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  شكر وعرفان 
           

        

          أوال وقبل كل شيء الشكر والحمد هللا الذي يسر لي هذا السبيل ووفقني إلتمام 

قبل بشير بن عيشي الذي المشرف الدكتور أتوجه بجزيل الشكر لألستاذ كما . هذا العمل

ر السيد رئيس المشروع الدكتور ميلود تومي الذي اإلشراف على هذه المذكرة، كذلك أشك

لوال مبادرته لما أتيحت لنا فرصة التكون في ما بعد التدرج، وجميع األساتذة الكرام الذين 

التي رافقتنا مالحظات التوجيهات و علينا بالاأشرفوا على تأطير الدفعة، الذين لم يبخلو

:  واألساتذة. تاذة وسيلة بن ساهل وأخص بالذكر األس. وقبلهطوال إنجاز هذا العمل

   .  من جامعة باتنة- لعماري أحمد، ونجوى عبد الصمد، مختار مسامح

أشكر السادة إطارات الشركة العمومية االقتصادية ألشغال الكهرباء الريفية كما     

مدير اإلدارة والمالية، ورئيس مصلحة المحاسبة والفريق العامل معه، : والحضرية باتنة

وفي .  على تعاونهم فيما يتعلق بإنجاز الجانب التطبيقي من الدراسة-قق الداخليوالمد

هذا العمل ولو انجاز  ساهم في منكل الختام ال يسعني إال أن أشكر كل من علمني حرفا و

   .بكلمة
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  اإلهداء
  
  .من تحت قدمها تكمن الجنة، إلى أمي الحنون  ...إلى

  .رحمه اهللاأبي روح العلمي ممكنا، إلى  من جعل مشواري ...إلى    

  .غاليةني في دربي، إلى زوجتي التني وآزرت من ساند...إلى       

  .قرة عيني ابني آنس، حفظه اهللا ورعاه ...إلى   

  .إخوتي وأخواتي، وكل الذين شجعوني على مواصلة المشوار ...إلى 

  

 .أن يحفظهم ويرعاهماجيا اهللا  ر،إليهم جميعا أهدي جهدي المتواضع هذا              
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      الملخص 

دور قائمة التدفقات النقدية في تحسين فعالية اإلفصاح  المحاسبي                   تعالج هذه المذكرة موضوع     

جابة في المؤسسة االقتصادية الجزائرية، انطالقا من تغيير النموذج المحاسبي الذي اعتمدته الجزائر است            

لمتطلبات اإلصالحات االقتصادية التي تبنتها؛ الشيء الذي أفرز قوائم مالية جديدة مـن بينهـا قائمـة                 

التدفقات النقدية، وعليه يتمحور موضع البحث حول الجوانب من اإلفصاح التي يفتـرض فـي قائمـة                 

  .الممارسة المحاسبيةالتدفقات النقدية أن تغطيها استنادا إلى ما توصل إليه كل من الفكر المحاسبي و

         بعد استعراض الجوانب النظرية للموضوع، جاءت الدراسة التطبيقية للوقوف على واقـع أداء       

قائمة التدفقات النقدية للدور المنتظر منها في تحسين فعالية اإلفصاح المحاسبي في المؤسسة االقتصادية              

وتوصل البحث إلى تحديد    . العمومية االقتصادية الجزائرية، باالعتماد على دراسة حالة إحدى الشركات        

عدد من اإلضافات المعلوماتية التي قدمتها هذه القائمة، وكذلك تحديد عدد من المشاكل التي تعتـرض                

  .    تطبيقها في البيئة الجزائرية واقتراح حلول لبعضها

لية، قائمة التـدفقات النقديـة،      اإلفصاح المحاسبي، المعلومات المحاسبية، القوائم الما     : الكلمات المفتاح  

  . المؤشرات المالية

: Résumé  

Cette thèse traite le rôle du tableau des flux de trésorerie à l’amélioration 
de l’information financière, à l’essor du changement du model comptable qui est 
entrepris par l’Algérie en réponse à la reforme économique ; ce qui a apporté de 
nouveaux états financiers et, parmi lesquels, le tableau des flux de trésorerie ; et 
par conséquent la problématique du thème s’intéresse sur les aspects de 
l’information financière supposables pris en charge par cet état financier. 

Apres la revue théorique du thème, l’étude pratique est consacrée pour 
examiner la réalité du rôle du tableau des flux de trésorerie à l’amélioration de 
l’efficacité de l’information financière à l’entreprise économique Algérienne, en 
se basant sur une étude de cas d’une entreprise publique économique. Ce travail 
est fini par la détermination des additions informationnelles qui sont apportées 
par cet état, et détermination de quelques problèmes qui obstruent son 
application et leurs solutions proposées. 

Mots clés : Information financière, états financiers, tableaux des flux de  
trésorerie, indicateurs financiers. 
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  مقدمـة

 وإن .بيئتها للتغيرات الحاصلة في ا تابعا       إن المتتبع لتاريخ المحاسبة يالحظ أنها كانت دوما متغير

نشوء  ظاهرة انفصال اإلدارة عن الملكية بسبب ظهور شركات المساهمة كان له أثر كبير في تطور 

 المنشآت بمالكيها، اترتباط إدارالمحاسبة؛ بحيث أصبح يطلب منها تلبية حاجات لم تكن لتظهر في ظل ا

 في مطالبة المالك باالطالع على ما آل إليه المركز المالي للمشروع وما هي هذه الحاجات تمثلت بدايةً

بذلك .  و الحكم على أداء اإلدارة من جهة أخرى، لالطمئنان على األموال المستثمرة من جهة؛نتائج أعماله

دي للمحاسبة من مجرد نظام لمسك الدفاتر و ترتقي لتصبح منذ ستينات بدأت بوادر التخلي عن الدور التقلي

  .القرن الماضي نظاما للمعلومات

تعتبر حاجات المالك المطلوب تلبيتها من طرف المحاسبة بفعل انفصال اإلدارة عن الملكية هي           

عملية التقرير عن  من جانبتأطير ب الذي يهتم  المحاسبي اإلفصاحوضوع مبروز أهميةالسبب المباشر في 

 عن طريق محاولة إرساء ضوابط تلتزم بها اإلدارة في تقريرها، وتحديد ،الواقع االقتصادي للمنشآت

يعتبر : " وهو ما عبر عنه أحد المفكرين بقوله. التي يجب تلبيتهاتحاجات األطراف المهتمة بالمنشآ

ويعتبر تقديم ... ل مجال التقارير الماليةاإلفصاح موضوعا واسعا بدرجة تكفي للقول بأنه يتضمن ك

ويتطلب هذا الهدف اإلفصاح . المعلومات ألغراض اتخاذ القرارات أحد األهداف الرئيسية للتقارير المالية

  1."الصحيح عن البيانات المالية والمعلومات المالئمة األخرى

فيما يتعلق بالمركز المالي، الدخل و أساسا بالمعلومات المرغوبة المحاسبي وقد اهتم اإلفصاح           

 وظهرت الحاجة ،المركز النقدي، ويعتبر هذا األخير من االهتمامات الحديثة مقارنة بالعنصرين السابقين

للمعلومات عن المركز النقدي لتغطية جوانب من التحليل التي تساهم في إيضاح صورة الواقع االقتصادي 

 غرار ما يحدث على الساحة الدولية في هذا المجال فإن الجزائر وعلى.  لألطراف المهتمة بهاتللمنشآ

قررت ألول مرة من خالل النظام المحاسبي المالي إعداد قائمة تفصح عن المركز النقدي للمنشآت 

اب المحاسبة في تّ أطلق عليها تسمية جدول سيولة الخزينة وهي تسمية تقابل ما يطلق عليه كُ،االقتصادية

  .ائمة التدفقات النقديةالوطن العربي ق
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 التي تندرج ناحاول من خالل دراستن س،      انطالقا من حداثة قائمة التدفقات النقدية على المستوى الوطني

في المؤسسة االقتصادية تحت عنوان دور قائمة التدفقات النقدية في تحسين فعالية اإلفصاح المحاسبي 

 يد األطراف المهتمة بواقع المنشآتة مساهمتها في تزودراسة هذه القائمة و تبيين كيفيالجزائرية، 

االقتصادي بمعلومات تساعدهم في اتخاذ قراراتهم االقتصادية بشأنها، ذلك ما يمثل هدف اإلفصاح 

ما هو : طرح السؤال الرئيسي التالين ناومن أجل ذلك فإن.  وبدرجة تحقيقه تتحقق درجة فعاليته،المحاسبي

  ؟ في المؤسسة االقتصادية الجزائريةقدية في تحسين فعالية اإلفصاح المحاسبيدور قائمة التدفقات الن

  : جيب عن األسئلة الفرعية اآلتيةنحاول أن ن سناولإلجابة عن السؤال الرئيسي فإن          

 بخاصـية الموثوقيـة     للمؤسسة االقتـصادية الجزائريـة    معلومات قائمة التدفقات النقدية     تتمتع  هل   •

 ؟ المحاسبي تحسين فعالية اإلفصاحمتطلبات باعتبارها من 

 إفصاحات يمكن أن تَكُـون مـصدرا        للمؤسسة االقتصادية الجزائرية  هل توفر قائمة التدفقات النقدية       •

 ؟الشتقاق مؤشرات تستخدم كأدوات انتقاديه تمكن من تقييم جودة أرباحها

فصاحات يمكن أن تَكُـون مـصدرا        إ للمؤسسة االقتصادية الجزائرية  هل توفر قائمة التدفقات النقدية       •

 بشكل أفضل من المؤشرات المشتقة من قائمـة المركـز           تها في تقييم سيول   تساعدالشتقاق مؤشرات   

 ؟المالي

  :الفرضيات

إن األساس النقدي الذي تعد بموجبه قائمة التدفقات النقدية للمؤسسة االقتصادية الجزائريـة يجعـل                •

ي تحقيق اإلفادة لمستخدمي القائمـة؛ وبالتـالي         يساهم ف  ك ما معلوماتها تتمتع بخاصية الموثوقية، ذل    

 تحسين فعالية اإلفصاح المحاسبي؛ 

 إفـصاحات يمكـن أن تَكُـون مـصدرا          للمؤسسة االقتصادية الجزائرية  توفر قائمة التدفقات النقدية      •

ـ    ذلكالشتقاق مؤشرات تستخدم كأدوات انتقادية تمكن من تقييم جودة أرباحها،            راف  ما يساعد األط

 ؛المهتمة في اتخاذ قراراتهم االقتصادية؛ ومن ثم تحسين فعالية اإلفصاح المحاسبي

 إفـصاحات يمكـن أن تَكُـون مـصدرا          للمؤسسة االقتصادية الجزائرية  توفر قائمة التدفقات النقدية      •

الشتقاق مؤشرات تمكن من تقييم سيولتها بشكل  أفضل من المؤشرات المشتقة من قائمـة المركـز                 



 ج 
 

 ما يساعد األطراف المهتمة في اتخاذ قراراتهم االقتصادية؛ ومن ثـم تحـسين فعاليـة                ذلك،  المالي

 .اإلفصاح المحاسبي

  أهمية الموضوع

 بحيث أصبحت ؛أهمية الموضوع تنبع من حداثة قائمة التدفقات النقدية على المستوى الوطنيإن       

جب تقديمها التي ي لقوائم المالية األساسيةا واحدة من 25/11/2007 المؤرخ 07/11بموجب القانون رقم 

للتقرير عن النشاط السنوي للمنشآت االقتصادية، ومن كون تحليل المركز النقدي للمنشآت االقتصادية يقدم 

 لمتخذي القرارات االقتصادية و التي ال يمكن أن يحصلوا عليها من تحليل المركز المالي أو مفيدةمعلومات 

  .الدخل

  أهداف البحث

  : لتحقيق األهداف التاليةيسعى البحث      

 لقائمة التدفقات النقدية؛لإلفصاح المحاسبي والتطرق بالدراسة والتحليل للجوانب النظرية  •

 ؛دراسة مؤشراتهاقائمة التدفقات النقدية في التحليل من خالل ة إبراز أهمي •

ا يقتضيه النظام المحاسـبي     لمؤسسة االقتصادية الجزائرية بحسب م    االوقوف على واقع تطبيقها في       •

والتـي لـم يكـن      ها  المالي، وإبراز دورها في تقديم معلومات عن جوانب من الواقع االقتصادي ل           

 .باإلمكان التوصل إليها قبل اعتمادها كقائمة أساسية

  منهجية البحث 

ية المتخصصة سنتبع المنهج االستقرائي فيما يتعلق بجمع المعلومات من الكتب والمجالت العلم          

 ؛ومواقع االنترنت، وفي الجانب التطبيقي للبحث سنعتمد على المزج بين المنهجين االستقرائي واالستنباطي

 ،بحيث نعتمد على المنهج االستقرائي في عملية جمع البيانات من مختلف وثائق الشركة محل الدراسة

نستخدم بعض النتائج  ف؛ئج تطبيق الفرضياتواالعتماد على المنهج االستنباطي فيما يتعلق بالحكم على نتا

التي توصل إليها الفكر المحاسبي كمقدمات كبرى نقيس إليها نتائج تطبيق الفرضيات للحكم بقبولها أو 

    .رفضها
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 هيكل البحث

          جاء البحث في ثالثة فصول، وكل فصل احتوى على ثالثة مباحث؛ حيث خصصنا الفصل األول 

مفاهيمه النظرية، ومقوماته  كل من ري لموضوع اإلفصاح المحاسبي، حيث تناولنا فيهلعرض اإلطار النظ

وعالقتها بمقاييس جودة المعلومات المحاسبية، وتقديم القوائم المالية األساسة من منظوري اإلفصاح 

لها دور أما الفصل الثاني فخصصناه لدراسة مختلف جوانب قائمة التدفقات النقدية، وكيف يكون . والتحليل

 وبعد ذلك النظري لقائمة التدفقات النقدية، فتناولنا في البداية اإلطارفي تحسين فعالية اإلفصاح المحاسبي؛ 

 بعرض مناقشة لقدرة قائمة التدفقات وختمناكيفية إعداد القائمة وتحليل المؤشرات المشتقة منها، عرضنا 

ة الفصل الثالث واألخير فقد خصصناه للدراسة وبالنسب. النقدية على تحسين فعالية اإلفصاح المحاسبي

تطبيق  ، ثم انتقلنا إلىالتطبيقية للبحث؛ حيث قمنا بعرض البيئة الخارجية والداخلية للشركة محل الدراسة

فرضيات البحث على بيانات الشركة للوصول إلى تحديد نتائج تطبيق الفرضيات على واقع الشركة، وبعد 

  .قمنا بمناقشتها من خالل تحليلها وتفسيرهاحصر نتائج تطبيق الفرضيات 

  دواعي اختيار موضوع البحث

          قمنا باختيار موضوع البحث انطالقا من الظروف الحالية السائدة في الجزائر، والمتمثلة في 

ه إن هذا التغيير ال شك وأنه قد صاحب. التخلي عن المخطط المحاسبي الوطني وتبني النظام المحاسبي المالي

الكثير من المستجدات على المستويات المفاهيمية واإلجرائية؛ وبناء عليه رغبنا في مزامنة هذا التغير 

ومحاولة فهم بعض المنطق الذي يستند إليه الفكر المحاسبي الذي يؤطر مختلف اإلجراءات المحاسبية 

 لمنظومة اإلفصاح المحاسبي وتجسدت رغبتنا هذه في دراسة دور أحد اإلضافات الهامة. الجديدة في بيئتنا

في المؤسسات االقتصادية الجزائرية والمتمثلة في قائمة التدفقات النقدية ومحاولة فهم وتوضيح الدور الذي 

  .    ستؤديه في تحسين فعالية اإلفصاح المحاسبي في تلك المؤسسات

  محددات البحث

قع شركة تنشط في مجال األشغال العمومية           تتمثل محددات هذه الدراسة في كونها اعتمدت على وا

أساسا باإلضافة لنشاط ثانوي يتمثل في إنتاج و إعادة البيع على الحال لمواد البناء، و تستعمل البرنامج 

 ترتبط بشكل   لمعالجة البيانات المحاسبية؛ وبالتالي فإن النتائج المتوصل إليهاPCCOMPTAالمعلوماتي 



 ه 
 

كما أن المعلومات المحاسبية . وصية البرنامج المعلوماتي المستعملوثيق مع خصوصية النشاط وخص

 نظرا لحداثة اإللزام بإعداد قائمة التدفقات 2009للشركة التي اعتمدت عليها الدراسة شملت فقط سنة 

 ألغراض المقارنة؛ 2009 وإعدادها لسنة 2010النقدية؛ حيث تعتبر واجبة اإلعداد عند إقفال حسابات سنة 

  .   حال دون االستعانة بالتحليل األفقي عند مناقشة دالالت بعض المؤشراتوهو ما

  صعوبات البحث

عدم           لقد صادفنا في إعداد هذا البحث عدد من الصعوبات؛ تمثلت تلك المتعلقة بالجانب النظري في 

ت التي نشرت التمكن من الحصول المعلومات من مصادرها األصلية نظرا لعدم الحصول على أهم المجال

مجلة الجمعية األمريكية للمحاسبة : فيها أهم البحوث والدراسات المحاسبية القديمة والحديثة ومن أبرزها

(Accounting Review)ومجلة المعهد األمريكي للمحاسبين القانونيين ، (Journal of Accounting 

Research )أما تلك . ات أساسية للبحث المحاسبي والتي تعتبر في نظرنا أدو-، ومجلة دراسات األردنية

 إلى حداثة تطبيق قائمة التدفقات النقدية وحداثة النظام المحاسبي أساسا المتعلقة بالجانب التطبيقي فتعود

عامة؛ بحيث الزالت في طور االكتشاف سواء من طرف األكاديميين أو الممارسين مما قلص من حجم 

  .      والمصححة العتقاداتناأراء والمعلومات المؤيدة المقابالت وما ينجم عن ذلك من نقص اآل

  الدراسات السابقة

قائمة التدفقات النقدية أحد المداخل الرئيسية لتطوير نظام بعنوان ، 19991 دراسة جاموس •

نظام المعلومات في  يحتاج أال: المعلومات المحاسبية في سورية، وكان التساؤل الرئيسي للدراسة

 محاسبية أنظمة تطبق القطاع الخاص شركات بعض كانت إذا ثم التطوير؟ عضوب للمراجعة سورية

 من العديد وإنشاء بعد قيام خصوصا والتطوير، للتعديل األخرى هي تحتاج أال نسبيا، مقبولة

وقد تطرق البحث لكل  ؟1991لعام   10 رقم االستثمار قانون أحكام وفق مؤخرا الضخمة الشركات

وظائفها حتى أصبحت نظاما للمعلومات يستخدم مفهوم اإلفصاح المحاسبي من تطور المحاسبة و

كما عرض نظام المعلومات المحاسبية في سورية وبعد تحليله اقترح . كأداة لخدمة األطراف المهتمة

 .عدد من التوصيات أبرزها إضافة قائمة التدفق النقدي لتطوير النظام المحاسبي في سورية

                                                 
 العدد األول، المجلد دمشق، جامعة مصطفى جاموس، قائمة التدفقات النقدية أحد المداخل الرئيسية لتطوير نظام المعلومات المحاسبية في سورية، مجلة 1

  .243-223ص ص . 1999األول 
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، بعنوان تأثير التدفقات النقدية على القيمة السوقية لسهم الشركات 20031دراسة صيام والخداش  •

هدفت الدراسة إلى تحديد أهمية قائمة التدفقات النقدية في تحليل . الصناعية المساهمة العامة األردنية

 الوضع المالي للشركة وإنجازاتها المالية، إضافة إلى قياس عالقة التدفقات النقدية بالقيمة السوقية

شركة صناعية مساهمة عامة مدرجة في بورصة عمان لألوراق ) 23(شملت عينة الدراسة . للسهم

 وتم التداول في أسهمها لمدة أربع سنوات 1998 والتي سبق تأسيسها سنة 2002المالية خالل لعام 

وتوصلت الدراسة إلى عدم وجود عالقة ذات داللة إحصائية بين . 2001 إلى 1998تمتد من عام 

: قيمة السوقية للسهم من جهة وبين صافي التدفقات النقدية، صافي التدفقات التقدية منسوبة إلىال

االلتزامات طويلة األجل، االلتزامات قصيرة األجل، حقوق الملكية وصافي المبيعات من جهة 

 .أخرى

، بعنوان أثر تطبيق معايير المحاسبة الدولية على المحتوى 20052دراسة خليل وعاشور  •

هدفت الدراسة إلى إظهار أثر تطبيق . لمعلوماتي للقوائم المالية، مجمع رياض سطيف نموذجاا

معايير المحاسبة الدولية على فاعلية اإلفصاح المحاسبي في المؤسسة االقتصادية الجزائرية، من 

 خالل تطبيق المعيارين المحاسبيين الدوليين السابع والثالث والثالثون على مجمع رياض سطيف،

وقد توصلت الدراسة إلى أن تطبيق المعيارين على المجمع ساهم بدرجة كبيرة في زيادة درجة 

اإلفصاح المالي والمحاسبي، خصوصا قائمة التدفقات النقدية التي تمكن، عند استخدامها مع باقي 

كذلك قدرة القوائم المالية، مستخدميها من تقييم درجة توافر السيولة والقدرة على سداد االلتزامات و

 .المؤسسة على توليد النقدية وما في حكمها من األنشطة الثالث

 دور معلومات التدفق النقدية في اتخاذ قرارات االستثمار واالقتراض، في ،20063 دراسة الحلبي •

 المتعلقة اإلدارية المالحظات تحديد إلى البحث هدف .-دراسة تطبيقية–الشركات الخاصة السورية 

 وفق النقدية التدفقات معلومات دور عن العمل محيط ومواقفهم المهنية في المعلومات مستخدمي بآراء

 الخاصة الشركات في المطبقة المحاسبية واألنظمة واألمريكية الدولية معايير المحاسبة عليه نصت ما

 أصحاب من القرارات متخذي مالحظات تحديد  تم.واالقتراض االستثمار التخاذ قرارات السورية

                                                 
عنوان تأثير التدفقات النقدية على القيمة السوقية لسهم الشرآات الصناعية المساهمة العامة األردنية، دراسة وليد زآريا صيام وحسام الدين الخداش، ب 1

  . 91-69، ص ص 2003، 01 العدد 17اإلقتصاد واإلدارة، المجلد : نشرت في مجلة جامعة الملك عبد العزيز
، مجلة ولية على المحتوى المعلوماتي للقوائم المالية، مجمع رياض سطيف نموذجاعادل عاشور، أثر تطبيق معايير المحاسبة الد، عبد الرزاق خليل 2

  . 197-177، ص ص 2005، 03أبحاث روسيكادا، عدد 
 جامعة ، مجلة-دراسة تطبيقية– دور معلومات التدفق النقدية في اتخاذ قرارات االستثمار واالقتراض، في الشرآات الخاصة السورية ،نبيل الحلبي 3

  .248-213، ص ص 2006األول  العدد  22 المجلد والقانونية، االقتصادية لعلومل دمشق
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التدفقات  معلومات دور عن الماليين والمحللين القانونيين والمحاسبين واإلداريين شركات الخاصةال

 مدى الحاجة بيان في تسهم التي الظرفية العوامل من مجموعة تحديد تم  كما.األداء تطوير في النقدية

  من بينها أن، توصلت الدراسة إلى مجموعة من النتائج.سورية في النقدية التدفقات معلومات إلى

 اإلفصاح في متنافسة وسائل تعد ال النقدية التدفقات العمومية ومعلومات والميزانيات الدخل قوائم

 الشركة بقدرة التنبؤفي  النقدية التدفقات معلومات تسهم بحيث ؛لبعضها بعضا متممة إنها بل المحاسبي،

 البحث في المشاركون الحظ وبذلك .اصةالخ الشركات لظروف األوقات المناسبة في النقدية توليد على

 تعليم مناهج تركيز إلى الحاجة يؤكد وهذا ،كافية غير أنها إال ضرورية النقدية تعد التدفقات معلومات أن

 شركات من كل في النقدية التدفقات قوائم إعداد إلزامية وتبني النقدية معلومات التدفقات على المحاسبة

كما أوصى الباحث بعدد من التوصيات منها ضرورة إعداد . وريةس في العام والخاص القطاعين

 على المحاسبة الحديثة وبرامج االقتصادية المفاهيمنظام محاسبي موحد في سورية بما يتوافق و

 .الحاسوب

النسبية للنسب المالية المشتقة من قائمة التدفقات النقدية  األهميةبعنوان  ،20081 دراسة السيد أحمد •

لسيولة وجودة األرباح وذلك من وجهة نظر محللي االئتمان في البنوك التجارية األردنية في تقييم ا

 إلى التعرف على آراء ووجهات نظر  هدفت الدراسة. األوراق المالية في بورصة عمانومحللي

 تلك الفئات حول األهمية النسبية للنسب المالية المشتقة من قائمة التدفقات النقدية في تقييم سيولة

الشركة وجودة أرباحها، وتوصلت الدراسة إلى أن النسب المالية المشتقة من قائمة التدفقات النقدية 

جودة أرباح المنشآت من وجهة نظر محللي االئتمان ومحللي األوراق  وتعتبر أداة هامة لتقييم سيولة

لمالية حول وأيضا وجود اختالف بين وجهتي نظر محللي االئتمان ومحللي األوراق ا. المالية

األهمية النسبية لنسب قائمة التدفقات النقدية في تقييم السيولة وجودة األرباح عند مستوى المعنوية 

 %.5البالغ 

، بعنوان أثر إشارة األرباح المحاسبية والتدفقات النقدية التشغيلية على 20082جبر والدبعي  •

رة كل من األرباح المحاسبية والتدفقات هدفت الدراسة إلى اختبار تأثير إشا. محتواهما المعلوماتي

النقدية التشغيلية في المحتوى المعلوماتي لهما، وطبقت الدراسة على عينة من الشركات المساهمة 

                                                 
ة نظر           عبد الناصر شحدة السيد أحمد، األهمية1 ك من وجه اح وذل سيولة وجودة األرب النسبية للنسب المالية المشتقة من قائمة التدفقات النقدية في تقييم ال

 ومحللي األوراق المالية في بورصة عمان، رسالة ماجستير غير منشورة آلية العلوم المالية واالدارية، جامعة محللي االئتمان في البنوك التجارية األردنية
  .2008 عمان،الشرق األوسط للدراسات العليا، 

اتي، المجلة األردنية في إدارة  مأمون محمد الدبعي، أثر إشارة األرباح المحاسبية والتدفقات النقدية التشغيلية على محتواهما المعلوم،جمال زآريا جبر 2
  .23-1 ص ص .2008، 1، العدد4األعمال، المجلد 
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شركة مدرجة في بورصة عمان لألوراق ) 88(العامة من قطاعي الصناعة والخدمات بلغ عددها 

 وجود محتوى معلوماتي لألرباح وتوصلت الدراسة إلى. 2003-1995المالية خالل الفترة 

المحاسبية أو التدفقات النقدية التشغيلية عندما يكونان موجبين، وعدم وجود محتوى معلوماتي لهما 

كما توصلت الدراسة إلى وجود محتوى معلوماتي إضافي لألرباح المحاسبية . عندما يكونان سالبين

جود المتغير األخر، ويزداد المحتوى المعلوماتي أو التدفقات النقدية التشغيلية الموجبة فقط في ظل و

  .للمتغيرين معا عندما كانت إشارة التغير فيهما موجبة

 قائمة التدفقات النقدية في ظل اعتماد الجزائر المعايير المحاسبية  بعنوان،20091 دراسة سالمي •

 المحاسبي المعيار بها جاء التي المميزات ما: كانت اإلشكالية األساسية للدراسة تتمثل في .الدولية

الجزائر؟  المالي في المحاسبي النظام مشروع ظل في تطبيقه يتم النقدية وكيف التدفقات قائمة الدولي

وتوصل الباحث إلى عدد من النتائج أهمها أن قائمة التدفقات النقدية ليست عرضة لتالعبات اإلدارة، 

 قائمة التدفقات النقدية تستخدم للداللة على كما أنها ليست بديال عن قائمة الدخل، وأيضا إفصاحات

   .المحاسبية المعلومات جودة عن المالية األوراق لسوق إشارة وتمثلجودة األرباح 

  ما يميز هذه الدراسة

          إن ما يميز هذه الدراسة عن الدراسات السابقة هو اهتمامها بالتحقق من توفر خاصية الموثوقية 

تدفقات النقدية، وكذلك قدرة المؤشرات المشتقة منها لتقييم جودة األرباح والسيولة على في معلومات قائمة ال

توفير الوصف الصادق للواقع االقتصادي في المؤسسة االقتصادية الجزائرية، اعتمادا على قائمة التدفقات 

المستخدمة في معالجة النقدية كما تم إعدادها من طرف إدارة المنشأة، باستخدام أحد البرامج المعلوماتية 

على خالف البحوث المحلية السابقة التي تقوم على قيام الباحث بنفسه بإعداد قائمة . البيانات المحاسبية

التدفقات النقدية؛ وعليه فإن الميزة األساسية لهذه الدراسة هي الوقوف على واقع إعداد قائمة التدفقات النقدية 

 . بطها بموضوع اإلفصاح المحاسبي فيهافي المؤسسة االقتصادية الجزائرية ور

 

  
                                                 

الدينوري، قائمة التدفقات النقدية في ظل اعتماد الجزائر المعايير المحاسبية الدولية، مذآرة مقدمة لنيل شهادة الماجستير غير منشورة،  سالمي محمد 1
  .2009تخصص محاسبة، جامعة باتنة، 



 
 

 
 
 
  

  :الفصل األول
  اإلطار النظري لإلفصاح المحاسبي

  

  

  
 
 



 
 

  تمهيد

 المحاسبة في بدايات ظهورها تلعب دور أداة لحفظ الذاكرة، وفي بدايات تطورها أصـبحت               كانت          

تطور حجـم المـشروعات التجاريـة       وسيلة يستعين بها الوكيل إلخالء مسؤوليته اتجاه الموكل، وبداية من           

وظهور شركات المساهمة التي صاحبتها ظاهرة انفصال اإلدارة عن الملكية؛ أصبحت مخرجـات النظـام               

المحاسبي المتمثلة في القوائم المالية تكتسب أهمية متزايدة كونها الوسيلة التي يتواصل بها طاقم اإلدارة مـع           

  .جمهور المساهمين والمقرضين

وظيفـة   وظيفـة القيـاس و    : نظر للمحاسبة في صورتها الحالية على أنها تقوم بوظيفتين همـا                    ي

االتصال؛ وتعرف وظيفة القياس المحاسبي بأنها عمليات قرن خصائص األحداث المحاسبية باألعداد معبـرا              

ولكل مـن  . القياسأما عملية التوصيل فتهتم بنقل نتائج القياس إلى من يهمه أمر عملية . عنها بوحدات نقدية  

ا البحثي؛ وفيمـا  مالقياس واالتصال المحاسبيين عدد من التساؤالت يسعيان لتوفير إجابات لها، وتمثل مجاليه         

ماهي الفئات التي يجب أن تبلغ لها نتائج عمليات         : يتعلق باالتصال المحاسبي هناك عدد من التساؤالت منها       

ب اإليفاء بها؟ ما هي الخصائص الواجـب توافرهـا فـي             ما هي الحاجيات من المعلومات التي يج       ؟القياس

المعلومات المحاسبية؟ وفق أي شكل يجب عرض القوائم المالية؟ ما هي المعايير التي نحتكم اليها للموازنـة   

  القوائم المالية وعناصرها وبنودها؟   بين التلخيص والتفصيل، كيف نختار المفردات أو التعابير المعبرة عن

ن اإلجابة عن تلك التساؤالت وغيرها من التساؤالت المشابهة يتطلب االستناد إلى مرجعية فكرية                        إ

لكي تحقق اإلقناع وتلقى القبول في األوساط العلمية والمهنية، وإن بعض تلك التساؤالت، السـيما الثالثـة                 

  .   األولى منها، تمثل جوهر موضوع اإلطار النظري لإلفصاح المحاسبي
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مفاهيم نظرية حول اإلفصاح المحاسبي: مبحث األولال  

تحديد نقاط االنطالق التي تنبني عليها كل يتطلب بحث أي موضوع من الموضوعات العلمية           

المجهودات البحثية الالحقة؛ لذلك فإننا في هذا المبحث سنقوم بعرض أغلب المفاهيم التي نعتمدها كخلفية 

بعرض كل من السياق التاريخي لإلفصاح المحاسبي، ومفهومه، وأهميته، وأهدافه، نظرية، والمتعلقة أساسا 

   لتكون في مجملها المنطلق لدراسة موضوع هذا الفصل -وكذلك المعايير، والتصنيفات المقترحة له

تطور اإلفصاح المحاسبي ومفهومه: المطلب األول  

  التطور التاريخي لإلفصاح المحاسبي :أوال

 ظهور مفهوم اإلفصاح المحاسبي ألول مرة إلى قانون الشركات في المملكة المتحدة لسنة يرجع         

، وقد فرض هذا القانون على الشركات إصدار قوائم مالية ولم يتضمن نصا يتعلق بشكل أو مضمون 1844

في السنة و. هذه القوائم؛ ألن المعلومات المحاسبية كانت حينئٍذ من األسرار التي ال يجوز الكشف عنها

تم تعديل القانون السابق بحيث أورد نصا ألزم بمقتضاه مديري الشركات بإعداد ميزانية ) 1845(الموالية 

على أن يتم مراجعتها بواسطة واحد  Full and fair عمومية و التوقيع عليها، بحيث تكون شاملة وعادلة 

لى شركائهم يوضح مدى صدق و صحة أو أكثر من باقي المالك لتنتهي العملية بتقديم تقرير يعرض ع

True and Correctوتوال إصدار القوانين المنظمة لعملية اإلفصاح عن المعلومات المحاسبية .  الميزانية

للشركات لمواكبة التطورات االقتصادية، بداية من انتشار شركات األفراد واالعتماد على التمويل الذاتي 

شخصية بين الشركاء وصوال إلى انتشار شركات المساهمة و حيث كان اإلفصاح المحاسبي يعد مسألة 

؛ ففي هذه الظروف سعت )اقتراض وطرح أسهم وسندات لالكتتاب العام( االعتماد على التمويل الخارجي 

القوانين إلى حماية المستثمر من تالعبات اإلدارة، وذهبت بعضها إلى المطالبة بإفصاحات تتعدى المجال 

  1.عليها مما جعل المراجعين في ورطة  المراجعين الخارجيين المصادقةالمحاسبي وطالبت من

          وعليه يمكن القول بأن أصل مفهوم اإلفصاح المحاسبي ظهر كقاعدة قانونية، وكذلك المفاهيم 

ألزم القانون توافرها في المعلومات . الشمول، والعدل، والصدق، والصحة: المرتبطة بخصائصه وهي

  .توصيات مهنية لمفصح عنها، ولم تظهر كأفكار في الكتابات المحاسبية أوالمحاسبية ا

                                                 
  .22-21 ص ص. 2002الفتاح أبو المكارم ، دراسات متقدمة في المحاسبة المالية، دار الجامعة الجديدة، االسكندرية، وصفي عبد  1
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          أما في الواليات المتحدة األمريكية فلم يكن لقوانين الشركات األمريكية دورا ملحوظا في التأثير 

 تحت 1896على الممارسات المحاسبية، وإنما كان للتنظيم المهني للمحاسبين القانونيين الذي تأسس سنة 

والذي بادر بإصدار أول دراسة له سنة . AICPAاألمريكي للمحاسبين القانونيين ] المعهد[تسمية المجمع 

وكان هذا األخير يعمل بالتعاون مع بورصة . بتدعيم من الهيئات الفدرالية" المحاسبة الموحدة" بعنوان 1917

وبعد أن فرضت ضريبة الدخل على . هانيويورك في محاولة إلرساء المبادئ المحاسبية المتعارف علي

الشركات المساهمة، واعتماد هذه الشركات على التمويل من جمهور المستثمرين ازدادت أهمية مهنة 

المراجعة في الحياة االقتصادية؛ وخالل هذه الفترة ظهرت الدعوة لالهتمام باإلفصاح المحاسبي من قبل 

 المنظم إلصدار األوراق 1933ام باإلفصاح المحاسبي إلى قانون وترجع بداية االهتم. األكاديميين والمهنيين

المالية، والذي يفرض على أي شركة تصدر أسهم ألول مرة أن تودع لدى الهيئة الحكومية لتنظيم البورصة 

قائمة تتضمن كل المعلومات المالية الهامة والجوهرية التي يمكن أن يستفيد منها المستثمرون، وأن يتم 

وقد استلزم هذا القانون أن تتم مراجعة قائمة التسجيل . ن هذه المعلومات في نشرة االكتتاباإلفصاح ع

وطبقا لقواعد هذا القانون يتحمل المراجع . ونشرة االكتتاب من مراجع قانوني حمايةً لجمهور المستثمرين

يها تضليل مسؤولية اإلفصاح  عن أية معلومات غير صحيحة، أو إخفاء أية معلومات قد يترتب عل

 الذي فرض على الشركات التي تداول أسهمها في األسواق المالية أن تودع 1934وقانون . المستثمرين

  1.صورة من قوائمها المالية لدى الهيئة الحكومية لتنظيم البورصة سنويا بعد اعتمادها من المراجع القانوني

بإصدار العديد من الدراسات و   في مجال اإلفصاح المحاسبي  AICPA          وتواصلت جهود 

اإلسهامات األخرى التي تحاول تحديد إجراءات المراجعة ومسؤوليات المراجع؛ وكان لهذا كله عالقة 

مباشرة بتطور اإلفصاح المحاسبي؛ بحيث كانت اإلدارة تتحمل عبء  كفاية اإلفصاح، أما المراجع فكان 

ونظرا لغموض مفهومي العدالة والكفاية . قوائم الماليةيتحمل عبء المصادقة على كفاية اإلفصاح وعدالة ال

  في محاولة لضبطها، إال أن الممارسة العملية أفرزت AICPAفي المجال المحاسبي جاءت مساهمات  

العديد من القضايا التي رفعت ضد شركات مراجعة أبدت رأيها غير المتحفظ في عدالة القوائم المالية في 

لمتضررة غير عادلة، وحدث أن حكمت المحاكم األمريكية  بعدم عدالة القوائم حين اعتبرتها األطراف ا

؛ وبذلك ثبت أن االلتزام بـ  GAAPالمالية رغم إقرارها بمطابقتها للمبادئ المحاسبية المقبولة عموما 

                                                 
1
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GAAPبة ويرى البعض أن ذلك كان نتيجة لغياب الجانب العلمي للمحاس.   ال يعني عدالة القوائم المالية

  .واالعتماد على المدخل العملي في حل المشاكل المحاسبية

          وبدايةً من سبعينات القرن العشرين تغيرت نظرة المجتمع األمريكي لإلفصاح من كونه يجب أن 

يضمن عدم التضليل لجمهور المستثمرين إلى المطالبة بالتوسع في اإلفصاح، ليمٍكن من تقديم معلومات 

؛ وعليه يظهر التطور لمصالح التخاذ القرارات االقتصادية بشأن المنشأة مصدرة البياناتمفيدة ألصحاب ا

التاريخي أن اإلفصاح المحاسبي مر بثالث مراحل أساسية؛ تمثلت األولى في سيطرة وجهة نظر اإلدارة، 

  1.ائم الماليةوالثانية في سيطرة وجهة نظر المراجع الخارجي، والثالثة في سيطرة وجهة نظر مستخدمي القو

   المحاسبي  اإلفصاحمفهوم: ثانيا

عند مناقشته لمعاني مصطلح اإلفصاح وكيفية  2          جاء على موقع المصطلحات المحاسبية الكندي

 Disclosure المطروح في التعابير اإلنجليزية بأن المشكلترجمته من اللغة اإلنجليزية إلى اللغة الفرنسية، 

 يفصح، يقع في السياق العام لفن وعلم اإلعالم، واالتصال؛ ونستعمل To discloseاإلفصاح والفعل 

 الذين لهم الحق بأن يكونوا على علم بمجريات ولئكالكلمتين في الواقع عندما يتعلق األمر بإعداد تقرير أل

 Disclosureوفي مناقشة لطبيعة األحداث التي يجب إظهارها وكيف؟ ذكر بأن استخدام الكلمتين . األمور

 يفصح له معنيين دقيقي االختالف، وذلك االختالف يتدرج من معنى ألخر بحسب To discloseواإلفصاح 

 . الحاالت التي تستعمل فيها الكلمتين

 بأنه غالبا ما يتعلق األمر -نفس الموقع–          وفيما يخص الحاالت التي تستعمل فيها الكلمتين فيذكر 

يمكن أن يكون قد تم إخفاؤه بتعمد أو بغير تعمد، أو يمكن أن يكون ذو طابع بإظهار حدث ما، وهذا الحدث 

  .سري

          في حالة األحداث التي تم إخفاؤها بغير تعمد؛ فإن األمر يتطلب إخراج حدث ما من مجموعة 

ة إخفاء المالئمة له ليظهر؛ إذًا هنا ال توجد ني) التحديد(أحداث ليظهر، أو يتطلب إضافة شيء من الدقة 

الحدث ألن الحدث تم إخراجه من الظل وليس من السرية؛ ففي هذه الحاالت يمكن التفكير في معاني 

                                                 
.50-39 المرجع السابق، ص ص  1

  
2 com.terminologiecomptable.www28/12/2010  ع عليه بتاريخ تم االطال  
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، وضح  Présenter، قدمDéclarer، صرح  Montrer، أظهر Publierنشر : الكلمات التالية

Expliciter أعلم ،Informer، وما شابه.  

