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 الملخص

تعتبر المعلومة عنصرا هاما من عناصر التسيير، لها دور هام في تحديد فعالية وكفاءة المؤسسة، لذلك اتجهت هذه األخيرة إلى 

تصميم أنظمة للمعلومات من أجل السيطرة على الكم الهائل من المعلومات و بهدف ضمان وصولها موثقة وصحيحة إلى كافة 

تخاذ قرارات رشيدة تساهم في تحقيق أهداف المؤسسة و إستخدامها في إت المناسب من أجل مستخدميها بالشكل المالئم و في الوق

  .حتياجات األطراف األخرى المستخدمة لهاإكذا تلبية 

قتصادي لتمكين المستثمر المحلي و األجنبي للعمل في محيط تسوده إلنفتاحاإلقامت الجزائر بإصالحات معمقة منتهجة سياسة ا

النظام المحاسبي  –حيث تتضمن هذه اإلصالحات إعداد نظام محاسبي مرجعي . فافية في المعامالت االقتصاديةالمنافسة و الش

تستند إليه المنظمات المهنية في العمل المحاسبي من أجل تقريب الممارسة المحاسبية و تقليل االختالفات التي من   - المالي 

    .  تخاذ القراراتإهيل عملية شأنها أن تحول دون إجراء المقارنات و من ثم تس

خلصت الدراسة إلى أن تقارب النظام المحاسبي المالي مع معايير المحاسبة الدولية ترتب عليه إنشاء إطار مفاهيمي و إدخال 

و كذلك إصدار قوائم مالية جديدة تتكيف مع المحيط المحلي و الدولي . طرق جديدة تتعلق باالعتراف و بالتقييم و اإلفصاح

حتياجات مختلف الفئات المستخدمة للقوائم المالية إمؤسسة االقتصادية في الجزائر و ذلك لضمان توفير نظام محاسبي يفي بلل

 .بكيفية متوازنة

  :كلمات مفتاحية

 .االطراف المستخدمة، معايير المحاسبة الدولية، القوائم المالية، القيمة العادلة، المعلومة المحاسبية الماليةالنظام المحاسبي المالي، 

 

  
Résumé 

L'information est considéré comme un élément important de la gouvernance, ont un rôle très 

important dans la détermination de l'efficacité et de l'efficience de l'entreprise. C’est pour cela 

qu’elle a évolué son systèmes d'information pour mieux contrôle cette énormes quantité 

d’information,  qui est nécessaire pour assurer qu'ils soient atteint aux différents utilisateurs de ces 

documentes a temps opportun afin de les utilisés pour prendre des bons décisions  qui  contribuent a 

réaliser les objectifs des parties  prenantes. 

L’Algérie a entamer a des réformes profondes en faveur d’une politique affirmée d’ouverture 

économie  pour permettre à des investisseurs locaux et étrangers de travailler dans un nouveau 

paysage économique un climat de sécurité et de transparence dans les transactions 

commerciales.Ces reformes passe obligatoirement par un nouveau référentiel comptable « le 

système comptable financier » quireprésente auxorganisations professionnelles un outil de  pratique 

comptable et réduire les différences qui préviendrait les comparaisons et ainsi faciliter la prise de 

décisions. 

L’étude a conclu que la convergence de système de comptabilité financière avec les normes 

comptables internationales a entrainé  la mise en place d'un cadre conceptuel et l'introduction de 

nouvelles façons de relatif à la reconnaissance et la valorisation et la divulgation. en plus de délivrer 

de nouveaux états financiers adaptesavec l’environnement local et  internationale  de l’entreprise 

économique en Algérieafin d’assurer un système comptable qui répond aux besoins des 

différentsutilisateurs desétats financiers. 

Mots clés  

Système comptable financier, L’informationéconomique et financière, normes comptables 

internationales (ias/ ifrs), états financiers, juste valeur, parties  prenantes. 
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على المؤسسات  ستوجبإ،قتصاد العالميإلعتماد مبدأ اقتصاد السوق والتفتح على ا ٕ ا  قتصادي و إلنفتاحاإلفي ظل ا

دراكقتصاديةإلا قتصادية المتاحة، وتهيئة إلللموارد ا الكفءستخدامإلافي أهميةالمعلومات المحاسبية            ٕ     في الجزائرا 

ومن .ستدامةإلقتصادية تتوفر لها مقومات اإجل تحقيق تنمية أمن رأس المال وخلق مناخ يساهم في توظيف 

 نظامالمحاسبيالتكييف  قتصادية و تحسينهوفق مقتضيات العولمة، فإنهيستوجبإلتدعيم أداء المؤسسات ا أجل

  .مع معايير المحاسبة الدولية الجزائري

االقتصادية،  الظروفعتبار إلنظام المحاسبي المالي المستوحى من معايير المحاسبة الدولية أخذ بعين االإن 

فمثال تعمل المنظمات . و غيرها كما هو معمول به في باقي دول العالمجتماعية، القانونية والثقافية إلا

 المستثمرينالممارسة المحاسبية بما يساعد  ميتنظعلى ضبط و نجلوسكسونية الدول األفي  )خاصة(المحاسبية

بينما تعمل الحكومات في الدول . قتصادية المالئمة و بما يفيد أداء األسواق الماليةإلتخاذ القرارات اإعلى 

المعتمدة بما يضمن للدولة  )عمومية(على توجيه العمل المحاسبي من خالل المنظمات المحاسبية األوروبية 

  . بائي و كذلك حماية مصالح الدائنينمراقبة التحصيل الج

ختارت إقف الدول النامية فإنها تتجاذب بين التيارين السابقين، و في ما يخص الجزائر حاليا فإنها اأما مو     

مواكبة لإلصالحات الشاملة التي قامت بها  السابقين التيارين يكون نظامها المحاسبي المالي مستوحى منأن 

تحسين المعلومة وجعلها قابلة للمقارنة، موثوق فيها، بيسمح  من القرن الحالي حتىدين األخيرين خالل العق

  .وذات مصداقية عالية

 اقتصاديةيسود اعتقاد في األوساط الرسمية أنه بتطبيق النظام المحاسبي المالي سيترتب عنه تداعيات 

  :في اآلتي نختصرهاإيجابية

 الحاجة إلى تعلم أنظمة محاسبية أخرى، تخفيض تكاليف الحصول على المعلومات بسبب عدم -

تخاذ قرارات سيئة نتيجة تخفيض مخاطر عدم فهم مختلف األنظمة المحاسبية إالتخفيض من إمكانية  -

  السائدة على المستوى الدولي،

 تشجيع تدفق أو حركة رؤوس األموال فيما بين الدول، -

 قة العالية في النظام المحاسبي المالي،منح المستثمرين و المقرضين و األسواق المالية  الدولية الث -

 تحسين التعامل و التواصل مع المستثمرين، -

 تسهيل إجراء عملية المقارنة في ما بين مجمع الشركات و فروعها في مختلف دول العالم، -

 ،)عدم اإلفصاح الكافي(عتذار بحجة السرية المهنية تجاوز اإل -

 .متطورةستخدام معايير دولية إالمشاركة في توسيع  -
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  :البحث إشكالية .1

من  يمكنهاحتLتماشيا مع متطلبات العولمة  قتصاديةإلفي جميع المجاالت ا بإصالحات الجزائرقامت     

النظام  خالإلصالح منو هذا ال يتأتى إال ،لوجياو التكنجلب  ومختلف مصادر التمويل الخارجية ستفادة من إلا

االقتصادية مكن المؤسسة وهذا من شأنه كذلك أن ي. وتكييفه مع معايير المحاسبة الدولية المحاسبي الجزائري

بما يضمن توفير المعلومات المحاسبية ذات الخصائص النوعية التي عن وضعيتها المالية الجزائرية من التعبير 

  .ستثمار و التمويلإلتستجيب لمتطلبات التسيير و ا

الفقرة السابقة يتعلق بالجانب النظري لإلصالحات المحاسبية و ما يتضمنه  إن ما تمت اإلشارة إليه في    

وجود نقائص قد يكون من المحتمل  ،أنه في الواقع العملي إال، و غيرها من متطلبات لتحقيق أهداف اقتصادية

  ترتبط بالنظام المحاسبي المالي بصفة عامة، و بوجود مشاكل تحول دون تحقيق التأثيرات التي تهدف

  : و من هذا المنطلق يمكن طرح اإلشكالية التالية. اإلصالحات إلى تحقيقها

 ؟الجزائرية قتصاديةإلاالنظام المحاسبي الماليعلى نوعية المعلومات المحاسبية في المؤسسات ماهيآثارتطبيق

  :   التالية التساؤالت الفرعيةطرح  يمكن اإلشكاليةهذه و لإلجابةعلى 

  ثر على النظام المحاسبي المالي؟ألطوير المحاسبة الدولية والتي كان لها اتماهي الهيئات التي ساهمت في  -

- Lالمحاسبةالدولية؟مع المعايير نسجام و تناسق النظام المحاسبي المالي إما مد  

  جراءتطبيقالنظام المحاسبي المالي؟المحاسبية التي نتجت من ماهيالمستجدات -

 ؟المعلومة المحاسبية على نوعيةالنظام المحاسبي الماليتطبيق كيفيؤثر -

 قتصادية للنظام المحاسبي المالي؟إلما هو مستوى تطبيق المؤسسة ا -

 قتصادية؟إلما هو مستوى نوعية المعلومات المحاسبية بالمؤسسة ا -

  أهميةالبحث  .2

   :  في          هذا البحث             تكمن أهمية    

                 قتصاد العالمي،  إل                      و درجة تأثيراتها على ا                        العالم في الوقت الراهن                               التطورات المحاسبية التي يشهدها       معرفة  :   أوال

   ،                                مقارنة مع النظام المحاسبي الدولي                                       التطوراتالتيشهدهاالنظامالمحاسبيالجزائري           الوقوف على    :     ثانيا

  .         المحاسبية   ات        المعلوم           تحسين نوعية                                         توضيح كيف ساهم النظام المحاسبي المالي في   :      ثالثا

  الموضوعأهداف .3

عتماد النظام المحاسبي إخيرة هو ألقتصادية في السنوات اإلصالحات اإلالتي ميزت ا برز التحوالتأمن    

ذات  محاسبيةنتاج وتبليغ معلومة إفلسفة محاسبية جديدة تقوم على أساس  لىنتقاالإالمالي، الذي يمثل 

لى خدمة وتشجيع إتجاههإة، وأيضا لقوائم الماليالمستخدمة لتخاذ القرار بالنسبة لألطراف إعالية، تفيد في نوعية
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سواق العالمية في المقام األول، وذلك من خالل أليجاد مكان لها في اإقتصادية الجزائرية على إلالمؤسسات ا

مر الذي شجعنا األ. تحسين معلوماتها المحاسبية جراء تطبيق بما جاء به من مبادئ وقواعد وطرق محاسبية

  : تهدفإلىه الدراسة التي ذنجاز هإعلى 

المتالحقةوالناتجة قتصاديةإلاللتحوالتستجابةإإبرازالتطوراتالتيشهدتهاالمحاسبة -

  .الدوليةقتصاديةإلاالكبيرللمعامالتنتشار اإلعنالتوسعو 

ستعراضمالمحالمحيطالمحاسبيالدوليوتقديمسياقظهورالحاجةإلقامةتوافقفي إ -

  .التطبيقاتالمحاسبية،والجهودالمبذولةلتحقيقهمعالتركيزعلLجهودلجنةمعايير المحاسبةالدولية

ومن خاللها النظام المحاسبي الماليفيتحقيقأهدافالمؤسسةمناإلفصاح  المحاسبة الدوليةإبرازالدورالذيتلعبهمعايير  -

  .ها بالنسبة لمستخدميهاالمحاسبية وتعظيممنفعت اتالمعلومنوعية عنالقوائمالمالية،منخالل تحسين 

، كونه يهتم باألبعادالتنظيمية قتصاديةإلاتناوألثارتطبيقالنظام المحاسبي المالي علLالمستوLالداخليللمؤسسة  -

  .وهذا ما يتجلى من خالل تركيبة القوائم المالية قتصاديةإلابالوظائفاألساسيةداخاللمؤسسة

 اتالمعلوم نوعية النظام المحاسبيالمالي في تحسينثار التي نتجت جراء تطبيق جماال توضيح األإ و -

  .قتصادية الجزائريةإلالمحاسبية للمؤسسات ا

    :البـــحث ياتفـــــــرض .4

  :التاليةصياغة الفرضية الرئيسية  تاشكالية البحث وأهدافه تم في ضوء

على نوعية المعلومات  المالي احصائية لتطبيق النظام المحاسبي ال يوجد أثر ذو داللة": الفرضية الرئيسية

  . " 0.05عند مستوى المعنوية محل الدراسة المحاسبية في المؤسسات االقتصادية 

  :التالية الفرعية تالفرضيا الفرضيةيندرج ضمن هذه و 

على نوعية المعلومات المحاسبية  المالي لنظام المحاسبيلالتصوري لإلطارإحصائيةال يوجد أثر ذو داللة " -

 ". 0.05قتصادية عند مستوى المعنوية إلفي المؤسسات ا

على نوعية  المالي حسب النظام المحاسبي لطرق التقييم والتسجيلإحصائية ال يوجد أثر ذو داللة" -

  ". 0.05قتصادية عند مستوى المعنوية إلالمعلومات المحاسبية في المؤسسات ا

على نوعية المعلومات  المالي المحاسبيحسب النظام للقوائم المالية إحصائية ال يوجد أثر ذو داللة" -

 ". 0.05قتصادية عند مستوى المعنوية إلالمحاسبية في المؤسسات ا

  

  :     البحث    ية    منهج  . 5
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بغية الوصول الى تحديد أكثر على المنهج الوصفي التحليلي ه الدراسة عتماد في هذإلتم افي الجانب النظري  

  .طار النظري و المفاهيمي للدراسةدقة لإل

  :الدراسة التطبيقية فشملت محورينأما 

األول يخص دراسة الحالة ـــــــ تحليل مالي ــــــــ فالقوائم المالية المعدة وفق النظام المحاسبي المالي المحور  - 

خالف بين النظام لتوضيح أوجه اإل جراء دراسة مقارنة لعدد من المؤسساتإبطبيعتها مالية، كان البد من

 .الوطني المحاسبي و النظام المحاسبي الماليالمحاسبي وفق المخطط 

حصائي، لمعرفة موقف مختلف المستخدمين للقوائم المالية إلسلوب األستعمال ابإالمحور الثاني يتعلق  - 

حول مدى تأثير تطبيق النظام المحاسب المالي على  نوعية المعلومات المحاسبية في المؤسسات 

عة من الشركات و األطراف األخرى المستخدمة للقوائم المالية خترنا لعينة البحث مجمو إو . قتصاديةإلا

  .ستطعنا الحصول فيها على المعلومات الالزمةإفي بعض الواليات التي 

 :خطة البحث .6

  :شكالية، تم تقسيم البحث الى خمسة فصول تضمن كل فصل العناصر الرئيسية التاليةإلعلى ا لإلجابة

على مختلف الهيئات العالمية التي ساهمت في تحسين نوعية ول سيتم من خالله التعرف ألالفصل ا -

 .المعلومات المحاسبية بما يخدم االطراف المستخدمة لها

الفصل الثاني سنتناول فيه عملية تكييف النظام المحاسبي الجزائري مع معايير المحاسبة الدولية  -

 .تماشيا مع متطلبات و مستجدات الواقع االقتصادي الحالي

نسجام      إلبتعمق و توضيح مدى ا الث سيم من خالله دراسة النظام المحاسبي الماليالفصل الث -

 .IAS/IFRSو التناسق مع معايير المحاسبة الدولية 

الفصل الرابع سيخصص لمعرفة المستجدات الناجمة عن تطبيق النظام المحاسبي المالي على  -

 .المالية المؤسسة االقتصادية الجزائرية من الناحية المحاسبية و

الفصل الخامس ستطبق فيه المكتسبات النظرية ميدانيا من خالل دراسة الحالة لعينة من المؤسسات  -

 اإلقتصادية الجزائرية و كذا األطراف المستخدمة للمحاسبة

  الدراسات السابقة .7

جامعة (دكتوراه دولة أطروحة مساهمة علمية لتحسين المخطط الوطني للمحاسبةبعنواندراسة عقاري مصطفى �

 : ظهارإتم من خاللها)2004كلية العلوم االقتصادية وعلوم التسيير سنة سطيف

  .قتصاد الوطنيإلالمبررات التي تستوجب تطوير الممارسة المحاسبية، و تفعيل دورها في تنشيط ا -
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  .طراف المستخدمة للقوائم المالية على مهنة المحاسبةألحجم التحديات والضغوط التي تفرضها ا -

 والتبويببالمفاهيمالتنبؤ بإصالح النظام المحاسبي الجزائري للقضاء على السلبيات والمشاكل المرتبطة  -

  .والقياس للعناصر المكونة للقوائم المالية

به  أستاذ عقاري مصطفي هو أننا قمنا بتشريح النظام المحاسبي المالي الذي تنبوالفرق بين دراستنا و ما قدمه األ

  .2004ستاذ سنة األ

صالح النظام المحاسبي للمؤسسات في ضل أعمال التوحيد الدولية ــــــ بالتطبيق إأهمية  :دراسة مداني بلغيث �

قتصادية وعلوم التسيير سنة إلكلية العلوم اجامعة الجزائر (دكتوراه دولة أطروحة على حالة الجزائر ــــــــ 

 :ظهارإتم من خاللها)2004

ليتالءم  كيفية تفعيله صالح النظام المحاسبي للمؤسسات في مختلف الدول و إأهمية التوحيد المحاسبي في  -

 .قتصادي الجزائريإلمع الواقع ا

ستفادة من القوائم المالية خذة من اإلطراف اآليخدم المؤسسة ومختلف األ المحاسبي نجاح عملية التوحيد -

 .التي تنتجها المحاسبة

  :و قدم الباحث بعض التوصيات منها

 .طار تصوري يكون مرجعا للتوحيد المحاسبيإعداد إفي  التفكير - 

طراف الفاعلة في حتياجات مختلف األإجيد وفعال، ينطلق من حصر  محاسبي عتماد مسار توحيدإ - 

 .مسار التوحيد المحاسبي

براز مختلف الجوانب التي من شأنها أن تحسن من نوعية إتتمثل في  في هذا البحث ضافة التي قدمناهاما اإلأ

 .المعلومات المحاسبية

الممارسة المحاسبية في الشركات المتعددة الجنسيات والتوحيد المحاسبي العالمي، : دراسة شعيب شنوف �

تطرق فيها المدى أهمية  )2007قتصادية وعلوم التسيير سنة إلكلية العلوم اجامعة الجزائر (دكتوراه أطروحة 

وضرورة التوحيد المحاسبي، من خالل التطرق الى توضيح أهمية المحاسبة الدولية، وتحليل طبيعة التوافق 

 :ستنتاجات التاليةوالتوحيد المحاسبي الدولي، و خرج باإل

 .عالم المالي و االقتصاديإلضرورة تبني أساليب جديدة في ا -

السابقة الخاصة بالمخطط الوطني المحاسبي التي أصبحت ال تتماشى تغيير الممارسات المحاسبية  - 

 .قتصادي الجزائريإلقتصادية التي مر بها النظام اإلالتحويالت ا

جراء المقارنة على مدى توافق النظام المحاسبي هو التأكيد من خالإل هذا البحثضافة التي قدمناها في إلما اأ

  .المالي مع معايير المحاسبة الدولية

  



 ا��ـ���ـ�

 

 و 

 

أطروحة بالغ المالي الدولي وأثره على مهنة المدقق، التوجه الجديد نحو معايير اإل: دراسة حواس صالح �

تطرق في دراسته هذه  ).2008-2007قتصادية وعلوم التسيير سنة إلكلية العلوم اجامعة الجزائر (دولة دكتوراه 

النظام المحاسبي الجزائري بما يتوافق مع صالح  ٕ ا  بالغ المالي الدولي و إلستخدام معايير اإلى مدى أهمية إ

 :هذه المعايير، وخلص الى بعض التوصيات نذكر منها

 .عداد القوائم المالية وفق معايير المحاسبة الدوليةإضرورة -

التطوير حتى تستجيب مع و كون المعايير المحاسبية ليست ثابتة بل هي قابلة للتغيير  -

 .المعلوماتحتياجات المستثمرين من  ٕ ا  تطوراألسواقو 

 .بينهمافيما و تمتين العالقةلتزام بالمعايير المحاسبية الدولية يقلل من الفجوة بين التدقيق والمحاسبة اإل -

النظام المحاسبي الماليالتي  جاء بهاالجوانب التي  بعضبلماماإلالبحث هذا  سنحاول من خالل : خيراأل في 

ليها المشرع الجزائري من إبراز مختلف النقاط التي يهدف  ٕ ا  و ، المحاسبية اتالمعلومنوعية لى تحسين إتهدف 

ندماج في المحيط العالمي قتصادية من اإلاإل اتللنظام المحاسبي الجزائري، حتى تتمكن المؤسس صالحهإ

ال بتحسين نوعية إستثمار والتكنلوجيا، وهذا طبعا لن يتأتى إلسواق العالمية وكذا جلب األوتضمن لها مكانة في ا

  .تخاذ القرارات الصحيحةإطراف المستخدمة للقوائم المالية من المحاسبية التي تمكن مختلف األات المعلوم

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 



 

الهيئات الدولية التي ساهمت في ولألالفصل ا

  تحسين نوعية المعلومات المحاسبية
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       تمهيد 

المحاسبة هي أداة ضرورية للتسيير، تهدف إلى ترجمة نشـاط وأعمال المؤسسة، و نتيجة التطور في جميع   

المجاالت االقتصادية كان البد من البحث عن إنتاج معلومة مالية حقيقية ذات نوعية جيدة للمؤسسات 

ن ـــــــات التأميــــمؤسسك و وطني كالبنو اطها على المستوى الـــــــــــوالوحدات الصغيرة التي يكون نش االقتصادية

  . والهيئات المالية األخرى

فقط وسيلة إثبات، أو نظام ضروري لحساب الضريبة على األرباح، بل أصبح الهدف هو  لم تعد المحاسبةن إ

علومات مالية تقديم المعلومة المالية بدل المعلومة المحاسبية، فهي أداة تسمح بإعداد القوائم المالية التي تقدم م

خذ أكاملة، ذات نوعية واضحة وجيدة، مفهومة ولها مصداقية لدى المسيرين والمساهمين واآلخرين، تمكنهم من 

  . القرارات ومقارنة قدرات المؤسسات

كبر المزايا التي نحصل عليها نتيجة إتباع التناسق الدولي هي أمن  ( 1988فقد كتب جون تيرنر في جافني    

عتماد على القوائم إلنة المعلومات المالية الدولية، وتستبعد مثل هذه المقارنة سوء الفهم حول إمكانية اإمكانية مقار 

  .1)ستثمارات الدوليةالمالية األجنبية، وتزيل احد أهم معوقات تدفق اإل

تبحث رتأينا التطرق المستجدات التي طرأت في ميدان المحاسبي على المستوى العالمي التي إفي هذا الفصل 

من و . قتصاديةقتصادية نتيجة التطور الهائل في المعامالت اإلعن الحلول للمشكالت التي تواجه المؤسسات اإل

بين الهيئات التي فرضت نفسها في الفترة األخيرة والمعترف بها عالميا و التي ساهمت في تطوير المحاسبة هي 

وعليه  .من الممارسين للمحاسبةوالمالية في العالمالذي يضم مجموعة  )IASB(مجلس معايير المحاسبة الدولية 

  :المحاور التاليةيتناول  هذا الفصلنإف

، والتي جعلت منها المحاسبة على المستوى الدوليالمحاسبة الهيئات التي ساهمت في تطورعلى  التعرف: أوال

مثل لموارد على التسيير األحسن من نظريات و تطبيقات وحلول التى تساعد لى تقديم األإعلما بحد ذاته، يهدف 

  .ةيعلافقتصادية  من أن تكونأكثر اإلالمؤسسة، و بالتالي  تمكن المؤسسة والحفاظ عليها

                                        رها في المعلومة المحاسبية حتى تكـون أكثـر  ف          الواجب تو        خصائص       ات و ال     تعريف                        سيتم التطرق الى مختلف ال  :    نيا  ثا

                           وكــــذا النظــــام المحاســــبيالمالي   IAS/ IFRS          ة الدوليــــة               معــــايير المحاســــب                  التــــى تصــــبو اليهــــا ال     هــــداف  أل     وهــــي ا   ،    جــــودة

   .        الجزائري

       مـن خـالل    )IASB (                                              اإلطـار المفـاهيمي لمجلـس معـايير المحاسـبة الدوليـة    عـن           عطـاء نظـرة  إ               وأخيـرا ال بـد مـن  :     ثالثا

   .                                 المبادئ العامة للتسجيلوالتقـــييم    ، و                  تفاقات المحـاسبية إل  وا            وأسس و قواعد            مـــــبادئ   من             مختلف جوانبه      توضيح 
 

  
 

                                           
    350 ص                  العربية السعودية                الرياض المملكة ،                دار المريخ للنشر  ,                لمحاسبة الدولية ا  : )    2004(         جاري مييك  -              كارول آن فروست-           فردريك تشوي1
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    الهيئات التي ساهمت في تطور المحاسبة على المستوى الدولي1ـــــ1

المنظمات العالمية المهتمة بالمحاسبة تطورت مع مرور الزمن، حسب متطلبات كل مرحلة، حتى تمت 

و اللجنة )SAC(المجلس، فوج التفكير : أين نجد أربعة تجمعات هامة وهي 2001مراجعتها ابتداء من سنة 

  .) IFRIC(الدائـمة للترجمةالتقنية 

  ) IASC) (FOUNDATION(لجنة معايير المحاسبية الدولية  1.1ـــــ1

دول ألمانيا، استراليا، كندا، الواليات  لعشرةبمبادرة من الهيئات المحاسبية المهنية  1973سنة  IASCشأ ن

و انجلترا،يتكون من تسعة عشرة شخصية تسمى  ، ارلنداالمتحدة األمريكية، فرنسا، اليابان، المكسيك، هولندا

)LES TRUSTEES(  مكلفة بتحديد التوجهات اإلســــتراتيجية، التطوير، والعمل على تطبيق معايير المحاسبة

الدولية، و تحقيق توحيد المبادئ المحاسبيةالتي تتبعها منشآت األعمال، وتعيين أعضاء مجلس معايير 

و بعد زيادة عدد . و الهيئات و المجلس )IFRIC(و اللجــنة التـقنية الدائمة للترجمة ، )IASB(المـحاسبة الدولية 

  .)1(صفة التنـظيم العالمي IASCالمشتركين في هذا االتحـاد و تم إعطاء 

مجهودات ) IASC(بذلتلجنة معايير المحاسبية الدواية  2000إلى سنة  1973في الفترة الممتدة من سنة  

إليجاد اتفاق بين مختلف الهيئات الوطنية، و ذلك من خالل إشراك أكبر عدد ممكن من األعضـاء، مما أدى 

معيار من المحاسبة  41إلى وجود تنـوع من الخـيارات التي تثري المحاسبة من المراجع الوطنية، وتم إعداد 

  .التي غطت أغلبية المواضيع المحاسبية )IAS(الدولية 

غم من أهمية هذه المعايير إال أن هذه النصوص لم تطبق في الواقع إال بنسبة قليلة، فباستثناء الدول بالر  

لم يقوموا بإعداد القواعد المحاسبية  )IASC(ن أعضاء لجنة معايير المحاسبية الدواية إنجلوسكسونية، فألا

التحرر من وصاية المنظمات  )IASC(وعلية قرر. الوطنية، حتى تعطي لهذه المعايير الحظ األكبر للتطبيق

خالل  )IASB(المهنية و التقرب من هيئات التقييس الوطنية، مما أدى إلى تحويلها إلى هيـئة مستقلة تدعي 

 )2(.2001سنة 

  IASB( BOARD)مجلس معايير المحاسبة الدولية 2.1ـــــ1

 12وه الرئيس ونائب: عضوا 14يتكون من ، 2001فيفري  6في  BOARDنشأمجلس معايير المحاسبة الدولية 

كون يعلى أساس خبرتهم المحاسبية، بشرط أن  )LES TRUSTEES(عضوا دائما يتم تسمـيتهم من قبل

لخمسة أعضاء على األقل خبرة اإلصدار، وثالثة أعضاء من مستخدمي القوائم المالية، وواحد من 

                                           
1( iasc ) : international accounting standarscommitte  
2Bernard raffournier (2005) : les normes comptaples internationales (ifrs/ ias).editioneconomisa : p. 9. 
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تصال بالمنظمات الوطنية للتقييس، عشرة مكلفين بالربط واإل تاسبعة أعضاء من بين أالثن .1األكاديميين 

  .IASB2وذلك من أجل تسهيل تقارب التنظيمات مع معايير 

من بين األعضاء  )LES TRUSTEES( يختار من طرف  )IASB(رئيس مجلس معايير المحاسبة الدولية 

 5يعينون لمدة  )IASB(اء المجلس ثنتا عشرة الدائمين، نفس اإلجراء بالنسبة لنائب الرئيس، أما أعضاإل

 . سنوات كأقصى حد، يمكن تجديدها مرة واحدة

  معايير المحاسبة الدوليةالمجــــــــــــلس و إنجازات مهام ـــــ

   :                   من اللوائح فيما يلي    36                  كما تحددها المادة   )IASB (                 المحاسبة الدولية       لمجلس        ساسية         المهام األ

         المحاســبة   ر                                            التقنيــة، خاصــة فيمــا يخــص التحضــير ونشــر المعايي                                  للمجلــس كــل المســؤولية لكــل التســاؤالت - 

  .                  ، ومشاريع المعايير        الدولية 

  .                                                                تحديد برنامج عمل المجلس وتحويل المشاريع الخاصة بالتساؤالت التقنية - 

   .                                                   المصادقة على التقارير المطورة من قبل لجنة التفسيرات - 

تم إنتاج ستة  )ISAC(و لجنة معايير المحاسبية  )IASB(مجلس معايير المحاسبة الدولية  2004في نهاية جوان 

طار مفاهيمي بغرض إعداد نصوص جديدة ومراجعة  9اوأربعين معيارا منه                            ٕ                                           تم استبدالها وأخرى ألغيت، وا 

منها  IFRIC(،22(ترجمة من طرف اللجنة التقنية الدائمة للترجمة  33المعايير الحالية، باإلضافة إلى ذلك نشر 

 . يدةأدمجت في معايير جد

  (SAC )اللجنة االستشارية للتقييس 3.1ـــــ1

                                             عضــوامن منــاطق وقطاعــات مهنيــة مختلفــة، يعينــون مــن     45         تتكــون مــن SAC( 3 (               ستشــارية للتقيــيس         اللجنــة اإل

ــــلة للتجديـــد حســـب موقـــع مجلـــس معـــايير المحاســـبة الدوليـــة    3     لمـــدة   ) LES RUSTEES (    طـــرف                                                               ســـنوات قابــ

) IASB( يتمثل دورها في  .                             المناقشات وفي منهجية التقييس                             ، هو هيئة لالستشارة تساهم في              :   

   .                                                  إبداء الرأي للمجلس عن القرارات المرتبطة بالمستجدات - 

ـــــــــواص المنتمـــــــــــين للهيـــــــــــأة ا -  ــــــــس بـــــــــــرؤى الهيئـــــــــــات و الخــ                              ستشـــــــــــارية فيمـــــــــــا يخـــــــــــص              إل                                                   إعـــــــــــالم المجلـــ

   .                        المشروعات الهامة للتقييس

  . ى                                         إعالم و نصح المجلس و المنظمة في مجاالت أخر  - 

  
 

                                           
1Catherine maillet, anne le manh (2006) : normes comptaples internationales ias / ifrs,.p.14. 
2Iasb : international accounting standars board 
3Sac : standards advisory council 
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  ) IFRIC(اللجنة التقنية الدائمة للترجمة  4.1ـــــ1

     وذلــك IASB                              هــدفها توضــيح كيفيــة تطبيــق معــايير      2001                 تكونــت خــالل ديســمبر 1                              اللجنــة التقنيــة الدائمــة للترجمــة

                  عضـو معينـين مـن قبـل     12                                                                          بتقديم التوضيحات الالزمة للمعايير المحاسبية إذا استلزم األمر ذلك، وتتكون مـن 

) LES TRUSTEES(    2                                                      سنوات قابلة للتجديد، تجتمع مرة كل شهرينويتمثل دورها في   3     لمدة:  

                      لمفاهيمي لمجلـس معـايير  ا                                                                      الترجمة والتعليق و تقييس تطبيق معايير المحاسبة الدولية ضمن نطاق اإلطار  - 

   .                                                                  جل ضمان التطبيق المتجانس للمعايير وتنفيذ المهام التي يطلبها المجلس أ   من                  المحاسبة الدولية 

   .                                 تقدم التفسيرات و الحلول التطبيقية - 

  IASBلمجلس معايير المحاسبة الدولية الحالية ةيبين الهيكل )1(رقم  والشكل التالي             

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

    استشارة                 إرجاع                   معيار                 أراء

  3من إعداد الطالب باالعتماد على المرجع: المصدر

  

                                           
1Ifric : international financial reporting interpretation committe 
2catherinemaillet, anne le manh; op. Cit :p.16 
3Pascal barneto (2004) :normeias/ifrs. Dunod.  P .26 

IASCالمجلس  

  )العـــالمي للــــمعايير المـــحاسبية المجلس(
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SAC30 عضو  

  المجلس IASB لهيأة االستشارية للتقييسا  

  )مجلس معايير المحاسبة الدولية       (

  هيئات استشارية عضو 14      

 و تخصصات أخرى

  المديرية التقنية للنشاطات

 )و العمال التقنيين( 
  المديرية العملية

 )الميزانية, النشر, الدعاية, اإلدارة(
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  على مستوى االتحاد األوروبي المعنية بالمحاسبة الهيئات5.1ـــــ1

    ممـا   )                ستشـارية الدائمـة إل          المجموعـة ا (  EFRAG  و   )                         هيـأة تنــــــظيم المحاسـبة (  L’ARC         تـم إنشـاء     2001        فـي جـوان 

  IAS1                                        يبين إرادة االتحاد األوروبي فيتبني معايير 

 - L’ARC يمثــل مجلــس الرقابــة لمجلــس معــايير المحاســبة الدوليــة                                                ) IASB(    مهمتــه الموافقــة علــى معــايير                          

) IAS(    عتمـد  إ      2003       جويليـة     16      ، وفي            ها للقوانين                                           جل استعمالها في أوروبا بعد التأكد من مطابقت أ   من     

                     ، وصـــدرت النصـــوص بلغـــات       وروبيـــة                        عطاهـــا الصـــغة القانونيـــة األ أ  و  )IAS (                    مـــوع معـــايير المحاســـبة  ج م

    .     2003      كتوبر  أ    13          وروبية في            المجموعة األ

 - L’EFRAG  مهمته التحليل والتعليق على مشاريع معايير                                        IASBيتكون من ،           :    

   .                                     الهيأة التقنية وضمان المصالح األوروبية                               مجلس للمراقبة، مهمته توجيه عمل  �

ـــــة للخبـــــراء � ـــــة التقني ـــــي النقـــــاط    )TEG) EXPERTGROUPTECHNICAL                     الجن ـــــدم رأيهـــــا ف ـــــي تق                           الت

   .    2002         في جويلية  IASB          الصادر عن   IFRS   ول                 عتماد المعيار األ ٕ إ   و   .        النظامية

  على المـــستوى الوطني 6.1ـــــ1

                تجاهــات السياســية  إل                                   العــام الفرنســي، والــذي لــم يتوافــق مــع ا                                   ســتقالل ورثــت الجزائــر المخطــط المحاســبي  إل      غــداة ا

ــــذاكالتي ــــى أســــاس نظــــام االقتصــــاد المخطــــط      كانــــت           آن ــــي ســــنة   .                                   تقــــوم عل                      قــــررت الســــلطات الرســــمية       1975      ف

       بتــاريخ     35-  73    رقــم    ة         وفــق األمريــ  PCN                        بــالمخطط الــوطني المحاســبي   PCG                     لمخطط المحاســبي العــام       ســتبداال إ

                                                                                 التي بينت مجال تطبيقه مـن قبـل المنظمـات العموميـة ذات الطـابع التجـاري والصـناعي، وكـذا     2    1975 /  04 /  29

    .                                       الشركات المختلطة الخاضعة لنظام الضرائب

                                     كيفيـــــة تنظـــــيم و تســـــيير المحاســـــبة، وتقيـــــيم       1975 /  06 /  23                                   كمـــــا جـــــاء فـــــي إشـــــعار التطبيـــــق المـــــؤرخ فـــــي       

                                              رور الــزمن كــان البــد مــن إجــراء تحســينات علــى المخطــط      ومــع مــ  .                                       االســتثمارات والمخــزون، والوثــائق الختاميــة

  :          نذكر منها   PCN                الوطني المحاسبي 

                                  الخاصـــة بالتســـجيل المحاســـبي للعمليـــات       1989 /  05 /  24       بتـــاريخ   ] F/DC/CE/89/047/1850 [           النشـــرة رقـــم  - 

   .                           المرتبطة باستقاللية المؤسسات

                      تسجياللمحاســــبي لمســــاهمات             المتعلقــــة بال      1990 /  03 /  11       بتــــاريخ   ] F/DC/CE/90/046/635 [           النشــــرة رقــــم  - 

   .                       العمال في أرباح المؤسسة

  .               أموال المساهمات                       المتعلقة بتحسين محاسبة       1995 /  10 /  02       بتاريخ     95 /   001 م           التعليمة رق - 

                                           
1catherine maillet, anne le manh, op cit .p.17. 
2ordonnance n/ 75-35 du 29/04/1975 portant plan comptable national    
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المحاسبية  بالمعالجةالمتعلقة 21/04/1997بتاريخ ] MF/DGC/581[تعليمة المديرية العمة للتجارة رقم  - 

 .1إلعادة إدماج فرق إعادة التقييم

                                                                                 أســندت عمليــة التقيــيس المحاســبي إلــى المجلــس الــوطني للمحاســبة، بمســاعدة خبــراء المحاســبة،       1996       فــي ســنة 

                                                         من أجل تكييف النظام المحاسـبي الجزائـري مـع معـايير المحاسـبة                                        ومحافظي الحسابات والمحاسبين المعتمدين

                  ني المحاســــبي لنشــــاط                          المتضــــمن تكييــــف المخطــــط الــــوط      1999 /  10 /  09                        وبموجــــب القــــرار المــــؤرخ فــــي  .       الدوليــــة

                                                    نجد أن هذا التعديل لـم يمـس بمحتـوى المخطـط فـي حـد ذاتـه،   ,                   ٕ                     الشركات القابضة، وٕادماج حسابات المجمعات

ــــة األخـــرى المتعلقـــة بالمجمعـــات، وحســـاب     16 ٕ                                وٕانمـــا أضـــاف بعـــض الحســـابات مثـــل حســـاب                                                   األمـــوال الخاصــ

           قتصـادية فـي                    مـن بدايـة اإلصـالحات اإل         وبالرغم  .                     توظيفات مالية وغيرها     428                      مساهمات مهتلكة، و حساب   109

                                                                                                 بداية التسعينات إال أن النظام المحاسبي لم يواكب هـذا التغييـر، و كـان البـد أن تتـوج بمرجـع محاسـبي جديـد، 

                                                                          ســتفادة مــن رؤوس األمــوال األجنبيــة، و المهــارات والمعــارف التطبيقيــة، وكــذا دخولهــا                      يســمح لمؤســـساتنا مــن اإل

                                                              لــذلك فــان أهميــة التكييــف مــع النظــام المحاســبي الــدولي تبــدو أكثــر مــن   .        األجنبيــة                     فــي شــراكة مــع المؤسســات 

ـــــالح المخطــــط الــــوطني المحاســــبي بمــــا يتماشــــsو                 حتياجات المحــــيط  ٕ إ                                                                       ضــــرورة، ممــــا جعــــل الســــلطات تقــــرر إصـ

   .                                                                           قتصادي في الجزائر، وتحسين المعلومة المــــالية والتقارب مع المعايير الدولية إل ا

  IAS/IFRSاسبة الدولية معايير المح2ـــــ1

ـــ     ـــة الب ـــداءا مـــن  إل    مـــن ا   د             فـــي البداي ـــى أنـــه ابت      تحـــاد                                  المؤسســـات المســـجلة فـــي البورصـــة فـــي اإل      2005                        شـــارة ال

                       ذات الجودة العالية عنـد                          معايير المحاسبة الدولية                                                      األوروبي بما فيها البنوك ومؤسسات التأمين التزمت بتطبيق 

          ســــتفادة مــــن          معــــايير لإل      هــــذه ال     عتماد إ                                نضــــمت بعــــدها أغلبيــــة دول العــــالم فــــي  إ  .                       تحضــــير الحســــابات المدمجــــة

   .         العمل بها                               امتيازات الكثيرة التي تترتب عن   اإل

  IAS/IFRSتعريف معيار المحاسبة الدولية1.2ـــــ 1

                            والمقصــود بهــا القاعــدة، بمعنــى   (STANDARD)       نجليزيــة إل                                     المعيــار كمصــلح لغــوي مســتنبط مــن الكلمــة ا       مفهــوم

     .                                   لى معرفة الشيء وتحديد ميزاته بدقة إ                        تفاق بين الجميع، ومقياس  إ        نه يمثل  أ

                                                             هـي مجموعـة مـن القواعـد العالميـة الموحـدة والتـي بموجبهـا المؤسسـات   IAS/IFRS                        معايير المحاسبة الدولية    فال

   .       المدمجة          حساباتها         جل تقديم  أ   من       2005                  عتمادها ابتداء من  إ                                     المسجلة في البورصة أو فروعها مطالبة ب

مقياس أو نموذج أو مبدأ أساسي يهدف إلى تحديد أساس الطريقة السليمة " 2المعيار على أنهيمكن تعريف لذلك

  لتحديد وقياس واإلفصاح عن عناصر القوائم المالية، وتأثير العمليات واألحداثوالظروف على

 ". المركز المالي للمنشأة ونتائج أعمالها 

                                           
1plan comptable national (2000). éditionssociete nationale de comptabilite. alger. pp2-15 

                                           أطروحــة دكتــوراه دولــة غيــر منشــورة كليــة العلــوم   -                                                               أهميــة اصــالح النظــام المحاســبي للمؤسســات فــي ضــل أعمــال التوحيــد الدوليــة   ):     2004 (              مــدني بــن بلغيــث 2

    61 :                                        االقتصادية و علوم التسيير جامعة الجزائر،ص
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 "المعيار" يرsالبعضأنمصطلح

لsمجمو  للوصفالعادللشيءمعين،كمايعتتستخدمعةمنوحداتالقياسأوالمواصفاتالمقررةأوالمفروضةمنطرفالقانونوالتي    ٕ        يشيرا 

 .برهالبعضاآلخركقاعدةمتفقعليهابينالجميعومقياسلوصولهمإلsمعرفةشيءماوتحديدمميزاتهبدقة

                                                                                                    ٕ      حسبلجنةمعاييرالمحاسبةالدوليةفإنالمعاييرالمحاسبيةهيعبارةعنقواعدإرشاديةيستندإليهاالمهنيونلدعمإجتهادهموٕاستلها

sللممارســاتالمهنيةالمقبولةقبوالعاما،وتهدفإلsالح                                                                                                    محكمتهم،ولكنهاالتلغيالحكمةأواإلجتهاد،إنماهيوصفمهنيرفيعالمستو   

     بنــاء   و  .1                                         ، وتــأثير التحســين علــى مجموعــة النظــام المــالي        لمتشــابهة                 الممارسةفيالظروفا  و                     درجةاإلختالففيالتعبيرأ    د من

   :               المعيارالمحاسبي                    عليه نستطيع القول أن

  .                        اسمقبولومعتمدعلsنطاقمعين ي  مق  و  ه - 

  .                            تعززموضوعيةالمخرجاتالمحاسبية    التs     ضوابط     من ال      يعتبر  - 

  .                      تأثربعواماللبيئةالسائدة ي                  ٕ    تميزبالثباتالمطلقوٕانما ي   ال - 

 - sظ  يح   حت s إطارنظريمتكامل   ستن ي                  بالقبواللعاميجبأنsدفيإصدارهإل                          .  

  أهداف المعايير المحاسبية الدولية 2.2ـــــ1

إنالغايةمنإصدارمعاييرالمحاسبةهوتحقيقأهدافالتقريرالماليمنخالالللجوءإلsأدواتذاتتكلفةإستخداممعقولة،حيثتتجسدمن

  .المنفعة،وعلsالعمومتسعsمعاييرالمحاسبةإلsتحقيقأهدافعامةوأخرsإقتصادية/تطبيقمبدأالتكلفة

                                      كبــر قــدر مــن الشــفافية عنــد تحليــل الوضــعية  أ                                                 الهــدف األساســي مــن هــذا التنظــيم الجديــد هــو الوصــول الــى     

   :ٕ                         ٕاعداد لغة محاسبية تمكن من  و             تجاه الغير،  إ                قتصادية للمؤسسة            المالية واإل

   .                                                              كل المستعملين تكون قابلة لالستعمال في بورصة القيم في العالم كله                              تقديم معلومة مالية مفهومة من - 

  .                          ، وشفافية المعلومة المالية               زمانيا و مكانيا                                           ترتكز على ضمان أحسن مقارنة للقوائم المالية  - 

  .                                     تستجيب للنمو السريع للمبادالت العالمية - 

ــــة  -  ــــي تطــــوير األســــواق الماليــــة وتلبي ــــة                   حتياجاتهــــا و إعطــــاء  إ                                        المشــــاركة ف ــــة رؤيــــة عالمي                             قوائمهــــا المالي

  .                 حسنةومصداقية أكثر

   .                                                حتياجات المستثمرين في مجال المعلومة وكذا حمايتهم إ      تلبية  -

                   لــى تحقيــق مجموعــة مــن  إ    صــبو  ي    نمــا  إ                             لجنــة معــايير المحاســبة الدوليــة         مــن قبــلIAS/IFRS                 يضــا نشــر المعــايير  أ

                                    ا مع متطلبات العولمـة وتـوفير مزيـد مـن                                                     تكون كقاعدة لتأسيس مرجعية محاسبية موحدة عالميا تماشي     هداف   األ

   :                                                                         للمتعاملين االقتصاديين، وتوحيد النظم المحاسبية حول العالم، ويتم ذلك من خالل                 االتساق والتماثل

   .           سواق االموال                  ضمان السير الحسن أل  -

   .                حماية المستثمرين  -

                                           
1Stephane brun, ( 2011) ,guide d’application des normes ias/ifrs,bertiedition, alger, p ;89 
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   .            سواق المالية أل          الثقة في ا  -

       ســتوحد                                                                                         بتوحيــد المرجعيــة المحاســبية العلميــة والعمليــة للمحاســب األكــاديمي والمهنــي علــى المســتوى العــالمي، 

       الظـروف                   وبالتـالي مسـايرة                                                                          الممارسات والمعالجات المحاسبية لألحداث المتماثلة رغم اختالف الـزمن والمكـان، 

                           كمــا سيســمح ذلــك للمحاســبة بــأن    .    جــاالت                          نفتــاح والعولمــة فــي جميــع الم                               قتصــادية العالميــة المتجهــة نحــو اإل  اإل

                                   قتصـادي المتجـدد، والتـي يمكـن تلخيصـها  إل                                                             تتطور لتلبية الحاجات المستحدثة التي سيفرضها باستمرار الواقع ا

                  مقبــول مــن الشــفافية                                                                 لــى بيانــات ماليــة قابلــة للفهــم والمقارنــة عبــر الزمــان والمكــان بمســتوى  إ                حاليــا فــي الحاجــة 

  .              توحيد المحاسبي                         والمصداقية كمطلب ضروري لل

  ةخصائص المعايير المحاسبية الدولي  3.2ـــــ1

   :     أهمها                                            تتميز المعايير المحاسبية بمجموعة من الخصائص         

                                                                                      قدرتها على تحقيق اإلجماع، خاصة بعد اإلصـالحات األخيـرة التـي عرفتهـا هيئـة  المعـايير المحاسـبية  - 

   .                              إهمال وجهة نظر الهيئات الوطنية                                               الدولية التي نتج عنها توسيع مجال االستشارة، دون 

                                                                              كتســبتها مــن خــالل التوفيــق بــين التبــاين الــذي يميــز الممارســة المحاســبية الوطنيــة، حيــال  إ           قوتهــا التــي  - 

   .                           كسبها نوعية عالية من الجودة أ                                         المواضيع التي تكون مجاال للمعايير، وهو ما 

                            أهـم مـا يميـز المعـايير لـيس مـا                                                             مرونتها نتيجـة لمـا تقدمـه مـن حلـول ترضـي مختلـف مسـتعمليها، إذ أن  - 

  .                    تسمح به، بل ما تمنعه

   .                                   نها ليست لها صفة القانون أو التنظيم        جبارية أل إ    غير  - 

  المحاسبية الدولية رعداد المعاييمراحإل4.2ـــــ1

نجلو سكسونية، كما ألتأخذ بعين االعتبار استعمالها في الدول ا )IASB(عملية إعداد معايير المجلس   

  .بإبداء أرائهم )منظمات وطنية للتقييس، معدي و مستعملي القوائم المالية(يفترض السماح لكل المعنيين 

    :1عملية إصدار المعيار المحاسبي تمر بالمراحل التالية

    :  1       المرحلة

  .ترحخذ رأيهم عند دراسة المشروع المقأجل أالخبراء التقنيين من  ) IASB( يشعر المجلس  - 

تحديد ومراجعة كافة المسائل المتعلقةبالموضوع أو ب يقوم أعضاء لجنة المعايير المحاسبية الدولية - 

طبيعة المشكل الذي سيكون محل دراسة إلصدار معيار جديد حوله أو تعديل أو حذف أو دمج 

 . طار العملي لذلكإلمعايير حالية، ووضع ا

تقوم لجنة المعايير المحاسبية الدولية بدراسة المتطلبات والممارسات الحالية في النظم المحاسبية  - 

المحلية أو اإلقليمية المتعلقة بالموضوع، وتبادل وجهات النظر حول هذه المسائل مع الهيئات 

                                           
1Pascal Barneto (2004) :op cit .  p .27   
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لحلول المستنبطة المسؤولة عن وضع المعايير المحاسبية المحلية، ثم تقديم موجز بالنقاط الرئيسية، وا

 . طار التصوري للجنةوفق اإل

تقوم لجنة المعايير المحاسبية الدولية باستشارة اللجنة االستشارية لمعايير التقارير المالية الدولية حول  - 

 .لى جدول أعمال المجلسإضافة الموضوع الحالي إجدوى 

عادة فريق العمل، يتولى المهام تقوم لجنة المعايير المحاسبية الدولية بتكوين فريق استشاري يسمى  - 

  .ستشارية الخاصة بالمشروعاإل

انطالقا من االقتراحات المقدمة من قبل الهيئات التقنية، يقوم المجلس بإصدار وثيقة المناقشة للتعليق : 2المرحلة

حول المشروع يتضمن مختلف الحلول المقترحة و التبريرات المرفقة لها، لجمع اآلراء و .عليها

  ات المهنية من طرف الهيئات و األطراف المعنية المختصةالتعليق

يجب أن  حيثبعد استالماآلراء و التعليقات، يقترح المجلس وثيقة صبر اآلراء على المشروع المقدم : 3المرحلة

  .أعضاء على األقل من المجلس قبل إصداره وطرحه للمناقشة 8يحظى بموافقة 

والمسمى من  )IAS(ختلف اآلراء والتعليقات يصدر المجلس المعيار بعد األخذ بعين االعتبار لم:4المرحلة 

  .1أعضاء على األقل من المجلس 8بشرط أن يحظى بموافقة (IFRS)أالن
 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  
 

   .                                      عملية اصدار المعايير المحاسبية الدولية     يوضح   :    ) 2 (     الشكل
 
 
 
 

                                           
1Pierre vernimmen(2005) : finance d’entreprise. Edition dalloz. P. 102    

  الدراسة و االستشارة
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  .   Source :pierre vernimmen(2005) : finance d’entreprise. Edition dalloz. P : 102 :     لمصدر ا

  

  

                                                               المعنيــة بــه ضــمن القــوائم الماليــة، أو الوظيفــة المحاســبية المحاســبية                                    حتــى يمكــن الــربط بــين المعيــار والبنــوذ 

                         معايير المحاسبة الدولية           يبين تبويب   :  )1 (        جدول رقم  ال  ن  إ         للمعيار ف

  

  معايير المحاسبة الدولية              التبويب طبقا

تحديد و دراسة المسائل 

 المتعلقة بموضوع المعيار

دراسة الممارسات و المتطلبات 

 السائدة محليا بخصوص الموضوع

مراجعة اللجنة االستشارية 

 اضافة المعيارحول جدوى 

 االعداد، العرض، و التغذية العكسية

تشكيل فريق العمل 

 الخاص بالمشروع

  اعداد و نشر ملف المناقشة 

 و جمع التعليقات واالراء و معالجتها

  نشر مسودة العرض االولية،

 معالجتهاجمع التعليقات و 

  عقد جلسات استماع عامة

 و اجتماعات حسب الحاجة

دراسة كل ما توصل اليه فريق 

العمل، و الخروج بمسودة العرض 

النهائية

  نشر االستنتاجات االولية،

 و مسودة العرض اللثانية

  المصادقة و النشر

  تقديم مسودة العرض النهائية 

  .من أجل المصادقة (I.A.S.B)مجلس 
 .اعتماد المعيار الجديد و نشره -
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                               عتماد معايير المحاسبة الدولية إل  با           عداد الطالب إ   من  :      المصدر

   :       توضيحات

                                                                                           وفقـا لهـذا التبويــب يسـتطيع المحاسـب أن يتعــرف علـى أهـم معــايير المحاسـبة الدوليـة التــي يجـب أن يطلــع  :   أوال

  ،                                في جميع معايير المحاسبة الدوليـة                                                                   عليها ويدرك مكوناتها عند إعداده للقائمة المسؤول عنها بدال من التشتت 

   .                                                    خاصة في ظل تعدد وتنوع مجاالت إصدار المعايير المحاسبية

لنوع القوائم 

  المالية

  الميزانية

         ا	��زون  )  2 (            ا	����ر ر�م 
                    ا	������ت وا	��دات  )   16 (            ا	����ر ر�م 
�ر��ت �����  )   28 (            ا	����ر ر�م  ��                           ا! ����رات 
                                     ���ر�ر ا	��	�� #ن ا	��رو#�ت ا	���ر��  )   31 (            ا	����ر ر�م 
� ا&%ول   )   36 (            ا	����ر ر�م �  .                  ا(�)�'�ت 

  .                و ا!%ول ا	�,����                      ا	��%%�ت وا!	�زا��ت   )   37 (    ر�م          ا	����ر
   .                    ����رات وا	������ت / ا  )   40 (            ا	����ر ر�م 

  حساب النتائج

� ر78 أو � �5ر ا	)�رة وا&�ط�ء ا	1وھر��  )  8 (            ا	����ر ر�م ��%                                           
� ا	 �� �ت ا	�,� ��8                                  �  .                                وا	���9رات 

  .                  ا	'را5ب #�: ا	د�ل   )   12 (            ا	����ر ر�م 
  .        ا	�>�1ر   )   17 (            ا	����ر ر�م 
  .        ا/�رادات  )   18 (            ا	����ر ر�م 
� أ ��ر %رف ا	��=ت   )   21 (            ا	����ر ر�م �  .       ا&1(��8                                 �>��ر ا	��9ر 
              ���)� ا!�راض  )   23 (            ا	����ر ر�م 

                            �8(وان �وا5م ا	�د�ق ا	(�دي  )  7 (            ا	����ر ر�م                 تدفقات الخزينة

للوظيفة 

  المحاسبية

  العرض

         ا	��زون  )  2 (            ا	����ر ر�م 
� ر78 أو � �5ر ا	)�رة وا&�ط�ء ا	1وھر��  )  8 (            ا	����ر ر�م ��%                                           

� ا	 �� �ت ا	�,� ��8    �   .                                وا	���9رات 
       ا	�رض  )   32 (             ا	����ر ر�م

  فصاحاإل

                        �وا5م ا	�د���ت ا	(�د��  )  7 (            ا	����ر ر�م 
                                ا&,داث ا	=,�� 	��ر�B ا	��زا(��  )   10 (            ا	����ر ر�م 
                               ا!�%�,�ت #ن ا&طراف ذات ا	�=��  )   24 (            ا	����ر ر�م 
                                    ا	�وا5م ا	��	�� ا	�و,دة و ا	�()%��  )   27 (            ا	����ر ر�م 
� ا	��رو#�ت ا	���ر�  )   31 (            ا	����ر ر�م �   �                          ا	,%ص 

  القياس

         ا	��زون  )  2 (            ا	����ر ر�م 
               #�ود ا/(��ءات  )   11 (            ا	����ر ر�م 
             'را5ب ا	د�ل  )   12 (            ا	����ر ر�م 
                               ا	������ت و ا	�%�(F و ا	��دات    16 (            ا	����ر ر�م 
             #�ود ا!��1ر  )   17 (            ا	����ر ر�م 
        ا!�راد  )   18 (            ا	����ر ر�م 
�F ا	�وظ)�ن  )   19 (            ا	����ر ر�م �)�                
                                               ا	�(7 ا	,�و��� و ا!�%�ح #ن ا	� �#دات ا	,�و���       �,� �8   )   20 (            ا	����ر ر�م 
� أ ��ر %رف ا	��=ت ا&1(��8  )   21 (            ا	����ر ر�م �                                           آ��ر ا	��9رات 
�F ا	���#د  )   26 (            ا	����ر ر�م �)� K��)ر�ر #ن 8ر��	,� �8 وا�	ا                                           
�ر��ت ا	ز���� / ا  )   28 (            ا	����ر ر�م  ��                            ����رات 
� ���� ا&%ول / ا  )   36 (            ا	����ر ر�م �                     (�)�ض 

                                      ا	��%%�ت، ا!%ول وا!	�زا��ت ا	�,����   )   37 (          ����ر ر�م   ا	
                    ا&%ول �Mر ا	���و �  )   38 (            ا	����ر ر�م 
                     ����رات ا	���ر��  / ا  )   40 (            ا	����ر ر�م 
         ا	زرا#�  )   41 (            ا	����ر ر�م 
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                                                                                    يع المحاسب في ضوء هذا التبويب إمكانيـة تحـديث المعـايير المعنـى بهـا كلمـا ظهـر تنقـيح لـبعض          كذلك يستط

                                                                             عتماد على هذا التبويب يؤدي إلى إرباك الممارسين للمهنة وربما عدم إمكانية تتبـع  إل                       من هذه المعايير، فعدم ا

   .                 د من الوقت والمال                                                                     كافة التعديالت الصادرة بشأن بعض المعايير المحاسبية والتي تحتاج إلى مزي

  ،       اإلفصــاح و        القيــاس                      أنهــا تقتصــر علــى وظيفتــي                                              حتــى وقــت قريــب كــان ينظــر للوظــائف المحاســبية علــى :     ثانيــا

                      منشأة والغير في وحـدات                         قتصادية التي تحدث بين ال                                إلى التعبير الكمي عن المعامالت اإل        القياس         حيث يشير 

   ،        المنشورة                                        علومات المالية و ذلك في القوائم المالية                       إلى الكشف عن نتائج الم        اإلفصاح             ، بينما يشير          قياس كمية

            وظيفـة ثالثـة                                                                                        حتى يمكن االعتماد عليها في اتخاذ القرارات المتنوعـة، إال أن معـايير المحاسـبة الدوليـة أضـافت

                                                 وتعني في أي مكان ضمن القوائم المالية سوف يتم عـرض   ، (PRESENTATION)      بالعرض               للمحاسبة ترتبط 

                         عتبارهـا أداة حـق ملكيـة أو  إ                                                   هل ضمن األصول المتداولة أو األصول غير المتداولة؟ هل ب                   المعلومات المالية، 

                                     هتمـام بكيفيـة عـرض البيانـات الماليـة هـو                                                                 أنها التزام مالي؟ هذه هي الوظيفة الثالثة للمحاسبة، ولعـل أسـباب اإل

                       بيانـات الماليـة كهـدف فـي                                                                           تحقيق أهداف متنوعة أهمها هو خدمة وظيفة التحليل المـالي، فالمحاسـبة ال تنـتج ال

                                           سـتفادة مـن مـا تنتجـه مـن بيانـات ماليـة فـإن هـذه            اسـتخدام واإل         ٕ                                  حد ذاته وٕانما كوسـيلة لتحقيـق غايـات، فبـدون اإل

   .                                 األخيرة  تصبح عديمة الفائدة والنفع

  اإلطار المفاهيمي لمعايير المحاسبة الدولية 3ـــــ1

                            المقصود باإلطار المفاهيمي . 3 . 1  ـ ـ  ـ ــ  1

                                    تصـنيف وتسـجيل المعلومـات القاعديـة، ثـم    ،                                                 هـي نظـام لتنظـيم المعلومـة الماليـة، التـي تسـمح بتحريـر         المحاسبة 

         وعلــى هــذا   .                                                                                       تقــديم القــوائم الماليــة التــي تعطــي صــورة صــادقة للحالــة الماليــة للوحــدة فــي تــاريخ غلــق الحســابات

     إطــار              ار محــدد يــدعي         لتقــدم إطــ   )IFRIC (               المقدمــة مــن قبــل  )IFRS ( و   )IAS (                           األســاس جــاءت معــايير المحاســبة 

  .                                                                                 يبــين مــا يــراد تســجيله، وكيفيــة تقيــيم األصــول والخصــوم، والمعلومــات الخاصــة بشــرح الحســابات           مفــــاهيمي

   .                                        وبالتالي تمثل دليل مهني ذو نوعية للجمهور

                                                                                       فاإلطــــار المفــــاهيمي يحــــدد األهــــداف الواجــــب بلوغهــــا بواســــطة القــــوائم الماليــــة ويقــــدم قائمــــة بالمبــــادئ  - 

  .1              جب االلتزام بها              المحاسبية الوا

                                                                           علـى تطـوير المعـايير المحاسـبية المسـتقبلية ومراجعـة المعـايير المحاسـبية الدوليـة IASC            يساعد المجلس - 

  .         الموجودة 

        القــوائم         بإعــداد                                                          علــى تحسـين التنظيمــات، المعــايير المحاســبية والطرائـق المرتبطــة .IASC            يسـاعد المجلــس - 

              ة مـــن المعـــايير                  المحاســـبية المســـموح           المعالجـــات                     الـــذي يســـمح بتخفـــيض عـــدد        األســـاس                الماليـــة، بتـــوفير 

  .                 المحاسبية الدولية

  .1                                                      يساعد هيئات التقييس الوطنية على تطوير المعايير الوطنية - 

                                           
1Jean françois des robert, françoismechin, herveputeaux, op; cit  . p. 12 
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                                                                                              يساعد معدي القوائم المالية على تطبيق المعايير المحاسبية الدولية ودراسة المواضيع التي تكون محل  - 

  .                 معيار محاسبي دولي

  .                                                        حول مطابقة القوائم المالية مع المعايير المحاسبية الدولية                          يساعد المدققين بتكوين رأى  - 

ـــة و              المســـتخدمين      يحـــدد  -               المحضـــرة وفـــق   هـــا                                       يســـاعدهم علـــى ترجمـــة المعلومـــة المحتـــواة في                  للقـــوائم المالي

   .                          المعايير المحاسبية الدولية

   .                                                                      تفاقات المحاسبية القاعدية، والخصائص النوعية والمبادئ المحاسبية األساسية إل      يحدد ا - 

  .                                                    يقدم تعريفات، ويحدد قواعد التسجيل المحاسبي و التقييم - 

   .                                                    اإلطار المفاهيمي ليس معيار، وال يزيح المعايير النوعية - 

 مجال تطبيق اإلطار المفاهيمي و مستخدمي القوائم المالية2.3ـ ـــــ 1

              مجال التطبيق ـ ـ  ـ ــ

                هذه القـوائم يجـب   .                                                استخدام العام، بما فيها القوائم المالية المدمجة                                      المفاهيمي يهتم بالقوائم المالية ذات اإل      اإلطار 

                          لومـــــة المشـــــتركة لعـــــدد هـــــام مــــــن  ع      ات الم جـــــ   تيا ح       تلبيـــــة ا     إلــــــى      وترمـــــي   ،           مـــــرة كـــــل ســـــنة      األقـــــل        تعـــــد علـــــى     أن

                        ائل للحصول على معلومات          ــــــــــ          لديهم الوس        نوعية و        حتياجات إ         تكون لهم     أن                البعض منهم يمكن  .          المستخدمين

                                               فالحســابات التــي تحضــر ألغــراض الضــرائب مــثال فهــي خــارج   .                                        إضــافية بالنســبة للتــي هــي مســجلة فــي القــوائم

   .                          مجال تطبيق اإلطار المفاهيمي

                                                                                         اإلجراءات الحالية تطبق على كل شخص طبيعي أو معنوي مطـالب بمسك المحاسبة والموجهـة إلعـالم الغيـر 

   .                 أو لالستعمال الخاص

   :                            اسبي المالي تلزم كل وحدة بأن                         فالمحاسبة وفق النظام المح

      .                                                              تفاقات المحاسبية األساسية والمبادئ المشتركة األخرsلكل الوحدات إل                    تتقيد بالمصطلحات و ا - 

   .                                              تستعمل الطرق واإلجراءات وفق ما جاءت في المعايير - 

  .2                                                                              تعتمد على تنظيم يلبي متطلبات المسك، والمراقبة، والربط وتبليغ المعلومات للتسجيل - 

   :                                األطراف المطالبة بمسك المحاسبة هي    أما 

   .                                المؤسسات الخاضعة للقانون التجاري - 

   .             قتصاد المختلط إل                                  المؤسسات العمومية و المؤسسات ذات ا - 

  .          التعاونيات - 

  .                                          التنظيمات التي تتلقى إعانات عمومية أو هبات - 

                                                                                                                                            
1Erictort ,lionelescaffre(2012), ameliorer l’information  financiere  en ifrs , EDITIONDUNOD. P. 2 
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     ادية    قتصــ إ                                                                           الوحــدات التــي تنــتج ســلع أو خــدمات، تبــاع أو ال تبــاع، فــي حالــة كونهــا تمــارس نشــاطات  - 

  .                      مبنية على أحداث متكررة

 :اتالمعلوم ن و حاجتهم منمستخدموالـــــ

                تلبـي احتياجـاتهم              قوائم ماليـة     إعـداد                        للمؤسسة، فان ذلـك يسـتوجب         األموال      بتقديم                       كان المستثمرون يخاطرون       فإذا

     عتبـــر  ت                                                                              أيضـــا علـــى جـــل احتياجـــات المســـتعملين االخـــرين وتجعلهـــم راضـــين علـــى القـــوائم الماليـــة التـــي       وتجيـــب 

  :     ، وهم1                                                                                   الوسيلة األساسية لتبليغ المعلومة المالية إلى مختلف المستعملين، الداخليين و الخارجيين

                                                                          الـــــذين تعتبـــــر المعلومـــــة الماليةالوســـــيلة الوحيـــــدة التـــــي تســـــمح لهـــــم بقيـــــاس مـــــدى مالءمـــــة           المســـــيرين - 

   .                              استراتيجيتهم و طمأنة المساهمين

   .                          الهيئات اإلدارية و الرقابية - 

  .                الداخلية للمؤسسة              مختلف الهياكل  - 

                          الـذين يهمهـم معرفـة المخـاطر   ]                                        المسـتثمرون الحـاليون والمتوقعـون، والبنـوك   و         المـالكون  [             موردو األموال  - 

          المســاهمون  .                                                                                  والعوائــد حتــى يتمكنــوا مــن اتخــاذ القــرارات المتعلقــة بشــراء أو االحتفــاظ أو بيــع االســتثمارات

  .        و القروض                          لمؤسسة لتسديد حصص األرباح                                                  أيضا مهتمين بالمعلومات التي تسمح لهم  تحديد طاقة ا

                             مصـــالح الضـــرائب، اإلحصـــاء الـــوطني  (                                                        اإلدارة والهيئــات األخـــرى المخـــول لهـــا عمليـــة التنظـــيم والرقابـــة  - 

  . )                                                 والمنظمات التي لها سلطة التخطيط والتنظيم والرقابة

        مردوديــــة                                                                            أعضــــاء المســــتخدمين ومــــن يمــــثلهم األجــــراء الــــذين يهتمــــون بالمعلومــــات الخاصــــة باســــتقرار  - 

   .                                                                                   المؤسسة التي تستخدمهم، أيضا المعلومات التي تسمح بتقدير طاقة المؤسسة لتوفر لهم األجرة

    خطـر        وتقـدير                                                                                الموردونالذين يهمهم معرفة مـا إذا كانـت المبـالغ المسـتحقة لهـم سـوف تسـدد فـي موعـدها - 

                        اعتمـادهم عليهـا فـي المـدى                               ستمرارية المؤسسة خاصة فـي حالـة  إ                     والزبائن الذين يهمهم   .             افالس الزبائن إ

   .      الطويل

                                                                                      األطراف األخرى ذات المنفعة بما فيـه الجمهـور الـذي يتـأثر بالمؤسسـة بطـرق متعـددة مـن حيـث تـوفير  - 

  .2                                                                    فرص العمل أو التزود بالمعلومات المتعلقة بأنشطة المؤسسة وفرص ازدهارها

  

  

  
 

  :                             يلخص مستخدموا القوائم المالية   )  3 (                 الشكل التالي رقم 

                                           
   79                            بن بلغيث مداني، مرجع سابق،ص 1
    288 :                                                                 ، نظرية المحاسبة، المكتبة العصرية للنشر و التوزيع المنصورة مصر، ص )    2011 (           سيد الناغي،        محمود ال2
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                 من اعداد الطالب :      المصدر

  

  

  

   :                   المعلومات المحاسبية          مستخدموا                                         يوضح العالقة بين النظام المحاسبي المالي و      )4 (    رقم               الشكل التالي

                                                                                      ادارة المشروع       المستثمرين    الزبائن   المستخدمون    االدارة         الرأي العام

  

  المستخدمون

 الداخليون

  المستخدمون 

 الخارجيون

 المستخدمون

 رةاالدا النقابات

 الزبائن

 المنافسين

 االفراد الدولة

 هيئات أخرى

 المساهمون

المستثمرون 

 المحتملون

المحللين 

 الماليين

 المستثمرون

 الدائنون

 الموردون

  المقرضون

 البنوك
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                                                                                                                     الهيئات                                                                                                                     مصلحة

          االدارية        الضرائب

                     و الرقابية           

  

  

  

  

  

  

  

                       دارة المشروع الداخلية إ

                 من اعداد الطالب :      المصدر

  طبيعة وأهداف القوائم المالية 3.3ـ ــــ1

القوائم المالية تتكون من مجموعة كاملة من الوثائق المحاسبية والمالية التي تسمح بإعطاء صورة صادقة عن 

 وعندستثنائيةإلفي الحالة انه أإال، حترام القواعد والمبادئ المحاسبيةإفالصورة الصادقة تستلزم  .الوضعية المالية

، فتكون هناك مخالفة يجب ق القاعدة المحاسبية سيظهر بطريقة غير صحيحة الصورة الصادقةللوحدةيتطب

  . في ملحق القوائم المالية مبررات هذا االختالف توضيح

ن الهدف من القوائم المالية هو إفوكذا النظام المحاسبي المالي(IASB)اسبة الدولية حسب مجلس معايير المح

، وتوضيح الميزانيةفي تاريخ غلق الحسابات وذلك من خالل  للمؤسسةتقديم معلومات عن الوضعية المالية 

جدول تدفقات ، وتحديد تغيرات وضــعية الخزينة من جدول حسابات النتائجمن خالل االقتصادية الكفاءة 

  .1تخاذ قراراتهم االقتصاديةإحتياجات كل المستعملين لهذه المعلومات عند إ، وذلك لتلبية الخزينة

                 حتياجـات فيمـا يخـص                                  مـن خـالل تقـديم معلومـة كاملـة تلبـى اإل         المؤسسـة                                   فالقوائم المالية تسمح بضـمان شـفافية     

   .       المؤسسة                           نجاز المقارنات وتثمين تطور  إ   ح ب                                           وتحضر هذه القوائم خالل فترات منتظمة، حتى تسم  .       القرار     أخذ

   :                                                                                  يمكن تلخيص أهداف القوائم المالية سواء كانت تخص الوحدات التجارية أو غير التجارية في  

                                           
1Obertropert (2004) :pratique des normes ias/ifrs ; editiondunod paris. p.54. 

