�ون ع�� 

 اليةت يمثل حدودا لتحليل القوائم املا� القوائم املالية بتلك التغ�

  الت�جيل التار���:  -

�عد القوائم املالية وفقا لألساس التار��� لألحداث والعمليات ال�ي تتم خالل الف��ة املالية، وغالبا ما يتم 

  استخدامها لتوقع املستقبل، ومن هذا املنطلق فان الت�جيل التار��� أصبح يمثل حدودا ع�� قيم��ا �� ذلك ا�خصوص.

  ي: التقدير ال�خ�� ا�حكم و -

                                  
1

التقار�ر املالية: أسس �عداد والعرض والتحليل وفقا ألحدث �صداارت والتعديالت �� معاي�� ا�حاسبة الدولية طارق عبد العال حماد،  
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ت مالية عادة ت�ون سنة، وع�� ا� م حياة أي مشروع اقتصادي إ�� ف�ض إم�انية تقسيا� إن ا�حاسبة تقوم ع�� اف�

الرغم من الدقة ال�ي قد تبدو ع�� القوائم املالية عن أي ف��ة مالية، إال أ��ا بطبيعة ا�حال مؤقتة وغ�� ��ائية وتتطلب 

 املز�د من ا�حكم والتقدير ال�خ��ي. 

ت صغ��ة من الوقت مثل السنة ور�ع السنة، ا� ئة أي مشروع اقتصادي إ�� عدة ف�و�التا�� فان محاولة تجز 

سيتطلب ذلك املز�د من التقدير وا�حكم ال�خ��ي ع�� إحداث املستقبل ونتائج �حداث السابقة وال�ي لم تكتمل �عد، 

التقدير وضوعية، إال أ��م مضطرون إ�� ال�جوء إ�� و�الرغم من محاوالت ا�حاسب�ن لتطبيق أق��ى درجة ممكنة من امل

ال�خ��ي �� �عض �حيان لتحديد املقادير الهامة ال�ي تؤثر ع�� عناصر القوائم املالية مثل تقدير العمر �نتا�� 

 لألصول الثابتة  واهالكها وتقدير قيم ا�خزون السل�� وا�خصصات ... ا�خ. 

  قدرة �دارة �� التأث�� ع�� محتوى القوائم املالية:  -

تملــــــــك إدارة املؤسســــــــة قــــــــدرة التــــــــأث�� ع�ــــــــ� مضــــــــمون القــــــــوائم املاليــــــــة �ــــــــ� حــــــــدود معينــــــــة وذلــــــــك مــــــــن خــــــــالل القيـــــــــام 

ولـــــــة أ�شـــــــطة معينـــــــة قبـــــــل أن يـــــــتم إعـــــــداد القـــــــوائم املاليـــــــة ع��ـــــــا ��ايـــــــة از تتمثـــــــل �ـــــــ� عقـــــــد �عـــــــض الصـــــــفقات أو م �عمليـــــــات

مــــــا يــــــؤثر ع�ــــــ� �عــــــض العناصــــــر والبنــــــود الــــــواردة ضــــــمن القــــــوائم املاليــــــة، وال�ــــــي تلقــــــى اهتمامــــــا خاصــــــا ل�ــــــل الســــــنة، وهــــــذا 

ة تلــــــــــك مــــــــــن الــــــــــدائن�ن واملســــــــــتثمر�ن، أو تمثــــــــــل أهميــــــــــة خاصــــــــــة �ــــــــــ� تقيــــــــــيم ��شــــــــــطة املاليــــــــــة للمشــــــــــروعات، ومــــــــــن أمثلــــــــــ

، أو القيــــــــــام �عمليــــــــــات ل ء للبضــــــــــاعة بقـــــــــروض طو�لــــــــــة �جـــــــــل لتحســــــــــ�ن �ســــــــــبة التـــــــــداو ار ��شـــــــــطة القيــــــــــام �عمليـــــــــات شــــــــــ

 ت �� السداد قرب ��اية الف��ة املالية.ا� بيع بتيس�

  :  البنود ال�ي ال ��جل محاسبيا -

ال يمكـــــــــن للنظـــــــــام ا�حاســـــــــ�ي أن ��ـــــــــجل جميـــــــــع مظـــــــــاهر �شـــــــــاط املؤسســـــــــة، وال�ـــــــــي يمكـــــــــن أن تمثـــــــــل عوامـــــــــل هامـــــــــة 

ح املشــــــــــــروع، ذلــــــــــــك أن �دارة لنجــــــــــــاح املشــــــــــــروع، و�عــــــــــــد املــــــــــــوارد البشــــــــــــر�ة واحــــــــــــدة مــــــــــــن تلــــــــــــك العوامــــــــــــل الهامــــــــــــة لنجــــــــــــا

 نيــــــــــةا� لــــــــــك فــــــــــان هــــــــــذا البنــــــــــد ال يظهــــــــــر �ــــــــــ� م�والعمالــــــــــة قــــــــــد تمثــــــــــل �ــــــــــ� �عــــــــــض �حيــــــــــان أهــــــــــم أصــــــــــول املؤسســــــــــة ورغــــــــــم ذ

حيــــــــث تتحــــــــدد القــــــــوائم املاليــــــــة بتلــــــــك العناصــــــــر ال�ــــــــي يمكــــــــن قياســــــــها بموضــــــــوعية مناســــــــبة تتطل��ــــــــا املبــــــــادئ  املؤسســــــــة،

ا�حاســـــــبية املتعـــــــارف عل��ـــــــا لـــــــذلك يجـــــــب أن ينظـــــــر للقـــــــوائم املاليـــــــة �ـــــــ� هـــــــذا �طـــــــار، وع�ـــــــ� أ��ـــــــا تمثـــــــل جـــــــزء ولـــــــيس �ــــــــل 

  العوامل املؤثرة ع�� �شاط املؤسسة.
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  حاسبية: مرونة اختيار الطرق والسياسات ا� -

يواجـــــــھ ا�حاســـــــب �ـــــــ� �ـــــــل مشـــــــ�لة محاســـــــبية العديـــــــد مـــــــن البـــــــدائل ال�ـــــــي تلقـــــــى القبـــــــول العـــــــام ســـــــواء مـــــــن الناحيــــــــة 

العمليــــــــــة أو العلميــــــــــة، و�ختــــــــــار مــــــــــن بي��ــــــــــا الطــــــــــرق والسياســــــــــات ا�حاســــــــــبية ال�ــــــــــي تناســــــــــب �عــــــــــض �وضــــــــــاع والظــــــــــروف 

البــــــــــدائل إ�ــــــــــ� آثــــــــــار مختلفــــــــــة ع�ــــــــــ� نتيجــــــــــة �قتصــــــــــادية ال�ــــــــــي تمــــــــــر ��ــــــــــا املؤسســــــــــة، وتــــــــــؤدي عمليــــــــــة �ختيــــــــــار بــــــــــ�ن هــــــــــذه 

ف ا�ختلفـــــــــة املهتمـــــــــة ار ت ال�ـــــــــي تتخـــــــــذ بمعرفـــــــــة �طـــــــــارار تـــــــــدفقات النقديـــــــــة واملعلومـــــــــات والقـــــــــ�عمـــــــــال واملركـــــــــز املـــــــــا�� وال

 بالوحدة �قتصادية.  

 املطلب الثا�ي: معا�جة املعلومات ا�حاسبية حسب متطلبات تحليل القوائم املالية 

غ�ـــــــــى ع��ـــــــــا نيـــــــــة املاليـــــــــة، و�ـــــــــ� أداة عمـــــــــل ال ا� علومـــــــــات ا�حاســـــــــبية هـــــــــو إعـــــــــداد امل�جـــــــــة املالغـــــــــرض مـــــــــن إعـــــــــادة معا�

، و�التـــــــــا�� �شـــــــــكيل هـــــــــذه �داة يحتـــــــــاج ملعرفـــــــــة مـــــــــاذا ير�ـــــــــد أن يبحـــــــــث عنـــــــــھ ا�حلـــــــــل املـــــــــا�� �ـــــــــ� القيـــــــــاس،   للمحلـــــــــل املـــــــــا��

 )Patrimoine(لذمــــــــــة و�جو�ــــــــــة هنــــــــــا مختلفــــــــــة �ســــــــــبب اخــــــــــتالف الــــــــــن�ج، فهنــــــــــاك مــــــــــن �ســــــــــ�� إ�ــــــــــ� ال��ك�ــــــــــ� ع�ــــــــــ� مفــــــــــاهيم ا

نيــــــــة الســـــــــيولة،  وآخــــــــر أك�ــــــــ� اقتصـــــــــادا �ســــــــ�� إ�ـــــــــ� تحديــــــــد الـــــــــدوارت ا� وال�ــــــــي تـــــــــؤدي إ�ــــــــ� مفهـــــــــوم م� )Liquidité(والســــــــيولة 

، وهنـــــــــاك )Bilan Fonctionnel (نيـــــــــة الوظيفيـــــــــةا� ســـــــــة وذلـــــــــك يـــــــــتم مـــــــــن خـــــــــالل إعـــــــــداد امل�الوظيفيـــــــــة الرئيســـــــــة �ـــــــــ� املؤس

" �مـــــــوال  و�ســـــــتخدامات وهـــــــذا مــــــــن poolبــــــــال��ك�� ع�ـــــــ� رؤ�ـــــــة املوازنـــــــة " نظـــــــرة ثالثـــــــة أك�ـــــــ� تحديـــــــدا مـــــــن ناحيـــــــة املاليـــــــة،

Bilan «Pool de Fonds»(.1 (نية �موال ا�جمعةا� م�خالل إعداد 
 

املــــــا�� فيمــــــا  حيــــــث ينب�ــــــ� �ــــــ� الواقــــــع أن �عــــــرف مــــــا هــــــو الــــــن�ج الــــــذي ينتظــــــر مــــــن الشــــــركة أن تركــــــز عليــــــھ �ــــــ� تحليلهــــــا

�ـــــــ� الوفـــــــاء( للشـــــــركة �ـــــــ� إطـــــــار عالقـــــــة �ئتمـــــــان أو عالقـــــــة اســـــــتثمار، ومـــــــن هنـــــــا نجـــــــد يتعلـــــــق باملالءمـــــــة املاليـــــــة )القـــــــدرة ع

 نية و�� �اآل�ي: ا� الثة أش�ال يمكن أن تأخذها امل�هناك ث

 

 ):الذمة(نية السيولة ا� م�  .1

                                  
1

 Hubert De La Bruslerie, Analyse financière : Information financière, Diagnostic et évaluation, Dunod, 4ème Edition, Paris, 

2010, P 100.  
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 (نيـــــــة يـــــــؤدي إ�ـــــــ� رؤ���ـــــــا ككشـــــــف فـــــــور ي ألصـــــــول وخصـــــــوم املؤسســـــــة ،وهـــــــذا �ع�ـــــــي املســـــــتحقاتااملنظـــــــور التقليـــــــدي للم�� 

Créances(  والــــــــــــديو ن)Dettes( ��كمــــــــــــا أن الرصــــــــــــيد بــــــــــــ�ن �صــــــــــــول وا�خصــــــــــــوم هــــــــــــو صــــــــــــا�� �صــــــــــــول، وهــــــــــــو يمثــــــــــــل صــــــــــــا ،

 1ممتل�ات املساهم�ن ،واملساهمات املقدمة ال�ي وضعت تحت تصرف املؤسسة �ش�ل ��ائي.

 

  2) :الذمة(نية السيولة ا� وم م�مفه 1.1

نيـــــــــة مـــــــــن خـــــــــالل ا� قـــــــــدرة ع�ـــــــــ� الوفـــــــــاء، و�عـــــــــد هـــــــــذه امل�نيـــــــــة الســـــــــيولة هـــــــــو أســـــــــاس تحليـــــــــل الســـــــــيولة والا� مفهـــــــــوم م�

ا�خصـــــــــــــــوم حســـــــــــــــب درجـــــــــــــــة يـــــــــــــــدة وعناصـــــــــــــــر ا� عناصـــــــــــــــر �صـــــــــــــــول حســـــــــــــــب الســـــــــــــــيولة امل� نيـــــــــــــــة ا�حاســـــــــــــــبية ب��تيـــــــــــــــبا� امل�

يـــــــــدة، وحســـــــــب الشـــــــــ�ل القـــــــــانو�ي فـــــــــان �مـــــــــالك املوثقـــــــــة �عقـــــــــد ملكيـــــــــة �ـــــــــ� الوحيـــــــــدة ال�ـــــــــي تظهـــــــــر �ـــــــــ� ا� �ســـــــــتحقاق امل�

لصــــــــافية، والت�ــــــــحيحات املمكنــــــــة ال�ــــــــي تجــــــــري ع�ــــــــ� املعطيــــــــات ا�حاســــــــبية تحمــــــــل جانــــــــب �صــــــــول بقيم��ــــــــا ا�حاســــــــبية ا

  ع�� �موال ا�خاصة.

  منظور التصفية:  من )القدرة ع�� الوفاء(أو املالءمة املالية  �صول ا�حاسبية صا�� 2.1

املاليـــــــة القانونيـــــــة للشـــــــركة هـــــــو صـــــــا�� �صـــــــول  املفهـــــــوم �ول املق�ـــــــ�ح مـــــــن طـــــــرف مـــــــن�ج الســـــــيولة لتحليـــــــل املالءمـــــــة

ا�حاســــــــــبية؛ ففــــــــــي ســــــــــياق وقــــــــــف النشــــــــــاط وتصــــــــــفية املســــــــــتحقات والــــــــــديون، يضــــــــــمن وجــــــــــود أصــــــــــول صــــــــــافية إيجابيــــــــــة 

قـــــــدرة املؤسســـــــة ع�ـــــــ� ســـــــداد مســـــــتحقا��ا باســـــــتخدام �صـــــــول ال�ـــــــي �انـــــــت �ـــــــ� حوز��ـــــــا،  وع�ـــــــ� العكـــــــس مـــــــن ذلـــــــك ،فـــــــإن 

 حالة عسر حاملا يصبح أرس مالها سل�ي. هذا املنطق سيؤدي إ�� النظر للمؤسسة ك

 وهذا التعر�ف للعسر هو قانو�ي جدا ألنھ ينبع من املمارسة املف��ضة لفور�ة حقوق امللكية              

3املستحقة، أال أ��اغ�� محققة لألسباب التالية: وا�حقوق  الثابتة لشركة؛
 

                                  
1

  Hubert De La Bruslerie, Analyse financière : Information financière, Diagnostic et évaluation, Dunod, 4ème 

Edition, Paris, 2010, P 100-.101  

2
P.Amadieu, V.Bessiere, Analyse de l’information financière, Economica, 2007, P 100.  

3Hubert de La Bruslerie, Op-Cit, P P101-.201  



مدخل إ�� دارسة القوائم املالية                                           الفصل �ول                                        

  

32 

 

وهذا يمكن أن يخفي أهمية القيم الكب��ة املتوقعة ع��  أنھ يتجاهل صا�� �صول ا�حاسبية لو �انت سلبية،-

 ل �صو 

�ـــــــ� خـــــــالل ق�ـــــــ�ة �ض أن التصـــــــفية فور�ـــــــة، �ـــــــ� حـــــــ�ن يجـــــــب أن ي�ـــــــون تحليـــــــل املالءمـــــــة املاليـــــــة للشـــــــركة إنـــــــھ يف�ـــــــ -

 ر�ة �ستغالل أشار أن املشروع �قتصادي للشركة يندرج �� ف��ة من الزمن؛ ار زمنية، ومبدأ استم

الســـــــلبية، مـــــــع علـــــــم أنـــــــھ  )ح�ـــــــى امل�ـــــــححة(أظهـــــــرت ا�حقـــــــائق غالبـــــــا أن الشـــــــر�ات �عـــــــرض صـــــــا�� �صـــــــول  لقـــــــد -

ج املســــــــــتحقات ال�ـــــــــي لــــــــــم يقــــــــــدموا جمــــــــــيعهم �ـــــــــ� نفــــــــــس الوقــــــــــت لســـــــــدادها، لكــــــــــن �متثــــــــــال ألمــــــــــر ار يمكـــــــــن إخــــــــــ

 مخطط للتسو�ة ال�ي يمكن أن ي�ون ببساطة الهي�ل العادي للديون املستحقة. 

 

 )Pleinement Opérationnelle(ســــــــــبة صــــــــــا�� �صــــــــــول ال يقــــــــــيس الطاقــــــــــة التشــــــــــغيلية ولــــــــــذلك فــــــــــان مفهــــــــــوم محا 

للمؤسســــــة ،خصوصــــــا  )La Surface Financière(للمالءمـــــة املاليــــــة للمؤسســــــة، بيــــــد أنـــــھ قيــــــاس فعــــــال للواجهــــــة املاليـــــة 

 عندما يتم ت�حيحها لتأخذ �� �عتبار م�اسب القيم الكب��ة. 
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 :  )الذمة(نية السيولة ا� خصائص م� 3.1

1نية السيولة �عرض أر�عة خصائص رئيسية ��:ا� إن منطق السيولة لهي�ل م�
 

ود الصــــــــــر�حة أو الضــــــــــمنية ال�ــــــــــي �ــــــــــ� �ــــــــــ� �صــــــــــل مــــــــــن املمتل�ــــــــــات �ــــــــــا تتوقــــــــــف ع�ــــــــــ� املظهــــــــــر الرســــــــــ�ي للعقــــــــــأ� -

واملســــــــاهمات �ـــــــــ� �صــــــــول وا�خصـــــــــوم، �ــــــــل واحـــــــــد مـــــــــ��م يجــــــــري النظـــــــــر ف��ــــــــا بمعـــــــــزل عــــــــن العناصـــــــــر �خـــــــــرى، 

خ الســــــــداد املبــــــــدئي، أمــــــــا الــــــــديون املتعاقــــــــد عل��ــــــــا أو مــــــــن تــــــــار� فقــــــــط مــــــــن تــــــــار�خ اســــــــتحقاقها املبــــــــدئي يحســــــــب

 ومضت عشر سنوات  وقابلة للتسديد �� غضون بضعة أشهر ف�ي من الديون قص��ة �جل؛ 

ونحـو  )النقديـة(أ��ا تؤدي باألصول وا�خصوم إ�� �لتقاء بطر�قة قطعية مـع مـرور الوقـت نحـو السـيولة الفور�ـة -

 نية؛ اال�ي �� تختلف من واحد إ�� آخر �� ا�جزء السف�� من امل��  L’exigibilité Immédiateاملستحقات الفور�ة 

أ��ـــــــــــا تنفـــــــــــي �ســـــــــــتقالل الـــــــــــذا�ي ملفهـــــــــــوم النقديـــــــــــة بوصـــــــــــفها مجـــــــــــاال لتعـــــــــــديل الزم�ـــــــــــي ،و�مكـــــــــــن التنـــــــــــازل عـــــــــــن  -

�صـــــــول تحســــــــبا لألســـــــواق، مثــــــــل الـــــــتخلص مــــــــن ديو��ــــــــا قبـــــــل �جــــــــل، كمـــــــا أن �ســــــــي�� النقديـــــــة وح�ــــــــى التقيــــــــد 

 يتم تجاهلھ؛  )Exigibilité/Liquidité (ات والسيولةبتسي�� املستحق

نيــــــــة الذمـــــــة وذلـــــــك لألســــــــباب ال�ـــــــي تــــــــم ذكرهـــــــا ســـــــابقا، حيــــــــث يـــــــتم عرضــــــــها ا� نيـــــــة الســـــــيولة، تــــــــد�� أيضـــــــا م�ام�� إن 

 بطر�قة مركبة �� ثالث كتل كب��ة كما يو�حھ الش�ل التا��: 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                  
1Ibid . p 102 . 
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 )الذمة(نية السيولة ا� م� :)02-01( م الش�ل رق

 

 Source :Hubert de La Bruslerie, Analyse financière: Information financière, diagnostic et évaluation, 4 e édition, DUNOD, 

Paris, 2010, P 103. : 

  Bilan Fonctionnel :امل��انية الوظيفية 2.

  : Le Bilan Fonctionnel»»نية الوظيفية ا� مفهوم امل� 1.2

ودورة �ســــــــــــتغالل، هــــــــــــدفها تحليــــــــــــل  )تار �ســــــــــــتثما(�ــــــــــــ� أداة إعالميــــــــــــة لطــــــــــــرق تمو�ــــــــــــل �ســــــــــــتخدامات املســــــــــــتقرة 

ع�ــــــــ� التوفيــــــــق بــــــــ�ن  التــــــــوازن املــــــــا�� للمؤسســــــــة بنــــــــاءا ع�ــــــــ� القاعــــــــدة الذهبيــــــــة للتحليــــــــل املــــــــا�� التــــــــوازن �د�ــــــــى  القائمــــــــة

1.مار طو�ل �جل يمول بمورد مستقرمدة �ستخدام ومدة استحقاق الدين )�ستث
 

نيـــــــــــة الوظيفيــــــــــــة هـــــــــــو أســـــــــــاس تحليــــــــــــل التـــــــــــوازن املـــــــــــا�� و الصــــــــــــالبة الهي�ليـــــــــــة للمؤسســـــــــــة، و ترتيــــــــــــب ا� فمفهـــــــــــوم امل�

 و لكـــــــن إ�ـــــــ� كيفيـــــــة )�جـــــــل طو�لـــــــة، متوســـــــطة و قصـــــــ��ة(ال �ســـــــتند إ�ـــــــ� املعـــــــاي�� الزمنيـــــــة  عناصـــــــر �صـــــــول و ا�خصـــــــوم

حيــــــــــث يــــــــــتم 2،)�صــــــــــول (�ســــــــــتخدامات ال�ــــــــــي تحققــــــــــت مــــــــــن تلــــــــــك  و )ا�خصــــــــــوم(اســــــــــتعمال �مــــــــــوال املتحصــــــــــل عل��ــــــــــا 

3تنظيم تدفقات املوارد و�ستخدامات وفق ثالث دوارت:
 

  ؛)�جمالية�صول غ�� املتداولة بالقيم (، )Emplois stables (دورة �ستثمار = �ستخدامات املستقرة •

                                  
1

  Christian, Mireille Zambotto, Gestion financière en 23 fiches, Dunod, 7ème Edition, Paris, P 01.  

2 Brigitte Doriath, Et Autre, Comptabilité et gestion des organisations, Dunod, 7ème Edition, Paris, 2010, P 137.  

3
  P.Amadieu, V.Bessiere, Op-Cit, P 101.  

  

  

  

  

    

  

* Actifs (classés par liquidité  
croissante).   

* Actifs immobilisés net    
). ( À long terme   

* Actifs li quides à court terme      
( moins d’un an ).   

* Actif net comptable   
( ou patrimoine net )   

* Dettes (classées par exigibilité  
croissante)   :   
* Dettes à long terme   
*  Dettes à court terme  (moins d’un an).   
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رؤوس �مـوال ا�خاصـة والقـروض ألك�ـ� مـن سـنة باإلضـافة (، )Ressources durables (دورة التمو�ـل = املـوارد الدائمـة •

  ؛)واملؤونات إ�� مخصصات �هتال�ات

 دورة �ستغالل = �صول والديون ا�جار�ة. •

ت ار ستخدامات واملوارد حسب هذه الدو �ش�ل أفقي بتصنيف � نية الوظيفية ��ي�ل او�� هذا �طار نجد أن امل��                

أس املـال العامـل �جمـا��، احتياجـات أرس املـال ر العـرض للمـوارد و�سـتخدامات �سـمح بحسـاب  الثالث، ومنـھ فـإن هـذا

 العامل لالستغالل وخارجا الستغالل وا�خز�نة �جمالية. 

  1نية:ا� التحليل الوظيفي للم� 2.2

 ع�ـــ� مشـــارك��ا �ـــ� الـــدوارت ا� التحليـــل الـــوظيفي �عت�ـــ� أن امل� إن
ً
نيـــة ســـرد ملصـــادر و�ســـتخدامات املؤسســـة اعتمـــادا

�قتصـادية ا�ختلفــة،  و�ــ� وقــت معــ�ن ت�ــون خز�نــة املؤسسـة �ــ� أرصــدة املصــادر و�ســتخدامات ا�جمعــة، و�التــا�� فــان 

خدامات بــــالتمي�� بـــــ�ن دورة �ســــتثمار، دورة التمو�ـــــل، ودورة القاعــــدة �ساســــية لـــــذلك هــــو إذا تحديـــــد املصــــادر و�ســـــت

وهذا التحليل يلتقـي مـع مفهـوم الديمومـة أو مـدة �سـتخدامات أو املصـادر املتاحـة   ),العملياتية(التشغيل أو �ستغالل 

 للشركة. 

املطبق ع��  يل املفضلالتحليل الوظيفي هو أساس تحليل ا�خز�نة وخاصة �� ا�حيط املصر��، فهو التحلو عليھ ف

 الصغ��ة، وهو يرتكز ع�� التقارب �قتصادي الـذي يأخـذ باالعتبـار دوارت �سـتثمار والتمو�ـل و املؤسسات املتوسطة و

نيـة الوظيفيـة ا� هـا، وضـعية �قفـال �عـرض �ـ� امل�تطور  �ستغالل، كما �سمح بتفس�� وضـعية ا�خز�نـة �ـ� ��ايـة الـدورة و

صـــول اســـتخدامات وا�خصـــوم مـــوارد ،والتطـــور خـــالل الـــدورة �عـــرض عـــن طر�ـــق جـــدول تـــدفقات يظهـــر ال�ـــي �عت�ـــ� ف��ـــا � 

تـــدفقات �ســـتخدامات وتـــدفقات املـــوارد،  وهـــذا التحـــول �ـــ� التعب�ـــ� يـــدل ع�ـــ� ظهـــور أداة تحليـــل ل�خز�نـــة: �ســـتخدامات 

 تمثل �موال املنفقة ،واملوارد تمثل مصدر هذه �موال. 

