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  :الملخص

ة  ة ماعن دراستنا هي محاولة لإلجا ال ة  هي إش اسات النظام المحاسبي المالي على عمل انع

ا للمعلومات التي یبني علیها المحلل المالي في المؤسسات الجزائرةالتحلیل المالي  س اره مصدرا رئ اعت ؟ 

ان المحلل المالي عمله   .     أو خارج المؤسسة  داخلمن   سواء 

ة و  لمحاسبي المالي المتواف مع المعاییر مخرجات النظام ا(خلصت الدراسة إلى أن القوائم المال

ة ة الدول ة لحاج) المحاسب ل یختلف تماما عن مخرجات المخط انت ملب ش ات المحلل المالي 

ة  انت و  معلومات سهلة القراءة تتضمنالمحاسبي، الن القوائم المال ة وقابلة للمقارنة أكثر مما  ذات مصداق

ه،  التالي عل حت تلو ات اأص   .ألطراف المستعملة لهابي حاج

ة ة –التواف: الكلمات المفتاح ة الدول النظام ) IAS/IFRS(التوحید المحاسبي، المعاییر المحاسب

ة، التحلیل المالي  .المحاسبي المالي، القوائم المال
Résumé:  

 Notre étude est une tentative de répondre à la problématique : quelles sont les 
répercussions du système de comptabilité et financière sur l'analyse financière sur les 
institutions algériennes ?  

Cela à travers l'étude du nouveau système de comptabilité financière appliquée aux 
entreprises économiques algériennes,comme une source majeure d'informations auxquel les 
analystes financiers, interne ou externe de l'entreprise fondent leurs analyses. 

L'étude a conclu que les états financiers, (les outputs du système de comptabilité 
financière compatibles avec les normes comptables internationales)  répondent bien aux 
besoins de l'analyste financier d'une façon tout à fait différente que des résultats du Système 
de comptabilité, parce que les états financiers comportent des informations plus faciles à lire, 
plus crédible qu'elle ne l'était et plus comparable de sorte qu’elle facilite le processus d'analyse 
financière. Ce qui répond aux besoins de toutes les les parties utilisatrices. 
 

    Mots-clés: Compatibilité, normalisation de la comptabilité, les normes comptables 
internationales   IAS / IFRS, système de comptabilité financière, les états financiers, analyse 
financière. 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

ر والعرفان    الش

  III  الملخص

ات   IV  فهرس المحتو

  VIII فهرس الجداول

ال   IX فهرس األش

  X فهرس المالح

  XI قائمة رموز المصطلحات

  ذ -أ  المقدمة العامة

ة : الفصل األول ةمدخل للمعاییر المحاسب   34 -1                                                    الدول

  2 تمهید 

حث    3  تحدید مضامین التواف والتوحید المحاسبي الدولي: األول الم

  3  التواف المحاسبي الدولي .1

  7  الفرق بین التواف والتوحید .2

  8  الدولي المحاسبي التواف معوقات  .3

  12 أهداف التواف المحاسبي .4

حث الثاني ة: الم ة الدول   14  الجهود المبذولة نحو توحید المعاییر المحاسب

ي للمحاسبین القانونیین  .1   14  المعهد األمر

ة  .2 ة للمحاس ة األمر   14  الجمع

ة   .3   15  هیئة تداول األوراق المال

ة  .4 ة األمر ة المال   15  مجلس معاییر المحاس

  16  اتحاد المحاسبین األوریین    .5

ا والمح الهاد .6   16  اتحاد محاسبي أس

  17  منظمة األمم المتحدة .7

ةالمؤسسة  .8 ة لهیئات األوراق المال   17   العالم

  18  المجمع الدولي العري للمحاسبین القانونیین  .9

حث الثالث ة الفاعلة للتوحید على  المستو الدولي :الم   19  أهم المنظمات الدول

  19  االتحاد الدولي للمحاسبین القانونیین .1



ة .2 ة الدول   20  لجنة معاییر المحاس

ة  .3 ةمجلس معاییر المحاس   23  الدول

ة .4 ة الدول ة وفقا لمجلس معاییر المحاس   27  مسار إعداد المعاییر المحاسب

  30  مراحل إصدار التفسیرات من قبل لجنة تفسیرات المعاییر .5

الغ المالي .6 ة واإل ة للتقارر المال   30  المعاییر الدول

  34  خالصة الفصل األول

  82 -35                                                            النظام المحاسبي المالي :نيالفصل الثا

  36  تمهید

حث األول ة في میدان التوحید المحاسبي: الم ة الجزائر   37  التجر

  37  نشأة المخط المحاسبي الوطني الجزائر  .1

الت التي مست المخط الوطني المحاسبي .2   39  التعد

  42  المحاسبي من خالل إصالح المخط المحاسبي  الجزائر دوافع االتجاه  نحو التوحید  .3

حث الثاني ة  مساهمة: الم ادئ المحاسب ، الم النظام المحاسبي المالي من خالل اإلطار التصور
ة   والقوائم المال

49  

  49  اإلطار التصور ومجال تطبی النظام المحاسبي المالي .1

ة .2 ة األساس اد المحاسب   50  الم

ة و مستعملي القوائم. 3 ة  للقوائم المال ات و الخصائص النوع   52  الفرض

حث الثالث ة: الم اسات النظام المحاسبي المالي على التحلیل المالي من خالل القوائم المال  54  انع

ة .1   54  المیزان

ات النتائج.2  62  جدول حسا

ة(جدول سیولة الخزنة .3   67  ).قائمة التدفقات النقد

  74  جدول خاص بتغیرات رأس المال .4

ة. 5  75  ملح الكشوف المال

م و اإلدراج  6 ات و قواعد التقی  76  مدونة الحسا

 82  خالصة الفصل الثاني

 125-83                                                               مدخل للتحلیل المالي :الفصل الثالث

 84  تمهید

حث م عامة حول التحلیل المالي: األول الم  85  مفاه



 85  تعرف التحلیل المالي .1

ة التحلیل المالي .2  86  عوامل زادت في أهم

 87  مقومات التحلیل المالي و أنواعه وأهدافه  .3

ة التحلیل المالي .4  91  المعلومات الالزمة لعمل

حث الثاني ة: الم النسب المال  93  التحلیل المالي 

ة وشرو االستخدامالنسب  .1  93  المال

 94  نسب السیولة و نسب التشغیل .2

ة .3 ة و نسب الرح ة المدیون  99  نس

حث الثالث ل و التدفقات: الم استخدام جداول التمو ي  ة  التحلیل المالي الساكن والدینام  106  النقد

  106  التحلیل المالي الساكن  .1

ل   .2 استخدام جداول التمو   109  )جدول الموارد واالستخدامات(  PCG-82التحلیل 

ة .3 استخدام جدول التدفقات النقد   115  التحلیل 

ع حث الرا م األداء : الم أسلوب حدیث لتقی  119  طاقة األداء المتوازن 

طاقة األداء المتوازن  .1   119  تعرف 

طاقة األداء المتوازن  .2   120  الخصائص الممیزة ل

طاقة األداء المتوازن  .3   121  أهداف 

طاقة األداء المتوازن  .4   122  محاور 

  125  خالصة الفصل الثالث

عالفصل ال اسات النظام المحاسبي المالي على التحلیل المالي: را   169 -126                           انع

