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  إن كان هناك من نشكره فهو اهللا عز و جل الذي أنعم 
  علينا بنعمة العلم ووفقنا فيما وصلنا إليه و كان

  عونا لنا يف بلوغ مثرة العلم الدءوب فنحمد اهللا و نشكره 
  :مث جزيل الشكر ملن قدم يل يد العون بأسلوب أو بآخر و أخص بالذكر

ستاذ املشرف حلمر عباس و بوظراف اجلياليل  إىل األساتذة اللجنة املوقرة لقبوهلا مناقشة هذه املذكرة  كما األ
  أتقدم جبزيل الشكر إىل مجيع موظفي مؤسسة ترانس كنال 
  و بالتحديد رضا و فؤاد و نورة كما ال أنسى زميلي سفيان 

  "  العريب"رية خاصة كما أتقدم جبزيل الشكر إىل موظفي مكتبة العلوم التجا
  و كل أساتذة قسم العلوم التجارية و خاصة  

 األستاذ بن زيدان احلاج
   



 

   

  
  

  "تهادوا تحابوا "قال عليه الصالة و السالم 
دي أغلى ما لدينا إىل األشخاص الذين أحاطونا حببهم    ما أمجل أن 

  و عطفهم علينا و رافقونا بدعهم
  

  إىل من علمين أسس احلياة و الثقة بالنفس و أحسن تربييت على أصول الدين و الصدق إىل 
  "أبي العزيز"من كان صديقي 

  "أمي الحبيبة"إىل من يشتهي اللسان نطق امسها و ترف العني وحشتها و حين القلب إىل مساع دعاءها 
  "بال حساب  اللهم ما إجعل أمي و أبي من السبعون ألف الذين يدخلون الجنة"

  " محمد"، "فاطمة الزهراء"،" يوسف"، "فاطمة"إىل إخويت 
  "و عائلته الصغيرة عمي رابح"و إىل , " عمي محمد"إىل أعز إنسان 

  "محمد "كما  أخص بالذكر    
  إىل روح جدي و جديت رمحهما اهللا 

م أغلى الذكريات    "فاطمة "، "مليكة"، "فاطمة" إىل صديقايت اللوايت مجعتين 
  " ماسرت تدقيق حماسيب و مراقبة التسيري" 2015إىل كل زمالئي دفعة 

  "أمتىن هلم النجاح"
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  :مقـدمة عامـة

االت اإلقتصادية و اإلجتماعية والسياسية بصفة عامة، و بسبب اإلنفتاح الذي شهده  العامل يف مجيع ا
األنظمة اإلقتصادية على وجه اخلصوص مبا يف ذلك التجارة العاملية و اإلقتصاد الدويل كان الزاما على الدولة 

ويف هذا ,ية الدوليةاجلزائرية مواكبة هذه التطورات و إستجابة ملتطلبات التغيري املفروضة من املؤسسات املال
لس الوطين املكلف مبهمة التوحيد احملاسيب بإعداد نظام حماسيب استنادا اىل املعايري الدولية  السياق،قام ا

فهو يعمل على جتاوز " 1975نسخة" للمحاسبة و املعلومة و الذي خيتلف متاما عن املخطط الوطين للمحاسبة 
دولية للمحاسبة واالصالحات و التحوالت االقتصادية الرامية اىل مواكبة نقائص املخطط السابق و مسايرة البيئة ال

متطلبات اقتصاد السوق،كما يعمل على سد ثغرات بوضع ادوات مالئمة جلميع املعطيات و حتليلها بشكل 
اج يرسخ التسيري الشفاف للمؤسسات  كما انه يؤدي اىل ترقية التعليم احملاسيب بشكل عام و يعزز من مسار اندم

اجلزائر يف االقتصاد العاملي و يساعد على انشاء و ظهور سوق مالية تضمن سيولة رؤوس االموال و التمويل 
للمؤسسات من خالل تشجيع االستثمار، و بالتايل فان نظام احملاسبة هو عبارة عن خطة تشتمل على جمموعة 

حكام عملية القياس و طرق عرض النتائج و من القواعد و املبادئ و الوثائق و التعليمات اليت جيب اتباعها ال
اثارها على املركز املايل و تقدميها بطريقة مفيدة ملستخدمي املعلومات احملاسبية حيث اوىل النظام احملاسيب املايل 
ا ،حيث  امهية كبرية هلذة االخرية من خالل كمية املعلومات االلزامي االفصاح عنها  يف القوائم املالية و ملحقا

ا و هذا لكي تتوافق و تغريات املالية و احملاسبية الدولية وجعل هذه جا ء هذا النظام ببعض التغريات على حمتوايا
  .القوائم تتوافر على اخلصائص النوعية ملستخدميها 

ذه التغريات، و عليه فقد حرص النظام احملاسيب املايل على توفري  ترتبط اخلصائص النوعية للمعلومات املالية 
هذه  اخلصائص، و هذا من خالل االشكال اليت الزم على  تقدميها عند االفصاح النهائي عن القوائم املالية و اليت 
ا من طرف احملللني املاليني، فهذه االخرية تعد املنتج النهائي للمحاسبة و  تكون قد اعدت بشكل يسهل قراء

عديدة داخل املؤسسة او خارجها،اذ ان اختاذ اي قرار الذي يلخص قدرا كبريا من املعلومات تستفيد منها فئات 
رشيد يعتمد على توافر البيانات و املعلومات املالئمة و مساعدة يف اختاذه ،واظهار نتائج استخدام االدارة للموارد 

  .املتاحة هلا
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  :ومن خالل هذا متحور موضوع الدراسة حول  
  :حيث يرتأس هذا املوضوع االشكالية التاليةقوائم المالية، النظام المحاسبي المالي و أثاره على مكونات ال

 أثر النظام احملاسيب املايل على مكونات القوائم املالية ؟ 
  :ولتوضيح هذه االشكالية قمنا باالستعانة باالسئلة الفرعية التالية 

 ماهي اسباب اليت ادت اىل تبين النظام احملاسيب املايل اجلديد؟ 
 احملاسبية الدولية ؟ ماذا نعين باملعايري 
 ماذا نقصد بالقوائم املالية ؟و من هم مستخدموها ؟ 

كل هذه االسئلة و اخرى سنحاول االجابة عنها من خالل هذا البحث و الفرضيات اليت وضعناها    -
  :كمنطلق لدراستنا تتلخص فيما يلي 

  حماسىب مايل يتوافق و املعايري نظرا للنقائص اليت كان يعاين منها املخطط احملاسيب مت اعداد نظام
 .احملاسبية الدولية 

  تعترب املعايري احملاسبية الدولية القاعدة ، املرجع  او الدليل الذي تستخدمه املؤسسة يف
 .املمارسات احملاسبية

  القوائم املالية مصدر للمعلومات و البيانات اليت حيتاجها املستثمرين وأطراف اخرى من داخل و
 .خارج املؤسسة

  :دوافع اختيار الموضوع    
  :مت اختيار هذا املوضوع لعدة أسباب أمهها

  االهتمام بالنظام احملاسيب املايل 
 ال احملاسيب   االهتمام با
 امليوالت الشخصية حنو مواضيع احملاسبة و التحليل املايل.  
  معارفهختصص الباحث يف احملاسبة و حماولة إثرائه الدراسة حول املوضوع و توسيع.  

  :أهداف الدراسة    
  حماولة إبراز أهم األسباب اليت أدت باالنتقال من املخطط احملاسيب الوطين اىل النظام احملاسيب
 املايل 
  حماولة عرض و تقدمي القوائم املالية  وفق النظام احملاسيب املايل 
  إبراز أهم التغريات احلاصلة يف القوائم املالية  
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  :اهمية البحث
مهية هذا البحث يف اعطاء موجز حول النظام احملاسيب املايل و اثاره على مكونات القوائم املالية من تتمثل ا

خالل وضع ادوات تتكيف و البيئة اجلديدة للجزائر و اليت تولدت على اثر االصالحات االقتصادية و العالقات 
د  نظام حماسيب مايل يتماشي يف معظمه و االرتباطية اجلديدة هلا ،و كذا حتديد طرائق حماسبية معتمدة و اعدا

ا من طرف مستخدمي املعلومة احملاسبية و توحيد  املعايري احملاسبية الدولية و تعديل القوائم املالية و تسهيل قراء
هذه االخرية لتصبح اكثر شفافية و مصداقية ،و التكييف مع املعطيات اجلديدة بالنسبة للمؤسسة ،لتقدمي 

ا على امليزة التنافسية وضعيتها بشفافي   .ة و بالتايل قدر

  :منهج الدراسة 
اتبعنا يف معاجلة هذا املوضوع املنهج الوصفي  يف اجلانب النظري من خالل تقدمي النظام احملاسيب املايل والقوائم 

  .املالية ، اما يف اجلانب التطبيقي فاعتمدنا على املنهج التحليلي 
  : خطة البحث

املوضوع حمل البحث إىل ثالثة فصول، باإلضافة إىل مقدمة عامة وخامتة عامة، حماولة منا لقد قمنا بتقسيم 
لإلملام بكل اجلوانب اليت ميكن عن طريقها إجياد أجوبة كافية لإلشكاليات املطروحة و إختبار مدى صحة 

  الفرضيات اليت إنطلقت منها الدراسة، 

اسة حمل البحث كتمهيد لطرح اإلشكالية الرئيسية للبحث، واليت تطرقنا من خالل املقدمة العامة إىل نطاق الدر 
جاءت حتتها جمموعة من األسئلة الفرعية، كما تضمنت املقدمة العامة جمموع الفرضيات اليت يقوم عليها البحث 

  .إضافة إىل أسباب إختيار املوضوع، أمهية و أهداف البحث، املنهج املتبع

اإلطار المفاهيمي للنظام المحاسبي " ء الفصل األول حتت عنوان أما فيما خيص فصول البحث فقد جا
و الذي تضمن ثالث مباحث حاولنا من خالهلا اإلحاطة النظرية بالنظام احملاسيب املايل ، يتناول املبحث  "المالي 

سيب املايل ، األول عموميات حول النظام احملاسيب املايل ، فيما اختص املبحث الثاين اإلطار العام للنظام احملا
  .وتطرقنا من خالل املبحث الثالث إىل املعايري احملاسبية املالية 



 

 د 
 

و جاء تقسيمه على  "القوائم المالية في ظل النظام المحاسبي المالي " أما الفصل الثاين فقد قدم بعنوان 
اولنا كيفية إعداد القوائم شكل ثالث مباحث، يعاجل املبحث األول ماهية القوائم املالية ، بينما املبحث الثاين فتن

  .املالية ، فيما خصص املبحث األخري عرضا للقوائم املالية

متضمنا بدوره مبحثني األول نظرة " 02دراسة ميدانية بمؤسسة ترانس كنال " : ـالفصل الثالث خصصناه ل
للمؤسسة، وكانت النقطة عامة حول املؤسسة، أما املبحث الثاين فخصص للقوائم املالية و تقييم االداء املايل 

  .األخرية هلذا البحث عبارة عن خامتة حيث تضمنت أهم التوصيات
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 :مقدمة
أصبحت هناك فرصة إلصالح اإلطار احملاسب  املتمثل يف يف ظل انفتاح االقتصاد اجلزائري على العوملة 

و الذي أصبح يعاين من نقائص عديدة متس كل جوانبه  1975املعمول به منذ سنة  PCNاملخطط احملاسيب الوطين
ذا إبتداء من املبادئ العامة اليت يقوم عليها، إىل القوائم املالية املقدمة، مرورا بقواعد التقييم وتصنيف احلسابات ل

أصبح من الضروري التعجيل بتغيري املخطط احملاسيب جلعله متالئما مع احتياجات مستعملي املعلومة احملاسبية على 
املتوافق مع معايري احملاسبة والتقارير . املستوى الوطين والدويل، وهذا من خالل مشروع النظام احملاسيب املايل اجلديد

   IAS/IFRSاملالية الدولية 

 :بتقسيم هذا الفصل إىل ثالث مباحثوعليه قمنا 

 .عموميات حول النظام احملاسيب املايل :المبحث األول -
 .اإلطار العام للنظام احملاسيب املايل: المبحث الثاني-
IAS/IFRS املعايري احملاسبية الدولية :المبحث الثالث-
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 عموميات حول النظام المحاسبي المالي: المبحث األول
لس الوطين للمحاسبة املكلف مبهمة التوحيد احملاسيب  من خالل عملية اإلصالح احملاسيب يف اجلزائر، قام ا

املعايري احملاسبية املستمدة من املعايري الدولية احملاسبية واملعلومة املالية، وخمطط  املايل الذي يتضمن جمموعة من
حسابات يتوافق مع املخطط احملاسيب العام الفرنسي املايل باإلضافة إىل جمموعة من املبادئ احملاسبية السيما يف 

 .جمال جتميع احلسابات واملالحق

 .المالي و تبنيهتعريف النظام المحاسبي  :المطلب األول
النظام احملاسيب املايل هو عبارة عن خطة تشمل جمموعة من القواعد واملبادئ والوثائق والسجالت والدفاتر 
والتقارير والتعليمات اليت جيب إتباعها ألحكام عملية القياس وطرق عرض النتائج وآثارها على املركز املايل 

  1.احملاسبيةوتقدميها بطريقة مفيدة ملستخدمي املعلومات 
منه ويسمى يف صلب  03النظام احملاسيب يف املادة  2007نوفمرب  25الصادر بتاريخ  /11 07 عرف القانون رقم

  .هذا النص باحملاسبة املالية
احملاسبة املالية نظام لتنظيم املعلومات املالية يسمح بتخزين معطيات قاعدية عديدة وتصنيفها وجتسيدها، "

صادقة على الوضعية املالية وممتلكات الكيان وجناعتها، ووضعية خزينته يف السنة  وعرض كشوف تعكس صورة
  2".املالية 

  :أسباب تبني النظام المحاسبي المالي
تزداد أمهية املعايري احملاسبية الدولية يف ظل انتهاج الدولة لفلسفة االقتصاد احلر واالنفتاح الدويل، واجلزائر من 

ر تطبيق املعايري احملاسبية الدولية، من خالل تبنيها لنظام احملاسيب املايل يتفق إىل حد  بني الدول اليت أخذت قرا
  3:كبري مع معايري احملاسبة الدولية، حيث ميكن عرض دوافع تبين اجلزائر ملعايري احملاسبة الدولية من خالل ما يلي

كافة النظم اإلدارية واحملاسبية املطبقة إن احلاجة إىل تطوير  : التحوالت االقتصادية التي شهدتها الجزائر)1
يف املؤسسة السيما أن هذه األخرية تسعى إىل الريادة واملنافسة على املستوى الدويل يف ظل انفتاح السوق، 

ال   .يتطلب منها تبين وتطبيق املمارسات العاملية يف هذا ا
                                                             

  .33ص  األوىل، الطبعة 2008، األردن، مؤسسة الوراق للنشر و التوزيع، عمان، "علم احملاسبة  وأساسياتاملبادئ . "سليمان مصطفى الدالمهه 1
  .03،ص 03املتعلق بالنظام احملاسيب املايل ،املادة 07/11،القانون 2007نوفمرب 25بتاريخ 74اجلمهورية اجلزائرية اجلريدة الرمسية ،العدد   2

الدويل األول حول النظام احملاسيب املايل يف ظل املعايري احملاسبية  امللتقىمزياين نور الدين ،فروم حممد صاحل ،املعايري احملاسبية الدولية و البيئة اخلارجية،  3 
  .07ص  2010جانفي 18-17:الدولية، جامعة الوادي 
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احملاسبية الدولية من شأنه طمأنة إن التوجه حنو تطبيق املعاير  :تشجيع االستثمار بكافة أشكاله )2
املستثمرين احملليني واألجنبيني، من خالل االعتماد على القياس احملاسيب واحتساب األرباح واعتماد القوائم املالية 

 .اخلتامية
لقد أصبح بإمكان القطاع اخلاص إنشاء بنوك تأمني وفقا  :فتح المجال االستثماري في القطاع المالي )3

ال للقوانني وا ا يف هذا ا ، فمثال يف اجلزائر بنك اخلليج، ...)قانون النقد والقرض(لنصوص التنظيمية املعمول 
اخل، وهي غالبا ما تكون مرتبطة ببنوك ومؤسسات مالية عربية ودولية، تطبق معايري احملاسبة الدولية ...بنك الربكة

 .أو تتعامل مع مؤسسات تطبق هذه املعايري
 يلقى احمللل املايل يف اجلزائر سواء كان داخل املؤسسة أو :التحليل المالي في المؤسساتسهولة إجراء  )4

امليزانية، جدول حسابات ( خارجها صعوبة كبرية إلجراء حتليل مايل متكامل بسبب إعداد القوائم املالية اخلتامية
لمحلل املايل املعلومات املالية الذي ال يوفر ل ،1975النتائج، امللحقات حسب املخطط احملاسيب الوطين سنة 

الكافية وبصورة ميسرة ومباشرة كما يضطره إىل إعادة تشكيل امليزانية احملاسبية لتصنع ميزانية مالية ختدم أهداف 
التحليل املايل إضافة إىل ذلك يصعب على احمللل تقييم الوضعية املالية للمؤسسة من خالل مقارنة سواء كانت 

ا العتماد املخطط احملاسيب الوطين على التكلفة التارخيية فقط، مما جيعل عملية املقارنة غري زمنية أو مكانية نظر 
 .ممكنة يف هذه الظروف

إن توقيع اتفاق الشراكة مع اإلحتاد األوريب وما ينجر عنه من  :سهولة االندماج في االقتصاد العالمي )5
زائر إىل املنظمة العاملية للتجارة تكون املؤسسات اجلزائرية فتح مناطق التبادل احلر يف اجلزائر، وتوقع انضمام اجل

ا األوربية وغري األوروبية تطبق معايري احملاسبة الدولية األمر الذي يتطلب من املؤسسة  عالقات دولية مع مثيال
ة لدى املؤسسات األجنبية اجلزائرية تطبيق هذه املعايري لرفع درجة مقروئية املعلومات املالية يف قوائمها املالية اخلتامي

 .نظرا إلعدادها بلغة حماسبية عاملية وموحدة
من أهم مزايا تطبيق املعايري الدولية يف اجلزائر هو  :إعداد القوائم المالية الختامية وفق أسس واضحة )6

 .احلصول على القوائم املالية اخلتامية، وفق أسس واضحة ومفهومة لدى متخذي القرارات
ا يف اجلزائر  :صة الجزائرتطوير بور  )7 تطور عدد املؤسسات املسامهة ومنو حجمها  وسعيها لتطوير نشاطا

وخارجها، يتطلب من السلطات املعنية تنشيط البورصة األوراق املالية تبديل ثاين للتطوير اخلارجي، وال ميكن أن 
 .تتعرف هذه السوق احليوية إال إذا طبقت املعايري الدولية
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 أهداف ومميزات النظام المحاسبي المالي: الثانيالمطلب 
 أهداف النظام المحاسبي المالي: الفرع األول

تلخيصها فيما  وميكن  SCFإىل  PSNهناك العديد من األهداف املرجوة حتقيقها من خالل االنتقال من 
  1:يلي

 .ترقية النظام احملاسيب اجلزائري ليتوافق واألنظمة احملاسبية الدولية -
 .االستفادة من جتربة الدول املتطورة يف تطبيق هذا النظام -
 .املختلفة االستفادة من مزايا هذا النظام خاصة من ناحية تسيري املعامالت املالية واملعاجلات -
تسهيل خمتلف املعامالت املالية احملاسبية بني املؤسسات االقتصادية الوطنية واملؤسسات يف الدول األجنبية  -

 .، نظام دويل يالءم كل الكيانات الدولية اليت ختضع له IFRSباعتبارات 
تسهيل العمل احملاسيب للمستثمر األجنيب أمال يف جلبه للجزائر من خالل جتنبه مشاكل اختالف طرق  -

 .احملاسبة
 .العمل على حتقيق العقالنية من خالل الوصول إىل الشفافية يف عرض املعلومات  -
 .الية وثائق دولية تتناسب مع خمتلف الكيانات األجنبيةحماولة جعل قوائم احملاسبة امل -
 .تعزيز مكانة اجلزائر الدولية لدى املنظمات املالية التجارية العاملية -
 حتديد طبيعة قواعد إعداد القوائم املالية وأداء تغريات الوضعية املالية عن املؤسسة، -
 .الوطين والدويلني املؤسسات على املستويني  التمكني من قابلية املقارنة للمؤسسة نفسها عرب الزمن، وب -
املساعدة على منو املزدوجة على املؤسسات من خالل متكينها من معرفة أحسن اآلليات االقتصادية،  -

 .واحملاسبية اليت تشرتط نوعية، وكفاءة التسيري
داقيتها تسمح مبراقبة احلسابات بكل ضمان للمسريين، واحملاسبني، واملستعملني اآلخرين حول مص -

 .وشرعيتها، وشفافيتها
 .املساعدة يف فهم أحسن الختاذ القرارات، وتسيري املخاطر لكل الفاعلني يف السوق -
 .املساعدة يف فهم أحسن الختاذ القرارات، وتسيري املخاطر لكل الفاعلني يف السوق -
ا، وشفافية تشجع املستثمرين، وتسمح هلم -  .مبتابعة أمواهلم نشر املعلومات الكافية، وصحيحة موثوق 
املساعدة يف إعداد اإلحصائيات، واحلسابات االقتصادية لقطاع املؤسسات يف املستوى الوطين من خالل  -

 .املعلومات تتسم باملوضوعية واملصداقية
  .توفري ترقية للتعليم احملاسيب، والتسيري ترتكز على قواعد مشرتكة -

                                                             
 املايل اجلديد،دراسة حالة يف مديرية الضرائب لوالية مستغامن ،مذكرة خترج لنيل شهادة برحال ليلى ،مراقبة التصرحيات اجلبائية وفق النظام احملاسيب 1

  .26-25،ص ص2013-2012تدقيق حماسيب و مراقبة التسيري ،:ماسرت ،ختصص 
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 1:مميزات النظام المحاسبي المالي: الفرع الثاني

النظام احملاسيب املايل هو نظام للمعلومة املالية وذلك نظرا لرتكيزه على اجلانب املايل أكثر منه اجلانب  -
  .احملاسيب

  .عكس القوائم املالية للوضعية احلقيقية للمؤسسة -
  .إمكانية قياس املعلومات كميا -
ري التغريات االقتصادية ويتماشى تطبيق النظام احملاسيب املايل كمعايري احملاسبة الدولية، وبذلك فإنه جيا -

