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 المقدمة العامة
 

 أ
 

العالقات في العديد من  التي أثرت بشكل كبير على نمط وإتجاهات٬يشهد العالم العديد من التطورات

ولقد سايرت املحاسبة تلك التطورات الراهنة وأصبحت نشاطا  ٬الاجتماعية وغيرها٬منها الاقتصادية ٬املجاالت

خدميا يهتم بتوفير املعلومات لألطراف املختلفة سواء كانت الداخلية أو الخارجية املتعاملة مع الوحدة 

 .إلاقتصادية

وتعد الجزائر واحدة من تلك الدول التي انخرطت في هادا املسار باعتمادها سياسة إصالح جدرية 

ترمي إلى تبني نظا محاسبي جديد يتوافق واملتطلبات التي فرضتها التغيرات املالية  ٬ا املحاسبيلنظامه

وتسعى إلى مواكبة متطلبات العوملة املالية واملحاسبية وكللت جهود إلاصالح بتبني نظام  ٬واملحاسبية الدولية

 .5000ا من أول جانفي والدي أصبح ساري املفعول ابتداء ٬5002نوفمبر  52محاسبي جديد بتاريخ 

معتمدا على مجموعة  ٬يعتبر النظام املحاسبي املالي العمود الفقري املستمد من معايير املحاسبة الدولية

ودلك باعداد قوائم مالية تقدم في شكل تقارير  ٬من املفاهيم واملبادئ التي تستخدم كإطار يتم الرجوع إليه

والتعبير  ٬الصحة ٬تتميز باملصداقية ٬(الخ...جدول تدفقات الخزينة ٬امليزانية ٬حسابات النتائج)مالية متعددة 

ودلك باملحافظة على استمرارها . الدقيق عن الوضعية املالية للمؤسسة سعيا التخاد القرارات الرشيدة

 .ونموها وإلابتعاد عن خطر إلافالس

القرارات في عالم تزايدت فيه املنافسة وحالة عدم  باإلضافة إلى التعقيد الدي يصاحب عملية اتخاد

ودلك فإن القرارات إلادارية في مجا إلاستثمار أو التمويل لم تعد عملية سهلة على متخد القرار القيام  ٬التأكد

خاصة وأن النجاح والتقدم يجب  ٬دون دعمها بنتائج التحليل املالي و توقعاته ٬بها اعتمادا على الخبرة الداتية

ولدلك البد لها من  ٬ال يكون وليد الحظ أو الصدفة أو نتيجة مؤثرات خارجية ليس للمؤسسة عليها أي تأثيرأ

وهادا يعني عدم اتخاد أي قرار إداري إال بعد إجراء دراسة معمقة وتحليل  ٬تخطيط نشاطها للفترة املقبلة

 ٬نقاط القوة واستغاللها أحسن استغاللحتى يتسنى للمدير املالي اكتشاف  ٬رقمي للقوائم املالية الختامية

 .وتوحيد مواطن الضعف التخاد القرارات املالية املناسبة

 :إلاشكالية الرئيسية

 :من خالل ما سبق يتبادر إلى أدهاننا إلاشكالية التالية 

 ؟الية ما مدى إلاعتماد على القوائم املالية وفق النظام املحاسبي املالي في اتخاد املؤسسة لقراراتها امل

 :التالية الفرعية ألاسئلة نطرح املوضوع في هذا أكثر ولتعمق

 ؟ املالي املحاسبي النظام ماهية .0

 ؟ املالي املحاسبي النظام وفق املالية القوائم عرض يتم كيف .5

 ؟ القرار اتخاذ بعملية يقصد مادا .3

 ؟ املؤسسة طرف من اتخاذها يتم وكيف املالية القرارات تتمثل فيما .4

 ؟ القرار اتخاذ عملية في املالي التحليل دور  ما هو .2
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 :الفرضيات

 ملختلف ترجمة اجل من املؤسسة في تستخدم التي تقنيات من تقنية يعتبر املالي النظام املحاسبي -0

 .اقتصادية أهداف وتحقق القرار، متخذ تفيد مالية قوائم إلى العمليات

 وذلك املالية مؤشراتها تحليل خالل من املالية القرارات اتخاذ في املؤسسة في امللية القوائم تساهم -5

 .وتعديلها تصحيحها العمل على و الحاصلة باالنحرافات املبكر للتنبيه

 .املؤسسة أهداف وتحقيق املوارد وتوجيه لتسير وسيلة هي املالية القرارات -3

 و املالية وضعيتها معرفة املؤسسة تستطيع خاللها من التي املعطيات أهم من املالية املعلومات تعد   -4

 .قراراتها ترشيد في عليها الاعتماد

 :املوضوع اختيار مبررات

 :تتمثل موضوعية دوافع

 .املراجع هذه بمثل املكتبة إثراء في الرغبة و املوضوع هذا حول  جديد مرجع إضافة محاولة .1

 املتغيرات التي أهم ومعرفة املالي املحاسبي النظام وفق املالية بالقوائم يتعلق ما كل دراسة في الرغبة .2

 .املالية القوائم على طرأت

 :في تتمثل ذاتية دوافع

 تخصصنا طبيعة مع يتماش ى والذي املجال ذاiفي البحث في الشخصية الرغبة

 :الدراسة أهمية

 إلى باإلضافة املالية القرارات اتخاذ في للمؤسسة املالية القوائم دور  إبراز خالل من يتهاهمأ الدراسة تكسب

 .املالية القرارات اتخاذ في املحاسبية املعلومات أهمية

 :الدراسة أهداف

 املحاسبي النظام يصدرها التي الدالية القوائم إلى والتعرض املالي املحاسبي النظام على الضوء تسليط 

 .املالي

 في املالية القرارات اتخاذ في املالية القوائم دور  خالل من القارئ  تفيد بمعلومات املوضوع إثراء محاولة 

 .املؤسسة

 :السابقة الدراسات

 الدولية، املحاسبة معايير وفق الجزائرية املؤسسات في امللية القوائم تكييف الكريم، عبد شناي 

 2009 الجزائر، باتنة، لخضر الحاج جامعة محاسبة ، تخصص التسيير، علوم في ماجستير مذكرة

 التقييم وكيفيات املحاسبية املعايير ضل في املالية القوائم تكييف إلى الدراسة هذه تهدف حيث

 الجانب وفي املالي املحاسبي النظام إلى التطرق  تم كم الدولية املحاسبة معايير وفق والتسجيل

 مؤسسة على املحاسبية للعمليات التسجيل و عملية التقييم  بتطبيق الباحث قام التطبيقي

 .جزائرية اقتصادية

 الدولية، والدراجعة الدولية املحاسبة معايير ضل في املالية القوائم ومراجعة عرض ألازهر، عزه 

 تطرق  2009 الجزائر، البليدة، دحلب سعد جامعة وتدقيق، تخصص محاسبة ماجستير، . مذكرة

 معدة املالي املحاسبي للنظام املالية القوائم ومراجعة عرض كيفية تبيان حول  املذكرة فيهذه الباحث
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 تكون  حتى املحاسبة تلعبه الذي الحقيقي الدور  إظهار و الدولية، واملراجعة املحاسبة معايير ظل في

 .قارئيها تفيد التي املعلومات لجميع وشاملة ودقيقة وواضحة الفهم سهلة املالية قوائمها

 مالية تخصص ماستر مذكرة الاقتصادية، املؤسسة أهداف على املالي القرار أثر انتصار، زراقة  

 كيفية إلى الدراسة هذه موضوع تعلق .5002 الجزائر، بسكرة، خيضر محمد جامعة دولي،واقتصاد 

 محاولة مع املالية، وقراراتها املالي النظام مخرجات على بناءا الاقتصادية املؤسسة أهداف على التأثير

 القرار املالي  موضوع في أكثر للتعمق الاقتصادية املؤسسات إحدى على املوضوع هذا معالجة

 .ميدانيا تطبيقه على والوقوف

 :الدارسة حدود

 .دراسة تطبيقية في مكتب خبير محاسب ومحافظ حسابات

 :املستخدمة وألادوات املنهج

 الدراسة في الوصفي املنهج اختيار تم البحث، من املرجوة ألاهداف لتحقيق وسعيا املوضوع، طبيعة على بناء

 وكذلك املالي املحاسبي النظام وفق املالية بالقوائم املتعلقة والعناصر املفاىيم ملختلف التطرق  خالل من النظرية

  أدوات من ملجموعة باستخدام حالة، دراسة منهج فسنستخدم التطبيقي الجانب في أما املالية، القرارات

 .الدراسة محل للمؤسسة املالية القوائم خالل من عليها املتحصل البيانات لتحليل املالي،التحليل 

 :املستخدمة ألادوات

 :على هذه دراستنا في اعتمدنا

 مجال البحث في املتخصصة الكتب -

 الجامعية الرسائل و ألاطروحات -

 واملراسيم القوانين -

 امللتقيات و التقارير -

 املحكمة املجالت -

 :البحث صعوبات

 .السرية اللتزامها املؤسسة وثائق كافة على الحصول  صعوبة البحث هذا في واجهتنا التي الصعوبات بين من

 :البحث محتوى 

 مع فصلين إلى البحث تقسيم تم الفرعية، والتساؤالت إلاشكالية وملعالجة البحث من املرجوة لألهداف تبعا

 وفي إليها، توصلنا التي للنتائج وعرض عام، تلخيص تضمنت خاتمة وتعقبهم مقدمة تسبقهم تطبيقي، فصل

 .إليها املتوصل النتائج على بناء ضرورية بأنها رأينا التي التوصيات بعض قدمنا ألاخير

 إلى التطرق  خالله من حاولنا املالي، املحاسبي النظام وفق املالية للقوائم يميهاملفا إلاطار :ألاول  الفصل

 تقديم إلى باإلضافة املالية، القوائم وتقديم إعداد قواعد الفصل هذا في تناولنا كما املالي، املحاسبي النظام

 .املالي املحاسبي النظام بها أتى التي املالية القوائم

 اتخاذ بعملية متعلقة يمهمفا إلى الفصل هذا وتطرق  املؤسسة، في املالية القرارات اتخاذ : الثاني الفصل

 .املالية القرارات التخاذ كأسلوب املالي التحليل تناول  كذلك املالية، والقرارات القرار

 دراسة تطبيقية في مكتب خبير محاسب ومحافظ حسابات :الثالث الفصل



 المقدمة العامة
 

ث  
 

 يخص زبون ملكتب خبير محاسب ومحافظ حسابات التطبيقي الجانب دراسة على هذا الفصل يحتوي 

 وتحليل باملؤسسة، التعريف تم حيث العملي، الواقع مع النظرية يمهاملفا مطابقة ل خال من وذلك الدراسة محل

 التطرق  تم التي ألادوات باستخدام من مكتب خبير محاسب و محافظ حسابات زبون الخاصة ب  املالية قوائمال

 .النظري  الجانب في إليها

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 الفصل ألاول 
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 :تمهيد 

في  11-70لقد توجهت عملية إلاصالح املحاسبي والتي عكفت عليها وزارة املالية بإصدار القانون رقم 

 .1702الذي تضمن النظام املحاسبي الجديد وحل محل املخطط املحاسبي الوطني لسنة  ، 5770نوفمبر  52

تغييرات  IFRS/IASولقد أحدث هذا املرجع املحاسبي املنسجم واملتوافق مع املعايير املحاسبية الدولية 

وكذا طبيعة عديدة سواء على مستوى التعاريف واملفاهيم أو على مستوى قواعد التقييم والتسجيل املحاسبي 

 .املالية التي يجب إعدادها من قبل املؤسسات الخاضعة قانونا إلعداد القوائم املالية ومحتوى القوائم

وعليه سنحاول من خالل هذا الفصل تناول النظام املحاسبي املالي من خالل أبعاده النظرية والتطبيقية ، 

 : م تقسيم هذا الفصل إلى ثالثة مباحث وكذلك القوائم املالية وفقا للنظام املحاسبي املالي ، وت

 تقديم النظام املحاسبي املالي : املبحث ألاول 

 القوائم املالية وفق النظام املحاسبي املالي : املبحث الثاني 

 .إعداد وعرض القوائم املالية وفق النظام املحاسبي املالي: املبحث الثالث 
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  تقديم النظام املحاسبي املالي :املبحث ألاول 

في ظل الاهتمام الدولي املتزايد بموضوع التوافق املحاسبي ، وتجاوبا مع الجهود واملحاوالت الدولية التي 

تسعى إلى القضاء على الفروق والاختالفات في ألانظمة املحاسبية بين الدول وتعميم استخدام املعايير 

قامت الجزائر في هذا إلاطار بانتهاج سياسة إصالح جذري لنظامها املحاسبي  املحاسبية على املستوى الدولي ،

 .وذلك من خالل تخليها عن املخطط املحاسبي الوطني واعتماد النظام املحاسبي املالي

 مفهوم النظام املحاسبي املالي ومجال تطبيقه : املطلب ألاول 

 مفهوم النظام املحاسبي املالي  :الفرع ألاول 

، وطبقا لهذا  5770نوفمبر  52املؤرخ في  11-70نظام املحاسبي املالي بموجب القانون رقم صدر ال

املحاسبة املالية نظام لتنظيم املعلومة املالية يسمح بتخزين معطيات قاعدية عديدة ، "القانون فإن 

ممتلكات الكيان وتصنيفها ، وتقييمها ، وتسجيلها ، وعرض قوائم تعكس صورة صادقة عن الوضعية املالية و 

 ".1، ونجاعته ، ووضعية خزينته في نهاية السنة املالية

هي نظام ينظم املعلومة املالية التي تسمح "كما عرف املخطط املحاسبي العام الفرنس ي بأن املحاسبة 

مجموعة  بتسجيل ، وتصنيف ، وحفظ املعطيات على أساس رقمي ، وتتكون بعد املعالجة املناسبة ،

 " معلومات موافقة الحتياجات مختلفة املستخدمين املهتمين

ويهدف قانون املحاسبة الجديد إلى تحديد النظام املحاسبي املالي الذي يدعى في صلب النص القانوني 

 :  2باملحاسبة املالية وكذا شروط وكيفيات تطبيقه ، ويشمل على

 ؛ IAS/IFRSإطار مرجعي يتطابق مع إلاطار املرجعي ل  .1

 مجال تطبيق النظام املحاسبي الجديد؛  .5

مجال وقواعد تقييم ألاصول والخصوم ، ألاعباء والنواتج واملعلومات الواجب إظهارها في القوائم  .3

 املالية ؛

 أشكال القوائم املالية؛  .4

 مدونة حسابات؛  .2

 .النظام الواجب تطبيقه على الوحدات الصغيرة .6

 

 

                                                           
، املتضمن النظام  5770نوفمبر  52ه املوافق ل  1451ذي القعدة  12املؤرخ في  11-70القانون رقم  الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية ،  1

  3، ص 73، املادة رقم  04املحاسبي املالي ، العدد 
أداء املؤسسات والحوكمات ، مداخلة  في تفعيل( IAS-IFRS-IPSAS)سليمان بلعور وعبدالقادر قطيب ، امللتقى الدولي حول معايير املحاسبة الدولية   2

 .510، ص 5714نوفمبر ،  52و  54متطلبات مهنة املحاسبة في ضل النظام املحاسبي املالي ، جامعة قاصدي مرباح بورقلة ، الجزائر ، يومي 
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 مجال التطبيق : الفرع الثاني 

تطبق أحكام هذا القانون على كل شخص طبيعي أو معنوي ملزم بموجب نص قانوني أو تنظيمي بمسك 

الية ، مع مراعاة ألاحكام الخاصة هها ويستثن  من مجال تطبيق هذا القانون ألاشخاص املعنويون املحاسبة امل

 .الخاضعون لقواعد املحاسبة العمومية

 : الية ملاحاسبة املتلزم الكيانات ألاتية بمسك 

 الشركات الخاضعة ألحكام القانون التجاري؛  -1

 التعاونيات؛  -5

ألاشخاص الطبيعيون أو املعنويون املنتجون للسلع أو الخدات التجارية وغير التجارية ، إذا كانوا  -3

 يمارسون نشاطات اقتصادية على عمليات متكررة؛ 

 قانوني أو تنظيمي؛  وكل ألاشخاص الطبيعيين أو املعنويين الخاضعين لذلك بموجب نص -4

كل الكيانات الصغيرة التي يتعدى رقم أعمالها وعدد مستخدميها ونشاطها الحد املعين أن تمسك  -2

 .1محاسبة مالية مبسطة

 الفروض واملبادئ املحاسبية للنظام املحاسبي املالي : املطلب الثاني 

 الفرضيات ألاساسية : الفرع ألاول 

 : يتم إعداد البيانات املالية على أساس فرضيتين 

 أساس الاستحقاق : أوال 

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

لتاريخ املحاسبية عند حدوثها وليس عند الدفع أو القبض للمبالغ املقابلة ، تسجل في دفاتر املحاسبة في ذلك ا

 .2وتظهر في القوائم املالية للدورات التي وقعت فيها

 الاستمرارية : ثانيا 

وعليه يفترض أنه ليس لدى للمشروع . يجري إعداد البيانات املالية عادة بافتراض أن املشروع مستمر

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

 3يجب أن تعد على أساس مختلف ، ويجب أن يفصح على ألاساس املستخدم

 

                                                           
  3الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية ، نفس املرجع السابق ، ص  1
 25، ص 5717عايير املحاسبية الدولية ، متيجة للطباعة ألاوراق الزرقاء ، الجزائر ، محمد بوتين املحاسبة املالية وم 2
، ديوان املطبوعات  5، طIFRS/IAS 5777/5717هوام جمعة ، املحاسبة املعمقة وفقا للنظام املحاسبي املالي الجديد واملعايير املحاسبية الدولية   3

 .31، ص  5711الجامعية ، الجزائر ، 
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 املبادئ املحاسبية : الفرع الثاني 

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

ميع الكيانات امللزمة بمسك املحاسبة املالية في إعداد الكشوف لضمان مالئمة والواجب مراعاتها من طرف ج

 : 1ومصداقية املعلومات املحاسبية املقدمة ملستعمليها تتمثل فيما يلي

 ألاهمية النسبية : أوال 

خذة ويقصد بذلك أن املعلومة تكون ذات معن  ، إذا كان غياهها من القوائم املالية يؤثر في القرارات املت

 .من طرف املستخدمين

 الصورة الصادقة : ثانيا 

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

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

 .ملالية للمؤسسةمعلومات مالئمة عن الوضعية ا

 الحيطة والحذر : ثالثا 

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

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

 ( الدورية)السنوية : رابعا 

يقصد بالدورة املحاسبية الفترة التي تعتمدها املؤسسة لتحديد نتائج أعمالها ومركزها املالي ، وعادة ما 

، كما يمكن للمؤسسة أن تضع تاريخ أخر مخالف  N/31/15وتنتهي في  N/71/71تكون سنة حيث تبدأ في 

 .للسنة املدنية إلقفال الدورة ، إذا كان نشاطها مقيد بدورة استغالل مخالفة 31/15لتاريخ 

 2استقاللية الدوران : خامسا 

 .كل دورة محاسبية مستقلة عن ألاخرى من حيث إلايرادات وألاعباء

 

 

                                                           
، دار الهدى للطباعة والنشر والتوزيع ، عين مليلة ، IFRS/IASد صديقي وأخرون ، املحاسبة املالية طبقا للنظام املحاسبي املالي الجزائري مسعو   1

  31، ص 5714الجزائر ، 
مداخلة متطلبات تكييف القواعد  عزوز علي ومتناوي محمد ، امللتقى الدولي ألاول حول النظام املحاسبي املالي في ظل معايير املحاسبة الدولية ، 2

 5، ص 5717جانفي  11-10الجبائية مع النظام املالي املحاسبي الجديد ، جامعة حمو لخضر بالوادي ، الجزائر ، يومي 
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 الوحدة النقدية : سادسا 

املتضمن النظام املحاسبي املالي على مسك املحاسبة املالية  11-70من القانون  13و 15نصت املادة 

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

 والكيفيات املحددة في املعايير املحاسبية 

 عدم املقاصة : سابعا 

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

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

 ثبات الطرق املحاسبية : ثامنا 

ويقصد بذلك التزام املؤسسة في الدورة الحالية بتطبيق نفس الطرق املحاسبية املطبقة في دورة سابقة 

ام تطبيق القواعد ذلك ألن انسجام املعلومات املحاسبية وقابليتها للمقارنة خالل الفترات املتعاقبة يقض ي بدو 

  .2والطرق املتعلقة بتقييم العناصر وعرض املعلومات

 التكلفة التاريخية : تاسعا 

مع )يتم وفق هذا املبدأ تسجيل كل العمليات وألاحداث الاقتصادية بقيمتها الفعلية عند تاريخ حدوثها 

 ( افتراض ثبات قيمة النقود

 أهمية وأهداف النظام املحاسبي املالي  :املطلب الثالث 

 أهمية النظام املحاسبي املالي : الفرغ ألاول 

 : 3تكمن أهمية النظام املحاسبي املالي فيما يلي

 يسمح بتوفير معلومة مالية مفصلة ودقيقة تعكس الصورة الصادقة للوضعية املالية للمؤسسة؛  .1

التسجيل املحاسبي والتقييم وكدا إعداد القوائم توضيح املبادئ املحاسبية الواجب مراعاتها عند  .5

 املالية مما يقلص من حاالت التالعبات؛ 

 يستجيب الحتياجات املستثمرين الحالية واملستقبلية ، كما أنه يسمح بإجراء املقارنة؛  .3

يساهم في تحسين تسيير املؤسسة من خالل فهم أفضل للمعلومات التي تشكل أساس التخاذ القرار  .4

 ن اتصالها مع مختلف ألاطراف املهتمة باملعلومة املالية؛ ، وتحسي

                                                           
  34مسعود صديقي وآخرون ، مرجع سابق ، ص  1
 34نفس املرجع ، ص 2
في تفعيل أداء املؤسسات والحوكمات ، مداخلة ( IPSAS-IFRS-IAS)حاسبية الدولية بشير بن عيش   وعمار بن عيش   ، امللتقى الدولي حول معايير امل  3

-537، ص 5714نوفمبر ،  52و  54أثر تطبيق النظام املحاسبي املالي على جودة املعلومالت املحاسبية ، جامعة قاصدي مرباح ورقلة ، الجزائر ، يومي 

531  
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 يسمح بالتحكم في التكاليف مما يشجع الاستثمار ويدعم القدرة التنافسية للمؤسسة؛  .2

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

 رين ألاجانب؛ يشجع الاستثمار ألاجنبي املباشر نظرا الستجابة الحتياجات املستثم .0

يضمن تطبيق املعايير املحاسبية الدولية املتعامل هها دوليا ، مما يدعم شفافية الحسابات ، وتكريس  .1

 الثقة في الوضعية املالية للمؤسسة ؛ 

 انسجام النظام املحاسبي املالي املطبق في الجزائر مع ألانظمة املحاسبية العاملية ؛  .7

 من خالل توفير وضعية مالية وافية من قبل املؤسسة؛  تحسين تسيير القروض من طرف البنوك .17

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

 خارجه أي مع الدول التي تطبق املعايير املحاسبية الدولية ؛ 

 ؤسسة؛ يؤدي إلى زيادة ثقة املساهمين بحيث يسمح لهم بمتابعة أموالهم في امل .15

 يسمح للمؤسسات الصغيرة بتطبيق املحاسبة مالية بسيطة؛  .13

يعتمد على القيمة العادلة في تقييم أصول املؤسسة باإلضافة إلى التكلفة التاريخية املعتمدة في  .14

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

تقديم صورة وافية عن الوضعية املالية للمؤسسة من خالل استحداث قوائم مالية جديدة ، تتمثل  .12

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

 الوظيفة

 : 1أهداف النظام املحاسبي املالي: الفرع الثاني 

 ليواكب ويتوافق مع ألانظمة املحاسبية الدولية ؛ ترقية النظام املحاسبي الجزائري  -1

تسهيل مختلف املعامالت املالية واملحاسبية بين املؤسسات الاقتصادية الوطنية واملؤسسات  -5

 ألاجنبية؛ 

 العمل على تحقيق العقالنية من خالل الوصول إلى الشفافية في عرض املعلومات؛  -3

 جعل القوائم املحاسبية واملالية وثائق دولية تتناسب مع مختلف الكيانات ألاجنبية؛  -4

 إعطاء صورة صادقة عن الوضعية املالية وألاداء وتغيرات الوضعية املالية عن املؤسسة؛  -2