  127  تمهید

حث األول ة اإلخوة : الم ة لشر اس النظام المحاسبي المالي على عرض القوائم المال   128  عمور انع

ة اإلخوة عمور  .1 شر   128  التعرف 

ة اإلخوة عمور وف النظام المحاسبي المالي والمخط المحاسبي  .2 ات شر عرض میزان
  الوطني

128  

ة اإلخوة عمور  .3 ات وف النظام و المخط المحاسبیین لشر   132  مقارنة  عرض المیزان

حث الثاني ة اإلخوة عمور : الم اس النظام المحاسبي المالي على التحلیل المالي في شر   138  انع

ة  .1 ة المعدة وف النظام والمخط المحاسبیین لشر ة المشتقة من المیزان   138مقارنة النسب المال



  اإلخوة عمور 
ة اإلخوة عمور  .2 ات النتائج  المعد وف النظام والمخط المحاسبیین لشر   142  مقارنة جدول حسا

ة  وف النظام والمخط  .3 ة المشتقة من جدول حساب النتائج  والمیزان مقارنة النسب المال
ة اإلخوة عمور    المحاسبیین لشر

145  

حث الثالث اس النظام المحاسبي المالي على عر : الم ة للمؤسسة األم لمجمع انع ض القوائم المال

  147  صیدال 

مجمع صیدال .1   147  التعرف 

ات المؤسسة األم لمجمع صیدال وف النظام المحاسبي المالي والمخط  .2 عرض میزان
  المحاسبي الوطني

148  

ات وف النظام والمخط المحاسبیین للمؤسسة األم لمجمع صیدال .3   152  مقارنة عرض المیزان

ع حث الرا اس النظام المحاسبي المالي على التحلیل المالي في المؤسسة األم لمجمع : الم انع

  158  صیدال

ة المعدة وف النظام والمخط المحاسبیین للمؤسسة  .1 ة المشتقة من المیزان مقارنة النسب المال
  األم لمجمع صیدال 

158  

ات النتائج  المعد وف النظام .2 للمؤسسة األم و المخط المحاسبیین  مقارنة جدول حسا
  لمجمع صیدال

163  

ة وف النظام والمخط  .3 ة المشتقة من جدول حساب النتائج والمیزان مقارنة النسب المال
  المحاسبیین للمؤسسة األم لمجمع صیدال

167  

ع   169  خالصة الفصل الرا

  171  الخاتمة العامة

  175  قائمة المراجع

  182  المالح

    

  
  
  
  



  
  

  

  الصفحة  انــــــــــالبی  الرقم
ة   1 ة إلعداد التقارر المال   IFRS(  31(المعاییر الدول
ة   2 ة الدول   IAS(  32(المعاییر المحاسب
ة مقفلة یبین عرض عناصر األصول  3   59  نموذج لمیزان
ة مقفلة یبین عرض عناصر الخصوم  4   61  نموذج لمیزان
عة  5 ات النتائج حسب الطب   65  حسا
فة  6 ات النتائج حسب الوظ   66  حسا
اشرة  7 ة وف الطرقة الم ة لألنشطة التشغیل ة حساب التدفقات النقد   72  ف
اشرة  8 ة وف الطرقة غیر الم ة لألنشطة التشغیل ة حساب التدفقات النقد   74  ف
ل والمتوس األجل  9 ل الطو   110  .الجزء األول من جدول التمو
ل مضمون   10   112  )القصیر األجل(الجزء الثاني من جدول التمو
ة للمؤسسة  11 ة للوظائف األساس   116  التدفقات النقد
ة اإلخوة عمور لألجر وف النظام المحاسبي المالي لسنة   12   129  2011أصول شر
ة اإلخوة عمور لألجر وف النظام المحاسبي المالي لسنة   13   130  2011خصوم  شر
ة اإلخوة عمور لألجر وف المخط المحاسبي الوطني لسنة   14   131  2011أصول شر
ة اإلخوة عمور لألجر  وف المخط المحاسبي الوطني لسنة   15   132  2011خصوم  شر
ة   16 عمور  وف النظام المحاسبي المالي و المخط  اإلخوةاألصول غیر الجارة لشر

  2011المحاسبي الوطني لسنة 
133  

ة اإلخوة عمور  وف النظام المحاسبي المالي و المخط   17 األصول الجارة لشر
  2011المحاسبي الوطني لسنة 

134  

ة اإلخوة عمور لألجر وف النظام المحاسبي المالي  18 و المخط المحاسبي  خصوم  شر
  2011الوطني لسنة 

136  

ة   19 ة وفقا للنظام المحاسبي المالي والمخط الوطني المحاسبي لشر ة المحسو النسب المال
  اإلخوة عمور 

138  

ة عمور وف النظام المحاسبي المالي لسنة   20   143  2011جدول حساب النتائج لشر
ة عمور  وف جدول  21   144  2011المخط المحاسبي الوطني لسنة  حساب النتائج لشر

  
  



  

ة وفقا للنظام والمخط   22 ات النتائج و المیزان ة المشتقة من جدول حسا عض النسب المال
ة اإلخوة عمور    المحاسبي لشر

146  

  148  2010أصول المؤسسة األم لمجمع صیدال  وف  النظام المحاسبي المالي لسنة   23
  149  2010وف النظام المحاسبي المالي لسنة  خصوم المؤسسة األم  لمجمع صیدال  24
  150  2009أصول المؤسسة األم لمجمع صیدال  وف المخط المحاسبي الوطني لسنة   25
  151  2009خصوم المؤسسة األم لمجمع صیدال وف  المخط المحاسبي الوطني لسنة   26
وف النظام المحاسبي المالي و   األصول غیر الجارة للمؤسسة األم لمجمع صیدال  27

  المخط المحاسبي الوطني
153  

األصول الجارة للمؤسسة األم لمجمع صیدال  وف النظام المحاسبي المالي و المخط   28
  المحاسبي الوطني

154  

خصوم  المؤسسة األم لمجمع صیدال  وف النظام المحاسبي المالي و المخط   29
  المحاسبي الوطني

156  

ة وف للنظام المحاسبي المالي والمخط الوطني المحاسبي   30 ة المحسو النسب المال
  للمؤسسة األم لجمع صیدال

158  
  

جدول حساب النتائج للمؤسسة األم لجمع صیدال وف النظام المحاسبي المالي لسنة   31
2010  

164  

الوطني لسنة المخط المحاسبي جدول حساب النتائج للمؤسسة األم لجمع صیدال وف   32
2009  

166  

ة وفقا للنظام والمخط   33 ات النتائج و المیزان ة المشتقة من جدول حسا عض النسب المال
  المحاسبیین للمؤسسة األم لمجمع صیدال

167  

  

    
  الصفحة  انـــــــــــــالبی  الرقم

  8  التوحید، المعایرة  ، العالقة بین التواف  1

ة الدولي إعدادخطوات   2   29  المعاییر و فقا لمجلس معاییر المحاس

ة  3 ة المال   106  .المیزان

 

 
 



  

  