 

  اقرارات

 ضريبية 
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         لمســتخدمي                                         األداء، وتغيــرات الوضــعية الماليــة للمؤسســة   ،                       الخاصــة بالوضــعية الماليــة                تــوفير المعلومــات  - 

   .                                        القرارات الخاصة بتخصيص الموارد االقتصادية    خذ أ                                        التقارير المالية التي تمكنهم من تقييم و 

  .                  على إخالء مسؤوليتها         المؤسسة                                                  إعداد القوائم المالية ذات الغرض العام بطريقة تساعد - 

                   تقيــيم األداءوالمركــز   :         الت اآلتيــة ا                                                          يجــب أن تفصــح القــوائم الماليــة عــن المعلومــات الالزمــة لخدمــة المجــ - 

   . 1                                                     ا تقييم مدى التقيد بالحدود والقوانين واللوائح المنظمة              ستثمار، وأخير  إل                        المالي، تقييم التمويل وا

   :2                                      هداف المرجو تحقيقها من القوائم المالية أل      يبين ا   )5 (                 الشكل التالي رقم 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  
 

  
 

                                                      باالعتماد على االطار المفاهيمي لمعايير المحاسبة الدولية                 من اعداد الطالب  :       المصدر

  األداء و تغيرات الوضعية الماليةـــــ الوضعية المالية 4.3ـ ــــ1

                                                         للقــــوائم الماليــــة تســــتوجب تقيــــيم طاقــــة المؤسســــة لتوليــــد الخزينــــة           مســــتعملوا      يتخذها                       القــــرارات االقتصــــادية التي    إن

    مـدى                          المطـاف هـي التـي سـتحدد مـثال      أخـر              هذه الطاقة فـي   ،         ستحقاقها إ      تاريخ       أيضا                             والعناصر المماثلة للخزينة، و 

                                           
  .   178  ص   .                                           ذات السراسل للطباعة والنشر والتوزيع الكويت  :                نظرية المحاسبة    ):     1990 (                  عباس مهدي الشيرازي1
2
    31                االسكندرية مصر، ص                                                                       ، المحاسبة المالية القياس و التقييم و االفصاح المحاسبي، الدار الحامعية )    2004-    2003 (        مد نور ح أ
 

 أهداف القوائم المالية

 االفتراضات المحاسبية
الخصائص النوعية للمعلومة 

 المحاسبية

النموذج المحاسبي 

المستخدم في اعداد القوائم 

  المالية

أساس 

االستحقاق

 االستمرارية 

 القابلية للفهم

 المالءمة

  مكانية االعتمادإ

 عليها 

 القابلية للمقارنة

القيود على 

  الالءمة

و امكانية 

االعتماد 

 عليها

تعريف عناصر القوائم 

 المالية

االعتراف بعناصر القوائم 

 المالية

 عناصر القوائم الماليةقياس 

 

  مفاهيم الرأسمال 

  على الرأسمال و المحافظة
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                                        ائدلتسـديد قروضـها والقيـام بالتوزيعـات علـى          دفـع الفو       و كـذا                مـال والمـوردين،  ع                       المؤسسـة لـدفع مسـتحقات ال         إمكانيـة

   .1        المالكين

                 لتها والقـــدرة علـــى   و                               تراقبهـــا، بالهيكلـــة الماليـــة، بســـي      التـــي                                                الوضـــعية الماليـــة للمؤسســـة تحـــدد بـــالموارد االقتصـــادية 

                                             فالمعلومة الخاصة بالموارد االقتصادية المراقبة   .                                                            الوفاء، وبقدرتها على التأقلم مع تغيرات المحيط الذي توجد فيه

                                                                                           مــن المؤسســة وطاقتهــا فــي الماضــي علــى تغييــر هــذه المــوارد هــي ضــرورية لتوقــع مقــدرة المؤسســة علــى توليــد 

   عـــــن         للتنبـــــؤ                                المعلومـــــة علـــــى الهيكـــــل المـــــالي الزمـــــة       أيضـــــا  .                                          الخزينـــــة والعناصـــــر المماثلـــــة لهـــــا فـــــي المســـــتقبل

                                               وتدفقات الخزينـة المسـتقبلية علـى مـن لهـم فائـدة فـي         األرباح                     بل، والتوقع كيف توزع                قتراض في المستق إل        حتياجاتا إ

                  لتزاماتهـا الماليـة  إ     حترام إ                                                                         والمعلومة على السيولة والقدرة على الوفاءتفيد فـي التنبـؤ بطاقـة المؤسسـة علـى  .       المؤسسة

        لتزامــات               فــي الحســبان  اإل      األخــذ                                                  تمثــل مرجــع عــن نقديــة الخزينــة فــي المســتقبل القريــب بعــد           فالســيولة  .         المســتحقة

                لتزامات المالية   اإل ة       جل تلبي أ                                              تمثل مرجع عن نقدية الخزينة في المدى البعيد من                    القدرة على الوفاء  .               المالية للفترة

   .                   التي تحين استحقاقها

                  جـــل تقيـــيم التغيـــرات  أ                تعتبـــر ضـــرورية مـــن    ا                     ، وبـــاألخص علـــى مردوديتهـــ       المؤسســـة                      المعلومـــة الخاصـــة بـــأداء       

                                               وهــي ضـرورية أيضــا للتنبـؤ بقــدرة المؤسسـة علــى توليــد  .                                          ارد االقتصـادية الفابلــة للمراقبـة فــي المسـتقبل             الكامنـة للمــو 

   .                         نطالقا من الموارد المتاحة إ               تدفقات الخزينة 

          ، التمويــــل                                                                               المعلومــــة المتعلقــــة بتغيــــرات الوضــــعية الماليــــة للمؤسســــة ضــــرورية لمالحظــــة أنشــــطة االســــتثمار    

                                                                               فتمكن المستخدم من التعرف مقدرة المؤسسة على توليد الخزينـة والعناصـر المماثلـة لهـا   .                       والعملياتية خالل الفترة

     .                                                           ولتحديد االحتياجات التي تتطلبها المؤسسة الستخدام هذه التدفقات

  :المـــــبادئ و االتفاقات المحـاسبية5.3ـ ـــــ1

   :        يميز بين                           ع معايير المحاسبة الدولية                                                 الذي جاء به النظام المحاسبي المالي والذي يتوافق م               اإلطار المفاهيمي

   .           واالستمرارية )                   أو محاسبة االلتزامات (              محاسبة الدورة   :                            الفروض األساسية والمتمثلة في  -

  .                                الخصائص النوعية للبيانات المالية  -

                          المبادئ المحاسبية األساسية  -

 
 

               الفروض األساسية    ــــ أ

  ستحقاقإلأساس ا •

                                           
    291 :              ، مرجع سابق، ص )    2011 (                   محمود السيد الناغي،1
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                                 األحـداث الناتجـة عـن التعاقـدات سـواء                    وعلـى هـذا أسـاس فـان    .      لتزام  اإل                                     القوائم المالية تعد على أساس محاسبة

                                                                                                        كانــت نــواتج أو أعبــاء والمتعلقــة بــالفترة المعنيــة، يــتم إثباتهــا بالــدفاتر المحاســبية خــالل الفتــرة التــي نشــأت فيهــا 

          اتواألحـــداث                           نـــه يـــتم االعتـــراف بـــأثر العملي أ                                                         حتـــى ولـــو أن التســـديد ســـيتم فـــي الفتـــرة االجتماعيـــة الالحقـــة، يعنـــي 

   . 1                                            فهي تظهر في قوائم الفترات التي هي مرتبطة بها  .                                                األخرى عند حدوثها، وليس عند استالم أو دفع النقدية

                                                         لتزام تعلم المستخدمين ليس فقـط علـى التعاقـدات السـابقة التـي                                          القوائم المالية المعدة على أساس محاسبة اإل  ن  إ

                                                لتزامـــات المســـتحقة فـــي المســـتقبل  وكـــذا المـــوارد التـــي                                             نـــتج عنهـــا دخـــول و خـــروج فـــي الخزينـــة ولكـــن أيضـــا اإل

  .                 ستقبض في المستقبل

  ستغاللإلستمرارية في ااإل •

                                               ســتغالل مســتمرة، يعنــي أن المؤسســة ستواصــل نشــاطها فــي  إل                                        القــوائم الماليــة تحضــر علــى أســاس أن عمليــة ا  

                           ي الحالــة العـــكسية لمــا يكــون                                                             عتبــار أن التصــفية أو التوقــف عــن النشــاط يعتبــر حالــة اســتثنائية، فــ إ           المســتقبل، ب

                                                                                               هناك شك في االستمرار ال بـد منتقـديم المبـررات والـدالئل التـي حضـرت علـى أساسـها القـوائم، والمبـررات التـي 

    . 2                                        جلها المؤسسة ليست في وضعية استغالل مستمرة أ   من 

  المالية المعلوماتالخصائص النوعية  ـــــب

                                                       المعلومـات الـواردة فـي القــوائم الماليـة مفيـدة للمســتخدمين،                                            تتمثـل الخصـائص النوعيـة فــي الصـفات التـي تجعــل

  :                             ويمكن حصرها في النقاط التالية

 : المــــوضوعية �

                                                                                             تكون المعلومات موضوعية عندما تكون خالية من األخطـاء و التحيـز، وأن تمكـن المسـتعمل لهـذه المعلومـات 

ـــاسية فــي المحاســبة ا  و  .                تقــديم صــورة صــادقة ـــبات النســبي والقبــول                                         تعتبــر مــن العناصــر األسـ                                   لتــي تتطلــب الثـ

  .                                                                   المــالئم للسياسات واإلجراءات المحاسبية المطبقة من قبل أغلب المحاسبين

                                                                                               فالموضوعية صفة أساسية في القياس المحاسبي، تزيد في تأكيد الثقـة فـي المعلومـات المحاسـبية، حيـث كلمـا   

       وتســـتند  .3                          والمعلومـــات التـــي نحصـــل عليهـــا                                                        زادت الموضــوعية كلمـــا زادت إمــــكانية االعتمـــاد علـــى المقــاييس

              قتصـــــادية علـــى  إل                                           الحياديـــة والوضـــوح القـــانوني وأفضـــلية الحقيقـــة ا :                                الموضـــوعية علـــى أربعـــة مبـــادئ أساســـية

  .                    حترام التمثيل الصادق إ                       الوضوح القانوني وأخيرا 

  القـــــــابلية للفـــهم  �

                                           
1

  .   262              مرجع سابق ، ص   ,                    عباس مهدي الشيرازي 
2Catherine maillet, anne le manh. OP; CIT .p. 22 

3
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                                            سرعة من قبل كل المستخدمين الذين لديهم معرفة                                                         المعلومات المقدمة في القوائم المالية يجب أنتكون مفهومة ب

                                         ولـــديهم الرغبـــة فـــي بـــذل الجهـــد الكـــافي لدراســـة                                                    مقبولـــة باإلعمـــال والنشـــاطات االقتصـــادية وكـــذا المحاســـبة،

   :              وهذا يعتمد على                                                         المعلومات المحاسبية المقدمة في القوائم المالية للمؤسسة،

   .         المعلومات                                     درجة الوضوح و البساطة واإلفصاح في عرض  - 

   .1                   تلك القوائم المالية         مستعملي                                مستوى الوعي واإلدراك و الفهم لدى  -

  المـالءمة  �

                                                                                           لكي تكون المعلومات مفيدة يجب أن تكـون مالئمة الحتياجات متخذي القرارات،وتعتبـر المعلومـات مالئمـة       

                      عـن طريـق مســـاعدتهم فـي                             قتصـادية التـي يتخـذونها، وذلـك  إل                                إذا كـان لهـا تـأثير علـى القـرارات ا        عمليها     للمست

  2                                                                               تقييم األحداث الماضية والحالية و المستقبلية أو تعديل ما سبق التوصل إليه من تقييم

                               داء المتوقــــــع للمؤسســــــة فــــــي الفتــــــرات  أل  بــــــا   ؤ                       لــــــدورها التنبــــــؤي فــــــي التنبــــــ                              وتعتبــــــر المعلومــــــة الماليــــــة مالئمــــــة   

   .                  حداث  غير المتوقعة أل                                    المستقبليةوبقدرة المنشأة في مواجهة ا

   :                                 تتوفر لها الصفات النوعية التالية     أن                                              وألجل تحقيق صفة المالءمة لتلك المعلومات البد من

                                                                                              التغذية العكسية و التي تساعد مستخدم المعلومات في تقييم مدى صحة توقعاتـه السـابقة وبالتـالي تقيـيم  - 

   .                                         نتائج القرارات التي بنيت على هذه التوقعات

                         حتمــاالت التوصــل الــى تنبــؤات  إ                            د متخــذ القــرار مــن أن يحســن مــن      وتســاع                             القــدرة علــى التنبــؤ بالمســتقبل - 

  .                     صادقة عن نتائج االحداث

   .                     يكون على حساب فائدتها    ها                  ، فتأخر الحصول علs                                     والمقصود بها توفير المعلومات في حينها  :        التزامن -

 القـــابلية للمقارنة  �

                                  للمعلومات المالية على طـول الفتـرات                                             ي البيانات المالية قادرين على إجراء مقارنات    عمل               يجب أن يكون مست      

        يكونــوا    وأن   . 3                                            تجاهــات المتعلقــة بمركــز المؤسســة المــالي وأدائهــا إل                                   الزمنيــة المختلفــة، وذلــك لتحديــد بعــض ا

   مــن     39       الفقــرة  (                                                                                كــذلك قــادرين علــى مقارنــة البيانــات لمختلــف الوحــدات وذلــك لتقيــيم المركــز المــالي للوحــدة 

                                                          الخاصــية إعـالم مســتخدمي البيانــات الماليـة بالسياســات المحاســبية                   ، كمــا تسـتوجب هــذه )               اإلطـار المفــاهيمي

                                                                                             المستخدمة في إعداد تلك البيانات وأي تغيرات تحـدث فـي تلـك السيــاسات وكـذلك اآلثـار المترتبـة عـن تلـك 

   .4        التغيرات

                                           
1Jean françois des robert, françoismechin, herveputeaux .op; cit   . p. 17 

  .69 . ص .                دار المريخ للنشر  ,                  المحاسبة المتوسطة   ):     1999 (                     ترجمة أحمد حامد حجاج   .                        دونالد كيسو جيري ويجانت2
3Josette peyrard , jean- davidavenel, max peyrard (2006) : analyse financiere ,9EDITION VUIPERT.P.34 

    299 :              ، مرجع سابق، ص )    2011 (                   محمود السيد الناغي،4
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      اسـبية  ح            القياسـية الم        اإلجراءات                   ال يكون عائقا لمدخل     أن                          ال يخلط مع التماثل الكلي و     أن                   حتياج للمقارنة يجب  إل  فا

     كانــت      إذا      الحــدث     أو                                     التســجيل المحاســبي بــنفس الطريقــة للصــفقة    ل   واصــ    أن ت        للمؤسســة       يجــوز  فال  .        المحســنة

           كمـــــــا ال يســـــــمح   .          الموضـــــــوعية  و          للمالءمـــــــة                                                الطريقـــــــة المعتمـــــــدة ال تســـــــمح بـــــــاحترام الخصـــــــائص النوعيـــــــة 

                 أكثـــــر مالءمـــــة وأكثـــــر        طرائـــــق              لمـــــا تكـــــون هنـــــاك    ة                طرائقهـــــا المحاســـــبي              علـــــى عـــــدم تغييـــــر         لإلبقاء     مؤسســـــة  لل

                    األداء وتغيـــر الوضـــعية    و                                        يرغبـــون فـــي إجـــراء مقارنـــة الوضـــعية الماليـــة      خـــذة   اآل     طـــراف   األ  ن  أل .       موضـــوعية

   .                                                                                              المالية للمؤسسة خالل الزمن، ومن األهمية أن تعطي القوائم المالية المعلومة المناسبة للفترة السابقة

 التمـــــثيل الصـــادق  �

                                                                             مــن اإلطــار المفــاهيمي تبــين بأنــه حتــى تكــون المعلومــات ذات مصــداقية يجــب أن تمثــل بصــدق     33       الفقــرة 

                          وعليه فان القوائم المالية   .                                                                        الصفـقات واألحـداث األخرى التي يرغب في تقديمها أوالتييفترض منطقيا أن تقدم

    .    تها             ا تدفقات خزين                    وكفاءتها المالية وكذ   ،       للمؤسسة                                      يجب أن تقدم تمثيل صادق للحالة المالية 

                                                                                         تطبيــق المعــايير المحاســبية المرفقــة بمالحــق للمعلومــات التكميليــة تــؤدي فــي أغلــب األحيــان إلــى إنتــاج   ن  إ

   .  1                           قوائم مالية تعطي صورة صادقة

                                     خطاء، حيث أن الحيادية تظهر عند تطبيق  أل                 كاملة وخالية من ا   و                                      فالمعلومة تكون صادقة لما تكون حيادية

                         خطـاء فيجـب أن تصـحح بواسـطة               مـا الخلـو مـن األ أ                           لمـا نكـون فـي وضـعية االنـدماج،        الكمال                   القيمة العادلة، و 

                                                               وتــزداد أهميــة التمثيــل الصــادق اتجــاه األحــداث المحتملــة الحــدوث والتــي  .                           االمــوال الخاصــة كأنهــا لــم تحــدث

     تظهـر                                                                                        تتطلب تكوين مخصصات مناسبةلحجم التمثيل الصادق للواقـع بمعنـى أن عناصـر القـوائم الماليـة لمـا 

   .                     هتالكات مثال تكون دقيقة                          بقيم حقيقية، فان مخصصات اإل

   :          لمستخدميها            تكون مفيدة               المعلومات حتى                                              وعليه يمكن تحديد أهم شرطين الواجب توافرهما في   

   .                                                          اذا كانت الملومات تخفض من حالة عدم التأكد لدى متخذي القرار  -

   .2                                           اذا كانت الملومات تزيد من معرفة متخذ القرار  -

  

  

  

  المبادئ المحاسبية األساسية ــــ  ج

  الــــدورية  �

                                           
1JEAN FRANÇOIS DES ROBERT, FRANÇOISMECHIN, HERVEPUTEAUX (2004) : NORME IFRS ET PME .EDITIONDUNOD. P. 17. 

   16   ، ص    2009                                                                 المعلومات المحاسبية، دار اليازوري العلمية للنشر و التوزيع، االردن،                                            ابراهيم الجزراوي، عامر الجنابي، أساسيات نظم 2
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                                                                          ثنتــا عشـرة شـهرا تغطـي الســنة المدنيـة، ويسـمح للوحـدة أن تغلــق حسـاباتها فـي تــاريخ  إ                       الفتـرة المحاسـبية مـدتها 

  .                                                                      ديسمبر في حالة كون نشاطها يرتبط بدورة استغالل ال تتوافق مع السنة المدنية    31        آخر غير 

                                        شهر في حالة اإلنشاء أو توقيـف المؤسسـة خـالل     12      قل من  أ       كبر أو  أ                                     في الحالة االستثنائية لما تكون الفترة 

    .                                                                         السنة، أو في حالة تغيير تاريخ التوقيف، فالمدة المعتمدة يجب أن تحدد وتبرر

       صــحيحة،     ورة ـ                                                                              وعليــه كلمــا قصــرت الفتــرة الزمنيــة، كلمــا أصــبح مــن الصــعب تحديــد صــافي الــدخل للفتــرة بصــ  

   .1                                                        حيث كلما زادت سرعة إصدار المعلومات كلما زاد تعرضها للخطأ

  اتفــاقية الوحدة النقدية  �

           ختيــار وحــدة  إ                                                                              ال بــد مــن توحيــد وحــدة القيــاس عنــد تســجيل الصــفقات التــي تقــوم بهــا المؤسســة، ممــا يســتوجب 

                          فهـي أحســن وسـيلة للتعبيـر عــن   .                                              كوحــدة قيـاس للمعلومـات المســجلة بـالقوائم الماليـة   )                الـدينار الجزائـري (       النقـود 

                        فهــي مالئمــة، بســيطة ومتاحــة   .                                                مــال وعمليــات تبــادل الســلع والخــدمات لألطــراف المهتمــة  ال                 التغيــرات فــي رأس

                                                               فال تسجل إال العقود و األحداث التي يكون مؤهلـة نقـديا،أما المعلومـات   .                              على نطاق واسع ومفهومة و مفيدة

   .2                  رة إليها في الملحق                                       غير مؤهلة والتي لها تأثير مالي يجب اإلشا

  اتفــــاقية الـــوحدة  �

                                                                                              المؤسـسة تعتبر كوحدة محاسبية مستقلة ومنفصلة عن مالكيها، والمحاسبة المالية مبنية على الفصل بـين       

                  بــــاألموال الخاصــــة أو         شــــاركين                 وبــــين التــــي تخــــص الم   ،                                        أصــــول وخصــــوم، أعبــــاء ونــــواتج الوحــــدة مــــن ناحيــــة

                   فإذا لم توجـد طريقـة   .                                                        المالية تأخذ باتفاقات المؤسسة، وليست المرتبطة بالمالكين               وعليه فالقوائم   . 3         المساهمين

   .                           نه لن يوجد أي أساس للمحاسبة إ                                      واضحة للفصل بين كل األحداث التي وقعت، ف

                                                                                          فالشــركة األم وفروعهــا تمثــل وحــدات مســتقلة قانونــا، تنجــز محاســبتها علــى حــدا حتــى يتعــرف علــى الوحــدات 

                                                                          ونها، هـذا ال يمنـع مـن إدمـاج أنشـطتها ألغـراض المحاسـبة والتقريـر المـالي فـي نهايـة                     التي تحقق أرباح من د

   .       قتصادية إل                      نتهاكا الفتراض الوحدة ا إ                   الفترة، وال يعد ذلك 

  

  

  

  ستـــقاللية الفترات إ �

                                           
  .75 . ص .                               الرياض المملكة العربية السعودية   .                دار المريخ للنشر  ,                  المحاسبة المتوسطة   ):     2003 (                     ترجمة أحمد حامد حجاج   .                        دونالد كيسو جيري ويجانت1
2

  )   265 (            مرجع سابق، ص :                   عباس مهدي الشيرازي 
  .   110 . ص          مرجع سابق   .              و جيري ويجانت          دونالد كيس3
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                                                                                                 النتيجة المحققة في كل الفترة هي مستقلة عن التي تسبقها والتي تليها، ولتحديدها تؤخـذ أحـداث العمليـات       

                                                                                              الخاصـة بهـا، فـي حالـة وقـــوع حـدث بعـد تـاريخ إغـالق حسـاباتالفترة، ويوجـد مـا يثبـت الحالـة التـي نشـأت فــي 

                                        أما إذا وقع الحدث بعد تاريخ إغالق الفترة                                                                هذا التاريخ، يستوجب إدماج هذا الحدث في قوائم الفترة المنتهية،

                                                                                        وليست له عالقـة بأصـول و خصـوم الفتـرة التـي تسـبق تـاريخ الغلـق، ال تجـرى أي تسـوية،والحدث يشـار عـن 

   .1                                                                              طبيعته في الملحق إذا كانت له أهمية تستطيع توجيه قرارات مستعملي القوائم المالية

  مبدأ الحـــيطة و الحذر �

                                                          يخـص عـدد كثيـر مـن األحـداث مثـل تحصـيل الـديون المشـكوك فيهـا، مـدة    ا        تأكـد فيمـ  ال               في ظـل حالـة عـدم       

                    هــذا النــوع مــن الشــكوك    ،                                                                     ســتخدام المحتملــة للتثبيتــات الماديــة وعــدد طلبــات الضــمان التــي يمكــن أن تحــدث  اإل

       لتفــادى   و  .                                             جســامتهم وبواســطة ممارســة الحــذر فــي إعــداد القــوائم  و                                   يعــرف مــن خــالل المعلومــة حــول طبيعــتهم

                                 التـــأثير الســـلبي علـــى الذمـــة الماليـــة    ب          الحـــذر لتجنـــ                                             األخطـــار المســـتقبلية يصـــبح مـــن المنطقـــي األخـــذ بمبـــدأ 

    لكـن   .                                                                                  فاألصول والنواتج ال تقيم بأكبر من قيمتها، أما الخصوم واألعباء فال تقـيم بأقـل مـن قيمتهـا  . 2        والنتيجة

  .                 مؤونات مبالغ فيها   أو          ر مبررة  غي         حتياطات إل                                          تطبيق هذا المبدأ يجب أن ال يؤدي إلى تكوين ا

      زيادة     إلى                                                 ستعمال طرق وأساليب القياس المحاسبية التي ال تؤدي  إ   إلs                                في حالة عدم التأكد يلجا المحاسب      أما

   .                                                                                        صافي األرباح بل تخفيضها، وعدم زيادة األصول بل تخفيضها، واستخدام طرق لقياس الخصوم بقيم أعلى

  األهمية النســـــبية  �

يكون لها مدلول إذا كان حذفها أو تحريفها ينتج عنه تأثير على القرارات االقتصادية  لمحاسبيةا المعلومة   

التي يتخذها المستعملون اعتمادا على البيانات المالية، فالمبالغ التي ليس لها مدلول يمكن تجميعها مع 

ة ترتبط بحجم العنصر والخطأ األهمية النسبيف لذلك.المبالغ المناسبة لعناصر ذات طبيعة أو وظيفة متماثلة

  .المقدر في الحاالت الخاصة لنسيانه أو عدم التأكد منه

 واألهميةالحقيقةديهممن ل المسيرينفالصورة الصادقة للقوائم المالية تتضح من خالل ترجمة المعرفة بان 

بدون أهمية ن تطبق على العناصر أفالمعايير المحاسبية ليست مفروضة ب. المسجلة لألحداثالنسبية 

  .نسبية

  

  

 منع إجراء المــــــقاصة   �

                                           
1Bernard raffournier (2005) : OP; CIT   .p.18 

    477 :                                                              ، نظرية المحاسبة، دار الثقافة و النشر و التوزيع، عمان االردن، ص )    2007  :(                        حسين القاضي، مأمون حمدان2
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                                                                                     المقاصة بين عناصر األصول وعناصر الخصوم في الميزانية، وبين عناصر األعباء وعناصر النواتج      تمنع 

   .1                                                                      في جدول حسابات النتائج ، إال في حالة وجود معيار محاسبي دولي ينص على ذلك

                                                                                    ولكـــي يتســــنى تحديـــد األهميــــة النســـبية لعنصــــر مــــا يجـــب أن يؤخــــذ بعـــين االعتبــــار طبيعـــة ذلــــك العنصــــر، 

    دج،        30000                  كانت قيمتـه أقـل مـن                    ضمن االستثمارات إذا       عنصر                                      فالمؤسسة بإمكانها أخذ قرار بعدم تسجيل 

  . 2   لول                          ن مبلــغ الصــفقة يصــبح لديــه مــد إ فــ        للوحــدة   دج       1800  ب       وحــدة      1500                       ولكــن إذا تحصــلت مــثال علــى 

                                                          قتصــادي للمؤسســة ذو أهميــة بــالحجم، ولكــن ليســت لــه داللــة بالنســبة  إل                             ويمكــن أن يكــون النخفــاض النشــاط ا

   .                                  لرقم األعمال المحقق من طرف المجموعة

 مبدأ استمرارية الطرائق   �

                                   ثبــات تطبيــق القواعــد المتعلقــة بتقيــيم    ب               المتتاليــة تســتوج        الفتــرات    ل            المحاســبية خــال                        تــرابط ومقارنــة المعلومــات 

                   كــان الغــرض هــو البحــث        إالإذا         غيــر مبــرر    و                          وأي اخــتالف عــن هــذا المبــدأ فهــ  .                         العناصــرو تقــديم المعلومــات

   .                 أو بتغيير التنظيم         معلومة،    أحسن  عن

 الحقيقة االقتصادية على المظهر االقتصادي أفضلية �

   ،                                      ات واألحداث األخـرى التـي تهـدف إلـى إظهارهـا                                                إذا كان يجب أن تقدم المعلومة صورة صادقة عن الصفق    

                                                                                    البـــــــد مـــــــن أن تســـــــجل العمليـــــــات فـــــــي المحاســـــــبة وتقـــــــدم فـــــــي القـــــــوائم الماليـــــــة طبقـــــــا لطبيعتهـــــــا وحقيقتهـــــــا 

      الشكل  ب                       األحداثاألخرى ليس مرتبطا        فقات و  ص       جوهر ال ف  . 3                                              الماليةواالقتصادية دون األخذ فقط مظهرها القانوني

    لـــدى         للســلعة     صـــول                                    ايجـــار تكــون محــل معالجـــة محاســبية ضــمن األ           بعــض عقــود اإل                      القــانوني الظــاهر، مـــثال

   مـن                     للعقـد بـل لمـن يسـتفيد    ة               لملكيـة القانونيـ              فاالفضـلية لـيس ل  . 4                                ، بينمـا المسـتاجر لـيس مالـك للسـلعة  جر   سـتأ   الم

   دم   يقــ         للعمليــة                               ظــل هــذه الظــروف التســجيل المحاســبي   في  .     األصــل                                          المنــافع االقتصــادية المســتقبلية الممثلــة لهــذا 

   .                          صورة صادقة للصفقة التي تمت

  :و موضوعية ةمالئم ات المحاسبيةالمعلومتكون  أنجل أالواجب احترامها من رهانات ال6.3 ـــــ1

  ،    وقــت     أحســن     فــي          المعلومــة     لمــد  و  ،                                    يمكــن أن تفقــد مالءمتهــا إذا قــدمت متــأخرة         المعلومــة  :              التوقيــت المالئــم •

         الـــذي يضـــر       األمـــر                                    قبـــل أن تكـــون كـــل عوامـــل الصـــفقة معروفـــة،         تقـــديمها        أحيانـــا                 كـــون مـــن الضـــروري ي

                                                                     فــــي الحالــــة العكســــية، عنــــد تــــأخير تقــــديم المعلومــــة حتــــى تكــــون العوامــــل معروفــــة،      أمــــا  .           بالموضــــوعية

  و  .                                                          ، لكنهـــا اقـــل فائـــدة مـــن المســـتخدمين الـــذين لهـــم قـــرارات ســـيتخذونها       موضـــوعية      أكثـــر               فالمعلومـــة تكـــون 

                                           
1

                                الخاصة بالنظام المحاسبي الماليي      2007 /  11 /  25       بتاريخ     07               من القانون رقم     15       المادة 
2Jean françoisdes robert, françoismechin, herveputeaux (2004    ). op; cit  . p. 20 

  9 ص  ،                 دار وائل، عمان ،                      و االبالغ المالي الدولية        محاسبة           ، معايير ال )    2008 (   ،           جمعة حميدات  -             محمد ابو نصار3
4E’rictort ,lionelescaffre. OP; CIT .p .4.  



��ت ا��و��� ا��� ��ھ�� �� ����� ���� ا������ت ا���������� ا�"!  ا�ول                                      ا�

 

 - 26  - 

 

ــــين المالءمةوالم ــــق التــــوازن ب         حتياجــــات  إ                     هتمــــام األكبــــر هــــو تلبيــــة  إل        ن يكــــون ا أ           وضــــوعية يجــــب                                للتحقي

  .       قتصادية إل               تخاذ القرارات ا إ                    المستخدمين فيما يخص 

                         المنــافع المتحصــل عليهــا مــن  .                                 الصــعوبات العامــة كونهــا خاصــية نوعيــة    من      تعتبــر  :     منفعــة  /             العالقــة تكلفــة •

                       يسـتفيد منهـا المسـتخدمين     أن     يمكـن          المنـافع .                                    تكون أكبر من التكلفـة الخاصـة بإنتاجهـا    أن             المعلومة يجب 

     يخفـض     أن              المقرضـين يمكـن            إضـافيةإلى             تقـديم معلومـة       ، مثـل   ات           لهم المعلومـ      أعدت          غير الذين         اآلخرين

   .                          منفعة في هذه الحالة الخاصة  /                                 لذلك من الصعوبة تطبيق مبدأ تكلفة .                   تكاليف قروض المؤسسة

                    التحكـيم بـين الخصـائص     أو                                   فـي المجـل التطبيقـي البحـث عـن التـوازن  :                   بين الخصائص النوعيـة          الموازنة •

                   تـوافقي بـين الخصـائص       تـوازن      إلـى                        الهدف المنشود هو الوصول         ،ويكون                          النوعية عادة ما يكون ضروري

                                             األهميــة النســبية للخصــائص فــي كــل الحــاالت قضــية حكــم      تبقــى   .                               جــل تلبيــة أهــداف القــوائم الماليــة أ   مــن 

  .    مهني

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  
 

  

  

  :                                        يلخص الخصائص النوعية للمعلومات المحاسبية   )6 (    رقم               الشكل التالي
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    .    100  ص   .            مصطفى عقاري  .                             عن أطروحة شهادة دكتوراه دولة  . :      المصدر

 المبادئ العامة للتسجيل و التقـــييم7.3ـــ ـ1

                        المبادئ العامة للتسجيل       ــــــ   أ 

حد عناصر الميزانية أو قائمة الدخل و يحقق االعتراف المشار إليه في أالبند الذي يلبي و يسمح بتعريف 

من اإلطار المفاهيمي، من حيث إيضاح مسمى البند و قيمته النقدية، يجب أن يسجل  83الفقرة 

لبند ستدفع أو تقبض من ن كل المنافع االقتصادية المستقبلية المرتبطة باأإذا كان يحتمل ب،أيضا محاسبيا

 .إذا كان للبند تكلفة أو قيمة يمكن قياسها بشكل موثوق به، وأخيرا قبل المؤسسة

 متخذو القرارات  مستخدموالمعلومات المالية

 التكلفة >العائد القيد الرئيسي

 قابلية المعلومات للفهم يسية للمستخدمينئالخصائص الر 

 الفائدة من اتخاذ القرارات القاعدة العامة

 خصائصال   

 المالءمة الثقة في المعلومات الرئيسية

 قابلية للتحققال    صادقة
 القدرة على التنبؤ التوقيت المالئم

 الخصائص    

 الفرعية     
 التقييم االرتدادي لحيادية

 الثبات ،القابلية للمقارنة  الخصائص الثانوية المتداخلة

                     ر تطبيق مبدا االعتراف
 اختبار مستوى االهمية
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                                                                               مـن اإلطـار المفـاهيمي توضـح بـان البنـد الـذي يمتلـك الخصـائص الضـرورية لعنصـر مـا ولكنـه ال     88        فـالفقرة 

  .                                التفســيرية أو فــي الجــداول الملحقــة                                            عتــراف، يجــب اإلفصــاح عنــه فــي المالحظــات أو المــواد               يلبــي معــايير اإل

   .                                      ن البند مالئما لتقييم الوضعية المــالية أ                                                         هذا اإلجراء يتم لما يكون مستخدمو القوائم المالية على علم ب

  ن  أ                                                               قتصادية يستعمل فـي معـايير التسـجيل المحاسـبي حسـب مرجـع عـدم التأكـد بـ                حتمال المنافع اإل إ      مفهوم   ن  إ

                             فــالمفهوم يتــرجم عــدم التأكــد مـــن   .                                   المرتبطــة بالعنصــر ســتؤول إلــى المؤسســة                   قتصــادية المســتقبلية  إل         المنــافع ا

        قتصــادية                                                 فتقــدير درجــة عــدم التأكــد مرتبطــة بتــدفقات المنــافع اإل  .                                 وصــف المحــيط الــذي تنشــط فيــه المؤسســة

      حتمـال  إ             مـثال لمـا يكـون   .                                                       على أسـاس العناصـر الموجـودة فعـال لمـا تحضـر القـوائم الماليـة   م  تت      التي            المستقبلية

                                                                                  ن حق مستحق للمؤسسة سيسدد، فهو إذن مبرر، في ظل غياب أكيد ألي عنصر عكسي، لتسـجيل الحـق  أ ب

                عتبارها محتملة،  إ                                                                      غير أن شريحة عريضة من الحقوق التي تكتنفها درجة عدم التسديد من الطبيعي   .     كأصل

   .       قتصادية                        نخفاض المنتظر للمنافع اإل                           مما بتطلب تسجيل عبئ يمثل اإل

              ففـي العديـد مـن   .                                                          صل هو أن تكون له تكلفة أو قيمة التـي يمكـن تقـديرها بموضـوعية               تسجيل العنصر كأ   شرط

                                                                ستعمال التقديرات المنطقية عملية أساسية إلعداد القوائم المالية وال  إ ف .                                    الحاالت التكلفة أو القيمة يجب تقديرها

                الميزانيـة أو فـي       جل فـي  سـ                                            يكـون مـن الصـعب إجـراء تقـدير منطقـي، فالعنصـر ال ي       عنـدما  .               تضر بمصداقيتها

                                                        مـن دعـوى يمكـن أن تلبـي مـن ناحيـة تعريفـات األصـل ونـاتج و أيضـا    ة                    مـثال النـواتج المنتظـر   .             حساب النتـائج

   جل  ســـ                   التعويض المنتظـــر ال ي   ة فـــ                 تقـــدير بصـــفة موضـــوعي  ال            نـــه إذا تعـــذر  أ  ال  إ               حتمـــال التســـجيل،  إ           إلـــى معـــايير 

  .             كأصل أو كناتج

  يةالقوائم المال المبادئ العامة لتقييم ـــــب

                    المســار الخــاص بتحديــد       ، وهــو 1                                                    ســاس نجــاح وظيفــة المحاســبة كنظــام للمعلومــات و لغــة االعمــال أ          القيــاس هو 

   .                                                                                           القيمة المالية التي سيتم على أساسها تسجيل عناصر البيانات المالية في الميزانية وحساب النتائج

                                    التكلفـة التاريخيــة، التكلفـة الجاريــة،   :                                        ختيــار طريقـة للقيــاس مـن بــين الطـرق التاليــة إ                      هـذا اإلجـراء يتطلــب طبعـا 

                  مــع مالحظــة أن اإلطــار   .  )                  مــن اإلطــار المفــاهيمي     100       الفقــرة  (  .                                          القيمــة القابلــة للتحصــيل، أو القيمــة الحاليــة

   .2                                 المفاهيمي لم يتطرق للقيمة العادلة

  

  

  

  التــــكلفة التــــاريخية  -

                                           
    333 :       سابق، ص       ، مرجع  )    2011 (                   محمود السيد الناغي،1

2Josette peyrard , jean- davidavenel, max peyrard (2006) : OP; CIT   .p.35 
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         فــي تــاريخ      صــول  األ                                قتنــاء و الخاصــة بقيمــة الحصــول علــى                                  خيــة هــي القيمــة المقدمــة فــي تــاريخ اإل              التكلفــة التاري

                              فـــي تـــاريخ نشـــوئها دون األخـــذ بعـــين            الالتزامـــات                   بهـــا عناصـــر الخصـــوم و       تســـدد                         الشـــراء، وكـــذا القيمـــة التـــي 

   .1                           تطور القدرة الشرائية للنقود  و                   حالة تغير األسعار :     عتبار  اإل

          جـل الحصـول  أ                                                      النقدية المدفوع أو القيمة العادلـة المقابلـة المقدمـة مـن         هيمبلغ  ل                       فالتكلفة التاريخية لألص  -

   .                قتنائه أو إنتاجه إ         في تاريخ   ،     عليه

                                    لتزام، أو مبلغ النقديـة المنتظـر دفعـه  إ                                هي قيمة المنتجات المستلمة مقابل  ف                            أما التكلفة التاريخية للخصم   -

   . )                     أ  من اإلطار المفاهيمي  –     100        الفقرة   ( .                                   إلطفاء دين خالل الدورة العادية للنشاط

   :   نجد                                ستخدام طريقة التكلفة التاريخية إ              من بين مبررات 

   .                                                                   أنها تتالءم مع فرضية الموضوعية ومبدأ تحقق اإليراد وسياسة اإلفصاح التام •

                                                                               إن اللجوء العتماد أسعار السوق تواجهها مشكلة تفاوت أسعار الشراء عن أسعار البيع  •

    :                              ستخدام مبدأ التكلفة التاريخية إ         أما مآخذ     

   .                                                               غياب المصداقية في التعبير عن التكاليف الحقيقية السائدة في السوق  -

   .                                                                تخلق صعوبة عملية في تأمين عملية المقارنة بين المعلومات المحاسبية  -

   .                                                                  ينتج عنها مشاكل كثيرة في قياس الدخل مما يترتب عنها خلق أرباح وهمية  -

     األمــر   .                               مــال وعــدم المحافظــة عليــه و صــيانته  ال                               هميــة ممــا يــؤدي إلــى انخـــفاض رأس                  يــتم توزيــع أربــاح و   -

   .                              الذي يتسبب في نقص حقوق الملكية

    اطئ ـ         سـتخدام خـ إ            القـرارات هـو      أخـذ   جـل  أ                                                     سـتخدام القـوائم  المعـدة علـى أسـاس التكلفـة التاريخيـة مـن  إ  ن  إ ف      لذلك

                         تخاذ قرارات إدارية خاطئة  إ               باح، ويؤدي إلى                                    اطئة عن قدرة المشروع على تحقيق األر ـ           ستنتاجات خ إ         يؤدي إلى 

                                                      تسـعير اإلنتـاج و توزيـع األربـاح وبالتـالي عـدم المحافظـة علـى      ع و   رو ـ        يم المش ي                    يم األداء اإلداري  وتق ـ ي      حول تق

   .  2   مال  ال     رأس

  التـــكلفة الجــارية  -

       فاألصـول  .3             تـاريخ التقيـيم                                                                            التكلفة الجارية هي القيمة المكافئة لحيازة األصل،أو التي ستسدد للوفـاء بـدين فـي 

           أمــا الخصــوم  .                                                                                  تسـجل بمبلــغ النقديــة أو النقديــة المكافئــة لهـا والتــي ســتدفع مقابــل األصــل المتحصـل عليــة حــاال

   . )                    ب من اإلطار المفاهيمي  –     100       الفقرة  (                                       محينة للنقدية الخاصة بتسديد التزام فورا  ال       لغ غير  ا           فتسجل بالمب

 القــيمة القـابلة للتحصيل  -

                                           
  0  48 ص                     لجامعية، االسكندرية     ار ا   الد  ,              نظريةالمحاسبة  : ) 5   200(                    امين السيد احمد لطفي1
  .257 . ص .    سابق    مرجع .                       دونالد كيسو جيري ويجانت2
   58 . ص .     ، مصر         االسكندرية   ،                   دار النشر الثقافية   ,        المالية         المحاسبة      مبادئ   ):     2003 (               أحمد محمد نور3
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ـــتم التقيـــيم بالقيمـــة األكبـــر بـــين ســـعر البيـــع الصـــافي وقيمـــة اإل            معنـــاه قيمـــة   .       ســـتخدام                                                                         التنـــازل، بمعنـــى أن ي

    أمـــا   .                                                                                   فاألصـــول تســـجل بمبلـــغ النقديـــة أو المكافئـــة لهـــا والتـــي يمكـــن الحصـــول عليهـــا حـــاال عنـــد بيـــع األصـــل

   ).IAS36 (                                محينة للنقدية والتي يتوقع سدادها  ال                 يعنى المبالغ غير    ،                          الخصوم فتسجل بقيمة التسديد

  القــيمة الــمحينة -

فاألصول تقيم وتسجل .هي قيمة المدخوالت والمخروجات من النقدية المستقبلية محينة في تاريخ القياس

بالقيمة الحالية للمدخوالت الصافية المستقبلية بالنقدية التي يتوقع أن ينتجها العنصر، أما الخصوم فتسجل 

الفقرة (لتزامات تبعا للنشاط العاديستقبلية المحينة والمتعلقة بتسديد اإلبقيمة المخروجات الصافية للنقدية الم

  . )د من اإلطار المفاهيمي – 100

   :                                                               كما توجد عناصر هامة البد من أخذها بعين االعتبار عند عملية التقييم

   :                                                بالنسبة للسلع التي تقتنيها المؤسسة توجد ثالث حاالت

                                                              المتمثلة في ثمن الشراءالذي يتفق عليه األطراف في تاريخ التعاقد،   اء            بتكلفة االقتن            التقييم يتم   :       بمقابل   إما - 

                                 مســترجعة واألعبــاء الملحقــة الممنوحــة   ال                                                   مضــافا إليــه حقــوق الجمــارك والرســوم الضــريبية األخــرى غيــر 

   .       استعمال                                       جل ضمان الرقابة وجعل السلعة في وضعية اإل أ          مباشرة من 

                                                   مصــروفات التوزيــع واللــف والحــزم األوليــة وأعبــاء التنصــيب    هــي  ف                                المقصــود باألعبــاء الممنوحــة مباشــرة      أمــا

   .   الخ   ...                               وحقوق النقل وتكلفة تغطية العملة

ــا         إذا كانــت  -  ــة                  حينئــذ يــتم التقيــيم  :     مجان ـــلفة العادل                       والمقصــود هنــا بالتكلفــة   .                 اريخ دخـــول الســلعـ     فــي تــ                    بالتكـ

                      ت جيـدة وراضـين ويعملـون             لـديهم معلومـا   ،                                                      العادلة المبلغ الذي بواسطته يمكن استبدال أصل بين طـرفين

   .1                           في ظل شروط المنافسة العادية

   :          توجدحالتين         التبادل     صيغة                            أما السلع المتحصل عليها في  - 

   .                                                  إذا كانت األصول متباينة التقييم يتم بالقيمة العادلة  -      

                                                                                 أما إذا كانت األصول متشابهة فالتقييم يتم بالقيمة المحاسبية لألصول المعطاة كتبادل،   -                    

   .                                                                          والمقصود هنا بالقيمة المحاسبية الصافية هي قيمة األصل المسجل به في الميزانية

   .                                     فالتقييم يكون حسب طبيعة قيمة المساهمة  :        كمساهمة                            أما إذا كانت السلع المستلمة 

                                                           المتــمثلة فـي تكلفـة المــــواد المسـتهلكة والخـدمات المسـتعملة،                بتكلفة اإلنتـاج،       فتقيم   :        المنتجة      السلع           فيما يخص

       الحالــة                جــل إيصــالها إلــى  أ                                      لتزمــت بهــا الوحــدة خــالل عمليــات اإلنتــاج مــن  إ                                مضــافا إليهــا التكــاليف األخــرى التــي 

  .              التي توجد فيها         والمكان

  .      لشبيهة                                                                            هذا التقييم يكونبالقيم خارج الرسم وبعد استبعاد التخفيضات التجارية والعناصر ا

                                           
1Bernard raffournier (2005), OP; CIT   . P .503. 
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  حتفاظ بالرأسمالمفهوم الرأسمال و اإل 8.3ــ ــــ1

فالرأسمال يمثل قيمة  ،هو تلك األموال المستثمرة أو القدرة الشرائية المستثمرة المفهوم المالي للرأسمالحسب   

األصول الصافية أو األموال الخاصة للمؤسسةالتي ستتغير قيمتها في نهاية الفترة عما كانت عليه في البداية 

مثل ربحا إذا كانت قيمة األصول الصافيةفي نهاية الفترة تزيد عن تلك التي فت،مما يترتب عنه تحقيق نتيجة

وكذا كل ، ستبعاد المبالغ الموزعة على المالكينإذلك بعد و , والعكس يمثل خسارة ،كانت في البداية

فاالحتفاظ بالرأسمال المالي يمكن تقديره إما بوحدات نقدية .المساهمات التي من قبل المالكين خالل الفترة

  .1ةوبالقدرة الشرائيةالثابتأ

ها مثال بالوحدات المنتجة بأنه الطاقة اإلنتاجية للمؤسسة معبرا عن فيعبر عنهما المفهوم المادي للرأسمالأ

المفهوم فيؤخذ ب. من القوائم المالية نمستخدميالحتياجاتإختيار بين مفهوم الرأسمال يقوم أساسا على واإل .ايومي

سمي المستثمر أو سمال اإلأذا كان مستخدمو القوائم المالية مهتمين أساسا بالحفاظ على الر إلرأسمال لالمالي 

ن المفهوم المادي إللمنشأة ف نتاجيةهتمامهم الرئيسي بالقدرة اإلإأما اذا كان . المستثمربالقوة الشرائية للرأسمال 

 .2يجب أن يستخدمهو الذي للرأسمال 

ها لما يكون لديها رأسمال في نهاية الفترة أكبر من الذي برأسمالفظتتحإالمؤسسة  نقول أن الحالة العامةفي 

 . كان موجود في بداية الفترة

 

  

  

  

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

       خالصة 

                                           
1E’rictort ,lionelescaffre. OP; CIT .p.7. 

    317 :              ، مرجع سابق، ص )    2011 (                   محمود السيد الناغي،2
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                                          إصـدار معاييرمحاسـبية ماليـة، تحـدد علـى ضـوئها        سـتلزم إ                                             مواكبة التطـور الهائـل فـي مجـال المـال و األعمـال،    ن إ

                ٕ              نتــائج أعمالهــا، وٕايصــال نتائجهــا     ة و                                                                طــرق قيــاس تــأثير العمليــات واألحــداث والظــروف علــى المركزالمــالي للمؤسســ

                             ، لـذا سـارعت فـي إصـدار مثـل هـذه        الدوليـة                                                                إلى المستفيدين، ولقد أدركت دولكثيرة أهمية إصـدار معـايير المحاسـبة 

    إلـى        لنتائج                                                                                 ٕ     المعاييرلتكون األسـاس الـذي مـن خاللـه تـتم عمليـة قيـاس تـأثير العمليـات واألحـداث والظـروف وٕايصـاال

    .    خذة       طراف اآل  األ     كافة 

                     قتصــــادي وعنصــــر ربــــط بــــين  إ              دارة أي مشــــروع                العصــــب الرئيســــي إل    هــــي                              عتبــــار أن المعلومــــات المحاســــبية إ ب  و     

      تقــديم        تســتوجب      نهــا إ ف                        خــذة عنــد اتخــاذ القــرارات،        طــراف اآل                     تصــال بــين المؤسســة و األ إ                        الشــركات وفروعهــا، ووســيلة 

   .     سليمة         المتخذة               تكون القرارات     حتى                               معلومات محاسبية ذات جودة عالية 

        خــتالف فــي  إ                                                             قتصــادية و الماليــة و كــذا التطبيقــات المحاســبية متباينــة نــتج عنهــا        نظمــة اإل         ســاس أن األ      وعلــى أ      

                                                                 سـتوجب علـى الهيئـات والجمعيـات ذات الصـلة بالبحـث عـن التنسـيق والتقليـل  إ        مر الـذي                        المعلومات المحاسبية، األ

     لهــا          التــي كــان  .                 معــايير المحاسـبية                       مـر الــذي نــتج عنـه ظهــور ال                                      ختالفــات الموجــودة بـين الــنظم المحاســبية األ     مـن اإل

   .         المحاسبية    ات       المعلوم       نوعية       تحسين               االثر الكبير في 

والتي ستترجم بآثار تمس )IASB(عتماد معايير المحاسبة الدولية إومن ضمن التغييرات التي أدخلت جراء   

  :ستراتيجي و التنظيمي للمؤسسةإلالخيار ا

توفير أدوات التحليل التي توافق خطة تبليغ المعلومة تصال على األداء القطاعي يتطلب إلتدعيم ا - 

 .المالية للمجموعة

 .جراء تغييرات على طرق تقييم و تسجيل العملياتإقتصادية للصفقات، التي تستوجب إلالمقاربة ا - 

 .التحليل المنتظم للذمة المالية، و ما يتطلبه من التحكم في تقنيات التقييم والتسجيل  - 

 .في القوائم المالية ظهارهاإالواجب جتماعية، التجارية والمالية إلتزاماتالإلالتحليل المعمق ل - 

عتبار تقييم بعض عناصر األصول والخصوم بالقيمة العادلة، األمر الذي يستوجب األخذ بعين اإل - 

 . المواضع المخفية في النتيجة أو في األموال الخاصة

 

  



  

تكييف النظام المحاسبي الفــــــصل الثاني

  IASBالجزائريوفق معايير 
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       تمهيد

قتصادي ذو جاء لخدمة مرحلة خاصة دامت ألكثر ثالثة عقود، كان فيها النظام اإل المخطط الوطني المحاسبي

قتصاد السوق وانفتاحه إنحو  تحول الدولةو يشتراكي، لكن بعد التحوالت التي طرأت على االقتصاد الوطنإطابع 

 .ستثمارات األجنبية، وجلب اإلاالقتصادية خوصصة المؤسساتوما ترتب عن ذلك من عن السوق العالمية، 

بما وللتكيف مع المتطلبات الجديدة كان لزاما على الدولة الجزائرية إجراء إصالحات على نظامها المحاسبي 

  .يتالءم مع معايير المحاسبة الدولية

في الجزائر حسب المخطط الوطني  ةمعايير المحاسبية الدولية مع التقنيات المحاسبية المستعملبمقارنة ال

نه يوجد تباين مع البعض أالمحاسبي نجد أن بعض المعايير تتوافق مع المخطط المحاسبي الجزائري، إال 

حلية مع ما هو موجود على فالهــدف األساسي للمعايير هو تقريب وتوحيد وتكييف األنظمة المـحاسبية الم.األخر

  ..ستثمار، ويولد الثقة لدى المستثمرينالمستوى اإلقليمي والعالمي، مما يساعد على جلب اإل

إلى أهم جزئية في المحاسبة التي كان يفتقر إليها النظام المحاسبي الجزائري أال وهي تطرق نسالفصل  هذافي 

قدم كل المعلومات الخاصة ي يبين ما يراد تسجيله وكيفية تقييم األصول والخصوم، و الذي اإلطار ألمفاهيمي

بشرح الحسابات، األمر الذي يسمح بوجود دليل مهني، يحدد بالتدقيق األهداف الواجب بلوغها من خالل إعداد 

 .لتزام بهاالقوائم المالية، ويقدم قائمة بالمبادئ المحاسبية الواجب اإل

يبين طبيعة وأهداف القوائم المالية، التي تتكون من ليه المحاسبة الجزائرية إلنظري الذي كانت تفتقر طار اإلهذا ا

مجموعة كاملة من الوثائق المحاسبية والمالية التي تسمح بإعطاء صورة صادقة عن الوضعية المالية في تاريخ 

الخصائص و تفـاقات المحاسبية القاعدية إلا ايحدد من هم المستعلمون لهذه القوائم المالية، وكذو  .غلق الحسابات

تمكن النوعية، والمبادئ المحاسبية األساسية، ويعطي تعريفات ويبين قواعد التسجيل المحاسبي والتقييم، التي 

  .تخاذ القرارات المناسبةإخذة من طراف اآلاأل

للمؤسسة  ةالمحاسبيات مصالح النظام المحاسبي هو تحسين المعلو إن الهدف من إذلك ف انطالقا من 

  :سنتناولالفصل سنتناول في هذا وعليه. قتصاديةاإل

 ، وتوضيح أسباب عايير المحاسبية الدوليةمختالف بين المخطط الوطني المحاسبي و إلى أوجه التقارب واإل :أوال

القرارات التي جعلت التقارب  والتعرف على مختلف )IAS/IFRS(ضرورة االنتقال إلى معايير المحاسبة الدولية 

    .موضع التنفيذ

و توضيح طرق تنظــــــــيم المحاســــــبة التطرق الى عمليةثم ، طبيعة وأهداف النظام المحاسبي الماليبراز إ: ثانيا

  .التقييم و التسجيل وفق النظام المحاسبي و المالي

  .تقديم القوائم المالية حسب النظام المحاسبي المالي: ثالثا
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  IAS/IFRSمعايير المحاسبة الدولية  عتمادإنتقال إلىإل اضرورة 1ـــــ2

 على العالم الوطنيقتصادإلنفتاحاإقتصادية التي قامت بها الدولة الجزائرية ترتب عنهاصالحات اإلن اإلإ

أن كان لزاما ف. قتصاد السوقإعتماد ٕ ا  و  وزيادة المبادالت التجارية من خالل تحرير التجارة الخارجية الخارجي

قتصاد،  كونه أصبح يعاني من إلصالح النظام المحاسبي حتى يساير هذا التطور السريع في اإذلك يواكب

بتداء من المبادئ العامة التي يقوم عليها إلى القوائم المالية المقدمة مرورا إنقائص عديدة تمس كل جوانبه 

حتياجات إبقواعد التقييم و تصنيف الحسابات، لذا أصبح من الضروري التعجيل بتغييره وجعله متالئما مع 

ق مع توافينظام محاسبي عداد إالمحاسبية على المستوى الوطني والدولي، من خالل  اتمستعملي المعلوم

  .معايير المحاسبة الدولية

: صالح بدأ من خالل تعديل القانون التجاري الذي جاء به المرسوم التشريعي رقمهذا التوجه الجديد في اإل   

مؤشرا قويا على التوجه نحو  09/12/1996الصادر في  96/27مر رقم ، واأل25/04/1993الصادر في  93/08

 ءخضر لتصفية الشركات، والبدعطاء الضوء األ ٕ ا  وز شركات جديدة، و قتصادية جديدة يترتب عنها بر إسياسة 

  .بالعمل بالتحكيم التجاري

دخال إمن  ذلك وما ترتب عن في مختلف المجاالت،بروز هذه الشركات جانب المحاسبي هو لفي ا المهم  

اير ستوجب أن تسإمر الذي تمويل جديدة، األ طرقمصطلحات جديدة وأصناف جديدة وأشكال تسيير و 

  .لمحاسبية هذا التغيير والتعبير عنه بكل دقةا

خرين ساهما في آالقانون التجاري، هناك قانونين  التي نص عليها تعديالتالالهائل من ضافة الى العدد باإل

الشركات القابضة التي جاء : صالح النظام المحاسبي الجزائري وهماإسراع في إليجاد حاالت جديدة تحتم اإ

التابعة التجارية موال المتعلق بتسيير رؤوس األ 25/09/1995الصادر في  95/25بها القانون رقم 

المتضمن  20/08/2004الصاغدر في 2004/01مر رقم ،وشركات مساهمات الدولة الذي جاء بها األللدولة

مر الذي ترتب عنه فراغات محاسبيةوتباين بين األ. قتصادية وخوصصتهامومية اإلتنظيم المؤسسات الع

وفق المنظور ليه المحاسبة إالمحاسبين في المعالجات المحاسبية لنفس العملية، وهذا يتنافى مع ما تصبو 

  .الجديد من موثوقية وقابلية للمقارنة

وعرف في حول النظام المحاسبي11/2007/ 25بتاريخ  07/11رقم القانونحداث السابقة الذكر صدر نتيجة لأل 

نظام لتنظيم المعلومات المالية يسمح بتخزين معطيات قاعدية عديدة " المحاسبة المالية بأنها  )903(مادته رقم

وتقييمها وتسجيلها و عرض كشوف تعكس صورة صادقة عن الوضعية المالية وممتلكات الكيان  وتصنيفها،

نطالقة لتطبيق النظام اإل2010بداية سنة فكانت . 1"زينته في نهاية السنة الماليةو نجاعته، ووضعية خ

  .المحاسبي المالي

                                           
1A. Kaddouri- a.mimeche ,cours de comptabilite’ financiere , selon les normes , ias/ifrs et le scf 2007 , enagedition, alger , 
2009 , p71. 
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  لى النظام المحاسبي المالينتقاإل إل دوافع ا1.1ـــــ2

عترضت المؤسسة إصالح النظام المحاسبي هو القضاء على النقائص و السلبيات التي إالغرض من نإ

طغت عليها المنافسة يجاد مكان في سوق عالمية إحسن لمواكبة العصر و وتقديم األقتصادية الجزائرية، اإل

 .حتكارإلوا

  )النقائص المفاهيمية( لنقائص النظرية في المخطط المحاسبي الوطني ا1.1.1ــــــ 2

 تحديدمحاسبة و التي تقوم عليها القواعد الغياب اإلطار المفاهيمي الذي يوضح األهداف تتمثل في 

، هذا األمر صعب من إيجاد الحلول لهاالمستعملين للمعلومة المحاسبية، وتسهيل إيجاد الحلول للمشكالت 

يقتصر على الحلول ، الذي يقتصر على 1للعديد من المشاكل غير المتوقعة في المخطط الوطني المحاسبي

حتياجات العديد من إالمي تلبية على المستوى الع ة، بينما أصبح هدف المحاسبالتقنية التي تقتضيها المرحلة

لم  2010قبل  المبادئ التي تقوم عليها المحاسبة في الجزائرف.ومن بينهم المستثمرين بالمعلومات المستخدمين 

  .يعبر عنها بكل وضوح

على المؤسسات الصغيرة وال يشير إلى المجمعات  يطبق الدليل المحاسبي الوطني في صيغته األصليةن إ

وفي  .تم تأسيس المعايير المحاسبية الدولية وهذا سواء من الجانب المنهجي أو المحاسبيالتي من شأنها 

  . طار عام وموحدإناد على تسجتهاد المهنيين  الشخصية دون اإلإحيان كانت الحلول تأتي من كثير من األ

  المخطط المحاسبي الوطني في  النقائص التقنية 2.1.1ـــــ 2

طار المحاسبي، من حيث أن تبويب المخطط المحاسبي الوطني ال يحتوي على ترتبط هذه النقائص أوال باإل 

قتصاد السوق، إقتصادية والتوجه نحو الحسابات التي أصبح وجودها ضروري خاصة بعد اإلصالحات اإل

المجموعة األولى،  الرأس المال الصادر والرأس المال المكتتب غير مطلوب في: ومنه على سبيل المثال

  .ستثمارات المالية في المجموعة الثانية، والنواتج للقبض في المجموعة الرابعةواإل

وغير الجارية، من ناحية أخرى فان  والخصوم الجاريةأما فيما يخص تصنيف الحسابات، فلم توضح األصول 

ي ال يمكن المؤسسة من تقييم األمر الذ) الذمة المالية(تعريف مجموعات األصول مبني على أساس قانوني 

كذلك ال يفرق بين سندات التوظيف التي .ستغاللإلستغالل وخارج اإلأدوات اإلنتاج، و التمييز بين أصول ا

  . جلألطويل استثمار إساسفي األ هي قصيرة المدى وسندات المساهمة التي تعتبر

من القوائم التي د هائل خص الوثائق الختامية، نجد أن المؤسسة مطالبة بإنجاز عدما يفيأما 

قائمتا مهما كان حجم نشاط المؤسسة هذا من ناحية، ومن ناحية أخرى  الوطني المحاسبي المخططيتطلبها

  .ات المكانية والزمانيةإجراء المقارن تخص الفترة المعنية فقط وال تمكن من الميزانية و جدول حسابات النتائج

                                           
1Plan comptable national (2000). Editions societe nationale de comptabilite. Alger. Pp2-15   
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قتصادية حيث ال تعكس القيمة المالية أهم من الوضعية اإلفعلى مستوى الميزانية فإن وضعية الذمة  

لتزامات، كما توجد صعوبة في تحديد الجارية من خالل استخدامها للتكلفة التاريخية في تقييم األصول واإل

مدى إمكانية تحصيل حسابات المدينين، وقابلية المخزون للبيع، وكذا العمر اإلنتاجي لألصول المملوكة 

  .عنويةوالعناصر الم

ن وجدت فهي عامة، فالمخطط الوطنيأيضا  يعتمد  المحاسبي                                      ٕ                                قواعد التقييم والتسجيل المحاسبي حتى وا 

نها  لم تحدد طريقة لتقييم المدخالت والمخرجات أعلى التكلفة التاريخية كطريقة للتقييم في تاريخ الجرد، كما 

المناسبة لها، بعكس النظام المحاسبي المالي ختيار الطريقة إمن المخزن بل تركت الحرية للمؤسسات في 

  .كذلك األحداث الالحقة لتاريخ اإلغالق لم يتم معالجتها. الذي يتم فيه التقييم بالقيمة العادلة للعناصر النقدية

هتالكات، وكذا معدالتها، وكيفية تكوين إلالمحاسبي لم يقدم أي توضيح حول طرق ا الوطني المخطط

  .ت والحقوق المشكوك في تحصيلهامؤونة تدني المخزونا

المحاسبي أهمل القروض الوطني أما فيما يخص المعالجة المحاسبية لبعض العمليات نجد أن المخطط  

  .اإليجارية، والعمليات المنجزة بالعملة األجنبية، اإلدماج و التصفية

 : 1يفيما يل النظام المحاسبي الجزائري يمكن تحديد جوانب قصور ضافة لما سبقإلبا

  .عتماد مبدأ التكلفة التاريخية وظهور مشكل التضخمإ - 

  .إهمال المقاربة الوظيفية في إعداد القوائم المالية - 

 .عتماد جدول تدفقات الخزينةإعدم  - 

  عتماد النظام المحاسبي المالي إواآلثار المتوقعة عن  الرهانات2.1ـــــ2

النظام تطبيق قتصاد الجزائري يتشكل من قطاعات متنوعة، لكل منها طريقته في كيفية اإل

، اإلعالم جندـماإلالمحاسبيالمالي،ولكل من هذه القطاعات عالقة بالوظيفة المالية، مراقبة التسيير، عملية ا

  .اآللي، وغيرها من المجاالت التي يمسها هذا التغيير بدرجات متفاوتة

  

  

  

  قتصاد الوطنيإلاآلثار المتوقعة على ا 1.2.1ـــــ 2

عتبار نظرة المستثمر، وربط مبدأ الحذر تأخذ بعين اإل مالية متقديم قوائ ىلإيهدف النظام المحاسبي المالي   

خذ بمبدأ أفضلية الجوهر عن الشكل، من خالل مطابقة جوهر العملياتواألحداث األبالمالءمة والموضوعية، و 

                                           
   .  22-  18  ص                            الشركة الجزائرية بوداود، ،                     ، الجزء األول، مكتبة IAS/IFRS                                                 ، محاسبة المؤسسة طبقا للمعايير المحاسبية الدولية  )    2008 (         شعيب شنوف1
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ختيار طريقة التقييم بالقيمة العادلة، مما يسمح بإجراء المقارنات  ٕ ا  و . شكلها القانونيفي كافة األحوال مع 

  .المكانللمؤسسات من خالل الزمن و 

في ظل غياب سوق مالية منتظمة و بورصة نشطة يبقى التقييم بالقيمة العادلة يشوبه نوع من أنه  علما

أدنى من الحقيقة، مما يؤثر على النتيجة واألموال الحذر، خوفا من أن تكون عملية التقييم مبالغ فيها أو 

  .الخاصة، وما ينجم عن ذلك من أخطار التقلبات المالية

  اآلثار المتوقعة على مستوى المؤسسات2.2.1ـــــ 2

من إصدار معلومات  قتصادية الجزائريةاإلن المؤسساتيكهو تم تطبيق النظام المحاسبي الماليمن الغرض

هذه الغزارة في  .المسـتثمرين المحـليين واألجانب ىة وذات مصـداقية، يكون لها تأثـير علمالية كـاملة، مفهوم

  .ستعمال اإلعالم اآللي في نظام معلوماتها ٕ ا  المعلومات تجعل المؤسسات في حاجة إلى تطوير و 

ي السابق ال به فو معمكان سيسمح للمحللين الماليين بإجراء التحليالت المالية في أسرع وقت، عكس ما أيضا

تمكن التي مالية الوضعية المن إجراء تعديالت و تغييرات للقيم، وما تتطلبه من وقت للحصول على 

  .خذ صورة عن وضعية المؤسسةأمن  قوائم الماليةمستخدمي ا

جهد  نمؤسسات مالجميع  سواء كانت الدولة أو ال من قبلتبذل مجهوداتكبيرة كل هذه المستجدات تطلب   

النظم المحاسبي ومال، من حيث تـكوين اإلطـار الكفء الذي يستطيع قراءة وترجمة المعايير، والتكيف مع 

تطبيق النظام المحاسبي المالي هو الربط بينه والضرائب،  منأهم تأثير ستواجهه المؤسسات ويعتبر . المالي

التقريب بين النتيجة المحاسبية، : دم في الملحقن تقأفالتكيف مع المعايير المحاسبية الدولية يلزم المؤسسات ب

هذه .وأعباء الضرائب المسجلة في قائمة الدخل، واألعباء الناتجة عن تطبيق المعدالت الضريبية الفعلية

 ن، يعني النتيجة التي تكو ةنتقال من النتيجة المحاسبية إلى النتيجة الضريبيإلالعملية تتطلب إعداد جدول ا

  .يبة على األرباح قاعدة لحساب الضر 

والقواعد ةيمكن حصر العناصر التي تكون محل فرق تقييم من أجل تحديد النتيجة بين المعايير المحاسبي  

  :1الضريبية

 ).قتصاديةاإلمقاربة الالمعايير تبجل (نخفاض األصول، ومالحظة خسائر القيمة إهتالك و تقنيات اإل - 

 .األجنبيةتقنيات تحويل الديون والحقوق بالعملة  - 

 .يجارية والضرائب المؤجلة والمسبقةإلتسجيل عمليات العقود ا - 

قتناء، فالمبالغ المدفوعة أو المستلمة تسجل إلتاريخ ا يتقييم بعض األصول و الخصوم بالقيمة العادلة ف - 

 .المحسوبة على أساس معدالت الفائدة الجارية المناسبة )ستخدامإلقيمة ا (بقيمتها المحينة

                                           
1Jean françois des robert, françoismechin, herveputeaux (2004 ) : norme ifrs et pme .editiondunod. p. 220. 
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لضرائب المؤجلة، فيمكن أن يكون هناك فرق بين التاريخ الذي يؤخذ فيه بعـين لالتسجيل المحاسبي  - 

 .جل تحديد النتيجة الخاضعة للضريبةأعتبار عبء ضـريبي، والتاريخ الذي يؤخذ فيه نفس العبء من اإل

تسجيلها  نلخاصة دو تغيير الطرائق المحاسبية وتصحيح األخطاء التي يظهر أثـرها مباشرة في األموال ا - 

 .1في قائمة الدخل

ستثنائية ستثمارات، أو العمليات اإلالتنازل عن اإل نفوائض القيمة طويلة األجل وكذا النتائج المترتبة ع - 

 .التعويضات أو نزع الملكية لمث

  .األعباء التي تعتبر كمالية أو غير مبررة من قبل اإلدارة الضريبية - 

عتبار نطالقا من النتيجة المحاسبية مع األخذ بعين اإلإن المحاسبة تسمح بتحضير النتيجة الضريبية إو عليه ف

  .التشريعات الوطنية

  عتماد النظام المحاسبي الماليإو المعوقات المترتبة عن  لمنافعا 3.1ـــــ2

من توضيح المنافع والنقائص  عتماد النظام المحاسبي المالي، البدإبعدما تعرفنا على الرهانات المحتملة عن  

  : ولىنه مازال في بداياته األأعتبار إالمحاسبي المالي على  التي ستترتب عن تطبيق النظام

  عتماد النظام المحاسبي الماليإالمنافع المحتملة من 1.3.1ـــــ 2

النقائص التقنية والمفاهيمية التي كانت موجودة في المخطط الوطني المحاسبي، البد من  ةبعد مالحظ

 بعد تطبيققتصاد الوطني إلاقتصادية ومن خاللهاإلالمؤسسة ا التي ستعود على المنتظرة  التطرق للمنافع

 هي كثيرة سوف تسمحمن المعايير المحاسبية الدولية، هذه الفوائد التي المستوحى  النظام المحاسبي المالي

  :2تخاذ القرارات الصحيحةإمن  مستخدمي القوائم الماليةتمكن و من تحسين نوعية المعلومات المحاسبية 

، وقياس كفاءتها، وعن التغيير في الوضعية المالية للمؤسسةإعطاء صورة صادقة عن الوضعية المالية  - 

 .حترامهاإلتزامات القانونية، الواجب عليها إلفي مقابل ا

 .لها نقراءة جيدة للقوائم المالية من قبل المستخدمي - 

 .المؤسساتعلى المستوى الوطني والدولي بين  ةمكانيال، و المؤسسةعلى مستوى  ةنيازمالالمقارنة  - 

طمئنان على ستثمار واإلإصدار معلومات مالية كاملة وصادقة وواضحة، تشجع المستثمرين على اإل - 

 .أموالهم

الدولة و المستعملين اآلخرين ، الشركاء، نللمسيرين، المــساهميمراقبة جيدة للحسابات، وتقديم ضمانات  - 

 .فيما يخص دقتها، سالمتها، وشفافيتها

                                           
1Pascal barneto , OP; CIT  .p.68   
2Jean françois des robert, françoismechin, herveputeaux :op,cit,  p. 6. 
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قتصادية والمحاسبية إلالمساهمة في زيادة مردودية المشروعات، من خالل المعرفة الجيدة للميكانزماتا - 

 .التسييرالتي تشترط الجودة والكفاءة في 

 .عتمادا على القواعد المشتركة، وكذا التكوين الجيد للمهنيينإترقية مستوي تدريس المحاسبة والتسيير  - 

قتصادية، من أجل إعداد التسجيل بصورة موضوعية وصادقة لكل التعاقدات و مختلف العقود اإل - 

 .تصريحات ضريبية موضوعية

  :سبي المالي ستسمحأيضا القوائم المالية المنتجة وفق النظام المحا

، ]في السوق مسعر السه. نصيب السهم من الربح. النتيجة المحققة[قتصادية من خالل إلقياس الكفاءة ا - 

سترتيجية المطبقة من قبل المؤسسة، التي تمكن المساهمين والمالكين من إبداء رأيهم بقوة إلوتقييم ا

 .خالل الجمعيات العمومية

معدة بقيم حالية حقيقية، عكس ما كان في  SCFحسب  وائم الماليةلقكون اط التحليل المالي، يتبس - 

PCNالذي كان يتطلب إجراء تعديالت على عناصر الميزانية، حتى تصبح تعبر عن القيم الحقيقية ،. 