) اإلظهار لآلخرين(و السرية؛ فإن األمر يتعلق بالتعريف           وفي حاالت األحداث التي أخفيت عمدا أ

كشف  ،Divulgationإفشاء، إذاعة : بما تم إخفاؤه عمدا، فيجب التفكير هنا فيما تدل عليه الكلمات التالية

Révélation . مع الوعي بثقل هذه الكلمات التي تدخل قدر من التواطؤ سواء بالنسبة للذي يفشي السر إذا

  .مشروعا، أو بالنسبة لذلك الذي أخفى المعلومة عمداكان السر 

 بالكلمة Disclosure بعدم جواز ترجمة الكلمة اإلنجليزية -نفس الموقع-          وفي األخر يوصي 

 حينما ال تكون هناك نية اإلخفاء، وكذلك أوصى بأن تترجم هذه الكلمة بحسب Divulgationالفرنسية 

  .د فيه نظرا لكثرة المعاني التي تستخدم للتعبير عنهاالسياق العام للنص الذي تر

          وبالنسبة لتحديد المعنى الدقيق لمصطلح اإلفصاح المحاسبي فإن استطالع األدبيات المحاسبية 

  : مكننا من جمع عدد من التعاريف المقدمة من طرف بعض الباحثين، ومن بينها نقدم التعاريف التالية

اسبي بشكل عام تقديم البيانات والمعلومات إلى المستخدمين بشكل ومضمون يعني اإلفصاح المح" •

 Internal"لذلك فهو يشمل المستخدمين الداخليين . صحيح ومالئم لمساعدتهم في اتخاذ القرارات

Users " والمستخدمين الخارجيين"External  Users " بأن واحد، أي أن هناك إفصاحا داخليا

 1".وإفصاحا خارجيا

. تفسير أو إظهار حقيقة أو رأي أو تفاصيل تتعلق بالقوائم المالية، أو يتضمنها تقرير المراجعهو " •

ويظهر في شكل معلومة أساسية أو ملحوظة أساسية أو ملحوظة للمساعدة في تفسير هذه القوائم أو 

    2."التقارير

ها الملحوظ على ينطوي على عرض معلومات كمية أو وصفية، فعلية أو تقديرية، ولها تأثير" •

متخذي القرارات مع أنها لم تنتج عن قياس محاسبي وتتعارض مع المبادئ المحاسبية المتعارف 

  3."عليها

                                                 
1
   .298، ص 2009رضوان حلوة حنان،  تطور الفكر المحاسبي، مدخل نظرية المحاسبة، دار الثقافة للنشر والتوزيع، عمان،   
2
  Eric L. Kohler, A Dictionary for Accountants, Englewood cliffs, printce‐hall, 1976, P. 178.اح  نقال عن وصفي عبد الفت  

 .68   أبو المكارم،  مرجع سابق، ص 
3
  69 وصفي عبد الفتاح أبو المكارم، مرجع سابق، ص  
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شمول التقارير المالية على جميع المعلومات الالزمة إلعطاء مستخدم هذه التقارير صورة واضحة " •

   1."وصحيحة عن الوحدة المحاسبية

لومات التي تنشرها اإلدارة للجهات الخارجية من مستخدمي القوائم اإلفصاح يعرف بأنه تلك المع" •

المالية بهدف مقابلة احتياجاتها المختلفة من المعلومات المتعلقة بأعمال المنشأة ويشمل اإلفصاح أية 

معلومات إيضاحية محاسبية أو غير محاسبية تاريخية أو مستقبلية تصرح عنها اإلدارة وتضمنها 

 2"ةالتقارير المالي

مراعاة أن تكون تقارير المحاسب أو مراقب الحسابات أداة لنقل أثر العمليات االقتصادية للمنظمة " •

لجموع المنتفعين بها بصورة حقيقية تبعث على الثقة بشكل يحقق األهداف المرجوة من إعداد هذه 

  3"التقارير في إطار الفروض العلمية لنظرية االتصال

لتعاريف السابقة تتفق على عدد من النقاط األساسية وتختلف في إبراز بعض           نالحظ أن أغلب ا

  .التفاصيل

   نقاط االتفاق-1

نوعية المادة المقدمة هي معلومات قد تم تشغيلها في نظام المعلومات المحاسبية و بيانات لم تمر  •

  ؛على عملية التشغيل

يسمى االقتصادي  واقع حال المنشأة تقدم المعلومات والبيانات لطرف له رغبة في االطالع على •

  ؛المستخدم

 ؛لمستخدمين في عملية اتخاذ القراراترورة أن تفيد المعلومات المقدمة لض •

: وقد استعملت كلمات مختلفة للتعبير عن ذلك مثل) التمثيل(ضرورة صدق المعلومات في التعبير  •

   .  مضمون صحيح، إظهار حقيقة، صورة واضحة وصحيحة، الصورة الحقيقية

  نقاط االختالف  -2

                                                 
1
  . 322، ص 1990الشرازي، نظرية المحاسبة، ذات السالسل، الكويت، عباس مهدي   
) 30(ي األردن، معيار المحاسبة الدولي رقم  حسين علي خشارمة، ، مستوى اإلفصاح في البيانات المالية للبنوك والشرآات المالية المشابهة المندمجة ف2
  . 96، ص 2003) 1 (17المجلد )  العلوم اإلنسانية(، مجلة جامعة النجاح لألبحاث -دراسة ميدانية–
  .262، ص 2002 محود السيد الناغي، دراسات في نظرية المحاسبة والمعايير المحاسبية، المكتبة العصرية، مصر، 3
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انفرد التعريف األول بالتمييز بين المستخدمين الداخليين والخارجيين وهو بذلك يلفت االنتباه إلى  •

 اإلفصاح الذي توفره المحاسبة اإلدارية؛

 انفرد التعريفان الثاني والسادس باإلشارة إلى أن المعلومات والبيانات يفصح عنها من طرف من  •

 لمراجع أيضا؛يعدها ومن طرف ا

كمية، وصفية، ( انفرد التعريفان الخامس والسادس بالتفصيل في نوع وطبيعة المعلومات والبيانات  •

 ...)تاريخية، مستقبلية

          وتجدر اإلشارة في نهاية عرضنا مفهوم اإلفصاح المحاسبي بأن هناك اختالف جوهري في معنى 

 FASBلمحاسبة المالية في الواليات المتحدة األمريكية  اإلفصاح المحاسبي لدى كل من مجلس معايير ا

: ؛ حيث يفرق األول بين مصطلحي االعتراف واإلفصاح ويوضحIASBومجلس معايير المحاسبة الدولية 

ألن االعتراف يعني تصوير فقرة من خالل الكلمات واألرقام مع إدراج المبلغ ضمن المجاميع في الكشوف "

فاإلفصاح عن فقرات في الكشوف المالية وقياساتها، .  وسائل أخرى ليس باعترافالمالية، فإن اإلفصاح من

التي يمكن أن توفر من خالل مالحظات أو من خالل أقواس  في متن الكشوف المالية، أو من خالل 

معلومات ملحقة، أو من خالل وسائل إبالغ أخرى ليس ببديل عن االعتراف في الكشوف المالية بفقرات 

 فيستعمل مفهوم اإلفصاح بالمعنى الذي تم توضيحه في الفقرة IASB أما الثاني 1"يير االعترافتحقق معا

 يستخدم هذا المعيار: "عرض البيانات المالية، والتي نصت على أنه:  من المعيار المحاسبي الدولي األول48

المالي، وما لم ] كشف/ةقائم[عرضت في البيان  شامال بنوداًفي معنى واسع،  "اإلفصاح" المصطلح أحيانا

يحدد عكس ذلك في موضع أخر من هذا المعيار أو في المعايير الدولية إلعداد التقارير المالية األخرى تتم 

 وسنعتمد في هذه الدراسة مفهوم اإلفصاح في معناه الواسع كما ورد 2."هذه اإلفصاحات في البيانات المالية

  . المقدمة أعاله48 ورد بحسب الفقرة رقم في التعاريف السابقة للمصطلح، وكذلك كما

  أهمية وأهداف اإلفصاح المحاسبي: المطلب الثاني

          إن تطرق األدبيات المالية والمحاسبية لموضوع اإلفصاح المحاسبي، واهتمام العديد من الدراسات 

الهتمام ال يمكن أن يكون به ينم على األهمية التي يتمتع بها عند المختصين في هذا المجال، كما أن ذلك ا

  .غير مرتبط بتحقيق عدد من األهداف التي ينتظر التوصل إليها من خالله
                                                 

  .403،  ص 2009، تعريب رياض العبد هللا، دار اليازوري للنشر، عمان، 1ية محاسبية، ج أحمد رياح بلكاوي، نظر1
  .895ص . 2008جمعية المجمع العربي للمحاسبين القانونيين، المعايير الدولية إلعداد التقارير المالية متضمنة معايير المحاسبة الدولية والتفسيرات،  2
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  يأهمية اإلفصاح المحاسب: أوال

ن فإكما هو معروف ويفة االتصال المحاسبي، ظ          إن أهمية اإلفصاح المحاسبي تنبع من أهمية و

 من خالل باختصار  ووظيفة االتصال تتضح أهميتها. واالتصال،القياس: المحاسبة تقوم بوظيفتين هما

ما قيمة مخرجات النظام المحاسبي إذا لم يتم تقديمها لألطراف التي تحتاجها في : يتاإلجابة على السؤال األ

واالتصال في العلوم اإلنسانية هو بث المعارف أو نقل المعلومات من مصدر إنتاجها إلى  "1؟دعم قراراتها

الموضوع، : ا أن أركان االتصال تتمثل في ومن المعروف أيض2." منها أو استخدامهامستقر االستفادة

وفي مجال المحاسبة المالية تتوفر تلك األركان على النحو . والمرسل، والرسالة، والمستقبل، وقناة االتصال

  :التالي

أو الحصول على           يتمثل الموضوع في العمليات واألحداث و الظروف التي تنبغي معرفتها 

ويقابله أثر األحداث والعمليات والظروف على المركز المالي للمنشأة ونتيجة أعمالها . معلومات بشأنها

. أما المرسل فهو الشخص أو الجهة المعدة للرسالة ويقابله اإلدارة. وتدفقاتها النقدية التي يجب اإلفصاح عنها

المستقبل وهو الجهة التي أعدت من .  شكل القوائم الماليةوالرسالة هي األداة الحاملة للمضمون ويقابلها

وأخيرا قناة االتصال وهي القناة التي من .  ويقابله مستخدمو التقارير الماليةالرسالةأجلها والموجهة إليها 

... خاللها يمرر أو يوصل مضمون الرسالة؛ فقد تكون تلفزيون، انترنيت، كتيب، ملصقات، مطويات 

  ...نفس الشيء؛ فيمكن أن تقدم المنشأة قوائمها المالية في كتيب، أو في موقعها على االنترنيتويقابلها 

          من العرض السابق يتضح أنه ال يمكن االستغناء عن أي ركن من أركان وظيفة االتصال، ومن 

الظروف على بينها الموضوع؛ وهو كما سبق توضيحه يتمثل في اإلفصاح عن أثر العمليات واألحداث و

  . المركز المالي للمنشأة ونتيجة أعمالها وتدفقاتها النقدية

من حقيقة أن الغالبية العظمى من قراء القوائم المالية " وتتدعم أهمية اإلفصاح من الناحية العملية          

ال ليس لهم حق اإلطالع على دفاتر وسجالت المشروع وهم يعتمدون إلى حد كبير في التعرف على أحو

                                                 
  .  577، ص 2005ولية وانعكاساتها على الدول العربية، إيتراك للطباعة والنشر والتوزيع، القاهرة،  محمد المبروك أبوزيد، ، المحاسبة الد1
  .133ص ، 1988،  بيروتأصول القياس واالتصال المحاسبي، دار النهضة العربية،وأخرون،  عبد الحي مرعي، 2
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المشروع من التقارير والقوائم المالية المنشورة، فضال عما لهذه التقارير والقوائم من أهمية خاصة ناتجة 

   1 "عن أنها قد روجعت بواسطة شخص خارجي محايد ومستقل وأظهر رأيه فيها

 المال تزداد أهمية اإلفصاح بازدياد حاجة الشركات المساهمة إلى التمويل عن طريق أسواق"          و

ا لتأسيس وإدارة أسواق مال كفء، وغالبا ما فاإلفصاح يعد شرطا أساسي. وبورصات األسهم والسندات

تشرف على تلك األسواق هيئات مهنية أو شبه حكومية تلزم الشركات المتعاملة بإتباع القواعد األساسية التي 

 وذلك حتى يكتسب اإلفصاح والتقارير تحددها المهنة وإتباع التعليمات الصادرة عن الهيئات اإلشرافية،

  2"المالية المنشورة مصداقية لدى المستخدمين

  أهداف اإلفصاح المحاسبي: ثانيا

تقع ضمن مجال أهداف وظيفة المحاسبة في  هي أهداف جزئيةاف اإلفصاح المحاسبي إن أهد          

تصاديات المنشآت للمساعدة في المجتمع بصفة عامة، والتي تتمثل عموما في توفير المعلومات حول اق

البديلة المتنافسة، والقيام بالدور الحمائي ألصول  توجيه الموارد المحدودة إلى أفضل االستخدامات

المشروعات، والمساعدة في تقييم مهمة رعاية العهدة لإلدارات، باإلضافة إلى كون مخراجاتها تخدم كبنك 

وقد أورد . ات لترشيد السياسات االقتصادية واالجتماعية وغيرهاللبيانات يزود الهيئات القومية ببعض البيان

      3:بعض الباحثين عدد من األهداف التي يجب أن يحققها اإلفصاح المحاسبي وهي

) المعلومات(وصف فقرات معترف بها وتوفير قياسات مالئمة لهذه الفقرات عدا تلك القياسات  •

 *؛المندرجة في الكشوف المالية

 ؛غير المعترف بها وتوفير قياسات نافعة لهذه البنودوصف البنود  •

توفير معلومات لمساعدة المستثمرين والدائنين لتقييم مخاطر واحتماالت كل من الفقرات المعترف  •

 ؛بها وغير المعترف بها

                                                 
   .262 محود السيد الناغي، مرجع سابق، ص  1

  
  .445، ص 2003ج المحاسبي المعاصر، دار وائل للنشر، عمان األردن، رضوان حلوة حنان،  النموذ 2
  . 403 أحمد رياح بلكاوي، مرجع سابق، ص 3
 يقدم بلكاوي هذا الهدف ألنه يعتمد مفهوم اإلفصاح وفق وجهة النظر األمريكية التي تفرق بين اإلفصاح واالعتراف آما سبق توضيحه عند عرض *

  .هداف ولو أن الكاتب وضعها خصيصا للبنود غير المعترف بها إال أنها تنطبق على البنود المعترف بها أيضاأما باقي األ. مفهوم اإلفصاح
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توفير معلومات مهمة تسمح لمستخدمي الكشوف المالية بالمقارنة ضمن السنة الواحدة وبين  •

 ؛السنوات

 ؛علومات عن االنسيابات والتدفقات النقدية المستقبليةتوفير م •

 .مساعدة المستثمرين في تقدير العائد على االستثمار •

الحد من أهمية اللجوء إلى "...  بأن التوسع في اإلفصاح المحاسبي من شأنه           ويضيف ثانٍ

ي يترتب عليها تحقيق مكاسب المصادر الداخلية للحصول على معلومات إضافية بالطرق غير الرسمية والت

شير ثالث عند مناقشته لطبيعة اإلفصاح بأنه يجب أن يكفل ي و1."لبعض الفئات على حساب الفئات األخرى

  2.األداء األمثل ألسواق رأس المال الكفءة

  االفصاح المحاسبي وتصنيفاته معايير: المطلب الثالث

لمقترحة لتحديد القدر من المعلومات الذي يجب  المحاسبي عدد من المعايير ايتضمن الفكر          

وسنقدم أدناه . اإلفصاح عنه، كما يتضمن عدد من التصنيفات التي تختلف باختالف الهدف من كل تصنيف

  .أهم المعايير والتصنيفات

   المحاسبيمعايير اإلفصاح: أوال

، )Adequate(فصاح كافي وردت عدة أوصاف لإلفصاح في األدبيات المحاسبية، فوصف بأنه إ          

وتجدر اإلشارة بدايةً . (Full)كامل /، ووصف كذلك بأنه شامل(Fair)منصف /ووصف بأنه إفصاح عادل

تعيين المعيار الذي  في محاولٍة ل لإلفصاح قدمها منظرو الفكر المحاسبياإلى أن هذه األوصاف تمثل معايير

   . اإلفصاح عنهجبي يذمن المعلومات السب ناالقدر الميسترشد به في الممارسة العملية لتحديد 

   معيار اإلفصاح الشامل-1

يشـير إلى مدى شمولية التقارير المالية وأهمية تغطيتها "          إن معيار اإلفصاح الشامل أو الكامل 

ألي معلومات ذات أثر محسوس على القارئ ، ويأتي التركيز على ضرورة اإلفصاح الكامل من أهمية 

                                                 
.330 مهدي عباس الشرازي، مرجع سابق، ص  1

  

.766هندرآسن، مرجع سابق، .  إلدن س 2
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المالية كمصدر أساسي يعتمد عليه في اتخاذ القرارات، وال يقتصر اإلفصاح على الحقائق حتى نهاية القوائم 

الفترة المحاسبية بل يمتد إلى بعض الوقائع الالحقة لتواريخ القوائم المالية التي تؤثر بشكل جوهري على 

مع قيد األهمية النسبية  ويالحظ االرتباط الوثيق لمعيار اإلفصاح الشامل 1."مستخدمي تلك القوائم

مفهوم األهمية من إطار إعداد و عرض البيانات المالية ) 30( الفقرة  فيIASBويحدد ). المادية/الجوهرية(

 ذات مادية إذا كان حذفها أو تحريفها يمكن أن يؤثر على القرارات تعتبر المعلومات: "كالتالي النسبية

وتعتمد المادية على حجم البند أو الخطأ .  على البيانات الماليةاالقتصادية التي يتخذها المستخدمون اعتمادا

وعليه فإن مفهوم المادية تضع حدا أو نقطة . المقدر ضمن الظروف الخاصة التي تؤدي للحذف أو التحريف

  2".قطع أكثر من لو أنها خاصية أساسية يجب للمعلومات أن تتصف بها لكي تكون مفيدة

  اإلفصاح الكافي معيار -2

توفير الحد األدنى من المعلومات التي يطلبها مستخدمو القوائم المالية، وبما أن  ويقصد به          

المستثمر من أهم فئات  مستخدمي البيانات  المالية  فإن اإلفصاح يكون كافيا عند توفر المعلومات 

الحد األدنى الذي من الضرورية لقرارات االستثمار، وتشكل المعلومات الالزمة لقرارات االستثمار 

   3.المفروض أن تقدمه التقارير المالية

  اإلفصاح العادل  معيار-3

وهو ينطوي على المعاملة المتوازنة لمصالح جميع .  اإلنصاف تعتبر مطلبا أخالقياإن العدالة أو          

  . األطراف المهتمة

اإلفصاح الشامل هو األنسب للوصول  يارمع أن نا          من خالل االطالع على أدبيات اإلفصاح استنتج

 مفيدة لمتخذي القرارات وتحقيق الهدف اإليجابي لإلفصاح، أما معيار العدالة الذي يعتبر ات معلوم تقديمإلى

 ال يزال في مراحله الجنينية، كون اإلفصاح الحالي يخدم ،الرهان الصعب والغاية التي يجب التطلع إليها

خاطر رأس المال، في حين نجد أن الفئات األخرى قد انتزعت حقها في االعتراف أساسا الفئة التي تتحمل م

                                                 
ستثمار، مجلة جامعة تشرين للدراسات والبحوث العلمية، ، دور اإلفصاح المحاسبي في سوق األوراق المالية في ترشيد قرار االوآخرونلطيف زيود  1

   .181، ص 2007 لسنة 1، العدد29سلسلة العلوم االقتصادية والقانونية، المجلد 
   .79 جمعية المجمع العربي للمحاسبين القانونيين، مرجع سابق، ص 2
3
  . 96حسين علي خشارمة، ، مرجع سابق، ص   
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 عن  إال أنه قلما نجد اإللزام بتقديم قوائم تعبر حقيقةً،بها كأطراف ذات مصلحة في المنشآت االقتصادية

 التي تفصح  قائمة القيمة المضافةإعداد يوجب فمثال نجد أن مجلس معايير المحاسبة الدولية ال ؛احتياجاتها

 كونها تستجيب ،عن كيفية تكون القيمة المضافة وكيفية توزيعها بين األطراف التي ساهمت في إنشائها

      . وواضعي السياسات االقتصادية واالجتماعية، والمحاسب القومي،لحاجات النقابات العمالية

   المحاسبيتصنيفات اإلفصاح: ثانيا

عدد من األسس المختلفة؛ فمثال إذا استخدم الدافع لإلفصاح           يمكن تصنيف اإلفصاح بحسب 

وإذا استخدمت المدة التي يغطيها اإلفصاح؛ فيصنف . كأساس؛ فإنه يصنف إلى إفصاح إجباري أو اختياري

وإذا استخدمت الظروف القائمة وراء ). كل ثالثة، أو ستة أشهر(أو مرحلي ) سنوي(إلى إفصاح دوري 

. معاصر وأ وإذا استخدمت مراحل تطوره؛ فيصنف إلى تقليدي .طارئ وأادي اإلفصاح؛ فيصنف إلى ع

و إعالمي أيصنف إلى وقائي فوإذا استخدم تطوره الفكري من حيث تأثير المفاهيم الفكرية المعتمدة؛ 

وبما أن دراسة ...  أو فرض أو مبدأف فيصنف كهد؛وإذا استخدمت مكونات نظرية المحاسبة). تثقيفي(

قدم التصنيف بناء على األساسين األخيرين خدمة ن سنا هذا المقام تهتم بعرض إطاره الفكري فإناإلفصاح في

  .  لسياق الطرح

   فرضية المستثمرعلى أساستصنيف اإلفصاح  - 1

   طبيعة المستثمر كطرف يتم اإلفصاح ألجله- 1.1

ياجاتهم من المعلومات،           يتفق المحاسبون على تعدد أصحاب المصالح في المنشأة وتعدد احت

المساهمون والمقرضون (إال أن فئة المستثمرين . وبضرورة مقابلة هذه االحتياجات في ظل حدود معينة

حظوا بحصة األسد من العناية، كونهم األكثر عرضة لمخاطر رأس المال من غيرهم، ) نون والمرتقبوالحالي

يضا مفيدة للفئات األخرى وهو نفس الموقف الذي عبرت وقد اُعتبر بأن المعلومة المفيدة للمستثمرين تكون أ

وقد كان لتحديد قدرة هذا المستثمر على . 1 من اإلطار التصوري لمعايير المحاسبة الدولية10عنه الفقرة 

استيعاب المعلومات المحاسبية والمالية أثر كبير على اإلفصاح المحاسبي من حيث تحديد مجاالته وأهدافه 

                                                 
1
  .75 مرجع سابق، ص ين القانونيين،جمعية المجمع العربي للمحاسب  
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 An average prudent) العادي(المستثمر متوسط الفطنة : ترض نوعين من المستثمرينوغيرها، وقد اُف

invistor الواعي، والمستثمر الحصيف An informed prudent invistor  

          يقصد بالمستثمر أو المستخدم العادي ذلك المستثمر غير المتخصص الذي يكتفي بمعلومات 

ير مضللة، أما المستخدم أو المستثمر الحصيف الواعي فهو ذا دراية وخبرة محدودة تجعل القوائم المالية غ

في استخدام وتحليل المعلومات، فهو مستثمر متخصص أو محلل مالي يتابع التطورات المالية ويوازن بين 

   1.االستثمارات

لوقائي، اإلفصاح ا:           إن تصنيف اإلفصاح على أساس فرضية المستثمر ينتج عنه صنفين هما

  .واإلفصاح التثقيفي أو اإلعالمي

  اإلفصاح الوقائي - 2.1

يفترض اإلفصاح الوقائي أن المعلومات والبيانات المفصح عنها موجهة لمستخدم متوسط الفطنة           

، لذلك فإنه يكتفى في تحديد المعلومات الواجب اإلفصاح عنها عند تحقيق شرط عدم التضليل؛ لذلك )عادي(

 يفضل اإلفصاح عن معلومات تتمتع بدرجة عالية من الموضوعية أكثر من المعومات المالئمة التي تقل فإنه

لقد ساد افتراض المستثمر العادي المتوسط الفطنة خصوصا خالل الفترة من " و. درجة موضوعيتها

 على هذا SEC] في الواليات المتحدة األمريكية[، فاعتمدت لجنة االستثمارات والبورصة 1933-1973

   2..."االفتراض في تبرير تطبيقها لمفهوم اإلفصاح الكافي لهذا المستثمر

  فروض اإلفصاح الوقائي - 1.2.1

  3:ينطلق اإلفصاح الوقائي من الفروض الرئيسية التالية          

فرض أن المستخدم الرئيسي للمعلومات المحاسبية التي يتم اإلفصاح عنها وهو المستثمر الخارجي  •

موما، أي المساهمون الحاليون والمرتقبون والمقرضون والدائنون، وأن هذا المستثمر الخارجي ع

 متوسط الدراية والفطنة؛

                                                 
1
  .451 رضوان حلوة حنان، تطور الفكر المحاسبي،  مرجع سابق، ص  
2
  .450، ص 2003 رضوان حلوة حنان،  النموذج المحاسبي المعاصر، دار وائل للنشر، عمان،  
3
  .452-451 المرجع السابق، ص ص  
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فرض أن االحتياجات المعلوماتية لهذا المستثمر الخارجي هي معلومات تتعلق بالدخل والثروة في  •

 الوحدة المحاسبية المعنية؛

عام هي األسلوب األنسب لإلفصاح المحاسبي، وذلك من فرض أن القوائم المالية ذات الغرض ال •

 وجهة نظر مقارنة تكلفة اإلفصاح بالمنفعة أو العائد المتوقع؛

قائمة الدخل، قائمة المركز المالي، قائمة : فرض أن القوائم المالية ذات الغرض العام هي أربع قوائم •

 تغير حقوق الملكية، قائمة التدفقات النقدية؛

 م المالية األربع مترابطة ومتكاملة؛فرض أن القوائ •

 يعد جزءا متمما للقوائم المالية األربع •

 المالحظات الهامشية 

  الجداول التحليلية     

 تقرير مدقق الحسابات حول مدى عدالة القوائم المالية واإلفصاح المحاسبي؛ 

عات اإلدارة تقرير اإلدارة؛ ويتضمن خطاب مجلس اإلدارة إلى المساهمين وكذلك تحليالت وتوق 

 عن المستقبل، مع اإلفصاح عن أهداف اإلدارة واستثماراتها المخططة؛

   أو اإلعالمياإلفصاح التثقيفي - 3.1

سعين، ويمتلك القدرة على التحليل ايفترض اإلفصاح التثقيفي مستثمرا حصيفا ذا دراية واطالع و          

م هذا اإلفصاح عموما باتجاه متزايد نحو التوسع في ويتس. وعقد المقارنات وإجراء التنبؤات بطريقة مهنية

اإلفصاح والتعدد في مجاالته وبالتركيز ليس فقط على المعلومات المحاسبية المالية وإنما يشمل أيضا 

معلومات غير مالية كمية ووصفية، مثل معلومات عن الطاقة اإلنتاجية للوحدة المحاسبية وعن كفاية 

ولقد .  ويمثل هذا النوع االتجاه المعاصر لإلفصاح المحاسبي1.اءتهم وإنتاجيتهمومؤهالت العاملين وتطور كف

. ظهر هذا االتجاه نتيجة ازدياد أهمية المالئمة باعتبارها أحد الخصائص الرئيسية للمعلومات المحاسبية

ذ ونتيجة لهذه الخاصية كان التحول نحو المطالبة باإلفصاح عن المعلومات المالئمة ألغراض اتخا

 ومن أمثلة ذلك المعلومات الخاصة بأثر تغيرات مستويات األسعار وإعداد التقارير المرحلية ؛القرارات

وإلفصاح عن التنبؤات المالية والفصل بين العناصر العادية وغير العادية في القوائم المالية، والتقارير 

اإلفصاح عن مكونات األصول وعلى أساس المناطق الجغرافية، وأالقطاعية على أساس خطوط اإلنتاج 
                                                 

  .462 المرجع السابق، ص 1
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الثابتة والمخزون السلعي، اإلفصاح عن اإلنفاق الرأسمالي الحالي والمخطط ومصادر تمويله وربحية السهم 

الواحد، مكاسب وخسائر العمليات األجنبية، الطرق المحاسبية المستخدمة في ترجمة العمالت األجنبية، 

ة وأهدافها في المستقبل، سياسات اإلدارة المتبعة فيما يتعلق التطور التاريخي لألمور المالية، خطط اإلدار

   1...بتوزيع األرباح، الهيكل التمويلي للمنشأة 

اإلفصاح التثقيفي أو "          وختاما لتقديم تصنيف اإلفصاح على أساس فرضية المستثمر يمكن القول أن 

بق شرحه ويضيف إليه مجموعة جديدة من  السا]الوقائي [اإلعالمي يستوعب بالكامل اإلفصاح التقليدي

...) مثل قائمة القيمة المضافة، قوائم لإلفصاح عن أثر تغيرات المستوى العام والخاص لألسعار (القوائم 

   2"وينقل االهتمام من القوائم المالية األساسية ذات الغرض العام إلى التقارير المالية

  سبة نظرية المحاعلى أساس اإلفصاح تصنيف: ثانيا

   مفهوم نظرية المحاسبة          -1

          لقد سبق وأن ذكرنا عند عرض التطور التاريخي لإلفصاح المحاسبي في الواليات المتحدة 

األمريكية أنه حدث وأن حكمت المحاكم األمريكية بعدم صدق وعدالة القوائم المالية رغم إعدادها وفقا 

وتعتبر هذه الواقعة من الدالئل . مصادقة المراجع القانوني على ذلكللمبادئ المحاسبية المقبولة عموما، و

ووصف هذه . على قصور هذه المبادئ على توفير إطار نظري مرجعي يقيم ويرشد ويطور الممارسات

المبادئ بالمقبولة عموما كونها ال تتوفر على بناء منطقي متناسق يربط بينها، وإنما هي ممارسات طورت 

ويمكن تلخيص نواحي القصور في . الخبرات المهنية وتلقى القبول العام في األوساط المهنيةمن خالل تراكم 

     3:اإلطار الفكري الحالي للمحاسبة فيما يلي

إن اإلطار الفكري الحالي يعتمد في معظمه على مجموعة من القواعد االصطالحية واألعراف  •

 والتقاليد التي ال تستند إلى تأصيل علمي؛

ر الفكري الحالي يفتقر إلى االتساق المنطقي وذلك نظرا للتعارض القائم بين كثير من إن اإلطا •

 عناصره؛

                                                 
.330بق، ص  عباس مهدي الشرازي، مرجع سا 1

  
  .462، ص 2003 رضوان حلوة حنان، النموذج المحسبي المعاصر، مرجع سابق، 2

.38، ص  عباس مهدي الشرازي، مرجع سابق 3
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إن اإلطار الفكري الحالي يفتقر إلى االكتمال األمر الذي يترك كثيرا من المشاكل المحاسبية دون  •

 .حل منطقي وبصفة خاصة مشكلة االختيار بين البدائل المحاسبية المتاحة

القصور في اإلطار النظري للمحاسبة يمس بمكانتها العلمية بين العلوم االجتماعية، وكثيرا ما           إن 

نوقشت طبيعة المحاسبة هل هي فن أم علم؟ وإن التسليم بأن المحاسبة علم يتطلب أن تستكمل بناءها 

ته التي توحي تتجلى نزعة العلم نحو النضج في وضع نظري"النظري، ويعبر أحد الباحثين عن ذلك بقوله 

بوصول ذلك العلم إلى مرحلة البحث العلمي األكاديمي وتنسيق قضاياه في نظام منطقي، بغية تفسير تلك 

 من -ولم تنهيها- والمحاسبة قد بلغت المرحلة الرابعة واألخيرة 1."القضايا وشرحها واستخدامها في التنبؤ

يستقل، وهذه المراحل حسب المنهج التجريبي مراحل النضج والتطور التي يمر فيها أي علم حتى يتكون و

مرحلة المالحظة والوصف والتحليل، وتليها مرحلة وضع الفروض والتفسير، وبعدها تأتي مرحلة : هي

وقد توصل الباحثون إلى وضع . التنبؤ والتحقق من صحة الفروض، وفي النهاية مرحلة وضع النظرية

وى النظرية الشاملة، ويصطلح البعض على تلك النظريات نظريات محاسبية عديدة لكنها لم تصل إلى مست

  بالنظريات الصغيرة أو الجزئية، ويصطلح عليها آخرون 

 ويرجع السبب في عدم التوصل إلى صياغة نظرية محاسبية شاملة بحسب تصور 2.ظريات متوسطة المدىن

  3.البعض إلى عدم صالحية المناهج البحثية المتبعة في مجال البحث المحاسبي

بأنها مجموعة من المبادئ المترابطة منطقيا، والتي تشكل إطارا مفاهيميا "          تعرف نظرية المحاسبة 

لتقييم الممارسات المحاسبية المهنية القائمة، ويساهم في تقديم فهم أفضل لهذه الممارسات لكل من أهل المهنة 

إلرشادات التي تمكن من تطوير ممارسات أو كما يوفر األدلة وا. والمستثمرين والمديرين وطالب العلم

  5:وتهدف النظرية لتحقيق ما يلي4"إجراءات محاسبية جديدة 

 التقييم والتفسير المنطقي للظواهر موضوع البحث والدراسة؛ •

 التنبؤ بسلوك هذه الظواهر في ظل ظروف محددة؛ •

 .توجيه السلوك بما يكفل تحقيق قيم وأهداف محددة •

                                                 
  .67، ص2007 حسين القاضي، مأمون حمدان، نظرية المحاسبة، دار الثقافة للنشر والتوزيع، عمان، 1

.69-53جع سابق، ص،ص  رضوان حلوة حنان ، النموذج المحاسبي المعاصر، مر 2
  
  .22-7، ص ص 2000 سنة 2 العدد 16 حسين القاضي ، منهج المحاسبة، مجلة جامعة دمشق االمجلد 3
4 Hendrikson, E, S, Accounting theory, IRWIN , 1992, p. 21.محمد مطر، السويطي موسى، التأصيل النظري للممارسات المهنية   نقال عن

  .  95، ص 2008قياس والعرض واإلفصاح، دار وائل للنشر والتوزيع، عمان، ال: المحاسبية في مجاالت
  .39 عباس مهدي الشرازي، مرجع سابق ص 5
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  د بعض الباحثين في مجال نظرية المحاسبة  تصنيف اإلفصاح عن-2

 اإلفصاح في تصنيف          بعد التعرف على بعض العموميات حول نظرية المحاسبة سنحاول أدناه تتبع 

   1.أهم الدراسات التي عنيت بموضوع صياغة نظرية المحاسبة

 في عام Accounting Theory بعنوان نظرية المحاسبة W.A.Paton دراسة وليام باتون -1.2

1922  

وقد اشتملت هذه الدراسة . إحدى عشر فرضا ولم يكن من ضمنها اإلفصاحالدراسة  هذه تقدم          

على كثير من الفروض التي اعتبرت ومازالت من المبادئ المحاسبية المقبولة، كما أنها تمثل في وقتها 

   .دراسة فلسفية تجميعية للمنطق المحاسبي القائم

األساسية للمحاسبة ] المصادرات[الفروض :   بعنوانMaurice moonitzوريس مونتز  دراسة م-2.2

The Basic Postulates of Accounting 1961  لعام  

  : قُسمت هذه الدراسة إلى ثالث مجموعات كما يلي          

 ؛ فروض5مجموعة تتعلق ببيئة المحاسبة وتشمل  •

 ؛ فروض4 أي ظرف و تشمل مجموعة تتعلق بمظهر المحاسبة التي تصلح في •

 .مجموعة قضايا معيارية وتشمل خمسة فروض كان من بينها اإلفصاح •

وعلق على هذه الدراسة بأنها ضمن دراسات المدخل المعياري الذي يحدد ما يجب أن يقوم به           

بية وتحديد وهي دراسة رائدة في هذا المجال، وفيها تبويب منطقي لمجموعات المبادئ المحاس. المحاسب

   .لطبيعة البيانات والمعلومات الناتجة عنها

 Paventory of Generaly Accepted accounting: بعنوانP.Grady دراسة بول كرادي -3.2

Principles for Business Enterprises  1965 عام  

                                                 
  .79-55الناغي،  مرجع سابق، ص ص   محود السيد1
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 كان اإلفصاح قسمت هذه الدراسة على عشرة مفاهيم و أربعة أهداف وثالثة من أهم المبادئ          

  .واعتبرت هذه الدراسة بأنها أكثر الدراسات تكامال في مجال نظرية المحاسبة المعاصرة. أحدها

  Statement of Basic Accounting Theory : دراسة الجمعية المحاسبية االمريكية بعنوان-4.2

   1966لعام 

لبية احتياجات المستخدمين واعتبرت هذه اهتمت هذه الدراسة بتحديد أهداف المحاسبة في إطار ت          

وتضمنت هذه الدراسة أربعة معايير مرتبطة بعملية إنتاج المعلومات المحاسبية . األهداف جزءا من النظرية

 عالقة باإلفصاح كإحدى اوظهر في هذه الدراسة معياران لهم. وخمسة معايير مرتبطة بعملية التوصيل

  .اح عن العالقات ذات األهمية، وتلخيص المعلومات البيئيةاإلفص: معايير عملية التوصيل وهما

إن ابرز ما يميز هذه الدراسة أنها أبرزت أهمية وظيفة التوصيل في المحاسبة التي من خاللها           

 ومن ثم أهمية االعتماد على المعلومات المحاسبية التي ؛تستطيع المحاسبة والمحاسبون تبيان أهمية عملهم

 بعد أن كان االهتمام مركزا حول قضايا القياس ،تها النسبية مع زيادة االهتمام بوظيفة التوصيلزادت منفع

في الفترة السابقة لهذه الدراسة، ولم تلتزم هذه الدراسة بصياغة مبادئ للنظرية ولم تشر إلى الفروض 

  .والمبادئ والمفاهيم

  هيكل نظرية المحاسبة ملخص:  بعنوان Kiso & Weygandt دراسة كيسو و ويجانت-5.2

Summary of the structure 1980 لسنة   

انطلقت هذه الدراسة من الوظيفة االجتماعية األساسية للمنشأة وهي إنتاج وتوزيع السلع أو           

 وهذا اإلطار ينطلق من السعي لتحقيق ثالثة أهداف والمتمثلة ،الخدمات ومنها يستمد إطار نظرية المحاسبة

  في

 ؛ر وتوصيل معلومات مفيدة في مجال قرارات االستثمارتوفي •

 ؛توفير وتوصيل معلومات مفيدة في تحديد التدفق النقدي المستقبلي •

 .اإلمداد بمعلومات عن موارد المنشأة والحقوق التي للغير عليها، والتغير فيها •

  :وظهر البناء الرسمي للنظرية مكون من          
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 ؛لماليةالعناصر األساسية للقوائم ا •

 ؛االفتراضات •

 .المبادئ المحاسبية وكان من بينها اإلفصاح المتكامل •

  .وحددت ثالثة أعراف معدلة لتحقيق عدد من وظائف المحاسبة          

          اإلضافة األساسية في هذا اإلطار هي توضيح طبيعة العالقة بين العناصر المختلفة المرتبطة 

  . من الوظيفة االجتماعية للمنشأة كوحدة داخل المجتمعبنظرية المحاسبة، والتي اشتقت

اإلفصاح تصنيف  من خالل استقراء الدراسات السابقة أنه لم يتوصل لالتفاق بشأن ناالحظ لقد          

 فمن الباحثين من لم يجعله ضمن هيكل النظرية، ومنهم من اعتبره أحد ؛ضمن هيكل نظرية المحاسبة

 لوظيفة التوصيل، ومنهم من  أو إرشاداتبعض جوانبه وصنفها كمعاييرالفروض، ومنهم من تطرق ل

لهذا المفهوم كيانا : " وخالفا لما ورد في الدراسات السابقة هناك من توصل إلى أن. اعتبره مبدأ محاسبي

ن هذا المصطلح أصبح فإ... يكاد يكون مستقال عن المبادئ المحاسبية المتعارف عليها، فضال عن ذلك، 

    1."أحد المحاور األساسية التي تحكم االتجاهات المعاصرة للتنظير المحاسبييشكل 

 اإلفصاح في هيكل النظرية المحاسبية راجع إلى عدم التوصل إلى تصنيفالف بشأن تخ          إن هذا اال

حاسبية واالختالف في وصف طبيعة العناصر المكونة للنظرية الم. صياغة نظرية محاسبية تلقى القبول العام

نجد اإلطار التصوري لمجلس معايير المحاسبة الدولية يقدم فرضين : فمثال. أمر شائع في األدب المحاسبي

الوحدة المحاسبية، :  يقدم أربعة فروض هي FASBفي حين. أساس االستحقاق و االستمرارية: هما

  .وحدة القياس النقديواالستمرارية، والدورية، و

 . هذه وجهة النظر التي ترى بأن اإلفصاح هو أحد المبادئ المحاسبيةنا دراست فيعتمدنس نا          إن

  اإلفصاح كأحد المبادئتصنيف والذي يبين ،لنظرية المحاسبيةل أدناه أحد الهياكل المقترحة مقدسنو

   .المحاسبية

 
 
 

                                                 
1
  .83 وصفي عبد الفتاح أبو المكارم، مرجع سابق، ص  
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  هيكل نظرية المحاسبة: 1.1                                الشكل 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                          ----------------------------------- 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  .86 محمود السيد الناغي، مرجع سابق، ص :المصدر

 السببية

 اإلنصاف

 اإلفصاح

 المناسبة

األساليب

القواعد

اإلجراءات

 التحقق

 المقابلة

 التحفظ

 األهمية النسبية

 الموضوعية

متغيرات 
بالمنشأة خاصة

 المتغيرات المرتبطة بنشاط المنشأة

متغيرات في 
الدولي المجتمع

يرات في متغ
الدولة

 إدراك الحقائق المرتبطة بمجال وأهداف المحاسبة

 المفـــاهيـــم المحــاسبيـــــة

 الفـــروض المحــاسبيــــة

فرض القياس 
المحاسبي ألثر 
العمليات المالية 
لوحدة محاسبية 
 لفترة محددة

فرض التوصيل 
للمعلومات المحاسبية 
للمستخدمين بالكمية 

قتها والنوعية وفي و
 بصورة واضحة 

 المبـــادئ المحــاسبيــــة

مبادئ مرتبطة بفرض  الجانب التطبيقي مبادئ مرتبطة بفرض القياس
ل الت
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  مقاييس جودة المعلومات المحاسبية و المحاسبيمقومات اإلفصاح: المبحث الثاني

محاسبي كمفهوم على عدد من المقومات، تُكَون في مجموعها قاعدة فكرية  اإلفصاح اليرتكز          

يرتكز عليها، وخلفية يستمد أصوله منها؛ وبذلك يكون له من المنطق ما يبرره، ويمكن أن تصاغ في ضوئه 

ومن أهم . وتنبني عليه أفكار أخرى تساهم في تطوير النظرية المحاسبية والعمل المحاسبي على حد السواء

ك األفكار التي تمت صياغتها في ضوء مقومات اإلفصاح فكرة تحديد  الخصائص النوعية للمعلومات تل

المحاسبية، لتكون مقاييسا لجودة المعلومات يسترشد بها في تحديد المعلومات التي يجب اإلفصاح عنها 

بي وفي المطلب الثاني لألطراف المهتمة؛ لذلك سنقدم في المطلب األول المقومات األساسية لإلفصاح المحاس

   .  مقاييس جودة المعلومات المحاسبية

  المقومات األساسية لإلفصاح عن المعلومات المحاسبية: المطلب األول

   :تتمثل في يرتكز البناء الفكري لإلفصاح المحاسبي على خمسة مقومات أساسية          

  تحديد المستخدم المستهدف للمعلومات المحاسبية: أوال

مثل لم يكن في عهد المنشآت الفردية جدال فكريا حول الطرف المستفيد من القوائم المالية؛ حيث تَ          

إال أنه في فترة ازدهار شركات المساهمة وما صاحبها من تعدد . في المالك الفرد أو مجموعة المالك

  تقديم المعلوماتاألطراف المهتمة بأنشطتها؛ ظهرت فكرة ضرورة تحديد الطرف الذي يتم من أجله

فالمستخدمون المستفيدون من اإلفصاح يمثلون مجموعات . " للتحكم في مخرجات النظام المحاسبيالمحاسبية

متعددة ذات أهداف مختلفة، وحتى المجموعة الواحدة فإنها غالبا غير متجانسة من حيث الثقافة العامة 

 لذلك فإن إعداد التقارير المالية في 1."سير والتحليلوالثقافة المحاسبية وبذلك تختلف مقدرة أفرادها في التف

ظل فرضية وجود مستويات مختلفة من الكفاءة في تفسير المعلومات المحاسبية لدى الفئات المستخدمة لها، 

يتمثل األول في إعداد التقرير المالي الواحد وفق نماذج متعددة : يضع معدي التقارير أمام خيارين رئيسيين

تياجات الفئات التي سوف تستخدمه، وذلك يصعب تطبيقه باإلضافة إلى أنه مكلف جدا حسب تعدد اح

. ويتعارض مع الجدوى االقتصادية للتقارير التي تشترط أن ال تزيد تكلفة المعلومات عن عائدها المتوقع

مين ويتمثل الخيار الثاني في إصدار تقرير مالي متعدد األغراض بحيث يلبي جميع احتياجات المستخد

ويصعب تطبيق هذا الخيار أيضا من الناحية الواقعية، مما سيجعل التقارير المالية كبيرة الحجم . المحتملين

                                                 
1
  .299بة، مرجع سابق، ص حنان،  تطور الفكر المحاسبي، مدخل نظرية المحاس  رضوان حلوة 
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ويقترح الباحثون حال واقعيا معقوال إزاء هذه المشكلة، من خالل تطبيق نموذج . ومفرطة جدا في التفاصيل

ه من بين الفئات المتعددة التي ستستخدم هذا التقرير المالي الذي يلبي احتياجات مستخدم مستهدف يتم تحديد

التقرير، بحيث يمثل المستخدم المستهدف محورا أساسيا في تحديد أبعاد اإلفصاح المناسب عن المعلومات 

لكن الباحثين يختلفون في تحديد هوية هذا المستخدم، حيث يرى البعض بأن المستثمر . المحاسبية في التقرير

دودة، هو من يجب اعتباره المستخدم المستهدف لتلك البيانات، بينما يرشح آخرون العادي ذا المهارة المح

المحلل المالي كمستخدم مستهدف، وبنوا موقفهم هذا على أساس أن المستثمر العادي يكون في معظم 

 - ة بما لديه من تأهيل وخبرة مهني–األحيان غير مؤهل لفهم المعلومات المحاسبية على عكس المحلل المالي 

وهناك من يعتمد رأيا وسطا حين يستخدم ما يعرف . يكون األكثر قدرة على فهم وتفسير تلك المعلومات

ويعرف بأنه من يحتل من حيث مهارته . بالقارئ المعياري للقوائم المالية أساسا لتحديد المستخدم المستهدف

ت المحاسبية والمستخدم غير الماهر لتلك في تفسير القوائم المالية مكانا وسطا بين المستخدم الماهر للمعلوما

  1المعلومات

التي قامت  أما على صعيد المنظمات المهنية فكانت أول محاولة جادة في هذا المجال هي تلك          

 هدفها دراسة أهداف القوائم المالية 1971 سنة  AICPA بتكليف منTrublood commiteeلجنة تروبلود 

أولها تحديد الفئات التي تحتاج إلى القوائم المالية، وقد توصلت اللجنة فيما من خالل أربعة محاور كان 

إن من أهداف القوائم المالية هدف خدمة "  : يتعلق بتحديد فئة المستخدمين للقوائم المالية بنصها على ما يلي

للحصول على هؤالء المستخدمين الذين تتوفر لديهم سلطة محدودة أو إمكانية محدودة أو مصادر محدودة 

 2."المعلومات والذين يعتمدون على القوائم المالية كمصدر معلوماتي رئيس لتقييم النشاط االقتصادي للمنشأة

وقد عنيت فئة المستثمرين والمقرضين بمعاملة خاصة حين تطرق التقرير الحتياجاتهم من المعلومات في 

 فقد قامت بتحديد الفئات IASCمحاسبية الدولية أما لجنة المعايير ال. حين لم تحظى الفئات األخرى بذلك

المستخدمة للبيانات المالية، واحتياجاتها من المعلومات في الفقرة التاسعة من اإلطار التصوري إلعداد 

يشمل مستخدمي البيانات المالية المستثمرين الحاليين والمتوقعين "  :وعرض القوائم المالية بنصها التالي

ن والموردين وغيرهم من الدائنين التجاريين والعمالء والجهات الحكومية والجمهور والعاملين والمقرضي

   ".ويستخدم هؤالء البيانات المالية للوفاء ببعض احتياجاتهم المتنوعة من المعلومات. بصفة عامة

                                                 
  .347-345محمد مطر، موسى السويطي، مرجع سابق، ص، ص  1
  .369-368 رضوان حلوة حنان، تطور الفكر المحاسبي، مدخل نظرية المحاسبة، مرجع سابق، ص ص 2



24 
 

  تحديد أغراض استخدام المعلومات المحاسبية: ثانيا

علومات المحاسبية بعنصر أساسي هو ما يعرف بمعيار أو يجب ربط الغرض الذي تستخدم فيه الم          

. وفي هذا اإلطار تلتقي وجهتا نظر أهم مجمعين مهنيين في الواليات المتحدة األمريكية. خاصية المالئمة

 فقد عبرت الثانية عن وجهة نظرها حيال ذلك AAA والجمعية األمريكية للمحاسبين ،AICPA: وهما

في حين تعتبر األهمية النسبية بمثابة : " على ما يلي1966صادرة عنها عام بالنص في أحد التقارير ال

المعيار الكمي الذي يحدد حجم أو كمية المعلومات المحاسبية واجبة اإلفصاح، تعتبر المالئمة المعيار النوعي 

د صلة لذا تتطلب خاصية المالئمة وجو. الذي يحدد طبيعة أو نوع المعلومات المحاسبية واجبة اإلفصاح

وثيقة بين طريقة إعداد المعلومات واإلفصاح عنها من جهة، والغرض الرئيسي الستخدام هذه المعلومات 

 قامت بالتطرق للمعلومات التي تحتاجها الفئات IASC وفي هذا السياق نجد أن 1.من الجهة األخرى

  2:األتيالمستخدمة للقوائم المالية واألغراض التي تستخدم فيها، ويمكن إيجازها في 

المستثمرون الحاليون والمحتملون؛ تستخدم هذه الفئة المعلومات ألغراض اتخاذ قرارات شراء أو  •

االحتفاظ أو بيع أسهم الشركة، وفي المساعدة في تحديد مستوى توزيعات األرباح الماضية والحالية 

دارة الشركة، وفي تقييم والمستقبلية وأي تغيير في أسعار أسهم الشركة، وللمساعدة في تقييم كفاءة إ

 سيولة الشركة ومستقبلها وتقييم سهم الشركة بالمقارنة مع أسهم الشركات األخرى؛

الموظفون؛ ويحتاجون في الشركة إلى معلومات تتعلق بمدى األمان الوظيفي، ومدى التحسن  •

ن بتحسين الوظيفي المتوقع في المستقبل، باإلضافة إلى معلومات تساعد في تعزيز مطالب الموظفي

 .أوضاعهم الوظيفية

الموردون والدائنون التجاريون؛ وتستخدم هذه الفئة المعلومات للمساعدة في في تقدير ما إذا كانت  •

 .الشركة ستكون عميل جيد قادر على سداد ديونه

العمالء؛ ويحتاجون إلى معلومات تساعد في التنبؤ بوضع الشركة المستقبلي وقدرتها على االستمرار  •

 .لية إنتاج وبيع سلعهافي عم

المقرضون؛ وهم يستخدمون المعلومات للمساعدة في تقدير قدرة الشركة المقترضة على توفير  •

النقدية الالزمة لسداد أصل القرض والفوائد المستحقة عليه في الوقت المناسب، وفي تقدير عدم 

 . إلى حقوق الملكيةتجاوز الشركة المقترضة لبعض المحددات المالية مثل نسبة الديون للغير

الحكومة ودوائرها المختلفة، والجهات المنظمة ألعمال المنشآت؛ وتحتاج هذه الفئات إلى معلومات  •

                                                 
1

  . 374، ص 2007وليد ناجي الحيالي، نظرية المحاسبة، منشورات ألألآاديمية العربية المفتوحة في الدنمارك،  
، ص 2008 محمد أبونصار، حميدات جمعة، معايير المحاسبة واإلبالغ المالي الدولية، الجوانب النظرية والعملية، دار وائل للنشر والتوزيع، عمان، 2
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قانون الشركات وقانون : تساعدها في التأكد من مدى التزام الشركة بالقوانين ذات العالقة مثل

ختلفة على الشركة وتحديد ضريبة الدخل، كما تحتاج إلى معلومات تساعد في تقدير الضرائب الم