  الصفحة  البیـــــــان  الرقم
  182  2011أصول مؤسسة عمور وف النظام المحاسبي المالي لسنة   01
  183  2011خصوم مؤسسة عمور وف النظام المحاسبي المالي لسنة   02
  184  2011 میزان المراجعة لسنة  03
مة رقم   4 ر  29الصادرة بتارخ  02التعل ة 2009أكتو   192  عن وزارة المال

  201  جدول حساب النتائج لمؤسسة عمور وف النظام المحاسبي المالي  05
  202  2010أصول المؤسسة األم لمجمع صیدال وف النظام المحاسبي المالي لسنة   06
  203  2010وف النظام المحاسبي المالي لسنة  خصوم المؤسسة األم لمجمع صیدال  07
  204  2009أصول المؤسسة األم لمجمع صیدال وف المخط المحاسبي الوطني لسنة   08
  205  خصوم المؤسسة األم لمجمع صیدال وف المخط المحاسبي الوطني  09
لسنة جدول حساب النتائج للمؤسسة األم لمجمع صیدال وف النظام المحاسبي المالي   10

2010  
206  

جدول حساب النتائج للمؤسسة األم لمجمع صیدال وف المخط المحاسبي الوطني   11
  2009لسنة 

207  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



  

ة اللغة العر ة  المصطلح  اللغة األجنب   الرمز  المصطلح 
ة للمحاسبین ة األمر  American accounting association AAA  الجمع

اد  ةمجلس الم  Accounting Principles Board APB   المحاسب

ة للتوحید المحاسبي ة الفرنس  Association française de normalisation AFNOR  الجمع

ي للمحاسبین القانونیین  American Institute For Certified Public  المعهد األمر
Accountants 

AICPA 

ة  ة المال يمجلس معاییر المحاس  Financial Accounting Standards Board FASB  األمر

ة ة الدول  International Accounting Standards Commutée IASC  لجنة معاییر المحاس

ة ة الدول  International Accounting Standards IAS   معاییر المحاس

ة ة الدول  International Accounting Standards Board IASB    مجلس معاییر المحاس

ة ة الدول  International Accounting Standard Committee  مؤسسة لجنة المعاییر المحاسب
Foundation 

IASCF 

لز  Institute of Chartered Accountants in England and معهد المحاسبین القانونیین في إنجلترا وو
Wales 

ICAEW 

 International fédération of accounting IFAC  االتحاد الدولي للمحاسبین

ة ة الدول  International Financial Reporting Standards.   IFRS  معاییر التقارر المال

الغ المالي ة للتفسیرات و اإل  International financial reporting interpretations  اللجنة الدول
committee 

IFRIC 

ة  ةالمنظمة الدول  International Organisation of Securities  لهیئات األوراق المال
Commission 

IOSCO 

ة المتعارف علیها والمقبولة  اد المحاسب الم
  قبوال عاما

Generally Accepted Accounting Principles GAAP 

 Système Comptable Financier SCF  النظام المحاسبي المالي

ةهیئة األوراق الما  Securities Exchange Commission SEC  ل

ةالجنة تفسیر  ة الدول  Standing Interprétation Commutée SIC  .ت معاییر المحاس

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  العامة ةــــــــمقدمال

قة  تشهد   اقتصادها من االشتراكي  تحول أبرزهافي عدة نقا  لمستالجزائر تحوالت متسارعة وعم

ذالقائم على تحرر التجارة وحرة المنافسة، إلى اقتصاد السوق  الموجه فتح رأس المال االجتماعي  لكو

ة للخواص  ة  إنشاء بورصة الجزائر ولمؤسساتها العموم والعمل على االنضمام لمنظمة التجارة العالم

حمل مجموعة من  ل هذا ما هو إال إفرازات النظام العالمي الجدید الذ  والشراكة مع االتحاد األوري، 

ة منها األخص النام ة ذات األثر الواضح على قرارات الدول و   . المتغیرات االقتصاد

ة منها و للنجاح في هذا التوجه البد أن یرا      اس ع األصعدة الس فقه مجموعة من اإلصالحات على جم

عدة إصالحات  ام  ومة الجزائرة على الق فت الح ، فقد ع الش االقتصاد ة وخصوصا ما یتعل  االجتماع

اره  اعت ة منها الجانب المحاسبي وتمثل ذلك في إصالح النظام  المحاسبي  مست عدة جوانب اقتصاد

انت مؤسسات أم أفراد هي مصدرا للمعلومة  ل األطراف المتعاملة في السوق سواء  ة، الن  ة والمال المحاسب

غي أن تكون هذه المعلومة مفهومة من قبل الكل الن السوق  ن ح  إما مستقبلة أو مصدرة للمعلومة، و أص

ة  العالم ه  یر بین الحیث یتسم  ة وال المتعاملین ف ة صل وال ثقافة مأال لغة مشتر ا ان سبوهو ما شتر

س ةالفي إیجاد لغة للتعامل و  ارئ غة العالم    .تواصل تكتسي الص

ة  ؤسساتتقوم العدید من الم انات المال اینة بإعداد وعرض الب ة مت في مختلف أرجاء وفقا ألنظمة محاسب

انات،العالم لمست انات سیجدها مختلفة  عملي تلك الب انات  قد یبدو أن تلك رغم أنهلكن المتفحص لتلك الب الب

ون نتاج اختالف هذه االختالفات  ،متشابهة بین بلد وأخر ة  مردها قد  ة واالقتصاد الظروف االجتماع

ة  ل دولةیما قد  للبلدان،والقانون ارها   رجع إلى إن  ة تأخذ في اعت اجات تلب مختلف فئات مستخدمي  احت

ة انات المال ات إعداد   الب ا عند وضع متطل ة محل انات المال   .  الب

ن استخدامها هي لغة المعلومة، وحتى توفر الجزائر المناخ المناسب لكل هؤالء أ  ما أن    م هم لغة 

ة  ة ومحاسب وفر معلومات مال ستجیب و قدر من المرونة حتى  المتعاملین ال بد أن یتسم نظامها المحاسبي 

ة تساعد  ة لها على اتخاذ القرارات الرشیدة نحو تسییر مؤسساتهم ذات نوع اجات األطراف الطال وتلبي احت

له یرمي الى دفع عجلة تطور ونمو االقتصاد الجزائر    .و

غي اإلشارة  و   35/75مصدر المعلومات والمتمثل في المخط الوطني المحاسبي في نسخته  إلى أنین

سایر التوجه الجدید  االقتصاد الموجه أو المخط فهو ال یروضع حسب معای 27/04/1975المؤرخة في 

ات وال ر منها  ل  یلبي حاج األطراف المستعملة للمعلومة، فنجد على سبیل المثال جملة من النقائص نذ

ة  ة  أن القوائم المال ق مة الحق   التي تعتبر أهم مخرجاته وهي لغة التواصل ال تعبر عن الق



  

م بنود األصول أو الخصومللمؤسسة سواء من ن ة ق قدر  ما أنها اح غیر مفیدة للمستثمرن والمقرضین 

  .معنى الدولة ماهي مفیدة وموجهة لصالح مصالح الضرائب

جدول تدف الخزنة   عض الجداول  ات  اإلضافة إلى عدم وجود  ة في تحدید مسؤول لما له من أهم