                                  
1  Jacqueline Delahaye, Florence Delahaye, Finance d’entreprise (Manuel et applications), Dunod, Paris, 2007, P 114. 
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لـــــوظيفي �ـــــ� تحديـــــد التـــــواز ن الـــــدائم للمؤسســـــة ع�ـــــ� ضـــــرورة �غطيـــــة املـــــوارد املســـــتقرة إلجمـــــا�� ويعتمـــــد التحليـــــل ا 

تاحـة، هـذا الفـائض هـو �ستخدامات املستقرة، وتمو�ل احتياجات دورة �ستغالل بالفـائض مـن تلـك املـوارد الدائمـة امل

 نية �ع�ي ذلك أننا نقصد:ا� للم�ءتنا الوظيفية ار وان ق 1س املال العامل الصا�� �جما��،أر ما�س�ى ب 

ف بوجــود مع�ــى ا� مات الدائمــة، أي �ع�ــي ذلــك �ع�ــتقبــل بوجــود صــلة تخصــيص �رتبــاط بــ�ن املصــادر و�ســتخدا -

 س املال العامل الوظيفي، الذي ي�و ن �� البداية مجرد فر ق �سيط إيجا�ي أو سل�ي. أر ملفهوم 

 )�سـتغالل(مفهوم احتياج التمو�ـل التشـغي��  الل ال�ي تؤدي إ��ف بالصلة ب�ن موارد واستخدامات �ستغا� �ع� -

. 

 تخفيض الرصيد الصا�� لنقدية املؤسسة يحدده هي�ل املصادر و�ستخدامات �قتصادية.  -

ءة الوظيفيــة تظــل اليــوم �ــ� الغالبــة إ�ــ� حــد كب�ــ� �ــ� املمارســة املهنيــة لتحليــل ار البــد أن ننــوه إال أن حقيقــة القــ و�ــ� �خ�ــ�

 نية الوظيفية كما ي��:ا� لش�ل املوا�� يو�ح لنا ش�ل امل�املا��، وا

 )Bilan Fonctionnel(نية الوظيفية ا� امل� :)03-01 (الش�ل رقم

 

 Source  : . : Hubert de La Bruslerie, Analyse financière: Information financière, diagnostic et évaluation, 4 

édition, DUNOD, Paris, 2010, P 106 

                                  
، امللتقـــــــــي الـــــــــوط�ي حـــــــــول ��ـــــــــخيص الوضـــــــــعية املاليـــــــــة املب�ـــــــــي ع�ـــــــــ� أســـــــــاس املقار�ـــــــــة الوظيفيـــــــــةبل�ـــــــــ�ي ســـــــــليم ،ار هللا الشـــــــــر�ف، ط حـــــــــاب 1

معهــــــــد العلــــــــوم �قتصــــــــادية والتجار�ــــــــة وعلــــــــوم التســــــــي��، املركــــــــز ا�جــــــــام�� ســــــــوق أهــــــــراس  الت�ــــــــخيص املــــــــا�� للمؤسســــــــات �قتصــــــــادية،

 . 11ص ، 2009ماي  12و 11يومي 

 

  

  
FDR   

  

  

  

* Emplois durables.   
  

  
* Emplois d’exploitation.   

  

* Trésorerie nette.   
  

* Ressources durables.   
  
  

  
* Ressources d’exploitation.   

  



مدخل إ�� دارسة القوائم املالية                                                                     الفصل �ول                       

 

37 

 

 F1: نية مجموع �موالا� م�3. 

و�ــ� تختلــف عــن ســابقا��ا �ــ� أ��ــا تــرفض مبــدأ التخصــيص الــذي يــؤدي إ�ــ� وجــود صــلة بــ�ن  نيــة "مجمــع �مــوال"ا� م�

�عض �ستخدامات و�عض املصادر، أي أن املبدأ �سا��ي هو أن املؤسسة �� حافظة من جميع �سـتخدامات املمولـة 

 صول. وع "� "مجموع" من أموال التمو�ل "مجم بطبيعة شاملة،  وحافظة جميع املصادر بطبيعة:

نيـة ا� مية مـن املسـاواة ا�حاسـبية للم�هات�ن ا�جموعت�ن ليست مستقلة، إن العالقة ال�ي تر�طهمـا ليسـت عالقـة رسـ

وع �مـــوال"، �ـــ� العالقـــة املاليـــة ملتطلبـــات نيـــة "مجمـــا� هـــذه العالقـــة ال�ـــي �ـــ� مـــن أســـاس م�، و )�ســـتخدامات = املصـــادر(

وع �مـوال" �ـ� ا�سـاق تـام مـع نظر�ـة نيـة "مجمـا� ل،  و�� هـذا الصـدد فـان م�س املاالر�حية املدفوعة من طرف مساه�ي أر 

 املالية ا�حديثة لت�لفة أرس املال: استخدام املصادر امل�لفة للمؤسسة يندرج �� منطق خلق القيمة املالية و�قتصادية. 

نيـة،  و�التـا�� يمكــن ا� ي للم�أ�ـ�ر كتـاب هــذه الفكـرة �ـ� وصـف ن�ــج "مجمـوع �مـوال" بـالن�ج الــوظيفي التنـاول �عـض ال

تمي�ــــ� �ســــتخدامات الصــــناعية والتجار�ــــة �ــــاآل�ي: )التثبيتــــات الصــــافية، احتياجــــات التمو�ــــل التشــــغي��، �ســــتخدامات 

تيجية ال�ي اختار��ا املؤسسة، أما حافظة ا� ت إضافية ع�� نوع التنمية �س�املالية(، ذلك أن هذا الوصف �عطى معلوما

 ف إلعادة تصنيف داخ�� ب�ن: املصادر ف�ي ��د

، و�تعلـــق �مـــر هنـــا �ــــ� اطـــالع ع�ـــ� هي�ـــل تمو�ـــل املزمـــع تنفيــــذه الـــذي �ســـمح لنـــا باالختيـــار بــــ�ن )رؤوس �مـــوال، والـــديون (

 ا�خاطر والر�حية. 

�ـــ�  و�ــ� الواقــع، أن نظر�ــة املاليـــة �علمنــا أن الهي�ــل املــا�� ل�خصـــوم يــؤثر ع�ــ� معــدل العائـــد املطلــوب مــن املســاهم�ن 

الر�حيــة" �ــ�  �ن" ا�خــاطريــد مديونيــة املؤسســة، والعالقــة املشــ��كة بــزاعت�ــ� ا�خــاطر املاليــة �ــ� وظيفــة تأرس املــال؛ كمــا �

  �موال" هدفها ليس إذا تحليل املالءمة املالية للمؤسسة.  وع نية "مجما� صلب م�

 

 

 

 

                                  
1

  IBID, P 106.   
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 طرق وأساليب تحليل ا�حتوى املعلوما�ي للقوائم املالية املطلب الثالث:

ض ار تفســــــ�� محتــــــوى تلــــــك القــــــوائم ألغــــــ حــــــل فهــــــم وار عت�ــــــ� بمثابــــــة ا�خطــــــوة �و�ــــــ� �ــــــ� مإن تحليــــــل القــــــوائم املاليــــــة �

ض �ئتمــــان أو �ســـــتثمار أو مــــن وجهــــة نظـــــر إدارة ار ��ــــم مســـــتخدم��ا ســــواء �ــــان ذلـــــك ألغــــاســــتخدامها �ــــ� ا�جـــــاالت ال�ــــي 

  املشروع عند تقييم �داء باملقارنة باملشروعات �خرى و�� ظل الظروف �قتصادية السائدة.

وهنـا �العديــد مــن �ســاليب املســتخدمة عــادة �ــ� مجــال تحليــل محتــو ى القــوائم املاليــة، وتفــاوت هــذه �ســاليب فيمــا 

 �ـ�
ً
 �ـ� درجـة التحليـل املطلو�ـة وكــذلك تفاوتـا

ً
مجـاالت اسـتخدام نتـائج التحليـل باإلضـافة إ�ـ� تفــاوت  بي��ـا إنمـا �عكـس تفاوتـا

احتياجــات مســتخدمي القــوائم املاليــة، وهنــا يمكــن لنــا ت�خــيص �ساليباألساســية �ــ� تحليــل محتــو ى القــوائم املاليــة فيمــا 

 1ي��:

 L'analyse horizontale:  التحليل �فقي .1

ى، ت ال�ـــي تحـــدث لعناصـــر القـــوائم املاليـــة مـــن ف�ـــ�ة ماليـــة إ�ـــ� ف�ـــ�ة ماليـــة أخـــر ا� ســـة التغ�ـــام التحليـــل �فقـــي بدر ��ـــت

ت، وهـــذا بطبيعـــة ا�حـــال يتطلـــب تـــوفر مجموعـــة مـــن القـــوائم املاليـــة املقارنـــة ا� ســـة مبـــالغ و�ســـب التغ�ـــار بمع�ـــى أنـــھ ��ـــتم بد

(Comparatifs )ت، و�مكــن لنــا القــول أن ا� لتغ�ــلتوصــل إ�ــ� نتيجــة مــن تحليــل ات ثــم اا� ح�ــى يمكــن قيــاس مبــالغ و�ســب التغ�ــ

  ت املالية لعناصر القوائم املالية.ا� تجاهات ب�ن الف�التحليل �فقي �ساعد �� فهم وتفس�� �

ض وثـائق سـنت�ن ع�ـ� �قـل لتجنـب بنـاء تحليـل ع�ـ� اسـتنتاجات �سـتند إ�ـ� حـاالت ار ويستند هذا التحليل ع�ـ� اسـتع

اســـتثنائية أو غ�ـــ� العاديـــة ال �عكـــس بالضـــرورة حقيقـــة الوضـــع املـــا�� للمؤسســـة، حيـــث يـــتم اســـتخدام ا�جـــاميع الرئيســـية 

2، ال�ي تمثل دعما من أجل تحليل وتقييم: النسب )التوازنات املالية( و
 

 ية؛ ا�خاطر الرئيس -

 ت �� الهي�ل املا��؛ االتغي��  -

                                  
1

 ،التحليل املا�� �أداة لتقو�م �داء املا�� للمؤسسات: دارسة تطبيقية ع�� املؤسسة الوطنية للدهننور الدين، محرز نور الدين ، ��لول 

التسي��، املركز ا�جام�� سوق امللتقي الوط�ي حول الت�خيص املا�� للمؤسسات �قتصادية، معهد العلوم �قتصادية والتجار�ة وعلوم 

 . 10-14ص ، 2009ماي  12و 11س، يومي ار أه

2
  Audrey Bouteley, Louise Wiart, Le Diagnostic financier, Fiche pratique de gestion, UNIOPSS, France, Avril 2008, P 2.4.  
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 فعالية للمؤسسة.  -

 (: L'analyse Verticale��ي أو التوزيع النس�ي لعناصر القوائم املالية )رأالتحليل ال .2

��ي بقياس �سبة �ل عنصر من عناصر القائمة املالية إ�ـ� قيمـة أساسـية �ـ� تلـك القائمـة �سـتخدم أر ��تم التحليل ال

�أساس لقياس التوزيع النس�ي لعناصر القائمة املالية، وع�� سـبيل املثـال يمكـن قيـاس �سـبة النقديـة إ�ـ� إجمـا�� �صـول 

نيـــة، و�مكـــن ا� نيـــة إ�ـــ� إجمـــا�� امل�ا� ن عناصـــر امل�تـــتم �ســـبة �ـــل عنصـــر مـــثـــم ا�خـــزون الســـل�� إ�ـــ� إلجمـــا�� �صـــول، وهكـــذا 

نيــة إ�ــ� إجمــا�� ا�جموعــة ال�ــي ا� وهــو �ســبة �ــل عنصــر مــن عناصــر امل�بطبيعــة ا�حــال القيــام بنــوع آخــر مــن التوزيــع النســ�ي 

�ــ� حــ�ن يــتم  ينت�ــي إل��ــا العنصــر مثــل �ســبة النقديــة إ�ــ� إجمــا�� �صــول املتداولــة، وا�خــزون إ�ــ� إجمــا�� �صــول املتداولــة،

�ـــ�ي ��ـــتم بقيـــاس النســـب املئو�ـــة أر هـــم مـــن هـــذا أن التحليـــل اليف… �ســـبة العـــدد و�الت إ�ـــ� إجمـــا�� �صـــول الثابتـــة وهكـــذا

املالية بطر�قـة أك�ـ� سـهولة حيـث أن  لتوزيع عناصر القوائم املالية وال شك أن هذا �ساعد �دارة �� فهم م�ونات القوائم

1ة املطلقة بتلك القوائم قد ال �ساعد ع�� فهم مغزى محتوى تلك القوائم.�عتماد ع�� القيم النقدي
 

سة الوثائق ا�حاسبية واملالية خالل سنة مالية واحدة ،ذلك أن هذه ار أ��ي يقوم ع�� در نفهم من ذلك أن التحليل ال

   . الوثائق ا�حاسبية واملالية �� أساس التحليل املا��

 )L'analyse des ratios financiers(:تحليل النسب املالية 3.

إن مصط�ح "�سبة"�ش�� إ�� النسبة ب�ن كتلت�ن، وان القلـق مـن التـوازن املـا�� يـتم معا�جتـھ بالفعـل مـن خـالل مفهـوم 

ســــة ،باإلضــــافة إ�ــــ� مفــــاهيم ســــرعة أرس املــــال العامــــل،  والنســــب ال�ــــي �عكــــس مســــتو�ات املالءمــــة املاليــــة و مديونيــــة املؤس

 � صول وا�خصوم ال�ي �ش�� �� الوقت نفسھ إ�� �سب التناوب، وأخ�ن بنود � ار دو 
ً
�سب مـا �سـ�ى النتيجـة والر�حيـة ذات  ا

ذه النســــب نيـــة،  و�ــــل هـــا� ومــــا يتصـــل البنــــود �خـــرى مــــن امل�الصـــلة باألر�ــــاح )�ـــ� أشــــ�ال مختلفـــة( ع�ــــ� التـــوا�� �ــــ� املبيعـــات 

 2. نية الوظيفية ا� ل�ي �ستند إ�� القيم ا�خام للم�ب اباستثناء �سب التناو .نية الذمة ا� تحسب عادة ع�� أساس م�

تبقــــــــى توســــــــع �ــــــــ� عــــــــدة جوانــــــــب ســــــــة الوضــــــــعية املاليــــــــة للمؤسســــــــة بالار ح اســــــــتعمال النســــــــب املاليــــــــة مــــــــن دإذا �ســــــــم

أمـــــــا  نيــــــة،ا� ذ عــــــددا محـــــــدودا مــــــن الكتــــــل مـــــــن امل�ت التـــــــوازن املــــــا�� الســــــابقة محـــــــدودة، ألن هــــــذه �خ�ـــــــ�ة تأخــــــار مؤشــــــ اف��ــــــ

                                  
1 Audrey Bouteley, Louise Wiart, Op-Cit, PP 2-.4  

2
 F. Engel, F. Kletz, Cours de comptabilité générale, Ecole des mines de Paris, Mars  2005 p.74                                  ,  
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النســــــــــب ف�ــــــــــي أك�ــــــــــ� اســــــــــتعماال للكتــــــــــل أو أي عنصــــــــــر يــــــــــرى أنــــــــــھ مناســــــــــب لت�ــــــــــو�ن �ســــــــــبة ذات مع�ــــــــــى مــــــــــا��، لــــــــــيس مــــــــــن 

ءة الوضـــــــــعية املاليـــــــــة، فـــــــــبعض النســـــــــب مشـــــــــ��كة ار ســـــــــب املاليـــــــــة ل�حصـــــــــول ع�ـــــــــ� تكملـــــــــة لقـــــــــالضـــــــــروري حســـــــــاب �ـــــــــل الن

 و�عضها �خر ال ي�ون مناسبا إال لقطاعات معينة أو وضعيات محددة.
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  خالصة الفصل:

هـــــــــــا مجموعــــــــــــة مــــــــــــن خــــــــــــالل دراســـــــــــتنا لهــــــــــــذا الفصـــــــــــل يمكــــــــــــن التوصــــــــــــل ا�ـــــــــــ� أن اعــــــــــــداد القـــــــــــوائم املاليــــــــــــة تحكممـــــــــــن 

ت واملبـــــــــــادئ ضـــــــــــمن �طـــــــــــار املفـــــــــــاهي�ي الـــــــــــذي �ســـــــــــاعد ع�ـــــــــــ� تحديـــــــــــد مبـــــــــــادئ ا�حاســـــــــــبة الواجبـــــــــــة ار املفـــــــــــاهيم و�عتبـــــــــــا

الفــــــات ا�جدليــــــة �ــــــ� التطبيــــــق ع�ــــــ� الواقــــــع العم�ــــــ�، وضــــــمان ا�ســــــاقها مــــــع �عضــــــها الــــــبعض ممــــــا �ســــــهم �ــــــ� ا�حــــــد مــــــن ا�خ

التطبيــــــــق العم�ــــــــ�، الــــــــذي �شــــــــو�ھ مخــــــــاطر �نحيــــــــاز وســــــــوء الفهــــــــم وعــــــــدم الدقــــــــة والغمــــــــوض مــــــــن خــــــــالل توصــــــــيل تلــــــــك 

 املعلومات ضمن القوائم املالية ملستخدم��ا. 

وهـــــــــــذا �طـــــــــــار املفـــــــــــاهي�ي يجـــــــــــب أن ي�ـــــــــــون مرشـــــــــــدا �ـــــــــــ� تحديـــــــــــد التقـــــــــــار�ر ا�حاســـــــــــبية املناســـــــــــبة �ـــــــــــ� ظـــــــــــل ظـــــــــــروف 

عد هــــــــذا �طــــــــار املفــــــــاهي�ي ا�حاســــــــب�ن �ــــــــ� �ختيــــــــار مــــــــن بــــــــ�ن البــــــــدائل مــــــــن الطــــــــرق ا�حاســــــــبية معينــــــــة، و�جــــــــب أن �ســــــــا

 ت. اار علومات ت�ون مفيدة �� اتخاذ القر تلك ال�ي �عكس وضعية املؤسسة ا�حقيقية و�التا�� تقديم م

املبــــــــادئ حاســــــــب أو �ــــــــل مؤسســــــــة ودون وجــــــــود هــــــــذا �طــــــــار مــــــــن املبــــــــادئ املقبولــــــــة قبــــــــوال عامــــــــا سيســــــــتخدم �ــــــــل م

ءات ا�خاصــــــــــة ��مــــــــــا، و�ــــــــــؤدي هــــــــــذا الوضــــــــــع إ�ــــــــــ� جعــــــــــل عمليــــــــــة مقارنــــــــــة القــــــــــوائم املاليــــــــــة وتحليلهــــــــــا ،�ــــــــــ� منت�ــــــــــى ار و�جــــــــــ

الصـــــــــعو�ة، أو قـــــــــد ت�ـــــــــون مســـــــــتحيلة، ألن القيـــــــــام ��ـــــــــا ســـــــــيتطلب البحـــــــــث عـــــــــن املبـــــــــادئ ا�حاســـــــــبية املســـــــــتخدمة �ـــــــــ� �ـــــــــل 

  ت.ا� �ة من الف�مشروع من املشروعات أو �� �ل ف�
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 تمهيد: 

نجـــد �ـــ� �عـــض البلـــدان مثـــل أملانيـــا واليابـــان تحـــدد املتطلبـــات التشـــريعية والقانونيـــة للمعا�جـــة ا�حاســـبية للمعـــامالت 

و�� البعض �خر يمثل قانون الشر�ات ونظم فرض الضر�بة أك�� املتطلبات أهميـة عنـد التطبيـق ا�حاسـ�ي   �قتصادية،

  واعداد القوائم املالية.

كمــــا ترتـــــب ع�ـــــ� التـــــأث�� ا�جـــــوهري للشـــــر�ات املتعـــــددة ا�جنســـــيات ع�ـــــ� وضـــــع وســـــن قـــــوان�ن وك�ـــــي ار مـــــن التشـــــريعات 

نوات ا�حديثــة، ممــا يجعــل دراســة �طــار التشــري�� والتنظي�ــي لإلفصــاح ا�جديــدة ال�ــي تتطلــب إفصــاحات إضــافية �ــ� الســ

الذي �عمل ضمنھ النظام ا�حاس�ي من �همية بما �ان والوقوف ع�� متطلبات ��جيل املعامالت و�حـداث �قتصـادية 

القواعــــد و�ســــس  �ــــ� هــــذا النظــــام، وال�ــــي �ســــبق عمليــــة إعــــداد وعــــرض القــــوائم املاليــــة، حيــــث أن النظــــام ا�حاســــ�ي يــــوفر

ا�خاصـــة بتخصـــيص القـــيم النقديـــة للمعـــامالت و�حـــداث �قتصـــادية و��ـــجيلها، ومـــن ثـــم فـــان القـــوائم والتقـــار�ر املاليـــة 

 (�فصاحات) ستتأثر مباشرة بالقياس ا�حاس�ي املعمول بھ �� ظل القوان�ن والتشريعات ا�خاصة ببيئة �ل دولة. 

مــــن دراســــة أك�ــــ� تخصصــــا �حصــــر متطلبــــات العــــرض و�فصــــاح وفــــق النظــــام  وانطالقــــا مــــن هــــذا التوجــــھ، �ــــان البــــد

  ا�حاس�ي املا�� وعليھ يضم هذا الفصل مبحث�ن كما ي��: 

 املبحث �ول: ماهية �فصاح �� الفكر ا�حاس�ي 

 املبحث الثا�ي: عرض القوائم املالية ومتطلبات �فصاح وفق النظام ا�حاس�ي املا�� 

 

 

 

 

 

 

 

 �ول: ماهية �فصاح �� الفكر ا�حاس�ي  املبحث 
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�ســــتخدم لفــــظ �فصــــاح �ــــ� مجــــال ا�حاســــبة ل�ــــي يتصــــف بصــــفة عامــــة بتقــــديم املعلومــــات الضــــرور�ة عــــن الوحــــدة 

�قتصادية وال�ي يتوقع أن تؤثر ع�� قرارات املستخدم الوا�� للتقار�ر املالية، وتؤدي إ�� انتظام العمل �� �سواق املاليـة 

�مثــل، و�ــ� الواقــع فــان لفــظ �فصــاح �شــ�� إ�ــ� املعلومــات املاليــة �ــ� التقــار�ر املاليــة ب�املهــا ولــيس محــددا فقــط  بالشــ�ل

بالقوائم املالية، إذ يختص �فصاح باملعلومات املقدمة سواء �� القـوائم املاليـة ذا��ـا أو �سـاليب املكملـة �خـرى لتقـديم 

لهامشـــــية ،واملعلومـــــات عـــــن �حـــــداث التاليـــــة لتـــــار�خ إعـــــداد القـــــوائم املاليـــــة والقـــــوائم املعلومـــــات املاليـــــة مثـــــل املالحظـــــات ا

 1�ضافية والكشوف امل�حقة وتقر�ر مراجع ا�حسابات وتحليالت �دارة حول أ�شطة املؤسسة والتنبؤات املالية.

 املطلب �ول: عموميات حول �فصاح �� القوائم املالية
 

، لقـــــد ارتـــــبط مفهـــــوم �فصـــــاح
ً
لتقـــــدم إدارة تلـــــك  بظهـــــور الشـــــر�ات املســـــاهمة  والزامهـــــا بنشـــــر قوائمهـــــا املاليـــــة دور�ـــــا

  عـن نتـائج أعمالهــا
ً
ومركزهـا املــا�� �غـرض �فصــاح عـن املعلومــات  الشـر�ات إ�ـ� مســتثمر��ا مـن مســاهم�ن ومقرضـ�ن تقر�ــرا

 ع�� ذلك �فصاح.ا�جوهر�ة ال�ي حدثت خالل الف��ة، ح�ى يتخذ هؤالء املستثمرون قرارا��م �
ً
2قتصادية بناءا

 

 �حة تار�خية حول �فصاح: .1
 

ففـي الـم ارحـل التار�خيـة �و�ـ� لتطـور  إن تطور نظم �فصاح �انت مواكبة إ�� حـد كب�ـ� لتطـور �نظمـة ا�حاسـبية،

ا�حاســــبة و�التحديــــد قبــــل ظهــــور الثــــورة الصــــناعية حيــــث �انــــت الشــــر�ات الفرديــــة أو مــــا �عــــرف �شــــر�ات ��ــــخاص �ــــ� 

3النموذج السائد �� تلك الف��ة، لم تكن هناك حاجة وا�حة لإلفصاح ا�حاس�ي كما هو معروف اليوم.
 

امن عشر نجد أنھ ظهرت عالمات تطور جديـدة �ـ� ا�حاسـبة نتيجـة عوامـل اقتصـادية رجعنا إ�� أواخر القرن الث  ولو

اجتماعيــھ، فظهــور الثــورة الصــناعية أدت إ�ــ� تطــور الوحــدات �نتاجيــة وا�ــ� ت�ــو�ن شــر�ات املســاهمة للقيــام باســتثمار  و

                                  
1

 . 210-281،ص2001دار املس��ة للنشر والتوزيع والطباعة، الطبعة �و��، عمان، �ردن ، دمحم الوقاد ،نظر�ة ا�حاسبة،سامي 

2
 . 444، ص 2001حنان رضوان حلوة ،النموذج ا�حاس�ي املعاصر، دار وائل للنشر و التوزيع، الطبعة �و�� ،عمان، �ردن، 

3
، 2005العر�يـة، ايـت ارك للطباعـة والنشـر، الطبعـة �و�ـ� ،القـاهرة، مصـر ،حمد امل�ـ�وك أبوز�ـد ،ا�حاسـبة الدوليـة وا�ع�اسـا��ا ع�ـ� الـدول 

 . 471-478ص
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عـن �دارة و�املسـؤولية ا�حـددة رؤوس �موال ال�خمة الالزمة للصـناعة، وقـد تم�ـ�ت هـذه املشـروعات بانفصـال امللكيـة 

1كما أدى إ�� �عقد العملية �نتاجية وز�ادة استخدام عوامل �نتاج وتتا�� إ�� صعو�ة و�عقد الوظيفة �دار�ة.
 