 قابلية مقارنة املؤسسة لنفسها عبر الزمن وبين املؤسسات على املستويين الوطني والدولي؛  -6

نمو مرد ودية املؤسسات من خالل تمكينها من معرفة أحسن آلاليات الاقتصادية  املساعدة على -0

 واملحاسبية التي تشترط نوعية وكفاءة التسيير؛ 

يسمح بمراقبة الحسابات بكل ضمان للمسيرين واملساهمين ألاخرين حول مصداقيتها وشرعيتها  -1

 وشفافيتها؛ 

 اطر لكل الفاعلين في السوق؛ يساعد في فهم أحسن إلتخاذ القرارات وتسيير املخ -7

                                                           
امللتقى الوطني حول واقع وأفاق النظام املحاسبي املالي في املؤسسات الصغيرة واملتوسط في الجزائر ، مداخلة  ربيع بوصبيع العايش وأخرون ،  1

  2-4ص  5713ماي ،  6و2جدول سيولة الخزينة في ظل النظام املحاسبي املالي جامعة حمة بالوادي ، الجزائر ، يومي 
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إعطاء معلومات صحيحة وكافية ، موثوقة هها وشفافة تشجع املستثمرين وتسمح لهم بمتابعة  -17

 أموالهم؛ 

يسمح بتسجيل بطريقة موثوق هها وشاملة مجموع تعامالت املؤسسة بما يسمح بإعداد التصاريح  -11

 الجبائية بموضوعية ومصداقية؛ 

والحسابات الاقتصادية لقطاع املؤسسات على املستوى الوطني من  يساعد في إعداد إلاحصائيات -15

 خالل معلومات تتسم باملوضوعية واملصداقية؛ 

النظام املحاسبي الجديد يتوافق مع الوسائل املعلوماتية املوجودة التي تسمح بأقل التكاليف من  -13

 .حسب النشاط تسجيل البيانات املحاسبية وإعداد القوائم املالية وعرض وثائق التسيير 

 القوائم املالية وفق النظام املحاسبي املالي : املبحث الثاني 

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

ولقد حدد النظام املحاسبي املالي بمجموعة متكاملة من . وأخرى مكملة أو ملحقات القوائم املالية ألاساسية ،

امليزانية ، حساب النتائج ، : القوائم املالية التي يتعين على كافة املؤسسات إعدادها بصفة دورية ، وهي 

ملحاسبية ألاموال الخاصة ، ملحق يبين القواعد والطرق ا رؤوس تدفقات الخزينة ، جدول تغيراتجدول 

 .املستعملة ويوفر معلومات مكملة عن القوائم املالية السابقة

 تعريف القوائم املالية ومستخدميها : املطلب ألاول 

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

ية سواء في عملية اتخاذ القرارات أو القيام ببعض الشركة ، وتعدد الجهات التي تستخدم القوائم املال

 .التنبؤات والدراسات الالزمة التخاذ تلك القرارات

 تعريف القوائم املالية : الفرع ألاول 

القوائم املالية هي مجموعة كاملة من الوثائق املحاسبية واملالية التي تسمح بتقديم صورة : أوال  -

 .1، خزينة املؤسسة في نهاية الدوره عية املالية ، ألاداءضعادلة عن الو 

القوائم املالية من الوسائل ألاساسية في الاتصال باألطراف املهتمة بأنشطة الوحدة ، والتي من : ثانيا  -

ى املركز املالي للمنشأة وما خاللها ستتمكن تلك ألاطراف التعرف على العناصر الرئيسية املؤثرة عل

 2من نتائج تهحقق

 

                                                           
ية وفق النظام املحاسبي املالي ، مذكرة ماجستير في علوم التسيير ، تخصص إلادارة املالية ، جامعة لزعر محمد سامي ، التحليل املالي للقوائم املال  1

  32، ص 5715منتوري قسنطينة ، الجزائر ، 
ير ، تخصص شناي عبدالكريم ، تكييف القوائم املالية في املؤسسات الجزائرية وفق املعايير املحاسبية الدولية ، مذكرة ماجستير في علوم التسي  2

  43، ص 5777محاسبة ، جامعة الحاج لخضر بانتة ، الجزائر ، 
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 مستخدمي القوائم املالية  :الفرع الثاني 

يشمل مستخدمي القوائم املالية املستثمرين الحاليين واملحتملين واملوظفين واملقترضين واملوردين 

ويستخدم هؤالء القوائم املالية . والدائنين التجاريين ألاخرين والعمالء والحكومات ووكاالتهم والجمهورية

 : مل مايليإلشباع بعض من حاجاتهم للمعلومات والتي تش

 املستثمرون : أوال 

يهتم مقدمي رأس املال املخاطر ومستشاريهم باملخاطر املصاحبة الستثماراتهم واملتأصلة فيها والعائد 

املتحقق منها أنهم يحتاجون ملعلومات تعينهم على اتخاذ قرار الشراء أو الاحتفاظ باالستثمار أو البيع ، كما أن 

 التي تعينهم على تقييم املشروع على توزيع أرباح ألاسهم املساهمين يهتمون باملعلومات

 املوظفون : ثانيا 

كما أنهم . يهتم املوظفون واملجموعات املمثلة لهم باملعلومات املتعلقة باستقرار وربحية أرباب ألاعمال

التقاعد لهم يهتمون باملعلومات التي تمكنهم من تقييم قدرة املنشأة على دفع مكافأتهم وتعويضاتهم ومزايا 

 .وتوفير فرص العمل

 املقرضون : ثالثا 

يهتم املقرضون باملعلومات التي تساعدهم على تحديد فيما إذا كانت قروضهم والفوائد املتعلقة هها 

 سوف تدفع لهم عند الاستحقاق 

 املوردون والدائنون التجاريون ألاخرون: رابعا 

باملعلومات التي تمكنهم من تحديد ما إذا كانت املبالغ املستحقة لهم  يهتم املوردون والدائنون ألاخرون

ستدفع عند الاستحقاق ، ويهتم الدائنون التجاريون على ألاغلب باملنشأة على مدى أقصر من اهتمام 

 .املقرضين إال إذا كانوا معتمدين على استمرار املنشأة كعميل رئيس ي لهم

 العمالء : خامسا 

رية املنشأة ، خصوصا عندما يكون لهم ارتباط طويل املدى ملعلومات املتعلقة باستمرايهتم العمالء با

 .معها أو اعتماد عليها

 : الحكومات ووكاالتها ومؤسساتها: سادسا 

كما يتطلبون معلومات من أجل . تهتم الحكومات ووكاالتها بعملية توزيع املوارد وبالتالي أنشطة املنشأة

تحديد السياسات الضريبية ، وكأساس إلحصاءات الدخل القومي وإحصاءات تنظيم هذه ألانشطة ، و 

 .مشاههة
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 الجمهور : سابعا 

تؤثر املنشات على قرار الجمهور بطرق متنوعة ، فعلى سبيل املثال ، قد تقدم املنشآت مساعدات كبيرة 

وردين املحليين ويمكن لالقتصاد املحلي بطرق مختلفة منها عدد ألافراد الذين تستخدمهم وتعاملها مع امل

للقوائم املالية أن تساعد الجمهور بتزويدهم بمعلومات حول الاتجاهات والتطورات الحديثة في نماء املنشأة 

 .وتنوع أنشطتها

 خصائص القوائم املالية : املطلب الثاني 

لخصائص الخصائص هي صفات تجعل املعلومات الظاهرة في القوائم املالية مفيدة للمستخدمين ، إن ا

 .1القابلية للفهم واملالئمة ، واملوثوقية ، والقابلية للمقارنة: ألاساسية ألاربعة هي 

 القابلية للفهم: أوال 

إن أحدى الخصائص ألاساسية للمعلومات الظاهرة بالقوائم املالية هي قابليتها للفهم املباشر من قبل 

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

وعلى كل . والنشاطات الاقتصادية واملحاسبية وإن لديهم الرغبة في دراسة املعلومات بقدر معقول من العناية

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

 .مالئمة لحاجات صانعي القرارات الاقتصادية بحجة أنه من الصعب فهمها من قبل بعض املستخدمين

 املالئمة : ثانيا 

وتمتلك املعلومات . املعلومات مفيدة فإنها يجب أن تكون مالئمة لحاجات صناع القرارات لكي تكون 

خاصية املالئمة عندما تؤثر على القرارات الاقتصادية للمستخدمين بمساعدتهم في تقييم ألاحداث املاضية 

 .والحاضرة واملستقبلية أو عندما تؤكد أو تصحح تقييماتهم املاضية

  املوثوقية: ثالثا 

وتمتلك املعلومات خاصية . لكي تكون املعلومات مفيدة فإنه يجب أن تكون موثوقة ويعتمد عليها

املوثوقية إذا كانت خالية من ألاخطاء الهامة والتحيز ، وكان بإمكان املستخدمين الاعتماد عليها كمعلومات تعبر 

املوثوقية الصفات الفرعية  وتتضمن صفة. بصدق عما يقصد أن تعبر عنه أو من املتوقع أن تعبر عنه

 : 2التالية

بحيث تكون املعلومات املالية ممثلة بصدق للعمليات وألاحداث املالية التي حدثث : التمثيل الصادق  .1

 في املؤسسة والتي تم التعبير عنها بالقوائم املالية 

                                                           
بية والبريطنية طارق عبدالعال حماد ، موسوعة معايير املحاسبة شرح معايير التقارير املالية الدولية الحديثة ومقارنتها مع املعايير ألامريكية والعر  1

  113-177: ، ص ص 5776ة إلاسكندرية ، مصر ، ، الدار الجامعي 1والعربية والخليجية واملصرية ، ج
 60، ص 5776، دار للنشر ، عمان ألاردن ،  5رضوان حلوه حنان ، النمودج املعاصر من املبادئ إلى املعايير ، ط 2
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وني ، فال يوجد فيجب أن يتم الاهتمام بجوهرها وحقيقتها وليس الاكتفاء القان: الجوهر فوق الشكل  .5

فائدة من معلومات يتطابق شكلها القانوني مع نماذج العرض القانونية ولكنها في ذات الوقت غير 

 .ممثلة للواقع بعيدة عن الحقيقة

وتعني البعد عن التحيز الشخص ي ، وتكون املعلومات التي تتضمنها القوائم املالية معدة :  الحياد .3

 .اهتمامات جهة معنية من املستخدمينلالستخدام العام وليس بغرض تحقيق 

تعني هذه الخاصية وجود درجة من الحذر في اتخاذ ألاحكام الضرورية إلجراء : الحيطة والحذر  .4

التقديرات املطلوبة في ظل حاالت عدم التأكد ، إال أن ممارسة الحذر يجب أن يكون بقدر معقول 

مخصصات مبالغ فيها ، حيث تؤدي  ودون مبالغة ، بحيث ال يسمح بتكوين احتياطات سرية أو 

املبالغة في الحذر والتحفظ إلى جعل القوائم املالية غير محايدة وبالتالي عدم تحقيق خاصية 

 .املوثوقية

وتعني إن املعلومات املعروضة في القوائم املالية يجب أن تكون كاملة غير منقوصة ، بعدم : الاكتمال  .2

 .خالل القوائم املالية أو من خالل التقارير املالية ألاخرى  حذف أو إلغاء أي جزء منها كان ذلك من

 القابلية للمقارنة: رابعا

يجب أن يكون املستخدمون قادرين على مقارنة القوائم املالية للمنشأة عبر الزمن من أجل تحديد 

ية للمنشآت املختلفة الاتجاهات في املركز املالي وفي ألاداء ، كما يجب أن يكون بمقدورهم مقارنة القوائم املال

وعليه فإن عملية قياس وعرض . من أجل أن يقيموا مراكزهم املالية النسبية وألاداء والتغيرات في املركز املالي

أن تتم على أساس ثابت ضمن املنشأة وعبر الزمن ألاثر املالي للعمليات املالية املتشاههة وألاحداث ألاخرى يجب 

 .1لمنشآت املختلفةلتلك املنشأة وعلى أساس ثابت ل

 أهمية القوائم املالية وأهدافها: املطلب الثالث 

 أهمية القوائم املالية : الفرع ألاول 

 2يمكن إبراز أهمية القوائم املالية في ثالث عناصر رئيسية

 أداة اتصال : أوال 

فمهمة ودور القوائم املالية في هذا املجال هي توصيل رسالة واضحة ملستعمل املعلومات املحاسبية عن 

 : نشاط املؤسسة والنتائج املترتبة عنها فهي بذلك 

 إلخ؛ ...وسيلة لربط عالقات بين املؤسسة واملوردين ، العمالء والبنوك  .1

 مؤسسة ، العمال ، املحللين والباحثينوسيلة لتوفير املعلومات ملختلف ألاقسام املكونة لل .5

                                                           
  114طارق عبدالعال حماد ، مرجع سابق ، ص  1
فعالية نظام املعلوماتي املحاسبية في ألاداء املالي للمؤسسة الاقتصادية ، مذكرة ماجيستر ، تخصص أنظمة املعلوماتية ومراقبة  عجيلة حنان ،  2

 30، ص 5713التسيير ، جامعة قاصدي مرباح ورقلة ، الجزائر ، 
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 وسيلة في تقييم ألاداء :  ثانيا

حيث تساعد القوائم املالية في تقييم أداء إلادارة والحكم على كفائتها واستعمال املوارد املوضوعية تحت 

 : تصرفها ، فتستعمل في الحكم على 

 املركز املالي للمؤسسة؛  .1

 مدى التقدم في تحقيق أهداف املؤسسة؛  .5

 كيفية استخدام موارد املؤسسة؛  .3

 وسيلة في إتخاذ القرارات الالزمة  :ثالثا 

 : تساعد القوائم املالية إلادارة ومختلف ألاطراف املتعاملة مع املؤسسة في غتخاذ القرارات الالزمة حيث 

 رد في املستقبل؛ تستعمل في اتخاذ القرارات املتعلقة بكيفية صرف املوا -1

املوردين ، العمالء والبنوك : تستعمل من ألاطراف ألاخرى التي تربطها عالقة مباشرة باملؤسسة مثل  -5

 .في توجيه مستقبل عالقتهم معها

 أهداف القوائم املالية : الفرع الثاني 

س مبادئ الصادرة عن مجل( 4)تتضمن ألاهداف العامة للقوائم املالية كما وردت في القائمة رقم 

املنبثق عن مجلس املحاسبين القانونيين ألامريكيين " APB "Accounting principles Boardاملحاسبة 

"accounnting the american institue of certified public "1مايلي: 

 : تقديم معلومات موثوق فيها تتعلق باملوارد الاقتصادية والالتزامات الخاصة بالكيان لتحقيق: أوال 

 القدرة على تقييم نقاط القوة والضعف لهذا الكيان؛  .1

 بيان مصادر التمويل والاستثمارات للكيان؛  .5

 تقييم قدرته على مواجهة الالتزامات؛  .3

 .القردة على إجراء مقارنات زمانية وبين الكيانات والقدرة على التنبؤ للمستقبل .4

حول التغيرات في صافي املشروع الناتجة عن ألارباح املتحققة من  تقديم معلومات موثوقة: ثانيا 

 .ألانشطة املباشرة من أجل تحديد توزيعات ألارباح املتوقعة للمستثمرين

 .تقديم معلومات مالية يمكن استخدامها لتقدير ألارباح املحتملة للمؤسسة: ثالثا 

 .اجات مستخدمي القوائم املاليةإلافصاح عن أية معلومات أخرى مفيدة ومالئمة لح: رابعا 

كذلك تزويد املعلومات لتقدير مدى مسؤولية إلادارة عن توفير وسائل الحماية الازمة لحقوق : خامسا 

املالك ، وتزويد املعلومات املفيدة للمدريرين وإلادارة العليا التخاذ القرارات التي تهم املالك ، وكذلك 

 .همةاملعلومات التفسيرية والتوضيحية امل
                                                           

 113-115: ، ص ص 5771،  3جامعة الجزائر حواس صالح ، التوجه الجديد نحو معايير إلابالغ املالي الدولية ، أطروحة دكتورة ،  1
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 .1توفير بيانات ومعلومات عن مدى التزام املشروع باملبادئ املحاسبية املقبولة: سادسا 

 إعداد وعرض القوائم املالية وفق النظام املحاسبي املالي : املبحث الثالث 

يعتبر إعداد القوائم املالية من أهم ألاهداف املحاسبة املالية وذلك ملا لها من أهمية في توصيل 

ات إلى املتعاملين الاقتصاديين ، لذا سوف نتطرق في هذا املبحث إلى القوائم املالية املعدة وفقا للنظام املعلوم

 .املحاسبي املالي

 امليزانية وحسابات النتائج : املطلب ألاول 

 امليزانية : الفرع ألاول 

صورة فوتوغرافية لوضعية املؤسسة تعكس عناصر ألاصول وعناصر الخصوم "تعرف امليزانية على أنها 

ما له وما )مجتمعة ، أي أن لكل شخص طبيعي أو معنوي ذمة تتألف من عناصر موجبة وعناصر سالبة 

 : وينبغي أن تحتوي امليزانية على ألاقل العناصر التالية . 2(عليه

 ألاصول : أوال 

مورد تسيطر عليه املنشأة نتيجة ألحداث سابقة ومن املتوقع أن ينجم عنه منافع اقتصادية  وهو 

مة نشاط الكيان بصورة دائمة أصوال غير جارية ، أما ذمستقبلية للمنشأة ، وتشكل عناصر ألاصول املوجهة ل

 3يةألاصول التي ليست لها هذه الصفة بسبب وجهتها أو طبيعتها ، فإنها تشكل أصوال جار 

هي أصول مخصصة لالستعمال بصورة مستمرة وكل ما يتم : غير املتداولة )ألاصول غير الجارية  (1

 4:وتشمل ألاصول غير املتداولة. حيازته لغرض التوظيف على املدى البعيد

 القيم الثابتة املعنوية ، شهر املحل ، قيم معنوية أخرى؛ .1

 يم ثابتة أخرى ، قيم ثابتة للتنازل؛ القيم الثابتة املادية تضم ألاراض ي ، املباني ، ق .5

 القيم الثابتة الجارية .3

وحقوق  اتثابتة ، مساهم سندات مساهمة ، تقييمها ألاصول املالية وتضم ، سندات معاد .4

 ؛ الية غير متداولةممماثلة ، قروض وأصول 

 أصول ضريبية مؤجلة  .2

 

                                                           
 453، ص 5773، عمان ، ألاردن ،  1عبد الستار الكبيس ي ، الشامل في مبادئ املحاسبية ، دار وائل للنشر ، ط  1
 11، ص 5772، ديوان املطبوعات الجامعية ، الجزائر ،  2محمد بوتين املحاسبة العامة للمؤسسة ، ط  2
،  5771مايو سنة  56ه املوافق ل 154جمادى ألاول عام  57مؤرخ في  126-71هورية الجزائرية ، مرسوم تنفيذي رقم الجريدة الرسمية الجم  3

  13ص  51املادة  50، املتضمن النظام املحاسبي املالي ، العدد  52/11/5770املؤرخ في  11-70املتضمن تطبيق أحكام القانون رقم 
  105ص  5717الية سير الحسابات وتطبيقها ، منتجة للطباعة ، الجزائر لخضر عالوي ، نظام املحاسبية امل  4
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هي أصول تترقب املؤسسة إمكانية انجازها أو بيعا أو استهالكها في إطار  (املتداولة)ألاصول الجارية  (5

 :2وتشمل ألاصول املتداولة  .1دائرة الاستغالل العادي

 املخزونات والحسابات الجارية  .1

 الزبائن وموردون أخرون  .5

 مدينون أخرون  .3

 حسابات الخزينة املوجبة وما يعادلها .4

 ثانيا الخصوم 

لتزامات الاقتصادية القائمة على املنشأة أو أي عناصر دائنة مؤجلة لفترات تعرف الخصوم على أنها الا

 :  3وتضم الخصوم العناصر التالية. ادئ املحاسبية املتعارف عليهابالقادمة تم إثباتها وقياسها طبقا للم

 ألاموال الخاصة  (1

 رأس املال املطلوب ورأس املال غير املطلوب؛  .1

 الاحتياط وفرق إعادة التقييم؛  .5

 محول جديد؛  –ألاموال الخاصة  .3

 .نتيجة الدورة .4

 (: غير املتداولة)الخصوم الغير جارية  (5

 قروض وديون املالية ؛  .1

 التزام ضريبي مؤجل؛  .5

 خصوم أخرى غير متداولة؛  .3

 .مؤونات وإيرادات مقدمة والخصوم املاثلة .4

 ( املتداولة)الخصوم الجارية  (3

 سابات امللحقة؛ ؛املوردين والح .1

 ضرائب ؛ .5

 ديون ودائنون أخرون؛  .3

 وما يعادلها ( السالبة)حسابات الخزينة  .4

 

 

                                                           
 00، ص 5771، مكتبة الشركة الجزائرية بوداود الجزائر  1شعيب شنوف ، محتسبة املؤسسة طبقا للمعايير املحاسبية الدولية ، ج  1
 00شعيب شنوف ، مرجع سابق ، ص  2
في معالجة أثر التضخم من القوائم املالية ، مذكرة ( IFRS/IAS)وفق املعايير الدولية ( SCF)املالي بدوي إلياس ، دور تطبيق النظام املحاسبي   3

  43، ص 5715ماجيستر في العلوم التجارية ، تخصص محاسبة وجباية ، جامعة قاصدي مرباح ورقلة ، الجزائر ، 
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 .....ميزانية السنة املالية املقفلة في ( 71-71)الجدول رقم 

 ألاصول 

  N مالحظة 

 إلاجمالي 

N  

إهتالك 

 رصيد 

N 

 صافي 

N-1 

 صافي

 لوصول ريا ااراريةألا 

 إلايجابي أو سلبي املنتوج –فارق بين الاقتناء 

 التثبيتات املعنوية 

 التثبيتات العينية

 أراض ي 

 مباني 

 التثبيتات عينة أخرى 

 التثبيتات ممنوح امتيازها

 التثبيتات املالية  

 السندات املوضوعية موضع املعادلة ـ 

 املساهمات ألاخرى والحسابات الدائنة 

 امللحقة 

 السندات ألاخرى املثبتة 

 املالية ألاخرى غير الجاريةالقروض وألاصول 

 ضرائب مؤجلة على ألاصل

     

      مجموع ألالوصول ريا اارارية

      ألوصول جارية

 املخزونات واملنتجات قيد صنع

 الزبائن 

 املدينون ألاخرون 

 الضرائب وما شبهها 

 الحسابات الدائنة ـاالستخدامات املماثلة 

 املوجودات وما شاههها

 ألاموال املوظفة وألاصول املالية الجارية الخرى 

 الخزينة

     

      مجموع ألالوصول اارارية

      املجموع العام لأللوصول 

 50، ص 52/73/5777، املؤرخة  17الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية ، العدد : املصدر 
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 N N-1 املالحضة  الخصوم 

 رؤوس ألاموال ااخالوصة  

 iرأس املال الصادر 

 رأس مال غير املطلوب

 (1( )الاحتيطات املدمجة)العالوات والاحتياطات 

 فارق إعادة التقييم

 (1)فارق املعادلة 

 (1( )النتيجة الصافية حصة املجمع)النتيجة الصافية 

 رؤوس ألاموال الخاصة ألاخرى ترحيل من جديد

 (1)حصة الشركة املدمجة 

 (1)حصة ذوي ألاقلية 

   

    املجموع 

 ااخصوم ريا اارارية

 القروض الديون املالية

 (املؤجلة واملرصود لها)الضرائب 

 الديون ألاخرى غير الجارية

 املؤونات واملنتوجات املدرجة في الحسابات سلفا

   

 ااخصوم اارارية

 املوردون والحسابات امللحقة

 الضرائب

 الديون ألاخرى 

 خزينة سلبية

   

    (3)ااخصوم اارارية  مجموع

    املجموع العام للخصوم

 ال يستعمل إال في تقديم الكشوف املالية املدمجة  (1)

 51، ص 52/73/5777، املؤرخة  17الرسمية للجمهورية الجزائرية ، العدد  الجريدة: املصدر 
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 حسابات النتائج : الفرع الثاني 

واملنتوجات املنجزة من الكيان خالل السنة املالية ، وال جدول حسابات النتائج هو بيان ملخص لألعباء 

يأخذ في الحساب تاريخ التحصيل أو تاريخ السحب ، ويبرز بالتمييز النتيجة الصافية للسنة املالية الربح  أو 