مة،  ة وتسهیل اتخاذمختلف الوظائف داخل المؤسس هذه النقائص على مستو المخط القرارات السل

عون المحاسبي الوطني جعلت  ستط ة وحتى مسیر المؤسسات أنفسهم ال  المتعاملین مع المؤسسات المحل

قة ذات  م علمي مبني على معلومات دق ص وتقی األعمال التسییرة المنوطة بهم من تخط وتشخ ام  الق

ة ة عال   .موثوق

ات المستثمرة وخاصة ن ما أ     ة والتي تعمل الشر  في قطاع المحروقات ال تستعمل المخطاألجنب

ات  المحاسبي بل اتها وحسا اعداد مقارة بین حسا ل دورة تقوم  ة  ة الخاصة بها وفي نها تستعمل المحاس

  .متعاملین األجانبلل ال یخدم المصالح التسییرة المحاسبي على أن المخطما هو إال تأكید وهذا  ،المخط

رها       ة التسییر داخل المؤسسات الجزائرة وغیرها العاملة  الشك أنهاهذه النقائص الساب ذ تعی عمل

ات التي یواجهها مسیروا المؤسسات في مختلف وظائفهم  في حقل االستثمار الجزائر وذلك لمختلف الصعو

لها متعلق م و ة وتخط وتنظ قة التسییرة من رقا ة على معلومات غیر دق ة اتخاذ القرارات المبن عمل ة 

ة للمؤسسة ألن مصدر المعلومة  ق سایر التطور االقتصادوغیر معبرة عن الصورة الحق   .ال 

ة     تلب ة و ة المحاسب المعاییر الدول ات تجاوز نقائص المخط المحاسبي الوطني من جهة  واألخذ  لمتطل

ة  ة التي تحدث نقلة نوع غة عالم ة وتجعلها ذات ص ة المال أقدمت الجزائر على لمختلف المعلومات المحاسب

ا ومختلف التطورات الحاصلة على النطاق العالمي دون إهمال االقتصاد  تعدیل النظام المحاسبي تماش

  .الوطني

ة من الثالثي الثاني لسنة      ة اإلصالحات حول المخط الوطني وج 2001فبدا عله نظام بدأت عمل

ة الجدیدة من معاییر و محاسبي جدید یتواف  ات االقتصاد ة المعط ة دول ومتعاملون ) IAS/IFRS(محاسب

زون على حقل الجزائر لالستثمار حوا یر ة اإلصالح إلى وجود مجموعة  ،اقتصادیون أص وتهدف عمل

ة والمال انات المحاسب ة لیتسنى من خاللها التوصل إلى متجانسة من القواعد المتعلقة بإعداد وعرض الب

، وهذا من أهم العوائ التي تقف في وجه المسیرن والمحللین المالیین لمختلف  تحلیل مالئم ومفهوم ودقی

  .المؤسسات



ار أن ال    ستند علیها نظاموعلى اعت ة التي  المسیر أو المدیر  المحاسبي المالي هو القاعدة المعلومات

ة التحلیل المالي  المالي أو المتعامل مع عمل امه  ل عام أثناء ق ش ان داخل أو خارج  المؤسسة  سواء 

الت التي مسته  بیر على دقة المعلومة وشفافیتها رما إطار المؤسسة فإن مختلف التعد قد  وون لها أثر 

ار أن ة على اعت سبي المالي، ها مخرجات النظام المحاون التغیر واضح وجلي على مختلف القوائم المال

ل وهذا سیؤثر على مضمون قرارات و  ة المضمون أو الش الت قد مستها هي األخر سواء من ناح التعد

سي على  ،المحلل المالي ل رئ ش ة التحلیل تعتمد  ة ألن عمل ة معالجة منظمة القوائم المال وف عمل

ة المتاحة بهدف الوصول إلى معلومات تستخد انات المال ة اتخاذ القرارات ومنه البد وممنهجة للب م في عمل

قوم بها المسیرون أو المحللون  م التي  ات التحلیل والتقی اسات هامة على مختلف عمل أن هناك انع

  . المالیون 

اس  الضرورة هناك انع ا جراء تطبی النظام المحاسبي المالي ف اسا حتم ان هناك تأثیرا أو انع ألنه إذا 

ة التحلیل ال   . ماليعلى عمل

ال ل ماسب انطالقا من  ن طرح اإلش   :ةالتال ةم

ة هي ما  - اسات تطبی النظام المحاسبي المالي على عمل ة  التحلیل المـاليانع في المؤسسات االقتصاد

ة   ؟  الجزائر

ن طرح مجموعة من االستفهامات م ال  ة على  على ضوء هذا االش التسلسل إلى اإلجا ة التي تقودنا  الفرع

الیتنا   :اش

  ما هي مبررات تعدیل المخط المحاسبي الوطني ؟ -

  ماهي أوجه قصور المخط المحاسبي الوطني؟ -

  هل یخدم النظام المحاسبي المالي مختلف األطراف المستخدمة للتحلیل المالي؟ -

ة لضعف القرارات  هل االنتقال من المخط الوطني المحاسبي - استجا إلى النظام المحاسبي المالي جاء 

ة للتوجه االقتصاد الجدید الذ انتهجته  ة على مخرجات المخط الوطني المحاسبي ؟ أم استجا المبن

  .الدولة الجزائرة

ة التي تعدها مؤسسة اإلخوة عمور والمؤسسة األم لمجمع صیدال   - عد هل هناك اثر على القوائم المال

قهما للنظام المحاسبي المالي؟    تطب



ات الدراسةف   :رض

األتي      انت  ات  اغة مجموعة من الفرض ص ة المطروحة قمنا  ة على جملة التساؤالت الفرع   :لإلجا

ة س ة الرئ   :الفرض

ة  - سي للمعلومة القوائم المال ارها المصدر الرئ اعت ة تستجیب المعدة وف النظام المحاسبي المالي  لعمل

ه وف المخط المحاسبي الوطني التحلیل المالي انت عل   . أفضل مما 

ة ات الفرع   :الفرض

ة وضوحا و دقة  - ة والمال   ؛تطبی النظام المحاسبي الماليبتزداد المعلومات المحاسب

ة ال - ة أكثر دقة ووضوح مما یجعلها تستجیب لعمل تحلیل تطبی النظام المحاسبي المالي یجعل المیزان

  المالي أفضل من قبل؛

ال لم تكن   - تطبی النظام المحاسبي المالي یجعل جدول حساب النتائج  یتضمن معلومات أكثر تفص

قا   . تظهر سا

ار الموضوع    :مبررات اخت

أإن     ع من علمنا  ارنا لهذا الموضوع نا ة التحلیل المالي  ناخت عد إلى تفي المؤسسة الجزائرة لم عمل رق 

ه من مستو ال ن مستعمل قة تم مة ال یوفر معلومات دق غته القد المطلوب وان المخط المحاسبي في ص

ص  ة التشخ ة على عمل ة المبن التخط والرقا ات التسییر  عمل ام  حق توجهات الق وأهداف الذ 