 .مدى قدرة الشركة على تسديد هذه الضرائب، ومدى المساهمة العامة للشركة في االقتصاد الوطني

الجمهور؛ وهو بحاجة إلى المعلومات التي تخص األطراف السابقة أعاله، كما قد يحتاج الجمهور  •

         .م المالية ذات الغرض العامإلى معلومات خاصة إضافية قد يكون من الصعب توفيرها ضمن القوائ

 يد طبيعة ونوع المعلومات المحاسبية التي يجب اإلفصاح عنها دتح: ثالثا

   طبيعة المعلومات-1

 المعلومات الكمية،: يمكننا التمييز بين طبيعتين للمعلومات المفصح عنها في القوائم المالية          

   .المعلومات الوصفيةو

  كميةالمعلومات ال -1.1

والمبالغ   البنودإن أغلب المعلومات التي تتضمنها القوائم المالية هي ذات طبيعة كمية متمثلة في          

وهذه المعلومات قد تم إعدادها وفقًا لمجموعة من . المعبرة عنها، ويعتقد أنها على درجة عالية من المالئمة

 ومحددات على نوع وكمية المعلومات التي تظهر االفتراضات واألعراف والمبادئ المحاسبية، وضمن قيود

ضرورة حدوث صفقة تبادلية مع طرف خارجي : في تلك القوائم، التي من ضمنها بعض االشتراطات مثل

كأساس لتسجيل األحداث االقتصادية في السجالت المحاسبية، وكذلك التقيد بمبدأ التكلفة التاريخية كأساس 

كما قد ينشأ تفاوت ملحوظ واختالفات في تقديرات المحاسبين لدى  . اتإلثبات وتقييم كثير من الموجود

تطبيقهم مفهوم الحيطة والحذر؛ تترتب عليها بالتالي أثار متفاوتة على المعلومات التي يتم اإلفصاح عنها في 

 يكون  إن هذا اإلطار المحدد لعملية تجهيز البيانات وتقديمها كمعلومات مالية يجب أن1.القوائم المالية

حاضرا في أذهان مستخدمي القوائم المالية، فتلك المعلومات ال تعبر عن حقائق مطلقة، وإنما تعبر عن 

 . حقائق وفق مجموعة من االعتبارات المتعارف عليها والتي تلقى القبول عموما في األوساط التجارية

   المعلومات الوصفية-2.1

سواء كان ذلك . كن التعبير عنها بمقاييس كمية أكثر صعوبةيعتبر تقييم المعلومات التي ال يم          

بالنسبة ألهميتها النسبية أو مالئمتها، نظرا ألنها تعطي أوزانا مختلفة بواسطة أوالئك الذين يستخدمونها في 
                                                 

  .350-349 محمد مطر، موسى السويطي، مرجع سابق، ص ص 1
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وبصفة عامة، فإن المعلومات التي تعطي وزنا أكبر في اتخاذ القرارات تكون أكثر مالئمة . اتخاذ القرارات

ويمكن تحديد مالئمة أنواع معينة من المعلومات غير الكمية استرشادا . المعلومات التي تعطي وزنا أقلمن 

وعلى سبيل المثال، إذا استخدمت أصول معينة كرهن لصالح دائنين . بمالئمة البيانات الكمية المرتبطة بها

وإن لم . مهمة نسبيا من حيث المقدارمعينين، فإن الرهن يعتبر حقيقة مالئمة إذا كانت األصول في حد ذاتها 

وقد ال يكون هذا حقيقيا في . تكن كذلك فمن المرجح أن ال تكون المعلومات الوصفية أو النوعية  مالئمة

وعلى سبيل المثال، قد تصبح خسارة مقدار غير مهم من المخزون أو النقدية حقيقة مالئمة إذا . حاالت قليلة

    1.ل اإلدارةكانت تلك الخسارة نتيجة احتيا

  أنواع المعلومات المالية -2

 :تنقسم إلى          

  المعلومات التاريخية  -1.2

المعلومات الظاهرة في القوائم المالية، ي هي أقدم وأغلب إن المعلومات التي تنصب على الماض          

وتقديم أساس لتقييم وع، وكانت تفي باحتياجات المالك حين كانت المحاسبة تهتم بجرد عناصر الذمة للمشر

 .مجهودات اإلدارة

  المعلومات المستقبلية  -2.2

جرت العادة في اإلفصاح التقليدي على تقديم معلومات مالية عن أحداث ماضية، إال أن التطورات           

الحاصلة في مجتمع األعمال وبخاصة ظهور إدارات متخصصة في التحليل المالي واالستثماري أدت إلى 

لبة الشركات بأن تفصح عن تنبؤاتها، مما حذا ببعض الدول إلى سن قوانين في هذا الشأن مثل قانون مطا

 معيار المراجعة الدولي  IFACمثل وكذلك بعض الهيئات المهنية الدولية 1981الشركات في بريطانيا سنة

قرارات االستثمار تتأثر ، وأثبتت العديد من الدراسات أن 1994 فحص المعلومات المستقبلية لسنة 810رقم 

وتقديم التنبؤات يكون إما في شكل قوائم مالية مستقبلية أو يكتفى . بهذه اإلفصاحات وبأسلوب تقديمها

                                                 
  .772هندرآسن، مرجع سابق، ص . س  إلدن1
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بتقديمها في شكل معلومات سردية، وهي معلومات تخضع للمراجعة الخارجية كما يبين ذلك معيار 

  1المراجعة السابق اإلشارة إليه

  فصاح في التقارير الماليةتحديد أساليب اإل: رابعا

          تتبع عدة أساليب أو طرق لإلفصاح عن المعلومات المالية في التقارير المالية، وهذه األساليب 

ليست بديلة عن بعضها البعض، وإنما مكملة لبعضها، وما يجب عرضه وفق أسلوب معين ال يمكن عرضه 

ل معلومة مالية على طبيعتها وأهميتها ومالئمتها وفق أسلوب أخر، ويتوقف أسلوب اإلفصاح المناسب لك

  : وتبوب كما يلي. ودرجة موثوقيتها

  في صلب القوائم المالية -1

  : يفصح في صلب القوائم المالية عن نوعين من البنود وهما          

توافق تعريف البند مع (البنود المعترف بها؛ وهي البنود التي توفرت فيها معايير االعتراف  •

، وهي معلومات كمية، وتدخل مبالغ البند المعترف به في مجاميع )عنصر، إمكانية القياس بموثوقيةال

وبصفة عامة فإنه يجب االعتراف في القوائم المالية بالمعلومات األكثر إفادة عن "القائمة المالية، 

لتي تحقق أفضل األصول، االلتزامات و اإليرادات والمصروفات وغيرها من بنود القوائم المالية ا

 ويتمثل هذا األسلوب في رسم الفقرة المعبرة عن البند والمبلغ 2."مزيج بين المالئمة و المصداقية

 .المقابل لها في صلب القائمة المالية

 يفصح في صلب القوائم المالية فقط على ،من ضمن معلومات هذا النوع؛ والبنود غير المعترف بها •

 واألسلوب الشائع في .، ويمكن التعبير عنها بإيجاز شديدن المالئمةتلك التي تتمتع بدرجة عالية م

وال يشترط أن تستوفي . اإلفصاح عنها هو جعلها بين قوسن أمام البند المعترف به ذو العالقة

وتعتبر المعلومات غير ".  سرديةأو/وكمية تعريف أحد العناصر، كما يمكن أن تظهر في صورة 

أي أنها تعتبر . ها مثمرا إذا كانت مفيدة في عملية اتخاذ القراراتالكمية مالئمة واإلفصاح عن

                                                 
  أثر اإلفصاح عن التنبؤات المالية على قرارات اإلستثمار في األوراق المالية مع دراسة تطبيقية، بحث منشور على الموقع يزان،ج أسامة بن فهد ال1

http://faculty.ksu.edu.sa/alheizan/Documents 2010 فيفري 15 تمت الزيارة بتاريخ.  
  .85، ص1999، 2مد حجاج، دار المريخ للنشر، الرياض، ط،  تعريب أحمد حا1 دونالد آيسو، جيري وجانت، المحاسبة المتوسطة، ج2
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مالئمة إذا أضافت إلى إجمالي منفعة المعلومات ما يعوض أثر زيادة التفاصيل وصعوبة التحليل 

  1".ويزيد عنه

  الهامشية المالحظات -2

وضع المعلومات بين األقواس يلجأ الستخدام أسلوب المالحظات الهامشية إذا لم يكن باإلمكان           

وتقوم . "نظرا لطول الفقرة المعبرة عنها نسبيا، أو غير ذلك مما يؤثر سلبا على قراءة القوائم المالية

فإذا كانت . المالحظات على القوائم المالية عادة بشرح أو توضيح البنود المعروضة في صلب القوائم

غير كاملة عن أداء المنشأة ومركزها المالي، فإنه يجب المعلومات في صلب القوائم المالية تعطي صورة 

وال يلزم أن تكون المعلومات . إدراج المعلومات اإلضافية الالزمة إلكمال هذه الصورة في المالحظات

] عناصر القوائم المالية[الواردة في المالحظات قابلة للقياس الكمي أو مستوفية لتعريف أحد العناصر السابقة 

وصف السياسات : ومن أمثلة المالحظات.  تكون بعض أو كل المالحظات وصفية أو سرديةحيث يمكن أن

والطرق المحاسبية المستخدمة في قياس العناصر المقرر عنها في القوائم، تقديم إيضاحات عن جوانب عدم 

ء المنشأة وال تعد هذه المالحظات مساعدة فقط ولكنها حيوية لفهم أدا... التأكد وااللتزامات العرضية، 

  ويجب أن تدعم المالحظات خاصية اإلفادة للمعلومات المفصح عنها في صلب القوائم 2."ومركزها المالي

ويطلب الحذر . ال التناقض معها، كما ال يجب استعمالها لتبرير النقص في اإلفصاح في صلب القوائم المالية

  .      ليل القارئ عوض مساعدتهعند صياغة المالحظات ألن استخدامها دون عناية يؤدي إلى تض

   المعلومات اإلضافية-3

 وفق مبادئ إن المعلومات المالية المفصح عنها وفق األسلوبين السابقين تم تجميعها وتلخيصها          

متعارف عليها، وهناك من بنود القوائم المالية ما ال يمكن إدراك حقيقته على هذه الصفة، وإنما يتطلب ذلك 

هذا من جهة، ومن جهة ثانية هناك معلومات أخرى مالئمة وعلى درجة .  التفاصيل والشرحإضافة بعض

مقبولة من األهمية إال أنه ال يمكن اإلفصاح عنها في القوائم المالية لكونها تُقدم وفق وجهة نظر مختلفة عن 

سلوب في شكل جداول، وتظهر المعلومات المفصح عنها وفق هذا األ. تلك المعبر عنها في القوائم المالية

                                                 
    .772ص هندرآسن ، مرجع سابق، . س إلدن 1
  .85 دونالد آيسو، جيري وجانت ، مرجع سابق، ص 2
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ونقدم األمثلة التالية عن بعض التفاصيل، والشرح، والمعلومات المقدمة وفق . وأشكال، وتقارير وغيرها

  :وجهة نظر مختلفة عن تلك المعتمدة في القوائم المالية

  ؛تقديم األجزاء المكونة لبند األصول المعنوية: التفاصيل •

  ؛ولة إلى طريقة أخرى مقبولةتقديم سبب التغيير من طريقة مقب: الشرح •

إعداد قوائم مالية بحسب المستوى الخـاص لألسـعار،         : المعلومات المقدمة وفق وجهة نظر مختلفة      •

 .والتقارير القطاعية

          ويدرج كذلك ضمن هذا األسلوب كل من تحليالت اإلدارة، وخطاب رئيس الشركة، وتقرير 

  ... ة بشأن المنشأة وإنما كونه يضفي المصداقية عليها المراجع؛ ال لكونه يفصح عن معلومات مالي

  وقيت اإلفصاح تحديد ت: خامسا

يمكن للمعلومات التي أعدت بعناية كبيرة أن تصبح عديمة المنفعة لمستخدميها إذا لم يتمكنوا من           

هو أحد المكونات ) بالتوقيت المناس(وعنصر الوقتية . الحصول عليها في األوقات المناسبة لدعم قراراتهم

 في قائمة المفاهيم AICPAلخاصية المالئمة بحسب ) إضافة إلى القيمة التنبؤية، التغذية العكسية (الثالثة 

بمعنى أن المنفعة التي يحققها متخذ القرار، . وتتناقص منفعة المعلومة ثم تزول إذا لم تأت في وقتها. "2رقم 

ولذلك حرصت قوانين في الدول . سبة في الوقت المناسبترتبط بمدى حصوله على المعلومات المنا

المختلفة، وتعليمات هيأت أسواق رأس المال أن تلزم الشركات المدرجة في تلك األسواق بأن تقوم بإعداد 

           1"وعرض هذه المعلومات في مدة زمنية معقولة من تاريخ انتهاء السنة المالية أو الفترة المرحلية

  الخصائص النوعية للمعلومات المحاسبية: يالمطلب الثان

المعلومات المحاسبية التخاذ القرارات، يستوجب تحديد الخصائص ) إفادة( مدخل نفعية إن اعتماد          

النوعية الواجب توافرها في المعلومات المحاسبية، لالسترشاد بها حين اختيار أي الطرق المقبولة البديلة 

لكي نختار الطريقة المحاسبية المقبولة ومقدار ونوع " و. حداث المحاسبيةأفضل في معالجة نفس األ

المعلومات التي يتم اإلفصاح عنها والصيغة التي يتم عرض المعلومات بها، فإنه يلزم دائما تحديد البديل 

                                                 
  .356 محمد مطر، موسى السويطي، مرجع سابق، ص 1
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ية وانطالقا من هذه األهمية للخصائص النوع. 1"الذي يقدم أكثر المعلومات إفادة ألغراض اتخاذ القرار

 بهذا الموضوع، وقدم بيان المفاهيم رقم FASBللمعلومات المحاسبية عنى أحد أكبر المجمعات المهنية وهو 

 والذي فرق بين المعلومات األكثر إفادة والمعلومات األقل إفادة ألغراض اتخاذ 1980 الذي أصدر سنة 2

كل أدناه العالقة بين خصائص مستخدمي وسيبين الش. القرار، باإلضافة إلى تحديد المحددات أو القيود عليها

  . المعلومات والقيود على إفادتها  والخصائص النوعية لها

 FASB خصائص المعلومات المحاسبية حسب 2.1 :الشكل

   مستخدموا المعلومات المحاسبية

 ددات مح

  
  خصائص متعلقة بالمستخدم  

  معيار حاكم    

 
  خصائص أساسية 

  مكونات الخصائص

  األساسية

  

  خصائص ثانوية       

  .69ص مرجع سابق  دونالد كيسو، جيري وججانت، :المصدر

   وخصائصهم اتمتخذوا القرار: أوال

 تبين  وقد-في المطلب األول من هذا المبحث-لقد سبق التطرق للفئات التي يتم التقرير ألجلها،           

لف من حيث طبيعتها واحتياجاتها، وأن التركيز لنا بأنها أطراف متعددة لها مصالح اقتصادية في المنشأة تخت

                                                 
.68 دونالد آيسو، جيري وجانت ، مرجع سابق، ص  1

  

 المالئمة

        األهمية المنفعة   <التكلفة
النسبية     قيد حاآم               أساس 

 متخذوا القرار وخصائصهم

]الموثوقية[المعولية

 المنفعة للقرار

 القابلية للفهم

الثبـــات القابلية للمقارنة

القابلية للتحقق الحياد  ة التنبؤيةالقيمالقيمةاالسترجاعيالتوقيت الصدق في 
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يكون على اإلجابة للحاجات المشتركة بين تلك األطراف التي ال تتوفر لها المقدرة على الحصول على 

  . حاجاتها الخاصة من المعلومات

 فقط  أن إفادة المعلومات ال تتوقف على الخصائص الذاتية للمعلوماتسيتم توضيح          في هذا المقام 

ففائدة المعلومات لمتخذ القرار تعتمد على عوامل كثيرة "وإنما أيضا على خصائص تتعلق بمتحذ القرار، 

تتعلق بمجال االستخدام مثل طبيعة القرارات التي يواجهها، طبيعة النموذج القراري المستخدم، طبيعة 

تي تتوافر له، مقدرة متخذ القرار على ومصادر المعلومات التي يحتاجها، مقدار ونوعية المعلومات السابقة ال

 لذلك فإن درجة إفادة المعلومات تتأثر إيجابا وسلبا بحسب توفر وفقدان العناصر 1..."تحليل المعلومات 

  .المشار إليها؛ وبالتالي يجب أخذها في االعتبار عند محاولة الحكم على جودة المعلومات المحاسبية

يعتمد مفهوم المستثمر الحصيف الذي يتمتع باستيعاب جيد وفهم  فإنه FASB          وبالنسبة لـ 

ومعرفة مسبقة، في تحليل واستخدام المعلومات، فهو مستثمر متخصص أو محلل مالي يتابع  التطورات 

 FASBالمالية واالقتصادية ويوازن بين البدائل االستثمارية؛ وبناء على هذه الصفة للمستخدم اعتمد 

 ونتج عن ذلك التوسع في عدد -الذي سبق التطرق إليه عند تقديم تصنيف اإلفصاح-اإلفصاح اإلعالمي 

  - التي تمثل محور هذا البحث-قائمة التدفقات النقدية : القوائم األساسية بإضافة قائمتين أساسيتين هما

غيرات في قوائم معدلة بالت: وقائمة التغير في حقوق الملكية، زيادة على قوائم وتقارير أخرى ملحقة مثل

مستويات األسعار، قوائم مالية موحدة لمجموعة الشركات التي تكون وحدة اقتصادية متكاملة، تقارير و 

  2.قوائم مالية قطاعية، إعداد تقارير مرحلية

   داتدمحال: ثانيا

جب إن السعي لتحقيق إفادة المعلومات لمتخذ القرار في عملية صنع القرار ال يتم من غير حدود ي          

نجاعتها عدم تجاوزها، وهذه الحدود تمثل قيودا على منفعة المعلومات يجب مراعاتها كي ال تفقد المعلومات 

  : وهي تتمثل في عنصرين همااالقتصادية
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 ويصطلح على هذا القيد بالقيد الحاكم وهو ال يسمح بإعداد وإيصال معلومات             ؛التكلفة أقل من المنفعة    •

  ؛ها المتوقعةتكون تكلفتها أكثر من منفعت

 ومحتواه أن تظهر المعلومات المهمة نـسبيا        ، ويصطلح على هذا القيد نقطة الفصل      ؛األهمية النسبية  •

كمفردات مستقلة، أما باقي المعلومات التي لم تحقق شرط األهمية النسبية فيمكن تجميعهـا حـسب                

  .  أخرى:تجانسها لتكون مفردة مهمة نسبيا، و يعبر على ذلك في بعض األحيان بكلمة

  القابلية للفهم: ثالثا

لن تكون المعلومات "          معنى القابلية للفهم أن تكون المعلومات مفهومة من جانب متخذ القرار، و

ذات فائدة بالنسبة للشخص الذي ال يقدر على فهمها وذلك على الرغم من كون هذه المعلومات مالئمة 

لومات التي ال يمكن فهمها من قبل مستخدم التقارير المالية فالمع. لظروف الموقف ويمكن االعتماد عليها

حكمها حكم المعلومات غير المتاحة أصال، ذلك ألنها ليس لها قدرة على تخفيض عنصر عدم التأكد في 

 وتتأثر قابلية المعلومات للفهم بخصائص المعلومات ذاتها وكذلك بخصائص متخذي 1."ظروف الموقف

  .لقة وصل بين خصائص المستخدمين وخصائص المعلوماتالقرارات؛ لذلك تعتبر كح

  المنفعة للقرار: رابعا

هرم الخصائص النوعية باعتباره المعيار قمة فائدة المعلومات يأتي على إالمنفعة أو معيار           إن 

. وقيةالمالئمة، والمعولية أو الموث:  وأن تحقيق المنفعة المرجوة يتطلب خاصيتين أساسيتين هما،الحاكم

الثبات، والقابلية للمقارنة وسنتطرق أدناه إلى كل من الخصائص : تطلب كذلك خاصيتين ثانويتين همايو

  .األساسية والثانوية

   الخصائص األساسية -1

  مةئالمال -1.1

فإذا كانت معلومة معينة غير . يقصد بالمالئمة أن تكون المعلومات المحاسبية مؤثرة في القرار          

وتساعد المعلومات المالئمة المستخدمين لها على .  على القرار، فإنها تكون غير مالئمة لهذا القرارمؤثرة
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، وأيضا على تأكيد أو تصحيح )القيمة التنبؤية(عمل تنبؤات عن ناتج األحداث السابقة والحالية و المستقبلية 

كما يجب أن تكون المعلومات متاحة قبل ). التغذية العكسية/ القيمة اإلسترجاعية للمعلومات(توقعات سابقة 

فلكي تكون المعلومات مالئمة يجب أن تكون ). التوقيت المناسب(أن تفقد قدرتها على التأثير على قراراتهم 

  1.قت المناسبولها قيمة تنبؤية وقيمة استرجاعية وأن يتم تقديمها في ال

ا على التأثير في اتخاذ القرار، هذا التعريف ينسجم إن تعريف المعلومة المالئمة انطالقا من قدرته"          

كل معلومة مؤثرة : مع مفهوم مبدأ اإلفصاح الشامل ومع مفهوم قيد األهمية النسبية وفق القاعدة العامة التالية

وهكذا يظهر الترابط الوثيق بين مفهوم المالئمة ومبدأ اإلفصاح وقيد . هي مهمة نسبيا ويجب اإلفصاح عنها

  2..." النسبيةاألهمية

  القيمة التنبؤية  -1.1.1

ويقصد بها أن تؤدي المعلومات إلى تحسين قدرة متخذ القرار على التنبؤ بالنتائج المتوقعة في           

وأن تكون للمعلومات قدرة تنبؤية ليس معنى ذلك أن تكون األرقام المحاسبية هي ذاتها تنبؤات . المستقبل

  3قبل، وإنما يقصد بذلك أن تخدم كأساس لتكوين التنبؤات من قبل متخذ القرارعن نتائج األحداث في المست

  القيمة االسترجاعية -2.1.1

ال تقل أهمية عن     -          إن هذه الخاصية، وكما تدعى أيضا التغذية اإلسترجاعية، أو التقييم االرتدادي          

  م مدى صحة توقعاته السابقة بالتاليويقصد بها مساعدة مستخدم المعلومات في تقيي .ة التنبؤيةيمالق

   4.تقييم نتائج القرارات التي بنيت على هذه التوقعات

  التوقيت المناسب  -3.1.1

          يقصد بخاصية التوقيت المناسب توفير المعلومات في حينها قبل أن تفقد قدرتها على التأثير على 

طة بفترة زمنية محددة وبالتالي تكون الحاجة لتك عملية اتخاذ القرارات، فعادة ما تكون القرارات مرتب

                                                 
1
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وفيما يتعلق . المعلومات خالل هذه الفترة، فإذا وردت المعلومات بعدها فإنها لن يكون لها تأثير على القرار

  1:بالتقارير المالية الدورية التي تنشرها المنشآت هناك جانبان لهما عالقة مباشرة بهذه الخاصية

فبعد أن كانت التقارير تغطي فتـرة       . صد بها المدة الزمنية التي تغطيها التقارير      دورية التقارير ويق   •

سنة أصبحت اآلن بموجب هذه الخاصية تقدم كل ثالثة أشهر وهو ما كان موضوع المعيار الـدولي             

 وبدأت بعدها المطالبات بتقارير شهرية؛. التقارير المالية المرحلية: 34للمحاسبة رقم 

ير للجمهور التي تلي انقضاء الفترة المقرر عنها يجب أن ال تطول، وعادة ما تحدد مدة إتاحة التقار •

 .القوانين الحد األقصى لها

  الموثوقية -2.1

 لـ 2البيان رقم عرف  وقد. تعرف خاصية الموثوقية أيضا بخاصية المعولية، أو المصداقية          

FASB يد بأن المعلومات خالية من األخطاء والتحيز بدرجة خاصية المعلومات في التأك":  الموثوقية بأنها

   3:وهي تتحقق بتحقق الخواص الجزئية التالية. 2"معقولة وأنها تمثل بصدق ما تزعم تمثيله

  الصدق في العرض -1.2.1

  مقابلة أو مطابقة األرقام والمعلومات المحاسبية) التعبير(بخاصية الصدق في العرض يقصد           

وما يجب أن يفهم هنا هو التعبير عن الجوهر وليس مجرد الشكل، أي هل . لمراد التقرير عنها للظواهر ا

 تمثل األرقام بصدق ما حدث فعال؟

  القابلية للتحقق -2.2.1

 وجود درجة عالية من االتفاق على النتائج المتوصل إليها بين بخاصية القابلية للتحققيقصد           

بي والذين يستعملون نفس طرق القياس، فإذا توصل محاسبون آخرون من خارج القائمين بالقياس المحاس

                                                 
1
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المنشأة إلى نتائج مختلفة عند قياس نفس الحدث أو العملية بنفس طرق القياس فهذا دليل على أن معلومات 

                                                  .القوائم المالية غير قابلة للتحقق

  ادالحي -3.2.1

 التحيز  FASBأن تتوفر الحيادية في المعلومات معنى ذلك أن تكون خالية من التحيز ويعرف           

هو ميل للقياس بأن يحدث ما يعبر عنه على جانب أكثر من جانب أخر، بدال من أن يكون الحدوث ": بأنه

اس النتائج أو عرضها بطريقة والخلو من التحيز يتحقق عن طريق قي. "متساوي االحتمال على كال الجانبين

 . ال تغلب مصلحة فئة معينة من فئات مستخدمي القوائم المالية على حساب غيرها من المستخدمين

   الخصائص الثانوية-2

   القابلية للمقارنة-1.2

ل إن إجراء أي مقارنة ال يمكن أن يقدم أي نتيجة ذات معنى إال إذا تم التأكد من أن الظاهرتين مح          

فكذلك األمر بالنسبة للمعلومات والبيانات المحاسبية . المقارنة قد تم قياس خصائصهما المعنية بمقياس واحد

فمن المعروف أن إمكانية استخدام المعلومات المحاسبية في عقد المقارنات يعتبر أمرا حيويا وذلك "والمالية، 

صفة القابلية للمقارنة المستخدمين من تحديد جوانب تمكن "، و1"نظرا لعدم توافر مقاييس مطلقة لتقييم األداء

االتفاق واالختالف األساسية في الظواهر االقتصادية طالما أنه لم يتم إخفاء هذه الجوانب باستخدام طرق 

 بإعداد معلوماتها على أساس التكلفة التاريخية Aعلى سبيل المثال إذا قامت الشركة . محاسبية غير متماثلة

 التكلفة التاريخية المعدلة بالمستوى العام لألسعار، فسوف يكون من الصعب جدا Bم الشركة في حين تستخد

   :وتجدر اإلشارة إلى أن عقد المقارنات يتم على مستويين هما. 2"المقارنة بين الشركتين لتقييم كل منهما

  عقد المقارنات بين مختلف الدورات لنفس المنشأة؛ •

  .شآت لدورة واحدةعقد المقارنات بين عدد من الن •
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إن الهدف النهائي من إجراء المقارنات هو التوصل إلى أفضل تخصيص للموارد المتاحة بين           

تطلب خاصية القابلية للمقارنة توافر الثبات في الطرق المستعملة وهو ما تو. بدائل االستخدامات المتاحة

  يمثل الخاصية الفرعية الثانية

   الثبات-2.2

 األحداث االقتصادية ويقرر عنها بطريقة موحدة من دورة إلى دورة فالثبات أن تسجل يعني الثبات          

  :يتضمن عنصرين

 عبر الزمن من دورة ة الواحدنشأةتطبيق نفس اإلجراءات المحاسبية على األحداث المتماثلة في الم •

  إلى أخرى؛ 

  .عنصر من العناصر في القوائم الماليةتطبيق نفس المفاهيم وطرق القياس واإلجراءات بالنسبة لكل  •

 خاصية الثبات في استخدام المبادئ واإلجراءات المحاسبية بجعل القوائم المالية أكثر تطبيقيسمح           

قابلية للمقارنة وأكثر فائدة للمستخدمين، وكذلك يوفر الثبات إمكانية تطبيق الطرق اإلحصائية لتحديد 

 إال أن هذه 1.لمنشآت في الدورات السابقة والتنبؤ بتطورها في الدورات الالحقةاتجاهات التطور في أنشطة ا

الميزة ال تعني عدم التغيير في كل الظروف مما يسبب الجمود وعدم مسايرة المتطلبات البيئية المتغيرة 

ع تقديم باستمرار، بل يجب أن يحدث التغيير في حال توفر ما يبرره من حيث تقديم معلومات أكثر إفادة م

  .   اإلفصاحات التي تشرح ذلك واألثر الناجم عنه

، كما أظهره ذاتها           بعد التطرق لمختلف الخصائص سواء تلك المتعلقة بالمستخدمين أو بالمعلومات

الشكل أعاله، الذي يبين العالقة والتداخل بين تلك الخصائص؛ يتضح أن هناك تعارض بين بعض 

والشكل . ب المالئمة التخلي على قدر من الموثوقية كما يمكن أن يحدث العكسالخصائص فمثال قد تتطل

  .أدناه يوضح حالة من حاالت التعارض

  

   

                                                 
1
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  حالة تعارض خاصية المالئمة مع خاصية الموثوقية: 3.1 الشكل

  حاليةالمقياس              مقياس التكلفة التاريخية               مقياس القيم الجارية أو القيمة ال 

  المالئمة              درجة منخفضة من المالئمة                درجة عالية من المالئمة

  

  الموثوقية            درجة عالية من الموثوقية                 درجة منخفضة من الموثوقية 

، 2005ملية، دار وائل للنشر،  التطبيقات الع– رضوان حلوة حنان، مدخل النظرية المحاسبية، اإلطار الفكري :المصدر

   .79: األردن، ص

ما لعرض الخصائص النوعية للمعلومات المحاسبية تجدر اإلشارة إلى أنه رغم ترتيبها إلى اوخت          

وفيما يخص . رئيسية وأخرى فرعية إال إنه ال تتوافر أولويات محددة لهذه الخصائص في وجوب توفرها

على الرغم من ضرورة توافرهما إال أنه من الممكن إجراء شيئ من المبادلة ف"... ن ان األساسيتاالخاصيت

إال أنه يلزم التنبيه إلى أن هذه المبادلة يجب أال تكون للدرجة التي تؤدي إلى التضحية كلية . فيما بينهما

ومات ففي جميع األحوال وكقاعدة عامة يجب أن تشتمل المعل. بإحدى الخاصيتين لصالح الخاصية األخرى 

  1."المحاسبية على حد أدنى من كافة الخصائص
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  طبيعة اإلفصاح في القوائم المالية واستخداماته في التحليل: المبحث الثالث

تعد القوائم المالية الوسائل األساسية التي يمكن من خاللها توصيل المعلومات المالية لألطراف           

 .قائمة التدفقات النقدية، قائمة حقوق الملكية، قائمة الخل، الميزانية:  هي، والقوائم التي تعد عادةالخارجية

 فإن المعلومات الملحقة للقوائم المالية تشكل جزءا مكمال لهذه القوائم المالية األساسية ،وعالوة على ذلك

ما أن فعالية وب. كز على طبيعة ألحداث التي تقدم كل قائمة إفصاحات بشأنهانروفي هذا المبحث س. األربعة

المعلومات المفصح عنها تتحدد تبعا لقدرة استخدامها في التعرف على أحوال المشروع االقتصادية؛ فإنه 

تطرق إلى قدرتها على التعبير عن حقيقة أحوال نوبعد التعرف على طبيعة المعلومات المفصح عنها س

لقوائم المالية؛ ذلك ألن استعمال  عن طريق دراسة العالقات بين عناصر وبنود ا،المشروع االقتصادية

المعلومات المفصح عنها بصفة منفردة يمكن من التعرف على بعض جوانب الواقع االقتصادي للمنشأة، 

؛ فمثال هااتسابقوالربط بين المعلومات المفصح عنها يمكن من التعرف على جوانب أخرى ال تقل أهمية عن 

 وربط هذا الرقم بمجموع األصول العاملة ،ة خالل الفترةرقم صافي الربح يفصح عن نتيجة أداء المنشأ

وهي الحقيقة التي ال تقل أهمية عن رقم .  األصول الموظفة لتحقيق ذلك الربححجميعطينا صورة عن 

 .صافي الربح

  طبيعة اإلفصاح في القوائم المالية األساسية: المطلب األول

وسائل أساسية لإلفصاح عن المعلومات المحاسبية، واعتماد           إن استخدام القوائم المالية األساسية ك

 يتطلب فهم طبيعة اإلفصاحات ،األطراف المهتمة عليها للتعرف على حقيقة األوضاع االقتصادية للمنشآت

؛ سعيا ا واالستنتاجات حولهتلك األوضاعالتي تتضمنها هذه القوائم؛ ألنها تشكل الحيز الذي يؤطر فهم 

  .    األطراف المهتمةقعات بين معدي القوائم المالية ولتقليص فجوة التو

   طبيعة اإلفصاح في قائمة المركز المالي: أوال

   مفهوم قائمة المركز المالي-1

 التي ينظر ايافي األدب المحاسبي باختالف الزاو) الميزانية(قائمة المركز المالي تختلف تعريفات           

الزاوية القانونية بأنها تمثل ممتلكات الوحدة المحاسبية وااللتزامات  فتعرف من خاللها؛للميزانية من 

وتعرف الميزانية من الزاوية المحاسبية التقليدية بأنها حصيلة األرصدة لمجموعة . القانونية على هذه الوحدة
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 من الحسابات المسجلة دفتريا على أساس القيد المزدوج، أو أنها ملخص مبوب ألرصدة الحسابات التي

الزالت مفتوحة بدفتر األستاذ، وذلك بعد ترحيل أرصدة الحسابات االسمية إلى حساب األرباح والخسائر، 

ويمكن تعريف الميزانية من الزاوية االقتصادية، أنها توازن ألصول . ولكنها تحوي رصيد هذا الحساب

مثل طريقة تمويل معينة تمثل موارد اقتصادية موضوعة تحت تصرف وحدة اقتصادية معينة، وخصوم ت

  1.هذه األصول

         إن التعريف من الزاوية القانونية يبين أن الميزانية يجب أن تفصح عن ذمة المنشأة أي ما هي 

هي االلتزامات عليها، ووفقا لهذا التوجه ال يمكن أن تدرج ضمن عناصر األصول موارد  ممتلكاتها وما

تنطوي على منافع اقتصادية مستقبلية محتملة نظرا لكونها ليست ملكا للمنشأة ولكنها تخضع لسيطرتها و

  .ويطلق على المحاسبة التي تعتمد هذا التعريف للميزانية محاسبة الذمة. مملوكة من طرف الغير

          أما من وجهة النظر المحاسبية فإن التعريف يظهر الميزانية بأنها ما هي إال ملخص يحاول أن 

حدٍة محاسبية أعد عن طريق القيام بعدد من اإلجراءات المحاسبية التي يحكمها عدد يظهر المركز المالي لو

وقد عبرت لجنة . "من المفاهيم والفروض والمبادئ واألعراف المحاسبية السائدة في بيئة اقتصادية ما

 بأن الميزانية 1953 لعام 1  في منشور المصطلحات المحاسبية رقم AICPAالمصطلحات التابعة لـ 

ووفق ... لعامة هي تلخيص مبوب لألرصدة المتبقية في دفتر األستاذ العام بعد تحضير الحسابات الختامية ا

   2."ذلك فإن مثل هذا التلخيص يعجز أن يكون بيانا مناسبا لألصول والخصوم

          وفيما يخص  التعريف من وجهة النظر االقتصادية فإنه يغلب الحقيقة االقتصادية لألحداث 

المحاسبية وال يهتم بالشكل أو المظهر القانوني، فكل مورد اقتصادي خاضع لسيطرة المنشأة وينطوي على 

منافع اقتصادية مستقبلية محتملة يعتبر أصل من أصول المنشأة، وال يهم إن كانت هذه األخيرة تمتلكه أو ال، 

لتي تمكننا من إعداد الميزانية، وإنما وال يهتم أيضا باإلجراءات المحاسبية ا. و إنما يكفي عنصر السيطرة

إال أن التعريف من وجهة النظر االقتصادية يمكن أن . يتبنى مدخال معياريا ويوضح ما يجب أن تكون عليه

يتسع كثيرا لتصبح الميزانية مطالبة باإلفصاح عن المركز االقتصادي؛ وهناك من عرفها وفقا لذلك بأنها 

 3"كز االقتصادي للوحدة االقتصادية بطريقة معيارية منظمة وفي لحظة معينةاألداة التي يجب أن تظهر المر"

                                                 
1
  .246 حسين القاضي، مأمون حمدان، مرجع سابق، ص  
2
  .304 ص مرجع سابق،حنان، تطور الفكر المحاسبي،   رضوان حلوة 
  .303 المرجع السابق، ص 3
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وبما أن إظهار المركز االقتصادي للمنشآت في الميزانية يعتبر أمرا ال يمكن تحقيقه في ظل الظروف 

وصل الحالية؛ نظرا لعدم التمكن من إعطاء كل الموارد االقتصادية ومصادرها قيما مالية حقيقية؛ فمثال لم يت

بعد إلى كيفية تقييم األصول البشرية واإلفصاح عنها في الميزانية؛ لذلك فإن االهتمام الحالي ينصب حول 

يجب أن تفصح "قياس المركز المالي الحقيقي والذي يعتبر جزء من المركز االقتصادي، ويعتقد بأنه 

ا هي القيمة الحالية لكل الموارد الميزانية عن ثروة الشركة عند نقطة زمنية معينة، وتُعرف الثروة بأنه

مطروحا منها القيمة الحالية لكل االلتزامات، لكن على الرغم من تزايد استخدام أساليب قياس القيمة الحالية 

وكنتيجة لذلك هناك العديد من الطرق . في المحاسبة، فإن هذه األساليب ال تستخدم لكل األصول وااللتزامات

لتغيرات في المكونات المختلفة للميزانية، ويمكن تلخيص أساليب القياس هذه على التي تستخدم حاليا لقياس ا

، وأساليب موجهة للمستقبل -قيم إحالل–، وأخرى موجهة للحاضر -تاريخية–أنها أساليب موجهة للماضي 

   1"-قيم متوقعة–

ة بالطريقة التي تعد بها في الميزاني"           وخلص أحد الكتاب في تقييمه لوضع الميزانية الحالي إلى أن 

الوقت الحاضر تقدم معلومات وأرقام ال تعدو أن تكون مزيجا من وقائع مسجلة وأعراف حسابية معينة 

ممن ليست لديهم الثقافة المحاسبية ... كثير . وتقديرات شخصية يقوم بها العاملون على تحضير الميزانية

دت بدقة بالغة وأنها تمثل األسعار الحقيقية التي تحققها بالسوق، الكافية يعتقدون بأن أرقام الميزانية قد تحد

   2."السيما وأن تعادل الميزانية يعطي االنطباع بالدقة الرياضية

  مكونات قائمة المركز المالي -2

محتويات قائمة المركز المالي هي عناصر لحظية وتعرف محاسبيا بمصطلح األرصدة تميزا "          إن 

:  وتتكون من ثالثة عناصر أساسية هي3..."فقات والتي تمثل مكونات القوائم المالية األخرى لها عن التد

، عددا من - تسمى أيضا بنودا–ويضم كل عنصر من هذه العناصر ،. األصول، الخصوم، حقوق الملكية

 أرصدة ، التي تُجمع في كل منها- تسمى أيضا بنود فرعية في حالة تسمية العناصر بالبنود–البنود ،

 حسب FASBوسنقدم تعريف هذه العناصر من وجهة نظر . األحداث المحاسبية ذات الخصائص المتشابهة

                                                 
، ص 2006، الرياضللنشر،  المريخ الفال، دار محمد ولد آاجيجي، إبراهيم أحمد علي خالد  تعريب، المحاسبةشرويدر، وأخرون، نظرية تشاردي ر1

260 .  
  .305 ص مرجع سابق،حنان، تطور الفكر المحاسبي،   رضوان حلوة2
3
  .216-215 عباس مهدي الشرازي، مرجع سابق، ص ص  
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 كونه يعتبر السباق في محاولة تحديد هذه المفاهيم وقد عرفها 1985 لسنة 6ما أورده في قائمة المفاهيم رقم 

  1:كما يلي

   األصول-1.2

 عليها في المستقبل وأن الوحدة المحاسبية قد اكتسبت حق منافع اقتصادية متوقع الحصول هي          

  .الحصول على هذه المنافع أو السيطرة عليها نتيجة أحداث وقعت أو عمليات تمت في الماضي

   الخصوم-2.2

          منافع اقتصادية من المتوقع التضحية بها مستقبال في شكل التزام قائم بالفعل على الوحدة 

 أصول أو تقديم خدمات لوحدة أو وحدات أخرى وذلك نتيجة أحداث وقعت أو عمليات المحاسبية بتحويل

  . تمت في الماضي

   حقوق الملكية-3.2

   .تمثل زيادة أصول الوحدة عن خصومها          

          يالحظ على تعريف حقوق الملكية أنه تعريف غير مباشر؛ بمعنى أنه ال يعطي المصطلح مفهوما 

فهومي األصول والخصوم؛ أي تتمثل فيما يتبقى من أصول الوحدة المحاسبية بعد طرح مستقال عن م

  :وتتميز حقوق الملكية بخاصتين رئيسيتين. خصومها

 أنها تمثل حقوق متبقية؛ •

 :أنها تأتي من مصدرين أساسيين هما •

 استثمارات أصحاب الحقوق؛ 

   .حقوق مكتسبة نتيجة األرباح المتجمعة 

   مة المركز الماليتبويب عناصر قائ -3

                                                 
1
  .  242-234 المرجع السابق، ص ص  
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ترتيب عناصرها على شكل مجموعات متجانسة ذات "          يقصد بتبويب أو تصنيف عناصر الميزانية 

فوجود قواعد محددة تحكم ترتيب مكونات . عناوين معبرة، ويساعد التصنيف المالئم على دقة التحليل

الميزانية أو تتبع تطورها على مدى فترات الميزانية يضمن إمكان إجراء المقارنات بين هذه المجموعات في 

 وعادة ما تبوب عناصر الميزانية بحسب 1."زمنية سواء أكان بالنسبة للوحدة االقتصادية أم بين عدة وحدات

  :درجة سيولتها، ويستعمل معيارين للحكم على سيولة األصل أو الخصم وهما

ألصل أو استحقاق الخصم فـي مـدة ال          ويقصد به أن يكون هناك إمكانية لتحقيق ا        ؛معيار السنوية  •

تتجاوز السنة من تاريخ إقفال الميزانية؛ ويقصد بتحقيق األصل تحوله إلى نقدية أو استعماله لتسوية               

  .خصم

ال يختلف عن سابقه إال فيما يتعلق بالمدة الزمنية؛ فعوضا عن مدة الـسنة              ؛ وهو معيار دورة التشغيل   •

- في الظروف العادية   -،  رة التشغيل وى سيولة األصل، ود   تستعمل مدة دورة التشغيل في الحكم عل      

 تمتد من لحظة خروج النقدية لشراء المواد األولية إلى غاية لحظة تحصيل النقدية من بيع المنتج                 ،

  . النهائي

وفي حالة اختالف مدد دورات .           وتتم المفاضلة بين هذين المعيارين بمراعاة شرط أيهما أطول

وينتج عن استخدام أحد المعيارين . جات المنشأة فيلجأ لمعيار السنوية وهو الغالب في االستعمالالتشغيل لمنت

وال شك أن التفصيل في هذه . السابقين أصول متداولة وأصول ثابتة، وخصوم متداولة وخصوم غير متداولة

 بالطريقة قوق الملكيةوحفمثال اإلفصاح عن مكونات األصول الثابتة المجموعات من شأنه تحسين اإلفصاح؛ 

  2: يقدم إفصاحات أفضلالمبينة أدناه

  أصول ثابتة *

  ...)أسهم، سندات، أراضي ال تستخدم في التشغيل ( استثمارات طويلة األجل -   

   المباني واآلالت والمعدات-   

  ...)شهرة المحل، براءات االختراع، النفقات االيرادية المؤجلة ( األصول غير الملموسة -   

  أصول أخرى             -   

                                                 
1
  .248-247مأمون حمدان، مرجع سابق، ص ص  حسين القاضي،  
  . 275-274حنان،  النموذج المحاسبي المعاصر، مرجع سابق، ص ص   رضوان حلوة2
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  مجموعة حقوق الملكية

  رأس المال المدفوع* 

  )القيمة االسمية(  رأس المال القانوني -   

  ...)عالوة أو خصم اإلصدار( رأس المال اإلضافي -   

  رأس المال المكتسب، ويسمى أيضا األرباح المحتجزة* 

أرباح أو خسائر إعادة التقويم، فروق ترجمة   مثل مكاسب حيازة غير محققة، (رأس المال المحتسب * 

  ).األرصدة من العمالت األجنبية

          إن درجة التفصيل والدمج يجب أن يراعى فيها قيد التكلفة المنفعة، األهمية النسبية، تخفيض 

 بنود وتختلف متطلبات اإلفصاح التفصيلي عن... غيرهاخسارة المعلومات إلى أدنى حد في عمليات الدمج و

الميزانية؛ فهناك من الدول من تحددها بموجب تشريعات كما في حالة الجزائر؛ فإنه بحسب المخطط 

في حين نجد . المحاسبي الوطني يجب اإلفصاح عن مبلغ النقدية في الصندوق ولو كان مبلغها عشرة دنانير

نها مثل الواليات المتحدة أن الدول التي تعتمد على معيار المنفعة لتحديد البنود الواجب اإلفصاح ع

األمريكية، فإنه يفصح فقط عن البنود المهمة نسبيا، وبالتالي فإنه ال يفصح عن النقدية في الصندوق إال إذا 

عرض : وبالنسبة لمجلس معايير المحاسبة الدولية فإنه حدد في المعيار األول. اعتقد أن ذلك مهم نسبيا

.             الحد األدنى من البنود التي يجب تقديمها في صلب الميزانية71لى  إ66من البيانات المالية، في الفقرات 

  أهمية قائمة المركز المالي  -4

          تكتسب قائمة المركز المالي أهميتها من كونها الكشف الذي عن طريقه تفصح اإلدارة لألطراف 

معلومات عن طبيعة " وتُمكن قراءة الميزانية الحصول على المهتمة األخرى عن المركز المالي للمنشأة،

. ومقدار االستثمارات في أصول المنشأة، والتزامات المنشأة لدائنيها وحق المالك على صافي أصول المنشأة

 تقييم -2.  حساب معدالت العائد-1: وتساهم الميزانية في عملية التقرير المالي عن طريق توفير أساس لـ

      1." تقدير درجة السيولة والمرونة المالية في المنشأة-3. لمال في المنشأةهيكل رأس ا

  طبيعة اإلفصاح في قائمة الدخل: ثانيا

                                                 
  .224، ص دونالد آيسو، جيري وجانت، مرجع سابق 1
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  مفهوم قائمة الدخل وطبيعة الدخل -1

  مفهوم قائمة الدخل -1.1

ل الذي           إن قائمة الدخل تهتم باإلفصاح عن نتيجة أداء المنشأة وذلك من خالل التقرير عن الدخ

تقدم أفضل مجهودات محاسبي الشركة في مقارنة بنود "وينظر لقائمة الدخل بأنها . حققته وكيفية تكونه

 وفق مسار محاسبة االستحقاق الذي ،اإليرادات المناسبة مع بنود التكاليف والمصاريف المناسبة لفترة معينة

إال أن الدخل الذي تفصح عنه  1".التكاليفاالمتداد إلى التخصيص المسبق والالحق لإليرادات وينطوي على 

هذه القائمة يجب أن يتم تحديده بدقة لكي يدرك مضمونه من طرف قراء القائمة؛ ولذلك سنحاول أدناه تقديم 

  .المفاهيم المختلفة للدخل والمداخل المعتمدة لقياسه

   طبيعة الدخل عند االقتصاديين-2.1

ادية لموضوع الدخل وحاولت تحديد ماهيته، وقد كان أدم سميث أول           لقد تعرضت األدبيات االقتص

ذلك المبلغ الذي يمكن للفرد أن يصرفه خالل فترة زمنية معينة وذلك دون المساس برأس : "من عرفه بأنه

حيث عرف دخل الفرد "،  Hicksهيكس   وبعده قدمت عدة  تعاريف للدخل ولعل أبرزها  تعريف2"المال

أقصى مبلغ يستطيع الفرد استهالكه خالل أسبوع ومازال يتوقع أن يكون في يسر  : الشخصي على أنه

ولكن إحدى المشاكل التي يخلقها هذا . ...  في نهاية األسبوع كما كان عليه في بدايتهwell offnessالحال 

على رأس المال إن التفسير األكثر قبوال هو المحافظة . التعريف هو افتقاره لإلجماع حول تفسير يسر الحال

بالحد األقصى من الموارد االقتصادية الذي "ويمكن التعبير عن الدخل بشكل أكثر وضوحا بأنه يتمثل  3..."