 .1الخسارة

 العناصر املكونة لجدول حساب النتائج : أوال 

وجات وألاعباء ، ولقد عرفهما النظام املحاسبي يتكون حسابات النتائج من عنصرين رئيسيين هما املنت

 : املالي كمايلي

 املنتوجات  (1

تتمثل منتوجات السنة املالية في تزايد املزايا الاقتصادية التي تحققت خالل السنة املالية في شكل 

استعاد خسارة في القيمة  كما تمثل املنتوجات. مداخيل ، أو زيادة في ألاصول ، أو انخفاض في الخصوم

 .والاحتياط املحددة بموجب قرار من الوزير املكلف باملالية

 ألاعباء  (5

تتمثل أعباء السنة املالية في تناقص املزايا الاقتصادية التي حصلت خالل السنة املالية في شكل خروج 

الاحتياطات وخسارة  وتشمل ألاعباء مخصصات الاهتالكات أو . أو انخفاض أصول ، أو في شكل ظهور خصوم

 .القيمة املحددة بموجب قرار من الوزير املكلف باملالية

 مكونات جدول حسابات النتائج : ثانيا 

 :2وكما فرض النظام املحاسبي املالي معلومات دنيا يستوجب إظهارها في حسابات النتائج وهي

الهامش : الذي يسمح بتحديد مجاميع التسيير الرئيسية ألاتية  تحليل ألاعباء حسب طبيعتها ، .1

 إلاجمالي ، القيمة املضافة ، الفائض إلاجمالي عن الاستغالل؛ 

 منتجات ألانشطة العادية ؛  .5

 املنتوجات املالية وألاعباء املالية؛  .3

 أعباء املستخدمين ؛  .4

 الضرائب والرسوم والتسديدات املماثلة؛  .2

 ت والخسائر القيمة التي تخص التثبيتات العينية؛ املخصصات لالهتالكا .6

 املخصصات لالهتالكات والخسائر القيمة التي تخص التثبيتات املعنوية؛  .0

 نتيجة ألانشطة العادية؛  .1

 ؛ (منتجات وأعباء)العناصر غير العادية  .7

                                                           
، يحدد قواعد تقييم واملحاسبة ومحتوى الكشوف املالية وعرضها وكذا  5771يوليو  56قرار مؤرخ في  الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية ، 1

 54الفصل الثالث ، ص 17مدونة الحسابات وقواعد سيرها ، العدد 
 54نفس املرجع السابق ، ص 2
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 النتيجة الصافية للفترة قبل التوزيع؛  .17

 ى مؤسسات املساهمة ؛ النتيجة الصافية لكل سهم من ألاسهم بالنسبة إل .11

 املعلومات الدنيا ألاخرى املقدمة إما في حسابات النتائج ، وإما في امللحق املكمل لحسابات النتائج؛  .15

 : تحليل منتجات ألانشطة العادية .13

مبلغ حصص ألارباح لكل سهم مصوتا عليها أو مقترحة والنتيجة الصافية لكل سهم بالنسبة إلى  .14

 .مؤسسات املساهمة

سلع ، بضائع ، أولية مستهلكة ، )ريقتان إلعداد الجدول هما ترتيب ألاعباء بحسب طبيعتها وهناك ط

تكاليف الصنع ، تكاليف التوزيع ، التكاليف )وترتيب هذه ألاعباء بحسب الوظيفة ...( نفقات املستخدمين 

ألاعباء )ى طريقة ألاعباء وبطبيعة الحال فإن الطريقتان تؤديان إلى نفس النتيجة إال أنه يشجع عل(. إلادارية

وفي حال اختيار طريقة تالتيب ألاعباء حسب الوظائف ، ينبغي إعطاء معلومات إضافية في (. بحسب الطبيعة

 .1امللحق حول طبيعة ألاعباء ، خاصة فيما يخص الاهتالكات ، التدهورات ونفقات املستخدمين

 .....إلى .... الفترة من  (حسب الطبيعة)جدول حسابات النتائج ( 73-71)الجدول رقم 

 N N-1 املالحظة  

    رقم ألاعمال 

    الصنع قيد املنتجات و املصنعة املنتجات و املخزونات تغيرات

    املثبت إلانتاج

    الاستغالل إعانات

    إنتاج السنة املالية  -1

    املستهلكة املشتريات

    ألاخرى  الاستهالكات الخارجية الخدمات

    استهالك السنة املالية  -5

    ( 5-1)القيمة املضافة لالستغالل  -3

    املستخدمين أعباء

    املماثلة املدفوعات الرسوم و الضرائب

    الفائض إلاجمالي عن الاستغالل  -4

 ألاخرى  العملياتية املنتجات

 ألاخرى  العملياتية ألاعباء

 القيمة خسارة و املؤونات و لالهتالكات املخصصات

 املؤونات و القيمة خسائر على استرجاع

   

                                                           
  03محمد بوتين ، املحاسبة املالية ومعايير املحاسبة الدولية ، مرجع سابق ، ص 1
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    النتيجة العمليات  -2

 املالية املنتوجات

 املالية ألاعباء

   

    النتيجة املالية  -6

    ( 6-2)النتيجة العادية قبل الضرائب  -0

 العادية النتائج عن دفعها الواجبة الضرائب

 العادية النتائج عن( تغيرات )املؤجلة  الضرائب

 العادية ألانشطة منتجات مجموع

 العادية ألانشطة أعباء مجموع

   

    النتيجة الصافية لألنشطة العادية  -1

 ( تبيانها يجب( )منتجات)عادية  غير عناصر

 (تبيانها يجب( )أعباء)عادية  غير عناصر

   

    النتيجة غير العادية  -7

    النتيجة الصافية للسنة املالية  -17

    النتيجة الصافية في املعادلة موضع املوضوعة الشركات حصة

    ( 1)النتيجة الصافية للمجموع املدمج  -11

 ( 1)ألاقلية  ذوي  حصة منها و

 ( 1)املجمع  حصة
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 ...إلى ... الفترة من ( حسب الوظيفة)جدول حسابات النتائج ( : 74-71)الجدول رقم 

 N N-1 املالحظة  

 رقم ألاعمال 

 كلف املبيعات

 هامش الربح إلاجمالي

 منتجات أخرى عملياتية 

 التكليف التجارية

 ألاعباء التجارية

 أعباء أخرى عملياتية

 النتيجة العملياتية

 تقديم تفاصيل ألاعباء حسب النوع

 مصاريف العاملين املخصصات لإلهتالكات 

 منتجات مالية

 ألاعباء املالية

 النتيجة العادية قبل الضريبة

 على النتائج العاديةالضرائب الواجبة 

 الضرائب املؤجلة على النتائج العادية التغيرات

 النتيجة الصافية لألنشطة العادية

 ألاعباء غير العادية 

 املنتجات الغير عادية

 النتيجة الصافية للسنة املالية

 حصة الشركات املوضوع موضع املعادلة في النتائج الصافية

 ( 1)لنتائج الصافية للمجموع املجمدا

 منها حصة ذو ألاقلية 

 (1)حصة املجمع 

   

 ال يستعمل إلى في تقديم الكشوف املالية املدمجة (1)

  31، ص 5777مارس  52، املؤرخ في  17الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية ، العدد : املصدر 
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 جدول التدفقات النقدية : املطلب الثاني 

بين املقبوضات النقدية واملدفوعات النقدية للمنشأة خالل يي ذال هو الجدول التدفقات النقدية  جدول 

فترة زمنية معينة يتم تصنيفها كتدفقات من ألانشطة التشغيلية أو ألانشطة الاستثمارية أو ألانشطة 

 .1التمويلية

 محتوى جدول التدفقات النقدية : الفرع ألاول 

التدفقات للخزينة ههدف تمكين املؤسسة من تقييم قدرتها على التحكم في تسيير  جدول ويتم عرض 

 : 2الخزينة وما يعادلها أثناء املحاسبية وتتضمن مايلي

 ( وظيفة الاستغالل)ألانشطة التشغيلية : أوال 

يع وتتمثل في التدفقات النقدية التي تدخل في تحديد صافي الربح حيث تضمن التدفقات الناتجة عن ب

وتشمل . 3سلع وخدمات ، التدفقات الناتجة عن سداد مبالغ للموردين ، أجور عمال ، الضرائب ، وخالفها

 (: العمليات)تدفقات النشاطات التشغيلية 

 إدخاالت خزينة أتية من بيع املنتجات والخدمات؛  .1

 إدخاالت خزينة أتية من عقود ، أتعاب ، عموالت وإيرادات أخرى؛  .5

 خزينة تجاه موردي السلع والخدمات ؛  إخراجات .3

 .إخراجات خزينة تجاه املوظفين والعمال أو حساباتهم .4

 ( وظيفة الاستثمارية)ألانشطة الاستثمارية : ثانيا

تتضمن املبالغ املدفوعة من أجل اقناء استثمارية طويلة ألاجل وكذلك التحصيل الناتجة عن التنازل 

 : عن الاستثمارة ، ومن أمثلة ذلك

 .املدفوعات النقدية القتناء أصول ثابتة غير ملموسة أصول أخرى طويلة ألاجل .1

 .وألاصول ألاخرى طويلة ألاجلاملقبوضات النقدية من بيع ألاصول الثابتة وألاصول غير امللموسة  .5

واملقبوضات النقدية من بيع املدفوعات النقدية القتناء أسهم أو سندات في مؤسسة أخرى ،  .3

 .نشات أخرى أسهم وسندات بم

املدفوعات النقدية والقروض املمنوحة ألطراف أخرى وذلك بخالف الدفعات النقدية والقروض  .4

املمنوحة عن طريق املؤسسات املالية ، واملقبوضات النقدية من تحصيل النقدية والقروض 

 .املمنوحة أطراف أخرى 

                                                           
،  عزة ألازهر ، عرض ومراجعة القوائم املالية في ضل معايير املحاسبية الدولية واملراجعة الدولية ، مذكر ماجيستر ، تخصص محاسبة وتدقيق  1

  134، ص 5777جامعة سعد دحلبي البليدة ، الجزائر ، 
  17شعيب شنوف ، مرجع سابق ، ص 2
  515، ص 1777، دار املسيرة للنشر والتوزيع والطباعة ، عمان ، ألاردن ،  5، ط 5املالية ، جعبدالناصر إبراهيم نور وأخرون ، أصول املحاسبة  3
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 : 1(وظيفة التمويل)ألانشطة التمويلية : ثالثا

تشمل ألانشطة التي لها عالقة بحركة القروض ورأس املال سواء بالنقصان أو بالزيادة ومكافآت رأس 

 :2تشمل تدفقات نشاطات التمويل. املال املدفوعة وحركة التسبيقات ذات الطبيعة املالية

 إدخاالت خزينة أتية من إصدار أسهم أو وسائل أخرى لألموال الخاصة؛  .1

 املبالغ املقترضة؛ إخراجات خزينة إلرجاع  .5

 .إخراجات خزينة تجاه املساهمين ههدف الحصول أو إعادة شراء أسهم املؤسسة .3

 عرض جدول التدفقات الخزينة : الفرع الثاني 

 :3تدفقات الخزينة  جدول ولقد حدد النظام املحاسبي املالي طريقتين لعرض 

 الطريقة املباشرة : أوال 

 : من خالل الطرية املباشرة التي أوص   هها املشرع الجزائري  يام

قصد ...( الزبائن ، املوردون ، الضرائب )تقديم الفصول الرئيسية لدخول وخروج ألاموال إلاجمالية  .1

 .إبراز تدفق مالي صافي

 .تقريب هذا التدفق املالي الصافي إلى نتيجة الدورة املالية قبل فرض الضريبة .5

 طريقة غير املباشرة  :ثانيا 

 : النتيجة الصافية للسنة املالية مع ألاخذ بالحسبان تصحيحتتمثل في 

 ...( اهتالكات ، تغيرات الزبائن ، املخزونات ، تغيرات املوردين )أثار املعامالت دون التأثير في الخزينة  .1

 ؛ (الضرائب املؤجلة)التفاوتات أو التسويات  .5

وهذه التدفقات ...( قيمة التنازل الزائد أو الناقصة )ستثمار أو التمويل الا التدفقات املالية بأنشطة  .3

 .تقدم كال على حدى

 

 

 

 

                                                           
 17شعيب شنوف ، مرجع سابق ، ص 1
  15محمد بوتين ، مرجع سابق ، ص 2
 56، مرجع سابق ، الفصل الرابع ، ص  5771يولوي سنة  56الجريدة الرسمية ، قرار مؤرخ في  3
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 ...إلى... الفترة من ( الطريقة املباشرة)جدول تدفقات الخزينة ( : 72-71)الجدول رقم 

 N-1السنة  Nالسنة  املالحظة  

 العملياتية ألانشطة من ملتأتية ااخزينة أموال تدفقات

 الزبائن عند من ملقبوضة التحصيالت

 املستخدمين و للموردين املدفوعة ا املبالغ

 املدفوعة ألاخرى  ملالية ا املصاريف ا و الفوائد

 ملدفوعة النتائج عن الضرائب

   

 العادية ريا العنالوصر قبل ااخزينة أموال تدفقات

 يجب )العادية  غير بالعناصر املرتبطة الخزينة أموال تدفقات

 (توضيحها

   

    ( أ)العملياتية  ألانشطة من ملتأتية ااخزينة أموال تدفقات لوصافي

 الاستثمار أنشطة من ملتأتية ااخزينة أموال تدفقات

 معنوية أو عينية تثبيتات اقتناء عن املسحوبات

 معنوية أو عينية تثبيتات عن التنازل  عمليات عن التحصيالت

 مالية تثبيتات اقتناء عن ملسحوبات

 مالية تثبيتات عن التنازل  عمليات عن التحصيالت

 ملالية ا التوظيفات عن تحصيلها تم التي الفوائد

 ملستلمة ا النتائج من املقبوضة ألاقساط و الحصص

   

    (ب)الاستثمار  أنشطة من ملتأتية ا الخزينة أموال تدفقات صافي

 التمويل أنشطة من ملتأتية الخزينة أموال تدفقات

 أسهم إصدار أعقاب في التحصيالت

 القيام هها  تم التي التوزيعات من غيرها و الحصص

 القروض من املتأتية ا التحصيالت

 املماثلة ألاخرى  الديون  أو القروض تسديدات

   

    (ج)التمويل  أنشطة من املتأتية الخزينة أموال تدفقات صافي

 السيوالت شبه و السيوالت على الصرف سعر تغيرات تأثيرات

 (ج+ب+أ)الفترة  في الخزينة أموال تغير

   

 املالية السنة افتتاح معادالتها عند و الخزينة أموال

 املالية السنة إقفال معادالتها عند و الخزينة أموال

 الفترة خالل الخزينة أموال تغير

   

    املحاسبية النتيجة مع املقاربة

 35 ص مارس  11،52، اارريدة الرسمية، العددالجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية ، :املصدر
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 ...إلى... الفتاة من ( الطريقة ريا املباشرة)جدول تدفقات ااخزينة ( : 10-11)ااردول رقم 

املالية  السنة مالحظة البيان

N 

  املالية السنة

N-1 

 العملياتية ألانشطة من املتأتية ااخزينة أموال تدفقات

 املالية السنة نتيجة صافي

 :أجل من تصحيحات

 ألارصدة و الاهالكات-

 املؤجلة الضرائب تغير.

 املخزونات تغير.

 ألاخرى  الدائنة الحسابات و الزبائن تغير-

 ألاخرى  الديون  و املوردين تغير.

 الضرائب من الصافية التنازل  قيمة زيادة أو نقص.

   

    ( أ)النشاط  عن الناجمة ااخزينة تدفقات

    الاستثمار عمليات من املتأتية ااخزينة أموال تدفقات

 تثبيتات اقتناء عن مسحوبات

 تثبيتات عن التنازل  تحصيالت

 ( 1)إلادماج  محيط تغيرات تأثير

   

    ( ب)الاستثمار  بعمليات املرتبطة ااخزينة أموال تدفقات

    التمويل عمليات من املتأتية ااخزينة أموال تدفقات

 للمساهمين املدفوعة الحصص

 (املنقودات)النقدي  رأس املال زيادة

 قروض إصدار

 قروض تسديد

   

    (ج ) التمويل بعمليات املرتبطة ااخزينة أموال تدفقات

    (ج + ب + أ )للفتاة  ااخزينة أموال تغيا

 الافتتاح عند الخزينة أموال

 إلاقفال عند الخزينة أموال

 (1)ألاجنبية   العمالت سعر تغيرات تأثير

   

    الخزينة أموال تغير

 36 ص ، مارس  11،52، اارريدة الرسمية، العدد الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية :املصدر
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 واملالحقجدول تغيرات رؤوس ألاموال الخاصة : املطلب الثالث 

 الخاصةموال جدول تغيرات رؤوس ألا  :ول الفرع ألا 

ألاموال الخاصة تحليال للحركات التي أتثرت في كل فصل من الفصول التي  رؤوس ول تغير ديشكل ج

 1.تتشكل منها رؤوس ألاموال الخاصة للكيان خالل السنة املالية

، وتزداد ألاموال او هي قائمة توضح التغيرات التي تطرأ على أموال الخاصة خالل دورة محاسبية معينة 

 .2رباح وتنقص بالخسائر الناتجة عن النشاط الاقتصادي للمؤسسةالخاصة باأل 

لقد قدم النظام املحاسبي املالي معلومات دنيا مطلوب تقديمها في هذا البيان تخص الحركات املتصلة 

 : بما يأتي

 النتيجة الصافية للسنة املالية ؛  .1

 تغييرات الطريقة املحاسبية وتصحيحات ألاخطاء املسجلة تأثيرها مباشرة كروؤس أموال؛  .5

املنتجات وأعباء  ألاخرى املسجلة  مباشرة في رؤوس ألاموال الخاصة ضمن إطار تصحيح أخطاء  .3

 هامة؛ 

 ؛ ...(الارتفاع ، الانخفاض ، التسديد )عمليات الرسملة  .4

 .خالل السنة املالية توزيع النتيجة والتخصيصات املقررة .2

 تغيرات رؤوس الاموال الخاصة( : 70-71)الجدول رقم 

 رأسمال  البيان

 الشركة

 عالوة

 إلالوصدار

 فارق 

 التقييم

 فرق 

 إعادة

 التقييم

 الاحتياطات

 النتيجة و

       N-2 ديسمبا 31 في الرلوصيد

 املحاسبية الطريقة تغيير

 الهامة ألاخطاء تصحيح

 التثبيتات تقييم إعادة

 في املدرجة غير الخسائر أو ألارباح

 الحسابات

 النتائج حساب في

 املدفوعة الحصص

      

                                                           
 56، مرجع سابق ، الفصل الرابع ، ص  5771يولوي سنة  56رار مؤرخ في الجريدة الرسمية ، ق  1
م املالية عبدالهادي بوقفة ، أثر تطبيق النظام املحاسبي املالي الجديد على مكونات القوائم املالية للمؤسسة الجزائرية ، مذكرة ماستر في العلو  2

  60، ص  5711قاصدي مرباح ورقلة ، الجزائر ، واملحاسبية ، تخصص دراسات محاسبية وجبائية معمقة ، جامعة 
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 املال رأس زيادة

 املالية ا السنة نتيجة صافي

       N-1 ديسمبا 31 في الرلوصيد

 املحاسبية الطريقة تغيير

 الهامة ألاخطاء تصحيح

 التثبيتات تقييم إعادة

 في املدرجة غير الخسائر أو ألارباح

 الحسابات

 النتائج حساب في

 املدفوعة الحصص

 املال رأس زيادة

 املالية السنة نتيجة صافي

      

       N - 1ديسمبر  31 في الرصيد

 .30مارس ، ص  17،52 اارريدة الرسمية، العددالجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية،   :املصدر

 املالحق : الفرع الثاني 

يضم ملحق الكشوف املالية املعلومات التي تكتس ي طابعا هاما ، والتي : املالية تعريف ملحق الكشوف 

 .1من شأنها فهم املعلومات وألاحداث الواردة في الكشوف املالية

يشمل ملحق الكشوف املالية على معلومات تخص النقاط ألاتية مت  كانت هذه املعلومات تكتس ي طابعا 

 : 2الواردة في الكشوف املالية هاما أو كانت مفيدة لفهم العمليات

املطابقة للمعايير موضحة )املالية  القوائم وإعداد املحاسبة ملسك املعتمدة املحاسبية والطرق  القواعد .1

 ؛(وكلها مفسرة ومبررة

 وقائمة أموال الخزينة تدفقات جدول  النتائج، حسابات امليزانية، فهم لحسن الالزمة إلاعالم مكمالت .5

 الخاصة؛ ألاموال تغيرات

 وكذلك ألام واملؤسسة املشتركة ، والفروع أو الشركة تخص الكيانات املشتركة، التي املعلومات .3

تتم عند الاقتضاء مع هذه الكيانات أو مسيرتها ، طبيعة العالقات ، نمط املعاملة ،  التي املعامالت

 حجم ومبلف املعامالت ، سياسة تحديد ألاسعار التيتخص املعمالت؛

 .وفية الخاصة الضرورية للحصول صورة العمليات بعض تخص التي أو العام الطابع ذات املعلومات .4

 

                                                           
  112لخضر عالوي ، مرجع سابق ، ص 1
 174، ص 5717موس   بودهان ، إلاطار القانوني للنظام املحاسبي املالي ، دار الهدى للطباعة والنشر والتوزيع ، عين ميلة ، الجزائر ،   2
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 : خاللوصة الفصل 

يتضح مما سبق أن تبن  الجزائر للنظام املحاسبي املالي الذي يتوافق إلى حد كبير معها ، سواء من حيث 

أو من حيث القياس وتقييم واملحاسبيين إضافة إلى طريقة إعداد وتقديم القوائم املالية ،  طار املفاهميإلا 

يعتبر خطوة عمالقة للتكيف مع السياسات الاقتصادية واملالية الجديدة ، وكذا مواكبة التطورات الحاصلة 

قديم معلومات محاسبية نعكس إيجابا على املمارسة املحاسبية في بالدنا ، ويسمح بتسيفي العالم ، وهو ما 

 ومالية تتميز بالصدق واملوثوقية والقابلية للمقارنة 

قوائم املالية السمحت لنا دراسة القوائم املالية وفق النظام املحاسبي املالي التعرف على أهم خصائص 

ر جميع ولكي تالئم وترض ي مستخدميها وتساعدهم على اتخاذ القرارات الاقتصادية الصحيحة ، ينبغي أن تتوف

في املعلومات الواردة في ( املالئمة ، املوثوقية ، القابيلية للفهم والقابلية للمقارنة)الخصائص السابقة الذكر 

 .هاته القوائم ، وهذا من خالل الالتزام بالفروض واملبادئ املحاسبية

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 الفصل الثاني

 املؤسسة في املالية القرارات اتخاذ
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 :تمهيد 

تلعب عملية اتخاد القرارات دورا أساسيا في أي مؤسسة وتعتبر من املهام وألادوار ألاساسية ألي مدير في 

نظام املعلومات الذي يساعد في عملية اتخاذ القرارات ، ومن أهم املؤسسة على اختالف أنواعها باستخدام 

قرار املالي هو اختيار أحد الحلول املمكنة هذه القرارات نجذ القرارات املالية ، بحيث أن جوهر عملية اتخاذ ال

 .لتمثيل موضوع معين أو تحقيق غرض ما ملواجهة موقف معين يتعلق بالجانب املالي للمؤسسة

ولتتمكن املؤسسة من معرفة مدى بلوغ أهدافها بكفاءة وفعالية فهي بحاجة إلى تحسين وضعها املالي 

باستخدام التحليل املالي للقوائم املالية واكتشاف نقاط القوة  باستمرار وتعديل قراراتها املالية املنحرفة ،

 .والضعف ، حسب ظروف املؤسسة

وإلعطاء صورة واضحة عن عملية اتخاذ القرار في املؤسسة ، سنحاول في هذا الفصل التطرق إليها في املباحث 

 : التالية 

 ملية اتخاذ القرار عماهية : املبحث ألاول  -

 ارات املالية القر : املبحث الثاني  -

 .التحليل املالي كأسلوب التخاذ القرارات املالية: املبحث الثالث  -
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 ماهية عملية اتخاذ القرار: املبحث ألاول 

، وعندما ننظر من منظار جزئي على مستوى  دارة املاليةعمل لا إن عملية اتخاذ القرار هي جوهر 