  .المؤسسة

ارنا لهذا الموضوع مبني على المبررات اان وقد  ةخت    :اآلت

ة؛هتمام الشخصي اال - ة والمحاسب ع المال  المواض

ة - ه جل المؤسسات االقتصاد ة الموضوع خاصة في ظل التدهور الذ آلت إل   ؛أهم

ة  - ة؛إبراز أهم   النظام المحاسبي المالي من خالل الجدید في القوائم المال

ة حول الموضوعالوضع بین أید  -   .طالب مادة علم
  

 

 



ة دراسة الموضوع     :أهم

ة االنتقال إلى النظام المحاسبي المالي من خالل تهدف هذه الدراسة إلى تحدید      اساتأهم على  هانع

ما  الت التي مست المخط الوطني تالمؤسسات الجزائرة،  اسات التعد هدف إلى دراسة مختلف انع

  .وذلك على مخرجاته المحاسبي

تسي خاصة وأ إعادة النظر في موضوع التحلیل المالي     حوث المتجدد في الظهور  ن هذا النوع من ال

م األداء ة خاصة داخل المؤسسة من حیث واقع تقی الذ لم یرقى إلى المستو المطلوب، حیث نجد أن  أهم

ة العاملین  ص من ناح ة التشخ معظم المؤسسات تتخ في مشاكل تسییرة مردها عدم الكفاءة في عمل

ة المعلومة التي یب ص ومن ناح ع التي نى علیها التشخ ة المؤسسة من المواض ما أن الوقوف على وضع  ،

طة  ع األطراف المتعاملة مع المؤسسة والتي لها مصلحة مرت   .هابیهتم بها جم

  :حدود الدراسة

قته المؤسسات الجزائرة ولقد اخترنا  موضوع الدراسة اقتصر    على النظام المحاسبي المالي الذ ط

ة اإلخوة عمور لصناعة األجر ، مؤسستین اقتصادیتین وهما المؤسسة األم لمجمع صیدال حیث ذلك شر

انت سن ة انت فترة  االنتقال من المخط المحاسبي الوطني إلى النظام المحاسبي المالي هي فترة الدراسة ف

ة للمؤسسة األم لمجمع صیدال و سنة  2010 ة اإلخوة عمور  2011النس ة لشر   .النس

 

حث ة ال   :منهج

ة على      التالي اإلجا ات من عدمها و ذلك التأكد من صحة الفرض ة و ة على التساؤالت الفرع لإلجا

الموضوع تم اعتماد المنهج الوصفي التحلی ة اإللمام الجید  غ ة و ال انات اإلش عد جمع الب لي وذلك 

ننا من الوصول إلى أهم االختالفات نتیجة  ة وتم غرض اإلجا ة التحلیل التي تفي  عمل ام  والمعلومات ثم الق

ما  ة المعدة وفقا للنظام المحاسبي والمخط المحاسبي الوطني،  لتطبی التحلیل المالي على القوائم المال

ذلك من خالل إسقا الجانب النظر على المؤسسات المدروسة وذلك اعتمدنا على منهج دراسة الحالة و 

ة المدروسة ال م على اإلش   .  لتأكید ما ورد في الجانب النظر من ح

قة   :الدراسات السا

  : هناك مجموعة من الدراسات التي تناولت جوانب الموضوع نوردها في األتي 



ة بجامعة الجزائر :دراسة مداني بن بلغیث - 1 توراه في العلوم االقتصاد ارة عن أطروحة د ) 2004(وهي ع

ة  ة إصالح النظام المحاسبي للمؤسسات في ظل أعمال التوحید الدول أهم انت معنونة   –حالة الجزائر  –و

ة هذا اإلصالح والسبل الكفیلة بتفعیله لیتالئم مع الواقع االقتصاد ة مد أهم ال الجدید  حیث عالجت إش

األتي انت نتائج الدراسة    :للجزائر و

ة الناتجة عن  - اس ة والس ة واالجتماع ات االقتصاد سایر المتطل الئم و عد  المخط المحاسبي الوطني لم 

شها الجزائر  .التحوالت الجدیدة التي تع

ة میز ما - غتها الجزائر في التوحید عمل ة، ص اس فة أن ذلك الس  من تزال انت وال المعاییر إعداد وظ

ة اإلدارة اختصاص ة وزارة( الوص   .المهمة هذه عاتقها على أخذت التي )المال

ة، الممارسة مسایرة لضمان ضرورا أمرا ات للمؤسسات المحاسبي النظام إصالح إن - لكافة  المحاسب

قة والتحوالت المستجدات ، الصعید على الجزائر تعرفها التي العم اسي االقتصاد  والتي واالجتماعي، الس

ة المؤسسة واقع على الغ أثر ان لها   .  الجزائرة االقتصاد

ات منها    ة  الوطني لسلمجا إحداث أن رغم: وخلصت دراسته إلى توص رة أسس  (CNC)للمحاس  لف

س جدیدة أداة ون  أن إال عدوا لم الواقع، في أنه إال الجزائر، في  للمؤسسات المحاسبي النظام إصالح  ل

طرتها الدولة   .التوحید المحاسبي مسار على س

یر المحاسبي، النظام إصالح مع موازاة یتم أن     حث في االنطالق و التف ة في ال إرساء  و تحدید ف

ة، تصور  إطار م وقاعدة المحاسبي التوحید ألعمال مرجعا ون  للمحاس مختلف  نظر وجهات بین للتح

  .المحاسبي التوحید مسار في الفاعلة األطراف

ة لتحسین المخط  :دراسة عقار مصطفي - 2 توراه تحت عنوان مساهمة علم ارة عن أطروحة د الدراسة ع

ة وعلوم التسییر بجامعة سطیف ة العلوم االقتصاد ل ة  ولقد تم إظهار من خالل ) 2004( الوطني للمحاس

ات والضغو التي تفرضها  ذلك التحد ة، و ر الممارسة المحاسب الدراسة المبررات التي تستوجب تطو

ة ة على مهنة المحاس  .األطراف المستخدمة للقوائم المال

ة وعلوم التسییر بجا: دراسة شعیب شنوف  - 3 ة العلوم االقتصاد ل توراه  ارة عن أطروحة د معة الجزائر ع

ات والتوحید المحاسبي ) 2007( ات المتعددة الجنس ة في الشر انت تحت عنوان الممارسة المحاسب و

ة وضرورة التواف المحاسبي الدولي احث إلى أهم   .العالمي وفیها تطرق ال

ة من خالل المخط المحاسبي الوطني  احث أن الممارسة المحاسب ) PCN(ومن النتائج التي خلص إلیها ال

مر بها االقتصاد الجزائر  حت ال تتماشى مع الظروف والتحوالت التي    .أص



الغ المالي الدولي : دراسة حواس صالح - 4 التوجه الجدید نحو معاییر اإل توراه موسومة  ارة على أطروحة د ع

ة لجامعة الجزائر سنة  ة العلوم االقتصاد ل احث إلى وتوصل ا) 2007(وأثره على مهنة المدق مقدمة  ل

تثمرین و المحللین المالیین وغیرهم من مستخدمي البیانات المالیة بالمعاییر التي تتطلب ـترحیب المس