حدثت أزمة كساد عامة سميت باألزمـة �قتصـادية الك�ـ�ى وأدت تلـك �زمـة  2002-2001وخالل الف��ة املمتدة ب�ن  

مـن الشـر�ات الصـغ��ة ومتوسـطة ا�حجـم ممـا تطلـب �مـر ال�جـوء العديـد م��ـا إ�ـ� �ق�ـ�اض �حاولـة درء  إ�� إفالس الكث��

�فالس وخوفا من هبوط أسعار أسهمها مما �سرع �� إفالسها وغالبا ما �ان يتم التضليل عن طر�ق إقرار سياسات تؤدي 

مـا املسـاهمون أو املقرضـون الـذين �انـت مصـا�حهم تتضـرر مـن اح �شـ�ل مغـاير للواقـع أ�ـإ�� رفع قيمة �صول أو ز�ادة �ر 

جراء �خذ ��ذه البيانات ف�انوا ي�جئون إ�� القضاء ملساءلة ا�حاسب واملدقق و�دارة وكث��ا ما �انت �ح�ام تصـدر ضـد 

2املدقق أو ا�حاسب أو �دارة دفاعا عن مصا�ح ا�جتمع املا�� ضد الغش والتالعب.
 

سـبق أخـذت املنظمـات املهنيـة الصـغ��ة تتحـد مـع �عضـها الـبعض لتشـكيل منظمـات قو�ـة تفـرض وجودهـا نتيجة ملا و

ع�ــــ� الدولــــة وا�جتمــــع املــــا�� وتلعــــب دورا هامــــا �ــــ� توجيــــھ العمــــل وز�ــــادة الــــو�� ا�حاســــ�ي للمجتمــــع املــــا�� ومحاولــــة توحيــــد 

�عتمــــد ع�ــــ� توصــــيات مهنتــــھ لــــدى معا�جــــة أي املمارســــات ا�جار�ــــة ووضــــع الضــــوابط للســــلوك امل�ــــي، ممــــا جعــــل ا�حاســــب 

مشا�ل �� ممارستھ ا�حاسبية دون التقيد بتعليمات �دارة فقط، ومع ا�ساع قاعدة ا�جتمع املا�� املستفيد من التقـار�ر 

م و القوائم املالية اشتدت املطالبة بضرورة وجود مبادئ محاسبية تضمن وجود تقار�ر محاسبية قابلة للمقارنة ب�ن قـوائ

الشر�ات ا�ختلفة لتضمن لهذا ا�جتمع العر�ض إم�انية اتخاذ القرارات، حيث أصبحت قضية املبادئ ا�حاسبية قضية 

   3قومية ��ز من مصا�ح ا�جتمع املا�� وتنال ترك��ا خاصا �� ال�حافة املالية واهتماما بالغا من قبل الدول.

                                  
1

يــد عاشــور ،مــدى ال�ــ�ام الشــر�ات الصــناعية املســاهمة الفلســطينية بمتطلبــات �فصــاح ا�حاســ�ي �ــ� قوائمهــا املاليــة وفقــا للمعيــار از عثمــان  

تحليليـــة مــن وجهــة نظــر مـــدققي ا�حســابات �ــ� فلســط�ن رســالة ماجســـت��، قســم ا�حاســبة والتمو�ــل، �ليـــة  (، د ارســة1ا�حاســ�ي الــدو�� رقــم) 

 . 11التجارة، ا�جامعة �سالمية �غزة، فلسط�ن، ص 

2
 . 11ص  املرجع السابق،

3
 . 12-11املرجع السابق، ص 
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القـرن التاسـع عشـر �ـ� نطـاق قـوان�ن الشـر�ات �نجل��يـة أي كما �عود ظهور مصط�ح �فصاح ألول مرة �� منتصـف 

أنــھ ظهــر كقاعــدة قانونيــة بــالرغم مــن عــدم وجــود مبــادئ للمحاســبة أو معــاي�� للتــدقيق وكــذلك ظهــر �ــ� الواليــات املتحــدة 

  1�مر�كية أيضا كقاعدة قانونية �� الثلث �ول من القرن العشر�ن.

ع�ــــــ� نظر�ـــــــات حديثــــــة �النظر�ــــــة ا�حديثــــــة للمعلومـــــــات، و�ــــــ� ال�ــــــي قـــــــدمت صــــــاحب هــــــذا التطــــــور انفتـــــــاح ا�حاســــــبة 

للمحاســـب�ن كث�ـــ�ا مـــن املفـــاهيم و�دوات عـــززت مـــن أهميـــة و دور مبـــدأ �فصـــاح مثـــل مفهـــوم محتـــوى املعلومـــات للتقـــار�ر 

العامليــة أثــر مباشــر  والقــوائم املاليــة، وقيــاس ت�لفــة املعلومــات، مــن جانــب آخــر �ــان ل��ايــد الــدور �قتصــادي ألســواق املــال

ع�� ا�حاسبة، حيث فرض ع�� ا�حاسب�ن إبالء اهتمام أك�� خاصة للنظر�ات واملفاهيم ال�ي تحكـم مقومـات وآليـات هـذه 

�ســواق مــن نظر�ــة ا�حفظــة وفرضــيات الســوق املــا�� الكــفء، وهــو مــا أكــد مــرة أخــرى أهميــة �فصــاح عــن املعلومــات �ــ� 

عد أن أصبحت هذه �خ��ة مصدرا رئيسيا للمعلومات بالنسبة للمتعامل�ن واملساهم�ن ا�حالي�ن القوائم والتقار�ر املالية �

2و املرتقي�ن.
 

إال أن مــــا يمكــــن قولــــھ �ــــ� هــــذا الصــــدد أن التطــــوارت ال�ــــي شــــهد��ا العقــــود �خ�ــــ�ة �ــــ� املمارســــات ا�حاســــبية املتعلقــــة 

لــم تكــن بــنفس الـــوت��ة أو الشــ�ل �ســبب اختالفــات العوامـــل البيئيــة الســائدة، فمــثال �ـــ�  باإلفصــاح �ــ� معظــم دول العـــالم،

الواليات املتحدة �مر�كية واململكـة املتحـدة و�ـ� العديـد مـن الـدول �نجلوسكسـونية حيـث يلعـب مصـدر التمو�ـل املتمثـل 

ختلفـــــة، كمــــا أن توســـــع قاعــــدة امللكيـــــة لهـــــذه غالبــــا �ـــــ� أســــواق أرس املـــــال دوار مهمــــا �ـــــ� تــــوف�� التمو�ـــــل الـــــالزم للشــــر�ات ا�

الشــــر�ات بــــ�ن عــــدد كب�ــــ� مــــن حملــــة �ســــهم، جعــــل مــــن مجموعــــات املســــتثمر�ن ��ــــذه الــــدول عنصــــر ضــــغط أسا�ــــىي ع�ــــ� 

الشـــر�ات بـــأن تطـــور نظـــم �فصـــاح لـــد��ا، حيـــث تـــتمكن مـــن تـــوف�� املعلومـــات املطلو�ـــة لهـــؤالء املســـتخدم�ن بجـــودة عاليـــة 

3حية.�ا��م املتعلقة بالر �ساعد ع�� ترشيد قرار 
 

                                  
1

�فصــاح �عالمــي وأثــره ع�ــ� وظيفــة القيــاس ا�حاســ�ي �ــ� العــارق، مجلــة �دارة و�قتصــاد، العــدد ا�حــادي والســبعون،  هيم محمــود،اكــر إبــر 

 . 4، ص 2001ق ،االعر 

2
 .261ص  وليد نا�� ا�حيا�� ،مرجع سبق ذكره، 

3
 . 482امل��وك أبوز�د ،مرجع سبق ذكره، ص دمحم  
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�ــــ� حــــ�ن دول أخــــرى مثــــل أملانيــــا وفر�ســــا واليابــــان أيــــن تمثــــل البنــــوك ومؤسســــات الدوليــــة والعــــائالت املالكــــة املصــــدر 

الرئي�ىي لتمو�ل الشر�ات و�� �� الغالب �� وضع قر�ب من تتبع �شاط الشر�ات وأوضاعها املالية ،ما جعل �فصاح ��ذه 

1الدول أقل تطوار.
 

  فهوم وطبيعة �فصاح �� القوائم املالية: م .2

إن �فصــاح �ــ� ا�حاســبة يخــتص ب�ــل مــا لــھ عالقــة بــالقوائم املاليــة مــن حيــث محتواهــا مــن بنــود ومعلومــات كميــة أو 

وصـــفية، وطر�قـــة عـــرض هـــذه البنـــود وأســـلو��ا واملعلومـــات داخـــل �ـــل قائمـــة، فضـــال عـــن السياســـات ا�حاســـبية ال�ـــي يـــتم 

قيــاس لتحديــد قيمــة �ــل بنــد، ملســاعدة مســتخدمي هــذه القــوائم �ــ� اتخــاذ القــرارات املناســبة وتخفــيض حالــة إتباعهــا �ــ� ال

عــدم التأكــد لــد��م عــن �حــداث �قتصــادية �ــ� املســتقبل، وتمثــل القــوائم املاليــة ا�جانــب الرئي�ــىي مــن محتو�ــات التقــار�ر 

  2املالية.

الدراســـــة، وتوضـــــيح معاملهـــــا �شـــــ�ل �ســـــهل معـــــھ فهـــــم املع�ـــــي  و ��ـــــدف �عر�ـــــف �فصـــــاح إ�ـــــ�  تمي�ـــــ� الظـــــاهرة موضـــــع

املقصود، كما يفيد �� تحديد �تجاهات واملوضوعات الرئيسية ال�ي لها أهمية نظرا ل��ايد الطلب ع�� املز�د من �فصاح 

الســـبب �ـــ� إال أنـــھ ال يوجـــد �عر�ـــف وا�ـــح ومتفـــق عليـــة لإلفصـــاح، و�رجـــع  3مـــن قبـــل املســـتخدم�ن  ا�ختلفـــ�ن للمعلومـــات،

ذلك إ�� أن �فصاح لھ مفهوما متغ��ا، يختلف من بيئـة ألخـرى، بـل يختلـف �ـ� البيئـة الواحـدة مـن وقـت ألخـر، نظـرا لتـأثره 

بالعوامــل �قتصــادية والسياســية و�جتماعيــة وغ�ــ� ذلــك مــن العوامــل �خــرى، ال�ــي قــد �شــ�ل قــوة ضــغط ع�ــ� املؤسســة 

ملعلومـــات بالشـــ�ل الـــذي يـــؤثر ع�ـــ� مفهـــوم �فصـــاح؛ حيـــث وردت لـــھ الكث�ـــ� مـــن لتقـــوم باإلفصـــاح عـــن نوعيـــة معينـــة مـــن ا

املفاهيم من قبل املنظر�ن واملنظمات املهنية وقد اختلفت هذه املفـاهيم تبعـا ل�حقبـة الزمنيـة ال�ـي ورد ف��ـا ذلـك التعر�ـف 

                                  
1

 . 482املرجع  السابق، ص 

2
هيم الســــــــيد عبيـــــــد ،قيـــــــاس شــــــــفافية �فصـــــــاح �ـــــــ� التقــــــــار�ر املاليـــــــة املنشـــــــورة، دارســــــــة ميدانيـــــــة ع�ـــــــ� الشــــــــر�ات االصـــــــادق، إبـــــــر زكر�ـــــــا دمحم 

ت اجعـــــــة �ـــــــ� ظـــــــل التغ�ـــــــ� ا�ـــــــع حــــــول �تجاهـــــــات ا�حديثـــــــة للمحاســـــــبة واملر ااملتداولــــــة �ـــــــ� ســـــــوق �وارق املاليـــــــة املصـــــــر�ة، املـــــــؤتمر الســـــــنوي الر 

 . 24-11،  ص2005حاسبة ب�لية التجارة، جامعة القاهرة، مصر ،�قتصادية والتكنولوجية، قسم ا�

3  Wagdy Sharkas, The Accounting framework: The Disclosure expansion, The Chartered Accountants, (Sep 1982), P 209,  
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�ـ� كتابـھ قـاموس ا�حاسـب�ن بأنـھ تفسـ�� أو إظهـار حقيقـة أو أري أو تفاصـيل تتعلـق بـالقوائم املاليـة  (Kohler)فمثال �عر�ف 

1أو يتضم��ا تقر�ر املدقق و�ظهر �� ش�ل معلومة أساسية أو م�حوظة للمساعدة �� تفس�� هذه القوائم أو التقار�ر.
 

فتطرقــوا إ�ــ� مفهــوم �فصــاح "بأنــھ �شــر املعلومــات وقــد �عــرض �عــض البــاحث�ن إ�ــ� الغــرض مــن توضــيح املعلومــات املاليــة 

الضــرور�ة للفئــات ال�ــي تحتاجهــا وذلــك لز�ــادة فعاليــة العمليــات ال�ــي يقــوم ��ــا الســوق املــا��، إذ أن الفئــات ا�ختلفــة تحتــاج 

تحقيــــق إ�ــــ� املعلومــــات لتقيــــيم درجــــة ا�خــــاطرة ال�ــــي تتعــــرض لهــــا الشــــركة للوصــــول إ�ــــ� الــــق ارر الــــذي �ســــتطيع مــــن خاللــــھ 

2أهدافها وال�ي تتناسب مع درجة ا�خاطرة ال�ي ترغب ��ا".
 

" هـــــو تلـــــك املعلومـــــات ال�ـــــي تنشـــــرها �دارة ل�جهـــــات ا�خارجيـــــة مـــــن  )Disclosure(أن مفهـــــوم �فصـــــاح  )حســـــ�ن(و�ـــــرى 

ويشـمل �فصـاح مستخدمي القوائم املالية " ��دف مقابلـة احتياجا��ـا ا�ختلفـة مـن املعلومـات املتعلقـة بأعمـال املؤسسـة 

3أية معلومات إيضاحية محاسبية أو غ�� محاسبية تار�خية أو مستقبلية تصرح ع��ا �دارة وتتضم��ا التقار�ر املالية.
 

بأن مفهوم �فصاح هو عرض املعلومات الهامـة املتعلقـة بالوحـدة �قتصـادية مـن خـالل مجموعـة )السيد(كما يرى 

عدة القــار ئ الــوا�� ع�ــ� اتخــاذ قــرارات رشــيدة و�ــتم عــرض تلــك املعلومــات إمــا �ــ� صــلب مــن القــوائم والتقــار�ر املاليــة ملســا

ت ا�حاســــبية ار ن القــــوائم املاليــــة �ــــ� ظــــل �صــــداالقــــوائم املاليــــة أو �ــــ� املالحظــــات امل�حقــــة ��ــــا أو قــــوائم إضــــافية، وتتضــــم

قائمـــــة �رتـــــاح ا�حتجـــــزة أو قائمـــــة  ضـــــافة إ�ـــــ�ا�جار�ـــــة: قائمـــــة املركـــــز املـــــا�� وقائمـــــة الـــــدخل وقائمـــــة التـــــدفقات النقديـــــة باإل 

4التغ��ات �� حقوق املساهم�ن.
 

                                  
1

 . 4بكر إبراهيم محمود، مرجع سبق ذكره، ص  

2
�فصــــــــاح ا�حاســــــــ�ي �ــــــــ� التقــــــــار�ر املاليــــــــة للشــــــــر�ات املســــــــاهمة العامــــــــة الفلســــــــطينية �ــــــــ� ظــــــــل معيــــــــار ا�حاســــــــ�ي الــــــــدو�� خالــــــــد ا�خطيــــــــب ،

 . 244، ص 2001�ول، مجلة جامعة دمشق، ا�جلد الثامن، العدد الثا�ي، 

3
�ــــــــ� �ردن: معيــــــــار ا�حاســــــــبة  حســــــــ�ن خشــــــــارمة ،مســــــــتوي �فصــــــــاح �ــــــــ� البيانــــــــات املاليــــــــة للبنــــــــوك والشــــــــر�ات املاليــــــــة املشــــــــا��ة املندمجــــــــة

 . 17، ص 2005، �ردن، 72، مجلة جامعة النجاح لألبحاث، ا�جلد دارسة ميدانية 03الدو�� رقم 

4
أمـــــــــ�ن احمـــــــــد الســـــــــيد لطفـــــــــي، مـــــــــدى أهميـــــــــة املعلومـــــــــات ا�حاســـــــــبية للمســـــــــتثمر�ن: مـــــــــن�ج مق�ـــــــــ�ح لتطـــــــــو�ر �فصـــــــــاح ا�حاســـــــــ�ي لتنشـــــــــيط  

 . 204-202، ص ص 7992التجار�ة، مصر، حزي ارن سوق املال املصر ي، مجلة البحوث 
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بأن مفهوم �فصاح عبارة عن املعلومات ال�ي توصـلت إل��ـا الشـركة �شـ�ل تقـار�ر وقـوائم، و�اعتبـار  يب)ا�خطو�رى (

 للمعلومـــات فـــإن مـــن أهـــم أهـــدافها �ـــ� أن تقـــوم بتـــوف�� املعلومـــات املالئمـــة 
ً
ل�ـــل مـــن يقـــوم باالســـتفادة مـــن ا�حاســـبة نظامـــا

1التقار�ر من أجل الدقة �� اتخاذ القرارات.
 

أمـا مفهــوم �فصــاح مــن طــرف املعهــد �مر��ــي للمحاســب�ن القـانون�ن  فجــاء بأنــھ: " عــرض للقــوائم املاليــة ب�ــل وضــوح 

القـوائم و التقـار�ر املاليـة و طبقا للمبادئ ا�حاسـبية املقبولـة عمومـا و يتعلـق ذلـك �شـ�ل و تصـنيف املعلومـات الـواردة �ـ� 

معا�ي املصط�حات الواردة ��ا حيث ت�ون أك�� مالئمة للتنبؤ بوضعية الشركة مستقبال وذلـك التخـاذ الـق ارر �سـتثماري 

2املالئم ".
 

ويعــد هـــذا املفهـــوم أك�ـــ� املفـــاهيم ال�ــي تلقـــى قبـــوال لـــدى ا�ختصـــ�ن، ل�ونـــھ يظهــر �فصـــاح �ـــ� عـــرض البيانـــات �شـــ�ل  

كمــا يتوافــق مــع مبــادئ ا�حاســبة املقبولــة عمومــا مــن جهــة ومــن جهــة أخــرى يظهــر هــذا التعر�ــف �فصــاح �ــ� تــوف��  وا�ــح

 املعلومة الالزمة التخاذ القرار املالئم. 

فـــــإن مفهـــــوم   2004ة �وارق و�ســـــواق الســـــور�ة لعـــــامووفقـــــا للمـــــادة �و�ـــــ� مـــــن التعليمـــــات التنفيذيـــــة لقـــــانون هيئـــــ

��ا البيانات املاليـة وتقـار�ر مفت�ـىي ا�حسـابات وال�ـي تـؤثر  �فصاح: هو الكشف عن املعلومات ال�ي ��م املستثمر�ن وتتضمَّ

 ول�جمهـور ولـيس فقـط �حملـة �وارق املاليـة واملسـتثمر�ن وذلـك مـن 
ً
�� سعر الورقة املالية، و�جـب أن ي�ـون الكشـف عامـا

نة املاليـة ل�جهـة ذات العالقـة أو بصـورة فور�ـة عنـد ا�حاجـة أو عنــد خـالل ال�ـحف اليوميـة و�صـورة دور�ـة مرتبطـة بالسـ

3)حدوث معلومة جديدة.
 

                                  
1

 . 244خالد ا�خطيب ،مرجع سبق ذكره، ص 

2
ق�ـــي ا�حســـابات �ـــ� قـــرارات احســـ�ن مصـــطفى الهال�ـــ� ،معـــاي�� ا�حاســـبة الدوليـــة )ا�جـــذور، ا�حصـــاد، املســـتقبل(، دور�ـــة أدوار ا�حاســـب�ن ومر 

  .7، ص 2005�دارة، الشارقة، �مارات العرتية املتحدة، 

 
3

)تـم  . 1، ص )02املادة: (، 2005، 1995رقم   راالعرتية السور�ة ،التعليمات التنفيذية لقانون هيئة �وارق و�سواق املالية، القر ا�جمهور�ة  

 (. www.scfms.sy، ع�� املوقع �لك��و�ي: 20/04/1022�طالع عليھ بتار�خ: 
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ولـــو رجعنـــا إ�ـــ� جـــل املفـــاهيم الســـابقة نجـــد أ��ـــا ركـــزت ع�ـــ� متطلبـــات عـــرض املعلومـــات مـــن خـــالل القـــوائم والتقـــار�ر 

إال أنــھ يجــب �خــذ �ــ� عــ�ن �عتبــار أن �فصــاح قــد يظهــر املعلومــات وفــق متطلباتــھ �ــ� القــوائم والتقــار�ر  املاليــة للشــركة،

املالية، ولكنھ �� الواقع ما هو إال تضليل، ولذلك يجب أن ي�ون املستثمر حذرا عند تحليل املعلومات ألن �عض الشـر�ات 

 �عطي مظهرا خداعا ملركزها املا��. 

 

 : �ساليب والطرق املستخدمة �� عملية �فصاح املطلب الثا�ي

توجد العديد من أساليب �فصاح ال�ي يمكن استخدامها لغرض �فصاح عن املعلومات املالية وتيـان أثـر �حـداث 

ا �قتصادية �� التقار�ر املالية أو مالحقها، و�� العمـوم �عت�ـ� هـذه �سـاليب مكملـة لبعضـها الـبعض وال تحـل محـل �عضـه

البعض، ألن استخدام أي من هذه �ساليب متوقف ع�� نوعية وأهمية املعلومات، فقد نجد معلومات أساسية يجب أن 

تظهر ضمن امل�ونات �ساسية للقوائم املالية ،وأخرى ثانو�ة يتم إفصاح ع��ا ضمن املالحق أو �� الهوامش، باإلضافة إ�ـ� 

ومنــھ يوجــد  1ح ع��ــا ضــمن القــوائم �ساســية نــظ ار لطبيع��ــا الوصــفية،ذلــك توجــد معلومــات مهمــة ولكــن ال يــتم �فصــا

العديـــد مــــن وســــائل وطــــرق �فصــــاح ا�حاســـ�ي وال�ــــي يمكــــن أن �ســــاعد مســــتخدمي املعلومـــات ع�ــــ� فهمهــــا واتخــــاذ الــــق ارر 

�ــــ� أك�ــــ� هــــذه ال�ــــحيح وتتوقــــف املفاضــــلة بــــ�ن طر�قــــة وأخــــرى ع�ــــ� طبيعــــة املعلومــــات املطلو�ــــة وأهمي��ــــا النســــبية وفيمــــا ي

 �� �ستخدام:
ً
 2الطرق شيوعا

  �فصاح من خالل القوائم املالية: •

حيـث يــتم ظهــور املعلومــات �ساسـية �ــ� صــلب القــوائم املاليـة بطر�قــة �ســاعد ع�ــ� �فصـاح مــن حيــث شــ�ل وترتيــب 

حقـــوق امللكيـــة و�مكـــن هـــذه القـــوائم وع�ـــ� ســـبيل املثـــال قائمـــة املركـــز املـــا�� تظهـــر بنـــود أصـــول وخصـــوم املؤسســـة وكـــذلك 

�فصـــاح عـــن العالقـــات املالئمـــة بإعـــادة ترتيـــب تبو�ـــب بنـــود �صـــول وا�خصـــوم إ�ـــ� أصـــول ثابتـــة ومتداولـــة وخصـــوم ثابتـــة 

                                  
1

 . 482دمحم امل��وك أبوز�د ،مرجع سبق ذكره، ص   

2
مجدي أحمد ا�جع�ـ�ى، �فصـاح ا�حاسـ�ي �ـ� ضـوء املعـاي�� ا�حاسـبية الدوليـة دارسـة ميدانيـھ ع�ـ� الشـركة السـعودية للصـناعات �ساسـية 

 . 8��اديمية العرتية املفتوحة بالدنمارك، ص  )سابك( شركة مساهمة سعودية، مجلة
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ومتداولــــة أو أصــــول نقديــــة وغ�ــــ� نقديــــة وخصــــوم نقديــــة وغ�ــــ� نقديــــة أو تطــــرح ا�خصــــوم املتداولــــة مــــن �صــــول املتداولــــة 

 غ�� ذلك من طرق التبو�ب.  للوصول إ�� أرس املال العامل إ��

  استخدام املصط�حات الوا�حة واملتعارف عل��ا •

ممـا ال شــك فيـھ أن اســتخدام املصـط�حات الوا�ــحة ومقـدار التفصــيل �ـ� املعلومــات ال يقـل أهميــة عـن �فصــاح �ــ� 

دقيق واملعــروف جيــدا صــلب القــوائم املاليــة الســابقة �شــارة إل��ــا و�جــب أن �ســتخدم املصــط�حات ال�ــي �ع�ــ� عــن املع�ــى الــ

لــــدى مســـــتخدمي املعلومـــــات مــــع مراعـــــاة توحيـــــد املصــــط�حات لـــــنفس املعـــــا�ي �ــــ� جميـــــع التقـــــار�ر ح�ــــى �ســـــتفيد  مســـــتخدم 

 املعلومات م��ا  و� أصبح �فصاح مضلل �� حالة حدوث عكس ذلك

 املعلومات ب�ن �قواس  •

تعــذر فهمهــا مــن عناو���ــا فقــط دون إســهاب وتطو�ــل و�ــتم ذلــك �ــ� صــلب القــوائم املاليــة �ــ� حالــة �عــض البنــود ال�ــي ي

لــذلك يمكــن شـــرح مثــل هـــذه البنــود كمالحظــات مختصـــرة بــ�ن �قـــواس مثــل طر�قــة تقيـــيم بنــد معـــ�ن، �صــول املقيـــدة أو 

 إجراء شرح مختصر و ا�� غ�� ذلك من املالحظات. 