املؤسسة يصبح القرار جوهر الحياة العلمية ، لذلك يقض ي املدير اغلب وقته في التفكير في حل املشاكل 

 .واتخاذ القرارات املناسبة ألجل تحقيق ألاهداف املرسومة

 مفهوم عملية اتخاذ القرار ومراحلها: املطلب ألاول 

 عملية اتخاذ القرارمفهوم : الفرع ألاول 

التعريفات لعملية اتخاذ القرارات التي تناولها العديد من املؤلفين ال تختلف في مغزاها يوجد العديد من 

 : وفي هذا املجال سيتم عرض بعض هذه التعريفات كاألتي

ل أو مجموعة من ألاهداف خال فهي عملية اختيار بديل من بديلين محتملين أو أكثر لتحقيق هذ: "أوال

 ".1فترة زمنية معينة في ضوء معطيات كل من البيئة الداخلية والخارجية واملوارد املتاحة للمنظمة

هي عملية اختيار دقيق بعد دراسة تحليلية موسعة لعدد من البدائل املتاحة التي يمكن إتباعها : "ثانيا 

 ".2للوصول إلى تحقيق ألاهداف املرجوة

إصدار حكم معين عما يجب أن يفعله الفرد في موقف ما ، وذلك "تعرف بأنها عملية اتخاذ القرار : ثالثا 

أو هي لحظة اختيار بديل معين بعد تقييم بدائل . عند الفحص الدقيق للبدائل املختلفة التي يمكن إتباعها

 "3مختلفة ، وفقا لتوقعات مختلفة ملتخذ القرار

 مراحل عملية اتخاذ القرار: الفرع الثاني 

 :4ية اتخاذ القرار بسلسلة من الخطوات املتتابعة واملتناسقة ، والتي يمكن توضيحها في ألاتيتمر عمل

 مرحلة تحديد وتشخيص املشكلة : أوال 

من الامور املهمة التي ينبغي على القرار متخذ القرار وهو بصدد التعرف على املشكلة ألاساسية وأبعادها 

ة ودرجة أهمية املشكلة ، وعدم الخلق بين أعراضها وأسبابها ، هي تحديد طبيعة املوقف الذي خلق املشكل

 .والوقت املالئم لحلها واتخاذ القرار الفعال واملناسب بشأنها

 

                                                           
  223، ص 3002عبدالسالم أبو قحف ، أساسيات التنظيم ولادارة ، دار الجامعة الجديد ، لاسكندرية ، مصر ،   1
ديسمبر  بركان دليلة ، تأثير الاتصال غير الرسمي على عملية اتخاذ القرار ، أبحاث اقتصادية وإدارية ، العدد العاشر ، جامعة محمد حيضر بسكرة  2

 .322، ص 3022
 .232، ص 3003علي الشرقاوي ، العملية لادارية وظائف املديرين ، دار الجامعة الجديدة ، لاسكندرية ، مصر ،   3
، ناصر محمد علي املجهلي ، خصائص املعلومات املحاسبية ، وأثرها في اتخاذ القرارات ، مذكرة ماجستير في علوم التسيير ، تخصص املحاسبة   4

  221-221، ص 3002،  جامعة الحاج لخضر باتنة
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 مرحلة جمع البيانات واملعلومات : ثانيا 

إن فهم املشكلة فهما حقيقيا ، وتحديد أبعادها واقتراح بدائل املناسبة لحلها يتطلب جمع البيانات 

أن اتخاذ القرار الفعال يعتمد على قدرة القائمين به في مات ذات الصلة باملشكلة محل القرار ، وذلك واملعلو 

الحصول على أكبر قدر ممكن من البيانات الدقيقة واملعلومات املحايدة واملالئمة لتحليلها دقيقا يتم مقارنة 

 .قرار املناسبالحقائق مع ألارقام للوصول إلى معلومات تساعد على الوصول إلى ال

 مرحلة تحديد واختيار البدائل : ثالثا 

يعتبر تحديد البدائل املمكنة لحل املشكلة من أهم مراحل اتخاذ القرارات وتتمثل في البحث عن الحلول 

 .والبدائل املمكنة لحل تلك املشكلة وتلعب الخبرة لدى متخذي القرار دورا رئيسيا في هذا مجال

بديل من البدائل املمكنة ، ويتم عن طريق تحديد مزايا وعيوب كل بديل على باملقارنة بين كل وذلك 

 .حده ثم اختيار البديل املناسب

 مرحلة تقييم البدائل : رابعا 

حين الانتهاء من وضع البدائل املتاحة ، يجد املدير نفسه أمام ضرورة تقييمها الختيار البديل املناسب ، 

تضمن عدة مزايا عدة مزايا وعيوب ، إذ ال تتساوى الحلول جميعا من وذلك ألن أي حل من هذه الحلول ي

  .1حيث قدرتها على تحقيق الهدف

 رمرحلة اتخاذ القرا: خامسا 

قرار يعد اختيار البديل املناسب هو البديل الذي يحقق املعيار أو يحقق الهدف املطلوب انجازه التخاذ ال

يتبع عملية اتخاذ القرار نوع من الرقابة للتأكد من فعالية القرار التي تعد كإعالن عن ذلك البديل ، ويجب أن 

 .2الذي تم اتخاذه

 

 

 

 

 

                                                           
، جامعة  إسماعيل مناصريه ، دور نظام املعلومات لادارية في الرفع من فعالية عملية اتخاذ القرارات لادارية ، مذكرة ماجيستر في إدارة أعمال  1

 22، ص 3001محمد بوضياف املسيلة ، الجزائر ، 
 221ناصر محمد علي الجهلي ، مرجع سابق ، ص 2
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 أهمية عملية اتخاذ القرار والعوامل املؤثرة فيها : املطلب الثاني 

 أهمية عملية اتخاذ القرارات: الفرع الاول 

 1يمكن توضيح اتخاذ القرارات في النقاط التالية

عملية مستمرة ، حيث يمارس لانسان العادي اتخاذ القرارات طوال حياته اليومية  اتخاذ القرارات: أوال 

، فمن قراراته هناك السهلة والبسيطة وهناك الحاسمة واملصيرية ، وال يختلف ألامر عن املؤسسة فهي 

 .غيرهامجموعة مستمرة ومتنوعة من القرارات لادارية في مختلف املجاالت كاإلنتاج والتسويق وألافراد و 

اتخاذ القرار أداة املدير في عمله ، وهي التي بواسطتها يمارس العمل لاداري حيث يقرر ما يجب : ثانيا 

ارتفع ومن يقوم به ؟ ومتى يتم القيام به ؟ وعليه كلما ارتفعت قدرات املدير في اتخاذ القرارات كلما عمله؟ 

 .مستوى أدائه لاداري 

تجية يحدد مستقبل املؤسسة ، حيث مثل هذه القرارات يكون لها تأثير كبيرا اتخاذ القرارات لاسترا: ثالثا 

 .على نجاح املؤسسة أو فشلها

اتخاذ القرارات أساس إلدارة وظائف املؤسسة كالقرارات املتعلقة باإلنتاج أو التسويق أو املوارد : رابعا 

 .ستخداماتهالبشرية أو التمويل ، وكذا القرارات الخاصة بإدارة رأس املال وا

اتخاذ القرارات جوهر العملية لادارية من تخطيط وتنظيم وتوجيه ورقابة ، ألن كال من هذه : خامسا 

 .الوظائف تنطوي على مجموعة من القرارات لادارية الحاسمة

 2العوامل املؤثرة على عملية اتخاذ القرار: الفرع الثاني 

 تأثير البيئة الخارجية : أوال 

املؤسسة كنظام مفتوح فإنه توثر وتتأثر بمحيطها الخارجي ، ومن العوامل البيئية الخارجية باعتبار أن 

التي قد تؤثر في اتخاذ القرارهي الظروف الاقتصادية والاجتماعية والسياسية السائدة ، واملنافسة املوجودة في 

 .السوق واملستهلكين ، والتشريعات والتطورات التقنية والعادات لاجتماعية

 تأثير البيئة الداخلية : ثانيا 

                                                           
ينة ، بلواحد زكرياء وعبدالواحد محمد ، املراجعة الداخلية ودورها في اتخاذ القرار ، مذكرة ماستر في العلوم التجارية ، جامعة منتوري قسنط  1

 .23، ص 3022الجزائر ، 
جامعة أبي بكر بالقايد تلمسان ،  بن سبع إلياس ، استعمال ألاساليب الكمية في إدارة النقل ، مذكرة ماجيستر في بحوث عملية وتسيير مؤسسات ،  2

  22-28، ص  3020الجزائر ، 
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البيئية الداخلية في املؤسسة من حيث حجم املؤسسة ومدى نموها وعدد العاملين يتأثر القرار بالعوامل 

واملتعاملين معها ، لذلك تعمل لادارة على توفير الجو املالئم والبيئة املالئم والبيئة املناسبة لكي يتحقق  فيها

هذا ما يتطلب من الغدارة أن تحدد وتعلن الهدف من اتخاذ القرار وتشجع فيه القدرة نجاح القرار املتخذ ، و 

 .على لابتكار ولابداع حتى يخرج القرار بالسرعة املالئمة والصورة املطلوبة

ومن العوامل البيئة التي تؤثر على اتخاذ القرار ، تلك التي تتعلق بالهيكل التنظيمي وطرق الاتصال 

 .مي وغير الرسمي وطبيعة وتوافر مستلزمات التنفيذ املادية واملعنوية والفنيةوالتنظيم الرس

 تأثير متخذ القرار : ثالثا 

تتصل عملية اتخاذ القرار بشكل وثيق بصفات الفرد النفسية ومكونات شخصية وأنماط سلوكه التي 

أنواع  ثالث، مما يؤدي إلى حدوث  تتأثر بظروف بيئية مختلفة كاألوضاع العائلية أو الاقتصادية أو الاجتماعية

 .من السلوك عند متخذ القرار هي الحذر والتسرع والتهور 

كذلك فإن مستوى ذكاء متخذ القرار وما اكتسبه من خبرات ومهارات وما يملك من ميول توثر في اتخاذ 

ن خالل تصرفات قيمها يعكس مالقرار ، كما أن متخذ القرار يتأثر بتقاليد البيئة التي يعيش فيها وعادتها ، و 

 .ومعتقداتها التي يؤمن بها

 تأثير ظروف القرار: رابعا

ويقصد بهذه الظروف الحالة الطبيعية للمشكلة من حيث العوامل والظروف املحيطة باملشكلة واملؤثرة 

ظروف عدم عليها ، ومدى شمولية البيانات ودقة املعلومات املتوفرة ، هذا ما يؤدي إلى اتخاذ القرار إما في 

التأكد أو ظروف التأكد أو تحت درجة من املخاطرة ، لذلك يعتمد على استخدام معايير معنية يحدد فيها 

 .ظروف القرار ثم ينتقي تبعا لذلك البديل املناسب

 تأثير أهمية القرار: خامسا 

التعمق في املشكلة من جميع أبعادها و  راكإن اتخاذ قرار لحل مشكلة ما يتطلب من متخذ القرار إد

دراستها ، حتى يمكنه الوصول إلى الحل الجذري لها ، وكلما ازدادت أهمية املشكلة وبالتالي أهمية القرار 

 . املناسب لها زادت ضرورة جمع الحقائق واملعلومات الالزمة لضمان الفهم الكامل لها

 : 1وتتعلق ألاهمية النسبية لكل قرار بالعوامل آلاتية

 ودرجة هذا التأثير؛  ر يتأثرون بالقراعدد ألافراد الذين  .2

 ؛ تأثير القرار من حيث الكلفة والعائد .3

 .الوقت الالزم إلتخاده .2

                                                           
  20، ص 2228، دار املسيرة والتوزيع والطباعة ، عمان ، ألاردن ،  2حسن علي مشرقي ، نظرية القرار لادارية مدخل كمي في الغدارة ، ط  1
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 تصنيف القرارات: املطلب الثالث 

 التصنيف حسب التدرج الهرمي : الفرع ألاول 

 : 1وفقا لهذا املعيار إلى مايلي" Ansofle"صنفها 

تتخذ على مستوى لادارة العليا للمنظمة على املدى : القرارات لاستراتجية على املستوى الطويل : أوال 

وتتطلب كمية كبيرة ونوعية جيدة من املعلومات يمكن للمنظمة من خاللها أن تقوم باستغالل الطويل 

 .اء تكنولوجياشر : الفرص تجنب تهديدات البيئة أي قرار الاستثمار على املدى الطويل مثل 

غالب من طرف رؤساء ألاقسام أو لادارت ال تتخذ في: القرارات التكتيكية على املستوى املتوسط : ثانيا 

وتخص وظيفة من الوظائف املؤسسة ، وتهدف إلى تقرير الوسائل املناسبة لتحقيق ألاهداف وترجمة الخطط 

عاملين أو بين حدود السلطة ، فباإلضافة إلى تقييم ، بناء الهيكل التنظيمي ، تحديد مسارات العالقات بين ال

 .العمل وتفويض الصالحيات واختيار قنوات الاتصال

هي القرارات املتعلقة بمشكالت العمل اليومي وهي قرارات : القرارات العملية على املستوى القصير : ثالثا 

تاج إلى الجهد والبحث من قبل متخديها قصيرة املدى تتعلق أساسا بأسلوب العمل وتنفيذه وتتميز بانها ال تح

 .، وتتخذ اعتمادا على الخبرات والتجارب السابقة ، واتخاذها يتم بطريقة فورية

 التصنيف حسب التكرار : الفرع الثاني 

 : 2القرار حسب درجة التكرار إلى قسمين" Simon"صنف سيمون 

حد أنه يمكن إخراج إجراء محدد من معاملتها ، القرارات املبرمجة هي قرارات متكررة وإجرائية إلى : أوال 

بحيث أنها ال يجب أن تعامل كأنها جديدة في كل مرة تحدث ، فإجراءات اتخاذ القرار هنا محددة بشكل 

واضح مسبقا ، وأشار إلى أن القرارات املبرمجة تشبه القرارات التشغيلية أو الروتينية ، حيث تقوم بإتباع 

 .د فترة ذات طبيعة روتينية متكررة تعالج مشاكل متكررةبرنامج محدد ثم تصبح بع

القرارات غير املبرمجة ويقصد بها تلك الغير متكررة الحدوث ، والتي يتطلب القيام بها بذل الجهود : ثانيا 

العقلية والفكرية لغرض اتخاذه ، كما أنها غالبا ما تربط بالعديد من التكاليف أو الصعوبات التي تكتنف 

 .حدوثها

 

 

                                                           
 232، ص 3003محمد حافظ حجازي ، دعم القرارات في املنظمات ، دار الوفاء للنشر ، لاسكندرية ، مصر ،   1
  21، ص 2222، دار اليازوي العملية ، عمان ، ألاردن ،  2منعم زمرير املوسوي ، اتخاذ القرارات لادارية مدخل كمي ، ط 2
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 : التصنيف وفقا للمشاركة في اتخاذها: الفرع الثالث 

القرارات الشخصية تتعلق باملدير كفرد وليس كعضو في املنظمة ، بمعنى أن مثل هذه القرارات ال : أوال 

قرار اعتماد معدل مردودية مرتفع من : تفوض إلى أحد ألن تنفيذها ال يتطلب دعما من أعضاء املنظمة مثل 

 .الية ، وهذا ما يدفع املديرية التجارية إلى قرار إلزاميةاملديرية امل

القرارات التنظيمية هي تلك القرارات التي يصنعها املدراء بموجب أدوارهم الرسمية كوضع : ثانيا 

مصلحة من املصالح تتخذ قرارا يخصها دون : الاستراتجيات ووضع ألاهداف املوافقة للخطط وغيرها مثل 

 (.مصلحة املوارد البشرية تقوم بقرار تعيين بسبب وفاة أو ترقية داخلية أو تحويل)العليا فرضها من لادارة 

 تصنيف القرارات وفقا لظروف اتخاذها: الفرع الرابع 

تتضمن البيئة التي يتخذ فيها القرار عددا من املتغيرات واملؤثرات لانسانية والطبيعية التي تؤثر في نوع 

 : تقسيم القرارات بحسب تأثير البيئة املحيطة إلىالقرارات املتخذة ويمكن 

القرارات تحت ظروف التأكد هذه القرارات تتخذ في حالة التأكد التام من الظروف واملتغيرات التي : أوال 

تؤثر في القرار الواجب اتخاذه ، وعليه فإن متخذ القرار يعني تماما نتائج القرار وآثاره مسبقا قبل اتخاذه ، 

جوء إلى بعض ألاساليب الكمية املساعدة على اتخاذ القرارات وتحديد الاستراتجيات في هذه كتقنية ويمكن الل

 .البرمجة الخطية مثال

تحت ظروف املخاطرة وهي القرارات التي تتخذ في ظروف وحاالت محتملة الوقوع ، القرارات : ثانيا 

محتملة الحدوث في املستقبل وكذلك درجة وبالتالي فإن على متخذ القرار أن يقدر الظروف واملتغيرات 

 .احتمال ، يمكن الاستعانة بمختلف طرق حساب الاحتماالت كاألمل الرياض ي في ظل هذه الظروف

القرارات تحت ظروف عدم التأكد وهي القرارات التي غالبا ما تقوم لادارة العليا عندما ترسم : ثالثا

أي من املتغيرات أهداف املشروع العامة وسياسة وتكون لادارة في ظروف ال تعلم فيها مسبقا إمكان حدوث 

علومات والبيانت الكافية وبالتالي أو الظروف املتوقع وجودها بعد اتخاذ القرار ، وذلك سبب عدم توافر امل

صعوبة التنبؤ بها ، فهي إذا قرارات تتخذ في ظل ظروف من املمكن حدوثها ، ولكن ال تعرف درجة احتمال 

 .حدوثها
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 القرارات املالية : املبحث الثاني 

ذلك باعتبارها إن جوهر عمل لادارة املالية وفق املنهج الحديث يمكن في قيامها على اتخاذ القرارات ، و 

نقطة الانطالق لجميع ألانشطة داخل املنظمة ، كون هذه القرارات املالية تحظى بأهمية بالغة ، ألنها تعني 

 بالوضعية املالية للمؤسسة ، فماذا نقصد بالقرارات املالية وماهي أنواعها؟ 

 مفهوم القرارات املالية وخصائصها: املطلب ألاول 

 ارات املالية مفهوم القر : الفرع ألاول 

 أوال تعريف قرارات املالية 

أختيار البديل ألامثل من بين العديد من املوافق املالية والذي يترتب "تعرف القرارات املالية أنها هي  .2

( املدير املالي)عليه زيادة القيمة السوقية للمؤسسة خالل فترة زمنية معينة حيث يقوم املحلل املالي 

ر املالية والبحث عن املعلومات املحاسبية واملالية وتحليلها وتعديلها لتساعد بتحليل القوائم والتقاري

 .1في اتخاذ القرارات املالية

بحيث . 2(طبيعة ، مالية)القرار املالي هو كل قرار يوازن بين الحصول على ألاموال وامتالك أصول  .3

. التالي تعظيم قيمة املؤسسةتهدف القرارات املالية إلى تمويل الاستثمارات مع تحقيق أعلى ربح وب

 .بحيث تشمل هذه القرارات  كل من قرار التمويل ، قرار الاستثمار وقرار توزيع ألارباح

  3خصائص القرارات املالية: ثانيا 

أن نجاح أو فشل املؤسسة متوقف على تلك إن بعض القرارات املالية مصيرية بالنسبة للمؤسسة إذ  .2

 القرارات؛

إن نتائج القرارات املالية ال تتم بسرعة ، بل تستغرق وقتا طويال مما يؤدي إلى صعوبة إصالح الخطأ  .3

 إذا كانت القرارات خاطئة؛ 

القرارات املالية قرارات ملزمة للمؤسسة في اغلب الحاالت، ألامر لذا يجب الحذر الشديد عند اتخاذ  .2

 .هذه القرارات

 

 

 

                                                           
  308، ص 303عبدالغفار حنفي ـ أساسيات التويل ولادارة املالية ، الدار الجامعية ، لاسكندرية ، مصر ،   1

2 Pierre conso , farouk hemici , gestion financiere de l’enreprise , 9 édition , DUNOD, 1999 , p438-440 
الاقتصادية ، مذكرة ماستر تخصص مالية واقتصاد دولي ، جامعة محمد حيضر بسكرة ،  زراقة انتصار ، أثر القرار املالي على أهداف املؤسسة 3

 30، ص 3022جزائرة ، 
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 الاستثمار وقرار التمويلقرار : املطلب الثاني 

لعل من أهم وأخطر القرارات هي قرارات الاستثمار ، الرتباطها بحالة عدم التأكد املصاحبة للتدفقات 

النقدية الداخلة كعوائد متتابعة الحدوث ، أما أهمية فتكمن في استغالل املوارد واملصادر الهامة والطاقة 

 .والقدرات الجامدة

 ستثمار قرار الا : الفرع ألاول 

 تعريف قرار الاستثمار   :وال أ 

هو قرار يؤدي إلى تكاليف ثابتة إضافية وبمجرد تنفيذه ال يمكن "يعرف القرار الاستثمار على أنه 

 .1الرجوع فيه حيث يتوقع تحقيق أرباح مستقبلية ولكنها غير مؤكدة الحدوث

من املوارد في الوقت الحاضر ويشير مصطلح قرار الاستثمار بصفة عامة إن قرار تخصيص مجموعة 

 .على أمل تحقيق عوائ سوف تتحقق على مدار عدة فترات زمنية مقبلة

 خصائص قرار الاستثمار  :ثانيا 

 : 2ينطوي قرار الاستثمار على عدة خصائص نذكر أهمها

 إنه قرار استراتيجي يحتاج إلى أداة تمد البصر إلى املستقبل؛  .2

 إن قرار الاستثمار يترتب عليه تكاليف ثابتة ليس من السهل تعديلها أو الرجوع فيها؛  .3

يحيط بقرار الاستثمار عدد من الظروف التي من الضروري التغلب عليها ، مثل ظروف عدم  .2

وتغيير قيمة النقود ومشاكل عدم قابلية بعض املتغيرات للقياس الكمي ، وكل هذه تحتاج  التأكد

 لية للتعامل معها؛ إلى أسس عم

 يمتد قرار الاستثمار دائما إلى أنشطة مستقبلية وبالتالي يرتبط غالبا بدرجة معينة من املخاطر؛  .1

بحيث أن هذه الحقيقة تعني أن . نتائج الاستثمارات تترجم في املدى البعيد وتستمر لفترة طويلة .1

 .3متخذ القرار يفقد الكثير من مرونته

 ستثمارأنواع قرارات الا : ثالثا 

وفي العادة تنقسم قرارات الاستثمار في ضوء البعد الزمني للعوائد املتوقع تحقيقها إلى قرارات استثمارية 

 : 4قصيرة ألامد وقرارات استثمارية طويلة ألامد كمايلي

 مدالقصيرة ألا القرارات الاستثمارية  (2

                                                           
جزائر حفصة زيرار ، دور دراسة الجدوى املالية في إتخاذ القرار الاستثمار ، مذكرة ماستر تخصص مالية مؤسسة ، جامعة قاصدي مرباح ورقلة ، ال  1

  02، ص 3022، 
 2حفصة زيرار، مرجع سابق ، ص  2
 328، ص 3002محمد صالح الحناوي وأخرون ، أساسيات لادارة املالية ، الدار الجامعية لاسكندرية ، مصر ،   3
 80-32، ص 3001جمزة محمود زبيدي ، لادارة املالية املتقدمة ، دار الوراق للنشر والتوزيع ، عمان ، ألاردن ،  4
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والتي تشكل جزءا مهما من حركة تدور هذه املجموعة من القرارات حول الاستثمار في املوجودات 

الاستثمار الداخلي في شركات ألاعمال بل أن الجزء ألاكبر من مسؤوليات لادارية املالية سوف 

ينحصر في تحديد حجم الاستثمارات في املوجودات املتداولة وفقراتها الرئيسية مثل النقد 

ط هذا الجزء بحركة الدورة التشغيلية والاستثمارات املؤقتة والذمم املدينة واملخزون السلعي الرتبا

وبقردة الشركة في تحقيق وتعظيم عوائدها وفي تحديد وضمان السيولة املطلوبة لذلك قالقرار 

 .السليم هو القرار الذي يضمن الحجم الاقتصادي ألامثل لحجم الاستثمار في املوجودات املتداولة