  .   ة  الجودة وتمتاز بالشفافیة والقابلیة للمقارنةـمعلومات عالی

ات المقترحة    بیة المحاسلألنظمة انسجام وتوافق ل مع ما یجري من أعمال أن یتم التعام: ومن التوص

ة االستثمار ألن رفع الحدود عن ، على المستوى الدولي بجدیة وتوسع نشاط المؤسسات على المستوى حر

 .یفرض وجود لغة محاسبیة موحدة، المؤسسات إلى السوق المالیة الدولیةلجوء الدولي وحریة 

أثر تطبی معاییر التقارر : دراسة جود دمحم رمز  - 5 توراه معنونة  م هي أطروحة د ة  على تقی ة الدول المال

ار المحاسبي الدولي رقم  ة )  1(األداء المالي في المؤسسات الجزائرة وتناول المع ة (عرض القوائم المال ل

رة سنة  س ة والتجارة وعلوم التسییر، جامعة  ة )  2015 -2014العلوم االقتصاد ال ولقد عالجت اإلش

ة الجزائرة م األداء المالي أم  تطبی المؤسسة االقتصاد ة هل له تأثیر على تقی ة الدول لمعاییر التقارر المال

احث إلى أن   :ال  وفیها خلص ال

م المالي من خالل التأثیر في العناصر التي تتكون منها القوائم   - ة التقی ة تؤثر في عمل معاییر التقارر المال

م وترتیب هذه العناصر؛ ذلك طرق تقی ة ، و  المال

ة ؛الن - ة الدول  ظام المحاسبي المالي یتقارب مع المعاییر التقارر المال

ة - ساهم في تعزز الممارسة المحاسب  .النظام المحاسبي المالي  

عنوان اثر تطبی النظام المحاسبي المالي على : عبد الكرم دراسة شنا - 6 توراه موسومة  ارة عن أطروحة د ع

ة الجزائرة  ة في المؤسسات االقتصاد ة المعلومات المحاسب ة والتجارة وعلوم (نوع ة العلوم االقتصاد ل

رة،  س ضر  احث إلى أن آثا)  2016-2015التسییر، جامعة دمحم خ ر تطبی النظام وقد خلص ال

ارات أهمها  :المحاسبي المالي ال تظهر على المد القرب العت

عدم تأقلم اإلطار المحاسبي في المؤسسة مع فلسفة وجوهر هذا النظام خاصة الجوهر المتعل  -

مي؛  اإلطار المفاه

ة - ة والزمان ان ن المؤسسات من إجراء  المقارنات الم اب األسواق النشطة التي تم  .غ

او و عرف عبد الرزاقدر  - 7 ح ة :اسة مفیدة  ة الدول عنوان اثر المعاییر المحاسب ارة عن مداخلة  (   هي ع

IAS/IFRS  ( ة، مقدمة ضمن الملتقى الدولي األول حول النظام المؤسسة االقتصاد على التحلیل المالي 

ة  بجامعة واد ة الدول ، ومن بین  2010سوف في جانفي  المحاسبي المالي الجدید في ظل المعاییر المحاسب

ة للتحلیل المالي  النس ة تحمل تأثیرا  ة الدول أهم النتائج المتوصل إلیها أن االنتقال إلى معاییر التقارر المال



ة الجدیدة المعدة وفقا للنظام المحاسبي المتقارب مع  من خالل المعلومات التي تنطو علیها القوائم المال

ة   .المعاییر الدول

قي فؤاد - نمر دمحم الخطیب  - 8 اس اإلصالح المحاسبي  :صد ارة ن مداخلة تحت عنوان مد انع الدراسة ع

ة تجرة الجزائر  ة المال الملتقى الدولي حول اإلصالح المحاسبي في (على جودة المعلومات المحاسب

ام النظام المحا) 2011نوفمبر 30-29الجزائر، س ولقد خلصت الدراسة إلى أن تطبی أح سبي المالي ینع

م األداء المالي للمؤسسات الجزائرة اس وتقی ة والتي تساعد على ق ا على جودة المعلومات المال   .إیجا

حث ل ال   :ه

حث إلى أرعة فصول، ثالثة منها نظرة  تسنىلی  م ال ل جوانب الموضوع اقتضت دراستنا تقس فاء  لنا است

األتي انت الفصول النظرة  قي تمثل في دراسة الحالة ولقد  ان تطب ع    :والرا

ة التواف المحاسب: الفصل األول ة إعداد النظام المحاسبي المالي وهي عمل ي تطرقنا من خالله إلى مرجع

ذلك تطرقنا ألهداف ودوافع و  الدولي مبرزن في ذات الوقت مصطلحات المعایرة والتوحید المحاسبیین، 

زنا على مؤسسة  ة التواف المحاسبي ولقد ر ة التواف المحاسبي، وأهم المنظمات التي تدافع عن عمل وأهم

ه قبل ة والتطور التارخي الذ مرت  ة الدول ة لجنة المعاییر المحاسب   .أن تأخذ هذه التسم

ه المراحل التي مر بها المخط المحاسبي الجزائر من خالل التطور التارخي الذ : الفصل الثاني تناولنا ف

غته الجدیدة الممثلة في النظام المحاسبي المالي  مر بها ح على ص إصالح المخط المحاسبي إلى أن أص

اب والدوافع التي أدت إلى ضرورة اإلصالح والتعدیل ثم تطرقنا إلى النظام    وفیها تناولنا ألهم األس

ه من إطار  تصور ومختلف المحاسبي المالي من خالل تعرفه، وأهمیته من خالل الجدید الذ جاء 

م  ذلك طرق التقی م لكل عناصر األصول والخصوم و م التي حملها التي تتعرض إلى تحدید المفاه   المفاه

ة و مختلف القوائم  اد والفروض التي على أساسها تعد القوائم المال ذلك مختلف الم واالعتراف واإلدراج ،

ة   . المال

للتحلیل المالي انطالقا من تعرفه إلى منهجیته  وأهدافه مدخل تناولنا في هذا الفصل : الفصل الثالث

ذلك تطرقنا إلى أنواعه ثم تناولنا  ة التحلیل و ستعملها المحلل المالي في عمل والمعلومات الالزمة التي 

ار أنها  ة على اعت زن على أهم األدوات وهي النسب المال ة التحلیل مر األدوات التي تستعمل في عمل

  قبل جمهور عرض من المستعملین تستخدم من



ع ه النظام المحاسبي المالي  :الفصل الرا قي إسقا الجانب النظر الذ جاء  حاولنا في هذا الفصل التطب

ة وجدول حساب النتائج وفقا للمخط  حیث قمنا بدراسة قائمتي المیزان ة  والذ یتجسد في القوائم المال

ذلك مختلف النسب والنظام المحاسبیین وذلك بإجراء م ل و المضمون لكلیهما و قارنات من خالل الش

این بینهما   . المشقة منهما وذلك إلبراز الت
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  :دــــتمهی

ة بین مختلف دول العالم نتج عنه عدة مشاكل من أهمها اختالف التقارر  این الممارسات المحاسب إن ت

ة ة الموجودة على المستو الدولي أو ، المال ة لحل المشاكل المحاسب لذلك سعت عدة منظمات وهیئات دول