  .واالقتصاد الدويل، وبالتايل فإنه يعكس الصورة احلقيقية عن الوضعية املالية للمؤسسة
  .إمكانية معرفة مدى حسن أداء املؤسسة وهذا من خالل جدول حسابات النتائج -
املؤسسة على توليد التعرف على وضعية اخلزينة واليت تكون إما موجبة أو سالبة، واليت تعكس قدرة  -

  .التدفقات، وذلك عن طريق جدول تدفقات اخلزينة
ا كل من التسجيل احملاسيب، وتقييم العمليات، وكذلك حتديد الطرق اليت مت على  - توضيح الطرق اليت مت 

كما أنه يساعد على ) مراجعة احلسابات ( أساسها إعداد القوائم املالية، وهذا كله يسهل عملية املراجعة 
  .اقبة احلساباتمر 

ميكن النظام احملاسيب املايل من تقدمي معلومات تتميز بالوضوح واملقروئية، ميكن بواسطتها إجراء املقارنات  -
  .واختاذ القرارات

  2:بأربعة استحداثات أساسية جديدة هي SCFوعموما يتميز النظام احملاسيب املايل

 املايل للتطبيق العاملي والذي يسمح للمحاسبة بالسري اعتماد احلل الدويل الذي يقرب تطبيق النظام احملاسيب -
  .مع قاعدة تصورية ومبادئ أكثر تكيف مع االقتصاد اجلديد و إنتاج معلومة مفضلة

إيضاح املبادئ والقواعد اليت جيب أن تسري التطبيق احملاسيب السيما تسجيل املعامالت، تقييمها و إعداد  -
ر التدخل اإلرادي والالإرادي باملعاجلة اليدوية يف القواعد وكذا تسهيل الكشوف املالية، والذي حيد من خماط

  .فحص احلسابات

                                                             
 .06، ص 2012حاج علي، النظام احملاسيب املايل اجلديد، دار بلقيس، اجلزائر،   1
 2013سري احلسابات وفقا للنظام احملاسيب املايل ديوان املطبوعات اجلامعية ،اجلزائر،الطبعة الثانية،  آلياتدئ و عاشور، احملاسبة العامة ومبا كتوش 2

  .54ص 
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التكفل باحتياجات املستثمرين احلالية واحملتملة، الذين ميلكون معلومات مالية عن املؤسسات على حد  -
ا منسقة، قابلة للقراءة، وتسمح باملقارنة واختاذ   .القرارسواء، حيث تتصف هذه املعلومات بكو

  .إمكانية املؤسسات الصغرية تطبيق نظام معلومايت قائم حماسبة مبسطة -

  مبادئه طبيعته ومجال تطبيقه: المطلب الثالث
  المبادئ المحاسبية المفروضة :الفرع األول

ا القواعد العامة اليت حتكم التطبيق العلمي للمحاسبة وتشتق املبادئ    ميكن تعريف املبادئ احملاسبية بأ
  :اسبية من أهداف القوائم املالية و من فرضيات احملاسبية، وفيما يلي عرض ألهم املبادئ احملاسبيةاحمل

يعين مبدأ التكلفة التارخيية أن املعاملة املالية تثبت يف الدفاتر احملاسبية على أساس  :مبدأ التكلفة التاريخية ) 1
ملية وتبقي على ما هي عليه دون النظر إىل أي تغري كمية النقود الفعلية اليت استخدمت يف التبادل لتلك الع

الحق قد حيدث يف قيمة تلك املعاملة مستقبال وسبب التمسك مببدأ التكلفة التارخيية هو سهولة التحقق من تلك 
القيم واستنادها إىل أساس موضوعي ومبعين آخر أنه يتم تقومي األصول بسعر التبادل يف تاريخ االقتناء ويظهر 

إال انه يف ظل ظروف التضخم يواجه احملاسب . يف القوائم املالية بتكلفة التارخيية مطروحا منه جممع امتالكهاألصل 
  .مشكلة تقومي األصول الثابتة نظرا لتكلفة األصل التارخيية ال متثل تكلفته احلقيقية

وتسجيله يف دفاترها  باإليراديقضي مبدأ حتقق اإليراد بان الوحدة احملاسبية ال تعرتف : مبدأ تحقق اإليراد) 2
  :احملاسبية إال إذا حتقق فعال وحتقق اإليراد يف ظل توافر الشروط التالية

  .تسليم السلعة أو تقدمي اخلدمة -
  .وجود عملية مبادلة بني املنشاة و املنشات األخرى -
  .اإلنتاج -

  بيع تتم عملية التبادل املادي وبشكل عام يتحقق اإليراد عند حدوث عملية بيع ألنه عند حدوث عملية ال
ويتوفر دليل موضوعي على حتقق اإليراد وظهور احملاسبة على ضرورة حتقق اإليراد بعد استالم القسط املستحق 

  1 .وليس مبجرد إمتام عملية التبادل

                                                             
  .21،22، مرجع سبق ذكره، ص " علم احملاسبة أساسياتمبادئ و "سليمان مصطفي الدالمهه ،  1
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يتطلب أن يقضي هذا املبدأ انه لتحديد صايف دخل الفرتة احملاسبية فان األمر ":السببية "مبدأ المقابلة) 3
حيمل إيراد الفرتة بكل املصروفات اليت سامهت يف حتقيق هذا اإليراد ويصرف النظر عن تسديد هذا املصروف، 

ويعد هذا املبدأ من املبادئ احملاسبية املهمة اليت يقوم عليها كثري من اإلجراءات احملاسبية اليت ترتبط بتحديد نتيجة 
اية الفرتة احملاسب   1:ية ويتم عليه املقابلة بني املصروفات واإليرادات على احد األسس التاليةأعمال املنشاة يف 

  .املقابلة املباشرة بني التكاليف املستفيدة و اإليرادات -
  ملقابلة املباشرة بني التكاليف املستفيدة والفرتة ، -
  التكاليف املوزعة على الفرتات املستفيدة ، -
املتعلقة بالفرتة كمصروفات إال إذا كانت مرتبطة بفرتات حالية قادمة  اعتبار مجيع عناصر التكاليف األخرى-

  .أما التكاليف غري املستفيدة فال حتول إىل مصروفات خالل الفرتة اجلارية وإمنا تظهر كأصول يف قائمة املركز املايل

اسيب فإنه جيب أال يقضي هذا املبدأ يقيد قيام املنشأة بتطبيق قاعدة أو إجراء حم: مبدأ الثبات والتجانس)4
يتغري من فرتة ألخرى، أي ضرورة الثبات على معاجلة احملاسبة نفسها للفرتات املالية وهذا ال يعين استحالة التغيري 
أو تعديل املعاجلات احملاسبية من فرتة ألخرى ولكن إذا كان البد من تغيري املعاجلة احملاسبية أو اإلجراء  احملاسيب 

تام عن هذا التعديل أو التغيري وبيان أسبابه وإفهام املستخدمني من املعلومات احملاسبية بأثره فإنه جيب اإلفصاح ال
  .على املقارنة بني الفرتات

ذا املبدأ بأنه عند إعداد القوائم املالية للمنشاة جيب عدم إخفاء أي بيانات : مبدأ اإلفصاح التام)5 يقصد 
  .خدمني من القوائم املالية و جيب اإلفصاح الكايف وغري متحيزأو معلومات حماسبة قد تلحق أضرار باملست

  :ولكي يكون اإلفصاح تاما فيجب اإلفصاح عن
  .السياسات و الطرق احملاسبية و تفاصيلها -
  .املعلومات اإلضافية اليت تساعد يف حتليل االستثمار أو اليت توضح حقوق اجلهات املختلفة -
  .حملاسبية املطبقة خالل السنوات السابقة وآثار هذه التغرياتالتغريات يف السياسات و الطرق ا-
  .األصول والتزامات والتكاليف واإليرادات والتعهدات الطارئة -
املعامالت املالية اليت ال ترتبط بالنشاط واألحداث الالحقة إذا كانت ذات تأثري جوهري على القوائم املالية  -

  .للمنشاة
                                                             

  .23، صالسابقنفس املرجع  1
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املبدأ وجود مستندات تؤيد األحداث املالية اليت متت يف املنشاة لكي يسهل  يقضي هذا:مبدأ الموضوعية) 6
مراجعتها والتأكد من صحتها بواسطة مؤهلني والتوصل إىل النتائج نفسها يف مجيع احلاالت لالبتعاد عن التحيز 

ف ذات العالقة ومن واملوضوعية ضرورية للقياس احملاسيب بسبب اعتماد القياس احملاسيب على عدد كبري من األطرا
   1.موضوعية القياس احملاسيب فان بعض املستفيدين قد تتعرض للخطر

عن املعايري واإلجراءات احملاسبية بشرط أال يؤثر  مبوجب هذا املبدأ يسمح باخلروج:مبدأ األهمية النسبية) 7
عايري احملاسبية حرفيا يف بعض تأثريا جوهريا على عدالة القوائم املالية حيث أن التشديد يف تطبيق املبادئ وامل

األحيان أمر مستحيل وقد يؤدي إىل حتميل املنشاة بتكاليف توفر املنفعة املرتتبة على تطبيق املبادئ احملاسبية 
باإلضافة إىل عدم القدرة أو الصعوبة يف تزويد املستفيدين باملعلومات يف الوقت املناسب وهذا املبدأ يبسط ويسهل 

  .رب مبدأ األمهية النسبية استثنائيا ومن املبادئ املعدلةمهمة احملاسب ويعت

تعين احليطة اخذ اخلسائر املتوقعة بعني االعتبار قبل حدوثها أما احلذر فهو عدم : مبدأ الحيطة والحذر) 8
 أخذ األرباح املتوقعة يف احلسبان إال عند حتققها فعال، ويقضي هذا املبدأ انه يف حالة االختيار بني أسلوبني
حماسبيني أو أكثر من األساليب احملاسبية املقبولة قبوال عاما فيظل األسلوب الذي يظهر حقوق امللكية بأقل القيم 

  .وإظهار االلتزامات واملصروفات بأعلى القيم) ظهور األصول واإليرادات بأقل القيم (أي 

املبادئ احملاسبية املقبولة قبوال  و يسمح هذا املبدأ بإجراء بعض املعاجلات احملاسبية اليت متثل خروجا عن
عاما،كما هو احلال يف اخلروج عن مبدأ التكلفة التارخيية عند تقييم املخزون السلعي على أساس سعر التكلفة أو 

  2.سوق أيهما اقل هذا املبدأ استثنائيا من مبادئ املعدلة
  

   

                                                             
  .23،24ص ص سليمان مصطفى الدالمهه،نفس املرجع السابق،  1
  25سليمان  مصطفى الدالمهه، نفس املرجع السابق، ص  2
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  طبيعته و مجال تطبيقه :الفرع الثاني 
  1:ليطبيعة النظام المحاسبي الما -1

  :متحورت عملية اإلصالحات للنظام احملاسيب املايل اجلديد حول العناصر التالية 
  بناء اإلطار التصوري للنظام احملاسيب املايل اجلديد ، -
  .إعطاء مفاهيم جديدة لألصول، رأس املال، األعباء والنواتج -
  .حتديد طرائق التقييم احملاسيب -
  .تنظيم مهنة احملاسبة -
  .مناذج للقوائم املالية اخلتامية، ووضع جداول وإيضاحات خاصة باملفاهيم و اجلداول امللحقةإعداد  -
موعات -   .حتديد احلسابات وا

  2:مجال تطبيق النظام المحاسبي المالي - 2
واملتضمن  النظام احملاسيب املايل اجلديد، أن  2007نوفمرب  25الصادر بتاريخ  11 - 07ينص القانون رقم 

سبة املالية نظام لتنظيم املعلومات املالية، يسمح بتخزين معطيات قاعدية عديدة، وتصنيفها، وتقيمها، وعرض  احملا
اية السنة  كشوف تعكس صورة صادقة عن الوضعية املالية وممتلكات املؤسسة، وجناعته، ووضعية خزينته يف 

  .املالية
  :مبسك احملاسبة املاليةينص القانون املذكور أعاله أن الكيانات اآلتية ملزمة 

 الشركات اخلاضعة ألحكام القانون التجاري. 
 التعاونيات. 
  األشخاص الطبيعيون أو املعنويون املنتجون للسلع أو اخلدمات التجارية وغري التجارية الذين

 .ميارسون نشاطات اقتصادية مبنية على عمليات متكررة
  مبوجب نص قانوين أو تنظيمي، كما كل األشخاص الطبيعيني أو معنويني اخلاضعني لذلك

ميكن للكيانات الصغرية جدا اليت ال يتعدي رقم أعماهلا وعدد مستخدميها ونشاطها احلد القانوين أن متسك 
 .حماسبة مالية مبسطة

                                                             
 – 2011مؤسسة ميناء مستغامن، مذكرة خترج لنيل شهادة ماسرت، : ، حالةSCFبن بدرة نعيمة، كيفية تطبيق النظام احملاسيب املايل اجلديد  1

  .26، ص 2012
  .14، ص 2011، اجلزائر، بدون طبعة، SCF ،Pages Bleuesشي، حماسبة املؤسسة واجلباية وفق النظام احملاسيب املايل مجال لعشي. د  2
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  اإلطار العام للنظام المحاسبي المالي: المبحث الثاني
  اإلطار القانوني للنظام المحاسبي المالي : ألولا المطلب

والذي هو مستوحى بقدر كبري  2010جانفي  13إن نظام احملاسبة املالية اجلديد الذي دخل حيز التنفيذ يف 
  ".عرضا أوضح للوضعيات املالية"و " شفافية اكرب"من املعايري الدولية يضمن 

ات إن هذا النظام الذي يعطي األولوية للجانب االقتصادي على اجلانب القانوين سيطبق على كل القطاع
  .االقتصادية للسماح للمؤسسات باستعماله وتقييم أدائها على املستوي الوطين والدويل

لس الوطين للمحاسبة يف شهر جويلية  نظام احملاسبة املالية اجلديدة متت دراسته و املصادقة عليه من قبل ا
بل الربملان مت إصداره من طرف ، وبعد صياغته القانونية وإخضاعه ملختلف املراحل الضرورية للمصادقة من ق2004

  .أي سنة بعد صدوره يف اجلريدة الرمسية  2009ليتم تطبيقه انطالقا من جانفي  2007رئيس اجلمهورية يف نوفمرب 

ومن جهة أخرى مت نشر جممل النصوص التطبيقية وبثها على نطاق واسع، وجاء تأجيل تطبيقه إىل الفاتح من 
على إعطاء وقت أكرب لكل األطراف املعنية للتحضري ملرحلة االنتقال إىل من منطلق احلرص  2010شهر جانفي 

القواعد اجلديدة يف ظروف جيدة من خالل تنظيم أعمال حتسيسية وتكوينية لفائدة عمال احملاسبة واملسئولني على 
  .حد سواء

مخطط الوطين يتجاوز إطار حتديث بسيط لل 2010إن هذا اإلصالح الذي متت مباشرته ابتداء من جانفي 
ليشمل تطور نظام حقيقي للمحاسبة املالية يعاجل املعلومات االقتصادية واملالية يف مشوليتها ووفقا للمقاييس النوعية 

ا مساعدة املستعملني املعنيني والشركاء االقتصاديني على اختاذ القرارات   .اليت من شأ

تتكيف مع املعايري الدولية حتدد بوضوح املفاهيم واملبادئ  إن القاعدة التصورية اليت يقوم عليها هذا النظام واليت
احملاسبية وقواعد التقييم واحملاسبة الواجب احرتامها سواء تعلق األمر بضبط احلسابات أو إنتاج ونشر معلومات 

  1.قيمة تعكس الوضع االقتصادي واملايل احلقيقي للمؤسسات وتفيد كل مستخدمي الوضعيات املالية للمؤسسات
   

                                                             
  .28 – 27بن بدرة نعيمة، مرجع سبق ذكره، ص - 1



 اإلطار المفاهيمي للنظام المحاسبي المالي                                         :الفصل األول

16 
 

  )SCF(اإلطار التصوري للنظام المحاسبي المالي : الفرع الثاني

يشكل اإلطار التصوري للمحاسبة املالية دليال إلعداد املعايري احملاسبية، وتأويلها واختيار الطريقة احملاسبية   
املالئمة عندما تكون بعض املعامالت وغريها من األحداث األخرى غري معاجلة مبوجب معيار أو تأويل ويعرف 

  1:اإلطار التصوري

 جمال التطبيق. 
  احملاسبيةاملبادئ واالتفاقيات. 
 األصول واخلصوم واألموال اخلاصة واملنتجات واألعباء. 

  2.حيدد اإلطار التصوري للمحاسبة املالية واملعايري احملاسبية عن طريق التنظيم 
شكل " بني األصول اجلارية واألصول غري اجلارية بقوهلا  156-08من املرسوم التنفيذي رقم  21ميزت املادة 

خلدمة نشاط الكيان بصورة دائمة أصوال غري جارية، أما األصول اليت ليس هلا هذه الصفة  عناصر األصول املوجهة
ا تشكل أصوال جارية   . "بسبب وجهتها أو طبيعتها فإ

تصنف اخلصوم خصوما جارية "  22كما فرق املشرع اجلزائري بني اخلصوم اجلارية والغري اجلارية يف املادة 
 :عندما
شهرا املوالية لتاريخ  )12(دورة االستغالل العادية أو جيب تسديدها خالل اإلثين عشرة يتوقع تسويتها خالل  -

  3".اإلقفال وتصنف اخلصوم كخصوم غري جارية
ليحدد قواعد التقييم احملاسيب وحمتوى الكشوفات املالية  2008جويلية  20كما صدر القرار الوزاري املؤرخ يف  

تلغى إبتداء من تاريخ دخول هذا القانون حيز  42وعرضها وكذا مدونة احلسابات وقواعد سريها ومبوجب املادة 
واملتضمن املخطط احملاسيب  1975أفريل  29املؤرخ يف  35-75 التنفيذ كل األحكام املخالفة السيما األمر رقم

  4 .طينالو 

                                                             
  .11، ص 2011جلنة منشورات الصفحات الزرقاء العاملية، النظام احملاسيب املايل،   1
  .04، ص 11 – 07من قانون  08. 07املادة   2
، اجلريدة الرمسية، 11 – 07املتضمن تطبيق أحكام القانون 2008ماي  26، املؤرخ يف 156 – 08من املرسوم التنفيذي رقم  22، 21املواد   3

  .13، ص 2008، اجلزائر، الصادرة 27العدد 
  .06، ص 11 – 07من القانون  42املادة   4
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  شروط االنتقال السليم نحو المخطط المحاسبي المالي: المطلب الثاني

سيؤدي هذا االنتقال ال حمال إىل تغيري ثقايف وتقين هام يف األداء احملاسيب مقارنة مبا هو مطبق حاليا يف 
ا فيما يتعلق بتكوين األشخاص الذين ستسند إليهم  اجلزائر، وسوف ينجر عن ذلك تكاليف ال ميكن االستهانة 

مهنة جتسيد مشروع وضع النظام احملاسيب املايل اجلديد إضافة هلذا سيصعب على املهنيني التخلي بسهولة على 
والتفكري بطريقة جديدة تتماشي " 1975صيغة " طرق العمل املكتسبة خالل فرتة تطبيق الدليل احملاسيب الوطين

  .ا يف تزايد مستمر على املستوي الدويلواملعايري احملاسبية الدولية اليت أصبح استعماهل

  1:يتطلب وضع النظام اجلديد إجراء تعديالت هامة يف القوانني الدولية اليت هلا عالقة مع احملاسبة املالية وخاصة

 القانون التجاري. 
 قانون الضرائب املباشرة والرسوم املماثلة. 
 قوانني املالية والنصوص التطبيقية.... 

خالل خربة السبعينات لوضع الدليل احملاسيب الوطين، ولتفادي تكرار نفس األخطاء،  لالستفادة أكثر من
يصبح من الضروري إنشاء هيئة تنظيمية تتكفل باملتابعة ووضع النظام احملاسيب املايل اجلديد حيز التنفيذ، وهذه 

ؤسسات خالل فرتة وضع اهليئة تعمل على تقدمي حلول وتوصيات لإلشكاليات والتساؤالت املطروحة من طرف امل
ال   .النظام اجلديد حيز التنفيذ و شرح التفسريات و التقييمات الدولية املتاحة يف هذا ا

كما جيب التفكري يف وسيلة تسمح باالنتقال السليم والفعال حنو النظام احملاسيب املايل اجلديد ويتطلب ذلك 
أو مؤسسات أو خمتصني  يف املعايري احملاسبية الدولية، كما جيب إشراك كافة املعنيني سواء كانوا مهنيني، أو أساتذة 

ذه الوظيفة  رفع مستوي وظيفة احملاسب، ووظيفة املكلف باملالية حيث أصبح ال يكف للشخص الذي يتكفل 
فة البيئة أن يتسم بالكفاءة احملاسبية واملالية لوحدها، بل جيب أن تتوفر فيه قدرة التقييم والتفكري حىت يسمح له مبعر 

  .اليت تنشط فيها املؤسسة

ال احملاسيب واملايل، أصبح من  نظرا لاللتزامات الدولية للجزائر، والرغبة يف مواكبة التطورات الدولية يف ا
  .الضروري العمل على جناح مرحلة وضع النظام احملاسيب املايل اجلديد

                                                             
   .18، 17، 16مجال العشيشي، نفس املرجع السابق، ص . د 1
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ا متثل حتديا للسلطات العمومية يف جمال  وهذه املرحلة جيب أن متر بنجاح أو جيب توفري شروط جناحها أل
التغيري النوعي حنو هذا النظام، كما جيب على اجلامعيني، واملهنيني، ومستعملي القوائم املالية املسامهة يف رفع هذا 
م وطرق العمل، ومنط التسيري ونشر موسع للثقافة املالية على  التحدي ألنه يعترب فرصة للتكيف، وحتسني تنظيما

  .مستوى موقع عملهم

والنجاح يف تبين املعايري الدولية من طرف املؤسسات املعنية يتوقف على التحضري الفعلي لعملية االنتقال، 
حيث أن الطريقة الواجب إتباعها تشبه خطوات تسيري ملشروع كالسيكي واملتمثلة يف االستكشاف، ودراسة 

باالستعانة مبختلف التجارب، وهذه العملية تعترب احللول، ووضع خمططات العمل وتصحيح األخطاء وهذا 
ا تتطلب مراجعة عميقة للعمليات، وللتطبيقات املوجودة لضمان وضع اجنح للنظام احملاسيب املايل  ضخمة جدا أل

  :اجلديد وهلذا الغرض نقرتح ما يلي
  :  على المستوى المدارس والكليات والجامعات )1

 حملاسبية الدوليةتكوين املكونني يف جمال املعايري ا. 
 ، املشاركة يف الندوات وامللتقيات الدولية والوطنية. 
 تنظيم تربصات الكتساب املعلومات والتخصص يف املوضوع. 
 جتديد وإعادة النظر يف الربامج التعليمية وتكييفها مع املعايري احملاسبية الدولية. 
 ارس الكربى لتحسيسهم جبدوى املعايري استدعاء خرباء حمليني يف احملاسبة على مستوى املدارس واملد

 .احملاسبية الدولية
 تنظيم برامج تكوينية لفائدة املهنيني واملؤسسات العمومية واخلاصة. 