يمكن للفرد أن يستهلكه خالل فترة زمنية معينة مع بقاء ثروته في نهاية تلك الفترة بنفس المقدار الذي كانت 

   4."عليه في بدايتها

فات السابقة على المنشآت االقتصادية يظهر الدخل بأنه الفرق بين صافي األصول           وبإسقاط التعري

  :ويمكن التعبير عن ذلك بالصيغة التالية. في نهاية الفترة مقارنة عما كانت عليه في بدايتها

                                                 
Erich A. Helfert, Fianancial ananlysis: Tools and techniques, McGraw‐Hill, New York, 2001. p. 42. 
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   صافي األصول في أول الفترة–صافي األصول في أخر الفترة = صافي دخل الفترة 

ح لتحقق الدخل عند االقتصاديين هو عدم نقص الثروة في نهاية الفترة عما كانت           إن الشرط الواض

إال أن عبارة . عليه في بدايتها، ويصطلح على هذا التوجه مدخل المحافظة على رأس المال في تحديد الدخل

ه هل نحافظ على رأس المال المالي أو المادي، وهذ: المحافظة على رأس المال تطرح التساؤل األتي

  المحافظة تتم بافتراض ثبات القوة الشرائية للنقود أو باالعتراف بحقيقة عدم ثبات قوتها الشرائية؟ 

، )الحقيقي(          إن االقتصاديين يسلكون في قياس دخل الفترة مدخل المحافظة على رأس المال المادي 

، وبتحقق اإليراد عند اإلنتاج كإحدى )زيادة قيمة أي أصل محاز( وتبعا لذلك فإنه يعترف بمكاسب الحيازة 

  .المكونات لدخل الفترة

   طبيعة الدخل عند المحاسبين-3.1

فمن "          يختلف المحاسبون عن نظرائهم االقتصاديين في تحديد كل من مفهوم الدخل وأسلوب قياسه، 

ي القيمة الشرائية حيث المفهوم يهمل المحاسبون بتمسكهم بافتراض ثبات وحدة النقد أي تغير يحدث ف

فنراهم يتمسكون بمبدأ التكلفة . للمقياس الذي تقاس به صافي أصول المنشأة في بداية الفترة وفي نهايتها

 وبناء على ذلك يظهر الدخل المحاسبي بأنه يتوافق مع 1."التاريخية في إثبات موجودات المنشأة والتزاماتها

إال .  أي بدون االعتراف بالتغير في القوة الشرائية للنقودمدخل المحافظة على رأس المال المالي اإلسمي،

 حين يطبق ما -وهي الحالة الغالبة-أن ذلك ال يصبح صحيحا حين تقيم بعض األصول بقيمها الجارية 

يعرف بقاعدة التكلفة أو السوق أيهما أقل؛ وبالتالي يصبح الدخل المحاسبي مزيج من مفهومي الحافظة على 

ومن حيث أسلوب القياس يركز المحاسبون في قياس صافي دخل الفترة . "ي والماديرأس المال المال

المحاسبية على حركة األنشطة التي تحدث خالل الفترة المحاسبية وذلك بدال من التركيز فقط على التغير 

  وهو ما يعرف بمدخل العمليات في قياس الدخل؛ ونتيجة2."الحادث في صافي أصولها خالل تلك الفترة

يمثل حصيلة النتائج المترتبة على قيام المنشأة بأنشطة معينة خالل فترة محددة من " الدخل بأنه يعتبرلذلك 

الزمن، معتمدين في ذلك على مقابلة اإليرادات التي تكتسبها المنشأة خالل هذه الفترة بالمصروفات المستنفذة 

                                                 
  .207-206 ص  ص،المرجع السابق 1

.207 المرجع السابق، ص  2
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 ويمكن التعبير 1."تين خالل دورة مالية كاملةخاللها، ويتمثل الدخل المحاسبي بالفرق بين هاتين المجموع

  :عن ذلك بالصيغة التالية

   الخسائر–المكاسب +  المصروفات –اإليرادات = صافي دخل الفترة 

          يتضح من عرض وجهتي النظر السابقتين أن مفهوم الدخل االقتصادي أكثر تعبيرا عن الحقيقة، 

ت الحاضر بسبب غياب األدوات الموضوعية التي تمكننا من تحديد إال أنه عمليا ال يمكن تجسيده في الوق

وفي حالة اعتماد ذلك المفهوم فإن المعلومات تكون على درجة . القيم الجارية لجميع العناصر المكونة للدخل

وكما سبقت اإلشارة حين عرض الخصائص النوعية للمعلومات المحاسبية بأنه يجب . ضعيفة من الموثوقية

ر المعلومات على قدر معقول من جميع الخصائص النوعية، وإال فقدت إفادتها في اتخاذ القرارات؛ أن تتواف

والنتيجة أن الدخل من وجهة النظر االقتصادية لن يوفق في تقديم معلومات مفيدة، وهو ما جعل المحاسبين 

د بدأ الفكر المحاسبي مؤخرا فقإال أن األمر لم يتم حسمه بعد، . يتخذون موقفا خاصا بهم تجاه مسألة الدخل

       .في التوجه نحو الدخل االقتصادي باستخدام ما يصطلح عليه بالقيمة العادلة

    مكونات قائمة الدخل-2

 وهذه Income Flowsإن مكونات قائمة الدخل يصطلح عليها محاسبيا التدفقات الدخلية            

وسنقدم مكونات قائمة الدخل من وجهة  2.ونات الميزانيةالتدفقات هي نتاج استغالل األرصدة التي هي مك

وتتكون هذه التدفقات من العناصر . 1985 لسنة 06 بحسب ما ورد في بيان الفاهيم رقم FASBنظر 

  3:األساسية التالية

   اإليرادات-1.2

ليهما معا التي           هي التدفقات الداخلة إلى الوحدة، أو أي زيادة في أصولها أو تسديد لخصومها أو ك

تنشأ عن انتاج وبيع السلع وتأدية الخدمات للغير أو أي أنشطة أخرى مما يشكل األعمال الرئيسية المعتادة 

   .والمستمرة

                                                 
  .208  ص،مرجع سابق، موسى السويطي محمد مطر، 1
  .216، ص مرجع سابقالشرازي ،   عباس مهدي2
3
  .48-45  ص، ص السابق المرجع 
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   المصروفات-2.2

          هي التدفقات الخارجة من الوحدة ، أو أي نقص في أصولها أو زيادة في خصومها  أو كليهما 

 السلع أوبيعها وتأدية الخدمات للغير أو أي نشاط آخر مما يشكل األعمال الرئيسية معا، والتي تنشأ من انتاج

   .المعتادة والمستمرة

    المكاسب-3.2

الناتجة عن العمليات العرضية أو الفرعية أو عن ) صافي األصول(          هي الزيادة في حقوق الملكية 

محاسبية خالف تلك التي تتمثل في إيرادات أو أي عمليات أخرى أو أحداث وظروف تؤثر على الوحدة ال

   .زيادات في استثمارات أصحاب رأس المال

   الخسائر-4.2

الناتج عن العمليات العرضية أو الفرعية أو عن ) صافي األصول(هي النقص في حقوق الملكية           

تمثل في مصروفات أو عمليات أو أحداث أو ظروف أخرى تؤثر على الوحدة المحاسبية خالف تلك التي ت

   .توزيعات ألصحاب رأس المال

    تبويب بنود الدخل-3

          لقد ساد الخالف بين المحاسبين في تحديد المفهوم الذي تعد بموجبه قائمة الدخل، فهناك من يرى 

مة ويرى آخرون بأن قائ) الدخل التشغيلي(بأن قائمة الدخل يجب أن تفصح عن دخل العمليات الجارية فقط 

إال أن هذا الخالف قد تم تجاوزه بالمزج بين المفهومين؛ ونتيجة . الدخل يجب أن تفصح عن الدخل الشامل

   1.لذلك قسمت قائمة الدخل إلى قسمين أساسيين، يظهر األول دخل العمليات، والثاني الدخل الشامل

  النشاط التشغيليقسم  -1.3

عادية، أي ترتبط بالنشاط األساسي أو الطبيعي ) 1( تعد فقط العناصر التي"          يتضمن هذا القسم 

ويتم ) 4(بنشاط الدورة الحالية، ) 3(بالتكرار، أي قابلة للتنبؤ، والتي تتعلق ) 2(للمنشأة، والتي تتسم أيضا 

                                                 
1
  .249-248حنان، النموذج المحاسبي المعاصر، مرجع سابق، ص ص   رضوان حلوة 
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 ويمكن عرض قائمة الدخل بحسب طريقة المرحلة الواحدة حيث تجمع 1."إعدادها وفق أساس االستحقاق

. مجموعة اإليرادات ومجموعة المصاريف والفرق بينهما يمثل دخل العمليات: في مجموعتينبنود القائمة 

حيث تتم المقابلة بين بنود "إال أن هناك طريقة أكثر قبوال وشاع استخدامها هي طريقة المراحل المتعددة؛ 

] مرحلية[لفة اإليرادات وبنود المصروفات على مراحل متعددة بشكل يؤدي إلى اإلفصاح عن مفاهيم مخت

 وتبوب المصاريف 2... "مثل مجمل دخل العمليات، الدخل قبل األعباء المالية  لدخل النشاط التشغيلي،

: أو بحسب وظيفتها مثل... تكلفة البضاعة المباعة، أجور العاملين، االهتالكات : بحسب طبيعتها مثل

  ...يةتكاليف صناعية، مصاريف التوزيع، مصاريف إدارية، مصاريف تمويل

  قسم النشاط غير التشغيلي -2.3 

          ويضم هذا الجزء البنود التي ال تتوفر فيها الشروط المذكورة في القسم األول، ويتضمن هذا القسم 

  3:بصفة عامة ما يلي

  البنود االستثنائية -1.2.3

أثر الظروف : مثل. أن تكون غير عادية، وغير متكررة: ويشترط أن تجمع بين صفتين هما          

الطبيعية غير المألوفة، مصادرة الحكومات لبعض أو كل ممتلكات الوحدة، صدور قوانين تمنع التعامل في 

  ...بعض أو كل منتوجات الوحدة

  األثر المتجمع نتيجة تغيير بعض المبادئ المحاسبية -2.2.3

وف البيئة التنظيمية أو التشريعية أو  للتغير في الظرقد يكون تغيير أحد المبادئ المحاسبية نتيجة          

ويصطلح . (االقتصادية، وعادة يسمح بالتغيير إذا كان ذلك يمكن من تقديم إفصاح أفضل في القوائم المالية

 الفقرة تم تعريفها في وقد .مجلس معايير المحاسبة الولية على هذا التغيير بالتغيير في السياسات المحاسبية

صافي الربح أو الخسارة للفترة، األخطاء الجوهرية، : بعنوان) 8(محاسبة رقم  من المعيار الدولي لل6

  .والتغيرات في السياسات المحاسبية

                                                 
1
  .246 المرجع السابق، ص  
2
  .251  المرجع السابق ص 
3
  .215-214الشرازي، مرجع سابق، ص ص   عباس مهدي 
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  نتائج األنشطة التي تقرر إيقافها -3.2.3 

يلزم اإلفصاح عن ) أحد خطوط االنتاج أو التوزيع(في حالة التوقف عن أحد قطاعات النشاط           

  : وتشتمل النتائج على عنصرين أساسيين هما. بند مستقل بالقسم الثاني من القائمةنتائج هذا التوقف في 

  .الربح أو الخسارة الخاصة بعمليات القطاع الذي تقرر إيقافه حتى تاريخ التوقيف •

  .المكاسب أو الخسائر الناتجة عن التخلص من أصول هذا القطاع الذي تقرر إيقافه •

ولية فإنه حدد الحد األدنى من البنود التي يجب أن تظهر في د المحاسبة ال           بالنسبة لمجلس معايير

   1.عرض البيانات المالية: 01رقم الدولي المحاسبي  من المعيار 87و 82 :تينفي الفقرقائمة الدخل صلب 

   أهمية قائمة الدخل-4

سواء، ففي الفترة ما بعد أزمة           تتمتع قائمة الدخل باهتمام اإلدارة واألطراف الخارجية على حد ال

تحول التركيز من على معلومات الميزانية إلى معلومات قائمة الدخل، ) 1933-1929(الكساد العالمية 

وأصبح مبلغ الدخل الذي تفصح عنه القائمة مؤشرا رئيسيا التخاذ أغلب القرارات بشأن المنشآت 

ضمان لتسديد المستحقات عليها إلى االهتمام بتقييم االقتصادية، فتحول االهتمام من التركيز على أصولها ك

مدى قدرتها على تحقيق األرباح ومحاولة التنبؤ باتجاهها المستقبلي؛ باعتبار أن المنشأة التي تحقق أرباحاً 

  .لها القدرة على مواجهة التزاماتها ويمكنها االستمرار في نشاطها

ية قائمة الدخل بحسب اختالف النقاط التي يركز عليها كل           وقد تعددت اآلراء حول التعبير عن أهم

في : "فيلخص أحدهم أهميتها في قوله. كاتب، وربما يعود ذلك إلى اختالف البيئات االقتصادية لكل منهم

. قائمة الدخل يتم بيان نتائج األعمال عن طريق تحديد صافي الربح الدوري واإلفصاح عن مكوناته الرئيسية

واستخدام نتائج هذا التقييم ألغراض التنبؤ ) التاريخية(ساعدة في تقييم التدفقات الدخلية الحالية الهدف هو الم

 وينظر ثانٍ ألهميتها 2."بالتدفقات الدخلية المستقبلية وإمكانات تحويل هذه التدفقات الدخلية إلى تدفقات نقدية

ابة على األعمال المنفذة من خالل مقارنة أداة مهمة لعملية التخطيط المستقبلي والرق... تعتبر " كونها 

ويستفاد منها أيضا . البيانات الفعلية التي تعبر عنها مع بيانات الميزانية التقديرية أو المعدالت المعيارية

                                                 
   .903-902 مرجع سابق، ص جمعية المجمع العربي للمحاسبين القانونيين،1 
  .211 عباس مهدي الشيرازي، مرجع سابق، ص 2



50 
 

األطراف الخارجيين، الذين تنشأ لهم صلة عمل مؤقت بالوحدة االقتصادية مثل، المستثمرون، مصلحة 

يرى ثالث بأنه تتضح أهمية الطلب على المعلومات التي تتضمنها قائمة الدخل  و1...."الضرائب، الدائنون

  2:لالعتبارات التالية

 قياس كفاءة اإلدارة وأداء الوحدة االقتصادية؛ •

 التنبؤ باالتجاهات المستقبلية للنشاط؛ •

 . أساس قياس الضريبة •

 طبيعة اإلفصاح في قائمة التغيرات في حقوق الملكية: ثالثا

  قائمة التغيرات في حقوق الملكية  مفهوم -1

 نظراو. قائمة تغيرات حقوق الملكية حلقة الربط بين قائمة الدخل وبين قائمة المركز المالي تمثل          

 لإلفصاح عن التغيرات  األمر يتطلب تخصيص قائمة مستقلةفإنتعدد مصادر التغيرات في حقوق الملكية ل

 فهي 3- الماليةجم عن قائمة الدخل في صورة أرباح أو خسائر الدورةإلى جانب التغير النا –المختلفة 

التغيرات في مكونات رأس المال المدفوع باإلضافة إلى التغيرات في رقم األرباح المحتجزة توضح لنا 

أي أن هذه القائمة باإلضافة إلى قائمة الدخل يغطيان كافة مصادر التغير في حقوق الملكية خالل ). المرحلة(

  4.فترة المحاسبيةال

  مصادر التغيرات في حقوق الملكية -2

          إن تحديد مصادر التغيرات في حقوق الملكية يتطلب رصد التيارات التي تؤثر على بنود حقوق 

لذلك فإن قائمة التغيرات في حقوق . الملكية من أول الدورة المالية وصوال إلى حقوق الملكية في أخر الدورة

   5.وع من قوائم التدفقاتالملكية هي ن

                                                 
  .44 ، ص2007الحيالي، المحاسبة المتوسطة، منشورات األآاديمية العربية المفتوحة في الدنيمارك،   وليد ناجي1
  . 244، ص 2004 مصطفى عقاري، مساهمة علمية لتحسين المخطط الوطني للمحاسبة، رسالة دآتوراه غير منشورة، جامعة سطيف، 2
3
  .123 رضوان حلوة حنان، مدخل نظرية المحاسبة، مرجع سابق ص  
4
  .221 ص مرجع سابق، عباس مهدي الشيرازي،  
5
  .124، 123 مرجع سابق، ص ص ، مدخل نظرية المحاسبة، رضوان حلوة حنان  
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  التغيرات في رأس المال المدفوع -1.2

  :          إن التغير في رأس المال المدفوع ينشأ من التغير في البنود المكونة له وهي

  ؛ ويمثل القيمة االسمية لألسهم أو قيمة الحصص؛ رأس المال القانوني •

رأس المال (والهبات الرأسمالية  ويشمل عالوة أو خصم إصدار األسهم ؛رأس المال اإلضافي •

  .وأسهم الخزانة) الممنوح هبة

  :          وتشمل التغيرات في رأس المال المدفوع التيارات التالية

 تكون في صورة نقدية أو عينية أو تحمل التزام؛و ؛زيادة رأس المال •

 : ويكون في إحدى صورتين؛تخفيض رأس المال •

 عن مقدار األرباح المحتجزة، لذلك تمثل تخفيضا فـي           وهي توزيعات تزيد   ؛توزيعات التصفية  

وتقوم الوحدة المحاسبية بإجراء توزيعات التصفية  إذا رغبت في تخفيض           . رأس المال المدفوع  

حجم أعمالها، أو إذا كانت في طريقها إلى التصفية النهائية،  أو في حالة االستثمار في مـوارد                  

  ؛طبيعية تخضع للتناقص التدريجي والنفاذ

 شـراء أسـهم     أوويسمى أيضا سحب أسهم الشركة نفسها بنفـسها،         -شراء أسهم رأس المال      

الشراء بصورة نهائيـة، الـشراء بـصورة        :  ونميز بين نوعين من عمليات الشراء      ؛-الخزانة

  .    مؤقتة

   التغيرات في األرباح المحتجزة -2.2

  :ر          إن التغيرات في هذا القسم تعود إلى ثالثة مصاد

مثل تصحيح أخطاء (رصيد األرباح المحتجزة أول الدورة وتعديله بتسويات السنوات السابقة  •

 ؛)السنوات السابقة

 ؛توزيعات األرباح على المالك أو المساهمين خالل الدورة •

 .   صافي الدخل الشامل حسبما تظهره قائمة دخل الدورة الجارية •

  التغيرات في رأس المال المحتسب  -3.2
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 رأس مال غير مكتسب     إن أهم مصادر التغير في رأس المال المحتسب أو كما يصطلح عليه أيضا      

  :هي

 ؛)التقدير(مكاسب أو خسائر إعادة التقويم  •

 ؛ مكاسب أو خسائر الحيازة غير المحققة •

 . مكاسب أو خسائر ترجمة أرصدة العمالت األجنبية المتوافرة في نهاية الدورة •
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  شجرة بنود حقوق الملكية: 4.1الشكل 

  

  

  

  

  

                      رأسمال إضافي                         مكاسب إعادة القويم          مكاسب حيازة غير محققةرأسمال قانوني

  

                              أرباح سنوات سابقةتوزيعات األرباح

                                 وتعديالت خاصة              

                                               بسنوات سابقة

                                               واحتياطات           

                   حسابات دائنة                                             رأسمالية             حسابات مدينة        

   إيرادات*                          مصروفات *                                                              

   مكاسب*                              خسائر                                                         * 

                                                      عادية                                  عادية                 

                                                                       غير عادية                             غير عادية

  .117رضوان حلوة حنان، مرجع سابق، ص : المصدر

  طبيعة اإلفصاح في قائمة التدفقات النقدية: رابعا

          تعتبر قائمة التدفقات النقدية من قوائم التدفقات، وهي القائمة الوحيدة من بين القوائم األساسية التي 

تعد وفق األساس النقدي، وهي كما تدل عليه تسميتها تلخص التدفقات النقدية لمنشأة ما خالل فترة من 

هذا بإيجاز . 1توضح هذه القائمة من أين تتحصل المنشأة على النقدية وفيما تستخدمها خالل الفترةالزمن، و

  .    شديد، وسنقدم مناقشة لهذه القائمة تفصيال في الفصل الثاني

                                                 
1
 W. Steve Albrecht and all, Financial Accounting concepts and applications, South-Western, Cengage Learning, 

Eleventh Edition, USA, 2009, p 613. 

 حقوق الملكية

 رأسمال محتسب
 رأسمال غير مكتسب

 قائمة الدخل الجارية

 أرباح محتجزة
 رأسمال مكتسب رأسمال مدفوع
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  استخدام إفصاحات القوائم المالية في تحليل الربحية والسيولة  :المطلب الثاني

 القوائم  التي تفصح عنهابنودالعناصر وال المالية بدراسة العالقات بين           يقوم مستخدمو القوائم

وتعتبر قرارات . المالية للحصول على معلومات إضافية لدعم قراراتهم بشأن تلك المنشآت مصدرة القوائم

ات قدم في هذا المطلب عدد من المؤشرن لذلك س؛ااالستثمار واإلقراض من أهم تلك القرارات وأكثرها تكرار

 لتقييم الربحية والسيولة على اعتبار أن ، والمشتقة من قائمتي المركز المالي والدخل،الشائعة االستخدام

  .  الربحية والسيولة تشكالن محور اهتمام قرارات االستثمار واإلقراض

  تحليل الربحية: أوال

   مفهوم الربحية-1

 تلك واالستثمارات التي ساهمت في تحقيق نشأةالمالربحية هي العالقة بين األرباح التي تحققها           

 األرباح والمبيعات، وإما من خالل العالقة بين األرباح من خالل العالقة بين إما وتقاس الربحية .األرباح

 قيمة الموجودات إما علما أن المقصود باالستثمارات هو  تلك األرباح؛واالستثمارات التي ساهمت في تحقيق

  1المنشأةحاب أو قيمة حقوق أص

                                تحليل الربحية أهمية -2

ت، وأمر ضروري لبقائها واستمرارها، وغاية يتطلع إليها نشآالربحية هدف أساسي لجميع الم          

المستثمرون، ومؤشر يهتم به الدائنون، وهي أيضا أداة هامة لقياس كفاءة اإلدارة في استخدام الموارد 

 يوجه بالدرجة األولى نحو نشآت نجد أن جهدا كبيرا من اإلدارة المالية في الملك لذ؛دة بحوزتهاالموجو

االستخدام األمثل للموارد المتاحة بهدف تحقيق أفضل عائد ممكن ألصحابها، ال تقل قيمته عن العائد الممكن 

  2.تحقيقه على االستثمارات البديلة التي تتعرض لنفس الدرجة من المخاطر

   الربحية المشتقة من قائمتي المركز المالي والدخلمؤشرات أهم -3

                                                 
http://www.muflehakel.com/mokadema%20fe%20aledara/ahdaf_aledara_almaleh.htm

1
 
    2010 جوان 27طالع عليه يوم تم اال 

نفس المرجع  2  
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 ينرؤشول مانتنفي هذا المجال، س نحن  لتقييم ربحية المنشآت، وؤشرات          تستخدم العديد من الم

التوزيعات  ( على االستثمار النقدي القوة االيرادية أو العائد على الموجودات، والعائد:لقياس الربحية وهما

  ) لى المساهمينع

   مؤشر القوة اإليرادية           -1.3

 العالقة بين ربح العمليات والموجودات التي ساهمت في إلىيستند هذا المعيار في قياس الربحية           

هي قدرة  قدرة االستثمار المعين على تحقيق عائد نتيجة استخدامه، أو وتعرف القوة االيرادية بأنها .تحقيقه

 نتيجة الستخدام موجوداتها في نشاطها األساسي، ورياضيا هي عبارة عن األرباحسسة على تحقيق المؤ

 على أن قدرة المؤسسة على توليد اإليراديةوتقوم فكرة القوة  1. موجودات المؤسسةإلىنسبة ربح العمليات 

  : هي محصلة متغيرين رئيسين همااألرباح

  ؛دوران األصولـما يمكن أن يعبر عنه ب توليد المبيعات، وهو ىقدرة األصول عل •
 .هامش الربحـمعدل العائد على كل دينار من المبيعات، وهو ما يمكن أن يعبر عنه ب •

  :ويحسب مؤشر القوة االيرادية وفق العالقة التالية

  

ة مختصرة، وال تبرز العوامل الرئيسية التي تشارك في تحديد القوبهذا الشكل هي المعادلة           إن 

  :االيرادية للمؤسسة، وهي

  معدل الدوران -1.1.3

 لألصول العاملة، أو عدد مرات استخدام األصول العاملـة فـي            ويعني عدد مرات تغطية المبيعات            

ة ألصولها؛ وبشكل عـام، يـدل معـدل         نشأوتعكس هذه النسبة مدى الكفاءة في استعمال الم       . خلق المبيعات 

  . والعكس صحيحالدوران المرتفع على الكفاءة

  :ويحتسب معدل الدوران بموجب المعادلة التالية
                                                 

1
 .نفس المرجع 
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  الربحي الهامش  -2.1.3

، أو عبارة عن مقدار الربح في كل دينار من          األرباح وهو عبارة عن قدرة دينار المبيعات على توليد                

مبيعات أو ارتفـاع    ومعدل الهامش المنخفض يعني انخفاض سعر البيع أو انخفاض حجم ال          . دنانير المبيعات 

  .التكاليف

  
 بعد أن نضرب معادلتها األولى في المبيعات          وفي ضوء ذلك، يمكن وضع معادلة القوة االيرادية،                

  :ونقسمها على المبيعات، فتصبح على النحو التالية

  

  :كما يمكن التعبير عن المعادلة السابقة بالصيغة التالية

  

 لتحقيـق   نـشأة  الموجودات التي تستخدم في عمليات الم       هو  األصول العاملة            إن المقصود بصافي  

الكات وأيـة مخصـصات     هتاإليراد العادي للعمليات وذلك بعد طرح مخصصات الديون المشكوك فيها واال          

  .أخرى؛ هذا ويجب استبعاد أية أصول لم تساهم في تحقيق الربح كاألصول المؤجرة وكذلك االستثمارات

  :استنادا على كل ما سبق تتجسد فكرة القوة االيرادية في العالقة التالية          و

  

    مؤشرات التوزيعات النقدية-2.3
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          إن مؤشرات التوزيعات النقدية ال تقل أهمية عن مؤشر القوة االيرادية ألن المستثمرين ال يكتفون               

ستثمارية، بل يسعون لمعرفة مقدار التوزيعـات       بقدرة المنشآت على تحقيق األرباح عند اتخاذ القرارات اال        

  :            ومن بين تلك المؤشرات ما يلي. النقدية من تلك األرباح

  نسبة التوزيعات    -1.2.3

وعند وجود أسهم ممتازة تطرح، تحسب هـذه        .           وهي النسبة بين التوزيعات النقدية وصافي الدخل      

. وزيعات النقدية المسددة لألسهم العادية على الدخل المتاح لألسـهم العاديـة           النسبة لألسهم العادية بقسمة الت    

ويهتم الكثير من المستثمرين بوجود توزيعات عالية نسبيا، في حين أن المضاربين يهتمون أكثر باألثر على                

تعيـد  وبصفة عامة، فإن الشركات في مرحلة النمو تتسم بانخفاض نسب التوزيعات بها ألنهـا               . قيمة السهم 

  1:ويعبر عنها بالعالقة التالية. استثمار أغلب أرباحها

  
 

  ∗ نسبة نتاج التوزيع-2.2.3

وتعطي هذه النسبة للمستثمرين    .           وهي من النسب المرتبطة بنسبة التوزيعات المشار إليها في أعاله         

وتحـسب  . ماراتهمفكرة عن معدل العائد الذي سوف يحصلون عليه في صورة توزيعات نقدية على اسـتث              

   2:بالعالقة التالية

  
  تحليل السيولة: ثانيا

  السيولة مفهوم -1

                                                 
1
  .1312، 1311، ص ص 2 دونالد آيسو، جيري وجانت، مرجع سابق، ج 

  .بقة لهااإن هذه النسبة غير مشتقة من إحدى القائمتين السابقتين إال أن تقديمها آان نتيجة ارتباطها الوثيق بالنسبة الس* 
2
  .1312 المرجع السابق،  
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ة على مواجهة التزاماتها قصيرة األجـل، المتوقعـة منهـا وغيـر             نشأتعبر السيولة عن قدرة الم              

لدرجـة   من خالل التدفق النقدي العادي الناتج عن مبيعاتها وتحـصيل ذممهـا با             .المتوقعة، عند استحقاقها  

 وتجدر اإلشارة إلى وجـوب      .األولى، ومن خالل الحصول على النقد من المصادر األخرى بالدرجة الثانية          

التفرقة بين سيولة المنشأة وسيولة األصل؛ فسيولة المنشأة يعبر عنها بالمفهوم السابق ذكـره، أمـا سـيولة                  

: خالل عنـصرين همـا    األصل من    سرعة تحويله إلى نقد جاهز، ويحكم على سيولة          تتمثل في هي  ف األصل

  1.درجة التأكد من تحويل هذا األصل إلي نقد دون خسارة في قيمته، والوقت الالزم لتحويله إلى نقد

  أهمية تحليل السيولة -2

 ما قيمة كل    :هون السؤال الذي يثار دائما       على المدى القصير كل األهمية، أل      نشأةتعطى سيولة الم            

 فقد يكون مؤشـر      نفسه مهددا بالخطر بسبب مشكلة السيولة؟      نشأةلألداء إذا كان وجود الم    المؤشرات الجيدة   

.  إال أن المنشأة ستقع في العسر المالي قريبا؛ مما يحول دون قدرتها على االستمرار              ا،القوة االيرادية ممتاز  

لقـدرة علـى اسـتغالل       وا  تفادي الوقوع في العسر المالي،     :أهمها المزاياويحقق توافر السيولة العديد من      

تجنب دفع كلفة عالية لألموال إذا ما       ، و تعزيز الثقة بالمؤسسة من قبل المتعاملين معها      باإلضافة إلى   . صالفر

   2.مواجهة االنحرافات غير المتوقعة في التدفقات النقدية، والقتراضل نشأةاضطرت الم

   أهم مقاييس السيولة المشتقة من قائمة المركز المالي -3

للحكم على سيولة المنشأة وتتمثـل        مشتقة من قائمة المركز المالي      عدة مقاييس  يستخدم المحللون           

   : أكثرها شيوعا فيما يلي

  التداولنسبة  -1.3

 وتعتبر من أقـدم     .نشأة على الم  األجل وتقيس مدى كفاية الموجودات المتداولة لتغطية الديون قصيرة                

ة على مواجهة التزاماتها    نشأ قدرة الم   على عرفرا، وتستخدم كمعيار أولي وجوهري لتَّ     النسب وأوسعها انتشا  

  :تحسب هذه النسبة على النحو التاليو. قصيرة األجل من موجوداتها المتداولة

                                                 
1
  http://www.muflehakel.com/mokadema%20fe%20aledara/ahdaf_aledara_almaleh.htm مرجع سابق .  
2
   نفس المرجع 
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  نسبة السيولة السريعة  -2.3

لتغطية الديون قـصيرة     وتقيس مدى كفاية الموجودات المتداولة باستثناء البضاعة والمدفوعات مقدما                 

تستعمل هذه النسبة الختبار مدى كفاية المصادر النقدية وشبه النقدية الموجودة لـدى              و .نشأةاألجل على الم  

 كمـا .  تسييل موجوداتها من البـضاعة     إلىالمؤسسة في مواجهة التزاماتها القصيرة األجل دون االضطرار         

 . األكثـر سـيولة    األصـول نسبة التداول القتصارها على     تعتبر هذه النسبة مقياسا أكثر تحفظا للسيولة من         

  :ة التاليبالعالقةوتحسب هذه النسبة 

  
 

    نسبة النقد-3.3

 تعتبر مـن أكثـر المؤشـرات    -أو كما يصطلح عليها أيضا نسبة السيولة الفورية    -إن نسبة النقد              

م المحللون بها ألن موجودات المنشأة من النقـد  ويهت. تحفظا في قياس السيولة مقارنة بالنسبتين السابقتين لها       

و األوراق المالية هي الموجودات األكثر سيولة، و هي بالتالي التي سيعتمد عليها في الوفـاء بااللتزامـات                  

بشكل رئيسي خاصة إذا لم تتمكن المنشأة من تسييل موجوداتها األخرى، و يـتم احتـسابها علـى النحـو                    

                    :التالي

  
  خالصة

          ظهرت أهمية اإلفصاح وتطور بناؤه الفكري في البيئات الرأسمالية التي تعتمد في تمويل شركات              

المساهمة على البورصات؛ لذلك اكتسبت وظيفة االتصال المحاسبي أهمية كبرى ومنه زيادة أهمية اإلفصاح              
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ية األمريكية مـساهمات هامـة فـي مجـال          وقد قدمت التنظيمات والهيئات المحاسب    . باعتباره أحد أركانها  

جهود لجنة تروبلـود التـي      : ؛ مثل  المحاسبي المحاسبة المالية عامة مما انعكس إيجابا على تطور اإلفصاح        

حددت األطراف التي يتم التقرير ألجلها، وما هي الحجات المعلوماتية التي يجب تلبيتها، وقـوائم المفـاهيم                 

  .  الوسائل األساسية لإلفصاح المحاسبيباعتبارهاتمت بالقوائم المالية  التي اهFASBالستة التي أصدرها 

          إن تلك المجهودات المبذولة كانت سعيا لتحقيق الهدف العام لإلفصاح المتمثل فـي تـوفير دعـم                 

. معلوماتي لترشيد قرارات األطراف المهتمة، ومن بين أهم هذه القرارات تلك المتعلقة بالربحية والـسيولة              

وقد تناولت المؤلفات المالية والمحاسبية العديد من المؤشرات المشتقة من تلك القوائم والتي يتم بناؤها عـن                 

وهو مـا   . طريق الربط بين مختلف عناصرها وبنودها إلظهار حقائق إضافية تخدم في تكوين أراء مستنيرة             

  .ومات المحاسبية للقراريمثل تفعيل للمعلومات المفصح عنها من وجهة نظر مدخل نفعية المعل

          كما أن منظومة اإلفصاح المحاسبي ليست جامدة من حيث مكوناتها فهي تتجدد بحسب المتطلبات              

البيئية، ومن بين القوائم المالية الحديثة التي أضيفت لتدعيم منظومة اإلفصاح المحاسـبي قائمـة التـدفقات                 

   .تطرق له في الفصل الثاني ما سنالنقدية، وهو

   

  

  

  

  

  



 
 

 

 

  

  

  

  :الفصل الثاني
قائمة التدفقات النقدية وقدرتها على 

 تحسين فعالية اإلفصاح المحاسبي
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 تمهيد

          خالل عرضنا في الفصل السابق لإلطار النظري لإلفصاح المحاسبي، تطرقنا للعديد من 

سية لإلفصاح المحاسبي، وأن جوانبه، وكان من بينها توضيح كيف أن القوائم المالية تعتبر وسائل أسا

نجاح استخدام الربط بين مختلف عناصرها وبنودها للتعرف أكثر على األحوال االقتصادية المنشآت 

 المقدم فيها، كون الهدف األساسي له هو تقديم دعم معلوماتي  المحاسبييعبر عن مدى فعالية اإلفصاح

وفي هذا الفصل سنتناول إحدى . رة القوائملترشيد قرارات األطراف المهتمة بشأن تلك المنشآت مصد

هذه القوائم األساسية والتي أضيفت خالل العشرية قبل األخيرة من القرن العشرين لمجموعة القوائم 

األساسية، وكيف نشأت الحاجة لمعلوماتها، وتوضيح مفاهيم عناصرها، وكيف يتم إعدادها، وصوال 

حاسبي مقارنة عما كانت عليه األوضاع قبل اعتمادها؛ لتوضيح دورها في تحسين فعالية اإلفصاح الم

من خالل إظهار جوانب القصور في اإلفصاح التي تمكنت من تغطيتها سواء باستعمال معلوماتها 

  .ألخرىلية ااالممنفردة أو باستعمالها مقترنة بجوانب اإلفصاح في القوائم 
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   النقديةاإلطار النظري لقائمة التدفقات: المبحث األول

          تستند قائمة التدفقات النقدية الى خلفية تاريخية، وتستمد أهميتها من حاجة األطراف المهتمة 

كما يجب تحديد مفاهيم عناصرها؛ لتوفير مرجعية . لمعلوماتها، وينتظر منها تحقيق عدد من األهداف

ة لماهية القائمة ثم ننتقل لعرض وسنتطرق بداي. نظرية تؤطر الممارسات المهنية المتعلقة بإعدادها

  .    مفاهيم عناصرها

  ماهية قائمة التدفقات النقدية :المطلب األول

 وأهميتها ،دفقات النقدية من خالل عرض كل من تطورها التاريخيتلماهية قائمة التطرق سن          

  . وأهدافها

  التطور التاريخي لقائمة التدفقات النقدية: أوال

وكانت . بعدة مراحل حتى استقرت على ما هي عليه اآلن التدفقات النقدية قائمة          مرت 

الشركات العامة في الواليات المتحدة األمريكية أول من بادر بعرض هذه القائمة بصفة طوعية في 

نهاية الخمسينات من القرن العشرين؛ عرضت في صورت جدول تحليلي بسيط تحت مسمى قائمة من 

 ولم تكن هذه القائمة تعد بصورة موحدة مبدئيا، وكانت طريقة 1.ال وإلى أين ذهبتأين جاءت األمو

التقرير على موارد األموال واستخداماتها تعتمد على مفهوم األموال المفضل لدى الوحدة المعدة 

رأس المال العامل ) 2(النقدية ) 1: (ويمكن تقسيم مفاهيم األموال المستخدمة بشكل عام إلى. للتقرير

مع إمكانية وجود مفاهيم أخرى لألموال مثل األصول السريعة أو صافي . كل الموارد المالية) 3(

واعترافا ". قائمة األموال المخصصة" وبعد عدة سنوات تعدل عنوان هذه القائمة إلى 2.األصول النقدية

"  عنه إصدار  بتمويل بحث في هذا المجال نتج 1961 بأهمية هذه القائمة، فقد قام سنة  AICPAمن 

وقد أوصت " تحليل التدفق النقدي وقائمة األموال المخصصة" بعنوان 2دراسة األبحاث المحاسبية رقم 

هذه الدراسة بأن تدرج قائمة األموال المخصصة في كل التقارير السنوية المقدمة للمساهمين وبأن 

  .يشملها تقرير المراجع

                                                 
  261مطر، موسى السويطي، مرجع سابق،  ص  محمد 1

. 281رد شرويدر و أخرون، مرجع سابق، ص ا ريتش 2
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 لتنميط عملية 3 بإصدار نشرته رقم APBمحاسبة مجلس مبادئ ال ، قام1963          وفي سنة 

قائمة مصادر " وأوصى المجلس بتعديل اسم القائمة إلى . إعداد وعرض قائمة األموال المخصصة

ولم يكن إدراج مثل . وبأن تعرض القائمة كمعلومات إضافية في التقارير المالية" واستخدامات األموال

    1.أن اشتمال تقرير المراجع عليه كان أمرا اختيارياهذه المعلومات اإلضافية إلزاميا، كما 

 عام  SEC          وقد تزايدت أهمية هذه القائمة عندما أصدرت هيئة األوراق المالية األمريكية

 الذي طلبت فيه من جميع الشركات المسجلة لديها، بأن تضمن تقاريرها المالية 117 بيانها رقم 1970

 اصدار 117 رقم SEC وصاحب بيان  .ائمة بموارد األموال و استخداماتهاالسنوية المقدمة للهيئة ق

AICPA نشرة  لAPB والتي تضمنت إلزامية إعداد القائمة تحت مسمى1971 في سنة 19 رقم  

قائمة التغيرات في المركز المالي، وأن يشملها تقرير المراجع، وأن يتم إعدادها وفق المفهوم الشامل 

  2.ية في عرضها للتغير في رأس المال العامل أو التغير في النقديةلألموال، وترك الحر

 وتصاعد هذا 1980        وقد بدأ الجدل حول عدم فعالية قائمة التغيرات في المركز المالي منذ سنة 

هذه لفقد كانت قوائم الدخل . الجدل مع تزايد حاالت إفالس الشركات في الواليات المتحدة األمريكية

فصح عن صافي دخل مرتفع بينما كانت تواجه عجزا في السيولة النقدية، وبدأ اهتمام الشركات ت

FASB عدة دراسات تمهيدية وتوضيحية في محاولة للتعرف 1980 بهذا الموضوع وأصدر منذ سنة 

وانتهت هذه الدراسات بصدور المعيار المحاسبي . على أوجه القصور في مفهوم رأس المال العامل

ن قائمة التدفق النقدي وبذلك حلت مكان قائمة التغيرات في المركز المالي وفقا لمفهوم  بعنوا95رقم 

  3.رأس المال العامل

 بحيث تخلى عن اإللزام بإعداد قائمة FASB فإنه سار على خطى IASC          أما بالنسبة لـ 

فقات النقدية التي تضمنها ، وأحل محلها قائمة التد1977التغيرات في المركز المالي التي اعتمدها سنة 

أما بالنسبة لدول االتحاد األوروبي فإنها ألزمت . 1992تفصيال نص المعيار السابع الصادر سنة 

 الصادر عن البرلمان األوربي 2002| 1606، بعد إصدار القانون 2005بإعداد القائمة ابتداءا من سنة 

  .  الدولية المتضمن تطبيق معايير المحاسبة2002 جويلية 19بتاريخ 

                                                 
   .1224رجع سابق، ص  مدونالد آيسو، جيري وجانت،  1
  .262   موسى السويطي، مرجع سابق، ص محمد مطر، 2
3
  . 534 وصفي عبد الفتاح أبو المكارم، مرجع سابق، ص  
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 المؤرخ 07/11بموجب القانون رقم           وبالنسبة للجزائر فإن اعتماد قائمة التدفقات النقدية كان 

تتضمن الكشوفات المالية الخاصة بالكيانات عدا : " ...  منه؛ حيث نصت25في المادة  25/11/2007

  :الكيانات الصغيرة

 ميزانية، -

 حساب نتائج، -

 جدول سيولة الخزينة، -

 ول تغير األموال الخاصة،جد -

ملحق يبين القواعد والطرق المحاسبية المستعملة، ويوفر معلومات مكملة للميزانية ولحساب  -

        1..."النتائج

  أهمية قائمة التدفقات النقدية: ثانيا

أهمية قائمة التدفقات النقدية من عدة ميزات تنفرد بها، ولعل أهمها كونها  يمكن استنباط          

لقائمة الوحيدة التي ال تتأثر بالسياسات المحاسبية البديلة لمعالجة نفس األحداث المحاسبية؛ معنى ذلك ا

أن المعلومات الواردة في هذه القائمة تبقى نفسها مهما غيرت المنشأة في طرق معالجة المخزون أو 

ياسات المحاسبية البديلة إن محو أو عزل أثر الس وبالتالي ف...االهتالك أو مصروفات البحث والتطوير

في معالجة نفس األحداث المحاسبية يعزز إمكانية إجراء مقارنات سليمة بين مختلف المنشآت 

كما سبقت اإلشارة لذلك حين عرض الخصائص النوعية –والقابلية للمقارنة تعتبر . االقتصادية

  لمتخذيبح المعلومات مفيدة التي يجب توافرها لكي تصثانوية أحد الخصائص ال-للمعلومات المحاسبية

   .القرار

: تتضح أهميتها أيضا من كونها تنفرد بتقديم معلومات عن مساهمة كل من األنشطة          كما 

 أي بتعبير أخر إظهار ؛ خالل الفترة النقديةخدام في توليد واست-، والتمويلية واالستثماريةالتشغيلية،

    .غير النقدية الحاصل بين بداية الفترة ونهايتهامساهمة كل نشاط من األنشطة السابقة في ت

 تكتسب أهميتها :          وقد قدم العديد من كتاب المحاسبة مناقشات ألهميتها فمنهم من يرى بأنها

  1:من إجابتها عن بعض تساؤالت بسيطة ولكنها هامة عن المنشأة وهي
                                                 

1
  .6، ص 2007 نوفمبر 25، بتاريخ 74 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية ، العدد  
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  من أين جاءت النقدية خالل الفترة؟ •

 خالل الفترة؟فيم استخدمت النقدية  •

 ما هو التغير في رصيد النقدية خالل الفترة؟  •

          كما أورد كاتب أخر جوانب يمكن اعتبارها من بين األمور التي تدعم أهمية هذه القائمة 

وتجدر المالحظة أن التدفقات النقدية تقدم بيانات مفيدة للتحليل المالي، خصوصا التقييم : "وذلك بقوله

نسب الربحية؛ ) 2(نسب السيولة، ) 1: ( فهي تساهم في إعداد مجموعتين من النسبالنسبي لألداء،

وتلك النسب مفيدة ألغراض التنبؤ باإلفالس واحتمال التقصير في سداد القروض أو الوقوع في أزمات 

 أخرى من جهةيمكن أن ينظر إلى التقييم النسبي لألداء من ويضيف نفس الكاتب بأنه  2."ونكسات مالية

 SUFFICIENCYتقيس نسب الكفاية .  نسب الكفاءة-)2( نسب الكفاية -)1(: " همااويتينز

RATIOS مدى كفاية التدفق النقدي لسداد ديون والتزامات الوحدة وكذلك إعادة االستثمار في عملياتها 

 EFFICIENCYأما نسب الكفاءة . التشغيلية وإمكانيات توزيع ارباح األسهم على المساهمين

RATIOS  فإنها تصف بشكل عام إلى أي مدى تقوم الوحدة بتوليد التدفقات النقدية من العمليات 