ةعلى األقل  إلى والذ یؤد بدوره  ،التقلیل من هذه االختالفات الناتجة عن اختالف الممارسات المحاسب

این ة ممثلة في في  ت ة الدول ة المنشور مخرجات األنظمة المحاسب این في و  ،ةالقوائم المال التقارر منه ت

ة على هذه القوائم ة المبن ة متف علیهاوذلك من اجل ا المال تلقى قبوال عاما تخدم  لوصول إلى قواعد محاسب

ا إلى تواف أو توحید  المستعملة لها  األطراف   .دوليمحاسبي سع

م التي صاحبت تطور الفیتم في هذا الفصل  و      ر المحاسبي الرامي إلى التطرق إلى مختلف المفاه

سمى بتوحید النظام المحاسبي  وننة النظام ة توحید الممارسة المحاسبي  أو ما  من خالل التقارب إلى غا

ة ة الدول المعاییر المحاسب سمى  ة وهذا اعتمادا على ما    .المحاسب

ة الداع أهم یتم إبرازما        .المحاسبي الدولياعمة لمسار التواف ة والدالمنظمات الدول

م لذلك  ةتم تقس احث التال   :الفصل إلى الم

حث األول   لتواف والتوحید المحاسبي الدوليتحدید مضامین ا: الم

حث الثاني ة: الم ة الدول  الجهود المبذولة نحو توحید معاییر المحاسب

حث الثالث ة الف :الم   اعلة للتوحید على المستو الدوليأهم المنظمات الدول
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حث األول   لتواف والتوحید المحاسبي الدوليتحدید مضامین ا :الم

رة لعل  إطارفي  ارات ف م الناتجة عن ت ة ظهرت مجموعة من المفاه ر المحاس مصطلحي  أبرزهاتطو

ة  ن یتداوالهذین المصطلحین  أننجد  إذ ،التواف والتوحید المحاسبي لما تكلمنا عن المعاییر المحاسب

ة  ن بین و  حتىیز بین هذین المفردتین یممن الضرور التمخرجات النظام المحاسبي الموحد، لذا  أوالدول

نه من التمییز بینهما  مفهوما واضحا لكلیهماالقار  ید    . م

  التواف المحاسبي الدولي .1

م ثالثة في المحاسبي التواف ینحصر مفهوم ة مفاه ، والمعایرة التماثل هي :أساس تستخدم  والتي والتواف

ة لإلشارة عادةفي ال ة الدولي التواف لعمل ة التوحید المحاسبي تحدها مجموعة من المعوقات  للمحاس الن عمل

  .تحول دون الوصول إلیها على األقل في األمد القرب

  التواف المحاسبي تعرف 1.1

ة األنظمة لجمع محاولة" أنه لتوافعرف ا  عض مع المختلفة المحاسب ضاً "عضها ال ة " ، و هو أ  عمل

ة الممارسات وتوحید مزج ل في المتنوعة المحاسب ما أنه "متسقة مرتب یؤد إلي نتائج منهجي ه  ، 

ار على شتمل" ة األنظمة ومقارنة اخت  نقاو  االتفاق نقا ومعرفة مالحظة لغرض المختلفة المحاسب

عض عضها مع المختلفة األنظمة تلك جمع على العمل ذلك عد ثم االختالف،    1".ال

ستخدم للحد من االختالفات بین القواعد " إالالتواف المحاسبي ما هو  وفي تعرف أخر     مصطلح 

ة ة المحل   2."المحاسب

ه قصد  ضا و صفة القبول الدولي وتهدف إلى إضفاء " أ ة التي تحظى  االحتكام لجملة من المعاییر المحاسب

ة شمل ،االنسجام على الممارسة المحاسب   3:أ أن التواف 

ة التي یجب   - ل الدول؛ أنالمعاییر المحاسب     تكون موحدة بین 

فترض   - ة التي   .تكون متجانسة بین المؤسسات أنالممارسة المحاسب

    

                                                
ةدمحم المبروك أبو زد،    1 اساتها على الدول العر ة وانع ة الدول عة األولىالمحاس -267ص ص ، م2005 ایتراك للنشر والتوزع ، مصر ،، الط

268. 
2 Bernard Raffournier et al, Comptabilité International, Vuibert, France, 1997,p 10 

احث، العدد المفهوم والمبررات واألهداف - التواف المحاسبي الدوليمداني بن بلغیث،   3   .117ص ، الجزا ئر،2006، 04، مجلة ال
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ضا هو   ة ال" والتواف أ ة زادة االنسجام بین النظم المحاسب وجودة بین البلدان وذلك عن طر معمل

ات غیر الضرورة الموجودة بینهما وه ة التخلص من العمل ذه تعتبر خطوة جوهرة في طر المحاس

ة    1".الدول

ما عرفه هو و      ضا  ة "هو  ) Nobes et Parker(أ قات المحاسب ة رفع درجة االنسجام في التطب عمل

قات این لتلك التطب   2."وذلك من خالل وضع حدود لدرجة الت

ن القول      م ما بین الدول مما " التواف هو  أنما  قات التقرر المالي ف ة تقلیل الفرو قات في تطب عمل

ة إلىیؤد  ة مقارنة القوائم المال ان   3."زادة م

ن تعرفه  (B. Colasse)ووفقا لـ      م التقرب  إلىمسار مؤسساتي یهدف " أنهفان التواف المحاسبي 

ة واألنظمةبین المعاییر  التالي تسهیل مقارنة القوائم المال ة و ة الوطن المعدة من قبل المؤسسات في  المحاسب

  4."الدول المختلفة

لها تتناول التواف على أساس انه        قة المتناولة للتواف المحاسبي نجدها  من خالل التعارف السا

قات  منهاج للحد من الفروق واالختالفات، وهو محاولة لجمع وانسجام ورفع من درجة االنسجام بین التطب

معنى اشمل تض ة  لتقرب وجهات النظر المختلفة،  یی الفجوة بین مختلف األنظمة والممارسات المحاسب

ة  ون  إلىالمحاسب ستخدمه اتمخرجألنظمة لحد التوحید حتى  ل من  ع    .اومقارنته افهمه استط

ة و المقارنة بینها لغرض معرفة نقا االتفاق و      ة المحل شتمل على دراسة األنظمة المحاسب وهو بذلك 

عضها وتوصیل الَمعلومات في  نقا االختالف ثم العمل على تقرب أو جمع تلك األنظمة المختلفة مع 

ن من فهمها و تفسیرها على نم واحد و ذلك على المستو الدول م ل مناسب    .يش

  :  المعایرة 2.1

ار،           ل عامإن مصطلح المعایرة مشت من المع ش عني  اس "الذ   الطر أو االتجاه أو المق

ه المتف   5."بدقة  وتحدیده ما شئ معرفة إلى الوصول أو األداء إلى ودلیلهم الناس افة بین عل

                                                
ات شعیب شنوف،  1 ة في الشر ات والتوحید المحاسبي العالميالممارسة المحاسب توراه المتعددة الجنس ة العلوم غیر منشورة، ، أطروحة د ل

ة وعلوم التسییر،جامعة الجزائر،   .77،  ص2007-2006االقتصاد
، ص ص 2  .268،269، دمحم المبروك أبو زد، مرجع ساب
اني،  3 ةثناء ق ة الدول ندرة مصر،المحاس ة، اإلس  .170،ص2003، الدار الجامع

4  Bernard Colasse, Harmonisation comptable internationale, Encyclopédie de comptabilité, de contrôle de 
gestion et d'Audit, Economica, Paris, 2000, P 757. 