  :على مستوى مكاتب الخبراء ومدققي الحسابات )2
 تكثيف الندوات وامللتقيات حول موضوع املعايري احملاسبية الدولية مبشاركة اجلامعيني. 
  دف تنظيم تكوينات حسب الطلب بالرتكيز  على التقنيات تكثيف االتصاالت مع املدارس الكربى 

 .احملاسبية اجلديدة
 تشجيع التكوين باملوازاة مع النشاط املهين يف جمال التقنيات احملاسبية اجلديدة. 
 ضمان التواصل مع اجلامعة بواسطة تبادل التجارب. 
  استدعاءهم  لتنشيط حصص تعليمية وحتسيسيةضمان التواصل مع اخلرباء ومدققي احلسابات عرب. 
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  حتسيس املعنيني بالنظام احملاسيب املايل بضرورة التنسيق على خمتلف املستويات وتعميق وتوطيد هذا
 .االجتاه

  :على مستوى المؤسسات العمومية و الخاصة )3
  احملاسبية الدوليةضمان إعادة تكوين دوري ملعدي احلسابات والقوائم املالية يف جمال املعايري. 
  ضمان التكوين باملوازاة مع النشاط املهين يف جمال التقنيات احملاسبية اجلديدة. 
 توثيق شرح املبادئ احملاسبية اجلديدة للرفع من ثقة املتكونني. 
  اختيار مؤسسات متطورة يف اإلعالم اآليل واليت تستجيب بشكل أفضل ملتطلبات املؤسسات وتستجيب

 .لطبيعة نشاطها

  مدى استجابة النظام المحاسبي المالي للمعايير المحاسبية الدولية :المطلب الثالث

مع  (SCF)لتحديد مدى استجابة النظام احملاسيب املايل للمعايري احملاسبة الدولية جيب مقارنة هذا النظام 
(IAS/IFRS) االختالف وعليه فإننا نعتقد هذه ، وذلك من اجل حتديد نقاط التوافق بينهما إضافة إىل متييز نقاط

املقارنة من خالل معاينة اإلطار املفاهيمي النظري وطريقة املعاجلة احملاسبية لبعض القضايا اهلامة واملطروحة على 
  :مستوى احملاسبة، وهذا بالنسبة لكل طرف كما يلي

 :من حيث اإلطار المفاهيمي النظري )1
جلزائري اجلديد يف مجيع املؤسسات ذات الشكل القانوين يطبق النظام احملاسيب ا: مجال التطبيق1-1

وذلك بصفة إجبارية، بينما تطبيق املعايري احملاسبة الدولية " مؤسسات خاضعة للقانون التجاري و التعاونيات "
  . وبصفة إجبارية أيضا يف الشركات املدرجة يف البورصة

 .مية ملعايري احملاسبة الدوليةأما الشركات األخرى فهي خمرية نظرا لغياب القوة اإللزا

حيث يتفق كال الطرفني حول مستخدمي املعلومات احملاسبية : مستخدمي المعلومات المحاسبية1-2
 1.مستثمرين احلالني واحملتملني ،املسريين،املقرضني واحلكومة والدوائر املختلفة : املتمثلة يف

                                                             
ا من املعلومات 09املادة رقم   1   .من اإلطار املفاهيمي، جملس معايري احملاسبة الدولية، قواعد املستخدمة للقوائم املالية واحتياجا
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النظام احملاسيب اجلزائري اجلديد خصائص نوعية لقد حدد : الخصائص النوعية للمعلومات المحاسبية1-3
يسمح توفرها جبعل املعلومات املنشورة يف القوائم املالية اخلتامية ذات منفعة عالية بالنسبة ملستخدميها تتطابق مع 
تلك املقررة لدى معايري احملاسبة الدولية، وهو ما يؤكد الغاية من وضع هذا النظام احملاسيب أال وهي خدمة كل 

م يف اختاذ القرارات االقتصادية بأكثر فعالية   .مستخدمي القوائم املالية اخلتامية ومساعد

دف القوائم املالية اخلتامية حسب النظام احملاسيب اجلزائري اجلديد أو معايري : اهداف القوائم المالية1-4
من ربح أو خسارة والتدفقات النقدية  احملاسبة الدولية إىل تقدمي معلومات حول املركز املايل، ونتائج األعمال

 .للمؤسسة

تتفق املبادئ والفروض احملاسبية املعتمدة يف النظام احملاسيب : المبادئ و الفروض المحاسبية األساسية1-5
املايل اجلزائري اجلديد مع ذلك املقررة يف اإلطار املفاهيمي النظري ملعايري احملاسبة الدولية، غري أن طريقة التقييم 

األدوات املالية، أو وفق إعادة التقييم : مثل فق التكلفة التارخيية جعلت الطريقة األساسية لتقييم بعض العناصرو 
 1.القانونية أو بتوفري شروط معينة كما هو احلال بالنسبة لألصول املعنوية

وعلى هذا األساس ميكن إجراء احملاسبة من حيث املعاجلة احملاسبية واحللول : من حيث اإلطار التقني )2
والنظام احملاسيب املايل اجلزائري اجلديد لبعض القضايا  IFRS)/(IASاملقرتحة من طرف معايري احملاسبة الدولية 

  :املهمة املطروحة يف احملاسبة، كما هو مبني يف اجلدول التايل

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

                                                             
  .46، ص 2010زء األول، دار هومة، بن ربيع حنيفة، الواضح يف احملاسبة املالية وفق املعايري احملاسبة الدولية، اجل 1
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  مدى استجابة النظام احملاسيب املايل للمعايري احملاسبية الدولية من حيث اإلطار التقين : )1(الجدول رقم 

بعض القضايا المطروحة 
  محاسبيا

 (IFRSالمعالجة حسب المعايير المحاسبة الدولية 
/(IAS  

المعالجة حسب النظام المحاسبي المالي 
  الجديد 

شكل امليزانية و طرق 
  .عرض عناصرها

  .امليزانية يف شكل قائمة أو يف شكل جدولتقدم  -
ترتب األصول حسب درجة سيولتها أما اخلصوم فرتتب  -

حسب درجة االستحقاق، باإلضافة إىل مبدأ السنوية يف 
  .التفرقة بني العناصر املتداولة و غري املتداولة

  .تقدم امليزانية يف شكل جدول -
  عرض األصول و اخلصوم يتم بنفس طريقة -
 IFRS) /(IAS.  

  

تصنف حسب طبيعتها أو حسب الوظائف، ويف حال   تصنيف األعباء
تقدمي جدول حسابات النتائج حسب التصنيف الوظيفي 

يتعني تقدمي بيانات ملحقة توضح طبيعة األعباء وخصوصا 
  . خمصصات االهتالكات واملصاريف اخلاصة بالعاملني

 (IFRSنفس كيفية التصنيف حسب 
/(IAS.  

يعرض التدفقات النقدية الداخلة و اخلارجة أثناء الدورة  -  جدول التدفقات النقدية 
  .املالية و ذلك حسب مصدرها

التدفقات النقدية املتعلقة باالستغالل حسب الطريقة  -
  .املباشرة أو غري املباشرة

  .التدفقات النقدية املتعلقة باالستثمار -
  التدفقات النقدية املتعلقة بالتمويل -

  .IFRS) /(IASنفس كيفية العرض حسب 

  :تقييم املخزون ينبغي أن يتم بإحدى الطريقتني  تقييم املخزونات 
  الواردة أوال الصادرة أوال -
التكلفة املتوسطة املرجحة وإذا كانت بنود املخزون قابلة  -

املخزون هلذه للتمييز ،يف هذه احلالة يتم حتديد  تكلفة 
  .البنود بدقة

  :تقديم الخدمات
يتم االعرتاف باإليراد اعتمادا على نسبة اجناز تقدمي -

اخلدمات بتاريخ القوائم املالية إن كان باإلمكان قياسها 
  .مبوثوقية

يفضل استخدام الوارد أوال الصادر أوال أو 
  . تكلفة املتوسطة املرجحة

حساب االهتالك مبجرد اختاذ قرار التنازل عن يتوقف   التنازل عن االستثمارات 
  االستثمار

يتم حساب االهتالك إىل غاية تاريخ التنازل 
  الفعلي

  .يتم تسجيلها ضمن عناصر األصول  يتم تسجيلها ضمن عناصر األصول  قروض اإلجيار 
إعادة تقييم القيم الثابتة 

  املعنوية 
بالقيم  ميكن إعادة التقييم إذا كان هناك سوق نشطة خاصة

  املعنوية،
  متكن من معرفة القيمة العادلة 

  يتم وفق الشرط احملدد من طرف 
IFRS) /(IAS  
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  IFRS) /(IASتسجل بنفس  طريقة   تسجل ضمن األصول باعتبارها أصول معنوية   تكاليف التطوير
املئونات القابلة للتوزيع على 

  عدة سنوات 
املؤونات الكربى على عدة  ميكن توزيع  ال ميكن توزيع أو تقييم املئونة 

  سنوات حبيث ال تؤثر على نتيجة الدورة
املئونات اخلاصة بإعادة 

  اهليكلة 
ال ميكن إعداد مئونة خاصة بإعادة هيكلة و إمناء التكاليف 

ا حتمل مباشرة   .اخلاصة 
  .IFRS) /(IASتعاجل بنفس طريقة 

  :بيع السلع   حتديد اإليراد 
  :التالية يتحقق إذا توفرت الشروط 

عند حتويل املنافع واألخطار املنتظرة من الشيء حمل البيع -
  .إىل الغري

إمكانية حتديد سعر البيع والتكاليف املتعلقة بعملية البيع -
  .بدقة

عدم وجود سيطرة إدارية من طرف املؤسسة على السلع -
  .حمل البيع 

يتحقق بتوفري نفس الشروط و الضوابط 
  احملددة من طرف 

IFRS) /(IAS  

 (IFRS بنفس طريقة احملددة من طرف   .ينبغي أن تقدم حسب قطاع نشاط أو القطاع اجلغرايف  البيانات القاعدية 
/(IAS  

من إعداد نور الدين مزياين، النظام احملاسيب املايل اجلزائري اجلديد، بني االستجابة ملتطلبات تطبيق : المصدر
  IFRS) /(IAS باستناد إىل حمتوى 2009املعايري احملاسبية الدولية وحتديات البيئة اجلزائرية، جامعة سكيكدة اجلزائر، 

  .والنظام احملاسيب املايل اجلديد

  المعايير المحاسبية الدولية : المبحث الثالث
إن احلاجة إىل تقدم علم احملاسبية وإزالة التناقضات املوجودة يف هذا العلم ومع انفتاح البورصات واألسواق 

  .املالية على املستوى العاملي، أدت إىل ضرورة التوحيد احملاسيب الدويل الذي جاء باملعايري احملاسبية الدولية

  ماهية المعايير المحاسبية الدولية : األولالمطلب 
وقد اكتسبت قبوال عاما حول " املعايري الدولية للتقارير املالية " أعيد تسمية معايري احملاسبة الدولية لتصبح اآلن 
حول العامل كما يشمل نظرة خمتصرة عن تاريخ عملية  IFRالعامل، ويناقش هذا القسم مدى االعرتاف مبعايري 

  1.ايري الدولية والعناصر األساسيةوضع املع

                                                             
، 2008درية، مصر، طارق عبد العال محاد، دليل تطبيق معايري احملاسبة الدولية واملعايري العربية املتوافقة معها، اجلزء األول، الدار اجلامعية، اإلسكن 1

  .11ص 
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بلد،  112عضو من هيئات احملاسبة املهنية يف  159واليت ضمت  )IASC(أصدرت جلنة معايري احملاسبة الدولية 
) IASB(، حيث حمل هذه اللجنة جملس معيار احملاسبة الدولية 2001حىت عام  )IASS(معيار دويل  41أصدرت 

لس مبعيار التقارير املالية الدولية وتسمى املعايري اليت تصدر هذا  وحتتفظ املعايري الصادرة عن اللجنة  )IFRSS(ا
  IAS(.1(السابقة بتسميتها 

ا - مقاييس أو مناذج أو مبادئ أو إرشادات عامة تؤدي إىل توجيه "كما ميكن تعريف املعايري احملاسبية بأ
  " وترشيد املمارسة العلمية يف احملاسبة والتدقيق أو مراجعة احلسابات

  :أسباب ظهور المعايير المحاسبة الدولية

:العقود الثالثة األخرية للعديد من األسباب منها لقد بدا االهتمام باحملاسبة الدولية ومعايري احملاسبة يف
2

  

  تضاعف وتطور وتنوع الشركات الدولية -
تضاعف االستثمارات بني خمتلف الدول األجنبية خالل الفرتات السابقة واحتمال تضاعفها يف الفرتات الالحقة -

  .بني الدول
ا  -   .العمليات التجاريةاحلاجة إىل املعايري الدولية لتكون أساس يتم االسرتشاد 
  .مشكل العمالت األجنبية وسعر التبادل بني دول العامل و الشركات الدولية -
  .ظهور املنظمات احملاسبية و الدولية يف عملية إشراكها يف احملاسبة الدولية -

  .وهلذه األسباب وغريها بدا االهتمام باحملاسبة الدولية، إىل معايري حماسبية موحدة دوليا

  3:األساسية إلصدار معايير المحاسبة األهداف
  : ألهداف األساسية إلصدار املعايري احملاسبية هيا

  IAS 01 , IAS 07: المعايير المهتمة بالقوائم المالية
  .إجياد إطار عملي ونظري حيكم املمارسات والتقارير احملاسبية على املستوي الدويل-
  . إجياد موع من التناسق يف املمارسات احملاسبية على املستوي الدويل لتسهيل عملية املقارنة-
ات احملاسبية من - دراسة األنظمة احملاسبية املتخلفة و حماولة زيادة الوعي حول أسباب االختالفات والتشا

  .الدول
                                                             

  .531، ص 2008، دار وائل للنشر، عمان، األردن، طبعة األوىل، 2، ج1عبد الستار الكبيسي، الشامل يف مبادئ احملاسبة ج. د  1
  ).www.shatharat.net) (13 -03-2015: (املوقع االلكرتوين 2 

  .50، ص 2009طبوعات اجلامعية، اجلزائر، طبعة الرابعة، حممد بوتني، احملاسبة العامة للمؤسسة، ديوان امل 3
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ا يف-  التعرف على أسباب جناح أو قيمة األنظمة تقييم دور احملاسبة يف اقتصاديات الشركات املختلفة ومساعد
  .احملاسبية ومن مث املساعدة يف تطويرها

العمل على جعل القوائم املالية للشركات أكثر دولية من خالل تسهيل قراءة القوائم املالية للشركات و جعلها -
  .قابلة للمقارنة

  .قوائم املالية على مستوي الدويلتسهيل عملية املراجعة أمام شركات الدولية و زيادة الثقة يف ال-

  :أهمية المعايير المحاسبية الدولية
حظي موضوع املعايري احملاسبية اهتمام كبري من قبل مفكري احملاسبة فهناك شبه اتفاق فيما بينهم على أمهيتها 

املعايري احملاسبية واليت وضرورة وجودها، ويف هذا الصدد قدم الباحثون الكثري من املربرات اليت تؤكد على أمهية 
  1:ميكن حصرها يف النقاط التالية

اقتصاد مبالغ كبرية قدرة املؤسسة على استعمال جمموعة واحدة من املعايري ألغراض خمتلفة ميكنها من  -
  .من التكاليف 

  .استعمال هذه املعايري على نطاق دويل من طرف الشركات سيوفر مبالغ طائلة من األموال كل سنة -
  .كم هائل من التكاليف  سيستفاد منها أو تعود بالفائدة على الشركات املراجعة  اقتصاد -
  .زيادة فعالية تشغيل األسواق املالية -
تدعيم املستثمرين باملعلومات متتاز بالنوعية والشفافية، األمر الذي يقلل من درجة خماطر االستثمار  -

  .ومن مث ختفيض تكلفة رأس املال
  .قارنة مما يؤدي إىل اختيار أفضل البدائلسهولة إجراء عمليات امل -

   

                                                             
  .125، 124شعيب شنوف، مرجع سبق ذكره، ص  1
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   معايير االعتراف وقياس عناصر القوائم المالية: المطلب الثاني
  معايير االعتراف بعناصر القوائم المالية :الفرع االول

هو عملية إدراج التأثريات املالية العملية ما أو حلدث اقتصادي ما وعرض ذلك  Recognitionاالعرتاف 
ضمن القوائم املالية للبند الذي حيقق معايري االعرتاف وتعريف العنصر، وتتمثل معايري االعرتاف بعناصر القوائم 

  : املالية مبا يلي

م التأكد من تدفق املنافع املرتبطة بالبند من لإلشارة إىل درجة عد:  احتمال المنافع االقتصادية المستقبلية)1
أواىل الشركة، ويتم تقييم درجة عدم التأكد املالزمة استنادا إىل األدلة املتوفرة عند إعداد البيانات املالية، فمثال عند 

ا كأصل  د لكن عن) بغياب أي دليل خمالف(ما يكون من احملتمل حتصيل الذمم املدينة فمن املربر االعرتاف 
وجود عدد كبري من الذمم املدينة فهناك احتمال عدم حتصيل بعضها، وبالتايل االعرتاف مبصرف ميثل النقص يف 

  .املنافع االقتصادية

، وعند حتديد ما إذا كان )دعوى قضائية(إن للعنصر تكلفة أو قيمة ميكن قياسها ملوثوقية : موثوقية القياس)2
ذه املعايري وعليه يصبح  جديرا االعرتاف به يف البيانات املالية، مع األخذ بعني االعتبار أن البند الذي البند يقي 

  1.حيقق اخلصائص األساسية للعنصر ولكنه يفشل يف حتقيق معايري االعرتاف به قد يتطلب اإلفصاح عنه

  :قواعد االعتراف باألصل  

يتم االعرتاف باألصل عندما يكون من احملتمل أن تتدفق املنافع االقتصادية املستقبلية على الشركة، وأن   
  :لألصل تكلفه أو قيمة ميكن  قياسها مبوثوقية وميكن تلخيص االعرتاف باألصل بامليزانية كما يلي

  أصل = معايير االعتراف +تعريف األصل 

احلالية أصال، ألنه ليس من احملتمل أن تتدفق عن اإلجيار منافع مستقبلية تتعدى فمثال ال يعترب إجياد السنة 
  .السنة احلالية

   

                                                             
اجلزء األول عرض " موسوعة املعايري احملاسبية الدولية معايري إعداد التقارير املالية والدولية"مسري معذى الريشاين، . حسني يوسف قاضي، د. د  1

  .85، ص 2012ة للشر والتوزيع، الطبعة األوىل البيانات املالية، دار الثقاف
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  : قواعد االعتراف بااللتزام

يتم االعرتاف بااللتزام عندما يكون من احملتمل أن ينجم عن تسديد التزام حىت تدفق خارجي للمنافع 
قياسه مبوثوقية، وال يتم االعرتاف بااللتزامات الناجحة عن عقود االقتصادية، وأن املبلغ الذي سيتم تسديده ميكن 

  . مل يتم تنفيذها مثل طلب بصناعة مل تورد أو تستلم بعد

  :)دخل(قواعد االعتراف باإليرادات  
زيادة يف املنافع االقتصادية املستقبلية تعود إىل زيادة يف أصل أو نقص يف  أيتم االعرتاف باإليراد عندما تنش

  1تزام و ميكن قياسها مبوثوقيةاالل

يتم االعرتاف باملصروف عندما ينشأ نقص يف املنافع االقتصادية املستقبلية، : قواعد االعتراف بالمصاريف
يعود إىل نقص يف أصل أو زيادة التزام وميكن قياسه مبوثوقية، ويتم االعرتاف باملصاريف على أساس االرتباط 

تكلفة البضاعة : ذلك المث، )مقابلة املصاريف باإلرادات ( املباشر بني التكاليف املتكدرة واإليرادات املكتسبة 
  .إيرادات املبيعات" املباعة 

ويف حاالت خاصة ميكن االعرتاف مبصروف عندما ال تواد النفقة أصل، أو االعرتاف مبصروف عند تكيد 
  Assetأو   Expenseأما أن تكون مصروفا Expenditureالتزام دون االعرتاف بأصل وبالتايل فالنفقة 

عملية إدراج البند ضمن امليزانية أو قائمة الدخل الذي حيقق تعريف العنصر ويليب وبالنتيجة فان االعرتاف هو 
  2.معايري االعرتاف

  

   

                                                             
  .87، 86حسني يوسف القاضي، نفس املرجع السابق، ص . د  1
  .87نفس املرجع ليوسف القاضي، ص 2
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  . معايير قياس عناصر القوائم المالية: ثانيا
  :هو عملية حتديد القيم النقدية للعناصر باختيار أساس حمدد للقياس Measurementالقياس   

  :Historical cost التكلفة التاريخية )1
  :تسجيل األصول 

  .باملبلغ النقدي الذي دفع أو ما يعادله -
  .أو بالقيمة العادلة للمقابل الذي أعطى للحصول عليه يف التاريخ العملية -

  :  تسجيل االلتزامات 
  .مببلغ املتحصالت املستلمة مقابل الدين -
  .السياق العادي للنشاطأو النقد أو ما يعادله املتوقع أن يدفع لسداد االلتزام ضمن  -

  :Current cost) استبدال(التكلفة الجارية ) 2
  :ويسمى سعر الدخول، وتسجيل األصول

1.باملبلغ النقدي أو ما يعادله-
  

  .والذي ستفرتض دفعه للحصول على نفس األصل أو ما مياثله يف الوقت احلاضر -

  :تسجيل االلتزامات  
  .يعادلهباملبلغ النقدي غري اخلصوم أو ما  -
  .املطلوب لسداد الدين يف الوقت احلاضر -

  ).القابلة للتسديد أو السعر البيع( القيمة القابلة للتعفف)3
  :ويسمى سعر خروج، وتسجيل األصول