  املالحظات والهوامش: •

اح الهامــة ملــا تــوفره مــن معلومــات قــد يصــعب توف��هــا �ــ� صــلب �عت�ــ� وســيلة املالحظــات والهــوامش مــن وســائل �فصــ

 القوائم املالية إال أنھ ال يجوز �عتماد عل��ا بدرجة كب��ة �� �فصاح عوضا عن القوائم املالية. 

  التقار�ر وا�جداول امل�حقة: •

هــذه الوســيلة إلظهــار �عــض املعلومــات �ضــافية والتفاصــيل ال�ــي يصــعب بــل �ســتحيل إظهارهــا �ــ� صــلب  و�ســتخدم

 1القوائم املالية وقد �ستخدم هذه الوسيلة ضمن وسيلة املالحظات والهوامش أو �� صورة تقار�ر مستقلة وغ�� ذلك.

  تقر�ر رئيس مجلس �دارة: •

                                  
1

 . 8، ص املرجع السابق  
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يـــة والـــذي بدونـــھ يصـــعب تفســـ�� الكث�ـــ� مـــن معلومـــات القـــوائم املاليـــة، حيـــث وهـــذا التقر�ـــر �عت�ـــ� متممـــا للقـــوائم املال

 عمــــا �ســـــتوجب 
ً
 للعــــرض ع�ـــــ� املســــاهم�ن �شــــمل بوجــــھ خـــــاص، فضــــال

ً
ًر  ســــنو�ا

ً
يجــــب ع�ــــ� مجلــــس �دارة أن �عـــــد تقــــري ا

 القوان�ن كما ي��:

  نظرة شاملة عن أعمال الشركة ومركزها املا��؛ -

  الشركة خالل العام القادم؛ النظرة املستقبلية لنشاط  -

  أ�شطة ونتائج أعمال الشر�ات التا�عة إن وجدت؛ -

  نبذة عن التغي��ات �� الهي�ل الرئي�ىي لرأس املال بالشركة؛ -

  مدى �ل��ام بمتا�عة وتطبيق قواعد حوكمة الشر�ات. -

1تقر�ر املارجع ا�خار��: �
 

�ساســية ال�ــي �عتمــد عل��ــا �ط ارف ا�ختلفــة ال�ــي يخـــدمها �عــد تقر�ــر مــدقق ا�حســابات )املــارجع ا�خــار��( الرك�ـــ�ة 

املدقق ولها مص�حة �� البيانات املالية املنشورة ولذلك أن التقر�ر املعد يوجـھ ل�جهـة ال�ـي قامـت بتعـ�ن املـدقق و�ـ� الهيئـة 

 العامة للمساهم�ن. 

و�ـتم ذلـك مـن خـالل ا�حصـول ع�ـ� أدلـة إثبـات �افيـة ومالئمـة ليـتمكن املـدقق مـن اسـتخالص �سـتنتاجات ال�ـي يب�ــى 

عل��ـــا رايـــة �ـــ� البنـــود ا�حاســـبية ال�ـــي وردت �ـــ� قائمـــة الـــدخل وقائمـــة املركـــز املـــا�� ، وابـــراز قضـــايا هامـــة �ـــ� املرحلـــة ال��ائيـــة 

  لعملية التدقيق مثل:

  ار�خ امل��انية العمومية.�حداث الالحقة لت -

  تقييم مخاطر املؤسسة املستمرة. -

  تقييم قرارات �دارة. -

 تقييم العرض العادل للبيانات املالية.  -

                                  
1

 . 8ذكره، ص ، مرجع سبق مجدي أحمد ا�جع��ى  

 



 متطلبات العرض و�فصاح وفق النظام ا�حاس�ي املا��                                                     الثا�يالفصل  

53 

 

 املطلب الثالث: العوامل املؤثرة ع�� عملية �فصاح بالقوائم املالية 

يمكن القول أن �فصاح عن املعلومات بـالقوائم املاليـة ليسـت عمليـة عشـوائية بـل توحيـد العديـد مـن العوامـل ال�ـي 

تتداخل فيما بي��ا لتخرج بمحددات من شأ��ا أن تأثر ع�� عملية �فصاح �� القوائم والتقار�ر املالية وت��ز هذه العوامـل 

من عوامل اقتصادية ،سياسية، مالية، ثقافية و درجة مسـتوى التعلـيم ��ـذه  من خالل عوامل البيئة السائدة �� �ل دولة

الدولة، إضافة إ�� اختالف الشر�ات فيما بي��ا من حيـث النشـاط وا�حجـم و مصـادر التمو�ـل، و خاصـة الشـ�ل القـانو�ي، 

لوحدة �قتصادية ذا��ا و يت�ح وأخرى تتعلق باملعلومات املالية التييتع�ن �فصاح ع��ا، و أ�� ار هناك عوامل تتعلق با

 1ذلك فيما ي��:

                                                                                                                                              :                                                                                                                             . عوامـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــل تتعلـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــق بطبيعـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة واحتياجـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــات املســـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــتخدم�ن مـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــن املعلومـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــات1

ال شــك أن طبيعــة  واحتياجــات املســتخدم�ن بــأنواعهم للقــوائم و التقــار�ر املاليــة تختلــف أوال فيمــا بيــ��م، ثــم ثانيــا تختلــف 

حيـــــث تتـــــأثر درجـــــة 2عيــــة النظـــــام �قتصـــــادي و السيا�ـــــىي الســـــائد �ــــ� �ـــــل دولـــــة،ع�ــــ� املســـــتوى الـــــدو�� حســـــب طبيعـــــة و نو 

�فصاح �� التقار�ر املالية باملعلومات ال�ي يتم �فصاح ع��ا و مدى توافر عدد من الصفات ل�حكم ع�� كفاء��ـا و أهمهـا 

أن ت�ون هناك ثقة �� هذه املعلومات أن ت�ون املعلومات مالئمة للق ارارت ال�ي سيقوم باتخاذها أغلب املستفيدين م��ا و 

عنـد �ســتفادة م��ــا، باإلضــافة لقابلي��ــا للتحقــق و املقارنــة و �ــ� هــذا الصــدد أشــارت �جنــة معــاي�� ا�حاســبة املاليــة كمــا هــو 

من خـالل مب�ن إ�� أن املعلومات الواردة �� التقار�ر املالية ليست إال أداة تتوقف منفع��ا ع�� مدى �ستفادة م��ا، و ذلك 

 3�عر�ف ال�جنة.

وتجدر �شارة إ�� أن مجال ومـدى �فصـاح بـالقوائم املاليـة أخـذ �ـ� التوسـع �ـ� �ونـة �خ�ـ�ة نتيجـة للتحـول السـريع  

نحــو عوملــة ��شــطة التجار�ــة و �ســتثمار�ة، الــذي ألــزم الشــر�ات بز�ــادة �فصــاح و نوعيتــھ، إذ أصــبحت هــذه الشــر�ات 

املســـــاهمة" مطالبـــــة باإلفصـــــاح، لـــــيس فقـــــط أمـــــام املســـــتثمر�ن املقرضـــــ�ن بـــــل امتـــــد ذلـــــك ليشـــــمل  خاصـــــة م��ـــــا "الشـــــر�ات

                                  
1

هواري، دور �فصاح �� التقار�ر املالية �� ظل املعاي�� ا�حاسبية الدولية وأثره ع�� املؤسسات �قتصادية  رناصر دادي عدون، مع اج 

 . 8ا�جازئر�ة، مجلة ��اديمية العرتية املفتوحة بالدنمارك، ص 
2
 . 486دمحم امل��وك أبوز�د ،مرجع سبق ذكره، ص  

3
 . 8ص  دادي عدون، مرجع سبق ذكره،ناصر 
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املســ��لك�ن واملــوردين و العمــال و اتحــادا��م و هــو مــا فــرض ع�ــ� الشــر�ات تقــديم معلومــات أك�ــ� �خدمــة أغ ارض �ــل هــذه 

1الفئات.
 

ام توسع قائمة مستخدمي القوائم املالية و��ذا �ستطيع القول بأن موضوع �فصاح يصادف العديد من املشا�ل أم

 وتباين الغرض م��ا، إ�� جانب عدم وجود إطار نظري موحد يحكم عملية توسع قاعدة �فصاح ومجالھ. 

 عوامل بيئية:  .2

و عوامـل أخـرى ناتجـة مـن حاجـة  تختلف التقار�ر املالية من دولة ألخرى ألسـباب اقتصـادية و اجتماعيـة و سياسـية،

املســتفيدين إ�ــ� مز�ــد مــن املعلومــات �ضــافية عــن الت�ــ� ارت البيئيــة و أثرهــا ع�ــ� املشــروع، �غــرض املقارنــة بــ�ن الوحــدات 

ولـــذلك توجـــد معـــاي�� �فصـــاح ال�ـــي تختلـــف حســـب  2�قتصـــادية مـــع �عضـــها  وتحديـــد املســـؤ وليـــة �جتماعيـــة ل�ـــل م��ـــا،

حاســ�ي املتب�ـــى مـــن طــرف �ـــل دولـــة ،فالدولــة ال�ـــي تتب�ـــى املــدخل القـــانو�ي نجـــد ف��ــا أن خطـــة ا�حاســـبة مــداخل التنظـــيم ا�

الوطنية �� املصدر املهم للوائح ا�حاسبية  و�� مدارة من مجلس وط�ي ي�ون تا�ع ل�ح�ومة، فع�ـ� سـبيل املثـال: �ـ� فر�سـا 

إج ارميـة، معـاي�� للقيـاس ومعـاي�� لإلفصـاح، حيـث ��ـتم هـذه  تحتوي ا�خطة الوطنيـة ع�ـ� ثـالث أنـواع مـن املعـاي��، معـاي��

  3�خ��ة �عملية وصف و �شر وعرض املعلومات و �حداث بالقوائم و التقار�ر املالية ل�ل الشر�ات.

أمــا الــدول ال�ــي تتب�ــى املــدخل الــذا�ي فــإن املنظمــات و هيئــات تــداول �وارق املاليــة تلعــب دوار مهمــا �ــ� تحديــد درجــة 

فصــــاح و معــــاي��ه، فع�ــــ� مســــتوى الواليــــات املتحــــدة �مر�كيــــة، تمثــــل هيئــــة تبــــادل �وارق املاليــــة و �ــــ� إحــــدى الهيئــــات � 

، و ذلــك �ــ� أعقــاب تطبيــق قــانون تــداول �وارق املاليــة و تنظــيم أســواقها و الــذي صــدر 2014ا�ح�وميــة تــم إ�شــاؤها ســنة 

ة بالبورصـة و ال�ـي لهـا حـق تـداول أسـهمها ��ـا تقـديم نـوع�ن مـن التقــار�ر ، تلـزم الهيئـة شـر�ات املسـاهمة امل�ـجل2012عـام 

الدور�ــة ، �غــرض التأكــد مــن مطابق��ـــا للمبــادئ ا�حاســبية، و همــا التقــار�ر الســـنو�ة و التقــار�ر الر�ــع ســنو�ة، ثــم فوضـــت 

نيـــــة و �ـــــ� (مجلـــــس معـــــاي�� الحقـــــا بورصـــــة الواليـــــات املتحـــــدة �مر�كيـــــة عمليـــــة تطـــــو�ر املبـــــادئ ا�حاســـــبية إ�ـــــ� منظمـــــات مه

                                  
1

 . 488-487دمحم امل��وك أبوز�د ،مرجع سبق ذكره،ص 

2
 . 8ذكره، ص  ناصر دادي عدون، مرجع سبق

3
 . 410-408 دمحم امل��وك أبوز�د ،مرجع سبق ذكره، ص
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ا�حاسبة املالية) والذي �عت�� منظمة مستقلة  و تختص بدراسة بحث و وضع املعاي�� ا�حاسبية ا�ختصة �عرض وتقديم 

1التقار�ر املالية.
 

 عوامل تتعلق بالوحدة �قتصادية:  .3

ح �وع، عدد املساهم�ن، صا�� الر وهنا نذكر مجموعة من العوامل ال�ي ترتبط بالوحدة �قتصادية مثل: حجم املشر 

2... إ�� غ�� ذلك من العوامل،  وقد تؤثر ع�� درجة �فصاح �� ظل فروض معينة و�بدو ذلك فيما ي��:
 

توقيــــت ب جها �شــــ�ل دقيــــق وار عــــداد املعلومــــات ا�حاســــبية واســــتخيحتــــاج إحجــــم املشــــروع (مجمــــوع �صــــول):  -

مناســب ومالئــم للمســتفيدين م��ــا إ�ــ� ت�ــاليف مباشــرة ناتجــة عــن إعــداد القــوائم والتقــار�ر املاليــة، وت�ــاليف غ�ـــ� 

مباشــــرة ناتجــــة عــــن كشــــف جميــــع املعلومــــات عــــن املشــــروع للشــــر�ات املنافســــة �خــــرى وناتجــــة عــــن عــــدم وضــــوح 

  املعلومات للمستثمر�ن.

التقـــــار�ر املاليـــــة �ـــــ� عـــــدد مـــــن تبـــــ�ن وجـــــود عالقـــــة موجبـــــة بـــــ�ن حجـــــم أصـــــول املشـــــروع ودرجـــــة �فصـــــاح �ـــــ�  وقـــــد

سات امليدانية وقد يرجع ذلك إ�� أن ت�لفة املعلومات ت�ـون غ�ـ� ملموسـة �ـ� املشـروعات الكب�ـ�ة ا�حجـم إذا ار الد

 ما قورنت باملشروعات الصغ��ة ا�حجم. 

قــة موجبــة أيضــا   بــ�ن عــدد املســاهم�ن ودرجــة �فصــاح ع�ــ� أســاس أن ز�ــادة وتبــ�ن وجــود عال عــدد املســاهم�ن:  -

عدد املساهم�ن تؤدي إ�� املز�د مـن املعلومـات ال�ـي يتعـ�ن �فصـاح ع��ـا مـن جانـب املسـاهم�ن أو مـن ينـوب عـ��م مـن 

  ا�حلل�ن املالي�ن أو سماسرة �وارق املالية.

ي�ـون لهـذا العامـل أثـر مباشـر ع�ـ� ز�ـادة درجـة �فصـاح حيـث تقـوم وقد  ��جيل الشركة �سوق �وارق املالية:  -

املؤسسات امل�جلة �سوق �وارق املالية ال�ي يتم التعامل ف��ا باألسهم أو السـندات ال�ـي تصـدرها بمـلء عـدد مـن 

النمـــاذج و�يضـــاحات عـــن أهـــداف الشـــركة و�شـــاطها، ونتـــائج أعمالهـــا و��ـــذا ت�ـــو ن تحـــت ضـــغط لز�ـــادة وتحســـ�ن 

  رجة �فصاح �� التقار�ر املالية.د

                                  
 . 410-408املرجع السابق، ص 1
 . 8-1ناصر دادي عدون، مرجع سبق ذكره، ص 2
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و�ؤثر املراجع ا�خار�� الذي يقوم بفحص حسابات الشـركة ع�ـ� درجـة �فصـاح مـن خـالل مـا  املراجع ا�خار��:  -

ال�ـــي ينت�ـــي إل��ـــا، هـــذا وتوجـــد  يل�ـــ�م بـــھ مـــن مبـــادئ ومفـــاهيم محاســـبية مقبولـــة أو قواعـــد مهنيـــة يفرضـــها دســـتور املهنـــة

رغبــــة إدارة املشــــروع �ــــ� �فصــــاح عــــن املعلومــــات  ح، و�� درجــــة �فصــــاح، أهمهــــا صــــا�� الــــر عوامــــل أخــــرى قــــد تــــؤثر ع�ــــ

  ،وأجهزة �شراف والرقابة ع�� أعمال املؤسسات املساهمة.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 : عرض القوائم املالية ومتطلبات �فصاح وفق النظام ا�حاس�ي املا�� �ياملبحث الثا

�عت�� القوائم املالية العناصـر �ساسـية ال�ـي تقـدم مـن خاللهـا حوصـلة �شـاط املؤسسـة �ـ� شـ�ل وثـائق شـاملة تقـدم 

عـــــض �ــــ� ��ايـــــة �ــــل دورة محاســـــبية، ورغــــم وجـــــود �شــــابھ �ـــــ� طبيعــــة املعلومـــــات املاليــــة املتعلقـــــة باملؤسســــة، إال أن هنـــــاك �

ة، مما �ستد�� إعداد مجموعة من القوائم املاليـة ا�ختلفـة ح�ـى ف ذات العالقة باملؤسسار �ختالفات �� احتياجات �ط

 تل�ي �ل م��ا احتياجات جهة معنية من مستخدمي القوائم املالية. 

كمـــا أن ��ـــجيل املعـــامالت و�حـــداث �قتصـــادية �ـــ� النظـــام ا�حاســـ�ي �ســـبق عمليـــة إعـــداد وعـــرض القـــوائم املاليـــة 

القواعــــــد و�ســـــــس ا�خاصــــــة بتخصـــــــيص القــــــيم النقديـــــــة للمعــــــامالت و�حـــــــداث وتــــــوفر املعـــــــاي�� ا�حاســــــبية �ـــــــ� �ــــــل دولـــــــة 
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�قتصـــادية و��ـــجيلها، وحيـــث أن املعـــاي�� ا�حاســـبية تختلـــف مـــن بلـــد آلخـــر فـــان عمليـــة ��ـــجيل (قيـــاس) نفـــس نـــوع تلـــك 

ات)ستتأثر مباشرة املعامالت و�حداث �قتصادية ستختلف تبعا لذلك، ومن ثم فان القوائم والتقار�ر املالية (�فصاح

1بالقياس ا�حاس�ي املعمول بھ �� ظل القوان�ن والتشريعات ا�خاصة ببيئة �ل دولة.
 

ومــن خــالل هــذا املبحــث ســيتم التطــرق إ�ــ� مختلــف م�ونــات القــوائم املاليــة، وكيفيــة عرضــها و�فصــاح ع��ــا وفــق مــا 

 نص عليھ النظام ا�حاس�ي املا��. 

 بالنسبة لقائمة امليازنية  املطلب �ول: متطلبات �فصاح

�عت�� ال�ي ازنية مرآة �عكس الوضع املا�� حيث أ��ا تحتوي ع�� م�خص لنشاط املؤسسة و�� تحتوي ع�� موجودات 

مـــوارد املشـــروع "�صـــول"  وحقـــوق املؤسســـة مـــن جهـــة ومطالـــب والـــت ازمـــات املؤسســـة مـــن جهـــة أخـــر ى، ف�ـــي قائمـــة تبـــ�ن

ملـوارد "ا�خصـوم" وكـذلك حقــوق امللكيـة "حقـوق أ�ـحاب املشــروع" �ـ� �حظـة زمنيـة معينــة، مـات امل��تبـة ع�ـ� هــذه اا� و�ل�

2وهناك اصطالحات مختلفة �ستخدم للداللة ع�� ال�ي ازنية م��ا قائمة املركز املا�� أو قائمة الوضع املا��.
 

 نية: ا� �عر�ف امل� .1

إن الهدف من هذه القائمة هو الكشف عن املركز املا�� محل �هتمام �� تـار�خ محـدد، وان مسـتخدمي هـذه القائمـة 

ير�ــدون ع�ــ� وجــھ التحديــد أن �عرفــوا مــا �ــ� قيمــة املــوارد  ومــا �ــ� اســتخدامات تلــك املــوارد، وهــم يرغبــون �ــ� معرفــة مــا هــو 

ة القـــرض و�ل��امـــات املســـتحقة ال�ـــي للغ�ـــ� مـــن أجـــل حســـاب قيمـــة مقـــدار حقـــوق املـــالك الـــداخلي�ن، ومـــا هـــو مقـــدار قيمـــ

إجما�� أرس املال املستخدم أو املستثمر، وما �� املوارد ال�ي ع�� إثرها تم اسـتخدامها، كمـا أ��ـم يرغبـون أيضـا �ـ� التعـرف 

لنقديـة ا�جار�ـة لتقيـيم مـدى ع�� إجمـا�� أرس املـال العامـل، وصـا�� أرس املـال العامـل، وأحيانـا مـا ��تمـون بصـا�� �صـول ا

3سيولة املؤسسة.
 

                                  
1

 . 271،  ص مرجع سبق ذكرهسامي دمحم الوقاد ، 

2
  . 202 ، ص2116ن، ا�حاسبة املتوسطة، دار ال��ضة العرتية للطباعة والنشر، ب��وت، لبنان، جمعة خليفة ا�حا�ىي وآخرو 

3
 . 114،  ص مرجع سبق ذكرهسامي دمحم الوقاد ،
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و�التا�� �عرف امل��انية ع�� أ��ا قائمة توفر معلومات عن طبيعة ومقـدار �سـتثمارات �ـ� أصـول املؤسسـة، وال��امـات 

 املؤسســة لــدائن��ا، وحــق املــالك ع�ــ� صــا�� أصــولها، حيــث يتمثــل املركــز املــا�� للمؤسســة فيمــا لهــا مــن أصــول ومــا عل��ــا مــن

1خصوم أو ال��امات تجاه �خر�ن، وذلك �� ال�حظة �خ��ة من الف��ة املالية املن��ية.
 

و�عـــرف امل��انيـــة با�جـــدول املرتـــب واملـــرقم املقـــوم لعناصـــر موجـــودة ومطالـــب املؤسســـة �ـــ� تـــار�خ معـــ�ن  وعنـــد إنطـــالق 

ضـــع املعلومـــات ال�ـــي وتو  2بامل��انيــة ا�ختاميـــة،املؤسســة �ـــ� �شـــاطها �ســـ�ى بامل��انيـــة �فتتاحيــة ، وعنـــد ��ايـــة الـــدورة �ســـ�ى 

3نية �� املعادلة ا�حاسبية التالية:ا� تتضم��ا امل�
 

 

  نية:ا� عناصر قائمة امل� .2

 نية: ا� �عر�ف عناصر قائمة امل� 1.2

�صـــول �ـــ� مـــوارد ت ارق��ــا و�ســـيطر عل��ـــا املؤسســة نتيجـــة ألحـــداث ماضـــية، وال�ــي تنتظـــر م��ـــا املؤسســـة �صــول:  -

وتتمثل هذه املنافع �� إم�انية أن يؤدي �صل بصورة مباشرة أو  ا�حصول ع�� املنافع �قتصادية املستقبلية لها،

4غ�� مباشرة إ�� تدفقات نقدية أو ما �عادلها ت�ون �� صا�ح املؤسسة.
 

�� �صول النقدية، وشبھ النقدية، و�صول ا�حتفظ ��ا �غرض التحصـيل ،البيـع، �سـ��الك �صول املتداولة:  -

شهر املوالية، و�ا��  21للمؤسسة، أو �صول ا�حتفظ ��ا وال�ي سيتم تداولها خالل خالل دورة �ستغالل العادية 

1�صول �خرى ال �عت�� متداولة.
 