 3."التشغيلية ومن المبيعات وكذلك من مجموع األصول الكلية

  أهداف قائمة التدفقات النقدية: ثالثا

           يرجى من وراء إضافة قائمة التدفقات إلى مجموعة القوائم األساسية تحقيق عدد من

 سواء من جهة المحاسبين األكاديميين أو وهذه األهداف ال يبدو وجود اختالف كبير حولهااألهداف، 

قدم أدناه أهداف القائمة كما تصورها أحد األكاديميين وكذلك من نوس. من جهة الهيئات المهنية الرائدة

  .IASB وFASBوجهة نظر 

من قائمة التدفق النقدي هو مساعدة المستثمرين الهدف           يرى أحد المحاسبين األكاديميين أن 

  4:والمقرضين وغيرهم في المجاالت التالية

 ؛ التنبؤ بالتدفقات النقدية المستقبلة •

                                                                                                                                                         
1
  .1227، مرجع سابق، ص 2 دونالد آيسو، جيري ويجانت، ج 
  .346مرجع سابق، ص  رضوان حلوة حنان، تطور الفكر المحاسبي، 2
  .346 نفس المرجع ص 3

.226 عباس مهدي الشرازي، مرجع سابق، ص  4
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 ؛)التاريخية(التقييم االرتدادي للتدفقات النقدية الحالية  •

 ؛تقييم قدرة المنشأة على إجراء توزيعات األرباح ومقابلة متطلبات االستثمار والتوسع •

 .تحديد مصادر االختالف بين صافي الدخل وصافي التدفقات النقدية •

 أورد بأن قائمة التدفق النقدي يجب 05فإنه في قائمة المفاهيم رقم  FASBأما بالنسبة لـ            

 المنشأة في توليد النقد من قدرةر معلومات مفيدة حول يتوفأن تلبي الطلب على المعلومات فيما يتعلق ب

 أو إعادة االستثمار بالحفاظ أو زيادة ،لياتها لتسديد الديون وإجراء توزيعات أرباح األسهمخالل عم

 وأيضا حول .قروض أو حقوق الملكيةما يخص ال حول أنشتطها التمويلية سواء كذلك. القدرة التشغيلية

نقدية المنشأة تداول  حول ، للمعلوماتةمهمال اتستخداموتنطوي اال .نقديةلل ستخدام أخراستثمار أو ا

ة ربحيوال ةمرونوالسيولة ال عدد من العناصر مثل على المساعدة في تقييم من تحصيالت وتسديدات،

  1.واألخطار

 فإنه لم يحدد أهداف معينة لقائمة التدفقات النقدية، وأنما اكتفى IASB أما بالنسبة لـ          

الفقرتين الرابعة والخامسة من المعيار المحاسبي باإلشارة لذلك بذكر فوائد قائمة التدفقات النقدية في 

  : الدولي السابع وكان نصهما األتي

في حالة استخدام قائمة التدفقات النقدية مع البيانات المالية األخرى فإنه يمكن الحصول على  •

معلومات تمكن المستخدمين من تقييم التغيرات في صافي موجودات المنشأة وهيكلها التمويلي 

وقدرتها في التأثير على مقادير وتوقيت الحصول على )  ذلك السيولة والمالءة الماليةبما في(

. التدفقات النقدية وذلك من أجل التكيف مع الظروف المتغيرة أو استغالل الفرص المتاحة

وتعتبر المعلومات المتعلقة بالتدفقات النقدية مفيدة في قياس قدرة المنشأة على توليد وتوليد نقدية 

ا يعادلها وكذلك مساعدة المستخدمين على بناء نماذج تمكنهم من عمل التقديرات والمقارنات وم

كما أنها تساعد في عملية إجراء . تآفيما يتعلق بالقيم الحالية للتدفقات النقدية لمختلف المنش

خدام المقارنات بين تقارير تقييم األداء التشغيلي لمختلف المنشآت وذلك بسبب تالفي تأثير است

  .معالجات محاسبية مختلفة للعمليات واألحداث المتشابهة

                                                 
1
 Harry I. wolk et al. Accounting theory: conceptual issues in political and economic environment, Thomson, 
south western, sixth edi on, 2004, p. 242.  
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تستخدم المعلومات المتعلقة بالتدفقات النقدية التاريخية غالبا كمؤشر يساعد في التنبؤ بمقادير  •

كما أنها تعتبر مفيدة في . وتوقيت التدفقات النقدية المستقبلية وتحديد عوامل التأكد المرتبطة بها

قة التقديرات الماضية للتدفقات النقدية المستقبلية وفي فحص العالقة بين مراجعة وتقييم د

 .الربحية وصافي التدفقات النقدية و آثار التغير في األسعار

 يؤكد على IASB          وفي ختام عرض أهداف قائمة التدفقات النقدية نود لفت االنتباه إلى أن 

التدفقات النقدية مع باقي معلومات القوائم األساسية شرط ضمني هو ضرورة استخدام معلومات قائمة 

 أن لهذه القائمة إفصاحات تقدمها بصفة -في اعتقادنا–لبلوغ األهداف المنشودة، وهذا ما يوضح 

منفردة، واستخدام معلوماتها مقترنة بمعلومات القوائم األخرى يقدم قدرا مهما من اإلفصاحات لدرجة 

 . الهيئةأنه تم التأكيد عليه من طرف 

  مفاهيم عناصر قائمة التدفقات النقدية: المطلب الثاني

          لقد اهتمت الهيئات المحاسبية الرائدة في العالم بتحديد مفاهيم القوائم المالية وعناصرها؛ 

ومن بين تلك . لتأطير الممارسات، والتقليص من اآلثار غير المرغوبة الناتجة عن اختالفها

كما  سنعتمد على وجهة نظرها في تقديم مفاهيم عناصر قائمة التدفقات النقدية  التي IASBالهيئات

جاءت في المعيار المحاسبي الدولي السابع، باالعتماد على نص المعيار مباشرة، وكذلك على بعض 

  .المؤلفات التي قدمت تفصيالت وشروحات حول نصه

  مفاهيم النقدية والتدفق النقدي: أوال

   النقدية-1

 1.    هي النقدية الجاهزة والحسابات الجارية والودائع تحت الطلب لدى البنوك      

   النقدية المعادلة-2

          وهي االستثمارات قصيرة األجل ذات السيولة المرتفعة والتي تكون قابلة للتحول إلى سيولة 

  1. أو العوامل األخرىنقدية وغير خاضعة لمخاطر هامة للتغير في قيمتها نتيجة تغير أسعار الفائدة

                                                 
1
  .985محاسبين القانونيين، مرجع سابق، ص  جمعية المجمع العربي لل 
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لتحقيق عائد على النقدية التي إن لم تستثمر ) النقدية المعادلة(وتحتفظ المنشأة بما يعتبر في حكم النقدية 

   2 فيما يليالشروط الواجب توافرها في استثمار حتى يمكن اعتباره نقدية معادلةوتتمثل . ستبقى عاطلة

نقدية بهدف مواجهة االلتزامات النقدية قصيرة األجل يتم االحتفاظ عادة باألصول التي تكافئ ال •

 :ويعتبر األصل المالي نقد مكافئ أو معادل إذا كان. وليس ألغراض استثمارية فقط

 ؛قابل للتحول إلى مبلغ محدد من النقد 

 ؛غير معرض لتغيرات مهمة في قيمته 

 ؛ل عليهايستحق خالل فترة قصيرة ال تتجاوز ثالثة أشهر أو أقل من تاريخ الحصو 

أما االستثمارات في األسهم فتستبعد من النقدية المعادلة ما لم تكن في جوهرها نقدية  

معادلة، مثل شراء أسهم ممتازة خالل مدة قصيرة من تاريخ استحقاقها وبتاريخ استرداد 

 .محدد

ات ولكن في بعض الدول تمثل حساب.  تعتبر المبالغ المستحقة للبنوك بشكل عام أنشطة تمويلية •

السحب على المكشوف والتي تكون قابلة للسداد عند الطلب جزء هام من إدارة النقد في 

وفي هذه الحاالت تعتبر حسابات السحب على المكشوف كجزء من النقدية وما . المنشأة

يعادلها، بشرط تذبذب رصيد حساب المنشأة لدى البنك من مدين إلى رصيد دائن سحب على 

لة يتم تخفيض رصيد النقد والنقد المعادل لدى المنشأة بمقدار رصيد وفي هذه الحا. المكشوف

    3.السحب على المكشوف الذي يعتبر نقد معادل سالب

   التدفقات النقدية-3

ونظرا ألن النقديـة    ... " 4.الداخلة والخارجة من النقدية وما يعادلها     هي عبارة عن التدفقات               

ن التحويل بين النقدية وما يماثلها ال تـتم معالجتـه كمقبوضـات أو              وما في حكمها هما نفس الشيء فا      

                                                                                                                                                         
  .95 مرجع سابق، ص محمد أبونصار، حميدات جمعة،  1
2
  .95 المرجع السابق، ص  
3
  . 104 المرجع السابق، ص  
4
  .985 جمعية المجمع العربي للمحاسبين القانونيين، مرجع سابق، ص  
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رصيد النقدية في قائمة التدفقات       وإنما يتم إدماج ما يعتبر في حكم النقدية مع         ،]تدفقات نقدية [مدفوعات  

  1".النقدية

  مفاهيم األنشطة: ثانيا

 األنشطة التشغيلية -1

 إليرادات المنشأة وكذلك األنشطة األخرى التي ال تعتبر         عبارة عن األنشطة الرئيسية المولدة              

   2.أنشطة استثمارية أو تمويلية

  3:من أمثلة التدفقات النقدية من األنشطة التشغيلية ما يلي

 ؛المقبوضات النقدية من بيع السلع وتقديم الخدمات •

 ؛ واإليرادات األخرىوالرسمالمقبوضات النقدية من العموالت واألتاوات  •

 ؛فوعات النقدية للموردين مقابل شراء بضائع والحصول على الخدماتالمد •

 ؛المدفوعات النقدية للموظفين أو بالنيابة عنهم •

 ؛المدفوعات النقدية للمصاريف •

المدفوعات النقدية لضرائب الدخل أو المبالغ المستردة منها ما لم تتعلق مباشرة بالنشاطات  •

 ؛االستثمارية أو التمويلية

   .المدفوعات النقدية لعقود المشتقات المالية المحتفظ بها لالتجار بهاالمقبوضات و •

  األنشطة االستثمارية -2

عبارة عن األنشطة المتعلقة بالحصول على أو التخلص مـن الموجـودات طويلـة األجـل                          

ت مـن األمثلـة علـى النـشاطا        و .باإلضافة إلى االستثمارات األخرى التي ال تعتبر نقديـة معادلـة          

  :االستثمارية

                                                 
‐http://www.jpsدخل وقائمة التدفقات النقدية، بحث منشور على الموقع  محمد عباس حجازي، الربط بين المحتوى المعلوماتي لقائمة ال 1

dir.com/forum/forum_posts.asp?TID=118 2010 أوت 17 تم االطالع عليه يوم .  
2
  .985بق، ص  جمعية المجمع العربي للمحاسبين القانونيين، مرجع سا 
3
  .97-96 مرجع سابق، ص ص محمد أبونصار، حميدات جمعة،  
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. شراء الممتلكات واآلالت والمعدات واألصول غير الملموسة واألصول طويلة األجل األخرى •

وتشمل هذه المدفوعات تكاليف التطوير التي تم رسملتها والممتلكات واآلالت والمعدات التي 

 تقوم المنشأة بتشييدها ذاتيا؛

عدات واألصول غير الملموسة واألصول المتحصالت النقدية من بيع الممتلكات واآلالت والم •

 طويلة األجل األخرى؛ 

المدفوعات النقدية لشراء أسهم وسندات المنشآت األخرى والمشتقات المالية تشمل العقود  •

المستقبلية، والعقود اآلجلة، وعقود الخيار، وعقود المقايضة، باستثناء عمليات شراء األسهم 

 اإليراد التشغيلي؛ والسندات التي تتم للمتاجرة وتوليد 

المقبوضات النقدية لبيع أسهم وسندات المنشآت األخرى والمشتقات المالية باستثناء عمليات بيع  •

 األسهم والسندات التي تتم للمتاجرة وتوليد اإليراد التشغيلي؛

المدفوعات النقدية نتيجة تقديم القروض والسلف للغير، حيث ينجم عنها إيرادات فوائد وبالتالي  •

ي نشاط استثماري، باستثناء السلف والقروض التي المقدمة من قبل البنوك والشركات فه

 المشابهة؛

البقبوضات النقدية من تحصيل السلف والقروض التي قدمت للغير باستثناء السلف والقروض  •

   .المقدمة من قبل البنوك والشركات المشابهة

  األنشطة التمويلية -3

التي ينتج عنها تغييرات في حجم ومكونات حقوق الملكيـة و القـروض             عبارة عن األنشطة              

  .الخاصة بالمنشأة

  :من أمثلة التدفقات النقدية الناشئة عن األنشطة التمويلية ما يلي

  المتحصالت النقدية من إصدار األسهم أو أدوات حقوق الملكية األخرى؛  •

 لمنشأة المصدرة؛أسهم ا) استرجاع(المدفوعات النقدية نتيجة شراء أو رد  •

المتحصالت النقدية من إصدار السندات، والقروض، وأوراق الدفع، والرهونات العقارية  •

 وغيرها من القروض قصيرة أو طويلة األجل؛ 

 المدفوعات النقدية لتسديد القروض؛ •
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المدفوعات النقدية من قبل المستأجر بعقد إيجار تمويلي لتخفيض االلتزام القائم المتعلق بعقد  •

  .لتأجير التمويليا

  األساس النقديمفهوم : ثالثا

إن اعتماد األساس النقدي في المحاسبة يعني االعتراف بآثار العمليـات الماليـة واألحـداث                         

األخرى فقط حين ينتج عنها دفع أو تحصيل النقدية؛ أي بلغة المحاسبة حين ينتج عن آثار تلك العمليات               

وقد اعتمدت المحاسبة على هذا األساس لفترة طويلة؛ أي مـن           . و خارج واألحداث تدفق نقدي داخل أ    

بداية ظهورها إلى غاية ظهور أسلوب الحسابات الختامية متاجرة وأرباح وخسائر فـي ظـل الجـرد                 

 وتم التخلي عنه عندما ظهر      ∗.الدوري لتحديد نتيجة المشروع في النصف الثاني من القرن التاسع عشر          

يد من الحاجات التي أصبح يطلب من المحاسبة تلبيتها، وتعـرض لعـدد مـن               قصوره في تغطية العد   

  . ونتج عن ذلك ظهور أساس أخر اصطلح عليه أساس االستحقاق-سيتم توضيحها الحقا-االنتقادات 

 

  

  

  

  

  

 

 

  

                                                 
∗
 وثالثها ،نيها أسلوب محاسبة المخزوناآان أولها أسلوب محاسبة الصفقات، وث. تاريخيا ظهرت أربعة أساليب لتحديد نتيجة النشاط للمشروع  

. ورابعها أسلوب الحساب الختامي قائمة الدخل في ظل الجرد المستمر، أسلوب الحسابات الختامية متاجرة وأرباح وخسائر في ظل الجرد الدوري
  .45-39، تطور الفكر المحاسبي، مرجع سابق، ص حنانانظر رضوان حلوة 
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  إعداد قائمة التدفقات النقدية واستخداماتها في التحليل: المبحث الثاني

ب إعداد قائمة التدفقات النقدية عدد من الخطوات التي تتضمن متطلبات إعداد كل قسم يتطل          

تصبح جاهزة لتقديمها لألطراف المهتمة الستخدام معلوماتها في دعم قراراتهم؛ ل ، الثالثةهامن أقسام

على  ؛ استخداماتها في التحليل عرض بعض ثم ننتقل إلى أوال،علق بإعداد القائمةتي ين مابسنلذلك 

اعتبار أن استخدام المعلومات التي تفصح عنها القائمة للتعرف على بعض جوانب الواقع االقتصادي 

     .تفعيل للمعلومات المفصح عنها للمنشآت يمثل 

  خطوات إعداد قائمة التدفقات النقدية : المطلب األول

لى أرصدة ميزان المراجعة المعدل           إن إعداد قائمة التدفقات النقدية ال يستند بطريقة مباشرة ع

بعد التسويات الجردية في نهاية الفترة المالية كما هو جارٍ بالنسبة للقوائم المالية األساسية األخرى، وال 

وإنما يتم إعدادها استنادا على المعلومات الواردة في . تسجل أية قيود في الدفاتر عن البنود الواردة فيها

 مع الرجوع إلى السجالت والدفاتر المحاسبية الستخراج بعض ،ة األخرىالقوائم المالية األساسي

  . التفاصيل التي تساعد في بيان التغيرات التي حدثت بين بداية الفترة المالية ونهايتها

  مصادر بيانات قائمة التدفقات النقدية: أوال

   1:قدية من المصادر التالية على البيانات الالزمة إلعداد قائمة التدفقات النيتم الحصول          

مقارنة ميزانيتين متتاليتين وذلك لتحديد مقدار التغيرات في األصول وااللتزامات وحقوق   •

 ؛الملكية بين أول وأخر المدة

 قائمة الدخل الحالية وذلك لتحديد مقدار زيادة النقدية الناتجة عن األنشطة التشغيلية أو مقدار  •

 األنشطة التشغيلية خالل الفترة؛نقصان النقدية المستخدمة في 

بيانات عن عمليات منتقاة من األستاذ العام للحصول على معلومات تفصيلية إضافية بهدف  •

 .تحديد كيفية توليد أو استخدام النقدية خالل الفترة

  

                                                 
   .303 رضوان حلوة حنان، النموذج المحاسبي المعاصر، مرجع سابق، ص 1
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  إعداد حقل األنشطة التشغيلية :ثانيا

 األنشطة التشغيلية في قائمة التدفقات إلى أن هناك طريقتان إلعداد حقلبداية           تجدر اإلشارة 

أما حقلي األنشطة االستثمارية واألنشطة . الطريقة المباشرة، والطريقة غير المباشرة: النقدية هما

  .التمويلية فال يتم إعدادهما إال بالطريقة المباشرة

 الطريقة المباشرة -1

نقدية المتعلقة باألنشطة التشغيلية بشكل           تهتم هذه الطريقة بتحديد المقبوضات والمدفوعات ال

وهي .  المكونة للتدفق النقدي التشغيلي)بنود (مباشر، وبموجبها يتم اإلفصاح عن الفئات الرئيسية

تتطلب الطريقة المباشرة تعديل كل بند من بنود قائمة و .الطريقة التي تتسق أكثر مع أهداف القائمة

أجل حصر المقبوضات والمدفوعات النقدية الناتجة عن الدخل المعدة على أساس االستحقاق من 

  1:التاليعمليات التشغيل، وبالتالي تحديد  صافي التدفق التشغيلي على النحو 

  :التحصيالت من العمالء •

  

 النقدية المحصلة من العمالء  =   صافي المبيعات
 
  

    :النقدية المدفوعة للموردين •

  

  ترياتصافي المش  =   تكلفة البضاعة المباعة
 
  

  

 النقدية المدفوعة في المشتريات      =   صافي المشتريات

  
 
  

                                                 
  .152-151،ص ص 2005ار وائل لنشر، عمان ، د2ط   منير شاآر محمد وآخرون، التحليل المالي مدخل صناعة القرارات،1

  النقص في رصيد حساب العمالء(+) 

  أو

 الزيادة في رصيد حساب العمالء) -(

  المخزون السلعي في الزيادة(+) 

  أو

 لعيالنقص في المخزون الس) -(

  الموردين وأوراق الدفع النقص في حساب (+) 

  أو

 الموردين وأوراق الدفعالزيادة في حساب ) -(
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  :النقدية المدفوعة في المصروفات •

  

  =           و    ∗المصروفات

  

          بعد تحديد مبالغ التدفقات النقدية لبنود قسم النشاط التشغيلي، يمكن عرضه في قائمة التدفقات 

  : النقدية وفق النموذج التالي

 نموذج لشكل عرض قسم النشاط التشغيلي من قائمة التدفقات النقدية: 1.2الجدول 

  1-السنة ن  السنة ن  *  التدفقات النقدية من األنشطة التشغيلية

    XXX     نقدية من العمالءمتحصالت

    )XXX(    مدفوعات نقدية للموردين والعاملين

   )XXX(    ∗∗مدفوعات نقدية تشغيلية أخرى

   )XXX( أو XXX    اتجة من العملياتالنقدية الن

    )XXX(    فوائد مدفوعة

    )XXX(    ضرائب دخل مدفوعة

   )XXX( أو XXX    التدفقات النقدية قبل البنود االستثنائية

    XXX    متحصالت من تسوية خسائر الزالزل

   )XXX( أو XXX    التدفقات النقدية من األنشطة التشغيلية صافي
  

  . السابع المحاسبي الدوليث مستوحى من المعيارمن تصور الباح: المصدر

 

                                                 
ستبعد آل من                           ∗ ط؛ أي ي سديد فق ستوجب الت ي ت دورة الت شغيلية لل ات،    :  مبلغ المصروفات المقصود هنا هو مجموع المصروفات الت الغ االهتالآ مب

ا   واإلطفاءات، ومخصصات الزبائن المشكوك فيها، ومبالغ الحقوق على الزبائن المعدومة وغيرها؛ ألنها ال               ة لطرف م ا يجب   . تتطلب دفع نقدي آم
  مصروف الفوائد في النموذج المقترح أعاله : استبعاد مبالغ مصروفات التشغيل التي تستوجب التسديد التي تقرر اإلفصاح عنها في بند مستقل، مثل

م    " قدية للموردين والعاملين  مدفوعات ن " يضم هذا البند المدفوعات النقدية المتعلقة بالنشاط التشغيلي التي التدخل ضمن بند              ∗∗ مثل الرسوم على رق
  .األعمال وغيرها من المصروفات التشغيلية والمدفوعات التشغيلية األخرى التي ال تدخل في البند السابق

  الزيادة في المصروفات المقدمة(+) 
  أو
 المقدمةالنقص في المصروفات ) -(

   صروفات المستحقةالنقص في الم(+) 
  أو

 صروفات المستحقةالزيادة في الم) -(

النقدية 

المدفوعة في 

 وفاتالمصر
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  الطريقة غير المباشرة -2

وهي تهتم بالعناصر التي أنتجت الفرق بين صافي . تعرف هذه الطريقة أيضا بطريقة التسوية          

الدخل المحتسب على أساس االستحقاق وصافي التدفق النقدي من األنشطة التشغيلية المحتسب على 

وهي طريقة مقبولة في المعايير المحاسبية الدولية كما سبق اإلشارة لذلك عند تقديم . نقدياألساس ال

يتم تعديل صافي الدخل بالبنود المؤثرة على صافي الدخل المقرر عنه  وبموجبها. الطريقة المباشرة

افي الدخل كما دون التأثير على النقدية؛ ويعني ذلك أن األعباء غير النقدية في قائمة الدخل ترد إلى ص

يتم طرح البنود غير النقدية التي سبق إضافتها لصافي الدخل للوصول إلى صافي التدفق النقدي من 

 ومن هنا يتضح سبب تسمية الطريقة بغير المباشرة وهو اعتماد أسلوب استبعاد 1األنشطة التشغيلية؛

صافي التدفق النقدي التشغيلي اثر البنود التي ال تصاحبها تدفقات نقدية داخلة أو خارجة للوصول ل

ويتم تحديد صافي . عكس الطريقة المباشرة التي تهتم بمعالجة أثر البنود التي ينتج عنها تدفق نقدي فقط

  :التدفق النقدي التشغيلي بحسب الطريقة غير المباشرة على النحو التالي

  تضاف المصروفات غير النقدية التالية إلى صافي الدخل  •

  صول الثابتةاهتالك األ(+) 

  إطفاء األصول غير الملموسة (+) 

   ) -(يضاف، (+   ) التغير في المخصصات والمصروفات غير النقدية األخرى؛ (+) 

  يطرح

  تعدل التغيرات التالية في رأس المال العامل  •

  الزيادة في األصول المتداولة ) -(

  النقص في األصول المتداولة (+) 

   المتداولة الزيادة في االلتزامات(+) 

  النقص في االلتزامات المتداولة ) -(

                                                 
1
  .1233، مرجع سابق، ص 2 دونالد آيسو، جيري وجانت، ج 
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 تعدل البنود غير التشغيلية التالية •

  أرباح بيع األصول الثابتة ) -(

  خسائر بيع األصول الثابتة (+) 

          إن البنود المضافة قد سبق أن تم تحميلها على دخل الفترة قبل التوصل إلى رقم صافي 

 الدخل أي مكاسب من بيع الموجودات طويلة األجل، بسبب أن هذه كما تطرح من رقم صافي. الدخل

ثم يتبع ذلك إظهار أثر التغير . المكاسب سبق أن أضيفت إلى بنود صافي الدخل الواردة في القائمة

الحادث في بنود مكونات رأس المال العامل؛ أي بنود الموجودات والمطلوبات المتداولة وذلك وفقا 

  1:للقاعدة التالية

يؤدي إلى نقص ) ما عدا النقدية(ميع ما يحدث من زيادة في أرصدة الموجودات المتداولة ج 

في حين يؤدي نقص أرصدة تلك الموجودات إلى زيادة رصيد ) استخدامات للنقد(رصيد النقدية 

 )مصادر النقد(النقدية 

د النقدية جميع ما يحدث من زيادة في أرصدة المطلوبات المتداولة يؤدي إلى زيادة في رصي 

في حين يؤدي أي نقص يحدث في أرصدة تلك المطلوبات إلى نقص النقدية ) مصادر النقد(

 ).  استخدامات للنقد(

   تقييم استخدام الطريقة المباشرة والطريقة غير المباشرة في إعداد حقل األنشطة التشغيلية-3

فقات النقدية من تخصيص مناقشة ال تكاد تخلوا المؤلفات التي تتطرق لموضوع قائمة التد          

 أن الميزة األساسية للطريقة المباشرة هي أنها 2لمزايا وعيوب كال الطريقتين؛ فقد ورد في إحداها

 وكذاك المدفوعات النقدية بحسب ،تظهر المقبوضات النقدية بحسب الفئات األساسية التي صدرت عنها

 لن مؤيدوا الطريقة المباشرة أن التعرف على ويع،الفئات األساسية لألغراض التي سددت من أجلها

مصادر واستخدامات النقدية بهذا الشكل للفترات السابقة يفيد في التنبؤ بالتدفقات النقدية في المستقبل، 

                                                 
1
  .274 محمد مطر، موسى السويطي، مرجع سابق، ص  
2
  .1254، 1253 مرجع سابق، ص 2 ويجانت، ج دونالد آيسو، جيري 
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إضافة إلى أن اإلفصاح عن الفئات األساسية للمقبوضات والمدفوعات يعد أكثر إفادة من التعرف فقط 

  :مثل في رقم صافي التدفق النقدي التشغيلي؛ ألنها تساعد في الحكم علىعلى المجموع الجبري لها المت

  توليد نقدية كافية من أنشتطها التشغيلية لسداد ديونها؛  •

  إعادة االستثمار في عملياتها؛  •

  . إجراء توزيعات نقدية للمساهمين •

صافي الدخل وصافي           أما الميزة األساسية للطريقة غير المباشرة هي أنها تظهر الفرق بين 

التدفقات النقدية من األنشطة التشغيلية؛ وبذلك فهي تقدم أداة ربط مفيدة بين قائمة التدفقات النقدية 

ويعلن العديد من معدي القوائم المالية أن هذه الطريقة أقل تكلفة من الطريقة . وقائمة الدخل والميزانية

ن بحكم كونها السائدة في إعداد قائمة التغيرات في المباشرة وأكثر اعتيادا عليها من قبل المستخدمي

المركز المالي، ويضيف مؤيدوا الطريقة غير المباشرة كذلك أن تقديم قائمة التدفقات النقدية وفق 

الطريقة المباشرة ما هو إال تقديم لقائمة الدخل وفق األساس النقدي؛ الشيئ الذي يدفع لالعتقاد بأن 

  .يلي يقدم بديال عن صافي الدخل كمقياس ألداء المنشأة خالل الفترةصافي التدفق النقدي التشغ

، أنه في عصر يشيع فيه استخدام المعالجة اآللية للبيانات وبشكل متطور، يصعب نرى          و

التسليم بوجود تكلفة إضافية جوهرية حين إعداد القائمة وفق الطريقة المباشرة، بل يمكن التسليم بعدم 

وبالنسبة لمعيار  .إضافية جوهرية حتى وإن تم إعداد القائمة وفق الطريقتين في آن واحدوجود تكلفة 

؛ بحيث يلزم المنشآت 20، 19، 18فقد أبدى موقفه من الطريقتين في الفقرات السابع المحاسبة الدولي 

ا توفر معلومات بتقديم قائمة التدفقات النقدية بإحدى الطريقتين، ويشجع استخدام الطريقة المباشرة؛ كونه

. يمكن أن تكون مفيدة في تقدير التدفقات النقدية المستقبلية ال تتوفر باستخدام الطريقة غير المباشرة

  1.وترك الحرية للمنشآت الختيار الطريقة التي تناسبها

  إعداد حقل األنشطة االستثمارية: لثااث

 للتغيرات التي حدثت في البنود التي           إن إعداد حقل األنشطة االستثمارية يتطلب فحص دقيق

تدخل ضمن هذا الحقل، إذ أن مجرد التغير في بند المعدات واآلالت مثالً ال يدل على وجود نشاط 

                                                 
1
  .989-988 جمعية المجمع العربي للمحاسبين القانونيين، مرجع سابق، ص ص  
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ومعنى ذلك أن . استثماري نقدي؛ فقد يكون التغير بالزيادة يقابله زيادة في الديون المتعلقة بهذا البند

حساب؛ وبما أن هذه العملية لم يصاحبها تدفق نقدي فعلي المنشأة تحصلت على معدات وآالت على ال

فإنها ال تتم معالجتها في هذه القائمة؛ لذلك يجب الرجوع إلى الدفاتر والسجالت المحاسبية لتحديد 

أسباب التغير في قيم هذه البنود لتحدد من بينها فقط تلك البنود التي نتج عن تغير قيمها تدفق نقدي، 

البنود دون إجراء أي مقاصة فيما بينها؛ بحيث تثبت المدفوعات مستقلة عن وتثبت تغيرات هذه 

  .المقبوضات لنفس الفئة

 عدد من فئة          إن حقل األنشطة االستثمارية يتكون من عدد من الفئات بحيث تُجمع في كل 

  :دول أدناه البنود المقدمة في الجذات الخواص المتشابهة وتتمثل هذه الفئات غالبا في العمليات

   من قائمة التدفقات النقديةاالستثمارينموذج لشكل عرض قسم النشاط : 2.2الجدول 

  1-السنة ن  السنة ن  *  التدفقات النقدية من األنشطة االستثمارية

    )xxx(     مدفوعات لشراء موجودات ثابتة

    xxx    متحصالت من بيع موجودات ثابتة

    xxx    فوائد محصلة

    xxx    دية مستلمةتوزيعات أرباح نق

    )xxx(أو  xxx   األنشطة االستثمارية  منصافي التدفقات النقدية 
 . السابع المحاسبي الدولي مستوحى من المعيار،من تصور الباحث: المصدر

ويمكن أن  تكون الفئات أكثر تفصيال إذا كان ذلك مهما مثل الفئة األولى يمكن أن تجزأ           

  :ث فئات هيونحصل على ثال

  مدفوعات لشراء اآلالت والمعدات والممتلكات؛ •

  مدفوعات لشراء أصول معنوية؛ •

  .  مدفوعات لشراء استثمارات مالية •

          بعد تحديد التدفقات النقدية الداخلة و الخارجة لكل فئة تتم المقاصة بين مجاميعهما للحصول 

  .        على صافي التدفق النقدي من األنشطة االستثمارية
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  إعداد حقل األنشطة التمويلية: رابعا 

يتطلب إعداد حقل األنشطة التمويلية فحص البنود المكونة لهذا الحقل وذلك بالبحث عن تحديد           

أسباب التغيرات فيها ويتم جمع التغيرات التي نتج عنها تدفق نقدي داخل أو خارج، وتجمع تلك البنود 

  : الفئات وغالبا ما تتمثل في الفئات التاليةبحسب تجانسها في عدد من

   من قائمة التدفقات النقديةالتمويلينموذج لشكل عرض قسم النشاط  3.2الجدول 

  1-السنة ن  السنة ن  *  التدفقات النقدية من األنشطة التمويلية

    )xxx(    متحصالت من إصدار أسهم رأس المال

    xxx    متحصالت من قروض طويلة األجل

    xxx  ت عن موجودات مستأجرة بعقود تمويلية     مدفوعا

    xxx    توزيعات أرباح نقدية مدفوعة للمساهمين

    )xxx(أو  xxx       التمويلية األنشطة منصافي التدفقات النقدية 
  من تصور الباحث مستوحى من المعيار السابع: المصدر

  حاالت خاصة عند إعداد قائمة التدفقات النقدية: خامسا

    التصنيفات البديلة الممكنة للبنود ضمن األنشطة الثالث -1

  الفوائد واألرباح المدفوعة والمقبوضة -1.1

الفوائد المدفوعة، الفوائد المقبوضة، توزيعات األرباح المدفوعة، توزيعات : تشكل كل من          

 بين مبالغ الفوائد المقبوضة مستقلة ومنفصلة؛ بحيث ال يجوز المقاصة) فئات(بنودا -األرباح المقبوضة

 أي إمكانية تصنيف البند الواحد ضمن ؛وما يميز هذه البنود هو المرونة في تصنيفها. والمدفوعة مثال

تبويب هذه :  إال أن هذه المرونة تتبع بشرط مهم هو.نشاط ما مع جواز تصنيفه ضمن نشاط أخر

 أو ، أو االستثمارية،نشطة  التشغيليةالبنود بطريقة متسقة من فترة إلى أخرى كبنود خاصة باأل

 وفق وجهة نظر المعيار المحاسبي  وفي أدناه جدول يوضح التصنيفات المختلفة لهذه البنود.التمويلية

 .الدولي السابع
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 بحسب المعيار لفوائد واألرباح المدفوعة والمقبوضةالتصنيفات البديلة المقبولة ل :4.2الجدول 

  المحاسبي الدولي السابع

  تعليـل التصنيـف  التصنيفات الممكنة  البنــد

  تشغيلي
لكونها تدخل في عملية  تحديد صافي الربح أو الخسارة 

  الفوائد المدفوعة  الخاصة بالمشروع

  لكونها تكاليف خاصة بالحصول على األموال  تمويلي

  تشغيلي
لكونها تدخل في عملية تحديد صافي الربح أو الخسارة 

  الفوائد المقبوضة  لخاصة بالمشروعا

  باعتبارها تمثل عوائد على االستثمارات  استثماري

  تشغيلي
لكونها تدخل في عملية تحديد صافي الربح أو الخسارة 

  الخاصة المشروع
األرباح الموزعة 

  المقبوضة
  باعتبارها تمثل عوائد على االستثمارات  استثماري

  فة الحصول على مصادر التمويللكونها تمثل تكل  تمويلي

األرباح الموزعة 

  تشغيلي  المدفوعة

بهدف مساعدة مستخدمي البيانات المالية على قياس قدرة 

المنشأة على دفع توزيعات نقدية من التدفقات النقدية 

  ةالناتجة عن األنشطة التشغيلي

  .34، 33:  الفقرتان، مستوحى من المعيار المحاسبي الدولي السابع، من إعداد الباحث:لمصدرا

    ضرائب الدخل -2.1

يمكن أن يتحقق دخل المنشأة من األنشطة التشغيلية واالستثمارية والتمويلية؛ وبالتـالي فإنـه                        

 ة بحسب تصنيف العمليـات المـسبب      على الدخل  يكون اإلجراء المعقول أن تصنف الضرائب المدفوعة      

دخل حقق من التنـازل عـن      للدخل الذي فرضت عليه الضريبة؛ فمثال تصنف الضريبة المدفوعة عن           

مبنى يكون تبعا لتصنيف عملية التنازل ذاتها والمتمثل في األنشطة االستثمارية؛ وعليه يكون تـصنيف               

الضريبة المدفوعة في بند مستقل صمن األنشطة االستثمارية ومبلغها يدرج  في خانة التدفقات النقديـة                

، 35ار المحاسبي الدولي السابع في الفقـرتين        وهو تقريبا نفس الموقف الذي عبر عنه المعي       . الخارجة

ال أن موقف المعيار كان أكثر واقعيةً بحيث أجاز تصنيف ضرائب الدخل المدفوعة كليةً ضـمن                إ. 36
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) ه للعمليـة   وتخصيـص   المبلـغ  تحديد(  ربط بطريقة عملية األنشطة التشغيلية في حالة ما إذا لم يمكن         

 )هل هي تشغيلية، أو استثمارية، أو تمويلية؟( دخل الخاضعالضريبة المدفوعة مع العملية المسبب لل

   تصنيف البنود غير العادية-2

          يتم تبويب التدفقات النقدية للبنود االستثنائية بحسب األنشطة المسببة لهـا، إمـا تـشغيلية أو                

ف البند العـادي    أي تصنيف البند االستثنائي مرتبط بشكل وثيق الصلة مع تصني         . استثمارية أو تمويلية  

نـد نقديـة    ب الحصول على نقدية نتيجة بيع البضاعة هي عملية تصنف في            عملية؛ فمثال   لنفس العملية 

ويمكننا التعبير عن العملية السابقة بأنها عمليـة تحويـل          . محصلة من الزبائن ضمن النشاط التشغيلي     

طبيعة الحـال هـذه العمليـة    ألصل غير نقدي  مصنف بطبيعته ضمن األنشطة التشغيلية إلى نقود، وب          

وإذا حدث أن تمت عملية تحويل البضاعة إلى نقد من غير عملية            . تدخل ضمن النشاط العادي للمنشأة    

إذًا هنا يمكن أن تزول صفة النشاط العادي عن العملية؛ ومن أبسط األمثلة على هذه العملية هـو   ! البيع

 بعد أن أصبحت خارجة عـن النـشاط         فتصنف العملية . قبض تعويض عن تلف بضاعة مؤمن عليها      

 إال أنه يجب اإلفـصاح عـن مثـل هـذه            ،العادي أي استثنائية كما تصنف في الحالة المماثلة العادية        

كما يمكن أن يحدث أن تجمع عملية ما بين عنصرين من           . ة عن البنود العادية   العمليات في بنود منفصل   

غ تعويض التأمين عن احتـراق مبنـى المخـزن          طبيعيتين مختلفتين؛ فمثال يتم اإلفصاح عن قبض مبل       

  :والبضاعة المخزنة به كما يلي

قبض مبلغ التعويض عن أضرار مبنى المخزن يصنف تدفق نقدي داخل ضمن األنشطة  •

 ؛االستثمارية

قبض مبلغ التعويض عن أضرار البضاعة المخزنة يصنف تدفق نقدي داخل ضمن األنشطة  •

 .التشغيلية

يم ما يتعلق بإعداد قائمة التدفقات النقدية، نقدم نموذج عن قائمة التدفقات النقديـة                        في ختام تقد  

المعدة وفق الطريقتين، بحسب ما جاء في المثال التوضيحي الوارد بالملحق الخاص بالمعيار المحاسبي              

 يعتبـر   وتجدر االشارة مسبقا أن هذا النموذج ال يشكل جزء من متطلبات المعيـار وال             . الدولي السابع 

 .شكال محددا لقائمة التدفقات النقدية
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 ∗بيان التدفقات النقدية بالطريقة المباشرة: 5.2الجدول 

  1-السنة ن  السنة ن*  التعيين

         التشغيليةالنشاطاتالتدفقات النقدية من 

    xxx     نقدية من العمالءمتحصالت

    )xxx(    موظفينمدفوعات نقدية للموردين وال

    )xxx( أو xxx    تجة من العملياتالنقدية النا

    )xxx(     مدفوعةةفائد

    )xxx(     دخل مدفوعةيبةضر

    )xxx( أو xxx    صافي النقدية من النشاطات التشغيلية

         االستثماريةالنشاطاتالتدفقات النقدية من 

    )xxx(  بعد طرح النقدية المشتراة  (x)امتالك الشركة التابعة

    xxx    )إيضاح ب(ومعدات شراء ممتلكات ومصانع 

    xxx    متحصالت من بيع معدات 

    xxx    فائدة مقبوضة

   xxx    أرباح أسهم مقبوضة

    xxxأو ) xxx (   االستثمارية    اتنشطال المستخدمة فيصافي النقدية 

        لتمويليةات انشطالالتدفقات النقدية من 
    )xxx(    متحصالت من إصدار أسهم رأس المال

    xxx     طويل األجلاإلقراضت من متحصال
    xxx         التزامات عقد إيجار تمويليمدفوعات 

    xxx    أرباح أسهم مدفوعة
    xxxأو ) xxx(    صافي النقدية المستخدمة في النشاطات التمويلية

    )xxx( أو xxx    صافي الزيادة في النقدية ومايعادلها

    )xxx(و  أxxx    النقدية ومايعادلها في بداية الفترة

    )xxx( أو xxx    النقدية ومايعادلها في نهاية الفترة
  .بتصرف. 997 ص جمعية المجمع العربي للمحاسبين القانونيين، مرجع سابق،: المصدر

                                                 
ة                                   ∗ ة للعربي سخة المترجم ى الن ادا عل وذج، اعتم ذا النم ديم ه سابع في تق دولي ال ار المحاسبي ال دمها المعي ي ق  قمنا باستخدام نفس المصطلحات الت

  .استخدامه لمصطلح بيان التدفقات النقدية عوض قائمة التدفقات النقدية: مثل. درالمشار إليها في المص
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  قائمة التدفقات النقدية بالطريقة غير المباشرة: 6.2الجدول 

  1-السنة ن   نالسنة *  التعيين

        يلية التشغالنشاطاتالتدفقات النقدية من 

    )xxx( أو xxx    الدخل قبل الضرائب أو الخسارة
        : بنود التسوية

    xxx    اهتالكات ومخصصات
    xxx    مصروف الفوائد
    )xxx(    ايرادات الفوائد

   xxx أو )xxx(    ربح أو خسارة صرف عموالت أجنبية
   xxx أو )xxx(    دخل أو خسارة االستثمارات 

    )xxx( أو xxx    التغير في االحتياج لرأس المال العامل
    )xxx(    الفوائد المدفوعة

    )xxx(    ضرائب الدخل المدفوعة
    xxxأو ) xxx(    )أ (يةلتشغيل ااتنشط من الالنقديةالتدفقات صافي 

         االستثماريةالنشاطاتالتدفقات النقدية من 

    )xxx(    بعد طرح النقدية المشتراة  (x)الشركة التابعة امتالك 

    )xxx(    شراء ممتلكات ومصانع ومعدات 

    xxx    متحصالت من بيع معدات 

    xxx    فائدة مقبوضة

   xxx    أرباح أسهم مقبوضة

    xxxأو ) xxx(    )ب ( االستثماريةاتنشطال منالنقدية التدفقات صافي 

        لتمويليةت اانشطالالتدفقات النقدية من 

    xxx    متحصالت من إصدار أسهم رأس المال

    xxx     طويل األجلاإلقتراضمتحصالت من 

    )xxx(     تسديدات أقساط القروض والتزامات عقود اإليجار التمويلي

    )xxx(    أرباح أسهم مدفوعة

    xxxأو ) xxx(    )ج(صافي التدفقات النقدية من النشاطات التمويلية 

    )xxx( أو xxx    د) = ج+ب+أ(الزيادة في النقدية ومايعادلها صافي 

    )xxx( أو xxx    )ه(النقدية ومايعادلها في بداية الفترة 

    )xxx( أو xxx    )ه+د(النقدية ومايعادلها في نهاية الفترة 

 Odile Barbe-Dandon, Laurent Didelot, maitriser les IFRS, 3ed, Groupe Revue :المصدر

Fiduciaire, Paris,2007, p 586.  بتصرف.  
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  واألغراض التي تخدمهاأهم مؤشرات قائمة التدفقات النقدية : المطلب الثاني

إن أحد األهداف األساسية من نشاط المحاسبة في المنشآت االقتصادية هو توصيل معلومات           

التوصيل : "طلبات التوصيل بقولهمفيدة لألطراف المهتمة بواقعها االقتصادي؛ ويوضح أحد الكتاب مت

فالتوصيل يفترض وجود الفهم المشترك، وللتشجيع : في المحاسبة  يعني أكثر من مجرد إعداد التقارير

يوضح  و1."على هذا الفهم المشترك يجب على المحاسبين أيضا أن يقوموا بتحليل وتفسير القوائم المالية

يجب أن ] المعيارية/المثالية/القياسية[لهذا النوع من البحوث لذلك طبقا "... : أخر نفس تلك الفكرة بقوله

يقوم الدارس في هذا ... تمتد مهمة المحاسب لتشمل وظيفة تحليل المعلومات الواردة في القوائم المالية

وعملية  2." دور المحلل والمقيم-2 دور الباحث عن الحقائق -1 :النوع من البحوث بدور مزدوج

تم باالعتماد على عدٍد من األدوات من بينها تلك المؤشرات المشتقة من قائمة التحليل والتفسير ت

وضح األغراض ن و-والسيولة فيما يخص تقييم الربحية-قوم بتقديم أهمها نوفي أدناه س. التدفقات النقدية

  .  التي يخدمها كل مؤشر

  تحليل الربحية: أوال

  مؤشرات تقييم جودة األرباح -1

   التشغيليمؤشر النشاط  -1.1

          تبين هذه النسبة مدى قدرة األنشطة التشغيلية في المنشأة على توليد تدفقات نقدية تشغيلية، 

وكلما ارتفعت هذه النسبة دل ذلك على جودة أرباح المنشأة والعكس بالعكس، وتحتسب بالعالقة 

  :3:التالية

  

                                                 
  .1296، مرجع سابق، ص 2 دونالد آيسو، جيري وجانت، ج1
  . 60-59 عباس مهدي الشرازي، مرجع سابق، ص ص 2
 ، دار وائل للنشر والتوزيع، عمان،     2مات العملية، ط    محمد مطر، االتجاهات الحديثة في التحليل المالي واالئتماني، األساليب واألدوات واالستخدا           3

 .163، ص 2006
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  مؤشر النقدية التشغيلية -2.1

وكلما . ر في بيان مدى قدرة أرباح المنشأة على توليد تدفق نقدي تشغيلييفيد هذا المؤش          

 .ارتفعت هذه النسبة تزيد مصداقية بيانات قائمة الدخل المعدة على أساس االستحقاق و العكس بالعكس

  1:وتحتسب بالعالقة التالية

  

   نسبة التدفقات من المبيعات إلى المبيعات -3.1

وكلما ارتفعت هذه النسبة دل . النسبة المئوية للتدفقات النقدية من المبيعاتة هذه النسبتبين           

  2:وتحتسب بالعالقة التالية ،ذلك على كفاءة الشركة في تحصيل النقدية من المبيعات

  

   نسبة الفوائد والتوزيعات المقبوضة -4.1

ثمارات سواء في القروض أو في           تساعد هذه النسبة على قياس األهمية النسبية لعوائد االست

وأن ارتفاع هذه النسبة عن القدر المعقول باستمرار يشير إلى أن المنشأة تعتمد في . األوراق المالية

حصولها على النقدية على أنشطة غير أنشتطها التشغيلية؛ مما يوحي بأن المنشأة تعاني من صعوبات 

لية لمجاالت غير التي أنشأت من أجلها؛ الشيئ في مجال نشاطها لذلك اضطرت لتوجيه مواردها الما

الذي يستوجب البحث في مصادر الدخل المعلن عنه للخروج بتقييم حول امكانية استمرارها في 

   :وتحسب بالعالقة التالية. ممارسة نشاطها األساسي في المستقبل

                                                 
1
  .163مرجع سابق، ص محمد مطر،   
 .19عبد الناصر شحدة السيد أحمد، مرجع سابق، ص  2
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   نسبة التدفقات النقدية من األنشطة التشغيلية للسهم العادي -5.1

 تبين هذه النسبة حصة السهم العادي من صافي التدفقات النقدية من األنشطة التشغيلية، بحيث          

تبين هذه النسبة مصدر النقدية الموزعة على حملة األسهم العادية، من خالل معرفة نسبة النقدية 

وأن . وزعةالموزعة المتأتية من األنشطة التشغيلية من مجموع حصة السهم العادي من النقدية الم

. ارتفاعها يدعو لالطمئنان حول مصدرها والمتمثل في النشاط التشغيلي، وانخفاضها يدعو لعكس ذلك

   1:وتحسب بالعالقة التالية

  

   نسبة العائد على حقوق الملكية من التدفقات النقدية التشغيلية -6.1

وكلما . نقدية من األنشطة التشغيليةهذه النسبة العائد على حقوق الملكية من التدفقات التبين           

 معدل نسبةوتشبه هذه النسبة . ارتفعت هذه النسبة كلما كانت ذلك مؤشرا إيجابيا على كفاءة المنشأة

العائد على حقوق الملكية ولكنها تحتسب باستخدام التدفقات النقدية من األنشطة التشغيلية بدال من رقم 

      :ةوتحسب بالعالقة التالي. 2صافي الدخل

  

   العائد على الموجودات من التدفق النقدي التشغيلي -7.1

                                                 
1
 Thomas R. Robinson et al, International Financial statement analysis. John Wiley & Sons, Inc., Hoboken, New 
Jersey. 2009, p. 303. 