2.باملبلغ النقدي أو ما يعادله -
  

  .والذي ميكن احلصول عليه يف الوقت احلاضر مقابل بيع األصل بطريقة منظمة -
   

                                                             
  .87نفس املرجع السابق حلسني يوسف قاضي، ص   1
  .88نفس املرجع السابق حلسني يوسف قاضي، ص   2
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  :ماتتسجيل االلتزا  

  .باملبلغ النقدي غري املخصوم أو ما يعادله، أو يقيم سداد الدين -
  .واليت من املتوقع أن تدفع لسداد االلتزام ضمن السياق العادي للنشاط -

  :القيمة الحالية)4
  :تسجيل األصول  

  .لصايف التدفقات النقدية املستقبلية) احلالية( بالقيمة املخصومة  -
  .يولدها األصل ضمن السياق العادي للنشاط واليت من املتوقع أن -

  :تسجيل االلتزامات 
  .لصايف التدفقات النقدية املستقبلية اخلارجية ) احلالية ( القيمة املخصومة  -
  .واليت من املتوقع أن حيتاج إليها سداد االلتزام ضمن السياق العادي للنشاط -

  Fair value: القيمة العادلة)5
ا  مل ترد ضمن إطار إعداد وعرض البيانات املالية، فقد أصبح مفهوم القيمة العادلة هاما على الرغم من أ

للغاية ، والقيمة العادلة هي املبلغ الذي ميكن به مبادلة أصل أو شتوية التزام بني أطراف مطلعة وراغبة يف العملية 
  .موضوع البحث 

ا يف البيانات واملالية وعندما يتم وبالتايل فان القياس هو عملية حتديد القيمة النقدية للع نصر اليت سيعرتف 
االعرتاف بعنصر ما جيب قياسه باستخدام الطرق املذكورة أعاله، ويعترب أساس التكلفة التارخيية األكثر استخداما 
من قبل الشركات يف إعداد البيانات املالية، وعادة ما يستخدم بشكل مندمج مع أسس قياس أخرى، فمثال 

دف الشركات تسجل ا لبضاعة بالتكلفة أو صايف القيمة االسرتدادية أيهما اقل، وميكن إدراج األوراق املالية 
  1.أساس التكلفة اجلارية بسبب عدم قدرة أساس التكلفة على التعامل مع آثار التغري بأسعار األصول غري النقدية

   

                                                             
  .89، 88نفس املرجع السابق حلسني يوسف قاضي، ص  1
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  IAS 01 - IFRS 07المعايير المهتمة بالقوائم المالية: المطلب الثالث

أعدت املعايري الدولية ملعاجلة جوانب خمتلفة من احملاسبة وفيما يلي سنتطرق إىل أهم معيار يتناوالن جانب 
  ).IAS1-IAS7(القوائم املالية ومها 

  IAS 01المعيار المحاسبي الدولي :  الفرع االول

  2005جانفي  01دخل املعيار احملاسيب الدويل األول لعرض القوائم املالية يف الفرتات  املمتدة من أو بعد  
يهدف هذا املعيار إىل عرض البيانات املالية ألغراض العامة  يف شكل قوائم مالية حىت تكون : الهدف) 1

  .ألخرى  املنافسة و املماثلة يف املشاطقابلة للمقارنة مع الدورات احملاسبية السابقة  أو مع املؤسسات ا
يطبق هذا املعيار يف عرض القوائم املالية اخلاصة جبميع األغراض املعدة من طرف مؤسسة : مجال التطبيق) 2

  .ما مبوجب املعايري احملاسبية الدولية 
التابعة ملؤسسة فردية أو قوائم  ال ينطبق هذا املعيار على القوائم املالية املرحلية املختصرة، بل على القوائم املالية

موعة مؤسسات، أو القوائم املالية للشركة األم   .مالية موحدة 
  .يطبق هذا املعيار على مجيع املؤسسات مبا يف ذلك البنوك و شوكات التامني 

يستخدم هذا املعيار مصطلحات متماشية مع مؤسسة هدفها الربح، لذا وجب على املؤسسة تطبيق أحكام 
املعيار حرفيا، أما بالنسبة للمؤسسات اليت تسعي إىل الربح وجب عليها االمتثال أيضا إىل هذه املؤسسة، هذا 

  1.وذلك بتعديل  البنود املتعلقة بالقوائم املالية مع إمكانية عرض عناصر إضافية يف القوائم املالية
كمة يف املؤسسة هي املسئولة عن إعداد وتقدمي طبقا للمعيار احملاسيب الدويل يعترب جملس اإلدارة أو اهليئة احلا  -

  2:القوائم املالية
 امليزانية 
 جدول حساب النتائج 
 جدول تغريات رؤوس األموال اخلاصة 
 جدول سيولة اخلزينة 
 ملحق 
 

                                                             
  .17، ص 2009، نوميديا للطباعة والنشر والتوزيع، اجلزائر، بدون طبعة، " IAS/IFRsاملعيري احملاسبية الدولية"غامن شطاط،  1
 .18نفس املرجع، ص  2
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  : IAS 07المعيار المحاسبي الدولي : ثانيا

لية لكل فرتة، ويعطي البيان جيب على املؤسسة إعداد بيان التدفق النقدي، وعرضه كجزء من القوائم املا  
  .صورة واضحة عن مصادر التدفقات النقدية

يهدف هذا املعيار إىل إلزام املؤسسات بتقدمي معلومات عن التغريات الفعلية يف التدفقات  :الهدف )1
النقدية وما يعادهلا وذلك بإعداد قائمة للتدفقات النقدية مع تقسيم التدفقات النقدية خالل الفرتة إىل تدفقات 

 1.من النشطات التشغيلية واالستثمارية والتمويلية
كل مؤسسة أن تقوم بإعداد جدول تدفقات اخلزينة وذلك وفقا ملتطلبات هذا   جيب على: مجال التطبيق )2

 .املعيار، وجيب عرضه كجزء مكمل للقوائم املالية
إن اختالف نشاط املؤسسة الرئيسية املولدة لإليرادات واملصاريف حتتاج إىل نقديات وذلك لتأدية وظائفها   

ا، وبناءا على ذلك  فإن هذا املعيار يتطلب قيام كافة املؤسسات بإعداد جدول تدفقات التشغيلية وسداد التزاما
  2.اخلزينة

   

                                                             
  .37غامن شطاط، مرجع سبق ذكره، ص   1
  .37نفس املرجع املذكور ، ص  2
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  :خاتمة

أدى اإلصالح احملاسيب يف اجلزائر إىل تبين نظام حماسيب مايل يتوافق إىل حد كبري مع معايري احملاسبة ، القواعد 
تناول املبادئ والقواعد احملاسبية اليت احملاسبية للتسجيل والتقييم والقوائم املالية، حيث أن هذا النظام اجلديد ي

ا املعايري احملاسبية الدولية، خاصة تلك املتعلقة بالقوائم املالية واملبادئ احملاسبية   .جاءت 

يسمح بإعطاء دفع جديد للمؤسسات لتقدم وضعيتها املالية بكل  SCFإن هذا النظام احملاسيب املايل اجلديد
شفافية، والتكيف مع املعطيات اجلديدة، وتقييم وضعيتها باملقارنة مع املؤسسات األخرى ولتكييف البيئة احملاسبية 

ج وانعكاسات قد اجلزائرية مع البيئة احملاسبية الدولية له فوائد ومنافع، وأمامه حتديات وصعوبات وترتتب عليه نتائ
تكون إجيابية وقد تكون سلبية، وإلجناح هذه العملية جيب إجراء عملية انسجام وتوافق مع املعايري احملاسبية الدولية 

.حسب خصوصية االقتصاد اجلزائري



 

 

  

  

  

  



 

 

  



 اليالقوائم المالية في ظل النظام المحاسبي الم               :                      الثانيالفصل 

   

  :مقدمـــة
، وهذا من خالل كمية املعلومات اإللزامي ة إىل مستخدمي املعلومات املاليةأوىل نظام احملاسيب املايل أمهية كبري 

ا، وتطبيق النظام احملاسيب املايل إىل بعض التغريات على حمتويات وأشكال  ا يف القوائم املالية وملالحقا اإلفصاح 
ا وهذا لكي تتوافق مع التغريات املالية و احملاسبة الدولية وجعل القوائم القوائم املالية و احملاسبة األساس ية وملحقا

  .تتوفر على اخلصائص النوعية ملستخدميها

ذه التغريات ، وعليه فق حرصه النظام احملاسيب املايل على توفري  وترتبط اخلصائص النوعية للمعلومات املالية 
 . ذا من خالل األشكال اليت ألزم على تقدميها وكذا احملتوى املعلومايت هلا هذه اخلصائص يف القوائم املالية وه

  :وعليه ستتطرق يف هذه الدراسة إىل ثالث مباحث 
  .ماهية القوائم املالية : المبحث األول-
  .القوائم املالية  عدادا: المبحث الثاني-
.عرض القوائم املالية :  المبحث الثالث-
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   لقوائم الماليةماهية ا :األولالمبحث 
   تعريف القوائم المالية :األولالمطلب 

.هي القوائم اليت تعكس عملية جتميع و التبويب و التلخيص النهائي يف البيانات احملاسبية: القوائم المالية
1  

  :آخرهناك تعريف 
ا املنظمة خالل السنة املالية :  القوائم المالية مرتبة حسب اهلدف قي أرقام تعرب عن العمليات اليت قامت 

الوالدتني وهناك قوائم تقيس صايف ايل املنظمة من حيث املديونية و من إعدادها فهناك قوائم تقيس الوضع امل
2.الدخل من حيث اإليرادات و املصروفات وأخرى تقيس تدفقات النقدية من تدفقات داخلة وأخرى خارجة

  

توىل سنويا إعداد كشوف مالية وكثرة املالية اخلاصة كل كيان يدخل يف جمال تطبيق هذا النظام احملاسيب ي -
  :علىبالبيانات غري الصغرية تشمل 

 امليزانية.  
 حساب النتائج.  
  جدول سيولة اخلزينة.  
  جدول تغيري األموال اخلاصة.  
  النتائجويوفر معلومة مكملة امليزانية وحلساب  املستعملة،ملحق يبني القواعد و الطرق احملاسبية.  

وهذه ال التبسيط و التلخيص و اهليكلة الية تكون نتيجة إجراء معاجلة العديد من املعلومات ألعمالكشوف امل
املعلومات يتم مجعها وحتليلها وتفسريها وتلخيصها وهيكلتها من خالل عملية جتميع تعرض يف الكشوف املالية يف 

عملية التجميع هذه ، وكذالك مدى شكل فصول وجماميع وحيدد مدى اتساع مبدأ األمهية البالغة مدى اتساع 
  :التوازن بني 
  .املنافع املوفرة للمستعملني بواسطة انتشار إعالم مفصل* 
  .تملة سواء إلعداد ونشر هذا اإلعالم الستعمالهليف احملاالتك* 

ة و يتم إصدارها خالل مهلة أقساها سنة أشهر التالي. تضبط الكشوف املالية حتت مسؤولية مسريي املؤسسة  -
3.لتاريخ أقفال السنة املالية ،وجيب أن تكون متميزة عن املعلومات األخرى اليت يتحمل أن ينشرها الكيان

  

                                         
 .11، ص 2010، 1مصطفى صاحل سالمة، نظم املعلومات احملاسبية، دار البداية، عمان، األردن، طبعة. د 1
 .41، ص 2007حممد الصرييف، تعلم كيفية حتديد هيكلك املايل وقراءة قوائمك املالية، دار الفكر اجلامعي، اإلسكندرية، مصر، . د 2
 .22، ص 2009مارس  25بتاريخ  19اجلمهورية اجلزائرية، اجلريدة الرمسية، العدد   3
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  .دقيقةويتم تبيان املعلومات اآلتية بطريقة  املالية،حيدد يوضح كل مكون من املكونات الكشوف  -
  ) حلساب فردية مدجمة وحساب مركبة ( طبيعة الكشوف املالية -
  .ألقفال تاريخ ا -
ا و املستوى  - بورالعملة اليت تقدم    .ا
  .معلومات أخرى تسمح بتحديد هوية الكيان  كذلك  تبني -
وطبيعة  الرئيسية، فيه، األنشطةالنشاط و البلد الذي يسجل  القانوين، مكانالشكل  الشركة،عنوان مقر  -

  .العمليات املنجزة
مع الذي يلح -   .ق به الكيان عند االقتضاءاسم الشركة األم وتسمية ا
  .معدل عدد املستخدمني فيها خالل الفرتة  -
يف الكشوف املالية إىل ألف  لقيام جيرب املبالغ الوارد ذكرهاا الوطنية، وميكنتقدم الكشوف املالية إجباريا بالعملة   

  .وحدة
ية السابقة من ذالك أن كل فصل من توفر الكشوف املالية املعلومات اليت تسمح بإجراء مقارنات مع السنة املال -

الفصول امليزانية، حساب النتائج، وجدول سيوالت األموال يتضمن بيانا املبلغ املتعلق بالفصل املقابل له من السنة 
  .املالية السابقة 

  .يشمل امللحق على معلومات ذات صيغة مقارنة يف الشكل سردي وصفي رقمي  -
ملالية جلعل عملية املقارنة التقدمي أن احد الفصول املرغبة جلاحد الكشوف اوإذا حدث عقب تغيري لطريقة أو  -

  .ممكن  أمر
فانه جيب توضيح إعادة ترتيب ) بفعل وجود مدة للسنة املالية خمتلفة أو ألي سبب آخر ( وعدم توافر املقارنة  -

 1.جلعلها قابلة للمقارنة يف امللحقأو التعديالت على املعلومات الرقمية اليت جتري على السنة املالية السابقة 
 

                                         
 .23، 22، ص 2009مارس  25خ ، بتاري19اجلمهورية اجلزائرية، اجلريدة الرمسية، العدد  1
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  .خصائص القوائم المالية:المطلب الثاني
اخلصائص النوعية هي صفات جتعل املعلومات الواردة يف القوائم املالية مفيدة للمستخدمني كما توصف 

ا تظهر بصورة صادقة وعادلة وتتمثل اخلصائص النوعية األساسية األيت   1:القوائم املالية غالبا بأ
  .القابلة للفهم/ 1
  .املالئمة/ 2
  .املصداقية/ 3
 .القابلية للمقارنة/ 4

 Undestandability:للفهم  القابلية -1
إن إحدى اخلصائص النوعية األساسية للمعلومات الواردة بالقوائم املالية هي قابلتها للفهم املباشر من قبل  

معقول من املعرفة باألعمال و النشاطات  املستخدمني ،هلذا الفرض أن يكون لدى املستخدمني مستوى
االقتصادية و احملاسبة كما أن لديهم الرغبة يف الدراسة املعلومات يقدر معقول من العناية ،وعلى كل حال فانه 
حيب عدم استبداد املعلومات حول املسائل املعقدة اليت جيب إدخاهلا يف القوائم املالية مالئمة حلاجات صانعي 

  .تصادية حبجة من الصعب فهمها من قبل املستخدمني القرارات االق
    relevancy:المالئمة  -2

تكون املعلومات مفيدة جيب أن تكون مالئمة حلاجات صناع القرار ، وتكون املعلومات مالئمة عندما تؤثر 
م يف تقييم األحداث املاضية و احلاضرة و املستقبلية ما تؤكد آ و تصحح االقتصادية للمستخدمني مبساعد

م املاضية   2.تقييما
تعترب املعلومات ذات أمهية نسبة إذا كان حذفها أو حتريفها قد يؤثر على القرارات : األهمية النسبية -

 االقتصادية اليت يتخذها املستخدمون اعتمادا على القوائم املالية

                                         
 .50، ص 2008أمني السيد أمحد لطفي، إعداد القوائم املالية يف ضوء املعايري احملاسبية، دار نشر الثقافة، اإلسكندرية، مصر، طبعة األوىل، . د 1
 .51، 50أمني السيد أمحد لطفي، نفس املرجع السابق، ص . د 2
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   reliability :المصداقية  3-
ها ويعتمد عليها وتسمم املعلومات باملصداقية إذا كانت خالية لتكون املعلومات مفيدة جيب أن تكون مؤثرة في

من األخطاء اهلامة و التحيز وكان بإمكان املستخدمني االعتماد عليها كمعلومات تعرب بصدق ما يقصد أن تعرب 
 . عنه أو املتوقع أن تعرب عنه

ا موضع وميكن أن تكون املعلومات مالئمة ولكن غري مؤثر فيها بطبيعتها وطريقة متث يلها لدرجة أن االعرتاف 
نزاع قانوين اعرتاف املنشاة بكامل املبلغ املطالب به يف امليزانية بعد غري مناسب يف حني انه يكون من املناسب 

  1 :اإلفصاح عن املبلغ من الظروف احمليطة باملطالبة
    substance:الجوهر قبل الشكل  1 -3

ا تعرب عنها فمن  لكي تعترب املعلومات تعبريا صادقا عن العمليات املالية و األحداث األخرى اليت تفهم أ
رد شكلها القانوين   2.الضروري أن تكون قد متت احملاسبة عنها وقد جلوهرها وحقيقتها االقتصادية وليست 

   neutralityالحياد  2-3
لتحيز حىت تتضمن باملصداقية وال جيب أن تتضمن املعلومات املعروضة يف القوائم املالية باحلياد و احللو من ا

دف  تعترب القوائم املالية حمايدة إذا كانت طريقة اختبار أو عرض املعلومات تؤثر على صنع القرار او احلكم 
  .حتقيق نتيجة حمددة سلفا 

  conservatism:الحذرالحيطة و  3-3
و املالئمة لكثري من األحداث و الظروف  من املتوقع أن جيابه معدي القوائم املالية حاالت عدم التأكد احمليطة

اليت ميكن جتنبها مثل قابلية الديون املشكوك فيها للتحصيل وتقدير العمر اإلنتاجي للوصول الثابتة و املطالبات 
الضمانات اليت ميكن أن حتدث ،ويعترب مبثل هذه احلاالت من عدم التأكد من خالل اإلفصاح عن طبيعتها 

 .ل ممارسة احليطة و احلذر عند إعداد القوائم املاليةومدى تأثريها ومن خال
   completeness :االكتمال 4- 3

من اجل تتصف باملصداقية جيب أن تكون املعلومات يف القوائم املالية كاملة ضمن حدود األمهية النسبية و 
   .دقة وغري مالئمةالتكلفة، أن أي حذف يف املعلومات ميكن أن جيعلها خاطئة آو مضللة وهكذا أتصبح غري صا

                                         
 .52نفس املرجع أعاله، ص 1
 .54لسابق الذكر، ص نفس املرجع ا 2
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    comparability :القابلية للمقارنة  -4 
جيب ان يكون املستخدمني قادرين على مقارنة املالية للمنشاة عرب الزمن من اجل حتديد االجتاهات يف املركز  

م مراكزها كما جيب أن يكون مبقدورهم مقارنة القوائم املالية للمنشات املختلفة من اجل ان يقي. املايل يف األداء
  .املالية وأدائها و التغريات يف مراكزها املالية

ة و األحداث جيب أن يتم أساس ثابت يف  وعليه فان عملية قياس وعرض األثر املايل للعمليات املالية املتشا
 .املنشاة وعرب الزمن لتلك املنشاة على أساس ثابت للمنشات املختلفة

   أهدافها وأهميتها: المطلب الثالث
  1:أهدافها: فرع االولال
 البيانات املالية اخلاصة بكل فرتة زمنية على حدي،و  األرقام و املعلومات عرض مجع 
 ،حتديد أموال املنظمة سواء طويلة األجل أو قصرية األجل 
 ،متثيل أصول وخصوم املنظمة بالوحدات النقدية املتداولة 
 وازية فيها واستخراج اجلانب األرجح،حتديد املتغريات اليت حدثت يف أصول وخصوم املنظمة و امل 
 ،إعطاء مؤشر دقيق عن املركز املايل للمنظمة  

  : أهميتها:  الفرع الثاني
إن القوائم املالية هي األداة اليت يتم عن طريقتها توضيح نتائج معامالت الوحدة االقتصادية خالل فرتة زمنية   

النهاية الفرتة و املستخدمون من البيانات القوائم املالية عديدون عادة ما تكون سنة وحتديد املركز املايل للوحدة يف 
م مع الوحدة  الضرائب وغريهم، ويقوم هؤالء، املسئولمنهم املساهم واملستثمر،  بتحديد مرافقهم ومعامال

الية كأداء تربز هذه البيانات عن واقع الوحدة االقتصادية، ومن هنا تأيت أمهية القوائم امل االقتصادية على ضوء ما
لرتشيد القرار االقتصادي ليس فقط على صعيد الوحدة االقتصادية اليت تعود هلا القوائم وإمنا أيضا على صعيد 

  .الوحدات و الكيانات االقتصادية األخرى 
وفعالية القوائم املالية كأداء لرتشيد القرار االقتصادي تعتمد يف املقام األول على مدى صحة البيانات اليت 

 2.البياناتصحة البيانات املالية على مدى صحة املبادئ املستخدمة يف إعداد  تويها، وتعتمدحت
                                         

 .41حممد الصرييف، نفس املرجع السابق، ص . د - 1
 .361، ص 2002حممد عباس بدوي، احملاسبة املالية املتقدمة، دار اجلامعة اجلديدة، االسكندرية، مصر،   2
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  .القوائم المالية اعداد:المبحث الثاني 
   مكونات القوائم المالية: المطلب األول 

نات و املعلومات إن املنتج النهائي يف احملاسبة ميثل يف جمموعة من القوائم املالية اليت تلخص قدرا كبريا من البيا 
1.معينةلصاحل أطراف عديدة داخل وخارج املشروع بقصد اختاذ القرارات 

  

حيتوي على (تتميز بوجود عمودين أساسيني، األول للسنة اجلارية والثاين خمصص للسنة املاضية  :الميزانية) 1
صنف بصفة منفصلة عناصر ، ويتضمن العناصر املرتبطة بتقييم الوضعية املالية للمؤسسة، فهي ت)األرصدة فقط

  2.األصول وعناصر اخلصوم
  :األصولفي 

  .التثبيتات املادية -
  .التثبيتات العينة -
  .االهتالكات -
  .تاملسامها -
  .األصول املالية -
  .املخزونات -
  .)مع متييز الضرائب املؤجلة (بة أصول الضري -
  .)عياد مثبتة مسبقا أ( املماثلة الزبائن و املدينني اآلخرين و األصول األخرى  -
  .ابيةخزينة األموال االجيابية واملعادالت اخلزينة االجي -