 .إعطاء نظرة شاملة و دقيقة لألخطار التي تعترض المؤسسة - 

 من أجل الداخلي، وتحفز كفاءة السوق المالييمثل فرصة حقيقية للمؤسسات الجزائرية لتحسين تنظيمها  - 

 .دخول مؤسسات جديدة في بورصة الجزائر

إطار الخوصصة، تطبيق النظام المحاسبي المالي سيعطي فرصة هامة لتثمين  تجدر االشارة أيضا أنه في 

ون من هدر وتقييم الذمة المالية للمؤسسات المعدة للخوصصة، لتفادي النقائص التي كان ينادي بها النقابي

 .فالوضع المالي الجيد للجزائر يعطي فرصة لتقييم أحسن للمؤسسات قبيل خوصصتها. للمال العام

  النظام المحاسبي المالي بعد تطبيقالمعوقات و الصعوبات المحتملة .2.3.1ـــــ 2

ٕ                                    ا صالح أي نظام ال بد وأن تعترضه صعوبات ولى، و طبعا النظام المحاسبي المالي ما زال في سنواته األ

تسهيل تطبيق من أجل  تغلب على هذه الصعوباتالتحضير الجيد للعلى المؤسسات  ستوجبإوعوائق، مما 

  :من بين هذه الصعوبات نذكر األتي. النظام المحاسبي المالي بطريقة صحيحة

، سيجعل والمحللين الماليين بيند سوق مالية نشطة، وغياب التكوين الجيد للمختصين المحاسو جعدم و  -

 . نخفاض القيمةإوحساب المادية والمعنوية،  للتثبيتاتمن الصعب تحديد القيمة العادلة 

ضوابط النظام المحاسبي المالي، خاصة االعتبارات الجبائية التي ترتبط بالسياسات الوطنية التي تكون  -

 .عادة بعيدة عن مجال التوافق

 .صالحات في الجانب المحاسبيبه من تشريعات سريعة تساير هذه اإلالنظام الضريبي وما يتطل -

 

  النظام المحاسبي الماليعتمادإ2ـــــ2
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تحديد الرؤية بكل وضوح  ةمن المشرع المحاسبي ومن المرجعية المحاسبينظام محاسبي يتطلب أي صالح إ

هداف التي السابقة ويحقق اإلنجاح، يقضي على السلبيات والمعوقات له ال حتى يمكن بناء نظام جيد يضمن

  .يصبو اليها

  النظام المحاسبي المالي فلسفة1.2ـــــ2

لى تحسين المعلومة المحاسبية، و إكان يهدف 1المشرع الجزائري عند اصداره لقانون النظام المحاسبي المالي  

من خالل تمكين  ويتم ذلك .تخاذ قراراتهم الصحيحةإجعلها أكثر مالءمة ومصداقية، تفيد مستخدميها في 

ليه المحاسبة الجزائرية، يضع إطار تصوري كانت تفتقد إمن نظام يتوفر على يةقتصادمؤسسات اإلال

نوعية جيدة، تكون متجانسة ومتناسقة مع ذات  المعلومة المحاسبية تجعل الخصائص التيو سس القواعدواأل

    ستفادة من التكنلوجيا الدولية و اإل يجاد مكان للمؤسسة الجزائرية في السوقإمن خالل المحيط الخارجي 

قتصادية في إلوهذا لن يتم اال بالقضاء على السلبيات التي كانت بمثابة عائق للمؤسسة ا. جنبيةألالشراكة ا و

  .عن الوضعية المالية التعبير بصدق

والمخطط الوطني يبين الفرق بين الفلسفة التي يقوم عليها النظام المحاسبي المالي  )7(رقم  الشكل التالي

 : المحاسبي

  

 النظام المحاسبي المالي �

  

  يقوم على أساس           -               

  

  ستنتاجيةإليعتمد الطريقة ا -               

  

  طار مفاهيمي واضحإيستند على -               

  

  موجه نحو المستقبل -               

  

  

  

  المخطط الوطني المحاسبي �

                                           
     2009 /  03 /  25       بتاريخ   19 :                                          الجمهورية الجزائرية، الجريدة الرسمية،العدد1

  

        النظام

          المحاسبي

       المالي

 عداد قوائم ماليةإ

                                     تنطلق من المبادئ           القواعد  

 معرفة تقنية ضمنية

 تطوير المؤسسة االقتصادية
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  يقوم على أساس -               

  

  يعتمد الطريقة  االستقرائية -               

  

  يستند على تقنيات واضحة  -               

  

  موجه نحو الماضي              -               

  

  1باالعتماد المرجع من اعداد الطالب: المصدر

  النظام المحاسبي الماليأركان 2.2ـــــ2

وال من خالل التعمق في الفرق بين التسمية أصالح الذي قامت به الدولة الجزائرية في المحاسبة يتجلى اإل

ستعمال كلمة مخطط في النص السابق التي تعني الجانب إالمغزى من ورائها، فبدال من الجديدة و القديمة و 

طار النظري مر يتعلق باإلستبدلت بمصطلح النظام ضمن النص الجديد الذي يدل على أن األأالتقني، 

الذي يشتمل على مجموعة من المبادئ والخصائص والقواعد التي تستدعي التناسق والتنظيم،  )المفاهيمي(

صداره للنظام المحاسبي المالي التي إوهذا يتجلى من خالل المنهجية المتبعة من قبل المشرع الجزائري عند 

  :صدار القانون كما يليإتستند على المرحلية في 

 )القانون(العام طار إلصدار اإ - 

 )المرسوم التنفيذي(دار النص التطبيقي الذي يشرح بعض مواد القانون صإ - 

 صدار مدونة الحسابات التي تضمن التماثل في المعالجة المحاسبيةإ - 

 أنه يرتكز على ستة أركان أساسية الخاص بالنظام المحاسبي المالي نجد07من خالل دراسة القانون رقم   

  :2يمكن اختصارها فيما يلي

االشخاص المعنيون بأحكام هذا القانون، وعرف المحاسبة  07القانون رقم  حدد:ومجال التطبيقالتعاريف  - 

ستثناء الكيانات الصغيرة من هذا إلى الكيانات الملزمة بمسك المحاسبة المالية، وأخيرا إالمالية، ثم تطرق 

 .)5الى  2(واد من القانون التي ال يتعدى رقم أعمالها وعدد مستخدميها ونشاطها الحد المعين الم

تحديد المبادئ والخصائص  فيه الجزائرية، أين تم ةشيئ جديد في المحاسب: )التصوري(طار المفاهيميإلا -

 .)6المادة (التي تسمح بتحسين نوعية المعلومة المحاسبية

                                           
1pascalbarneto , op; cit  .p.7 

 6 :   ، ص ) 7            القانون رقم  (      2007 /  11 /  25       بتاريخ     74      العدد   /                                     الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 2

 

  

        المخطط

       الــــــــــــــوطني 

         المحاسبي

                           حسابات سنوية و مخطط محاسبي

                                     تنطلق من القواعد           المبادئ  

 

 طار مفاهيمي ضمنيإ

 جمود المؤسسة االقتصادية
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، عليها بل أشار الى أمور تقنية وعملية متعارفلم يأت النظام المحاسبي المالي بجديد : تنظيم المحاسبة -

 .)24الى  10(الحقا كما جاءت في المواد من سيتم توضيحها 

لقد اختزل النص القانوني الكشوف المالية في خمسة قوائم سيتم دراستها الحقا و هي  :الكشوف المالية -

شرح القواعدوالطرق تحق الالمزانية، حساب النتائج،جدول سيولة الخزينة، جدول تغير االموال الخاصة وم

 .)30ىال 25(المواد من . قدم معلومات مكملة عن الميزانية وحساب النتائجتالمحاسبية المستعملة، و 

الجديد في هذا الركن أوال ما يخص الحسابات المجمعة : الحسابات المجمعة و الحسابات المدمجة -

)comptes consolidés(نشاء صناديق المساهمة في بداية التسعينات والشركات إظهرت الحاجة اليها عند

وب فيها ـــــــــقتصادية المرغإلفكان لزاما أن يستجيب التشريع المحاسبي للوضعيات ا 1996القابضة سنة 

 34فالمادة )comptes combinés(الحسابات المدمجة وثانيا . جنبيةألركات اـراكة مع الشـــــوالمتمثلة في الش

قليم الوطني والتي تشكل مجموعة اقتصاديةخاضعة إلالكيانات الموجودة على ا" من القانون تشير الى أن 

توجد بينهما روابط قانونيةمهيمنة، ن أو خارجه، دون أقليم الوطني إللنفس سلطة القرار الموجودة داخل ا

 .)36الى  31(د من ، الموا"مر بكيان وحيدألتنشر حسابات تدعsحسابات مركبة كما لو تعلق ا

النظام المحاسبي المالي يسمح للكيانات اللجوء الى تغيير التقديرات :تغيير التقديرات و الطرق المحاسبية -

تحسين نوعية المعلومة المحاسبية ومن خاللها تحسين  وذا كان الهدف من ذلك هإوالطرق المحاسبية 

 .)40الى  37(المواد من  .الكشوف المالية

 أهداف النظام المحاسبي المالي3.2ـــــ2

متالئم مع معايير المحاسبة الدولية التوافق و المعتمدته الدولة الجزائرية إالنظام المحاسبي المالي الذي 

IAS/IFRS طار إحتوائه على إمن خالل  ذلك للمعلومة المالية، ويتجلى ةصادق، يهدف الى تقديم صورة

  :هداف التاليةلى تحقيق األإمفاهيمي يبين عمليات التسجيل والتقييم و مراقبة الحسابات، ويرمي 

 .نظمة المحاسبية الدوليةتحسين النظام المحاسبي الجزائري وجعله يتوافق مع األ - 

 .المالية المعلوماتتقديم صورة صادقة للقوائم المالية من خالل الشفافية في عرض  - 

 .المستويين الوطني و الدولى ىمكانيا علالمؤسسة لنفسها زمانيا و  قابلية مقارنة - 

 .المستخدمين حول مصداقيتها و شفافيتها قبل يسمح بمراقبة الحسابات من - 

 .موالهمأتمكين المستثمرين من معلومات صحيحة، موثوق بها، تشجعهم و تسمح لهم بمراقبة ومتابعة  - 

عداد التصاريح الجبائية بموضوعية إوثوق بها، تمكن من جيل كل تعامالت المؤسسة بطريقة مسيسمح بت - 

 .ومصداقية

 .دماج حساباتها وقوائمها الماليةإجنبية بعملية أليسمح للشركات ا - 

 .عباءسيخفض من األ عداد القوائم المالية ٕ ا  ستخدام الوسائل المعلوماتية في تسجيل البيانات المحاسبية و إ - 

 .تخاذ القرارات الصحيحةإحسن للمعلومات و تمكينهم من أالقوائم المالية من فهم  مستعملييساعد  - 
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  تنظــــــــيم المحاســــــبة وفق النظام المحاسبي المالي4.2ـــــ2

ألي صورة من صور التنظيم المهني المشرع أو المقنن، وكانت  1930لم تخضع المحاسبة قبل سنة 

عداد القوائم إفي  ار الوحدة المحاسبية، وقد ترتب عن ذلك الوضع تضارباالسياسة المحاسبية آنذاك من أسر 

و مع التطور السريع الذي حدث في العالم في العصر الحديث و ما ترتب . 1المحاسبية ومن زوال الثقة فيها

الدولة الجزائرية هي كذلك كان البد على عتماد الكثير من الدول على معايير المحاسبة الدولية، إعنه من 

الذي يضبط و ينظم الممارسة المحاسبية  النظام المحاسبي الماليعتمادإسارعت لتنظيم محاسبتها من خالل 

يواجه التحديات الجديدة التي  الذي ساس النظري وفق منهج عملي يستخدم التبرير المنطق ويستند  على األ

مر الذي ترك المجال لكثير من ت السابقة التصدي لها األترتب عنها ظهور عوامل جديدة عجزت الممارسا

تساع نشاطات المؤسسة إومع  .2المسميات غير المتفق عليها بين المحاسبين مثل معيار، قاعدة و غيرها

لى معلومات أكثر عن أدائها، فان تطبيق إوتعدد مالكها وتزايد حجم مستخدمي تقاريرها المالية وحاجتهم 

تكوين أفضل فكرة عن القيمة  المستعملونحاسبي مقبولة على نطاق دولي يضمن لهؤالء المؤسسة لمعايير م

ستثمار في االقتصادية للمؤسسة من أجل مقارنتها مع قيمتها السوقية بهدف ترشيد قراراتهم بشأن اإل

محاسبية  بمبادئوطرائقالمتناسق مع المعايير المحاسبية الدولية 4فجاء النظام المحاسبي المالي. 3المؤسسة

بمنهجية تجعل المحاسبة أكثر تنظيما عما كانت عليه في الماضي، وكذا تشغيل النظام المحاسبي و جديدة، 

  .بطريقة فعالة، حتى يمكن إنتاج قوائم مالية وفق معايير المحاسبة الدولية

  

  

  

  مصداقية المحاسبة مبنية على التنظيم المحكم و الرقابة الفعالة 1.4.2ـــــ 2

حترام مبدأ الحذر البد إلكي تتحقق األهداف المرجوة من المحاسبة التي تم التطرق إليها سالفا، وفي إطار   

أثناء المسك، وعند إجراء الرقابة، وعند تقديم القوائم، : لتزام الدقة والمصداقية والشفافيةإأن تلبي المحاسبة 

وعملية التقريب في الوثائق التي تشكل  ةعملة المستعملكما يجب اإلشارة إلى ال.وكذا تبليغ المعلومة المعالجة

فالمؤسسة تحدد تحت مسؤوليتها اإلجراءات الضرورية التي تجعل موقع التنفيذ لنظام محاسبي .القوائم المالية

  . يسمح لها من إجراء الرقابة الداخلية والخارجية

                                           
  30:مساهمة علمية لتحسين المخطط الوطني المحاسبي، أطروحة دكتوراه  الدولة في العلوم االقتصادية، جامعة سطيف،ص): 2004(عقاري مصطفى 1
 . 46:مرجع سابق ،ص): 2004(عقاري مصطفى 2

3Stephnbrun ,(2006) : normes comptables internationales ias/ifrs, gualinoediteur ,paris.p 52 

                                  الخاص بشروط و طرائق مسك المحاسبة      2009 /  04 /  07       بتاريخ      110-  09            القانون رقم 4



��                                     ����� ا����م ا������� ا���ا��ي و	� ������  �� IASBا� �� ا�

 

 - 45  - 

 

ال بد من وجود نظام توثيق فعال يصف  جل ضمان فهم ومراقبة نظام معالجة المعلومة المحاسبيةأكذلك من 

فأصول وخصوم الوحدة يجب أن يخضعوا مرة على األقل سنويا لعملية الجرد .اإلجراءات والتنظيم المحاسبي

  .نطالقا من الرقابة المادية واإلحصائية للوثائق الثبوتيةإالعيني والكمي والقيمي، 

  في التسجيالت تمصداقية المحاسبة تتطلب منع التغييرا2.4.2ـــــ 2

طبعا القيود المحاسبية تتم وفق طريقة القيد المزدوج، وكل تسجيل محاسبي يجب أن يبين أصل و محتوى   

  .كل معلومة، كما يحتوي أيضا على مرجع الوثيقة التبريرية التي تسنده

يها بكل سهولة، فكل القيود المحاسبية يجب أن تسند بالوثائق المبررة، التي تتطلب تنظيما يمكن الرجوع إل

هذه اإلجراءات طبعا تجعل القيود المحاسبية في منأى عن أي تغيير في .وربطها بالقيد المحاسبي المناسب

  .محتواها، كما أن تثبيت التسلسل التاريخي يضمن عدم مس التسجيالت المحاسبية

  الــــــــدفاتر المحاسبية3.4.2ـــــ 2

يق أي نظام محاسبي من خالل تطبيق مراحل الدورة المحاسبية هو مما الشك فيه أن حجر الزاوية في تطب  

الدفاتر المحاسبية من واقع المستندات  يلمعامالت المالية فاقتصادية و عملية التسجيل واثبات األحداث اإل

المحاسبية التي تشكل المصدر األساسي للبيانات كمدخالت، تليها عملية التسجيل والتبويب كعملية تشغيل 

  .لتلك البيانات

  :أن عتبارإب)20(المادة 1مطالبة بمسك دفتر اليومية، دفتر األستاذ ودفتر للجرد مؤسسةفكل    

الحركات التي تتم على األصول، الخصوم، األموال الخاصة،األعباء و نواتج سجل فيه تدفتر اليومية  - 

من القسم   9المادة  (.و ذلك بتجميع مجاميع العمليات المسجلة على األقل مرة في كل شهر المؤسسة

  .)من القانون التجاري 2

اء جزءا من عملية التسجيالت في دفتر اليومية يتم ترحيلها إلى دفتر األستاذ، حيث يعتبر هذا اإلجر  - 

  .التلخيص و التبويب

  .دفتر الجرد يسجل فيه كل البيانات التي تخص حسابات القوائم المالية لكل فترة - 

ن اليومية و دفتر األستاذ سيتم تجزئتهم إلى يوميات مساعدة ودفاتر األستاذ المساعدة حسب إوعليه ف - 

  .المؤسسةحتياجاتإ

في هذه الحالة األخيرة البدمن تلبية و المحاسبة يمكن مسكها يدويا، أو بواسطة نظام اإلعالم اآللي، 

سترجاع كل إأن يتم و  .متطلبات األمان والمصداقية الالزمة فيما يخض حفظ المعطيات ووجود سبيل للمراجعة

 .المعلومات التي دخلت في نظام المعالجة على أوراق بشرط أن تكون مفهومة

  حتفاظ بالوثائق المحاسبيةإلاإلثبات و ا 4.4.2ـــــ 2

                                           
   11  :               ، مرجع سابق، ص    2007 /  11 /  25       بتاريخ    7            القانون رقم 1
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حتفاظ والرجوع إليها الوثائق الثبوتية للعمليات المحاسبية تؤرخ و تعد على أوراق تكون كركيزة تمكن من اإل  

فالعمليات التي تكون من نفس الطبيعة، وتتحقق في نفس الموقع خالل نفس اليوم يمكن .وقت الحاجة

حتفظ بها لمدة يحددها المؤسسةتالدفاترالمحاسبية الموجودة لدى أن علما .الوثيقة الثبوتية تجميعها في نفس

  . التشريع الوطني

 و التسجيل وفق النظام المحاسبي و المالي التقييم5.2ـــــ2

التي تتطلب تحديد المبالغ النقدية التي ستسجل بها محاسبيا عناصر القوائم المالية في التقييم هو الوسيلة 

طريقة في ختيارية لها الخيار لزامية أو اإلجراءاتها القياسية اإلإوالمؤسسة حسب . الميزانية وحسابات النتائج

  :1التقييم التي يمكن أن تكون

                          صـول فـي تـاريخ الحصـول عليهـا                  تـنص عـل أن تسـجل األ  2     اهيمي        طـار المفـ إل    مـن ا     100       الفقـرة   :                  التكلفـة التاريخيـة

            لتـزام بمبلـغ  إل              سـتيالمه مقابـل ا إ                    لتزامـات بقيمـة مـا تـم  إل          كمـا تسـجل ا  .                                              بالمبلغ النقدي أو ما شابهه أو بالقيمة العادلـة

      توافــق                                        لتـزام ضــمن النشـاط العــادي للمؤسسـةوهو مــا ي إل                                                       النقديـة أو ماشــابهها، أو الـذي مــن المتوقـع أن يــدفع لســداد ا

   .3                                   مع ما جاء في النظام المحاسبي المالي

         صـل أو مـا                                                               صول بمبلغ النقدية أو ما شابهها الذي يجب دفعه للحصـول علـى نفـس األ       تسجل األ  :                التكلفة الجارية

                                                                                                  يماثلــه فــي الوقــت الحاضــر، و تســجل االلتزامــات بــالمبلغ غيــر المخصــوم مــن النقديــة أو مــا شــابهها لســداد التعهــد 

   .     حاليا

                                                صول بمبلـغ النقديـة أو مـا شـابهها الـذي يمكـن الحصـول        تسجل األ   : )        ستردادية إل        القيمة ا   (              نجاز أو السداد  إل       قيمة ا

                                        لتزامات بقيم السداد أو المبـالغ المخصـومة  إل                                                            عليه في الوقت الحاضر مقابل بيع أصل بالطريقة العادية، وتسجل ا

   .4                        من النشاط العادي للمؤسسة       لتزام ض إل                                                    النقدية أو ما شابهها التي من المتوقع أن تدفع لسداد ا

                                                                               صول بالقيمة المخصومة الحالية لصافي التدفقات النقدية المسـتقبلية التـي مـن المتوقـع        تسجل األ    :               القيمة الحالية

                                       لتزامــــات بالقيمــــة المخصــــومة الحاليــــة لصــــافي  إل                                     صــــل ضــــمن النشــــاط العــــادي للمؤسســــة، وتســــجل ا            أن يولــــدها األ

  .                                 لتزامات ضمن النشاط العادي للمؤسسة إل                                 ة التي من المتوقع أن تطلب لسداد ا                                  التدفقات النقدية الخارجة المستقبلي

  النظام المحاسبي المالي تقديم القوائم المالية حسب3ـــــ2

دائهاالمالي أللمؤسسة، و  المركز الماليتقيس القوائم المالية من أهم مصادر المعلومات التي تعد

تلخص مخرجات النظام  فهي.بصورة صادقة الملكية وتدفقاتها النقدية ومختلف التغيرات في حقوق

                                           
    1 Eric tort-lionelescaffre,op,cit, P :7 

2Catherine Maillet, Anne Le Manh, OP; CIT  :.P.26   
  6             مرجع سابق، ص     19    رقم                                      الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية3
    315 .                                محمود السيد الناغي، مرجع سابق، ص4
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بهدف  ذات المنفعةطراف ستخدامها من قبل األإنما تعد من أجل إالمحاسبي، وهي ليست غاية في حد ذاتها، 

  .قتصادية الصحيحةإلتخاذ القرارات اإ

  القوائم المالية أهمية و أهداف1.3ـــــ2

  أهمية القوائم المالية1.1.3ـــــ 2

ال باألطراف ـتصإلالوسائل األساسية في اوتعتبر من القوائم المالية تلخص مخرجات النظام المحاسبي، 

،والتي من خاللها ستتمكن تلك األطراف التعرف على العناصر الرئيسية المؤثرة المؤسسةالمهتمة بأنشطة 

بين اإلطار العام لتقديم القوائم المالية وما ت)IAS/IFRS1(ر اييفالمع. المالي و ما حققته من نتائج هاعلsمركز 

  . يتطلبه محتوى كل وثيقة

توفيرمعلومات ذات خصائص نوعية التي تجعلها مفيدة وذات منفعة، األمر الذي  تستوجبالقوائم المالية  هذه

  .إعدادها عتبار التوفيق بين التكلفة والعائد، إذ يجب أن تفوق منفعة المعلومات تكلفةيتطلب األخذ بعين اإل

تضبط تحت مسؤولية  أقر بأن النظام المحاسبي الماليو ما يترتب عنهافان  القوائم الماليةهميةنظرا ألو 

ستخدام الوحدة النقدية إنتهاء الفترة، بإجل أربعة أشهر بعد تاريخ أمسيري الوحدة مرة كل سنة، وتعد في 

صورة واضحة وأن تظهر المعلومات التالية كل عنصر من مكونات القوائم ال بد أن يكون معرف ب.الوطنية

  :بصفة دقيقة

  .التي تقدم القوائم المالية للمؤسسةسم التجاري، رقم السجل التجاري جتماعية، اإلالتسمية اإل - 

  .)حسابات فردية، حسابات مجمعة، حسابات إدماجية( طبيعة القوائم المالية - 

  .تاريخ اإلقفال - 

  .العملة المستعملة و مستوى التقريب - 

  :يجب ذكرها المؤسسةمعلومات أخرى تسمح بالتعرف على  أيضا توجد   

  .جتماعي، الشكل القانوني، مكان النشاط و الدول المتواجدة فيهاإلعنوان المقر ا - 

  .األساسية وطبيعة العمليات المنجزة األنشطة - 

  .سم الشركة األم وباألخص اسم المجموعة المرتبطة بها الوحدةإ - 

    .للمستخدمين خالل الفترةالعدد المتوسط  - 

  .القوائم المالية تمسك إجباريا بالعملة الوطنية، ويمكن تقريب المبالغ إلى أالف الوحدات - 

  أهداف القوائم المالية2.1.3ـــــ 2

حتياجات الجهات إعداد القوائم المالية هو تلبية إليها من خالل إساسية التي تصبو المؤسسة هداف األن األإ

معايير المحاسبة  طار المفاهيمي لمجلستلك الكشوف، ويتجلى ذلك من خالل ما تعرض له اإلالتي تستخدم 
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12في الفقرة  IASBالدولية
، على أن الهدف من القوائم المالية هو توفير المعلومات عن الوضع المالي 1

  .2القرار تخاذإفي  يهاخذممستلداء و التغيرات في الحالة المالية للمؤسسة التي تعتبر مفيدة واأل

  طراف الخارجيةبالنسبة لأل: أوال

تمكن ، عن المؤسسةذات نوعية قتصاديةإأن الهدف االساسي من المحاسبة هو توفير معلومات 

  :من خالل  ويتم ذلكتخاذ القرارات الصحيحة، إمن  الخارجديةطرافاأل

 .المناسب، تمكن من تحقيق التدفقات النقدية في الوقت توفير معلومات ذات جودة عالية - 

بما يمكنهم من  الحصول على تقديم المعلومات الكافية للمستثمرين عن التدفقات النقدية المستقبلية  - 

تخاذ القرارات المناسبةوتفادي إتهم على ديضا مساعأليها العوائد المتوقعة، إصلية مضافا ستثماراتهم األإ

 .المخاطر

يمكن تحديد نقاط القوة والضعف في المركز توفير معلومات حول موارد المؤسسة والتزاماتها حتى  - 

 .المالي للمؤسسة

من خالل  رباح، والتنبؤ بالمستقبلألتوفير معلومات عن أداء المؤسسة ومدى قدرتها على تحقيق ا - 

دارة المؤسسةفي توقع العوائد المستقبلية وكذا إدراسة مقارنة بنتائج السنوات السابقة، لقياس فاعلية 

 .ستثمارات والقروضإلالمرتبطة باتفادي المخاطر 

    بالنسبة للمؤسسة: ثانيا

موال أو دخول السوق هداف المؤسسة من نشر القوائم المالية ال يقتصر على طلب أو عرض رؤوس األأ

المالي بل يتعداه الى جلب المستثمرين المحتملين عن طريق مدهم بمعلومات كافية تشجعهم على 

ال عن طريق االفصاح التام عن الوضع المالي و التنافسي إق هذا الهدف ستثمارفي المؤسسة ولن يتحقإلا

  . صحاب المؤسسةأعتبارهمإو عن مدى وفاء االدارة بالتزاماتها و مسؤولياتها اتجاه المساهمين بللمؤسسة

 الميزانية2.3ـــــ2

تقوم . المستقلة عن المالكالمؤسسة هي حقيقة قانونية مستقلة، تتمتع بشخصية خاصة، لها ذمتها المالية 

المالية،  تهاالمالك، الموردين، البنوك،عن اضعي: بإجراء جرد سنوي لذمتها المالية من أجل إعالم اآلخرين

الي، ـــالي للوحدة و بصفة خاصة درجة سيولتها ودرجة مرونة الهيكل المــمما يمكنهم من تقييم الوضع الم

جراء المقارنات بين الوحدات المحاسبية المختلفةوحساب معدل العائد حتماالت المستقبل ودرجة المخاطرة، و  ٕ ا  و  ٕ                                                                ا 

                                           
                                    ، مداخلـة مقدمـة فـي ملتقـى دولـي النظــام IAS/IFRS                                                   مقومـات عـرض المعلومــات فـي ظـل معـايير المحاسـبة الدوليــة   ،  )    2009   : (                     زغـدار أحمـد، سـفير محمـد1

   .                                                             المحاسبي الجديد في ظل المحاسبة الدولية، جامعة المدية، الجزائر
                                                             مقالـة منشـورة، ابحـاث اقتصــادية و اداريـة جامعـة محمـد خيضـر بســكرة،                       عـرض القـوائم الماليــة،  :  1                        المعيـار المحاســبي الـدولي   ،  )    2007   : (          قـاري مصـطفي   الع2

   11-  10     ، ص ص  01               الجزائر، العدد 
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أهمية لقائمة المركز الماليويفضلها على قائمة الدخل، على  يفالنظام المحاسبي المالي يعط.1ستثمارإلعلى ا

جل ظهورها في أتم بعناصر األصول والخصوم، التي يطلب أن تعرفوتقيم و تسجل من هأساس أنها ت

فإعداد الميزانية يتطلب إظهار . بينما جدول النتائج فانه يترجم فقط تغيرات األصولوالخصوم. ةالميزاني

ستغالل، وكذا األصول التي تم إلاألصول الجارية التي يمكن للمؤسسة بيعها أو استهالكها في إطار دورة ا

متع بسيولة عالية يعني غير تت يقتناؤها بغرض المتاجرة بها في المدى القصير، باإلضافة إلى الخزينة التإ

والمعنوية  العينيةأما األصول غير الجارية تتمثل في األصـول الثابتة .مجمدة أو مودعة ألجل طويل

لتزامات الواجب على المؤسسة أن تدفعها خالل دورة إلفي المقابل الخصوم الجارية تتمثل في ا.والمالية

هذا التصنيف يعتبر إلزامي إذا كان .ةالخصوم غير الجاري الى ضمتستغالل، أما الخصوم طويلة األجل إلا

  .توضيح األصول والخصوم حسب السيولة يؤدي إلى الصدق والموضوعية

 قائمة الميزانية مزايا1.2.3ـــــ 2

سبقية ألتكتسي قائمة الميزانية في النظام المحاسبي المالي أهمية كبيرة عن باقي القوائم حيث أعطيت لها ا

  :نذكر منها ،هذه القائمةعملي ذات أهمية كبيرة لمست محاسبية ومالية من معلوماتلما تقدمه 

 السيولة النقدية -

تتعلق بكل عناصر الخزينة وما يماثلها، و كذا توقيت التدفقات النقدية المستقبلية المتوقع حدوثها ضمن دورة  

حيث ان مستخدمي هذه القائمة يهمهم أن تكون السيولة مرتفعة لكي تتمكن . االستغالل للمؤسسة

  .2المؤسسة من الوفاء بالتزاماتها

 جلاأل لتزامات الطويلةإل القدرة على الوفاء با -

جراء تحليل عناصرها لتحديد مدى قدرة المؤسسة إسمح بتالنظام المحاسبي المالي ت في الميزانية كما جاء

جل المتمثلة في يلة األو ستحقاق، فكلما زادت الديون طجل في تاريخ اإللتزاماتها طويلة األإعلى الوفاء ب

رتفاع إلوفاء بما عليها بسبب نخفاض قدرة المؤسسة على اإدى ذلك الى أالقروض البنكية كلما 

قساط أمثل الفوائد و  عباء الثابتة لتلك الديونالمخاطرة، كون المزيد من أصولها ستخضع لمواجهة األ

  .3تلك الديون

 المرونة المالية -

ذ إن المرونة المالية أوسع وأشمل إجل فاألذا كانت السيولةتعنيمدى توفر الخزينةالفوريةلتسديد الدوينقصيرة إ

حتياجاتوالفرص غير إلتعديل حجم و توقيت التدفقات النقدية التي تلبي افي تقيس قدرة المؤسسة 

  .مخاطر تعرضها للفشل المالي المتوقعة، فكلما زادت المرونة المالية للمؤسسة قلت

                                           
  .   217   : ص .         مرجع سابق  :                   عباس مهدي الشيرازي  1
    291 :            مرجع سابق، ص  :                   محمود السيد الناغي2
   30 ص  ،                 دار وائل، عمان  ،                       و االبرغ المالي الدولية        محاسبة         معايير ال   ، )    2008 (           جمعة حميدات  -             محمد ابو نصار  3
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 تصور عن الذمة المالية -

نطالقا من مجموع ما إبراز حجم نشاطها إم صورة عن الذمة المالية للمؤسسة، من خالل ديضا الميزانية تقأ

  .لتزامات و حقوق أصحاب المصالحإلديها من أصول، وما عليها من 

  مــكونات المــــــيزانية2.2.3ـــــ 2

  األصــــول:أوال

األشياء ذات القيمة المملوكة للمنشأة، تضمن تحقيق منافع  <<: اإلطار المفاهيمي يعرف األصول بأنها  

  .1مستقبلية محتملة، تتحكم فيها المؤسسة أو تحصل عليها نتيجة لمعامالت أو أحداث سابقة

 :األصولعتراف بحتى يتم اإلطبقا لهذا التعريف نجد ثالث خصائص رئيسية يجب توافرها 

لألصـل القدرة على تزويد الوحدة بالمنفعة وخلق تدفقات وجود منافع اقتصادية مستقبلية، أي أن يكون  - 

 .نقدية موجبة في المستقبل

قدرة المؤسسة على التحكم في هذه المنافع، بحيث تستطيع الحصول على ما تريد من الخدمات  - 

 .لنفسها أو تمكين الغير منها

  .2يأن يكون هذا التحكم في المنافع قد نتج عن أحداث أو عمليات وقعت في الماض - 

    :ن أنمثال األصل يمك، المنافع االقتصادية المستقبلية الممثلة لألصل بأشكال مختلفةتحقق المؤسسة 

للبيع من طرف  هيستخدم لوحده أو بالتوليف مع أصول أخرى إلنتاج السلع والخدمات الموج - 

  .المؤسسة

 .يستبدل مقابل أصول أخرى - 

 .يستخدم لتسديد دين - 

  .يوزع إلى مالكي المؤسسة - 

من خالل  األصولفالمؤسسة تتحصل على . السابقة أواألحداثاألخرىالمؤسسة تنشأ نتيجة الصفقات  أصول

مثل السلع العقارية المستلمة من الدولة  األصولتتولد عنها  أحداثأخرىتوجد  أيضا ،اإلنتاجعملية الشراء أو 

 كتشاف المواردإددة و قتصادي في منطقة محإلتشجيع النمو ا إلىالبرنامج الذي يهدف  إطارفي 

مثل النية في شراء مخزون فال يلبي تعريف  أصولالمستقبلية ليتولد عنها  األحداثبينما الصفقات و .المعدنية

 .األصل

                                           
  .   119 .  ص  .               االسكندرية مصر               الدار الجامعية   ,                 التقارير المالية    ) :     2005 (                      طارق عبد  العالي حماد 1
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ستهالكه في إطار دورة إ، بيعه أو نجازهإاألصل يرتب كأصل جاري لما يكون في استطاعة المؤسسة 

صل من عناصر الخزينة أو ما يعادل الخزينة، بغرض إيضاح أو لما يكون األ للمؤسسةستغالل العادية إلا

  :درجة السيولة و تشمل

  النقدية •

  .األوراق المالية القابلة للتداول، و التي تقيم على أساس تكلفة السوق •

  .حسابات المدينون و الذين يتم تقيمهم بالمقدار المتوقع تحصيله •

  المخزون المقيم بقيمة السوق األقل •

مة سالفا و التي تخص كل النفقات التي تمت فعال للحصولعلsمنافع خالل دورة المصروفات المقد •

 .1االستغالل

ستعمال المستمر من إلشهر و الموجهة ل 12أما العناصر األخرى التي يكون تاريخ استحقاقها اكبر من  

  .يجب أن تظهر ضمن العناصر غير الجارية المؤسسةحتياجاتإجل أ

  :، تشمل عناصر األصول األتي2الماليوحسب النظام المحاسبي 

األصول غير المادية وهي األصول المعنوية التي تبقى لفترة طويلة، وتدر على المالك منافع مستقبلية  - 

بتكار، رأسمال إلمتوقعة، فهي ضرورية لتشـــغيل المؤسسة وتضم الشهرة و العالمة التجارية وحق ا

  .)2مدخل الفقرة  (IAS 38التجاري، 

ستخدامها في اإلنتاج أو إجل أالمادية وهي األصول المحتفظ بها من قبل المؤسسة إما من األصول  - 

ما من  وهي التي . حتياجات إداريةإلجل إيجارها للغير، أو أ                                   ٕ       في شكل لوازم أو السلع أو الخدمات، وا 

لفقرة مدخالIAS 16المعيار(، )...األراضي، المباني، المعدات(ينتــظر أنتســتعمل ألكـثر منفترة محـاسبية 

6( 

 :األصول المالية تعتبر من العناصر الهامة في ميزانية المؤسسة وتشمل - 

 المساهمات •

 األصول المالية •

المخزونات تشمل كل السلع الموجودة لدى المؤسسة في تاريخ الجرد والتي تستهلك خالل الفـترة  - 

واللوازم، والمنتجات نصف المصنعة والتامة البضائع، المواد (الموالية، التي ال تزيد مدتـها عن السنة 

 .)الصنع

                                           
1
  .228 . ص .  بق      مرجعسا  .                        دونالد كيسو جيري ويجانت  
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الضرائب أصول من ناحية  المدينون الذين يمثلون المبالغ المستحقة على الغير اتجاه المؤسسة وتشمل - 

األعباء (الزبائن و المدينون اآلخرونواألصول المماثلة، ومن ناحبة اخرى )تبيين الضرائب المؤجلة(

 .)المالحظة مسبقا

ستثمارات، المخزون إلولوالعناصر المماثلة لها، تمثل القيم المتبقية من الموارد بعد تمويل اخزينةاألص - 

والديون الممنوحة للزبائن، حيث تتوزع بين المبالغ الموضوعة في البنك و الصندوق والودائع تحت 

 .الطلب و التوظيفات قصيرة األجل

 الخـــصوم:ثانيا

نتيجة عقد  تكون قانونية أنلتزامات يمكن إلهذه ا. بصورة مؤكدة ئيشمسؤولية عمل  أولتزام هو واجب إلا

نتيجة الممارسات  أخرىت االتزام أكما تنش. مبرم، مثل المبالغ المسددة مقابل السلع والخدمات المستلمة

، مثل السياسة الخاصة بتصليح عيوب المنتجات عمل جيدةبعالقات  حتفاظإلاالتجارية العادية والرغبة في 

  .1المرتبطة بالسلع المباعة تعتبر خصوم الضمان، فالمبالغ المنتظر صرفها آجالولو تمت  حتى

المنشأة أو أي عناصر  ىلتزامات االقتصادية القائمة علإلا"من خالل ذلك يمكن تعريف الخصوم على أنها   

طبقا لهذا التعريف . "ليهادائنة مؤجلة لفترات قادمة تم إثباتها و قياسها طبقا للمبادئ المحاسبية المتعارف ع

  :الخصومعتراف بإلحتى يتم ايجب أن تتوفر ثالث خصائص رئيسية 

لتزام حالي عن طريق تحويل مستقبلي ألصل ما عند الطلب إبتسوية  المؤسسةلتزام أن تقوم إليتطلب ا - 

  .أو عند حدوث حدث معين أو في تاريخ معين

  .لتزامإلال يمكن تفادي ا - 

 .في الماضي للمؤسسةوقوع الحدث الملزم - 

ستعمال الخدمات يؤدي إلى نشأة ديون  ٕ ا  ، فاقتناء السلع و سابقة أوأحداثأخرىفالخصوم تنشأ نتيجة المعامالت 

لتزام تسديد إتجاه الموردين في حالة عدم التسديد المسبق، أيضا الحصول على قرض يتولد عنه إ

 ستقبلية المبنية على المشتريات السنويةتسجل ضمن الخصوم التخفيضات المأن المؤسسة تستطيع .الدين

  .للزبائن

جل تلبية طلب أمن  قتصاديةإلالتزام الحالي يتطلب من المؤسسة التخلي عن الموارد الممثلة للمنافع إلاإطفاء

  :2بإحدى الطرق التالية ،األخرالطرف 

  

  تسديد بالخزينةال -    

  تحويل أصول أخرى -    

                                           
1

  .   120 . : ص  .                          مصطفى العقاري ، مرجع سابق
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  أخرلتزام بالتزام إلإلغاء ا -    

  لتزام إلى األموال الخاصةإلتحويل ا -    

 :و تتمثل الخصوم في 

مال المدفوع و التغيرات التي تحدث في ال تتمثل في حصة المالك، التي تتكون من الرأس:حقوق المــــلكية  ) أ

جراء توزيعات األرباح، و تزداد حقوق الملكية من خالل  ستثمارات المالك إ                            ٕ                                                  هذه الحصة نتيجة صافي الدخل وا 

 .وصافي الدخل وتقل من خالل توزيعات األرباح

جل أأحيانا مطلوب من خالل النصوص التنظيمية أو القانون من تخصيصها حتياطات يكون إلبالنسبة ل

  .للمؤسسة والدائنين ضد تأثيرات الخسائرت الكافية ضماناالإعطاء 

وفي الحالة العادية قيمة . والخصوم مبلغ األموال الخاصة الذي يظهر في الميزانية يرتبط بتقييم األصولأما

إلى المجموع الذي يمكن  واألموال الخاصة ال تناسب القيمة السوقية الكلية ألسهم المؤسسة إال صدفة أ

ما المؤسسة في مجموعها ف: الحصول عليه عن التنازل حالة  ي                             ٕ                        إما األصل الصافي عنصر بعنصر، وا 

 .ستمرار االستغاللإ

معينة  لمؤسسةهي تضحيات مستقبلية متوقعة بمنافع اقتصادية ناشئة عن التعهدات الحالية  :لـــــــتزاماتإل ا  ) ب

  .بنقل أو تحويل أصول أو توفير خدمات ألصول أخرى في المستقبل نتيجة لمعامالت أو أحداث ماضية

 :فاالستحقاق يرتب كالتزام جاري في الحاالت التالية )IAS/IFRS(وفقا لمعايير   

  ستغالل العادية للمؤسسة إليغلق في دورة استحقاق إلا - 

  .ثني عشر شهرا بعد تاريخ إقفال السنة الماليةإستحقاق يجب أن يسدد خالل إلا - 

ستحقاقات األخرى يجب ترتيبها كالتزامات غير جارية على أساس أن المؤسسة لن تستطيع تسويتها إلكل ا

نتيجة الحصول على األصول كإصدار السندات لتزامات الناشئة إلخالل دورة االستغالل الجارية، مثل ا

  .يةر يجااإلواألوراق المالية أو الكمبياالت طويلة األجل والقروض 

 :وحسب النظام المحاسبي المالي تشمل عناصر الخصوم األتي

مال المدفوع، ال األموال الخاصة قبل التوزيعات المقررة والمقترحة بعد تاريخ اإلقفال، مع مالحظة الرأس - 

  .ياطات، النتيجة الصافية للفترة والعناصر األخرىحتإلا

 .الخصوم غير الجارية ذات فائدة - 

 .الموردون والدائنون اآلخرون - 

 .)مع مالحظة الضرائب المؤجلة (خصوم الضرائب  - 

 .مؤونات األعباء والخصوم المماثلة  - 

 .الخزينة السالبة وما يعادل الخزينة - 

 في الميزانيةخرى ألبعض المعلومات ا إظهارباإلضافة لما سبق ال بد من 
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  .حتياطات التي تظهر ضمن األموال الخاصة إلتوضيح طبيعة ونوع كل من ا -     

  .الحصة التي تزيد مدتها عن السنة فيما يخص المدينون و الديون -     

  :المبالغ الواجبة الدفع والمستحقة -     

  للمؤسسة األم •

 للفروع •

 للوحدات الشريكة في المجمع •

 )المسيرين, المساهمين(للجهات األخرى المرتبطة  •

  :1في حالة شركات األموال، يجب توضيح لكل نوع من األسهم 

  .عدد األسهم المسموح به، المدفوع، غير المحرر كليا - 

 سمية لألسهم إلالقيمة ا - 

 .تطور عدد األسهم بين بداية و نهاية الفترة - 

 .فروعها أو الوحدات الشريكةعدد األسهم المحتفظ بها من طرف المؤسسة، أو  - 

 .جل اإلصدار في إطار المزايا أو عقود البيعأاألسهم المخصصة من - 

 .حقوق و مزايا مرتبطة باألسهم - 

 . مبلغ األرباح الموزعة المعينة و كذا قيمة الحصص الممتازة غير المسجلة محاسبيا - 

  :مالحـــــــــظة

يزانية إال إذا تمت هذه المقاصة على أسس قانونية أو ال يمكن إجراء عملية المقاصة بين أصول وخصوم الم

ستثمارات من خالل إلفتخفيض حسابات المدينين من خالل تكوين مخصصات المؤونات، و تخفيض ا. تعاقدية

 .)15(، المادة هتالكات ال تمثل إجراء مقاصة بين األصول و الخصوماإلتكوين مخصصات 

  :المؤسسةالميزانية لما تكون  يالي والرصيد الصافي يظهر فوعليه تتم مقاصة األصل أو االلتزام الم

  لها حق قانوني لتنفيذ المقاصة لمبالغ مسجلة محاسبيا - 

طفاء الخصم في إلترغب في التخلص من األصل أو ا -                                               ٕ               لتزام المالي وفق قاعدة شفافة، أو تحقيق األصل وا 

  . 2آن واحد

  
  

  محددات قائمة الميزانية3.2.3ـــــ 2

                                           
1Bernard raffournier (2005) OP; CIT   s. p.32 

2
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ال أنه توجد بعض المحددات التي تؤثر إلميزانية في النظام المحاسبي المالي لعطيت أهمية التي من األبالرغم 

  :1نذكر منها ،على قدرة الميزانية في تمثيل الواقع المالي للمؤسسة في وقت محدد

التعبير عن عناصر الميزانية بالتكلفة التاريخية يجعلها محل انتقاد بالرغم من موثوقيتها بسبب عدم  - 

م افالنظحتياطات بسبب تقييمها بأقل من قيمتها،إدراجها بالقيمة العادلة،  وما يترتب عن ذلك من إ

ذلك على المعيار  المحاسبي المالي يؤكد على تقييم عناصر الميزانية بالقيمة العادلة مستندا في

دوات المالية بالقيمة العادلة، أيضا المعيار المحاسبي أليخص تقييم ا افيم 39المحاسبي الدولي رقم 

 .ةلمارات العقارية بالقيمة السوقية العادثستإليخص قياس ا افيم 40الدولي رقم 

نتاجي إلالعمر ا مدى تأثر التقديرات بالحكم الشخصي عند تقدير الديون الممكن تحصيلها، وتحديد - 

 .جل، وتقدير قيمة المخزوناتألستثمارات طويلة اإلل

قتصادية التي إلهم الموارد اأال وهو العنصر البشري الذي يعتبر  من أالميزانية ي غياب أهم عنصر ف - 

 .قتصادية المستقبلية وذلك بسبب صعوبة قياسهإلتولد المنافع ا

أن تنجزه قصد تقديم معلومات مالية تلبي النظام  المؤسسةيعتبر نموذجللميزانية الذي يجب على  )1الملحق رقم (

  .المحاسبي المالي

  حساب النتائج3.3ـــــ2

عطي صورة واضحة ويهمية المعلومات المدرجة فيه، فهأليعتبر حساب النتائج من أهم القوائم المالية 

  .فيما يخص دورة اإلستغالل و قدرة التمويل الذاتي خرىطراف المستفيدة األألصحاب المنشأة واأل

  تعريف و أهمية حساب النتائج1.3.3ـــــ 2

تجميعية لألعباء والنواتج المحققة من طرف المؤسسة خالل الفترة، تظهر  قائمةعبارة عن  حساب النتائج

  .رةالنتيجة الصافية للفترة التي تكون إما ربح أو خسامختلف النتائج الوسيطية و 

تهدف إلى جراء التحليل الوظيفي للمؤسسة، و إمن بين أهم القوائم المالية التي تساعد علs تعتبرقائمةهذه ال  

، وكذا المعلومات للمؤسسةقتصاديةإلمكنهم من معرفة الكفاءة امعلومات الضرورية التي تتزويد المهتمين بال

  . 2كد المصاحبة للتدفقات النقدية في المستقبلالتي تساعدهم على التنبؤ بمقدار وتوقيت و درجة عدم التأ

لمستخدمي القوائم المالية المعلومات المالية قصد التعرف على أماكن وجود فرص  هذه القائمة توفركما 

ستثمار المربحة، وذلك بعد الكشف عن مصادر تلك النتـائج ومكوناتـها واألحداث والعمليات التي أدت إلى إلا

للزبائن قدرة المؤسسة على تقديم السلع أو الخدمات المطلوبة، وتبين أيضا  .ف السائدةتحقيقها في ظل الظرو 

                                           
  .   430 :                                              دار اليازوري العلمية للنشر و التوزيع ، عمان، ص  :               نظرية محاسبية     ) :     2009 (       بلخوي،   -          أحمد رياحي1
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كما تهم أيضا نقابات العمال في المفاوضات حول األجور، دون أن ننسى أهميتها بالنسبة للحكومة فيما يخص 

  .إعداد السياسة الضريبية واالقتصادية

  :فيحساب النتائجتتضمنها قائمةت التي أهمية الطلب على المعلومايمكن تحديد 

قتصادية إلاالمؤسسةتوفير المعلومات المفيدة  في قياس التسيير الجيد للمؤسسة و كفاءة إدارتها وأداء  - 

 .يراديةإلمن أجل تعظيم القوة ا

تجاهات المستقبلية للنشاط، إلتزويد مستخدمي القوائم المالية بمعلومات تساعد في عملية التنبؤ با - 

  .يرادية للمؤسسةإلتقييم القوة اوالمقارنة و 

 .ستثماراتهم في المؤسسةإتمكين المستثمريين من معرفة نتائج  - 

 .1أساس قياس الضريبة المستحقة على المؤسسة - 

  حساب النتائجمكونات2.3.3ـــــ 2

 تحليل األعباءول حسب الطبيعة يتم من خالله أل، احساب النتائج لقدم نموذجين  2النظام المحاسبي المالي

ما أجراء المقارنة الزمانية والمكانية،  ٕ ا  ونسب التطور و التي تسمح بتحديد النتائج الوسيطة ، حسب طبيعتها

ستغاللوتحديد إلجراء تحليل دورة اإالذي يسمح للمسيرين من  حساب النتائج حسب الوظائفالثاني يتعلق ب

  .الوظائف التي تساهم في تحقيق النتيجة

 :حساب النتائج حسب الطبيعةجدولتحليل  سيتم التطرق إلى في البداية

قتصادية خالل الفترة، في شكل مدخوالت إلالنواتج هي زيادة المنافع ا":حسب اإلطار المفاهيمي :النــــــواتج) أ

ستثناء الزيادة الناتجة عن إأو زيادة األصول أو انخفاض الخصوم، التي يترتب عنها زيادة األموال الخاصة ب

  ."تقديم مساهمات جديدة من طرف المساهمين إلى األموال الخاصة 

ليها بأسماء مختلفة إويشار  .للمؤسسة قتصاديةمنافع اإلال تولدالتي  نشطة العاديةأليرادات من اإلحق اوتت

صول غير ألالتخلص عن ا، أيضا النواتج الناتجة عن سهمألتعاب والفوائد و أرباح األتشمل المبيعات وا

 .وراق الماليةألعادة تقييم اإ الجارية، و

قتصادية خالل الفترة في شكل مخروجات أو إلنخفاض المنافع اإ"تعرف األعباء بأنها  :األعـــــــــباء) ب

ستثناء التوزيعات إلى المساهمين في األموال إنخفاض األصول التي يترتب عنها نقص األموال الخاصة، بإ

الخسائر واألعباء الناشئة عن النشاطات العادية للمؤسسة مثل تكلفة البيع،األجور  باإلضافة إلى.الخاصة

  ".هتالكات إلوا

  

                                           
    243 . ص  .     سابق   ع                 مصطفى العقاري مرج1
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  حساب النتائجمحددات قائمة 3.3.3 ــــ 2

ال أنه توجد بعض النواقص التي تؤثر على النتيجة الصافية، إ قائمة ا هذه الهمية التي تكتسيهألبالرغم من ا

. حتياطات فيما يخص المعلومات التي تحتويها هذه القائمةإلخذ اأوالتي تتطلب من مستخدمي القوائم المالية 

  :ومن بين هذه المحددات

الخسائر رباح و ألامثل  جدول حساب النتائجالعناصر التي ال يمكن قياسها بشكل دقيق ال تظهر في  - 

التغيير  فيما يخصعدم تأكد المؤسسة  بسببال تسجل  فهيغير المتحققة لبعض التثبيتات المالية 

عن زيادة جودة لقيمة الناتجة اعتبار الزيادة في إلأيضا ال تؤخذ بعين ا. أم ال في قيمتها سيتحقق

 . لعنصر البشري العامل بالمؤسسةاير كفاءة و و تحسين الخدمات المقدمة للزبائن  وتطأالمنتوج 

 صعوبة  ،فيختالفإ، وما يترتب عنها من تغيير الطرق المحاسبية المستخدمة من قبل المؤسسة - 

 .هتالك مثالإليقة ار ختالف في طإلخرى، مثل األالمقارنة مع المؤسسات ا

نتاجي إل، فتحديد العمر امقاييس الدخل بالحكم الشخصي في تحديد رقم الدخليضا مدى تأثر أ - 

خرى، ألمر يختلف من مؤسسة ألهتالك السنوي يجعل اإلستثمار وما يترتب عنه من تحديد قيمة اإلل

 . جراء المقارنة في فهم الدخلإو بالتالي صعوبة 

  حساب النتائجيستوجب إظهارها في  التي معلوماتال4.3.3ـــــ 2

فإن  ال يبين أي تسلسل أو شكل لتقديم جدول حسابات النتائج،  )IAS1(ول ألا المعيار المحاسبيإذا كان

  .1يقدم قائمة العناصر التي يحتويهاالنظام المحاسبي المالي 

  تحليل األعباء حسب طبيعتها، بما يسمح تحديد النتائج الوسيطة - 

 نواتج األنشطة العادية - 

 النواتج المالية واألعباء المالية - 

 أعباء المستخدمين - 

 والرسوم و المدفوعات المماثلةالضرائب  - 

 و غير العينية هتالكات و انخفاض القيمة المرتبطة باألصول العينيةإلمخصصات ا - 

 نتائج األنشطة العادية - 

 العناصر غير العادية للنواتج واألعباء - 

 النتيجة الصافية للفترة قبل التوزيع - 

 .بالنسبة لشركات األسهم، النتيجة الصافية للسهم - 

 

                                           
1Catherine maillet، anne le manh, (2006) : normes comptaples internationales ias / ifrs، editionberti. P :35 
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 لنشاطات العاديةتحليل نواتج ا

 .والنتيجة الصافية للسهم ةبالنسبة لشركات األسهم، مبلغ نصيب األسهم من األرباح المقترح - 

النواتج واألعباء المتأتية عن النشاط العادي، ذات الحجم أو الطبيعة أو التأثير، التي يتطلب أخذها بعين  - 

: مثل (صنيفات نوعية في حساب النتائجلفترة، تقدمضمن تالمؤسسة خالل اجل شرح مهارات أعتبار من إلا

 .)..ستثنائي للمخزون، تكاليف ناتجة عن توقف جزئي لنشاطإلتكلفة إعادة الهيكلة، النقص ا

النتيجة االستثنائية التي تنشأ عن النواتج واألعباء المتعلقة باألحداث أو التعاقدات التي ترتبط  بالنشاط  - 

 . 1)الكوارث الطبيعية وغير متوقعةمثل (العادي، ولها صفة استثنائية 

عتبار األعباء والنواتج التي نشأت خالل نفس الفترة حتى ولو ظهرت بين تاريخ إقفال  إلالنتيجة تأخذ بعين ا - 

 .السنة المالية وتاريخ إعداد القوائم المالية

اإلقفال، تتطلب تعديالت كذلك األحداث التي تظهر بعد تاريخ اإلقفال التي ترتبط بحاالت حدثت في تاريخ  - 

لما يكون ذلك سيساهم في تقديم معلومات تسمح بتقدير جيد لألصول أو الخصوم الموجودة في تاريخ 

 .اإلقفال

أن تعده قصد تقديم معلومات مالية  المؤسسةالذي يجب على  لجدول حساب النتائجيعتبر نموذج)2الملحق رقم (

  .تلبي التنظيم المحاسبي المالي

  الخزينةتدفقات جدول 4.3ـــــ2

و ذلك الهمية المعلومات المدرجة فيه،  وأهمها، من القوائم المالية المستحدثة في النظام المحاسبي المالي عتبري

عن سيولة المؤسسة ومصدرها ومجال  خرىألصحاب المنشأة واالطراف المستفيدة األصورة واضحة  ويقدمفه

  .نفاقهاإ

  الخزينةجدول تدفقات أهمية  1.4.3ـــــ 2

حسب  التي تتوافق 2من القوائم الهامة جدا واإلجبارية في النظام المحاسبي الماليالخزينةتدفقات جدول 

والغرض منها هو توفير معلومات مالئمة لمستعملي . ، فهي الحجر األساسي للتحليل المالي) 7IAS(المعيار

القوائم المالية عن كل المتحصالت و المدفوعات النقدية للمؤسسة خالل الفترة، أي معرفة مصادر النقدية 

بين صافي الدخل ختالف إلستخدمت ومقدار التغير في رصيد النقدية خالل الفترة، وتحديد مصادر اأوفيما 

 . 3وصافي التدفقات النقدية

  :كبيرة تساعد ذات منفعة كونها قائمة التدفقات النقدية أهمية ىال) 7IAS(الدولي  المعياريشير 

                                           
1
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ويرى . وتوزيع األرباح للمساهمين ،في التنبؤ بالتدفقات النقدية المستقبلية التي يمكن توفيرها لسداد الديون - 

أكثر أهمية على أساس أنها تعتبر  األنشطة العملياتيةالخزينة الناشئة عنختصاصيون أن تدفقات إلا

كمؤشر على قدرة المؤسسة على توليد تدفقات نقدية من أنشطتها الرئيسية، والتي يمكن أن تستخدم لمقابلة 

 ستخدام جزء من فائضإكذلك إمكانية . تجاه الدائنينإاحتياجات السيولة الحالية، وتسديد االلتزامات 

تبين مدى الزيادة أو نها إفستثماريإلالنشاط اأما التدفقات النقدية من .التشغيل في توسيع نشاط المؤسسة

يجابية مما يجلب إستثمارات يمثل إشارة إلنخفاض في الطاقة اإلنـتاجية، حيث أن الزيادة في اإلا

تمـويل من المستثمرين فيبين مصـادر الحصول على ال النشاط التمويليأما .المسـتثمرين والمساهمين

  .والدائـنين وعملية السداد للدائنين

تمكن قائمة تدفقات النقدية مستعملي القوائم المالية من معرفة الطريقة التي تســـير بها المؤسسة وتستعمل   - 

ملين فقائمة التدفقات النقدية تسمح للمستع. )من المعيار السابع 3الفقرة (نقديتها والعناصر المعادلة للنقدية 

 . 1بتقييم األصول الصافية للمؤسسة، وهيكلها المالي بما فيها النقدية وقدرتها على الوفاء

ختالف إثار آنشطة التشغيلية بين المؤسسات المختلفة نظرا لتحييد ألتعزز قابلية المقارنة لنتائج ا - 

 .المحاسبية المطبقةالسياسات

  :جديدة مقارنة بالميزانية وحساب النتائج اتتقدم معلومالجزائريلنظام المحاسبي المستحدثة في اهذه القائمة 

. ترصد جرد العناصر المكونة للذمة المالية للمؤسسة في تاريخ غلق السنة المالية ساكنةوثيقة  الميزانية - 

، هذه التغيرات تخفي في طياتها )...التثبيتات، القروض(مناصب الال تغيرات إتحليل تطورها ال يظهر و 

  .طبيعة هذه التغييرات التي تستوجب عملية التحليل

  .جماليإبرز أعباء ونواتج المؤسسة حسب طبيعتها بشكل تديناميكيةالنتائج وثيقة  حساب - 

المساهمات الجديدة في الرأسمال،  : التي حدثت خالل الفترة تغيرات الخزينةنه يشرح إأما جدول التدفقات ف  - 

مر الذي األ. نظرة ديناميكية للميزانيةتعطي وبالتالي هذه القائمة... لجديدةستثمارات اإلتسديد القروض، ا

  .نطالقا من تغيرات عناصر الميزانيةإيستوجب تشكيل تدفقات الخزينة 

  أنواع تدفقـــات النقــــدية 2.4.3ــــ 2

  :وهي 2فان طبيعة تدفقات الخزينة تتمثل في ثالثة أنشطة مختلفة) IAS 7(حسب المعيار 

وتتمثل في األنشطة األســاسية المنشئة لـنواتج المؤسسة وتدخل في تحديد صافي  :األنشطة التشـغيلية  ) أ

الدخل، مثل المتحصالت من الزبائن والفوائد، كذلك تسديد للمصروفات وللموردين و العاملين وسداد 

  .نشطة التشغيليةألظهار تدفقات الخزينة من اإلتوجد طريقتان  .الفوائد

 

                                           
1Catherine maillet, Anne le manhOP; CIT  :.p.22 
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 :نشطة التشغيلية حسب الطريقة غير المباشرةأليبين تدفقات الخزينة من ا )2(رقم التالي الجدول

 

  نتيجة السنة المالية الصافية  

  :تصححات من أجل   

  هتالكات وخسائر القيمة إلمخصصات ا  +

  حصة اعانات االستثمار المحولة الى حساب النتيجة  -

  فائض القيمة من التنازل عن التثبيتات  -

  نقص القيمة من التنازل عن التثبيتات  +

  انقاص حقوق على الزبائن) زيادة(  

  انقاص المخزون) زيادة(  

  ستغاللإلخرى الجارية لألانقاص عناصر االصول ا) زيادة(  

  ديون الموردين) انقاص(زيادة   

  ستغاللإلديون االخرى ل) انقاص(زيادة   

  نشطة التشغيليةأل تدفقات الخزينة من ا  =

 :حسب الطريقة المباشرة نشطة التشغيليةألمن ا يبين تدفقات الخزينة )3(رقم الجدول التالي أما

 TTCمن الزبائن المقبوضة التحصيالت   +

  و المستخدمين للموردين المدفوعة  التسديدات  -

  والمصروفات المالية االخرى المدفوعة الفوائد  -

  على النتائج المدفوعة الضرائب  -

  نشطة التشغيليةأل الخزينة من ا تدفقات  =

 

وكذا التوظيفات األخرى غير  جلألصول طويلة األقتناء وبيع األصوالإهي الخاصة ب: ستثماريةإلاألنشطة ) ب

التنازل و  ستثماراتإلالمحتواة ضمن العناصر المعادلة للخزينة مثل تقديم القروض للغير وتحصيلها واقتناء ا

  .عنها

  :نشطة االستثماريةيبين تدفقات الخزينة من األ )4(رقم الجدول التالي

  والمعنوية اقتناء التثبيتات المادية  -

  التحصيالت عن عملية التنازل عن التثبيتات المادية والمعنوية  +

  التثبيتات الماليةقتناءإالمسحوبات عن   -

  الماليةالتنازل عن التثبيتاتتحصيالت عن   +

  توظيفات ماليةالفوائد التي تم تحصيلها عن   +

  مستلمةو االقساط المقبوضة عن النتائج ال حصصال  +

  نشطة االستثماريةأل تدفقات الخزينة من ا  =
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وهي األنشطة التي يترتب عنها تغيرات في مكونات األمـوال الخاصة من حيث : األنشطة التمــويلية) ج

مدادهم بالعوائد، وكذا مديونية  فيما   المؤسسة                                              ٕ                               الحصول على رأسمال جديد من المالك أو المساهمين وا 

  .يخص الحصول على القروض من الدائنين وسدادها

  :1التمويلية نشطةأليبين تدفقات الخزينة من ا) 5(رقم لجدول التاليا
 

  صدار االسهمإالتحصيالت في اعقاب   +

  )االرباح(و غيرها من التوزيعات التى تم القيام بها صص الح  - 

  قروض التحصيالت المتأتية من ال  +

  خرى المماثلةألأو الديون اتسديد القروض   - 

  نشطة التمويليةأل تدفقات الخزينة من ا  =

   حــــــاالت خـــــاصة3.4.3 ــــ 2

األرباح والخسائر الخفية الناتجة عن تغيير أسعار الصرف ال تمثل تدفقات في : تأثير تغيرات الصرف) أ

الخزينة، لكن تأثير تغيرات أسعار الصرف على النقدية أو العناصر المعادلة للنقدية المحتفظ بها، أو 

تقريب النقدية والعناصر الناتجة عن العملة األجنبية يظهر في جدول تدفقات النقدية بطريقةتسمح ب

غالق   .IAS7(2المعيار 28الفقرة (الفترة  .                          ٕ    المعادلة للنقدية عند فتح وا 

تسجل هذه العناصر منفصلة ضمن قائمة تدفقات النقدية كأنها ناتجة عن : عنــــاصر غير عادية) ب

 .)IAS7من المعيار 30و  29الفقرة (. ستثمارية أو تمويليةإنشاطات تشغيلية، 

الفوائد المدفوعة و الفوائد وحصص األرباح المستلمة ترتب عاديا ضمن : فوائد و حصص أرباح للدفع) ج

تفاق لترتيب هذه التدفقات في الخزينة إتدفقات الخزينة التشغيلية من طرف لجنة مالية، لكن ال يوجد أي 

  .)IAS7المعيار 33الفقرة (لدى المؤسسات والفروع األخرى للنشاط 

ستغالل وبالتالي ترتب إلرتباطباإالتدفقات المرتبطة بالضرائب على األرباح لها : ئب على األرباحالضـــرا) د

  .IAS7(3المعيار36الفقرة (ضمن تدفقات الخزينة التشغيلية

  الخزينةتدفقات جدول إعداد  4.4.3 ـــــ 2

الحالي، وكذلك  حساب النتائجمن الميزانيات المقارنة و  تؤخذالمعلومات الالزمة إلعداد قائمة التدفقات النقدية  

  :الخطوات التالية بإتباع.الخاصة ببعض الصفقات المنتقاة تالبيانا

 ستثمارية والتمويليةإلتحديد النقدية المتولدة من العمليات أو المستخدمة في األنشطة ا - 

                                           
1Bruno Bachy – Michel Sion,(2009),analyse financière des comptes consolides normes ifrs’, dunod paris, p :221    
2Catherine maillet, anne le manhOP; CIT  :. p.40   
3Pascal barneto , OP; CIT  .p.199 
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 في النقدية خالل الفترة )الزيادة أو التخفيض(تحديد التغير  - 

 تسوية التغير في النقدية مع أرصدة النقدية في بداية ونهاية الفترة - 

  .م معلومات مالية تلبي التنظيم المحاسبي الماليدقيخاص بجدول تدفقات الخزينة )3الملحق رقم (

  نشطة التشغيلية أليوضح العالقة بين صافي الدخل و التدفقات النقدية من ا)8(الشكل رقم 
 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  
 

  191مرجع سابق، ص  ، سالم عبد اهللا حلس،يوسف محمد جربوع: المصدر

  تغيرات األموال الخاصة  جدول5.3ـــــ2

النظام المحاسبي  بينما. معظم المؤسسات كانت تقدم ضمن الملحق جدول يبين تطور األموال الخاصة

حيث جعل من هذه الوثيقة وحدة مستقلة ضمن القوائم المالية،) 86الفقرة  IAS 1(المعيارالمتوافق مع 1المالي

يتم من خاللها تحليل التغيرات المنجزة على كل العناصر المكونة  باعدادها كوثيقة مستقلةأوجب المؤسسات 

  .لألموال الخاصة خالل الفترة

  :قائمة تغيرات األموال الخاصة تقدمالمعلومات الواجب إدراجها والمتعلقة بالحركات المرتبطة ب

  .النتيجة الصافية الفترة - 

  .المسجلة ضمن األموال الخاصة النتيجة الصافيةكل عناصر النواتج و األعباء،  - 

 .تأثير تغيرات الطرق وتصحيح األخطاء على كل عنصر من األموال الخاصة - 

                                           
   37 :              ، مرجع سابق، ص    19                      الجريدة الرسمية العدد 1

 

ستبعاد االيرادات غير إ

 النقدية

 صافيالدخل

 يرادات المكتسبةإلا

 المصروفات المحققة

  صافي التدفقات النقدية من

 االنشطة التشغيلية

  ستبعاد المصروفات غيرإ

 النقدية

 ساس النقديألا ستحقاق المحاسبيإلأساس ا
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 . النتيجة اإلجمالية للفترة والتي تناسب مجموع العناصر السابقة - 

 .العمليات الخاصة بزيادة ونقصان األموال الخاصة  - 

 .1الفترةتوزيع النتيجة والمخصصات المقررة خالل  - 

 األهداف األساسية من المعلومات المتعلقة بتغيرات األموال الخاصة 1.5.3 ـــــ 2

  .تحديد مجموع النتائج الناتجة عن أنشطة المؤسسة خالل الفترة - 

 .تغير األموال الخاصة بينتارخي اإلغالق والذي يبين بصفة عامة هذه النتيجة - 

  :وهي.ة، والمتمثلة في التعاقدات مع المساهمينتغيرات األموال الخاصة غير المرتبطة بالنتيج - 

 جتماعي المحررإلمال اال تغييرات رأس �

  زيادة الرأسمال النقدي المتتالي عن إصدار السهم �

  لتزامات ألسهمإلتحويل ا �

 عالوات اإلصدار، اإلدماج والمساهمات �

  .لتزاماتإلمال النقدي، أو عن تحويل اال عالوات اإلصدار الناتجة عن زيادة رأس �

ن تكاليف التعاقد الخاصة باألموال الخاصة، يجب إنقاصها من أيبين ب) 37الفقرة  IAS32المعيار (المعيار

ذا كان باإلمكان تفاديها بدون هذا                                                               ٕ                                 األموال الخاصة إذا كانت هذه المصروفات مرتبطة مباشرة بالتعاقد وا 

  .التعاقد تحمل على األموال الخاصةهذه المصروفات تحمل لعالوة اإلصدار،  بينما تكاليف . التعاقد

  تغيرات األموال الخاصة جدولمزايا2.5.3 ـــــ 2

بشكل منفصل تهدف الى تسوية حسابات  جدول تغيرات األموال الخاصةنجازها لإقتصادية بإلمؤسسة اال

ستثمارات إلالمتعلقة ببيع االنتيجةضافة الى التعرف على بنود إلبا. حقوق الملكية بين بداية ونهاية الفترة

  .المتاحة للبيع

  ملـــــــحق القوائم المالية6.3ـــــ2

ملحق القوائم المالية يحتوي على معلومات أساسية ذات داللة، فهو يسمح بفهم معايير التقييم المستعملة من 

القوائم المالية، جل إعداد القوائم المالية، و كذا الطرائق المحاسبية النوعية المستعملة الضرورية لفهم وقراءة أ

  .ويقدم بطريقة منظمة تمكن من إجراء المقارنة مع الفترات السابقة

  محتوى ملحق القوائم المالية 1.6.3ـــــ 2

مدى مطابقتها للمعايير، (القواعد والطرق المحاسبية المعتمدةلمسك المحاسبة وتحضير القوائم المالية  - 

  )وأي نقص يجب أن يشرح ويبرر

                                           
1Catherine maillet, anne le manh, OP; CIT  :.p.117 
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  .، تدفقات الخزينة، وتغيرات األموال الخاصةحساب النتائجالميزانية،  :قائمة اإلضافية لفهمالمعلومات  - 

وكل .المعلومات التي تخص الوحدات في حالة الشراكة، المؤسسات المختلطة، المؤسسات األم وفروعها - 

ة التعاقد، طبيعة العالقات، أنواع التعاقد، حجم وقيم: التعاقدات التي تمت مع الوحدات أو مسيريها

 .سياسة تحديد األسعار المتعلقة بالتعاقدات

المعلومات ذات الصبغة العامة أو المتعلقة ببعض العمليات الخاصة وذلك للحصول على الصورة  - 

 .الصادقة

 :يوجد عامالن أساسيان يسمحان بتحديد المعلومات الواجب إظهارها في الملحق  

  عنصر مالئمة المعلومة - 

  أهمتها النسبية - 

الملحق يجب أن يحتوي فقط على معلومات ذات داللة، تؤثر على أحكام مستعملي القوائم فيما يخص  

  .الذمة المالية، الوضعية المالية و نتيجة المؤسسة

  تغيير الطرائق و األحداث الالحقة لتاريخ اإلغالق  2.6.3ـــــ 2

 IAS(لمعيارالمتوافقة مع  1ي الماليمن النظام المحاسب )1.138(المادة :تغيير الطرائق و األخطاء) أ

ير ـــــالية، نتيجة تغيـــــــم المــــــفي حالة التغيير في طريقة التقديم والترتيب في القوائتنص على أنه )08

لظهور معيار جديد، أو التغيرات التي تؤدي إلى تقديم جيد للتعاقدات أو األحداث التي تؤثر (رائق ـالط

الناجمة عن التطبيق الخاطئ للقواعد (أو حدوث أخطاء  )في الوضعية واألداء المالي للوحدة 

بد أن ، وفي كل حالة تكون فيها المعلومة ذات أهمية، ال)المحاسبية، أو النسيان أو الحسابات الخاطئة

يقدم لها شرح في الملحق عن أسـباب هذا التغيير في الطريقة و طبيعة الخـطأ، والتعـديالت 

والتصحيحات التي أنجزت خالل الفترات السابقة و كذالك التي حصلت في الفترة الحالية، بطريقة تمكن 

يم المبررات لذلك مثل تغيير طريقة حساب االهتالك، البد من تقد. الحصول على المعلومة ومقارنتها

  2وتأثير ذلك على النتيجة

إذا كانت األحداث الناتجة بعد تاريخ اإلقفال ال تغير في حالة : األحداث الالحقة لتاريخ اإلقفال) ب

في الحالة العكسية لما يكون لألحداث .األصول والخصوم للفترة السابقة لإلقفال ال تجرى قيود تسوية

تأثير على القرارات لمستخدمي القوائم المـالية، فال بد من التطرق لها في أهمية و يكون لعملية نسيانها 

  .الملـحق من حيث نوع الحدث وتقدير التأثير المالي

  

                                           
   21 :              ، مرجع سابق، ص       بتاريخ     19                      الجريدة الرسمية العدد 1

 
2Pascal barneto, op; cit  :. p.66 
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  :هناك نوعين من األحداث الالحقة وهما )IAS 10(حسب المعيار

وتؤثر على األحداث التي تولد أدلة إضافية فيما يتصل  بالظروف التي وقعت في تاريخ الميزانية  - 

التقديرات عند إعداد القوائم المالية، مما يستوجب إجراء تسويات للقوائم المالية، مثل الخسارة 

المحققة نتيجة إفالس زبون مشكوك في تحصيله في تاريخ الحق إلعداد الميزانية، األمر الذي 

  .يتطلب إجراء تسوية للقوائم المالية قبل إصدارها

ما يتعلق بظروف لم تكن موجودة في تــاريخ الميزانية، ولكن حدثت بعد األحداث التي توفر أدلة في - 

ذلك التاريخ، هنا ال تجرى تسوية للقوائم المالية، مثل الخسارة المحققة لزبون مشكوك في تحصيله 

أو حريق أو فيضان حدث في تاريخ الحق إلعداد الميزانية، ولم يكن لها إثبات على الظروف التي 

إعداد الميزانية، األمر الذي ال يتطلب إجراء تسوية للقوائم المالية قبل إصدارها، وقعت في تاريخ 

  .لكن اإلفصاح عنه يكون مقبوال

  .بين المعلومات التي تحتويها هذه المالحقي )5(رقمالملحق 
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  خالصة 

النظام المحاسبي المالي فيما يخص القوائم المالية، التي تتوافق مع معايير  هم النقاط التي جاء بهاأم توضيحت

المحاسبة الدولية، والتي تعتبر من الوسائل األساسية في االتصال باألطراف المهتمة بأنشطة الوحدة، وبالتدقيق 

 - حسابات النتائج  - لميزانية ا: قوائم أساسيةبخمس النظام المحاسبي المالي كتفاء ٕ ا  و . فيما ستحققه من نتائج

المحتواة في هذه القوائم تجدول تغـيرات األموال الخاصة و الملحقحتى تكون المعلوما -جدول تدفقات الخزينة 

ذات خصائص نوعية يجب أن تأخذ بعين االعتبار التوفيق بين التكلفة والعائد، بحيث يجب أن تكون منفعة 

  .كبر من تكلفة إعدادهاأالمعلومات 

هناك تغيير من حيث الشكل والمحتوى، فتصنف العناصر إلى جاري وأخرى غير جارية،  للميزانية بالنسبة   

ستغالل، أما العكس فيجب إلعتبار إال العناصر التي تدخل في عملية اإلمن ناحية أخرى ال تأخذ بعين ا

  .كانت ستنتج نواتج مستقبليةإذا التخلص منها إال 

، الذي يمكن المهتمين بالقوائم المالية بقياس الكفاءة االقتصادية للوحدة، ججدول حسابات النتائأما فيما يخص 

ستثمار المربحة، وأيضا يمكن إلويوفر المعلومات التي من خاللها يمكن التعرف على أماكن وجود فرص ا

لحكومة فيما الزبائن من تحديد قدرة المؤسسة على تقديم  السلع والخدمات المطلوبة، دون نسيان أهميته بالنسبة ل

  .يخص صياغة السياسة الضريبية واالقتصادية

فهو يوفر المعلومات الخاصة بالمتحصالت والمدفوعات النقدية للمؤسسة خالل  جدول تدفقات الخزينةأما  

  .الفترة، وكذا دورها في التنبؤ بالتدفقات النقدية المستقبلية التي يمكن توفيرها لسداد الديون

، فمن خالله يتم تحليل الحركات المنجزة على كل العناصر يرات األموال الخاصةجدول تغأما فيما يخص 

  المكونة لألموال الخاصة خالل الفترة، 

تعتبر ضروري لفهم العمليات التي تظهر  الذيلملحق القوائم الماليةالجزء األخير من هذا الفصل خصص  امأ

 .في القوائم السابقة

. تكون لها مصداقية ومنع التغييرات في السجالت ىأهمية تنظيم المحاسبة حتإبراز في هذا الفصل كذلك تم 

معايير المحاسبة الدولية،  النظام المحاسبي المالي المتوافق مع توضيح مختلف طرق التقييم و التسجيل وفقو 

ات أهمية على أساس أن هذه العملية تعتبر من الوظائف المحاسبية األساسية، مما سينتج عنه قوائم مالية ذ

 .مصداقية لمستخدميهاو 



  

تناسق النظام المحاسبي الجزائريمع الفصل الثالث

 IAS  /IFRSمعايير المحاسبة الدولية 
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       تمهيد

            مــن القــوة مــا                                 جــراءات وقواعــد وقــوانين يكــون لهــا إ       هــا وفــق                       يــنظم نشــاطها ويضــبط مجال           طــار قــانوني  إ   لها      مهنــة   كــل   
             مـن خـالل تقـديم                  قتصـادي المتشـابك                        تعمـل علـى تنظـيم نشـاطها اإل           الجزائريـة         والدولـة  .                 حترامها وتطبيقها إ        يمكن من 

                               المحاسـبة عنصـر هاموأساسـي فـي هـذه            تكـون فيهـا         قتصـادية،                                               جملة من القـوانين التـي تسـاهم فـي تحريـك الـدورة اإل
   .       العملية

                              قتصــادية الدوليــة ومــا رافقهــا مــن  إل      القــات ا ع                                       القتصــاد العــالمي ومــا ترتــب عنــه مــن تشــابك ال        الســريع ل     نمــو  ال       كمــا أن 
          ســتفادة مــن                                 أن تنســجم مــع هــذا المحــيط الجديــد لإل بــ            علــى البلــدان            ثــر الكبيــر     لــه األ                            تحريــر للتجــارة الخارجيــة، كــان 

ــــازات الكثير   اإل ــــب ا      التــــي ة               متي                                          كتســــاب التكنلوجيــــا، فكــــان البــــد مــــن القضــــاء علــــى  إ            ســــتثمارات و إل               يوفرهــــا مــــن جل
                          نســـجام والتناســـق مـــع العـــالم  اإل       مـــن أجـــل              ســـس المحاســـبية  أل                  جـــراءات والقواعـــد وا                        ختالفـــات، ومحاولـــة توحيـــد اإل إل ا

                   قتصــــادية، السياســــية،                                                                        الخــــارجي بــــالرغم مــــن الصــــعوبات الكثيــــرة نتيجــــة االخــــتالف فــــي الكثيــــر مــــن العوامــــل اإل
   .                 العلمية بين الدول  و                    جتماعية، الثقافية،   اإل

     عداد  إ     ســتوجب إ   مما                                                متطلبــات المســتثمرينوالممولين المحليــين والــدوليين   ة    تلبيــ  لC إ                               إن التوجــه االقتصــادي الجديــد يهــدف 
     طـراف         تسـاعد األ                      معلومـات موثوقـة ومالئمـة      تقـدم                   المحاسـبية الدوليـة    ر       المعـايي                 ة صـادقة تتماشـى و      بصـور              قوائم مالية

   . ة                     تخاذ القرارات العقالني إ   في      خذة  اآل
       واثرها          الميزانيـة      قائمـة        بـاألخص                  القـوائم الماليـة و     على                         النظام المحاسبي المالي          أثر تطبيق      براز  إ          هذا الفسل         يتناول    

   .                            لرقابة في المؤسسات الجزائرية                                  المحاسبية كوسيلة التخاذ القرارات وا    ات                      في تحسين نوعية المعلوم
ــــ ــــق ب  :     االول      المبحث                   الوظــــائف المحاســــبية      بــــراز  إ       مــــن خــــالل    ،                  الماديــــة و المعنويــــة                         دراســــة أهــــم بنــــود الميزانيــــة        يتعل
   .    فصاح إل ا      عرض و     ، ال    قياس         عتراف، ال إل ا :      األربعة

      دوات  لــــأل           تخصــــيص مطلــــب      فيــــه                  تصــــنيف المــــالي، تــــم                               أهم بنــــود قائمــــة الميزانيــــة ذات ال    يدرســــ  :       الثــــاني       المبحــــث 
   .              تكاليف االقتراض ل             المالية،وأخر 

  .     عبـاء                                                       العمليات المرتبطة بالمعالجة المحاسـبية لـبعض النـواتج و األ    خالل            النتيجة من         لدراسة   خصص :      الثالث      المبحث
   .                                        سعاروأثرها على عملية عرض القوائم المالية أل           لى تغيرات ا إ     تطرق   ال   ثم 
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 ا���
	�� ا��و��� ة يللميزان الماديةالعناصر تطابق 1ـــــ 3��
��  ��IAS/IFRS  

لى نقاط كثيرة مستوحاة إالنظام المحاسبي المالي، أين تم التطرق كبر في ألهتمام اإلنالت ا الميزانية قائمة

على نوعية المعلومة ثر ألالتطرق الى العناصر التي يكون لها ا تميسوف من معايير المحاسبة الدولية، 
  .والرقابةتخاذ القرارات إقتصادية الجزائرية ألغراض إلالمحاسبية في المؤسسة ا

 عقارات التوظيف،، نخفاض األصولإالتثبيتات المادية والمعنوية، سوف يتم دراسة ،األصولفيما يخص   

  .قتراض والمؤوناتإلا، منافع المستخدمين، عقود اإليجارسيتم تناول لخصوم أما فيما يخص ا.المخزونو 

   لماديةصوال ألا1.1ـــــ3

عتبار العناصر المهمة التي إلبعين ا الجزائري أخذالمشرع  نجد أن بتعمق عند دراسة النظام المحاسبي المالي
  .هدف تحسين المعلومة المحاسبيةجاءت بها المعايير المحاسبية الدولية ب

  التثبيتات المادية 1.1.1ــــ 3

تنوي المؤسسة  التيقتصادية إلن التثبيتات تظهر كوعاء للمنافع اإللتقييس المحاسبي، ف لقراءة الجديدةمن خالال
، مما للمؤسسةالتثبيتات المادية تمثل الجزء األكبر من األصول اإلجمالية ن فإوعليه . ستهالكها لمدة طويلةإ

تعرف  1من النظام المحاسبي المالي 121-1المادة . يجعلها ذات أهمية عند تقديم المؤسسة لوضعيتها المالية
  :التي المؤسسةجزة من قبل صول المحتألالتثبيتات العينية على أنها تلك ا

  .إدارية ألغراض، أو المخصصة المؤجرة للغيرتستعمل في اإلنتاج أو اللوازم و الخدمات، أو العناصر  - 
  .تستخدم ألكثر من فترة نينتظر أ- 

ن يكون مراقب أمن فترة، و  ألكثرستخدامه إصول أن تكون مدة ألعتبار العنصر كتثبيت ضمن اإويشترط في 
صل يم تكلفة األي، وأن يتم تققتصادية مستقبليةإستخدامه تحقيق منافع إ، وأن تنتظر من المؤسسةمن قبل 

 ...، السيارات، أثاث المكتب الخاآلالتراضي، المباني، السلع، األ: مثلة تلك العناصرأمن . 2بموضوعية

ابة عن ــــــــــــــــــــــــادية، واإلجـــــــــــــــتوضيح المعالجة المحاسبية للتثبيتات الملى إيهدف  ماليسبي الالنظام المحا
. هتالكهاإو كيفية التساؤالت المتعلقة بتاريخ تسجيل التثبيتات المادية كأصول، وتحديد القيمة المحاسبية 

. اإلنتاجيوالقيمةالمتبقيةوالقيمةالعادلةوالعمر ستهالكوالقيمةالقابلةلإل
عادةتقييمهو    .ستهالكهواستبعاده ٕ ا                                                ٕ             كمايحددعناصرتكلفةاألصلوالنفقاتالالحقةالمتعلقةبهوا 

  التقييم األولي: أوال

                                           
 