                                  
1

 . 166، ص 2005بعة �و��، عمان، �ردن ،، دار حن�ن، الطا�حاسبة املالية مبادئ القياس و�فصاح ا�حاس�يجعفر عبد �لھ ،

 . 122دار هومة للطباعة والنشر والتوزيع، ا�ج ازئر بدون سنة النشر، ص ، املن�� �� ا�حاسبة العامةبوشا�ىي بوعالم ، 2

3
 . 22، ص مرجع سبق ذكرهخالد أم�ن عبد هللا ،

4
Jean-François des Robert, François Méchin, Hervé Puteaux, Normes IFRS et PME, Dunod, Paris, 2004, P 24.  

   وم ول  =  الخص األص
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�ــ� التعهــدات ال�ــي ينتظــر �ســديدها خــالل دورة �ســتغالل العاديــة للمؤسســة ،أو املســتحقة �ل��امــات املتداولــة:  -

ام �صــول املتداولــة، أو تلــك ال�ــي ال تملــك املؤسســة ا�حــق �ــ� شــهر، أو تلــك ال�ــي يتطلــب ســدادها اســتخد 21خــالل 

  2شهر، و�ا�� التعهدات �خرىال �عت�� متداولة. 21تأجيل �سديدها إ�� ما �عد 

ا�خصـــوم �ـــ� �لـــت ازم ال ارهـــن للمؤسســـة امل��تـــب عـــن أحـــداث وقعـــت ســـابقا، والـــذي انقضـــائھ يحـــول ا�خصـــوم:  -

3نافع اقتصادية.للمؤسسة من خالل خروج موارد تمثل م
 

  نية: ا� عرض عناصر قائمة امل� 1.2

نيـــة �ـــل مـــن عناصـــر �صـــول وعناصـــر ا�خصـــوم بصـــورة منفصـــلة، و��ـــ�ز هـــذا ا� ) �عـــرض امل�2.110 مـــن خـــالل املـــادة(

4العرض عند وجود عمليات تتعلق بالفصول �تية:
 

  عرض �صول:  �

  التثبيتات غ�� املادية )املعنو�ة(؛ -

  املادية )العينية(؛التثبيتات  -

  �هتال�ات؛ -

  املساهمات؛ -

  �صول املالية؛ -

  ا�خزونات؛ -

                                                                                                      
1

، مجلــــة أبحــــاث اقتصــــادية  وادار�ــــة، �ليــــة العلــــوم �قتصــــادية : عــــرض القــــوائم املاليــــة)30(املعيــــار ا�حاســــ�ي الــــدو�� رقــــم عقــــاري مصــــطفى، 

 . 217، ص 5002والتجار�ة وعلوم التسي��، جامعة دمحم خيضر �سكرة، العدد �ول، جوان 

 . 217، ص املرجع السابق 2

3  Hervé Puteaux, Préparer le passage aux normes IAS/IFRS, Comundi, Paris, 2005, P .392  

4
 . 12، ص )2.110املادة: (، مرجع سبق ذكره، ئر�ة، العدد التاسع عشراز ا�جر�دة الرسمية ل�جمهور�ة ا�ج
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  أصول الضر�بة )مع تمي�� الضرائب املؤجلة(؛ -

  الزتائن، واملدين�ن �خر�ن و�صول �خرى املماثلة )أعباء مثبتة سلفا(؛ -

  خز�نة �موال �يجابية ومعادالت ا�خز�نة �يجابية. -

 عرض ا�خصوم:  �

رؤوس �مــــوال ا�خاصــــة قبــــل عمليــــات التوزيــــع املقــــررة أو املق��حــــة عقــــب تــــار�خ �قفــــال، مــــع تمي�ــــ� أرس املــــال  - -

  الصادر )�� حالة شر�ات( و�حتياطات والنتيجة الصافية للسنة املالية والعناصر �خر ى؛

  املوردون والدائنون �خرو ن؛ -

  خصوم الضر�بة )مع تمي�� الضرائب املؤجلة(؛ -

  ا�خصصات لألعباء ول�خصوم املماثلة) منتوجات مثبتة سلفا(؛ -

  خز�نة �موال السلبية ومعادالت ا�خز�نة السلبية. -

 

 

 

 

  حالة امل��انيات املدمجة: 3.2

امل��انيــــة املدمجــــة امل��انيــــة ال�ليــــة واملت�ونــــة مــــن مجمــــوع م��انيــــات الفــــروع حيــــث يــــتم �دمــــاج عــــن طر�ــــق جمــــع  �ع�ــــي

1ا�حسابات �� امل��انية املؤسسة �م، وتضم امل��انية املدمجة باإلضافة إ�� ما سبق:
 

 املساهمات املدرجة �� ا�حسابات حسب طر�قة املعادلة.  -

  الفوائد ذات �قلية. -
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 ا�خصوم غ�� ا�جار�ة ال�ي تتضمن فائدة؛ -

 امل��انية �� حالة املؤسسات املالية (البنوك): 1.2

�عــرض م��انيــة البنــوك واملؤسســات املاليــة املماثلــة �صــول وا�خصــوم مــن حيــث الطبيعــة وتجعلهــا �ــ� ترتيــب موافــق  

ذا القطــــــاع مــــــن النشــــــاط، تظهــــــر لســــــيول��ا واســــــتحقاقا��ا النســــــبية، وانطالقــــــا مــــــن التنظيمــــــات ا�خصوصــــــية املتعلقــــــة ��ــــــ

  1املؤسسات املالية �� م��اني��ا ع�� �قل ما ي��:

  عرض �صول: �

 وضعية سندات ا�خز�نة اتجاه البنك املركزي؛  -

 مبالغ سندات ا�خز�نة و�ثار �خر ى املمكن تثبي��ا اتجاه البنك املركزي؛  -

 سندات الدولة وسندات أخر ى ممتلكة �عنوان التوظيف؛  -

 التوظيفات لدى البنوك �خرى، القروض والتسبيقات املمنوحة للبنوك �خرى؛  -

التــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوظيســــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــندات  -
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  عرض ا�خصوم: �

 الودائع املستلمة من البنوك �خرى؛  -

 الودائع املستلمة �خرى للسوق النقدية؛  -

 املبالغ املستحقة من املودع�ن �خر�ن؛  -

 شهادات إثبات الودائع؛  -

  السندات ألمر ،السفتجة، وا�خصوم املثبتة �� ملف؛ -

 بالنسبة لقائمة امل��انية:  �فصاحات الواجب مارعا��ا .3

ا�جـــدير بالـــذكر أنـــھ �ـــ� الكث�ـــ� مـــن البلـــدان ال تف�ـــح عـــن املعلومـــات �شـــ�ل مباشـــر �ـــ� امل��انيـــة، حيـــث يتعـــ�ن أن يـــتم 

حســــا��ا، و�ـــــاألحرى فـــــان هنـــــاك تفاصـــــيل غ�ـــــ� ضـــــرور�ة يـــــتم توف��هــــا ع�ـــــ� ســـــبيل املثـــــال أرس املـــــال املصـــــرح بـــــھ (�ســـــ�ي أو 

صدر و رأس املال املدفوع، و�املثل فان القروض يـتم إظهارهـا ع�ـ� أ��ـا مضـمونة أو غ�ـ� مضـمونة، امل�جل)، وأرس املال امل

ولذلك فمن الصعو�ة بما �ان أن يتم التعرف ع�� تحليل القروض طو�لـة �جـل والقصـ��ة �جـل مـن أجـل حسـاب إجمـا�� 

ك�ــ� نفعــا للمســتثمر�ن والــدائن�ن، وعمومــا أرس املــال املوظــف، وان عــرض �صــول و�ل��امــات ســوف ي�ــون مــن ا�حتمــل أ

1توفر تلك القائمة معلومات عن املركز املا�� للشركة �� ف��ة محددة.
 

 �فصاحات ا�خاصة:  1.3

يوجد نوع�ن من �فصاح �� امل��انية �ول يتعلق بـاألمور العامـة و�خـر يتعلـق ب�ـل نـوع مـن أنـواع ا�حسـاب املـدرج �ـ� 

  بالنسبة لألمور عامة ال�ي يجب �فصاح ع��ا وتتضمن ما ي��: قائمة املركز املا��،

  القيود ع�� ملكية �صول؛ -

الرهونـــات كتـــأم�ن مقابـــل �لـــت ازمـــات، يجـــب �فصـــاح ع�ـــ� الضـــمانات ال�ـــي قـــدم��ا الشـــركة كضـــماناالل��امات  -

  لشركة؛املستحقة كقيمة �صول الثابتة أو ا�خزون املرهون كضمان للقروض املستحقة ع�� ا
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�ل��امــات التعاقديــة: ل�حصـــول ع�ــ� أصـــول ثابتــة يجـــب �فصــاح ع�ـــ� هــذه �ل��امـــات ومــن أمثل��ـــا حالــة �عاقـــد  -

الشـــركة مــــع جهــــة معينــــة لتــــو ر�ــــد أصــــول أرس ماليــــة حيــــث يـــتم تور�ــــد جــــزء مــــن تلــــك �صــــول ح�ــــى تــــار�خ إعــــداد 

  امل��انية والبا�� يتم الحقا لتار�خ امل��انية؛

�صول ا�حتملة: مع بيان قيمة �ل م��ا حيث يجب �فصاح ع�� �صول ا�حتملة املمكن ا�حصول �ل��امات و  -

عل��ا، مثال �� حالة ما �ان ا�حكم لصا�ح الشركة باس��داد هذا �صل، كما يجب �فصاح ع�� �ل��ام ا�حتمل 

 صل. �� حالة صدور حكم ي��تب عليھ ال��ام الشركة بالتعو�ض �التنازل ع�� أ

  �فصاح عن بنود املركز املا��: 2.3

يجب ع�� �ل شركة أن �عرض �صول املتداولة وغ�� املتداولة و�ل��امـات املتداولـة وغ�ـ� املتداولـة كفئـات منفصـلة 

 �ـ� صــلب قائمـة امل��انيــة، إال إذا �ــان العـرض حســب درجــة السـيولة ممــا يقـدم معلومــات أك�ــ� مالءمـة (املؤسســات املاليــة)،

وعنـــــد قيـــــام املؤسســـــة �عمليـــــات بيـــــع الســـــلع أو تقـــــديم خـــــدمات )مؤسســـــة اقتصـــــادية( خـــــالل دورة التشـــــغيل، في�ـــــون مـــــن 

 1�فضل تبو�ب منفصل لألصول و�ل��امات كمتداولة وغ�� متداولة �� صلب قائمة امل��انية.

  �صول طو�لة �جل: أ.

نــــد مــــن البنــــود ع�ــــ� حــــدة، �را�ــــىي واملبــــا�ي �الت و يجــــب �فصــــاح ع�ــــ� �ــــل ب�صــــول الثابتــــة طو�لــــة �جــــل:  �

�صـــول  26املعــدات، و�صــول الثابتــة �خــرى، إذ يجــب �فصــاح و ذلـــك حســب املعيــار ا�حاســ�ي الــدو�� رقــم 

  عن طرق �هتالك املطبقة و �عمار املقدرة لألصول أو معدالت �هتالك و كذلك �هتالك امل��اكم.2الثابتة،

�شـــارة إ�ـــ� أنـــھ �ـــ� حالـــة �انـــت بنـــود �صـــول الثابتـــة (املمتل�ـــات واملعـــدات) واردة باملبـــالغ إعـــادة التقيـــيم،  كمـــا تجـــدر

يجــب �فصـــاح عـــن التــار�خ الفع�ـــ� إلعـــادة التقيــيم ومـــدى مشـــاركة خب�ــ� مـــثمن مســـتقل �ــ� التقيـــيم وطـــرق و�ف��اضـــات 

��ية املعدلة ال�ي �انت من ا�حتمل �ع��اف ��ا لـو أن �صـل قـد الهامة املستخدمة �� التقييم،  و�شارة إ�� القيمة الدف

                                  
1

، -عـرض البيانـات املاليـة-موسـوعة املعـاي�� ا�حاسـبية الدوليـة: معـاي�� إعـداد التقـار�ر املاليـةحس�ن يوسف القا�ىي، سـم�� معـذى الريشـا�ي ، 

 . 226، ص 1021�و��، عمان، �ردن ،ا�جزء �ول، دار الثقافة للنشر والتوزيع، الطبعة 

2 - Lionel Eseffre Eteric Tort, Les Normes comptables internationales, Gualino, France 2006, P 91 .29  
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تم ��جيلها ع�� أساس الت�لفة التار�خية وفـارق إعـادة التقيـيم كمـا يـتم �فصـاح ع�ـ� معلومـات إضـافية مالئمـة بصـفة 

1أساسية للمساهم�ن:
 

  القيمة الدف��ية املعدلة لألصول املؤقتة؛ -

  إجما�� القيم الدف��ية للبنود القابلة لإلهتالك �امال؛ -

القيم العادلة لألصـول الثابتـة عنـدما ت�ـون هنـاك اخـتالف جـوهري بي��ـا وتـ�ن القـيم الدف��يـة املعدلـة للبنـود ال�ـي  -

 �حبت من النشاط أو �� بصدد ذلك؛ 

 القيمة الدف��ية املعدلة وفقا لنموذج الت�لفة املستخدم؛  -

بالنســـبة لألصـــول الغ�ـــ� امللموســـة يجـــب �فصـــاح ع�ـــ� شـــهرة ا�حـــل وتـــراءة �خ�ـــ�اع ثابتـــة غ�ـــ� امللموســـة: �صـــول ال �

�صـــــول الغ�ـــــ� امللموســـــة، يجـــــب  28والعالمـــــة التجار�ـــــة، النفقـــــات املؤجلـــــة وحســـــب املعيـــــار ا�حاســـــ�ي الـــــدو�� رقـــــم 

 �فصاح ضمن قائمة املركز املا�� و�يضاحات املتممة: 

  القيم الدف��ية املعدلة ل�ل �صول غ�� امللموسة؛ إجما�� -

  التسو�ة املفصلة حسب بنود التحر�ات؛ -

  القيمة الدف��ية املعدلة لألصول غ�� امللموسة املضمونة  وال�ي �عت�� كضمان؛ -

  التعهدات ال أرس مالية ل�حصول ع�� البنود غ�� امللموسة؛ -

  �هتالك املتبقية غ�� امللموسة؛الوصف القيمة الدف��ية املعدلة وف��ة  -

�فصـــاح عـــن �صـــول الغ�ـــ� امللموســـة املمنوحـــة مـــن طـــرف ا�ح�ومـــة �ـــ� شـــ�ل منحـــة ويع�ـــ�ف ��ـــا بالقيمـــة العادلـــة 

والقيمــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة الدف��يــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة.

                                  
1
IBID, P 116 119.  
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  �صول طو�لة �جل �خر ى:  ب.

��ـا إ�ـ� اسـتثمار جــزء ار ا�خـدمات  وانمـا ��ـدف الشــركة مـن و و�ـ� �صـول ال�ـي ال �سـتخدم �ـ� إنتــاج السـلع أو تقـديم 

 18موالهـــا أو الســـيطرة ع�ـــ� شـــر�ات أخـــرى، �االســـتثمار �ــ� الشـــر�ات الشـــقيقة حســـب املعيـــار ا�حاســـ�ي الـــدو�� رقـــم مــن أ

  �عرف الشر�ات الشقيقة (الزميلة) ع�� أ��ا شركة تمارس ف��ا الشركة املستثمرة تأ�ي ار هام ع�� السياسة املالية.

 ئج املطلب الثا�ي: متطلبات �فصاح بالنسبة �حساب النتا

إن إعــــداد قائمــــة الــــدخل أو حســــاب النتــــائج وفــــق �ســــمية النظــــام ا�حاســــ�ي املــــا�� يــــتم وفــــق مبــــدأ مقابلــــة �يــــرادات 

 باملصروفات �� تحديد الدخل، و�تم تطبيق هذا املبدأ ع�� مرحلت�ن هما: 

  �و�� و تتضمن تحديد �يراد الواجب إدراجھ �� القائمة؛ -

  ال�ي تم إنفاقها �� سبيل ا�حصول ع�� �يراد. تحديد املصار�ف أو النفقات -

 �عر�ف حساب النتائج (قائمة الدخل):  .1

دات املشروع خالل ف�ـ�ة زمنيـة واملصـروفات ال�ـي ار ات النتائج �� عبارة عن كشف بإيقائمة الدخل أو جدول حساب

1وفقا ملبادئ محاسبية متفق عل��ا. دات "حملت عل��ا"ار قت �� سبيل ا�حصول ع�� هذه �يأنف
 

وحسب النظام ا�حاس�ي املا�� ا�جديد فإن حساب النتائج هو بيان م�خص لألعباء واملنتوجات املنجزة من الكيان  

خـــالل الســـنة املاليـــة وال ي ؤخـــذ �ـــ� ا�حســـاب تـــار�خ التحصـــيل أو تـــار�خ ال�ـــحب و��ـــ�ز بـــالتمي�� النتيجـــة الصـــافية للســـنة 

2أو ا�خسا رة). ح�املالية (الر 
 

مجمـوع ا�خصـوم) و  حيث يتم قياس قيمة الرتح ع�� أساس الفرق بـ�ن صـا�� �صـول �ـ� بدايـة الف�ـ�ة (مجمـوع �صـول،

ت �ضـــافية خــالل تلـــك الف�ـــ�ة، وهـــذا �ســـلوب �عـــرف ار �ــ�ة �عـــد �عديلـــھ بمقـــدار �ســـتثمابــ�ن صـــا�� �صـــول �ـــ� ��ايـــة الف

ا�حافظــة ع�ــ� أرس املــال، لكــن �عــاب ع�ــ� هــذا �ســلوب عــدم إظهــاره بدقــة عناصــر  بأســلوب التغ�ــ� �ــ� حقــوق امللكيــة أو

                                  
1

 . 61، ص مرجع سبق ذكرهجمعة خليفة ا�حا�ىي وآخرو ن،  

 . 14، ص )2.120املادة: (، مرجع سبق ذكره، العدد التاسع عشر ئر�ة،از ا�جر�دة الرسمية ل�جمهو�ة ا�ج 2



 متطلبات العرض و�فصاح وفق النظام ا�حاس�ي املا��                                                    الثا�يالفصل  

   66    

هــذا الــدخل �يــرادات و املصــروفات و ال�ــي �عــد ذات أهميــة �ــ� تقيــيم القــدرة الكســبية للشــركة وقيــاس أدا��ــا، لــذا يــتم 

1ملرتبطة بأ�شطة الشركة.استخدام مدخل تحليل العمليات الذي يوفر بيانات تفصيلية عن �يرادات و املصار�ف ا
 

 عناصر قائمة حساب النتائج: .2
 

 �عر�ف عناصر حساب النتائج:  1.2

ســــتنفاذ قــــيم �ــــ� نقصــــان �ــــ� املنــــافع �قتصــــادية أثنــــاء الف�ــــ�ة ا�حاســــبية �ــــ� شــــ�ل خــــروج أو ا�عر�ــــف �عبــــاء:  -

ي تــــرتبط بتوزيعــــات بخـــالف تلــــك ال�ـــ مـــات ال�ــــي تـــؤدي إ�ــــ� نقصـــان �ــــ� �مـــوال ا�خاصــــة،ا� �صـــول، أو حــــدوث ال�

2س املال.املساهم�ن �� رأ
 

يـد �ـ� �صـول، از خـالل الـدورة، �ـ� شـ�ل دخـول أو ت يـد املنـافع �قتصـاديةاز تتمثل النواتج �ـ� ت�عر�ف النواتج:  -

مــــا عــــدا تلــــك املتعلقــــة بالز�ــــادة �ــــ�   أوتنــــاقص �ــــ� ا�خصــــوم، وال�ــــي ي��تــــب ع��ــــا ز�ــــادة �ــــ� رؤوس �مــــوال ا�خاصــــة،

3رؤوس �موال ا�خاصة الناتجة عن الز�ادة �� املساهمات.
 

 عرض عناصر حساب النتائج:  2.2 

يظهــر جــدول حســابات النتــائج النتيجــة الصــافية للســنة املاليــة، ســواء �انــت رتحــا أو خســارة و�حتــوي هــذا ا�جــدول 

4ع�� املعلومات التالية:
 

ب طبيع��ا، الذي �سمح بتحديد مجاميع التسي�� الرئيسـية �تيـة: (الهـامش �جمـا��، القيمـة تحليل �عباء حس -

  املضافة، الفائض �جما�� عن �ستغالل)؛

  منتجات ��شطة العادية؛ -

                                  
1

 ت الثقافيـة، القـاهرة، مصــر،ار ل حمـاد، الـدار الدوليـة لالسـتثما، ترجمـة طــارق عبـد العـا، معـاي�� التقـار�ر املاليـة الدوليـةهي�ـي فـان جر�ـوننج

 .22-18ص

2
Robert Obert, Pratique Des Normes IFRS, 3e édition, Dunod, Paris, France, 2006, P 62. 

3
Catherine Maillet-Baudrier, Anne Le Manh, Normes comptables internationales IASIFRS, 29 Aout 2007, P .33  

4
  . 14ص  ),1.120املادة: (، مرجع سبق ذكره، ئر�ة، العدد التاسع عشراز ا�جر�دة الرسمية ل�جمهور�ة ا�ج
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  املنتجات املالية و�عباء املالية؛ -

  أعباء العامل�ن؛ -

  الضرائب والرسوم والتسديدات املماثلة؛ -

  لإلهتال�ات و�خسائر القيمة ال�ي تخص التثبيتات غ�� املادية؛ا�خصصات  -

  نتيجة ��شطة العادية؛ -

  العناصر غ�� العادية )منتجات وأعباء(؛ -

  النتيجة الصافية للف��ة قبل التوزيع؛ -

  النتيجة الصافية ل�ل سهم من �سهم بالنسبة إ�� شر�ات املساهمة. -

 جدول حسابات النتائج للمؤسسات املدمجة:   3.2

1يضم جدول حسابات النتائج �� حالة املؤسسات املدمجة ، واضافة إ�� ما سبق ما ي��:
 

  حصة املؤسسات املشاركة واملؤسسات املش��كة املدمجة حسب طر�قة املعادلة �� النتيجة الصافية؛ -

  حصة الفوائد ذات �قلية �� النتيجة الصافية. -

  أن املعلومات �خرى املقدمة إما �� حساب النتيجة،  واما �� امل�حق املكمل �حساب النتيجة �� �اآل�ي:كما 

  تحليل منتجات ��شطة العادية؛ -

  مبلغ ا�حصص �� �سهم مصوتا عل��ا أو مق��حة والنتيجة الصافية ل�ل سهم بالنسبة إ�� شر�ات املساهمة. -

تقديم حساب للنتيجة حسـب الوظيفـة �ـ� امل�حـق. فتسـتعمل إذن ز�ـادة ع�ـ� مدونـة حسـابات  وللمؤسسات أيضا إم�انية

 �عباء واملنتجات حسب النوع، مدونة حسابات حسب الوظيفة مكيفة مع خصوصي��ا واحتياجها. 

2هناك طر�قتان لتقديم جدول حسابات النتائج هما:
 

                                  
1

 . 14، ص )1.120املادة: (، املرجع السابق

2
 OULD AMER Smail, La Normalisation Comptable En Algérie : Présentation du nouveau système comptable et financier, 

Revue des Sciences Économiques et de Gestion, Université Ferhat ABBES SETIF, N° 10, 2010, P .03  
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 واملصروفات �دار�ة ،ا�خ ...).  إما تجميعها حسب الوظيفة (نفقات التوزيع، -

إذا تـــم إعـــداد جـــدول حســـابات النتـــائج حســـب الوظيفـــة يجـــب تقديمـــھ �ـــ� امل�حـــق ،و�ـــتم تقـــديم عناصـــر جـــدول حســـابات 

  النتائج حسب الطبيعة من خالل العناصر العادية وغ�� العادية.

 (Par Nature)جدول حساب النتيجة حسب الطبيعة ): 01-02ا�جدول رقم (

  البيـــــان  املالحظات ن   1-ن

       
 رقم �عمال 

التغ�ــــ� �ــــ� مخــــزون املنتجــــات التامــــة واملنتجــــات قيــــد الصــــنع إنتــــاج 

 املؤسسة �حاج��ا ا�خاصة إعانات �ستغالل

 I- إنتاج الدورة املش��يات املس��لكة 

 ا�خدمات ا�خارجية و�س��ال�ات �خرى 

 II- اس��ال�ات الدورة 

 III-  القيمـــــــــــــــة املضــــــــــــــــافة لالســـــــــــــــتغالل مصــــــــــــــــار�ف

 العامل�ن الضرائب والرسوم

 IV-  خــــرى الفـــائض �جمــــا�� لالســــتغالل النــــواتج� 

 التشغيلية 

 املصار�ف �خرى التشغيلية 

V- النتيجة التشغيلية �رادات املالية املصار�ف املالية 

 VI- النتيجة املالية 

 VII- النتيجة العادية قبل الضر�بة 

 V+VI) الضـــــــــــرائب املســـــــــــتحقة ع�ـــــــــــ� النتيجـــــــــــة العاديـــــــــــة الضـــــــــــرائب  (

املؤجلـــــــة)التغ��( ع�ـــــــ� النتيجـــــــة العاديـــــــة مجمـــــــوع إيـــــــرادات ��شـــــــطة 

 العادية مجموع ت�اليف ��شطة غ�� العادية

 VIII-  النتيجــــــــة الصــــــــافية لأل�شــــــــطة العاديــــــــة عناصــــــــر غ�ــــــــ� العاديــــــــة

 (�رادات)  عناصر غ�� العادية (املصار�ف)

 XI-  النتيجة غ�� العادية النتيجة الصافية للدورة 

 

 

 
 

 

   

      

      

  

  

  

  

  

  

   

      

  

  

  

  

  

  

      

   

      

  

  

  

  

  

  

   

      

                                                       
Source : Ministère des finances, Projet 7 De Système Comptable Financier, document de travail, octobre 2004, P 45.  
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 )Par Fonction (جدول حساب النتيجة حسب الوظيفة: )02-02(ا�جدول رقم

 

 N-1  N البيــــــــــــــان   املالحظات 

 رقـم �عمــال  ت�لفــة          

املبيعـــــــــــات الهـــــــــــامش 

 �جما�� 

�رادات �خـــــــــــــــــرى التشـــــــــــــــــغيلية  

 الت�اليف التجار�ة 

    المصاریف اإلداریة 
المصاریف األخرى التش�غیلیة  

 النتیجة التشغیلیة 
 تفصیل المصاریف حسب طبیعتھا  

 1)مصاریف العاملین
 االھالكات و المؤونات(  المصاریف المالیة  

 النتیجة العادیة قبل الضریبة 
الض����رائب المس����تحقة عل����ى النتیج����ة العادی����ة   

الضرائب المؤجلة عل�ى النتیج�ة العادی�ة)التغیر( 
 النتیجة الصافیة لألنشطة العادیة

 المصاریف غیر العادیة   
 اإلرادات غیر العادیة  

 النتیجة الصافیة للدورة 

         

         

         

   

   

   

      

      

      

         

         

      

      

         

         

         

      

   

         
 Source : Ministère des finances, Op.cit, P 46. 
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 :)البنوك(نتائج �� حالة املؤسسات املالية جدول حسابات ال 2.3

�عرض جدول حسابات النتائج للبنوك واملؤسسات املالية املماثلـة منتوجـات وأعبـاء حسـب النـوع والطبيعـة و�غـض 

1النظر عن التنظيمات ا�خاصة املتعلقة ��ذا القطاع، و�ضم جدول حسابات النتائج ما ي��:
 

  منتجات الفوائد وما شا��ها؛ -

 أعباء الفوائد وما شا��ها؛  -

  ا�حصص املستلمة؛ -

  ��عاب والعموالت املقبوضة؛ -

  ��عاب والعموالت املدفوعة؛ -

  املنتجات الصافية الناجمة عن بيع سندات، حسب �ل فئة م��ا؛ -

  �عباء واملنتجات املتعلقة �عمليات الصرف؛ -

  منتجات �ستغالل �خر ى؛ -

  خسائر القروض والتسبيقات املمنوحة وغ�� القابلة لإلس��داد؛ -

  العامة؛ أعباء �دارة -

  أعباء �ستغالل �خر ى. -

تحتسب النتيجة �عباء أو املنتجات ال�ي �شأت خالل السنة املالية ح�ى ولو �انت معروفـة بـ�ن تـار�خ إقفـال السـنة 

�عد تار�خ �قفال وال�ي لهـا صـلة بـالظروف القائمـة  أر ية، وهكذا فإن ا�حوادث ال�ي تطاملالية وتار�خ إعداد الكشوف املال

ة �� تار�خ �قفال ت��تب عل��ا ت�حيحات إذا �انت �ساهم �� تقديم معلومات �سمح بتقـدير �صـول أو ا�خصـوم القائمـ

 أفضل.  ار عند إقفال السنة املالية تقدي

  

                                  
1

 . 14، ص )6.120املادة: (،مرجع سبق ذكره، ئر�ة، العدد التاسع عشراز ا�جا�جر�دة الرسمية ل�جمهور�ة  
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  �فصاحات الواجب مارعا��ا بالنسبة �جدول حسابات النتائج: .3

يــتم تبو�ـــب املصـــروفات التشـــغيلية وغ��هــا وفقـــا لنظـــام ا�حاســـ�ي املـــا�� بإحــدى الطـــر�قت�ن �و�ـــ� التصـــنيف حســـب 

الطبيعــة والثانيــة التصــنيف الــوظيفي، حيــث �ــ� ظــل التصــنيف حســب الطبيعــة للمصــار�ف يــتم تصــنيفها حســب نوعهــا 

ل الثابتـــة، و�ـــ� ظـــل التصـــنيف الـــوظيفي يـــتم تصـــنيف مثـــل �جـــور املرتبـــات، املـــواد �وليـــة املســـتخدمة،   واهـــتالك �صـــو 

الت�ــــــاليف بحســــــب الغــــــرض م��ــــــا، مثــــــل الت�ــــــاليف الصــــــناعية املصــــــروفات البيعيــــــة، املصــــــروفات �دار�ــــــة واملصــــــروفات 

  التمو�لية.