3:الخصومفي 
  

املال الصادر  رأسمع متييز  ،اإلقفالاملقرتحة عقب تاريخ  أواخلاصة قبل عمليات التوزيع املقررة  األموالرؤوس 
  . األخرىناصر واالحتياطات والنتيجة الصافية للسنة املالية والع) يف حالة شركات (

  .وم غري اجلارية اليت تتضمن فائدةاخلص -
  .اآلخروناملوردون و الدائنون  -
  .)مع متييز الضرائب املؤجلة ( بة خصوم الضري -
  .)مثبتة مسبقا  منتجات( ماثلة و اخلصوم امل األعباءاملرصودات  -
  .السلبية ومعادالت اخلزينة السلبية األموالخزينة  -

                                         
 .531عبد الستار الكبيسي، مرجع سبق ذكره، ص . د  1
 .531كتوش عاشور، مرجع سبق ذكره، ص    2
 .23ة الرمسية، املرجع السابق، ص اجلريد  3
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  1:النتائجحساب )2
يف  يأخذوال  املنجزة من الكيان خالل سنة املالية، واملنتجات األعباءحساب النتائج هو بيان ملخص *

  .اخلسارة أو، الكسب يجة الصافية للسنة املالية الربحتاريخ السحب ويربز بالتمييز النت أواحلساب تاريخ التحصيل 
  2: اآلتيةاملعلومات الدنيا املقدمة يف حساب النتائج هي *

  :اآلتيةحسب طبيعتها، الذي يسمح بتحديد التسيري الرئيسية  األعباءحتليل  -
  .اإلمجايلاهلامش -
  .القيمة املضافة -
  .عن االستغالل اإلمجايلالفائض  -
  .العادية األنشطةمنتجات -
  .املالية األعباءاملنتوجات املالية و -
  .املستخدمني أعياد -
  .لةب والرسوم والتسديدات املماثالضرائ -
  .تثبيتات العينةاملخصصات باالهتالكات وخلسارة القيمة اليت ختص ال -
  .املعنوية التثبيتاتمة اليت ختص وخلسائر القي االهتالكاتاملخصصات  -
  .العادية األنشطةنتيجة  -
  .وأعباء منتجاتناصر غري العدية الع -
  .يجة الصافية للفرتة قبل التوزيعالنت -
  .شركات املسامهة إىلبالنسبة  األسهمسهم من النتيجة الصافية لكل  -

                                         
 .58مرجع سبق ذكره، ص / كتوش عاشور   1
 .25، ص 2009مارس  25، بتاريخ 19اجلمهورية اجلزائرية، اجلريدة الرمسية، العدد  2
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1):الطريقة المباشرة وغير المباشرة ( جدول السيولة الخزينة ) 3
  

لتقييم مدى قدرة الكيان على  أساسمستعملي الكشوف املالية  إعطاءاخلزينة هو  ةاهلدف من اجلدول سيول -
  .املاليةن استخدام هذه السيولة وكذالك املعلومات بشا السيولة النقدية وما يعادهلا التوليد

السنة املالية حسب منشئها  أثناءاخلزينة مداخيل وخمارج املوجودات املالية احلاصلة  ةذيقدم جدول سيول -
 2:)مصدرها(
غري مرتبطة ال  األنشطةاليت تتولد عنها منتوجات وغريها من  األنشطة ةالعملياتي األنشطةالتدفقات اليت تولدها  -

  .وال بالتمويل  باالستثمار
عن بيع  األموالعن اقتناء، وحتصيل  أموالعمليات سحب (ر االستثما أنشطةالتدفقات املالية اليت تولدها  -

  ).األجلطويلة  أصول
  ).الفروض أواخلاصة  األموالتكون نتيجتها تغيري حجم وبنية  أنشطة( متويل  األنشطةتدفقات الناشئة عن 

 إىلوترتب بصورة دائمة من سنة مالية  حدىتقدم كال على  ،أسهمئد وحصص من فوا متأتية أموالتدفقات *
  .التمويل  أوعملياته لالستثمار  األنشطةيف  أخرىسنة مالية 

  .غري مباشرة  أوعملياته مباشرة  األنشطةالناجتة عن  األموالتقدم تدفقات * 
ا تتمثل يف :فالطريقة املباشرة املوصى 

3
  

 إبرازوقصد ..) .رائب، الضالزبائن املوردون( اإلمجالية األموالية لدخول و خروج تقدمي الفصول الرئيس -
  .تدفق مايل صايف 

  .املقصودةالنتيجة قبل ضريبة الفرتة  إىلتقريب هذا التدفق املايل الصايف  -
  .املقصودةالنتيجة قبل ضريبة الفرتة  إىلتقريب هذا التدفق املايل الصايف  -

  :تصحيح النتيجة الصافية للسنة املالية مع األخذ باحلسبان :  شرة تتمثل فيو الطريقة غير المبا
  ....).تالكات ، تغريات الزبائن ، املخزونات ، تغريات  املوردين ها( يف اخلزينة  التأثرياملعامالت دون  آثار*
  ).ضرائب مؤجلة ( السنويات  أواملتفاوتات *
الناقصة وهذه التدفقات تقدم   أوقيمة التنازل الزائدة ( التمويل  أوثمار التدفقات املالية املرتبطة بأنشطة االست*

  .كال على حدى

                                         
 .58كتوش عاشور، مرجع سبق ذكره، ص  1
 .26املرجع أعاله، ص  نفساجلريدة الرمسية،  2
 .26ابق، ص اجلريدة الرمسية، نفس املرجع الس 3
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  : الموجودات المالية هي -
مبا يف ذلك املكشوفات املصرفية القابلة ( يف الصندوق و الرائع عند االطالع، األموالالسيوالت اليت تشمل * 

  ).دوقللتسديد بناءا على الطلب وغري ذلك من تسهيالت الصن
تازةشبه السيوالت * القصري  األجليفات احلالية ذات ظالتو ( القصري  األجلقصد الوفاء، بااللتزامات ذات  ا

  ).خطر من يتغري قيمتها(سيوالت و اخلاضعة  إىلسهلة التحويل ) و البالغة السيولة
اعلى  اآلتيةميكن تقدمي التدفقات املالية *   : مبلغ صايف أ
  .ه السيوالت املختارة حلساب الزبائنشب أوالسيوالت * 
 .املرتفعة و االستحقاقات القصرية الدوران، املبالغالعناصر سريعة وترية * 
  :الخاصة  األموالجدول التغيرات )4
يف كل فصل من الفصول اليت تتشكل منها  أثرتاخلاصة حتليال احلركات اليت  األمواليشكل جدول تغريات -

  1.السنة املالية رؤوس اخلاصة للكيان خالل
  :يأيتاملعلومات املطلوب تقدميها يف هذا اجلدول ختص احلركات املرتبطة مبا 

  .النتيجة الصافية للسنة املالية*
  .أموالاملسجل مباشرة كرؤوس  األخطاءتغريات الطريقة احملاسبية وتصحيحات * 
2.هامة أخطاءتصحيح  إطارة ضمن اخلاص األموالاملسجلة مباشرة يف الرؤوس  األخرى األعباءاملنتوجات و *

  

  ..)..االرتفاع، االخنفاض، التسديد( عمليات الرمسية * 
  .توزيع النتيجة و التخفيضات املقررة خالل السنة املالية*

                                         
 .58كتوش عاشور، مرجع سبق ذكره، ص   1
 .26اجلريدة الرمسية، نفس املرجع السابق، ص  2
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  :ملحق الكشوف المالية )5
 معلومات كانت تكتسي طابعا هاما أو كانت مفيدة لفهم العمليات الواردة يفملحق الكشوف املالية  يضم -

  1.الكشوف املالية
  2:تتمثل هذه املعلومات يف

املطابقة للمعايري موضحة وكل ( الكشوف املالية  وإعدادالقواعد و الطرق احملاسبية املعتمدة ملسك احملاسبة *
  ).خمالفة هلا مفسرة ومربرة 

 األموالتغري وجدول سيول اخلزينة وجدول  النتائج،الضرورية حلسن فهم امليزانية وحساب  اإلعالممكمالت *
  .اخلاصة
وكذالك املعامالت  األمالشركة  أووالفروع  املعلومات اليت ختص الكيانات املشاركة، واملؤسسات املشرتكة،*

 املعامالت، سياسةطبيعة العالقات منط املعاملة حجم ومبلغ : مسريها أومع هذه الكيانات  االقتضاءاليت تتم عند 
  .مالتاملعااليت ختص هذه  األسعارحتديد 

، ة الضرورية للحصول على صورة وفيهاليت تعين بعض العمليات اخلاص أواملعلومات ذات الطابع العام * 
تكون ).* مناذج القوائم املالية ( )2(وهناك قائمة باملعلومات اليت جيب ذكرها يف امللحق مقرتحة يف امللحق 

امليزانية، احلساب  أسلوبباب من أو فصل وكل  املالحظات امللحقة بالكشوف املالية موضوع تقدمي منظم،
املناسب له يف املالحظات  اإلعالم إىلاخلاصة حييل  األموالوجدول سيولة اخلزينة ، وجدول تغريات  النتائج،
  .امللحقة 

الثرة  إىلاخلصم بالسنة  أو األصلالسنة املالية ،ومل تؤثر يف وضع  إقفالعقب تاريخ  حوادث طرأت إذا-
ا يف امللحق  إعالمهذه احلوادث تكون موضوع  أنتقومي غري ( تصحيح  أي إلجراء، فال ضرورة الاإلقفالسابقة 

يف القرارات اليت يتخذها مستعملو الكشوف املالية ،وحينئذ  إغالقها يؤثر، أنحبيث ميكن  أمهيةكانت ذات   إذا
  :يبني ما يأيت اإلعالمفان 

  .طبيعة احلادث*
  .ميكن تقديره املايل ال التأثرياليت جتعل  ألسبابا أواملايل  التأثريتقدمي *

                                         
 .58كتوش عاشور، نفس املرجع السابق، ص   1
 .27اجلريدة الرمسية، نفس املرجع السابق، ص  2
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تقدمي الكيانات اليت تستعني باالدخار العمومي الذي يوفر املعلومات اخلصوصية الضرورية ملستعملي  -
  :الكشوف املالية من اجل 

  .فهم النجاعة املاضية  *
  .الكيان واملرودية األخطاءتقييم  *

   :ختص املدجمة، معلوماتكشوفها املالية   إىل استنادا اخلصوم،على  اإلطار، تقدمويف هذا 
  .املنتجات و اخلدمات التابعة لنشاطها أمناطخمتلف  *
  .خمتلف املناطق اجلغرافية اليت تعمل فيها *
طريقة  الكشوف، نفسهذه  إعدادحترتم يف  أنيتعني على الكيانات امللزمة ينشر كشوف مالية وسيطة  *

كشوف املالية ألخر الطرق احملاسبية املقررة لل املضمون، ونفس االقتضاء، ونفسند التقدمي يف شكل خمتصر ع
  1.السنة املالية

  القوائم المالية  إعدادقواعد : المطلب الثاني 
  2:القوائم املالية إعدادهناك قواعد البد من اجل احرتامها عند 

حالة عدم استمرارية املؤسسة لنشاطها البد  تتأكد من فرضية استمرارية النشاط قائمة، ويف أنعلى املؤسسة  -
  :احلالةالكيفية إلعداد هذه القوائم يف هذه  األساليبمن شرح 

كان هناك   إذا إال أخرى إىلبنفس الطريقة من دورة  أعدتفرضية احملاسبية االلتزامات متوفرة وان املعلومة  إن -
ا املعيا أوتغري ملحوظ يف طبيعة العمليات    .رتغريات جاء 

  .جتمعربة تكل عنصر معترب يظهر ملفرده وكل العناصر مع -
، ميكن القيام باملقلصة بني مسح معيار خاص بذلك أولزم ذلك  إذا إالواخلصوم  األصوليتم املقاصة بني  ال-

ة وغري معتربةيسمح بذالك وان تكون ناجتة  أوكان معيار يلزم   إذا واإليرادات األعباء كل ، و عن العمليات متشا
 .معلومة رقمية تعطي تقارن بالدورة السابقة 

مع، تاريخ الوثيقة، أمذكر هو الوثيقة ختص املؤسسة لوحدها  كل قائمة مالية حتمل اسم املؤسسة، - العملة  ا
  .األرقاماملستعملة وتقريب 

                                         
 .27اجلريدة الرمسية، نفس املرجع السابق، ص   1
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تغري مدة  أسبابسسة ذكر دورة اقصر على املؤ  أو أطولدورة  إىلالقوائم املالية ،مما يؤدي  إعداديف حالة تغيري  -
  .الدورات الالحقة للدورة املعنية الدورات السابقة و األرقاممع  احملتواة األرقاممقارنة  إمكانيةالدورة مع ذكر عدم 

  .مستخدمو القوائم المالية : المطلب الثالث 
املوردين واحلالتني التجاريني يشمل مستخدمي القوائم املالية املستثمرين احلاليني واحملتلني واملوظفني واملقرضني و 

م  اآلخرين ا واجلمهور، ويستخدم هؤالء القوائم املالية إلشباع بعض من حاجا والعمالء واحلكومات ووكاال
:للمعلومات واليت تشتمل ما يلي

1
  

 :المستثمرون
م و املتصلة فيها و  رأسيهتم مقدمي  م باملخاطر املصاحبة الستمار العائد احملقق منها املال املخاطر ومستشار

م املسامهني  أنكما  البيع، أواالحتفاظ باالستثمار  أوحيتاجون املعلومات تعيينهم على اختاذ قرار الشراء  أ
  . األسهم أرباحيهتمون باملعلومات اليت تعنيهم على تقييم قدرة املشروع على توزيع 

 :الموظفون
موعات املمثلة هلم باملعلوما املوظفونيهتم  م، كما األعمال أربابت املتعلقة باستقرار ورحبية وا يهتمون  أ

م ومزايا التقاعد هلم وتوفري فرص العمل    .باملعلومات اليت متكنهم من تقييم قدرة املنشاة على دفع مكافأ
  :المقرضون

ا سوف كانت قروضهم و الفوائد املتعلقة   إذايهتم املقرضون باملعلومات اليت تساعدهم على حتديد فيما 
  .تدفع هلم عند االستحقاق 

 : اآلخرونالموردون و الدائنون التجاريون 
كانت املبالغ املستحقة هلم ستدفع عند   إذاباملعلومات اليت متكنهم من حتديد ما  اآلخرونيهتم املوردون والدائنون  

كانوا   إذامام املقرضني إال باملنشاة على مدى اقصر من اهت األغلباالستحقاق، ويهتم الدائنون التجاريون على 
 .املعتمدين على استمرار املنشاة كعميل رئيسي هلم

 :العمالء
 أويهتم العمالء باملعلومات املتعلقة باستمرارية املنشاة ،خصوصا عند ما يكون هلم ارتباط طويل املدى معها 

  .اعتماد عليه

                                         
 .44، 43أمني السيد أمحد لكفي، مرجع سبق ذكره، ص . د  1
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  : الحكومات ووكاالتها و مؤسساتهم
ا ب  املنشات ،كما يتطلبون معلومات من اجل تنظيم هذه  أنشطةعملية املورد و بالتايل تم احلكومات و وكاال

ة أنوكأساس إلحصاء  وتعديد السياسات الضريبة، ،األنشطة   .الدخل القومي وإحصاءات متشا
  : الجمهور

ة لالقتصاد تؤثر املنشات على قرار اجلمهور بطرق متنوعة ،فعلى سبيل املثال ،قد تقدم املنشاة مساعدات كبري  
 أنالذين تستخدمهم وتعاملهم مع املوردين احملليني وميكن للقوائم املالية  األفراداحمللي بطرق خمتلفة منها عدد 

  .أنشطتهااملنشاة وتنوع  أمناطتساعد اجلمهور بتزويدهم باملعلومات حول االجتاهات والتطورات احلديثة يف 
ة احتياجات هؤالء املستخدمني من املعلوماتفان هناك حاجات عامة هلم تغطي كاف أنبينما ال ميكن لقوائم املالية 

ا سوف تعين كذالك  رأستوفري قوائم مالية حباجات املستثمرين مقدمي  أنمجيعا وحيث  املال املخاطر للمنشاة فإ
  1.تغطيها القوائم املالية أنبأغلب حاجات املستخدمني اليت ميكن 

تقدمي معلومات ملستخدمي القوائم املالية على مالية ذات الغرض و اليت تتجه  لذلك تعتمد مهنة احملاسبة عند
 األهداففإذا للجماعات املختلفة من املستخدمني بأقل تكلفة ممكنة ، وتستند تلك  األكثرتوفري املعلومات  إىل

لية حىت يتمكن من فهم التجارية و احملاسبة املا األعمالمالئم من املعرفة جبوانب  إىلاملستخدم حيتاج  أنعلى 
  .املعلومات اليت تتضمنها القوائم املالية

                                         
 .46نفس املرجع السابق، ص   1
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م املختلفة من  أصنافهناك سبعة  وميكن تلخيصهم  املعلومات،تستخدم البيانات املالية لتلبية بعض احتياجا
 1:التايل) 02(رقم يف اجلدول 

  حاجاتهم من المعلومات  المستخدمون
  املستثمرون 

  املوظفون 
  املقرضون 

   أخرىوردون وديون امل
  الزبائن 

  احلكومات 
  اجلمهور

  خطر ورحبية 
  الرحبية االستقرار و 

  احتمال سداد املبالغ املقرتضة و الفرائد عند االستحقاق 
  احتمال سداد املبالغ عند االستحقاق 

  استمرارية النشاط 
  ختصيص واحرتام و االلتزام باملعلومات 

ورافضية  املولدة، مناء الةاحمللي، العماملسامهة يف االقتضاء 
  .املؤسسات

   عرض القوائم المالية :الثالثالمبحث 
  . التغييرات الحاصلة في القوائم المالية: األولالمطلب 

من التغريات اجلديدة اليت ظهرت يف النظام احملاسيب املايل ،من خالل ذكر عناصر جديدة يف عديد هناك ال  
 سنتطرقجانب التكلفة التارخيية وهذا ما  إىلائل للتقييم والقياس احملاسيب تستخدم ح طرق وبدا القوائم املالية، واقرت 

  2:له فيما يلي
) القوائم(ضمن الكشوف  إدراجهاهناك العديد من العناصر اجلديدة اليت مت  :بعض العناصر الجديدة -1

ااملالية، رغم  هذه العناصر وتوضيح كيفية  اجإدممل تذكر من قبل ضمن املخطط احملاسيب الوطين، ولقد مت  أ
معاجلتها حماسبيا من اجل تلبية متطلبات البيئة االقتصادية احلديثة من جهة ومسايرة مع املعايري الدولية للمحاسبة 

  3:العناصر اجلديدة يف النقاط التالية إبرازهم، وميكن أخرىمن جهة 

                                         
املطبوعات ، ديوان IAS/IFRs ،2009-2010هوام مجعة، احملاسبة املعمقة وفق النظام احملاسيب املايل اجلديد واملعايري احملاسبية الدولية . د 1

  .31اجلامعية، بن عكنون، اجلزائر، ص 
قياس وتقييم لبنود ) (IAS/IFRs(باملعايري احملاسبية الدولية ) SCF(ضيف اهللا حممد العوادي، مقارنة النظام احملاسيب املايل . مسعود دراوسي، أ. د 2

  .18، 17ص ) القوائم املالية
  ).www.kantakji.com  )13-03-2015 : املوقع االلكرتوين  3
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تقع ) خدمات (خدمة  أو) سلع(سلعة  اجناز األجلتتضمن العقود طويلة :  األجلالعقود الطويلة  1-1
  : مبا يلي  األمريتعلق  أنوميكن  تواريخ  انطالقتها وانتهاء منها يف السنوات مالية خمتلفة ،

  .عقود البناء  -
  .بيئية أو أصولحالة  إصالحعقود  - 
  .خدماتعقود تقدمي  -
حسب وترية  األجلعقد طويل  إطارواملنتجات اليت ختص عملية متت يف  األعباءوتدرج يف احلسابات  -

وهذا ما يتوقف ) نسبة االجناز ( تقدم عملية االجناز عن طريق حترير نتيجة حماسبية بالتتابع ومبقياس اجناز العملية 
  .اإلنشاءاملتعلق بعقود ) IAS01( مع املعيار 

ضريبة مؤجلة ( ع قابل للدف األرباحالضريبة املؤجلة عبارة عن مبلغ ضريبة عن :  الضرائب المؤجلة 1-2
  .خالل سنوات مالية مستقبلية )  أصولضريبة مؤجلة 'قابلة التحصيل  أو)  خصوم

اجلزائر تبنت  أنمما يعين  املؤجلةالضرائب  إىل) SCF(ولقد التطرق يف.تسجيل يف امليزانية ويف حساب النتائج 
  .املتعلق بضرائب الدخل املؤجلة  )IAS12( املعيار 
يتناول ملوجبة املؤجر للمستأجر ملدة حمددة عن حق استعمال  إتقانوهو عبارة عن : اإليجارعقود  1-3
التمويل عملية حتويل شبه كلي ملخاطر ومنافع ذات صلة  إجياردفعات عديدة ،ويرتتب عن  أومقابل دفعة  أصل

حبيث  ،اإلجياردة لعقود ويتم اعتماد معاجلة حماسبية جدي .اإلجياراملتعلق بعقود ) IAS17(يف املعيار  األصلمبلكية 
  .تعاجل من خالل امليزانية بعد ما كان يتم تسجيلها من خال جدول حسابات النتائج أصبحت

ويقصد باحلسابات املدجمة تقدمي املمتلكات والوضعية : الحسابات المدمجة والحسابات المجمعة 1-4
نشاطه الرئيسي  أوان وحيد، وكل كيان له مقره بكي األمرواملالية والنتيجة اخلاصة مبجموعة الكيانات كما لو تعلق 

موع  إدارة أجهزةونشر البيانات املدجمة على العاتق  إعدادالوطين، ويكون  اإلقليميف  الكيان املهيمن على ا
تعلق امل) IAS27( على عاتق اهليئة اليت تتوىل قيادة ومراقبته، ولقد عاجلها املعيار  أو)  األمشركة  أو( املدمج 

وهناك اندماج  األعمالاملتعلق باندماج  )IFRS3(كما تطرق هلا املعيار  املنفصلة،و  قوائم املالية املوحدةبال
 إطاريف  أنشئحيث ميارس الكيان املدمج نقودا ملحوظا وهو ليس بكيان فرعي وال بكيان  الكيانات املشاركة،