  8 :              ، مرجع سابق، ص  19                    الجريدة الرسمية رقم 1
2Jean François des robert, François Méchin, Hervé puteaux, op , cit, p :37 
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 جل أن تسجل كأصل بجب أن تقيم في البداية بتكلفتهاأالتثبيتات المادية التي تستوفي الشروط من   
حقوق إليها مضافا  ،ماليةال و التخفيضات التجاريةاقتطاع  دثمن الشراء بععلى  التي تشملالتاريخية

ستغالله وجعله في موضع إاألعباء المباشرة إليصال األصل إلى موقع ،و الجماركوالرسوم غبر المسترجعة
رجاعلتقدير األولى للتكاليف الواجبة للتفكيك و اأيضا و ، ستخداماإل ة ، وهذا يتوافق مع المادالموقع على حالته ٕ     ا 
  .1المالي المحاسبيمن النظام  5-121
عن  المتحصل عليهانتاج، بينما التثبيتات تقيم بتكلفة اإل فإنهاالمؤسسةذا كانت السلع منتجة من قبل إما أ

فتسجل بالقيمة الصافية  ما العناصر المتشابهةأطريق التبادل فتسجل بالقيمة العادلة للعناصر غير المتشابهة، 
  .ميليةالمحاسبية للتثبيت المعطى للتبادل مقربة مع الدفعات التك

، الفرق بين الثمن العادي شروط الدين بعيدا عنالمالية المرتبطة بالسداد المؤجل  باألعباءخاصة : مالحظة
صل ألن ال تدمج ضمن تكلفة اأبشرط عباء المالية على فترة الدين الفوري ومجموع التسديدات يسجل ضمن األ

  .IAS23ها المعيار كما ينص علي
، أو رجزء من التثبيتات المادية له تكلفة ذات داللة بالنسبة إلى التكلفة الكلية للعنص كل:  المقاربة بالمكونات) أ

بصفة يهتلك يسجل و  يجب أن قتصادية حسب نسق مختلف مثل مكونات الطائرة مثالإالتي تدر منافع 
هتالك مختلف، وهو ما إ، أو نمط ستخدام تختلف عن األجزاء األخرى للتثبيتإحيث تكون لديه مدة .منفصلة

  :تطبق هذه الطريقة في الحاالت التالية .2من النظام المحاسبي المالي 121-4يتوافق مع المادة 
هتالك المختلف تسجل منفردة ستخدام واإلالعناصر ذات مدة اإل:قتناء كل أو جزء من أصل مثبتإ  -

 .صادقةضمن االصول اذا كانت قيمة الوحدة ذات داللة ويمكن تقييمها بصورة 

  :ستبدال عنصر يمثل جزء من تجهيز، يسجل منفردا حيثإفي حالة :لألصلالتجديد الجزئي  -
 صولألتكلفة التبديل للمكون تدرج ضمن ا* 

 .)مستهلك(عباء ألالقيمة الصافية المحاسبية للمكون المستبدل ضمن ا* 

ألصل استوفت للشروط العامة لتسجيل إال تحسب إال إذا  المرتبطة بتثبيت مسجل سابقا التكاليف الالحقة) ب
  .كل األعباء الالحقة األخرى تسجل محاسبيا ضمن أعباء الفترة التي نشأت فيهاو  .)التثبيت المادي(

، التثبيتاتنالمادية وغير المادية المسجلة ضم تثبيتاتالمرتبطة بال النفقات الالحقةعتبار كما تؤخذ بعين اإل
الحالة  ىإذا كان الغرض منها اإلصالح والصيانة للحفاظ علأت فيهاأعباء الفترة التي نشفتسجل ضمن 

تسجل ضمن و  .ستنفاذ تلك النفقاتإالذي يستلزم  رالراهنة لألصل، أو الرفع من كفاءة األصل، األم
                                           

 
  8 :              ، مرجع سابق، ص  19                     الجريدة الرسمية، رقم 1
  8 :              ، مرجع سابق، ص  19                     الجريدة الرسمية، رقم 2
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قتصادية المتوقعة ستزيد عما إلإذا كان الغرض زيادة القيمة المحاسبية لألصل ، يعني أن المنافع ا التثبيتات
  . )16IASمن  23الفقرة (والتي توافق. 1عليه في المستوى األول، وبالتالي رسملتهاكانت 

  :حد الشروط التاليةألرسملة التكاليف يجب توافر 
  .حدوث زيادة في العمر اإلنتاجي لألصل - 
 .حدوث زيادة في كمية الوحدات التي ينتجها األصل - 
 .2حدوث تحسن واضح في نوعية الوحدات التي ينتجها األصل - 

، يستغالل والتطور التكنولوجفي اإل لستعماستثمارات تفقد جزءا من قيمتها نتيجة عامل الزمن واإلإلا إن
  .هتالك إلاألمر الذي يتطلب تحديد ا

  .في حالة التسديد المؤجل إذا تجاوز الشروط العادية للدين  التحيينعتبار عملية إلمع األخذ بعين ا

  الماديةللتثبيتات التقييم الالحق: ثانيا

 التكلفةنموذج :طريقتين للتسجيلبيني 3من النظام المحاسبي المالي 121-21المتطابق مع المادة IAS 16المعيار
تجميع عتبار إلمع األخذ بعين ا ،حسب نوع التثبيتات يتمإن اإلختيار بين الطريقتين .إعادة التقييم نموذجو 

  .4ستخدام المتماثلذات الطبيعة واإل األصول
نه بعد التسجيل األولي كأصل، التثبيت المادي يجب أن يعالج محاسبيا أتبين هذه الطريقة :التكلفة طريقة - 

 .هتالكات وخسائر القيمةمخفضا منه اإل هبتكلفت

  تركم خسائر القيمة –تراكم االهتالكات  –التكلفة = القيمة المحاسبية 
نطالقا من إتنص هذه الطريقة على أن تسجل التثبيتات المادية بالمبلغ المعاد تقديره، : طريقة إعادة التقييم -

هتالكات السابقة وتراكم خسائر القيمة العادلة في تاريخ إعادة التقييم مخفضا منه تراكم اإل همعرفة قيمت
  .5السابقة

قيمة المحاسبية لألصل عن القيمة ختالف واضح بين الإنتظام حتى ال يكون هناك إجرى بتإعادة التقييم عملية 
  .هتالكاتقيمة السوق أو تكلفة التبديل الصافية من اإل ، أي أنها تمثلصادقة، التي يشترط أن تكون العادلة
بالنسبة لخسارة القيمة الناتجة عن إعادة التقييم تسجل في حساب النتائج إال إذا كان هناك فرق إعادة  �

  .التقييم ضمن األموال الخاصة

 
                                           

 
  8 . ص  .            ، مرجع سابق  19                     الجريدة الرسمية، رقم 1
  .   478 .                                      دونالد كيسو، جيري ويجانت، مرجع سابق ،ص2
   10 :              ، مرجع سابق، ص  19    رقم                  الجريدة الرسمية، 3
  .   362 . ص .            عمان االردن                       اثراء للنشر و التوزيع  ,     2007                        معايير التقارير المالية    ):     2008   . (                  خالد جمال الجعارات4

5Catherine maillet،  anne le manh, OP; CIT  .p.52   
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لألصل نتيجة  ةإذا زادت القيمة المحاسبي 1فرق إعادة التقييم موجب يسجل ضمن األموال الخاصةإذا كان ف �
 .2، إال إذا كانت هناك عملية مقاصة إلعادة التقييم السالب المسجل سابقا في النتيجةإعادة التقييم

ي فاألصل المعاد تقييمه، أو  هتالكإحول إلى النتائج غير الموزعة حسب نسق يسترجع ويفرق إعادة التقييم  �
 . األصل حالة االستغناء عن

هذه القيمة تحدد على أساس تقدير يقوم به . القيمة العادلة لألراضي والمباني هي في العادة قيمة السوق
 .المقومين المهنيين ذوي االختصاص

    :على النحو التالي عادة تقييم بعض التثبيتاتإمثلة التالية تخص توضيح المعالجة المحاسبية عند ألوا
  هتالكعادة تقييم التثبيتات المادية القابلة لإلإ:1مثال 
دج، تكلفة  1200000لدى احدى المؤسسات معدات صناعية قيمتها المحاسبية الصافية قبل الجرد ن/31/12في 

  .دج 800000هتالكها في هذا التاريخ بلغ إسنوات، تراكم  10دج، عمرها االنتاجي  2000000اقتنائها 
  .IBS%25نسبة الضريبة . دج 1500000عادة تقييم هذه المعدات في نفس التاريخ بقيمة إتم 

  
  
  
  
  

لى إستثمار وذلك بتحويله إلنتاجي لإلعادة التقييم على العمر اإطفاء فائض إفي نهاية كل فترة يتم  :مالحظة
  :نتيجة الدورة بالشكل التالي

  
  
  

  دج 17500=10 ÷ 175000
  عادة تقييمهإهتالك أصل تم إ:2مثال 

، ن/ 01/01دج تاريخ اقتناؤها  1000000لدى احدى المؤسسات معدات صناعية  تكلفة اقتنائها  ن/31/12في 
  .دج 100000قيمتها كأنقاض في نهاية المدة ،ةالثابت قساطاألبطريقة هتالكها إسنوات، تم  10نتاجي عمرها اإل

  . IBS%25نسبة الضريبة . دج 950000ن بقيمة عادلة  /31/12عادة تقييم هذه المعدات فيإتم 
                                           

 
1Bernard raffournier, OP; CIT  . p 140. 
2 Obert robert, pratique des normes  ias/ifrs OP; CIT  :. P 52 
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  هتالكإلقيد ا

  

  

  

  

  

 عادة التقييمإقيد 

 
 
 
 

  

  
 

  

  هتالكإلمخطط ا: ثالثا

الذي تكون تكلفته ذات داللة بالنسبة لمجموع  ن كل مركب للتثبيت الماديأيحدد بنظام المحاسبي المالي ال
  .الشكلو  المدة، األساس: هتالكمحددات مخطط اإلن مو .التثبيت، يجب أن يهتلك بصفة منفردة

لألصل،  VRتكلفة األصل أوكل مبلغ أخر بديل، مخفضا منه القيمة الباقية يه: هتالكإلالقيمة القابلة ل)أ
  .ستخدامهإالذي يوزع بصفة منتظمة على مدة 

تحمل إلى القيمة أال هتالكات لكل فترة يجب أن تسجل محاسبيا ضمن األعباء بشرط أن إلمخصصات ا 
  .أخرالمحاسبية ألصل 

 تكاليفتخفيض المبلغ المتوقع أن تحصل عليه الوحدة حاليا من خروج األصل، بعد : VRالقيمة الباقية 
  .الخروج المقدرة، إذا بلغ األصل عمره اإلنتاجي ويوجد على الحالة المقدرة في نهاية مدة المنفعة

  .ستخدامهإنتظام على مدة إهتالك األصل يجب أن يوزع بإمبلغ 
    :دامستخإلمدة ا)ب
 المؤسسةستخدام األصل،أوعدد الوحدات المنتجة أو المماثلة التي تنتظر إالمؤسسةفيها الفترة التي تنتظر هي  

  .الحصول عليها من األصل
  

681    

281  

  هتالكاتإلمخصصات ا
  هتالك المعداتإ
)1000000-100000(÷10  

90000  
  

  

90000  

281    

21  
105  
134  

  هتالك المعداتإ
  معدات صناعية

  عادة التقييمإ
  الضرائب المؤجلة على الخصوم               

)1000000-100000(÷10                  

90000  
  

  

50000  
30000  
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  :هتالكإلا طرق)ج
قتصادية إلستهالك المنافع اإيعكس وتيرة  أنيجب هتالك اإلأن ينص على النظام المحاسبي المالي   

  .)خطي، متناقص، أو طريقة الوحدات المنتجة(المؤسسةباألصل من المرتبطة  المستقبلية
ستخدام إلمدة او ، التي يجب أن تحدد بصورة صادقة القيمة الباقيةهتالك علCمخططات اإل تشتمل أنكما يجب

بد هتالك ال وأي تغيير في مخطط اإل.1في نهاية كل دورة سنوية األقلهتالك يجب أن تراجع على وطريقة اإل
  .)في حساب النتائج يتأثير مستقبل(للتقديرات سيكون له  رأن يسجل محاسبيا كتغيي

  التنازل عن التثبيتات العينية: رابعا

التثبيت المادي يحذف من الميزانية عند خروج األصل، أو لم يعد يستعمل بصفة نهائية، وأن المؤسسة لم تعد 
  .خروجهقتصادية مستقبلية من إتنتظر تحقيق منافع 

دد بالفرق الحاصل بين نواتج الخروج حأو خروج التثبيت المادي يجب أن ت دستبعاإالمترتبةعنللنتيجةبالنسبة 
ويجب أن تسجل ضمن نواتج أو أعباء النشاطات العادية في  .الصافية المقدرة والقيمة المحاسبية لألصل

  :حسب القيد التاليحساب النتائج
  حالة الربحـــــــــ
  
  
  
  
  
  

  الة الخسارةحــــــــ 
  
  
  
  
  
  
 

                                           
 

1
   9 : ص              ، مرجع سابق،  19                     الجريدة الرسمية، رقم 
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  هتالك التثبيتإ

  خسارة القيمة عن التثبيت
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  فصاحإلا: خامسا

  :يجب أن تحدد لكل صنف من التثبيتات المادية معبرة بصدق عن وضعية المؤسسة القوائم المالية حتى تكون
  .اتفاقات التقييم المستعملة لتحديد القيم اإلجمالية المحاسبية - 
 .المستخدمة اتهتالكإلطرق ا - 

 .هتالك المستعملةستخدام أو معدالت اإلمدد اإل - 

  .الفترة في بداية ونهاية )مع تراكم خسائر القيمة(اإلهتالكات القيم اإلجمالية المحاسبية وتراكم  - 
المدخوالت، المخروجات، الزيادات أو (في بداية ونهاية الفترة مبرزين التغيرات مقاربة بين القيم المحاسبية  - 

 .1)مةنقاصات الناتجة عن إعادة التقييم وخسائر القياإل

  المحاسبية على جودة المعلومة النظام المحاسبي الماليمبادئ اثر تطبيق: سادسا

مخصصات (عباءالك في النظام المحاسبي المالي ترتبط بمشكلة توزيع األهتطرق حساب اإل - 
 قراراتعلى هذا طبعاسيؤثر حساب النتيجة، و  فيتقييم تكلفة المنتجات، مما يؤثر  عند)هتالكاتإلا

  .السعر
فيما يخص تحديد عمر تخاذ القرار إعند لمسيرين بالنسبة ل همية كبيرةأهتالك لها إليار طريقة اتخإن إ - 

  .ستبدال التثبيتاتإو

 عقارات التوظيف2.1.1 ـــــ 3

  هيعقارات التوظيف تبين أن)IAS40(توافق مع المعيار التي ت2ام المحاسبي الماليظالن من 121- 16الفقرة 
المباني التي يتم أو  رتفاع قيمتها في المدى الطويلإستفادة من جل اإلأراضي المقتناة من ألا(السلع العقارية 

المحتجزة من قبل المالك أو من المستأجر، في إطار عقد  )أو جزء من مبنى أو كالهما يجارا تشغيلياإتأجيره 
ستخدامه في اإلنتاج إدال من ثنين، بإلإيجار تمويلي بسيط بغرض تلقي إيجارات أو تثمين قيمة الرأسمال، أو ا

  . ألغراض إدارية أو بيعه في إطار النشاط العادي ستعماله ٕ ا  أو لوازم السلع أو الخدمات أو 

  :التقييم األولي لعقارات التوظيف: والأ

ثمن الشراء مضافا إليها : بتكلفته التي تشمل على مثل التثبيتات العينية أيالتوظيف في البداية اتقيم عقار ت
إذا كان : التحيينعتبار عملية إلمع األخذ بعين ا.النفقات المباشرة المخصصة، بما فيها تكاليف الصفقة

عتبارها إالتمييز كون  ببالنسبة للمصروفات الالحقة يج.3التسديد مؤجل إلى ما بعد الشروط العادية للدين
                                           

 
1Brun stephan, OP; CIT  :. p.110 

2
   10 : ص              ، مرجع سابق،  19                     الجريدة الرسمية، رقم 

3Bernard raffournier (2005) OP; CIT  . p. 424    
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ذا إماأ. صل أو إنتاجيته أو تحسين منتجاتهأللى زيادة عمر اإذا كانت ستؤدي إفترسمل ، يهرأسمالية أو إيراد
ستمرارية في هذه الحالة تعتبر المصروفات إيراديه هو الصيانة وضمان اإلمن تلك النفقات الغرض  كان

  .تحمل لحساب النتائجو 

  :وليأل التقييم الالحق للتسجيل ا: ثانيا

ار يختإلا لمؤسسةالدولية تترك ل ةالمستوحاة من معايير المحاسب 1من النظام المحاسبي المالي 121-17المادة 
ختيار هو نفسه لكل إلأن يكون ا، بشرط العادلةالقيمة  التكلفةوطريقةطريقة : بين طريقتين محاسبيتين

 .العقارات

  نموذج التكلفة )أ

، IAS 16التوظيف باستعمال التحليل المرجعي للمعيارتقييم كل عقارات  تقوم بعد التسجيل األولى، الوحدة 
  .2المتراكمةوخسائر القيمة  تستهالكاإلمخفضا منها تراكم االدخول بمعنيتكلفة 

  :و تكون المعالجة المحاسبية كما يلي

  اقتناء العقار -

  

  

 

 ���رو�� �ن ا����م ا�د�� ا�إا�����ر و  -

  

  

  

 يجار المقبوض مسبقاتسوية اإل -

  

  

  
                                           

 
1

   10 : ص       سابق،        ، مرجع  19                     الجريدة الرسمية، رقم 
2Catherine maillet،  anne le manh, OP; CIT  .p.61  
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  هتالكإلتسجيل ا -

  

  

  

  القيمة العادلة نموذج) ب

نموذج يجب عليها تقييم كل عقارات التوظيف بالقيمة هذا البعد التسجيل األولى، المؤسسة التي تختار  - 
  .العادلة

 -  �$�                                                                                          ا.ر-�ح وا�!'��ر ا������ �ن �+��رات ا����� ا��د�� ���ر ا��وظ�ف ��ب أن  �'�ل  ��ن ا����

   .               وفق هذا النموذح                                     مع العلم  أن عقارات التوظيف ال تهتلك .         �23ت ���1                    ا�	���� ���0رة ا��/ 

بصورة ها تحديدتعذر  وعند. القيمة العادلة تقيم بالثمن المحتمل الحصول عليه في تاريخ إغالق الفترة - 
بمعني IAS 16ستعمال التحليل المرجعي للمعيارإالتوظيف ب اتموضوعية ومستمرة، يجب تقييم عقار 

  .ستهالكات وخسائر القيمة المتراكمةإلمخفضا منها تراكم ا تكلفة الدخول
  .يين السنوي للتقييمحطريقة القيمة العادلة تتطلب الت - 

  :و التي تسجل كما يلي يقتصر على المرحلة الرابعة فقط بين الطريقتين ختالفإلاو 
 

  

  فصاحإلا: ثالثا

 المؤسسةسواء كانت حسب نموذج القيمة العادلة أو نموذج التكلفة، فان باإلضافة إلى الطريقة المستعملة
  :مطالبة بتوفير المعلومات التالية

  .صول المادية وعقارات  التوظيفللتصنيف لما توجد صعوبة في التمييز بين األعتمدت أالمعايير التي  -

 .الطرائق والفرضيات الهامة المستعملة في تحديد القيمة العادلة لعقارات التوظيف - 
 .هتالكاتوالمعدالت المستعملة لعقارات التوظيف المقيمة حسب طريقة التكلفةإلأسس التقييم، طرق ا - 
 .المحافظةو لتزامات التعاقدية لشراء، بناء و تهيئة عقارات التوظيف أو التي تخص الصيانة إلا - 

681    

281  

  للمباني هتالكاتإلمخصصات ا
  المبانياهتالك 

X  
  

  

X  

-  
  
-  
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 .اإليجاريةالمنتوجات  - 
 .لى عقارات التوظيفالتي ولدت مداخيل عقاريةإالمحملة مباشرة  التشغيليةعباء األ - 

  حاسبيةمعلى جودة المعلومة الالنظام المحاسبي المالي لعقارات التوظيفأثر تطبيق: رابعا

ختيار بين طريقتي التقييم، نموذج التكلفة أو القيمة العادلة، ولكل طريقة اثرها على إلالمؤسسة لها ا   
نخفاضات التي إلرتفاع مستمروتغطي اإسعار العقارات في أعتبار أن إعلى . الميزانية أو حساب النتائج

من قيمتها الحقيقية، و أيضا تستلزم  لبأق صولاأللى تقييم إطريقة التكلفة تؤدي  .ستخدامإلتحدث نتيجة ا
فضل بالنسبة وعليه تبقى طريقة القيمة العادلة األ. هتالكات وما يترتب عنها من أثر على النتيجةإلمالحظة ا

 .ن يكون هناك سوق نشط لمثل هذه التثبيتاتألمردودية المؤسسة بشرط 

  نخفاضاتإل هتالكات و اإلا: تدهور األصول3.1.1ـــــ 3

حسب منظور  )نخفاض األصولإ()IAS 36(المعيار . هتالكإلنخفاض األصول يتميز عن مفهوم اإمفهوم   
. هتالك وخسارة القيمةإلبين ا انوكذلك النظام المحاسبي المالي يفرق )IASB(مجلس معايير المحاسبة الدولية 

أصولها سجلت محاسبيا  أن منجل التأكد أتطبيقها من  المؤسسةالهدف هو توضيح الطرائق الواجب على و 
صولو كيفية ألعتراف بخسائر القيمة في قيمة اإلوتحديد كيفية ا. بقيمة ال تزيد عن قيمتها القابلة للتحصيل

  .سترجاعها ٕ ا  قياسها و 
تحديد وتوضيح المفاهيم المرتبطة بتدهور في المصطلحات التي تفيد  بعضتوضيح في البداية البد من   

  :1األصول
 .لألصل القابلة لإلسترجاعزيادة القيمة الدفترية على القيمة : القيمةلألصــــلخسارة 

هتالك المتراكم  و إلهي القيمة التي يظهر بها االصل في الميزانية بعد طرح ا :لألصلالقيمة الدفترية 
  .خسائر القيمة المجمعة

 .ستخدامإلمنها تكاليف البيع و قيمة ا القيمة األكبربين القيمة العادلة مخفضا:VRالقيمةالقابلة لالسترجاع 

القيمة الحالية المخصومة لتدفقات الخزينة المستقبلية الالزم تحقيقها من األصل وعند : ستخدامإلقيمة ا
 .نتاجيإلالتخلص منه نهاية عمره ا

ظل المبلغ الممكن الحصول عليه من بيع أصل نتيجة صفقة في  :البيعالقيمة العادلة مخفضا منها تكاليف 
  .شروط منافسة عادية بين أطراف راغبة وذوي معرفة، مخفضا منه تكاليف الخروج

ستثناء األعباء المالية وأعباء الضرائب إالتكاليف الهامشية المرتبطة مباشرة بخروج أصل، ب :الخروجتكاليف 
  .على األرباح

                                           
 

Pascal barneto op; cit  . P.1151 
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  هتالكاتإلا: أوال

- 8ادة ــــبينما الم. الكـــهتإلاس اـــــالتثبيت تمثل أس ن تكلفةإــف IASBايير المحاسبة الدولية ـــحسب مجلس مع

هتالك، المدة النفعية، القيمة إلأن تدرس دوريا طريقة ايجب (:أنه تنص على 1من النظام المحاسبي المالي121
  .)المتبقية في نهاية المدة النفعية المطبقة على التثبيتات العينية

، يجب أن تعدل صولألمنتظرة للمنافع االقتصادية الناتجة عن تلك اففي حالة حدوث أي تعديل مهم للوتيرة ال
  .التوقعات والتقديرات التي تعكس هذا التغيير في الوتيرة

نه يدرج في الحسابات كما لوكان تغيير تقدير محاسبي، ويعدل المبلغ إضروري ف ذا كان هذا التغييرإ
  .هتالكات للفترة وللفترات المستقبليةإلالمخصص ل

  :3تنص على أن تطبق المبادئ التالية 2من النظام المحاسبي المالي 121-7المادة ما أ
عتبار القيمة إلخذ بعين األصل، مع األستخدام اإهتالك بصورة منتظمة على مدة  إليوزع المبلغ القابل ل - 

  .صادقة، بشرط تحديدها بصورة المؤسسةستخدامه من قبل إصل في أعقاب ألالمتبقية المحتملة  لهذا ا
القيمة المتبقية هي المبلغ الصافي الذي تنتظر المؤسسة الحصول عليه من أصل في نهاية مدة  - 

  .ستخدام بعد طرح تكاليف الخروج المحتملةإلا
  .لألصلقتصادية إلستهالك المنافع اإنعكاس تطور إصل هي أهتالك إطريقة  - 

نتاج، أو تاريخ إلنطالقا من تاريخ اإهتالكات؟ هل إلالسؤال المطروح هو متى يبدأ في حساب ا :مالحظة
  الوضع في الخدمة؟ 

عن  اإلقتصادي محاسبية الدولية وكذا النظام المحاسبي المالي يقومان على أساس مبدأ أفضلية الجوهراليير امع
ام ستخدإلصل في الخدمة، ومدته هي مدة األهتالك يبدأ من تاريخ بداية اإلن اإفالشكل القانوني، لذلك 

  .المتوقعة من التثبيت
قتصادية المستقبلية المرتبطة إلستهالك المنافع اإهتالك يجب أن تعكس كيفية إلأما فيما يخص طريقة ا   

الخطي، : هتالك التاليةإلطرق ا ختيار بينإل، والنظام المحاسبي المالي يترك الحرية للمؤسسة في اباألصل
  .الوحدات المنتجةالمتناقص، المتزايد و طريقة عدد 

  

 خسارة القيمة نموذج : ثانيا

                                           
 

  9 :               ، مرجع سابق ، ص  19                     الجريدة الرسمية، رقم 1
  9 :               ، مرجع سابق ، ص  19                     الجريدة الرسمية، رقم 2

3A. kaddouri- a.mimeche , (2009) , cours de comptabilité’ financière , selon les normes , ias/ifrs et le scf 2007 , enag édition, 
Alger .p :164 
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إذا كان  ختبار خسارة القيمة في نهاية كل فترةإإجراء مطالبة ب مؤسسةينص على أن كل  )IAS 36(لمعيارا

، )أداء ضعيف، منافسة شديدة(نخفاض في المردود إنتيجة  أصل ما نقصت قيمته دل علCأنيناك مؤشر ه
ذا تحقق ذلك المؤشر .قتصادية المستقبليةإلستهالك المنافع اإتالك الذي يعني إلههذا المفهوم يختلف عن ا  ٕ                    وا 

  .ألصلاسترجاع إلة بلفعلى المؤسسة تقدير القيمة القا
- 1ادة ــارة القيمة، حيث أن المــفيما يخص خس 1اسبي الماليــام المحــابق مع ما جاء في النظــوهذا ما يتط   

تفاقية التكلفة إعلى  ييم العناصر المسجلة في الحسابات كقاعدة عامةترتكز طريقة تق" التي تنص 112
لتاريخية، في حين يعمد حسب بعض الشروط التي يحددها هذا التنظيم وبالنسبة لبعض العناصرالى مراجعة ا

  ".)قيمة المنفعة(القيمة المحينة و  نجازإلقيمة ا، القيمة الحقيقية: لىإستناد إلتجري على ذلك التقييم با
بأعلى قيمة بين  لألصلتقيم القيمة القابلة للتحصيل "تنص 2من النظام المحاسبي المالي 112-6ما المادة أ

  ."ثمن البيع الصافي و القيمة النفعية
طار معاملة ضمن ظروف إهو المبلغ الممكن الحصول عليهمن بيع أي أصل في ثمن البيع الصافي*

  .و دراية و تراضي، مع طرح تكاليف الخروجالمنافسة العادلة بين أطراف على علم تام 
  

صل ألستعمال اإالمستقبليةالمنتظرة من  الخزينةالقيمة المحينة لتدفقات هي أصل  أليالقيمة النفعية* 
  .نتفاع بهإلبشكل متواصل  و التنازل عنه في نهاية مدة ا

  .للتحصيل هي القيمة النفعيةفي حالة تعذر تحديد ثمن البيع الصافي تكون القيمة القابلة  -:  مالحظة
صل على توليد تدفقات خزينة مستقبلية، القيمة القابلة للتحصيل تحدد بالنسبة ألة عدم قدرة افي ح - 

  .لسيولة الخزينةلى الوحدة المنتجة إ
ذا كان هناك مؤشر يؤكد وجود خسارة قيمة ألصل ما إفي نهاية كل دورة المؤسسة مطالبة بالتحقق فيما    

 في حالة حدوثها يجب مقارنة القيمة المحاسبية الصافية للسلعة بقيمتها القابلة للتحصيل. )فيها التثبيتاتبما (
القيمة المقدرة للتدفقات النقدية (ستخدام إلوقيمة ا )قيمة السوق(التي تمثل القيمة األكبر بين ثمن البيع 

 خسارة القيمةى عيجب تكوين مخصص يد .)المستمر لألصل حتى خروجه من الميزانية لستعماإلالمنتظرة ل
والتثبيتات التي تصاب بخسارة القيمة تكون محل  .3ستخدامإلكبر من قيمة اأإذا كانت القيمة المحاسبية 

  .مراجعة لمخطط اإلهتالك
  :نذكر بعضا منها خارجية و أخرىهذا التدهور في قيمة األصول له مؤشرات داخلية 

                                           
 

  6 :               ، مرجع سابق ، ص  19                     الجريدة الرسمية، رقم 1
  7 :               ، مرجع سابق ، ص  19    رقم                  الجريدة الرسمية، 2

 
3Pascal barneto OP; CIT  . p.118 
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  ؤشرات خارجيةم �
  .هتالكإلنخفاض الناتج عن اإل،أكبر من اية لألصلقيمة السوقالنخفاض إ -     
  .الذي تعمل فيه المؤسسة قتصادي، القانوني أو السوقإل، ايتغيير غير محبذ في المحيط التكنولوج -     
  .صلألستخدام اإالتي تؤثر على معدالت الخصم عند تحديد قيمة  رتفاع معدالت الفائدةإ -     

  .عن القيمة السوقية لهلألصل  الصافية اسبيةالقيمة المحزيادة  -  
  داخليةمؤشرات �
  .صولألفي عناصر ا تلف أو تدهور كمي -

  .ستخدام األصلإفي  يتغيير سلب -    
  .نخفاض التدفقات النقدية التي يولدها االصلإوما يترتب عنه من  قل من التوقعاتأقتصادي إلاألداء ا -     

 نخفاضإل ختبار اإ)أ

 :1إجراءبالمؤسسةيلزم  )IAS 36(ستخدام األصل المعيار إجل تحديد قيمة أمن  

  تقدير تدفقات الخزينة المستقبلية المحينة - 
  وضعه الحاليمتعلقة باألصل في الخارجة ال داخلة والتدفقات تقدير ال - 
  تدفقات خارج أنشطة التمويل و قبل الضرائبتقدي ال - 
معدل تحديد سنوات كحد أقصى بالتقريب، ثم نستنتج 5ستخدام الميزانيات التقديرية على فترة إ - 

  :عتباربعين اإل خذينآالتحيين قبل الضرائب 
  القيمة الزمنية للنقود -  

  )خذ في الحسبانأإذا إال (األخطار النوعية لألصل  -    
  :ستخدام الخطوات التاليةإنخفاض بإلختبار اإمن تحقق الكما يمكن 

 .يثبت خسارة القيمةأوال التأكد من وجود مؤشر الذي  �

 .البحث عن قيمة التنازل �
 .أكبر من القيمة المحاسبية الصافية ال توجد خسارة قيمة )للتحصيل القابلةالقيمة (ذا كانت قيمة التنازلإف �
 .ستخدامإلكانت قيمة التنازل أقل من القيمة المحاسبية الصافية يجب تحديد قيمة افإذا  �
 .القيمة المحاسبية الصافية ال توجد خسار القيمةستخدام أكبر من إلكانت قيمة افإذا  �
صل بطريقة تكون ألستخدام أقل من القيمة المحاسبية الصافية يجب تخفيض قيمة اإلكانت قيمة افإذا  �

 .ستخدامإلكبربين قيمة التنازل وقيمة األفيها القيمة المحاسبية الصافية هي ا
 

                                           
 

1A. kaddouri- a.mimeche , , OP; CIT  . p 169170   ـ ـــ 
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  :القيمةيوضح كيفية تحديد خسارة )9(رقم والشكل التالي
  نعم                                                  ال                                    

  
  

  نعم                                                       
  

  ال                 
  نعم                                                        

  
  ال                  

  
  
  
  
  

  1باالعتماد على المرجع من اعداد الطالب: المصدر

 التسجيل المحاسبي لخسارة القيمة)ب

 :نموذج التكلفة -

فاذا كانت القيمة الحالية للتثبيت : نخفاضإلختبار اإجراء إفي حالة وجود مؤشر لخسارة القيمة البد من 
كعبء في حساب النتائج  القيمةيلزم بتسجيل خسارة IAS 36المعيار  أقل من قيمته المحاسبية الصافية
  :24-121المادة  2و ذلك بتخفيض القيمة المحاسبية كما يليبالنسبة لألصول المسجلة بالتكلفة

  

681    
××29  

  مخصصات خسائر قيمة االصول غير الجارية
  خسارة قيمة المعدات الصناعية

×    

×  

  .ستخدامإلاكبر بين القيمة الحقيقية و قيمة ألهي القيمة ا والقيمة الحالية
                                           

 
Pascal barneto op; cit  . p.1151 

   11 :              ، مرجع سابق، ص  19    رقم                  الجريدة الرسمية، 2

 مؤشر خسارة القيمة

 ؟VNC>القيمة الحقيقية

 ؟VNC>ماستخدإلقيمة ا

 VVكثر من القيمة الحقيقيةأVNCنخفاض إ
  VUو قيمة االستخدام 

  كبر بينهما أليحتفظ بالقيمة ا

يحتفظ بالقيمة الصافية       
 VNCالمحاسبية 



 ا���
	�� ا��و��� ��
��  �� ��

	� ا���
م ا���
	�� ا����            ��
 IAS/IFRSا���� ا��

 

 - 83  - 

 

 4 منذقتناؤها إدج، تم  8000000صلية  للمعدات الصناعية ألالقيمة ا قبل الجرد ن /31/12في : مثال
ختبار خسارة القيمة تبين إجراء إبعد .%10دج بمعدل  2400000هتالكها الخطي إسنوات وبلغ تراكم 

دج وتكاليف البيع  5200000نخفاض في قيمة المعدات، حيث بلغت القيمة العادلة  للمعدات إوجود 
ستخدام هذه المعدات وقيمتها كخردة في إللتدفقات النقدية المتوقعة من (القيمة الحالية  اأم. دج400000

  .دج 5400000هي )ستثمارإلنهاية عمر ا
كبر بين صافي القيمة العادلة  والقيمة ألسترجاع و هي القيمة اإلوال يجب تحديد القيمة القابلة لأ �

 :للتدفقات النقديةالحالية 
 دج 4800000=   400000 - 5200000=  صافي القيمة العادلة* 
 .دج 5400000=  القيمة الحالية للتدفقات النقدية* 
 . كبر من القيمة العادلة أألنهادج  5800000سترجاع هي إلوعليه فان القيمة القابلة ل* 
 سترداد من القيمة المحاسبية الصافية إليتم تحديد خسارة القيمة بطرح القيمة القابلة ل*

 خسارة  200000=  5400000 –) 2400000 – 8000000= (

 :يتم مالحظة الخسارة في اليومية كاالتي ذلك بعد �
  

  

  

  

  :نموذج إعادة التقدير -

  .24-121المادة1المبلغ المعاد تقييمهب ةالمسجل لألصولكإعادة تقدير سالبخسارة القيمة تعالج 
عادة تقييمه في الفترة إنخفاض القيمة، وكان لديه زيادة عند إلى إحالة تعرض أصل أعيد تقييمه : مثال

وفي حالة عدم كفايته تسجل  عادة التقييم،إمها من فائض فرق تتم معالجة خسارة القيمة بخص.السابقة
 .)مخصصات خسائر القيمة(عباء ألضمن ا

 3قتناؤها منذ إالتي تم الصافية للمعدات الصناعية  ةن القيمة المحاسبي/ 31/12في :مثال
دج بمعدل  900000هتالكها الخطي إدج، حيث بلغ تراكم  3000000دج، تكلفة اقتنائها  2100000سنوات

  دج 300000عادة تقييم هذه المعدات بقيمة  إسجل في الفترة السابقة نتيجة نه يوجد فائض مأعلما .10%
  .دج 1700000عادة تقييم المعدات الصناعية بقيمة عادلة إفي نهاية الفترة الحالية تم 

 ستردادإلالقيمة القابلة ل - القيمة المحاسبية الصافية= الصناعية خسارة قيمةالمعدات وال يجب تحديد أ - 
                                           

 
   11 :              ، مرجع سابق، ص  19    رقم                  الجريدة الرسمية، 1

681    

291  

  مخصصات خسائر قيمة االصول غير الجارية
  خسارة قيمة المعدات الصناعية

200000    
200000  
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  دج 400000 =  1700000– 2100000=     

 :القيد الخاص بخسارة القيمة يكون كما يلي - 

  
  
  
  
  

  :مالحظة
  .هتالكإلتغيير تلقائي لمخطط ا: يترتب عن مالحظة خسارة القيمة -     

جل أهتالكات األصل بالنسبة للفترات المستقبلية، من إبعد تسجيل خسارة القيمة، يجب أن يعدل مخصص  -   
لألصل مخفضا منها القيمة الباقية إن وجدت، موزعة بطريقة منظمة  القيمة المحاسبية المدققةأن تكون 
  .لمنفعة المتبقيةعلى مدة ا

 سترجاع خسارة القيمةإ)ج

سترجاع خسارة القيمة، حيث إبإجراءالمؤسسة، تقوم نخفاضإلاصول التي حدث فيها ألذا تحسنت قيمة اإ
نخفاض في قيمة إفإذالوحظعداد الميزانية، إنخفاض عند إلتباع نفس الطريقة التي تم بها تحديد اإم تي

كبر من أمحاسبية لألصل القيمة الأن ال يصل إلى  بشرط ستردادإللالقيمة القابلة خسائر القيمة يتم تحديد 
  .لو لم تكن هناك خسارة قيمة

ال اذا كانت تتعلق  إعتراف بخسائر القيمة المسترجعة كدخل ضمن جدول حسابات النتائج، إلويتم ا
  .23-121المادة 1صول معينة حيث يتم زيادة الفائض بهاأتقييم  بإعادة
عادة تقييمه في الفترة إنخفاض القيمة في الفترة السابقة، وظهرت زيادة عند إلحالة تعرض أصل : مثال

هذه الزيادة ستجل ضمن النواتج في . الالحقة، بمعنى زيادة قيمته العادلة عن القيمة المحاسبية الصافية
صل حتى ألزيادة قيمة اصول غير الجارية، ويتم ألسترجاع من خسائر قيمة اإقائمة الدخل من خالل 

  .يظهر بالقيمة العادلة
دج،  2000000سنوات  5قتناؤها منذ إن القيمة المحاسبية الصافية للمعدات الصناعية التي تم  /31/12في 

نه توجد أعلما .%10دج بمعدل  2000000هتالكها الخطي إدج، حيث بلغ تراكم  4000000تكلفة اقتنائها 
  .دج 250000عادة تقييم هذه المعدات بقيمة  أالسابقة نتيجة خسارة قيمة مسجلة في الفترة 
                                           

 
   11 :              ، مرجع سابق، ص  19    رقم                  الجريدة الرسمية، 1

681  
105  

  
  

291  
281  

  مخصصات خسائر قيمة االصول غير الجارية
  التقييم اعادة فرق

  خسائر قيمة المعدات الصناعية
  اهتالك المعدات الصناعية 

100000  
300000  

  
  

100000  
300000  
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  .دج 2300000عادة تقييم المعدات الصناعية بقيمة عادلة إفي نهاية الفترة الحالية تم 
 القيمة المحاسبية الصافية - القيمة العادلة =  عادة تقييم المعدات الصناعية إفائض وال يجب تحديد أ

  دج 300000=  2000000– 2030000=     

 :القيد الخاص بخسارة القيمة يكون كما يلي - 

291  
28  

  
  

781  
104  

  خسائر قيمة االصول غير الجارية
  هتالك المعداتإ
  سترجاع من خسائر قيمة المعدات إ
  فرق التقييم 

250000  
50000  

  

  
250000  
50000  

 

 فصاحإلا: ثالثا

سترجاعات إلالمالية مبلغ خسائر القيمة وكذا ابالنسبة لكل صنف من األصول، يجب أن تبين القوائم 
  .1نخفاض في قائمة الدخلإلالبنود التي تأثرت باالمسجلة في حساب النتائج خالل الفترة و 

نتاج، وخسائر إلفصاح عن القطاعات الرئيسية فقط مثل خطوط اإلما على المستوى القطاعي يجب اأ
و أنخفاض القيمة إما اذا كانت قيمة أ. سترجاعهاإعتراف بها، وخسائر القيمة التي تم إلالقيمة التي تم ا

صل أللى ذلك، وتحديد اإدت أحداث التي ألفصاح عن اإلهمية ال بد من اأما ذات  ألصلسترجاع إلا
القابلة يمة القذا كانت إساس المعتمد لتحديد القيمة العادلة ألليه، وعن اإبيعته والقطاع الذي ينتمي طوكذا 

  .سترداد هي نفسها القيمة العادلةإلل

 المعلومة المحاسبية نوعيةهتالكات على إلنخفاضات و اإل ا أثر تطبيق معيار: رابعا

توفر تصول التي ألبالرغم من الصعوبة التي تواجه المؤسسة في تحديد خسارة القيمة للعدد الهائل من ا
قل من قيمة أنخفاض عندما تكون القيمة المحاسبية إلتحديد احرية في الترك للمؤسسة ال أنه إعليها، 

قتصادية للمؤسسة بصورة صادقة وتقدم قوائم مالية  تحتوي على إلالسوق، حتى يتم التعبير عن القيمة ا
 . ذات نوعية محاسبية ات معلوم

  

  التثبيتات المعنوية4.1.1 ـــــ 3

                                           
 
  .   590 . ص .                     دار وائل للنشر االردن   ,                                       معايير المحاسبة و االبالغ المالي الدولية   ):     2008 (            جمعة حميدات   -             محمد ابو نصار1
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ل هي أصول غير ملموسة، و في وقتنا الحالي تمثل من ممتلكات المؤسسة هو غير مادي، ب الجزء الكبير
  . الجزء الهام من رأسمال بعض المؤسسات
أصل غير نقدي معرف و "بأنه  التثبيت المعنوييعرف IAS 38المعيارالنظام المحاسبي المالي المتطابق مع

  :ستوفى الشروط التاليةإإذا كتثبيت المعنوي العنصر يدرجوعليه ال ."بدون جوهر كمي
  . ه، تأجير ه، تحويلهبيعالمؤسسةستطاعة إه بحيث يكون في فصل يةنامكإ - 
 .ناتج عن حقوق تعاقدية أو قانونيةن يكونأأو  - 

  :وهو شرطان متزامنانتحقيق  المؤسسةستطاعت إ - 
 .قتصادية المستقبليةإلالمنافع ا تحقيق احتمال �

 .التقييم الصادق لتكلفة األصل �

صول المعنوية في ألأدرج نفقات الدراسات واألبحاث ضمن ا121-14في مادته  1النظام المحاسبي المالي
  :مرحلتينوميز بين  .عباء الجارية في نهاية الدورةألدراجها في قائمة الدخل ضمن اإالميزانية، بدال من 

بتكار معرفة جديدة، وينتظر منها إ كتشاف وإالتي تهدف إلى  ةالمنتظملنفقات األبحــاثبالنسبة  :مرحلة البحث
. أن تكون مفيدة في تطوير منتج أو خدمة جديدة، أو إدخال تحسين جوهري على منتج أو عملية موجودة

الفقرة (ستثماراتلعدم توفر الشروط الضرورية لتسجيلها كأصل معنويإوال يمكن أن تكون  ءفإنها تعتبر كأعبا
  .IAS38 (2من المعيار  45

بتطوير المشروع و المتمثلة في ترجمة نتائج األبحاث إلى خطة  بالنسبة للمصروفات الخاصة: مرحلة التطوير
وتصميم منتج أو عملية، أو تؤدي إلى تحسين جوهري للمنتج أو العملية الحالية سواء بغرض البيع أو 

  : إذا توفرت الشروط التالية 3ستخدام، فإنها تسجل ضمن األصولإلا
  الكفاية التقنية -          
  من إتمام التثبيت المعنويالنية  -          
  ستخدام أو بيع التثبيت المعنوي إلإمكانية ا -          
  قتصادية المستقبليةإلالشكل الذي من خالله التثبيت المعنوي سيولد المنافع ا -          
  جل إتمام التطويرأالتقنية والمالية من  دتوفر الموار  -          
  ريقة عادلة للنفقات الالزمةإمكانية التقييم بط -          

الشهرة المولدة داخليا ال يمكن تسجيلهم و المجالت، قوائم الزبائن، ، عناوين اليوميات، لعالماتمع مالحظة أن ا .
  .ضمن التثبيتات المعنوية

                                           
 

  9 :              ، مرجع سابق، ص  19    رقم                  الجريدة الرسمية، 1
  .   570  .  ص  .                                    دونالد كيسو، جيري ويجانت، مرجع سابق2

3Bernard raffournier (OP; CIT  . p. 387. 
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من األعباء لما ضقتنائه أو إتمامه يجب أن تسجل إبالنسبة للنفقات الالحقة الخاصة بالتثبيت المعنوي بمجرد 
، إال إذا كانت تطابق شروط 1من النظام المحاسبي المالي 121- 15حسب ما جاء في المادة  تصبح مستحقة

  .التسجيل السابقة الذكر، يجب أن يضافوا إلى تكلفة التثبيت المعنوي
فال يمكن عندما تكون مستحقة وال يمكن تثبيتها، أما المصروفات التي سجلت في األساس ضمن األعباء 

 .2ضمن األصول سترجاعهاإ

  التقييم األوليالتسجيل و : أوال

بما في فيه حقوق الجمارك والرسوم غبر الشراءعلى ثمنالتي تشتمل بالتكلفة3يقيم التثبيت المعنوي في البداية   
جل أالمخصصة لتحضير األصل من لتكاليف المباشرةالتخفيضات ،وكذا كالكل المسترجعة، بعد إنقاص 

صل في الخدمة، تكاليف التحضيروالتركيب، ألمثل تكاليف العمال من أجل وضع ا ستخدام المتوقعإلا
  .ذا كانت ستدفع الحقاإتحينهذه التكاليف يجب أن .ختبارات التجريب، وغيرهاإ

  .نشأ داخليا أو تم الحصول عليه من الخارجأنموذج التكلفة يطبق على التثبيت المعنوي سواء 
عمال أو عن طريق المبادلة مع أصل مالي ألندماج اإلتي تنتج من خالل صول غير الملموسة األا: مالحظة

صل ألنهيتم قياس اإال اذا كان ال يمكن قياسها بموثوقية فإتقاس بالقيمة العادلة في تاريخ الشراء  فإنهاخر آ
  .أو قيمة التنازل في حالة المبادلةالمعنوي بالقيمة المحاسبية المسجلة في الدفاتر 

  للتسجيل األولي التقييم الالحق: ثانيا

  :لتقييم التثبيتات المعنوية تانمحاسبي تانقيطر انيقدمIAS 38المعيار النظام المحاسبي المالي و كذا 

بتكلفته مخفضا منها تراكم  يسجل أن، التثبيت المعنوي يجب األوليبعد التسجيل : نموذج التكلفة �
ذا كان إن القيمة المتبقية لألصل المعنوي هي الصفر أفتراض إيجب  .هتالكات وخسائر القيمةإلا

هذا  للتزام من طرف ثالث لشراء االصل في نهاية عمره االنتاجي أو هناك سوق نشط لمثإهناك 
  .صلألا

القيمة  إلىتقديره  ديسمح بتسجيل التثبيت المعنوي بمبلغ يعا IAS 38المعيار : نموذج إعادة التقييم �
القيمة العادلة . هتالكات و تراكم خسائر القيمةإلالتقييم، مخفضا منه تراكم ا إعادةالعادلة في تاريخ 

  :شروط 3توفرت  إذانشطالسوقالقول بأن  ويمكن. )طفقط إذا كان السوق نش(تحدد  أنيجب 

  .هي محلتفاوض يالعناصر التتجانس  - 
  وافقينتدوام وجود البائعين والمشترين الم - 

                                           
 

     10 :              ، مرجع سابق، ص  19    رقم                  الجريدة الرسمية، 1
2Pascal barneto OP; CIT  . p.118 
3catherine maillet ،  anne le manh, op; cit  .p.46   
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 .األسعار عموميةتكون  أن - 

الصيد، حصص ، حقوق السيارات: إعادة التقييم محدود في الميدان على بعض الحاالت الخاصةمثلنموذج 
  .في حالة عدم وجود سوق نشط التقييم يتم بطريقة التكلفةو  .اإلنتاج

                                          تــنص علــى أن المــدة النفعيــة ألي تثبيــت معنــوي ال     1                         مــن النظــام المحاســبي المــالي     121-  13       الفقــرة      ايضــا     
                                                                      و عليـــه فانـــه فـــي حالـــة اإلهـــتالك علـــى مـــدة طويلـــة أو حالـــة عـــدم اإلهـــتالك يجـــب تقـــديم       عامـــا،     20       تتجـــاوز 

   :2                               يبن فيما يخص التثبيتات المعنوية  IAS 38              بينما المعيار   .                           المعلومات الخاصة في الملحق
                                                                                      التــي تكــون مــدة نفعيتهــا غيــر محــددة ال يطبــق عليهــا اإلهــتالك، لكنهــا تخضــع لتجربــة اإلختبــار مــن أجــل   -  

   .            خسارة القيمة      تحديد 
، البد أن ، و المنافع اإلقتصادية التي تنتجها تستهلك على مدار السنواتأما التي تكون مدتها محددة -  

دورة حياة : تطبق اإلهتالكات على العمر اإلنتاجي الذي يمكن تحديده من خالل مجموعة من العوامل
الحماية القانونية، مدة اإلهتالك المستعمل األصل، تطور الطلب، المنافسة، مستوى نفقات الصيانة، مدة 

 .على السلع المرتبطة بها

لمدة  ن تحصلت احدى المؤسسات على رخصة استغالل سوق الجملة للخضر و الفواكه/ 02/01في :مثال
صل ألا إلطفاءهتالك الثابت إل، مع العلم أن المؤسسة تستعمل طريقة ادج 400000سنوات بقيمة  10

  .المعنوي
. دج 300000رتفعت قيمة الرخصة العادلة الى إهار نشاط السوق دز إو نتيجة  السادسةاية الفترة في نه   

سلوب اعادة أباستخدام  السادسةالمحاسبي للعنصر المعنوي في نهاية الفترة  التسجيلوالمطلوب توضيح 
  .التقييم
 دج 40000= 10÷400000السنوي لرخصة االستغالل إلهتالكا - 
 دج 240000السادسةفي نهاية الفترة اإلهتالك تراكم - 
 .دج 160000=  240000– 400000السادسةالقيمة المحاسبية الصافية في نهاية الفترة   - 
 .دج 140000= 160000– 300000عادة التقييم إفائض  - 

  :الطريقتين بإحدىتتم  تقييم االصل غير الملموس إلعادةالمعالجة المحاسبية 
  .عادة التقييمإو خسائر القيمة، ثم تسجيل فائض  اإلهتالك ء اعلى الغو عليه فإن المعالجة المحاسبية تقوم 

                                           
 

  9 :            مرجع سابق، ص  ،   19    رقم                  الجريدة الرسمية، 1
2catherine maillet ،  anne le manh, op; cit  .p.48 
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  :قتناءإلفارق ا: ثالثا

جل تثبيتها البد من مقارنة قيمة األصـول الملموسة و غير الملموسة التي يمكن أو من شهرة المحلفيما يخص
  .المقتناة، والفرق يمثل قيمة شهرة المحل المنشأةتعيينها مع سعر شراء 

القيمة حديد فعملية تحديد سعر شراء المنشأة والشهرة الناتجة عنها عملية صعبة، فإذا كان باإلمكان ت   
مثل اإلدارة الجيدة و الزبائن وسمعة  نه من الصعب تحديد قيمة العناصر غير الملموسةإالعادلة لألصول، ف

  . المؤسسة
، المتمثلة في األرباح التي تحققها األرباح غير العاديةمن بين الطرق الكثيرة  لتقييم شهرة المحل طريقة 

المؤسـسات الشبيهة، بشرط تحديد معدل العائد العادي ومعدل مقارنة مع األربـاح العادية في  المؤسسة
  .الخصم الذي يستخدم في تحديد القيمة الحالية في الفترة التي سيتم فيها خصم األرباح غير العادية

من سـعر  المقتناةأكبرلألصول  )قيمة السوق(أحيانا تحدث الحالة العكسية التي تكون فيها القيمة العادلة 
هذه الحالة تكون شهرة المحل سالبة، ويكون من األفضل للشركة أن تبيع األصول منفردة عن  شرائـها، في

  ةبيعها مجتمع

ول المثبت ألا )دماجإلا(قتناء إلتنص على أنه يتم تحديد فارق ا 1من النظام المحاسبي المالي 132-13المادة
  :دماج بالفرق بينإللدى دخول كيان ما في ا

 .سهمألصل التابع للشركة المالكة لهذه األكما تظهر في ا ةالمعني المؤسسةسندات  اقتناءتكلفة - 

لى الشركة المالكة، إالتي تعود  ه المؤسسةموال الخاصة لهذألالحصة غير المعاد تقييمها لرؤوس ا - 
 .دماجإلفي محيط ا المؤسسةبما فيها حصة النتيجة المكتتب عند دخول 

يتركب فارق : " قتناء على أنهإلرح مكونات فارق امن النظام المحاسبي المالي تش 132- 14ما المادة أ
ثنين يكونان موضوع معالجة محاسبية مختلفة عند إيجابي على العموم من عنصرين إلول األقتناء اإلا

  :تحضير الحسابات المدمجة
صل، والقيمة ألة للتحديد في افارق التقييم الموافق للفرق بين القيمة المحاسبية لبعض العناصر القابل - 

 .قتناء السنداتإالحقيقة لنفس هذه العناصر في تاريخ 

لحاقه إدماج الذي ال يمكن إلالذي هو عبارة عن فائض فارق ا) GOODWILL(قتناء إلفارق ا - 
 .صولألصل القابلة للتحديد، و الذي هو مسجل في منصب خاص في األبعناصر ا

  :دماجإلطار عملية اإمن النظام المحاسبي المالي تنص على أنه في  132- 15ما المادة أ
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صول ألرجاع هذه اإلى غاية إصول المعنية القابلة للتحديد أللى عناصر اإتنسب فوارق التحميل  -
 .قتناءإللى قيمتها الحقيقية المحددة في تاريخ اإ

ذا كان موجبا، في إدد صول غير الجارية للميزانية في صنف محألقتناء ضمن اإليسجل فارق ا -
 .487الحالة العكسية يسجل ضمن خصوم الميزانية و يمثل نواتج مقيدة سلفا حساب 

    :مالحظة

التي تنص على أن يتم في نهاية كل فترة جردية مقارنة مبلغ  1من النظام المحاسبي المالي 132-16المادة 
ومن المحتمل  .يشكلها هذا الفارق يالمادية التقتصادية للعناصر غير إلقتناء االيجابي مع القيمة اإلفارق ا

 علما أن.قتصاديةإلنقضاء إلرجاع مبلغ هذا الفارق الى قيمته اإلقتناء عند اإلي خسارة في قيمة فارق اأثبات إ
  .سترجاعها الحقاإنعكاسية، وال يمكن إغير  )GOODWILL(قتناء إلخسارة القيمة لفارق ا

  فصاحإلا: رابعا

  :من التثبيتات المعنوية، القوائم المالية تظهر المعلومات التالية رعنصبالنسبة لكل 
  .هتالك المطبقإلهتالك المستعملة وكذا نوع اإلستخدام آو معدالت اإلمدد ا •
 .في بداية و نهاية الفترة) مع تراكم خسائر القيمة(هتالكاتإلالقيمة اإلجمالية المحاسبية وتراكم ا •
نقاصات إلالزيادات وا: ظهارإفي بداية و نهاية الفترة، مع )N-1و  Nللفترة و(مقاربة بين القيم المحاسبية  •

 .2المسجلةهتالكاتإلعادة التقدير، خسائر القيمة واإالناتجة عن 

  المعلومة المحاسبية نوعيةعلى المعنوية  التثبيتاتثر تطبيق معيار أ: خامسا

مثل مكون أساسي لقيمة المؤسسة، وخاصة ألنها تدراج التثبيتات المعنوية في النظام المحاسبي المالي إ
،مما يعني أن القواعد المحاسبية الحالية ال ال قليال في ميزانية المؤسسةإال يظهر  الكنه ،في نشاط الخدمات

الطرائق المحاسبية في هذا المجال،وتفادى تأثير هذا المعيار بسط بصورة كبيرة . توافق المؤسسات الحديثة
 في حساب النتائج أستبدالها و ،موال الخاصةألصول واألاها من قتطاعإمن خالل  التنميةبحاث و ألنفقات ا

وبالتالي التعبير بصورة صادقة عن نتيجة الدورة للفترة، ومن ثم ،هتالكالمسجلة خالل الفترةإلمخصصات اب
  .تلبية رغبات مستخدمو القوائم المالية

  المخزون 5.1.1 ـــــ 3

                                           
 

   17  :               ، مرجع سابق، ص  19    رقم                  الجريدة الرسمية، 1
2Brun stephan, OP; CIT  :. p.117   . 
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على أنه األصول المحتفظ بها من أجل البيع خالل النشاط العادي، أو قيد  :المخزونيعرف IAS 2 المعيار
اإلنتاج لغرض البيع، أو التي تكون في صورة مواد أولية أو لوازم التي ستستهلك في عملية اإلنتاج أو تقديم 

 .123- 1الفقرة 1والتي تتوافق مع النظام المحاسبي المالي) 2IASمن  4الفقرة (.الخدمات

  لمخزوناألولي ل تقييمال: أوال 

الضرورية تقيم المخزونات في البداية بكل التكـاليف <<تنص 2من النظام المحاسبي المالي 123-2المادة   
  :3هيو >>لى المكان وفي الحالة التي توجد عليهاإإليصال المخزونات 

 :و تتضمن  بتكلفة االقتناء

 .ومردودات المشترياتثمن الشراء مطروحا منه خصم المشتريات  - 

 .الرسوم األخرى غير مسترجعةسترداد، إلالرسوم الجمركية والضرائب غير القابلة ل - 

رتبط باقتناء البضائع تالتخليص وأية مصاريف أخرى مباشرة ، التنزيل، التحميل، مصاريف النقل -
 .والمواد

تبر كأعباء ادارية، وال تدخل في مصروفات وظيفة الشراء والتموين تع(بالنسبة لمصروفات الشراء الداخلية 
 ).تكلفة الشراء

لى سلع جاهزة أو شبه إبتكاليف الوحدات الصناعية، التي تقوم بتحويل المواد االولية  المتعلقة:التحويل ةبتكلف
جاهزة للبيع، وتشمل جميع التكاليف الصناعية الثابتة والمتغيرة، المباشرة وغير المباشرة الالزمة لتحويل 

 . المواد االولية الى منتجات تامة

نتاج السلع إلقد نص المعيار على أنه في حالة وجود منتجات ثانوية ذات أهمية متدنية من نفس عملية 
ه يتم تقدير القيمة القابلة للتحصيل لهذه المنتجات ويتم طرح تلك القيمة من تكلفة المنتجات الرئيسة، فإن

  .الرئيسية
  :حتساب التكلفة وهيإالمتعلقة بالمخزونات عند  روفاتكما تستثنى مجموعة من المص    

 .التلف غير الطبيعي، أما التلف العادي فيعتبر جزء من تكلفة المخزون - 

 .التسويقتكاليف البيع و  - 

فرق العملة االجنبية الناتجة عن التغير في سعر الصرف المتعلق بشراء البضاعة أو المواد الخام  - 
 .بعملة أجنبية وتسديد قيمتها الحقا

                                           
 

   12  :    ، ص         مرجع سابق   ،    19                       الجريدة الرسمية، العدد 1
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قتراض أو التمويل في حالة شراء المخزون بشروط التسديد اآلجل، مما يجعل سعر إلتكاليف ا - 
 .كمصروف فائدة على مدة تأجيل الدفعالسداد أعلى من سعر العادي، حيث يحمل الفرق 

قتراض إلتكاليف ا"ينص على أن 1معالجة محاسبية مسموحة 126- 3ال أن النظام المحاسبي المالي في مادته إ

شهر قبل أن  12نتاج أصل يتطلب فترة طويلة من التحضير أكبر من إقتناء بناء، إالتي ترتبط مباشرة  ب

  .")ستثمار مثبت، مخزون خمريإ(صلأليستخدم أو يباع تدمج في تكلفة هذا ا

كما أشار المعيار إلى أنه يتم رسملة المخزونات المحملة ألصول أخرى، كالمخزونات المستخدمة في بناء 
  .أصول طويلة األجل، و يتم اإلعتراف بهذه المخزونات كمصروفات خالل العمر اإلنتاجي لهذه األصول

 طرق تقييم المخزون: ثانيا

  :ستعمالها لتقييم تكاليف المخزونإتوجد طرق كثيرة يمكن 
ما أ.حتفاظ بتكاليف اإلنتاج المنفقة فعالإل، التي تتطلب تحديد قيمة المخزون مع اطريقة التكاليف الحقيقية

أو  )FIFO(التلف فإنها تقيم باستعمال طريقة الداخل أوال الصـادر أول  ةبالنسبة للعناصر التي تعتبر سريع
 . )CMUP(التكلفة المتوسطة للوحدة المرجحة 

ألغراض تطبيقية إذا كانت ستعطي  في التقارير المالية ستعمالهاإ، التي يمكن طريقة التكاليف المعيارية
  .2بانتظامدوريا و  يجب إعادة فحصهاو  .نتيجة قريبة من الحقيقة

  تقييم المخزون في نهاية الفترة: ثالثا

من  6الفقرة (،لإلنجازالقابلة  ةالحذر، المخزون يجب أن يقيم بالتكلفة األقل والقيمة الصافيوفقا لمبدأ الحيطة و 
2IAS ( .القابلة للتحقق تمثل ذلك المقدار الذي سيتم الحصول عليه من هذا المخزون في  ةالقيمة الصافي

  .3المستقبل
    .                                        ين تكلفة الدخول و القيمة الصافية لإلنجاز                                                          إنطالقا من مبدا الحيطة و الحذر، المخزون يقيم بالقيمة األقل ب      
                                                                                        بالنســــبة للمخزونــــات األخــــرى، تكلفــــة المخــــزون يجــــب أن تحــــدد بإســــتعمال طريقــــة الــــداخل أوال الخــــارج أوال       
) FIFO(  .  أو التكلفة المتوسطة المرجحة                            .    
مخفضا منه التكاليف والمقصود بالقيمة الصافية لإلنجاز هي سعر البيع المقدر في الحالة العادية للنشاط،   

  :و عليه فإن. المقدرة لإلتمام، و التكاليف المقدرة الضرورية للتوزيع
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في هذه الحالة يبقى سعر السوق هو : نجاز للبضائع أو المنتجات التامةإل القابلة ل ةالقيمة الصافي �
ن القيمة إف طارعقد البيع، أو الخدمة المقدمة محتواه،إالمرجع، عندما يتعلق األمر بعنصر يدخل في 

  .لتزام بها إلالقابلة للتحقق هي سعر البيع المسجل في العقد مخفضا منه المصروفات الباقي ا ةالصافي
 30الفقرة (مخزون المواد األولية أو اللوازم فان : منجاز للمواد األولية واللواز إل القابلة ل ةالقيمة الصافي �

ما دام أن المنتجات التي ستستعملهم، يمكن  نه ال يجب تخفيض قيمة هذه العناصرأتشير ) 2IASمن 
 .بيعها بسعر أكبر أو يساوي من تكلفتهم

نه يتطلب تسجيل خسارة القيمة إهذا المخزون ف إلنجازكبر من القيم الصافي أفي حالة كون تكلفة المخزون 
 1المحاسبي الماليوهذا ما يتوافق مع النظام .ضمن األعباء في جدول حسابات النتائج، كل سلعة على حدا

نجازها إن المخزونات تقيم بأقل تكلفتها وقيمة إعمال بمبدأ الحذر، ف"123 - 5ته رقم مادالتي تنص 

عن  خسارة قيمةتسجل . والمتمثلة في سعر البيع المقدر بعد طرح تكلفتي االتمام والتسويق VNRالصافية

  ."المخزون في حساب النتائج لما تكون تكلفة المخزون أكبر من القيمة الصافية إلنجاز هذا المخزون
 
 
 
 

  
  

مسجلة بأكبر من  يالقيمة المكونة أصبحت غير مبررة أفي بعض الحاالت تالحظ المؤسسة بأن خسارة 
  :سترجاعها وتسجيله ضمن حساب النتيجة كما يليإقيمتها الحقيقية ال بد من 

  
  
  
  

ستيراد تجد صعوبة في عملية التقييم إلالتي تتحصل على تمويناتها عن طريق ا بالنسبة للمؤسسات: مالحظة
شكالية فرق إالتي عالجت  137- 1في المادة  2شكالية تطرق لها النظام المحاسبي الماليإلوالتسجيل، هذه ا

لفتها تحول االصول المكتسبة بالعملة الصعبة الى العملة الوطنية بتحويل تك": الصرف المرتبط بالمخزون
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و يحتفظ بهذه القيمة في . بالعملة الصعبة على أساس سعر الصرف المعمول به يوم اتمام المعاملة

  ."صولألستهالك أو التنازل أو زوال اإالميزانية لغاية تاريخ 

 اإلفصاح: رابعا

  :يليمالئمة وذات مصداقية البد من اإلفصاح عما  المحاسبيةحتى تكون المعلومات 
 .المحاسبية المستخدمة في تحديد قيمة المخزونالطرق  -

  .قيمة المخزون الدفترية حسب التصنيفات المالئمة للمنشأة -
توضيح قيمة المخزون المحاسبية المسجلة بالقيمة العادلة مخفضا منها التكاليف المقدرة حتى نقاط  -

 .البيع

 .مقدار المخزون المعترف به كمصروف خالل الفترة -

من تخفيض المخزون و الذي تم االعتراف بها كمصاريف في الفترة التي حدثت فيها  المبالغ المسترجعة -
 .االستعادة

 .ستعادة تخفيض قيمة المخزونإالظروف التي أدت الى  -

 .تبرير قيمة المخزون المرهون كضمان اللتزامات المنشاة -

 أثر معيار المخزون على جودة المعلومة المحاسبية: خامسا

ستغالل، فله تأثير إلساسي في دورة األ، ويعتبر العنصر االمؤسسةالمخزون يمثل قيمة هامة من رأسمال   
، وفي حساب النتائج من حيث المؤسسةصول أهم في ألعلى قائمة الميزانية كونه يمثل العنصر ا: مزدوج

و تقييمه لها أثر على نتيجة  ختيار طريقة متابعة المخزونإ و. المؤونات التي تكون لمجابهة خسائر القيمة
ما بطريقة التكلفة الحقيقية أو أوالنظام المحاسبي المالي ترك الحرية للوحدة في تحديد قيمة المخزون .المؤسسة

هميته على جانب رقابة الموازنة، فهي مساهمة هامة من أجل أ، مما يضفي من 1بطريقة التكلفة المعيارية
  .تخاذ القرارات المناسبةإف الحقيقية مع التكاليف التقديرية ومن ثم مساعدة المسيرين بمقارنة التكالي

  الخصوم غير المالية عناصر1.2ـــــ 3

النظام المحاسبي المالي لم يغفل جانب خصوم الميزانية بل تطرق لعناصر كثيرة تطرقت لها المعايير المحاسبية 
  .المحاسبيةهمية بما يحسن من نوعية المعلومات ألالدولية، لها من ا

  

  

                                           
 

   30 :   ، ص            ، مرجع سابق     19                       الجريدة الرسمية، العدد 1



 ا���
	�� ا��و��� ��
��  �� ��

	� ا���
م ا���
	�� ا����            ��
 IAS/IFRSا���� ا��

 

 - 95  - 

 

  اإليجارعقود1.2.1 ـــــ 3

العقود اإليجارية  ليست بندا من بنود الميزانية في حد ذاتها، بل تمثل وجها من وجوه المعامالت التي إما   
ستوفر أصوال مستأجرة للمنشأة، أو عائدات عن أصول مؤجرة، ولكن رغم هذا فهي بتلك األهمية مما جعل 

نتشار هذا إ، وذلك لكثافة "ود اإليجارعق" IAS17لجنة المعايير المحاسبية تخصها بمعيار مستقل هو المعيار 
  .قتصادية للمنشآت المستأجرةإالنوع من العقود لما يقدمه من ميزات 

قتصادي عن الشكل القانوني التي جاءت بها المعايير المحاسبية إلنطالقا من مبدأ أفضلية الجوهر اإ
كإقتناء تثبيتات ضمن أصول  يجارالتمويليإلظهار عقود اإالدوليةوكذا النظام المحاسبي الماليالتي تحبذ 

  .قتصادية للعمليةإلوتؤثر في التحليل من الناحية ا .ممولة بقروض في خصوم نفس الميزانية ،الميزانية
ستعمال أصل لفترة محددة، مقابل إحق عن هو عقد من خالله يتنازل المؤجر إلى المستأجر عقد اإليجار 

ز مجلس معايير المحاسبة الدولية بين عقد اإليجار التمويلي وعقد وهنا مي.دفعاتتسديد مبلغ أو سلسلة 
  .اإليجار البسيط

، مويليكتاإليجار ال تنطبق عليه الشروط التي يتم معها تصنيف  هو كل عقد آخر: عقود اإليجار البسيط
 . من زاوية المؤجر كإيرادحيث ينظر اليه كمصروف من وجهة نظر المستأجر و 

العقود (المتوافقة مع المعيار 1من النظام المحاسبي المالي 135-1 المادة:ليعقد اإليجار التموي
ألخطار ي لكلشبه نقل يترتب عنه عقد : "بأنه يليو تعرف عق االيجار التم IAS17(2االيجارية

لى المستأجرملكية والمنافعالمرتبطة ب نتهاء مدة العقد أو عدم إمقرونبتحويل الملكية عند ،           ٕ            األصل المؤجرا 
 ."تحويلها

 :تعبر عن الحاالت التي يكون فيها عقد اإليجار تمويلي ةواألمثلة التالي

  .جل العقدأتحويل ملكية األصل إلى المشتريحسب  -

 .ختيارإلقل من القيمة العادلة في تاريخ اأخيار شراء األصل بسعر  - 
 .مدة العقد تغطي أغلبية مدة الحياة االقتصادية لألصل - 
 .للتسديدات األدنى القريبة من القيمة العادلة لألصلالقيمة المحينة  - 
جراء  ٕ ا  ستخدامه من قبل المستأجر إ، حيث يتطلب بالنسبة للمشتريله طبيعة خاصة  أصل نوعي - 

 .3تعديالت جوهرية عليه
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 )ديون مالية(تسجل ضمن األصــول والخصوم يجاريةإلالقروض استثمارات المتحصل عليها في إطار إلفا    
هتالك يسجل ضمن إلوا. بالقيمة األقل بين القيمة العادلة والقيمة المحينة للتسديدات المتفق عليها حسب العقد

  :، بشرط 1ملك للمؤسسة رستثماإلالمصروفات إذا كان ا
 صل الى المستأجر في نهاية مدة العقدألتحويل ا - 
عن قيمته الحقيقية في  صل بسعر أقل بصورة كافيةأليجار يمنح المستأجر حق شراء اإلعقد ا - 

 .التاريخ الذي يمكن فيه ممارسة حق الخيار
ذا لم يكن هناك تحويل إذاته  قتصاديةلألصلإلاكبر من مدة الحياة أليجار تغطي الجزء اإلمدة ا - 

 .للملكية
يجار تصل بشكل شبه كلي الى القيمة الحقيقية إلالقيمة المحينة للدفوعات الدنيا بمقتضى هذا ا - 

 .المستأجر لألصل
 .جراء تغييرات كبيرةإستخدامها بدون إهي التي يمكن للمستأجر  المستأجرةاالصول  طبيعية - 
 .عباء المحتملة بتعديل أو فسخ العقدألا لالمستأجر يتحم - 
 .باء والخسائر المستحقة نتيجة تغيير القيمة للقيمة الباقية هي على عاتق المستأجرعألا - 
 ستئجار لفترة ثانية بسعر أقلإلالمستأجر له الحق في متابعة ا - 
يجار، ال يمكن أن إللى المستأجر بعد مدة اإراضي التي ال تؤدي الى نقل الملكية أليجار اإعقد :مالحظة

  .تمويل يجارإتشكل عقود

  عقود اإليجار التمويليالتقييم و التسجيل ل: أوال

  التمويلي اإليجارالتقييم االولي والالحق لعقود  )أ

 المستأجرفي محاسبة -

  .صول الميزانية بالقيمة المحينة للدفوعات أو بقيمته الحقيقيةأصل المؤجر ضمن يدرج األ
  :تستوجب تحديد أوال معدل التحيين المستخدم الجي يمكن أن يكون طريقة التحيين* 

  المعدل المشروط في العقد -      
  أو معدل القرض الهامشي للمستأجر -      

معدل المردودية الداخلي المعروف من قبل المختصين  TRIيتحصل عليه بطريقة  المعدل المشروط* 
  :2الماليين، ويحسب كما يلي

  i(- N+1(القيمة الباقية + t -)i+1(االيجار ∑= القيمة العادلة 

                                           
 

    552  .  ص  .                                    دونالد كيسو، جيري ويجانت، مرجع سابق1
2A. kaddouri- a.mimeche , (2009) , OP; CIT  .p :175 
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  :تبين كيفية تجزئة الدفعة 1من النظام المحاسبي المالي 135-3المادة 
 .هتالك القرضإيتم اعداد جدول  iبعد تحديد المعدل  -

 .صل وتسجيلهم في اليومية عند كل دفعةألبعدها يمكن فصل الفوائد عن ا -

  .هتالكإلعباء في حساب النتائج وتسديد القرض في حدود األتسجل الفوائد ضمن ا -
صول ألفي نهاية الفترة المحاسبية السلعة المقتناة في شكل ايجار تمويل تسجل ضمن ا: التقييم الالحق*

  .خرى الشبيهةألهتالك وخسارة القيمة مثل السلع اإلمع مالحظة ا
 في محاسبة المؤجر -

أيضا ال يتحمل ، يجار تمويلإالمقدم في شكل  لألصلقتصادية إلالمؤجر ال يستفيد مباشرة من المنافع ا
  .صول الميزانيةأالمخاطر، وعليه ال يتم تسجيل السلعة ضمن 

هتالك إجزء من التي تشتمل على تمويل  يجارإلكن المبالغ الدورية التي يستلمها المؤجر في شكل 
في بداية العقد في  والنظام المحاسبي المالي تظهر )IAS17(، حسب المعيار صل وجزء يمثل الفوائدألا

جزء بين تسديد ضمن الحقوق بمبلغ يساوي المبلغ المسبق، أما التحصيالت الالحقة تميزانية المؤجر 
  .الحق و الفوائد المستلمة

  لدى المستأجرالتمويلي اإليجارالتسجيل المحاسبي لعقود )ب

  :المستأجرالتسجيل المحاسبي األولي لدى -

 اإليجاراتااللتزام بتسديد و  أصول الميزانيةضمن األصل المستأجر يسجل : يجارإلفترة افي بداية 
، تسجل قلأهذه القيمة  لما تكونو القيمة العادلة للسلعة المستأجرة، الميزانية ب خصومالمستقبلية في 

  .إيجارفي شكل  األدنى للدفعاتالحاليةالقيمة ب

  

  

  :التسجيل المحاسبي أثناء العقد لدى المستأجر -

  .هتالك الدين ٕ ا  تجزئةالتسديداتالممثلة في  اإليجار بين العبء المالي و  -

 .أعباء الدورة التي من خاللها تكون مطلوبة ساويتاإليجارات المشروطة - 
يعالج محاسبيا هتالك األصل الذي إعقد اإليجار التمويلي بترتب عنه عبئ  ،لكل فترة محاسبية - 

تم ، و اطرهـــــــــأجر بكل مخــــنتقل الى دفاتر المست ٕ ا  المستأجر صل ألن اأوعلى أساس )IAS 16(يحسب
                                           

 
   20 :   ، ص            ، مرجع سابق     19                       الجريدة الرسمية، العدد 1

21    

167  

  صل المستأجرألا
  جارتئلتزام عقود اسإ

×    

×  
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في حالة عدم التأكد و  .ستثماراتهإصل مثل باقي ألهذا ا يتم إهتالكنه إ، فهفي دفاتر  تسجيله
اإليجار أو عقد  بين فترة قل منألالفترة  اهتالك على إلايتم نتقال الملكية نتيجة العقد، إلالمنطقي 

 .1ستخدام األصلإمدة 

  رئجافعة االستدثبات إقيد * 

  