 الطويلة ألامد يةقرارات الاستثمار ال (3

املجموعة من القرارات باإلنفاق الاستثماري الطويل ألامد واملتمثل باالستثمار في املوجودات تهتم هذه 

وتشمل مثل تلك القرارات عملية اختيار املوجودات وكيفية الانفاق ثم مقابلة عوائد . الثابتة

مار متمثل في الاستثمار املتوقعة في املستقبل مع املبالغ املنفقة على تلك املوجودات وقد يكون الاستث

الانفاق على املوجودات الحالية من حيث تحسينها وتويعها مثال أو شراء موجودات جديدة لغرض 

 .زيادة لانتاجية الحالية أو إضافة خطوط إنتاجية جديدة

 املقومات ألاساسية لقرار الاستثمار: ثالثا 

 : يقوم القرار الاستثماري الاستراتيجي الناجح على مقومات أساسية وهي

بما أن ألاموال املستثمرة ضخمة فإنه يجب اختيار العديد من : مبدأ تعدد الخيارات الاستثمارية  -2

البدائل ويستحسن أن ال يقل عددها عن ثالثة ، وهذا ليكتسب متخذ القرار مرونة تجعله يتخذ 

 .قرارا صائبا

كانات املالية املوجودة لدى أي يجب أن يتوافق املشروع الاستثماري املختار مع لام: مبدأ املالئمة  -3

 .املؤسسة

حتى ينجح املشروع ال بد أن تتوفر لدى املستثمر املؤهالت الالزمة والخبرة : مبدأ الخبرة والكفاءة  -2

الكافية إلدارة املشروع ، وإال الاستعانة والاعتماد على مختصين ومستشارين تتوفر فيهم الشروط 

 .املطلوبة

من خالل تنويع ألادوات الاستثمارية ما يؤدي إلى تخفيض الخطر ، : ية مبدأ تنويع املخاطر الاستثمار  -1

 .بحيث أن الخسارة في أداة معينة يعوضها الربح في أداة أخرى 

 قرار التمويل: الفرع الثاني 

يعد هذه النوع من القرارات أهم القرارات املالية التي تتخذها لادارة املالية ، وعادة ما تلجأ هذه ألاخيرة 

استخدام استراتجيات محددة توضح طبيعة وأنواع مصادر التمويل التي تحتاجها املؤسسة سواء على  إلى

 .املدى القريب أو البعيد

 التمويل قرار مفهوم : أوال 
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 : تعددت التعاريف حول مفهوم قرار التمويل ومن بينها: تعريف قرار التمويل  .2

  عن الكيفية التي تتحصل عليه املؤسسة على القرار الذي يبحث "يعرف قرار التمويل على أنه

 .1فهل يجب عليها إصدار أسهم جديدة أو اللجوء إلى الاستدانة. ألاموال الضرورية لالستثمارات

  القرار املتعلق بكيفية اختيار املصادر التي سيتم الحصول منها على ألاموال الالزمة " أو هو

 .2للمؤسسة لتمويل استثماراتها

  ن الطرق املناسبة للحصول على ألاموال والاختيار وتقييم تلك الطرق والحصول البحث ع"أو هو

 "بينها بشكل يناسب كمية ونوعية احتياجات والتزامات املؤسسة املاليةعلى املزيج ألافضل 

 : ويغطي قرار التمويل ثالثة أنواع رئيسية من القرارات: أنواع قرار التمويل  .3

 وزيع بين ألاموال املقدمة من طرف املساهمين والديون املالية؛اختيار الهيكل املالي ، أي الت 

  وبين توزيع ( احتجاز ألارباح)سياسة توزيع ألارباح ، أي الاختيار بين إعادة استثمار النتيجة ،

 ألارباح على املساهمين؛ 

  طرف  ألاموال املقدمة من)التمويل الذاتي ، والتمويل الخارجي )الاختيار بين التمويل الداخلي

 (.املساهمين أو الاستدانة املالية

 .وتسعى املؤسسة من خالل اتخاذ هذا القرار إلى تعظيم ثروة املالكين عن طريق تعظيم قيمة املؤسسة

 مصادر التمويل : ثانيا 

تتوفر للمؤسسة العديد من البدائل في مصادر التمويل ، وهذا ما يجعل اتخاذ قرار التمويل من أصعب 

 : القرارات وسنتطرق ملصادر التمويل فيمايلي

التمويل الذاتي هو إعادة استثمار الفائض املالي كله أو بعضه في أعمال املؤسسة :  التمويل الذاتي (2

رأس مالها سواء من أصحابها أو من الغير ، وهذا ألغراض التوسع وبذلك تتفادى عذع ألاخيرة زيادة 

 .3في املؤسسة وما يترتب عن ذلك من مشاكل ومصاريف تثقل كاهل املؤسسة

 :4ويتحدد مفهوم التمويل الذاتي من خالل منظرين مباشرة وغير مباشرة

  من خالل هذا املنظور يمثل التمويل الذاتي حاصل الفرق بين التدفقات : املنظورة املباشرة

الاهتالكات )املقبوضة والتدفقات املدفوعة ، أي أنه يأخذ في الاعتبار التدفقات الفعلية دون الوهمية 

 ( ، املؤونات

  تحققه املؤسسةيظهر التمويل الذاتي هنا كتدفق نقدي فعلي : املنظورة غير املباشرة. 

                                                           
 3بوجعادة ، مرجع سابق ، صمليكة زغيب وإلياس  1
نور الهدى حنونة ، لوحة القيادة كأداة لترشيد قرار التمويل في املؤسسة اقتصادية ، مذكرة ماستر تخصص مالية مؤسسة ، جامعة قاصدي   2

 .32، ص 3023مرباح ورقلة ، الجزائر ، 
 23، ص 2221محمد عبدالعزيز عبدالكريم ، لادارة املالية والتخطيط املالي ، مكتبة عين الشمس ، الاسكندرية ، مصر ،   3
 .312، ص 3022، دار وائل للنشر ، عمان ، ألاردن ،  3، ط 2، ج( لادارة املالية)إلياس بن ساس ي ويوسف قريش ي ، التسيير املالي   4
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 الرفع في الرأس املال  (3

الرفع في الرأس املال هو عملية مالية تؤدي إلى زيادة مستوى رأس املال بواسطة املساهمة الخارجية ، 

 : ومن وسائل الرفع رأس املال. التي يختلف حجمها باختالف الشكل القانوني املوسسة

 أو عينا؛ /الرفع في رأس املال نقدا و .2

 الرفع في رأس املال بضم الاحتياطات ؛  .3

 .الرفع في رأس املال عن طريق تحويل الديون  .2

 اللجوء إلى الاستدانة (2

تعتبر الاستدانة من أهم مصادر التمويل في املؤسسة إذ يتم اللجوء إليها من أجل تغطية الاحتياجات التي 

 .لم تتمكن املؤسسة من تمويلها عن طريق التمويل الذاتي

الديون املالية التي تجمع كل من الديون قصيرة ، متوسطة ، طويلة ألاجل "ريف الاستدانة بانهاويمكن تع

وتتعدد تصنيفات الاستدانة وأنواعها باختالف املصادر وطبيعة ". املقدمة من طرف مؤسسات مقرضة

 : القروض وأجال الاستحقاق وأهمها

 الدعوة العاملة لالدخار؛  .2

 اء املاليين قتراض من البنوك والوسطالا .3

 تصنيفات مصادر التمويل( : 02-03)الشكل رقم 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 222مليكة زغيب ، التسيير املالي حسب البرنامج الرسمي الجديد ، ص: املصدر 

 مصادر التمويل

 أموال خاصة 

 تمويل ذاتي  

 زيادة رأس املال  

 ديون 

 قروض سندية 

 قروض لايجار

 قروض بنكية

 ائتمان تجاري 

 

 

 متوسطة وطويلة ألاجل

 قصيرة ألاجل
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 العوامل املؤثرة في قرار التمويل : ثالثا

 تكلفة املصادر املختلفة للتمويل ، أي تكلفة الدينار الواحد من كل مصدر؛  .2

 عنصر املالئمة بمعنى أن يكون مصدر التمويل مالئما مع املجال الذي تستخدم فيه ألاموال؛  .3

وضع السيولة النقدية في املؤسسة لدى متخذ القرار ، وسياستها املتبعة في إدارة هذه السيولة ، فإذا  .2

كان هذا الوضع حرجا قد تضطر املؤسسة لتجازو عامل التكلفة والبحث عن مصادر تمويل طويل 

 ألاجل، لتجنب عوامل الضغط على السيولة في املستقبل؛ 

املؤسسة املقترضة والتي تتعلق عادة بالضمانات املقدمة ، أو  القيود التي يفرضها املقرض على .1

 سياسات توزيع ألارباح أو قيود على مصادر تمويل أخرى؛ 

املزايا الضريبية ، فمصادر التمويل الخارجي تحقق وفورات ضريبية تخفض من املتوسط املرجح  .1

 .لتكلفة ألاموال

 قرار توزيع ألارباح : املطلب الثالث

ت الاستثمار وقرارات التمويل نوع ثالث من القرارات املالية هي قرارات توزيع ألارباح ويعد يصاحب قرارا

من أبرز القرارات التي يتخذها املسير املالي ويعطيه أهمية خاصة بشأن املفاضلة بين توزيع ألارباح على 

 .املساهمين وبين احتجاز تلك ألارباح بغرض إعادة استثمارها في مشاريع مجدية

 مفهوم سياسة توزيع ألارباح  : لفرع ألاول ا

 تعريف سياسة توزيع ألارباح: أوال

  : يمكن تعريف سياسة توزيع ألارباح بأنها

مضمون التخاذ قرار بتوزيع ألارباح أو احتجازها إلعادة استثمارها في املؤسسة ، وتتمثل السياسة " .2

التوزيعات الحالية وألارباح املستقبلية والتي ينتج بين املثلى للتوزيعات في تلك التي تعمل على املوازنة 

 ".1عنها تعظيم سعر السهم

 "2هي مجموعة ألادلة ولارشادات التي تعتمد عليها لادارة املالية عند اتخاذ قرارات توزيع ألارباح" .3

 3أنواع السياسات املتعلقة بتويع ألارباح : ثانيا

 سياسة تعتمد نسبة مقسومة ثابتة -2

                                                           
،  3003محمد صالح الحناوب وجالل إبراهيم العبد ، لادارة املالية مدخل القيمة واتخاذ القرارات ، الدار الجامعية ، الاسكندرية ، مصر ،   1

 123ص
 .22لزعم سمية ، مرجع سابق ، ص  2
جة في البورصة ، مذكرة ماستر تخصص مالية جامعة لزهاري زواويد ، دراسة تأثير توزيع ألارباح على السلوك التمويلي للمؤسسة الاقتصادية املدر   3

 28-23، ص 3023قاصدي مرباح ورقلة الجزائر، 
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سيتم توزيعها على  )من كل وحدة نقدية ربح)مقسوم ألارباح هي النسبة املئوية  ويقصد بنسبة

على ربحية الواحدة  ) DPS)املساهمين على شكل نقد ، وتحسب بقسمة مقدار مقسوم أرباح السهم الواحدة 

(Eps (  

PAy-out-Ratio = Dps/Eps  

  : حيث

EPS   عدد ألاسهم /  )يع وليس املقرر توزيعه كمقسوم أرباحالقابل للتوز )صافي الربح = ربحية السهم الواحد

 .املصرة

تقوم على تثبيت هذه  )كنسبة مقسوم أرباح)إن سياسة توزيع ألارباح التي تعتمد على نسبة ثابتة 

 .النسبة في كل فترة يتم فيها اتخاذ قرار بتوزيع أرباح على املساهمين

حققت أرباح منخفضة في فترة من الفترات وعند  وما يعاب على هذه السياسة هو أن املؤسسة إذا ما

التزامها بنسبة ثابتة ملقسوم ألارباح ، فإن حصة السهم الواحد من ألٍاباح التي سيتم توزيعها ستكون صغيرة 

جدا ، أو قد تحقق املؤسسة خسائر في إحدى الفترات ، وتتوقف عن توزيع ألارباح ، وبما أن ألارباح املوزعة 

الة املؤسسة مستقبال من وجهة نظرا املستثمرين فإن سعر سهم املؤسسة سوف يتأثر سلبيا تعتبر مؤشرا لح

 .ويتعرض لالنخفاض في السوق املالي

 .هذه السياسة مبنية على دفع توزيعات أرباح ثابتة في كل فترة زمنية  : سياسة توزيع أرباح منتظمة -3

إيجابية تخفض من درجة عدم التأكد لديهم بشكل عام ، يعتبر املساهمين هذه السياسة بأنها سياسة 

فيما يتعلق بتوزيعات ألارباح املستقبلية ، وغالبا ما تقوم املؤسسات التي تتبع مثل هذه السياسة بزيادة 

 .توزيعات ألارباح كلما تأكدت من زيادة أرباحها وتحت هذه السياسة فإن توزيعات ألارباح ال تنخفض أبدا

  : منخفظة ومتزايدة سياسة توزيع أرباح منتظمة -2

تقوم هذه السياسة على دفع توزيعات أرباح ثابتة ولكن بمبالغ منخفضة ، وتقوم املؤسسة بزيادة هذه 

التوزيعات حين تحقق أرباح أعلى من أرباحها العادية في فترة زمنية معينة ، هذه السياسة مستخدمة بشكل 

 .احهاكبير في املؤسسات التي تواجه تذبذبات موسمية في أرب

 محددات طبيعية سياسة توزيع ألارباح : الفرع الثاني

كثيرا ما نتساءل هل سياسة توزيع ألارباح في املؤسسة ، تعد قرارا استثماريا أم قرارا تمويليا وملاذا ؟ 

فمن املالحظ أن سياسة توزيع ألارباح في املؤسسة الاقتصادية كقرار ، ليس باألمر الهين فهي تحمل في 

مشكلة مزدوجة ومعقدة ، وعليه فإن معالجة هذه السياسة يجب أن تتم في ضوء الهدف الذي مضمونها 

 .تسعى املؤسسة إلى تحقيقه وهو ما يعرف بتعظيم قيمة املؤسسة كأموال مستثمرة
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 .سياسة توزيع ألارباح كقرار استثماري  : أوال

مدت القرارات الخاصة بها على املصدر تشير سياسة توزيع ألارباح إلى كونها قرارا استثماريا إذا ما اعت

ألاول ، وهو النقدية الناتجة عن عمليات التشغيل ، وفي املوقف قد يمتد آثار هذه القرارات على فرض 

 .الاستثمارات

املتاحة للمؤسسة ، ومن ثم فإن قرار التوزيع الخاص باألرباح هنا قد يعكس مشكلة استثمارية يحتم 

 .عالجتها ار ضروري مللخاص بها اتخاذ قر املوقف ا

إن البحث عن حلول لسياسة توزيع ألارباح كمشكلة استثمارية قد يفرض على املؤسسة أن تنظر حتى 

الاستثمارية املتاحة ، واستخدام ذلك الجزء املتبقي من النقدية الناتجة عن التشغيل في  صتقرر اختيار الفر 

 ت الاستثمار في املؤسسة عملية توزيع ألارباح وذلك بعد استيفاء كافة متطلبا

 سياسة توزيع ألارباح كقرار تمويلي : ثانيا

قد تلجأ املؤسسة في بعض الحاالت إلى الاعتماد على مصدر خارجي في توزيعات ألارباح ، وذلك لتجنب 

الداخلية ، وفي مثل هذا املشكلة الاستثمارية الناجمة عن استخدام النقدية املترتبة عن عملية التشغيل 

مشكلة ( القروض أو ألاسهم الجديدة)موال الخارجية املوقف قد يعكس قرار توزيع ألارباح باستخدام ألا 

ي بالدرجة ألاولى أن نتمويله ، خاصة إذا ماكان هذا سيؤثر على هيكل التمويل املناسب في املؤسسة ، وهذا يع

الاتجاه نحو استخدام املصدر الخارجي لتمويل عملية توزيع ألارباح ، البد وأن يتم تخطيطه في ضوء محددات 

تعظيم )الهيكل املناسب للتمويل ، أي بما ال يخل بهدف تعظيم سعر السهم الواحد إلى أقص ى محد ممكن 

اح وقرارات الاستثمار والتمويل تبدو واضحة من خالل العالقة إن الارتباط بين سياسة توزيع ألارب( ثروة املالك

 : التالية

ألاموال املطلوبة  –( مصادر التمويل الخارجية+ النقدية الناتجة عن التشغيل = )توزيع ألارباح 

 .لالستثمار

ن ماهو وهذه العالقة السابقة توضح لنا أن عملية توزيع ألارباح في املؤسسة ، ماهي إال محصلة للفرق بي

وبين ماتحتاجه من أموال لعمليات الاستثمار ، وذلك مع ( ة أو خارجيةيداخل)متاح لهذه املؤسسة من نقدية 

مالحظة أنه إذا ماكانت النقدية الداخلية كافية لتغطية مطالب الاستثمار أو تزيد عنها ، فال حاجة أصال 

 .للحصول على ألاموال الخارجية كاتجاه لتمويل عملية التوزيع
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 التحليل املالي كأسلوب التخاذ القرارات املالية: املبحث الثالث 

من الطبيعي فإن قوة أداء أي نشاط اقتصادي ونجاحه مرتبط بقرارات لادارة ، هذه ألاخيرة تتطلب 

سلسلة مستمرة من الاختيار بين البدائل ، وهذه الاختيارات تستند أساسا على التحليل املالي الذي يدرس 

ع املالي للمؤسسة وحركة املوارد املالية فيها ، والذي يعتبر من أهم ألاساليب املستخدمة في اتخاذ الوض

 .القرارات املالية

 ماهية التحليل املالي : املطلب ألاول 

 تعريف التحليل املالي: الفرع ألاول 

من مختلف جوانبها  يمكننا تعريف التحليلي املالي على أنه تشخيص للوضعية املالية للمؤسسة: أوال  -

بتاريخ معين عادة هو تاريخ إقفال القوائم املالية ، من أجل تحديد نقاط الضعف والقوة والبحث 

 .1عن أسبابها ومعالجتها ، وكذا تحديد نقاط القوة للحفاظ عليها وتدعيمها مستقبال

التاريخية املدونة في  يقصد بالتحليل املالي عملية تحويل الكم الهائل من البيانات وألارقام: ثانيا  -

إلى كم أقل من املعلومات وألاكثر فائدة لعملية ( امليزانية العمومية قائمة الدخل)القوائم املالية 

 .2اتخاذ القرارات

 أهداف التحليل املالي : الفرع الثاني 

 : من بين أهداف التحليل املالي نذكر 

لية املتبعة من طرف املؤسسة في وضع تشخيص مالي عام للمؤسسة إجراء فحص السياسات املا .2

دورة أو دورات متعددة من نشاطها وذلك عن طريق الدراسات التفصيلية ملختلف الوثائق والبيانات 

املالية التي تفسر لنا املعطيات من جانبها الكمي والكيفي بإعطاء نقاط الضعف والقوة في السياسات 

 املالية؛ 

لى التسيير املالي املاض ي ، والتوازنات املالية الداخلية بين بواسطة التحليل املالي يمكن أن نحكم ع .3

 الربحية والسيولة والقدرة على الوفاء واملخاطر املالية للمؤسسة؛ 

بواسطة التحليل املالي يمكن الحكم على قرارات لادارة العامة وكذلك املدريات الفرعية فيما يخص  .2

 الاستثمار والتمويل وتوزيع ألارباح؛ 

 كأداة ملراقبة التسيير؛ تستخدم  .1

تعتبر الركيزة التي يستند عليها في وضع التنبؤات املالية فالنتائج املتوصل إليها ، كأساس للتقديرات  .1

املستقبلية لوضع برامج امليزانية التقديرية لالستثمارات أو الخزينة ، حيث التحليل املالي يكمل 

 .التسيير التقديري في املؤسسة

                                                           
 23، ص 3022، ديوان املطبوعات الجامعية ،  3زغيب مليكة وبوشنقير ميلود ، التسيير املالي حسب البرنامج الرسمي الجديد ، ط 1
 222حمزة محمود الزبيدي ، مرجع سابق ، ص  2
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 استعماالت التحليل املالي : الفرع الثالث 

هناك عدة استعماالت للتحليل املالي يتوقف كل منها على نوع التحليل املطلوب والجهة التي تستخدم 

 :1هذا التحليل من أهمها مايلي

  أوال التحليل الائتماني 

 .و الوفاء بالتزاماته املاليةيقوم بهذا التحليل املقرض ويهدف إلى التعرف على مقدرة املدين على السداد أ

  التحليل الاستثماري : ثانيا 

يستعمل هذا التحليل في تقييم الاستثمار في أسهم املنشأت وسندات القرض وبالتالي ، تقييم املؤسسات 

 .نفسها والذي يعود بالفائدة على ألافراد واملنشأت

  الاندماج تحليل : ثالثا 

، تقوم املنشأة املشترية بعملية التقييم ، وتقدر قيمة املنشأة في حال رغبة منشأة شراء منشأة أخرى 

املرغوب شرائها ، كما تقدر ألاداء املستقبلي لها ، وفي الوقت نفسه تتولى لادارة املالية للمنشأة املباعة القيام 

 .بنفس عملية التحليل ألجل تقييم العرض املقدم لها والحكم على مدى مالئمته لها

  طيط املالي التخ: رابعا 

يعتبر التخطيط املالي من أهم الوظائف لادارية وتتمثل هذه العملية بوضع تصور ألداء املنشأة املتوقع 

في املستقبل وهنا تلعب أدوات التحليل املالي دورا هاما في هذه العملية من حيث تقييم ألاداء السابق وتقدير 

 .ألاداء مستقبال

  تحليل تقييم ألاداء : خامسا 

ا النوع من التحليل تهتم به معظم ألاطراف التي لها عالقة باملؤسسة ، مثل لادارة املستثمرين هذ

وتعتبر أدوات التحليل املالي للقوائم املالية أدوات مثالية لتحقيق هذه الغاية ، ملا لها من قدرة على . واملقرضين

 2تقييم ربحية املؤسسة وما يتعلق بكافة مجاالتها

 

 

 

                                                           
خصص محاسبة حليمة خليل الجرجاوي ، دور التحليل املالي للمعلومات املالية املنشورة في القوائم املالية للتنبؤ بأسعار ألاسهم ، مذكرة ماجيستر ت  1

  23-22، ص 3002وتمويل ، الجامعة لاسالمية ، غزة ، 
  83لزعر محمد سامي ، مرجع سابق ، ص 2
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 دورة مؤشرات التوازن املالي في اتخاذ القرار : اني املطلب الث

لدراسة وتحليل القوائم املالية غالبا ما يكون أمام املحلل املالي مجموعة من ألادوات لتشخيص الوضع 

 ومن بينها مؤشرات التوازن املالياملالي للمؤسسة ، أو لتقييم املاض ي ، أو لدراسة الحاضر والتنبؤ باملستقبل ، 

ؤسسة ونذكر من هناك عدة مؤشرات يستند عليها املحلل املالي إلبراز مدى توازن امل: التوازن املالي مؤشرات 

 أهمها 

رأس املال العامل عبارة عن هامش سيولة ، يسمح للمؤسسة بمتابعة نشاطها : رأس املال العامل  -2

عامل موجب بصورة طبيعية دون صعوبات أو ضغوطات مالية على مستوى الخزينة ، فتحقق رأس 

داخل املؤسسة يؤكد امتالكها لهامش أمان يساعدها على مواجهة الصعوبات ، وضمان استمرار 

 .1توازن هيكلها املالي

برأس املال الدائم أو فكان من الضروري تحديد املقاصد حتى يتحدد املفهوم ، فسمي رأس املال العامل 

 : يةالصافي أما بقية رؤوس ألاموال فأخذت التسميات التال

يبين مدى تغطية ألاموال الخاصة املتكونة من حقوق امللكية للمساهمين : رأس املال العامل الخاص  .2

بمفردها لألصول الثابتة ، من دون الاستعانة بالجزء املتبقي من ألاموال الدائمة واملتمثل في القروض 

 .الاستعانة باملوارد املالية ألاجنبيةالطويلة ألاجل ، أو مدى اكتفاء املؤسسة باألموال الخاصة من دون 

يبين قيمة املوارد املالية ألاجنبية في املؤسسة ، واملتمثلة في إجمالي الديون : رأس املال العامل ألاجنبي  .3