من حقوق التصويت  أكثر أو % 20ثل مللحوظ تكون فيه احليازة متوالنقود ا ،ات متت بصورة مشرتكةعملي
السياسيات اإلسرتاتيجية واملعامالت التجارية ذات  إعداداملسرية واملشاركة يف عملية  األجهزة،ويكون التمثيل يف 

  .املتعلق باالستثمارات يف الشركات الزميلة) IAS28(البالغة، ومت التطرق هلذه الوضعية ضمن املعيار  األمهية
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التكلفة التارخيية الذي اعتمد يف تقييم  مبدأ إىلباإلضافة  :المحاسبيلقياس و التقييم الجديدة في ا -2
 أخرىتقييم بعض العناصر على بدائل  بعض احلاالتمت اعتمادا يف بعض احلاالت تقييم  العناصر، فانهالعديد من 

   :أمهها
 أو األصليتم من اجله تبادل  وهي املبلغ الذي ميكن العادلة،وتعرف بالقيمة  :الحقيقيةالقيمة  1 -2

  ).التامة( على دراية كافية وموافقة وعاملة ضمن شروط املنافسة العادية أطرافخصوم منتهية بني 
وتعرف بصايف القيمة القابلة للتحقيق، وهي عبارة  عن سعر البيع املقدر : قيمة االنجاز الصافي 2-2

ام عملية البيعاملقدرة اإلمتام امل فللمخزون مطروحا منه التكالي   . خزون والتكاليف الضرورية اال
  .وهي تقدير املايل للقيمة املعينة للتدفق يف أموال اخلزينة ضمن املسار العادي للنشاط :المعينةالقيمة  2-3

  التحليل المالي للقوائم المالية  :الثانيالمطلب 
   تعريف التحليل المالي: الفرع االول

الواردة يف البيانات واجلداول املالية  األرقاملية حسابية يتم من خالهلا حتويل التحليل املايل عبارة عن عم
 .النسبو  األرقامونسب مئوية وإجياد ارتباطات مابني تلك  األرقام إىلحالية ملؤسسة ما  أوالسابقة  أماواحملاسبية 

ا مبا ومن مث اشتقاق جمموعة من املؤشرات تساعد تلك املؤسسة من اختاذ القرارات املن اسبة وبالتايل تطوير عمليا
1.اليت تسعى لتحقيقها األهدافيلي وحيقق 

  

هو عملية دراسة للعالقة بني جمموعة من عناصر القوائم املالية يف الفرتة : للتحليل املايل آخروهناك تعريف 
  2.معينة وكذا دراسة اجتاها العالقة يف الفرتة التالية

  ماليالتحليل ال أغراض:  الفرع الثاني
ارتباطات ومؤشرات معينة حبيث تظهر  إجياداملؤسسة من خالل  أداءللتحليل املايل هو تقييم  األساسيالغرض 

االجيايب على  األثرفعالة يف اختاذ القرارات ذات  أداةتلك املؤسسة لتكون  أداءالنقاط االجيابية وكذالك السلبية يف 
  3:من خالل األيت األغراضنشاط املؤسسة، ومن املمكن تلخيص تلك 

  

                                         
 .10، 9، ص 2012نعيم منر داوود، التحليل املايل دراسة نظرية تطبيقية، دار البداية ناشرون وموزعون، عمان، األردن، طبعة األوىل، . أ 1
 .21، ص 2011، 03ملسرية، عمان األردن، طبعة غسان فالح مطارنة، حتليل القوائم مدخل نظري وتطبيقي، دار ا.مؤيد راضي خنفر، د. د 2
 .11 نعيم منر داوود، نفس املرجع السابق، ص.أ  3
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ا على مواجهة  )1   .الديون القدرة على اقرتاض أعباءالتعريف على وضع املؤسسة املايل ، وقدر
  .وأهداف املؤسسة يتالءممبا  اسبة،مساعدة على وضع املؤسسة يف التخطيط واختاذ القرارات املن )2
  .مهامها يف ظل السوق أداءتقيم قدرة املؤسسة على استمرارية يف  )3
  .األهدافتقييم السياسة املالية للمؤسسة ومدى الرحبية ، وسبل تطويرها من اجل حتقيق  )4
  .زامات املالية خالل فرتة التشغيلتقيم قدرة املؤسسة على الوفاء بااللت) 5
  .ن اجلدوى االستثمارية يف املؤسسةبيا )6
  .خلطط املوضوعية مدى التزامها بالألقسام املختلفة و  اإلداري األداءالتعرف على ) 7

  مستخدمو التحليل المالي  :الفرع الثالث
مهتمة (يثري اهتمام جمموعات متعددة  أيضاكما هي القوائم املالية و البيانات احملاسبية ،فان التحليل املايل   

واالستفسارات غالب ما  األسئلةموعة من  أجوبةكل منها يرغب يف احلصول على  ،)بنشاطها مؤسسة ما
حد ما باختالف  إىلبالتايل يكون الغرض من حتليل خمتلف و  ذات تأثري على مصاحلة يف تلك املؤسسة،تكون 

  .اجلهة ذات االهتمام 
  : اآليتميكننا حتديد اجلهات ذات االهتمام على النحو 

  :األطرافواهم هذه  :المؤسسةالداخلية في  األطراف -1
واملدرك العاملون  اإلدارة، من جملس إدارةتويات املختلفة من ونعين بإدارة املؤسسة،املس: المؤسسة إدارة 1-1

مجيعهم يسعون من اجل  أنوكل منها يهتم حسب املهام و املسؤوليات امللفات على عاتقة، إال  ،األقسامورؤساء 
  :املؤسسة التالية أهدافحتقيق 

  .رد املالية املتاحةاستخدام املوايف  األقساممدى كفاءة تلك  ،األقساميف خمتلف  األداءتقييم  - أ
  .املوسومة يف اخلطة األهدافيف حتقيق  األقساممدى جناح تلك  - ب
  .و املفاضلة بني البدائل املتاحة واإلنتاجالقدرة على اختاذ القرارات اخلاصة بالتوسع  -ج

التعرف  إىل إضافة تم هذه الفئة على القدرة االستمرارية للمؤسسة،: موظفو وعمال المؤسسة - 2 -1
م احباألر على    .والسيولة النقدية، وذلك من اجل االطمئنان على استمرارية مدفوعا
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  :ومنهم: الخارجية األطراف -2
 أواملال ،العامل ، رأس أصحاب، وهذا يشمل مستقبلني أوكانوا حالتني   نالنظر إ ضبغ :المستثمرون 2-1

اليت  االرتياح،حيث يسعى كل منهم يف التعرف على أوالئك الذين يرغبون يف االستثمار جمددا يف املشروع القائم 
كل منهم ،وقدرة املؤسسة   أسهميف التعرف على العائد على  أيضامستقبال ،ويسعون  أوحتققها املؤسسة حاليا 

  .هاقيحتسمل األرباحدية يف االستمرارية دفع النق
ؤسسة على الوفاء بسداد تلك يهمهم هو قدرة امل فهؤالء عندما يقدمون قروضهم فان ما:  المقرضون 2-2

   .األموالالقروض يف مواعيد استحقاقها ، وكذالك كيفية استخدام املؤسسة لتلك 
م وبضاعتهم املؤسسة على : المقرضون 2-3 يتم سدادهم يف نفس  أن أملوهؤالء الذين يقدمون خدما

ا على األغلبالسنة على    .الوفاء بتلك االلتزامات  ،لذالك جتدهم مهتمون بالوضع املايل للمؤسسة وقد
 التجارية، اليت البورصة، والغرق(املال  أسواقمثال ذالك  :الرقابيةالجهات و المؤسسات الحكومية  4- 2 

اجل توزيعها ونشرها على  نظامها، منتقوم جبمع املعلومات الالزمة عن الشركات و املؤسسات املنطوية حتت 
  .اخلارجاملهتمة يف الداخل و  أطراف
وتلك اليت تربط بعالقات جتارية او مالية مع : أخرىمؤسسات  وأيةالمصارف وشركات التامين  2-5

  1.املؤسسة
  التحليل المالي للقوائم المالية  أنواع: الفرع الرابع

  :  األفقيالتحليل  -1
من سنة يتضمن التحليلي االفقي حساب التغريات يف القيمة لعناصر القوائم املالية وحساب منه هذه التغريات 

الفرتات احملاسبية بقيمة  إلحدىويتم ذالك عن طريق مقارنة قيمة كل عنصر من عناصر القوائم املالية . اىل اخرى 
مث يتم اجياد سنية التغيري بقسمة )  األساستستخدم كسنة  األقدمالفرتة ( نفس العنصر للفرتة اليت سبقها مباشرة 
  . ساساألمبلغ التغري على قيمة العنصر يف السنة 

                                         
 .15، 14نعيم منر داوود، نفس املرجع السابق ص . أ 1
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  :سيأالتحليل الر  -2
بني عناصر القوائم املالية وبني جمموعة العناصر ) بشكل سنية مئوية (سي إلجياد العالقة أيستخدم التحليل الر 

.اليت يدخل ضمنها
1

  

 :التحليل المالي للنسب -3

للفرتة املالية نفسها وميكن يف القوائم  املالية  األرقاميعترب هذا االسلوب مرادفا للتحليل الراسي ،اذا يتم مقارنة  
للبند الذي ينتمي اليه احلساب وهو بند  اإلمجاليةهلذه املقارنة ان تتم بني يند معني كاملخزون السلعي ، بالقيمة 

االصول املتداولة ليظهر نتيجة املقارنة ، وتكون حصيلة املقارنة سنية مالية ، كنسبة تداول اليت تشتق من خالل 
اية فرتة معينة بقيمة املطلوبات املتداولة يف النهاية الفرتة املالية نفسها مقارنة قيمة االصول   .املتداولة يف 

ومبوجب العالقة النسبية القائمة بني حسابات او بنود القوائم املالية ميكن اشتقاق عدد كبري من النسب   
ه نشاطها املختلفة وميكن تقسيم هذه املالية ميكن للمحليني استخدامها كمؤشرات يف تقييم اداء الشركات ، واوج

  : جمموعات رئيسية على النحو التايل  )05(النسب اىل مخس 
وتستخدم كمؤشر لتقييم القدرة على الوفاء بااللتزامات قصرية ) Liquidity ration:( نسبة السيولة3-1

  .االجل 
نسبة هامش و : د االرباح مثل وتستخدم تقييم القدرة على تولي) profitability ration( نسب الربحية3-2

  .العائد على االصول ،و العائد على احلقوق املسامهني ،ورحبية السهم 
وتستخدم لتقييم سياسة التحويل ، ودرجة املخاطر اليت ) leverage ration:( نسب الرفع المالي3-3

  2.يتحملها املسامهون والدائنون بسبب تلك السياسة
وتستخدم لتقييم الكفاءة يف استخدام الشركة ملواردها املالية  )Activity ration: (  نسب النشاط3-4

  نقدية ان املدينني ،والفرتة الواصوهلا املختلفة ،مثل معدل الدوران املخزون ومعدل دور 
ويستفاد منها املؤشرات للمستثمرين املتعاملني يف سوق االوراق ) Market ration:( نسب السوق 3-5

  اخل......ربع السهم والقيمة السوقية اىل الدفرت  القيمة السوقية اىل العائد ،:عليها  املالية ،و االمثلة
  

                                         
، 185، ص 2011 وجدي حجازي حامد، حتليل القوائم املالية يف ظل املعايري احملاسبية، دار التعليم اجلامعي، اإلسكندرية، مصر، بدون طبعة،. أد 1

188. 
 .05، ص 2008فهمي مصطفى الشيخ، التحليل املال، الطبعة األوىل، . أ - 2
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  :بواسطة التوازنات الماليةالتحليل 
هو قياس التدفقات و النفقات املالية ،ان التحليل بواسطة التوازن املايل ميكننا من احلكم األويل التوازن املايل 

ا قصرية االجل و القدرة على على السيولة و كذا قدرة املؤسسة  على الوفاء فالسيولة تتمثل يف استخدام التزاما
  .قيس القدرة على حتمل اخلسارةالوفاء ت

و لتحقيق هذا التوازن جيب على االقل معرفة مؤشراته و اليت تعرب عن الوضعية املالية للمؤسسة و سندرس 
  :ثالث مؤشرات 

 FRNGرأس المال الصافي االجمالي :أوال

يعرف رأس املال العام على أنه اجلزء املتبقي من رؤوس األموال اخلاصة اليت تصلح لتمويل احتياجات ناقص 
عناصر األصول الناجتة عن دورة االستغالل و لتحقيق السري العادي للمؤسسة فعلى رؤوس األموال أن متول 

  .االستخدامات الثابتة و األصول املتداولة
  :عامل على أنه فائض بني املوارد الدئمة و األصول الثابتة مبعىن أنميكن تفسري رأس املال ال 

  االستخدامات الثابتة  –الموارد الدائمة = رأس المال العامل الصافي االجمالي 
 BFRاحتياجات رأس المال العامل : ثانيا

باضافة اىل النشاط االستتغاليل للمؤسسة يتوجب توفري جمموعة من العناصر و هي املخزونات و احلقوق 
و هذه العناصر تولد مصادر قصرية األجل متجددة و هي جمموعة الديون املمنوحة من املوردين ،وهي  عناصر ثابتة

املصادر اليت متول جزء من األصول املتداولة و جيب على املؤسسة أن تبحث عن اجلزء أخر مكمل وهو ما يدعي 
  .باحتياج رأس املال العامل

  :رأس املال العامل وفق العالقة التاليةميكن حساب احتياجات  
  1 الخصوم المتداولة –األصول المتداولة =احتياجات رأس المال العامل 

                                         
،مذكرة خترج لنيل شهادة ماسرت األكادميي " تأثري اعداد الكشوف املالية وفق النظام احملاسيب املايل على جودة التحليل املايل "عبد القادر،  صباح 1

 48،49،ص ص 2012-2011يري ،جامعة مستغامن ، دفعة ختصص تدقيق حماسيب و مراقبة التس
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  الخزينة : ثالثا
ا األموال اليت يف حوزة املؤسسة خالل دورة االستغالل و هي تشمل صايف  ميكن تعريف خزينة املؤسسة بأ

يات و السيولة اليت جيب أن تبقي يف حوزة املؤسسة من أجل تسديد القيم اجلاهزة ،فهي عبارة عن مجلة من النقد
  ا و تلبية حاجيات النشاط و مواجهة األحوال الطارئةديو 

  :ميكن حساب اخلزينة وفق العالقة التالية 
  خزينة الخصوم –خزينة األصول = الخزينة الصافية 

  :املال و حتسب ماليا بالعالقة التالية قد تنتج اخلزينة من املوارد اضافية الناجتة من فائض يف رأس
  1 احتياجات رأس المال العامل –رأس المال العامل = الخزينة 

   نماذج عن القوائم المالية : المطلب الثالث 
تشكل هذه النماذج للكشوف املالية مناذج قاعدية جيب تكييفها مع كل كيان قصد توفري معلومات مالية  

احداث فصول جديدة او فصول فرعية ،او حذف فصول غريها هامة وغري مالئمة  (تستجيب ملقتضيات التنظيم 
 ).يف نظر مستعملي الكشوف املالية 

 
 
 
 
 
  
  
  
  
  

                                         
 50،ص "تأثري اعداد الكشوف املالية وفق النظام احملاسيب املايل على جودة التحليل املايل "عبد القادر،  صباح  1
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  األصول: الميزانية): 03(الجدول رقم
 N-1 الصافي  Nالصافي   اهتالك مخصص  Nإجمالي  مالحظة  االصول

  األصول غري متداولة
  شهرة موجبة او سالبة–فرق الشراء 

  معنوية أصول
  اصول مادية 

  اراضي
  مباين

  صول مادية اخرىا
  اصول ممنوحة المتياز

  اصول قيد االجناز
  اصول مالية 

  سندات للمعادلة
  مسامهات اخرى وديون مرتبطة 

  سندات جتهيز اخرى
  قروض واصول مالية اخرى غري متداولة

  اصل الضرائب املؤجلة
  جمموع االصول غري املتداولة

  االصول املتداولة
  خزونامل

ة   مدينون وتوظيفات مشا
  زبائن

  مدينون اخرون
ه   ضرائب ومشا

  مدينون اخرون وتوظيفات اخرى
ه   النقديات وما شا

  توظيفات واصول مالية متداولة اخرى
  اخلزينة

  مجموع االصول المتداولة
  مجموع االصول العام

          

 ، IAS /IFRSايل واملعايري احملاسبية الدولية هوام مجعة، احملاسبة املعمقة وفق النظام احملاسيب امل :المصدر
  263ديوان املطبوعات اجلامعية، بن عكنون، اجلزائر، ص 2010- 2009
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  الخصوم: الميزانية): 04(الجدول رقم

 N-1 الصافي  Nالصافي   مالحظة  الخصوم
  رؤوس االموال اخلاصة

  رأس املال املصدر
  رأس املال غري املطلوب

  )1(اطات موحدة عالوات واحتياطات ، احتي
  فروق اعادة التقييم

  )1(فرق املعادلة 
موعة –النتيجة الصافية     )1(النتيجة الصافية حصة ا

  مرحل من حديد –رؤوس اموال اخرى 
  حصة الشراكة املوحدة-
  )1(حصة االقلية-
موع -  Iا
  اخلصوم غري املتداولة

  قروض وديون مالية 
  )مؤجلة وخمصصة(ضرائب  
  ولة اخرىديون غري متدا 
  خمصصات ومنتجات مقيدة مسبقا 

 IIجمموع اخلصوم غري املتداولة 
  اخلصوم املتداولة-
  موردون وحسابات مرتبطة-

  ضرائب
  ديون اخرى

  خصم اخلزينة
 IIIجمموع اخلصوم املتداولة 

  جمموع اخلصوم العام

      

 تستخدم فقط عند عرض القوائم املالية املوحدة )1(
  264ذكره، ص هوام مجعة، مرجع سبق :المصدر
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 )حسب طبيعتها(تصنيف االعباء            حساب النتائج): 05(الجدول رقم
  N N-1  مالحظة  اسم الحساب

  )املبيعات من البضائع واملنتجات(رقم االعمال 
  تغريات املخزونات واملنتجات املصنعة واجلارية

  )انتاج مثبت(انتاج القيم الثابتة 
  اعانات االستغالل

      

        السنة املاليةانتاج -1
  املشرتيات املستهلكة

  اخلدمات اخلارجية واالهتالكات االخرى
      

        اهتالك السنة املالية-2
        )2-1(القيمة املضافة لالستغالل -3

  اعباء مستخدمني
ة   الضرائب والرسوم واملدفوعات املشا

      

        الفائض االمجايل لالستغالل-4
  نواتج عملياتية اخرى

  العملياتية االخرى االعباء
  خمصصات االهتالكات واملؤونات

  اسرتجاع على خسائر القيمة واملؤونات

      

        النتيجة العملياتية-5
  املنتوجات املالية

  االعباء املالية
      

        النتيجة املالية-6
        )6+5(النتيجة العادية قبل الضرائب -7

  ضرائب واجبة الدفع على النتائج العادية
  على النتائج العادية) التغريات(املؤجلة  الضرائب

      

        جمموع نواتج االنشطة العادية
        جمموع اعباء االنشطة العادية

        النتيجة الصافية لالنشطة العادية-8
  نواتج غري عادية 
  اعباء غري عادية

      

        النتيجة غري العادية-9
        النتيجة الصافية للدورة-10

        )1(وعة موضع املعادلة يف النتيجة الصافية حصة الشركات املوض
        النتيجة الصافية للمجموعة املدمج-11

        منها حصة ذوي االقلية
مع         حصة ا
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  حساب النتائج): 06(الجدول رقم 
  )حسب الوظائف(تصنيف االعباء 

  N N-1  مالحظة  البيان
  رقم االعمال 

  تكلفة املبيدات
      

        يلاهلامش االمجا
  نواتج اخرى عملياتية
  التكاليف التجارية 

  االعباء االدارية
  اعباء اخرى عملياتية

      

        النتيجة العملياتية
املستخدمني،  /م(جيب تقدمي تفاصيل االعباء حسب الطبيعة 

  )خمصصات االهتالكات
  نواتج مالية
  اعباء مالية

      

        النتيجة العادية قبل فرض الضريبة 
  لواجبة على النتائج العاديةالضرائب ا

  )التغريات(الضرائب مؤجلة على النتائج العادية 
      

        النتيجة الصافية للنشاطات العادية 
  االعباء غري العادية
  النواتج غري العادية

      

        النتيجة الصافية للدورة
        حصة الشركات املوضوعة موضع املعادلة يف النتائج الصافية

        ية للمجموع املدمجالنتيجة الصاف
  منها حصة ذوي االقلية

مع   حصة ا
      

  11، ص2012ابو منصف ، النظام احملاسيب املايل، دار احملمدية العامة، اجلزائر، ب ط،  :المصدر
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  حساب النتائج): 06(الجدول رقم 

  )حسب الوظائف(تصنيف االعباء 

  N N-1  مالحظة  البيان
  رقم االعمال 

  تكلفة املبيدات
      

        اهلامش االمجايل
  نواتج اخرى عملياتية
  التكاليف التجارية 

  االعباء االدارية
  اعباء اخرى عملياتية

      

        النتيجة العملياتية
املستخدمني،  /م(جيب تقدمي تفاصيل االعباء حسب الطبيعة 

  )خمصصات االهتالكات
  نواتج مالية
  اعباء مالية

      

        ة النتيجة العادية قبل فرض الضريب
  الضرائب الواجبة على النتائج العادية
  )التغريات(الضرائب مؤجلة على النتائج العادية 

      

        النتيجة الصافية للنشاطات العادية 
  االعباء غري العادية
  النواتج غري العادية

      

        النتيجة الصافية للدورة
        حصة الشركات املوضوعة موضع املعادلة يف النتائج الصافية

        النتيجة الصافية للمجموع املدمج
  منها حصة ذوي االقلية

مع   حصة ا
      

  11، ص2012ابو منصف ، النظام احملاسيب املايل، دار احملمدية العامة، اجلزائر، ب ط،  :المصدر
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  جدول تدفقات الخزينة): 08( الجدول رقم
  حسب الطريقة غير المباشرة

  N N-1  مالحظة  البيان
  تدفقات اخلزينة املتأتية من النشاطات العملياتية 

  نتيجة الدورة الصافية
  :تعديالت الجل

  االهتالكات واملؤونات
  تغريات الضرائب املؤجلة

  تغريات املخزونات
  تغريات يف حسابات الزبائن واحلسابات الدائنة االخرى

  تغريات يف حسابات املوردين والديون االخرى
  قيمة التنازل الصافية من الضرائب الزيادة او النقصان يف