بالنســـبة لأل�شـــطة غ�ـــ� املســـتمرة: يجـــب �فصـــاح ع�ـــ� أي توقيـــف لهـــذه ��شـــطة مـــن طـــرف �دارة وعـــن آثـــاره  -

و ن انتظار ،و��ون ذلك ضمن �يضاحات املرفقة بقائمة الدخل، ح�ـى يتسـ�ى وصـفها بصـفة دقيقـة املرتقبة د

  وتار�خ وطبيعة الواقعة؛

بالنســــــبة للبنــــــود غ�ــــــ� العاديــــــة: يجــــــب �فصــــــاح ع�ــــــ� طبيعــــــة وقيمــــــة �ــــــل بنــــــد عــــــادي إفصــــــاحا منفصــــــال ضــــــمن  -

  �يضاحات املرفقة بقائمة الدخل؛

دم عائـــد الســـهم لتقـــديم أســـعار �ســـهم للشـــركة وتحديـــد القـــدرة الكســـبية �فصـــاح ع�ـــ� عائـــد الســـهم: �ســـتخ -

وكذلك تحديد القدرة ع�� سداد التوزيعات، وألهمية هذا الرقم فإن ا�جهات املعنية تتطلب �فصاح عن هذا 

ح مــن البنــود ا�ختلفــة ع�ــ� عــدد �ســهم العاديــة �دد عائــد الســهم بقســمة صــا�� الــر الــرقم بصــفة مســتقلة و�تحــ

  جھ الحقا.ار ألهمية هذا البند يتم إد راونظملصدرة للشركة ا
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  )قائمة التدفقات النقدية(املطلب الثالث: متطلبات �فصاح بالنسبة �جدول سيولة ا�خز�نة 

حيث ��تم مستخدمو القـوائم املاليـة بـالتعرف ع�ـ� الكيفيـة ال�ـي  يتم إعداد هذه القائمة كجزء من القوائم املالية،

�عتمــــد عل��ــــا الشــــركة �ــــ� توليــــد واســــتخدام النقديــــة ومــــا �ــــ� حكمهــــا، وتــــوفر قائمــــة النقديــــة معلومــــات تمكــــن مســــتخدمي 

يــة مــن القــوائم املاليــة مــن تقيــيم قــدرة املؤسســة ع�ــ� توليــد تــدفقات نقديــة موجبــة، وكــذلك مــدى قــدرة التــدفقات النقد

 ت املتتالية. ا� ر هذه التوزيعات خالل الف�اتقر اح النقدية ومدى ثبات واس�التشغي�� �� �غطية توزيعات �ر  النشاط

و��دف هذه القائمة بصفة عامة إ�� توف�� معلومات عن املتحصالت النقدية واملدفوعات النقدية للمؤسسة خالل 

ن املتحصــالت واملــدفوعات النقديــة املرتبطــة باأل�شــطة التشــغيلية ف�ــ�ة زمنيــة معينــة، و�صــفة خاصــة تــوف�� معلومــات عــ

1و�ستثمار�ة والتمو�لية للمؤسسة.
 

  :)تدفقات النقدية(�عر�ف جدول سيولة ا�خز�نة   .1 

و  ت �ـــــ� املركـــــز املـــــا�� ل��و�ـــــد معلومـــــات عـــــن املقبوضـــــاتا� تـــــدفقات النقديـــــة محـــــل قائمـــــة التغ�ـــــلقـــــد حلـــــت قائمـــــة ال

املـــدفوعات النقديـــة للمؤسســـة خـــالل ف�ـــ�ة زمنيـــة معينـــة كهـــدف أسا�ـــىي، حيـــث ظهـــرت هـــذه القائمـــة )قائمـــة التـــدفقات 

كمــا أصــدر مجلــس معــاي�� ا�حاســبة ال��يطــا�ي قــوائم  14،2بموجــب املعيــار ا�حاســ�ي رقــم  2008النقديـة( �ــ� الــو.م.أ عــام 

3املتعلق بـ "قائمة مصادر �موال و أوجھ استخدامها". 20رقم  بموجب معيار التقر�ر املا�� 2012التدفق النقدي سنة 
 

�عرف بجـدول تـدفقات ا�خز�نـة أو قائمـة التـدفقات النقديـة وال�ـي �ـ� عبـارة عـن �داة الدقيقـة املسـتخدمة ل�حكـم 

ك�� موضـوعية �ـ� ع�� فعالية �سي�� املوارد املالية واستخداما��ا، وذلك اعتمادا ع�� عنصر ا�خز�نة الذي �عد املعيار �

و�تم إعداد هذه القائمة وفق �ساس النقدي عن طر�ـق تقسـيم التـدفقات النقديـة  4ا�حكم ع�� �سي�� مالية املؤسسة،

                                  
 . 122-121ص   مرجع سبق ذكره،سامي دمحم الوقاد ، 1

2
 .244-242ص ،2005، الدار ا�جامعية، �سكندر�ة، مصر ،ض �ستثمارار تحليل القوائم املالية ألغو ي، ار كمال الدين مصطفى الده 

3
حاســـب القـــانو�ي ، مجلـــة ا�قائمـــة التـــدفقات النقديـــة بـــ�ن املطرقـــة والســـندان 0330املعـــدل عـــام  31املعيـــار ا�حاســـ�ي رقـــم �عـــيم دهمـــش ، 

 .28-21، ص 7992ر�ع والتسعون، �انون الثا�ي/شباط العر�ي، العدد � 

4
 Stéphan Brun, IAS/IFRS : Les Normes internationales d’information financière, Editeur Gualino, Paris, 2006, P ,402.  
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إ�ـــــ� تـــــدفقات نقديـــــة داخلـــــة وتـــــدفقات نقديـــــة خارجـــــة ضـــــمن ثالثـــــة أ�شـــــطة رئيســـــية �ـــــ� ��شـــــطة التشـــــغيلية و��شـــــطة 

  1. �ستثمار�ة و��شطة التمو�لية

إن املعلومات املتعلقة بالتدفقات النقدية لها عدة فوائد �� حالة استخدام هذه القائمة مع القوائم املالية �خرى، 

ت �ـــــ� صـــــا�� موجـــــودات املؤسســـــة وهي�لهـــــا ا� تمكـــــن املســـــتخدم�ن مـــــن تقيـــــيم التغ�ـــــفانـــــھ يمكـــــن ا�حصـــــول ع�ـــــ� معلومـــــات 

 . ول ع�� التدفقات النقديةالتمو��� وقدر��ا �� التأث�� ع�� املقادير وتوقيت ا�حص

 طرق عرض جدول سيولة ا�خز�نة:  .2

جدول سيولة ا�خز�نة ��دف  إ�� إعطاء مستعم�� القوائم املالية قاعدة تقييم قدرة املؤسسـة ع�ـ� �سـي�� ا�خز�نـة، 

هميــــة باإلضــــافة إ�ــــ� معلومــــات حــــول اســــتعمال هــــذه التــــدفقات، وتنبــــع أهميــــة هــــذه القائمــــة املاليــــة �ــــ� املؤسســــة، مــــن � 

ما��ـــــا، فاملؤسســـــة عل��ــــا دائمـــــا أن �ســـــ�� لتحقيـــــق تـــــوازن مـــــدروس بـــــ�ن ا� �� النقديـــــة لـــــدفع مســـــتحقا��ا وال�ا�حيو�ــــة لتـــــوف

السيولة و الرتحية باعتبارهما هدف�ن متعارض�ن �� املؤسسة، ف�ي تمكن من تحديد املركـز النقـدي للمؤسسـة �ـ� �حظـة 

ي تمثـــل رصـــيد التـــدفقات النقديـــة الـــواردة للمؤسســـة والصـــادرة م��ـــا أثنـــاء زمنيـــة معينـــة �ـــ� عـــادة ��ايـــة الســـنة املاليـــة، أ

2القيام باأل�شطة التشغيلية، �ستثمار�ة، و التمو�لية خالل الدورة املالية للمؤسسة.
 

إن �نظمـــــة واللـــــوائح تتطلـــــب تقـــــديم جـــــدول تـــــدفقات النقديـــــة �ـــــ� إطـــــار ثـــــالث فئـــــات تمثـــــل أ�شـــــطة املؤسســـــة و�ـــــ�: 

، و��شــــــطة �ســــــتثمار�ة ،و��شــــــطة التمو�ليــــــة، وتصــــــنيف التــــــدفقات )�ســــــتغالل(طة التشــــــغيلية تـــــدفقات مــــــن ��شــــــ

3النقدية �� �ل من الفئات الثالثة تأخذ مفاهيم دقيقة تالية:
 

   :)�ستغالل(��شطة التشغيلية  •

                                  
عبد الناصر السيد أحمد،�همية النسبية للنسب املالية املشتقة من قائمة التدفقات النقدية �� تقييم السيولة وجودة �ر�اح وذلك مـن  1

جلــة جامعــة الشــرق �وســط للــد ارســات وجهــة نظــر محل�ــ� �ئتمــان �ــ� البنــوك التجار�ــة �ردنيــة ومحل�ــ� �وارق املاليــة �ــ� بورصــة عمــان، م

 . 24، ص 2005العليا، فلسط�ن، �انون الثا�ي 

2
 . 42، ص 2010ئر ،از ، ا�جزء �ول، ا�جIAS/IFRSالوا�ح �� ا�حاسبة املالية وفق املعاي�� الدولية بن رتيع حنيفة، 

3
Bruno Bachy, Michel Sion, Analyse financière des comptes consolides normes IFRS, Dunod, 2ème Edition, Paris, 2009, P 86.  
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وتلـك ال�ـي ال �عت�ـ� مـن النشـاطات �سـتثمار�ة  ��شطة التشغيلية الناتجة عن ��شـطة الرئيسـية املولـدة للـدخل،

أو التمو�ليــــة، أي التــــدفقات النقديــــة ال�ــــي تصـــــنف �ــــ� هــــذه الفئــــة �شــــمل �مـــــوال املســــتلمة مــــن العمــــالء أو ال�ــــي دفعـــــت 

 للموردين بما �� ذلك الم و ردين الداخلي�ن ل�خدمات وهم العمال.

  ��شطة �ستثمار�ة: •

��شطة �ستثمار�ة الناتجة عن النشاطات املتمثلة �� امـتالك �صـول طو�لـة �جـل أو الـتخلص م��ـا، وغ��هـا مـن 

 . �ستثما ارت )�صول املالية( ال�ي ال تدخل ضمن البنود ال�ي �عادل النقدية

  ��شطة التمو�لية: •

�كتتــاب �ــ� �ســهم، و�ســديد (و �مــوال املق��ضــة ��شــطة التمو�ليــة �ــ� تلــك الناتجــة عــن �غ�ــ� �مــوال ا�خاصــة أ

  . )القروض

هذا التقسيم لتدفقات النقدية �سمح با�حصول ع�� تفس�� �غ�� �� النقدية ب�ن بداية و��اية الدورة املالية، كما ال 

وا�جـــدول التـــا��  نن�ـــىى أن امل�حـــق يقـــدم املز�ـــد مـــن املعلومـــات املفيـــدة الالزمـــة الســـتكمال تحليـــل جـــدول تـــدفقات النقديـــة.

  يو�ح باألمثلة عن أنواع التدفقات النقدية أل�شطة املؤسسة:

 أنواع التدفقات النقدية أل�شطة املؤسسة: )03-02(ا�جدول رقم 

 أ�شطة املشروع 

 نوع التدفقـات 

 التشغيلية  �ستثمار�ة  التمو�لية 

املتحصالت من إصدار -

 �سهم. 

املتحصالت من إصدار -

السندات وا�حصول ع�� 

 القروض طو�لة �جل. 

 املتحصالت من تحصيل -

القروض للغ�� وتيع �ستثما ارت �� 

 الديون وامللكية )السندات و�سهم.( 

املتحصالت من بيع �الت -

 و�صول الثابة �خرى.  

املتحصالت من بيع البضاعة أو تأدية -

  ا�خدمة.

 الفوائد والتوزيعات.  داتراإي-

النقدية   التدفقات

 الداخلية 

 (Cash Inflows) 
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  سداد التوزيعات.-

ء �سهم )أسهم ار عادة شإ-

  ا�خز�نة(.

سداد الديون )القروض طو�لة -

 �جل والسندات(. 

  القروض املمنوحة للغ��.-

ت �� �سهم ار ء �ستثماار ش-

  والسندات لشر�ات أخرى.

 واملعدات . ء �الت ار ش-

ء ار املدفوعات النقدية للدائن�ن )لش-

 املواد واملهمات وا�خزون السل��(. 

ات للعامل�ن )أجور ومرتبات( �سديد-

 ئب،الفوائد ار الض

 املصروفات التشغيلية �خرى.  -

النقدية   التدفقات

 ا�خارجية 

 )CashOutflows( 

ص                    ،  2001دار املس��ة للنشر والتوزيع والطباعة، الطبعة �و��، عمان، �ردن ، ،نظر�ة ا�حاسبةسامي دمحم الوقاد ، املصدر:

141-148.  

ا�خز�نـة ومـا  و�تم عرض جدول التدفقات ا�خز�نة ��دف تمك�ن املؤسسة  مـن تقيـيم قـدر��ا ع�ـ� الـتحكم  �ـ� �سـي��

حيث �ستخدم طر�قتان لعـرض قائمـة التـدفقات النقديـة مـن ��شـطة التشـغيلية همـا 1�عادلها أثناء الدورة ا�حاسبية،

الطر�قــــة املباشــــرة والطر�قــــة غ�ــــ� املباشــــرة، أمــــا التــــدفقات النقديــــة مــــن ��شــــطة �ســــتثمار�ة و��شــــطة التمو�ليــــة فــــال 

ناتجــة عـن ��شــطة  التشــغيلية تختلـف طــرق عرضــهما وفـق الطــر�قت�ن، وقــد بـ�ن النظــام ا�حاســ�ي املـا�� أن التــدفقات ال

يتم عرضها وفق طر�قت�ن هما الطر�قة املباشرة وال�ي يفضلها و�و�ىي ��ا �� إعداد جدول سيولة ا�خز�نة، كمـا أن هنـاك 

 طر�قة أخرى يمكن استخدامها و�� الطر�قة غ�� املباشرة، وفيما ي�� توضيح لتلك الطر�قت�ن: 

 الطر�قة املباشرة:  1.2

ر�قــة يــتم التوصــل إ�ــ� صــا�� التــدفق النقــدي مــن ��شــطة التشــغيلية عــن طر�ــق تحديــد العناصــر بموجــب هــذه الط

ا�حاصلة من العمالء( وتحديد العناصر امل�ونة  امل�ونة للتدفقات النقدية الداخلة من النشاط التشغي��، )مثل النقدية

ء بضـاعة( و�شــ�ل منفصـل �ــل ار عـة مقابــل شـالنقديــة املدفو  للتـدفقات النقديـة ا�خارجيــة مـن النشــاط التشـغي��، )مثـل

2ع�� حدة، ثم تحديد الفرق بي��ما وهو يمثل صا�� التدفق النقدي من ��شطة التشغيلية.
 

ء الرئيسية لدخول وخروج التدفقات از ئري ترتكز ع�� تقديم �جاا�جز إن الطر�قة املباشرة ال�ي أو�ىى ��ا املشرع 

ئب ...( قصد ا�حصول ع�� تدفق ل�خز�نة صا��، ثم تقر�ب ومقارنة هذا ار ين، الضالية) الزتائن، املوردالنقدية �جم

                                  
1

 .80، ص  2001  ئراز ئر�ة بودواو، ا�جاالشركة ا�جز  ، ا�جزء �ول،محاسبة املؤسسة طبقا ملعاي�� ا�حاسبة الدوليةشعيب شنوف،  

2
 . 79، ص 7992املصرفية، عمان ،سات ار ، معهد الدقائمة التدفقات النقدية من الناحية العلمية والعملية�عيم دهمش ، 
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التدفق الصا�� مع النتيجة قبل الضر�بة للف��ة املعنية، و�أخذ جدول سيولة ا�خز�نة وفقا لطر�قة املباشرة ا�جدول 

 التا��: 

 )الطر�قة املباشرة(جدول تدفقات ا�خز�نة : )04-02 (ا�جدول رقم

السنة املالية ن 

- 1  

 البيــــــــــــان  مالحظات  السنة املالية ن 

تدفقات ا�خز�نة املتأتية من أ�شطة �ستغالل       

 تحصيالت املقبوضة من الز�ائن 

املبالغ املدفوعة للموردين واملستخدم�ن الفوائد 

واملصايف املالية �خرى املدفوعة الضرائب ع�� 

 النتائج املدفوعة 

    

    

    

  )�ستثنائية(تدفقات ا�خز�نة قبل العناصر غ�� العادية      

 تدفقات ا�خز�نة املرتبطة بالعناصر غ�� العادية         

  )أ(صا�� تدفقات ا�خز�نة املتأتية من أ�شطة �ستغالل      

تدفقات ا�خز�نة املتأتية من أ�شطة �ستثمار       

 �سديدات �حيازة قيم ثابتة مادية ومعنو�ة 

التحصيالت عن عمليات التنازل للقيم الثابتة املادية واملعنو�ة 

 �سديدات �حيازة قيم ثابتة مالية 

التحصيالت عن عمليات التنازل عن قيم ثابتة مالية 

 ية الفوائد ا�حصلة من التوظيفات املال

 ا�حصص و�قساط املقبوضة من النتائج املستلمة 

      

      

      

      

      

  )ب(صا�� تدفقات ا�خز�نة املتأتية من أ�شطة �ستثمار      

تدفقات ا�خز�نة املتأتية من أ�شطة التمو�ل       

 التحصيالت الناتجة عن إصدار �سهم 

حصص �ر�اح وغ��ها من التوزيعات ال�ي تم القيام ��ا 
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 التحصيالت املتاتية من القروض       

 �سديدات القروض أوالديون �خرى املماثلة 

  )ج(صا�� تدفقات ا�خز�نة املتأتية من أ�شطة التمو�ل      

 السيوالت تاث��ات �غ��ات سعر الصرف ع�� السيوالت وشبھ       

  )أ + ب + ج(�غ�� ا�خز�نة للف��ة       

 ا�خز�نة ومعادال��ا عند افتتاح السنة املالية       

 ا�خز�نة ومعادال��ا عند إقفال السنة املالية       

 �غ�� ا�حز�نة خالل الف��ة       

 املقار�ة مع النتيجة ا�حاسبية       

 Source : Ministère des finances, Op.Cit, P 48. 

 الطر�قة غ�� املباشرة:   2.2

و�س�ى هذه الطر�قة بطر�قة التسو�ة و�موجب هذه الطر�قة فإن قائمة التدفق النقدي من ��شطة التشغيلية 

دات ار يخصم منھ بنود �يضاف إليھ أو وال�ي يمكن ا�حصول عل��ا مباشرة من قائمة الدخل، ثم ي تبدأ بصا�� الدخل

ت �� م�ونات ا� وفق هذه الطر�قة تركز ع�� التغ�واملصروفات غ�� املؤثرة ع�� النقدية، وقائمة التدفقات النقدية 

ا�خ(، ولذلك فالعناصر غ�� … ت �� ا�خزون، املوردين، حسابات القبضا� ل وا�خصوم املتداولة مثل )التغ�معظم �صو 

ل بالنسبة تحديد صا�� الدخل يجب إضاف��ا لتحديد صا�� التدفق النقدي وكذلك ا�حاالنقدية ال�ي تم طرحها ل

  1لتحديد صا�� الدخل يجب طرحها لتحديد صا�� التدفق النقدي. دات غ�� النقدية ال�ي أضيفتار لإلي

 )الطر�قة غ�� املباشرة(جدول تدفقات ا�خز�نة : )05-02(ا�جدول رقم

السنة املالية ن 

 _1  
 البـيـــــــــــــــــان  مالحظة  ن  املاليةالسنة 

                                  
1

، ترجمة كمال الدين سعيد، ا�جزء الثا�ي، دار املر�خ للنشر، الطبعة الثانية، الر�اض ا�حاسبة املتوسطةدونالد كيسو، ج��ي و�جانت،  

،2007 ،222 . 
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تدفقات ا�خز�نة املتأتية من أ�شطة �ستغالل       

 لـ:  )�سو�ات(صا�� نتيجة السنة املالية ت�حيحات 

�هتال�ات واملؤونات �غ�� 

الضرائب املؤجلة  �غ�� 

 ا�خزونات 

�غ�� الز�ائن وحسابات ا�حقوق �خرى �غ�� 

 والديون �خرى  املوردين

 نقص أو ز�ادة �� قيمة التنازل الصافية من الضرائب 

      

      

      

      

      

  )أ(تدفقات ا�خز�نة الناجمة عن النشاط       

تدفقات ا�خز�نة املتأتية من عمليات �ستثمار       

 �سديدات �حيازة قيم ثابتة  

عن عمليات التنازل عن قيم ثابتة   التحصيالت

  )2( )التجميع(تأث�� �غ��ات محيط �دماج 

      

      

  )ب(ز�نة املرتبطة �عمليات �ستثمارتدفقات ا�خ      

تدفقات ا�خز�نة املتأتية من عمليات التمو�ل       

ا�حصص املدفوعة للمساهم�ن ز�ادة رأس املال 

 النقدي إصدار قروض �سديد قروض 

      

      

  )ج(�خز�نة املرتبطة �عمليات التمو�لتدفقات ا       

 )أ + ب + ج( نة للف��ة�غ�� ا�خز�      

ا�خز�نة ومعادال��ا عند افتتاح السنة املالية       

�� ا�خز�نة ومعادال��ا عند إقفال السنة املالية تاث

  )2(�غ��ات سعر العمالت �جنبية 

      

 �غ�� ا�حز�نة خالل الف��ة       

 Source : Ministère des finances, Op.Cit, P 50. 
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 : بالنسبة �جدول سيولة ا�خز�نة �فصاحات الواجب مارعا��ا .3

قائمة التدفقات النقدية ��دف إ�� توصيل املعلومات ملستخدم��ا بصفة خاصة الس�� املا�� والسيولة لدى 

مستخدمي القوائم املالية عامة وقائمة التدفق النقدي خاصة، وتلك املعلومات يتم توصيلها من خالل إفصاح إجباري 

يتمثل �� عرض بنود قائمة التدفقات النقدية، وكذلك �خذ �ع�ن �عتبار بتبو�ب فوائد وأخرى اختياري، أما �ول ف

1مدفوعة والفوائد والتوزيعات ا�حصلة كتدفقات نقدية من أ�شطة التمو�ل و�تم �فصاح ع�� البنود التالية:
 

  النقدية وما �� حكمها املتاحة لالستخدام وغ�� املتاحة؛ -

  غ�� النقدية املرتبطة بأ�شطة التمو�ل و�ستثمار كتحو�ل الديون إ�� ملكية؛تفاصيل عن العمليات  -

مقدار التسهيالت للقروض غ�� امل�حو�ة واملتاحة لأل�شطة والتشغيل �� املستقبل و�سو�ة �رتباطات ال أرس  -

  املالية؛

  تمو�ل(؛ املبلغ الك�� للتدفقات النقدية ل�ل قسم من �قسام الثالث )التشغيل، استثمار، -

مقدار التدفق ل�ل ��شطة ع�� �ل القطاعات ا�جغ ارفية وقطاع �عمال كذلك إجما�� مبلغ التدفقات النقدية  -

  من مختلف ��شطة لدى الشر�ات الشقيقة.