، وهنا ال ينظر إلى الديون باملفهوم السلبي لها ، بل كموارد ضرورية لتنشيط عملية الاستغالل ، 

ق اات أن تؤمن لنفسها موارد مالية متاحة عند الضرورة ، والتصوأصبح من الضروري على املؤسس

دور البنوك واملؤسسات املالية املانحة للقروض ، بنشاط املؤسسة ، وأصبح مالذا لها في الحصول 

 .العجز في الخزينة اركعلى القروض طويلة ومتوسطة وقصيرة ألاجل ، ملجأ لتد

 : لتالية يكتب رأس املال العامل ألاجنبي بالعالقة ا

 مجموع الديون = رأس املال العامل ألاجنبي 

يسمى بحجم النشاط الاستغاللي ، وأن اتساع هذا النشاط قد ينتج عنه : رأس املال العامل لاجمالي  .2

قيم )اتساع للنتيجة ، فتقاس بعض املؤسسات بما لديها من أصول متداولة ، من مخزونات 

أو املتحولة ، على  ارة، وتسمى أيضا بالقيم الدو ( اهزةقيم قابلة للتحقيق وج)وحقوق ( استغالل

 .عكس القيم الثابتة املتمثلة في الاستثمارات وما يتبعها

 

                                                           
معة اليمين سعادة ، استخدام التحليل املالي في تقييم أداء املؤسسات الاقتصادية وترشيد قراراتها ، مذكرة ماجيستر تخصص إدارة أعمال ، جا 1

  12، ص 3002الحاج باتنة ، الجزائر ، 
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 : ويكتب رأس املال العامل لاجمالي بالعالقة التالية

 .إجمالي ألاصول املتداولة= رأس املال العمل لاجمالي 

 1احتياجات رأس املال العامل: ثانيا 

يمكن تعريف الاحتياجات من رأس املال العامل على أنها رأس املال العامل ألامثل ، أي ذلك الجزء من 

وتظهر . ل املتداولة ، والذي يضمن للمؤسسة توازنها املالي الضروري صو ألا ألاموال الدائمة املمول لجزء من 

يرة ألاجل ، ويمكن حساب هذه هذه الاحتياجات عند مقارنة ألاصول املتداولة مع املوارد املالية قص

 : الاحتياجات بالعالقات التالية

 (السلفات املصرفية –الديون قصيرة ألاجل ) –( النقدية –ألاصول املتداولة = )احتياجات رأس املال العامل 

 ثالثا الخزينة 

جودة في هي ألاموال الجاهزة أو ألاموال تحت التصرف ، وهي كل ألاموال التي تمتلكها املؤسسة واملو 

صندوقها الخاص أو املصرف أو املركز الصكوك البريدية ، والتي تستطيع أن تتكون الخزينة من استخدامها 

 : تحسب الخزينة بالعالقة التالية  .2فورا بخالف ألاموال التي تحصل عليها من آجال قصيرة أو املتوسطة

 احتياجات رأس املال العامل  –رأس املال العامل = الخزينة 

 التمويل الذاتي : ابعا ر 

يقصد بالتمويل الذاتي مقدرة املؤسسة على تمويل نفسها من مصادرها الداخلية دون اللجوء إلى مصادر 

ويكفي أن نذكر هنا أن البنوك تشترط في الكثير من ألاحيان على املؤسسات التي ترغب في الحصول . خارجية

يحسب التمويل الذاتي  .ستثماري فيه عن نسبة معينةعلى قروض أن ال يقل التمويل الذاتي للمشروع الا 

 : بإحدى العالقتين التاليتين

 .مؤونات الخسائ وألاعباء طويلة ألاجل+ الاهتالكات + النتيجة الصافية = إجمالي التمويل الذاتي 

 مؤونات الخسائر وألاعباء طويلة ألاجل + الاهتالكات + النتيجة غير املوزعة = صافي التمويل الذاتي 
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 دور النسب املالية في اتخاذ القرار : املطلب الثالث 

يعتبر التحليل املالي باستخدام النسب املالية من أكثر ألادوات املستعملة في تحليل القوائم املالية ، 

أن النسب املالية التي تستخدم في التحليل املالي ليست هي الغاية في التحليل املالي ، وإنما هي في  ويمكن القول 

الواقع أداة تستعمل من أجل الوصول إلى نتائج تعطى لاجابة للعديد من التساؤالت املتعلقة باملركز املالي 

 .1يلواملركز النقدي وألاداء، وتقييم قرارات الاستثمار وقرارات التمو 

 : النسبة املالية 

تعرف النسبة املالية على أنها عالقة تربط بين بندين أو أكثر من بنود القوائم املالية ، وقد تتواجد البنود 

التي تدخل في اشتقاق النسبة املالية على القائمة املالية نفسها كما قد تتواجد هذه البنود على قائمتين 

 .2ماليتين

 .3سنكتفي بأهم النسب وألاكثر استعماال وشيوعا في تحليل املراكز املالية: أنواع النسب املالية 

 نسب التمويل : أوال 

تمكننا هذه النسب من الدراسة وتحليل النسب التمويلية أي اكتشاف مدى مساهمة كل مصدر تمويلي 

 في تمويل ألاصول بصفة عامة وألاصول الثابتة بصفة خاصة

ذه النسب إلى مستوى تغطية الاستثمارات الصافية باألموال الدائمة ، تشير ه: نسبة التمويل الدائم  -2

فهذه النسب تعتبر صياغة أخرى لرأس املال العامل ، أو ما يسمى بهامش ألامن ، فإذا كانت هذه 

، فإن رأس املال العامل يكون سالبا ، فهذا يدل على أن جزء من ألاصول الثابتة  2النسبة أقل من 

رة ألاجل وتكون املؤسسة فيه قد أخلت بشرط املالئمة بين استحقاقي الخصوم مغطى  بقروض قصي

 : وتكتب نسبة التمول الدائم كمايلي. وسيولة الخصوم

  %200( ألاصول الثابتة الصافية÷ ألاموال الدئمة= )نسبة التمويل الدائم 

وتعني مدى تغطية املؤسسة ألصولها الثابتة بأموالها الخاصة ، أي قدرة  : نسبة التمويل الخاص  -3

 : أموال املساهيمن وما يلحق بها على تغطية ألاصول الثابة ، وتكتب هذه النسبة كمايلي 

  %200( ألاصول الثانبة÷ ألاموال الخاصة = )نسبة التمويل الخاص 

تشير هذه النسبة إلى وزن الديون الداخل الهيكل املالي للمؤسسة وبالتالي : نسبة الاستقاللية املالية  -2

في اتخاذ قراراتها املالية مستقلة درجة استقالليتها ، إذ أن الحجم الكبير للديون يجعل املؤسسة غير 

، فكلما كانت هذه النسبة الكبيرة استطاعت أن تتعامل املؤسسة بمرونة مع الدائنين في شكل 

ن ، أما إذا كانت النسبة صغيرة فهذا يعني أنها في وضعية مثقلة بالديون وال يو وتسديد للد اقتراض

                                                           
 281زبيدي ، مرجع السابق، صحمزة محمودي  1
 22لزعر محمد سامي ، مرجع سابق ، ص  2
 13-11مبارك لسلوس ، مرجع سابق ، ص 3
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تستطيع الحصول على املوارد املالية التي تحتاجها من قروض إضافية إلى بتقديم ضمانات وقد تكون 

 : وتكتب نسبة الاستقاللية املالية كمايلي. هذه الضمانات مرهقة

  %200( مجموع الديون ÷ ألاموال الخاصة = )ية نسبة الاستقاللية املال

وتسمى أيضا نسبة القدرة على الوفاء تبين هذه النسبة مستوى تغطية : نسبة التمويل الخارجية  -1

موجودات املؤسسة بأموال خارجية ، فكلما كانت صغيرة كانت أموال الدائنين مضمونة ولو تغيرت 

 : نسبة التمويل الخارجي كمايلي وتصاغ. القيمة السوقية بالنقصان للموجودات

  %200( مجموع ألاصول ÷ مجموعة الديون = )نسبة التمويل الخارجي 

 نسب السيولة : ثانيا 

تشير السيولة إلى قدرة املؤسسة على سداد التزاماتها الجارية عندما يحين ميعاد استحقاقها ، أي أن 

ولقياس ذلك يقوم . 1اد التزاماتها قصيرة ألاجلألاصول تتحول إلى نقدية وتستخدم النقدية بدورها في سد

 :املحلل املالي بحساب جملة من النسب وهي كمايلي

تبين هذه مدى تغطية ألاصول املتداولة بكل مكوناتها بما فيها البطيئة التحول  : نسبة السيولة العامة .1

كالقيم القابلة )والسريعة التحول إلى سيولة  )قيم الاستغالل املتمثلة في املخزونات)إلى سيولة 

فكلما كانت هذه كبيرة أعطت للمؤسسة . ، الديون قصيرة ألاجل )القيم الجاهزة)والسائلة  )للتحقق

  : وتكتب النسبة كمايلي. هامشا للحركة واملناورة

  %200 )الديون قصيرة ألاجل÷ ألاصول املتداولة = )نسبة السيولة العامة 

تبين هذه النسبة مدى تغطية كل الديون قصيرة ألاجل بواسطة الحقوق ،  : السيولة املختصرةنسبة  .2

  : خاصة في املؤسسات ذات املخزون بطيء الدوران ، وتصاغ هذه النسبة كمايلي

  %200 )الخصوم املتداولة÷  )القيم الجاهزة+ القيم القابلة للتحقيق = ))نسبة السيولة املختصرة 

توضح هذه النسبة مقدار النقدية املتاحة لدى املؤسسة في الوقت  : )الحالية)ة الجاهزة نسبة السيول .3

فهي معين ملقابلة الالتزامات قصيرة ألاجل ، وتقيس السيولة دون اعتبار الذمم أو املخزون وعليه ، 

تبين للمؤسسة ، هل يجب عليها أن تحصل جزء من الذمم ، أم هي مجبرة على بيع البعض من 

  : ، وتكتب النسبة كمايلي 2ونها حتى تتمكن من مواجهة الدين قصيرة ألاجلمخز 

 الديون قصيرة ألاجل ÷ )القيم الجاهزة)النقدية = نسبة السيولة الجاهزة 

 

 

                                                           
321، ص 3001سعاد صادق بحيري ، إدارة توازن ألاداء ، دار الثقافة للنشر ، اسكندرية ، مصر ، ،  1  

 22زغيب مليكة وبوشنقير ميلود ، مرجع سابق ، ص  2
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 نسب النشاط : ثالثا

تأتي هذه النسب لتكملة نسب التمويل والسيولة مع ألاخذ بعين الاعتبار حجم نشاط املؤسسة لتسريع 

دراسة نسب النشاط من خالل مهلة ائتمان الزبائن ومهلة تسديد  نناويمك. باقي أصولها املتداولةدوران 

 : 1املوردين كمايلي

 مهلة ائتمان الزبائن  -1

  x 230املبيعات السنوية ÷ )أوراق القبض+ الزبائن = )مهلة ائتمان الزبائن 

ددوا ما عليهم من ديون اتجاهها ، ويجب تقيس هذه النسبة املدة التي تمنحها املؤسسة لزبائنها حتى يس

 .وعلى العموم يجب مقارنتها دائما بنسبة أخرى هي مهلة تسديد املوردين. يوما عادة 20أن تتجاوز مدة 

 مهلة تسديد املوردين  -2

  x 230املشتريات السنوية ÷ )أوراق الدفع+ املوردين = )مهلة تسديد املوردين 

. ها املوردون للمؤسسة حتى تتمكن من تسديد هما عليها من ديون تبين هذه النسبة املدة التي يمنح

 .مدة تسديد الزبائن ، حتى تتمكن املؤسسة من تحصيل ذممها ملواجهة هذه الديون ويجب أن تكون أقل من 

 نسب املردودية : رابعا

بفاعلية وكفاءة تعتبر هذه النسب على قدرة مسيري املؤسسة على الاستخدام ألامثل ملواردها املتاحة 

  : 2للحصول على العائد ، ومن أهم هذه النسب مايلي

تمثل هذه النسبة الربح املتحصل عليه مقابل كل وحدة نقدية من ألاموال الخاصة  : املردودية املالية -2

  : املستعملة ، وتحسب بالعالقة التالية

   x 200ألاموال الخاصة ÷ النتيجة الصافية 

النسبة مرتفعة حتى ال توجد املؤسسة صعوبات في جذب مساهمين جدد إذا  من ألاحسن أن تكون هذه

 .كانت بحاجة إلى ذلك

تعتبر هذه النسبة عن كفاءة املؤسسة في استخدام مواردها لتحقيق ألارباح  : املردودية الاقتصادية -3

 وتحسب بالعالقة التالية 

 مجموع ألاصول ÷ النتيجة الصافية 

                                                           
 12مبارك لسلوس ، مرجع سابق ، ص   1
امعة قاصدي عباس ي عصام ، تأثير جودة املعلومة املالية في تقييم ألاداء املؤسسة الاقتصادية واتخاذ القرارات ، مذكرة ماستر في علوم التسيير ، ج  2

  32ص  3023مرباح ورقلة ، الجزائر ، 
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تعتبر هذه النسبة مدى تحقيق املؤسسة لنتيجة صافية  : )الربحية الصافيةنسبة )املردودية التجارية  -2

÷ النتيجة الصافية  : أي باستبعاد الضرائب املدفوعة عن رقم ألاعمال ، وتحسب بالعالقاة التالية

 .رقم ألاعمال خارج الضرائب

مقارنتها مع نسب ال يتوقف استخدام هذه النسبة على دراسة املؤسسة بذاتها فقط ، بل تسع إلى حد 

املؤسسات التي تنشط في نفس القطاع ، ألن ضعف هذه النسبة أمام نسبة املؤسسات ألاخرى يعنى ضعف 

 .وضعها التنافس ي في قطاع نشاطها
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  : خالصة الفصل

عملية اتخاذ على ضوء دراستنا لعملية اتخاذ القرار لاداري واملالي في املؤسسة يمكننا الاستخالص بأن 

 .القرار هي جوهر العملية لادارية ألي تخصص وظيفي في املؤسسة

ويعتبر القرار املالي من أصعب القرارات التي تقع على عاتق املدير املالي وتظهر مدى كفائتها وقدرته على 

القيمة  تحمل املسؤولية ، للوصول إلى ألاهداف املبتغاة لتحسين وضع املؤسسة مستقبال وبالتالي تعظيم

السوقية لها ، كما يتطلب ذلك تحليل البيانات املالية التي تتضمنها القوائم املالية ومناقشة نتائجها بانجاز 

  : ثالثة خطوات رئيسية هي

 إعداد القوائم املالية  .2

 املالي للقوائم املالية  التحلي .3

 .تقييم الوضع املالي للمؤسسة ، واتخاذ القرارات الضرورية .2

وعلى ضوء هذه الخطوات ، استخلصنا من خالل املبحث الثالث أن التحليل املالي كأسلوب من 

ألاساليب املساعدة في اتخاذ القرارات املالية سواء القرار الاستثماري ، القرار التمويلي ، قرار توزيع ألارباح ، 

في اتخاذ القرارات املالية النسب واملؤشرات املالية للحصول على معلومات تستخدم من خالل استخدام 

 .املثلى

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

دراسة تطبيقية : الثالث الفصل

في مكتب خبير محاسب 

 ومحافظ حسابات 
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 تمهيد

 إلى و الدولية املحاسبة واملعايير املالي املحاسبي النظام ماهية من كل إلى النظري  الجانب في تعرضنا بعد

 القوائم داللة مدى و املالي املحاسبي النظام وفق عنها إلافصاح الواجب املالية القوائم وإلى إلافصاح، ماهية

 كيفية على التعرف على املساهمة و املالية القوائم ملستخدمي الالزمة عن املعلومات إلافصاح كأداة املالية

 في النشر الواجبة املعلومات عن إلافصاح من املطلوب إلى املستوى  بها الوصول  و املالية القوائم جودة تحسين

 . املالي املحاسبي النظام وفق صلبها

محاسب و محافظ  خبير مكتب عند بتربص قمت التطبيقي الجانب على النظري  الجزء وإلسقاط

لعرض لنا القوائم املالية وفق النظام  ذلك و إحدى زبائنه تخص ةمالي قوائم بإعطاء قام الذي حسابات

 .املحاسب املالي 

 : هما مبحثين الفصل هذا في نتناول  سوف و

 تقديم نبذة تاريخية ملكتب خبرة املهنية   :ألاول  املبحث. 

 لألحد زبائن املكتب خبرة مهنيةتطبيقية  دراسة: املبحث الثاني. 
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 .  املهنية خبرة ملكتب تاريخية نبذة تقديم: املبحث ألاول 

املحاسبة  بمسك بدءا يقدمها التي والخدمات الدراسة محل باملكتب التعريف املبحث هذا في سنتناول             

 .الحسابات وتدقيق القضائية والخبرة

  باملكتب تعريفال: ألاول املطلب 

نه مكتب معترف به قانونا من خالل نشاطاته ومما  أيمكن تعريف املكتب حسب النص القانوني على 

املحاسبية ،فلمكتب هو عبارة عن إدارة خاصة متخصصة في يقدمه من خدمات للزبائن أصحاب السجالت 

 .بما يحتويه هذا مكتب من مسؤول عن العمال و الزبائن0202الشؤون املحاسبية واملالية طبقا لقانون 

وهو معتمد من طرف الدولة تحت  ألاول على يد السيد  مسؤول  0990افتتح هذا مكتب في سنة 

 :نتيه حسب اعتماده فيما يلي إشراف املجلس و طني للمحاسبة و مه

 ؛خبير محاسب -

 ؛محافظ حسابات -

 .محاسب معتمد -

 .و متعلق باملهنة ).....( املؤرخ في )...(وتكمن مهمته بحيث تتعلق بتطبيق القانون 

 ؛يكون بفتح اليوميات في إطار الخبرة املحاسبية : ربط محاسبة  •

 ؛دراسة امللفات في إطار الخبرة محاسبية :  خبرة محاسبة •

يستوجب على خبير املحاسبية تقييم أي تهديدي ملبدأ التقييد باملبادئ :  محافظ حسابات •

عندما يكون الخبير على علم أو من الافتراض أن يعلم    بالظروف التي من شأنها ألاساس ي 

 .إلاخالل لهذا مبدأ

أنه غير  رك الخبير املحاسبيو إذا أدخبير أن يأخذ بعين الاعتبار العناصر الكمية كما النوعية منها العلى 

 .خدمةالالحماية عليه عندئذ أن يعرض عن الاستمرار بتأدية   قادر على تطبيق تدابير 
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 وما شبهكتب تجهيزات امل: املطلب الثاني 

علبة ألارشيف وخزائن  (20)يتضمن املكتب عدة أجهزة مختلفة باملحاسبة ومنها أجهزة الكمبيوتر 

تحمل ملفات الزبائن و أخرى متاحة لسجالت اليومية املتداولة  يوميا و انترنت الخاصة بالشركات 

(CNAS.CACOBATH  ). 

كما يحتوي على الانترنت و كل ما يخص املهنة املحاسبية ،فمن ناحية العمال يحتوي على عاملتين 

ماجستير مدمجتين ألاولى متحصله على شهادة  ليسانس في املحاسبة و املالية و الثانية متحصلة على شهادة 

ليم املنهي و الثانية متحصلة على في علوم التسيير وعاملتين متربصين الاولى متحصلة على شهادة التكوين و التع

 .شهادة ليسانس في محاسبة و مالية 

مخطط أو نموذج  الضرائب وما  SCFدوات محاسبية املتمتلة في النظام املحاسبي املالي أهناك أيضا 

طباعة  آالتأيضا يوجد ....شبه كتب القوانين املحاسبية منها القانون التجاري قانون العمل قانون الضرائب 

خزانات لحمل ألارشيف ووثائق  املخزنة من طرف الزبائن من بداية نشاطهم املنهي آالت نسخ مثبت كهربائي 

 .فكل هذا موجود في املكتب الخبرة املهنية لدى الخبير املحاسبي 

 نشاط املكتب : املطلب الثالث 

كتب بحيوية محاسبية مطبقة وفق القانون من خالل الطريقة املنتظمة في استقبال املنشاط  يمثل

الزبائن والسهولة في التفاهم و التعامل بين العمال و الزبائن فاملكتب على ديمومة حسنة في طريقة التفاعل و 

 .التجاوب بصفة جديدة و منتظمة 

بهذه  ه سجل أو عمل تجاري يجب أن يكون مرفقعلى أي زبون لفدوات املتداولة في املكتب ألا ومن بين 

 :سجالت آلاتية ال

أربعون         حيث يتم الترقيم و التوقيع على هذا سجالت الذي يحتوي على سبعة و : دفتر اليومية  -1

 .ورقة من طرف رئيس املحكمة و يستخدم هذا السجل الخاص بمؤسسة أو عمل تجاري في مختلف مراحله 

نجزة في كيفية توضيح في الدفتر اليومية املتضمنة الحسابات املوجودة في سجل حسب الدراسات امل

ألاجرة املتمثلة  في الحالة املدنية و الضمان الاجتماعي و ألاجرة الخاضعة للضريبة ولكي تتحصل على ألاجر 

 :الخاضع للضريبة بالعملية التالية 

) ، املبلغ الخاضعة للضريبة (SS )،الضمان الاجتماعي (BASE  SALAIRE DE)أجرة املنصب  -

IMPOSABLE) ونقوم بتحميله في جهة املدين،(DFBFT)و نقوم بتسجيل أيضا في جهة املدين            

(CNAS FRAIS DE PERSONNEL .IPS.IEP  ). 