      

        )A(تدفقات اخلزينة النامجة عن النشاط 
  تدفقات اخلزينة املتأتية من نشاطات االستثمار

  املسحوبات على اقتناء القيم ثابتة
  التحصيالت عن التنازل على القيم الثابتة

  )1(تأثري التغريات حميط االدماج 

      

        )B(نشاطات االستثمار  تدفقات اخلزينة املتأتية من
  تدفقات اخلزينة املتأتية من عمليات التمويل

  احلصص املدفوعة للمسامهني
  زيادة رأس املال النقدي

  تسديدات القروض

      

        )C(تدفقات اخلزينة املتأتية من عمليات التمويل
        )A+B+C(تغريات اخلزينة خالل الدورة 

 
  13، ص 2012يب املايل اجلديد، دار احملمدية العامة، اجلزائر، ب ط، ابو منصف ، النظام احملاس :المصدر
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  :في الملحق دراجهانماذج لجدول يمكن ا
 تطور التثبيتات واصول مالية غير الجارية ):10(حدول رقم  

  41ص  2009مارس  25بتاريخ  19الرمسية العدد اجلريدة : المصدر 

   األقليف امليزانية على  الواردة األقساميفصل كل فصل حسب مدونة  إنجيب  :1 مالحظة
و اليت  إليها اإلحالةيسمح عمود مالحظة بيان املعلومات التكميلية املذكورة يف امللحق عن طريق  :2مالحظة

  ....)تغريات ناجتة عن جتمع مؤسسات ،طريقة التقييم ( عنوان : ختص 
  "إنشاءات  "إسهامات  اقتناء إىلعند الضرورة ) زيادة (عمود االرتفاع أ جيز :3مالحظة 
عمليات الوضع خارج " عمليات االنفصال "عمليات البيع "  إىلعمود االخنفاض عند اللزوم  أجيز  :4مالحظة 

 .اخلدمة 

القيمة اإلجمالية عند 
 إقفال السنة المالية

انخفاضات 
 السنة المالية

السنة زيادات 
 المالية

ة عند القيمة اإلجمالي
 افتتاح السنة المالية

 الفصول واألقسام مالحظات

  التثبيتات املعنوية      
  التثبيتات العينية 

  املسامهات 
األصول املالية األخرى غري 

  اجلارية
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      جدول المؤونات): 11(جدول رقم 
ارصدة مجمعة 
في نهاية السنة 

 المالية 

استرجاعات 
 السنة المالية 

مخصصات 
 السنة المالية 

ارصدة مجمعة في 
 سنة المالية بداية ال

 الفصول و االقسام  مالحظات 

  مؤونات خصوم مالية غري جارية      
مؤونات للمعاشات و الواجبات 

  املماثلة 
  مؤونات للضرائب 
 مؤونات للنزاعات 

موع        ا

  مؤونات اخلصوم مالية جارية      
مؤونات للمعاشات و الواجبات 
املماثلة مؤونات اخرى ترتبط 

  ني باملستخدم
 مؤونات الضرائب 

موع        ا
  43ص 2009مارس  25بتاريخ  19الرمسية العدد اجلريدة : المصدر
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  الحسابات الدائنة و الديون عند اقفال السنة المالية اتكشف استحقاق ): 12(جدول رقم
لمدة عام على   مالحظات   الفصول و االقسام 

  االكثر 
 5مدة اكثر من 

  اعوام 
  5الكثر من  

  عوام ا
  المجموع 

  احلسابات الدائنة 
  القروض 
  الزبائن 

  الضرائب 
  املدينون االخرون

          

            المجموع 
  الديون 

  االقرتاضات 
  ديون أخري 

  املوردون 
  الضرائب 

  الدئنون االخرون

          

            المجموع
  

   43ص 2009مارس  25بتاريخ  19الرمسية العدد اجلريدة : المصدر

  :جدول االهتالكات   ):13(جدول رقم
اهتالكات مجمعة 
في اخر السنة 

 المالية

انخفاضات في 
عناصر 
 الخارجية

زيادات في 
مخصصات السنة 

 المالية

اهتالكات مجمعة 
في بداية السنة 

 المالية

 الفصول واالقسام مالحظات

  تثبيتات معنوية      
  تثبيتات عينية 

  مسامهات 
اصول مالية اخرى 

  غري جارية
   42  ص 2009مارس  25بتاريخ  19الرمسية العدد اجلريدة  :المصدر
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 :جدول خسائر القيمة في التثبيتات و االصول االخري غير الجارية):  14(جدول رقم
خسائر القيمة المجمعة   مالحظات   الفصول واالقسام

  في بداية السنة المالية
ارتفاعات خسائر 
القيمة خالل 

  السنة المالية

استرجاعات  في 
  ر القيمة خسائ

خسائر القيمة 
المجمعة في 

  السنة المالية 
  تثبيتات معنوية 

  تثبيتات عينية
  مسامهات 

اصول مالية غري 
  جارية

          

  42ص 2009مارس  25بتاريخ  19الرمسية العدد اجلريدة : المصدر
  )فروع و كيانات مشاركة(جدول المساهمات ): 15(دول رقم ج 

الفروع و 
الكيانات 
  المشاركة

رؤوس االموال   حظاتمال
  الخاصة 

ومنها راس 
  المال 

س قصص رأ
المال 

  المختاز 

نتيجة السنة 
المالية 
  االحيرة

القروض و 
التسبيقات 

  الممنوحة

الحصص 
  المقبوضة 

 الفيمة المحاسبية
للسندات 
  المحتازة 

  الفروع 
  الكيان أ
  بالكيان 

الكيانات 
  املشاركة 
  1الكيان 
  2الكيان 

                

42ص2009مارس  25بتاريخ  19الرمسية العدد جلريدة ا: المصدر
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  :اتمةخ
 تعد القوائم املالية مصدر أساسيا للمعلومات تستفد منها فوائد عديدة يف داخل الشركة وخارجها ، إذا   

  .ختاذ أي قرار رشيد يعتمد على توافر البيانات و املعلومات املالئمة و املساعدة يف اختاذه ا
ا تعرف القوائحيث    لشركات جمموعة من البيانات املالية األساسية اليت تصدرها ا" م املالية املنشورة بأ

وعلى املفاهيم،و املبادئ احملاسبية ،تعد وفق مواصفات معينة وذالك مبوجب جمموعة من املسامهة مرتبة يف اجلدول
موعة من القوائم املالية اليت تلخص قدرا  أساس منطقي وبصورة وبالتايل فان املنتج النهائي يف احملاسبة ميثل يف ا

.كبريا من البيانات و املعلومات لصاحل أطراف عديدة داخل وخارج املشروع قصد اختاذ قرارات معينة 
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  :مقدمة
ة لقد أصبحت الضرورة تقضي إن تعتمد املؤسسة اجلزائرية نظاما حماسبيا جديدا يتوافق و التطورات احلاصل  

  .يف خمتلف البلدان و اليت اعتمدت املعايري احملاسبية الدولية
بطبيعة احلال بالنسبة هلذه املؤسسات توفري حماسيب ال خيتلف عن النظام احملاسيب الدويل سيشجعها كثريا على 

ال   .املضي قدما يف هذا ا
ى إلعداد قوائمها املالية بدأت هي األخرى مثل املؤسسات اجلزائرية الكرب  "02ترانس كنال "إن مؤسسة  

  .حسب املعايري احملاسبية  الدولية واملالية
ملختلف القوائم املالية حسب النظام احملاسيب املايل ،حيث قمنا تطبيقية   دراسة سنتطرق يف هذا الفصل إىل
  :بتقسيم هذا الفصل إىل مبحثني 

  02نظرة عامة حول مؤسسة ترانس كنال: المبحث  األول-
  "02ترانس كنال " احملتوى املعلومايت للقوائم املالية و تقييم األداء املايل ل:ثانيالمبحث ال-
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  التعريف بالمؤسسة: المبحث األول
  تقديم عام للنموذج: المطلب األول

  :لمحة تاريخية عن المؤسسة)1
ا حاليا، حيث تعترب املؤسسة الوطنية لقنوات الري من أبرز املؤسسات الوطنية يف ميدان الري وأحد أعمد 

تقوم بإنتاج األنابيب وقنوات نقل املياه والري اخلرسانية وتسويقها، تقع يف والية وهران ويقدر رأس ماهلا حوايل 
  دج  4000.000.000

فأطلق   1932حيث نشأت هذه املؤسسة يف عهد االحتالل الفرنسي على يد أحد اخلواص الفرنسيني سنة
وتغيري امسها إىل الشركة الوطنية ملواد البناء، كما  1968 تأميمها سنة عليها اسم شانيو وبعد اإلستقالل مت

يكلها ودورها ومشاريعها اليت كانت عليها قبل االستقالل أصبحت تسمى املؤسسة  1986ويف سنة . احتفظت 
  .HYDRO CANAL)  هيدروكنال(الوطنية لقنوات الري 

مع الرئيسي  ا املنتشرة عرب الرتاب الوطين والقضاء على وهي تعترب مبثابة العصب احليوي وا جلميع مؤسسا
  .التبعية االقتصادية وذلك من خالل تغطية السوق الوطنية باإلنتاج مع توفري النوعية واجلودة

  :فروع المجمع)2

يتكون جممع هيدروكنال من ثالثة فروع  جهوية منتشرة على املستوى الوطين يف الشرق والوسط والغرب ففي 
مركزها الرئيسي قسنطينة ويف الوسط اجلزائر العاصمة ويف الغرب وادي ارهيو ولكل فرع وحدات خاصة به  الشرق

ا وال تلجأ إىل اإلدارة األم إال يف األمور املتعلقة يف اإلدارة والتسيري، حيث ختلت املؤسسة عن النظام  ومستقلة بذا
  :املستوى اجلهوي ففي الغرب جند أربعة فروع املركزي كما جند أيضا هلذه الفروع مؤسسات منتشرة على

 1فرع وادي رهيو الوحدة  Trans-canal unité1 
 2 فرع وادي رهيو الوحدة  Trans-canal unité 2      
 3 فرع متوشنت الوحدة  Trans-canal unité 3          
 4 فرع مغنية الوحدة   Trans-canal unité 4               
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 ح وحدات مركب هيدروكنالاملخطط التايل يوض
  على المستوى الوطني" ترانس كنال"مخطط لفروع  :)1(الشكل 

   

  

  

  

  

  

  

  

 

  

  

  

 

  

  

  

 ورقلة

 "وادي رهيو"فرع الغرب  "قسنطينة"الفرع الشرقي  "العاصمة اجلزائر"فرع الوسط 

 مغنية عني متوشنت قسنطينة عنابة

 حلمة اجلزائر العاصمة وادي الفضة س اخلنشلةيمخ

 ي رهيوواد

 2الوحدة 1الوحدة

 "وهران"مركب هيدروكنال 
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  التعريف بالمؤسسة:المطلب الثاني
  :تعريف بالمؤسسة)1

 1990يف سنة  و 1987سنة  casagrande  من صنع الشركة اإليطالية" 02الوحدة" مؤسسة ترانس كنال الغرب
قامت املؤسسة بإجراء جتارب حول صناعة األنابيب وقنوات نفل املياه اخلرسانية، حيث كانت يف بداية ظهورها 

  ".02الوحدة"ها إىل ترانس كنال الغرب قامت بتغيري امس 1997ديسمرب17تسمى هيدروكنال ولكن يف 

الرابط بني اجلزائر  04ملى الطريق الوطين رقية غليزان عبوادي رهيو وال 02تقع ترانس كنال الغرب الوحدة
مرت مربع، وتعترب من أهم فروع املؤسسة األم برأس مال يقدر   500ووهران وتبعد عن وسط املدينة مشاال حوايل 

دف إىل إنتاج وتسويق األنابيب اخلرسانية 2000000000   .دج وهي مؤسسة اقتصادية 
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    :الهيكل التنظيمي)2
  "02الوحدة"نظيمي ملؤسسة ترانس كتال فيما يلي اهليكل التنعرض 

لمؤسسة ترانس كتال  التنظيمي الهيكل):02(الشكل
":02الوحدة"

  
  : يتكون اهليكل التنظيمي للمؤسسة من

 :المديرية العامة)1
ى حسن تنظيم سائر املديريات، واملصاحل املوجودة يف املؤسسة كما تسهر عل تعترب املديرية العامة املسؤولة عن 

  .املؤسسة وضمان سري نشاطها ومراقبة خمتلف أنشطة املؤسسة
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  :وتتمثل مهامها يف: األمانة)2

  .التنسيق بني خمتلف اهلياكل واملصاحل داخل املؤسسة -

  .تعترب املكان الرئيسي لتجميع التقارير والتعليمات الكتابية -

  .تسجيل الربقيات الواردة والصادرة -

 .املات اهلاتفية وتسجيلهااستقبال املك -

 استقبال الربيد والزوار وغريها من األعمال املختلفة -

 :ومهمتها تتمثل يف :مديرية الموارد البشرية)3

  .اسة ملفات توظيف العمال وترقيتهمدر  -
  .توىل اإلجراءات التدريبية للعمالت -

  .إعداد املخطط العمل السنوي -

  .متابعة غيابات العمال -

 .من مصلحة الوسائل العامة ومصلحة املستخدمني تتكون حيث

 ومهمتها: مديرية المحاسبة والمالية)4

  إعداد نتيجة الدورة احملاسبية -

  متابعة اخلزينة والكشوفات احملاسبية -

  التخطيط املركزي للموارد املالية -
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 :مديرية التسويق والتموين)5
 :ة اإلنتاج كما تقوم بتسويق املنتوجات وجند فيهاتقوم بتموين املؤسسة باملستلزمات الالزمة لعملي 

 .تقوم بتوفري املواد األولية وتشرف على تسيري املخزون: مصلحة التموين
خمتصة يف تسويق الوحدات املنتجة للمؤسسة، من خالل دفع الفواتري واستالم املبالغ من : مصلحة التسويق

  .الزبائن

 : مديرية تنسيق المتابعة والمراقبة)6
ترب من أهم وظائف املؤسسة واليت تقوم مبتابعة مراحل اإلنتاج ومراقبة نوعية وجودة اإلنتاج وهي حتتوي على تع

 : ثالث مصاحل
  .حتديد معايري اإلنتاج كاستهالك املواد األولية ومراقبة عمليةاإلنتاج :مصلحة المراقبة والنوعية

ؤسسة مبا فيها وسائل اإلنتاج، معدات وأدوات، كما يرتكز دورها يف صيانة مجيع ممتلكات امل: مصلحة الصيانة
  .تعمل على عصرنة اآلالت و مراقبتها

نظرا ألمهية هذه املصلحة يف الوحدة واليت تقوم بتحويل املواد األولية إىل منتجات تامة الصنع  :مصلحة اإلنتاج
 .قابلة للتسويق

  المصلحة اإلنتاجية للمؤسسة: المطلب الثالث
  : ية المستعملةالمواد األول)1

ا على جمموعة من املواد األولية، وهذه املواد هلا معايري ) 2الوحدة(تعتمد مؤسسة ترانس كنال  يف صنع منتوجا
حمددة يف إنتاج هذه املنتوجات، وميكننا عرض هذه املواد يف اجلدول التايل من خالل الكميات املتاحة سنويا 

  :واملقادير الداخلة يف تركيب كل منتوج
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  يوضح كمية المواد األولية المتاحة خالل السنة):16(جدول رقم 

  المواد األولية
  
  

  المتغيرات
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 FIL
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A
C

H
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X1  0,70  0,28  0,18  0,26  0,5  26,12  24,91  32  0,2  
X2  1,00  0,40  0,25  0,37  0,72  29,80  31,14  40  0,2  
X3  1,70  0,68  0,43  0,63  1,22  33,49  40,55  52  0,2  
X4  1,90  0,76  0,48  0,70  1,37  37,17  40,55  52  0,2  
X5  2,40  0,96  0,60  0,88  1,73  43,93  40,56  52  0,2  
X6  2,75  1,10  0,69  1,01  1,98  57,13  43,77  56  0,2  
X7  3,10  1,24  0,78  1,14  2,23  61,47  46,90  60  0,2  
X8  3,92  1,57  0,98  1,44  2,82  67,16  54,72  70  0,2  
X9  3,90  1,56  0,98  1,44  2,81  89,23  62,56  80  0,2  
X10  4,74  1,90  1,19  1,74  3,41  114.64  62,56  80  0,2  
X11  6,76  2,70  1,69  2,49  4,87  135,34  68,99  88  0,2  
X12  0,60  0,24  0,15  0,22  0,43  33,50  18,79  24  0,2  
X13  1,08  0,43  0,27  0,40  0,78  54,46  34,41  44  0,2  
X14  1,30  0,52  0,33  0,48  0,94  62,57  31,29  40  0,2  
X15  2,00  0,80  0,50  0,74  1,44  33,49  105.02  52  0,2  
X16  3,00  1,20  0,75  1,10  2,16  43,93  146,43  52  0,2  
X17  3,60  1,44  0,90  1,32  2,59  61,47  233,57  60  0,2  
X18  4,80  1,92  1,20  1,77  3,46  67,16  256,95  70  0,2  
X19  5,40  2,16  1,35  1,99  3,89  89,23  306,54  80  0,2  
X20  5,70  2,28  1,42  2,10  4,10  114,64  315,07  80  0,2  
X21  7,70  3,08  1,92  2,83  5,54  135,34  477,56  88  0,2  

الكميات 
  المتاحة

16796
  6720
  4223
  6182
  11209

  499722
  594564
  312438
  

1024
  

 مصلحة اإلنتاج :المصدر
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 : ساعات العمل المتاحة)2
إعداد القالب، التغطية، ( توجد يف املؤسسة ورشة واحدة لإلنتاج تتم فيها مجيع مراحل العملية اإلنتاجية

 :، ففي كل مرحلة توجد جمموعة من اآلالت)التدوير، التسخني ونزع الغطاء
   :لة األولى إعداد القالبالمرح-

اآللة األوىل  يتم فيه حتديد نوع املنتوج وحتتوي على ثالثة آالت حسب قطر الوحدة املراد إنتاجها حيث
  .أي ثالثة منتوجات )500-400(إلعداد القالب للقنوات ذات القطر الصغري والذي يرتاوح مابني 

أي سبعة  )900-600(توسط والذي يرتاوح مابني اآللة الثانية إلعداد القالب للقنوات ذات القطر امل 
  .منتوجات

  .منتوج11أي  )5001- 1000(اآللة الثالثة إلعداد القالب للقنوات ذات القطر الكبري والذي يرتاوح مابني 
   :المرحلة الثانية التغطية-

ذه املرحلة   .يف هذه املرحلة يتم تغطية القالب وحتتوي على ثالث آالت وسنشكل قيد خاص 
   :المرحلة الثالثة التدوير-

يتم تدوير القالب بعد وضع الغطاء على القالب يتم تدويره ومأله باخلرسانة وتوجد أربعة آالت وسنقوم 
  :بتشكيل قيد لكل آلة حيث

  500- 400(اآللة األوىل خاصة بتدوير القنوات ذات القطر الصغري أي من(  
 1500-600(ملتوسط والكبري أي اآللة الثانية خاصة بتدوير القنوات ذات القطر ا(  
  اآللة الثالثة خاصة بتدوير القنوات ذات القطر املتوسط والكبري ولكنها ختتلف عن اآللة الثانية حبيث تعترب

  هذه اآللة جد متطورة وال تستغرق وقتا كبريا يف التدوير
 خلرسانة وتدويره من جديداآللة الرابعة خاصة بتدوير القنوات ذات الضغط العايل فقط حبيث تقوم بإضافة ا.  
   :المرحلة الرابعة التسخين-

ذه املرحلة  18يتم وضع القنوات للتسخني حيث حتتوي على    مركز للتسخني وسنشكل قيد خاص 
  :المرحلة الخامسة نزع األغطية-

ذه املرحلة    .حتتوي هذه املرحلة على ثالثة آالت حيث سنشكل قيد خاص 
في املرحلة األوىل يتم نظام العمل على دورتني يف اليوم ملدة مثان ساعات للدورة أما بالنسبة لنظام العمل ف

ساعة بينما يف  12ساعة يف اليوم ملدة مخسة أيام بينما يوم اجلمعة فتعمل ملدة نصف يوم أي  16أي  )2*8(
ساعة يف اليوم ملدة  24أي  )3*8(املراحل املتبقية يتم العمل على ثالث دورات يف اليوم ملدة مثان ساعات للدورة 

  .مخسة أيام بينما يوم اجلمعة فتعمل بنفس الطريقة السابقة
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 02تقديم القوائم المالية و تقييم األداء المالي لترانس كنال:المبحث الثاني
  المحتوى المعلوماتي للقوائم المالية:المطلب األول

ا نقطة البداية املالئمة لدراسة احملاسبة ،ال يعترب إعداد القوائم املالية اخلطوة األوىل يف عملية احمل   اسبة إال أ
فالقوائم املالية هي الوسائل اليت مبوجبها تنتقل إىل اإلدارة و األطراف املعنية صورة خمتصرة عن األداء و املركز املايل 

اسبية فان القارئ ألي وحدة اقتصادية ، حيث إن تلك القوائم املالية يف جوهرها هي الناتج النهائي للعملية احمل
الذي يفهم حمتوى ومضمون تلك القوائم سوف يدرك أمهية الغرض من اخلطوات األولية وهي تسجيل وتبويب و 
تلخيص اي انه بعد االنتهاء من تسجيل خمتلف قيود التسوية و التأكد من صحتها نستطيع تنظيم ميزان املراجعة 

اية السنة املالية فبدون  العام قبل قيود التجميع ،فهذا امليزان سوف يظهر حركات و أرصدة جممل احلسابات عند 
تطبيق سليم لنظرية القيد املزدوج يف التسجيل فان هذا التوازن لن يتم ،وعلى هذا األساس فان املؤسسة تعتمد 

  )01امللحق رقم " (ميزان المراجعة"للتأكد من صحة تطبيق هذه النظرية على وثيقة تسمى 
املراجعة يعد وثيقة تستخرج منها املبالغ و األرصدة املدينة و الدائنة لفرتة زمنية معينة، و هو وعليه فان ميزان 

عبارة أيضا عن متثيل للحسابات املفتوحة بدفرت األستاذ، حبيث تكون هذه األخرية مرتبة حسب النظام احملاسيب 
اطها و مركزها املايل من خالل وثائق ختامية نش) كل سنة مالية(املايل مبيزان املراجعة، كما تقدم املؤسسة دوريا 