 ثبات اهتالك االصل المستأجرإقيد * 

  

  

  

  

  :التسجيل المحاسبي لدى المؤجر )ج

األصول المحتجزة بمقتضى عقد إيجار تمويلي، وتقديمهم  هسجل في ميزانيتالمؤجر ياإليجار،في بداية فترة 
  .يساوي االستثمار الصافي في عقد اإليجار غكحقوق بمبل

  

صافي قاعدة تترجم معدل مردودية ثابت على  أساستتم على  أنالمعالجة المحاسبية للعوائد المالية يجب 
  .تمويلي كإيجارت المؤجر ستثمار إ

سيستلم في  الدفعةالتييسجل  ليهبناء ع، و ول كل األخطار و المنافع المرتبطة بالملكية القانونيةحالمؤجر ي
  .2سديد لألساس والباقي نواتج ماليةمنها تشكل إيجار جزء 

                                           
 

1 philippe dessertine- patrick  provillard,(2004),op; cit  .p :205 
2pascal barneto) 2004( op; cit  . p.130  

167  
66  
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  رئجااالست لتزامات عقودإ
  رئجاستإلمصروف فائدة ا

  البنك/ ح

×  
×  

  

  
  

×  

681    

28  

  القيمة/ االهتالكات و المؤونات و خ مخصصات
  األصل اهتالك    

×    

×  

274    

21  

  قراض المترتبة على عقد ايجار تمويلإلالحقوق و ا
  صل المؤجرألا

×    

×  
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توفر على القيمة المضمونة في نهاية مدة العقد اذا العقد ضمن عقد االيجار التمويلي  يصنف: مالحظة
  . نتاجيإلوتغطية مدة العقد للجزء االكبر من العمر ا

  عقود التنازل عن اإليجار :ثانيا

جل استرجاعه أمن الغير  إلىصل األ عنمالك الخاللها هو عملية يتنازل من  اإليجارالتنازل عن 
حسب  لعملية التنازل عن اإليجاروتكون المعالجة المحاسبية  .في شكل إيجار التسديد حيث يكون،كإيجار

عملية التنازل عن اإليجار سيؤدي إلى عقد إيجار ذا كانت إف .كونه تمويلي أو تشغيلي نوع عقد اإليجار
ال يسجل فورا ضمن حساب النتائج من  القيمة المحاسبيةمقارنة مع التمويل، كل الفائض عن نواتج التنازل 

الذي )IAS 17(حسب ما جاء في المعيار يجب ان يؤجل ويهتلك على مدة عقد اإليجار قبل البائع، بل
  .135- 4في مادته  1لمالييتطابق مع النظام المحاسبي ا

      :فصاح عنهاإلالمعلومات الواجب ا: ثالثا

  :نعاإلفصاح يجار مطالبة بإلطار عقود اإالتي تعمل في  المؤسسات
 .مسجل في الميزانية ة لكل أصلصافيالقيمة المحاسبية ال - 

 .مطابقة بين مجموع الحد األدنى لدفعات االيجار وقيمتها الحالية - 

 .الل الفترةخيجارات المعترف بها كمصروف إلا - 

 .غير القابلة لإللغاءو يجار إلمجموع الحد األدنى لدفعات االيجارالمستقبلية المتوقع قبضها بموجب عقود ا - 

ارات خيتحديد دفعات االيجار، وجود شروط  قواعد: االيجار الهامة للمستأجر مثل تحديد شروط عقد - 
 .التجديد أو الشراء

    :يجار على مستخدمي القوائم الماليةإلطبيق عقود اأثر ت: رابعا

المستأجر نفسه في نفس الحالة  دللقرض، حيث يج فمراد من وجهة النظر المالية عقد االيجار التمويلي
، ويجب عليه في من هذه السلعة كما لو كان مالكا لها ستفيديو ، قتناء السلعةإلقترض المبلغ  الالزم إكما لو 
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  النقدية
  نواتج مالية

  الحقوق و االقراض المترتبة على عقد ايجار تمويل

×    

×  
×  
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مر الذي يستوجب التسجيل المحاسبي بنفس الكيفية ألا.المناسبة ألقساط القرض تاإليجاراالمقابل تسديد 
  :، وذلكلطريقتي التمويل

  .بزيادة االصول بالقيمة الحقيقة للسلعة - 
  .زيادة الخصوم بالقيمة المحينة ألقساط الدفعات الباقي تسديدها - 
  .وتحميل الباقي لألموال الخاصة - 

ضفاء المصداقية على قائمة الميزانية، وسيترتب عنها تحسين قيمة النسب إطبعا هذه الطريقة ستؤدي الى 
  .تخاذ القرارات السليمةإالمعنية بالتحليل المالي للمؤسسة من قبل المستخدمين مما يمكنهم من 

  قتراضإلتكاليف االقروض و 2.2.1 ـــــ 3

ن البحث عن مصادر خارجية للتمويل أصبح أمر إتعتمد فقط على التمويل الذاتي بل ال مؤسسةال  

ويترتب عن هذا . نتاجها وزيادة القدرة التنافسيةإستثماراتها وتحسين إمن زيادة  للمؤسسةضروري للسماح 
  .ستحقاق دفعهاإسداد الفوائد في مواعيد  معستحقاقه، إسداد الدين عند  يالتمويل الخارج

  :القروض:أوال

القيمة العادلة للمبلغ على القرض أو حدوث الدين المالي يسجل محاسبيا بالتكلفة التي تمثل  لعند الحصو 
  .الصافي المتحصل عليه بعد طرح التكاليف التابعة المستحقة عند تنفيذها

ستثناء المحتفظ إبالنسبة للديون المالية األخرى ب"نه أتوضح  1من النظام المحاسبي المالي 126-1المادة 

بالتكلفة المهتلكة والمتمثلة في القيمة التي قدرت بها في التسجيل األولي، مي، تقمعاملة تجاريةبها ألغراض 
الناتجة عن الفرق بين  تستهالكاإلتراكم ا منقوصامنها التسديدات من األصل، مضافا إليها أو  منقوصا

  ."ستحقاقإلالمبلغ األصلي والمبلغ في تاريخ ا

    قتراضإلتكاليف ا :اثاني

صبح أمر أن البحث عن مصادر خارجية للتمويل أتعتمد فقط على التمويل الذاتي بل ال مؤسسةال

يترتب عن هذا  .نتاجها وزيادة القدرة التنافسيةإستثماراتها وتحسين إزيادةمن  للمؤسساتضروري للسماح 
  .ستحقاق دفعهاإستحقاقه، وسداد الفوائد في مواعيد إسداد الدين عند  يالخارجالتمويل 

المقتناة أو المحققة الممولة بأموال مقترضة  عحالة المديونية، الفوائد تطرح مشكلة ربطها بتكاليف السلفي 
، وذلك أو إنشاء أو إنتاج أصل مؤهل للرسملة متالكإا هسيترتب عنقتراض التي إلرسملة تكاليف ايعني 

   :التالية لألسباب
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قتناء تحتوي منطقيا على حصة الفوائد على القرض الذي سمح بالحصول أو تصنيع السلعة إلاتكاليف  - 
 .المعينة

 .صول بالتدفقات التي ستولدهاألتحميل فوائد القروض على تكاليف السلع يسمح بتقريب تقييم ا - 

 .والمنتجةدماج فوائد القروض يسمح بمقارنة جيدة بين التثبيتات المتحصل عليها إ - 

نتيجة  المؤسسةمصروفات التي تتحملها كل الIAS 23حسب المعيار  قتراضإلبتكاليف االمقصود  نإ
قتراض على إليعرف تكاليف ا 126-3في  مادته  1بينما النظام المحاسبي المالي .قتراض األموال من الغيرإ

عداده ل يتطلبأصل مؤهلنتاج إقتناء، بناء أو إعباء المرتبطة بألتلك ا ": أنها ستخدام فترة زمنية إل        ٕ        إنشائه وا 

أحد التثبيتات  أوحد عناصر المخزون الكرمي أويمكن أن يكون هذا األصل . شهر 12أكبر من  طويلة

  ."فترةالخالل أصال معنوي  تم تطويره كما قد يكون  المادية،

عند المعالجة المحاسبية على  عتبارإلالواجب أخذها بالتكاليف الثانوية للقرض تتطرق ل 126-2أما المادة 
  :مدى مدة القرض و هي

  .والقروض ات المصرفيةفوائد السحب على المكشوف - 
  .إليجار التمويليالتي يقتضيها ااألعباء المالية   - 
  .قتراض بالعملة الصعبةإلفروق الصرف الناجمة عن ا - 
  ستهالك عالوات  اإلصدار، أو التسديدات المرتبطة بالقروضإ - 

  . 2هتالكاتإهذه العالوات تمثل أعباء إضافية للقرض توزع عادة على عمر القرض في شكل 

  قتراضإلاتكاليف  دماجإشروط :ثالثا

  :العناصر التاليةقتراض ترتكز على إلدماج تكاليف اإشروط 
 :لى تكلفة السلعة المعنية مباشرةإقتراض إلتكاليف ادماج إيتم :لإلدماجحداث المولدة ألا  ) أ

  .قتناء أو تحقيق السلعة قد تمت فعالإلتكون النفقات المرتبطة با اعندم- 
  .قتراض معتبرةإلتكاليف ا - 
 .نجازإلستخدام أو لبيع السلعة المعنية قيد اإلنشطة التحضيرية لألا - 

  :لى تكلفة السلعة المعنية مباشرة بعدإقتراض إلدماج تكاليف اإيتم توقيف :دماجإلتوقف ا  ) ب
    .ستخدام أو البيعإلالسلعة، و تصبح جاهزة لنجاز إتمام إ - 
  .صل لفترة طويلةألنتاج اإتوقف  - 
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ستخدام إمكانية إخرى مع أجزاء أستمرار في إلجزاء مستقلة من المشروع مع اأنتهاء من إلعند ا - 
  .نتهى منها العمل ، يجب التوقف عن رسملة الفوائد لألجزاء المنتهيةإجزاء التي ألستغالل اإ و

  :قتراضإلالشروط التالية ال تستدعي توقيف إدماج تكاليف ا: دماجإللغاء اإعدم ) ج
  .نتاج لفترة قصيرةإللما يتوقف ا - 

  .داريةإلشغال التقنية أو األنتاج مرتبط باآلجال الضرورية إلنجاز اإللما يكون توقف ا -       

  قتراضإلاتكاليف ب رتباطإلباصول المعنية ألا:رابع

نتاج إلقتناء أو اإلرتباط الفوائد بتمويل اإيأخذ بخيار  )IAS23(المعيارالنظام المحاسبي المالي المتوافق مع 
  .صولأللعناصر ا

  :1ستخدامها هي فقط المعنية باالرتباط وهيإفاألصول التي تتطلب فترة طويلة للتحضير قبل بيعها أو 
قبل بيعه و التي تتطلب في بعض الحاالت فترة أكثر من المخزون الذي يتطلب فترة طويلة من التخزين  - 

 .ي تستوجب تحميلها على التكلفة النهائيةتجل بفوائد الألسنة والتي تتطلب تمويل متوسط أو طويل ا

 .التثبيتات التي تتطلب فترة طويلة لإلنتاج أو التركيب - 

  قتراضإلالمعالجة المحاسبية لتكاليف ا :خامسا

  :قتراض بطريقتينإلتكاليف ايتم التعامل مع 
 .وتحميلها للفترة المالية التي تخصهاكأعباء، قتراض إليجب معالجة جميع تكاليف ا :األصليةالمعالجة 

  .لى قائمة النتائج و ال يتم رسملتهاإقتراض إلعباء اأحيث يتم تحميل كل 
قتراض إلرسملة تكاليف اجيز ي126-3النظام المحاسبي المالي في مادته : المعالجة البديلة المسموح بها

صل عند ألقتراض جزء من تكلفة اإللفة اتك ، ويعتبرنتاجهإتشييده و أو صل ألا قتناءإالمرتبطة بعملية 
  :الشرطين التالين  تحقق

  .قتصادية مستقبلية على المنشأةإقتراض بمنافع إلأن تعود تكاليف ا المتوقعمن  - 
  .بصورة صادقةمن الممكن قياس التكلفة  - 

  .2كأعباءقتراض هذه الشروط ، يتم معالجتها إللم تلبي تكاليف اإذا 
على قرض بشكل محدد ألصل مؤهل فيتم في هذه الحالة رسملة تكاليف  المؤسسةلما تتحصل 

ستثمار المؤقت لجزء منه غير إليراد المتحقق من اإلقتراض الفعلية المدفوعة عن ذلك القرض مع خصم اإلا
                                           

 
1A. kaddouri- a.mimeche , (2009) , OP; CIT  .p :138    
 
2pascal barneto op; cit  . p.154 
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لى يتحصل عو  القرضستثمار جزء من إوعندما يقوم المقترض ب.أجلهان مقترض إمستغل للغاية التي 
  .قتراض المدفوعة ويرسمل الباقيإل، في هذه الحالة تخصم العوائد من تكاليف ادعوائـ

الرسملة بناء على  الواجبةحتساب مبلغ الفائدة إقتراض بشكل غير محدد ألصل معين، يتم إلفي حالة ا
  .قتراض للقروض ككلإللتكاليف ا المقربستخدام المتوسط إصل وبألقيمة النفقات على ا

  اإلفصاح:سادسا

  :عن المعلومات التالية  في القوائم المالية توجب اإلفصاحسي
  .قتراضإلالمحاسبية المتبعة لمعالجة تكاليف ا الطريقة - 
  .خالل الفترة صل ألفي تكلفة ا) المرسملة(قتراض المحتواة إلتكاليف امبالغ  - 
 .صلألضمن تكلفة ا سترسملالتيقتراضإلافائدة معدل -

  ةالمعلومة المحاسبينوعيةقتراض علTإلتكاليف امعيار تطبيق  اثر:سابعا

الجارية للدورة  لألعباءقتراض تحمل مباشرة إلكانت تكاليف ا دخال النظام المحاسبيالمالي حيز التطبيقإقبل 
  .ضمن قائمة الدخل تعرضو 

كبيرة في  جاءت بمساهمةقتراض إلالمحاسبية الجديدة لتكاليف ا، المعالجة الربححساب ألغراضو حاليا 
 . سعارألتخاذ القرارات الصحيحة فيما يخصص قرارات اإحساب النتيجة،ومن ثم 

  والمخاطر عباءألامؤونات 3.2.1 ـــــ 3

المعايير المتوافق مع  125-1في مادته  1النظام المحاسبي المالي نطالقا من مبدأ الحيطة و الحذرإ

ً            أن المنشأة قد تتكبد خسائر أو مصروفات سيتم دفعها مستقبال بناء  على أحداث "ينصالمحاسبية الدولية                                                            

، تكوين مخصصات لمجابهة هذه األحداث يستوجبمر الذي مرتبطة بأحداث ماضية، األ الحقامعينة ستقع 

  ."2نات مبالغ فيهاحتياطات خفية أو مؤو إبشرط أن ال يؤدي تطبيق هذا المبدأ الى تكوين 

  عباء والمخاطر في الحساباتألدراج مؤونات اإشروط : أوال

  :3الشروط التاليةتوفرت ذا إال إفي الحسابات  عباء والمخاطرألمؤونات اال تدرج 

  تجاه الغيرإلتزام حالي إأن يكون للمؤسسة ) أ

هذه الحالة محدد بالغير، مجال المؤونة في .لتزامهاإللتخلص من ختيار أخر إإذا لم يكن للمؤسسة 
 المؤونات، الخصوم المحتملة و االصول المحتملة 37المستقبلية حسب المعيار لستغالإلفمؤونةخسائر ا

  .كما ال يمكن تكوين مؤونة اإلصالحات الكبرى. تجاه الغيرإلتزام إأصبحت ممنوعة ألنها لم تنتج عن 
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3Catherine maillet،  anne le manh, OP; CIT  .p122    
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 :1يوجد  نوعان من  االلتزامات

التي بموجبها تلتزم المؤسسة بتطبيق القوانين والعقود، فالعملية هنا مرتبطة : لتزامات قانونيةإ - 
ستثمار على حالته، إلتزام بإعادة إلجتماعية، مثل اإللتزامات الضريبية واإلجتماعية، اإلبالمسؤولية ا

  . لتزام وتم نشر قرار التنفيذإلفالمؤونة ال تسجل إال إذا نشأ ا
حترام األعراف والمحافظة على عالقات العمل الجيدة، ومن خالل هذا إالتي ترتبط ب: ضمنيةلتزاماتإ - 

بعض المسؤوليات التي تتطلب أموال ويترتب عنها ديون، فالمؤسسة  للتزام المهني، المؤسسة تقبإلا
مثل المحافظة على البيئة، أو . تعفي الجهة المقابلة من أي دين محتمل  وتولد رضا قانوني لدى الغير

 .ادة السلع خالل فترة محددة لعدم مطابقتها للمواصفاتلتزام بإعإلا

 سابق أن يكون ناتج عن حدث ) ب

ن الشرط األول أن يكون الدين قد حدث إعتراف بالدين، وعليه فإللتزام يجب أن يحدث قبل اإليعني أن ا
مسموح بها التي تضر  رفاألضرار غي. يجب تسجيله محاسبيا يلتزام حالإفي تاريخ اإلغالق ويؤدي إلى 

تمثل حدث سابق  ابالمحيط وما يترتب عنها من صيانة للمرافق حتى ترجع على حالها وكذا الغرامات، فإنه
أما الشرط الثاني فيتمثل في وجود الدائن في تاريخ اإلغالق يترتب . لتزام حالي، يجب أن يسجلإيتولد عنه 

  .مؤونةعليه التزام حالي حتى تستطيع المؤسسة تكوين ال

  قتصادية ضرورية لسداد االلتزامإحتمال خروج موارد تمثل منافع إ)ج

تكون المؤونة فقط إذا كان يحتمل حدوث االلتزام، أما في الحالة العكسية فال تكون المؤونة،ويصبح في محل 
  .دين احتمالي األمر الذي ال يمكن من تحديد التدفق المالي بكل دقة

  ام تقديرا موثوقا به لتز إل أن يتم تقدير هذا ا )د

لتزام من أجل تسجيله إلبإمكان المؤسسة تحديد تشكيلة من النتائج الممكنة ثم تقوم بتقدير موضوعي ل
 .محاسبيا

إذا لم تتوفر هذه الشروط مجتمعة ال يتم تكوين أي مؤونة لألعباء، كما تلغى فكرة مؤونة الخسائر المحتملة، ويمنع 
  .تكوين مؤونة الصيانة الكبرى

  تقدير المؤونة:ثانيا

  :مور والقضايا نذكر منهاألا عند تقدير المؤونة ال بد من مراعاة بعض 
نهاية لتزام الحالي في >لتسديد ا أحسن تقدير للنفقة الالزمةيجب أن يكون  كمؤوتةالمبلغ المسجل  - 

بمعنى ان المخصص لحدث معين  .2من النظام المحاسبي المالي 125-3السنة المالية حسب المادة 
                                           

 
1Catherine maillet،  anne le manh, OP; CIT  .p122    
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يتم قياسه بالقيمة المخصومة بمعدل خصم قبل  )عادة الهيكلةإ - تنظيف البيئة - تسوية نزاع قضائي (
 .الضريبة

عتبار >حداث والحاالت يجب أن تؤخذ بعين األخطارغير المؤكدة التي ال يمكن تجنبها لعدد من األا - 
 .حسن للمؤونةأحتى تصل الى تقييم 

 عتبار>خذ بعين األالبد من ا عند تسجيل المبلغ:الواجب تسجيلهلغ بالم  ) أ
  .خطار و عدم المبالغة في المؤونةألتقدير ا - 
ن يترجم مبلغ إيجب لتزام إلحداث المستقبلية يمكن أن يكون لها أثر على المبلغ الضروري إلطفاء ااأل - 

  .حداث سوف تقعألالمؤونة عند وجود مؤشرات مبررة تدل على أن ا
 .المؤونة يجب أن تكون قبل الضريبة - 

المؤونة يجب أن يكون القيمة الحالية  للنقود ذا داللة، مبلغ لما يكون تأثير عامل الزمن : تحيين المؤونة   ) ب

 .لتزامإلللنفقات المنتظرة الضرورية لتسديد ا

عتبارها إلتزام والتي يمكن إلحداث الالحقة التي ستؤثر على المبلغ الالزم لترصيد ااأل: التعديالت الالحقة )ج
  .مبررة تستوجب تعديل المؤونة

  :دراج مؤونات األعباء و المخاطر في الحساباتيبين لنا التنظيم المنهجي إل )10(الشكل التالي رقم 
  
  

  ال                                                      ال

  

  نعم

  ال

  نعم

  نعم                      ال

  ال                                                 نعم

  

   37باالعتماد على المعيار  من إعداد الطالب: المصدر

  

 البداية

اإللتزام الحالي هل  هو نتيجة 

 ؟ حدث مولد

 خروج موارد محتملة ؟

 لتزام محتملإ

 ؟أحسن تقدير

 ضعيف

 ال يسجل أي شئ تحديد الخصم المحتمل تسجيل المؤونة
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  عباءألالتسجيل المحاسبي لمؤونات المخاطر وا:ثالثا

  ألخطارمؤونة ابالنسبة  )أ

خطار هي المبالغ المهمة التي يحتمل أن تدفعها المؤسسة للغير كتعويضات ناتجة عن نزاعات ألا   
الزبائن أو الموردين حول نوعية السلع، نزاع مع عامل بسبب توقيفه عن قضائية معهم، مثل النزاع مع 

الشكل  بوعليه منذ ظهور النزاع تكون المؤنة بالمبلغ المحتمل دفعه كتعويض للغير حس .1الخ...العمل
  :التالي

  
ذا أصبح غير مبرر يسجل إلغائه إنقاصه أو إمن  دذا تبين أن مبلغ المؤونة البإفي نهاية السنة الموالية 

  :القيد التالي

  الخصوم غير الجارية - عباءلأل للمؤونات االخرى  بالنسبة )ب

المحتمل أن تنفقها المؤسسة في الدورة المقبلة من  باألعباءهي المؤونات المتعلقة  لألعباءخرى ألالمؤونات ا
  .الخ...عادة تأهيل موقعإزالة تلوث،  ٕ ا  زالة تثبيت، تطهير و إأجل 

عباء في نهاية السنة الموالية عندما تتوقع المؤسسة حدوث عبء محتمل في السنوات تكون مؤونة لأل
  :الموالية بالقيد التالي

حيانا تلجأ المؤسسة الى تخفيض قيمة المخصص عندما يكون العبء المتوقع في نهاية السنة المالية الحالية أ
  :من المؤونة المسجلة سابقا حسب القيد التالي قلأ

                                           
 

1philippe dessertine- patrick  provillard,(2004), op; cit  .p :225    

683    

151  

  الخصوم غير الجارية –المخصصات للمؤونات 
  مؤونة االخطار   

×    
×  

151    

783  

  االخطارمؤونة 
الخصوم غير  –Cستغالل عن للمؤونات إلترجاعات اإس

  الجارية

×  

  

  

×  

683    

158  

  الخصوم غير الجارية –المخصصات للمؤونات 
  الخصوم غير الجارية   - خرى لالعباءألالمؤونة ا            

×  

  

  

×  
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  على حاالت خاصة تتطبيقا)ج

 الهيكلةمؤونةإعادة  -

عتراف بمخصص إلول. المؤسسةإعادة الهيكلة هو برنامج منظم و مخطط له بشكل محدد من طرف   
عادة إعادة الهيكلة ال بد من وجود خطة رسمية مفصلة إلعادة الهيكلة تبين نطاق العمليات التي سيتم إ

ستغناء عنهم، إلاهيكلتها، والمواقع الرئيسة المتأثرة، و التعويضات المتوقع دفعها للموظفين المتوقع 
ويستثنى من هذا المخصص تكاليف إعادة التدريب والتسويق و تكاليف األنظمة الجديدة، بل يقتصر على 

  .التكاليف المباشرة للعملية فقط
 حالة عقود البناء الخاسرة -

أن يجب  )يعني الخسارة المحتملة(لتزام الحالي المرتبط بالعقدإلسينتهي بخسارة، ا العقدفي حالة كون 
 .تسجل وتقيم في شكل مؤونة ضمن خصوم الميزانية

 حالة الخسائر التشغيلية -

من  125-2حسب المادة . صولألنخفاض اإتتطلب تقديم مؤشر  التشغيلية المستقبليةمؤونة الخسائر 
في حالة خسارة قيمة .يمنع تسجيل مؤونة للخسائر التشغيلية المستقبليةنهإف1النظام المحاسبي المالي

  .)IAS 36(جراءات المنصوص عليها في المعيار إلالمؤسسة، البد عليها تطبيق اصول أ

  متطلبات االفصاح:رابعا

  :2خطار البد من تقديم في الملحق المعلومة التي تخص العناصر التاليةألمؤونة الكل فئة من  
 .في بداية ونهاية الفترة القيمة الصافية المحاسبية - 

 .خالل الفترةكونتالتيالمخصصات  - 

 .والتي قيدت على حساب المخصص خالل الفترة تستعملأالتيالمبالغ كل  - 

 .خالل الفترة )تخفيض المخصص ت نتيجةاسترجاعإلا(المبالغ غير المستخدمة المعكوسة  - 

  :يلييجب أن تفصح المنشاة أيضا ولكل فئة من المخصصات عما 
 .لتزام والتوقيت المتوقع ألية تدفقات صادرةإلطبيعة ا تحديد - 

                                           
 

   14  :    ، ص            ، مرجع سابق     19                       الجريدة الرسمية، العدد 1
2pascal barneto op; cit  . p.150    

158    

783  

الخصوم غير الجارية                   - المؤونة االخرى لالعباء
   –Cستغالل عن للمؤونات إلسترجاعات اإ

  الخصوم غير الجارية

×    

×  
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 .فتراضات في ذلكإلالى الشكوك في مبلغ وتوقيت تلك التدفقات الصادرة وتوضيح ا التنبيه - 

 .مبلغ التعويضات المتوقعة - 

  اإلعــــــانـــــــات  4.2.1ـــــ 3

تحويل موارد  عمليات ":تطرق لإلعانات العمومية فعرفتها 1من النظام المحاسبي المالي 124- 1المادة 
متثاله لبعض إعانة بفعل إلالتكاليف التي تحملها أو سيتحملها المستفيد من اعمومية مخصصة لتعويض 
  ".ضيا أو مستقبال االشروط المرتبطة بأنشطته م

قتصادية النوعية للمؤسسة، لتغطية تكاليفها المتحملة أو إلإعطاء األفضلية االمقصود من هذه العملية هو  نإ
  .مرتبطة بأنشطتهاالشروط ال ضالتي ستتحمل مقابل مطابقتها لبع

  لإلعانات المرتبطة باألصولالتسجيل المحاسبي  :أوال

، أو تخفض من القيمة )النواتج المقيدة سلفا(تسجل اإلعانات المرتبطة باألصول ضمن النواتج المؤجلة   
 3وال يمكن أن تظهر اإلعانة ضمن األموال الخاصة. IAS 20(2من المعيار 24الفقرة (المحاسبية لألصل

التي تنص على  4من النظام المحاسبي المالي 124- 2وهو ما يتوافق مع المادة .بإعتبارها موارد أجنبية
وجات في حساب النتائج في سنة مالية أو عدة سنوات  بنفس وتيرة تعانات في الحسابات كمنإلدراج اإ

، تكون الكلفة هي هتالكإللوفيما يخص التثبيتات القابلة . التكاليف التي تلحقوالتي يفترض فيها تعويضها
جات حسب و تدرج في الحسابات كمنت كهتالإلاألصول القابلة لبعانات المرتبطة إلن اإوهكذا ف.هتالكإلا

  .عانات المرتبطة بأصول كمنتوجات مؤجلةإلوفي عرض الميزانية تشكل ا. هتالك المحتسبإلتناسب ا
  ):ن(ويتم تسجيل القيود التالية للفترة 

  بثمن االقتناءتسجيل التثبيت  - 

21    

51  

                التثبيت العيني
         الخزينة

X    
X  

  عانةإلالحصول على اتسجيل  - 

51  
  
13  

           الخزينة
  عانات التجهيز أو االستثمارإ

X    
X  

 هتالك السنويإلقسط اتسجيل  - 
                                           

 
   13 . ص  .                           الجريدة الرسمية، مرجع سابق1

2A. kaddouri- a.mimeche , (2009) , OP; CIT  .p :274    
3Laurent Bailly(2005) : comprendre les ifrs 2 édition maxima paris. p. 74. 
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 ا���
	�� ا��و��� ��
��  �� ��

	� ا���
م ا���
	�� ا����            ��
 IAS/IFRSا���� ا��

 

 - 109 - 

 

 

  
  
 هتالك     إلعانة المتناسب مع اإلجزء اتسجيل  - 

  

  
  

  .لى النتائجإعانة إلصل المعني باإلعانة غير مهتلك، ال تحول األذا كان اإفي حالة ما 
تظهر عانة إلن اإصل، وعليه فألعانات المرتبطة باألصول تقضي بتخفيض تكلفة اإلطريقة أخرى لتسجيل ا

  .1هتالكإلمن خالل تخفيض قسط ا
 قتناءإلتسجيل التثبيت بثمن ا - 

 

  

  
 عانةإلقيمة االتثبيت ب خفيضتتسجيل   - 

 

  

  
 هتالك السنوي من رصيد التثبيتإلتسجيل قسط ا - 

 

  

  
  

  التسجيل المحاسبي لإلعانات المرتبطة النتيجة :ثانيا

                                           
 

1Bernard raffournier (2005) OP; CIT  . p. 202  

681    

282  

        هتالكات إل        مخصصات ا
  هتالك التثبيتإ

X    
X  

13    

754  

        ستثمار إل                  عانات التجهيز أو ا إ
                                             أقساط اعانات االستثمار المحولة لنتيجة الدورة            

X    
X  

21    

51  

  التثبيت العيني
  الخزينة                          

X    
X  

51    

21  

             الخزينة
  التثبيت العيني

X    
X  

681    

282  

                 مخصصات اإلهتالكات
  إهتالك التثبيت   

X    
X  
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أما إذا كانت اإلعانة موجهة لتغطية أعباء وخسائر أصبحت مستحقة، أو تهدف إلى تقديم دعم مالي   
وهو ما  ،1الذي تستلم فيهرتباطها بتكاليف مستقبلية فإنها تسجل ضمن النواتج في التاريخ إفوري بدون 

  . 2من النظام المحاسبي المالي 124-3يتوافق مع المادة 
  

  :بالمبلغ الكلي ستالم اإلعانةإتسجيل ـــــــــ 
  

5    

468  

         الخزينة
  نواتج معاينة سلفا                         

X    
X  

  
  عانةإلقسط االفترة ب تحميلـــــــــــــ 

  

  

  

  

  :مالحظة
عانات النقدية إلبما في ذلك ا العمومية اإلعاناتتنص على أن  3من النظام المحاسبي المالي124-5المادة   

النواتج (ال تكون محل تسجيل محاسبي ضمن جدول حسابات النتائج أو الخصوم  المقيمة بقيمتها الحقيقة
  :إال إذا كان هناك مبرر عقالني )المقيدة سلفا

  ن المؤسسة تمتثل للشروط المرتبطة باإلعانةأب - 
  .  ستالمها فعالإعانات سيتم إلوأن ا - 

عتباره إن هذا التسديد يدرج في الحسابات بإعانة، فإلى تسديد الكيانإدفع فيها يستثنائية التي إلفي الحالة ا   
  :4من النظام المحاسب المالي 125-6كما نصت عليه المادة  تغيير لتقدير حسابي

 عانةإلابول الى كل منتوج مؤجل غير مهتلك مرتبط ألفي المقام ا يرجع التسديد - 

 .عباءأليدرج الفائض في الحسابات كعبء من ا - 

  النتائج بالنسبة لمستخدمي القوائم :ثالثا

                                           
 

1a. kaddouri- a.mimeche , (2009) , op; cit  .p :275 
   13 . ص  .            ، مرجع سابق    19                       الجريدة الرسمية، العدد 2
   14 . ص  .            ، مرجع سابق    19                       الجريدة الرسمية، العدد 3
   14 . ص  .            ، مرجع سابق    19                       الجريدة الرسمية، العدد 4

468    

74  

    نواتج معاينة سلفا 
  االستغاللعاناتإ

X   
X  
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أو النتيجة عملية سهلة، وعلى المؤسسة  باألصولنات العمومية المرتبطة عاإلبصورة عامة التفرقة بين ا 
عانات إلفوجود طريقتين لتسجيل ا. ختيار التصنيف الذي تراه أكثر قبوالإلبس لأن تستفيد من هذا ال

 بتكلفتهصل تسمح بتسجيله ألعلى تكلفة ا عانةإلا دماجإالعمومية فوائد في مجال التحليل المالي، حيث أن 
  .صل بقيمته العادلةألظهار اإعانة العمومية ضمن النواتج المؤجلة يؤدي الى إلالحقيقية بينما تسجيل ا

ولى تؤدي الى ألثر على التحليل المالي، حيث أن الطريقة األختيار بين الطريقتين حتما سيكون له اإلاان 
وبالتالي هتالكات، بينما الطريقة الثانية ليس لها أثر على هاته المناصب، إلصول وكذا األتخفيض مجموع ا

  .بهم ةالمالية الخاصال تؤثر على النسب 
شكالية تصنيف هذا المنصب في التحليل المالي، إعانات ضمن النواتج  المؤجلة تطرح إلبينما تسجيل ا  

عتبارها أيضا إ، وال يمكن ترجععانات تلقائيا من خالل التعريف ال إلن هذه األعتباره دين إطبعا ال يمكن 
هذا المبلغ من القيمة المحاسبية الصافية للتثبيتات  تخفيض فضل هوألوعليه الحل ا موال الخاصة،ألمن ا

صل هو الحل ألقتناء اإعانة على تكلفة إلدماج اإمن هذا المنطلق . كما توضيحه في الطريقة االولى
                           .                                                                                 المقبول

  IAS/IFRSمعايير المحاسبة الدولية مع SCFوفق العناصر المالية للميزانية تطابق 2ـــــ 3

يقدم لمستخدمي القوائم المالية الوسائل التي تسمح  IAS 32مجلس معايير المحاسبة الدولية من خالل المعيار 
  : 1دوات المالية من خاللأللهم بفهم داللة ا

 .لتزامات الماليةإلتوضيح األصول وا - 

عتراف األولي بها أو عند إبرام إلوضع المبادئ األساسية في تصنيف األدوات المالية، عند ا - 
 .أو حقوق ملكيةلتزام مالي إعتبارها إلعقود مع الغير، ب المؤسسة

 .ليةالتزامات المإلبيان الحاالت التي يتم فيها إجراء المقاصة بين األصول وا - 

  صول المالية غير الجاريةألا1.2ـــــ 3

الجارية وغير الجارية،  صول الماليةأليميز بين نوعين من ا 122-1في مادته  2النظام المحاسبي المالي
صول المالية المملوكة للمؤسسة ألغير الجارية التي تمثل ا المالية لألصولالموضوع سنتطرق  ألهميةو 

  :تيةألربعة األوالمتمثلة في الفئات ا
متالكها الدائم مفيد لنشاط المؤسسة، خاصة إسندات المساهمة و الحسابات الدائنة الملحقة التي يعد  - 

 .نفوذا على الشركة التي تصدر هذه السندات و مراقبتهاتمثل أنها 
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المثبتة لنشاط المحفظة الموجهة لكي توفر للمؤسسة على المدى الطويل مردودية مرضية، السندات  - 
 .لكن دون التدخل في تسيير المؤسسات التي تمت الحيازة على سنداتها

الرأسمال أو التوظيفات طويلة المدى التي يمكن للمؤسسة خرى التي تمثل أقساط ألالسندات المثبتة ا - 
 . ستحقاقهاإاريخ حتفاظ بها حتى حلول تإلا

: القصير القروض و الحسابات الدائنة التي أصدرتها المؤسسة والتي ال تنوي القيام ببيعها في المدى - 
ثنى عشرة شهرا إمن  ألكثريرها من الحسابات الدائنة لالستغالل غ الحسابات الدائنة لدى الزبائن، و

 .أخرى فألطراعشرة شهرا و المقدمة  تاثنإأو القروض التي تزيد على 

لكن في الكشوف المالية (صول المالية تظهر على أنها أصول مالية غير جارية ربعة من األهذه الفئات األ
  .)دماجإلالمدمجة، تكون سندات المساهمة و الحسابات الدائنة الملحقة محل اعادة معالجة طبقا لقواعد ا

  المالية صولأللولي أل التقييم و التسجيل اـــــ 1

 تغيراتذلك في  المحاسبيةبماالمعالجة ، ثم التقييم الالحق، التقييم األولي:جدا ألنه يترتب عنه الترتيب مهم
  .نخفاضإلاختبار ا، و القيمة العادلة

في  المتبعة االستراتيجيةالتبليغ عنمن خالل . المؤسسة)استراتيجية(نية و  يرتبط بطبيعة األداةلترتيب ا ان
  .أو األموال الخاصة / تأثير على تالشي النتيجة وطبعا كل ذلك له . األخطار المعترضةمجابهة 

  التقييم بالقيمة العادلة )أ

لها  التي تناسب عادة الثمن المدفوع 1ولي بها بالقيمة العادلةألعتراف اإليتم قياس األصول المالية عند ا     
، ولكن ال تندرج  المستردة، ومصروفات البنكمصروفات الوساطة، والرسوم غير (ليها تكاليف العمليةإمضافا 

  . )كتسابإلستالمها غير المدفوعة و المستحقة قبل اإفيها الحصص والفوائد المتوقع 
لتزامات المالية بالقيمة العادلة التي عرفها على أنها القيمة إلصول و األيسمح بقياس ا )IAS39 (المعيار  

تمام الصفقة على إد التزام بها بين أطراف ذوي معرفة، وراغبة في التي يمكن بواسطتها مبادلة األصل أو سدا
وتم .  2من النظام المحاسبي المالي 122-2مع ما جاء في المادة  تماما أساس تجاري، هذا التعريف يتوافق

  :صول الماليةألتحديد ثالث حاالت لتحديد القيمة العادلة من أجل تقييم ا
أين تكون األسعار متوفرة، معلنة ومتاحة بسهولة و بشكل منتظم من خالل : وجود سوق نشط •

، وتعبر القيمة العادلة المبلغ الذي يتحدد فعال من خالل عمليات التبادل بشكل منتظم  )البورصة(
 .وعلى أساس تجاري
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داد القوائم عإفي حالة كون األداة المالية غير متداولة في السوق المالي في تاريخ  : غياب سوق نشط •
 .خر معاملة قبل هذا التاريخ يمثل القيمة العادلةآالمالية، أسعار 

حيث ال يمكن تحديد القيمة العادلة بالنسبة لألصول التي ليس لها قيمة عادلة في سوق نشط،  •
بتطبيق نموذج تحيين التدفقات النقدية المستقبلية بمعدل بالتكلفةبموثوقية، يجب قياس األدوات المالية 

 .1ائدة السوق ألصل مالي معرفف

  التقييم بالتكلفة المهتلكة )ب

  .دوات المالية تقيم بالتكلفة المهتلكةأللما يكون من الصعب تحديد القيمة العادلة بصورة صادقة، ا    

القيمة التي  :هي2من النظام المحاسبي المالي 122- 4حسب المادة  لتزام ماليإأو  ألصلوالتكلفة المهتلكة   
صل، مضافا اليه ألولي مخفضا منه التسديدات من األأو االلتزام المالي أثناء تسجيله ا األصلم يمن أجلها يق
هتالك المتراكم المحسوب بطريقة معدل الفائدة الفعلي للفرق بين المبلغ االولي والمبلغ في تاريخ اإلأو مخفضا 

  .نقاصاتإلا ستحقاق، ومخفضا منه كلإلا
مدة  ىالفائدة الفعلي هو المعدل الذي بواسطته  تحين التسديدات أو تحصيالت الخزينة المستقبلية عل معدل

  .3العمر المتوقع لألداة المالية
  :التي تملكها المؤسسة في فروع تابعة لها تتم بالشكل التالي)26/ح(ولي لسندات الفروعألوعليه التسجيل ا

  
  
  
  

اما بالنسبة لسندات المساهمة المقيمة بالمعادلة التي تحدث نتيجة بيع سلعة معينة لشركة مرتبطة بعالقة 
تم يولي ألالتسجيل اصدار سندات تعادلها في القيمة لصالح الشركة الممونة  إشراكة كأن يتم ببضائع مقابل 

  :بالشكل التالي
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267    

700  

  سندات مساهمة مقيمة بالمعادلة
  مبيعات بضائع

  الحصول على االصل المالي
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  .مقابل حساب الخزينة ةتكون مدين )حسابات المساهمات(بات الفرعية لحساب ابالنسبة لباقي الحس
، حسب النشاط وحسب الشكل القانونيألخرى فهو يتنوع من مؤسسة )27/ ح(أما حساب أصول مالية أخرى

مديونيات أخرى ثابتة الذي يمثل  276ستثناء حساب إتكون مدينة مقابل حساب الخزينة أو حساب الزبائن، ب
  :ولي يكون كما يليألن التسجيل اإجل أو القروض للغير فألوراق القبض طويلة اأحقوق المؤسسة مثل 

  

  

  

  لألصول المالية الالحقالتقييم  )ج

صول بما فيها ألعادة قياس تلك اإعداد القوائم المالية إعتراف المبدئي لألصول المالية، يتم بتاريخ إلبعد ا  
  :نوعها وكما يلي و بالتكلفة وفق أالمشتقات المالية بالقيمة العادلة 

ادة ــــــــب المــــحس :، االقراض و الحسابات الدائنة االخرىستحقاقإلاألصول المالية المحتفظ بها حتى ا - 
التي تمثل المهتلكةعداد القوائم المالية بالتكلفة إعاد قياسها عند ي1من النظام المحاسبي المالي 6-122

، صدار المحتملةإللتي تمت زائد أو ناقص تراكم عالوة اولي مخفضا منه التسديدات األالمبلغ المسجل ا
عند وجود مؤشرات كافية  خسارة القيمةختبار إوتخضع هذه األصول الى ، نخفاضات المحتملةإلناقص ا
 .صولأل، و هذا طبقا للقواعد العامة لتقييم انخفاض جوهري في قيمة األصلإلحدوث 

، بالقيمة العادلةعادة تقييمها وتسجيلها إال بد من عداد القوائم المالية إعند : للبيع المتاحةاألصول المالية  - 
مباشرة ضمن حقوق الملكية من خالل قائمة وتسجيلها فروقات في قيمتها العادلة عتبار الإلخذ بعين األوا

 .2الملكية التغير في حقوق

  في نهاية الفترة المالية لألصولالتسجيل المحاسبي  )د

  صول المالية المقيمة بالقيمة العادلةبالنسبة لأل -  

 إرتفاعتدرج في الحسابات في شكل  المستخرجة من هذا التقييم بالقيمة العادلة الموجبة لفوارق التقييمبالنسبة 
  .لرؤوس االموال الخاصة
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خراج إصول المالية المقيمة بالقيمة العادلة سالب، ففي هذه الحالة يجب ألذا كان فارق التقييم لعناصر اإأما 
عتبارها خسارة إموال الخاصة و تسجيلها في النتيجة الصافية للسنة المالية بألالخسارة الصافية من رؤوس ا

  .1من النظام المحاسبي المالي 122-5في القيمة حسب ما جاء في المادة 
  :و يسجل القيد التالي 

  

  بالنسبة لألصول المالية المقيمة بالقيمة المهتلكة -

و القيمة  لألصلهي الفرق بين القيمة المحاسبية  المالية المقيمة بالتكلفة المهتلكة خسارة القيمة لألصول
  :ليويسجل القيد التا .2لألصلالحالية للتدفقات النقدية المستقبلية المحينة بالمعدل الفعلي االولي 
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26    

104  

  مساهمات و حسابات دائنة ملحقة بمساهمات
  فارق التقييم      

  الحصول على االصل المالي

X  
  
  

  

X  

104    

296  
  

  فارق التقييم 
  خسائر القيمة عن المساهمات 

  و حسابات دائنة ملحقة بمساهمات
  ترصيد حساب فارق التقييم

X  
  
  
  

  

X 
  

686    

296  
  

هتالكات و المؤوناتو خسائر القيمة إلمخصصات ا
  للعناصر المالية
عن المساهمات و حسابات دائنة ملحقة خسائر القيمة 

  بمساهمات  
  تكوين مخصص

X  
  
  
  

  
  

X  
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المالي نتيجة  حدث فعال، تعدل و تسجل ضمن النواتج، بشرط أن ال  لألصلعندما تنخفض خسارة القيمة 
  .صل بقيمة محاسبية أكبر من التي لو لم يكن هناك تسجيل أولى قد تمألا ظهارإلى إتؤدي العملية 

  

  التنازل عن األصول المالية  )و

عند أن تدرج القيم الفائضة أو الناقصة التي تبرز تنص على  1من النظام المحاسبي المالي 122- 7لمادة ا

  :تيألويتم تسجيل ا. القيام بالتنازل عن تثبيتات مالية في تاريخ التنازل كمنتوجات أو أعباء عملياتية

 ربححالة التنازل مع تحقيق  -

  

  حالة التنازل مع تحقيق خسارة -
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  نات و سترجاعات المالية عن خسار القيم و المؤ اإل
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X  

512  

296  

  

  

  

  

261  

767  

  البنك

خسائر القيمة عن المساهمات و حسابات دائنة ملحقة بمساهمات       

  سندات الفروع 

  الصافية عن عمليات بيع االصول الماليةرباح ألا

X  

X  

  

  

X 

X  

512  

296  

667  

  

  

  

261  

  البنك

  خسائر القيمة عن المساهمات و حسابات دائنة ملحقة بمساهمات  

الخسائر الصافية عن عمليات بيع االصول المالية                   

  سندات الفروع             

X  

X  

X  
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    غير الجارية بالنسبة لمستخدمي القوائم المالية الماليةأثر تطبيق قواعد االصول ـــــ 2

، مما يستوجب المتابعة خرىاألشركات الموال المستثمر في ألحجم ا تمثلصول المالية غير الجارية ألا
النظام المحاسبي المالية لم يترك  الجاريةصول المالية غير ألونظرا ألهمية عناصر ا. والمراقبة والتقييم الدائم

، بل حدد بالتدقيق العناصر التي تقيم بالقيمة العادلة صولها الماليةأختيار طريقة تقييم إللمؤسسة في  الحرية
موال الخاصة، وما ألمن أثر على النتيجة واه والعناصر التي تحدد بالتكلفة المهتلكة، ذلك لما يترتب عن

  . حليل المالي للمؤسسةيترتب عنه على الت
حتفاظ بها حتى إلولى هل ترغب في األصولها المالية منذ التسجيل اأالمؤسسة مطالبة بتصنيف ن إفلذلك

حتى  ،ة و الثانية بالقيمة العادلةكتقيم بالتكلفة المهتل فاألولىستحقاق أو التنازل عنها قبل ذلك،إلتاريخ ا
في تقديم معلوماتذات جودة تمكن  ، والتي تساهمفي نهاية الفترة يتسنى تحديد طريقة التقييم التي ترغب فيها

  .من تقديم قوائم مالية ذات مصداقية

    تقييم النتيجة 3ـــــ 3

فتتاح للفترة إلغالق واإلموال الخاصة في تاريخ األالنتيجة تمثل الفرق بين ا IAS/IFRSرجع محسب ال
للنشاطات العادية (عباءألالرصيد يتشكل من النواتج و ا.ستثناء التعاقدات مع المساهمينإالمحاسبية، ب

  .)والعناصر الغير عادية

 المؤجلةالضرائب1.3ـــــ 3

رباح أليبين بأن الضريبة المؤجلة عبارة عن مبلغ ضريبة عن ا 134-2في مادته  1النظام المحاسبي المالي  
خالل سنوات مالية مستقبلية ) أصليةضريبة مؤجلة (أو قابل للتحصيل  )ضريبة مؤجلة خصمية(قابل للدفع

  :المؤجلة الناجمة عن بالنتائج الضرائتسجل في الميزانية و في حساب 
ختالل زمني بين االثبات المحاسبي لمنتوج ما أو عبء ما  و أخذه في الحسبان النتيجة الجبائية إ -

 .لسنة مالية الحقة في مستقبل متوقع

يل اذا كانت نسبتها الى أرباحجبائية أو ضرائب مستقبلية عجز جبائي أو قروض ضريبية قابلة للتأج -

 .محتملة في مستقبل منظور

  .مدمجةالمالية العداد الكشوف إطار إعادة معالجة تمت في إقصاء و إ ترتيبات و -

  :الىالذي يهدف  " ضرائب الدخل" )12(المعيار رقم وهذ ما يتوافق مع 
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الدخل مستحقة الدفع عن الفترة الحالية ومقدار ضريبة حتساب مقدار ضريبة إ توضيح كيفية تحديد و �

 .الدخل المؤجلة

ختالفات بين الدخل المحاسبي المعد وفقا لمعايير المحاسبة الدولية إلتوضيح كيفية التعامل مع ا �

 .ختالفات المؤقتة بينهماإلختالفات الدائمة واإلوالدخل الخاضع للضريبة، و كذلك كيفية معالجة ا

  اتفتعري ـــــ 1

من شأنها أن تبسط ، ال بد أوال التعرف على المصطلحات التي المؤجلةضرائب المتطلبات التطرق لقبل 
  :ختصار في ذلكإل، وسنحاول االموضوع كونه جديد في النظام المحاسبي الجزائري

قبل طرح لمعايير المحاسبية الدولية، وذلك ا وفق المحسوب)أو الخسارة(يمثل صافي الربح : الربح المحاسبي
 .ضريبة الدخل منه

يمثل صافي الربح المعد وفقا للتشريعات الضريبية، وهو : )الخسارة الضريبية(الربح الخاضع للضريبة 
 .1األساس في حساب ضريبة الدخل

الربح  أساس تحسب علىي تالواجب السداد عن الفترة الحالية، ال على النتائجهي ضريبة: الضريبة الحالية
 .الخاضع للضريبة

تحمله المنشأة في الدورة الحالية والذي يجب أن يظهر في ستضريبة الدخل الذي  مقدارهو : الضريبي العبئ
 .بعد تعديله بإضافة أو طرح الضرائب المؤجلة حساب النتائج قائمة 

ال إهي ضريبة الدخل المعدة بموجب المحاسبة المالية عن الفترة الحالية : ضريبية مؤجلة) خصوم(التزامات 
أنها واجبة السداد بموجب القانون الضريبي خالل الفترات المستقبلية، و تتعلق بالفروقات المؤقتة، التي تنشأ 
عندما تكون القيمة المسجلة لألصل محاسبيا أكبر من أساسه الضريبي أو قيمة االلتزام أقل من أساسه 

 .الضريبي

ا للسلطات الضريبية ومن المتوقع استردادها هي مبالغ ضرائب الدخل المدفوعة مقدم: أصول ضريبية مؤجلة
 :، وتتعلق بما يلي 2في الفترات المستقبلية) خصمها من ضرائب الدخل(

 .الزيادة في الضريبة المستحقة بموجب القانون عن الضريبة المعدة محاسبيا - 
 .يةستفادة من خصمها من الدخل الخاضع للضريبة لفترات مستقبلإلالخسائر القابلة للتدوير و ا - 
 .الخصومات الضريبية التي يمكن ترحيلها لالستفادة منها في الدورات الالحقة - 

                                           
 

1
Bernard raffournier (2005) OP; CIT  . p. 107    

2
Catherine maillet،  anne le manh, OP; CIT  .p141    
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هي : الفروقات المؤقتة
تلكاالختالفاتالتيتنتجعنبعضبنوداإليراداتوالمصروفاتنتيجةإدراجهافيالقوائمالماليةلألغراضالمحاسبيةفيفتراتماليةتختلف

  عنالفتراتالتيتدرجفيهانفسالبنودعندقياس
  

 ي،ويكونذلكبسبباختالفالمعالجةالمحاسبيةعنالمعاملةالضريبيةلتلكالبنودالربحالضريب

تنشأتلكالفروقفيفترةماليةوينعكستأثيرهاعلCفتراتماليةتالية،فقدتؤدCإلCزيادةالربحالضريبيعنالمحاسبيفيفترةماليةممايترتبع.
حالمحاسبيعنالضريبيخاللهذهالفتراتنهزيادةالعبءالضريبيفيهذهالفترة،وينعكسهذاعلCفترةأوفتراتمستقبلية،فيزيدفيهاالرب

   . 1التالية

  التسجيل المحاسبيـــــ 2

الميزانية من  مقاربةلتزام الضريبي،التي تتبنى إلستخدام طريقة اإ)IAS12(يتطلب معيار المحاسبة الدولي رقم  
خالل المحاسبة عن الفروقات الضريبية المؤقتة بين المتطلبات المحاسبية واألسس الضريبية من خالل 

عتراف بجميع اآلثار الضريبية للفروقات المؤقتة للسنوات السابقة التي إلاألصول والخصوم، حيث يتم ا
ختصار إبسنتطرق . نعكس على فترات الحقةتنعكس على الفترة الحالية، وكذا التي تخص الفترة الحالية و ت

  .عتراف التي تتعلق بمختلف البنود الضريبيةإلهم متطلبات األ
خصوم الضرائب المؤجلة تناسب مبالغ الضرائب التي ستدفع خالل الفترات الالحقة بينما هي نشأت ف -

  .نتيجة عمليات حققت خالل سنوات سابقة من فرضها
ثل في مبالغ الضرائب التي سيتحصل عليها خالل الفترات أما أصول الضرائب المؤجلة فتتم -

  .المستقبلية، بينما هي نتيجة عمليات سنوات سابقة لإلنقاص
تسجل الضرائب المؤجلة سواء كانت أصول أم خصوم في نهاية الفترة بكل الفروق المؤقتة، التي يحتمل    

  . أن يترتب عنها الحقا عبئ أو ناتج ضريبي
 ،     ن/01/01دج في  20000هـتالك المتناقص على آلة اقتنيت بقيمة إلتجارية طبقت نظام امؤسسة : 1مثال

هتالك إلى الطريقة الخطية إلتقرر تغيير نظام ا. دج 8000هتــالك المطبق يقدر في نهاية الفترة ب إلوكان ا
  .  %25دج، معدل الضريبة على األرباح  4000ويكون في حدود 

  

  
                                           

 
1Bernard raffournier (2005) OP; CIT  . p. 108    
 

28    

12  

134  

  التثبيتاهتالك 
  النتيجة

  الضرائب المؤجلة على الخصوم                     

4000    

3000  

1000  
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ن الخاص بأحد /12/ 31جزء من مخزون البضائع التي تظهر في ميزانية الــمؤسسة التجارية األم في: 2مثال
  .   %25على األرباح دج، معدل الضريبة  20000الفروع يحتوي على أرباح المبيعات المحققة والمقدرة ب 

  
  
  
  
  

صول أليد تقييم اأع.  6000هتالكات إل، تراكم ا16000صلية ألا اتهتمتلك تثبيتات عينية قيممؤسسة: 3مثال
  .لم ينجز بعد يالتعديل على المستوى الضريب. 19000: ب

ذا كان إف).6000- 16000(10000من قيمتها الخاضعة للضريبة وهي  أكبرالتقييم بعد  صولألوعليه فان قيمة ا
ضريبة الخصوم المؤجلة قيمت بمعدل  .%20ن ضريبة الخصوم المؤجلة تقيم ب إصول فألللمؤسسة نية بيع ا

  .بيع، ولما يكون لديها نية البيعماهي قيمة الضريبة المؤجلة في الحالتين لما اليكون للمؤسسة نية ال .20%
  معدل).10000-19000( 9000أساس ضريبة الخصوم المؤجلة هو : عدم وجود نية البيع :الحالة االولى

  9000X   25%  =2250:  قيمة ضريبة الخصوم المؤجلة.%25الضريبة 

  
  
  
  

  

  

  

  معدل الضريبة ).10000- 19000( 9000قيمة ضريبة الخصوم المؤجلة هو : وجود نية البيع :الثانيةالحالة
  9000X   20%  =1800:  قيمة ضريبة الخصوم المؤجلة.25%

12  

133  

  

  

30  

  النتيجة
  صولألعلى ا ضرائب المؤجلة
  مخزون البضائع

15000  

5000  

  

  

  

20000  

2  
  
  

105  

  

105  
  

  
134  

  التثبيت
  فارق اعادة التقييم 

  
  فارق اعادة التقييم

  الضرائب المؤجلة على الخصوم                     

9000  
  
  

2700  

  

9000  
  
  

2700  

  2   
  
  

  

105  
  

  التثبيت
  فارق اعادة التقييم 

  

9000  

  

  

  

9000  
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  :مالحظة

  :1يوضح بأن (IAS12)المعيار
  .الضرائب المؤجلة ال تحين - 
  .يجب أن تقدم في الميزانية منفصلة عن الضرائب المطلوبة - 
  .صول و الديون الجاريةألا يجب أن ال تدمج ضمن - 

التي تنص على أن تحدد الضرائب المؤجلة  2من النظام المحاسبي المالي 134- 3هذا ما يتوافق مع المادة 
قفال للسنة المالية على أساس التنظيم الجبائي المعمول به في تاريخ االقفال أو إأو تراجع عند نهاية كل 

  .حساب التحيينصل خاللها، أو يسوى الخصم الجبائي دون ألالمنتظرة من السنة المالية التي ينجز ا

  اإلفصاح  ـــــ 3

نواع أفصاح لكل نوع من إلا، البد من الضريبة )دخل(فصاح بشكل منفصل عن مكونات مصروف إلا بعد 
 :الفروقات المؤقتة و كل نوع من الخسائر الضريبية غير المستخدمة و الخصومات الضريبية غير المستخدمة

 .األصول أو االلتزامات الضريبية المؤجلة المعترف بها في الميزانية العامة لكل فترة معروضة مبلغ - 

مبلغ الدخل أو المصروف الضريبي المؤجل المعترف به في قائمة الدخل، إذا كان ذلك غير واضحا  - 
 .من التغيرات في المبالغ المعترف بها في الميزانية العمومية

سهم لمساهمي المنشأة التي أعلنت توزيع أرباح قبل التصريح ألأرباح امبلغ ضريبة الدخل على  - 
 .بإصدار البيانات المالية والتي لم يعترف بها في القوائم المالية

  أهمية ادخال الضرائب المؤجلة في النظام المحاسبي الماليـــــ 4

عباء ألوائم المالية، وتقليل اجراء أحسن مقارنة للقإساسي يصب في تمكين المؤسسة من ألطبعا الهدف ا    
عتبار الضريبة المرتبطة باألرباح غير الموزعة لفروعها وكذا المؤسسات إلخذ بعين األالضريبية مع ا

                                           
 

1Bernard raffournier (2005) OP; CIT  . p. 115    
   19 :   ، ص            ، مرجع سابق     19                       الجريدة الرسمية، العدد 2
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صول يسمح أيضا بتقليل العبء الضريبي، وما يترتب عنه من ألن تسجيل الضرائب المؤجلة على اإ.الحليفة
  .ذي يبقى أمرا ذاتياتحقيق أرباح ضريبية تكفي للسنوات الالحقة ال

هم الفروق في المعالجة المحاسبية بين المخطط المحاسبي الوطني والنظام أيبين  )06(:رقم الجدول التالي 
ستؤدي حتما الى التي  صالح المنظومة المحاسبية، وإالمحاسبي المالي، والتي يمكن اعتبارها كأثار جراء 

  :المعلومة المحاسبية نوعيةتحسين 
  

  النظام المحاسبي و المالي  المخطط المحاسبي الوطني  المعيار
1IAS  الميزانية -  تقديم القوائم المالية  

  جدول حسابات النتائج -
  الميزانية -
  جدول حسابات النتائج -
  قائمة تدفقات الخزينة -
  جدول تغيرات االموال الخاصة -

2IAS  والأوال الصادر أالداخل  - -  التكلفة المتوسطة المرجحة  تقييم المخزونات 

  ا���و'ط� ا��ر�=�التكفة  - -

18IAS  الطريقة الخطية -  طريقة االهتالك الخطي  االهتالكات  
  االهتالك المتناقص -
  طريقة الوحدات المنتجة -

16IAS   التثبيتات المادية تقيد بتكلفتها التاريخية،   التثبيتات المادية تقيد بتكلفتها التاريخية  التثبيتات المادية  
  يعاد تقييمها بالقيمة العادلة و

18IAS   نواتج االنشطة
  العادية

ايرادات تتمثل في مدخوالت للخزينة 
حقيقية أو محتملة المولدة أو التي ستولد 

  .من عمليات الوحدة المستمرة

فالنواتج هي .الدخل يقسم الى نواتج و أرباح
 ببنماالتي تتولد من االنشطة العادية للوحدة، 

لعوائد المولدة من االنشطة غير رباح هي األا
  .العادية

23IAS  مصروفات االقتراض التي ترتبط مباشرة   ال تحمل الى االصول  تكاليف االقتراض
تدخل في تكلفة  ألصولأو بناء  إقتناء،إب

  .االصل

36IAS  تسجل كأعباء ضمن جدول حسابات   انخفاض االصول
  النتائج

خسارة القيمة هي زيادة قيمة االصل 
  المحاسبية عن قيمته الحقيقية

38IAS  القيم المعنوية ترتبط بالرأسمال التجاري      التثبيتات المعنوية
  .و حق الملكية التجارية و الصناعية

نفقات االبحاث و التطوير تسجل كأصول 
  .معنوية

  من إعداد الطالب: المصدر
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  خالصة 

النظام المحاسبي  بإصالحكان البد لها من أن تتوج قتصادية التي قامت بها الدولة الجزائرية إلصالحات اإلا إن
  عتبار ماإلخذ بعين اأقتصادية العالمية، والنظام المحاسبي المالي إلا المتطلباتو جعله يتماشى مع 

لبعض عناصر الميزانية وفق النظام  التطرقفي هذا الفصل تم جاءت به المعايير المحاسبية الدولية، لذلك 
التي جاءت بجديد  المحاسبة الدولية، معاييرتناسق هذه العناصر مع  ىبراز مدإالمحاسبي المالي، و محاولة 

تخاذ القرارات و الرقابة إعلى  مستخدمي القوائم المالية تساعدو المحاسبية  اتالمعلوم نوعيةتحسين فيما يخص 
  . الجزائريةقتصادية إلفي المؤسسات ا

و الهدف منها تحسين النظام المحاسبي المالي جاء بأشياء كثيرة تتماشى مع المعايير المحاسبية الدولية 
و كذا ق التقييم والتسجيل طر  ما يتعلق بأهم قائمة أال و هي الميزانية من حيث نذكر منها ،المعلومات المحاسبية

التثبيتات المادية من حيث التقييم و  ناصر الهامة منهافتم التطرق في هذا الفصل الى بعض الع،.اإلفصاح
العقارية بلى المستجدات فيما يتعلق إو التطرق  ،القيمةنخفاض إ هتالك واإلالتسجيل و خاصة فيما يخص

نفقات االبحاث (التثبيتات المعنوية  يضا كيفية معالجةأ.قتراضإلصواللمستأجرة عن طريق األالموظفة و ا
ستغالل أال و هو إلتم التطرق الى ألهم عنصر في المؤسسة لما له من دور فعال في دورة اأيضا . )التطويرو 

ايضا التمييز  .براز مدى التقارب بين النظام المحاسبي المالي و معايير المحاسبة الدوليةإالمخزون و محاولة 
 حكومية و الضرائب المؤجلة وعانات الإلكذلك تم التطرق ا.نشطة غير العاديةألنشطة العادية واألبين نواتج ا

كذلك تم تناول التثبيتات المالية من  .قتراض التي ترسمل والتي تدرج في قائمة الدخلإلالتمييز بين تكاليف ا
  .حيث التقييم و التسجيل

النظام المحاسبي المالي و معايير لتقاء و بالتالي التناسق التام بين إلبراز أوجه التشابه و نقاط اإعموما تم  
يم قوائم مالية دات المحاسبية وبالتالي تقمكل ذلك بطبيعة الحال سيساهم في تحسين المعلو  ،المحاسبة الدولية

  .الصحيحة القراراتتخاذ إأكثر مصداقية تمكن من 



  

مساهمة النظام المحاسبي الفصـــــل الرابع

  الماليفي تحسين نوعية المعلومات المحاسبية
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  تمهيد
 

تخاذالقراراتبما يرجع بالفائدة على إلى زيادةمنفعتهافيإن تحسينالمعلومة المحاسبية وزيادة جودتها يؤدي حتما إ

 نإ.المحاسبة الدوليةعتباره مستوحى من معايير إالمؤسسة، والنظام المحاسبي المالي يصب في نفس المنوال ب

تخاذ القرارات إمن خالل تطبيقها للنظام المحاسبي المالي تسعى لتحقيقمنافعتساعد في  قتصاديةإلاالمؤسسة

ن نطالقا من كونالقوائمالمالية ذات الجودة العالية تقدممعلومات على درجة عاليةمإالرشيدةبمايحققأهدافها، 

سة ونتائجنشاطها،إضافةإلى أنزيادةمنفعة المالئمةوالموثوقيةعنالمركز المالي للمؤس

فإنتطبيقالمؤسسة للنظام المحاسبي الماليسيساعد عليه و .إل>توفيرمتطلباتاإلفصاح والشفافيةتؤديالمعلوماتالمحاسبية

جتذابالمزيدمنالموارد  ٕ ا  مستخدمي القوائم المالية وباألخصالمستثمرين فيتحديدالعوائدوالمخاطر المرتبطة بقراراإلستثمار،و 

 .الرشيدةقراراتال تخاذإالماليةوسطتنافسشديدعليها،وتشجيعالمستثمر على 

نتقااللمؤسسةمنتطبيقنظاممحاسبيإل>آخرسيدفعهاإل>إجراءتغييراتعلى مستويات إطبعا عملية      

ستعدادهاالحتواءأثرالتغيراتالناشئةعنأولتطبيق للنظام المحاسبي المالي في إومراحلمختلفة،بدءاب

  .ضالعنتأثر جألنظمتهاالمعلوماتية هياكلها التنظيميةومختلفالوظائفالتيتمارسداخلهاموعدهالمحدد،،ف

قتصادية الى المعلومة المحاسبية والمالية إلحاجة المؤسسة ا لىإالتعرف: أوالسنتناول في هذا الفصل

ا جلب المستثمرين الجدد مما ذتخاذ القرارات المناسبة من ناحية وكإالصادقةوالموضوعية  والشفافة التي تمكنها من 

نتاج مما يسمح للمؤسسة إلوير وزيادة اطموال جديدة تمكنها من جلب التكنلوجيا الحديثة وكذا تأيتيح جلب رؤوس 

  .مر الذي يحسن من مردوديتهاألسواق جديدة اأمن غزو 

حاسبية مبرزين أهم المبادئ الناحية الم نتطرقالى التطورات الناتجة عن تطبيقالنظام المحاسبي الماليمنس :ثانيا

  .الواجب على المؤسسة تطبيقها حتى تصل الى تقديم قوائم مالية ذات معلومات محاسبية تتميز بنوعية عالية

قتصادية جراء تغيير القوائم المالية شكالومضمونا، إلالتغيرات التي طرأت على التحليل المالي للمؤسسة ابراز إ:ثالثا

ظام المحاسبي المالي هي قوائم تحتوي على معلومات محاسبية مالية وليس معلومات طالقا من كون مخرجات الننإ

لمحاسبية اتعظيممنفعةالمعلوماتمر الذي سيؤدي الى ألتاريخية، ا ةمحاسبي

  .قعناصرالمنفعةالمتمثلةفيالمالئمةوالموثوقيةـــــــوالماليةوتحقي
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الهدف األساسي من المحاسبة هو تقديم معلومة كاملة، قانونية، موضوعية، شفافة، وأكثر صدق تسمح بتشجيع 

فهي المصدر الموثوق فيه بالنسبة للمعلومات االقتصادية . المستثمرين، وتضمن لهم متابعة جيدة ألموالهم

، وقياس كفاءتها، وعن التغيير في الوضعية المالية للمؤسسةعن الوضعية المالية  :تقدم صورة صادقة. والمالية

  .حترامهاإلتزامات القانونية الواجب عليها إلفي مقابل ا

قتصادي، إللى المعلومة المحاسبية  تنشأ من نقص المعرفة و حالة عدم التأكد المالزمة للنشاط اإن الحاجة إ

المالية، وتمكنهم من زيادة المعرفة المسبقة لما وتوفيرها سيخفف من حالة القلق التي تنتاب مستخدمي القوائم 

  .سيحدث مستقبال

ن المحاسبة المالية تختص بصفة رئيسية بتزويد مستخدمي القوائم المالية داخليين كانوا أم خارجيين بالمعلومة إ

 التيمات ستخداماته وغيرها من المعلو  ٕ ا  المالية المالئمة عن المركز المالي ومقدار الرأسمال العامل ومصادرهو 

  . تخاذ قراراتهمإتساعدهم في 

في ظل العولمة الجارفة التي لم تستثنى أي مجال من المجاالت المحيطة باإلنسان والمؤسسات، التي أدت   

المؤسسات وزيادة اإلنتاج كنتيجة عن التطور التكنولوجي الهـائل الذي  نشاط إلى عولمة المحاسبة، وتوسيع نطاق

مواكبة لهذا التغير أصبحت المؤسسات تبحث عن أسواق خارجية  .لزمان وال في المكانلم يعد محدودا ال في ا

من ناحية، والبحث عن اليد العاملة الرخيصة من ناحية اخرى، األمر الذي جعل المؤسسات تفضل  تواجدها في 

لعاملة المؤهلة، التقرب من مصادر المواد األولية واليد ا: أوالستراتيجي يضمن لها إأكثر من منطقة كخيار 

متيازات التي ال تتوفر في موطنها إلستفادة من مختلف اإلا: وثالثايجاد مكان في السوق العالمي، إ: وثانيا

توحيد المفاهيم المحاسبية وتوحيد لغة المحاسبةوكذا المبادئ والممارسات  ستوجبإذا التطور السريعه. األصلي

الذي أصبح يدعى ISAC(وتم تحقيق ذلك  بعد ما أصدر مجلس معايير المحاسبة الدولية . 1المحاسبية

IASB (، المعايير المحاسبية األساسية 1973الذي أنشئ سنة )2001منذIAS(  التي أصبح يطلق عليها تسمية

)IFRS(   التي أصبحت مقبولة في جميع دول العالم  2002منذ.  