و ألاجر  نسجل الضريبة على السجل إلاجمالي ، صندوق الضمان الاجتماعي ،(CRIDIT) أما جهة الدائن 

 .الصافي  
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الضريبة على الدخل إلاجمالي وهذه العملية +الضمان الاجتماعي +يقوم بجمع مبلغ الخاضع للضريبة 

الصندوق )نرصد ألاجر الصافي ورقم الحساب (  TRESORERIE) اما جهة الخزينة  .تكون في الحسابات املختلفة

 (، البنك 

 (00.01 )سبة معينة في ن*مضروب (CNAS) صندوق الضمان الاجتماعي  -

و البطالة الناجمة عن سوء ألاحوال الجوية لقطاعات البناء و  ألاجر صندوق الوطني للعطل مدفوعة  -

 (.00.21) أجرة املنصب في النسبة (: CACOBATH)ألاشغال العمومية والري 

يتم الترقيم و التسجيل على هذا السجل الذي يحتوي على أربعة وتسعون صفحة من : سجل التقويم  -2

طرف رئيس املحكمة الستعماله كسجل التقويم الخاص بمؤسسة أشغال البناء في مختلف مراحل التابعة 

 .لصاحب العمل 

طبقا  سجل الحوادث العمل الذي يحتوي على سبعة و أربعون ورقة وهذا: سجل املوارد البشرية  -3

اليومية و تستخدم في تخطيط ألاعمال اليومية  إلاداريةللسلطات املحولة وهو سجل يتم فيه متابعة ألاعمال 

 .و مقسم إلى ساعات فهو نظام حماية ألاجور 

يحتوي على سبعة وأربعون صفحة للسلطات املخولة لنا في هذا الشأن : سجل إنذار مفتشية العمل -4

 .بحيث تكتب كل املالحظات و إلانذارات   من طرف املفتشية ويكون التاجر مسؤول عنه

كل شخص يؤدي عمالت نقاء أجر لصاحب العمل وتحت إمرته يشمل ذلك  :سجل العطلة السنوية  -5

 .أخذ عطلة أو إجازة ألاحداث من حيث التأهيل يستحق أن ي

هو سجل تكتب فيه كل حوادث بحيث يكون فيه اسم املصاب ، نوع الحادث ،  :سجل حوادث العمل  -6

 .الاسم ، التاريخ إلاصابة ، نوع إلاصابة كل هذا على شكل تقرير 

 ........هناك عدة تسجيالت موجودة في املكتب  مثل سجل الوقاية ، سجل ألامن وطلب العمل
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 .مهنية خبرة املكتب زبائن لألحد تطبيقية دراسة :املبحث الثاني

 و بالشفافية تتميز القوائم كانت إذا خاصة مؤسسة أي ألداء املعبرة الصورة هي املالية القوائم تعتبر

 . لها املالي املركز عن الحقيقة الصورة تعطي و املصداقية

 هولديحاسبية امل خبرةال كتبمحد زبائن أل قوائم املالية  البحث إلى عرض أهم   املو سوف نقوم في هذا 

التشيد مشاريع البنية  و سنة وهو زبون لدى املكتب وهو مقاول يقوم بتنفيذ املشاريع  البناء 01من  أكثر 

في  (الذي نتحفظ على اسمه )هذا املقاول  أيضايختص   ومن املشاريع الاستثنائية   املختلفة ،ا وغيره التحتية

 .التي يملكها أفراد أو حتى شركات الخاصة مملوكة لألفراد  العمارات السكنية و املنشآت  

             املالية القوائم عرض: ألاول  املطلب

 عرض ميزانية ألاصول  -0

 أصول  -ميزانية  - (31-33)الجدول رقم

 2316 2312 ألاصول املالية

النتيجة 

 الخامة

 النتيجة الاهتالكات 

 الصافية 

 النتيجة الصافية 

   

     صول رير الجاريةألا 

 فارق الحيازة 

Good will 

__ __ __ __ 

 __ __ __ __ املادية  رير التثبيتات

     تات مادية يبثالت

 __ __ __ __ ألاراض ي 

 __ __ __ __ مباني

   

 9002921 0929000 02000200 09220092 أخرى  مادية تثبيتات

 ممنوح امتيازها تثبيتات

 

__ __ __ __ 

 __ __ __ __ انجازها الجاري  التثبيتات

     املالية التثبيتات

 

 

 

 __ __ __ __ املعادلة موقع موضوعة سندات

 وحسابات أخرى  مساهمات

 دائنة

__ __ __ __ 
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 __ __ __ __ مثبتة أخرى  سندات 

غير  مالية أخرى قروض وأصول 

 جارية

001199 __ 001199 9092210 

 ضرائب مؤجلة على ألاصل 

 

__ __ __ __ 

 8464463 4528513 13162331 14603541 مجموع ألاصول رير الجارية

     أصول جارية

 32088335 30120283 __ 30120283 املخزونات والجاري انجازها

     مماثلة استخدامات

 

 

 012110 012110 __ 012110 الزبائن 

 __ __ __ __ املدينون آلاخرون

 0091919 002022 __ 002022 الضرائب وما شابهها 

 حسابات دائنةأخرى واستخدامات

 مماثلة

__ __ __ __ 

     املوجودات وما يماثلها

 

 

 __ __ __ __ توظيفات وأصول مالية جارية 

 02120900 00000202 __ 00000202 الخزينة

 53503843 56300100 __ 56300100 مجموع ألاصول الجارية

 50355333 63022230 13162331 21380243 املجموع العام لألصول 

 .حاسبامل خبيرال طرف من ةقدمامل الوثائق على ااعتماد: املصدر 
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 عرض ميزانية الخصوم -2

 الخصوم –ميزانية ( 32-33)الجدول رقم 

 2316 2312 الخصوم

   ألاموال الخاصة  

 022222 022222 تم إصداره  رأس املال

 __ __ املستعان به رأس مال 

 1012 1012 (0)الاحتيطات املدمجة -العالوات والاحتياطات 

 __ __ فوارق إعادة التقييم

   

 __ __ (0)فارق املعادلة 

( النتيجة الصافية حصة املجمع)النتيجة الصافية 

(0) 

0290019 1201092 

 90290290 91010010 الخاصة ألاخرى ترحيل من جديدرؤوس ألاموال 

 __ __ (1)حصة الشركة املدمجة 

 __ __ (1)حصة ذوي ألاقلية 

 42122333 48135886 1املجموع 

   الخصوم رير الجارية

 212222 112222 الديون املاليةو القروض 

 __ __ (املؤجلة واملرصود لها)الضرائب 

 __ __ الديون ألاخرى غير الجارية

 __ __ املؤونات واملنتوجات املدرجة في الحسابات سلفا

 253333 583333 (2)مجموع 

   الخصوم الجارية

 0100292 091222 املوردون والحسابات امللحقة

 9909000 1019002 الضرائب

 1299001 1299000 الديون ألاخرى 

-  0002012 خزينة الخصوم

 11122062 12241823 (3)مجموع 

 50355333 63022230 (3(+)2(+)1) املجموع العام للخصوم

 .حاسباملخبير المن طرف  ةوثائق املقدمالعلى  ااعتماد: : املصدر 
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 جدول الحسابات النتائج  عرض -3

 جدول حسابات النتائج( 33-33)الجدول رقم                                                                    

 2016 2017 البيان

 45646227 27432623 رقم ألاعمال 

 7689858- 10850000- الصنع قيد املنتجات و املصنعة املنتجات و املخزونات تغيرات

 __ __ املثبت إلانتاج

 __ __ الاستغالل إعانات

 32056360 16582623 املالية السنة إنتاج -1

 -01210091 - 02900219 املستهلكة املشتريات

 -0900002- 0009902 ألاخرى  الاستهالكات الخارجية الخدمات

 30516458- 12262519- املالية السنة استهالك -2

 7439911 4320104 ( 2-1)لالستغالل  املضافة القيمة -3

 1326617- 756524- املستخدمين أعباء

 841717- 430211- املماثلة املدفوعات الرسوم و الضرائب

 5271577 3133369 الاستغالل فائض إجمالي -4

 13500 18253 ألاخرى  العملياتية املنتجات

 83815- 2596- ألاخرى  العملياتية ألاعباء

 183023- 407742- القيمة خسارة و املؤونات و لالهتالكات املخصصات

 __ __ املؤونات و القيمة خسائر على استرجاع

 5018239 2741284 العملياتية النتيجة -5

 __ __ املالية املنتوجات

 __ __ املالية ألاعباء

 __ __ املالية النتيجة -6

 5018239 2741284 ( 6+5)الضرائب  قبل العادية النتيجة -2

 __ __ العادية النتائج عن دفعها الواجبة الضرائب

 __ __ العادية النتائج عن( تغيرات )املؤجلة  الضرائب

 __ __ العادية ألانشطة منتجات مجموع

 __ __ العادية ألانشطة أعباء مجموع

 __ __ العادية لألنشطة الصافية النتيجة -8

 __ __ ( تبيانها يجب( )منتجات)عادية  غير عناصر

 __ __ (تبيانها يجب( )أعباء)عادية  غير عناصر

 __ __ العادية رير النتيجة -0
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 5018239 2741284 املالية السنة نتيجة صافي -13

 .حاسباملخبير المن طرف  املقدمةوثائق العلى  ااعتماد: املصدر 

 تحليل القوائم املالية : طلب الثانيامل

  (ألاصول  )امليزانيةتحليل  -1

  قاتوالفرو املئوية   النسب حساب بعد (أصول ) ميزانية: (34-33)جدول الرقم                    

 املبالغ الصافية ألاصول املالية

2312 

النسب 

 املئوية 

 الصافية املبالغ

2316 

النسب 

 املئوية 

 الفرق 

      صول رير الجاريةألا 

 _ _ _ _ _ (good Will)حيازة فارق ال

 __ __ __ __ __ رير املادية  التثبيتات

      التثبيتات مادية 

 

 

 

 

 

 

 

 __ __ __ __ __ ألاراض ي 

 __ __ __ __ __ مباني 

 (922290)  2.00 9002921 0.90 0929000 تثبيتات مادية أخرى 

 __ __ __ __ __ تثبيتات ممنوح امتيازها

 _ __ __ __ __ التثبيتات الجاري انجازها

      التثبيتات املالية

 

 

 

 

 

 

موقع  سندات موضوعة

 املعادلة

__ __ __ __ __ 

 أخرى  مساهمات

 وحسابات دائنة

__ __ __ __ __ 

 __ __ __ __ __ سندات أخرى مثبتة

 قروض وأصول مالية

 أخرى غير جارية

001199 0.201 9092210 2.200 (0101021) 

 ضرائب مؤجلة على

 ألاصل

__ __ __ 

 

__ __ 
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 303505  3) 14.33 8464463 2.43 4528513 جارية مجموع ألاصول رير

 ) 

      ألاصول الجارية 

 0090021 09.00 02911221 09.02 09029010 املخزونات الجاري انجازها 

      ـاالستخدامات املماثلة 

 2.22 2.09 012110 2.00 012110 الزبائن 

 __ __ __ __ __ املدينون آلاخرون

 __ __ __ __ __ الضرائب وما شابهها 

 أخرى  دائنة حسابات

 مماثلة واستخدامات

002022 2.02 0091910 0.01 (0000010) 

      املوجودات وما يماثلها

 وألاصول  املوظفة ألاموال  

 ألاخرى  الجارية املالية

__ __ __ __ __ 

 1201202 01.90 02120900 02.00 00000202 الخزينة

 5838350 85.66 53503843 02.56 56300100 مجموع ألاصول الجارية

 1822430 133 50355333 133 63022230 املجموع العام لألصول 

 . حاسبامل الخبير طرف من املقدمة وثائقال على عتمادل با ةالطالب إعداد من:  املصدر

      حساباتها في املوجودة املبالغ على تبريرات قدمنا (ألاصول )جانب مليزانية زبون  مالحظتنا خالل من

 :كاآلتي

  من   2.90 %ب تقدر مئوية بنسبة وذلك جزائري، دينار 9101102 الجارية ألاصول ريربلغت مجموع

 بنسبة جزائري  دينار 1909902 فيها بلغت التي 0200 سنة مع مقارنة ،0202سنة  لألصول  الكلي املجموع

ويرجع هذا الانخفاض الى  جزائري  دينار090191 2انخفضت بقيمة قد أنها يعني ما وهذا ، %09.00

   2.00 % وبنسبة جزائري  دينار 9002921 التثبيتكانت قيمة  0200ا في سنة  تثبيتات في قيمة  نقص   

دينار جزائري وبنسبة  0929000منخفضة والتي قدرت ب  التثبيتكانت قيمة  0202في سنة  أما

 ؛%0.90

 سنة أما ،90.10 % وبنسبة جزائري  دينار10099099 بقيمة 0202سنة  بلغت الجارية ألاصول  أما 

وهذا ما يعني أنها ارتفعت بقيمة  ، 11.00 %بنسبة جزائري  دينار12192192بقيمة  بلغت0200

بلغت  0202في سنة دينار جزائري ، و يرجع هذا الرتفاع  إلى زيادة في قيمة املخزونات  1121019
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 %وبنسبة 02911221بقيمة 0200لكن في سنة  09.02 %دينار جزائري وبنسبة09029010قيمته ب

 ؛  09.00

 . جزائري  دينار بقيمة 1201202رتفاع ا الخزينة حساب شهدكذلك و 

  (خصوم) امليزانيةتحليل  – 2

 :و الفروقات املئوية النسب حساب بعد( خصوم) امليزانية(35-33)جدول رقم 

 الصافية ة القيم الخصوم

2312 

نسب 

 املئوية 

 الصافية  القيمة

2316  

نسب 

 املئوية

 الفرق 

      ألاموال الخاصة  

 2 2.01 022222 2.02 022222 الصادر املال رأس        

 __ __ __ __ __ رأس مال مستعان به   

الاحتيطات  -العالوات الاحتياطات

 (0)املدمجة 

1012 2.221 1012 2.229 2.22 

 __ __ __ __ __ فارق إعادة التقييم

 __ __ __ __ __ (0)فارق املعادلة 

( النتيجة الصافية حصة املجمع)

(0) 

0290019 9.99 1201092 1.99  (0020910) 

رؤوس ألاموال الخاصة ألاخرى 

 ترحيل من جديد

91010010 29.02 90290290 20.09 0021129 

 __ __ __ __ __ (1)حصة الشركة املدمجة 

 __ __ __ __ __ (1)حصة ذوي ألاقلية 

 901110 29.11 42122333 21.91 48135886 رؤوس ألاموال  الخاصة املجموع 

      الخصوم رير الجارية

 (   022222) 0.00 212222 2.91 112222 القروض الديون املالية

 __ __ __ __ __ (املؤجلة واملرصود لها)الضرائب 

 __ __ __ __ __ الديون ألاخرى غير الجارية

املؤونات واملنتوجات املدرجة في 

 الحسابات سلفا

__ __ __ __ __ 

 (022222) 0.00 212222 2.91 112222 (2)مجموع 

      الخصوم الجارية

 (9012 2)   0.09 0100292 0.20 091222 والحسابات امللحقة املوردون 

 909091 2.10 9909000 1.19 1019002 الضرائب
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 (11010)  1.00 1299001 1.02 1299000 الديون ألاخرى 

 __ __ __  000012 خزينة الخصوم

 0000110 01.19 00002902 23.30 00090100 (3)مجموع 

 العام املجموع

 (3)(+2(+)1)للخصوم

63022230 133 50355333 133 1822430 

 . حاسبامل الخبير طرف من املقدمة وثائقال على عتمادل با ةالطالب إعداد من:  املصدر

 في حساباتها املوجودة املبالغ على تبريرات قدمنا (الخصوم) الزبون جانب مليزانية مالحظتنا خالل من

 :كاآلتي

 أي جزائري  دينار  91021110ب يقدر0202 سنة الخاصة ألاموال مجموع خصوم ميزانية في نجد 

 بنسبة جزائري  دينار9202200 بلغت0200سنة  مع مقارنة الخصوم مجموع من 21.91% بنسبة

 الخاصة ألاموال في ارتفاع هناك أن يعني ما وهذادينار جزائري   901110قدر الارتفاع ب %29.11

 ؛جزائري  دينار 0021129 بقيمة جديد من املرحل حساب في ويتمثل

  في انخفاض  إلى راجع وهذا جزائري  دينار022222  بقيمةنخفاض ا الجارية غير الخصوم في نجدكما 

 الديون املالية ؛القروض  قيمة

 مجموع من 02.29% بنسبة 0202 سنة جزائري  دينار 00090100 قيمتها تعادل  الجارية الخصوم أما 

  بقيمة الجارية الخصوم قيمة في ارتفاع وجود على يدل ما وهذا 0200 سنة00002902و الخصوم

 .قةامللح والحسابات املوردون في حساب   املشهود باالنخفاض يبرر ما وهذا جزائري  دينار0000110

  النتائج حسابات جدول تحليل  -3
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 .الفرق  حساب بعد النتائج حسابات(36-33)الجدول رقم 

 الفرق  2316 2312 البيان 

 -01000029 91090002 02900000 لألاعما رقم

 قيد املنتجات و املصنعة املنتجات و املخزونات تغيرات

 الصنع

-10850000 -7689858 (3163142) 

 __ __ __ املثبت إلانتاج

 __ __ __ الاستغالل إعانات

 (21323246) 32056360 16582623 املالية السنة إنتاج -1

 02002019  -01210091 - 02900219 املستهلكة املشتريات

 0290212 -0900002 -0009902 ألاخرى  الاستهالكات الخارجية الخدمات

 18253030 30516458- 12262519- املالية السنة استهالك -2

 (3110832)  7439911 4320104 ( 2-1)لالستغالل  املضافة القيمة -3

 122290 1326617- 756524- املستخدمين أعباء

 900120 -841717 430211- املماثلة املدفوعات الرسوم و الضرائب

 (2138238)  5271577 3133369 الاستغالل فائض إجمالي -4

 9210 13500 18253 ألاخرى  العملياتية املنتجات

 10009 83815- 2596- ألاخرى  العملياتية ألاعباء

 ( 009209)  183023- 407742- القيمة خسارة و املؤونات و لالهتالكات املخصصات

 __ __ __ املؤونات و القيمة خسائر على استرجاع

 (2226055)  5018239 2741284 العملياتية النتيجة -5

 __ __ __ املالية املنتوجات

 __ __ __ املالية ألاعباء

 __ __ __ املالية النتيجة -6

 (2226055)  5018239 2741284 ( 6+5)الضرائب  قبل العادية النتيجة -2

 __ __ __ العادية النتائج عن دفعها الواجبة الضرائب

 __ __ __ العادية النتائج عن( تغيرات )املؤجلة  الضرائب

 __ __ __ العادية ألانشطة منتجات مجموع

 __ __ __ العادية ألانشطة أعباء مجموع

 __ __ ___ العادية لألنشطة الصافية النتيجة -8

 __ __ __ ( تبيانها يجب( )منتجات)عادية  غير عناصر

 

 __ __ __ (تبيانها يجب( )أعباء)عادية  غير عناصر
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 __ __ __ العادية رير النتيجة -0

 (2226055) 5018239 2741284 املالية السنة نتيجة صافي -13

 .حاسب املوثائق املقدمة من طرف الخبير العتماد على ل با ةمن إعداد الطالب: املصدر 

 املالي، املحاسبي النظام حسب املالية القوائم عرض ملتطلبات وفقا عرض قد النتائج حسابجدول  إن

 وبالتالي ،هااتاستهالكي تمثل فهي ألاخرى  أما الدورة، إيرادات تمثل ألاولى: مجموعتين من النتائج حساب يتألف

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

 ج اي انه انخفض قيمته د02900000ب 0202في سنة   قدرت قيمته ن رقم ألاعمالإ: رقم ألاعمال

 ؛ جد01000029، وقدرت قيمة الانخفاض ب  جد91090002قدر ب  التي 0200سنة ب مقارنة 

 أي أنها انخفضت  جد 0290019ب  0202ا قدرت قيمتها في سنة ان النتيجة  :النتيجة الصافية

 ؛ جد 0020911ب الانخفاض قيمة وقدرت جد1201009قدرت ب التي   0200سنة ب قيمتها مقارنة 

 أي أنها انخفضت مقارنة  جد9002029قدرت ب 0202إن قيمة املضافة في سنة  : القيمة املضافة

 ؛ جد0009122وقدر مبلغ الانخفاض  0200بدورة 

 إلى تنقسم املالية السنة استهالك إن :املالية السنة استهالك: 

 وهيدج   - 02900219 الت تقدر ب 0202حيث بلغت قيمتها في :املشتريات املستهلكة  •

 ؛ دج-01210091 قيمتها كانت التي املاضية بالسنة انخفضت مقارنة نهاأ إذ سالبة

بقيمة سالبة أيضا   0202 سنة  التي قدرت في: الخدمات الخارجية والاستهالكات ألخرى  •

التي كانت قيمتها سالبة  0200وهي قيمة منخفضة بالنسبة لدورة دج  -0009902ب  

 ؛دج -0900002

 0000002بقيمة  0200وانخفض بنسبة لدورة -210109ب   0202إذا بلغت  في : أعباء املستخدمين- 

    ؛

  قدرت ب  0202حيث إن مبلغ إلاجمالي لها لسنة :  الضرائب والرسوم واملدفوعات ومشابهة 

 ؛ 0200أي أنها انخفضت بالنسبة  لدورة  دج– 902000

  ؛إن هذه ألاعباء غير موجودة في مؤسسة أي أنها منعدمة : ألاعباء العملياتية أخرى 

  منعدمة أنها أي مؤسسة في موجودة غير ألاعباء هذه إن :ألاعباء املالية . 
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 خالصة الفصل 

من لزبون لدى خبير محاسب و محافظ حسابات لقد قمنا في هذا الفصل بعرض القوائم املالية 

هذه القوائم املالية أن إال هذه القوائم تعتبر الجوهر  حسابات النتائج ، والقيام بتحليل امليزانية، جدول 

 :الرئيس ي للتقارير املالية و توصلنا إلى النتائج التالية 

  تغير رؤوس ألاموال  وجدول  تدفقاتاللم يستعمل الخبير املحاسبي كل القوائم املالية مثل جدول

 و املالحق؛

  وجود نقص للبيانات املعروضة فهي ال تعبر كلية عن مصداقية و موضوعية العمليات التي قام

 الخبير املحاسبي؛بها 

   افتقار إلافصاح عن املعلومات ألن املؤسسات الخاصة تقوم باإلفصاح لكن بتحفظ و عدم

 . اح عنهاإلافص إعطاء جميع الحقائق امللزم



 

 

 

 الخاتمة

 العامة
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 :الخاتمة

معالجة  ٬حاولنا من خالل املوضوع دور القوائم املالية  وفق الظام املحاسبي في اتخاد القرارات املالية 

 :إشكالية البحث واملتمثلة في

 ؟املؤسسة لقراراتها املالية ما مدى إلاعتماد على القوائم املالية وفق النظام املحاسبي املالي في اتخاد

ودلك من خالل الفصول الثالث لهده الدراسة التى وضعت في ضل الفرضيات ألاساسية املعتمدة 

 :ثم الوصول إلى النتائج وإلاقتراحات التالية ٬وباستخدام  املناهج وألادوات املشار الها في املقدمة 

 اختبار الفرضيات: أوال 

والد من شانه ايجاد  ٬النظام املحاسبي املالي العمود الفقري لإلقتصاديات الناجحة :الفرضية الاولى 

من هنا تبرز ضرورة وجود  ٬سواء من الناحية التنظيمية أو املالية ٬الحلول للمشاكل التي تعاني منها املؤسسات

جراءات الصحيحة في نظام محاسبي مالي داخل املؤسسسة للتاكد من فعالية وتدارك الانحرافات واتخاد الا 

 .بما يحقق أهداف إقتصادية  ٬الوقت املناسب

تساهم القوائم املالية في املؤسسة في اتخاد القرارت املالية للتنبيه باالحترافات  :الفرضية الثانية 

من خالل زيادة الديون  ٬وارتفاع الخطر املالي ٬وبعدم توازن الهيكل املالي  ٬املتعلقة بمؤشرات التوازن املالي 

مما يعني ضرورة تعديل قرارات التمويل أو البحث عن  ٬وبالتالي الابتعاد عن التخصيص الامثل للموارد املالية 

 .وعليه تظهر مساهمة القوائم املالية باتخاد القرارت املالية في منح املؤسسة مرونة مالية  ٬قرار تمويلي بديل 

 املالية فهي تهتم بتدوير ألاموال وأوجه صرفها  الية تعتبر جوهر عمل  إلادارةامل القرارت: الفرضية الثالثة 

 ٬التمويل٬املؤسسة من حيث تعظيم قيمتها في التوليفة الجيدة بين قرارات إلاستثمار  بغية تحقيق أهداف

 .قرارات بحيث أن هناك ارتباط  وثيق بين مختلف هده ال ٬توزيع ألارباح تساهم في تحقيق أهداف املؤسسة

والوسيلة  ٬إن املعلومات املالية التي تقيم بها املؤسسة أدائها ووضعها املالي  :الفرضية الرابعة 

والتي يجب  ٬املستعملة اليصال هده املعلومات هي التقارير املالية بصفة عامة والقوائم املالية بصفة خاصة 

 .املتعلقة باملؤسسة أن تكون مالئمة وموثوقة حتى يمكن استعمالها في القرارات 

 :النتائج املستخلصة من الدراسة 

  ٬تطبيق النظام املحاسبي املالي أحدث تغيير في حصيل القوائم املالية للمؤسسات إلاقتصادية 

  القوائم املالية املعدة وفقا للنظام املحاسبي املالي تسمح بانتاج معلومات صادقة وواضحة

من خاللها تزيد الثقة التي تسود بين املتعاملين في سوق رأس والتي  ٬وسهلة الفهم وقبلة للمقارنة 

 .مما يؤدي إلى زيادة في املعامالت املالية  ٬املال 

  طريقة عرض القوائم املالية  تسهل على املستثمر قرار إلاستثمار من عدمه. 

  هم العناصر في من أ( وقرار توزيع ألارباح  ٬قرار إلاستثمار ٬قرار التمويل)تعتبر القرارت املالية

فكلما كان القرار املالي املتخد رشيد كلما  ٬إد على أسسها يتحد مستقبل هده ألاخيرة ٬املؤسسة

 .أدى هادا إلى الوصول إلى ألاهداف املراد تحقيقها من طرف املؤسسة 

 ألان هاددا  ٬يعتبر قرار إلاستثمار قرارا استراتيجيا ومهما يتطلب اتخاده دراسة جيدة ومعمقة

 .هادا ما يجعله أخطر وأهم القرارات املالية  ٬رار نتائجه غير أكيدة ومرتبطة باملستقبلالق
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  يعتبر التمويل بشبه ألاموال الخاصة أسلوب جديد في التمويل إد جاء ليحل مشكلة الرقابة على

 املؤسسة في حال الرفع 

 .رأس املال نقدا في 

  أصبح قرار توزيع ألارباح من أهم املعلومات التي ترفع من سعر سهم املؤسسة في السوق املالي

بحيث يفقد قرار توزيع ألارباح معناه في  ٬والعكس في حال قررت املؤسسة عدم توزيع أرباحها

 .حال عدم تقسيم رأس املال بين العديد  من املساهمين 

 :التوصيات 

 سبي املالي للمحاسبين املهنيين وألاجراء املكلفين باعداد القوائم املالية تلقين مبادئ النظام املحا

 .ؤمراقبتها بصورة دائمة 

  تأهيل متخدي القرارات ليتمكنوا من معاجة املواقف إلادارية التي تتطلب قرارات صعبة. 