تسمى القوائم املالية وهذه األخرية متثل للمنشاة عرضا هيكليا ذا طابع مايل ملركزها املايل و ما أجنزته من 
دف القوائم املالية ذات األغراض العامة إىل توفري املعلومات عن املركز املايل ونتائج النشاط و  معامالت،حيث 

ت النقدية اليت تفيد  قطاعا عريضا من مستخدمي القوائم املالية يف اختاذ القرار،كما تساعد أيضا يف التدفقا
  .إظهار نتائج استخدام اإلدارة للموارد املتاحة هلا

ا القوائم املعدة ملقابلة احتياجات املستخدم الذي يكون  عموما تعرف القوائم املالية ذات األغراض العامة بأ
  .يسمح له بطلب تقارير تعد خصيصا للوفاء مبتطلباته اخلاصةيف وضع ال 

وهذه  لمؤسسةلالقوائم املالية  إعداداملراجعة مت  ميزانو  )02(امللحق رقم انطالقا من امليزانية االفتتاحية 
عة اآلثار املالية للمعطيات و األحداث األخرى و تعمل على جتميعها م توزيعها على تصنيفات واس تصور األخرية

  .تبعا خلصائصها االقتصادية
جيب إصدار القوائم املالية مرة يف السنة على األقل أو خالل فرتات دورية حمددة بالقانون او بقرارات من جهة 

  ).حتت مسؤولية مسريي املؤسسة (إدارية خمتصة 
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اسم املؤسسة، ويتم حتديد بوضوح كل عنصر من عناصر القوائم املالية و إظهار املعلومات بطريقة دقيقة ك
  ...)االسم التجاري، الرقم التجاري و العنوان 

فبعد اجلرد احملاسيب جيرب النظام احملاسيب املايل التقدمي و العرض املوحد سواء الشكلي أو الضمين للوثائق 
  :اخلتامية التالية

  )03( امللحق رقم(األصول  -:الميزانية -
  ) 04( امللحق رقم(اخلصوم  -              
  )05م امللحق رق) (حسب الطبيعة:(حساب النتائج -
  )06امللحق رقم ) (طريقة املباشرة: (جدول تدفقات الخزينة -
  )07امللحق رقم :(جدول تغير األموال الخاصة -
  :ويضم) اإليضاحات( الملحق-

  08امللحق رقم (جدول املسامهات(  
  09امللحق رقم (جدول االهتالكات(  
  10امللحق رقم(جدول مؤونات(  
 11امللحق رقم(جدول خسائر القيمة يف التثبيتات و األصول األخرى غري جارية(  
  12امللحق رقم(جدول تطور التثبيتات و أصول مالية غري جارية(  
  13امللحق رقم(كشف استحقاقات احلسابات الدائنة و الديون عند إقفال السنة املالية(  

  المالية تحليل الميزانية بواسطة التوازنات:نيالمطلب الثا
ا من أصول و ما عليها من ا ن موضوع حتليل امليزانية تقوم به املؤسسة يف وقت معني يف قائمة فيها ممتلكا

ا و  ديون لتحديد ذمتها املالية و من خالل هذه امليزانية ميكن معرفة مصادر نشاط املؤسسة مث استخالص اجتاها
لة نشاط املؤسسة و يشرتط أن تكون امليزانية واضحة و اكتشاف اسباب النجاح و الفشل اليت تسببت يف عرق

دقيقة و حقيقية حبيث ميكن للمطلع استخالص النتائج أثناء التحليل بكل سهولة و احلكم على مدى أمهية 
  .املؤسسة

صول و امللحق ألا )02( حيث مت استخراج املعطيات من امللحق رقم) 2013(سنعرض فيما يلي امليزانية املالية  
  .اخلصوم ) 03( رقم
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  األصول  -ميزانية المؤسسة): 17(جدول رقم : أوال
  2012  2013  البيان

  :األصول غير المتداولة
  التثبيتات المعنوية 

  التثبيتات المادية
  أراضي  - 
  مباين - 
  تثبيتات مادية أخرى  - 

  تثبيتات قيد االنجاز
  تثبيتات مالية

  قروض و أصول مالية أخرى  غري متدداولة -   
  أصول الضرائب املؤجلة

  

  
_  

448806634.35  
  

156459600.00  
  

19975363.76  
  

27237167.59  
  

59787345.98  
  

6000.00  
  

6000.00  
  

1387144.10  

  
13502.62  

  
477737670.61  

  
156459600.00  

  
22901581.93  

  
298376488.68  

  
11222380.00  

  
6000.00  

  
6000.00  

  
2626242.83  

  491605796.06  509987124.43  مجموع األصول غير المتداولة

  :األصول المتداولة 
  خمزون 

  مدينون و توضيفات مشابهة 
  زبائن   - 
  مدينون اخرون  -
ه -    ضرائب و ما شا

  النقديات و ما شابهه
  اخلزينة  -   

  
139241464.15  

  
99642455.09  

  
10038266.60  

  
    130603.60  

  
  

153480881.67  
  
  

  
  

88608027.08  
  

130195519.53  
  

30305069.94  
  

25470.59  
  
  

7009390.24  

  256143474.38  264400871.11  مجموع األصول المتداولة 

  747749270.44  774387995.54  مجموع األصول العام

  )02(من اعداد الطالبة باعتماد على امللحق رقم :المصدر
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  الخصوم - ميزانية المؤسسة): 18(جدول رقم  :اثاني
  2012  2013  البيان

  :وال الخاصةاألم
  فروق اعادة التقييم  
  حسابات االرتباط بني الشركات  

  مرحل من جديد -رؤوس أموال أخرى

  
86689643.78  

  
514205877.14  

  
3744150.82  

  
  

68777403.47  
  

5464574.35  
  

3744150.82  

  636979128.64  604639671.74  مجموع االموال الخاصة 

  خصوم غري متداولة 
  )صةمؤجلة و خمص(ضرائب 

  خمصصات و منتجات مقيدة سلفا

  
12314185.31  

  
41364948.35  

  
  

16704399.06  
  

34843367.10  

  51547775.16  53679133.66  مجموع الخصوم غير المتداولة

  الخصوم المتداولة
  موردون و حسابات مرتبطة 

  ضرائب 
  ديون اخرى 

  
84910147.36  

  
5491881.61  

  
51325815.91  

  

  
  

76524390.11  
  

21964409.07  
  

61214021.35  

  159702820.53  141727844.88  مجموع الخصوم المتداولة

  824229724.33  800046650.28  مجموع الخصوم العام

  )03(من اعداد الطالبة باعتماد على امللحق رقم :المصدر
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  الميزانية المالية بالكتل)19(جدول رقم  :اثالث
  :املالية جيب أوال اعداد امليزانية املالية بالكتلللقيام بتحليل امليزانية بواسطة التوازنات 

  الخصوم  األصول 
  2012  2013  البيان   2012  2013  البيان 

  األصول الثابتة
  األصول المتداولة

  قيم االستغالل - 

  قيم حمققة - 
  قيم جاهزة - 

491605796.06  
  

256143474.38  
  

88608027.08  
  

160526057  
  

7009390.24  

509987124.43  
  

264400871.11  
  

139241464.15  
  

109811325.3  
  

15348081.67  

  األموال اخلاصة
  ديون طويلة األجل  -

  ديون قصرية األجل -

636979128.64  
  

51547775.16  
  

159702820.53  

604639671.74  
  

53679133.66  
  

141727844.88  

  800046650.28  848229724.33  مجموع الخصوم  774387995.54  747749270.44  مجموع األصول 

  
  تحليل الميزانية بواسطة التوازنات المالية:ارابع

ان التحليل بواسطة التوازنات املالية ميكننا من احلكم االويل على السيولة و كذا قدرة املؤسسة على الوفاء و  
  :يف هذا املطلب سندرس ثالث مؤشرات 

  FRNGرأس املال العامل الصايف االمجايل -
  BFRاحتياجات رأس املال -
  Tاخلزينة -

يعترب حتليل امليزانية من أهم العناصر اليت تعتمد عليها املؤسسة من خالل معرفة مركزها املايل و دراسة التوقعات 
ا املؤسسة مع باقي املنافسني   .املستقبلية اليت متر 

  FRNG :رأس المال العامل الصافي االجمالي 

  :ميكن تفسري رأس املال العامل على أنه 

FRNG = الثابتة  األصول –املوارد الدائمة  

  االحتياطات + مؤونات + نتيجة + أموال الخاصة = الموارد الدائمة 
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  BFR :احتياجات رأس المال العامل

  :حساب احتياجات رأس املال العامل وفق العالقة التالية ميكن 

BFR = الخصوم المتداولة  -األصول المتداولة  

  T: الخزينة 

  :و حتسب كما يلي

T  = الخصوم المتداولة_ األصول خزينة  

  التعليل  2012  2013  البيان
نالحظ أن رأس املال العامل الصايف اإلمجايل   636979128.64  604639671.74  املوارد الدائمة 

موجب يف كلتا السنتني و هذا يدل على أن 
األصول الثابتة مغطاة باألموال الدائمة ،كما 

ملال نالحظ أن هناك اخنفاض يف رأس ا
العامل وهذا راجع إىل اقتناء بعض املعدات و 

  هذه حالة جيدة 

  509987124.43  491605796.06  األصول الثابتة

FRNG  
  

113033875.68  126992004.21  

املؤسسة حتتاج جلزء من املوارد الدائمة لتغطية   264400871.11  256143474.38  األصول املتداولة
  159702820.53  141727844.88  اخلصوم املتداولة  العجز

BFR  114415629.5  159702820.53  
نالحظ بأن اخلزينة موجبة مبعين أن األموال   700939390.24  15348081.67  حزينة األصول 

الدائمة أكرب من األصول املتداولة و بالتايل 
هناك (هناك فائض يظهر يف شكل سيولة 

  )جتميد لألموال

  00  00  خزينة اخلصوم

T  15348081.67  700939390.24  

  
  )حساب النتائج(التحليل األفقي:المطلب الثالث

على القوائم املالية يف اجراء التحليالت الالزمة للخروج مبعلومات تفيد األطراف املختلفة  يعتمد احمللل املايل
لظاهرة بتلك املستفيدة من هذه املعلومات، ان صحة و سالمة تلك املعلومات تتوقف على مدى دقة البيانات ا

القوائم املالية ،و يف هذا الفصل سنقوم بتطبيق التحليل األفقي على حساب النتائج و مت استخراج املعطيات من 
  )04(امللحق رقم 
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  :التحليل األفقي لحساب النتائج) :20(جدول رقم 
  نسبة التغير n - (n-1)التغير   2012  2013  البيان

  رقم األعمال 
  حداترقم االعمال مابني الو 

  تغريات املخزونات و املنتجات املصنعة
  واجلارية

  انتاج مثبت

36826327.57  
 

694166.90  
  

45943574.90  
  
  
_  

335665428.73  
  
_  
  

7820304.34-  
  
  

3699317.94  

32597842.8  
  

694166.90  
  

53763879.24  
  
  

3699317.94-  

9.71%   
  

_  
  

687.49-%   
  
  

100-%   

   %25.14  8335661.04  331544442.33  414901013.37  انتاج السنة المالية1

  املشرتيات املستهلكة
  اخلدمات اخلارجية واالستهالكات االخرى

206806687.05  
  

27927253.86  

18379899.50  
  

24873712.39  

23016787.5  
  

3053541.47  

12.52%   
  

12.27%   

   %12.49  26070329.1  208663611.89  234733940.91  استهالك السنة المالية 2

   %46.62  57286242.02  122880830.44  180167072.46  )2- 1(لقيمة المضافة لالستهالكا 3

  اعباء مستخدمني 
ة   الضرائب و الرسوم و املدفوعات املشا

172943290.43  
  

7891066.74  

158627353.20  
  

5240597.59  

14315937.23  
  

2650469.15  

9.02%   
  

50.57%   

   %-83.71  3430835.61  -4098120.35  -667284.71  الفائض االجمالي لالستغالل 4

  نواتج عملياتية أخرى 
  نواتج عملياتية أخرى ما بني الوحدات 

  أعباء عملياتية أخرى
  أعباء عملياتية أخرى ما بني الوحدات 

  خمصصات أهتالكات و مؤونات

  اسرتجاع خسائر القيمة و املؤونات 

3874910.35  
  

20901839.14  
  

1449337.83  
  _  

  
591129155.57  

  
7643013.86  

1570958.58  
  
_  

  
277223.09  

  
22863517.90  
48287938.19  

  
5131218.23  

2303951.77  
  

20901839.14  
  

1172114.74  
  

22863517.38-  
10824977.38  

  
2511800.63  

14.65%   
  

_  
  
422.80%   

  
100-%   

22%   
  

48.95%   

   %72.74  -76903852.94  -105713622.72  -28809769.76  النتيجة العملياتية  5

   %72.74  -76903852.94  -105713622.72  -28809769.76  )6+5(النتيجة العادية قبل الضريبة  7

  على النتائج العادية) التغريات(الضرائب املؤجلة 
  جمموع نواتج األنشطة العادية
  جمموع أعباء األنشطة العادية

3151115.02-  
  

447320781.72  
  

472979436.46  

5233168.83  
  

338246619.14  
  

438727073.03  

2082053.81  
  

109074162.6  
  

34252363.4  

39.78%   
  

32.24%   
  

7.80%  

   %-74.46  -74821799.06  -100480453.89  -25658654.74  النتيجة الصافية لألنشطة العادية  8

   %-74.46  -74821799.06  -100480453.89  -25658654.74  النتيجة الصافية للدورة 10
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  :التعليق

و هذا راجع اىل زيادة االنتاج و املبيعات ، كما قامت املؤسسة  )%9.71(هناك زيادة يف رقم األعمال بنسبة -
و هذا ما انعكس اجيابا على انتاج ) 694166.90(  2013بتوسيع حيث بلغ رقم اعمال الوحدة اجلديدة يف 

  .السنة

  .و هذا راجع اىل زيادة االنتاجية  )%25.14(نالحظ بان هناك زيادة يف انتاج السنة املالية بنسبة -

  و هذا راجع اىل ارتفاع االنتاج ) %12.52(ارتفاع االستهالك بنسبة -

  و هذا بسبب زيادة العمال بالوحدة اجلديدة )% 9.02 (اعباء املستخدمني هناك زيادة بنسبة  -

و لكن هذا راجع اىل  2012ة و السنة املاضي 2013الفائض االمجايل لالستغالل سالب بالنسبة  احلالية  -
  .تغطية التكاليف 

هناك حتسن جيد يف النتيجة العملياتية بنسبة اجيابية حي لو كانت النتيجة سلبية حيث بلغت يف سنة  -
2012  
 حيث قدر هذا التغري بنسبة  )-28809769.76(و السنة احلالية  )-105713622.72(

  )قبل الضريبة نفس الشيئ بالنسبة للنتيجة العادية(% -72.74

  )%-74.46(نتيجة الصافية تغري اجيايب حيت لو كانت النتيجة سلبية حيث قدر هذا التغري ب -

  كان هلا دور هام يف عملية امتصاص التكاليف املتغرية  2013نستنتج ان الوحدة اليت مت فتحها يف  :مالحظة



 02بمؤسسة ترانس كنال  حالة دراسة                                            : الفصل الثالث

84 
 

  : اتمةخ

 إعدادحيث مت  02القوائم املالية ملؤسسة ترانس كنال  إعداداملراجعة مت  ميزانانطالقا من امليزانية االفتتاحية و 
و بوضوح كل مكون من مكونات القوائم املالية ،و كذا املعلومات اخلاصة باملؤسسة و نوع القوائم املالية و هذه 

اية الفرتة املالية و نتائج  األخرية ا النق أعماهلاتعترب تلخيصا للمركز املايل للشركة يف  دية عن الفرتة املنتهية و تدفقا
  .يف ذلك التاريخ

القوائم املالية هو تقدمي معلومات مالية للعناصر اخلارجية و  إصداراهلدف الرئيسي من  إنومن هنا نستنتج 
املتعلقة باملعلومات عن التدفق املايل و ذلك كله من اجل استخدام هذه املعلومات يف اختاذ بعض القرارات 

. هذه القوائم االقتصادية ملستخدمي 
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ــة ــــ ــــ ــــة عامـ ــــ ــــ ــــ   :خاتمــــ
لس الوطين للمحاسبة املكلف مبهمة التوحيد احملاسيب       من حالل عملية االصالح احملاسيب يف اجلزائر قام ا

ىل هذه االخرية يفرض يفرض تغيري باعداد النظام احملاسيب املايل الذي يتضمن املعايري احملاسبية الدولية فاالنتقال ا
ا،وليس فقط اجلانب احملاسيب التقين   .معمق لكل مؤسسة فهي ملزمة باعتماد السياسات النحاسبية اخلاصة 

حيث اصبح الواقع االقتصادي للعامل يفرض توحيد و تقييد معظم التعامالت االقتصادية و املالية للدول،فاملعايري 
  .هي اليت تعرب عن هذه السياسات احملاسبية ولو يف شكل تقينالدولية للمحاسبة املالية 

فالقوائم املالية هي جمموعة كاملة و غري غري منقصلة من الوثائق احملاسبية و املالية اليت متكن من ايصال اكرب    
اخلاضعة ملعايري  قدر ممكن من املعلومات و تقدمي صورة عن الوضعية املالية للمؤسسة،ومن بني مميزات القوائم املالية

ا على توفري بيانات يستطيع من خالهلا مستخدمو هذه البيانات اىل اجراء مقارنات  احملاسبة الدولية هي قدر
لفرتات زمنية خمتلفة من اجل حتديد بعض االجتاهات املتعلقة باملركز املايل للمنشاة،كما توفر هلم القدرة على 

  .ىمقارنة البيانات ملختلف املنشات االخر 
دف القوائم املالية االساسية و املتمثلة يف امليزانية،جدول النتائج،جدول تدفقات اخلزينة،وجدول تغريات    حيث 

االموال اخلاصة اىل عرض صورة واضحة للمؤسسة من خالل احلرص على ان تكون هذه القوائم مقبولة لدى 
م،فالعناصر املدرجة ضمن ال قوائم املالية تكون مقبولة اذا كانت توفر غرضا مستخدميها و تليب كافة احتياجا

  .عادال هلذه العناصر،اي تعرض بامانة املركز املايل و االداء املايل و التغريات يف املركز املايل للمنشاة
اشهر تلي )06(وتضبط القوائم املالية حتت مسؤولية مسريي املؤسسة،و يتم اصدارها من خالل مهلة اقصاها ستة 

السنة املالية،و ينبغي ان تكون متميزة عن املعلومات االخرى اليت حيتمل ام تنشرها املؤسسة،و بالتايل  تاريخ افقال
فالقوائم املالية تعترب املنتج النهائي للمحاسبة ووسيلة اساسية لنشر املعلومة املالية و احملاسبية اىل خمتلف املسريين 

  .سواء كانوا من داخل املؤسسة او من خارجها
  :مبا ان النظام احملاسيب املايل حديث التطبيق يف اجلزائر نقرتح مايلي: صيات التو 
  .تكثيف الندوات و امللتقيات حول املظام احملاسيب املايل و معايري احملاسبية الدولية مبشاركة الطلبة اجلامعيني -
  .ساب املعلومات احملاسبيةحماولة اعطاء مفهوم بسيط للنظام احملاسيب املايل من خالل تنظيم تربصات الكت -
  .توفري برامج اعالم ايل ملساعدة يف اعداد القوائم املالية -
  .ضمان التواصل مع اخلرباء ومدققي احلسابات عرب استخدعائهم لتنشيط حصص تعليمية و حتسيسية -
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  :ملخصال
تتكيف و البيئة اجلديدة للجزائر اليت تولدت على اثر  أدواتيف اجلزائر كهدف لوضع  إعدادهالنظام احملاسيب املايل مت      

املخطط الوطين للمحاسبة من خالل  إصالحللتعجيل بعملية  أدىو العالقات االرتباطية اجلديدة هلا ،مما  االقتصادية اإلصالحات
عام للمحاسبة بتنظيم املمارسات احملاسبية عن طريق تقدمي احللول لكل املشاكل اليت تواجه التطبيق العملي هلا و  إطاروضع 

،وهذه االخرية تتمثل يف القوائم املالية و اليت تعترب العناصر تسهيل عملية الفهم و تعزيز من موثوقية خمرجات النظام احملاسيب املايل 
اية كل دورة حماسبية حيث تتميز األساسية اليت تقدم من خ الهلا حوصلة نشاط املؤسسة يف شكل وثائق شاملة تقدم يف 

هي عرض هليكل املؤسسة و جمموع  خبصائص نوعية جتعل املعلومات الواردة ضمنها مفيدة للمستخدمني ، فالقوائم املالية
ا خالل السنة ،حيث تضم العناصر التالية ،حساب النتائج ،جدول تدفقات ) خصوم -اصول (نية امليزا:العمليات اليت تقدم 

  .و هذه العناصر تعرض وفق املعايري احملاسبية الدولية )ايضاحات(اخلزينة ،جدول تغري االموال اخلاصة و جداول ملحقة 
 

  :الكلمات المفتاحية
 .النظام احملاسيب املايل،املعايري احملاسبية الدولية،القوائم املالية

 
 
Rusémé: 
     Système de comptabilité financière est mis en place en Algérie comme une cible pour le 
développement d'outils d'adaptation et le nouvel environnement de l'Algérie généré sur 
l'impact des réformes économiques et un nouveau relations relationnelles, qui a conduit à 
accélérer le processus du plan national pour la réforme de la comptabilité en établissant un 
cadre général pour l'organisation comptable des pratiques comptables en fournissant des 
solutions à tous les problèmes face à sa praticité et de faciliter la compréhension du processus 
et d'améliorer la fiabilité des sorties de système de comptabilité financière, la dernière et cela 
est dans les états financiers et qui sont les éléments de base qui offrent à travers laquelle 
l'activité de la Fondation du gésier sous la forme de progrès global de la documentation à la 
fin de chaque cycle de la comptabilité avec les caractéristiques de la qualité rendre 
l'information fournie, y compris utiles aux utilisateurs ,Finances Les listes sont introduits à la 
structure de l'institution et le nombre total d' opérations effectuées par le cours de l'année , ce 
qui comprend les éléments suivants : le budget ( actif - passif ) , les résultats de calcul , le 
trésor flux table, propre argent et annexes jointes changer (Notes ) et ces éléments sont 
présentés en conformité avec les normes comptabilité internationale . 
 
 
Mots  clés: 
Le système financier de la comptabilité , les normes comptables internationales , les états 
financiers . 