       الدول مع بعضها البعض من خالل فتح المجال أمامالرأسمال األجنبي،  قتصادياتإأيضا نتيجة ترابط   

همية الدور الذي تؤديه أالشركات وقيام الشراكة بين المؤسسات الوطنية واألجنبية وانطالقا من  وخصخصة

الدولي كان البد نظمة المحاسبية على المستوى ألالمعايير المحاسبية الدولية في تفادي التأثيرات السلبية  لتعدد ا

مر الذي جعل تواجه الممارسة المحاسبية ذات البعد الدولي، األ التيعلى المحاسبة ان تتطور لتتجاوز العوائق 

حتياجات إالدولة الجزائرية تراجع  نظامها المحاسبي وجعله يتالءم مع معايير المحاسبة الدولية التي تراعي 

صالحات هدفها توفير للمستثمرين الخواص المحليين واألجانب مستخدمي مخرجات النظام المحاسبي، هذه اإل

 المستثمرينتوفير كافة احتياجات  ، وقتصاديةإلقتصادي جديد، يتسم باألمان والشفافية في المعامالت اإفضاء 

  . من المعلومات التي تمكنهم من ترشيد قراراتهم المتخذة
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الى نضمامإللذلك فالجزائر مثلها مثل بقية دول العالم كيفت محاسبتها باعتماد معايير المحاسبة الدولية، وا    

الركب العالمي،األمر الذي جعل الجهات الرسمية والمهنية والخبراء المحاسبيين ومحافظي الحسابات والمؤسسات 

الملتقيات المكثفة تحضيرا لتطبيق هذه المعايير بمختلف أنواعها تشارك بفعالية في هذه األعمال من خالل 

مستقبال في ظروف جيدة، وهذا طبعا يعد مساهمة وجب تثمينها وتدخل في إطار تطوير المعايير المحاسبية 

  .المالية التي ستؤدي بالضرورة إلى تطور المؤسسات

  المحاسبيةفي تحسين المعلومات ثر تطبيق النظام المحاسبي المالي أ2ـــــ 4

جباريا بموجب القرار الذي أصدرته إالمؤسسة االقتصادية الجزائرية ملزمة بتطبيق النظام المحاسبي المالي  

الدراسة  منها ي تطلبذمر الاأل. 25/11/2007بتاريخ  11-07المتضمن تطبيق أحكام القانون رقم الدولة الجزائرية

فالفلسفة الجديدة من المحاسبة هو . وظيفة المحاسبةجديدة لممارسة المقومات السس و األالجيدة، واستيعاب وفهم 

لى إفهم بحاجة . حتياجات مستخدمي مستخرجات النظام المحاسبيإقتصادية من تلبية إلتمكين المؤسسة ا

هذه . تخاذ القرارات الصائبةإمعلومات صحيحة عن المركز المالي للمؤسسة وعن نتائج أعمالها تساعدهم على 

  .ستفادة منه ماليا وتكنلوجياإلهتمام المعطى للمستثمر لإلالعملية تبين مدى ا

همية لقائمة ألعطاء اإمن  ، كان البدللمخاطرأن يتعرض  هو الذي من المحتمل المستثمر كوننطالقا من إ

ن تكون المعالجة أمقدرة المؤسسة على تكوين الثروة الحقيقية، و  عتبارها أكثر القوائم قدرة على تحديدإالميزانية ب

ستخدام القيمة العادلة كمقياس  ٕ ا  قتصادي وليس شكلها القانوني، و إلمحاسبية لعناصرها على أساس جوهرها اال

تتعلق أساسا  قتصاديةإلطبعا هذه المقومات سيكون لها انعكاس على المؤسسة ا. مالئم لتقييم عناصر الميزانية

تسهل من مهمة  عالية نوعيةذات  وائم ماليةال وهو تقديم قأصالح النظام المحاسبي المالي إبالهدف المرجو من 

  .ستثمار في المؤسسةإلتخاذ القرار السليم في اإالمستثمر في 

في هذا المجال تعني مصداقية المعلومات المحاسبية التي تتضمنها القوائم المالية وما تحققه من منفعة  النوعية

وأن تعد في ضوء مجموعة من المعايير للمستخدمين، ولتحقيق ذلك يجب أن تخلو من التحريف والتضليل 

فهي تعبر عن مدى صدق هذه القوائم،  .ستخدامهاإ، المهنية والفنية، بما يحقق الهدف من الرقابية، القانونية

التي جاء بها النظام  عتمادها على تطبيق المبادئ المحاسبية المتعارف عليهاإعتماد عليها، ومدى إلومدى ا

  .حتى تسهل عملية المقارنة 1المحاسبي المالي

  
 

  نطاق النظام المحاسبي المالي1.2ـــــ4
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، أردفتها بإصالح 1992قتصادية التي باشرتها الدولة الجزائرية منذ سنة إلصالحات اإلستكمال اإطار إفي    

،والذي تم 2009مارس  25النظام المحاسبي الذي توج بإصدار المرسوم الخاص بالنظام المحاسبي المالي بتاريخ 

تحسين المعلومة المحاسبية وتمكين المؤسسة  هوأساسا  و الهدف منه2010البدء في تطبيقه ابتداء من سنة 

االقتصادية الجزائرية من تقديم صورة صادقة عن وضعيتها المالية، وبالتالي توفير لمختلف المستخدمين 

ولتحقيق تلك االهداف السامية البد على المؤسسة . تخاذ القرارات السليمةإالمعلومات الجيدة التي تساعدهم على 

طار مفاهيمي و مبادئ وقواعد للتقييم إاالقتصادية أن تلتزم و تطبق كل ما جاء به النظام المحاسبي المالي من 

 .و التسجيل التي تم تناولها في الفصول السابقة

  النظام المحاسبي الماليائرية الى قتصادية الجز إلاالمؤسساتحاجة 1.1.2 ـــــ 4

عتبار عدم مسايرة النظام المحاسبي الجزائري إلصالحها للنظام المحاسبي أخذت بعين اإفي  الدولة الجزائرية  

نظمة المحاسبي للعديد  من الدول مع ألللمستجدات على الساحة العالمية وما ترتب عنه من توافق وتناسق ا

، الذي IASBمن معايير  المستوحىصدار النظام المحاسبي المالي إفكان ال بد من . المعايير المحاسبية الدولية

وبالتالي القضاء على . يوفر معلومات ذات داللة و قابلية للمقارنة، يتوافق مع المتطلبات العالمية

زائرية من قتصادية الجإلجنبي، وتمكين المؤسسة األالسلبياتوالنقائص التي كانت تقف عائقا أمام المستثمر ا

 .جنبيةألستثمارات اإلسواق العالمية واالستفادة طبعا من التكنلوجيا والرأسمال من خالل جلب األلى اإالولوج 

. ر للمستثمر قوائم مالية ذات جودة عالية تتصف بالقابلية للمقارنةيتطلب توفيستثماراتإلاو جلب حماية إن   

يعرف المفاهيم التي : طار تصوريإبجاء  11-07من القانون رقم  07في ماته  والنظام المحاسبي المالي

حداث غير ألعداد وعرض القوائم المالية، يسهل تفسير المعايير المحاسبية وفهم العمليات أو اإتساعدفي 

ساسي ألسس التي تعتبر المرشد األيقدم القواعد و المبادئ و االمنصوص عليها في النظام المحاسبي المالي،و 

  .وتبليغها للمستفيدين عمالهاأحداث التي تؤثر في المركز المالي للمؤسسة ونتائج ألالعمليات وا لقياس

  :لىإساس ألوعليه فأن النظام المحاسبي المالي يهدف في ا 

 .جنبيألحتياجات المستخدم الداخلي و اإعالية تلبي  نوعيةتقديم معلومات ذات  - 

سواق العالمية من خالل تحرير الممارسات ألافي  يساعد المؤسسات االقتصادية على الولوج - 

  .وجعلها تتوافق و تنسجم مع معايير المحاسبة الدوليةةالمحاسبي

  المؤسسات المعنية بتطبيق النظام المحاسبي المالي 2.1.2 ـــــ 4

  :تبين بالتدقيق المؤسسات المعنية بتطبيق هذا النظام حيث نصت 1من النظام المحاسبي المالي 4المادة   

 .القانون التجاري إلجراءاتالمؤسسات الخاضعة  - 

 .التعاضديات - 
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  .والمعنويين الذين ينتجون السلع والخدمات شخاص الطبيعيينأل - 

المطالبة بمسك محاسبة مالية  الصغيرة المؤسسات 5في مادته رقم  ستثنى النظام المحاسبي المالي الجزائري ٕ ا  و 

ستثناء أخذ بعين إلالتي يكون رقم أعمالها أو عدد عمالها ال يتجاوز حد معين، هذا ا ،وهي المؤسسات1مبسطة

تطبيق النظام بلتزامإلالمؤسسة مطالبة بالمقارنة بين تكلفة انطالقا من كون إالمنفعة، / عتبار طبعا حد التكلفةإلا

. مي القوائم المالية لهذه المؤسساتالقليل من مستخدالكبير أو عود على العدد تالمحاسبي المالي والمنفعة التي 

ها، تفلذا زادت منفعتها على تكإال إنتاجها وتوزيعها إال يجب  ةوالقاعدة العامة هي أن المعلومات المحاسبي

  .2قتصادية أخرىإلك حكم انتاج أي خدمة ذحكمها في 

  المعلومات المحاسبيةتحسينمقومات2.2ـــــ4

         IASBصدرهامجلسمعاييرالمحاسبةالدولية أالنظام المحاسبي المالي يعتمد على بعض المقومات التي 

عطاء أهمية كبرى لقائمة  ٕ ا  التركيزعلى أهمية قائمةالميزانيةبدلقائمةالدخل، و : والمتمثلة في العناصر األساسية التالية

ئمتين السابقتين، تفضياللمستثمر كمستخدم التدفقات النقدية التي توفر معلومات ال تظهر في القا

نوني،وأخيرا قياس ـــاقتصادي عل>الشكل القإلستخداممقياسالقيمةالعادلة، أفضلية الجوهر اإرئيسيللقوائمالمالية، تعميم

 .داء من خالل تحليل القوائم المالية  ألا

    العادلةالقيمة1.2.2 ـــــ 4

صول بقيمتها العادلة ويتجلى ذلك من خالل ما جاء به ألنحو تقدير ا مهنة المحاسبة في الجزائر خطت خطوة كبيرة

نجلو سكسوني يتعارض مع مبدأ ألهذا المفهوم ا. النظام المحاسبي المالي في البنود الخاصة بالقياس والتقييم

مة الحالية في سوق اليوم، التكلفة التاريخية التي تمثل التكلفة الحقيقية للشراء، بينما القيمة العادلة تترجم التقييم بالقي

  .والغرضمن ذلك طبعا هو إعداد معلوماتمفيدةومالئمةتعكسالواقعاإلقتصاديوتتنبأبالمستقبل

بينطرفين، التزامهيالمبلغالذييمكنبموجبهتبادألصألوتسوية" القيمةالعادلةكمايلي IASCعرفت وقد   

. 3"نبإرادةحرة يتوفرلد>كلمنهماالرغبةفيإتمامالصفقةوعل>بينةمنالحقائق ويتعامال

فالقيمةالعادلةيمكنتحديدهابسهولةمنقبلمعديالقوائم 

عتبرتالسوقالنشطةهيالسوقالتيتكونفيهاجميع أالماليةوقابلةللفهممنقبلمستخدميها،و 

العناصرمتجانسة،يتواجدالمشترونوالبائعونالراغبونفيالتعاملعادةفيأيوقتواألسعار 

. 4لتقديرللقيمةالعادلةعل>أساسأفضل المعلوماتالمتاحةفيهذهالظروفمتاحةللجمهور،أماإذالمتتوفرأسعارالسوقفيكونا

من أجل تقديم معلومات تعبر عن مةلقياساألصولوالخصومالتي تتاجرفيها المؤسسةءفالقيمةالعادلةهيالمقياساألكثرمال

                                           
   10 :              ،مرجع سابق ، ص    2007 /  11 /  25       بتاريخ    7            القانون رقم 1
    208  :  ص  ,                            ، نظرية المحاسبة، مرجع سابق )    1990  :(                  عباس مهدي الشيرازي2

3Philippe dessertine- Patrick provillard,(2004),op cit, p :65 
4Bruno Bachy – Michel Sion,(2009), op cit, p :100    




              ا�	�� ا��ا��   ��
 ا�������ت ا�������� ����� �� ���ھ�
 ا����م ا������ ا����� 

 

 - 130 - 

 

بمعرفةقدرةالمؤسسةعلى تسييرأصولها يهتمون  المستثمرونف. قتصادي الحقيقي للمؤسسةإلالواقع ا

 .حتى يتخذوا القرارات الرشيدة اماتهابشكألمثلوالتز 

وكانإلستخدامالقيمةالعادلةفيالتقييمأثركبيرعل>عمليةاإلفصاحالماليبشكلعام،فقدأدى    

ظهارالنتائجالشاملةللعملياتو لتزاماتإلواإتباعهاإل>إظهارمعظماألصول لتغيراتالجاريةعل>اا                                ٕ                             فيالميزانيةبموجبقيمهااإلقتصادية،وا 

  .ألصولواإللتزاماتالناتجةعناألحداث اإلقتصاديةفيحينها،دوناإلنتظارألخدهافيالحسبانعندتحققها

كونها كما تشكاللقيمةالعادلةأساسالقياممدخلجديدللعرضالماليللمؤسسة، 

مةوالتيتسمحلمستخدمالقوائمالماليةبتحديدالربحأو ءبأكثرالقيمماللتزاماتإلاقيساألصولو ت

ستخدام القيمة العادلة في إحيث يساعد . المؤسسةللمعامالتالتيتقومبهاقتصاديإلاالخسارةالناتجةعنالحقيقةوالجوهر 

ظهارالحقائقاو عملية التقييم  تطلب تطبيق قواعد التقييم و التسجيل، العملية التي ما زالت العديد من ت التيقتصاديةإلٕ             ا 

ظهار إعتماد على التكلفة التاريخية وبالتالي إلعد عن تطبيقها و اقتصادية الجزائرية بعيدة كل البإلالمؤسسات ا

 . القوائم المالية بالقيم المحاسبية وليس بالقيم المالية الحالية

اآلثارالمرتقبةمنتطبيقالقيمةالعادلةيفترضأنتكونإيجابيةأكثربالنسبة ف 

بتخفيفالمخاطرالتي لهم سمحو تللمستخدمينالخارجيينللقوائمالماليةمنالمؤسسةفيحدذاتها،

بقيمتهاالعادلةيخفضمنقدرةالمسيرينعل>التالعب هاالناتجةعنأخطاءالمسيرين،كماأنظهوراألدواتالمالية ونيتحمل

ستخدامالقيمةالعادلةفيالتقييموالمتمثلة إوعل>الرغممنالمزاياالتيتترتبعن.بالنتائجحسباستراتيجيتهممناإلفصاح المالي

  .قتصاديلمؤسساتإلمقارنةبينمختلفالبدائلمنخالاللعرضالدقيقللواقع اعمومافيتدعيمقدرةالمستثمرينعل>ال

  :1ويتم القياس واالفصاح عن القيمة العادلة بأحد المداخل الثالث االتية

الى أي معلومة أخرى متاحة بالسوق   باإلضافة،سعار المعلنة بالسوقألالذي يعتمد على ا: مدخل السوق - 

 .قابلة للمقارنةلتزامات مماثلة أو إتخص أصول أو 

 .سلوب القيمة الحاليةأالمستقبلية مثل النقدية سلوب على تحيين التدفقات أليعتمد هذا ا: مدخل الدخل - 

بعد تسويتها بسبب  صلستبدال األإلهذه الطريقة تقوم على أساس تحديد التكلفة الجارية  :مدخل التكلفة - 

بديل بطاقة مشابهة لألصل القائم بالمؤسسة في صل أقتناءإصل بتكلفة حيث يتم قياس األ ،التقادم عوامل

 .تاريخ محدد

  :2ه المداخل يجب مراعاة ما يليهذعتمادإفي حالة 

  الثبات في تطبيق المدخل -    

  . تفضيل أسعار السوق عن تقديرات المؤسسة -    

 .بين القيم الناتجة ةبإمكان المؤسسة استخدام أكثر من مدخل لقياس القيمة العادلة لنفس العنصر ثم المفاضل - 

                                           
  6 :                              الجريدة الفرسمية، مرجع سابق، ص1
    356  :                                 محمود السيد الناغي، مرجع سابق، ص2
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ن تكون لها تأثيرات سلبية أن ذلك ال يمنع من إ، فقتصاديةإترمي الى تقديم نظرة أكثر  فاذا كانت القيمة العادلة

  :1على قراءة القوائم المالية

فالميزانية تقدم في . رتباط المعلومة المالية بتسيير المؤسسةإبالقيمة العادلة يزيد من فك عداد الميزانية إ - 

 .حتياجات التسييرإال تالئم  جلألطار نظرة قصيرة اإ

داء ألبعناصر اتختلط ن تعديالت القيمة في حساب النتائج أليصبح أقل مقروئية حساب النتائج - 

 .التشغيلي

 .موال الخاصةألاالنتيجة و زيادة التقلب في  - 

 .المقارنة التاريخية لبعض النسب أمرا صعبا ذلك تصبحنتيجة  - 

جراء التحليل المالي ال بد إوعليه عند . خرىتغيرات مناصب الميزانية من سنة أل سينقلن التسجيل بقيمة السوق إ

  : 2خذ بعين االعتبارمن األ

 )نقاص المديونية، تحسين الخزينة، الخإ(ما يرفع مباشرة في مساهمة المجموعة لتحسين الهيكل المالي - 

 .)خلق القيمة، الخالمردودية المالية، (داءألو مؤشرات ا

الخارجية، فتحيين التدفقات والتسجيل بالقيمة العادلة تخضع  ى المتغيراتإلحساسية عناصر الميزانية  - 

نخفاض في معدل الفائدة يضاعف في قيمة إأي . سواق المالية، ال سيما معدالت الفائدةأللى تضخم اإ

  .الميزانية والعكس صحيح

 أفضليةالميزانيةعل.قائمةالدخل2.2.2 ـــــ 4

همية لجدول ألفضلية واألقتصادية الجزائرية كانت تعطى اإلتطبيق النظام المحاسبي المالي المؤسسة ا قبل

النتيجة الصافية في نهاية الفترة، بعد ذلك  ةحتياجات المالك من حيث معرفإحسابات النتائج على أساس أنه يلبي 

 لتزاماتهاإيةألنهاتعبرعنالمركز المالي للمؤسسةوتمثاللمواردالمتاحة لسداد أصبحت قائمة الميزانيةأكثرأهم

فمعبدايةفترةالسبعيناتمنالقرن . طراف الخارجية التي لها عالقة مع المؤسسةألتجاهالدائنينوالبنوك وبالتالي خدمة ا

الرغبة القوائم الماليةإلى التركيزأكثر عل>قائمةالدخلبدرجةأكبربحيثكانتتجهمستخدمو إالماضي

للمؤسساتفيهذهالفترة مرتبطة بالنمو فيالعائدمعتزايدإهتمامالمستثمرينبتعظيمربحيةالسهم عل>المد>القصير، ستثماريةإلا

فادةفيتقييمأداءاإلدارةومن خاللهاتحقيق ا رباح التي تعتبر خيرضمانلسداد أل                               ٕ                                      األمر الذي جعل قائمة  الدخل أكثرا 

تب عنها منموجاتالتضخم والكسادالتيعمتالعالم أثناءتلك الفترةجددت قتصادية وما تر إلالقروض،لكن التقلبات ا

 . بالميزانية وجعلها أهم قائمة هتمامإلا

هتمام بالمستثمر إلن قائمة الميزانية في ظل اإستغالل، فإلذا كان جدول حساب النتائج يمثل ويعبر عن دورة اإف  

لتزامات المالية التي لم تكن تظهر في السابق، إلدماج اإلى إهذا الهدف يؤدي  .تمثل وتعبر عن قدرات المؤسسة

                                           
1Bruno bachy – Michel sion, ( 2009  ) , op cit, p :101    
2Pascal Barneto (2004) : op cit .  p .229    
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القيمة (عتماد على التكلفة التاريخية كطريقة وحيدة للتقييم والتسجيل بل استعمال طرق أخرى لقياس إلوعدم ا

  .1التدفقات المستقبلية كتحيينواستعمال الطرق المالية  ،لألصول والخصوم )العادلة

اليعنيإهمالباقيالقوائماألخرى،بل يوجد تكامل بين القوائم المالية، فقائمةالدخل مثال تجدراإلشارةأنتفضياللميزانية

بمايعرضفيهامن معلوماتعنأداءالمؤسسة تكملمايردمنمعلوماتعنمركزها المالي فيالميزانية،والقائمتينمعا 

 .تكمالنمايعرضفيقائمةالتدفقاتالنقديةمنمعلومات

  خدمرئيسيللقوائمالماليةهتمام بالمستثمركمستإلا3.2.2 ـــــ 4

طراف المعنية بنتائج المؤسسة الذين إلزداد عدد اإقتصادي الذي عرفته البشرية عبر الزمن، إلمع التطور ا  

وتشيرالوقائعإل>وجودتطوركبيرفيالفكرالمحاسبيفيما . صبح يطلق عنهم مستخدمو القوائمالماليةأ

كانت المعلوماتالمحاسبية توجه لخدمةاإلدارة 1929زمة العالمية لسنة أليتعلقبالمستفيداألولمنالقوائم المالية،قبل ا

لى اإلهتمامبالمستثمرين الذين أعطيت لهماألولويةعند إعداد ونشرالقوائم إوالدائنين، ثمتحولت النظرة بعدذلك 

و بالرغم من تعدد مستخدمو القوائم . الماليةمنحيث خصائص ونوعية المعلوماتالتي تضمنها

عتبارهم أصحابرأسالماللذلك منالمنطقي إأنالمستثمرينهم األكثر تعرضا للمخاطر بالماليةإال

وحسباإلطار المفاهيميفإنتفضياللمستثمرناشئكذلكعنكثرةإحتياجاته للمعلوماتوعنشمولها .منغيرهمحتياجاتهمإتلبية

 .حتياجاتباقي الفئاتإل

لديهم القدرةعل>الحكمعل>نجاعة وأداء المؤسسة أيضا نالحظ زيادة درجة الوعي لدي فئة المستثمرين حيث أصبح  

كتفاء برأي مدققي الحسابات فقط إلقتصاديةوقدرةتحليليةكافية، وعدم ا ٕ ا  صبحوا يتمتعونبثقافةمحاسبيةو أقتصادية،و إلا

 اتتخاذ القرار إتخاذ قراراتهم، لذلك كان البد أن تقدم لهم معلومات محاسبية مالئمةذات مصداقية تفيدهم في إعند 

  .ةائبالص

    عل.الشكل القانوني االقتصاديأفضلية الجوهر  4.2.2 ـــــ 4

النظام المحاسبي المالي يتماشى مع المبادئ التي جاء بها مجلس معايير المحاسبةالدولية فيما   

عل>الشكاللقانونيفي قتصاديإلايخصتفضياللواقع

االمر .المؤسسةللمعامالت واألحداثالتيتخص المعالجةالمحاسبيةلألحداثاالقتصادية،حت>تمثاللمعلوماتتمثيالصادقا

عند حدوث تعارضبينالمضموناإلقتصاديللحدث  قتصاديإلاعل>المحاسبأنيغلبالمضمونالذي يستوجب

بينهماتضمن تفاقاتإمعالشكاللقانوني،على سبياللمثاليمكنأنتقومالمؤسسةببيعأصإلل>طرفآخرمعوجود

 .2يةلألصل،في هذه الحالة لم يعبر عن العمليةبصدقالمستقبلقتصاديةإلاتمتعالمؤسسةبالمنافعستمراريةإ

                                           
1Bruno Bachy – Michel Sion, ( 2009  ) , op cit, p :99   

 
 
2Eric Tort -  Lionel Escaffre, ( 2012) , op cit, p :4 
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الواقعأنتغليبالجوهراإلقتصاديعل>الشكاللقانونيغيرمعمولبهفيالبلدانالتييتم   

البلدانالمطبقةللنموذجالمحاسبي (إلجراءاتقانونيةستناداإضبطالممارسةالمحاسبيةفيها

،حيثأساستسجيلعناصرذمةالمؤسسةهوملكيةهذهالعناصر،األمرالذيقد )األوروبيمثال

القيام  المؤسسةمما يجعل عنطريققرض اإليجار،هاستثماراتإيتعارضمعواقعالمؤسساتالتيتتحصلعل>

ستغاللتجهيزاتمرتفعةالتكلفةدونأنيكونلذلكأي إب

ينماتظهر يجارفقطهيالتيتظهرفيقائمةالدخلبإلألنهفيهذهالحالةأقساطا،أثرعل>ميزانيتها

كاللمعلوماتاألخر>المتعلقةباإلستثماراتالتيتمتحيازتهاقرضاإليجارفيالمالحق،مثل 

ألنجلو وعل>العكسمنذلكفإنالمعالجةالمحاسبية المعتمدةفيالدوال ... القيمةاألصليةللتجهيزات،األقساطالمتبقية

تقضيبتسجياللعناصرالتيتمتحيازتهابواسطةقرض ةسكسوني

ميزانيةالمؤسسةالحائزة،وتسجياللديونالمقابلةلهاضمن اإليجارضمنعناصراألصولفي

  .عناصرالخصوم،وهومايعكسبشكلجلينتيجةتفضياللجوهرفوقالشكل

قتصادية لهذا المبدأ سيسمح لها بإظهار عناصر وحسابات جديدة ضمن القوائم المالية لم إلان تطبيق المؤسسة ا  

  :تكن موجودة في النظام المحاسبي السابق منها

  .هتالكاتإلعتبار لخسائر القيمة عند حساب اإلخذ بعين ااأل -    

  .ظهار القرض االيجاري ضمن عناصر الميزانيةإ -    

  ستغالل وليس من تاريخ الفوترةإلبتداء من تاريخ اإهتالكات يطبق إلا -    

  .المخزوناتخيرا الخارج أوال عند تقييم أستبعاد طريقة تقييم الداخل إدلة و استعمال القيمة العإ -    

  :بورصةدور التفعيل 5.2.2 ـــــ 4

عتبارها أهم مايجب أن إبورصة، بالقتصاد الوطني لتفعيل دور إلان تطبيق النظام المحاسبي المالي فرصة هامة ل

يرافق تطبيقه في الجزائر، وذلك بضرورة منح األهمية الالزمة لها والعمل على تطويرها تزامنا مع تضمين ذلك في 

قتصاد الوطني وتشجيع المؤسسات على الولوج إلالشراكة مع منظمة التجارة الدولية، وتفعيل دورها في اتفاقية إ

ستفادة من المزايا التي تقدمها المعايير المحاسبية الدولية، إلعتماد عليها في عملية التمويل، وذلك بغية اإلإليها وا

ستثمار وطلب إلا المستثمرون والمؤسسات على حد السواء لالتي تكون فعاليتها في األسواق المالية التي يلجأ إليه

عتبار أن المعلومات المقدمة تكون لها أهمية إستثمار األجنبي، بإلرؤوس األموال، وهو ما يشجع على جلب ا

  .كبيرة من داخل وخارج الجزائر
 

  المحاسبية تطويراإلفصاحعنالمعلومات3.2ـــــ4
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فصاح يعتبر من أبرز المبادئ إلن اإأن تكون مفيدة لمستخدميها، ف انطالقا من كون المعلومة الجيدة يجب

المحاسبية الذي بواسطته يتم االبالغ عن كل المعلومات والبيانات المحاسبية التي سيتم تحليلها لتشخيص 

  .تخاذ القرارات الصائبةإخذة من إلطرافاإلالوضعية المالية للمؤسسة حتى تتمكن ا

المحاسبية الجيدة جعلت الجزائر مثلها مثل بقية الدول تعد نظام محاسبي مالي يلزم فالحاجة الى المعلومة    

حداث الواقعة إلفصاح عن المعلومات الجوهرية عن اإلالمؤسسات االقتصادية بنشر القوائم المالية دوريا بغرض ا

ن إ ليم غير المضلل، وتخاذ القرار السإخالل الفترة، والهدف من كل ذلك هو تخفيض حالة عدم التأكد ومن ثم 

فالمؤسسة مطالبة بتطبيق ما جاء  .1تخاذ قرار مغاير لألولإخفاء أو تضليل لبعض المعلومات قد يؤدي الى إأي 

فصاح والقوائم المالية المنشورة مصداقية إلفي النظام المحاسبي المالي من قواعد وقوانين و مبادئ حتى يكتسب ا

  .وب المصادقة على عدالة القوائم المالية من قبل مدقق الحساباتضافة الى ذلك وجإلدى المستخدمين، 

  أهمية االفصاح عن المعلومات المحاسبية بالنسبة للمؤسسة االقتصادية 1.3.2 ـــــ 4

قتصادية التي باشرتها الدولة الجزائرية ترتب عنها التوجه نحو نظام اقتصاد السوق وتحرير إلصالحات اإلا    

موال التي تنص قوانينها أللى ظهور شركات اإدى أمر الذي إلشركات و فتح رأسمالها، االتجارة وخوصصة ال

فصاح عن إلنعقاد الجمعيات العمومية السنوية، وضمان اإالداخلية على ضرورة نشر القوائم المالية قبل 

  .قراراتهم بشكل سليمتخاذ إخذة من ألطراف األالمعلومات المحاسبية في القوائم المالية بالقدر الذي يمكن ا

لى إفصاح المناسب يوفر فرصا متكافئة للمستثمرين في الحصول على المعلومات الالزمة، مما يؤدي إلن اإف لذلك

  :فصاح فيما يليإلويمكن تلخيص أهمية ا.ستمراريتهإزدهاره و يضمن  ٕ ا  نمو السوق و 

يضا النظام المحاسبي أبية الدولية و كونه من المبادئ األساسية الثابتة التي نصت عليها المعايير المحاس - 

  .المالي عند اعداد القوائم المالية

 .تخاذ القرارات الرشيدةإيساعد مستخدمي القوائم المالية على  - 

دقة المعلومات والحسابات وشفافيتها يؤدي الى زيادة ثقة المساهمين في الشركة وتمسكهم بأسهمها  حتى  - 

مر الذي سيجلب ألا. نخفاض سعر السهم في السوقإلى إلو كانت المعلومات المفصح عنها ستؤدي 

 . رباحألمساهمين جدد، مما يوفر مصادر مالية جديدة للمؤسسة تمكنها من تحقيق ا

فصاح عنها ومدى توافر بعض الصفات للحكم �فصاح في التقارير المالية يتأثر بالمعلومات التي يتم ا�ال أن اإ

ال أداة تتوقف منفعتها إفالمعلومات الواردة في القوائم المالية ما هي . دميهاعلى كفاءتها حتى تكون مفيدة لمستخ

 .2حسب طبيعة الفئة التي ستقرأ البيانات ستفادة منها�على مدى ا

  :فصاح منها�تؤثر على عملية ا بالمؤسسةأيضا توجد عوامل تتعلق   

                                           
    321                                          ،  نظرية المحاسبة، دار السالسل، الكويت، ،ص  )    1990 (                   عباس مهدي الشيرازي،1
    213                 التوزيع، االردن، ص                                      ، نظرية المحاسبة، دار الثقافة للنشر و  )    2001 (             مأمون حمدان،   -           حسين القاضي2
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ستخراجها  ٕ ا  المعلومات المحاسبية و عداد إصول، أين تكون تكلفة ألحجم المشروع خاصة فيما يخص حجم ا - 

  .ذا قورنت بالمشروعاتالصغيرة الحجمإبشكل دقيق وبتوقيت مناسب في المؤسسات الكبيرة غير ملموسة 

 .فصاح عنها�لى المزيد من المعلومات التي يتعين اإنه كلما زاد عددهم أدى ذلك أعدد المساهمين، حيث  - 

يادة درجة االفصاح عن أهداف المؤسسة، نشاطهاونتائج التسجيل في البورصة، العملية التي تتطلب ز  - 

 .أعمالها

فصاح من خالل ما يلتزم به من مبادئ ومفاهيم �المراجع الخارجي، الذي يمكن أن يؤثرعلى درجة ا - 

 .محاسبية

  :سائل أخرى مكملة لإلفصاحو 2.3.2 ـــــ 4

المالية وكذلك المعلومات المقارنة عن سنوات سابقة ستخدام المقارنات للقوائم إمكن من يالنظام المحاسبي المالي    

مثل أرقام المبيعات، المصروفات، األرباح الموزعة أو غير ذلك من المعلومات التي تهم المستخدمين لتحديد 

  .ت الرشيدةاتخاذ القرار إتجاهات وفهم واقع المؤسسة وبالتالي �ا

تجاهات الزيادة أو إلمعلومات على فهم المعلومات وتحديد ستخدام النسب المالية لمساعدة مستخدمي اإكذلك يمكن 

النقصان في أي بند من البنود بمقارنة هذه النسب مع مثيالتها في السنوات السابقة أو مع مثيالتها في المؤسسات 

   .المماثلة

فمن حيث الشكل لم يعد التعبير الرقمي الوارد في التقارير المحاسبية كافيا بل صارت الحاجة تدعو الى عرض    

وسائل أخرى أكثر وضوحا كتعزيز للبيانات المقدمة في التقرير، بحيث تعجل في فهم القارئ، وتعطيه صورة دقيقة 

نية اإلحصائية لتحسين اإلفصاح وتوصيل الرسوم البياعن أوضاع المشروع، وذلك كالخرائط و الصور، 

 .1المعلومات لمستخدميها في سهولة ويسر لتحقيق أهدافهم

ستقطاب  ٕ ا  سترجاع ثقة المستثمرين، و إساسية التي تساهم بشكل فعال في ألفصاح يعتبر من العناصر ا�ان إلذلك ف

الشفافية في البيانات والمعلومات  ستثمارات المحلية أو األجنبية ويتم ذلك من خالل رفع مستوى�المزيد من ا

 .المحاسبية

  المؤسسة االقتصاديةداء أتحليل القوائم المالية وقياس لكأداة المعلومات المحاسبية المالئمة3ـــــ4

جراء إجاء بها النظام المحاسبي المالي هو قياس أداء المؤسسة من خالل  التيساسية ألهداف األمن بين ا  

في مجال التحليل المالي لتحديد القيمة المالية واالقتصادية للمؤسسة  ،أوالوالمكانية للقوائم الماليةالمقارنة الزمانية 

ستغالل من أجل تحليل تطور إلمجال تحليل دورة ا فيثانيا و ،ائمتي الميزانية وتدفقات الخزينةقمن خالل تحليل 

تخاذ القرارات الصحيحة إخلين و الخارجين من مكين المستخدمين الدامن أجل تالمؤسسة و التنبؤات المستقبلية، 

ستكشاف أو إعملية يتم من خاللها : "عريف التالي للتحليل المالي بأنهت، وهذا ما يتوافق مع الكل حسب موقعه

                                           
    207              ، مرجع سابق، ص )    2001 (             مأمون حمدان،   -           حسين القاضي1
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نشطة ألاشتقاق مجموعة من المؤشرات الكمية والنوعية حول نشاط المشروع، تساهم في تحديد أهمية وخواص ا

للمشروع، وذلك من خالل معلومات تستخرج من القوائم المالية ومصادر أخرى، لكي يتم التشغيلية والمالية 

  1." تخاذ القرار المناسبإبقصد  ستخدام هذه المؤشرات في تقييم أداء المشروعإ

ى تالهامة ال ثارألاشارة الى إلفي البداية وقبل التعمق في الجانب المالي للنظام المحاسبي المالي البد من ا  

  :2الدولية على التحليل المالي ةتطبيق النظام المحاسبي المالي المستوحى من معايير المحاسبي عنستترب 

 تحليل الوضعية المالية جراءإمن  تسهل تمكن وللميزانية كونها تقدم معلومات ذات قيمة فضليةألاعطاءإ - 

 :لألسباب التالية للمؤسسة

ألنه يوجد الكثير من الديون   ،رتباط بالمديونية الماليةإكثر ألساسي يتمثل في النظرة األالتحسين ا •

وراق التجارية المخصومة والتي لم أليجارية، ا�القروض ا :منها على سبيل المثالخارج الميزانية 

 .الميزانيةأصبحت تدرج ضمن عناصر  ستحقاقهاإيحن تاريخ 

ستفاء شروط تعريف إبد من ه الدراج حيث أن�ا جانبمن  سواءأيضا صل تحسنتأللى اإالنظرة  •

قل مرة في السنة مما ألتختبر على ا تأصبح صولألقيمة االتقييم كون  من جانبصل، أو ألا

 .صول مقيمة بأكثر من قيمتهاأيخفض من خطر وجود 

 .)الخسائر و االرباح المؤجلة(دوات المشتقةألتبرز كل مراكز اأصبحت الميزانية أيضا  •

عباء مرتبة حسب طبيعتها كما في نظام المخطط ألحيث لم تعد ا النتائجهمية لجدول حساب ألنقص ا - 

عباء مجتمعة أليقدم انظام المحاسبي المالي . الوسيطةجراء التحليل بالنتائج إأين يمكن  سبيالمحاالوطني 

 .حسب الوظيفة

بالمحللين  دىأهمية لجدول حساب النتائج أل، حيث أن نقص اجباري لجدول تدفقات الخزينة�نتقال ا�ا - 

 .الخزينة المولدة من النشاط تدفقاتوتحليل ستغاللإلى إ

يلزم المجمعات التجارية والصناعية على  النظام المحاسبي الماليف: الفروع التشغيليةداء حسب ألقياس ا - 

في عملية التحليل، كونها تمكن المحلل الخارجي  هاستغاللإتقديم معلومات قطاعية أكثر تفصيال يمكن 

  .ستثمارات لكل فرع تشغيلي ومنطقة جغرافية�موال المستثمرة واألا: تطور النشاط، ربحية: بتحليل

  :ن تحليل القوائم المالية يتخذ ثالث أشكالإف لذلك

أكثر من أجل الحصول على جراء مقارنة للقوائم المالية لفترتين أو إالذي يعتمد على : فقيألالتحليل ا �

 .داء المالي والتشغيلي في الفترات المستقبليةألالمؤشرات لما يمكن توقعه من سلوك ا

يعتمد هذا النوع من التحليل على قيمة كل مفردة من مفردات القوائم المالية الى مجموع  :التحليل الرأسي �

قتصادية �ة المؤسسة اـــــهامة و مفيدة عن ربحيات ـــــــهدف توفير معلومب تحليل النسب، أي معين يرتبط به

                                           
  .  22                                                                  االتجاهات الحديثة في التحليل المالي، االكاديمية العربية، الدنمارك، ص   ):     2007 (                   وليد ناجي الحيالي، 1

2Bruno Bachy – Michel Sion, ( 2009  ) , op cit, p :151    
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معنية و مهتمة بكل جوانب النشاط  المؤسسةدارة إعتبار أن إلتزامات، على �وسيولتها وقدرتها على الوفاء با

 .1فيها

نه إيضا ماليه من حيث المضمون والشكل فأالمالي كونه يقدم معلومات محاسبية و ن النظام المحاسبي إف لذلك

  .قتصادية�داء المؤسسة األحكم على ايمكن المحلل من 

  الجارية الميزانيةتحليل الهيكل المالي بواسطة  1.3ـــــ 4

خذة الحكم على طراف اآلألساسية التي من خاللها يمكن لمختلف اداة األنطالقا من كون الميزانية هي األإ

داة للتحليل المالي تقيم فيها الموارد أقتصادية لذا وجب التطرق لتحليل الميزانية الوظيفية كونها إلالمؤسسة ا

ستخدامات حسب دورتي إليرادات والنفقات، وترتب فيها الموارد واإلصلية لتدفقات األستخدامات بالقيمة اإلوا

  .ستغاللإلأو ا )ستثمارإلالتمويل، ا(

قتراض طويل إللى اإالتثبيتات التي تتطلب الرفع من قيمة الرأسمال أو اللجوء فالدورة الطويلة تخص تمويل    

  .األجل العملية التي من خاللها تتحدد هيكلة المؤسسة على المدي البعيد

  :ستثمارإللنا الدورة الطويلة ل يبين )11(الشكل التالي رقم

  

  

  

  

  
  

 

  
 
 

  من اعداد الطالب: المصدر

  

نتاج و البيع، التي يترتب عنها إلستغالل المتعلقة بالشراء، اإلجل فإنها تخص عمليات األبينما الدورة قصيرة ا

  . تجاه الموردينإحقوقا على الزبائن وديونا 

  

  :ستغاللإليبين لنا الدورة قصيرة ل )12(الشكل التالي رقم 

  

                                           
    578 :                                                                 المحاسبة االدارية، الدار الجامعية للنشر و التوزيع االسكندرية مصر، ص  ):    1998 (                         احمد نور، فتحي السوافيري 1

 الثابتة المـــــــــــــــــــــــــوارد االستخدامات الثابتة

 االستثمارات    

 االرباح    
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  المشتريات          

  البيع      

  

  

  

  التحصيل                                                                          التسديدات   

  
 

  من اعداد  الطالب :المصدر

  (FRNG)جمالي إلتحليل قائمة الميزانية بواسطة الرأسمال العامل الصافي ا :أوال

سهل من المقاربة المالية أجمالي إلختيار المقاربة الوظيفية لتحليل الميزانية بواسطة الرأسمال العامل الصافي اإ

ستغالل، من خالل  إلستغالل و خارج اإلن احتياجات و الموارد الناتجة عإلكونها تهدف تحديد الفروق بين ا

العامل الوظيفي  من الرأسمالن الهدف أل. حتياجات الرأسمال العاملإستعمال الرأسمال العامل الوظيفي وتحديد إ

  .حتياجات الرأسمال العاملإهو تمويل 

  تعريف و تحديد الرأسمال العامل الصافي االجمالي )أ

، 1صول المتداولة الذي تم تمويله بواسطة الموارد الثابتةأليمثل ذلك الجزء من ا جماليإلالرأسمال العامل الصافي ا

فهو  .ستخدامات الثابتةإلبمعنى أن قاعدة التوازن المالي تقتضي بأن الموارد الثابتة البد أن تكون كافية لتمويل ا

ن الجانب الساكن للميزانية أو ما مإويمكن تحديده  .يمثل مؤشر هام لتقييم مدى قدرة المؤسسة بالوفاء بديونها

  :ويمكن أن تصادفنا ثالث حاالت. الجانب الديناميكي

تكون النتيجة موجبة يعني تحقيق قاعدة التوازن المالي للمؤسسة، أي أن الموارد الثابتة مولت  - 

  .مر الذي يعطي أمانا للمؤسسةصول المتداولة، األألستخدامات الثابتة وجزء من اإلا

مر الذي يتعارض ستخدامات الثابتة مولت بالديون قصيرة األجل األإليعني أن جزء من االنتيجة سالبة  - 

 .مع قاعدة التوازن المالي مما يجعل المؤسسة في وضعية حرجة

 .ال يوجد رأسمال عامل هنأالنتيجة معدومة وهي وضعية نظرية بمعنى  - 

جل بطريقة تمكن من سداد ألالديون قصيرة ا ن قاعدة التوازن المالي تستوجب وجود أصول جارية أكبر منإف لذلك

 .صول الجاريةألالديون في المدى القصير بواسطة التحصيالت الناتجة عن ا

  هيكلة الرأسمال العامل الصافي االجمالي )ب

                                           
1Josette Peyrard , jean- David avenel, max Peyrard (2006) : OP; CIT   .p169 

 المخزونات   

 حقوق على الزبائن

 الخزينة    

 ديون اتجاه الموردين
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  :جمالي و هماإلنستطيع أن نميز بين مكونين للرأسمال العامل الصافي ا

ستغالل، هذه إلموال لتغطية دورة األحتياجات المؤسسة من اإفهو يمثل : (BFR)حتياجات الرأسمال العاملإ -

. البيع وعمليات التسويات المرتبطة بها، حتياجات تنشأ عن الفوارق الزمنية التي توجد بين عمليات الشراءإلا

ؤدي ، بينما الديون المتداولة ت1الرأسمال العاملحتياجاتإثر فيتؤ  )المخزون والمدينون( صول المتداولةألفعناصر ا

مر الذي يؤدي الى حتياجات التمويل تفوق موارد التمويل األإحيان وفي كثير من األ. لى نشوء موارد تمويلإ

  .جماليإلتمويل العجز بواسطة الرأسمال العامل الصافي ا

 :ويحسب احتياجات الرأسمال العامل بالعالقة التالية

  )ستثناء الخزينةإب(الخصوم المتداولة  -)الخزينة ستثناءإب(صول المتداولة ألا= حتياجات الرأسمال العامل إ

  :حتياجات الرأسمال العاملإتكون ت و

ستغالل الذي يرتبط بالنشاط العادي للمؤسسة والمتمثل في الفرق بين إلحتياجات الرأسمال العامل لإ �

  .ستغاللإلستغالل والخصوم المتداولة اإلصول المتداولة لألا

ستغالل الذي يخص النشاط غير العادي للمؤسسة والمتمثل في إلخارج احتياجات الرأسمال العامل إ �

 .ستغاللإلستغالل والخصوم المتداولة خارج ااإلصول المتداولة خارج ألالفرق بين ا

حتياجات إجمالي بعد تغطية إلهي الفائض المتبقي من الرأسمال العامل الصافي ا: (TN)الخزينة الصافية -

 :وتحدد بالعالقة التالية. ساس في التسوية بينهماألأنها االرأسمال العامل، بمعنى 

 .حتياجات الرأسمال العاملإ -الرأسمال العامل الصافي االجمالي = الخزينة الصافية 

  :طار تحديد المركز المالي للمؤسسةإو يمكن التمييز بين وضعيان للخزينة في 

جمالي أكبر من إلتكون فيها الخزينة موجبة، بمعني أن الرأسمال العامل الصافي ا ولىأل الحالة ا •

حتياجات الرأسمال العامل، وتدل على أن المؤسسة تتوفر على موجودات نقدية تسمح لها بمواجهة إ

  .فهي تعبر عن التوازن المالي الجيد للمؤسسة. حتياجاتها مع الغير ٕ ا  لتزاماتها و إ

جمالي للوصول للوضعية المثلى عن طريق تخفيض إلرأسمال العامل الصافي اويمكن التقليل من ال

 .جلألستثمار أو تسديد الديون طويلة اإلموال الخاصة، زيادة األا

التي تكون فيها الخزينة سالبة، وهي وضعية حرجة بمعني أن الرأسمال العامل الصافي  الحالة الثانية •

امل، يعني أن المؤسسة ال تتوفر على موجودات نقدية، حتياجات الرأسمال العإجمالي أقل من إلا

مر الذي يتطلب تمويل خزينتها فورا عن طريق ألتجاه الغير، اإوبالتالي ال يمكنها الوفاء بالتزاماتها 

جمالي إلوللوصول للوضعية المثلى ال بد من زيادة الرأسمال العامل الصافي ا. التسبيقات البنكية

هتالكات والمؤونات، الحصول على إلواالحتياطات، زيادة مخصصات ا موال الخاصة ألبمضاعفة ا

                                           
1P. Camus- c. ferry- E. leloup- C. petticolas,(1994), comptabilité’ et gestion, édition Nathan, p :31 
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نتاجية، أو زيادة الديون المالية بواسطة القروض إلستثمارات غير اإلستثمار، التنازل عن اإلعانات اإ

  .1الجديدة

 تحليل قائمة الميزانية بواسطة النسب  :ثانيا

مكوناتها يمكن حساب النسب و دراستها لتشخيص الوضعية نطالقا من الكتل المالية للميزانية الوظيفية و إ

  .المالية للمؤسسة

  مرتبطة بالتثبيتاتنسب ) أ

، نتاج وزيادة مردودية المؤسسةإلفي معرفة التثبيتات الوظيفية التي تساهم في تحقيق ا أهمية هذه النسب تتمثل

و بالتالي تحقيق الجانب النظري من النظام المحاسبي المالي  .وكذا معرفة العناصر الواجب التخلص منها

  .2صل وشروط تسجيله ضمن عناصر الميزانيةألفيما تحريف ا

  )نتاجيةإلا(التثبيتاتالعينبة /عمال ألرقم ا= صولألنسبة دوران ا

نخفاض في هذه النسبة إصول المثبتة، وأي ألعمال الذي يولده واحد دينار من األهذه النسبة تبين لنا رقم ا

حتفاظ فقط بالتثبيتات الموجهة إلمر الذي يستوجب األستثمارات، اإلنتاجية أو زيادة اإليترجم نقص في ا

مثل . ستغناء عن اللتثبيتات غير المرتبطة بالنشاط الرئيسي للمؤسسةإلو ا .)نتاجيةإلا(ستغاللإللعملية ا

  .د رقم االعمالسندات المساهمة أو عقارات التوظيف التي ال تول

  %=  التثبيتاتالعينبة االجمالية/هتالكاتإلتراكم ا =درجة شيخوخة التثبيتات

فمن . يدل على عدم تجديد االستثمار ما يترتب عنه حدوث خسارة تنافسية في المدى القريبزيادة هذه النسبة 

  .هتالكاتإلالصعب مقارنة مؤسسة بأخرى على أساس فروق طرائق ومدد ا

  الهيكل المالينسب ) ب

ستخدامات و كذلك حجم إلالتي من خاللها يمكن تحديد الهيكلة المالية للمؤسسة لمعرفة مصدر تمويل ا هيو  

 .ستدانة الماليةإلا

  التابتةستخداماتإلا/الموارد الثابتة =  نسبة تمويل االستخدامات الثابتة

أن تكون النتيجة موجبة بمعنى أن يتم  تمويل ستخدامات الثابتة، ويحبذ إلتحدد مدى تغطية الموارد الثابتة ل

صول المتداولة والذي يدعى الرأسمال ألستخدامات الثابتة بالموارد الثابتة ويبقى فائض يستخدم في تمويل اإلا

 . جماليإلالعامل الصافي ا

 التمويل الخاص /ستدانة المالية إلا=  نسبة التحرر المالي

                                           
1Josette Peyrard , jean- David avenel, max Peyrard (2006) : OP; CIT   .p179 
2Bruno Bachy – Michel Sion, ( 2009  ) , op cit, p :206    
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نه كلما زادت أستدانة المالية على الوضع المالي للمؤسسة، حيث إلوالهدف من هذه النسبة تحديد أثر ا 

ن ذلك يحد من حرية إمقارنة مع الموارد الخاصة ف )خزينة الخصوم+ الديون المالية الثابتة (ستدانة الماليةإلا

ويحبذ . قتراضإلستثمار، و تقلل كذلك من فرص اإلستغالل تدفقاتها النقدية في مجال اإالمؤسسة المالية في 

 .أن تكون اقل من الواحد

   الكفاءةنسب ) ج

مخزون، حقوق على (تعبر عن الفترة الزمنية التي يبقى خاللها تدفق معين  ،نسب الدورانأو ما يطلق عليها 

صول للتمكن من ألويتم حساب دوران بعض عناصر ا. دون حركة في المؤسسة )الزبائن، ديون اتجاه الموردين

حتياجات الرأسمال في حالة الوضعيات المالية غير المتوازنة وذلك بزيادة إيمكن التخفيض من يف معرفة ك

 .1الزبائن وتخفيض دوران الموردين، دوران المخزونات

  متوسط المخزون /تكلفة حيازة المخزون المعني = نسبة دوران المخزون

نية معينة، فكلما كانت سريعة دلت على المخزون خالل فترة زم بيع فيها يمكنتتمثل في عدد المرات التي 

  . رباحألستغالل من خالل زيادة المبيعات وما يترتب عنه من زيادة اإلحسن أداء دورة ا

 .دوران المخزون/360يد المدة المتوسطة لتصريف المخزون بقسمة دمن خالل سرعة دوران المخزون يمكن تح 

 .ستغاللإلفكلما كانت مرتفعة كلما دلت على فعالية وظيفة ا

أن عناصر المخزون يجب أن تدرس منفصلة عن بعضها البعض، كون التغيرات تحدث ألسباب  مع العلم

جال توزيع آمختلفة، ألنه توجد عوامل تؤثر على نسب دوران المخزون مثل النشاط الموسمي للمؤسسة، 

  الموردين، شروط تخزين المنتجات

 متوسط ديون الزبائن و الحسابات المرتبطة/TTCعمال السنوي ألرقم ا= نسبة دوران الزبائن

، ومن خاللها يمكن لى نقدية خالل السنةإالزبائنيمكن فيها تحويل حسابات تبين هذه النسبة عدد المرات التي 

  .سرعة دوران الزبائن /360تحديد المدة المتوسطة لتحصيل ديون الزبائن من خالل قسمة 

لى نقدية، فالزبائن عنصر أساسي للحكم على السير الحسن إفسيولة المؤسسة ترتبط بسرعة تحويل الزبائن 

جال ديون الزبائن آختيار وسائل التسديد المالئمة، وتحديد  ٕ ا  للمؤسسة، من حيث تجميع المعلومة على الزبائن، و 

 .2وضمان المتابعة وتحصيل الحقوق

  متوسط ديون الموردون و الحسابات المرتبطة/TTCالسنوية  المشتريات= نسبة دوران الموردون

تبين هذه النسبة عدد المرات التي يتم فيها مع الموردين، ومن خاللها يمكن تحديد المدة المتوسطة لتسديد ديون 

  .سرعة دوران الموردين/  360الموردين من خالل قسمة 

                                           
  .   414 :   ، ص                                 الرياض المملكة العربية السعودية                                    المحاسبة الدولية ، دار المريخ للنشر    ):     2004 (          جاري مييك   -              كارول آن فروست-           فردريك تشوي1
    604  -     602 :   ، ص         مرجع سابق  ):    1998 (                      د نور، فتحي السوافيري    احم2
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لمؤسسة فيما عالقتها مع الغير البد أن تكون المدة من خالل هذه النتائج وفي اطار الحكم على حسن اداء ا  

الممنوحة لتسديد الزبائن أقل من المدة المتوسطة لتسديد الديون حتى يكون له هامش زمني لتحصيل حقوقها 

  .تجاه الموردينإلدى الزبائن ومن ثم تسديد التزاماتها 

    التحليل بواسطة حساب النتائج 2.3ـــــ 4

همية النتائج التي تحققها المؤسسة وبالتالي الحكم على جودة المعلومة ألله من اتحليل حساب النتائج 

فحساب النتائج يظهر التدفقات الحقيقية والمالية ويسلط . يهدف اليها النظام المحاسبيالمالي التيةالمحاسبي

من خالل التطرق  وعليه تحليل هذه القائمة. نجزت من طرف المؤسسة خالل الفترةأالضوء على العمليات التي 

لمختلف النتائج الوسيطية التي يمكن من خاللها الحكم على الوضعية المالية للمؤسسة، أيضا التطرق لطاقة 

التمويل الذاتي الذي يعكس كفاءة ومدى قدرة المؤسسة على تمويل نفسها، ومعرفة التمويل الذاتي الذي من 

خيرا تحليل حساب النتائج يظهر تطور هيكلة التكاليف أو خالله يتم التعرف على الموارد الداخلية للتمويل، 

  .زمنيا

هي المفاهيم الجديدة حول الضرائب المستحقة     1العنصر الهام الذي ركز عليه النظام المحاسبي المالي ان 

 ،)IAS12(والمؤجلة التي تدخل في تحديد النتيجة الصافية للفترة، التي تتوافق مع المعيار المحاسبي الدولي 

والهدف من ذلك هو توضيح المعالجة المحاسبية لتبعات الضرائب . ليها في الفصل الثانيإالتي تم التطرق 

فالمعلومات الصحيحة تؤدي حتما . رباح الحالية والمستقبلية للعناصر التي تدخل ضمن القوائم الماليةألعلى ا

  . تخاذ القرارات الصحيحةإخذة على آلطراف األلى قوائم أكثر جودة من حيث المعلومات مما يساعد اإ

  تحليل حساب النتائج بالنسب :أوال

ستغالل، النتيجة إلجمالي فائض اإمن خالل حساب النتائج يمكن قراءة النتائج الوسيطة كالقيمة المضافة،    

ستغالل إلرة االتي تمكن من تحليل دو . التشغيلية،النتيجة العادية قبل الضريبة و النتيجة الصافية للنشاط العادي

  .والحكم على مدى نجاعة التسيير داخل المؤسسة

  رقم االعمال خارج الرسم/ القيمة المضافة = معدل االدماج

نتاجي إلالقيمة المضافة من أهم العناصر التي تترجم مقدار االضافة التي تقدمها المؤسسة من خالل نشاطها ا

جراء إوتفيد في . ستهالك الفترةإنتاج الفترة و إلفرق بين والتي يوضحها حساب النتائج من خالل ا. أو التجاري

المقارنة الزمانية والمكانية بالنسبة للمؤسسات التي تعمل في نفس القطاع، من أجل الحكم على الدور الحقيقي 

ختالف طبيعة نشاط المؤسسة، ففي النشاط التجاري تقترب هذه إوالتعليق على النتيجة يختلف ب. للمؤسسة

  .%50اما في المؤسسات االنتاجية قد تتجاوز  ،%20من النسبة 

  

                                           
   18 :              ، مرجع سابق، ص  19                      الجريدة الرسمية العدد 1
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  نسب تجزئة القيمة المضافة) أ

ستمرارية من خالل الزيادة إل، بمعنى قدرة المؤسسة على ا1في المؤسسة وتقيس خلق الثروةالقيمة المضافة تترجم 

وتسمح بمقارنة المؤسسات التي . نتاج و التوزيعإلنطالقا من عمليات اإموال المستثمرة من قبل المؤسسة ألفي ا

 .تعمل في نفس قطاع النشاط

عمال وتغير ألنتاج الفترة المتمثل في اإن القيمة المضافة تنشأ عن طرق الفرق بين نجد أمن خالل حساب النتائج

ت ستهالك الفتة المتمثل في المشتريات المستهلكة والخدما ٕ ا  و .ستغاللإلعانات ا ٕ ا  نتاج المثبت و إلالمخزونات وكذا ا

: القيمة المضافة بين العناصر المستفيدة منها ئةتجز لذلك يستوجب  . خرىألستهالكات اإلالخارجية وا

  .ستغاللإلجمالي فائض اإ المستخدمين، الدولة، و

  القيمة المضافة /أعباء المستخدمين : بالنسبة للمستخدمين

عتماد المؤسسة على إيضا مدى أ المضافة، وعباء المستخدمين من القيمة أمتصاصإهذه النسبة تدل على مدى 

 .اآلالتاليد العاملة بدل 

 القيمة المضافة /الضرائب والرسوم والمدفوعات المشابهة : بالنسبة للدولة

 .مقدار مساهمة المؤسسة في خزينة الدولةتبينهذه النسبة 

 القيمة المضافة /ستغاللإلجمالي فائض اإ: بالنسبة إلجمالي فائض االستغالل

  .جماليةإلكثر تعبيرا عن المردودية األتبين هذه النسبة المردودية بالنسبة لنشاط المؤسسة،  وهي من النسب ا

 جمالي فائض االستغاللإنسب تجزئة ) ب

  :2للمؤسسة من خالله ستغالل هو مورد منتج من طرف المؤسسة الذي يسمحإلجمالي فائض اإ

  .رباح للدولةألبتسديد الضريبة على ا -     

  .عباء الماليةألموال المستثمرة و تسديد األرباح على أصحاب األتوزيع ا -     

  .هتالكاتإلستثمارات عن طريق مخصصات اإلحتفاظباإلا -     

  .حتياطاتإلرباح المخصصة لألضمان نموها عن طريق ا -     

ورد في النظام  حسب الطبيعة كما من خالل مالحظة حساب النتائج. فهو مؤشر جيد على أداء التسيير  

همية، سواء في ألستغالل يتوزع بين عدة عناصر لما لها من اإلجمالي فائض اإن أنجد  3المحاسبي المالي

  . وما يترتب عنها فيما يخص التمويل الذاتي ، لنتيجةلقتراض أو الجزء المخصص إلستثمار أو سياسة اإلمجال ا

  :وتحسب هذه النسب كالتالي

                                           
1P. Camus, C. ferry, E. le loup, C. pettcolas,(2004), comptabilité’ et gestion ,editionnathan p: 21 
2p. Camus, C. ferry, E. le loup, C. pettcolas,(2004), op cit , p: 12 
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  ستغاللإلجمالي فائض اإ/هتالكات و المؤونات وخسائر القيمة  إلمخصصات ا=بالنسبة للتثبيتـات

 ستغاللإلجمالي فائض اإ /عباء المالية ألا=  بالنسبة للمقرضـــــــــــين  

  ستغالل�جمالي فائض اإ/ا����
� ا���د�� = بالنسبة للنتيجة العادية

 مؤشرات تطور نشاط المؤسسة) ج

ستغالل عن طريق مقارنة �خالل حساب النتائج يمكن المؤسسة من تحليل دورة ا النظام المحاسبي المالي من

نشاطها زمنيا من خالل توفير البيانات لفترتين متتاليتين، ومكانيا من خالل نشاط المؤسسة مع المؤسسات التي 

 :و تحسب النسب  كالتالي. تعمل في نفس القطاع

  =عمال خارج الرسمألنسبة تغير رقم ا -

  )            1-ن(للسنة  ر ع ص/]) 1-ن(للسنة  ر ع ص  -) ن(للسنة  صر ع [

ستبعاد أثار فقدان قيمة النقود عن طريق حساب معدل الزيادة الحقيقي لنشاط إفي فترات التضخم ال بد من 

  . 1المؤسسة، بطريقة تمكن الحصول على الزيادة بالحجم

  =نسبة تغير االنتاج-

 )1-ن(���ج ا���� إ/) 1-ن(���ج ا���� إ  -) ن(���ج ا���� إ

نتاج المخزن وكذا إلعتبار اإلخذ بعين األجمالي للمؤسسة، لذلك ال بد من اإلعمال ال يعكس حجم نشاط األرقم ا

  .نتاج المثبتإلا

  =نسبة تغير القيمة المضافة -

  ) 1-ن(القيمة المضافة للفترة  /])1-ن(القيمة المضافة للفترة  -) ن(القيمة المضافة للفترة [

  =نسبة تغيرالنتيجةالصافية -


 	���رة [��
 	���رة  - ) ن(ا	����
 ا	�د�
 ا	��� )1-ن(النتيجة العادية الصافية للفترة /])1- ن(ا	����
 ا	�د�
 ا	�

 نسب المردودية ) د

لمعرفة العائد عن كل دينار مستثمر، حساب نسب المردودية بالنسبة للمسيرين والمالكين و المقرضين أمر مهم 

  :تحسب هذه النسب كالتالي. قتصادية، والنشاطإلالناحية المالية، ا: وتالحظ من ثالث جوانب مختلفة

 موال الخاصةألرؤوس ا   /الضريبة  بعدالنتيجة العادية =نسب المردودية المالية  -

موال ألهو معرفة قيمة العائد الذي تتحصل عليه المؤسسة مقابل ا ةمن حساب نسب المردودية الماليالهدف

  :وهي نوعان. المستثمرة

                                           
  .                                     يعالج المعلومة المالية في حالة التضخم  IAS29        المعيار 1
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 موال الخاصةألا /النتيجة الصافية =  موال الخاصة ألنسبة مردودية ا •

فكلما كانت . موال المقدمة من المساهمينستثمار األإتسمح هذه النسبة بقياس الربح المتحصل عليه من 

كلما ساهم ذلك في تمكين المؤسسة من الحصول على مساهمات جديدة من أجل تمويل النسبة مرتفعة 

  .1عملية التوسع

  موال الدائمة    ألا /)فوائد القروض+ النتيجة الصافية (=  موال الدائمة مردودية األ ةنسب •

فكلما كانت النسبة مرتفعة . موال الدائمةألستثمار اإتسمح هذه النسبة بقياس الربح المتحصل عليه من   

كلما ساهم ذلك في تمكين المؤسسة من الحصول على مساهمات جديدة من أجل تمويل عملية التوسع وكذا 

  .  تسديد فوائد القروض

  المردودية االقتصادية  ةنسب -

 =جمالية إلقتصادية اإلنسبة المردودية ا •

 )الرأسمال العاملحتياجات إ+ صول غير الجاريةألا(/ستغاللإلجمالي فائض اإ

حتياجات الرأسمال العامل يمثل هو إن ألجمالية للتثبيتات، إلالهدف من هذه النسبة هو قياس المردودية ا

 . 2أيضا تثبيت هام

 = قتصادية الصافيةإلنسبة المردودية ا •

  )حتياجات الرأسمال العاملإ+ صول غير الجارية ألا(/النتيجة التشغيلية 

  . 3قتصادية للمؤسسة ومدى قدرتها على جلب وسائل تمويل جديدة، وتطورهاإلاالنتيجةتقيس هذه النسبة  

 نسب مردودية النشاط -

الحكم على نتائج المؤسسة يستند على مقارنة النتائج مع رقم االعمال خارج الرسم، الذي يعبر عن النشاط، 

 .الثابتة والمتغيرة  وتحقق ربح رباح، بمعنى أنها تغطي تكاليفهاألفالمؤسسة الكفؤة هي التي تحقق ا

 عمال خارج الرسمألرقم ا  /ستغاللإلجمالي فائض اإ= ستغالل إلجمالي لإلنسبة الهامش ا •

ستراتيجية المؤسسة، فيما يخص تصريف المخزون، وبالتالي زيادة رقم إيسمح هذا المؤشر بمعرفة مدى كفاءة 

  .4رباحألتحقيق او عمال، ألا

 عمال خارج الرسمألرقم ا/النتيجة الصافية بعد الضريبة= نسبة الهامش الصافي •

رباح والتصدي لمنافسة المؤسسات التي تعمل في نفس ألعتبر كمؤشر عن كفاءة المؤسسة في تحقيق ات  

  . التقليل من قيمة هامش الربح ال بد منسعار، ألمكانية لزيادة اإرتفاع التكاليف وال توجد إعندالقطاع، 

                                           
1Pascal Barneto , op; cit  .p.223 
2JosettePeyrard-jean David avenel -max peyrard, 2006 ; op.cit., p :217 
3Bruno Bachy – Michel Sion, ( 2009  ) , op cit, p :162 

    271 :                     ، المحاسبة االدارية، ص )    2003 (                   احمد حسين علي حسين،4
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 التمويل الذاتيقدرة :ثانيا

مر الذي يستوجب ألنتاجية اإلع من طاقتها افستثماراتها المستقبلية والر إكل مؤسسة ترغب في تمويل وتجديد    

ستدانةوما إلالتمويل الذاتي أفضل لها من ا ىعتماد المؤسسة  علإموال الالزمة لذلك، وبطبيعة الحال ألتوفير ا

التمويل الذاتي تمثل الفائض النقدي الذي تحققه المؤسسة من دورة  فطاقة. عباء مالية كبيرةأيترتب عنها من 

للمؤسسة وأداة هامة للتشخيص المالي على القدرة المالية جمالي إستغالل خالل الفترة المعنية، ويعتبر كمؤشر إلا

من الفائض  إنطالقامن خالل حساب النتائج يمكن تحديد طاقة التمويل الذاتي . والتنبؤ بطاقة التسديد للمؤسسة

  :1على النحو التالياإلجمالي لإلستغالل أو النتيجة الصافية 

  ستغاللإلجمالي لإلنطالقا من الفائض اإ) أ

  . 2عباء المدفوعةألليه النواتج المحصلة، بعدها تطرح اإستغالل ثم تضاف إلجمالي لإلتبدأ هذه الطريقة بالفائض ا

  :       وفق هذه الطريقةحساب طاقة التمويل الذاتي  كيفيةيبين بالتفصيل  )7(رقم  الجدول التالي

  

 )-(المبلغ  +)(المبلغ البيان

  .ستغاللإلالفائض االجمالي ل

صول �فوائض القيمة عن خروج ا) 752/ح(خرى ما عدى �المنتوجات العملياتية ا) 75/ح( +

  .المثبتة غي المالية

 - صول المالية�فارق التقييم عن ا) 765/ح(ستثناء الحسابين إالمنتوجات المالية ب) 76/ح( +

 .صول ماليةأاالرباح الصافية عن عمليات التنازل عن ) 767/ح(فوائض القيمة، و

صول �نواقص القيمة عن خروج ا) 652/ح(االعباء العملياتية االخرى ما عدى ) 65/ح( -

 .المثبتة غي المالية

 - صول المالية�فارق التقييم عن ا) 665/ح(ستثناء الحسابين إاالعباء المالية ب) 66/ح( -

 .صول ماليةأالخسائر الصافية عن عمليات التنازل عن ) 667/ح(نواقص القيمة، و

 .الضرائب على النتائج -

…  

…  

  

...  

  

  

 

  

  

  

 

  

...  

  

...  

  

... 

 ... ... قدرة التمويل الذاتي

  

  

 انطالقا النتيجة الصافية) ب

                                           
1P. Camus, C. ferry, e. le loup, C. pettcolas,(2004), op cit , p: 21 
2JosettePeyrard-jean David avenel -max peyrard, 2006 ; op.cit., p :68 
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مدى اعتمادها في تمويل نفسها بنفسها، وذلك من خالل على تجديد تبين هذه الطريقة قدرة المؤسسة على 

حساب  كيفية يبين بالتفصيل  )8(رقم  والجدول التالي. 1بيتاتها، و مكافأة مساهميها، وتمويل توسع نشاطهاثت

 .من النتيجة الصافيةطاقة التمويل الذاتي انطالقا 

  

 )- (المبلغ  (+)المبلغ    البيان

  النتيجة الصافية

  .مخصصات االهتالكاتوالمؤونات وخسائر القيمة) 68/ح( +

 .سترجاع عن خسائر القيمةإ) 78/ح( -

 .صول المثبتة غي الماليةألنواقص القيمة عن خروج ا) 652/ح+ (

 .صول المثبتة غي المالية�فوائض القيمة عن خروج ا) 752/ح( -

 .نواقص القيمة –صول المالية ألفارق التقييم عن ا) 665/ح( +

  .فوائض القيمة - صول الماليةألفارق التقييم عن ا) 765/ح( -

  .صول ماليةأالخسائر الصافية عن عمليات التنازل عن ) 667/ح+ 

 .صول ماليةأرباح الصافية عن عمليات التنازل عن ألا) 767/ح(-

...  

...  

  

...  

  

...  

  

... 

 

  

...  

  

...  

  

...  

  

... 

 ... ... قدرة التمويل الذاتي

  التمويل الذاتي:ثالثا

المقصود بالتمويل الذاتي الموارد المالية الداخلية المنشأة من قبل المؤسسة و الموجهة لتمويل جزء أو كل 

  .حتياجاتها من الرأسمال العامل، و كذا سيولتها النقديةإالتثبيتات، أو مضاعفة 

و العالقة . حصص الشركاء خالل الفترة فالتمويل الذاتي يمثل الجزء المتبقي من طاقة التمويل الذاتي بعد توزيع

  . عمليات التوسع و التطوير في مكانية تمويل المؤسسة نفسهاإبين التمويل الذاتي و التثبيتات تبين مدى 

  مقارنة حسابات النتائج خالل الزمن:رابعا

ساب تطور هيكلة النظام المحاسبي المالي يقدم حساب النتائج لفترتين متتاليتين من أجل تمكين المؤسسة من ح

القيمة  يخص المقارنة تسمح بمالحظه التطور الحادث في النتائج الوسيطة مثلما تم دراسته سابقا فيماف. تكاليفها

  . 2الصافية النتيجة جمالي لالستغالل وإلالمضافة و الفائض ا

يمكن دراسة التكاليف عداد حساب النتائج حسب الوظيفة إنه  من خالل إف ، ستغاللإلادورة طار تحليل إفي    

  .الثابتة و التكاليف المتغيرة و مدى تأثيرها على عتبة المردودية و دراسة التوقعات المستقبلية

  

                                           
1Josette Peyrard-jean David avenel -max peyrard, 2006 ; op.cit., p :69 

   34 :             مرجع سابق ، ص    19                           الجريدة الرسمية، العدد رقم 2




              ا�	�� ا��ا��   ��
 ا�������ت ا�������� ����� �� ���ھ�
 ا����م ا������ ا����� 

 

 - 148 - 

 

المقارنة تمكن المؤسسة من دراسة وضعيتها مع المؤسسات التي تعمل في نفس القطاع من خالل المقارنة ف

  .المكانية

ن حساب النتائج يساهم في أالنظام المحاسبي المالي يبرز التكامل الموجود بين القوائم المالية حيث  لذلك فإن

ويؤدي الى نتيجة الفترة التي تعتبر المعيار . التحليل المالي من خالل ترجمة الجوانب الديناميكية للمؤسسة

  .ساسي في تحديد قيمة المؤسسةألا

 الخزينةسيولة جدول التحليل بواسطة 3.3 ـــــ 4

سم جدول سيولة الخزينة، إالتي جاء بها النظام المحاسبي المالي تحت  ةمن القوائم المستحدث تعتبر هذه القائمة

عطاء مستعملي القوائم المالية أساسا لتقييم مدى قدرة الكيان إلى إهو جدول مالي يهدف "حيث عرفها كما يلي 

  .1" ستخدام هذه السيولة الماليةإلومات بشأن موال و نظائرها، وكذلك المعألعلى توليد ا

المالي لما تقدمه من معلومات مفيدة  األساسي للتحليلنها تعد من القوائم المالية الهامة كونها تعتبر الحجر أكما

خذة عن درجة السيولة التي تتمتع بها المؤسسة ومرونتها المالية حتى يستطيع مستخدمي القوائم لألطراف اآل

: فهي تجمع مختلف تدفقات الخزينة المرتبطة باألنشطة المختلفة للمؤسسة. من أخذ القرارات السليمةالمالية 

  .للمؤسسةهم تدفق ألذي يعتبر ستغالالإلستثمار، التمويل واإلا

 جدول سيولةالخزينة التيتتوافق معدرج ضمن القوائم المالية الواجبة على المؤسسة أالنظام المحاسبي المالي 

همية التي تعطى لهذه القائمة بالنسبة للمؤسسة لما لها من دور في ألكل ذلك يبين ا ،IAS7المحاسبي  المعيار

  . تكملة المعلومة المالية

  الخزينة سيولةالفائدة من جدول  : أوال

ارة  دإلالخزينة تساعد مسؤولي ا جدول سيولةن إتخاذ القرار السليم، فإالمعلومة المالئمة تفيد في أن نطالقا من إ

همية في ألنتاجي، التسويقي والمالي، التي لها من اإلدارة المالية التي تصدر القرارات في المجال اإلوباألخص ا

. 2المشروع ونموه أو تعرضه لإلفالس ستمرارإمكانيات أجابة عن التساؤالت حول إل، في اقتصاديةإلالمؤسسة ا

الخزينة من أجل تفسير التغيير في النقديةورصد حركة السيولة  جدول سيولةاألمر الذي يستوجب قراءة وتحليل 

 التي تعطيشتقاقها من هذه القائمة، إفي المؤسسة، وتقييم جودة أرباحها من خالل النسب المالية التي يمكن 

  .تخاذ القرارات المالية السليمةإبما يساعدها على  للمؤسسةمعلومات حول الوضعية المالية 

  

  

                                           
   26 :             مرجع سابق ، ص    19                           الجريدة الرسمية  العدد رقم 1
    230              ، مرجع سابق، ص )    2001 (             مأمون حمدان،   -           حسين القاضي2
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  نشطة االستثماريةأل من ا يول الخزينةجدول سأهمية)أ

ستثمارية مهم بالنسبة لمستخدمي القوائم المالية كونها توفر إلنشطة األفصاح عن التدفقات النقدية المتأتية من اإلا

  :لهم

  .رباح مستقبلياألحتمال زيادة اإجل مما يعطي ألستثمارات طويلة اإلنفاق على اإلقيمة ا - 

نتاجية بما إلستثمارات جديدة التي تمكن الشركة من زيادة الطاقة اإقتناءإب ستثماري المتعلقإلنفاق  اإلا - 

 .رباح  مستقبلياأليؤدي الى تطور المبيعات و تحقيق زيادة في ا

رباح نخفاض األ ٕ ا  نكماشو إستثمارات وما يترتب عنها من إلالنقدية المتحصل عليها نتيجة التخلص من ا - 

 .مستقبال

  نشطة التمويليةأل من اجدول سيول الخزينة أهمية  )ب

  :نشطة التمويلية بالنسبة لمستخدمي القوائم المالية تكمن فيألأهمية التدفقات النقدية المتأتية من ا

خالل الفترة داخليا وخارجيا، وما يترتب عنه من صعوبات ستواجه  المؤسسةمعرفة مصادر وقيمة تمويل  - 

  .المؤسسة

 .النقدية المستقبليةحتياجات الشركة من التدفقات إالتنبؤ ب - 

 .رباحألالمدفوعات النقدية الخاصة بتسديد الديوم وكذا توزيع ا توضح -

  نشطة التشغيليةأل من اجدول سيول الخزينة أهمية  )ج

نشطة التشغيلية،      ألعلى التمويل الذاتي يقوم أساسا على التدفقات النقدية المتأتية من ا المؤسسةعتمادإن إ

  .ستثمارات الجديدةإلقتراض في تمويل اإلب اسلو ألى إوعدم اللجوء 

 المؤسسةيستخدم وال ينتج النقدية، مما يستوجب على ه شارة التدفق النقدي من النشاط التشغيلي يبرز أنإأيضا 

 المؤسسةمر الذي يؤثر على نمو ألستثماري عن طريق التنازل عن التثبيتات اإلجلب النقدية من النشاط ا

  .مستقبال

يقدم للمسيرين، للمستثمرين، للدائنين، معلومات تسمح جدول سيول الخزينة من خالل ما سبق نستنتج أن   

رباح للمساهمين، وتحديد ألستغالل، ما يمكنها من دفع اإلبتقدير طاقة المؤسسة المستقبلية في توليد خزينة ا

  .قتراضإلستثمار أو اإلستراتيجية فيما يخص اإلا

    جدول سيول الخزينةلة المشتقة من نسب السيو  :ثانيا

ستخدام أصولها إستحقاقهابإجل عند أللتزاماتهاقصيرة اإعلى مواجهة  المؤسسةبأنها مدى قدرة " تعرف السيولة  

  .1"السائلة والشبه السائلة كاألصول المتداولة

                                           
  1                                           ، مكتبة الشركة الجزائرية بوداود، الجزائر، ج )                               طبقا للمعايير المحاسبية الدولية  (          المؤسسة         ، محاسبة  )    2009 (          شعيب شنوف 1




              ا�	�� ا��ا��   ��
 ا�������ت ا�������� ����� �� ���ھ�
 ا����م ا������ ا����� 

 

 - 150 - 

 

ذا كان صافي إلية، فنشطة التشغيألبمدى توفر صافي التدفق النقدي من ا المؤسسةوترتبط قوة أو ضعف سيولة 

أن تستخدمه  المؤسسةنشطة التشغيلية موجبا فهذا يعني أن هناك فائضا نقديا يمكن إلدارة ألالتدفق النقدي من ا

مطالبة بالبحث  المؤسسةفي الحالة العكسية . جلألستثمارية أو في تسديد الديون طويلة اإلنشطة األزيادة افي 

  .جلألقتراض طويل اإللى اإستثماراتها أو اللجوء إعن مصادر تمويل للعجز عن طريق التنازل عن جزء من 

دارتها، إ داء المؤسسة وأجابة على العديد من التساؤالت حول إلستخدام تحليل التدفقات النقدية في اإيمكن  لذلك

  ؟1اتها؟ كيف تغيرت مكونات التدفقات النقدية مع الوقتتدفقات نقدية موجبة من عملي المؤسسةهل أوجدت 

  :شتقاقها من قائمة التدفقات النقدية لتقييم سيولة الشركة ما يليإمن بين أهم النسب التي يمكن 

  = نسبة تغطية النقدية -

  مويليةستثمارية والتإللتدفقات النقدية الخارجة لألنشطة اا/نشطة التشغيليةألصافي التدفقات النقدية من ا

نشطة التشغيلية لمواجهة ألعلى توليد تدفقات نقدية من ا المؤسسةتبين هذه النسبة مدى قدرة  

قتراض أو بواسطة أدوات إلستثمارية و التمويلية الضرورية، ومدى الحاجة الى التمويل عن طريق اإللتزاماتهااإ

  .الملكية

  صافي التدفقات النقدية من األنشطة التشغيلية/الديونفوائد =بة المدفوعات الالزمة لتسديد فوائد الديوننس -

توضح هذه النسبة مدى قدرة المؤسسة على تسديد فوائد ديونها، فكلما انخفضت تصبح مؤشر سيئ ينبئ  

  .بمشاكل قد تواجه الشركة في مجال السيولة الالزمة لتسديد فوائد الديون المستحقة

  صافي التدفقات النقدية من األنشطة التشغيلية  /رباح الموزعة األ= نسبة التوزيعات النقدية-

رباح النقدية من خالل تدفقاتها النقدية تبين هذه النسبة السياسة التي تتبعها المؤسسة فيما يخص توزيع األ  

نخفضت النسبة تبقى المؤسسة قادرة على توزيع إستقرارهذه السياسة، ومهما إنشطة التشغيلية ومدى ألمن ا

  .رباحاأل

 =نشطة التشغيلية الى الخصوم غير الجاريةأل نسبة التدفقات من ا-

  الخصوم غير الجارية /صافي التدفقات النقدية من األنشطة التشغيلية 

جل، وكلما ألنشطة التشغيلية على سداد الديون طويلة اقيس هذه النسبة مدى كفاية التدفقات النقدية من األت

  .جلأللتزاماتها طويلة اإمؤشرا على قدرة المؤسسة على الوفاء بزادت هذه النسبة كان ذلك 

  = هتالكات و المؤوناتإلسبة اثر ان -

  صافي التدفقات النقدية من األنشطة التشغيلية  /هتالكات و المؤوناتإلمخصصات ا

وتكون المؤسسة نشطة التشغيلية، ألهتالكات و المؤونات على النقدية من اإلظهار أثر اإتفيد هذه النسبة في 

  .نشطة التشغيليةألثر قليال على النقدية من األأكثر كفاءة اذا كان هذا ا

                                           
    413  :             مرجع سابق، ص  )     2004 (          جاري مييك،  -              كارول ان فروست  -           فردريك تشوي1




              ا�	�� ا��ا��   ��
 ا�������ت ا�������� ����� �� ���ھ�
 ا����م ا������ ا����� 

 

 - 151 - 

 

 ا�������ت       /صافي التدفقات النقدية من األنشطة التشغيلية= ستثمارإلعادة اإسبة ن -

كفاية  التدفقات النقدية من األنشطة التشغيلية لتمويل التثبيتات، ليس فقط التدفقات  ىتحدد هذه النسبة مد   

نما كل التثبيتات بما فيها  ٕ ا  نتاجية، و إللى المحافظة على الطاقة اإلى النفقات الرأسمالية التي تهدف إالموجهة 

  .  راضي والمبانيألا

  =ثماريةستإلنسبة التدفقات النقدية الخارجة لتغطية النفقات ا-

 ستثماريةإلالتدفقات النقدية للنفقات ا/صافي التدفقات النقدية من األنشطة التشغيلية  

  .تبين هذه النسبة مدى كفاية التدفقات النقدية من األنشطة التشغيلية  لتغطية المصروفات الرأسمالية 

  =نشطة التشغيلية الى الخصوم الجاريةأل نسبة التدفقات النقدية من ا-

  الخصوم الجارية     /صافي التدفقات النقدية من األنشطة التشغيلية  

 المؤسسةلتزاماتإنشطة التشغيلية على تغطية ألتدل هذه النسبة على مدى قدرة التدفقات النقدية المتولدة من ا  

  . 1جلأللتزاماتها قصيرة اإوالوفاء ب

  نسب الربحية المشتقة من قائمة التدفقات الخزينة :ثالثا

عمال الصافي سواء كان النشاط تجاري أو ألرباح الصافية و رقم األأوال تعرف الربحية بأنها تلك العالقة بين ا

  .ستمرارية المؤسسة في النشاط، و غاية يتطلع اليها المساهمونإعتبارها عنصر أساسي في إو يمكن . صناعي

ومن أهم النسب المشتقة . ام الموارد المتاحةستخدإدارة في إلوالهدف من تحديد نسب الربحية هو قياس كفاءة ا