 ملالية ضرورة توعية املسؤولين في املؤسسة بأهمية ودور القوائم املالية في اتخاد القرارات ا. 

  على املؤسسة أن تعتمد على بعض املؤشرات والنسب املالية من أجل معرفة الوضعية املالية لها

 .بصورة واضحة ودقيقة 

 :الدراسة أفاق

من خالل دراستنا لدور القوائم املالية وفق النظام املحاسبي املالي في اتخاد القرارات املالية وبعد 

الباحث أنه ما زالت بعض النقاط يمكن التطرق اليها وتكون أساسا لبحوث  يرى  ٬كورةذاستخالصنا للنتائج امل

 :الحقة وتتمثل في آلاتي

 .دور القوائم املالية وفق النظام املحاسبي املالي في تقييم تنافسية املؤسسة إلاقتصادية  .1

 .أثر القرارات املالية على أهداف املؤسسة إلاقتصادية  .2

 . قتصادية في اتخاد القرارات املالية أثر الهيكل املالي للمؤسسة إلا .3
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 املراجع باللغة العربية     :أوال

 :الكتب

املحاسبة الادارية ونمادج بحوث العمليات في اتخاد  ٬إسماعيل ابراهيم جمعة و زينات محمد محرم .1

 . 0222 ٬مصر ٬الاسكندرية ٬الدار الجامعية ٬القرارات 

الدار ٬1ط٬إعداد وعرض القوائم املالية في ضوء معايير املحاسبة ٬أمين السيد أحمد لطفي .0

 .0222٬مصر ٬الاسكندرية٬الجامعية

دار املسيرة للنشر والتوزيع  ٬نظرية القرارات إلادارية مدخل في إلادارة ٬حسين علي شرقي .3

 .1991 ٬الاردن٬عمان٬والطباعة

 .0224 ٬الاردن ٬عمان ٬دار الوراق للنشر والتوزيع ٬إلادارة املالية املتقدمة ٬حمزة محمود زبيدي .4

 ٬الاردن ٬عمان٬دار وائل للنشر ٬النمودج املحاسبي املعاصر من املبادئ الى املعايير ٬رضوان حلوه حنان .5

0222. 

 .0211 ٬الجزائر ٬ديوان املطبوعات الجامعية ٬التسيير املالي ٬زغيب مليكة و بوشنقير ميلود .2

 ٬بوداود ٬مكتبة الشركة الجزائرية ٬محاسبة املؤسسة طبقا للمعايير املحاسبية ٬شغيب شنوف .1

 .0222 ٬جزائرال

 .0222 ٬مصر ٬الاسكندرية ٬الدار الجامعية ٬موسوعة معايير املحاسبة ٬طارق عبد العال حماد .2

 .0223 ٬الاردن ٬عمان ٬دار وائل للنشر ٬الشامل في مبادئ املحاسبة ٬عبد الستار الكبيس ي .9

 .0220 ٬مصر ٬الاسكندرية ٬الدار الجامعية ٬يات التمويل وإلاارة املاليةاسأس ٬عبد الغفار حنفي .12

 ٬دار املسيرة للنشر والتوزيع والطباعة ٬أصول املحاسبة املالية ٬عبد الناصر ابراهيم نور وآخرون .11

 .1999 ٬الاردن ٬عمان

 .0212 ٬الجزائر ٬متيجة للطباعة ٬نظام املحاسبة املالية سير الحسابات وتطبيقاتها ٬لخضر عالوي  .10

 .0210 ٬الجزائر ٬الجزائر ٬ديوان املطبوعات الجامعية ٬املالي تسيير ال ٬مبارك لسلوس .13

 .0225 ٬الجزائر٬ 5ط٬ديوان املطبوعات الجامعية٬املحاسبة العامة للمؤسسة ٬محمد بوتين .14

 .0212 ٬الجزائر ٬متيجة للطباعة ٬املحاسبة املالية ومعايير املحاسبة الدولية ٬محمد بوتين .15

 .0222 ٬مصر ٬الاسكندرية ٬دار الوفاء للنشر ٬تدعم القرارات في املنظما ٬محمد حافظ حجازي  .12

 .0221 ٬مصر٬الاسكندرية ٬الدار الجامعية ٬أساسيات إلادارة املالية ٬محمد صالح الحناوي وآخرون .11

 ٬الاسكندرية ٬مكتبة عين الشمس ٬الادارة املالية و التخطيط املالي ٬محمد عبد العزيز عبد الكريم .12

 .1995٬مصر

دار الهدى للطباعة والنشر  S.A.I /S.R.F.I٬حاسبة املالية طبقا ل امل ٬مسعود صديقي وآخرون .19

 .0214 ٬الجزائر ٬عين مليلة ٬والتوزيع
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 .1992 ٬الاردن ٬عمان ٬دار اليازوري العلمية ٬اتخاد القرارات إلادارية ٬منعم زمرير املوسوي  .02

عين  ٬دار الهدى للطباعة والنشر والتوزيع ٬الاطار القانوني للنظام املحاسبي املالي ٬موس ى بودهان .01

 .0212 ٬الجزائر ٬مليلة

 ٬ديوان املطبوعات الجامعية٬0229/SRFI /SAI 0212و FCSاملحاسبة املعمقة وفقا ل٬هوام جمعة .00

  .0211 ٬الجزائر

 .0222 ٬الاردن ٬عمان ٬دار الفكر للطباعة والنشر ٬إلادارة والتحليل املالي ٬هيثم محمد الزعبي .03

 ٬الاردن ٬عمان ٬دار وائل للنشر ٬ 1ج ٬( الادارة املالية)التسيير املالي ٬بن ساس ي و يوسف قريش ي الياس .04

0211. 

 :الرسائل و ألاطروحات الجامعية

 ٬دور نظام املعلومات الادارية في الرفع من فعالية عملية اتخاد القرارات الادارية ٬اسماعيل مناصريه -1

 .0224 ٬الجزائر ٬املسيلة ٬امعة محمد بوضيافج ٬مدكرة ماجستير في إدارة ألاعمال

 ٬وفق املعايير الدولية في معالجة أثر التضخم من القوائم املالية( FCS)دور تطبيق  ٬بدوي الياس -0

 ٬جامعة قاصدي مرباح ورقلة ٬تخصص محاسبة وجباية ٬مدكرة ماجستير في العلوم التجارية

 .0210 ٬الجزائر

مدكرة ماستر في  ٬املراجعة الداخلية ودورها في اتخاد القرار ٬بلواحد زكرياء وعبد الواحد محمد -3

 .0211 ٬الجزائر٬جامعة منتوري قسنطينة ٬العلوم التجارية

 ٬مدكرة ماجستير ٬دور قائمة التدفقات النقدية في تقييم ألاداء املالي للمؤسسة ٬بن خليفة حمزة -4

 0210.3 ٬الجزائر ٬جامعة محمد خيضر بسكرة ٬تخصص محاسبة

مدكرة ماجستير في بحوث العمليات و  ٬استعمال ألاساليب الكمية في إدارة النقل ٬بن سبع الياس -5

 .0212 ٬الجزائر ٬جامعة ابي بكر بلقايد تلمسان ٬تسيير املؤسسات

مدكرة ماستر تخصص مالية  ٬دور دراسة الجدوى املالية في اتخاد القرار إلاستثماري  ٬حفصة زيرار -2

 .0213 ٬الجزائر ٬باح ورقلةجامعة قاصدي مر  ٬مؤسسة

دور التحليل املالي للمعلومات املالية املنشورة في القوائم املالية للتنبؤ  ٬حليمة خليل الجرجاوي  -1

 .0222 ٬غزة ٬الجامعة الاسالمية ٬مدكرة ماجستير تخصص محاسبة وتمويل ٬باسعار ألاسهم

جامعة  ٬اطروحة دكتوراه ٬ةالتوجه الجديد نحو معايير الابالغ املالية الدولي ٬حواس صالح -2

 .0222٬3الجزائر

مدكرة ماستر تخصص مالية  ٬أثر القرار املالي على اهداف املؤسسة إلاقتصادية ٬زراقة انتصار -9

 .0213 ٬الجزائر ٬جامعة محمد خيضر بسكرة ٬واقتصاد دولي



 قائمة المراجع
 

تر تخصص مدكرة ماس ٬دور املراجعة الخارجية ومساهمتها في ترشيد القرارات املالية ٬سعيدة عزة -12

 .0213٬الجزائر ٬جامعة حمو لخضر الوادي ٬تدقيق محاسبي

 ٬تكييف القوائم املالية في املؤسسات الجزائرية وفق معايير املحاسبة الدولية ٬شناي عبد الكريم -11

 .0229 ٬الجزائر ٬جامعة الحاج لخضر باتنة ٬تخصص محاسبة ٬مدكرة ماجستير في علوم التسيير

مدكرة  ٬تحليل املالي كأداة التخاد القرارات في املؤسسات الجزائريةال ٬صخري جمال عبد الناصر -10

 .0213 ٬الجزائر ٬جامعة قاصدي مرباح ورقلة٬تخصص مالية ٬ماستر في علوم التسيير

تأثير جودة املعلومة املالية في تقييماالداء املالي للمؤسسة الاقتصادية واتخاد  ٬عباس ي عصام -13

 .0210 ٬الجزائر ٬جامعة قاصدي مرباح ورقلة ٬التسييرمدكرة ماستر في علوم  ٬القرارات

أثر تطبيق النظام املحاسبي املالي الجديد على مكونات القوائم املالية للمؤسسات  ٬عبد الهادي بوقفة -14

جامعة  ٬تخصص محاسبة وجباية معمقة ٬مدكرة ماستر في العلوم املالية واملحاسبة ٬الجزائرية

 .0211 ٬الجزائر ٬قاصدي مرباح ورقلة

مدكرة  ٬فعالية نظام املعلومات املحاسبية في الاداء املالي للمؤسسات الاقتصادية ٬عجيلة حنان -15

 .0213 ٬الجزائر ٬جامعة قاصدي مرباح ورقلة ٬تخصص أنظمة املعلومات ومراقبة التسيير ٬ماجستير

 ٬اجعة الدوليةعرض ومراجعة القوائم املالية في ضل معايير املحاسبة الدولية و املر  ٬عزة الازهر -12

 .0229 ٬الجزائر ٬جامعة سعد دحلب البليدة ٬تخصص محاسبة وتدقيق ٬مدكرة ماجستير

مدكرة ماجستير في علوم  ٬التحليل املالي للقوائم املالية وفق النظام املحاسبي املالي ٬لزعر محمد سامي -11

 .0210 ٬الجزائر ٬جامعة منتوري قسنطينة ٬تخصص الادارة املالية ٬التسيير

دراسة تاثير سياسة توزيع الارباح على السلوك التمويلي للمؤسسة الاقتصادية  ٬لزهاري زواويد -12

 ٬الجزائر ٬جامعة قاصدي مرباح ورقلة ٬مدكرة ماستر تخصص مالية املؤسسة ٬املدرجة في البورصة

0210. 

رة ماجستير مدك ٬خصائص املعلومات املحاسبية وأثرها في اتخاد القرارات ٬ناصر محمد علي املجهلي -19

 .0229 ٬الجزائر ٬جامعة الحاج لخضر باتنة ٬تخصص محاسبة ٬في علوم التسيير

مدكرة ماستر  ٬لوحة القيادة كأداة لترشيد قرار التمويل في املؤسسة إلاقتصادية ٬نور الهدى حنونة -02

 .0210 ٬الجزائر ٬جامعة قاصدي مرباح ورقلة ٬تخصص مالية املؤسسة

مدكرة  ٬حليل املالي في تقييم أداء املؤسسات إلاقتصادية وترشيد قراراتهااستخدام الت ٬اليمين سعادة -01

 .0229 ٬الجزائر ٬جامعة الحاج لخضر باتنة ٬ماجستر تخصص إدارة أعمال

 القوانين واملراسيم 

ه املوافق  1402دي القعدة  15املؤرخ في  11-21القانون رقم ٬الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية .1

 .14العدد ٬املتضمن النظام املحاسبي املالي ٬0221 نوفمبر 05ل 



 قائمة المراجع
 

جمادي  02املؤرخ في  152-22مرسوم تنفيدي رقم  ٬الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية .0

 15املؤرخ في  11-21املتضمن تطبيق أحكام القانون رقم  ٬0222ماي  02ه املوافق ل  1409ألاولى

 . 01العدد ٬املتضمن النظام املحاسبي املالي ٬0221نوفمبر  05ه املوافق ل  1402القعدة  دي

جويلية  02ه املوافق ل  1409رجب  03القرار مؤرخ في  ٬الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية .3

يحدد قواعد التقييم واملحاسبة ومحتوى الكشوف املالية وعرضها وكدا مدونة الحسابات  ٬0222

 .19العدد  ٬اعد سيرهاوقو 

 املؤتمرات وامللتقيات

في ( SASAI-SRFI-SAI)امللتقى الدولي حول معايير املحاسبة الدولية  ٬بشير بن عيش ي وعمار بن عيش ي -1

مداخلة أثر تطبيق النظام املحاسبي املالي على جودة املعلومات  ٬تفعيل أداء املؤسسات والحكومات

 .0214 ٬نوفمبر 05و04يومي  ٬الجزائر ٬لةجامعة قاصدي مرباح بورق ٬املحاسبية

فاق النظام املحاسبي املالي في املؤسسات آامللتقى الوطني حول واقع  ٬خرونآربيع بوصبيع العايش و -0

 ٬مداخلة جدول سيولة الخزينة في ظل النظام املحاسبي املالي ٬الصغيرة واملتوسطة في الجزائر

 .0213 ٬ماي 2و5يومي  ٬الجزائر ٬جامعة حمو لخضر بالوادي

( SASAI-SRFI-SAI)امللتقى الدولي حول معايير املحاسبة الدولية  ٬سليمان بلعور وعبد القادر قطيب -3

مداخلة متطلبات مهنة املحاسبة في ضل النظام املحاسبي  ٬في تفعيل أداء املؤسسات والحكومات

 .0214 ٬نوفمبر 05و04يومي  ٬الجزائر ٬جامعة قاصدي مرباح بورقلة ٬املالي

امللتقى الدولي ألاول حول النظام املحاسبي املالي في ظل معايير املحاسبة  ٬عزوز علي ومتناوي محمد -4

جامعة حمو  ٬مداخلة متطلبات تكييف القواعد الجبائية مع النظام املالي املحاسبي الجديد ٬الدولية

 .0212 ٬جانفي 12و11يومي ٬الجزائر ٬لخضر بالوادي

دراسة  ٬امللتقى الدولي حول صنع القرار باملؤسسة إلاقتصادية ٬مليكة زغيب و إلياس بوجعادة -5

كلية العلوم إلاقتصادية والتجارية وعلوم  ٬أسس صناعة قرار التمويل باملؤسسة الاقتصادية

 .0229أفريل  ٬الجزائر ٬جامعة محمد بوضيااف باملسيلة ٬التسيير

 :املجاالت املحكمة

العدد  ٬أبحاث إقتصادية وإدارية ٬على عملية اتخاد القرار تأثير إلاتصال غير الرسمي ٬بركان دليلة .1

 .0211ديسمبر  ٬الجزائر ٬جامعة محمد خيضر بسكرة ٬العاشر

أثر الاكتتاب العام على سياسات توزيع ألارباح في املؤسسات إلاقتصادية املسعرة  ٬محمد زرقون  .0

 .0212أوت  ٬الجزائر ٬ةجامعة قاصدي مرباح بورقل ٬العددالثامن ٬مجلة الباحث ٬في البورصة
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Désignation de l'entreprise

SARL POLYMA INDUSTRY
Activité : PRODUCTION DU PLASTOQUE
Adresse ZONE INDUSTERIELLE TIZI MASCARA

Exereic clos le : 31/12/2015 

BILAN PASSIF

PASSIF

CAPITAU X PROPRES

Capital émis 

Capital non appelé

Primes «i réserves - Réserves consolidées ( I )

Écart de réévaluai ion 

Ecart d’équivalence ( I )

Résultat net - Résultat; part du groupe (1 )

Autres capitaux propres-Report à nouveau

Part de la société consolidante ( I ) 

Part des minoritaires ( 1 )

TOTAL I

PASSIFS NON COURANTS 

Emprunts et dettes financières 

Impôts (différés et provisionnés)

Autres dettes non courantes

Provisions et produits comptabilisés d'avance

TOTAL PASSIFS NON COURANTS II

PASSIFS COURANTS

Fournisseurs et comptes rattachés

Impôts 

Autres dettes 

Trésorerie Passif

2015

50 000 000 

864 724

( 841 912) 

2 817 623

52 840 435

4 700 000

4 700 000

23 405 998

103 392 

108 686 940

2014

50 000 000 

864 724

645 147

2 172 476

53 682 347

4 700 000

4 700 000

26 031 171

266 037 

93 262 122

TOTAL PASSIFS COURANTS III

TOTAL G E N E RA L  PASSIF

{1} à utiliser uniquement pour la présentation d'états financiers consolidés

132 196 331

189 736 766

119 559 331 

177 941 679
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Désignation de l'entreprise

SARL POLYMA INDUSTRY
Activité : PRODUCTION DU PLASTOQUE
Adresse ZONE INDUSTERIELLE TIZI MASCARA

ACTIF

ACTIFS NON COURANTS 

Ecart ̂ acquisition - GoodwiH positif ou négatif 

Immobilisations incorporelles 

immobilisation corporelles

Terrain

Bâtiments

Autres immobilisations corporelles 

Immobilisation en cession 

Immobilisation en cours 

Immobilisation financières 

Titres mis en équivalence 

Autres participations et créances rattachées 

Autres titres immobilisés 

Prêt et autres actifs financiers non courants 

Impôts différés actif

TOTAL ACTIF NON COURANT

ACTIF COURANT

Stocks et encours 

Créances et emplois assimilés 

Clients

Autres débiteurs 

Impôts et assimilés

Autres créances et emplois assimilés

Disponibilités et assimilés

Placements et autres actifs financiers courants

Trésorerie

TOTAL ACTIF COURANT  

TOTAL GEN ERAL ACTIF

Exercice clos le : 31/12/2015 

BILAN (ACTIF)

2015

Montants bruis

301 314

900 00» 

I 048 334 

59 137 035

Amortissements, 

provisions ei pertes 

de v aleurs

61 386 684

80 621 593

38 617‘>98 

25 871 097 

5 922 694

5 850 395 

156 883 778 

218 270 462

227 963 

28 305 732

28 533 695

2014

Nel

301 314

900 000 

820 371 

30 831 302

28 533 695

32 852 988

80 621 593

38 617 998 

25 871 097 

5 922 694

5 850 395 

156 88? 778 

189 736 766

Série G,n“2 (20 ! 0)

Ne!

301 314

900 000 

820 371 

30 831 302

32 852 988

69 158 424

35 437 173 

25 871 097 

4 926 590

9 695 404 

145 088 690 

177 941 679
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Désignation de ('entreprise

SARL POLYMA INDUSTRY
Activité : PRODUCTION DU PLASTOQUE
Adresse ZONE INDUSTERIELLE TIZI MASCARA

Exercice du 01/01/2015 au 31/12/2015 

COMPTE DE RESULTATS

RU BRIQUES 2015 2014 

Débit Crédit Débit
(en  D inars) (E n  Dinars) (on  Dinars)

Ventes de marchandises

Produits fabriqués 9  316 354
Production vendue „  . ,, .

Prestations de services

Vente de travaux

Produits annexes

Rabais,remtses.ristournes accordés

Chiffre d'affaires net des Rabais,remises,ristournes 9 316 354

Production stockée ou déstockée 

Production immobilisée 

Subventions d'exploitation

I-Production de l'exercice 9 316 354 

Achats de marchandises vendues

Matières premières 14 102 305 3 224 664

Autres approvisionnements

Variations de» stocks 11 463 168

Achats d’études et de prestations de services 

Autres consommations

Rabais, remises, ristournes obtenus sur achats

Sous-traitance générale 

Locations

Entretien, réparations et maintenance S 700 8 250

.  Primes d'assurances 54 108
Services

Personnel extérieur è l'entreprise
exté rieu rs Rémunération d'intermédiaires et honoraires 172 500 85 500

Publicité 277 840 390 050

Déplacement, m issions et réceptions 

Autres services 2 424 010 1 848 929

Rabais,remises,ristournes obtenus sur exercices extérieurs

II-Consommations de l’exercice 5 520 187 5 611 503 

fit - Valeur ajoutée d'exploitation 3 796 166

Charges de personnel 4 406 568 4  850193

Impôts et taxes et versements assim ilés 137 677 176 647

tV-Excédent brut d’e xp lo ita tion  748 078

Crédit
(en Dinars)

11 151 520 

231 910

11 383 430

11 383 430

5 771 926

745 086
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Désignation de l’entreprise

SARL POLYMA INDUSTRY
Activité : PRODUCTION DU PLASTOQUE
Adresse ZONE INDUSTERIELLE TIZI MASCARA

Période du 01/01/2015 au 31/12/2015

COMPTE DE RESULTATS

2015

Débit
{W CtfWWS)

Crédit
(En Dinars i

2014

Débit

(en Dma's)

Autres produits opérationnels 

Autres charges opérationnelles 

Dotations aux amortissements 

Provision 

Pertes de valeur

Reprise sur perles de valeur et provisions

V-Résultat opérationnel 

Produits financiers 

Charges financières

VI-Résultat financier

VII-Résultat ordinaire (V+Vl)

Eléments extraordinaires (produits) {") 

Eléments extraordinaires (Charges) (*)

VIII-Résultat extraordinaire 

Impôts exigibles sur résultats

impôts différés (variations) sur résultats 

IX - RESULTAT DE L'EXERCICE

{■) A détailler sur état annexe à joindre.

72 557

075 ?2i

166 391 

166 391 

841 912

56 538 

56 538

151 400

841 912

Crédit

{«n Dinars*

108 000

853 086

796 547

645 147



 الملخص
 

I 
 

 :امللخص

 الضروري  من أمس ى السوق، اقتصاديات إلى الجزائر توجه مع وخاصة الراهنة الاقتصادية الظروف مع

 الاقتصادية، إلاصالحات مختلف مع تولدت التي الجديدة للبيئة مواكبته لعدم املعتمد الحاسبي النظام تعديل

 وهي الدولية املحاسبية املعايير مع يتماش ى ما وفق املحاسبي نظامها بإصالح الجزائر قامت عملية وكخطوة

 كل على 71/71/0717واملقرر تطبيقه في ، 2007 نوفمبر 25 في املؤرخ11_ 70 رقم القانون  ل تجسيدها

 .الاقتصادية الجزائرية املؤسسات

 املالئمة املعلومات من للمستخدمين الجديدة الاحتياجات وتلبي تتطور  أن املحاسبة على لزاما كان وبالتالي

 .املالية منها خاصة املختلفة القرارات وترشيد اتخاذ على تساعد والتي املالية، القوائم طريق عن

 مدى ملعرفة  مكتب خبير محاسب ومحافظ حسابات على النظري  الجانب بإسقاط قمنا ذلك ولدراسة

 .املالية القرارات اتخاذ في املالي املحاسبي النظام وفق املالية القوائم على الاعتماد

Résumé 

Avec les conditions économiques actuelles, en particulier avec l'approche de l'Algérie aux 

économies de marché, il est devenu nécessaire de mettre en place le système informatisé adopté 

pour ne pas faire face au nouvel environnement engendré par différentes réformes économiques. 

conforme aux normes comptables internationales et est reflétée dans la loi n ° 07-11 du 25 

novembre 2007 et applicable dans tous les 01/01/2010 institutions économiques algériennes. 

Et donc j'ai dû faire de la comptabilité pour évoluer et répondre aux nouveaux besoins des 

utilisateurs de l'information appropriée à travers les états financiers, ce qui aide à prendre des 

décisions et la rationalisation des différents financiers privés, Pour enquêter, nous devons laisser 

tomber le côté théorique la World Cup Royal Foundation de Valley ID Comment pouvons-nous 

contribuer aux états financiers en conformité avec le système de comptabilité financière dans la 

prise de décision financière. 

 