  . 20 عبد الناصر شحدة السيد أحمد، مرجع سابق، ص2
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ويتم احتساب هذه .           وتبين هذه النسبة مدى قدرة الموجودات على توليد التدفق النقدي التشغيلي

   1:النسبة بالعالقة التالية

 

  

 من للمزيد مجوداتها، وحافز كلما ارتفعت هذه النسبة دل ذلك على كفاءة المنشأة في استخدام          

 وتشبه هذه النسبة معدل العائد على الموجودات باستثناء استخدام التدفقات. االستثمار في المستقبل

  . بدال من صافي رقم الربحالنقدية

  السيولةتحليل : ثانيا

  مؤشرات تقييم السيولة -1

   نسبة تغطية النقدية-1.1

لشركة على توليد تدفقات نقدية من األنشطة التشغيلية للوفاء           تشير هذه النسبة إلى قدرة ا

وكلما ارتفعت هذه النسبة دل ذلك على كفاية التدفقات . بالمطلوبات االستثمارية والتمويلية الضرورية

   2:وتحسب بالعالقة التالية. النقدية من األنشطة التشغيلية للوفاء بهذه االحتياجات

  

 ديونائد الونسبة تغطية ف -2.1

. المنشأة          توضح هذه النسبة عدد مرات تغطية التدفقات النقدية لفوائد الديون التي تترتب على 

 وانخفاض هذه النسبة مؤشر سيء وينبئ بمشاكل قد تواجهها المنشأة عند البحث عن السيولة الالزمة

  1:وتحتسب بالعالقة التالية. لدفع الفوائد المستحقة

                                                 
  .268 محمد مطر، موسى السويطي، مرجع سابق، ص 1
  .165ص .مرجع سابق منير شاآر محمد وآخرون، 2
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   التوزيعاتنسبة تغطية -3.1

          توضح هذه النسبة عدد مرات تغطية التدفقات النقدية لتوزيعات األرباح النقدية على حملة 

وارتفاع هذه النسبة يشير إلى قدرة المنشأة على تسديد توزيعات األرباح دون اللجوء لمصادر . األسهم

   2:أخرى  وتحتسب بالعالقة التالية

 

  النقدية من األنشطة التشغيليةنسبة كفاية التدفقات  -4.1

.           تقيس هذه النسبة مدى القدرة على تلبية االحتياجات النقدية األساسية، وما توفره منها

  3:وتحتسب بالعالقة التالية

 

  :وتتمثل االحتياجات النقدية األساسية في األمور األتية بشكل عام

  التدفقات النقدية الخارجة لألنشطة التشغيلية؛ •

 دفوعات أعباء الديون المتمثلة في الفوائد واألقساط المستحقة خالل العام؛م •

 النفقات الرأسمالية الالزمة للحفاظ على الطاقة اإلنتاجية؛ •

 .المدفوعات الالزمة لتسديد توزيعات األرباح النقدية على المساهمين •

 

                                                                                                                                                         
  .268 محمد مطر، موسى السويطي، مرجع سابق، ص 1
2 Thomas R. Robinson et al, Op. Cit.  p. 253.  
   .268ى السويطي، مرجع سابق ، ص  محمد مطر، موس3
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  نسبة تغطية صافي التدفق النقدي التشغيلي للديون المتداولة  -5.1

من خالل صافي تدفقاتها   المنشأة على سداد ديونها المتداولة قدرةمدى        تبين هذه النسبة    

وكلما ارتفعت هذه النسبة انخفض مستوى المخاطر المتعلقة بالسيولة، وهذا يعني أن . النقدية التشغيلية

مليات التشغيلية دون اللجوء المنشأة قادرة على تسديد ديونها المتداولة من خالل النقدية المتولدة من الع

   1:وتحسب بالعالقة التالية .لالقتراض أو بيع أصول ثابتة

  
قائمة التدفقات النقدية ومقارنتها بتلك الخاصة بالمنشآت المؤشرات المشتقة من إن استخدام           

مركز المالي في المماثلة، إضافة إلى مقارنتها بالنتائج التي تظهرها عمليات تحليل قائمة الدخل وال

 ستوفر بال شك إطارا أوسعا يمكن من تقييم أدائها بشكل أكثر موضوعية من االعتماد على ،المنشأة

  2.ام الدخل والمركز المالي لوحدهائمتيالنسب المستخدمة في تحليل ق

  

  
  

  

  

  

  

  

  
 
 
 
 
  

  

                                                 
1
 Krishna G. Palepu, Paul M.  Healy, victor L.  Bernard, Business analysis and valuation: using financial 
statements, 2nd edi on, educa onal publishing, South‐Westren, 1999 p.321.  

2
    .167 منير شاآر محمد وآخرون، مرجع سابق، ص 
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  بيقدرة قائمة التدفقات النقدية على تحسين فعالية اإلفصاح المحاس: المبحث الثالث

 وشرح طبيعة ، بتقديم كل ما يتعلق بإعداد القائمةالسابقين في المبحثين منابعد أن ق          

 للوقوف على مساهمتها ؛ وصوال لتوضيح كيفية استخدام معلوماتها في التحليل،فصاحات التي تقدمهااإل

. راتها بشأنهاجوانب من واقع المنشآت االقتصادي تفيد األطراف المهتمة في دعم قراتوضيح في 

تمكن من تحقيق ذلك عتقد أنها نهذا المبحث على تقديم مناقشة ألهم عناصر القائمة التي في ركز نس

   .دورال

 األساس النقدي على تحسين فعالية اإلفصاح  المعلومات المحاسبية المعدة وفققدرة: المطلب األول

  المحاسبي

          أول األسس التي أن استخدام األساس النقدي كان ظهر بإن تتبع تاريخ الفكر المحاسبي ي

كما سبق بيانه في -طويلة ، ودام استخدامه لمدة  محاسبيا في معالجة أثار العمليات الماليةاعتمد عليها

ظهر أساس االستحقاق " وبعد تطور األنشطة التجارية وزيادة حجمها -المبحث الثاني من هذا الفصل

ساس النقدي هي السائدة، فعند إعداد الحسابات الختامية اتضح بعد أن كانت المحاسبة وفق األ

للمحاسبين أن أساس االستحقاق يقدم مؤشرا أفضل عن أداء اإلدارة وقدرة المنشأة في تحقيق األرباح 

 يتم االعتراف بآثار العمليات المالية واألحداث األخرى عند حدوثها أو وفقه و1."ألصحاب المشروع

كما وأن نطاق اإلثبات المحاسبي يتسع داخل أساس . "د تحصيلها أو دفعها نقداتحققها وليس فقط عن

االستحقاق ليشمل باإلضافة إلى العمليات النقدية كافة العمليات اآلجلة وأيضا عمليات التبادل العيني، 

 التغيرات في أسعار األصول والخصوم، النشاط الداخلي وما ينتجه من قيم مضافة ألصول المنشأة وأي

   2."غير نقدية أخرى] تدفقات[تيارات 

  تقييم استخدام أساس االستحقاق واألساس النقدي : أوال

إن أساس االستحقاق هو األساس المعتمد في إعداد قائمتي المركز المالي والدخل، وفُضل           

ورة محاسبية على األساس النقدي لكونه يوفر تناظر سليم بين المجهودات واإلنجازات المتعلقة بكل د

                                                 
  .282 عباس مهدي الشرازي، مرجع سابق، ص 1
  .282 المرجع السابق، ص 2
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وبذلك فإنه من وجهة النظر المحاسبية يجسد فرض . على حده؛ للوقوف على النتائج المرحلية للمشروع

ومن وجهة النظر اإلدارية فإنه يسهل عملية تقييم وظيفة اإلدارة . الدورية ويتوافق مع مبدأ المقابلة

نقد؛ ال تجنبه لم اتإال أن هذه الميز. )اإلدارة ومسؤولياتها في كونها وكيل(المتمثلة في رعاية العهدة 

 الذاتية؛ وبالتالي التحيز في القياس؛ حيث التقديرات بحيث  يؤخذ عليه أنه يسمح بقياسات ال تخلو من

إن المستثمرين و المحللين الماليين قد أيقنوا أن المحاسبة على أساس "...يشير أحد الكتَََََََّاب لذلك بقوله 

عد ما تكون عن التدفقات النقدية األساسية بالمنشأة، وأعلنوا أن المحاسبين االستحقاق قد أصبحت أب

مثل  الضرائب المؤجلة، اإلهالك، استهالك األصول (يستخدمون العديد  من أدوات التوزيع االجتهادية 

، ومن ثم فإن رقم صافي الدخل الذي يحسبونه لم يعد )غير الملموسة، استحقاق اإليرادات، وخالفه

    1".مؤشرا مقبوال على المقدرة الكسبية للمنشأةيوفر 

هو حقيقةً ال يوفر تناظر وأما األساس النقدي فإنه يعتمد في إعداد قائمة التدفقات النقدية،            

في أغلب مجاالت النشاط –سليم بين المجهودات واإلنجازات؛ وذلك نتيجة لالختالف الحاصل 

فقات وتحصيل مبالغها، إضافة إلى أن بعض بنود المصاريف  بين توقيت إتمام الص-االقتصادي

 كما أنه ال يمكن من التفرقة بين العائد  داخل أو خارج،واإليرادات ال يصاحبها بالضرورة تدفق نقدي

وفي . من االستثمار والعائد على االستثمار؛ لذلك فقد استبعد من قياس نتيجة النشاط والمركز المالي

ي قياس المركز النقدي وأظهر تفوقا في ذلك، وهو ما يتجلى في االستغناء على جداول عتمد فالمقابل اُ

معروف  وكما هو. 2 التي تعد قائمة التدفقات النقدية امتداد لها أو صورة متطورة لهادفقات الماليةالت

عتماد على فإن معلومات قائمة التدفقات النقدية هي معلومات تخلو من عيب الذاتية في القياس نتيجة لال

  .  األساس النقدي في إعدادها

   تقييم خصائص المعلومات المحاسبية المعدة وفق أساس االستحقاق واألساس النقدي: ثانيا

في المبحث الثاني من الفصل - لقد سبق عرض الخصائص النوعية للمعلومات المحاسبية          

 أساس االستحقاق  كل منلمعدة وفق للمعلومات اادم تقييمنقوفي ضوء تلك الخصائص س -األول

  .واألساس النقدي

                                                 
  .1225، مرجع سابق، ص 2 دونالد آيسو، جيري ويجانت، ج1

2  Christian Haorau, Tableau de financement et de flux, Encyclopédie de comptabilité, contrôle de 
gestion et audit, Economica, paris, 2000.  P 1155. 
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          إن تقييم استخدام أساس االستحقاق في أعاله خلص إلى أن االنتقاد الموجه للمعلومات المعدة 

وفقه يدور حول ضعف قدرته على إضفاء قدر معقول من خاصية الموثوقية على بعض المعلومات 

: ص الخصائص الفرعية المكونة لخاصية الموثوقية وهيالمعدة وفقه، ويتضح ذلك من خالل فح

بالنسبة للصدق في العرض فإنه يأخذ : على النحو التالي-الصدق في العرض، والحياد، والقابلية للتحقق

–على تلك المعلومات أن األرقام ال تمثل بصدق ما حدث فعال؛ فمثال مبالغ أقساط االهتالك السنوية 

 ال تعبر بصدق عن قيمة المنافع االقتصادية المستنفذة من األصل -وهي من أهم بنود المصاريف

وبالنسبة للحياد فإنه غالبا ما تختار اإلدارة من بين الطرق المحاسبية المقبولة تلك التي تمكن . المهتلك

من تقديم معلومات تتوافق مع مصالحها؛ وهو ما يجعل المعلومات تُعرض بطريقة تُغلب مصلحة فئة 

فئات مستخدمي القوائم المالية على حساب غيرها من المستخدمين؛ ومن ثم فهي غير معينة من 

رى أنها غير معرضة للنقد في هذا المقام؛ فمثال احتساب أقساط نبالنسبة للقابلية للتحقق ف. حيادية

 سبق كما–االهتالك اعتمادا على طريقة االهتالك الخطي يقدم معلومات قابلة للتحقق؛ والقابلية للتحقق 

إال أن عدم .  تعني أن يتوصل عدد من المحاسبين لنفس النتائج باستعمال نفس طرق القياس–شرحها

القدرة على إضفاء قدر معقول من جميع الخصائص الفرعية يؤدي ال محالة إلى عدم توفر القدر 

    .    المعقول من الخاصية الرئيسية الموثوقية

ة وفق األساس النقدي فإنها تخلوا من عيب التقديرات الذاتية في           وفيما يخص المعلومات المعد

القياس عكس المعلومات المعدة وفق أساس االستحقاق؛ وهو ما يمكن أن يجعلها مبدئيا تتمتع بقدر 

إال أنه يجب فحص الخصائص الفرعية المكونة لها للتأكد من ذلك؛ ألن .  من خاصية الموثوقيةمعقول

يتوقف على مدى تحقيقها لقدر معقول من الخصائص الفرعية صية الموثوقية اتصاف المعلومات بخا

 ما تم عند مناقشة خاصية الموثوقية للمعلومات المعدة وفق وعلى نح وسيتم بيان ذلك–. المكونة لها

بالنسبة للصدق في العرض  :ويمكن تحقق تلك الخصائص الفرعية على النحو التالي -أساس االستحقاق

 المقدمة وفق األساس النقدي تعبر عن المبالغ الفعلية التي تم تحصيلها أو دفعها وهي بذلك فإن األرقام

وبالنسبة للحياد فإنه يتوفر من خالل شرط االعتراف . تعكس بصدق جوهر العملية التي تعبر عنها

 ذلكب وقيمة؛هو حصول تدفق نقدي داخل أو خارج معلوم الو ،بالحدث المحاسبي بحسب األساس النقدي

ا القابلية للتحقق فإنها تتوفر من خالل . ترك مجال للمحاسب لتقديم تقديراته الخاصةال يتوصل وأخير

 قياس الحدث المحاسبي عدد من المحاسبين إال نفس النتائج باستعمال نفس طرق القياس، وفي حالة
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 مبلغ التدفق النقدي وفق األساس النقدي ال يختلف اثنان حول تحديد القيمة المعبرة عن الحدث وهي

 . الداخل أو الخارج؛ وبالتالي يتحقق التوصل إلى نفس النتائج

 المعدة وفق األساس النقدي على تحسين  المحاسبية          من المناقشة السابقة لقدرة المعلومات

بموجبه إن األساس النقدي الذي تعد ": فعالية اإلفصاح المحاسبي نرى أنه يمكن صياغة الفرضية التالية

 قائمة التدفقات النقدية للمؤسسة االقتصادية الجزائرية يجعل معلوماتها تتمتع بخاصية الموثوقية، ذلك ما

    ."ي تحقيق اإلفادة لمستخدمي القائمة؛ وبالتالي تحسين فعالية اإلفصاح المحاسبييساهم ف

ية على تحسين فعالية قدرة مؤشرات الربحية المشتقة من قائمة التدفقات النقد: المطلب الثاني

  اإلفصاح المحاسبي

ساعد  بعض المؤشرات المشتقة من قائمتي المركز المالي والدخل التي تناقد سبق أن عرض           

 وكذلك المؤشرات المشتقة من قائمة -في المبحث الثالث من الفصل األول-في تقييم الربحية والسيولة 

وفي هذا .  في تقييم نفس األغراضتساعد والتي - هذا الفصلفي المبحث الثاني من-التدفقات النقدية 

قوم بمقارنة المؤشرات المشتقة من قائمة التدفقات النقدية مع نظيراتها المشتقة من  قائمتي نالمطلب س

 قصد الوقوف على نقاط تفوق أي من تلك ، في تقييم الربحيةتساعدالمركز المالي والدخل والتي 

   .ن حقيقة وضع الربحية أو المساعدة للوصول الستنتاجات صحيحة حولهالمؤشرات في التعبير ع

   من قائمتي المركز المالي والدخلةالمشتق الربحية ات مؤشرتحليل دالالت: أوال

 THE DUPONT)  للتحليل المالي تنموذج دوبونب          يتمتع  مؤشر القوة االيرادية أو ما يعرف 

SYSTEM FOR FINANCIAL ANALYSIS)   بالقبول الواسع في األوساط المالية، إال أنه يظهر

 العناصر المعتمدة في احتسابه تم ونكل نظرا؛ للمنشآتقصوره في التعبير عن حقيقة القوة االيرادية 

تم توضيحه في المطلب –إعدادها وفق أساس االستحقاق؛ ومن ثم فهي تنطوي على نفس القصور 

  .عليه أساس إعدادها الذي ينطوي -األول من نفس المبحث

          أما مؤشرات التوزيعات النقدية فقد تمكنت من التحرر من تبعات قصور أساس االستحقاق 

فلو افترضنا أن شركة ما لها مؤشر قوة إيراديه . ألنها تهتم بالتوزيعات النقدية التي تدفع للمساهمين

 األسلوب يمكن استحسان أداء هذه حسن مع مؤشرات توزيعات نقدية حسنة أيضا؛ فإنه في ظل هذا
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 الذي يمكن أن يوجه لتلك المؤشرات هو غياب اإلجابة عن -في نظرنا-إال أن االنتقاد . الشركة

  ما هو مصدر النقدية التي تم توزيعها؟: السؤال التالي

          إن االنطباع الحسن عن أداء الشركة وفق المؤشرات السابقة مبني على افتراضات مسبقة 

أي تجاهل ما يعرف بظاهرة تمهيد (مفادها هو أن مبلغ الربح المعلن عنه هو مبلغ حقيقي لم تتم إدارته 

، وكذلك أن النقدية التي يتم توزيعها مولدة من األنشطة التشغيلية، ولم يتم )الدخل، أو إدارة األرباح

  .الحصول عليها من مصادر أخرى كاالقتراض مثالً

راضات السابقة ال تبقى صحيحة في كل الظروف؛ فلو أن هناك نية لدى اإلدارة           إن تلك االفت

وبعض األطراف المؤثرة عليها في درأ سوء أداء الشركة مؤقتًا إلى حين انتهاء عقد اإلدارة أو 

 فإنه في مثل هذه -كما تفترضه نظرية الوكالة-التخلص من أسهمها سعيا لتعظيم المنفعة الشخصية 

 قصور تلك المؤشرات في كشف حقيقة وضع الربحية للشركة والتنبؤ به؛ وبناء على الظروف يظهر

  .  ذلك تظهر الحاجة لمؤشرات أكثر كفاءة تمكن من كشف مثل هذا التظليل

   الحاجة إلى المؤشرات المشتقة من قائمة التدفقات النقدية لتقييم ربحية المنشآت: نياثا 

الت مؤشرات الربحية المشتقة من قائمتي المركز المالي والدخل،           من المناقشة السابقة لدال

يتضح بأنه يمكن تلخيص تلك االنتقادات في أن سبب فشل مؤشرات الربحية هو تسلل القياسات 

الحكمية للعناصر التي تدخل في احتسابها من جراء استخدام أساس االستحقاق، وعدم إظهار مصادر 

  .النقدية الموزعة

إن جوانب القصور في المؤشرات السابقة تجعل الحاجة ملحة إليجاد بدائل تمكن من تقديم           

نتائج أفضل، أو على األقل تساعد في الحكم على نتائج المؤشرات السابقة؛ ألن بعض تلك المؤشرات 

وبما أن المعلومات المعدة . تكون صحيحة في ظل ظروف معينة وتكون مضللة في ظل ظروف أخرى

 إال أنها يمكن أن تساعد في ، ألداء المنشأة خالل الفترةاسيياكون مقتَ ألساس النقدي ال يمكنها أنوفق ا

 عبر أحد الباحثين عن هذه الميزة قدو. أساس االستحقاقالحكم على مصداقية األرقام المعدة وفق 

اء األرقام المعدة إن معلومات التدفقات النقدية مفيدة في مساعدة المستخدمين لتحليل ما ور: "بقوله
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لقد سبق دراسة قائمة التدفقات النقدية والمؤشرات المشتقة و- 1."استنادا إلى أساس االستحقاق المحاسبي

ن كيف يمكن أن تساعد معلومات نبي وفي هذا المقام س-ها في المبحث الثاني من هذا الفصل معلوماتمن

عن طريق وذلك  ،متي المركز المالي والدخلقائمة التدفقات النقدية في تقييم مصداقية معلومات قائ

مقارنة أحد أهم العناصر الذي يدخل في احتساب الكثير من مؤشرات الربحية المشتقة من قائمتي 

المركز المالي والدخل مع أحد أهم العناصر الذي يدخل في احتساب الكثير من مؤشرات الربحية 

  .المشتقة من قائمة التدفقات النقدية

   النقدي التشغيلي بصافي التدفقلربح مقارنة ا -1

 لمؤشرات تقييم الربحية، ويعتمد العناصر المكونة          إن مبلغ الربح المعلن عنه يعتبر من أهم 

عليه في اتخاذ الكثير من القرارات، إال أنه غالبا ما تدور الشكوك حول صدق ذلك الرقم في التعبير 

نظرا لمرونة النظرية المحاسبية في معالجة نفس األحداث مما -عن حقيقة أداء المنشأة خالل الفترة 

يعتبر رقم صافى الدخل هاما ألنه يوفر معلومات عن نجاح  أو إخفاق الشركة " يؤدي لنتائج مختلفة، و

من فترة ألخرى ، ولكن بعض الناس يتحفظون على صافى الربح المستخرج وفقا ألساس االستحقاق 

لوصول إلى هذا الرقم ، ونتيجة لذلك كثيرا ما تكون قابليه االعتماد على ألنه يجب إجراء تقديرات ل

وأن صدق رقم الربح يعتمد فيما يعتمد  "هذا الرقم محل جدل ، ولكن الوضع ليس كذلك بالنسبة للنقدية

ة على قدرة المنشأة على تحويل التدفقات الدخلية الداخلة إلى تدفقات نقدية داخلة؛ لذلك فإن مؤشر النقدي

التشغيلية يخدم كأداة انتقاديه للحكم على مصداقية رقم الربح، لكونه يظهر العالقة بين صافي التدفق 

وإن العالقة بين نمو الدخل، خصوصا، النمو في الدخل التشغيلي . "النقدي التشغيلي وصافي الدخل

 داللة حول الصحة والنمو في التدفق النقدي التشغيلي، تعتبر مهمة وبإمكانها التزويد بصورة ذات

ويجب أن يقارن معدل نمو الدخل مع معدل النمو في التدفق النقدي التشغيلي عبر . المالية للمنشآت

امتداد الدورات؛ ألن التعارض الدائم بين معدلي النمو يجب أن يكون موضوع دراسة للوصول لفهم 

من هذا النوع بمؤشرات جودة ويصطلح على المؤشرات  2."األسباب واألمور الكامنة في هذه الظاهرة

                                                 
 مجلة - دراسة تطبيقية– نبيل الحلبي دور معلومات التدفقات النقدية في اتخاذ قرارات االستثمار واالقتراض في الشرآات الخاصة السورية 1

  .216، ص 2006، العدد األول 22جامعة دمشق للعلوم االقتصادية والقانونية، المجلد 
2
 Charles W. Mulford, Eugene E. Comiskey,  Creative cash flow reporting and analysis : uncovering sustainable 
financial performance, John Wiley & Sons, Inc., Hoboken, New Jersey, 2005. P 269. 
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 ويمثل الشكل أدناه الحالة العادية لعالقة الدخل بالتدفق النقدي التشغيلي خالل دورة حياة  .األرباح

  .المنشأة

   التشغيلي خالل دورة حياة المنشأةيالنقدالتدفق  العالقة بين الدخل و:1.2 الشكل        

 

 

 

           

  

  

                 

 

     .Charles W. Mulford, Eugene E. Comiskey, Op. Cit. P. 278 :المصدر

 لقدرة مؤشرات الربحية المشتقة من قائمة التدفقات النقدية على تحسين فعالية من العرض السابق 

للمؤسسة توفر قائمة التدفقات النقدية " : أنه يمكن صياغة الفرضية التاليةنرىاإلفصاح المحاسبي 

 إفصاحات يمكن أن تَكُون مصدرا الشتقاق مؤشرات تستخدم كأدوات انتقاديه يةاالقتصادية الجزائر

تمكن من تقييم جودة أرباحها، ذلك ما يساعد األطراف المهتمة في اتخاذ قراراتهم االقتصادية؛ ومن ثم 

  ."تحسين فعالية اإلفصاح المحاسبي

 على تحسين فعالية  النقديةمؤشرات السيولة المشتقة من قائمة التدفقاتقدرة : المطلب الثالث

  اإلفصاح المحاسبي

قوم في هذا المطلب بمقارنة المؤشرات المشتقة من قائمة التدفقات النقدية مع نظيراتها نس          

 المركز المالي والتي تخدم في تقييم السيولة، وذلك على نحو ما تم في المطلب ةالمشتقة من  قائم

  . الثاني أعاله

  االنطالق االنحطاط النضج النمو

 موجب

 سالب

التدفق 
النقدي 

 الدخل

0
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   المركز المالي  ةالت مقاييس السيولة المشتقة من قائم دالتحليل: أوال

          لقد أشار أحد الباحثين في وصفه للتحليل المرتكز على نسب السيولة المشتقة من قائمة 

 يرتكز على -وال يزال–قد كان األسلوب التقليدي لقياس الوضع النقدي للشركة : "المركز المالي بقوله

إال أن التغيير الجذري في ) سبة التداول ونسبة السيولة السريعة وغيرهان( احتساب نسب السيولة 

مفاهيم إدارة النقدية جعل االعتماد على هذه النسب في تحليل األداء المالي للشركة وفي قياس تأثير 

 النقدية على سعر السهم وقيمته السوقية يشوبه العديد من العيوب الناتجة عن االنتقادات التي توجه لهذه

دون  اهتمامها بالكم فمثال تنتقد نسبة التداول من حيث 1."النسب وإلى أسلوب التحليل المرتكز عليها

الكيف؛ أي بقيمة الموجودات المتداولة ومدى تغطيتها للمطلوبات المتداولة، بغض النظر عن نوعية 

نها تخلصت من أهم عيوب أما نسبة السيولة السريعة فإ. الموجودات المتداولة وقابليتها للتحول إلى نقد

نسبة التداول وهو عنصر المخزون، وحيث أنه ال مجال ألي تساؤل بخصوص سيولة النقد المتوفر 

وكذلك األوراق المالية إلى حد ما، لذلك فان أهمية هذه النسبة تعتمد إلى حد بعيد على نوعية الحقوق 

التداول، إال أنه من المهم االنتباه إلى أما نسبة النقد فهي تركز على الكيف عكس نسبة . على العمالء

 المنشأة، ألنه قد تكون لها  أن تدني هذه النسبة ال يعني في كل األحوال سوء وضع السيولة لدى

 باإلضافة إلى أن جميع تلك 2.ترتيبات اقتراض مع البنوك تحصل بموجبها على النقد عند الحاجة

 وإظهار األثر التراكمي للنقدية؛ ألنشطة المولدة لها،با في ربط النقدية النسب يظهر قصورها مجتمعةً

؛ نتيجة االعتماد على األرصدة ألنها تعطي صورة عن لحظة إقفال الحسابات وليس عن فترة النشاط

في احتسابها؛ وبناء على تلك االنتقادات تظهر الحاجة لمؤشرات أكثر كفاءة تمكن من تحليل أفضل 

  .    لسيولة المنشأة

  اجة إلى المؤشرات المشتقة من قائمة التدفقات النقدية لتقييم سيولة المنشآتالح: نياثا

          من المناقشة السابقة لدالالت مؤشرات السيولة المشتقة من قائمة المركز المالي يتضح بأنه 

يمكن إيجاز تلك االنتقادات في أن سبب فشل مؤشرات السيولة يعود إلى عدم التأكد من درجة سيولة 

                                                 
اهمة العامة األردنية، مجلة  وليد زآريا صيام، حسام الدين الخداش، تأثير التدفقات النقدية على القيمة السوقية لسهم الشرآات الصناعية المس1

  .70ص )  م2003/  هـ 1434 (1 ع 17االقتصاد واإلدارة، م : جامعة الملك عبد العزيز 
2

 http://www.muflehakel.com/mokadema%20fe%20aledara/alta7leel_almale_belnesab.htm أوت 23 اطلع عليه بتاريخ 
2010 . 
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لعناصر التي تدخل في احتسابها، وعدم تقديم صورة عن فترة النشاط، وغياب ربط النقدية باألنشطة ا

  .المولدة لها

واقع حال سيولة المنشآت يفتح ل  الصورة الحقيقيةإن فشل المؤشرات السابقة في إظهار          

لتي يفترض فيها أن تحقق ذلك  نتائج أفضل، وإن البدائل االمجال لمحاولة إيجاد بدائل تمكن من تقديم

والتي سبقت دراستها في المبحث الثاني من هذا -هي تلك المؤشرات المشتقة من قائمة التدفقات النقدية 

ومما يجعل الباحث يفترض بأن المؤشرات المشتقة من قائمة التدفقات ستحقق ذلك التطور . -الفصل

 النقدية مع بعض المؤشرات المناظرة لها هو مقارنة بعض المؤشرات المشتقة من قائمة التدفقات

  . المشتقة من قائمة المركز المالي

   نسبة تغطية صافي التدفق النقدي التشغيلي للديون المتداولة مع النقدنسبة مقارنة  -1.2

 هو عدم إظهار -وهي النسبة األكثر تحفظا من نسب السيولة-          إن أهم انتقاد وجه لنسبة النقد 

إن هذا القصور تم تجاوزه من قبل نسبة تغطية صافي .  النقدية التي تقدم مؤشرا بشأنهامصدر تلك

تبين والتدفق النقدي التشغيلي للديون المتداولة؛ فهذه النسبة تظهر مصدر النقدية وهو النشاط التشغيلي، 

وكلما ارتفعت . غيليةمدى قدرة المنشأة على سداد ديونها المتداولة  من خالل صافي تدفقاتها النقدية التش

 وهذا يعني أن المنشأة قادرة على تسديد ديونها ؛هذه النسبة انخفض مستوى المخاطر المتعلقة بالسيولة

   .المتداولة من خالل النقدية المتولدة داخليا

قدرة مؤشرات السيولة المشتقة من قائمة التدفقات النقدية على تحسين  السابق لالعرض          من 

للمؤسسة توفر قائمة التدفقات النقدية ": رى أنه يمكن صياغة الفرضية التاليةن اإلفصاح المحاسبيفعالية 

 إفصاحات يمكن أن تَكُون مصدرا الشتقاق مؤشرات تمكن من تقييم سيولتها االقتصادية الجزائرية

تمة في بشكل أفضل من المؤشرات المشتقة من قائمة المركز المالي، ذلك ما يساعد األطراف المه

 ".اتخاذ قراراتهم االقتصادية؛ ومن ثم تحسين فعالية اإلفصاح المحاسبي
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  خالصة

تعتبر قائمة التدفقات النقدية من القوائم الحديثة التي تعززت بها منظومة اإلفصاح المحاسبي،           

توفير أساس لتقدير وهي تسعى ل. وقد قامت على اعتماد مدخل التدفقات النقدية بدال من تدفقات األموال

ونظرا لكونها القائمة الوحيدة . مقدار وتوقيت التدفقات النقدية المستقبلية وحجم المخاطر المتعلقة بها

 فإن المعلومات التي تفصح عنها ؛ وفق األساس النقدي المعروف بخلوه من القياسات الحكميةعدالتي ت

 الطريقة المباشرة والطريقة غير :هما وفق طريقتين رضوتع. تتمتع بدرجة عالية من الموثوقية

وقد قدمت . IASBالمباشرة، وتعتبر الطريقة المباشرة الطريقة األكثر اتسقا مع أهدافها من وجهة نظر 

المؤلفات المالية والمحاسبية عدد من النماذج الستخدام المعلومات التي تفصح عنها؛ منها ما يستخدم 

، وبينت كيفية االستفادة منها للتعرف أكثر على األوضاع لتقييم جودة األرباح ولتقييم السيولة

ومن خالل نجاحها في .  وهو ما لم يكن متاح قبل اعتمادها كقائمة مالية إجبارية،االقتصادية للمنشآت

  . ذلك يتضح الدور الذي أدته في تحسين فعالية اإلفصاح المحاسبي

 النظرية وفي الناحيةه خالل هذا الفصل كان من إن الدور الذي أدته القائمة والذي تم بيان          

 ونظرا ألن الجزائر قررت حديثا إدراج هذه القائمة ضمن منظومة اإلفصاح للنموذج جنبية،بيئات أ

 في أداء الدور المنتظر منها في بيئتنا يعتبر ا فإن التساؤل حول إمكانية نجاحه؛المحاسبي الذي اعتمدته

  . بة عليه في الفصل الالحقمحوريا؛ وهو ما سنحاول اإلجا

 
  

  

  

  

  



 
 

  

  

:لثالفصل الثا
دور قائمة التدفقات النقدية في 

تحسين فعالية اإلفصاح المحاسبي 

في الشركة العمومية االقتصادية 

 للكهرباء الريفية والحضرية باتنة

  



102 
 

  تمهيد

شكل في مجملها بيئـة  ت-          تتميز كل دولة بثقافتها، ومعتقداتها، وسياساتها، ومواردها، وغيرها   

ولكون مجال المحاسبة المالية يتطور ويتغيـر       . خاصة بها، تؤثر في اقتصاديات تلك الدولة وتتأثر بها        

فكذلك الحال بالنسبة للدولة الجزائرية التي اعتمدت       . استجابة لمتطلبات تطور وتغير المجال االقتصادي     

م محاسـبي يـستجيب لمتطلبـات التخطـيط          على نظا  -تبنت فيها النظام االشتراكي   -في فترة سابقة    

المركزي، وبعدها تبنت نظام اقتصاد السوق القائم على تصور يختلف كثيرا عن النظـام االشـتراكي؛                

مما حتم تغيير النظام المحاسبي السابق بأخر يتناسب مع متطلبات التوجه االقتصادي الجديد، وتجـسد               

ومن بين المستجدات التي جاء بها هذا األخيـر اعتمـاد           . ذلك التغيير في تبني النظام المحاسبي المالي      

  .قائمة التدفقات النقدية ضمن مجموعة القوائم المالية األساسية الواجبة اإلعداد

          انطالقا من الدور المنتظر أن تؤديه قائمة التدفقات النقدية فـي تحـسين فعاليـة اإلفـصاح                 

 واستجابة لمتطلبات إعداد البحث التي تقتضي إسـقاط         المحاسبي الذي تم توضيحه في الفصل السابق،      

 الختبار صدق الفرضيات التي بني عليها البحث؛  فإننا في هذه الفـصل        ؛المعارف النظرية على الواقع   

سنتناول خصوصية البيئة المحاسبية في الجزائر، وندرس واقع الدور الذي ستحققه تلك القائمة في ظل               

حالة إحدى الشركات العمومية االقتصادية للوقوف علـى حقيقـة مـدى            تلك البيئة، عن طريق دراسة      

  .        نجاحها في تحقيق ذلك
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البيئة الخارجية والداخلية للشركة العمومية االقتصادية للكهرباء الريفية        : المبحث األول 

 والحضرية

فيها، وال شـك أن الـشركة                 ال تنشط الشركات في معزل عن بيئاتها، وإنما تتأثر بها وتؤثر            

العمومية االقتصادية للكهرباء الريفية والحضرية ال تمثل استثناءا عن تلك الحقيقة؛ لذلك سنقدم بدايـة               

  .   وصفا مقتضبا لعوامل البيئة الخارجية، ثم ننتقل لتقديم عناصر البيئة التنظيمية للشركة محل الدراسة

  لى اإلفصاح في المؤسسة االقتصادية الجزائريةالعوامل البيئية وأثرها ع:  المطلب األول

لقد خلصنا عند تقديم التطور التاريخي لإلفصاح المحاسبي أنه في كل مرحلـة كـان يخـدم                           

مصالح فئة معينة من مستخدمي القوائم المالية، فكانت البداية بمصالح اإلدارة، ثم المـدقق الخـارجي،                

وكان التوجه الذي ساد في كل مرحلـة اسـتجابة          . راف المهتمة وفي الوقت الحاضر يوجه لخدمة األط     

لذلك سنحاول في هذا المطلب تقـديم أبـرز العوامـل البيئيـة             . للظروف البيئية السائدة في تلك الفترة     

  .    المؤثرة على مجال المحاسبة في الجزائر، وبالنتيجة أثرها على اإلفصاح المحاسبي فيها

  المؤسسات االقتصادية الجزائريةؤسسات المحيط االقتصادي للم: أوال

  أشكال تطور المؤسسات االقتصادية الجزائرية  -1

كانت ملكية أغلب المنشآت االقتصادية، وخاصة الهامة منها، مملوكة للدولة فـي المرحلـة                        

راكي الممتدة من االستقالل إلى غاية بداية مرحلة اإلصالحات االقتصادية؛ وذلك بسبب الـنهج االشـت              

همـة  ماضطالع المؤسسات االقتصادية ب    وما ميز هذه الفترة هو    . الذي تبنته السلطات الجزائرية آنذاك    

 هذه به تهتم أن الطبيعي من كان الذي مبدأ المردودية عن التخلي بموجبها تم التي تحقيق أهداف التنمية،

متمثل في تـشغيل المـواطنين   به، ال الذي اضطلعت االجتماعي الدور لحساب بقائها، لضمان المؤسسات

 المنـاطق  مختلـف  بـين  واالقتـصادية  االجتماعية التنمية فرص في والتكافؤ الجهوي وتحقيق التوازن

 بموجبها تحملت التي المؤسسات االقتصادية الوطنية كاهل نتج عن تلك المهمة إثقال. للجزائر الجغرافية

  .العمومية الخزينة تقدمها التي باإلعانات عالجتهيتم م مزمن عجز في المؤسسات هذه أدخلت معتبرة أعباء
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 .الـضريبي  لالقتطاع أساسا تعتبر التي الربحية قياس اقتصر على بالمحاسبة االهتمام فإن           لذلك

المضافة،  القيمة :مثل المجمعة الوطنية الحسابات في مباشرة تدخل التي المؤشرات بعض لتحديد باإلضافة

 عـن  الواقـع  فـي  يجيـب  كان المحاسبية المعلومات عن اإلفصاح فإن وبالتالي  ...اإلنتاج االستهالك،

 المعلومـات  حجـم  فإن وعليه .المؤسسات لهذه المطلقة لملكيتها نظرا لدولة، عنها التي تعبر االحتياجات

 لقوائما بطبيعة الرتباطه نظرا محدودا يعد نشره، الوطنية المؤسسات على عاتق الواقع والمالية المحاسبية

 هـذه  جـودة  وأن )النتـائج  حسابات وجدول الميزانية( نهاية السنة في إعدادها يتم التي الختامية المالية

 الـشركات  سلوك ميزت التي والسرية والحذر بمبدأ الحيطة ارتبطت إليها، الوصول وإمكانية المعلومات

    1.الوطنية

نهج اقتصاد السوق، وفي ظل هـذا االتجـاه                    أما مرحلة اإلصالحات فقد جاءت بفكرة تبني        

بدأت تظهر منشآت اقتصادية مملوكة للخواص على قدر من األهمية بسبب إتاحـة الفرصـة للقطـاع                 

تحريـر التجـارة    : الخاص والتخلي عن احتكار القطاع العمومي لبعض المجاالت االقتـصادية مثـل           

تحفيز الخواص وتعاظم دورهـم فـي       الخارجية وخوصصة الشركات العمومية؛ الشيء الذي نتج عنه         

وفي هذه الفترة تم إحداث عدة تغييرات في شـكل المؤسـسات االقتـصادية              . الحياة االقتصادية عامةً  

العمومية بحيث اتخذت في الغالب شكل شركات مساهمة وكما تعددت طرق تسيير ملكيتها، حيث تـم                

أما مؤسسات  . ق تسيير مساهمات الدولة   إنشاء صناديق المساهمة، ثم الشركات القابضة و بعدها صنادي        

  .القطاع الخاص فتتخذ أحد أشكال الشركات التجارية المعروفة

          إن اختالف هذه المرحلة عن سابقتها نتج عنه بعـض التعـديالت فـي المخطـط الـوطني             

 الخاص  ،1989 ماي   24المحاسبي، الذي تم إعداده لتحقيق أهداف مرحلة سابقة، نذكر منها تعديل سنة             

 الخـاص   1990 مـارس    11بالمعالجة المحاسبية للعمليات المتعلقة باستقاللية المؤسـسات، وتعـديل          

 الخـاص بالمعالجـة     1995 أكتـوبر  02بالمعالجة المحاسبية لحصص العمال في األرباح، وتعـديل         

لعامـة   عن المديريـة ا    1997 أفريل   21 رأس المال، والتعليمة الصادرة بتاريخ       الشتراكاتالمحاسبية  

 والقرار المؤرخ   2.للمحاسبة التابعة لوزارة المالية، والتي تخص كيفية إعادة إدماج إعادة التقييم وأشكاله           

                                                 
، أطروحة دآتوراه في -بالتطبيق على حالة الجزائر–بن بلغيث، أهمية إصالح النظام المحاسبي للمؤسسات في ظل أعمال التوحيد الدولية مداني  1

  .190، ص 2004العلوم االقتصادية غير منشورة، جامعة الجزائر، 
دبة، أثر تطبيق النظام المحاسبي المالي الجزائري على مكونات البيانات المحاسبية والمالية للمؤسسات االقتصادية، رسالة ماجستير  خالد، بو2

  . 78، ص 2009غير منشورة، المدرسة العليا للتجارة، 
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 الصادر عن وزير المالية المتضمن توافق المخطط الوطني للمحاسبة مع نـشاط             1999 أكتوبر   09في  

  .      الشركات القابضة وتجميع حسابات المجمع

  ات االقتصادية الجزائريةالمؤسس نظام تمويل -2

          إن األسلوب الشائع في تمويل المنشآت االقتصادية التابعة للقطاع العمومي هـو مـساهمات              

وكـذلك الـشأن    .  كأسلوب ثانوي  -هي كذلك ملك للدولة   –الدولة، باإلضافة للتمويل عن طريق البنوك       

رف مالكها، وعن طريق البنوك خاصة في       بالنسبة للمنشآت المملوكة للخواص فيتم تمويلها ذاتيا من ط        

أما التمويل من جمهور المستثمرين وتفعيل دور البورصة فقـد كـان            . مرحلة اإلصالحات االقتصادية  

 بعد العمل، في رسميا غائبا في مرحلة ما قبل إنشاء بورصة الجزائر، وضل ضعيفا جدا بعد انطالقها

  . 1993ي ما23 بتاريخ 93/10رقم  التشريعي المرسوم صدور

          إن نوع التمويل الذي تعتمد عليه المنشآت االقتصادية ال شك وأنه يترك أثارا واضحة علـى                

النظام المحاسبي المعتمد، فنجد ألمانيا واليابان تتبعان سياسات محاسبية متحفظة لكون التمويـل فيهمـا               

ريكية أين تعتمد المنشآت االقتـصادية      أما في الواليات المتحدة األم    . يعتمد على البنوك بالدرجة األولى    

 لـتحفظ في تمويلها على البورصات، فإن الميل إلظهار الحقيقة االقتصادية يغلب على التحفظ، ويلجأ ل             

ويمكن إسقاط هذه الظاهرة على الواقع الجزائري بحيث يطبع التحفظ المعلومات           . في حاالت الشك فقط   

  .  وطني سعيا لتوفير أكبر قدر من األمان للبنوك المقرضةالمحاسبية المقدمة وفق المخطط المحاسبي ال

  المؤسسات االقتصادية الجزائرية تأثير الجباية على المحاسبة في -3

للقوانين الضريبية تأثير كبير على العمل المحاسبي في الجزائر؛ بحيث يالحظ جليـا األخـذ                         

يد أقساط اإلهتالك؛ بحيث يراعى فـي تحديـد         تحد: بمتطلباتها في تحديد بعض عناصر التكاليف مثل      

العمر اإلنتاجي لألصول القوانين الضريبية دون األخذ في االعتبار العمر اإلنتاجي الفعلي لها، وكـذلك               

فيما يتعلق بتكوين مخصصات مؤونات تدهور القيم، فقد يلجأ لتكوينها أو إلغائها بحسب حاجة المـسير                

وتمارس بعـض تلـك اإلجـراءات       . الواقع االقتصادي لتلك البنود   وهو ما يسبب تغييب لحقيقة      . لذلك

السابقة وغيرها لالقتصاد في مبالغ الضرائب المستحقة قدر اإلمكان، ويزداد هذا التأثير وضوحا فـي               

عمل مكاتب المحاسبة المعتمدة، التي تقدم خدماتها للمؤسسات الصغيرة وبعض المؤسسات المتوسـطة،   
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عنا على عمل بعض هاته المكاتب بأنها تقوم بأعمال التحاسـب الـضريبي             فقد الحظنا من خالل اطال    

وليس مسك محاسبة منتظمة، ألن أصحاب تلك المؤسسات ال يستعملون المعلومـات المحاسـبية فـي                

قراراتهم التسييرية، وإنما لجوؤهم لتلك المكاتب كان لحتمية االستجابة لمتطلبات قانونية، منهـا تقـديم               

  .  يبية خاصةًالتصريحات الضر

     في الجزائرالقوانين المنظمة للعمل المحاسبي: ثانيا

الجزائر من البلدان التي تسيطر فيها القوانين المصدرة من طرف الهيئات التـشريعية              تعتبر          

  :الوطنية على العمل المحاسبي، وتتمثل هذه القوانين في

  القانون التجاري  -1

لتجاري األداة المنظمة للحياة التجارية عامة، وهو يـوفر الغطـاء القـانوني             يعتبر القانون ا            