  و�إفصاح إضا��، تف�ح الشركة ع��:

التشغيل أو التمو�ل أو �ستثمار  التدفقات النقدية للبنود غ�� العادية �� قائمة الدخل ع�� أ��ا ناتجة عن أ�شطة -

  حسب �حوال؛

م للشر�ات باإلفصاح ع�� از �� ا�حاسبية �خرى ال يوجد إلوفقا للمعاي�� ا�حاسبية الدولية أو غ��ها من املعاي -

  التدفق النقدي للسهم إال أنھ �عت�� مؤشر جيد ع�� أداء الشركة فيما يتعلق بقدر��ا ع�� التمو�ل الذا�ي.

�شارة إ�� أن هذا الوضع ال يتعارض مع أو يل�� �فصاح عن عائد السهم من صا�� الدخل وكمالحظة  وتجدر

أساسية يجب أن �عد الفرع �جن�ي أو الشركة التا�عة �جنبية قائمة التدفقات النقدية خاصة ��ا يتم ترجم��ا �عملة 

خدمة �� عرض القائمة والعملة �جنبية �� تار�خ التقر�ر وذلك باستخدام سعر الصرف الساري ب�ن العملة املست

                                  
1

  Robert Obert, Pratique des normes IAS/IFRS 40 cas d’application  , Dunod, Paris, 2005 , P 11-.61  
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حدوث التدفق فعال، و�جب �فصاح �� نقطة منفصلة عن الدخل محل الضر�بة ومبلغ هذه الضر�بة بوصفھ تدفق 

 نقدي �شغي��. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  
 

 
 خالصة الفصل: 

ســـــة هـــــذا الفصـــــل أن مجلـــــس الـــــوط�ي للمحاســـــبة �ـــــ� إطـــــار عمليـــــة التنســـــيق وتطـــــو�ر مهنـــــة ار يتبـــــ�ن لنـــــا مـــــن خـــــالل د

 مج الت�ـو�ن وار ب ملهن ا�حاسبية وتطو�ر أنظمة وا�حاسبة لھ صالحية القيام بمجموعة من املهام، �املساهمة �� ترقية ا

ة  بــالت�و�ن �ــ� مجــال ا�حاســبة ع�ـــ� كــذا تحســ�ن مســتوى املهنيــ�ن، أيضـــا متا�عــة تطــور املنــا�ج والــنظم و�دوات املتعلقـــ

ســات �ــ� ا�حاســـبة وشــ�ى امليـــادين ار ء دار ســبة والعنايــة ��ـــا، وال ســيما بـــإجاملســتوى الــدو�� والتحـــديث املســتمر ملهنـــة ا�حا
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ن املرتبطــة ��ــا بطر�قــة مباشــرة أو غ�ــ� مباشــرة و�شــر نتائجهــا، كمــا أن لــھ مهمــة مســاعدة هيئــات الت�ــو�ن �ــ� ا�حاســبة مــ

جع أخرى متعلقة ��ـذا الت�ـو�ن واملسـاهمة �ـ� تنظـيم ورشـات ت�و�نيـة حـول القواعـد ار ور دعائم بيداغوجية ومخالل تص

ا�حاســبية ا�جديــدة، والقيــام باألبحــاث املناســبة ال�ــي �ســمح بإعــداد �دوات ا�جديــدة ال�ــي توضــع تحــت تصــرف املهنيــ�ن 

 ا�حاسب�ن. 

  

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



�فصاح ا�حاس�ي �� القوائم املالية وفق النظام ا�حاس�ي املا�� للقرض الشع�ي ا�جزائري               الفصل الثالث:  
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  :تمهيد

إن توجـھ ا�جزائـر إ�� إقتـصاد الـسوق جعـل إقتـصادها مفتـوح علـى العـالم ا�خـار��، يتـأثر بـالتغ��ات والتطـورات 

ونجد أن هذا التوجھ عمـل علـى �عز�ـز وتطـو�ر  ا�خارجية، لذا فالبد عل��ا بالتفاعل معها وهذا بتدخل محدود للدولة،

م�انة القطـاع املـا�� بـصفة عامـة والبنـوك بـصفة خاصـة، فالنـشاط الكبـ�� �� البنـوك جعلهـا أداة �ـستعملها الدولـة �� 

يـة، لهـذا قامـت ا�جزائـر تطبيق السياسة �قتصادية وال��امج التنمو�ة ، وهذا ما رفـع مـن م�ان��ـا سـواء ا�حليـة أو الدول

،واملـستمد مـن املعـاي�� ا�حاسـبية  2010وملواكبـة التطـورات الدوليـة بتطبيـق النظـام ا�حاسـ�ي املـا�� بدايـة مـن سـنة 

 .الدولية

ة ا�حالـة علـى قوائمھ ويعـد بنـك القـرض الـشع�ي ا�جزائـري أحـد أهـم البنـوك التجار�ـة �� ا�جزائـر. حيـث قمنـا بتطبيـق دراسـ

  :املالية، وقد قمنا بتقسيم هذا الفصل إ�� مبحث�ن �التا��

قــــــسم املبحــــــث �ول إ�ـــــ� مطلبــــــ�ن: �ـــــ� املطلــــــب �ول قمنــــــا بتقــــــديم عــــــرض للقــــــرض الــــــشع�ي ا�جزائــــــري ودوره �ـــــ� �قتــــــصاد 

بنــــك القــــرض الــــشع�ي ا�جزائــــري وتطرقنــــا خاللــــھ لل 2010الـــوط�ي. و�ـــ� املطلـــب الثـــا�ي قمنـــا �عـــرض التقر�ــــر الــــسنوي لــــسنة 

لعـــرض املبـــادئ والسياســـات ا�حاســـبية للبنـــك، وعـــرض القـــوائم املاليـــة للقـــرض الشـــع�ي ا�جزائـــري وفـــق النظـــام ا�حاســــ�ي 

  .املـا�� املنشورة �� التقر�ر

مطابقـــة القـــوائم املاليـــة للبنـــك وفـــق النظـــام أمــا املبحــث الثــا�ي فقــد تــم تقـــسيمھ إ�ــ� مطلبـــ�ن إثنـــ�ن قمنـــا �ــ� املطلـــب �ول ب

ا�حاسـ�ي املـا�� ومتطلبــات �فصـاح �ـ� املعــاي�� ا�حاسـبية الدوليــة. أمـا املطلـب الثـــا�ي فقمنــا بتوضــيح مـــدى توافــق القـــوائم 

 .املالية للبنوك ا�جزائر�ة ومتطلبات �فصاح ا�حاس�ي ع�� �دوات املالية
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 تقديم لبنك القرض الشع�ي ا�جزائري  �ول:املبحث 

ــــع   تقـــديم القـــرض الشـــع�ي ا�جزائـــري تحتـــــل البنـــــوك التجار�ــــة كغ��هـــــا مــــ ـن املؤســـــسات املاليـــــة �خـــــرى م�انـــــة هامـــــة �ـــ� دفـ

ناول �ـــ� ذلــــك تقر�ــــره �جلـــــة �قتـــــصاد الـــوط�ي، ال�ـــي مـــن بي��ـــا القـــرض الشـــع�ي ا�جزائــــري الــــذي سنخــــصھ بالدراســــة، وســــنت

   .الـسنوي املنـشور ضمن موقعھ الرس�ي ع�� شبكة �ن��نت

 عرض لبنك القرض الشع�ي ا�جزائري  املطلب �ول:

عـرض بنـك القـرض الشـع�ي ا�جزائـري الفـرع �ول: التعر�ـف بـالقرض الشـع�ي ا�جزائـري تأسـس القـرض الشـع�ي ا�جزائــري  

املــــــــؤرخ �ــــــــ�:  75/67رقــــــــم: املعـــــــــدل واملـــــــــتمم بمرســــــــوم  1966د�ـــــــــسم�� 29در بتـــــــــار�خ: الـــــــــصا 366/36وفقــــــــا للمرســـــــــوم رقـــــــــم: 

كـــل مـــن: املـــصرف الـــشع�ي التجـــاري  حيـــث ورث البنـــك أعمـــال   1مليــون دينــار جزائــري 15بــرأس مــال قــدره:  14/05/1967

عنابـــة، باإلضــافة إ�ــ� الصــندوق ا�جزائـــري الـــصنا��، مجمـــوع الفعاليـــات الـــشعبية الـتي�انــــت موجــودة �ــ� ا�جزائــر، وهــران، 

 2. للقرض الشع�ي 

وقــــد إنــــدمجت فيــــھ �عــــد ذلــــك ثــــالث بنــــوك أجنبيــــة أخــــرى هــــي: شــــركة مرســــيليا للقــــرض، املؤســــسة الفر�ــــسية للقــــرض         

.أمــــا بالنــــسبة لــــشركة مرســـيليا  01/01/1968، وذلــــك �ـــ�: 3مــــصر، �عــــد تأميمهــــا  -والبنــــك، وأخــــ��ا البنــــك ا�خــــتلط ا�جزائــــر

   .30/06/1968لإلقراض ف�ان إندماجها �� البنك بتار�خ: 

إنبثـــق عـــن القـــرض الـــشع�ي ا�جزائـــري بنـــك التنميـــة ا�حليـــة، حيـــث تنـــازل لـــھ القـــرض  1985و�ــ� شـــهر أفر�ـــل مـــن ســـنة         

حــساب جـاري بن�ـي  89000عامل وإطار، باإلضـافة إ�ـ�  550ل ،كما تم تحو�114و�الة من أصل  40الشع�ي ا�جزائري عن: 

  .�حساب بنك التنمية ا�حلية

�عـــد القـــرض الـــشع�ي ا�جزائـــري شـــركة مـــساهمة رأس مالهـــا ملـــك عـــام  1988وحـــسب قـــانون �ـــسي�� املؤســـسات لـــسنة         

   .للدولة، ويعد ثا�ي بنك تجاري يتم تأسيسھ �� ا�جزائر

يـــث يقـــوم القـــرض الـــشع�ي ا�جزائـــري بنـشاطهكـــأي بنـــك تجـــاري، فهـــو يقـــوم بجمـــع الودائـــع و�مـــنح القـــروض الطو�لـــة ح       

ومتوســطة �جــل، و�مــنح القــروض للقطــاع ا�حر�ــ�، الفنــادق والقطــاع الســيا�� بصــفة عامــة، باإلضــافة إ�ــ� قطـــاع الـــصيد 

 .رةالبحري والتعاونيات الغ�� فالحية واملهن ا�ح

 

                                                           
 www.cpa-bank.dz لالطالع:  1
 .60شاكر القزو��ي، مرجع سبق ذكره، ص  2
 .189لطرش، مرجع سبق ذكره، ص الطاهر  3
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و�واســــطة التنظــــيم املتعلــــق بتـــــسي�� رؤوس �مـــــوال التجار�ـــــة للدولـــــة، أصـــــبح البنـــــك تحـــــت قيـــــادة وزارة  1996ومنــــذ ســــنة 

 1مليـون دينـار جزائـري، وقـد نمـا وتطـور علـى مـر الـسنوات بالـش�ل التا�� : 15املاليـة ورأس مالـھ �جتمـا�� حـدد مبـدئيا بــ 

 مليون دينار جزائري؛ 15: 1966سنة 

 مليون دينار جزائري؛ 800: 1983سنة  - 

 مليار دينار جزائري؛ 6.5: 1992سنة  - 

 مليار دينار جزائري؛ 31.9: 1994سنة  - 

 مليار دينار جزائري؛ 6.13: 1996سنة  - 

 مليار دينار جزائري؛ 6.21: 2000سنة  - 

 مليار دينار جزائري؛ 3.25: 2004سنة  - 

 مليار دينار جزائري؛ 3.29: 2006سنة  - 

 مليار دينار جزائري؛ 48: 2010سنة  - 

 مجموعـة إسـتغالل، حيـث تحتـوي كـل مجموعـة علـى عـدد مـن الوكـاالت ا�حليـة 15و�ضم القرض الشع�ي ا�جزائري 

 الهي�ل التنظي�ي للقرض الشع�ي ا�جزائري  -

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 الهي�ل التنظي�ي للقرض الشع�ي ا�جزائري  :)01-03( الش�ل رقم

                                                           
 : www.cpa-bank.dz لإلطالع  1

 المدیریة الرئیسیة العامة

وحدة مصاریف األعمال 
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 2010املطلب الثا�ي: عرض التقر�ر السنوي لبنك القرض الشع�ي ا�جزائري لسنة 
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ع�� موقعھ �شبكة �ن��نت، حيث  2010�عرض التقر�ر السنوي لسنة ) CPA)لقد قام بنك القرض الشع�ي ا�جزائري 

إضافة إ��  2010وأهم انجازاتھ خالل سنة  صفحة تضمنت أهم املعلومات ا�خاصة بالبنك، 40أحتوى التقر�ر ع�� 

 .عرض مختلف البيانات عن السياسة املالية وا�حاسبية

 وقد تضمن التقر�ر عدة نقاط أهمها: 

 عرض هي�ل مجلس �دارة -

 عرض وتحليل �ختلف أ�شطة البنك -

 عرض مختلف التطورات والتحديثات ع�� مختلف املصا�ح و�قسام بالبنك -

 املالية وا�حاسبية للبنك عرض �ل من السياسة -

 .تقر�ر مفت��ي ا�حسابات  -

ساهمت �� تنمية �قتصاد الوط�ي، فقد صرح  2010وقد حقق القرض الشع�ي ا�جزائري عدة إنجازات سنة        

�انت بمثابة خطوة  2010في�لمتھ ضمن التقر�ر السنوي للبنك، أن سنة  CPA السيد دمحم جالب املدير العام لبنك

ز�ز النتائج وتنفيذ ال��امج من أجل ترقية وعصرنة مختلف ا�خدمات املصرفية للبنك، وقد ورد �� التقر�ر جيدة لتع

حيث عرض البنك �رقام املفتاح للبنك  :السنوي أهم إنجازات القرض الشع�ي ا�جزائري املو�حة �� ا�جدولكما ي��

 .2009مقارنة �سنة  2010لسنة 

 2010لسنة  CPA:�رقام املفتاح لبنك )01-03(ا�جدول رقم

 الوحدة : مليون دج

 2009 2010 �دلــة

 374 777 741 814 امل��انية إجما��

 759 10 888 12 النتيجة الصافية

 420 741 265 703 اجما�� �شاط

 925 300 835 367 �شاط العمالء -

 092 36 864 50 �شاط السوق  -

 705 541 160 565 بالدينار املوارد
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 176 42 780 44 مختلفة ودائع

  -  - ادلة اخرى 

 706 3 754 3 عدد املوظف�ن

 137 139 عدد الوكالت

 598 517 1 832 601 1 العمالء حساب

 .09للقرض الشع�ي ا�جزائري، ص 2010التقر�ر السنوي لسنة  املصدر:

 

وفقا للنظام ا�حاس�ي  2010تم �يضاح �� التقر�ر بأن البنك قام بإعداد وعرض القوائم املالية لسنة  وقد            

املتضمن إعداد الكشوف املالية للبنوك واملؤسسات  2009أكتو�ر18املؤرخ ��:  05-09املا�� أي وفقا لنماذج النظام: 

 املالية

 

   :بيان التوافق ب�ن القوائم املالية وفق النظام ا�حاس�ي املا�� و�فصاح ا�حاس�ي املبحث الثا�ي:

وفق النظام ا�حاس�ي املا��، والذي �عت��  2010لقد قامت �ل املؤسسات ا�جزائر�ة بإصدار قوائمها املالية سنة 

 .تطبيق للمعاي�� ا�حاسبية الدولية

   :لشع�ي ا�جزائري واملعاي�� ا�حاسبية الدوليةاملطلب �ول: القوائم املالية للقرض ا

،وفق النظام ا�حاس�ي املا��، وما سنقوم بھ ��  2010قام بنك القرض الشع�ي ا�جزائري �عرض قوائمھ املالية لسنة 

 .هذا املطلب هو محاولة مطابقة هذه القوائم مع متطلبات املعاي�� ا�حاسبية الدولية و�فصاح ا�حاس�ي

 :  01مع املعيار ا�حاس�ي الدو�� رقم CPAول: مطابقة القوائم املالية لـالفرع � 

عرض القوائم املالية وضع هذا املعيار من أجل ضمان قابلية مقارنة القوائم املالية للمؤسسة مع القوائم املالية 

هو عنصر مهم �� إتخاذ ملؤسسات أخرى، أو مقارنة القوائم املالية لنفس املؤسسة مع قوائم سنوات سابقة. لذلك ف

 .القرار بالنسبة ملت�خدمى القوائم املالية

   :و�تطلب هذا املعيار عند عرض القوائم املالية وجود هذه املعلومات ع�� �قل و��

 إسم املؤسسة؛ -

 بلد التأسيس؛ - 
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 الش�ل القانو�ي للمؤسسة؛ - 

 الف��ة املالية؛ - 

 م�خص النشاط؛ - 

 عملة القيد؛ - 

 :والقوائم املطلوب عرضها ضمن هذا املعيار �� 

 قائمة امل��انية؛ -

 قائمة جدول حسابات النتائج؛ - 

 قائمة التغ�� �� حقوق امللكية؛ - 

 قائمة التدفقات النقدية؛ - 

 ؛املالحق ال�ي تو�ح السياسات ا�حاسبية وإيضاحات عن مختلف التغ��ات - 

  :قد إستو�� �عض هذه العناصر و��  CAP ونالحظ من خالل التقر�ر أن بنك

 ؛)CPA)إسم املؤسسة: بنك القرض الشع�ي ا�جزائري 

 بلد التأسيس: ا�جزائر؛ - 

 الش�ل القانو�ي: شركة مساهمة؛ - 

 ؛2010الف��ة املالية: سنة  - 

 عملة القيد(الوحدة): الدينار ا�جزائري؛ - 

 املعاي�� ا�حاسبية الدولية:مع  CPAالفرع الثا�ي: مطابقة القوائم املالية لـ

للقرض الشع�ي ا�جزائري سنحاول مطابقة ما تضمنھ مع املعاي�� ا�حاسبية  2010من خالل التقر�ر السنوي لسنة 

 .الدولية إلستخراج مختلف �ختالفات بتطبيق النظام ا�حاس�ي املا��

 :قائمة التدفقات النقدية 07املعيار ا�حاس�ي الدو�� رقم -أوال

قائمة التدفقات النقدية من القوائم املالية ال�ي ألزم��ا املعاي�� ا�حاسبية الدولية، ونصت ع�� �شرها �� املعيار  �عد

،ولقد ألزم النظام ا�حاس�ي املا�� عرض قائمة التدفقات النقدية ضمن القوائم املالية  01ا�حاس�ي الدو�� رقم

, وإكتفى بنشر قائمة التدفقات  2010التقر�ر السنوي لھ لسنة  لم يل��م ��ذا ��  CPA الواجب �شرها، لكن بنك
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، )ودون أي إيضاحات أخرى تفسر لعدم  2009النقدية ع�� موقع البنك ع�� شبكة �ن��نت دون السنة املقارنة )

 �ل��ام بنشرها ضمن التقر�ر السنوي .

 غ��ات �� التقديرات ا�خاطئة :السياسات ا�حاسبية والت 08املعيار ا�حاس�ي الدو�� رقم -ثانيا

�ش��ط هذا املعيار التبو�ب و�فصاح عن �عض البنود من خالل �ر�اح وا�خسائر من ��شطة �عتيادية،كما 

 يحدد املعا�جة ا�حاسبية للتغ��ات �� التقديرات والسياسات ا�حاسبية وت�حيح �خطاء ا�جوهر�ة 

   :اإلفصاح عما ي��قام ب CPA ومن خالل التقر�ر نجد أن بنك

 �فصاح عن أغلب السياسات ا�حاسبية الهامة املتبعة �� إعداد القوائم املالية بصورة وا�حة ومختصرة؛ -

 لم يقم البنك باإلفصاح عن أي أخطاء محاسبية؛ - 

بيق النظام قام البنك باإلفصاح عن التغ�� �� السياسات ا�حاسبية وفق املعاي�� ا�حاسبية الدولية، وذلك بتط -

 ؛2007نوفم��25املؤرخ ��:  11-07طبقا للقانون:  2010لسنة ) SCF)ا�حاس�ي املا��

 تم �فصاح عن تقييم �صول القابلة للإلهتالك ضمن السياسات ا�حاسبية املتبعة؛ - 

 :ضرائب الدخل 12املعيار ا�حاس�ي الدو�� رقم -

ة لضرائب الدخل. وتم �فصاح عن العبء الضر��ي عن الف��ة و��دف هذا املعيار إ�� وصف املعا�جة ا�حاسبي 

املالية، وقيمة الضر�بة املستحقة ع��ا، ولقد أخذ البنك �� امل��انية توزيع الضرائب وفق متطلبات �ل��ام بالنظام 

 :ا�حاس�ي املا�� إ��

 ضرائب جار�ة ( أصول/خصوم)؛ - :

 ضرائب مؤجلة (أصول/خصوم)؛ - 

 ومتطلبات �فصاح ا�حاس�ي ع�� �دوات املالية CPAالثا�ي: القوائم املالية لـاملطلب 

�عد ثقافة إدارة ا�خاطر �� �دوات املالية من ا�جذور الرا�خة �� تقاليد البنك، و�� أحد أهم مبادئھ �ساسية 

 تنظيمية صارمة �� هذا ا�جال للتسي��، وقد عمل البنك ع�� تطو�ر منا�ج السيطرة ع�� إدارة ا�خاطر ضمن آليات

 �فصاحات -�دوات املالية :IFRS07مطابقة القوائم املالية مع املعيار -

إضافة إ�� �يضاحات  يتطلب املعيار املعدل إفصاحات إضافية حول قياس القيمة العادلة ومخاطر السيولة،

 .الالزمة بخصوص معامالت املشتقات املالية و�صول املستخدمة �� إدارة السيولة
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أن القرض الشع�ي ا�جزائري أف�ح عن  2010ونالحظ من خالل التقر�ر السنوي للقرض الشع�ي ا�جزائري سنة 

 .مدى تحكم وإل��ام البنك بإدارة و�سي�� ا�خاطر

بتحكم جيد بالنسبة للسنوات السابقة، نظرا لإلس��اتيجة ال�ي إعتمدها البنك، فهو  2010حيث إ�سمت سنة  -

�عمل دائما ع�� �غي�� طرق مراقبة وإدارة ا�خطر، عن طر�ق إدخال أدوات جديدة تتكيف مع هذه ا�خاطر، والعمل 

 �ل سنة ع�� �عز�ز وتحس�ن هذه �دوات

�� القيمة العادلة لألصل، إضافة إ�� �غ��ها ال��اك�ي، فنجد أن البنك  كما �ش��ط هذا املعيار �فصاح عن التغي�� -

عرض �� التقر�ر مجموع قروض القطاع العمومي والقطاع ا�خاص بقيم��ا �سمية،كما تظهر قيمة املؤونة لسنة 

 .والسنوات السابقة، دون �شارة إ�� أي إيضاحات 2010

 لألصول املاليةلم يف�ح البنك عن أي فروقات �� التقييم  -

 2010لم يف�ح البنك عن أي حاالت �جز لسداد القروض لسنة  - .

 لم يف�ح البنك عن أي �غي��ات(ر�ح/خسارة) ناجمة عن �غ��ات �� سعر الصرف �جن�ي -

قام البنك باإلفصاح عن قائمة �يرادات واملصار�ف ضمن قائمة جدول حسابات النتائج، دون أي إيضاحات  - .

 .إضافية
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 خالصة

،والذي توفر ضمنھ  2010لقد قمنا �� هذا الفصل �عرض التقر�ر السنوي لبنك القرض الشع�ي ا�جزائري لسنة  

مخرجات النظام ا�حاس�ي املا��، واملت�ون من أهم القوائم املالية: قائمة امل��انية، قائمة خارج امل��انية، وجدول 

باإلضافة إ�� عرض تقر�ر محافظي ا�حسابات املعتمدين من البنك، وعرض محتوى السياسة  حسابات النتائج،

املالية للبنك خالل السنة. ومن ثم القيام بتحليل محتو�ات التقر�ر ومحتو�ات القوائم املالية �� ما إذا�انت تتوافق 

  .مع املعاي�� ا�حاسبية الدولية ومتطلبات �فصاح ا�حاس�ي

 :� النتائج التاليةوتوصلنا إ�

لم يف�ح البنك عن �ل��امات الطارئة و�حداث الالحقة واملتضمنة عناصر خارج امل��انية، وال�ي يمكن أن تحدث 

 ع��ا ال��امات طارئة؛

 �ل نوع من ا�خاطر؛ لم يقم البنك بتوضيح أو تفس�� لقيمة - 

 ضيح يخص ذلك؛لم يقم البنك �عرض قائمة حقوق امللكية، ولم يورد أي تو  - 

 لم يقم البنك �عرض قائمة التدفقات النقدية ولم �عطي أي توضيح لذلك؛ - 

 :منافع العامل�ن؛ 19لم يقم البنك �عرض أي إيضاحات �� ما يخص املعيار الدو�� رقم - 

 ؛:التغ��ات �� أسعار الصرف �جن�ي 21لم يقم البنك �عرض أي إيضاحات �� ما يخص املعيار الدو�� رقم - 
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 العامة:  ا�خاتمة

حاولنــا مــن خــالل تناولنــا ملوضــوع تقيــيم إفصــاح القــوائم املاليــة �ــ� ظــل تطبيــق النظــام ا�حاســ�ي املــا�� بنــك القــرض              

معا�جة �ش�الية ال�ي تدور معاملها حول مدى توفيـق هـذه املؤسسـة �ـ� �فصـاح ضـمن قوائمهـا املاليـة  الشع�ي ا�جزائري،

مـن خـالل تطبيـق النظـام ا�حاسـ�ي املـا�� ،ع�ـ� الـرغم مـن أن هـذا النظـام ا�حاسـ�ي املـا�� لـم يتب�ـى نصـوص املعـاي�� الدوليــة 

التصـوري، املبـادئ ا�حاسـبية، القواعـد ا�حاسـبية للت�ــجيل  صـراحة غ�ـ� أنـھ يتوافـق بدرجـة كب�ـ�ة معهـا مـن حيـث �طـار

والقــــوائم املاليــــة املطلو�ــــة، كمــــا أنــــھ باعتمــــاده للمعــــاي�� الدوليــــة للمحاســــبة كمرجعيــــة تب�ــــى طــــرق تقيــــيم جديــــدة لــــم تكــــن 

 معتمدة من النظام ا�حاس�ي السابق. 