  :هي المؤسسةمن قائمة التدفقات النقدية المستخدمة في الحكم على أهمية أرباح 

  = نسبة الفوائد و التوزيعات المقبوضة- 

  التدفقات النقدية المتأتية من األنشطة التشغيلية   /الفوائد والتوزيعات المقبوضة     

ستثمار في القروض مقارنة إلمدى أهمية المقبوضات النقدية من التثبيتات المالية أو اتعبر هذه النسبة عن 

  .                            باألنشطة التشغيلية

  القيمة المضافة/صافي التدفقات النقدية المتأتية من األنشطة التشغيلية  = مؤشر النشاط التشغيلي-

رتفعتدل إتبين هذه النسبة مدى قدرة المؤسسة من خالل أنشطتها التشغيلية على توليد التدفقات النقدية، فكلما  

  .ذلك على جودة أرباحها

  النتيجة الصافية للفترة  /صافي التدفقات النقدية المتأتية من األنشطة التشغيلية  = مؤشر النقدية التشغيلي- 

  .ؤسسة من خالل أرباحها على توليد تدفقات نقدية تشغيليةتوضح هذه النسبة مدى قدرة الم

  عمال الصافي  ألرقم ا/ صافي التدفق النقدي من المبيعات=   نسبة التدفقات النقدية من المبيعات- 

  .ستطاعت المؤسسة في تحصيل النقدية من المبيعاتإتبين هذه النسبة مدى 
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 =  نسبة الفوائد والتوزيعات المقبوضة- 

 التدفقات النقدية المتأتية من األنشطة التشغيلية  /النقدية المحققة من الفوائد والتوزيعات المقبوضة المتحصالت

قراض مقارنة مع إلسهم و السندات أو األستثمارات المالية في اإلتبين هذه النسبة مقدار المتحصالت من ا    

  . نشطة التشغيليةألالتدفقات النقدية المتأتية من ا

 حقوق الملكية /صافي التدفقات النقدية المتأتية من األنشطة التشغيلية=ئد على حقوق الملكية نسبة العا-

رتفعت كان ذلك مؤشر إنشطة التشغيلية، فكلما ألتحدد هذه النسبة عائد حقوق الملكية من التدفقات النقدية من ا

  .يجابي على كفاءة المؤسسةإ

  صول  ألمجموع ا/ التدفقات النقدية المتأتية من األنشطة التشغيلية  =صولألنسبة العائد على ا-

رتفعت كان ذلك دليل إتمكن هذه النسبة من معرفة مدى قدرة المؤسسة على توليد تدفقات نقدية تشغيلية، فكلما 

  .ستثمار في المستقبلإلستخدام الجيد ألصولها، وحافز للمزيد من اإلعلى ا

  تحليل أرصدة  قائمة التدفقات الخزينة :رابعا

قائمة التدفقات النقدية من القوائم المستحدثة والهامة التي جاء بها النظام المحاسبي المالي، كونها تعتبر أداة   

لتوضيح التسيير المالي للمؤسسة، لذلك يستوجب شرح التدفقات المختلفة التي تتضمنها هذه القائمة بحثا عن 

  .يالتوازن المال

بالنظام  بالنظام السابق والحالي نجد فروق جوهرية، فالنسب المحسوبة يضا عند مقارنة النسب المحسوبةأ

ولى معدة بالقيم ألبالنظام السابق لعدة أسباب كون االمحاسبي المالي نجدها تعبر بشكل أحسن عن التي تحسب 

بشرط أن تلتزم . قتصادي للمؤسسةإلتعبر عن الواقع االحقيقية، بينما الثانية محسوبة بالتكلفة التاريخية التي ال 

وجودة االفصاح عن المؤسسة بتطبيق قواعد التقييم و التسجيل التي نص عليها النظام المحاسبي المالي، 

  .المعلومة المحاسبية

  

  

  

  

  

  

  

  
 

  :خالصة
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 ةثار المحاسبيألتوضيح ا ول تم فيهألفي هذا الفصل تم تناول جانبين أساسين من النظام المحاسبي المالي، ا   

وال تحديد السياسة المحاسبية الرئيسية، ثم تقدير أتستوجب  فنوعية المعلومات المحاسبية قتصادية،إلعلى المؤسسة ا

خيرا منع التشوهات أحتماالت الخطر، و إفصاح،تحديد إلجودة ا، ستراتيجية المحاسبةإمرونة المحاسبة، تقييم 

  .المحاسبية

سسوالمبادئ ألالقواعد وا من حيث: في جوهرهالدولية  ةالمستوحى من معايير المحاسب سبي الماليالنظام المحا نإ 

نه في المجال التطبيقي توجد أال إثر على نوعية المعلومة المحاسبية، ألا هايكون لوطرق التقييموالتسجيل التي 

لوجود معلومات محاسبية ال تعكس الواقع فصاحوجودة المراجعة، إلختالفات كبيرة بين المؤسسات من حيث جودة اإ

مر الذي يصعب من تحديد مكونات البنود الكبيرة أل، وكذا محدودية المالحظات المرفقة بالتقارير المالية اقتصاديإلا

  .حتياطاتإلفي القائمة المالية مثل حساب ا

لى قراءةوتحليل هذه إلية بحاجة خذة من مستخدمو القوائم الماآلطراف األنطالقا من كون أن المستثمرون وكذا اإ

الجزء الثاني خصص لألثار المالية من خالل التطرق  نإتخاذ القرارات الصحيحة فإالقوائم المالية لتمكينهم من 

ستغالل أو دراسة الوضع إلللمستجدات التي طرأت على القوائم المالية شكال  ومضمونا، فيما يخص تحليل دورة ا

والحكم على ،قتصادية الجزائرية الحالي والماضيإلداء المؤسسة األمحاسبية تمكن من تقييم فنوعية المعلومة ا المالي

  .تحليل القوائم الماليةة من خالل المالييتها وضع

معلومات حول التدفقات النقدية للمؤسسة الداخلة والخارجة  تقدمالتي قائمة التدفقات النقدية  التركيز علىأن   

  . نشطة التمويلأ نشطة غير النقدية وألفصاح عن اإلنشطة المالية واألستثمار أو اإلالتشغيل و ا نموزعة بي

المؤسسة تدفقات نقدية موجبة  أنتجتدارتها، وهل إ داء المؤسسة وأان تحليل هذه القائمة يساعد على الحكم على 

  .م ال، وكيف تغيرت التدفقات النقدية مع الوقتأمن عملياتها 
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  :تمهيد

قتصادية، إلصالح النظام المحاسبي الجزائري كان ضرورة وخاتمة لإلصالحات التي مست مختلف الجوانب اإ

ادية تطبق ــقتصإلحيث أصبحت المؤسسات ا. قتصادية المحلية والدوليةإلمع الظروف ا تتالءموجعل قواعده 

لى توضيح أثر إمع أهداف البحث التي ترمي  انسجام ٕ ا  و .  2010جــافنيبتداء من أول إالي ــام المحاسبي المـــالنظ

قتصادية الجزائرية، تفرض علينا هذه إلفي تحسين المعلومة المحاسبية للمؤسسة ا تطبيق النظام المحاسبي المالي

ثار في الواقع العملي، بالرغم من ألبراز هذه اإالتي تمكن من  الدراسة الميدانية الوقوف على أهم الجوانب

ثار الحسنة تتطلب دائما الكثير من ألعتبار أن اإولى على ألصعوبة المهمة كون العملية ما زالت في بداياتها ا

وأيضا لصعوبة الحصول وشح . لتطبيق لتفادي العراقيل والتكيف مع المتطلبات الجديدة، هذا من ناحيةلالوقت 

  .غير مبررة من ناحية ثانية ألسبابالمعلومة من المصدر 

النظام كون مخرجات  التحليل الماليعتمدنا أساسا على تقنيتين هما إستنادا لمتطلبات البحث الميداني،  ٕ ا  و    

ظهار أثار هذه النقلة من نظام محاسبي يقدم معلومات محاسبية إجدر لي تقدم قوائم مالية، فمن األالمحاسبي الما

  .حاليا للمؤسسة قتصاديةإلوضع االلى نظام محاسبي يقدم معلومات مالية تعبر عن إتاريخية 

لمالية كان ال بد أيضا كون النظام المحاسبي المالي يهدف الى خدمة مجموعة كبيرة من مستخدمي القوائم ا    

لما له من قدرة على تقديم ستبياناإلمن خالل  هثار الحسنة لتطبيقخذة لمعرفة األطراف اآلمن أخذ وجهة نظر األ

  .سئلة المطروحة في البحثمعلومات من الميدان كفيلة باإلجابة عن األ

  :قسمينساس سوف نقوم بتقسيم هذا الفصل الى ألعلى هذا ا    

، عن طريق قتصاديةإلراسة عينة من المؤسسات امن خالل د التحليل الماليول جانب ألا القسمسنتناول في 

ستخدام النظام المحاسبي إستخدام النظام المخطط الوطني وأخرى أعدت بإجراء مقارنة بين قوائم مالية أعدت بإ

قتصادي إلالواقع ايهما يعبر بصدق عن أكثر داللة، لمعرفة ستخدام مجموعة من النسب األإالمالي، وذلك ب

  .قتصادية الجزائريةإلللمؤسسة ا

توضيح هيكل االستبانة، بعدها توضيح مختلف األساليب االحصائية لى إفيه  تطرقنسستبيانإلاالقسم الثاني   

  . صدق و ثبات اداة المحك، و أخيرا معالجة و تحليل النتائج منالتأكد  ثمالمستخدمة في تحليل البايانات، 
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  :التحليل المالي1.5

بواسطة النسب SCFوبالنظام المحاسبي المالي PCNاجراء مقارنة بين القوائم المالية بالمخطط الوطني المحاسبي 

 .قتصاديةإلظهار الوضعية المالية للمؤسسة اإمدى تحسين المعلومة المحاسبية وأثرها على  كثر أهمية لمعرفةاأل

  المعنية بالدراسة اتوحدالالتقديم و التعريف بنشاط  1.1.5

  –سكيكدة  –األنابيب بالمديرية الجهوية لفرع النقل : أوال

تقع في المنطقة الصناعية بالجهة الشرقية ، 1971تأسست المديرية الجهوية لنقل المحروقات بسكيكدة سنة 

من حقول يتمثل نشاطها في نقل المحروقات السائلة والغازية عن طريق األنابيب انطالقا ، لمدينة سكيكدة

الكائنة في شرق البالد وكذلك  نستغالل والتمويإلاإلنتاج الموجودة بحاسي الرمل وحاسي مسعود إلى مراكز ا

 نميناءيبا عبر و قل البترول والغاز إلى أور ن، أيضا نقل الغاز وتوزيعه إلى األسواق التونسية واإليطالية

  .على شبكة نقل المحروقات  تتوفركما  ،بتروليين باإلضافة إلى صيانة منشآت النقل

هم الفروع المكونة لشركة سوناطراك والذي تنبثق منه واحد من أفرع نقل المحروقات عبر األنابيب  يعتبر

حيث تعتبر القلب النابض لكل المنطقة الصناعية بمدينة سكيكدة وتمدها  ،المديرية الجهوية لناحية الشرق

على مختلف المركبات المزروعة فيها كل حسب مجال عمله بكمية معتبرة من الغاز والبترول وتوزعها 

  إلخ ...والبترول نحو مركب تكرير البترول أو الميناء للتصدير GL1Kالغاز :مثل

  :في تتمثلأهداف مستقبلية و للمؤسسة

نقل المحروقات السائلة والغازية عبر األنابيب من حقول اإلنتاج نحو مركبات التحويل والتمييع  - 

  .ال الشرقي الجزائري وموانئ الشم

  ستغالل األمثل للميناءين البتروليين إلا - 

  صيانة منشآت المحروقات  - 

 .ستغالل محطات الضغط والضخ للحفاظ ٕ ا  تسيير و  -

  خوة عموريإلمؤسسة ا:ثانيا

" سيدي غزال"الكائنة بالمنطقة الصناعية  واعه،نبمختلف أ حمرألجر اخوة عموري لصناعة اآلإلشركة ا

برأس مال  01/01/2001نشاطها الفعلي في  بدأتو 1996سنة   نشأتشركة ذات مسؤولية محدودة . بسكرة

  .سنويا/ طن 70000بطاقة انتاجية تقدر ب  دج و 400000000جتماعي قدره إ

 ، نتاجيةإلو المعدات ا اآلالتمن خالل تجديد  تمت التوسعة على مستوى المصنع 2003في مارس   

رتفع رأسمال الشركة ليصبح إ، و مع هذا التوسع سنويا/ طن 120000نتاجية تقدر ب إللتصبح الطاقة ا

  .دح 5200000000
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 GMSUD:   الجنوب الكبرى مطاحنال:ثالثا

ستخدام تكنولوجيا إبشراكة جزائرية أجنبية، مما مكنها من  13/02/1999كونت المؤسسة بعقد تأسيسي في 

حديثة، مما ساعدها على زيادة اإلنتاج وتحسين اإلنتاجية، وتعتبر أالن من أهم الوحدات على مستوى 

 .وماش بسكرةأتقع بمنطقة النشاطات، ،S.A.R.Lفهي شركة ذات  مسؤولية محدودة . الجنوب

نتاج الدقيقوالفرينة تنشط في مجال الصناعات الغذائية والفالحية، ويرتكز نشاطها أساسا في توزي    ٕ                     ع وا 

مقسم  جد 300.000.000.00: ويقدررأسمـالها ب. ومشتقاتها،باإلضافة إلى صناعة األكياس المخصصة للتعبئة

  :حصة، و تقسم الشركة إلى أربع وحدات هي 300000إلى 

  .يوحدة إنتاج الكسكس  �

  ".اوماش"  tradingستيراد وتصدير القمح إوحدة  �

 ".جيجل : " والذرة، وباقي المواد المستوردة بوحدة لتخزين القمح  �

 semoulerie – minoteriesوحدة إنتاج وتوزيع الدقيق والفرينة �

  :للمؤسسةقتصادي إلأما النشاط ا

  :فيتمثل في وظيفتين أساسيتين           

كلغ توجه "  50"كلغ للكيس، و الفرينة بوزن "  25و  10" حيث ينتج  الدقيق بوزن : الوظيفة اإلنتاجية •

طن يوميا  200طن يوميا بالنسبة للقرينة،  330: وتقدر الطاقة اإلنتاجية للمصنع ب.للمخابز

  .طن شهريا 6000للدقيق، أي بمعدل 

 .التي تتكفل بتوزيع اإلنتاج إلى مختلف إرجاء الوطن: الوظيفة التسويقية •

 

 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  القوائم المالية للمؤسسات المعنية بالدراسة 2.1.5
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 األنابيب بلمديرية الجهوية لفرع النقل القوائم المالية ل: أوال

تحليلهما من أجلSCFو PCNقائمة الميزانية وحساب النتائج المعدة وفق النظامين المحاسبين  سنكتفي بتقديم

على معتمدين في ذلك .لى النظام المحاسبي الماليإنتقال من النظام المحاسبي السابق إلومعرفة أثار ا

ول للنظام المحاسبي ألوالتي تتضمن التطبيق ا 2009-10-29الصادرة بتاريخ  02التعليمة الوزارية رقم 

  .والمعلومات المقدمة من طرف محاسب الشركة، )7(رقمالمالي والظاهرة في الملحق 

  وفق المخطط الوطني المحاسبي31/12/2009: أصول الميزانية في: )09(جدول رقم
  KDA: الوحدة

 ا�	�� ا����� اھ����ت و 	ؤو��ت ا�	�� ا�
	��� ا��ول

  االستثمارات

  إعدادية- م

  ق المعنوية

  االراضي

  تجهيزات ثابتة

  تجهيزات أخرى

  تجهيزات إجتماعية

 االستثمارات الجارية

 
719909419,29 

20015810,95  
.00188836604     

78598308074,56   
8891473692,62  

909625800,57  
8383313175,39  

 

 
-  
-  
-  

38786623341,86  
6594754653,60  

553521833,89  
-  

 

 
719909419,29  

20015810,95  
.00188836604     

39811684732,70  
2296719039,02  

356103966,68  
8383313175,39  

 

  51796582748.03  45914899829.35  97711482577,38  ا�	
	وع

  1627677519.70  30,11524082  1639201602.00  ا�	�زون

  الحقوق

  مدينو االستثمارات

  تسبيقات  الحسابات

  تسبيقات االستغالل

  الزبائن

  النقدية

 حسابات مدينة للخصوم

  
117724231,14  

957445,66  
8982473,77  

555012076,19  
281586081,27  

120047,63 

 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 

  
117724231,14  

957445,66  
8982473,77  

555012076,19  
281586081,27  

120047,63 

  964382355,66   964382355,66  ا�	
	وع

  54386642623,39  45926423911,65  100315066535,04 �	�وع ا��ول

 .وثائق الشركةمن إعداد الطالب باالعتماد على : المصدر
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  وفق المخطط الوطني المحاسبي 31/12/2009: الميزانية في خصوم: )10(جدول رقم

  KDA: الوحدة
 المبالغ الجزئية المبلغ اسم الحساب

�  ا�	وال ا����

  الحسابات المرتبطة بالوحدة 

 مؤونات األخطار والتكاليف

  
49425158946,96  

2606061537.19 

 

  5231220484.15  5231220484.15 1ا�	
	وع 

  ا�د�ون

  ديون االستثمارات

  ديون المخزونات

  ديون االستغالل

  حسابات دائنة لالصول

 حجز الحسابات

 
176700713,21  
825245526.40 
426892408.57  

19667,03  
39484327,43  

 

 

 1468342641.64 2ا�	
	وع 

 

1468342641.64 

 

 52560754169.16 581335144.50 2ا�	
	وع+  1 ا�	
	وع

� ��%�رة
���  887079497,59  


م�	�و�ا�
  54386642623,39  

 .الشركةوثائق من إعداد الطالب باالعتماد على : المصدر

  

 

  

  

  

  

  

  

  

 

  

  

  

  المخطط الوطني المحاسبيوفق  31/12/2009في  جدول حساب النتائج: )11(جدول رقم



��ض و ����� ����� ا��را�� ا����ا��� و إ���ر ا������ت                           �� ا�� � ا���

 

- 160 - 
 

 KDA: الوحدة
رقم 

  الحساب

  دائن  مدين   البيان

70  

60  

  مبيعات بضاعة

  بضاعة مستهلكة

-  
64723527,90  

64723527,90  
    -  

  00.00    الهامش اإلجمالي  80

80  

71  

72  

73  

74  

75  

61  

62  

  الهامش اإلجمالي

  إنتاج مباع

  إنتاج مخزن

  إنتاج المؤسسة لنفسها

  خدمات

  تحويل تكاليف اإلنتاج

  مواد مستهلكة

  خدمات

-  
-  

88487783.65  
-  
-  
-  

531987063.06  
1027579718.26  

  
  

-  
-  

17544395872.35  
80468266.50  

-  
-  

  15976809593.88  -  القيمة المضافة  81

81  

77  

78  

63  

64  

65  

66  

68  

  القيمة المضافة

  نواتج متنوعة

  تحويل تكاليف االستغالل

  مصاريف العمال

  الضرائب والرسوم

  المصاريف المالية

  مصاريف متنوعة

  اهتالكاتومؤونات

-  
-  
-  

4306803542.57  
318153029.87  

5177816.93  
11467441.90  

7432635553.32  

15976809593.88 

35564771,66  
273600199,65  

-  
-  
-  
-  
-  

  4211737180.60  -  نتيجة االستغالل  83

79  

69  

  نواتج خارج االستغالل

  أعباء خارج االستغالل

-  
6191624790.48  

2086967107.47  
-  

  -  3324657683.01  نتيجة خارج االستغالل  84

83  

84  

  نتيجة االستغالل

  نتيجة خارج االستغالل

-  
3324657683.01  

4211737180.60  

  887079497,59  -  النتيجة اإلجمالية  880

  -  -  الضرائب على األرباح  889

  887079497,59  -  النتيجة الصافية  88

 .وثائق الشركةمن إعداد الطالب باالعتماد على : المصدر
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  وفق النظام المحاسبي المالي 31/12/2009: الميزانية في  اصول: )12(جدول رقم 

  KDA: الوحدة
  

 ا��ول

  
��'ظ

	
 

2009 2008  
 ���� اھ��ك و 	ؤو��ت إ
	��� ا�����

�  أ�ـــــــول *�ر 
�ر�
رق ��ن ا����ء �))goodwill(  

ت ���و�"���$�  
  �$ــ���ت ����"

ت �	رى ا�	زھ���$�  
"�
  �$�ــ��ت �

"
  ,�دات �و+و�" �و+* ��د
ت دا-�" �ھ�ت أ/رى و.,,�

  ,�دات أ/رى �$��"

�" أ/رى   إ�راض و أ�ول �

 +را-ب �ؤ	4" �34 ا��ل 
  

�
	وع ا��ول *�ر ا�
�ر�	  
 

�  أ�ـــــــول 
ـــ�ر�
  �/ــــزو�ت و���	ت ��د ا
���8ذ

 � '.���ت دا/�� وا.��دا	�ت 		�-�

  ا
ز�-ن
  �د��ون آ/رون

::�;   ا
+را-ب و �

ت دا-�" أ/رى  �,.  
  ا�	و
ودات و 	� �00��1

ر�" 	 "�
  ا��وال ا
�وظ8" وأ�ول �
  

  ا
/ـــــــــــــــز��"

�
ـــ	وع ا��ول ا�
�ر�	 

  
 ا�	ــ
	وع ا��4م ��2ول

  
  
  
 

 
- 

20015810,95  
88588244162.75 

8383313175,39 
- 
- 
- 
- 

117724231,14  
- 

 

 
- 
- 

45934899810.35 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 

 
- 

20015810,95  
42653344352.40 

8383313175,39 
- 
- 
-  
- 

117724231,14 

- 

 

 97109297380.23 45934899810.35 51174397569.88  

  

  

  
 

  

1639201602.00  

  

555012076,19  
2700519,72  

-  
7239399,71 

 
  
-  

281586081,27  
 

  

11524082.30  
  

-  
- 
- 
- 

 
 
- 

 
- 

 

1627677519,70  

  

555012076,19  
2700519,72  

-  
7239399,71 

  
 
-  

281586081,27 

 

2485739678.89 11524082.30 2474215596,59  

99586037069.12 45946423892.65 53639613176.47  

 .وثائق الشركةمن إعداد الطالب باالعتماد على : المصدر
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  وفق النظام المحاسبي المالي 31/12/2009:فيالميزانية  خصوم: )13(جدول رقم

  KDA: الوحدة
2008 2009 � ا���وم 	�'ظ

  
- 
- 
- 
- 
- 

887079497,59 

49425158946,96  
- 
- 

 
 
 
 
 
 
 

� رؤوس ا�	ــــوال ا����

ل �م إ�داره�
 رأس ا
 رأس �ل @�ر �,��ن �?

�Bوات وا.��طت     
رق ا�دة ا
���Cم   �  

 "
د��
)1(�وارق ا  
"���
 ا
���	" ا

ا
�ر.�ل �ن 	د�د - رؤوس أ�وال /�" أ/رى     
 

)1(.�" ا
;رF" ا
�د�	"                       
)1(.�" ذوي ا���4"     

  1ا�	ــــــــ
	وع       
 

� ا���ـــــوم *�ر ا�
�ر�

"�
�
 ا
Cروض و ا
د�ون ا
( ا
+را-ب    :
)ا
�ؤ	4" و ا
�ر�ود   
د�ون أ/رى @�ر 	ر�"     

C�,� "���ؤو�ت و���	ت $  

2مجموع الخصـــوم الغير الجارية  
 

� ا���ـــــوم ا�
�ر�
ت �,.
ا
�C.4"ا
�وردون و ا  

    ا
+را-ب    
 د�ون أ/رى  

م/ز��" ا
/�و     
 

3مجـموع الخصـــوم الجارية   
 

 ا�	ــ
	وع ا��4م ���ـــــ�وم
 

 50312238444.55  

 

 

 

- 
- 

176700713.21 
1667180579,54 

 
 
 

 1843881292,75  

  

825245526.40 
5304107.41 

613459477.93 
39484327.43 

 

 

 1483493439.17  

 53639613176.47 

 

 .وثائق الشركةمن إعداد الطالب باالعتماد على : المصدر
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  النظام المحاسبي الماليوفق  31/12/2009في  حساب النتائج:)14(جدول رقم

 KDA: الوحدة
  2009  ا�'.���ت

  ر�م ا���ل
*����
ت ��د ا	���
ت ا
����" وا	���
  ��Hر �/زو�ت ا

ج ا
�$�ت��Jا  
ت ا�,�BHل�  إ�

17609119399.25  
)88487783,65(  

-  
-  

1- �  17520631615.60  إ���ج ا�.�� ا�	���

"F4:�,�
  ا
�;�ر�ت ا
ر	�" /
  ا
/د�ت ا

ت ا�/رىFB:�,ا�  

596708590,96  
1027579718,26  
6479579111,99  

2- �  8103867421,21  ا.��0ك ا�.�� ا�	���

  9416764194.39  )2-1( ا�=�	� ا�	>��� ��.�;�ل -3

  أ��ء ا
�,�/د��ن
":�;�
  ا
+را-ب وا
ر,وم وا
�د�و�ت ا

4306603542,57  
896750952,52  

  4213409699.30  ا�%�/ض ا�
	��� Aن ا�.�;�ل -4

�4��" ا�/رى��
ت ا	���
  ا
�4��" ا�/رى��
  ا���ء ا

�وا
�ؤو�تFBھ�B
ت ��/�
  ا
ت �ن /,-ر �  ا
��C" وا
�ؤو�تا,�ر	

167254719,77  
56225221,35  

3474771657.70  
37586088,79  

5- �� ا�4	�����
  887253628.81  ا����

"�
�
  ا
���و	ت ا
"�
�
  ا���ء ا

962986,87  
788855,65  

6- �� ا�	���
  174131,22  ا����

� ا��4د�� �Gل ا�>را/ب  -7
  887079497,59  )6+5(ا����

د�"ا
+را-ب ا
وا	ب �
-K ا��
  د��: �ن ا
د�") ��Hرات(ا
+را-ب ا
�ؤ	4" �
  .ول ا��;ط" ا

د�"�
  �	�وع ���	ت ا��;ط" ا
د�"�
  �	�وع أ��ء ا��;ط" ا

-  
-  

17726435411.03  
16839355913.44  

8- �� ا������ �1�2ط� ا��4د�
  887079497,59  ا����

د�" �
�ر @�ر ا��
  –ا
���و	ت  –ا
�ر @�ر��
د�"  ا�
  –ا���ء  –ا

-  
-  

9- �� *�ر ا��4د�
  -  ا����

10 - �� ا�	����.�� �� ا�����
  887079497,59  ا����

 .وثائق الشركةمن إعداد الطالب باالعتماد على : المصدر

  

  
 

  

  

  خوة العموريإلامؤسسة المالية ل قوائمال: ثانيا



��ض و ����� ����� ا��را�� ا����ا��� و إ���ر ا������ت                           �� ا�� � ا���

 

- 164 - 
 

من أجل  SCFو PCNسنكتفي بتقديم قائمة الميزانية وحساب النتائج المعدة وفق النظامين المحاسبين 

معتمدين في ذلك .لى النظام المحاسبي الماليإنتقال من النظام المحاسبي السابق إلتحليلهما و معرفة أثار ا

ول للنظام المحاسبي ألالتطبيق اوالتي تتضمن  2009- 10-29الصادرة بتاريخ  02التعليمة الوزارية رقم غلى 

  .، و المعلومات المقدمة من طرف محاسب الشركة)7(المالي والظاهرة في الملحق رقم

  وفق المخطط المحاسبي الوطني 31/12/2011: الميزانية في  اصول: )15(جدول رقم 

  دج 100: الوحدة
رGم 

 ا�'.�ب

 ا�����ا�	��  اھ����ت و 	ؤو��ت ا�	�� ا�
	��� ا��ول

  

20  
21  
22  
24  
25  
28 

  ا�.�-	�رات
  ��رو�ت ا�داد�"

  ��م ���و�"
M+أرا  

  �	:�زات ا���ج
"��  �	:�زات ا	��

 ا,�$�رات ��د ا
���8ذ

  
-  
-  

11958100,00 
1214040397,20  

- 
- 

 
- 
- 
- 

684104565,62 
- 
- 

 

 
- 
- 

11958100,00 
529935831,58  

- 
- 

 684104565,62  1225998497,20   2 ا�	
	وع 

 

541893931,58 

  

30  
31  
32  
33  
34  
35  
36  
37  
 

  ا�	�زون
*-+�  

  �واد و 
وازم
 M+ارا....  

ت ��ف ����"	���  
ت ��د ا
���8ذ	���  

"�ت �	��� 
  �+Bت و �:�Bت

رج/
 �/زون �

 
-  

70536513,78  
- 
- 
- 
605914,40 
- 
- 

  
-  
-  
-  
-  
-  
-  
-  
- 

  
-  

70536513,78  
-  
-  
-  

605914,40 
-  
- 

 18, 71142428    18, 71142428  3 ا�	
	وع  

  

42  
43  
44  
45  
46  
47  
48  
40 

  ا�	د��ون
  �د��و ا�,�$�رات

  �د��و ا
�/زون
ت .8�4"/مFء و ;رFر;  

ت C��,ب�,.4
  
ت ا�,�BHلC��,�  
  .Cوق �34 ا
ز�-ن

  �Cد�ت
ت ا
/�وم ا
�د��"�,. 

  
189680611,12 

7823053,10 
109892,00 

4436771,56 
121144,92 

6153706,00 
49000423,88  

- 

 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 

  
189680611,12 

7823053,10 
109892,00 

4436771,56 
121144,92 

6153706,00 
49000423,88  

- 
 257325602,58   257325602,58  4 ا�	
	وع 

 62, 6284104565 1554466527,96 �	�وع ا��ول 

 

870361962,34 

 .وثائق الشركةمن إعداد الطالب باالعتماد على : المصدر
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  وفق المخطط المحاسبي الوطني 31/12/2011:الميزانية في  خصوم: )16(جدول رقم 

  دج 100: الوحدة
رGم 

 ا�'.�ب
 المبالغ الجزئية المبلغ اسم الحساب

  
10  
11  
12  
13  
14  
15  
16  
18  
19  
17  
 

�  ا�	وال ا����
"��  أ�وال 	�

  ا
�/��ص��-K رھن 
ھ�ت,�
  �Bوات ا

  ا�.��طت
ت ا�,�$�ر�  ا�
رق ا�دة ا
���Cم�  

  ا�وال /�" ا/رى
  ���	" رھن ا
�/��ص

-ر,/
  �ؤو�ت ا���ء و ا
  ا
ر�ط ��ن ا
و.دات

 

  
52000000 ,00 

- 
- 
2600000,00 
- 
- 
- 

79150570,28 
- 
- 

 

  133750570,28   133750570,28 1ا�	
	وع  

 
52 
53 
54 
55 
56 
57 
58 
50 

  ا�د�ون
  دا-�و ا�,�$�رات

  دا-�وا ا
�/زون
ب,.4
  �.	وزات 

"8�4.
ت اFر;
ء و اFر;
  د�ون ا�	ه ا
  د�ون ا�,��BHل
ت �	ر�"C��,�  

"�
  د�ون �
ت دا-�" 
�Rول�,. 

 
33437642,55 

230823477,33 
10822106,20 
85851955,90 

149449334,20 
55573468,88 

- 
192960,50 

 

 566150945,56 566150945,56 2ا�	
	وع  

 699901515,84 699901515,84 2ا�	
	وع+  1 ا�	
	وع  

� ��%�رة 88
���  170460446,50 

 
م�	�و�ا�
  870361962,34 

 .وثائق الشركةمن إعداد الطالب باالعتماد على : المصدر
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  وفق نظام المخطط المحاسبي الوطني 31/12/2011حساب النتائج بتاريخ :)17(رقمجدول

  دج 100: الوحدة
  رGم

 ا�'.�ب 
 ا����ن

 أر�دة ا�%�رة

 دا/ن 	د�ن
71  
72 
73 
74  
75  
61  
62 

  إ��ج ��ع
 إ��ج �/زن

:,8�
  ا��ج ا
�ؤ,," 
  اداء /د�ت

ج��Jف ا�
F� و�ل.�  
 "F4:�,� وازم
  �واد و 

 /د�ت

-  
205845,60  
-  
-  
-  

105123156,70  
5545890,80 

504819468,10  
-  
-  

21075283,55  
-  
-  
-  
- 

 525894751,65 110874893,10 ا
ــــ�	�وع
81 � 415019858,55 - ا�=�	� ا�	>��

81  
77  
78  
63  
64  
65  
66  
68  
  
  
83  
 

"�+�
  ا
��C" ا
  �وا�K ���و�"


�ف ا�,�BHلF� و�ل.�  
  أ��ء ا
�,�/د��ن
  +را-ب و ر,وم

"�
  أ��ء �
  ���و�"أ��ء 

ت و ا
�ؤو�تFBت ا�ھ���/� 

-  
-  
-  

94512248,95  
12652165,73  

503657,55  
951288,78  

96584295,68 

415019858,55  
20259,28  

-  
-  
-  
-  
-  
- 

 415040117,83 205203656,69 ا
�ــــ	�وع

� ا�.�;�ل
��� 
 

209836461,14 

رج ا�,�BHل 79/ K2251112,12 - �وا� 
 - 1642577,56 ا�,�BHل أ��ء /رج 69
� ��رج ا�.�;�ل 84
��� - 608534,56 

 209836461,14 - ���	" ا�,�BHل 83
رج ا�,�BHل 84/ "	��� - 608534,56 

880 ����	
� ا�
 210444995,70 - ا����

 - 39984549,18 ا
+را-ب �34 ا�ر�ح 889
88 �� ا�����
 170460446,52  ا����

 .وثائق الشركةمن إعداد الطالب باالعتماد على : المصدر
    

 

 

 

 

  

  
   

  وفق النظام المحاسبي المالي 31/12/2011: الميزانية في  اصول: )18(جدول رقم 
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  KDA: الوحدة
  

 ا��ول

  
�	�'ظ

 

2011 
2010  
اھ��ك و  إ
	��� ا�����

 	ؤو��ت

���� 

�  أ�ـــــــول *�ر 
�ر�
رق ��ن ا����ء �))goodwill(  

ت ���و�"���$�  
  �$ــ���ت ����"

ت �	رى ا�	زھ���$�  
ت ���وح ا���زھ���$�  

"�
  �$�ــ��ت �

"
  ,�دات �و+و�" �و+* ��د
ت دا-�"�ھ�ت أ/رى و.,,�  

 ,�دات أ/رى �$��" :� "C.4�  

�" أ/رى   إ�راض و أ�ول �

 +را-ب �ؤ	4" �34 ا��ل 
  

�
	وع ا��ول *�ر ا�
�ر�	 

�  أ�ـــــــول 
ـــ�ر�
  �/ــــزو�ت و���	ت ��د ا
���8ذ

 � '.���ت دا/�� وا.��دا	�ت 		�-�
  ا
ز�-ن

  �د��ون آ/رون
::�;   ا
+را-ب و �
ت دا-�" أ/رى �,. 

  
  ا�	و
ودات و 	� �00��1

 "�
ا��وال ا
�وظ8" وأ�ول �
ر�" أ/رى	  

  ا
/ـــــــــــــــز��"

�
ـــ	وع ا��ول ا�
�ر�	  

  
 ا�	ــ
	وع ا��4م ��2ول

  
  
  
 

 
- 
- 

1080279506.60 
-  

1820000.00 
- 
- 
- 
- 
-  

179520000,00 
60572.00 
 

 
- 
- 

642052282.81 
-  

770000.00 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 

 
- 
- 

438227223.79 
-  

1050000.00 
- 
- 
- 
- 
- 

179520000,00 
60572.00 

 
- 
- 

372001198.62 
76562110,48  

1820000.00 
- 
- 
- 
- 
- 

67062723,61 
60572.00 

 1261680078,60 642822282,81 618857795,79 517506604,71 

  

  

  
 

  

75571214,09  
  

6103002,21  
68079927,10  

2278958,24  
- 

 
  
-  

41959687,50 

  

-  
  

26149,20  
- 
- 
- 

 
 
- 

 
- 

 

75571214,09  
  

6076853,01  
68079927,10  

2278958,24  
-  

 
 
-  

41959687,50 

  

74292410,44 
 

3828267,92  
7848986,52 
4234225,15  

-  
 
 
- 

 
53689895,91 

193992789,14 26149,20 193966639,94 143893785,94  

 

1455672867 ;74 642848432,01 812824435,73 661400390,65 

 .وثائق الشركةمن إعداد الطالب باالعتماد على : المصدر
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  وفق النظام المحاسبي المالي 31/12/2011:الميزانية في  خصوم: )19(جدول رقم 

  KDA: الوحدة
2010 2011 � ا���وم 	�'ظ

 
52000000,00 

- 
23288277,03 

- 
- 

82144656,94 

29238224,94 
- 
- 

 

 
52000000,00 

- 
2600000,00 

- 
- 

161497724,16 

89575285,12 
- 
- 

 

 
 
 
 
 
 
 

� رؤوس ا�	ــــوال ا����

ل �م إ�داره�
 رأس ا
@�ر �,��ن �?رأس �ل   

�Bوات وا.��طت     
رق ا�دة ا
���Cم   �  

 "
د��
)1(�وارق ا  
"���
 ا
���	" ا

ا
�ر.�ل �ن 	د�د - رؤوس أ�وال /�" أ/رى     
 

)1(.�" ا
;رF" ا
�د�	"                       
)1(.�" ذوي ا���4"     

  1ا�	ــــــــ
	وع       
 

� ا���ـــــوم *�ر ا�
�ر�


�" ا
Cروض و�
ا
د�ون ا  
( ا
+را-ب    :
)ا
�ؤ	4" و ا
�ر�ود   
د�ون أ/رى @�ر 	ر�"     

C�,� "���ؤو�ت و���	ت $  
  

2مجموع الخصـــوم الغير الجارية  
 

� ا���ـــــوم ا�
�ر�
"C.4�
ت ا�,.
 ا
�وردون و ا

    ا
+را-ب    
 د�ون أ/رى  

م/ز��" ا
/�و     
 

3مجـموع الخصـــوم الجارية   
 

 ا�	ــ
	وع ا��4م ���ـــــ�وم
 

165711158,91 

 

305673009,28 

 

 

20000000,00 
152059445,36 

- 
- 

20000000,00 
22066854,52 

- 
- 

 
 
 

35205945,36 

 

42066854,52 

 

 

 

269205026,54 
5149921,13 

186128338,71 
- 

 

 

281936846,18 
5793837,51 

177353888,24 
- 

 

460483286,38 465084571,93  

661400390,65 812824435,73 
 

 .وثائق الشركةمن إعداد الطالب باالعتماد على : المصدر

  

  

  

  

  

  فق النظام المحاسبي الماليو 31/12/2011في  حساب النتائج: )20(رقمجدول             
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 KDA: الوحدة

 العناصر

ظة
الح

م
 

2011 2010 

  ر�م ا���ل
ت 	���
�" و ا
�Cد ا
���8ذ��Hرات �/زون ا�
  ا

ج ا
�$�ت��Jا  
ت ا�,�BHل �  إ�

    1- �  إ���ج ا�.�� ا�����
"F4:�,�
    ا
�;�ر�ت ا

ت ا�/رىFB:�," و ا��	ر/
  ا
/د�ت ا

   2- �  ا.�ـــــ�0ك ا�.�� ا�	���
  )2-1( ا�=�	� ا�	>��� ��.�;�ل -3   

  أ��ء ا
�,�/د��ن
�:"و , ا
+را-ب و ا
ر,وم;�
  ا
�د�و�ت ا

  ا�%ـــ�/ض ا�
	��� Aن ا�.�;�ل -4   

�4��" ا�/رى ��
ت ا	���
زل(ا��
-ض ���" ا�(  
�4��" ا�/رى��
  ا���ء ا

�وا
�ؤو�تFBت ا�ھ���/�  
  ا,�-�ف �ن /,-ر ا
��C" و ا
�ؤو�ت

5-�� ا��1;���
  ا�ــــــــ���
"�
  ا
���ـو	ت ا
�ــــ


�"ا��ـــ�ء   ا
�ــــ

   6- �� ا�	ــــ���
    ا�ـــــ���

   7-  �� ا��4د�� �Gل ا�>ر��
  )6+5(ا���ــ�
د�"�
-K ا��
  ا
+را-ب ا
وا	ب د��: �ن  ا

د�") ا
��Hرات(ا
+را-ب ا
�ؤ	4"�
-K ا��
  .ول ا

د�"�
  �	�وع ���	ت ا��;ط" ا
د�"�
  �	�وع أ��ء ا��;ط" ا

  8- 1�2� �� ا�����
  ط� ا��4د��ا����

 �  )���و>�K) ( �وا�J(ا����4ر *�ر �Aد�
 �  )���و>�K) ( أ��Aء(ا����4ر *�ر �Aد�

   9- �� *�ر ا��4د�
  ا�ــــــــ���

� ا������ ��%�رة -10   
  ا���ـــــ�

 

  
  
  
 

554512915,84  
(152972,80)  

-  
- 

371473719,31  
)6869070,00(  
-  
- 

 554359943,04 364604649,31 
 176124132,03  

5884872,86 
116275599,24  

3155262,24 

 )182009004,89( )119430861,48( 

 372350938,15 245173787,83 

  
 

 )84142278,97(  
 )12532166 ;73( 

)62239798,43(  
)11285951,02( 

 209836461,14 171648038 ,38 

  
 

1125556,06  
)317631,13(  
)76584294,68(  

          - 

656393,50  
 )442480,70(  
)69989188,90(  

- 

 199900122,60 101872762,28 

 29299,27  
(503657.55) 

44052,21  
(503657.55) 

 (474358,28)  
 

(459605,34)  
 

 199425764,32 101413156,94 

 37928040,16 19268500,00 

   

 555514798,37 365305095,02 

 394017074,21 283160438,08 

 161497724,16 82144656,94 

   

   

   

 161497724,16 82144656,94 

  .وثائق الشركةمن إعداد الطالب باالعتماد على : المصدر

  

  

  القوائم المالية لمؤسسة مطاحن الجنوب: ثالثا
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من أجل  SCFو PCNسنكتفي بتقديم قائمة الميزانية وحساب النتائج المعدة وفق النظامين المحاسبين 

معتمدين في ذلك .لى النظام المحاسبي الماليإنتقال من النظام المحاسبي السابق إلتحليلهما و معرفة أثار ا

ول للنظام ألو التي تتضمن التطبيق ا 2009-10-29الصادرة بتاريخ )02(التعليمة الوزارية رقم على 

 .و المعلومات المقدمة من طرف محاسب الشركة ،)7(المحاسبي المالي والظاهرة في الملحق رقم

  

  وفق المخطط المحاسبي الوطني31/12/2009:  الميزانية في اصول: )21(جدول رقم 

  KDA: الوحدة
 ا�	�� ا����� اھ����ت و 	ؤو��ت ا�	�� ا�
	��� ا��ول رGم ا�'.�ب

  
20  
21  
22  
24  
25  
28 

  ا�.�-	�رات
  ��رو�ت ا�داد�"

  ��م ���و�"
M+أرا  

  �	:�زات ا���ج
"��  �	:�زات ا	��

 ا,�$�رات ��د ا
���8ذ

  
-  
-  
93393,85  

1404530,32  
354,75  

10067,82 

 
- 
- 
- 

591785,46 
203,43  

- 
 

 
- 
- 

93393,85  
812744,86  

151,32  
10067,82 

 956357,85 591988,89 1548346,74   2 ا�	
	وع 

  
30  
31  
34  
35  
36  
 

  ا�	�زون
*-+�  


وازم�واد و   
ت ��د ا
���8ذ	���  

"�ت �	��� 
 �+Bت و �:�Bت

 
- 
74510,72 
- 
- 
- 

  
-  
74510,72 
-  
-  
-  

 

  
-  

74510,72 
-  
-  
-  

 
 74510,72  - 74510,72  3 ا�	
	وع  

  
42  
43  
44  
45  
46  
47  
48  
40 

  ا�	د��ون
  �د��و ا�,�$�رات

  �د��و ا
�/زون
ت .8�4"/مFء و ;رFر;  

ت C��,ب�,.4
  
ت C��,ل�BH�,ا�  

  .Cوق �34 ا
ز�-ن
  �Cد�ت

ت ا
/�وم ا
�د��"�,. 

  
72631,81  
60427,70  

865,43  
442,09  

4875,75  
84059,97  

105230,55  
13794,84 

 
- 
- 
- 
- 
- 

17529,37  
- 
- 

  
72631,81  
60427,70  

865,43  
442,09  

4875,75  
66530,60  

105230,55  
13794,84 

 324798,77 17529,37 342328,14  4 ا�	
	وع 

 1315667,34 609518,26 1965185,60 �	�وع ا��ول 

 .وثائق الشركةمن إعداد الطالب باالعتماد على : المصدر
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  وفق المخطط المحاسبي الوطني31/12/2009: الميزانية في خصوم: )22(جدول رقم 

  KDA: الوحدة
 المبالغ الجزئية المبلغ اسم الحساب رGم ا�'.�ب

  
10  
11  
12  
13  
14  
15  
16  
18  
19  
17  
 

�  ا�	وال ا����
"��  أ�وال 	�

  ا�وال ا�,�BHل
ھ�ت,�
  �Bوات ا

  ا�.��طت
ت ا�,�$�ر�  ا�
رق ا�دة ا
���Cم�  

  ا�وال /�" ا/رى
  ���	" رھن ا
�/��ص

-ر,/
  �ؤو�ت ا���ء و ا
  ا
ر�ط ��ن ا
و.دات

 

  

300000,00  
- 
- 
- 
- 
- 
- 

143308,69 
- 
- 

 

 

 443308,69  443308,69 1ا�	
	وع  

 
52 
53 
54 
55 
56 
57 
58 
50 

  ا�د�ون
  دا-�و ا�,�$�رات

  دا-�وا ا
�/زون
ب,.4
  �.	وزات 

ت Fر;
ء و اFر;
د�ون ا�	ه ا
"8�4.
  ا

  د�ون ا�,��BHل
ت �	ر�"C��,�  

"�
  د�ون �
ت دا-�" 
�Rول�,. 

 
744369,26 

44968,38 
629,61  

93,21  
8209,20 

- 
- 

7,00 

 

 798276,66 798276,66 2ا�	
	وع  

 1241585,35 1241585,35 2ا�	
	وع+  1 ا�	
	وع  

� ��%�رة 88
���  74081,99 

 1315667,34  ���4م	
	وAا� 

 .وثائق الشركةمن إعداد الطالب باالعتماد على : المصدر

  

  

  

  

  

  

  

  وفق المخطط الوطني المحاسبي 31/12/2009حساب النتائج بتاريخ :)23(رقمجدول

  KDA: الوحدة
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  رGم
 ا�'.�ب 

 ا����ن
 أر�دة ا�%�رة

 دا/ن 	د�ن
71  

897100  
897110  

72  
897201  

75  
61  

896100  
62 

  إ��ج ��ع
زل �ن ا
�واد و ا
وازم��
  ا

زل ��ن ا
و.دات 
�C4_ و ا
ر��*��
  ا
  إ��ج �/زن

  ��_ ر��*
ج��Jف ا�
F� و�ل.�  

  �,�:F4" /د�ت�واد و 
وازم 
زل �ن ا
�/زو�ت��
  ا

 /د�ت

-  
-  
-  
-  

111240,39  
-  

1408471,16  
2278,35  

13473,78 

1588429,72  
2278,35  

113672,78  
117314,33  

-  
1324,03  

-  
-  
- 

 1823019,21 1535463,68 ا
ــــ�	�وع
81 � 287555,53 - ا�=�	� ا�	>��

81  
77  
78  
63  
64  
65  
66  
68  

  
83  
 

"�+�
  ا
��C" ا
  �وا�K ���و�"


�ف ا�,�BHلF� و�ل.�  
  أ��ء ا
�,�/د��ن
  +را-ب و ر,وم

"�
  أ��ء �
  أ��ء ���و�"

ت و ا
�ؤو�تFBت ا�ھ���/� 

-  
-  
-  

63387,45  
401,71  

29102,64  
6246,44  

100805,91 

287555,53  
1617,07  

100,84  
-  
-  
-  
-  
- 

 289273,44 199944,15 ا
�ــــ	�وع
� ا�.�;�ل
��� - 89329,29 

رج ا�,�BHل 79/ K7896,12 - �وا� 
 - 23143,42 أ��ء /رج ا�,�BHل 69
� ��رج ا�.�;�ل 84
��� 16247,30 - 
 89329,29 - ���	" ا�,�BHل 83
رج ا�,�BHل 84/ "	��� 16247,30 - 

880 ����	
� ا�
 74081,99 - ا����

 - - ا
+را-ب �34 ا�ر�ح 889
88 �� ا�����
 74081,99  ا����

 .وثائق الشركةمن إعداد الطالب باالعتماد على : المصدر
    

  
  
  
 

 

 

 

  

  

  وفق النظام المحاسبي المالي31/12/2010: الميزانية في اصول: )24(جدول رقم 

  KDA: الوحدة
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 ا��ول

  
�	�'ظ

 

2010 
2009  
اھ��ك و  إ
	��� ا�����

 	ؤو��ت

���� 


�ر��أ�ـــــــول *�ر   
رق ��ن ا����ء �))goodwill(  

ت ���و�"���$�  
  �$ــ���ت ����"

ت ���وح ا���زھ���$�  
ت �	رى ا�	زھ���$�  

�  �-�ــ���ت 	���
"
  ,�دات �و+و�" �و+* ��د

ت دا-�" �ھ�ت أ/رى و.,,�  
  ,�دات أ/رى �$��"


�" أ/رى @�ر 	ر�"   إ�راض و أ�ول �
  +را-ب �ؤ	4" �34 ا��ل 

�
	وع ا��ول *�ر ا�
�ر�	  

�  أ�ـــــــول 
ـــ�ر�

  �/ــــزو�ت و���	ت ��د ا
���8ذ
ت دا-�" وا,�/دا�ت ��$4" ا
ز�-ن�,.  

  �د��ون آ/رون
::�;   ا
+را-ب و �

  "4$ت دا-�" أ/رى وا,�/دا�ت ���,.  
::�;   ا
�و	ودات و �

ر�" 	 "�
  ا��وال ا
�وظ8" وأ�ول �
 ا
/ـــــــــــــــز��"

 

�
ـــ	وع ا��ول ا�
�ر�	  

  
 ا�	ــ
	وع ا��4م ��2ول

  
  
  
  
 

 
- 
- 

14982789,92 
10067,82 

- 
- 
- 
- 
-  

72475,24 
- 

 
- 
-  

132389,89  
0,00 

-  
- 
-  
-  
-  

0,00 
- 

 
- 
-  

906061,03  
10067,82 

-  
- 
- 
-  
- 

72475,24 
- 

 
- 
-  

1006627,75  
10055,31  

-  
-  
- 
-  
-  

71479,34  
- 

 1580821,98 592217,89 988604,09 1088162,40 

  
  
  
 

 
  

82454,74  
84059,97  
80120,29  

442,09  
-  
-  
-  

105230,55 

 
  

0,00  
17529,37  

0,00  
-  
-  
-  
-  

0,00 

 
  

82454,74  
66530,60  
80120,29  

442,09  
-  
-  
-  

105230,55 

 

  
95339,80  
98991,96  
76113,78  

1876,90  
-  
-  
-  

54738,19 

352307,64 17529,37 334778,27 327060,63  

 

1973129,62 609747,26 1363382,36 1415223,03 

 .وثائق الشركةمن إعداد الطالب باالعتماد على : المصدر
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

  وفق النظام المحاسبي المالي  31/12/2010:فيالميزانية  خصوم: )25(جدول رقم
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  KDA: الوحدة
2009 2010 � ا���وم 	�'ظ

 
300000,00 

- 
- 
- 

114324,72 

28983,97 
 

 
300000,00 

  - 
- 
- 

89091,29 

128061,39 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

� رؤوس ا�	ــــوال ا����
ل �م إ�داره�
 رأس ا

 رأس �ل @�ر �,��ن �?
�Bوات وا.��طت     

 "
د��
)1(�وارق ا  
�� ا�����
 ا����

ا��ر'�ل 	ن 
د�د - رؤوس أ	وال ���� أ�رى     
 

                     �
1('�� ا�1ر�� ا�	د	(  
  
  ���G�1('�� ذوي ا(  

  1ا�	ــــــــ
	وع       
 

� ا���ـــــوم *�ر ا�
�ر�

"�
�
 ا
Cروض و ا
د�ون ا
( ا
+را-ب    :
)ا
�ؤ	4" و ا
�ر�ود   
د�ون أ/رى @�ر 	ر�"     

C�,� "���ؤو�ت و���	ت $  
  

�
	وع ا���ـــوم ا�;�ر ا�
�ر�	2  
 

� ا���ـــــوم ا�
�ر�
"C.4�
ت ا�,.
 ا
�وردون و ا

    ا
+را-ب    
 د�ون أ/رى

/ز��" ا
/�وم     
 
 

 �
ـ	وع ا���ـــوم ا�
�ر�	3  
 

 ا�	ــ
	وع ا��4م ���ـــــ�وم
 

 -  

 -  

443308,69 

 

517152,68 

 

 

 
668205,26 

- 
- 
- 

 
744344,61 

- 
- 
7944,02 

 
 
 

668205,26 

 

752288,63 

 

 

- 
48947,30 

1144,42 
10084,80 

243532,56 
 
 

- 
44993,04 

904,25 
8034,76 
- 

 

303709,08 53932,05  

1415223,03 1363382,36 
 

  .وثائق الشركةمن إعداد الطالب باالعتماد على : المصدر

  

  

  

  

  

  

  

  وفق النظام المحاسبي المالي 31/12/2010في  حساب النتائج:)26(رقمجدول  
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 KDA: الوحدة

 العناصر

ظة
الح

م
 

2010 2009 

  ر�م ا���ل
�" و ا
�Cد ا
���8ذ�
ت ا	���
  ��Hرات �/زون ا

ج ا
�$�ت��Jا  
ت ا�,�BHل �  إ�

    1- �  إ���ج ا�.�� ا�����
"F4:�,�
   ا
�;�ر�ت ا

ت ا�/رىFB:�," و ا��	ر/
  ا
/د�ت ا

   2- �  ا.�ـــــ�0ك ا�.�� ا�	���
  )2-1( ا�=�	� ا�	>��� ��.�;�ل -3   

  أ��ء ا
�,�/د��ن
�:", ا
+را-ب و ا
ر,وم;�
  و ا
�د�و�ت ا

  ا�%ـــ�/ض ا�
	��� Aن ا�.�;�ل -4   

�4��" ا�/رى ��
ت ا	���
زل(ا��
-ض ���" ا�(  
�4��" ا�/رى��
  ا���ء ا

�وا
�ؤو�تFBت ا�ھ���/�  
  ا
�ؤو�ت ا,�-�ف �ن /,-ر ا
��C" و

5-�� ا��1;���
  ا�ــــــــ���
"�
  ا
���ـو	ت ا
�ــــ

"�
  ا��ـــ�ء ا
�ــــ

   6- �� ا�	ــــ���
    ا�ـــــ���

   7-  �� ا��4د�� �Gل ا�>ر��
  )6+5(ا���ــ�

د�"�
-K ا��
  ا
+را-ب ا
وا	ب د��: �ن  ا
د�") ا
��Hرات(ا
+را-ب ا
�ؤ	4"�
-K ا��
  .ول ا

د�"�	�وع �
ت ا��;ط" ا	���  

د�"�
  �	�وع أ��ء ا��;ط" ا

  8- �� ا������ �1�2ط� ا��4د�
  ا����

 �  )���و>�K) ( �وا�J(ا����4ر *�ر �Aد�
 �  )���و>�K) ( أ��Aء(ا����4ر *�ر �Aد�

   9- �� *�ر ا��4د�
  ا�ــــــــ���

� ا������ ��%�رة -10   
 ا���ـــــ�

  
  
  
 

1704380,85  
6073,94  

-  
- 

1734834,73  
)5387,53(  
-  
- 

 1710454,79 1729447,20 

 1410301,91  
12597,35 

1408006,94  
7778,91 

 )1422899,26( )1415785,85( 

 287555,53 313661,35 

  
 

 )63387,45(  
 )395,46( 

)55420,96(  
)4119,04( 

 223772,62 254121,35 

  
  

 

-  
)6246,44(  
)101043,91(  

          -  
 

-  
 )4211,82(  
)101870,27(  

- 

 116482,27 148039,26 

 1617,07  
)29008,05( 

1944,07  
)35658,61( 

 )27390,98( )33714,54( 

 89091,29 114324,72 

   

   

 1712071,86 1731391,27 

 1622980,57 1617066,55 

 89091,29 114324,72 

   

   

   

 
89091,29 114324,72 

  .وثائق الشركةمن إعداد الطالب باالعتماد على : المصدر

  

  

 لنتائجتحليال 3.1.5



��ض و ����� ����� ا��را�� ا����ا��� و إ���ر ا������ت                           �� ا�� � ا���

 

- 176 - 
 

  المقارنة بين الميزانيات :أوال

وبالمقارنة بينهما نالحظ أن  ، )(SCFو) (PCNالختامية للمؤسسات الثالث حسب النظامينعتماد على الميزانيات باإل

 :نتقال لألسباب التاليةإلمجموع الميزانيات قد تأثر بعملية ا

عداد إعتماد طريقة جديدة في إشكال تم : ساسي والجوهري في شكل الميزانيات وجوهرهاألختالف اإلا - 

عتبار درجة سيولة بنود الميزانية مما يمكننا من معرفة الوظائف الثالث المكونة إلالميزانية تأخذ بعين ا

جراء إق النظام المحاسبي المالي تقدم قيم حقيقية تسهل من للميزانية الوظيفية، وجوهرا هو كون الميزانية وف

  .التحليل المالي

يختلف عن المجموع PCN(1(المخطط الوطني المحاسبي المجموع الصافي ألصول الشركات الثالث وفق   - 

ستبعاد بعض العناصر كالمصروفات إالسبب في ذلك هو و ، SCF(2(المعد وفق النظام المحاسبي المالي

ضمن  متيازإضافة حسابات جديدة لم تكن موجودة سابقا مثل األراضي المقدمة في شكل إعدادية أو إلا

  .ضمن الخصومالضرائب المؤجلة صول و ألا

لتزام إصول حسب ما جاء في النظام المحاسبي المالي، بمعنى تقييم األ بإعادةقامت المؤسسات الثالث  - 

  .ختالف بين الميزانياتإمما ترتب عنه  هذا النظام المؤسسة بقواعد التقييم المنصوص عليها في

بين نوعي  الصافية ى تغيير قيمة التثبيتاتإلهتالك أدى إلعادة النظر في قيمة وطريقة حساب اإأيضا  - 

مر الذي ألقتصادي عن الشكل القانوني، اإلتطبيقا لمبدأ أفضلية الجوهر ا دراج حسابات جديدةإ ، والميزانيات

  .ختالف في مجاميع الميزانياتإمما تترتب عنه  كهاهتالإتطلب حساب 

سس الخاصة بالتقييم والتسجيل كان ألطار مفاهيمي يبين القواعد و القوانين واإوفر تكل هذه المستجدات من  

نخفضت عند تطبيق إن النتيجة أحيث نالحظ  ،ثر طبعا في التعبير بصدق وموضوعية على النتيجةأللها ا

  .المالي مقارنة بالنظام السابقالنظام المحاسبي 

  أثر تطبيق النظام المحاسبي المالي على حساب النتائج:ثانيا

باإلضافة الى المؤشرات التي تستعمل لقياس األداء عن طريق الميزانية هناك عدة مؤشرات تحسب بواسطة   

المعلومات التي يتضمنها حساب النتائج، فتغير طريقة اعداد حساب النتائج وفق النظام المحاسبي المالي 

  .داءتغيرت طريقة حساب مؤشرات األ

مونا بعد تطبيق النظام المحاسبي المالي كونه يبرز كيفية تشكيل ن جدول حساب النتائج تغير شكال ومضإ

الذي يبرز نتيجة  EBE(3(ستغاللإلالنتيجة، كما يضيف أرصدة ذات أهمية مثل الفائض االجمالي ل

  .هتالك ورصيد النتيجة الماليةإلستغالل قبل أثر سياسة اإلا

                                                 
1PCN: Plan Comptable National 
2SCF : Système Comptable Financier 
3(EBE): Excédent Brut d’Exploitation 
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  :على النتيجتين التاليتين )SCF(الى )PCN(من نظام نتقالإلثار اأيبين أهم الفروق و  )27(:رقم الجدول التالي

عناصر 

  النتيجة
  المؤسسة

  المبالغ
  الفروق

PCN  SCF  

القيمة 

  المضافة

  نقلوتوزيع

  المحروقات
15976809593.88  9416764194.39  (6560045399.49)  

  )42668920.40(  372350938,15  415019858,55  صناعة االجر

مطاحن 

  الجنوب
287555,53  287555,53  -  

  نتيجة

  االستغالل 

  نقلوتوزيع

  المحروقات
4211737180.60  887079497,59  )3324657683.01(  

  )108423304.20(  101413156,94  209836461,14  صناعة االجر

مطاحن 

  الجنوب
89329,29  89091,29  )238.00(  

 

 بالنسبة للقيمة المضافة  •

بين المعالجة القديمة  %4.10بنسبة  لسلبالقيمة المضافة با تأثرتبالنسبة لمؤسسة نقل وتوزيع المحروقات  -

و ما ترتب عنه  ، واستبعاد المصروفات االعداديةرقم االعمال ةقيم انخفاض، والسبب في ذلك والجديدة

خرى ألستهالكات اإلدراج بعض المصروفات ضمن اإ و،نتاجإلتحويل تكاليف ا 75/ستبعاد قيمة حإمن 

  .ستهالك السنة الماليةإالمتعلقة ب

لى المعلومات إيرجع  والسبب الرئيسي%11.45نخفضت بنسبةإخوة العموري ألامؤسسة القيمة المضافة في-

  .المضللة التي قدمت ألسباب تخصهم

  .لم يوجد أي تغيير في القيمة المضافة ما مؤسسة مطاحن الجنوبأ-

 ستغاللإلبالنسبة لنتيجة ا •

بقيم متفاوتة لكنها  نخفاض في النسبة للمؤسسات الثالثنجدإستغالل للمؤسسات الثالث إلبعد مقارنة نتيجة ا

ستغالل بمصداقية بل كان يضخم في إلوهذا يعني أن النظام المحاسبي القديم لم يكن يعبر عن نتيجة ا.كبيرة

  .رباحألالنتيجة مما يزيد من أعباء المؤسسة فيما يخص الضرائب على ا

  النظام المحاسبي المالي على الميزانيةأثر تطبيق : ثالثا

تظهر الميزانيات المعدة على أساس تطبيق النظام المحاسبي المالي معلومات غنية حيث أن كيفية ترتيب 

لى عناصر جارية وأخرى غير جارية تبين تفاصيل كثيرة لم تكن متاحة من قبل، ويمكن إصول والخصوم ألا

  :براز بعض المحاسن فيما يليإ
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ستبعاد المصروفات إلتزامات  حيث تم إالميزانية تظهر بوضوح ما للمؤسسة من حقوق وما عليها من كتل  -

جمالية إلعادة ترتيب عناصر الميزانية أثر ايجابا بنسبة كبيرة في الرفع من القيمة اإ عدادية وإلا

  .ستثماراتإلل

  .التعرف على مدى قدرة المؤسسة على سداد ديونها الواجبة الدفع -

  .عتماد المؤسسة في تمويل نفسها بنفسهاإالتعرف على مدى  -

  .دارة على القيام بواجباتها ووظائفها فيما يخص قياس األداء الماليإلتقييم مدى قدرة ا  - 

كثر ألثار الحسنة جراء تطبيق النظام المحاسبي المالي البد من حساب بعض النسب او للوقوف على تلك األ

  :الجدول التاليداللة كما هي موضحة في 

 كثر داللةأل حساب النسب ايوضح  )28(مجدول رق

�  ا��.�
  1ر�� 	ط�'ن ا�
�وب  	ؤ..� ا��وة A	وري  �=ل ا�����ب

PCN  SCF  PCN  SCF  PCN  SCF  
 �.ب ا��	و�ل

1- "��$
 �,�" ��و�ل ا�,�/دا�ت ا

2- M
�
  �,�" ا
�.رر ا
 �.ب ا��%�ءة

  �,�" دوران ا
�/زون -3

  �,�" دوران ا
ز�-ن -4

 �,�" دوران ا
�وردون -5
� �.ب ا�	ردود�

6- "�
�
  �,ب ا
�ردود�" ا

 �,�" �ردود�" ا��وال ا
دا-�" -7
  �.ب 	ردود�� ا���1ط


BH�,Bل -8 M
�ش ا�	�:
 �,�" ا

9-  M��
�ش ا:
 �,�" ا

� �.ب ا��;ط�

 �,�" ا
�د�و��" - 10

11 -  "�
�
 �,�" ا���ء ا
� �.ب ا�.�و�

12 - "��
 �,�" ا
,�و
" ا

  �,�" ا
,�و
" ا
8ور�" -13

 
0.10 

0.004 
  

0.095 

31.61 

0.64 
 

0.028 

0.17 

 

0.65 

0.05 

 

0.0035 

0.0012 

 

2.006 

0.218  

 

1.02  
0.004 

 

0.011 

31.72 

0.72 

 

0.224 

0.0176 

 

0.24 

0.05 

 

0.0035 

0.0008 

 

1.66 

0.189  

 

0,24 

0.25 

 

1.40 

101.93 

0.57 

 
4.04 

1.27 

 

0.77 

0.82 

 

0.76 

0.0024 

 

0.61 

0.092  

 

0.49 

0.38 

 

2.35 

111.90 

0.68 

 
3.83 

0.46 

 

0.49 

0.29 

 

0.80 

0.0025 

 

0.41 

0.09  

 

1.24  

1.47  

 

15.82 

23.87 

29.90 

 

0.35 

0.098 

 

0.18 

0.052 

 

1.68 

0.28 

 

7.42 

3.51  

 

1.27  

1.73  

  

15.84  

25.61  

30.92  

  

0.20  

0.080  

  

0.13  

0.046  

  

1.45  

0.24  

  

6.20  

3.51  

  من اعداد الباحث باالعتماد : المصدر

 

  ستخدامات الثابتةإلا/ الموارد الثابتة = ستخدامات الثابتة إلتمويل انسبة  -1

 التمويل الخاص/ ستدانة المالية إلا= نسبة التحرر المالي   -2

  متوسط المخزون/ تكلفة حيازة المخزون المعني = نسبة دوران المخزون -3

 بات المرتبطةمتوسط ديون الزبائن و الحسا/  ttcعمال السنوي ألرقم ا= نسبة دوران الزبائن -4
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 متوسط ديون الموردون والحسابات المرتبطة/  ttcالمشتريات السنوية = نسبة دوران الموردون -5

 رؤوس االموال الخاصة/النتيجة العادية قبل الضريبة =   نسب المردودية المالية  -6

 موال الدائمةألا/ فوائد القروض+ النتيجة الصافية = نسبة مردودية االموال الدائمة    -7

 عمال خارج الرسمألرقم ا/ ستغالل إلجمالي فائض اإ=  ستغالل إلجمالي لإلبة الهامش انس  -8

 عمال خارج الرسمألرقم ا/ النتيجة الصافية بعد الضريبة = نسبة الهامش الصافي  -9

 موال الخاصةألا/ ديون طويلة االجل = نسبة المديونية  -10

 عباء الماليةألقبل الضرائب و االنتيجة / عباء المالية ألا= عباء المالية ألنسبة ا  -11

 جلألالديون قصيرة ا/ صول المتداولة ألا= نسبة السيولة العامة  -12

 جلألالديون قصيرة ا/ النقديات + القيم المتداولة للتوظيف = نسبة السيولة الفورية  -13

تجاه إلنرى أنها تسير في نفس ا)28(رقم  من خالل مالحظة النتائج الرقمية المتحصل عليها في الجدول

  :للمؤسسات الثالث

لى الميزانيات المعدة وفق النظام المحاسبي المالي تبين مدى قدرة المؤسسة األولى والثالثة على إبالنظر  - 

نالحظ أن . لى القروضإتمويل تثبيتاتها المادية والمعنوية والمالية من مصادرها الداخلية دون اللجوء 

فالمعلومات المقدمة حسب  ،(PCN)كانت عليه في نظام نسب التمويل كلها زادت للمؤسسات الثالث عما

أحسن بكثير من سابقتها كونها تعبر بصدق وتأخذ بمبدأ الحذر خاصة فيما يخص نسب )SCF(نظام

  .التحرر المالي

تجاه حتى إلما بالنسبة لنسب الكفاءة فإنها نفس المالحظة كون النسب للمؤسسات الثالث تسير في نفس اأ - 

ستغالل أسرع كلما كانت مردودية المؤسسة في إل، فكلما كانت نسب دوران دورة اولو بزيادة طفيفة

مما يعكس  تعبر عن سرعة دوران أكبر)SCF(النسب المعدة بنظام  لدوران المخزونفبالنسبة  .تحسن

أيضا تحسن نسبة سرعة . الصورة الحقيقية لنشاط المؤسسات الثالث و الطلب المتزايد عن منتجاتهم

  .دوران الزبائن و الموردين بتطبيق النظام المحاسبي المالي

نخفضت في المؤسسات الثالث في إموال الدائمة فإنها ألموال الخاصة أو األفيما يخص نسب مردودية ا - 

تعبر بصدق وال )SCF(، بمعنى أن المعلومات المقدمة بنظام)PCN(مما كانت عليه في النظاع)SCF(النظام

تضخم في األرباح وتعطي صورة صادقة لمستخدمي القوائم المالية المهتمين بهذه المؤسسات وخاصة 

  .البنوك التي تتابع أموالها المستثمرة في هذه المؤسسات وكذا المستثمرين المحتملين

خوة عموري ومؤسسة الزعاطشة إلالتغطية فكانت النسب المتحصل عليها بالنسبة لمؤسسة اأما نسب  - 

بالنسبة للمؤشر األول الخاص بالمديونية نالحظ  زيادة في النسبة بالنسبة للنظام المحاسبي المالي عما 

اسبي ال كانت عليه في النظام السابق، والتفسير عن ذلك هو أن النسب في نظام المخطط الوطني المح

بينما المؤسسة الثالثة . تعبر عن المديونية الحقيقية للمؤسسة عن تلك المحسوبة بالنظام المحاسبي المالي
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نخفضت بمعنى أنها تخلصت من جزء من مديونيتها إمطاحن الجنوب نالحظ أن نسبة المديونية فيها قد 

 .التي لم تبرز في نظام المخطط الوطني المحاسبي

نخفاض محسوس في النظام المحاسبي المالي مقارنة بالنظام السابق إنسب مردودية النشاط يالحظ عليها  - 

 .فصاح عن رقم األعمال الحقيقي في النظام السابق من أجل التهرب الضريبيإللى عدم اإوالسبب يرجع 

جة غير العادية والتي أيضا عدم التعبير عن النتيجة الصافية بصدق كون النظام السابق كان يدمج النتي - 

 .ال تعبر عن نتيجة النشاط الحقيقي للمؤسسة

تتمثل السيولة في النقدية و شبه النقدية و توقيت التدفقات النقدية المستقبلية المتوقع حدوثها ضمن الدورة  - 

هذا ما و . التشغيلية للمؤسسة، فكلما كانت السيولة مرتفعة كلما كانت المؤسسة قادرة على تسديد إلتزاماتها

ينطبق على المؤسسات الثالث كون النسب أصبحت تعبر عن الواقع و في نفس الوقت في حدود النسب 

 (PCN) المتعارف عليها، لكن بالنسبة للمؤسسات الثالث كانت النسب مبالغ فيها نوعا ما باستخدام نظام

الحقيقية لوفاء المؤسسات إنخفضت و أصبحت تعبر القدرة (SCF)لكن المعلومات المقدمة وفق النظام

 .بالتزماتهم

و عليه نستطيع أن نقول بأن العمل بالنظام المحاسبي المالي المتوافق مع معايير المحاسبة الدولي كان له   

األثر اإليجابي على المؤسسة االقتصادية الجزائرية، من حيث أنه قضى على السلبيات السابقة و قدم قوائم مالية 

كما سهل عملية التحليل المالي من حيث أن المعلومات المحاسبية هي في حد ذاتها مالية تتصف بالمصداقية، 

 .أعداد القوائم المالية عملية، مما يسهل على المسييرنعادة تصنيفهاإو ال تستدعي بذل الجهد من أجل تعديلها و 

  ستبانةإلا2.5

ستقصاء عدد كبير من إطراف المستخدمة والمعنية بالنظام المحاسبي المالي كان البد من ألنظرا لتعدد ا

قتصادية في إلثر تطبيق النظام المحاسبي المالي في المؤسسات األلوقوف على  المستخدمين للقوائم المالية

  .انةستبإلطبعا هي طريقة ا لجلب المعلومات، وأحسن طريقة المحاسبية اتالمعلومنوعية تحسين

 إلستبانةهيكال1.2.5

ت عدأ ،محاور يشتمل كل واحد على عشرة أسئلة أربعةاإلستبانةتضمنت

  . عل�أساسالنوعالمغلقالذييحتمإلجابةواحدة،حت�يتسن�لناتحديدإجاباتالمستجوبينفينقاطمحددة

 

 القسم االول:أوال

 التخصص، العمر، المؤهل العلمي،الجنس، يشمل البيانات الشخصية و الوظيفية ألفراد عينة البحث من حيث 

 .المؤسسةفي  الخبرةخيرا عدد سنوات أو  ،الوظيفة في المؤسسة

  القسم الثاني:ثانيا
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  :أساسين يضم هذا القسم محورين

من  المستوحاةالخصائص النوعية للمعلومة المحاسبية تهدف في مجملهاعباراتعشرةيضم:االولالمحور 

  .تطبيقالنظامالمحاسبيالمالي

  :خصص لتطبيق النظام المحاسبي المالي:الثانيالمحور 

سسوالطرق طار الذي يبين القواعد واألإلكونه ا يطار المفاهيمإلمنه يضم عشرة أسئلة تتعلق با ولالجزء األ  - 

 .ذات نوعية جيدة النظامالمحاسبيالماليتباعها في التقييم والتسجيل حتى تكون مخرجاتإالواجب 

طالع والفهم و التطبيق لقواعد إلا�الغرض منها تحديد بكل دقة مد عباراتعشرةيضمالجزء الثانيأما   - 

المحاسبية  اتلى تحسين نوعية المعلومإلتسجيل التي جاء بها النظام المحاسبي المالي التي تهدف االتقييمو 

 .قتصاديةإلللمؤسسة ا

المالية التي جاء بها النظام لى معرفة مدى التحكم في القوائم إتهدفعباراتعشرةيضمخير ألوا الجزء الثالث - 

 .المحاسبي المالي شكال ومضمونا

  :حصائية المستخدمة في تحليل البياناتاإلساليب ألا2.2.5

ختبار الفرضيات، تم استخدام برنامج الحزم االحصائية إجابة على تساؤالتها و إللتحقيق أهداف الدراسة و ا

  :حصائية المناسبة و هيإلساليب األمن خالل ا ،(SPSS.V17)للعلوم االجتماعية

عتماد على النسب إلو ذلك لوصف مجتمع البحث و اظهار خصائصه با: حصاء الوصفيإلمقياس ا - 

جابة على أسئلة البحث و ترتيب متغيرات البحث حسب أهميتها باالعتماد على إلالمئوية و التكرارت و ا

  .نحرافات المعياريةإلالمتوسطات الحسابية و ا

  .للتأكد من صالحية النموذج المقترح: نحدارإل تحليل التباين ل - 

طار التصوري، التقييمو التسجيل إلا(ختبار أثر المتغيرات المستقلة التاليةإلو ذلك : نحدار المتعددإلتحليل ا - 

على المتغير التابع و هو جودة  )وفق النظام المحاسبي المالي، القوائم المالية وفق النظام المحاسبي المالي

  .المعلومة المحاسبية

  .و ذلك لقياس ثبات أداة البحث: معامل الثبات الفا كروباخ - 

 .و ذلك لصدق أداة البحث: معامل صدق المحك - 

  

  :صدق و ثبات أداة البحث3.2.5

  صدق أداة البحث .1

و للتحقق من صدق . لقياسهاالمقصود بصدق الثبات هو قدرة االستبانة على قياس المتغيرات التي صممت 

  :االستبانة المستخدمة في البحث اعتمدنا على ما يلي

  :صدق المحتوى أو الصدق الظاهري - أ
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داة و مصداقيتها و صحة عباراتها، و ذلك بعد أن تم عرضها على عدد من ألتم التأكد من صحة ا

داة و ابداء رأيهم فيها من حيث مدى ألداة، حيث طلب منهم دراسة األالمحكمين، للتأكد من صحة ا

مناسبة العبارة للمحتوي، و النظر في مدى كفاية أداة البحث من حيث عدد العبارات و شموليتها و تنوع 

محتواها و تقويم مستوى الصياغة اللغوية أو أية مالحظة اخرى يرونها مناسبة فيما يتعلق بالتعديل أو 

قتراحاتهم  بكل إو قمنا بدراسة مالحظات المحكمين و . م الزماالتغيير أو الحذف وفق ما يراه المحك

داة، و ألجراء التعديالت المطلوبة حتى نعطي نوعا من الصدق الظاهري و صدق محتوى اإعناية، و تم 