 منه السند القانوني لتشكيل المؤونات، وكذلك مـا         794لبعض الممارسات المحاسبية، فمثال توفر المادة       

 نسبتها إلى رأس المال وكـذلك طـرق         720يتعلق بتكوين االحتياطات القانونية، أين تحدد المادة رقم         

  .اعها من األرباحاقتط

  التشريع المحاسبي  -2

  :تنقسم فترات تنظيم التشريع المحاسبي للعمل المحاسبي إلى ثالث فترات          

نظرا لحداثة أجهزة الدولة و الحالة السيئة السائدة غداة : 1975 إلى نهاية 1962الفترة من  •

؛ قررت السلطات االستقالل في جميع المجاالت من جراء سنوات االستعمار والحرب

الجزائرية االحتفاظ بالمنظومة التشريعية والقانونية الفرنسية ما عدا تلك التي تمس بالسيادة 

 الصادر 62/157الوطنية تجنبا لحصول الفراغ في الحياة العامة، وهو ما جسده القانون رقم 

، 1957 لسنة PCGوكان من ضمن تلك المنظومة المخطط الفرنسي العام  ،31/12/1962في 

الذي كان يستجيب لمتطلبات تلك الفترة المتمثلة في االستمرارية في تدفقات المعلومات 

  .  االقتصادية والمالية إلى مختلف اإلدارات الوطنية
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كانت الفترة السابقة فترة تحوالت كبرى وإرساء أسس : 2009 إلى نهاية 1976الفترة من  •

 االقتصادي، وكان التوجه السياسي السائد آنذاك البناء في مجاالت الحياة عامة ومنها المجال

هو التخلص من كل ما يمثل التنظيم الفرنسي للحياة، أما التوجه االقتصادي فاتجه نحو النهج 

وبما أن المحاسبة هي األداة المترجمة لألحداث االقتصادية وجب تكييفها حسب . االشتراكي

حاسبي وطني بديل المتمثل في األمر رقم هذه المعطيات الجديدة، وعليه تم تقديم تشريع م

 المتضمن المخطط المحاسبي الوطني الذي يسري 1975 أفريل 29 المؤرخ بتاريخ 75/35

  . 1976 جانفي 01مفعوله ابتداءا من 

          لقد أعد المخطط المحاسبي الوطني لخدمة حجات الدولة في ظل االقتصاد الموجه المتمثلـة              

.  احتياجات المحاسبة الوطنية، والتخطيط الوطني، ومراقبة التحـصيل الجبـائي          أساسا في اإلجابة على   

ويرى البعض أنه رافق ذلك التوجه بنجاح، وظهر قصوره بعد التخلي عن االشـتراكية وتبنـي نهـج                  

       1اقتصاد السوق

بعد اتضاح قصور المخطط المحاسبي الوطني على مسايرة : 2009الفترة ما بعد نهاية  •

 الجديدة للسياسات االقتصادية رغم العديد من اإلضافات والتعديالت التي أجريت التوجهات

 والمتضمن النظام 2007 نوفمبر 25 الصادر بتاريخ 07/11أصدر القانون رقم . عليه

ويرى الباحث بأن هذا . 2010 جانفي 01المحاسبي المالي الذي دخل حيز التطبيق بداية من 

عايير الحاسبة الدولية و اإلبالغ المالي، وبالتالي فإنه يتبنى القانون يتبنى ضمنيا أفكار م

   2.ولية، إال أن البعض يطرح إشكالية تطبيقه في اقتصاد غير مؤهلدالتوافق مع البيئة ال

   في الجزائرالهيئات والتنظيمات المتدخلة في العمل المحاسبي: ثالثا

  .ات تلك األجهزة غير الحكوميةنقصد بالهيئات األجهزة الحكومية وبالتنظيم          

   المجلس الوطني للمحاسبة -1

                                                 
 18 و17محاسبة الدولية، جامعة الوادي يومي  مختار مسامح، الملتقى الدولي األول حول النظام المحاسبي المالي الجديد، في ظل معايير ال1

    2010جانفي 
  . نفس المرجع2
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 1996 سبتمبر   25 المؤرخ بتاريخ    93/318تأسس هذا المجلس بموجب المرسوم التشريعي                 

، ويعتبر المجلس جهاز استـشاري ذو طـابع وزاري    C.S.T.Cخلفا للمجلس األعلى لتقنية المحاسبة

ق والتلخيص في مجال البحث والتوحيد المحاسـبيين والتطبيقـات       ومهني مشترك يضطلع بمهمة التنسي    

المرتبطة بهما، كما يمكن للمجلس أن يطلع على كل المسائل المتعلقة بمجال اختصاصه بمبادرة منه أو                

وتجدر اإلشـارة   . بطلب من وزير المالية، كما يمكنه تقديم االستشارات للهيئات واألفراد التي يطلبونها           

 وبصفته هيئة استشارية موضوع تحت سلطة وزير المالية ال يمتلك سلطة التنظيم؛ فإن              إلى أن المجلس  

   1.آراءه تعتبر غير ملزمة عدا تلك التي يتم إصدارها في نصوص تنظيمية تفرض بقوة القانون

   المديرية العامة للمحاسبة -2

المحدد تنظيم الوظـائف     1996 ديسمبر   8 بتاريخ   57تضطلع هذه الهيئة حسب القرار رقم                 

بالمديرية العامة للمحاسبة بوزارة المالية بمهمة التحديث، والتوحيـد المحاسـبي، والتنظـيم بالنـسبة               

للمحاسبة المالية والمحاسبة العمومية، باإلضافة لتنظيم مهنة الخبير المحاسب، ومحـافظ الحـسابات،             

  .همة التنظيم المحاسبيوالمحاسب المعتمد؛ لذلك هي السلطة المخول لها قانونا م

   مهنة المراجعة-3

إن تنظيم مهنة المراجعة من االستقالل إلى وقتنا الحالي مر بمرحلتين أساسـيتين، المرحلـة                         

األولى والتي كان فيها المراجع موظف تابع للدولة يتم تعيينه من طرف وزارة المالية من بين مراقبين                 

 يتمتع بمدة عمل غير محددة، وكانت مهمته تتعـدى          -، و مفتشي المالية   عامين للمالية، ومراقبي المالية   

مجال المراجعة لتغطي بعض األعمال الرقابية مثل كشف أخطاء التسيير وتقييم نوعية التسيير المـالي               

ومرحلة ثانية تمتد منذ بداية اإلصالحات االقتصادية التي انتهجتها الجزائـر فـي أواخـر               . والتجاري

لى وقتنا الحالي، وتميزت فيها مهنة المحاسبة باستقاللية المراجع عن الدولة حيث يتم تعيينه              الثمانينات إ 

 وكان نشوء التنظيم المهني بعد صدور القـانون         2.من طرف مجلس إدارة الشركة وله مدة عمل محددة        

طنية تنشأ المنظمة الو  " منه على أنه     05 حيث نصت  المادة      1991 أفريل   27 المؤرخ في    08-91رقم  

تتمتـع بالشخـصية المدنيـة وتـضم        . للخبراء المحاسبين ومحافظي الحسابات والمحاسبين المعتمدين     

                                                 
  .196 مدني بن بلغيث، مرجع سابق، ص 1
  . 86-83 خالد بودبة، مرجع سابق، ص ص 2
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األشخاص الطبيعيين أو المعنويين المؤهلين للممارسة مهنة الخبيـر المحاسـب ومحـافظ حـسابات               

وقد الحظ البعض عـدم مـساهمة هـذا         ..." ومحاسب معتمد حسب الشروط التي يحددها هذا القانون       

 في  7/24لتنظيم في أعمال التوحيد المحاسبي وكذلك نقص فعاليته رغم حصوله على نسبة تمثيل تعادل             ا

   1.المجلس الوطني للمحاسبة

          إن عرض العوامل البيئة يبين لنا سيطرة فئة واحدة من مستخدمي القوائم المالية، والمتمثلـة               

ائر؛ وبناء عليه فإن اإلفصاحات الواردة في القوائم        في الهيئات العمومية على العمل المحاسبي في الجز       

  .  المالية للمؤسسات االقتصادية الجزائرية ستعكس في الغالب تصورات وحاجيات تلك الفئة

   باتنةتقديم الشركة العمومية االقتصادية للكهرباء الريفية والحضرية: المطلب الثاني

  الشركة ب التعريف :أوال

 هـي شـركة مـساهمة       -باتنة –  الحضرية و للكهرباء الريفية  االقتصادية ميةالعمو الشركة          

 دج مملوكة من طرف الدولة ممثلة في صندوق تسيير مـساهمات       529 000 000.00برأسمال قدره     

أت بموجب القرار الوزاري أنش. تقع في المنطقة الصناعية كشيدة والية باتنةSGP شرق الدولة جنوب 

، نشاطها الرئيسي يتمثل في تركيب الشبكات الكهربائيـة للمبـاني           1980نوفمبر   22المشترك بتاريخ   

داخل المدن، وإنجاز شبكات اإلنارة العمومية، و كذلك أشغال الكهرباء الريفية بما فيها توصيل خطوط               

كما أن للشركة نشاطين ثانويين أحدهما قائم ويتمثل فـي          . الكهرباء بين مختلف مراكز توزيع الكهرباء     

شاط بيع االسمنت والثاني قيد االنطالق ويتمثل في محجرة إلنتاج الرمل والحصى، تقع فـي منطقـة                 ن

  .المحاجر الواقعة على حافة الطريق الرابط بين مدينة باتنة ومدينة عين التوتة

  العمومية االقتصادية للكهرباء الريفية والحضرية لشركةل الجهاز اإلداريتقديم : ثانيا

  ظيمي للشركة الهيكل التن-1

يضمن سير العمل في الشركة العمومية االقتصادية للكهرباء الريفية والحضارية عـدد مـن                        

  .ويوضح الشكل أدناه تنظيمها الهيكلي المديريات والمصالح

                                                 
  .178، 177 مدني بن بلغيث، مرجع سابق، ص ص 1
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   الهيكل التنظيمي للشركة العمومية االقتصادية للكهرباء الريفية والحضرية باتنة1.3الشكل 

  

  

  

  

    

    

  

    

  

  

    
  

  

  

  

  

  

  

. وثائق الشركة، المدقق الداخلي، مخطط توزيع المهام:المصدر

الرئيس المدير العام

أمانة الرئيس المدير 

 أمانة مجلس اإلدارة

مسؤول الجودة

المدقق

خلية األمن

مديرية اإلدارة والمالية

أمانة مديرية اإلدارة 

 ة العامةمصلحة اإلدار

قسم المحاسبة العامة قسم اإلدارة العامة

قسم األجور

 قسم التحصيل والمنازعات

 قسم اإلعالم األلي

 قسم الوسائل العامة

  مصلحة المحاسبة العامة

 المراسل االجتماعي

المديرية التقنية

أمانة المديرية التقنية

المسير

قسم التموين

أمين المخزن

ات واألشغالمصلحة الدراس

قسم  الدراسات
أمانة المصلحة

ورشة الميكانيك

ورشة التلحيم

قسم اإلنارة العمومية

قسم الكهرباء الريفية

 مصلحة تسيير العتاد

قسم الغاز

 المكلف باألسعار والصفقات

المكلف بالفوترة

 مصلحة التموين
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   تقديم مهام مصالح الشركة العمومية االقتصادية للكهرباء الريفية والحضرية-2

سنقدم مهام أهم مصالح الشركة العمومية االقتصادية للكهرباء الريفية والحضرية كما وردت           

  .اص بهاالخفي مخطط توزيع المهام 

  المديرية التقنية تقديم مهام -1.2

عدد من المصالح تضمن حسن سير كل من األعمال التجارية، وتسيير تضم هذه المديرية           

  :حظيرة العتاد، وبرمجة وتنفيذ المشاريع، وهي تعمل تحت إشراف المدير التقني الذي تتحدد مهامه في

 ضمان التنسيق بين المصالح؛ -

 عالقات بين الشركة وكل من عمالئها ومورديها؛ضمان حسن ال -

 السهر على تحقيق األهداف المرسومة من طرف المديرية العامة؛ -

 ضمان السير الحسن لعملية الجرد في نهاية السنة؛ -

 ضمان تقديم منتوج وفق المواصفات؛ -

 . المصادقة على طلبيات العمالء -

 مديرية اإلدارة والمالية تقديم مهام -2.2

: ضم مديرية اإلدارة والمالية عدد من المصالح لضمان السير الحسن لألعمال في المجاالت            ت          

وتعمل مصالح هذه المديرية تحت إشراف المـدير اإلداري والمـالي،           -القانونية، والمالية، االجتماعية    

  :وتتمثل مهامه في

 إعداد تقارير النشاط الشهرية؛ -

 مل؛السهر على تطبيق قانون وتشريعات الع -

 ضمان التنسيق بين مصالح المديرية؛ -

 ضمان االتصال الخارجي مع الهيئات العمومية والمالية؛ -

 .السهر على إعداد الوثائق المحاسبية الختامية -

  مصلحة المحاسبة تقديم مهمام  -1.2.2
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            تتكون هذه المصلحة من رئيس المصلحة وأربعة مكاتب تتقاسم العمل المحاسبي فيما بينها

 رئيس مصلحة المالية -1.2.2.1

  يقوم رئيس مصلحة المالية باإلشراف العام على المصلحة وتتمثل مهامه في           

 تحرير الشيكات؛ -

 التنسيق بين مكاتب المصلحة؛ -

 ضمان مسك محاسبة منتظمة؛ -

 .ضمان تدفق المعلومات المحاسبية نحو المستويات اإلدارية العليا باستمرار -

   محاسبة الموادمكتب -2.2.2.1

ين في هذا المكتب في متابعة العمليات المتعلقة بشراء المخزونات العامل         تمثل مهمة المحاسبين 

  :ودخولها وخروجها من المخازن وعمليات البيع ويقومون بالتسجيل في اليوميات المساعدة التالية

 يومية المساعدة المشتريات؛ -

 يومية المساعدة المخازن؛ -

 .لمساعدة الخدماتيومية ا -

  مكتب محاسبة الخزينة -3.2.2.1

ين في هذا المكتب في متابعة العمليات المتعلقة بشراء المخزونات العامل        تتمثل مهمة المحاسبين 

  :ودخولها وخروجها من المخازن وعمليات البيع ويقومون بالتسجيل في اليوميات المساعدة التالية

 ؛اتيومية الحسابات البنكية نفق -

 ؛يومية الحسابات البنكية للتحصيالت -

  .يومية الصندوق -

  مكتب التحصيل والمنازعات -4.2.2.1
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  :ين في هذا المكتب فيالعامل          تتمثل مهمة المحاسبين 

   ؛متابعة العمليات المتعلقة بتحصيل الحقوق على العمالء -

  التفاوض مع العمالء في الحاالت التي تستدعي ذلك؛  -

ئق الضرورية لرفع دعاوى قضائية لتحصيل الحقوق على العمالء في حاالت تحضير الوثا -

   .الخالف معهم حول تسديد المبالغ المستحقة

عرض قائمة التدفقات النقدية للشركة العمومية االقتصادية للكهرباء الريفية والحضرية لسنة : ثالثا

2009 
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ية وفق الطريقة المتاشرة للشركة العمومية االقتصادية للكهرباء  قائمة الدفقات النقد1.3الجدول رقم 

   2009 جانفي 31 إلى غاية 2009 جانفي 01الريفية والحضرية باتنة للفترة 

  2008  2009  *  البيان 
        التدفقات النقدية من األنشطة التشغيلية

   755,56 751 487 1    التحصيالت من الزبائن

    598,08 842 317 1-    ن والمستخدمينالمبالغ المدفوعة للموردي

    600,20 065 5-    الفوائد والمصاريف المالية األخرى المدفوعة

    0,00    الضرائب عن النتائج المدفوعة

    557,28 843 164    التدفقات النقدية التشغلية قبل العناصر غير العادية  

    397,87 968 7-    التدفقات النقدية التشغيلية المرتبطة بالعناصر غير العادية

    159,41 875 156    صافي التدفقات النقدية من ألنشطة التشغيلية

        التدفقات النقدية من األنشطة االستثمارية

    831,16 116 19-    المبالغ المدفوعة القتناء أصول ثابتة عينية أو معنوية

    0,00    التحصيالت من عمليات التنازل عن أصول ثابتة عينية أو معنوية

     186,91 618 71-    الغ المدفوعة القتناء أصول ماليةبالم

    894,30 128 35    المتحصالت من عمليات التنازل عن أصول مالية

    0,00    الفوائد التي تم تحصيلها عن التوظيفات المالية

    0,00   الحصص واألقساط المقبوضة من النتائج المستلمة 

    123,77 606 55-     من أنشطة االستثماريةصافي تدفقات أموال الخزينة المتأتية

        التدفقات النقدية من األنشطة التمويلية

    0,00    التحصيالت من عمليات إصدار أسهم

    0,00    الحصص وغيرها من التوزيعات التي تم القيام بها

    000,00 970 80    التحصيالت المتأتية من القروض

    055,04 021 11-   اثلةتسديدات القروض أو الديون األخرى المم

    944,96 948 69    صافي التدفقات النقدية من األنشطة التمويلية

    0,00    تأثيرات تغيرات أسعار الصرف على النقدية وما يعادلها

   980,60 217 171    تغير النقدية وما يعادلها في الفترة

    414,36 442 118-     عند افتتاح السنة الماليةالنقدية وما يعادلها

    566,24 775 52     عند اقفال السنة الماليةالنقدية وما يعادلها

    980,60 217 171     خالل الفترةالنقدية وما يعادلها تغير 

   176,88 684 116    المقاربة مع النتيجة المحاسبية

     .، مصلحة المحاسبة العامة2009 ديسمبر 31ة بتاريخ ويلسنا القوائم المالية :المصدر
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الدراسة الميدانية في الشركة العمومية االقتصادية للكهرباء الريفية : الثانيلمبحث ا

  -باتنة- والحضرية

          بعد استكمال الطرح النظري لجوانب موضوع البحث، سنقوم فـي هـذا المبحـث بتطبيـق            

 -باتنـة -فرضيات البحث الثالثة على واقع الشركة العمومية االقتصادية للكهرباء الريفية والحضرية            

ديه قائمة التدفقات النقدية في تحسين فعالية اإلفصاح المحاسبي فـي           ؤللوقوف على حقيقة الدور الذي ت     

            .هذه الشركة

 النقدي على تحسين فعالية اإلفصاح قدرة المعلومات المحاسبية المعدة وفق األساس: المطلب األول

  الريفية والحضريةاء في الشركة العمومية االقتصادية للكهرب المحاسبي

يتطلب منا تطبيق الفرضية األولى المتعلقة بتوفر الخاصية األساسية الموثوقية في المعلومات            

التي تفصح عنها قائمة التدفقات النقدية، فحص الخواص الفرعية الثالثة المكونة لها؛ لكون توفر هذه 

  . لخصائص الفرعية المكونة لهاالخاصية األساسية يتطلب توفر القدر المعقول من ا

 الخاصية الفرعية الصدق في العرضفحص : أوال

          سنقوم بفحص هذه الخاصية في الشركة من خالل فحص األرقام المسجلة على القائمة، 

وقد أفضى الفحص . تم الحصول على هذه األرقام، واألحداث التي تعبر عنهايوالكيفية التي بموجبها 

يتم الحصول - التشغيلي، واالستثماري، والتمويلي:اتام المعبرة عن مبالغ بنود النشاطإلى أن األرق

 ويعطي هذا البرنامج إمكانية PCCOMPTA logicielعليها أليا باستخدام البرنامج المعلوماتي 

في تجميع مبالغ التدفقات النقدية الداخلة والخارجة لكل  المعتمدة Formulesاالطالع على العالقات 

 لتظهر في Dictionnaireبند، ويمكن االطالع على هذه العالقات بعد الضغط على أيقونة قاموس 

وتستمد هذه العالقات مدخالتها من القيود المسجلة  ∗أسفل الشاشة العالقة التي تقوم بحساب مبلغ البند

                                                 
  .2 انظر الملحق رقم ∗
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يم بنود النشاطات  وفي أدناه تقدJournal auxiliaire de trésorerie ∗∗في اليومية المساعدة للخزينة

      .   الثالثة والعالقات المعتمدة في حساب مبلغ كل بند

   الخاصية الفرعية الصدق في العرض لبنود النشاط التشغيليفحص -1

      :     مبلغ كل بند من بنود النشاط التشغيلي وفق العالقات التالية يتم حساب          

:  المعبر عن تلك التحصيالت بالعالقة التالية؛ ويتم حساب المبلغالتحصيالت من العمالء •

 ومجموع المبالغ المسجلة في الجانب الدائن 70، 41 ∗مجموع المبالغ المسجلة في الحسابات

 .48، 468، 467للحسابات 

ويتم حساب المبلغ المعبر عن تلك التحصيالت بالعالقة  المدفوعات للموردين والمستخدمين؛ •

، 62، 61، 60، 468، 44، 43، 42، 3،40سجلة في الحسابات مجموع المبالغ الم :التالية

 مضافا إليها المبالغ المدينة 404،405 مطروحا منها المبالغ المسجلة في الحسابات  64، 63

 .48، 468، 467للحسابات 

الفوائد والمصاريف المالية األخرى المدفوعة؛ ويتم حساب المبلغ المعبر عن تلك المدفوعات  •

 .768، 766، 763، 66  مجموع المبالغ المسجلة في الحسابات:ليةبالعالقة التا

 :الضرائب عن النتائج المدفوعة؛ ويتم حساب المبلغ المعبر عن تلك المدفوعات بالعالقة التالية •

 .69 مجموع المبالغ المسجلة في الحساب

لك التدفقات تدفقات الخزينة المرتبطة باألنشطة غير العادية؛ ويتم حساب المبلغ المعبر عن ت •

   .75،77، 67، 65ات مجموع المبالغ المسجلة في الحساب: بالعالقة التالية

  النشاط االستثماري الخاصية الفرعية الصدق في العرض لبنود فحص -2 

      :      وفق العالقات التاليةاالستثمارييتم حساب مبلغ كل بند من بنود النشاط           

                                                 
ثال    يقتضي تنظيم العمل المحاسبي تسجيل قيود العمليات الت        ∗∗ د      : ي لها أثر على النقدية فقط في يومية الخزينة؛ م سجل القي ة شراء بضاعة؛ ي عملي

في يومية المشتريات، وقيد تسديد المورد يسجل في يومية الخزينة ألن عملية التسديد ) تحويل ملكية البضاعة للشرآة(المتعلق بإثبات عملية الشراء 
  .ليس لها أثر على نقدية الشرآةتتطلب دفع نقدية، أما عملية تحويل الملكية ف

∗
  .03 لالطالع على أسماء الحسابات انظر الملحق رقم  
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 ويتم حساب المبلغ المعبر عن معنوية؛ وأ أصول ثابتة مادية نالتسديدات من أجل الحصول ع •

، مضافا إليها 405، 404مجموع المبالغ المسجلة الحسابات  :تلك المدفوعات بالعالقة التالية

       . 25، 24، 23، 22، 21، 20مجموع المبالغ المسجلة في الطرف المدين للحسابات 

 ويتم حساب المبلغ المعبر عن معنوية؛ وأبتة مادية  أصول ثان عالتنازل  جراء منحصيالتالت •

، 20: مجموع المبالغ المسجلة في الطرف الدائن للحسابات: تلك المدفوعات بالعالقة التالية

 . 28، مضافا إليها المبلغ المسجل في الحساب 462، 25، 24، 23، 22، 21

بلـغ المعبـر عـن تلـك         ويتم حساب الم   ية؛ل أصول ثابتة ما   نالتسديدات من أجل الحصول ع     •

، 27،  26: مجموع المبالغ المسجلة في الطرف المدين للحـسابات       : المدفوعات بالعالقة التالية  

464. 

 ويتم حساب المبلغ المعبر عن تلك ية؛ل أصول ثابتة مان عالتنازل  جراء منحصيالتالت •

، 27، 26: باتمجموع المبالغ المسجلة في الطرف الدائن للحسا: المدفوعات بالعالقة التالية

464. 

الفوائد التي تم تحصيلها عن التوظيفات المالية؛ ويتم حساب المبلغ المعبر عن تلك المدفوعات  •

 . 765، 762، 761: مجموع المبالغ المسجلة في الحسابات: بالعالقة التالية

الحصص واألقساط المقبوضة من األرباح المستلمة؛ ويتم حساب المبلغ المعبر عن تلك  •

  :عات بالعالقة التاليةالمدفو

  تمويلي الخاصية الفرعية الصدق في العرض لبنود النشاط الفحص -3

      :     يلي وفق العالقات التاليةمويتم حساب مبلغ كل بند من بنود النشاط الت          

مجموع المبالغ :  ويحسب مبلغ التدفق بالعالقة التالية التحصيالت في أعقاب إصدار أسهم؛ •

 . 17لة في الطرف الدائن للحساب المسج

: ويحسب مبلغ التدفق بالعالقة التاليةالحصص وغيرها من التوزيعات التي تم القيام بها؛  •

 .457مجموع المبالغ المسجلة في الطرف المدين للحساب 

مجموع المبالغ المسجلة : ويحسب مبلغ التدفق بالعالقة التالية التحصيالت المتأتية من القروض؛ •

 مطروحا منها مجموع المبالغ المسجلة في 45، 18، 16، 10: طرف الدائن للحساباتفي ال

 .457الطرف الدائن للحساب 
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مجموع : ويحسب مبلغ التدفق بالعالقة التاليةتسديدات القروض أو الديون األخرى المماثلة؛  •

  مطروحا منها مجموع45، 18، 16، 10: المبالغ المسجلة في الطرف المدين للحسابات

  .457المبالغ المسجلة في الطرف المدين للحساب 

          من خالل فحص العالقات المعتمدة في حساب كل بند من بنود النشاطات الثالثة واألحداث 

التي تعبر عنها، توصلنا إلى أن تلك البنود تتمتع بالخاصية الفرعية الصدق في العرض ماعدا بندي 

ثابتة مالية، والتحصيالت من جراء التنازل عن أصول ثابتة التسديدات من أجل الحصول عن أصول 

 المدفوعة cautions de bon exécution ∗مالية، اللذان يضمان مبالغ كفاالت حسن االنجاز

  .  الودائع والكفاالت المدفوعة275والمسترجعة والمسجلة تحت الحساب 

  فحص الخاصية الفرعية القابلية للتحقق  :ثانيا

 بالرجوع إلى ات الثالثة األرقام الممثلة لمبالغ التدفقات النقدية لبنود النشاط التحقق من          يتم

البرنامج  المعلوماتي المستعمل لمعالجة البيانات المحاسبية في الشركة، وبفحص العالقات المعتمدة في 

أما ما . لمعلوماتيحساب كل بند، وفهم كيفية عملها يمكن التحقق من األرقام التي يقدمها البرنامج ا

يخص التحقق من األحداث المحاسبية المولدة للتدفق النقدي فإن القيد المحاسبي المعبر عن تلك األحداث 

 وتحرير شيك أو دفع نقود من مدير اإلدارة والمالية،يتم استنادا لألمر بالتسديد الذي يحرره السيد 

الت فإن القيد المحاسبي يستند على وثيقة ترد هذا في حالة المدفوعات، أما في حالة التحصي. الصندوق

وبناء .  أو وصل أمين الصندوق يثبت تحصيل النقديةAvis de creditمن البنك تسمى إشعار بالدائنية 

وذلك من خالل . عليه فإننا نرى بأن الخاصية الفرعية القابلية للتحقق متوفرة في بنود النشاطات الثالثة

  . للوصول لنفس نتائج القياساألدوات الموضوعية الممكنة

  فحص الخاصية الفرعية الحياد  :ثالثا

إن قياس الحدث المحاسبي المتمثل في التدفقات النقدية الداخلة والخارجـة  ال يتـرك إلدارة                          

الشركة أو المحاسب المجال لتقديم التقديرات الشخصية حول القيمة المعبرة عنه، فالقيم المعبرة عن تلك               

                                                 
سبة           ∗ ديمها بن ة تق اء واألشغال العمومي ة مؤسسات البن صفقات العمومي الي     % 5آفاالت حسن االنجاز هي آفاالت يلزم قانون ال غ اإلجم من المبل

يقتطعها البنك من حساب المقاول بناء على طلبه لصالح الجهة المستفيدة من مدة سنة واحدة،  آضمان على حسن نوعية األشغال ل لألشغال المفوترة
    .األشغال
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هذا من ناحية الحياد في القياس، أما من ناحية الحياد          . داث هي مبالغ النقود المدفوعة أو المحصلة      األح

في العرض والذي يتحقق من خالل العرض بطريقة ال تغلب مصلحة فئة معينة على حساب غيرهـا،                 

ديـة وفـق   وإن عرض قائمة التدفقات النق. فإن الشركة تقوم بعرض القائمة وفق الطريقة المباشرة فقط   

 ليس من اختيار إدارة الشركة وإنمـا هـو          - في المعيار السابع   IASBنصح بها   يوالتي  -هذه الطريقة   

 وهو ما يثبت على األقل عدم سـعي اإلدارة          PCCOMPTAالشكل الذي يقدمه البرنامج المعلوماتي      

بالخاصـية الفرعيـة    لتقديم القائمة وفق نمط معين، وعليه فإن معلومات قائمة التدفقات النقدية تتمتـع              

  .الحياد

إلى أن  توصلنا   ،          من خالل نتائج فحص الخصائص الفرعية الثالثة المكونة لخاصية الموثوقية         

معلومات قسم النشاط التشغيلي تتمتع بالقدر المعقول من جميع الخصائص الفرعية المكونـة لخاصـية               

أن معلوماته تتمتـع بالقـدر      إلى   تم التوصل    ،ليمعلومات قسم النشاط التموي   بالنسبة ل  وكذلك   .الموثوقية

معلومـات قـسم النـشاط    ل وبالنسبة .المعقول من جميع الخصائص الفرعية المكونة لخاصية الموثوقية  

وال تتمتـع   –القابلية للتحقق، والحيـاد     :  تتمع بالخاصيتين الفرعيتين    فإننا توصلنا إلى أنها    االستثماري

 وبالتالي فإن معلومات قـسم النـشاط االسـتثماري ال تتمتـع             ؛ضبالخاصية الفرعية الصدق في العر    

  .بخاصية الموثوقية ألنها ال تتمتع بالقدر المعقول من جميع الخصائص الفرعية المكونة لها

تتمتـع  :           بناء على ما تقدم يمكننا القول بأن تطبيق الفرضية األولى أفضى إلى النتيجة التالية             

عنها قائمة التدفقات النقدية للشركة محل الدراسة بخاصـية الموثوقيـة ماعـدا             المعلومات التي تفصح    

   . معلومات قسم النشاط االستثماري

قدرة مؤشرات الربحية المشتقة من قائمة التدفقات النقديـة علـى تحـسين فعاليـة               : المطلب الثاني 

  لحضريةالريفية وافي الشركة العمومية االقتصادية للكهرباء المحاسبي   اإلفصاح

حساب وتحليل مؤشرات الربحية المـشتقة مـن قـائمتي           تطبيق الفرضية الثانية      منا يتطلب          

مؤشرات تقييم جودة األرباح المشتقة من قائمة التدفقات        حساب وتحليل    وكذلك   ،∗المركز المالي والدخل  

 في التعرف أكثر على واقـع  ؛ للوقوف على حقيقة قدرة استخدام إفصاحات قائمة التدفقات النقدية النقدية

ربحية الشركة، من خالل التعرف على بعض جوانب واقعها والتي ال يمكن الوصول إليها باالعتمـاد                
                                                 

∗
  .1 لالطالع على القوائم المالية  للشرآة محل الدراسة  انظر الملحق رقم  
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على اعتبار أن النجاح يعبـر عـن تـوفر          . فقط على إفصاحات كل من قائمتي المركز المالي والدخل        

 .   ن عدمهاالقدرة على تحسين فعالية اإلفصاح المحاسبي، أما الفشل فيعبر ع

   مؤشرات الربحية المشتقة من قائمتي المركز المالي وقائمة الدخل وتحليلحساب : أوال

   مؤشر القوة اإليرادية وتحليلحساب  -1

  

 

 

إال أن  .           يستوجب تقييم معدل القوة اإليرادية مقارنته بمتوسط الصناعة وبالمعدالت السابقة له          

يم القوة اإليرادية للشركة، وإنما إظهار قدرة المؤشر على توفير الوصـف            ما نود إظهاره هنا ليس تقي     

وسنقوم باختبار قدرة المؤشر على الوصف الصادق من خـالل          . الصادق لواقع القوة اإليرادية للشركة    

  . الواقع الذي يراد له أن يعبر عنهوصفاختبار صدق العناصر المكونة له في 

   لةاألصول العامصافي  عنصر فحص 1-1

 في تقييم األصـول     -وفي الجزائر عامة  -         إن نموذج القياس المعتمد في الشركة محل الدراسة         

 وأن  1980وكما تم توضيحه عند تقديم الشركة بأنها أنشأت سـنة           . الثابتة هو نموذج التكلفة التاريخية    

 والسنوات القليلة الالحقة    أغلب فئات األصول الثابتة كاألراضي والمباني تمت حيازتها خالل تلك السنة          

ورغم إجراءات أعادة التقييم التي تم القيام بها استجابة لنصوص قوانين المالية، إال أن الفرق بين                . لها

  . قيمها العادلة وقيمها الدفترية كبير

 ألصول الثابتة للشركة يؤثر علـى حـساب     بين القيم العادلة والقيم التاريخية ل     م  اإن الفرق اله            

 نـا أما جزء األصول العاملة المتداولة فإن     . مؤشر القوة االيرادية من خالل جزء األصول العاملة الثابتة        

 ويظهر أثر عنصر صافي األصـول العاملـة علـى           .الحظ فرق مهم بين قيمتيه الدفترية والعادلة      نلم  
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العاملة ممثال في   حساب مؤشر القوة اإليرادية، من خالل قسمة رقم المبيعات على رقم صافي األصول              

قيمها التاريخية مطروحا منه مبالغ االهتالكات المتراكمة المحسوبة على أساس نفس تلك القيمة؛ وهـو               

  . ما يجعل حاصل القسمة مرتفع عما يجب ان يكون عليه

   صافي الربح عنصر فحص 1-1

ية وقيمها العادلـة هـو                إن العنصر الثاني الذي يمسه الفرق بين قيم األصول الثابتة التاريخ          

عنصر الربح؛ بحيث يتأثر رقم الربح بسبب انخفاض القيم التاريخية لألصول القابلة لإلهـتالك عـن                

 قسط اإلهتالك السنوي أقل مما يجب أن يكون عليه لو اعتمد في حـسابه               وهو ما يجعل  قيمها العادلة؛   

المعلن عنه ويظهر أثر عنـصر صـافي       قيمة األصل العادلة؛ الشيء الذي ينتج عنه ارتفاع رقم الربح           

الربح على حساب مؤشر القوة االيرادية  من خالل قسمة رقم صافي الربح على المبيعات وهـو مـا                   

  .يجعل حاصل القسمة مرتفع عما يجب أن يكون عليه

          من خالل فحص العنصرين السابقين تبين لينا عدم قدرة مؤشر القوة االيرادية على التعبيـر               

  .ادق على واقع القوة اإليرادية للشركةالص

  نسبة التوزيعات    -2

  

  

ن نسبة التوزيعات النقدية ظهرت مساوية للصفر، وذلك راجع لعدم مطالبة المالك العمومي             إ          

بتوزيعات نقدية من األرباح المحققة؛ وبالتالي فإن عـدم إجـراء            SGP شركة تسيير مساهمات الدولة   

ونـرى أن   . ن من معرفة المدى الذي ستصل إليه اإلدارة في توزيع األرباح النقديـة            توزيعات ال يمك  

  .حساب هذه النسبة لم يقدم أي وصف يفيد في تقييم ربحية الشركة

    نسبة نتاج التوزيع-3
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  ال يمكن حساب هذه النسبة ألن الشركة موضوع الدراسة غير مقيدة في البورصة

 هذه النسبة يجعلها غير قادرة على تقديم أي وصف يفيد في تقييم           إن عدم إمكانية حساب

  .ربحية الشركة

   المشتقة من قائمة التدفقات النقديةمؤشرات تقييم جودة األرباححساب وتحليل : ثانيا

   مؤشر النشاط التشغيلي -1

  

  

 يتطلـب   -هو معروف فكما  -          يتمتع بسط هذا المؤشر بدرجة معقولة من الموثوقية أما المقام           

الوصول إليه الكثير من القياسات الحكمية، وقد أظهر مؤشر النشاط التشغيلي للشركة بأن صافي التدفق               

وهـي  % 264النقدي التشغيلي يفوق صافي الدخل من النشاط التشغيلي قبل الفوائد والضرائب بنـسبة              

ن حساب أقساط االهتالك الـسنوية   مبدئيا لالعتقاد بأن أرباح الشركة غير مضخمة، ورغم أ        ونسبة تدع 

على أساس التكلفة التاريخية يؤدي عادة إلى ظهور رقم الربح  بمقدار أكبر مما سيكون عليه في حالة                  

، كما أن التصحيح المفترض سيؤدي إلى تخفـيض         األقساط على أساس قيمها العادلة    اعتماد حساب تلك    

غم أن مؤشر النشاط التشغيلي لم ينجح فـي تقـديم         ور. رقم الربح مما سيؤدي إلى زيادة ارتفاع النسبة       

وبما أن النسبة الحقيقية المعبرة عن المؤشـر        . وصف صادق لحقيقة الوضع الذي أريد له التعبير عنه        

فإننا نعتقد أن المؤشر قدم تطمينات مبدئية حول عدم تضخيم رقم الربح            يحتمل أن تظهر بمقدار أكبر،      

ليه يكون في هذه الحالة قد ساعد في توضيح أحـد جوانـب وضـع               التشغيلي لدرجة  تدعو للقلق؛ وع     

  . الربحية في الشركة
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  مؤشر النقدية التشغيلية -2

  

  

 للشركة بأن صافي التدفق النقدي التشغيلي يفوق صافي الـدخل  يظهر مؤشر النقدية التشغيلية           

 يفهم من هذا المؤشر هو أن الشركة        ، ورغم الشك المالزم لموثوقية الدخل، إال أن أقل ما         %360بنسبة  

 قـد   هـا إذا ما قررت توزيع أرباح نقدية فإن مصدر النقدية الموزعة هو النشاط التشغيلي؛ وبالتالي فإن              

   .    قدمت وصف صادق لمصدر النقدية الموزعة كأرباح

     نسبة التدفقات من المبيعات إلى المبيعات -3

  

  

اسة البيع والتحصيل وقد أظهر حسابها بأن المبالغ المحصلة مـن            هذه النسبة واقع سي    تصف          

 يفـوق رقـم سـنة       2009وبما أن رقم أعمال سنة      % 21المبيعات تفوق قيمة المبيعات السنوية بنسبة       

 فإن ذلك يؤكد أن الشركة لم تعتمد في رفع رقم أعمالها على المبيعات اآلجلة؛ وبالتـالي فـإن                   2008

ويكتمل المحتوى المعلوماتي لهذه النـسبة عنـد        .  نوعية المبيعات السنوية   النسبة قد تمكنت من وصف    

  .     االستعانة بتطور رقم األعمال عبر السنوات

   نسبة الفوائد والتوزيعات المقبوضة -4
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ن كل من بسط ومقام هذه النسبة يتمتع بدرجة معقولة من الموثوقية وتصف لنا هذه النـسبة                 إ          

العوائد النقدية من توظيف أموال الشركة في غير نشاطها الرئيسي بالنسبة للعوائد النقديـة              مدى أهمية   

ورغم أن ناتج النسبة هو صفر إال أنه يصف لنا حقيقة أهمية مـصادر النقديـة،                . من النشاط الرئيسي  

ـ                 ن ويمكن استحسان مثل هذه الوضعية بحيث تطمئن حول عدم حياد الشركة عن النشاط الذي أنشأت م

  . أجله وحول قدرتها على توليد نقدية من أنشطتها الرئيسية دون اللجوء ألنشطة أخرى

 نسبة التدفقات النقدية من األنشطة التشغيلية للسهم العادي -5

  

  

حظ على مكونات هذه النسبة أن كل من البسط والمقام يتمتع بدرجة عالية من الموثوقيـة                يال          

هذا المبلغ يمثل نـصيب الـسهم العـادي مـن     دج 41 6 6 16.شركة عن مبلغوقد أفرز حسابها في ال

التدفقات النقدية من األنشطة التشغيلية وعند مقارنة هذا المبلغ بنصيب السهم العادي من الدخل الصافي               

   دج  781 1والذي يساوي 

   نسبة العائد على حقوق الملكية من التدفقات النقدية التشغيلية -6

  

  

 بسط النسبة بدرجة عالية من الموثوقية أما المقام فإننا بعد التدقيق في مكوناته تبين لنا                يتمتع          

أن قيمة حقوق الملكية المفصح عنها في قائمة المركز المالي ال تعكس القيمة العادلة لحقـوق الملكيـة                  

بتة لـذلك نـرى أن نـاتج        والسبب الرئيسي هو نموذج التكلفة التاريخية المعتمد في تقييم األصول الثا          
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ال يقدم وصف صادق لحقيقة الوضع االقتصادي للعائـد علـى           % 18حساب هذه النسبة والمتمثل في      

  حقوق الملكية من التدفقات النقدية التشغيلية 

   العائد على الموجودات من التدفق النقدي التشغيلي -7

  

  

 الشركة أفرز عن نفس النتيجة المتوصل                 إن تحليل عناصر مؤشر العائد على الموجودات في       

إليها عند تحليل مؤشر العائد على عقوق الملكية والمتمثلة في الفرق الهام بين القيمة الدفترية لمجمـوع             

ال تقدم وصف صادق لحقيقة الواقع االقتصادي لنسبة        % 10الموجودات وقيمتها العادلة مما يجعل نسبة       

  العائد على الموجودات   

 محـل     بعد تطبيق المؤشرات السابقة المتعلقة بالفرضية الثانية على واقع بيانـات الـشركة                    

لم تنجح أي من مؤشرات تقييم الربحية المشتقة من قائمتي المركز           :  إلى النتيجة التالية   نا، توصل الدراسة

ت المشتقة  المالي والدخل في تقديم وصف صادق لواقع ربحية الشركة، وكذلك لم تنجح بعض المؤشرا             

نسبة العائد على حقوق الملكية من التدفقات النقدية التـشغيلية،          : من قائمة التدفقات النقدية في ذلك وهي      

مؤشـر  :  وفي المقابل نجحت مؤشرات أخرى وهي      ،العائد على الموجودات من التدفق النقدي التشغيلي      

بيعات إلى المبيعات، ونسبة نسبة الفوائد      مؤشر النقدية التشغيلية، نسبة التدفقات من الم      النشاط التشغيلي،   

والتوزيعات المقبوضة، نسبة التدفقات النقدية من األنشطة التشغيلية للسهم العادي؛ وبالتالي يكونوا قـد              

ساعدوا على توضيح بعض جوانب واقع ربحية الشركة، الشيئ الذي من شأنه تمكين األطراف المهتمة               

ن هنا يظهر أن لهم قدرة على تحسين فعالية اإلفصاح المحاسـبي  من فهم أفضل للتمكن من تقييمها، وم   

  .في الشركة محل الدراسة
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قدرة مؤشرات السيولة المشتقة من قائمة التدفقات النقدية علـى تحـسين فعاليـة              : المطلب الثالث 

  اإلفصاح في الشركة العمومية االقتصادية للكهرباء الريفية والحضرية

 المركز  ة المشتقة من قائم   السيولةحساب وتحليل مؤشرات     لثة الفرضية الثا   تطبيق  منا يتطلب          

؛ للوقوف علـى     المشتقة من قائمة التدفقات النقدية     السيولةمؤشرات تقييم   حساب وتحليل    وكذلك   ،المالي

 التعرف أكثر على واقع سيولة الشركة، مـن         علىحقيقة قدرة استخدام إفصاحات قائمة التدفقات النقدية        

ل التعرف على بعض جوانب واقعها والتي ال يمكن الوصول إليها باالعتماد فقط على إفـصاحات                خال

على اعتبار أن النجاح يعبر عن توفر القدرة علـى تحـسين فعاليـة اإلفـصاح                . قائمة المركز المالي  

  .المحاسبي، أما الفشل فيعبر عن عدمها

    المركز المالي المشتقة من قائمة مؤشرات السيولة وتحليلحساب: أوال

 نسبة السيولة العامة -1

 

  
 وفي العادة يعتبر المعدل المثـالي       1.52          أفضى حساب نسبة التداول على معدل تغطية قدره         

بسط النسبة المتمثل في صافي األصول المتداولة يتكون من قيم عناصـر تختلـف              ؛ وبما أن    2/1هو  

لتعرف على درجة األهمية للعناصر المكونة للبـسط سـوف          رى بأن ا  ن نادرجة التأكد من سيولتها فأن    

 إلى مجموع  أدناه قيم تلك العناصر ونسبها       نقدم  يكون له أثر كبير على فهم داللة ناتج حسابها؛ لذلك س          

  .األصول المتداولة
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   األهمية النسبية لقيم عناصر بسط نسبة التداول2.3الجدول 

  النسب  القيم  العناصر

  %23,37   دج962,04 720 187  المحزونات

  %56,71   دج595,90 476 455  زبائــن

  %2,32   دج951,81 595 18  ذمم أخرى

  %0,77   دج824,81 210 6  ضرائب مدينة

  %16,83  دج503,08 134 135  نقديـة

  %100   دج837,78 138 803  المجموع
  .2009 ديسمبر 31خ  من إعداد الباحث اعتمادا على الميزانية الختامية للشركة بتاري:المصدر

          يظهر من تجزئة عنصر البسط بأن جزء كبير من قيمته، والمتمثل في عنصري المخزون 

يفترض فيه أن يتحول إلى نقدية خالل أقل من سنة من تاريخ % 80,09والزبائن، والذي يساوي نسبة 

ن درجة الشك المصاحبة للرقم ؛ وعليه فإإقفال الدورة، إال أنه ال توجد ضمانات بأن ذلك سيتحقق فعال

 تخفيض ظروف عدم التأكد لىعمما يجعلها غير قادرة  ؛ تكون كبيرة نسبة التداولالناتج عن حساب

  . التي تسعى لها األطراف المهتمة

   نسبة السيولة السريعة-2

  

  
  

ر المعدل  وفي العادة يعتب1.12          أفضى حساب نسبة السيولة السريعة على معدل تغطية قدره 

مطروحا منها المخزون بسط النسبة المتمثل في صافي األصول المتداولة ؛ وبما أن 1/1المثالي هو 

عنصر مدينون أخرون يمثل تسبيقات للموردين، وعنصر ضرائب مدينة كذلك (والمدفوعات المسبقة 

رين كما تم عند فأنه يجب التعرف على أهمية العنص من الزبائن والنقديةكون يصبح م) يمثل تسبيقات

  . تطبيق نسبة التداول
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   األهمية النسبية لقيم عناصر بسط نسبة السيولة السريعة3.3الجدول 

  النسب  القيم  العناصر

  %77,12   دج595,90 476 455  زبائــن

  %22,88  دج503,08 134 135  نقديـة

  %100  دج98 ,098 611 590    المجموع
  .     2009 ديسمبر 31 الميزانية الختامية للشركة بتاريخ  من إعداد الباحث اعتمادا على:المصدر

         يظهر من تجزئة عنصر البسط بأن جزء كبير من قيمته والمتمثل في عنصر الزبائن والذي 

يفترض فيه أن يتحول إلى نقدية خالل أقل من سنة من تاريخ إقفال الدورة، إال % 77,12يساوي نسبة 