املسـتو�� مـن املعـاي�� ا�حاسـبية الدوليـة واملعلومـة املاليـة �ــأداة  و�ـ� هـذا السـياق �عت�ـ� تب�ـي النظـام ا�حاسـ�ي املــا��            

�عمل ع�� توف�� معلومة مالية مفهومة وشفافة وموثوق ��ا وقابلة للمقارنة ح�ى ع�� الصعيد الدو��، إال أن مجال تطبيق 

اري دون اســتثناء، قــد شــ�ل النظــام ا�حاســ�ي املــا�� الــذي �شــمل جميــع الشــر�ات التجار�ــة ا�خاضــعة ألح�ــام القــانون التجــ

الكث�ـ� مــن الفــوارق �ــ� إم�انيــة تطبيقــھ وتحقيــق خصــائص املعلومـة املاليــة ال�ــي جــاء ��ــا �طــار املفــاهي�ي للنظــام ا�حاســ�ي 

املــا�� ال ســيما خاصــية قابليــة املقارنــة، ذلــك أن أغلــب املؤسســات ا�جزائر�ــة ال تمتلــك �مــوال ال�افيــة وال �دوات و�دارة 

لة أو خاليا للرصد واليقظة تمك��ا �� إطار تب�ي معاي�� ا�حاسبة الدولية من توقع تبعات وآثار هذا �نتقال، وهذا ما الفعا

جعل ا�ختصون وا�خبارء �� ا�حاسبة واملالية يرون أنھ �ان ع�� السلطات ا�جزئر�ـة أن تفـرض هـذا النظـام �ـ� بـادئ �مـر 

درة ع�ــ� تحمــل ت�ــاليف �نتقــال للنظــام ا�حاســ�ي املــا�� ثــم �عميمــھ تــدر�جيا ع�ــ� بــا�� ع�ــ� الشــر�ات الكب�ــ�ة (املســعرة)والقا

 املؤسسات �� ا�جزائر�ة. 

وال شك أن تطبيق هذا املرجع ا�حاسـ�ي املـا�� �ـ� ا�جزائـر جـاء ع�ـ� إثـر قـرارات وتـأث��ات أجنبيـة دون وجـود أرضـية                

ن هـــذا املاليـــة الدوليـــة، خاصـــة أ و ا�حاســـ�ي املـــا�� املـــأخوذ مـــن املعـــاي�� ا�حاســـبيةجزائر�ـــة جـــاهزة الســـتيعاب هـــذا النظـــام 

ُ◌ســس اليــ
ُ
ئــر ي يفتقــر إل��ــا، كصــعو�ة ا�حصــول ع�ــ� املعلومــات �ــ� مختلــف امليــادين از ل �قتصــاد ا�جاز النظــام ب�ــي ع�ــ� أ

ة وماليــة �شــطة و�عكــس الظــروف مثــل �حصــاءات ال�ــحيحة ال�ــي تب�ــى عل��ــا عمليــة التقــدير وعــدم وجــود أســواق تجار�ــ

العاديــة للمنافســة ،لهــذا الســبب �ــان تطبيقــھ صــعب وهــذا مــا ملســھ الباحــث مــن خــالل مقابلــة مســؤو�� املاليــة وا�حاســبة 

الذين �انوا معني�ن بالدرجة �و�� بتجسيد املبادئ والقواعد وكذا املفـاهيم ال�ـي جـاء ��ـا النظـام ا�حاسـ�ي املـا�� ع�ـ� واقـع 

ء �ـ� امليــدان ا�حاسـ�ي واملــا�� مـن جهــة أخـرى، فــإذا مـا نظرنــا إ�ـ� واقــع ا� هـة، وكــذا �شـهادة الكث�ــ� مـن ا�خ�ــمــن ج مؤسسـا��م

البيئة �قتصادية ا�حالية ال�ي �عمل ف��ا املؤسسات �قتصادية �� ا�جزائر نجـدها ال تتـوفر مـثال ع�ـ� مراكـز خ�ـ�ة �افيـة 
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  املاليـــة، فـــال العادلـــة للتثبيثـــاتال وجـــود لســـوق ماليـــة قو�ـــة إلعطـــاء القـــيم متخصصـــة �ـــ� مجـــال تقيـــيم التثبيتـــات املاديـــة و 

زالـــت املؤسســـات �ســـود محاســـب��ا مـــن�ج الت�لفـــة التار�خيـــة مـــن خـــالل ال��امهـــا بـــالفوات�� والقـــيم التار�خيـــة �ـــ� ��ـــجيال��ا 

ادلـة السـوقية وفـق طر�قـة إعـادة ، و�التا�� فإن غالبية هذه املؤسسات ال �عيد تقيـيم أصـولها حسـب القـيم الع ا�حاسبية

 التقييم ال�ي نص عل��ا النظام ا�حاس�ي املا��، ألن السوق فارغة وال يوجد نص قانو�ي يلزمها بذلك �� ��اية �ل سنة. 

يتحســن الوضــع و�صــبح تطبيــق  لكــن يأمــل الباحــث أنــھ مــع مــرور الوقــت وظهــور �حتيــاج، ســتظهر مراكــز ا�خ�ــ�ة و             

النظـــام ا�حاســـ�ي املـــا�� �ســـ�� وفـــق قواعـــد مقبولـــة وتـــذهب الذهنيـــة ال�ـــي تنـــادي �ســـر�ة املعلومـــات وتصـــبح �ـــل املعلومـــات 

 املالية متوفرة ل�جميع ع�� مواقع �ن��نيت. 
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 نتائج اختبار الفروض:  .2

انطالقا من طر�قة املعا�جة ال�ي اعتمدها الباحث وال�ي جمعت ب�ن الد ارسة النظر�ة من جهـة، ومحاولـة تقيـيم                  

الواقع ا�حاس�ي من خالل الد ارسـة امليدانيـة، ال�ـي واجهنـا ف��ـا العديـد مـن الصـعو�ات واملشـا�ل امليدانيـة توصـل الباحـث 

 أثناء اختبار الفر وض إ�� ما ي��: 

ئـــر ال تطبـــق قواعـــد التقيـــيم ا�حاســـ�ي از ل�ـــي تـــنص ع�ـــ� أن املؤسســـات �ـــ� ا�جر الفرضـــية �و�ـــ� ابخصـــوص اختبـــا -

املتعلقــة بالقيــاس و�فصــاح ع��ــا ضــمن املالحــق املرفقــة مــع قوائمهــا املاليــة وفــق النظــام ا�حاســ�ي املــا�� فقــد تــم 

التار�خية �� إظهار بنود عناصر  تأكيدها ،هذا �ع�ي أن محاسبة هذه املؤسسات ماازلت �عتمد ع�� أسعار وقيم

ت ســواء داخليــة أو خارجيــة ممــا ار تــد�ي تثبيتا��ــا املاديــة وفــق مؤشــقوائمهــا، املاليــة، ولــيس هنــاك متا�عــة الختبــار 

ءاتـھ �ـ� الوقـت ا�حـا�� لـدى املؤسسـات �قتصـادية، مـا يتوجـب العمـل ار ل ع�� صعو�ة إعـادة التقيـيم  واجقد يد

تعاطى مع جودة املعلومة ا�حاسبية من جميع ا�جوانب القانونية و�قتصـادية وح�ـى ع�� توف�� بيئة محاسبية ت

ءاتھ ح�ى ي�ون أك�� قابليـة لالسـتيعاب �ـ� واقـع ا�حيـاة ار تبسيط مفهوم إعادة التقييم  واج�جتماعية، وضرورة 

ظـــام ا�حاســـ�ي املـــا�� �ـــ� �قتصـــادية، ومحاولـــة تفعيـــل ألك�ـــ� عـــدد ممكـــن مـــن �ليـــات ا�حاســـبية ال�ـــي جـــاء ��ـــا الن

املمارســــة ا�حاســــبية لــــدى املتعــــامل�ن �قتصــــادي�ن وخاصــــة الشــــر�ات ال�ــــي لهــــا قــــيم مســــعرة �ــــ� بورصــــة �وارق 

املاليــة، مــن تلــك �ليــات مــا يتعلــق بقواعــد التقيــيم ا�حاســ�ي و�فصــاح ع��ــا ضــمن القــوائم املاليــة ال�ــي جــاء ��ــا 

 النظام ا�حاس�ي املا��. 

لة إحصائية ب�ن املؤسسات �� ص اختبار الفرضية الثانية وال�ي تنص ع�� انھ ال توجد فروق ذات دالأما بخصو  -

ئر من خـالل تطبيـق قواعـد التقيـيم ا�حاسـ�ي و�فصـاح ع��ـا �ـ� إطـار عمليـة قيـاس عناصـر القـوائم املاليـة از ا�ج

تطلبــات املعــاي�� ا�حاســبية الدوليــة �ــ� �ســبب عــدم �ملــام ال�ــا�� بم وفــق النظــام ا�حاســ�ي املــا�� (، فقــد تحققــت

ئـر از دارة املاليـة للمؤسسـات �ـ� ا�جالثابتـة، ومـا هـو حاصـل �عـد اج��ـادا مـن قبـل �  مجال قيـاس وتقيـيم �صـول 

بــاختال�� طبيع��ــا ) و�رجــع ذلــك ا�ــ� السياســية ا�خاصــة ب�ــل شــركة تــر ى ف��ــا املصــ�حة الذاتيــة دو ن البحــث عــن 

السياســية، �مــر الــذي يتطلــب املز�ــد مــن �هتمــام ملعرفــة مضــمو ن ومتطلبــات معــاي�� فكــر ي يحكــم هــذه  إطــار 

ا�حاسبية الدولية إلجاد قدر كب�� من التوافق ب�ن هذه املتطلبـات و�ـ�ن املمارسـات ا�حاسـبية الفعليـة للشـر�ات 

  ت.ار ايات املالية و�التا�� ترشيد القر مما �عكس نفسھ ايجابيا ع�� دقة وموثوقية البيان
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أمــا بخصــوص اختبــار الفرضــية الثالثــة وال�ــي تــنص ع�ــ� أن املؤسســات �ــ� ا�ــج ازئــر ال تل�ــ�م بمتطلبــات �فصــاح  -

ا��، ضـمن القـوائم املاليـة والسياسـات ا�حاسـبية املسـتخدمة �ـ� إعـدادها وفـق مـا نـص عليـھ النظـام ا�حاسـ�ي املــ

ة بإعــداد قوائمهــا املاليــة ال�ــي نــص عل��ــا النظــام م مختلــف مؤسســات عينــة الــد ارســا� فقــد تــم نف��ــا مــن خــالل ال�ــ

ت ا� جــدول ســيولة ا�خز�نـــة، قائمــة �غ�ـــ ا�حاســ�ي املــا�� واملتمثلـــة �ــ� )قائمـــة املركــز املــا��، جـــدول حســاب النتـــائج،

عــن مختلــف السياســات ا�حاســبية املســتخدمة �ــ�  �مــوال ا�خاصــة، وامل�حــق املــتمم للقــوائم املاليــة(، و�فصــاح

إعــدادها ،ويعــود ســبب ذلــك ا�ــ� �ــون ان هــذه القــوائم مطلو�ــة مــن قبــل الكث�ــ� مــن ا�جهــات القانونيــة والرســمية 

  �غض النظر عن اجبار�ة اعدادها وفق ما نص عليھ النظام ا�حاس�ي املا��.

�عـد مالئمـا �ـ� الوقـت ا�حـا��  النظـام ا�حاسـ�ي املـا�� ال وال�ي تنص ع�ـ� أن الرا�عةأما بخصوص اختبار الفرضية  -

ئـــر، فقـــد تـــم نف��ـــا بـــالرغم مـــن أن از ملاليـــة بالنســـبة للمؤسســـات �ـــ� ا�جلإلفصـــاح عـــن واقـــع �حـــداث والعمليـــات ا

ال إم�انيـة تطبيـق النظــام ا�حاسـ�ي املــا�� �ـ� الوقــت ا�حـا�� لــيس بالسـهولة ال�ــي قـد يف��ضــها أو �عتقـدها الــبعض إ

ت ومسؤو�� املالية وا�حاسبة �� املؤسسات املبحوثة وأن تطبيقـھ سـمح ار ء إطاار تطبيقھ �عت�� مالئم حسب آ أن

ت ار ت �داار لـــب عقـــد دوارت تدر�بيـــة �جميـــع إطـــابدرجـــة مرتفعـــة �ـــ� رفـــع كفـــاءة العمـــل ا�حاســـ�ي، �مـــر الـــذ يتط

 واملتعلـــــــق بالنظـــــــام 651-70قـــــــانون رقـــــــم املاليـــــــة للشـــــــر�ات واملؤسســـــــات �قتصـــــــادية امللزمـــــــة بتطبيـــــــق اح�ـــــــام ال

ت وتوج��يـــات تفصـــيلية ملـــا يحتو�ــھ هـــذا النظـــام مـــن قواعـــد التقيـــيم ا�حاســـ�ي ار ا�حاســ�ي املـــا��، وتزو�ـــدهم بنشـــ

ء ا� يقهــــا مــــن خــــالل وجــــود مستشــــار�ن وخ�ــــوكــــذا املبــــادئ واملفــــاهيم املتعلقــــة باملعا�جــــات ا�حاســــبية وكيفيــــة تطب

  ل.ؤهل�ن �� هذا ا�جامالي�ن م
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من خالل مراجعة القوائم المال�ة للقرض الشعبي الجزائري توصلنا إلـى النتـائج التال�ـة، والتـي �مكـن تعم�مهـا علـى مختلـف البنـوك  

 : الجزائر�ة ألنه تنطبق علیها نفس القوانین

فقـد تبـین  .كفا�ـة المعلومـات التـي قـام البنـك �اإلفصـاح عنهـا فـي القـوائم والتقـار�ر المال�ـة، لتلب�ـة إحت�اجـات مسـتخدمیها عـدم •

لل�احثة ومن اإلطالع على القوائم المال�ة لبنك القرض الشعبي الجزائري، أن اإلفصاح إقتصر فقط على قائمة المیزان�ة، قائمـة حسـا�ات 

میزان�ة. ف�ما عدا ذلك لم �قم البنك �اإلفصاح عن أي معلومات هامة أخرى تساعد مستخدمي القوائم المال�ـة علـى النتائج وقائمة خارج ال

 :إتخاذ القرارات السل�مة ومن أمثلة ذلك

 جدول التدفقات النقد�ة؛ -

 جدول التغیر في األموال الخاصة؛ - 

 المالحق واإل�ضاحات المرفقة �القوائم المال�ة؛ - 

ل مـــن قائمـــة المیزان�ـــة وجـــدول حســـا�ات النتـــائج عرضـــا إلـــى حـــد مـــا معلومـــات عـــن التـــدفقات النقد�ـــة، ولكـــن ل�ســـت كـــ رغـــم أن 

 .�التفصیل،كما في قائمة التدفقات النقد�ة

على الرغم من أن البنك �حصل على نس�ة  لم �قم البنك �اإلفصاح عن توز�ع المخاطر المصرف�ة لألصول واإللتزامات •

 .جیدة من الودائع الخاصة

لم �قم البنك �اإلفصاح عن اإللتزامات الطارئة واألحداث الآلحقـة، المتضـمنة لعناصـر خـارج المیزان�ـة، والتـي �مكـن أن  •

 ینشأ عنها إلتزامات طارئة
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  توصيــــــات الدراسة

 التوصل إل��ا من خالل الدراسة نق��ح التوصيات التاليةبناءا ع�� النتائج ال�ي تم 

 )01(بإعــداد و�شــر القــوائم املاليــة ال�ــي نــص عل��ــا املعيــار ا�حاســ�ي الــدو�� رقــم  CPA ضــرورة قيــام بنــك • :

 :و�� 2009أكتو�ر  18املؤرخ ��:  05-09والنظام رقم: 

 امل��انية؛ - 

 جدول حسابات النتائج؛ - 

 خارج امل��انية؛ - 

 قائمة التدفقات النقدية؛ - 

 قائمة التغ��ات �� �موال ا�خاصة؛ - 

 املالحق و�يضاحات املتممة للقوائم املالية؛ - 

كـــل قائمـــة مـــن القـــوائم المال�ـــة تعتبـــر أحـــد أهـــم أدوات اإلفصـــاح المحاســـبي التـــي �مكـــن اإلعتمـــاد علیهـــا للحصـــول علـــى  ذلـــك أن     

 .المعلومات

�افـة متطلبـات �فصـاح ا�حاسـ�ي  إن إعداد وعرض القوائم املالية للبنوك وفق النظام ا�حاس�ي املا��، بتطبيق •

واملعــــاي�� ا�حاســــبية الدوليــــة، ســــوف يكســــب القــــوائم املاليــــة للبنــــوك مصــــداقية وموثوقيــــة أك�ــــ�، ممــــا سيســــمح 

عــن تـوف�� �افـة املعلومـات الالزمـة لتقيــيم  ال تـزال قاصـرة 2010لسـنة  CPA بمقارنـة آداء التقر�ـر السـنوي لبنـك

 أداء البنك

القيــام بــدورات ت�و�نيــة وتدر�بيــة للمــوظف�ن �ــ� البنــوك، مــن أجــل دراســة ا�حاســبة وفــق النظــام ا�حاســ�ي املــا��،  • 

باإلضافة لفهم متطلبات �فصاح ا�حاس�ي لألدوات املالية. وهذا سيؤدي إ�� ز�ادة عدد  واملعاي�� ا�حاسبية الدولية،

ا�حاسب�ن واملوظف�ن املؤهل�ن والقادر�ن ع�� التطبيـق �مثـل للمبـادئ والسياسـات ا�حاسـبية وفـق النظـام ا�حاسـ�ي 

 .املا��

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



102 
 

 جعاقائمة املر 

I.  :املراجع باللغة العر�ية 

 قائمة الكتب:  -أوال

أحمـــــد نـــــور ،ا�حاســــــبة املاليـــــة: القيـــــاس والتقيــــــيم و�فصـــــاح ا�حاســــــ�ي وفقـــــا ملعـــــاي�� ا�حاســــــبة الدوليـــــة والعر�يــــــة  .1

 . 2004الدار ا�جامعية للنشر، �سكندر�ة، مصر ، واملصر�ة،

أم�ن احمد السيد لطفي ،إعـداد وعـرض القـوائم املاليـة �ـ� ضـوء معـاي�� ا�حاسـبة الدوليـة، الـدار ا�جامعيـة للنشـر  .2

 . 2004،الطبعة �و��، �سكندر�ة، مصر ،

ا�جنســـية، الـــدار ا�جامعيـــة للنشـــر، �ســـكندر�ة أمــ�ن احمـــد الســـيد لطفـــي ،ا�حاســـبة الدوليـــة والشـــر�ات املتعـــددة  .3

 . 2004،مصر ،

أم�ن احمد السيد لطفي ،نظر�ة ا�حاسبة: القياس و�فصاح والتقر�ر املا�� عن �لتازمات وحقوق امللكية، الـدار  .4

 . 2004ا�جامعية للنشر، ا�جزء الثا�ي، �سكندر�ة، مصر ،

 2004، ا�جزء �ول، ا�جزائر ،IAS/IFRSية وفق املعاي�� الدولية بن ر�يع حنيفة ،الوا�ح �� ا�حاسبة املال .5

 بوشا��ي بوعالم ،املن�� �� ا�حاسبة العامة ،دار هومة للطباعة والنشر والتوزيع، ا�ج ازئر بدون سنة النشر.  .6

عمــان ،�ردن  جعفــر عبــد �لــھ ،ا�حاســبة املاليــة مبــادئ القيــاس و�فصــاح ا�حاســ�ي، دار حنــ�ن، الطبعــة �و�ــ�، .7

،2003  . 

جمعة حميدات، حسام خداش ،الورقة الثانية: ا�حاسبة، ا�جمع الع ر�ي للمحاسـب�ن القـانوني�ن، محاسـب عر�ـي  .8

 . ACPA ،2003قانو�ي معتمد 

جمعة خليفة ا�حا��ي  وآخرون، ا�حاسـبة املتوسـطة، دار ال��ضـة العر�يـة للطباعـة والنشـر، ب�ـ�وت، لبنـان  .9

،1996. 

ليل، محمود �حادة ،التحليل املا�� املتقدم، منشوارت ��اديمية العر�ية املفتوحة �� الدنمارك، �ليـة حس�ن خ .10

 �دارة و�قتصاد، قسم ا�حاسبة، بدون سنة النشر. 

حســـ�ن يوســـف القا�ـــ�ي، ســـم�� معـــذى الريشـــا�ي ،موســـوعة املعـــاي�� ا�حاســـبية الدوليـــة: معـــاي�� إعـــداد التقـــار�ر  .11

 . 2004عرض البيانات املالية، ا�جزء �ول، دار الثقافة للنشر والتوزيع، الطبعة �و��، عمان، �ردن ، املا��،
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 . 1999حكمت احمد الراوي، نظم املعلومات ا�حاسبية واملنظمة: نظري مع حاالت دراسة، دار الثقافة، �ردن ، .12

، ا�جـــزء �ول، بـــدون دار النشـــر، IAS/IFRSملعـــاي�� الدوليـــة حنيفـــة بـــن ر�يـــع ،الوا�ـــح �ـــ� ا�حاســـبة املاليـــة وفـــق ا .13

 . 2010ا�جزائر ،
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  : امل�خص

ا�جزائر�ـــــة مـــــع متطلبـــــات إلفصـــــاح للمؤسســـــات تو�ـــــح هـــــذه الدراســـــة مـــــدى توافـــــق إعـــــداد القـــــوائم املاليـــــة             

،وقــد أخــذت الدراســة �ــ� ذلــك شــرح  SCF ا�حاســ�ي واملعــاي�� ا�حاســبية الدوليــة �ــ� ظــل تطبيــق النظــام ا�حاســ�ي املــا��

وعرض تطبيق النظام ا�حاس�ي املا�� �� البنوك ا�جزائر�ة، ومقارنة مدى تطبيقھ وإل��امھ بمتطلبات �فصاح ا�حاس�ي 

  .واملعاي�� ا�حاسبية الدولية

النظر�ــــة  �ــــل ا�جوانــــب تغطيــــةلولتحقيــــق أهــــداف هــــذه الدراســــة فقــــد تــــم ذلــــك مــــن خــــالل فصــــل�ن نظــــر��ن              

 لبنــك القــرض الشــع�ي ا�جزائــري  2010للموضــوع وفصــل ثالــث تطبيقــي عــن طر�ــق دراســة حالــة للتقر�ــر الســنوي لســنة 

CPA.  حيث توصلت الدراسة إ�� أن هناك ما تقيد البنك بتطبيقھ و�ل��ام بھ ضـمن قوائمـھ املاليـة بمـا يوافـق متطلبـات

، وهناك نقائص عديدة البد من ت�حيح �عضها و�ل��ام بالبعض �خر �فصاح ا�حاس�ي واملعاي�� ا�حاسبية الدولية

  .بما �عطي مصداقية وشفافية أك�� للقوائم املالية للبنوك ا�جزائر�ة

 .: �فصاح ا�حاس�ي ، املعاي�� ا�حاسبية الدولية، النظام ا�حاس�ي املا��، القوائم املاليةيةال�لمات املفتاح

 

Résumé: 

 Cette étude démontre la compatibilité de préparation des états financiers pour les entreprises  avec 

 les exigences relatives à la divulgation comptable et les normes comptables internationales dans 

l'application du système comptable Financière SCF, cette étude explique et affiche l'application des 

banques algériennes et de leur système comptable financière, et a comparé l'étendue de son application 

et de son engagement envers les exigences de divulgation et les normes comptable internationale. Pour 

atteindre les objectifs de cette étude qui a été faite à travers deux chapitres théoriques qui ont couvert 

tout les aspects du sujet. le troisième qui une étude de cas du rapport annuel pour l'année 2010 de la 

banque du crédit populaire d'Algérie CPA. A la fin de notre recherche, nous pouvons conclure que la 

CPA a limité l'application du système par rapport à ses exigences de divulgation comptable au sein des 

états financiers, il y a de nombreuses imperfections à corriger et des engagements à suivre afin d'avoir 

une meilleure crédibilité et une transparence des états financiers des banques algériennes.  

 

Mots clés: la divulgation comptable, les normes comptables internationales, système comptable 

financière, des états financiers 


	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8