    .داة صالحة لقياس ما وضعت ألجلهألن اإعليه ف

  :صدق المحك -  ب

،  و ذلك "الفا كرو نباخ " عي لمعامل الثبات تم حساب معامل صدق المحك من خالل أخذ الجذر التربي

و هو معامل )0.953(ذ نجد أن معامل الصدق الكلي ألداة البحث بلغ إ)28(كما هو موضح في الجدول 

جيد جدا و مناسب ألغراض و أهداف هذا البحث، كما نالحظ أيضا أن جميع معامالت الصدق لمحاور 

  .ألهداف البحثالبحث و أبعادها كبيرة جدا و مناسبة 

  داةألثبات ا.2

و المقصود بذلك مدى الحصول على نفس النتائج أو نتائج متقاربة لو كرر البحث في ظروف مشابهة 

الذي  )الفا كرو نباخ(ستخدام معامل إفي هذا المبحث تم قياس ثبات أداة البحث ب. باستخدام االداة نفسها

  :فأكثر حيث كانت النتائج كما يلي )0.60(يحدد مستوى قبول أداة القياس بمستوى 

  )SPSS.V17(من إعداد الباحث باالعتماد على مخرجات برنامج :المصدر. معامالت الصدق و الثبات): 29(الجدول 

  المتغير
  عدد

  العبارات

  معامل الثبات

  ألفا كرونباخ

  معامل الصدق

  )صدق المحك(

  0.822  0.676  9  المالياإلطار التصوري لمعايير المحاسبة وفق النظام المحاسبي 

  0.898  0.808  10  طرق التقييم و التسجيل وفق النظام المحاسبي المالي

  0.915  0.838  10  القوائم المالية وفق النظام المحاسبي المالي

  0.937  0.879  29  تطبيق النظام المحاسبي المالي

  0.904  0.818  10  نوعية المعلومات المحاسبية

  0.953  0.909  39  اإلستبانة ككل

و هو معامل ثبات جيد جدا  )0.909(نالحظ أن معامل الثبات الكلي ألداة البحث بلغ )29(من خالل الجدول 

بعادها مرتفعة و مناسبة أو مناسب ألغراض البحث، كما تعتبر جميع معامالت الثبات  لمحاور البحث و 

يجعلنا على ثقة تامة بصحتها و صالحيتها ألغراض البحث، و بهذا نكون قد تأكدنا من ثبات أداة البحث مما 

  .لتحليل النتائج

 ئجالنتا معالجةوتحليل4.2.5
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لقدتجمعلدينااآلنكافةالمعطياتاألساسيةبصورةمرتبةومنظمةتسمحلناباستخدامهاكمدخالتفيعملياتالمعالجةوالتحليل،وذلكب

ستخدامالطرقاإلحصائيةالمالئمة،وتنتهيعملياتالمعالجةوالتحليلبإعطاءمعن�للنتائجالمتحصلعليهامنخاللتأويلهاعل�ضوءاإ

 .لتساؤالتالمطروحةفياإلشكالية

ستعراضخصائصالعينةالإعل�هذااألساسسوفنقومفيهذاالمبحثبمعالجةوتحلياللمعطياتالتيسبقلناجمعهامنالميدان،نستهلهاب

،ثمنقومبتقديمالنتائجالتيتوصلتإليهاالدراسة،وفياألخيرنعرضنتائجتحليلتوقعاتالمستجوبينبشأنآثارتطبيتيأخضعناهاللدراسة

  .قالنظامالمحاسبيالمالي

  مبحوثي الدراسةخصائص1.4.2.5

  .فيما يلي سوف نتطرق الى دراسة خصائص مبحوثي عينة الدراسةحسب المتغيرات الشخصية

  الدراسة حسب المتغيرات الشخصيةتوزيع أفراد عينة : )30(رقمجدول 

  النسبة المئوية  التكرار  المتغير

  الجنس

  86.0  86  ذكر

  14.0  14  انثى

 %100  100  المجموع

  العمر

  36.0  36  35الى اقل  18من 

  38.0  38  50الى اقل  35من 

  26.0  26  50أكثر من 

 %100  100  المجموع

  المؤهل العلمي

  4.0  4  بكالوريا

  54.0  54  ليسانس

  42.0  42  دراسات عليا

  %100  100  المجموع

  التخصص

  66.0  66  محاسبة

  23.0  23  مالية

  8.0  8  اقتصاد

  3.0  3  تخصصات اخرى

 %100  100  المجموع

  المسمى الوظيفي

  24.0  24  مسير

  43.0  43  محاسب

  16.0  16  مدقق

  17.0  17  اخرى

 %100  100  المجموع

  سنوات الخبرة
  31.0  31  سنوات 10اقل من 

  36.0  36  سنة 20الى  10من 
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  33.0  33  سنة 20اكثر من 

 %100  100  المجموع

  SPSSV.17من اعداد الباحث باالعتماد على مخرجات برنامج : المصدر

يتضح أن الجانب الذكوري طغي على أفراد العينة حيث بلغت نسبتهم  )30(رقم الجدول من خالل مالحظة 

86%،  

و هذا مؤشر جيد كون الفئة %74ما بالنسبة للمتغير الثاني نجد أيضا أن األغلبية هي من فئة الشباب بنسبة أ

  .المرتبطة بالنظام المحاسبي القديم المخطط الوطني قليلة

يضا هذه النسبة أ%96غلبية القصوى من حاملي الشهادات العليا بنسبة ألبالنسبة لمتغير المؤهل العلمي نجد ا

طار النظري      إلايخص ستيعاب هذه الفئة لما جاء به النظام المحاسبي المالي فيما إكونها تعبر عن مدى مشجعة 

و هذا مؤشر يعطي للدراسة  %66يضا بالنسبة لعنصر التخصص نجد نسبة شعبة المحاسبة بلغت أ. والتطبيقي

  .نوعا من المصداقية

مما أعطى نوعا  %51العنصر الهام في هذه الدراسة أن أغلبية المبحوثين يعملون في مجال المحاسبة بنسبة 

  .همية للموضوعألمن ا

 10خير كان لعنصر الخبرة أهمية في هذه الدراسة حيث بلغت نسبة المبحوثين الذين لديهم أقدمية تفوق ألفي ا

  .%69سنوات 

وتساهم في تحقيق المبتغى مصداقيةمن شأنها أن تعطي للدراسة الميدانية ، مشجعةنجد أن كل المؤشرات  لذلك

 .من الدراسة المطلوبة

 جابة على تساؤالت البحثإلا2.4.2.5

ستخدام مقاييس إجابة على تساؤالت البحث، حيث تم إلستبانة من أجل اإلتحليل محاور اتم في هذا الجزء   

عينة  إلجابات)5-1على مقياس ليكرت(نحراف المعياريإلالحسابي واستخدام المتوسط إحصاء الوصفي بإلا

ستبانة المتعلقة بمحوري البحث والمتمثلين في جودة المعلومة المحاسبية  وتطبيق النظام إلالبحث عن عبارات ا

اال د )2.5أقل من -1(المبحوثينعن كل عبارة منإلجاباتالمحاسبي المالي، وقد تقرر أن يكون المتوسط الحسابي 

داال على  )5- 3.5(، ومن "متوسط"داال على مستوى  )3.5أقل من-2.5(من القبول، ومن "منخفض"على مستوى 

  .تلك النتائج )31(رقمويظهر الجدول " مرتفع"مستوى 

 لنظام المحاسبي المالي؟لقتصاديةإلتطبق المؤسسة ا ما هو مستوى: ولالسؤال األ 

  .)31(رقمعن هذا السؤال يجب دراسة وتحليل النتائج الموضحة في الجدول لإلجابة

همية النسبية إلجابات أفراد عينة البحث عن ألنحرافات المعيارية واإلالمتوسطات الحسابية وا: )31(رقم جدول

  .عبارات تطبيق النظام المحاسبي المالي

ط ,ا
��و  القياسأبعاد النظام المحاسبي و المالي و عبارات   رقم
M�,.
  ا

ا��.راف 
ري���
  ا

ا�ھ��" 
"��,�
  ا

	.�و
ى 
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  ا�=�ول  لعبارة 

  مرتفع  1  0.41695  3.9256  االطار التصوري لمعايير المحاسبة وفق النظام المحاسبي المالي يسمح: أوال

  مرتفع  6  0.665  3.89  يتحديد طبيعة ونوعية المعلومات الواجب انتاجها لتلبية احتياجات المستفيدين  1

  مرتفع  1  0.636  4.14  .بتوضيح االسس والطرق السليمة لقياس، عرض عناصر القوائم المالية  2

  مرتفع  8  0.739  3.86  .بمعرفة تأثير العمليات واالحداث والظروف على المركز المالي للمنشأة  3

4  
بالتسجيل االحداث التي وقعت فعال و التي يمكن قياسها قياسا نقديا ويتأثر بها 

  .المركز المالي لمنشأة 
  مرتفع  5  0.854  3.91

5  
بمساعدة المحاسبين المعتمدين و محافظي الحسابات وغيرهم  في تحديد 

  .المعالجة المحاسبية السليمة لألحداث التي لم تصدر لها معايير محاسبية بعد
  مرتفع  7  0.981  3.87

6  
المالية وفهم حدود زيادة فهم مستخدمي للمعلومات التي تشملها التقارير ب

  .استخدام تلك المعلومات
  مرتفع  2  0.682  4.14

7  
بقياس االثار المالية لألحداث على أساس فرضية استمرار المنشأة، وليست  

 .هناك نية لتصفيتها
  مرتفع  9  0.875  3.68

8  
يتخزين المعطيات القاعدية العددية،  وتنظيمها حتى تعكس الصورة الصادقة 

 . للوضعية المالية
  مرتفع  3  0.827  3.94

  مرتفع  4  0.785  3.90 .بإبداء الرأي حول مدى مطابقة الكشوف المالية مع المعايير  9

  متوسط  3  0.51497  3.8227  طرق التقييم و التسجيل وفق النظام المحاسبي المالي: ثانيا         

10  
يدرج  العنصر ضمن حسابات الميزانية وحسابات التسيير اذا كانت ينتظر منه 

  .تحقيق منافع اقتصادية مستقبلية، ويمكن تقييمه بصورة صادقة
  مرتفع  4  0.845  3.82

11  

أن يتم تحويل المخاطر : تدرج نواتج االنشطة العادية ضمن الحسابات بشرط 

و المنافع للمشتري، وأن تقيم بصورة صادقة، واحتمال تحقيق منافع اقتصادية 

  . مرتبطة بالصفقة

  مرتفع  7  0.839  3.68

12  
تقيم منتوجات المبيعات وأداء الخدمات بالقيمة الحقيقية للمقابل المستلم أو 

  .المنتظر استالمه في تاريخ ابرام الصفقة
  مرتفع  3  0.921  3.86

13  
يسجل أي عنصر في حساب النتائج بمجرد توقفه عن انتاج منافع اقتصادية 

  .مستقبلية، أو توقف عن تلبية شروط التسجيل في الميزانية كأصل
  مرتفع  10  0.999  3.54

14  
: مراجعة لهذا التقييم باالستناد الىتقييم العناصر بالتكلفة التاريخية، مع اجراء 

  .القيمة الحقيقية، قيمة االنجاز والقيمة المحينة
  مرتفع  2  0.834  3.97

15  
في نهاية كل فترة على المؤسسة مالحظة ما اذا كان هناك مؤشر فقدان 

 .االصل من قيمته، و اذا ثبت ذلك يجب تقدير القيمة القابلة للتحصيل لألصل
  مرتفع  1  0.620  4.17

16  
تقيم القيمة القابلة للتحصيل لألصل بأعلى قيمة بين ثمن البيع الصافيو القيمة 

 .النفعية
  مرتفع  6  0.809  3.75

17  
عندما تكون القيمة القابلة للتحصيل ألصل ما أقل من قيمته المحاسبية 

  الصافية، البد من تسجيل خسارة القيمة
  مرتفع  5  0.924  3.79

18  
النخفاض القيمة مسجل ألصل في فترات سابقا،  في حالة عدم وجود مؤشر

  .تسترجع خسارة القيمة المالحظة سابقا و تسجل ضمن النواتج
  مرتفع  9  0.933  3.67
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19  
المؤسسة االقتصادية الجزائرية ال تطبق طرق التقييم التي نص عليها النظام 

 .المحاسبي المالي
  مرتفع  8  1.154  3.68

  متوسط  2  0.52618  3.8990  النظام المحاسبي الماليالقوائم المالية وفق : ثالثا

  مرتفع  2  0.756  4.12  .تستوجب تقديم صورة صادقة عن الوضعية المالية للمؤسسة وقياس كفاءتها  20

  مرتفع  1  0.636  4.20  .تمكن من القراءة الجيدة للقوائم المالية من قبل االطراف االخذة  21

22  
تسمح لمستخدمي المعلومة المحاسبية من اجراء المقارنة الموضوعية زمانيا  

  .ومكانيا
  مرتفع  5  0.772  4.01

  مرتفع  4  0.915  4.03  .تشجع المستثمرين على االستثمار واالطمئنان على أموالهم  23

24  
تمكن من اجراء بالمراقبة الجيدة، وتقدم الضمانات لألطراف االخذة فيما  

  .يخص دقتها، سالمتها و شفافيتها
  مرتفع  3  0.816  4.04

25  
تساهم في زيادة مردودية المشروعات من خالل المعرفة الجيدة االقتصادية    

  .والمحاسبية التي تشترط الجودة والكفاءة في التسيير
  مرتفع  8  0.820  3.79

26  
النتيجة المحققة، نصيب السهم من (تسمح بقياس الكفاءة االقتصادية من خالل

 ).الربح، سعر السهم في السوق
3.82  

0.857  

  
  مرتفع  7

  مرتفع  10  0.954  3.41  .أشهر 04تضبط تحت مسؤولية المسيرين  و تعد خالل    27

  مرتفع  6  0.802  3.94  تعكس االحداث المتعلقة بنشاط الوحدة وتعبر بصدق عن وضعيتها المالية     28

  مرتفع  9  0.872  3.63  . تسمح للشركات االجنبية من الولوج في االقتصاد الوطني.  29

  مرتفع  -  0.40122  3.8707  النظام المحاسبي المالي بشكل عام             

  SPSSV.17من اعداد الباحث باالعتماد على مخرجات برنامج : المصدر

  :طار التصوري لمعايير المحاسبة وفق النظام المحاسبي الماليإلا- 1

طار التصوري الذي جاء به النظام المحاسبي المالي جاء في الرتبة إلاأن )31(رقم نالحظ من خالل الجدول 

ساس النظري الذي ألعتبار أنه اإهمية النسبية المعطاة له من قبل أفراد عينة البحث، على ألولى من حيث األا

 اتالمعلوم تحسن من نوعيةسس والخصائص التي من شأنها أن ألليه المحاسبة، فجاء بالقواعدواإكانت تفتقد 

ووفقا )0.41695(يبانحراف معيار )3.9256(المتغيرعن هذا  لإلجاباتذ بلغ المتوسط الحسابي إ.ةالمحاسبي

  .لى نسبة قبول مرتفعةإن هذا البعد يشير إلمقياس الدراسة ف

تشكل قبوال مرتفعا، حيث تراوحت  المتغيرهذا عن جابات أفراد عينة البحث إكما نالحظ أيضا أن متوسط كل 

يدل أن و هذا ما ) 0.981-0.636(نحرافاتها المعيارية ما بينإو تراوحت )4.14- 3.68(المتوسطات ما بين 

 ة التي تساعد أصحاب مهنة المحاسبة من الميكانيزمات فيماداألطار التصوري ضروري جدا كونه يمثل اإلا

  . سس والنظريات التي تسمح بإنتاج معلومة محاسبية ذات نوعية مفيدة لمستخدميهاألالقواعد وا يخص

  :طرق التقييم و التسجيل وفق النظام المحاسبي المالي- 2
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أن متغير طرق التقييم  و التسجيل وفق ما جاء في النظام المحاسبي المالي، جاءت  )31(يتبين من الجدول رقم 

بالترتيب الثالث من حيث األهمية النسبية المعطاة له من قبل أفراد عينة البحث، إذ بلغ المتوسط الحسابي 

و وفقا لمقياس الدراسة فإن هذا  )0.51497(بإنحراف معياري )3.8227(إلجابات المبحوثين عن هذا المتغير 

  .المتغير يشير إلى نسبة قبول مرتفعة

كما نالحظ أيضا أن متوسط كل اجابات أفراد عينة البحث عن هذا المتغير تشكل قبوال مرتفعا، حيث تراوحت    

ا يدل على مم  )0.999-0.620(و تراوحت إنحرافاتها المعيارية ما بين  )4.17- 3.54(المتوسطات ما بين 

اإلهتمام الكبير لألطراف العاملة في مجال المحاسبة بطرق التقييم و التسجيل التي جاء بها النظام المحاسبي 

المالي التي تمكن من قياس األحداث و تسجيلها بالطرق السليمة التي تعطي نوع من المصداقية على المعلومات 

  .المحاسبية

  :المحاسبي الماليالقوائم المالية وفق النظام  - 3

همية ألالقوائم المالية في صورتها الجديدة جاءت بالترتيب الثاني من حيث ا متغيرأن )31(رقم يتضح من الجدول

ذ بلغ المتوسط الحسابي لإلجابات عن هذا إالنسبية المعطاة له من قبل أفراد عينة البحث، 

  .لى نسبة قبول مرتفعةإووفقا لمقياس الدراسة فان هذا البعد يشير )0.52618(نحراف معياريإب)3.8990(المتغير

تشكل قبوال مرتفعا، حيث تراوحت  المتغيرهذا  عنجابات أفراد عينة البحث إكما نالحظ أيضا أن متوسط كل 

أن القوائم  ما يدلم )0.954-0.636(نحرافاتها المعيارية ما بينإو تراوحت )4.20- 3.41(المتوسطات ما بين 

تقدم معلومات محاسبية تعبر عن الوضعية المالية و التي جاء بها النظام المحاسبي المالي جيدة تفي بالمطلوب 

موال الخارجة ألتمكن من معرفة كل ا، و قتصادية، تسمح بإجراء المقارنات المكانية والزمانيةإلالحالية للمؤسسة ا

  .والداخلة من حيث مصدرها و فيما صرفت

الثالثة الخاصة بالنظام المحاسبي المالي،  للمتغيراتهتمام الكبير من المبحوثينإلبناء على ما تقدم يتضح ا   

 متغيراتجابات المبحوثين عن إذ بلغ متوسط إحيث أن النتائج كانت في مجملها مرتفعة وفقا لمقياس الدراسة، 

  .)0.40122(نحراف معياري إب)3.8707(النظام المحاسبي المالي مجتمعة 

  

  

  

 ؟بالمؤسسة االقتصادية المعلومة المحاسبية نوعيةما هو مستوى : لثانيالسؤاال 

  .)32(رقملإلجابة عن هذا السؤال يجب دراسة و تحليل النتائج الموضحة في الجدول 

البحث عن همية النسبية إلجابات ألفراد عينة ألنحرافات المعيارية و اإلالمتوسطات الحسابية و ا: )32(رقم جدول

 .عبارات جودة المعلومات المحاسبية
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  رقم

  لعبارة 
ا
��و,ط   المعلومة المحاسبية وعبارات القياس نوعيةمتغير 

M�,.
  ا
ا��.راف 
ري���
  ا

ا�ھ��" 
"��,�
  ا

�,�وى 
  ا
�Cول

  مرتفع  1  0.537  4.29  النظام المحاسبي المالي يهدف الى تقديم قوائم مالية ذات جودة عالية  1

  مرتفع  2  0.539  4.25  المعلومة المحاسبية الجيدة تتميز بدرجة عالية من الوضوح والبساطة واالفصاح  2

  مرتفع  7  0.835  3.99  .تتميز المعلومة المحاسبية الجيدة بالصدق ، خالية من االخطاء والتحيز  3

4  
نوعية المعلومة المحاسبية تكمن في مدى مالءمتها لمستخدميها في الوقت 

  المناسب
  مرتفع  6  0.791  4.00

  مرتفع  8  0.892  3.95 . المعلومة المحاسبية النوعية تسمح بتحسين الوصول الى تنبؤات مستقبلية صادقة  5

  مرتفع  3  0.857  4.18  .جودة المعلومة المحاسبية تؤدي الى قرارات صحيحة  6

7  
الفعالية أحد مقاييس جودة المعلومة المحاسبية ألنها تعبر عن مدى تحقيق 

 .المؤسسة ألهدافها
  مرتفع  10  0.805  3.83

8  
المعلومات المحاسبية الجيدة تمكن االطراف االخذة من اجراء المقارنة لتحديد 

 .االتجاهات المتعلقة بمركز المؤسسة المالي
  مرتفع  5  0.803  4.04

9  
تستوجب أن تحدد المنشأة وعلى مسؤوليتها، االجراءات الالزمة لوضع تنظيم 

 بالرقابة الداخلية والخارجية على السواءمحاسبي يسمح 
  مرتفع  9  0.857  3.95

10  
يستوجب استفاء المحاسبة التزامات االنتظام و المصداقية والشفافية المرتبطة 

  بعملية مسك المعلومات التي تعالجها ورقابتها  وعرضها وتبليغها
  مرتفع  4  0.646  4.08

  مرتفع  -  0.47212  4.056  بشكل عامجودة المعلومة المحاسبية

 SPSSV.17من اعداد الباحث باالعتماد على مخرجات برنامج : المصدر

يشير الى نسبة قبول " المحاسبية  اتتحسيــــن نوعيــــة المعلوم" متغيرأن  )32(رقم نالحظ من خالل الجدول

نحراف إب)4.056(المتغيرعن هذا  المبحوثينذ بلغ المتوسط الحسابي إلجاباتإمن قبل أفراد عينة البحث، مرتفعة 

  .وفقا لمقياس الدراسة )0.47212(معياري

أنها تشكل قبوال مرتفعا، حيث  المتغيرهذا عن جابات أفراد عينة البحث إكما نالحظ أيضا أن متوسط كل 

لى عما يدل م)0.805- 0.537(نحرافاتها المعيارية ما بينإو تراوحت )4.29-  3.83(تراوحت المتوسطات ما بين 

التي  المحاسبية اتالمعلوم لتحسينبالخصائص النوعية هتمام الكبير لألطراق العاملة في مجال المحاسبة إلا

خذة آلطراف األلى تمكين اإوالمتوافقة مع معايير المحاسبة الدولية، التي تهدف  جاء بها النظام المحاسبي المالي

تخاذ القرارات إن قبل المستخدمين وتساعهم على محاسبية شفافة ذات مصداقية تلقى القبول م اتمن معلوم

  .السليمة

  ختبار الفرضياتإ5.2.5

 اختبار الفرضية الرئيسية :أوال

H0 : ذو داللة احصائية لتطبيق النظام المحاسبي المالي على نوعية المعلومات المحاسبية في  يوجد أثرال

  .)0.05(المؤسسات االقتصادية المبحوثة عند مستوى معنوي
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يبين  )33(، والجدولالفرضية  هذه ختبارإلللتأكد من صالحية النموذج  نحدارإلستخدام نتائج التباين لإتم   

  .ذلك

 ختبار الفرضية الرئيسيةإلنحدار للتأكد من صالحية النموذج إلنتائج تحليل التباين ل: )33(الجدول 

  

مستوى   المحسوبة Fقيمة  متوسط المربعات  درجات الحرية  مجموع المربعات  مصدر التباين

  المعنوية

  3.265  3  9.795  نحدارإل ا

  0.128  96  12.271  الخطأ  *0.000  25.543

  /  99  22.066  المجموع

 

  SPSSV.17من اعداد الباحث باالعتماد على مخرجات برنامج : المصدر. 0.05ذات داللة احصائية عند مستوى المعنوية * 

    R2 =0.444معامل التحديد 

  R =0.666معامل التحديد  

ذ أن قيمة إختبار الفرضية الرئيسية، إليتبين ثبات صالحية النموذج  )33(من خالل النتائج الواردة في الجدول

)F (بلغت  المحسوبة)0.05(وهي أقل من مستوى المعنوية المعتمد  )0.000(حتماليةإبقيمة  )25.543(.  

جمالي و المتمثل في تطبيق النظام المحاسبي المالي في إيتضح من نفس الجدول أن المتغير المستقل بشكل 

ستوى نوعية المعلومات المحاسبية بالمؤسسات ممن التباين في  %44.4هذا النموذج يفسر ما مقداره 

  اختبار الفرضيات الفرعية:ثانيا.المبحوثة

ختبار الفرضية الرئيسية بفروعها المختلفة وذلك كما هو مبين في إبناء على ثبات صالحية النموذج نستطيع 

  :الموالي )34(رقمالجدول

  

  

  

أثر أبعاد النظام المحاسبي الماليعلى نوعية المعلومات  ختبارإلالمتعدد نحدار إلنتائج تحليل ا: )34(رقم الجدول

  المحاسبية

  B  المتغيرات المستقلة
الخطأ 

  المعياري
Beta 

 Tقيمة

  المحسوبة

مستوى 

  المعنوية

معامل 

 Rرتباطإلا

معامل 

التحديد 

R2  

  -  -  0.007  2.737 -  0.357 0.978  الثابت

االطار التصوري وفق النظام 

  المحاسبي المالي
0.707  0.089  0.624  7.906  0.000 *  0.624  0.389  
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  قييم والتسجيلــــــــــــــــــــطرق الت

  وفق النظام المحاسبي المالي 
0.509  0.077  0.556  6.616  0.000 *  0.556  0.309  

  الية وفقـــــــــــــوائم المـــــــــــــــالق

  النظام المحاسبي المالي
0.404  0.081  0.450  4.988  0.000 *  0.450  0.202  

  اسبيــــــــــــامالمحــــــتطبيق النظ

  المالي 
0.771  0.090  0.656  8.593  0.000 *  0.666  0.430  

  SPSSV.17عتماد على مخرجات برنامج إلعداد الباحث باإمن : المصدر. 0.05ذات داللة احصائية عند مستوى المعنوية * 

نحدار المتعدد، وقد تبين من خالل نتائج هذا التحليل الوارد إلستخدام تحليل اإختبار فرضية البحث الرئيسية تم إل

  :ما يلي )34(في الجدول 

بين تطبيق النظام المحاسبيالمالي )0.05(حصائية عند مستوى المعنوية إهناك عالقة ذات داللة  .1

المحسوبة بلغت )T(ن قيمة ألو نوعية المعلومات المحاسبية في المؤسسات المبحوثة، وذلك  )كمجموعة(

،وتشير قيمة )0.05(خير هو أقل من المستوى المعتمد أل، وهذا ا)0.000(بمستوى معنوية )8.593(

نوعية المعلومات (و)تطبيق النظام المحاسبي المالي(لى أن قوة العالقة بين المتغيرين إ)R(رتباطإلمعامل ا

 .رتباط قوي نسبيا وموجب بين المتغيرين السابقينإوهذا ما يبين أن هناك  )0.666(بلغت  )المحاسبية

من التباين أو التغير في مستوى نوعية  %44.4النظام المحاسبي الماليفي حين فسر متغير تطبيق

  .)R2(المعلومات المحاسبية لدى المؤسسات المبحوثة و ذلك باالعتماد على قيمة 

  ).0.05(نرفض الفرضية الصفرية و نقبل بديلتها و ذلك عند مستوى معنوية بناء على كل ما سبق،

أثر كل بعد من أبعاد تطبيق النظام المحاسبي المالي على نحو مستقل في مستوى نوعية  عند بحث .2

 :المعلومات المحاسبية تبين

حاسبة وفق مطار التصوري لمعايير الإلل )0.05(مستوى المعنوية عندحصائية إوجود أثر ذو داللة  - 

النظام المحاسبي المالي في مستوى نوعية المعلومات المحاسبية للمؤسسات المبحوثة و ذلك بداللة 

وهي ) 0.000(بقيمة احتمالية)7.906(المحسوبة كانت )T(وقيمة  )0.624(التي بلغت )Beta(رتفاع قيمة إ

ولى ونقبل بديلتها الفرعية األ وبذلكنرفض الفرضية الصفرية )0.05(أقل من مستوى المعنوية المعتمد 

  .)0.05(وذلك عند مستوى معنوية 

لطرق التقييم والتسجيل وفق النظام  )0.05(مستوى المعنوية عندحصائية إوجود أثر ذو داللة  - 

رتفاع قيمة إذلك بداللة ة و المحاسبي المالي في مستوى نوعية المعلومات المحاسبية للمؤسسات المبحوث

)Beta( التي بلغت)(و قيمة  )0.556T ( المحسوبة كانت)وهي أقل من  )0.000(حتماليةإبقيمة )6.616

ونقبل بديلتها وذلك عند  ةالثانيوبذلك نرفض الفرضية الصفرية الفرعية  )0.05(مستوى المعنوية المعتمد 

  .)0.05(مستوى معنوية 

للقوائم المالية وفق النظام المحاسبي المالي )0.05(مستوى المعنوية عندوجود أثر ذو داللة احصائية  - 

التي بلغت )Beta(في مستوى نوعية المعلومات المحاسبية للمؤسسات المبحوثة وذلك بداللة ارتفاع قيمة 
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وهي أقل من مستوى المعنوية  )0.000(بقيمة احتمالية)4.988(المحسوبة كانت ) T(و قيمة  )0.450(

ونقبل بديلتها وذلك عند مستوى معنوية  لثةالثاو بذلك نرفض الفرضية الصفرية الفرعية  )0.05(المعتمد 

)0.05(.  

ألكثر تأثيرا في مستوي نوعية المعلومات و اه )SCF(طار التصوري وفق إلبناءا على ما تقدم نستنتج أن بعد ا

، حيث بلغت قوة العالقة بين )0.707(البالغة  Bرتفاع قيمة إالمحاسبية في العينة محل الدراسة، و ذلك بداللة 

  .قوي نسبياو هو إرتباط )0.624(و مستوى نوعية المعلومات المحاسبية )SCF(اإلطار التصوري وفق 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  خالصة

على نوعية المعلومات له أثار ايجابية تطبيق النظام المحاسبي المالي تبين أن تطبيقيالهذا الفصل  في

إسقاط ما تم التطرق اليه نظريا في الفصول السابقة لمعظم النقاط التي جاء بها النظام ، من خالل المحاسبية

المؤسسة اإلقتصادية الجزائرية    التي تهدف الى تحسين جودة المعلومة المحاسبية بما يخدم، المحاسبي المالي

  . خذة كل حسب مجالهطراف اآلاأل و كذا

ول يعالج الوضعية المالية من خالل دراسة القوائم المالية لثالث حيث تم تقسيم الجانب التطبيق الى قسمين األ  

مؤسسات ذات نشاطات مختلفة في مواقع جغرافية مختلفة، وبعد دراسة النسب المالية للقوائم المالية المعدة وفق 

تم التوصل الى أن  سب النظام المحاسبي المالينظام المخطط الوطني المحاسبي ونفس القوائم المحضرة ح
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نتيجة القضاء على السلبيات التي كانت موجودة في النظام المحاسبي السابق و تطبيق النسب المالية تحسنت 

  .القواعد و القوانين التي جاء بها النظام المحاسبي المالي و التي تتوافق تماما مع معايير المحاسبة الدولية

ستبانة التي تم توزيعها على نطاق واسع لفئات مختلفة إلعتماد على اإلاني من التحليل تم فيه اما القسم الثأ

البنوط ومصلحة ، طراف التي لها عالقة بالمحاسبةاأل، خذة من مؤسسات اقتصاديةطراف اآلتشمل معظم األ

  .كثر مصداقيةأالضرائب لعدد من الواليات حتى تكون النتائج شاملة و 

ول يتعلق بنوعية المعلومات المحاسبية والثاني ألشكالية البحث حيث تناولت محورين اإغطت االستبانة  لقد

  .يخص تطبيق النظام المحاسبي المالي

نحراف المعياري، إلحصائية عديدة كالنسب المئوية، المتوسط الحسابي، اإستخدام أساليب إتم تحليل البيانات بف 

حادي ومعامل صدق ألللعينات المستقلة، تحليل التباين ا Tاختبار......نحدار،إلا ختبار الفا كرونباخ، تحليلإ

ختبار الفرضية الرئيسية والفرضيات الفرعية،  ٕ ا  تم تحليل وتفسير نتائج الدراسة الميدانية و  من خالل ذلك. المحك

ثر الكبير كان له األ ن تطبيق النظام المحاسبي الماليأتم التوصل الى صحة وقبول الفرضيات، حيث تبين أين 

  .على نوعية المعلومات المحاسبية للمؤسسات االقتصادية



 

 

اتمةـــــــــــــالخ  
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  :الخاتمة

ثار آلولى، وال نستطيع أن نقول أن النتائج الجيدة واألتطبيق النظام المحاسبي المالي مازال في بداياته ا   

طار المحاسبي في المؤسسة إلعتبارات أهمها عدم تأقلم اإالحسنة سوف تظهر في المدى القريب لعدة 

سس ألطار المفاهيمي فيما يخص المبادئ واإلبا قتصادية مع فلسفة وجوهر هذا النظام خاصة الجزء المتعلقإلا

  . جراءات الواجب تطبيقها إلنتاج معلومة محاسبية ذات نوعية عاليةإلوالقواعد التي تعتبر كوثيقة طريق تبين ا

صدار قوائم مالية ذات جودة عالية تعبر عن إثار الحسنة للمعلومة المالية المتمثلة في ألأيضا عدم بروز ا  

  :لىإولى ألتصادي الحقيقي للمؤسسة يرجع بالدرجة اقإلالواقع ا

قتصادية ال تقيم موجوداتها لمعرفة القيمة الحقيقية لبنود إلالمؤسسات ا بعضحيث أن : غياب عملية التقييم - 

ال وهو خسارة القيمة، وبالتالي ما زالت القوائم أالميزانية وبالتالي عدم العمل بأهم عنصر به النظام المحاسبي 

  .المالية تصدر بالقيم المحاسبية التي تعتمد على القيم التاريخية فقط

 . جراء المقارنات المكانية والزمانيةإقتصادية الجزائرية من إلسواق النشطة التي تمكن المؤسسة اغياب األ - 

وعية ذات نفنظريا كل ما جاء به النظام المحاسبي المالي يوحي بان المعلومات المحاسبية المقدمة ستكون 

طار البشري مع المستجدات وتوفير الشروط الالزمة من محيط إل، ولبلوغ ذلك يستلزم بعض الوقت لتأقلم اجيدة

  .يؤثر فيه وتتأثر به

  :وقوف على الفرضياتال

طار النظري للمحاسبة الذي يعتبر أهم بند جاء به النظام المحاسبي إلول من البحث يخص االجزء األ - 

سس األ يعتبر قفزة نوعية تحدد القواعد و حيث أنهليه المحاسبة الجزائرية، إالذي كانت تفتقر ، المالي

ذات جودة عالية، وهذا ما  ةصدار معلومات محاسبيإتساعد العاملين في المجال من  التي والخصائص

 .ثباته في الفصل االولإتم 

دخال طرق جديدة إالدولية ترتب عليه  ةسبطبعا عملية تقارب النظام المحاسبي المالي مع معايير المحا - 

للتقييم والتسجيل، كذلك اصدار كشوفات جديدة تتناسق والقوائم المطلوبة من المحيط الخارجي للدولة 

 .ثباته في الفصل الثانيإالجزائرية، وهذا ما تم 

التي أدخلت في النظام المحاسبي ، براز نقاط القوة التي جاءت بها معايير المحاسبة الدوليةإكان البد من  - 

برازه و إهذا ما تم ، مصداقية للقوائم الماليةيعطي المحاسبيةمما المالي بما يضمن طبعا تحسين المعلومة 

 .الوقوف عليه في الفصل الثالث

 عنه ترتبيس األمر الذيساسي  للنظام المحاسبي المالي، طبعا المؤسسة االقتصادية هي المستخدم األ - 

قتصادية من إلاء تطبيقه، وهذا ما تم ابرازه في الفصل الرابع من أثار حسنة تساعد المؤسسة انتائج جر 

ال أصالح النظام المحاسبي إساسي من كسب رضا كافة المستخدمين لقوائمها، وبالتالي تحقيق الهدف األ

موال، ألقتصادية الجزائرية وتمكينها  من التوسع من خالل جلب رؤوس اإلوهو تطوير المؤسسة ا
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سواق الداخلية رباح من خالل زيادة نصيبها من األنتاجها، وتحقيق األإوالمنافسة من خالل تحسين 

 .والخارجية

 التوصـــيات

 قتصاديةإلاالنظام المحاسبي المالي، وتسهيل عملية تكييف المؤسسات هداف المرجوة منتحقيق األحتى يمكن   

 :، ال بد من جوهره و فلسفتهالجزائرية مع 

إعادة تأهيل كواردالمؤسسات وأنظمتها المحاسبية بما يتماشى مع جوهر النظام المحاسبي المالي، لما له  .1

بصورة  للمؤسسةتقديم معلومات محاسبية ذات نوعية جيدة تعبر عن الوضع المالي  مقومات فيمن 

  .صادقة

القوانين المهنية والرسمية المتعلقة بضرورة تطبيق النظام المحاسبي المالي على جميع تفعيل ضرورة  .2

خذة في آلطراف األهمية الكبيرة لمحافظ الحسابات حتى نخلق الثقة لدى األعطاء اإالمؤسسات من خالل 

  . تخاذ القرارات الصحيحة كل حسب موقعهإ

تطبيق النظام المحاسبي المالي ومعايير المحاسبة ضرورة أن يكون هنالك توحيد وانسجام بين متطلبات  .3

جنبي،وتمكين ألستثمار اإلحتى نضمن جلب ا) الضريبة ، المالية ، النظم الداخلية(الدولية فيما يخص

 .سواق العالميةلى األإقتصادية من الولوج إلالمؤسسة ا

لى تطبيق جوهر ولب ما جاء فيه نتقاإلإلنما اإ كتفاء بالجانب الشكلي  للنظام المحاسبي المالي، وإلعدم ا .4

صالح إللى جني ثمار اإقتصادية الجزائرية إلسس ومبادئ ونظريات،  حتى تصل المؤسسة اأمن قواعد و 

  .ستفادة من الخبرة و التكنلوجياوجلب الرأسمالإلقتصادية العالمية لإلالمحاسبي، والركب في العجلة ا

فصاح وتحقيق العدالة في تقديم إلادية على تطوير اقتصإلالنظام المحاسبي المالي يساعد المؤسسة ا .5

 .المعلومة الصحيحة لكافلة مستخدمي القوائم المالية

ستثماري مالئم يتوفر فيه األمن، الشفافية في المعلومات المالية، شفافية النظم القانونية إتوفير مناخ  .6

  .األجنبية ستثمارات إلستثمارية المشجعة، مما يساعد على جلب اإلوالجبائية وا

ستغالل بتعمق بما يمكن كل حسب موقعه من إلستغالل القوائم المالية في عملية التحليل المالي وتحليل اإ .7

 .تخاذ القرارات السليمةإ

نتمنى أننا من خالل هذا العمل المتواضع قد وفقنا لإلجابة عن تساؤالت كثيرة أثارها هذا الموضوع، وتسمح 

كمال الجوانبلباحثين آخرين بالتعمق أكثر   ينقصهلمحاسبة التي لم نتطرق إليها، خاصة وأن مجاال الكثيرة  ٕ             وا 

  .الكثير من المراجع على المستوى الوطني

  

  
   



 

 

 قـائمة المراجع
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 :المراجع بالعربية

 .ية، دار وائل، عمانلمعايير المحاسبة و االبالغ المالي الدو : )2012(جمعة حميدات -محمد أبو ناصر �

  .مصر-المكتبة العصرية للنشر و التوزيع ، المنصور: نظرية المحاسبة : )2011(محمود السيد الناغي �

  .العلمية للنشر و التوزيع ، عمان دار اليازوري: نظرية محاسبية : )2009(بلخوي،  -أحمد رياحي �

 دار الثقافة للنشر والتوزيع، عمان: المحاسبة الدولية و معاييرها: )2008(حسين القاضي، مأمون حمدان  �

 .ية، دار وائل، عمانلمعايير المحاسبة و االبالغ المالي الدو : )2008(جمعة حميدات -محمد أبو ناصر �

 ، اثراء للنشرو التوزيعIFRS/IASالدولية  2007معايير التقارير المالية : )2008(خالد جمال الجعارات �

 .ردنألعمان ا

 .جمعة حميدات، معايير المحاسبة و االبالغ المالي الدولية، دار وائل، عمان: )2008(محمد أبو نصار، �

دار الثقافة :  اعداد و عرض القوائم المالية في ضوء معايير المحاسبة: )2008(أمين السيد أحمد لطفي،  �

 .مصر ، االسكندرية

مكتبة الشركة : IAS/IFRSالدوليةمحاسبة المؤسسة طبقا للمعايير المحاسبية :  )2008(شعيب شنوف،  �

 .الجزائرية ، بودواو

 .دار الثقافة للنشر والتوزيع، عمان االردن ،نظرية المحاسبة: )2007(حسين القاضي، مأمون حمدان  �

 .االتجاهات الحديثة في التحليل المالي، االكاديمية العربية، الدنمارك :)2007(وليد ناجي الحيالي �

معايير التقارير المالية الدولية، الدار الدولية : )2006(طارق حماد/ هيني قان جريوننج ترجمة د �

 .لالستثمارات الثقافية، مصر

 .االسكندرية موسوعة معايير المحاسبة،  الدار الجامعية : )2006(طارق عبد العالي حماد  �

 .تحليل القوائم المالية،  الدار الجامعية االسكندرية : )2006(طارق عبد العالي حماد  �

دليل المحاسب الى تطبيق معايير التقارير المالية الدولية الحديثة،  : )2006(طارق عبد العالي حماد  �

 .الدار الجامعية االسكندرية

لية و انعكاساتها على الدول العربية ،  اتراك للطباعة و المحاسبة الدو : )2005(محمد مبروك أبو زيد،  �

 .النشر و التوزيع، القاهرة مصر

 .مصر التقارير المالية،  الدار الجامعية االسكندرية: )2005(طارق عبد العالي حماد  �

 .مصر الدار الجامعية ، االسكندرية: نظرية المحاسبة : )2005(أمين السيد أحمد لطفي،  �

المحاسبة اإلدارية لترشيد القرارات التخطيطية، دار وائل للنشر األردن، : )2005(حشيش خليل عواد أبو �

 .الطبعة األولى

 .أتراك للنشر و التوزيع، مصر: مبادئ المحاسبة المالية: )2004(يحي قللي �

مساهمة علمية لتحسين المخطط الوطني المحاسبي، أطروحة نيل شهادة : )2004(عقاري مصطفى  �

  .دولة في العلوم االقتصادية ، جامعة سطيف دكتوراه  ال
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 .نظرية المحاسبة، دار وائل للنشر، عمان: )2004(كمال عبد العزيز النقيب �

أهمية إصالح النظام المحاسبي للمؤسسات في ظل أعمال التوحيد الدولية، : )2004(مدني بن بالغيث،  �

  .أطروحة دكتوراه دولة، جامعة الجزائر

 الدار الجامعية ، االسكندرية: المحاسبة الدولية : )2004(أمين السيد أحمد لطفي،  �

الرياض ، المحاسبة الدولية ، دار المريخ للنشر: )2004(جاري مييك -كارول آن فروست- فردريك تشوي �

 .المملكة العربية السعودية

يير المحاسبة اح المحاسبي وفقا لمعالمحاسبة المالية القياس و التقييم و االفصا :)2004-2003(أحمد نور  �

 31االسكندرية مصر، ص الجامعيةالدولية و العربية و المصرية، الدار 

. دار المريخ للنشر, المحاسبة المتوسطة: )2003(ترجمة أحمد حامد حجاج . دونالد كيسو جيري ويجانت �

 .الرياض المملكة العربية السعودية 

 .، مصردار النشر الثقافية ، االسكندرية: المحاسبة المالية مبادئ : )2003(أحمد محمد نور،  �

  .موسوعة معايير المحاسبة،  الدار الجامعية: )2003-2002(طارق عبد العالي حماد  �

نظم المعلومات المحاسبية التخاذ القرارات، دار المريخ : )2002(سيمكن . ج.مارك –موسكوق . ستيفن أ �

 .الرياض المملكة العربية السعودية

 .االردن الدار الدولية للنشر و التوزيع ، عمان: نظرية المحاسبة : )2001(حسين القاضي، مأمون حمدان  �

مبادئ المحاسبة المالية، دار : )2001(محمود السيد سليمان -كمال خليفة أبو زيد-عبد الحي مرعي �

  .مصر الجامعة الجديدة  للنشر االسكندرية

، المحاسبة المتوسطة، دار المريخ للنشر ):1999(دونالد كيسو، جيري ويجانت، ترجمة أحمد حامد حجاج  �

 .الرياض المملكة العربية السعودية

 .المحاسبة االدارية، الدار الجامعية للنشر و التوزيع االسكندرية:)1998(احمد نور، فتحي السوافيري �

  . ذات السراسل للطباعة والنشر والتوزيع الكويت: نظرية المحاسبة : )1990(عباس مهدي الشيرازي �

  .دار النهضة العربية بيروت –أصول المحاسبة :)1981(خيرت ضيف �

 .منهجية البحث العلمي في العلوم االنسانية، دار القصبة للنشر الجزائر: )2004(موريس انجرس �

 :المراجع بالفرنسية
� Éric tort -Lionel escaffre, (2012):améliorer l’information financière en ifrs,berti Edition dunod, 

paris. 
� Stéphane brun, (2011):guide d’application des normes ias/ifrs, Berti Edition, Alger 

� Bruno Bachy – Michel Sion,(2009),analyse financière des comptes consolides normes ifrs’, 

dunod paris. 

� pascal barneto, (2008) : application aux états financiers,2 Edition  dunod paris. 
� Stephan brun ,(2006) : normes comptables internationales ias/ifrs, gualino  éditeur ,paris. 
� pascal barneto, (2004) : normes ias / ifrs, application aux états financier Edition dunod. 
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� Bernard raffournier, (2005): les normes comptables internationales (ifrs / ias) 2 éditions 
économisa. paris.  

� Laurent Bailly, (2005) : comprendre les ifrs، 2 Edition maxima paris . 
� Catherine maillet، Anne le manh, (2006) : normes comptables internationales ias / ifrs، Edition 

Berti. 
� jean François des robert، François mechin، Herve Puteaux, (2004) : normes ifrs et   pme، Edition 

dunod. 
� pierre vernimmen, (2005) : finance d’entreprise. Edition Dalloz . 
� obert Ropert, (2004) : pratique des normes ias/ifrs ; Edition dunod paris. 
�  Philippe dessertine- patrickprovillard,(2004),comptabilité’, Pearson éducation France,  
� Josette peyrard , jean- davidavenel, max peyrard (2006) : analyse financiere ,9EDITIONVUIPERT 
� obert Roper, (2006) : le petit ifrs 2006/2007 ; Edition dunod paris  
� plan comptable national, (2000) : Edition société nationale de comptabilité, Alger.  
� abdallâh boughaba ,( 2000) : comptabilité générale – ouvrage conforme au plan comptable 

national , 2em ed، office des publications universitaires ، Alger . 
� p.camus-c.ferry- e.leloup- c.petticolas,(1994), comptabilité et gestion, Edition Nathan. 
� Mohamed benaibouche, (1989) : initiation a la nouvelle technique comptable, office des 

publications universitaires, Alger. 
� a. kaddouri- a.mimeche , (2009) , cours de comptabilité’ financière , selon les normes , ias/ifrs et 

le scf 2007 , enag Edition, Alger . 

  :ملــــــــــتقيات

  2008منظم من طرف الهيئة الوطنية للعمل  CNRملتقى لفائدة إطارات

ملتقى جهوي لفائدة المحاسبين و الخبراء المحاسبي منظم من طرف الشركة الجزائرية للتدقيق و المحاسبة 

CAAC--  26/04/2008تحت عنوان النظام المحاسبي المالي الجديد الرهانات و األهداف، بسكرة بتاريخ 

  . François Méchinأطره السيد

 :تشريعات و تنظيمات قانونية

  .المتعلق بكيفية تطبيق المخطط المحاسبي الوطني 23/06/75قرار  - 

  .الخاص بإنشاء المجلس الوطني للمحاسبة  96/ 25/09بتاريخ  318- 96المرسوم التنفيذي رقم  - 

  .الخاص بتكييف المخطط المحاسبي الوطني بالشركات القابضة 09/10/99قرار  - 

  .المتعلق بكيفية تحضير و إدماج حسابات المجموعة 09/10/99قرار  - 

  . 2004وزارة المالية ،المجلس الوطني للمحاسبة،مشروع النظام المحاسبي ، جويلية - 

 .     2006ةوزارة المالية، المجلس الوطني للمحاسبة ، مشروع النظام المحاسبي والمالي، جويلي  - 

 .   25/11/2007بتاريخ  74العدد / الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية   - 

  .25/03/2009بتاريخ  19العدد / الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية  - 
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.    1.الملحق رقم      

.…ميزانية بتاريخ                 

  

 األصول

  

 ملحوظة

  1-ن ن

 صافي اهتالك و مؤونات إجمالي الصافي

  أصـــــــول غير جارية

  )goodwill(فرق االقتناء 

  استثمارات غير مادية

  استثمارات مادية

  األراضي      

  المباني      

  أخرى ماديةاستثمارات       

  استثمارات حق االمتياز      

  استثمارات قيد التنفيذ

  استثمارات مالية

  سندات تحت المعادلة   

  مساهمات أخرى و مدينون آخرون  

  سندات أخرى ثابتة  

  اقراضات و أصول مالية أخرى غير جارية 

  الضرائب المؤجلة  

  مجموع األصول غير الجارية

  أصول جـــارية

  المخــــزونات و قيد التنفيذ

  المدينون واألصول المماثلة

  الزبائن   

  مدينون آخرون   

  الضرائب والعناصر المرتبطة بها   

  المدينون اآلخرون واألصول المماثلة   

  النقديات و المماثلة

  التوظيفات و األصول المالية األخرى الجارية 

  الخزينة

  مجـــموع األصول الجارية

 المــجموع العام لألصول
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.…يزانية بتاريخ الم  

 

1-ن  الخصوم ملحوظة ن 
  

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 األمــــــــــــوال الخاصة

الرأسمال المدفوع     

الرأسمال غير المدفوع     

عالوات واحتياطات     

فرق إعادة التقييم     

)1(فرق المعادلة     

النتيجة الصافية     

الرصيد المرحل من جديد - أموال خاصة أخرى     

)1(حصة الشركة المدمجة                       

)1(حصة األقلية                        

1المجموع          

 الخصـــــوم غير الجارية

القروض و الديون المالية     

)المؤجلة و المقدرة( الضرائب      

ديون أخرى غير جارية     

مؤونات ونواتج مقيدة سلفا     

2مجموع الخصـوم غير الجارية  

لخصـــــوم الجاريةا  

الموردون و الحسابات المرتبطة     

  الضرائب    

ديون أخرى     

خزينة الخصوم     

3مجـموع الخصــوم الجارية   

 المــجموع العام للخـصوم
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  الميزانيةو الشكل التالي يبين محتوى عناصر 

  .…الميزانية بتاريخ 

  األصول
 

  ن

 اإلجمالي

  ن

 االهتالكات

  أصـــــــول غير جارية

  )goodwill(فارق الشراء 

  تثبيتات غير مادية

  

  تثــبيتات مادية

  تثبيتات قيد التنفيذ 

  تثبــيتات مالية

  سندات تحت المعادلة   

  مساهمات أخرى و مدينون مرتبطون  

  سندات أخرى ثابتة  

  قراض و أصول مالية أخرى غير جاريةإ  

    

  مجموع األصول غير الجارية

  أصـــــول جــارية

  المخــــزونات و قيد التنفيذ

  المدينون واالستخدامات المماثلة

  الزبائن   

  مدينون آخرون   

  

  الضرائب    

  األصول األخرى الجارية    

  النقديات و المتشابهة

  خرىالتوظيفات و األصول المالية األ 

  الخزينة

  

  مجـــموع األصول الجارية

 المــجموع العام لألصول

  

207  
  )207باستثناء( 20

  

  )229باستثناء( 21/22
23  

265  

  )269, 265باستثناء(  26

271/272/273  

274/275/276  

  

  

  

  

  38الى 30

  

  )419باتثناء(  41

  ,) 448و  444باستثناء ( 44,43,42[ نمدي, 409

 46,45 ,486  ,489 [  
447,445,444  

  المدين 48

  

  ) 509باستثناء   (50

  54, 53, /52مدين / 51و المدينين اآلخرين 519

  

  

   
 

  

2807 ,2907  

  )2807باستثناء( 280

  )2907باستثناء (290

291282,281, ,292  
293  

  

  

  

  

  

  

  

  

  
 

39  
  

491  
495 ,496  

  

  

  

  

  
59 
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.…الميزانية بتاريخ   

 الخصوم ن
 

  

101 ,108  
109 
104 ,106  

105 

107 

12 

11 
 

 

 

 

 

   

 16 ,17  

134 ,155  

229  

  132, 131,)155باستثناء( 15

 

 

 

 

)409باستثناء ( 40  

  , 447,  445, 444الحسابات الدائنة ل 

باستثناء ( 44, 43, 42[  ندائ, 509, 419

  ] 48,46, 45)  447إلى  444

 52دائن , 51و ديون أخرى  519

 األمــــــــــــوال الخاصة

مال الصادر الرأس     

الرأسمال غير المطلوب     

العالوات واالحتياطات     

فارق إعادة التقييم     

)1(فارق المعادلة     

النتيجة الصافية     

الترحيل  من جديد - أموال خاصة أخرى     

)1(حصة الشركة المدمجة                       

)1(حصة ذوي األقلية                        

1 المجموع         

 الخصـــــوم الـــغير الجارية

القروض و الديون المالية     

)المؤجلة و الممونة( الضرائب      

ديون أخرى غير جارية     

مؤونات ونواتج مسجلة سلفا     

2مجموع الخصـــوم غير الجارية   

 

 الخصـــــوم الجارية

الموردون و الحسابات المرتبطة     

  الضرائب    

ديون أخرى     

 

ينة الخصومخز      

3مجـموع الخصـــــوم الجارية   

 المــجموع العام للخـــــصوم
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    .2.الملحق رقم 

 )حسب الطبيعة(  جدول حسابات النتائج                                  

  للفترة من            إلى                              

 1- ن ن ملحوظة العناصر

  
  ر	م ا����ل

ر ��زون ا������ت ا����� و ا��د ا����ذ��  
  ا����ج ا����ت

  إ����ت ا� ���ل 
  إ��
ج ا���رة -1    

  �%�ر�ت � �$#"�
  �د��ت ��ر�� و ا �$�"�ت أ�رى

  ا��ـــــــــ��ك ا���رة - 2   

  )2-1( ا����� ا���
�� ������ل  - 3   
  أ���ء ا�� ��د�ن
  ��$�و ا��د-و��ت ا��%, +را*ب و ر وم

� ������ل - 4   �
���  ا��ـــ
 ض ا

� أ�رى��  ا������ت ا�.�#
� ا��رى��  ا����ء ا�.�#

  ���11ت ا�ھ��"�ت وا��ؤو��ت
  ا �ر��ع �ن � �*ر ا���� و ا��ؤو��ت

  ا�ــــــــ����� ا��"��!�� - 5   
�  �ــــــــوا�4 �ــــ��

�  أ���ء �ــــ��
   6 - ���
  ا�ـــــ����� ا��ــــ

  )6+5(ا���ــ��� ا�&
د�� $#ل ا��ر�#�  - 7   
�  ا�+را*ب ا�وا�ب د-.$� �ن  ا����*4 ا�.�د

  �#7 ا����*4 ا�.�د�) ا���رات(ا�+را*ب ا��ؤ�#� 

��وع �وا�* ا��"
ط
ت ا�&
د���  

��وع أ.#
ء ا��"
ط
ت ا�&
د���  


ط
ت ا�&
د�� -8  "�!� ���
  ا������ ا�0
 �  )�#�و+9 ) (�وا�4(ا�.��1ر 8ر ا�.�د
 �  )�#�و+9) ( أ���ء(ا�.��1ر 8ر ا�.�د

  ا�ــــــــ����� �1ر ا�&
د�� - 9   

  ا���ـــــ��� ا�0
��� �!��رة - 10   
  )1(ا��04 �� ا���
 * ا�0
��� �!"ر3
ت �و�2 ا��&
د��

11����و.� ا��د��!� ���
  ) 1(ا������ ا�0

 �04 ذوي ا$5!��     ��1(� (  

      2�� )1(�04 ا��

  
  
  
 

  

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  

 يستخدم فقط عند تقديم القوائم المالية المدمجة )1(
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  جدول حسابات النتائج

 )حسب الوظيفة(                            

  ترة من            إلىللف                              

  

 1- ن ن ملحوظة العناصر

  رقـــــــم األعمال

  تكــــــلفة المبيعات

  الهـــــــــــامش اإلجمالي - 1      

  نواتــــج تشغيلية أخرى

  تكـــــــاليف تجارية

  أعباء إدارية

  أعباء أخرى تشغيلية

  النتـــــــيجة العملياتية - 2      

  بيعتهاتقديم مفصل لألعباء حسب ط

  )مخصصات االهتالكات, مصروفات المستخدمين(

  أعباء مالية

  النتـــــــيجة العادية قبل الضريبة -3     

  الضرائب المطلوبة على النتائج العادية

  )التغيرات(الضرائب المؤجلة على النتائج العادية 

  النتــــيجة الصافية للنشاطات العادية -4     

  أعباء غير عادية

  ــواتج غير عاديةنــــــــ

  النـــــــــتيجة الصافية للفترة -5     

  )1(حصة النتائج الصافية للشركات موضع للمعادلة         

  ) 1(النتيجة الصافية للمجموعة المدمجة -6     

 ) 1(منها حصة ذوي األقلية     

   

    )1(حصة المجمع       

  مجةيستخدم فقط عند تقديم القوائم المالية المد )1(
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     .3.الملحق رقم     

  جدول سيولة الخزينة

  )الطريقة المباشرة(

  الفترة من               إلى

 1-ن ن مالحظة 

  تدفقات أموال الخزينة المتأتية من األنشطة العملياتية
  ا��:1�ت ا����و+� �ن ��د ا�ز��*ن     
  ا�����; ا��د-و�� �#�وردن و ا�� ��د�ن    
  ا��1رو-�ت ا����� ا��رى ا��د-و��ا��وا*د و     
  ا�+را*ب �ن ا����*4 ا��د-و��    

�  �د-��ت أ�وال ا��ز�� 	�ل ا�.��1ر 8ر ��د
  ��د� ر�د-��ت أ�وال ا��ز�� ا��ر��ط� ���.��1ر 8

  ��
  )A(تدفقات أموال الخزينة المتأتية من األنشطة العملياتية0

  ة االستثمارتدفقات أموال الخزينة المتأتية من أنشط
  ���ت ا���د� أو ا��.�و��  ا�� :و��ت �ن ا	���ء ا��
 ���ت ا���د� أو ا��.�و��  ا��:1�ت �ن ��#�ت ا����زل �ن �#�
 ��ـ�ت ا������  ا�� :و��ت �ن  ا	���ء ا��
  ���ت ا������1�ت �#7 ا����زل �#�:�  
  �  ا��وا*د  ا��< �م �:1#$� �ن �وظ��ت ���
  1ص و ا�	 �ط ا����و+� �ن ا����*4  ا�� �#��ا�:  

  )B(صافي تدفقات أموال الخزينة المتأتية عن أنشطة االستثمار 

  تدفقات أموال الخزينة المتأتية من أنشطة التمويل
  ا��:1�ت -< أ���ب إ1دار ا� $م  
  ا�:1ص و 8رھ� �ن ا��وز.�ت ا��< �م ا���م �$�  
  �روضا��:1�ت ا���@�� �ن ا�  
  �#�  � ددات ا��روض أو ا�دون ا��رى ا����
  

  )C(صافي تدفقات أموال الخزينة المتأتية من أنشطة التمويل 

  
 �=>�رات ���رات �&ر ا�0رف .!: ا���و8ت و "#9 ا���و8ت

 )A+B+C(تغــيـــرات أموال الخزينة للفترة 

    
 

 

   

   

   

   

 
 

   

  
  

 

 

   

   

   

  وال ا��ز�� و �.�د��$� ��د ا-���ح ا� �� ا�����أ�
�  أ�وال ا��ز�� و �.�د��$� ��د إ	��ل ا� �� ا����

 تغــــــــير أموال الخــــزينة خالل الفترة
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  جـــــــدول سيولة الخزينة

  )الطريقة غير المباشرة(

  الفترة من     الى

 مالحظة 1-ن ن 

  نة المتأتية من األنشطة العملياتيةتدفقات أموال الخزي
  نتيجة السنة المالية الصافية

  :تصحـــــــــــحات من  اجل

  االهتالكات و المؤونات -

  تغير الضرائب المؤجلة -

 تغير المخزونات -

 تغير الزبائن و الحسابات الدائنة األخرى -

 تغير الموردون و الديون األخرى -

 رائبالصافية من الض, زائد أو ناقص قيم التنازل -

 )A(تدفقات الخزينة الناجمة عن النشاط 

  تدفقات أموال الخزينة المتأتية من عمليات االستثمار
  تصحيحات على اقتناء التثبيتات

  تحصيالت من التنازل عن التثبيتات

  )1(تأثيرات تغيرات محيط اإلدماج 

  )B(تدفقات الخزينة الناجمة المرتبطة بعمليات االستثمار 

 ينة المتأتية عن عمليات التمويلتدفقات أموال الخز 

  الحصص المدفوعة للمساهمين

  زيادة الرأسمال النقدي

  إصدار القروض

  تسديد القروض

  )C(تدفقات أموال الخزينة المرتبطة بعمليات التمويل 

  )A+B+C(تغير أموال الخزينة للفترة 
  أموال الخزينة عند االفتتاح 

  أموال الخزينة عند اإلقفال 

  )1(سعر العمالت األجنبيةتأثير تغيرات 

 تغييرات أموال الخزينة
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 .4.الملحق رقم 

 

  

  كشف تغيرات األموال الخاصة

  
الرأسمال  مالحظات 

 الشركة

عالوة 

 اإلصدار

فاق 

 التقييم

فاق إعادة 

 التقييم

  االحتياطات

 و النتيجة

       2-ن ربديسم 31الرصيد في 

  تغيير الطريقة المحاسبة

  تصحيح األخطاء الهامة

  التثبيتات إعادة تقييم

األرباح أو الخسائر غير المدرجة 

  في حسابات النتائج

  الحصص المدفوعة

  زيادة الرأسمال

 صافي نتيجة السنة المالية

      

       1-ن رديسمب 31الرصيد في 

  تغيير الطريقة لمحاسبة

  ء الهامةتصحيح األخطا

  إعادة تقييم التثبيتات

األرباح أو الخسائر غير المدرجة 

  في حسابات النتائج

  حصص المدفوعة

  زيادة الرأسمال

 النتيجة الصافية للسنة المالية

      

       ن رديسمب 31الرصيد في 
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  .5.الملحق رقم  

  

  تطور التثبيتات و األصول المالية غير الجارية �

  مة إجماليةقي ملحوظة العناصر

 في بداية الفترة

  زيادات

 الفترة

  نقصان

 الفترة

  قيمة إجمالية

 في نهاية الفترة

  التثبيتات المعنوية

  التثبيتات المادية

  المساهمات

 أصول مالية أخرى غير جارية

     

 

 كل عنصر يسجل حسب ترتيبه العناصر في الميزانية -

  .لية المسجلة في الملحق المعنيعمود الملحوظة يسمح بالرجوع إلى المعلومات التكمي -

 .عمود الزيادة يمكن أن يقسم حسب الضرورة فيما يخص االقتناء و المساهمات و اإلنشاء -

 .عمود النقصان يمكن أن يقسم حسب الضرورة فيما يخص التنازل الوضع خارج الخدمة -

 

 جــــــــــــــدول االهتالكات �

االهتالكات  ملحوظة العناصر

  المجمعة

 الفترة في بداية

زيادة 

  مخصصات

 الفترة

نقص 

العناصر التي 

 خرجت

االهتالكات 

المجمعة في 

 نهاية الفترة

GOODWIL  

  التثبيتات المعنوية

  التثبيتات المادية

  المساهمات

 أصول مالية أخري غير جارية

     

 

 

 كل عنصر يظهر على األقل حسب ترتيب العناصر في الميزانية -

إلى المعلومات التكميلية المسجلة في الملحق الذي يخص  عمود الملحوظة يسمح بالرجوع  -

 ...).تغيرات معدل االهتالكات, أو معدل االهتالك المستعمل, مدة االستعمال( العنصر 
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  جدول خسائر القيمة على التثبيتات و األصول األخرى غير الجارية �

خسائر القيمة  ملحوظة العناصر

  المجمعة

 في بداية الفترة

  زيادة

  ئر القيمةخسا 

 للفترة

استرجاع 

من خسائر 

 القيمة

خسائر 

القيمة 

المجمعة في 

 نهاية الفترة

GOODWIL  
  التثبيتات المعنوية

  التثبيتات المادية

  المساهمات

 أصول مالية أخري غير جارية

     

  
 

  )الفروع و الوحدات المشتركة( جدول المساهمات  �

 

  الفروع و الوحدات

 المشتركة

  أموال ملحوظة

 خاصة

حصة  الرأسمال

الراسمال 

 )%(المحتجز

  نتيجة

  أخر

 فترة

  اقراضات

  وتسبيقات

 مسلمة

حصص 

أرباح 

 مستلمة

  القيمة

المحاسبية 

للسندات 

 المحتجزة

  الفروع

   A الوحدة

   Bالوحدة

 الوحدات المشتركة

  1الوحدة 

 2الوحدة 
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  جــــــــــــــدول المؤونات �

  العناصر
 

  المؤونات ملحوظة

  جمعة فيالم

 بداية الفترة

  مخصصات

 الفترة

استرجاع 

 الفترة

  المؤونات

  المجمعة في

 بداية الفترة

  مؤونة الخصوم غير الجارية

  مؤونة المنح وااللتزامات المماثلة

  مؤونة الضرائب

  مؤونة النزاعات
 

     

      المجموع                                     

 

  مؤونة الخصوم الجارية

  أخرى مرتبطة بالعمال مؤونة

 مؤونة الضرائب

     

      المجموع              

 

  كشف استحقاق الحقوق و الديون في بداية الفترة �

  العناصر
 

  سنة ملحوظة

 على ألكثر

  من سن

 سنوات 5إلى 

  أكثر من

 سنوات 5

 المجموع

  مدينون

  اقراضات

  الزبائن

  الضرائب

  مدينون آخرون
 

     

      المجموع                                     

 

 

  الديون

  القروض

  ديون أخرى

  الموردون

  الضرائب 

 دائنون آخرون

     

      المجموع              
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  ستبانةإلا .6.الملحق رقم 

  –بسكرة  –جامعة محمد خيضر 

العلوم االقتصادية و التجارية وعلوم التسيير                                  كلية 

  قسم علوم التسيير

  

  

  ستبيان الدراسةإ

  :تحية طيبة و بعد

نضع بين أيديكم هذه االستبانة المتعلقة بإعداد اطروحة دكتوراه في علوم التسيير تخصص محاسبة     

قتصادية اثر تطبيق النظام المحاسبي المالي في تحسين المعلومة المحاسبية  في المؤسسة اال: بعنوان

  .الجزائرية

، فإننا نأمل منكم SCFو نظرا ألهمية رأيكم في هذا المجال خاصة و أن مازلنا في بداية تطبيق نظام    

التكرم باإلجابة على أسئلة االستبانة بدقة، حيث أن صحة نتائج االستبانة تعتمد بقدر كبير على مدى دقة 

االهمية الالزمة للعملية انطالقا من أن مشاركتكم لذلك نرجو منكم اعطاء . اجابتكم وموضوعية رأيكم

  . ضرورية و رأيكم عامل أساسي من عوامل نجاحها

و نوجه عناية سيادتكم أن جميع المعلومات التي سيتم الحصول عليها سوف تكون سرية و لن تستخدم   

  .اال لغرض البحث العلمي فقط

م معه و تكرمكم بجزء من وقتكم لالجابة على هذا و يتقدم الباحث بشكركم سلفا على حسن تعاونك   

قائمة االسئلة بدقة و موضوعية ، بما يساعد على الوصول الى نتائج مضبوطة تخدم البحث العلمي 

  .وتساعد بجودة التعليم العالي بدرجة ثانية. بدرجة أولى

  

  

  

  

  

  شكرا لكم على حسن التعاون

  و تفضلوا بقبول فائق عظيم الشكر و االحترام
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  البيانات الشخصية و الوظيفية: القسم االول

  :في المربع المناسب) x(الرجاء وضع عالمة 

 ذكر                                   انثى      :               الجنس .1

 سنة  50سنة       أكثر من  50الى أقل من 35من  سنة       35الى اقل من 18من : العمر .2

 بكالوريا                   ليسانس                       دراسات عليا      :      المؤهالت العلمية .3

 محاسبة                مالية         اقتصاد            تخصصات أخرى : التخصص العلمي .4

 محاسب                  مدقق داخلي                         مسير :       المسمى الوظيفي .5

    20سنة                اكثر من  20الى  10سنوات       من  10أقل من: عدد سنوات الخبرة .6

  محاور االستبيان: القسم الثاني

  جودة المعلومة المحاسبية :المحور االول

  :في الخانة المناسبة) x(الرجاء وضع عالمة 

  متغير جودة المعلومة المحاسبية و عبارات القياس


رض  العبـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــارة&�  
  #"دة

  �وا�ق  �4
�د  �&
رض
  �وا�ق
  #"دة

            النظام المحاسبي المالي يهدف الى تقديم قوائم مالية ذات جودة عالية .1

            .تتميز بدرجة عالية من الوضوح والبساطة واالفصاح المعلومة المحاسبية الجيدة  .2

            .تتميز المعلومة المحاسبية الجيدة بالصدق ، خالية من االخطاء و التحيز  .3

            .نوعية المعلومة المحاسبية تكمن في مدى مالءمتها لمستخدميها في الوقت المناسب  .4

            . الى تنبؤات مستقبلية صادقة المعلومة المحاسبية النوعية تسمح بتحسين الوصول .5

            .ت صحيحةاجودة المعلومة المحاسبية تؤدي الى قرار  .6
تعبر عن مدى تحقيق المؤسسة  ألنهاالفعالية أحد مقاييس جودة المعلومة المحاسبية  .7

  .ألهدافها
          

المعلومات المحاسبية الجيدة تمكن االطراف االخذة من اجراء المقارنة لتحديد  .8

  .جاهات المتعلقة بمركز المؤسسة المالياالت
          

تستوجب أن تحدد المنشأة و على مسؤوليتها، االجراءات الالزمة لوضع تنظيم  .9

  .محاسبي يسمح بالرقابة الداخلية و الخارجية على السواء
          

يستوجب استفاء المحاسبة التزامات االنتظام و المصداقية و الشفافية المرتبطة  .10

  لمعلومات التي تعالجها و رقابتها  و عرضها وتبليغهابعملية مسك ا
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  تطبيق النظام المحاسبي و المالي :المحور الثاني 

  :في الخانة المناسبة) x(الرجاء وضع عالمة 

  أبعاد النظام المحاسبي و المالي و عبارات القياس


رض  :يسمح االطار التصوري لمعايير المحاسبة وفق النظام المحاسبي المالي: أوال&�  
  #"دة

  �وا�ق  �4
�د  �&
رض
  �وا�ق
  #"دة

يتحديد طبيعة و نوعية المعلومات الواجب انتاجها لتلبية احتياجات  .1

  المستفيدين
          

بتوضيح االسس و الطرق السليمة لقياس، عرض عناصر القوائم  .2

  .المالية
          

بمعرفة تأثير العمليات و االحداث و الظروف على المركز المالي  .3

  .لمنشأةل
          

بالتسجيل االحداث التي وقعت فعال و التي يمكن قياسها قياسا نقديا و  .4

  .يتأثر بها المركز المالي لمنشأة 
          

بمساعدة المحاسبين المعتمدين و محافظي الحسابات و غيرهم  في  .5

تحديد المعالجة المحاسبية السليمة لألحداث التي لم تصدر لها معايير 

  .محاسبية بعد

          

زيادة فهم مستخدمي للمعلومات التي تشملها التقارير المالية و فهم ب .6

  .حدود استخدام تلك المعلومات
          

بقياس االثار المالية لألحداث على أساس فرضية استمرار المنشأة، و   .7

 .ليست هناك نية لتصفيتها
          

 يتخزين المعطيات القاعدية العددية،  و تنظيمها حتى تعكس الصورة .8

 . الصادقة للوضعية المالية
          

           .بإبداء الرأي حول مدى مطابقة الكشوف المالية مع المعايير .9

  :طرق التقييم و التسجيل وفق النظام المحاسبي المالي: ثانيا

يدرج  العنصر ضمن حسابات الميزانية و حسابات التسيير اذا كانت  .10

يمكن تقييمه بصورة ينتظر منه تحقيق منافع اقتصادية مستقبلية، و 

 .صادقة

  

          

أن يتم تحويل : تدرج نواتج االنشطة العادية ضمن الحسابات بشرط  .11

المخاطر و المنافع للمشتري، و أن تقيم بصورة صادقة، و احتمال 

  . تحقيق منافع اقتصادية مرتبطة بالصفقة

          

 تقيم منتوجات المبيعات و أداء الخدمات بالقيمة الحقيقية للمقابل .12

  .المستلم أو المنتظر استالمه في تاريخ ابرام الصفقة

          

يسجل أي عنصر في حساب النتائج بمجرد توقفه عن انتاج منافع  .13

اقتصادية مستقبلية، أو توقف عن تلبية شروط التسجيل في الميزانية 

  .كأصل
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تقييم العناصر بالتكلفة التاريخية، مع اجراء مراجعة لهذا التقييم  .14

  .القيمة الحقيقية، قيمة االنجاز و القيمة المحينة: ناد الىباالست

          

في نهاية كل فترة على المؤسسة مالحظة ما اذا كان هناك مؤشر فقدان  .15

االصل من قيمته، و اذا ثبت ذلك يجب تقدير القيمة القابلة للتحصيل 

 .لألصل

          

البيع تقيم القيمة القابلة للتحصيل لألصل بأعلى قيمة بين ثمن   .16

 .الصافي      و القيمة النفعية

          

عندما تكون القيمة القابلة للتحصيل ألصل ما أقل من قيمته المحاسبية  .17

 .الصافية، البد من تسجيل خسارة القيمة

          

في حالة عدم وجود مؤشر النخفاض القيمة مسجل ألصل في فترات  .18

  .من النواتجسابقا، تسترجع خسارة القيمة المالحظة سابقا و تسجل ض

المؤسسة االقتصادية الجزائرية ال تطبق طرق التقييم التي نص عليها  .19

 .النظام المحاسبي المالي

  :القوائم المالية وفق النظام المحاسبي المالي: ثالثا

تستوجب تقديم صورة صادقة عن الوضعية المالية للمؤسسة و قياس  .20

  .كفاءتها
          

            .دة للقوائم المالية من قبل االطراف االخذةتمكن من القراءة الجي .21
تسمح لمستخدمي المعلومة المحاسبية من اجراء المقارنة الموضوعية   .22

  .زمانيا و مكانيا
          

            .تشجع المستثمرين على االستثمار و االطمئنان على أموالهم .23
ة تمكن من اجراء بالمراقبة الجيدة، و تقدم الضمانات لألطراف االخذ  .24

  .فيما يخص دقتها، سالمتها و شفافيتها
          

تساهم في زيادة مردودية المشروعات من خالل المعرفة الجيدة   .25

  .االقتصادية   و المحاسبية التي تشترط الجودة و الكفاءة في التسيير
          

النتيجة المحققة، نصيب ( تسمح بقياس الكفاءة االقتصادية من خالل  .26

 ).سهم في السوقالسهم من الربح، سعر ال
    

  

      

            .أشهر 04تضبط تحت مسؤولية المسيرين  و تعد خالل   .27
تعكس االحداث المتعلقة بنشاط الوحدة و تعبر بصدق عن وضعيتها    .28

  المالية 
          

            . تسمح للشركات االجنبية من الولوج في االقتصاد الوطني. .29
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  قائمة المحكمين

  

  الوظيفة  باإلسم واللق  الرقم
  أستاذ بقسم علوم التسييرـــــ جامعة الحاج لخضرــــ باتنة  مصطفى العقاري/ أ د  01
  بسكرةضرــــ يخمحمد جامعة  اإلقتصاديةعلوم الأستاذ بقسم   ميلود تومي/ أ د  02
  بسكرةضرــــ يخمحمد جامعة  التجاريةعلوم الأستاذ بقسم   فاتح دبلة/ أ د  03
  بسكرةضرــــ يخمحمد جامعة  التسييرستاذ بقسم علوم أ  محمد قريشي / د  04
  بسكرةضرــــ يخمحمد جامعة  التسييرأستاذ بقسم علوم   رمزي جودي /د  05
  بسكرةــــ محافظ حسابات   رابح عامر / د   06
  بسكرةضرــــ يخمحمد جامعة  التسييرأستاذ بقسم علوم   عامر الحاج/ أ   07
  بسكرةضرــــ يخمحمد جامعة  التجاريةعلوم البقسم أستاذ   إسماعين جوامع/ أ   08
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