 ؛ وعليه فإن درجة الشك المصاحبة للرقم الناتج عن حسابلك سيتحقق فعالأنه ال توجد ضمانات بأن ذ

 لىعمما يجعلها غير قادرة  -كما ظهر ذلك في نسبة التداول- أيضا  تكون كبيرةنسبة السيولة السريعة

  .تخفيض ظروف عدم التأكد التي تسعى لها األطراف المهتمة

     النقدنسبة -3

  
  

  
  

السابقتين ال تدور الشكوك حول درجة سيولة عناصر البسط، إال أنه ما ال عكس النسبتين           

؟ هل تم الحصول عليها من جراء بيع منتجات، أو  النقديةما هو مصدر: يمكننا فهمه من هذه النسبة هو

أصول ثابتة، أو عن طريق االقتراض؟ فكل هذه العمليات تقوم بها الشركة وال يمكننا التعرف على قدر 

كذلك ال يمكننا التعرف على مقدار هذه النسبة خالل األشهر الماضية ألنها . ية الناتج من كل عمليةالنقد

؛ وعليه فإن نسبة النقد رغم تمتع تعبر فقط عن تغطية السيولة للديون المتداولة في أخر يوم من السنة

     .سئلة السابقةعناصرها بدرجة معقولة من الموثوقية إال أنها لم تمكنا من اإلجابة على األ

   المشتقة من قائمة التدفقات النقديةمؤشرات تقييم السيولةحساب وتحليل : ثانيا
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   نسبة تغطية النقدية-1

  

  

أما المقام فإنه ال يتمتع بدرجة معقولة  ، من الموثوقيةمعقولةيتمتع بسط هذه النسبة بدرجة           

حص خاصية الموثوقية لمعلومات قائمة التدفقات  عند فبحسب ما تم التوصل إليه-من الموثوقية، 

 الشيء الذي يجعل من هذا المؤشر غير قادر على توفير -النقدية في المطلب األول من هذا المبحث

ما هي قدرة صافي التدفقات النقدية التشغيلية على تغطية : إجابة صادقة عن السؤل األساسي التالي

  ية والتمويلية؟المدفوعات النقدية لألنشطة االستثمار

          ونرى أن النسبة، لو تم تصنيف كفاالت حسن اإلنجاز تحت النشاط التشغيلي، ستقدم اإلجابة 

  :التالية عن السؤال السابق

  

          وعليه يظهر الفرق، بين وصف قدرة صافي التدفق النقدي التشغيلي على تغطية المدفوعات 

 مرات، جد مهم؛ وعليه 4 مرة بدال من 1,54تمويلية على أنها تساوي  النقدية لألنشطة االستثمارية وال

  . فإن حساب هذا المؤشر في الشركة لم ينجح في توفير وصف صادق للواقع الذي أريد له أن يعبر عنه

  نسبة تغطية فوائد الديون        -2
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وثوقية؛ وعليه فإن هذا           يتوفر كل من بسط ومقام هذه النسبة على درجة معقولة من الم

المؤشر قد وفق في تقديم وصف صادق لقدرة تغطية صافي التدفقات النقدية من األنشطة التشغيلية 

وتجدر اإلشارة إلى أن عدد مرات التغطية، سواء أكانت ثالثون أو ثالثمائة، فإن هذا . لفوائد الديون

سيفيد األطراف المهتمة في تقييم بعض الرقم منفردا ال يقدم أي توضيح حول سيولة الشركة، وإنما 

جوانب السيولة عند إجراء المقارنات مع النسب المعيارية للقطاع، أو مع الشركات المنافسة، أو مقارنة 

  .     تطوره عبر الزمن للشركة

  نسبة تغطية التوزيعات -3

 

لنسبة ال يمكنها تقديم أي  يمكن حساب هذه النسبة ألن الشركة لم تقم بتوزيع األرباح لذلك فإن هذه اال

  معلومات مفيدة

  نسبة كفاية التدفقات النقدية من األنشطة التشغيلية -4

 

 

  :وتتمثل االحتياجات النقدية األساسية في األمور اآلتية بشكل عام

  دج1 330 876 596,15=               التدفقات النقدية الخارجة لألنشطة التشغيلية  •

  دج527 216 959,13 =ألجل                            مجموع الديون قصيرة ا •

  دج 12 445 077,85 =       1*النفقات الرأسمالية الالزمة للحفاظ على الطاقة اإلنتاجية •

 صفر = المدفوعات الالزمة لتسديد توزيعات األرباح النقدية على المساهمين •

                                                 
  .  لألصول الثابتة تتمثل النفقات الرأسمالية الالزمة للحفاظ على الطاقة اإلنتاجية في أقساط االهتالك السنوية  *
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ثوقية، إال أن المقام يصعب الحكم بتوفره           يتوفر بسط هذه النسبة على قدر معقول من المو

أقساط (على هذه الخاصية، وذلك بسبب إدراج النفقات الرأسمالية الالزمة للحفاظ على الطاقة اإلنتاجية 

؛ لذلك فإن نسبة التغطية التي قدمها المؤشر والمقدرة )االهتالك المحسوبة على أساس التكلفة التاريخية

. عبر بصدق عن واقع كفاية التدفقات النقدية الداخلة من األنشطة التشغيليةعتقد بأنها ال تن 88,35%بـ 

  ؛ومن المرجح أن تكون حقيقة تلك النسبة أقل لو تم حساب أقساط االهتالك على أساس القيمة العادلة

 .  إلى يومنا1980 منذ تأسيس الشركة سنة نظرا لالنخفاض المستمر للقوة الشرائية للدينار الجزائري

  نسبة تغطية صافي التدفق النقدي التشغيلي للديون المتداولة  -5

  
  

  
  

          يتمتع كل من بسط ومقام هذه النسبة بقدر معقول من الموثوقية؛ وعليه فإننا نعتقد بأن هذا 

وقد أفضى . المؤشر قد نجح في وصف واقع تغطية صافي التدفق النقدي التشغيلي للديون المتداولة

نسبة تغطية تقدر بحوالي الثلث فقط، وتثير هذه النتيجة تساؤل األطراف المهتمة ظهار حسابه على إ

    حول مصدر النقدية التي ستستخدم في تغطية الثلثين الباقيين؟

 إلى نا          بعد تطبيق المؤشرات السابقة المتعلقة بالفرضية الثالثة على واقع بيانات الشركة، توصل

تنجح أي من مؤشرات السيولة المشتقة من قائمة المركز المالي في تقديم وصف لم : النتيجة التالية

، وكذلك لم تنجح بعض المؤشرات المشتقة من قائمة التدفقات  محل الدراسةصادق لواقع سيولة الشركة

نسبة تغطية النقدية، نسبة تغطية التوزيعات، نسبة كفاية التدفقات النقدية من : النقدية في ذلك وهي

نسبة تغطية فوائد الديون، ونسبة تغطية صافي : وفي المقابل نجح مؤشران وهما. نشطة التشغيليةاأل

التدفق النقدي التشغيلي للديون المتداولة؛ وبالتالي يكونان قد ساعدا على توضيح بعض جوانب واقع 

من تقييمها،  للتمكن  لهاسيولة الشركة، الشيئ الذي من شأنه تمكين األطراف المهتمة من فهم أفضل

 . في الشركة محل الدراسةومن هنا يظهر بأن لهما قدرة على تحسين فعالية اإلفصاح المحاسبي
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  تحليل وتفسير النتائج: المبحث الثالث

بعد تطبيق فرضيات الدراسة على واقع الشركة العمومية االقتصادية للكهرباء الريفية           

 تحليال للنتائج المتوصل  في هذا المبحثقدم سنا ميدانيا،حصل عليهنتائج المتالوالحضرية وتجميع 

  .قبول أو رفض الفرضيات التي بني عليها البحث للتوصل إلى إليها، وبعدها ننتقل إلى تفسيرها

 تحليل النتائج: المطلب األول

طرق إليه  تحليال للنتائج المتوصل إليها من خالل تقديم قراءة شخصية ونقدية لما تم التسنقدم          

  .عند تطبيق الفرضيات الثالثة على واقع بيانات الشركة محل الدراسة

  تحليل نتائج تطبيق الفرضية األولى: أوال

          كانت نتيجة تطبيق الفرضية األولى التالية تتمثل في تمتع المعلومات التي تفصح عنها قائمة 

وقد . ية ماعدا معلومات قسم النشاط االستثماريالتدفقات النقدية للشركة محل الدراسة بخاصية الموثوق

 بفحص الخصائص الفرعية المكونة لخاصية الموثوقية لمعلومات كل نشاط قمنا للتوصل لتلك النتيجة

   .الفرعية الثالثةوفي أدناه تحليل لعمليات فحص الخصائص  ،من األنشطة الثالثة

وصلنا إلى أن أغلب بنود قائمة التدفقات           عند فحص الخاصية الفرعية الصدق في العرض ت

النقدية للشركة تتوفر فيها هذه الخاصية الفرعية، وتمت عملية الفحص عن طريق التعرف على طبيعة 

 والمقصود  األحداث المحاسبية التي تصنف تحت الحسابات المقدمة من طرف النظام المحاسبي المالي؛

لنشاط التشغيلي أو النشاط االستثماري أو النشاط هل هي أحداث تتعلق با: بطبيعة األحداث هو

 التي يعتمدها formulesالتمويلي؟ أما الحسابات المعنية فهي فقط تلك الحسابات المدرجة في العالقات 

 في حساب مبالغ بنود األنشطة الثالث، والتي تخص عمليات PCCOMPTAالبرنامج المعلوماتي 

  .سبق وأن قامت بها الشركة فعال

     أما الجزء من معلومات قائمة التدفقات النقدية للشركة محل الدراسة الذي نعتقد بأنه ال يتوفر      

 أصول نالتسديدات من أجل الحصول ع: على الخاصية الفرعية الصدق في العرض يتمثل في بندي

القات التي إلى أن العوذلك راجع  .يةل أصول ثابتة مان عالتنازل  جراء منحصيالتالت و،يةلثابتة ما
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 قسم لحساب مبالغ التدفقات النقدية الداخلة والخارجة ل PCCOMPTA يعتمدها البرنامج المعلوماتي

كما تم - بجميع حساباته الفرعية " أصول مالية27" تأخذ في الحسبان الحساب االستثماريالنشاط 

 لهذا نا وحين فحص-ريتوضيحه عند تقديم العالقات المعتمدة في حساب مبالغ بنود النشاط االستثما

 يقيد في حسن االنجاز تقديم كفالة   أناوبم. حسن االنجاز أنه يضم مبالغ كفاالت ناالحساب تبين ل

  :يومية الخزينة كالتالي

   كفاالت مدفوعة275/ من حـ

   البنك512/          إلى حـ

 من أجل الحصول عن أصول فإن البرنامج المعلوماتي يحتسب مبلغ النقدية المسددة تحت بند التسديدات

 وكذلك األمر عند استرجاع هذه الكفاالت؛ فالعملية تسجل في اليومية المساعدة للخزينة .ثابتة مالية

  : كالتالي

  البنك 512/ من حـ

  كفاالت مدفوعة 275/ إلى حـ                      

مسترجع تحت بند التحصيالت من  الحسن االنجاز باحتساب مبلغ كفالة معلوماتيوعليه يقوم البرنامج ال

   .جراء التنازل عن أصول ثابتة مالية

إن المعالجة اآللية لهذه األحداث المحاسبية أنتجت معلومة محاسبية تصف حدث تقديم كفاالت           

 هذه العمليات تدخل ناوفي نظر. حسن االنجاز واسترجاعها على أنها من عمليات النشاط االستثماري

 التشغيلي؛ ألن تقديم هذه الكفاالت من متطلبات التشغيل وليس من متطلبات التجهيز أو ضمن النشاط

ولو أن تصنيفها في الميزانية ضمن األصول المالية الثابتة قد يوحي . بدافع الحصول على عوائد

وفي هذا الصدد تجدر . للبعض بأن حركة النقدية تحت هذا البند تعتبر ضمن النشاط االستثماري

  . ارة إلى أن تحويل أي أصل ثابت إلى نقدية، والعكس، ال يعتبر بالضرورة نشاط استثمارياإلش

         وفيما يخص فحص الخاصية الفرعية القابلية للتحقق لمعلومات قائمة التدفقات النقدية للشركة 

للتحقق، وقد فإننا توصلنا إلى أن جميع بنود األنشطة الثالث تتوفر على الخاصية الفرعية القابلية 

اعتمدنا في فحصنا لهذه الخاصية على التحقق من وجود إمكانية إلعادة حساب مبالغ بنود النشاطات 

 باعتبار أن تلك المبالغ تمثل نتيجة القياس PCCOMPTAالثالثة التي يقدمها البرنامج المعلوماتي 
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كما سبق شرحها -بلية للتحقق وألن القا. لألحداث المحاسبية من وجهة نظر مصمم البرنامج المعلوماتي

تعني أن يتوصل عدد من المحاسبين إلى درجة  -عند تقديم الخصائص النوعية للمعلومات المحاسبية

 يعتبر PCCOMPTAفإن مصمم . عالية من االتفاق على نتائج القياس باستعمال نفس طرق القياس

 يمكن المستخدم من االطالع على أحد المحاسبين، وبعد محاكاة البرنامج المعلوماتي اتضح لنا أنه

هذا من ناحية الطريقة، أما ما يتعلق . الطريقة التي بموجبها يتم تجميع مبالغ بنود األنشطة الثالث

بالتحقق من وقوع الحدث المحاسبي ووحدة القياس المستعملة في قياسه قمنا بالتأكد من توفر األدوات 

من التحقق من وقوع الحدث  للعمل المحاسبي الممكنةالموضوعية في اإلجراءات الداخلية المنظمة 

  .المحاسبي ووحدات قياسه

، تعود إلى طبيعة قياس الحدث المحاسبي فحص الخاصية الفرعية الحياد          وختاما فإن نتيجة 

بحسب األساس النقدي؛ حيث يتمتع بطبيعته بالخاصية الفرعية الحياد وبالتالي فإن بنود القائمة تتمتع 

أما ما يتعلق بالحياد في العرض فإننا وجدنا أن الشركة لم تقم بأي خيار فيما يخص . ذه الخاصيةبه

شكل عرض القائمة، وإنما البرنامج المعلوماتي الذي تستخدمه هو الذي يقدم شكل نمطي لقائمة 

هذا التدفقات النقدية، وهو نفس الشكل الذي تعرض به القائمة عند جميع الشركات التي اختارت 

          .   البرنامج لمعالجة بياناتها المحاسبية

  تحليل نتائج تطبيق الفرضية الثانية: ثانيا

 إلى أن مؤشرات تقييم الربحية ناعند تطبيق الفرضية الثانية على بيانات الشركة، توصل          

لشركة، في حين نجحت ضع الربحية في اتقييم والمشتقة من قائمتي المركز المالي والدخل لم تنجح في 

وقد .  لبعض جوانب الربحيةتوفير تقييمبعض المؤشرات المشتقة من قائمة التدفقات النقدية في 

 على عدد من نا اعتمدنا المدخل المعياري للتوصل إلى تلك النتائج، وبحسب هذا المدخل فإننااستخدم

الشركة بيانات بيق تلك المؤشرات على  بتطمنا وق،المؤشرات المتداولة في المؤلفات المحاسبية والمالية

ض أن مستخدمي القوائم المالية سيعتمدون على هذه المؤشرات كأدوات افترعلى امحل الدراسة، 

  .تستخدم في تقييم وضع الربحية
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          أما اختيار المؤشرات التي تم تقديمها في الجانب النظري وتطبيقها على واقع الشركة كان 

عتقد بأن ن به، ومن بين المؤشرات التي تم جمعها تم انتقاء تلك التي منابي الذي قبحسب المسح المكت

               .لها قدرة على إلقاء الضوء على جوانب من واقع الربحية في المنشآت

إسقاط المعارف النظرية على واقع الشركة باستخدام المدخل واألدوات بنتائج وفيما يتعلق           

 من خالل تطبيق عدد من اا سابقا، جاءت النتائج متوافقة مع الطرح النظري، وتمكنالمشار إليه

المؤشرات المشتقة من قائمة التدفقات النقدية إلى التوصل إلى نتائج تجيب عن تساؤالت يفترض 

  . الربحية في الشركةوضعيةطرحها من قبل األطراف المهتمة، للمساعدة في التوصل إلى الحكم على 

 على خاصية الموثوقية؛ وبحسب ذلك فإن ناوفي عملية تقييم نجاح أو فشل المؤشرات ركز          

ويتم . المؤشر الذي تتوفر جميع العناصر المكونة له على قدر معقول من الموثوقية يعتبر مؤشر ناجح

وثوقية الحكم على مدى توفر القدر المعقول من الموثوقية للعنصر بالرجوع إلى نتائج فحص خاصية الم

   .لمعلومات قائمة التدفقات النقدية التي تم التوصل إليها في المطلب األول من المبحث الثاني أعاله

 أن وقوع تحسين في فعالية اإلفصاح المحاسبي في مجال الربحية يتحقق نا اعتبرنا          وأخيرا فإن

حية، ويتم إثبات اإلضافة عن بتحقق أي إضافة معلوماتية تساهم في توضيح أي جانب من جوانب الرب

 ال يمكن للمؤشرات المشتقة من قائمتي المركز المالي والدخل -على األقل-طريق اإلجابة عن سؤال 

شترط أن تنجح كل المؤشرات المشتقة من قائمة التدفقات في تقديم وصف نأن تجيب عليه؛ لذلك ال 

لك؛ ألن الهدف من الدراسة هنا ليس كتفي بنجاح عدد منها في ذن وإنما ،صادق حول وضع الربحية

التوصل إلى تقديم عدد من المؤشرات تكون في مجموعها نموذج يمكن من إظهار حقيقة رقم الربح 

المعلن عنه، وإنما الهدف هو الترويج لمؤشرات تمكن من تقديم تحسينات تساعد في فهم أفضل لحقيقة 

  .الربحية

  ةتحليل نتائج تطبيق الفرضية الثالث: ثالثا

 إلى أن أيٍ من مؤشرات تقييم ناعند تطبيق الفرضية الثالثة على بيانات الشركة، توصل          

السيولة المشتقة من قائمة المركز المالي لم ينجح في تقديم وصف صادق لحقيقة وضع السيولة في 

ف صادق الشركة، في حين نجحت بعض المؤشرات المشتقة من قائمة التدفقات النقدية في توفير وص
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  المدخل المعياري للتوصل إلى تلك النتائج على نحو ما تمناوقد استخدم. لبعض جوانب السيولة

 . وكذلك بالنسبة الختيار المؤشرات الثانية،ةالفرضي عند تحليل نتائج تطبيق توضيحه

 المشار           وفيما يتعلق بإسقاط المعارف النظرية على واقع الشركة باستخدام المدخل واألدوات

ومن بين متوافقة تماما مع الطرح النظري؛ غير إليها سابقا، جاءت نتائج تطبيق الفرضية الثالثة 

نسبة تغطية النقدية التي كان من المفترض أن تقدم المؤشرات التي جاء تطبيقها عكس الطرح النظري 

قات الخارجة لألنشطة وصف صادق لمقدرة النقدية المتولدة من األنشطة التشغيلية على تغطية التدف

والسبب في .  إال أن تطبيق هذه النسبة على الشركة لم يقدم وصف صادق لذلك،التمويلية واالستثمارية

ذلك راجع لتصميم البرنامج المعلوماتي المستخدم كما تم توضيحه عند تحليل نتائج تطبيق الفرضية 

  .األولى

 على خاصية الموثوقية وذلك بنفس الطريقة ناركز          وفي عملية تقييم نجاح أو فشل المؤشرات 

  .  الثانية أعالهةالفرضيالموضحة عند تحليل نتائج تطبيق 

 السيولة ما يخص أن وقوع تحسين في فعالية اإلفصاح المحاسبي فينا اعتبرنا          وأخيرا فإن

ة، ويتم إثبات يتحقق بتحقق أي إضافة معلوماتية تساهم في توضيح أي جانب من جوانب السيول

 ال يمكن للمؤشرات المشتقة من قائمة المركز -على األقل-اإلضافة عن طريق اإلجابة عن سؤال 

في النقدية شترط أن تنجح كل المؤشرات المشتقة من قائمة التدفقات نالمالي أن تجيب عليه؛ لذلك ال 

 ألن الهدف من الدراسة كتفي بنجاح عدد منها في ذلك؛نتقديم وصف صادق حول وضع السيولة وإنما 

ليس التوصل إلى تقديم عدد من المؤشرات تكون في مجموعها نموذج يمكن من إظهار  -أيضا-هنا 

حقيقة وضع السيولة ، وإنما الهدف هو الترويج لمؤشرات تمكن من تقديم تحسينات تساعد في فهم 

          .       أفضل وضع السيولة

  تفسير النتائج : المطلب الثاني

         على ضوء التحليل المقدم في المطلب السابق، سنقوم بتفسير النتائج المتوصل إليها عند  

تطبيق الفرضيات على واقع الشركة محل الدراسة؛ للوقوف على ما إذا كانت تلك النتائج تدعم قبول أو 

  .رفض الفرضيات التي بني عليها البحث
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  تفسير نتائج تطبيق الفرضية األولى : أوال

          كانت نتيجة فحص خاصية الموثوقية من خالل فحص الخصائص الفرعية لها هو توفرها 

أما . النسبي؛ أي أن معلومات النشاط التمويلي تتوفر على جميع الخواص الفرعية لخاصية الموثوقية

التسديدات ندي النشاط االستثماري فإن جميع بنوده تتمتع بخاصيتي القابلية للتحقق والحياد، وال يتوفر ب

التحصيالت من جراء التنازل عن أصول ثابتة مالية على ومن أجل الحصول عن أصول ثابتة مالية، 

ويتطلب توافر الخاصية الرئيسية الموثوقية توفر القدر المعقول . الخاصية الفرعية الصدق في العرض

صعب االتفاق على الحد من الخصائص الفرعية لها؛ ورغم أن القدر المعقول يبقى مفهوم تجريدي ي

ولتحديد أثر غياب الخاصية . الكمي الذي يتحدد عنده، إال أن بعض الحاالت الواضحة يمكن قبولها

الفرعية للبندين المذكورين أعاله على خاصية الموثوقية لمعلومات قائمة التدفقات النقدية فإننا سنلجأ 

ستثماري وكذلك بالنسبة لبنود النشاط التشغيلي على إلى قياس األهمية النسبية للبندين بالنسبة للنشاط اال

  : كما يلي  اعتبار أن مبالغ البندين كان يجب أن يتضمنها قسم النشاط التشغيلي

التسديدات من أجل الحصول عن أصول ثابتة مالية إلى مجموع التدفقات النقدية بند نسبة  •

  %79تمثل الخارجة للنشاط االستثماري 

 إلى مجموع التدفقات النقدية يةل أصول ثابتة مان عالتنازل  جراءمن حصيالتالتبند نسبة  •

   تمثل ما ال نهايةالداخلة للنشاط االستثماري 

 إلى مجموع التدفقات النقدية يةل أصول ثابتة مانالتسديدات من أجل الحصول عبند نسبة  •

  %5تمثل الخارجة للنشاط التشغيلي 

 إلى مجموع التدفقات النقدية يةل أصول ثابتة مانع التنازل  جراء منحصيالتالتبند  نسبة  •

   %2الداخلة للنشاط التشغيلي 

          استنادا إلى تفسيرات نتائج تطبيق الفرضية األولى فإننا نرى أن اختبار الفرضية أفضى إلى 

شاط تتوفر خاصية الموثوقية في معلومات قائمة التدفقات النقدية للشركة عدا معلومات الن: ما يلي

  .      االستثماري؛ وعليه تتأكد صحة الفرضية األولى جزئيا

  تفسير نتائج تطبيق الفرضية الثانية: ثانيا
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 عند تطبيق الفرضية الثانية على واقع الشركة إلى أن المؤشرات المشتقة من قائمتي نا          توصل

وبالتالي فإنها لم تفد في تقييم  ؛المركز المالي والدخل لم تنجح في تقديم وصف صادق لواقع الربحية

جودة األرباح، وكان السبب الرئيسي في فشل المؤشرات المشتقة من قائمتي المركز المالي والدخل 

أما المؤشرات المشتقة من . يعود أساسا إلى استخدام نموذج التكلفة التاريخية في تقييم األصول الثابتة

وضيح بعض جوانب الربحية وفشل البعض األخر؛ بالنسبة قائمة التدفقات النقدية فقد نجح بعضها في ت

يتمثل األول في وجود مشاكل تقنية : للمؤشرات التي لم تنجح في ذلك يرجع السبب ألمرين أساسيين

 المستخدم من طرف الشركة لمعالجة البيانات PCCOMPTAتتعلق بتصميم البرنامج المعلوماتي 

 مستمدة من  ض تلك المؤشرات تحتوي بعض عناصرها على قيمالمحاسبية، أما الثاني فيعود إلى أن بع

 مما جعل جوانب القصور المرتبطة بنموذج القياس المبني على التكلفة التاريخية وما ؛بنود الميزانية

 تنتقل إلى هذه المؤشرات وتجعلها غير قادرة على تقديم الوصف الصادق لوضع ،يترتب عليها

  . الربحية

   :ت التي نجحت في توضيح بعض جوانب الربحية فتتمثل في كل منأما بالنسبة للمؤشرا

أجابت   فقد    % 121 ظهرت مساوية لـ      التي ؛نسبة التدفقات النقدية من المبيعات إلى المبيعات       •

عن التساؤل حول نوعية اإليرادات التي خصمت منها المصاريف وبالتالي التعرف على نوعية             

ى اعتبار أن الربح المتحصل عليه مـن جـراء خـصم             عل ؟ وهمية أم حقيقية    هل هي  األرباح

 ؛ من إيرادات تخلصت من مخاطر التحصيل يعتبر ربح حقيقي الدورةمصاريف

ـ   نسبة الفوائد والتوزيعات المقبوضة    • أجابت عن التساؤل حول ما مدى       %0 ؛ ظهرت مساوية ل

 اعتبـار أن الـشركة      أهمية العوائد النقدية من استثمار األموال في غير النشاط التشغيلي؛ على          

التي ال تمثل فيها هذه النسبة قدرا مهما تعتبر شركة لم تَحد عن نشاطها التشغيلي، ويفترض أن                 

الشركة التي تظهر فيها هذه النسبة مرتفعة يوحي ذلك بعدم قدرتها علـى توظيـف مواردهـا                 

نقديـة الداخلـة    المالية في نشاطها التشغيلي مما دفعها لتغطية النقص في الدخل والتـدفقات ال            

للتوجه ألنشطة المضاربة في األوراق المالية؛ مما يدفع لالعتقاد بـأن الـشركة تعـاني مـن                 

قد تكون عدم القدرة على الصمود أمام منافسة شديدة، كـساد           -صعوبات في نشاطها التشغيلي     

   وعليه تتزايد الشكوك حول قدرتها على االستمرارية وبالتـالي تحقيـق            -...سوق منتجاتها   

  ؛أرباح مستقبلية
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 دج  6416,16 نسبة التدفقات النقدية من األنشطة التشغيلية للسهم العادي؛ ظهرت مساوية لـ             •

 دج    1781  ة لمبلـغ   مـساوي  تي ظهر توعند مقارنة هذا المبلغ مع حصة السهم من الدخل وال         

 هـل   ،يةأجابت عن التساؤل حول مصدر النقدية التي ستوزع على حملة األسهم العاد           تكون قد   

 مصادر أخرى؟ على اعتبار أن النقدية المـستخدمة فـي تـسديد             ممصدرها النشاط التشغيلي أ   

وإذا كان مصدرها غير    . حصص األرباح الموزعة يجب أن تكون متولدة من النشاط التشغيلي         

.   وبالتالي الشك في رقم الربح المعلـن عنـه         ؛ نية اإلدارة   أداء و  ذلك فهذا يدفع للشك في حسن     

–  إمكانية حسابه حتى في حالة عدم إجراء توزيعات نقديـة          لمؤشر ا ازيد من محاسن هذ   وما ي 

 عكس نسبة التوزيعات النقدية لألسهم العادية المشتقة من قـائمتي المركـز             -حالة هذه الشركة  

 .المالي والدخل

ضية أفضى إلى           استنادا إلى تفسيرات نتائج تطبيق الفرضية الثانية فإننا نرى أن اختبار الفر

تم استخدام اإلفصاحات التي توفرها قائمة التدفقات النقدية في تكوين عدد من المؤشرات التي : ما يلي

مكنت من فهم أفضل لوضع ربحية الشركة؛ وبالتالي تكون قد ساعدت في تقييم جودة ربحيتها؛ وعليه 

  .   تتأكد صحة الفرضية الثانية

  ة الثالثةتفسير نتائج تطبيق الفرضي: ثالثا

الشركة إلى أن المؤشرات المشتقة من بيانات  عند تطبيق الفرضية الثالثة على واقع نا          توصل

 وبالتالي فإنها لم تفد في تقييم ؛قائمة المركز المالي لم تنجح في تقديم وصف صادق لواقع السيولة

حالة : ئمة المركز المالي تعود إلى، وكانت األسباب الرئيسية في فشل المؤشرات المشتقة من قاالسيولة

غياب األثر (الشك المصاحبة لدرجة سيولة عناصر األصول المتداولة، وكون قيم عناصرها لحظية 

 أما المؤشرات المشتقة من قائمة التدفقات النقدية فقد .وغياب الربط بين النقدية ومصادرها) التراكمي

لبعض األخر؛ بالنسبة للمؤشرات التي لم تنجح نجح بعضها في توضيح بعض جوانب السيولة وفشل ا

يتمثل األول في وجود مشاكل تقنية تتعلق بتصميم البرنامج : في ذلك يرجع السبب ألمرين أساسيين

 المستخدم من طرف الشركة لمعالجة البيانات المحاسبية، أما الثاني فيعود PCCOMPTAالمعلوماتي 

 مستمدة من بنود الميزانية مما جعل  رها على قيمإلى أن بعض تلك المؤشرات تحتوي بعض عناص
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جوانب القصور المرتبطة بنموذج القياس المبني على التكلفة التاريخية وما يترتب عليها تنتقل إلى هذه 

  . المؤشرات وتجعلها غير قادرة على تقديم الوصف الصادق لوضع السيولة

 :ب السيولة فتتمثل في كل من          أما المؤشرات التي نجحت في توضيح بعض جوان

 وتعبر هذه النتيجة عن قـدرة       .مرة 30,96نسبة تغطية فوائد الديون؛ التي ظهرت مساوية لـ          •

الشركة على تغطية الفوائد المستحقة من صافي التدفق النقدي التشغيلي؛ وعليه فإن هذا المؤشر              

ابة عن التساؤل حـول      اإلج  تقديم وصف صادق لواقع تغطية الفوائد وهو ما مكن من          نجح في 

 .قدرة الشركة على تغطية فوائد الديون من النقدية المتولدة داخليا

    نسبة تغطية صافي التدفق النقدي التشغيلي للديون المتداولة؛  ظهرت هذه النسبة مساوية لـ   •

 مواجهة ديونها قصيرة األجل من النقدية       على وتعبر هذه النتيجة عن قدرة الشركة        .%29,75

تولدة من النشاط التشغيلي؛ وعليه يكون هذا المؤشر قد نجح في تقديم إجابة صـادقة عـن                 الم

نها قصيرة األجل اعتمادا على النقدية المتولدة مـن         والتساؤل حول قدرة الشركة على تغطية دي      

وهي اإلجابة التي لم نتمكن من الحصول عليها باستخدام مؤشـرات تقيـيم             . النشاط التشغيلي 

 .   شتقة من قائمة المركز الماليالسيولة الم

رى أن اختبار الفرضية أفضى إلى ن نا فإنلثةاستنادا إلى تفسيرات نتائج تطبيق الفرضية الثا          

المؤشرات التي تم استخدام اإلفصاحات التي توفرها قائمة التدفقات النقدية في تكوين عدد من : ما يلي

وعليه ل من المؤشرات المشتقة من قائمة المركز المالي؛ مكنت من تقييم سيولة الشركة بشكل أفض

  .   ةلثتتأكد صحة الفرضية الثا
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  خالصة

          تحتكر الهيئات العمومية تنميط العمل المحاسبي في الجزائر ممثلة في المديرية العامة 

 تعود االقتصاد الوطني للمحاسبة التابعة لوزارة المالية، كما أن أغلب كبريات الشركات الناشطة في

 ثم التمويل عن طريق ،لدولة، ونمط التمويل الشائع لها هو التمويل من طرف المالك أساسال لكيتهام

البنوك كأسلوب ثانوي، أما التمويل من جمهور المستثمرين عن طريق البورصات يضل ضعيف جدا؛ 

، وتوجيهه لخدمة أغراض وهو ما انعكس على محدودية اإلفصاح المحاسبي للشركات الجزائرية

إال أن هذا . وكذلك تميزت المعلومات المحاسبية باحتوائها على قدر كبير من التحفظ. الهيئات العمومية

 من خالل تبني نظام محاسبي مستوحى من وجهة النظر 2010الوضع بدأ في التغير بداية من سنة 

ن حجم المعلومات المفصح عنها وتمثل الدولية السائدة في هذا المجال، وهو ما من شأنه أن يزيد م

  .المعلومات التي تفصح عنها قائمة التدفقات النقدية جزءا من ذلك التحسن

 الناشطة في مجالي المؤسسات االقتصادية الجزائريةوقد أفرزت دراسة القائمة في إحدى           

 كهرباء الريفية والحضرية باتنة،الشركة العمومية االقتصادية لل: وهي ،األشغال العمومية ومواد البناء

 إلى القبول الجزئي ،2009 قوائمها المالية لسنة عن طريق تطبيق فرضيات البحث على معلومات

 نتائجا وكانت الحاالت التي سجل فيه. للفرضية األولى، أما الفرضيتين الثانية والثالثة فتم قبولهما

لبرنامج المعلوماتي المعتمد في معالجة البيانات  في ابعض النقائص تعود إلى مخالفة للفرضية األولى

المحاسبية، والذي تأثر بدوره بعدم أخذ احتياجات تصميم البرامج المعلوماتية بعين االعتبار عند تفريع 

        . للنظام المحاسبي الماليالحسابات الرئيسية
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   الخاتمة

دور قائمة التدفقات النقدية في تحسين فعالية اإلفـصاح   ضوعلمو تناولنا خالل من حاولنالقد           

 دور  توضـيح  حـول  تدور التي البحث إشكالية معالجة المحاسبي في المؤسسة االقتصادية الجزائرية،

 مـن  قائمة التدفقات النقدية في تحسين فعالية اإلفصاح المحاسبي في المؤسسة االقتصادية الجزائرية ،

 المشار واألدوات األساليب وباستخدام األساسية، الفرضيات من المذكرة، انطلقا لهذه الثالثة الفصول خالل

  .المقدمة في إليهم

رتبط االهتمام بموضوع اإلفصاح المحاسبي على المستوى العالمي ببروز أهمية وظيفـة            ا                 

 عامة، ومـن أبـرز تلـك        االتصال المحاسبي، التي تطورت استجابة لتطور وتعقد الحياة االقتصادية        

التطورات االعتماد في تمويل الشركات على مدخرات جمهور المستثمرين؛ مما أكـسب البورصـات              

 القوائم المالية تعتبر الوسائل األساسية التي يعتمد عليها المـستثمرون فـي             لكونونظرا  . أهمية كبرى 

 تؤطر كل مـا يتعلـق بتلـك         ت؛ تطلب األمر إرساء ضوابط    نشآلملحوال االقتصادية   األالتعرف على   

  .القوائم، انطالقا من أهمية القرارات التي تنبني عليها

          إن عملية التأطير تلك، حتمتها حقيقة أن المعلومات المحاسبية المفصح عنها تتضمن قدرا من              

ت؛  والمصالح المتناقضة بينهم وبين مـستخدمي تلـك المعلومـا          ،الخلفيات والتصورات الذاتية لمعديها   

 الخوض في هذا السياق     -هيئات، وأفراد أكاديميين، وممارسين   : الشيئ الذي تطلب من أهل التخصص     

بناء أسس فكرية قوية تُكَون في مجملها مرجعية علمية تستند إليها الممارسات فـي هـذا                لمحاولة  في  

 وكان نتاج ذلك   . شروعةا لتدنية التأثير السلبي للعناصر السابقة، وتحقيق النفع للمصالح الم         المجال؛ سعي

 التوصـل لتحديـد المقومـات األساسـية لإلفـصاح           : مثل ؛المسعى تحقيق عدد من المكاسب الفكرية     

  .المحاسبي، وتحديد الخصائص النوعية للمعلومات المحاسبية، وتحديد مفاهيم القوائم المالية وعناصرها

 التي عنيت باهتمام البـاحثين والدارسـين،                  تعتبر قائمة التدفقات النقدية إحدى القوائم المالية      

وهي من القوائم المالية الحديثة نسبيا التي تدعمت بها منظومة اإلفصاح المحاسـبي مقارنـة بقـائمتي                 

 دة بإعدادها بموجب المعيارـات المتحـركات في الواليـث ألزمت الشـل؛ حيـالمركز المالي والدخ

SFAC95   لمحاسبة الدولية   ، وتبنتها لجنة معايير ا    1987 سنةIASC   لتحل محـل قائمـة      1992 سنة 

التغيرات في المركز المالي، وجاءت هذه القائمة لتغطية النقص في اإلفصاح عن بعض الجوانب مـن                
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 في مساعدة األطراف المهتمـة      والمتمثلة أساسا الواقع االقتصادي للشركات والتي كانت غائبة من قبل،         

قدية ودرجة المخاطرة المصاحبة لها عند استخدام معلوماتها مقترنة         في تقدير حجم وتوقيت التدفقات الن     

إن ذلك االستخدام يحسن من قدرة األطراف المهتمة على         . بجوانب اإلفصاح في القوائم المالية األخرى     

كما يشكل استخدام المعلومات التي تفصح عنها قائمـة التـدفقات           . المنشآتفهم أفضل لحقيقة أوضاع     

موضوعات التي تتناولها المؤلفات المالية والمحاسبية، إلعالم المهتمين بكيفيـة اسـتخدام            النقدية أحد ال  

معلوماتها، عن طريق اقتراح عدد من المؤشرات للتعرف على ما ال تفصح عنه القوائم المالية بـصفة                 

  .مباشرة

ة لمتطلبـات             إن التطور الحاصل في مجال المحاسبة المالية على المستوى الـدولي اسـتجاب            

توجهات االقتصاد العالمي، وبخاصة عولمة البورصات لتسهيل حركة رؤوس األموال بـين الـدول؛              

في سعيها الستقطاب رأس المال األجنبي، وتنـشيط دور البورصـة،           -تطلب من الدولة الجزائـرية       

وتجسد ذلك من خـالل     تبنى النظرة الدولية اتجاه المحاسبة المالية،        -كأحد متطلبات التنمية االقتصادية   

 باعتبار الجزائر من الدول التي تسيطر فيها التشريعات على          2007  لسنة    11/07إصدار القانون رقم    

 وقد جاء هذا القانون كما يصفه الكثيرون بأنه مستوحى من معايير المحاسـبة              ،تنميط العمل المحاسبي  

 ومن بين التغيرات التي صاحبت      .عية رغم أن القانون لم ينص صراحة على أنه يعتمدها كمرج          ،الدولية

 الذي تعتبر قائمة التدفقات النقديـة أحـد         تبني هذا االتجاه التغير الكبير في مخرجات النظام المحاسبي        

الشيء الذي يؤثر بصفة مباشرة على موضوع اإلفصاح المحاسبي في المؤسسات االقتصادية             مكوناته؛

   .الجزائرية

تداولـه  ت واعتمـادا علـى مـا        ،ور المنتظر أن تحققه قائمة التدفقات النقدية      نطالقا من الد  ا               

 وخاصة فـي    ، قمنا بمحاولة التحقق من أنها ستحقق ذلك في البيئة الجزائرية          ،المؤلفات في هذا المجال   

 على اعتبار أن التطبيق األول ألي نظام جديد ينطوي على العديـد مـن               ،السنوات األولى من تطبيقها   

 قمنا بإجراء دراسة تطبيقية على واقـع        - من المعوقات   وغيره ، بسبب عدم اعتياد األفراد عليه     النقائص

 الـشركة  :ن المؤسسات االقتصادية الجزائريـة وهـي  مإحدى المؤسسات االقتصادية الجزائرية كعينة     

ناؤهـا   في ضوء الفرضيات التي تـم ب       ،العمومية االقتصادية ألشغال الكهرباء الريفية والحضرية باتنة      

  :اعتمادا على الخلفية النظرية وقد كانت نتائج اختبار الفرضيات الثالثة كالتالي
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بالنسبة الختبار الفرضية األولى والمتعلقة بتمتع معلومات قائمة التدفقات بخاصية الموثوقية تم             •

التوصل إلى أن معلوماتها تتمتع بخاصية الموثوقية فيما عدا معلومات النـشاط االسـتثماري؛              

عليه تم قبول الفرضية فيما يتعلق بمعلومات النشاطين التشغيلي والتمـويلي ورفـضها فيمـا               و

  .يتعلق بمعلومات النشاط االستثماري

 المشتقة من قائمة    الربحية  جودة بالنسبة الختبار الفرضية الثانية والمتعلقة بقدرة مؤشرات تقييم        •

تلـك   أغلـب   تـم التوصـل إلـى أن       ،التدفقات النقدية على تحسين فعالية اإلفصاح المحاسبي      

 تقديم وصف صادق لبعض جوانب وضع الربحية مما ساعد على فهـم             المؤشرات نجحت في  

 المؤشرات المـشتقة مـن      نجح وفي المقابل لم ت    أفضل لحقيقتها وبالتالي المساعدة في تقييمها،     

  .؛ وعليه تم قبول الفرضية الثانيةفي ذلكقائمتي المركز المالي والدخل 

بة الختبار الفرضية الثالثة والمتعلقة بقدرة مؤشرات تقييم السيولة المـشتقة مـن قائمـة               بالنس •

تلـك   بعـض التدفقات النقدية على تحسين فعالية اإلفصاح المحاسبي تم التوصـل إلـى أن              

 تقييم السيولة بشكل أفضل من المؤشرات المشتقة من قائمـة المركـز             المؤشرات نجحت في  

 .الفرضية الثالثة؛ وعليه تم قبول المالي

  نتائج الدراسة

  :والتطبيقي الخروج بالنتائج التالية مكنتنا الدراسة في شقيها النظري          

 أيـن يكتـسي   اتإن موضوع اإلفصاح المحاسبي ظهرت أهميته وتطور بناؤه الفكري في البيئ       •

  ؛التمويل من األسواق المالية أهمية كبرى

نظومة اإلفصاح المحاسبي في المؤسسات االقتصادية الجزائرية       إضافة قائمة التدفقات النقدية لم     •

  ؛يعتبر خطوة معتبرة نحو الشفافية ومكسب معلوماتي هام لألطراف المهتمة

ن المنشآت االقتصادية التي تمثل فيها مصروفات االهتالكـات قـيم معتبـرة مـن إجمـالي                 إ •

تُفقد المؤشرات التـي    ألصول،   ل المصروفات السنوية والمحسوبة على أساس التكلفة التاريخية      

 تكوينها قوة الوصف الصادق والقابلية للمقارنة؛في تدخل 

ن خاصية الموثوقية للمعلومات المحاسبية تتأثر بمدى كفاءة البرامج المعلوماتية المستخدمة في            إ •

 ؛معالجة البيانات المحاسبية
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اجات عملية تصميم البـرامج     ن عملية تفريع الحسابات الرئيسية إذا لم تأخذ في الحسبان احتي          إ •

المعلوماتية فإن ذلك يصعب من عمل المبرمجين؛ الشيئ الذي ينعكس سـلبا علـى  نوعيـة                 

     . المعلوماتيةمجاتلك البرالمعلومات المحاسبية التي تنتجها 

  التوصيات

  :ت التاليةاستنادا للدراسة النظرية وبناء على نتائج الجانب التطبيقي فإننا نقترح التوصيا          

خذ بعين االعتبار عند تفريع الحسابات الرئيسية للنظام المحاسبي المالي احتياجات تـصميم             األ •

 بناء العالقات المعتمدة فـي تجميـع        عندالبرامج المعلوماتية المحاسبية؛ لتسهيل عمل المصمم       

الجة كفاالت  وكمثال على ذلك يمكن معالجة المشكل المشخص في مع        . مبالغ بنود القوائم المالية   

  :حسن االنجاز بالطريقة التالية

   الودائع والكفاالت المدفوعة             275

  المدفوعة المتعلقة بالنشاط التشغيلي الودائع والكفاالت 2751

  الودائع والكفاالت المدفوعة المتعلقة بالنشاط االستثماري 2752

  -إن وجدت–مويلي الودائع والكفاالت المدفوعة المتعلقة بالنشاط الت 2753

          وعليه يكون بناء العالقة المعتمدة في تجميع المبالغ المعبرة عن بند المدفوعات من             

، 26: مجموع المبالغ المسجلة في الطرف المدين للحسابات      : أجل أصول مالية أخرى كما يلي     

. 2753،  2751: مطروحا منها المبالغ المسجلة في الطرف المـدين للحـسابات         . 464،  27

وعليه يمكن استبعاد    ذات طبيعة استثمارية؛     27بافتراض أن باقي الحسابات الفرعية للحساب       

كفاالت حسن االنجاز من النشاط االستثماري وبنفس الطريقة يمكن إدراجهـا فـي النـشاط               

  ؛ التشغيلي تحت البند المناسب

حاسبية في مقررات التعلـيم     إعطاء أهمية أكبر لألبعاد النظرية التي تستند إليها الممارسات الم          •

 ،العالي للتخصص؛ ألن المطلوب من محاسب العصر هو فهم حقيقـة األحـداث االقتـصادية              

 وتوصيلها وفق   ، والتعبير عنها بلغة المحاسبة    ،وانتقاء منها ما يدخل في مجال المحاسبة المالية       
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فـنن فـي تـسجيل      متطلبات العلم والممارسة لألطراف المهتمة، وليس مالحقة السنتيمات والت        

  ؛مختلف القيود المحاسبية ألن ذلك يمكن برمجته أليا

؛ فإن األطراف المهتمة    2010بما أن قائمة التدفقات النقدية أصبحت متاحة بداية من نهاية سنة             •

 والمؤشرات المشتقة منها إلـى بـاقي        ،مدعوة إلى إضافة المعلومات التي تفصح عنها القائمة       

كن من فهم أفضل للواقع االقتصادي للمنشآت؛ وعليه المساعدة فـي           المعلومات المتاحة لها لتم   

       .تكوين أراء مستنيرة حولها

  أفاق البحث

لـم    أو تغطي جوانب أخرى،          هناك عدد من المواضيع التي يمكن أن تكون امتداد لهذا البحث  

  :يشملها البحث، وفي هذا الصدد نقترح

 شركات تنشط في مجـاالت أخـرى وتـستخدم بـرامج            إجراء نفس البحث مع التطبيق على      •

  معلوماتية مخالفة؛

دراسة مدى اعتماد كل فئة من فئات مستخدمي القوائم المالية على معلومات قائمـة التـدفقات                 •

  النقدية في دعم قراراتها؛

اح اقتراح نماذج تنبؤية باستخدام معلومات قائمة التدفقات النقدية؛ كالتنبؤ باإلفالس، بتحقيق أرب            •

  . مستقبلية
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