م فهمي،  5 ة  شرح  تحلیل و نقدصالح الدین إبراه ة الدول ة االنجلو مقارنة معاییر المحاس ت عة األولى، ، م                       .102،ص 2000المصرة، الط
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اس "  عني في المجال المحاسبيو         ه المحاسب عند  أوالمق سترشد  القاعدة أو القانون العام الذ 

ة للمؤسسة ه متف أساس" بذلك وهو ،1"أداء عمله في تحضیر التقارر المال  المحاسبي التطبی في عل

م ستخدم السل     .2"للمقارنة أساس و

ضاوتمثل المعاییر     ات  أو أنما أونماذج " أ امالمحاسبي ، فهي  لألداءمستو عنصر محدد  أح خاصة 

ة  ات  أنواعبنوع معین من  أومن عناصر القوائم المال الظروف التي تؤثر على الوحدة  أو األحداث أوالعمل

ة   3 ".المحاسب

اس، و في حین المعایرة هي   ه من السلطة للق ة للمعایرة هي  نموذج معترف  المحاوالت في المحاس

ون محاوالت لوضع توحید في الطرق المح اس س ة، والنموذج المستخدم في الق أو النسخة  جالنموذاسب

  .المصرح بها من قبل السلطة

التالي  فإن المعایرة ت       ة المستخدمة في االعتراف و  شیرو امل للطرق المحاسب إلى محاوالت لتوحید 

اس و اإلفصاح، وهي بذلك أكثر طموحا من التواف ألنها تهدف لتبني مجموعة واحدة من القواعد على  الق

حیث ال تتوفر حسب  ة )Tay & Parker(المستو الدولِي،  ارات محاسب   4.على أ خ

ف   3.1   المحاسبي التوحید تعر

ة إیجاد لغة موحدة    غ ة  ة التوحید تعتبر الخطوة الهامة في إرساء تواف األنظمة المحاسب إن عمل

ة رؤوس األموال واالستثمار ة المتجهة نحو االنفتاح، وتحرر حر   .خاصة في ظل الظروف االقتصاد

عة النظام   س من السهل فصلها عن طب فة ل االقتصاد من حیث أنها تقوم إذ أن التوحید المحاسبي وظ

حاجة  ون هذا النظام  ة للمعلومات التي  غة النظام   5.إلیهاأساسا بإضفاء الص

ه فالتوحید المحاسبي هو      :وعل

ة للتوحید حسب ة الفرنس م أدوات ونواتج  (AFNOR) الجمع شمل سن جملة من القواعد التي تسمح بتنظ

طها س   .العمل بتوحیدها وت

                                                
قاو العري، النظام  1 ةت ات التطبی في البیئة الجزائر ة وتحد ة للمحاس ات التواف مع المعاییر الدول ، الملتقي الدولي المحاسبي الجدید بین متطل

ة  ة ،جامعة سعد دحلب،البلیدة حول النظام المحاسبي المالي في مواجهة المعاییر المحاسب ة ومعاییر المراجعة الدول سمبر14-13الدول  ،2011د
  .9ص

ةأبو الفتوح فضالة،   2 ة الدول ة للنشر والتوزع،  ،، القاهرةالمحاس  . 13، ص1996دار الكتب العلم
اس الشیراز ،  3 ةع ة المحاس ت ،  ،نظر  . 122ص، 1990دار السالسل ، الكو

4 BARU Elena, 40 ans de recherche en harmoniation comptable international, 25 éme congrès de l'Association 
Francophone de Comptabilité, Orléans, le 12-14 mai 2004, p4. 

ة التوحید المحاسبيمداني بن بلغیث،  5 ال احث، العدد األول ،جامعة ورقلة، ،تجرة الجزائر إش  .52ص ،2002 مجلة ال
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ارة  (ROUSSE)وعرفه ات المؤسسات المنتجة في "على انه ع م موجه لمجموعة محاس عن نظام موحد للتنظ

ان القطاع الذ تنتمي  األمة أو مجموعة منها همهما    ."إل

قصد    ضا  ه و ات االختالفات أو تقلیل"ا ة والممارسات المعاییر بین خفض مستو  الدول بین المحاسب

ل في المعلومات توصیل عني ما المختلفة، النظر وجهات بین التقرب عني فهو المختلفة،  مناسب ش

ن   1."ادول وتفسیره فهمه م

شیر    متس شئ ل فیها ون  التي الحالة إلي)   Accounting & Uniformity(التوحید أو التماثل ما 

این، فالتماثل غیر أو ومتجانس اد ل تكون  أن "عني مت ة والممارسات الم  التعرف و هذا "واحدة المحاسب

ة تعرف مع بیر حد إلي یتف ة المحاسبین جمع ات أنه و التي عرفت التماثل للتوحید، األمر  في الث

ب ذلك التبو ات و اس في الث    2 .الق

ه 1982لسنة  (PCR)أما المخط المحاسبي الفرنسي المراجع     ،فانه عرفه من خالل أهدافه إذ جاء ف

 3 :یهدف التوحید المحاسبي إلى

ة؛  -  تحسین المحاس

ة علیها؛ - ات والرقا  فهم المحاس

ان؛ - ة في الوقت والم  مقارنة المعلومات المحاسب

ات في اإلطار الموسع للمجموعات قطاع النشا واألمة ؛ -  دمج المحاس

ات -   .إصدار اإلحصائ

ة للتوحید، والتي     فة األساس ة الوظ ة للوصول إلى تواف في القوائم المال عتبر توحید الطرق المحاسب و

  4:ترتكز حول

ات وتنتهي   - مثل سلسلة اإلنتاج، تبدأ من الوثائ اإلث اق المحاسبي الذ  ة  إلىتوحید الس القوائم المال

هدف التوحید في هذه المرحلة إلى الرفع  ة و اع الختام ة من خالل إت ة المصالح المحاسب من إنتاج

 ؛معاییر تتحر الدقة

                                                
، دمحم المبروك أبو زد، 1  .268 ص مرجع ساب

2    ،  .267صالمرجع الساب
ة التوحید المحاسبيمداني بن بلغیث،  3 ال احث، العدد األول ،تجرة الجزائر إش ، ،مجلة ال   .53ص مرجع ساب
 .54ص ، السابالمرجع  4
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اجات   - ة عن احت ة التي تحمل اإلجا ة الختام توحید المنتج المحاسبي الذ یتمثل أساسا في القوائم المال

ة تضارب مصالحها هو  ان ة وعدم تجانس هذه األطراف وٕام ة للمعلومات المحاسب مختلف األطراف الطال

ةعي لتوحید هذه القوائم حتى تتم الدا  اجاتهم اإلجا  .على اكبر قدر من احت

  الفرق بین التواف والتوحید  .2

ة مختلفة فینطو التوحید على فرض مجموعة من القواعد الموحدة، أما التواف    - عني تطبی معاییر محاسب

ع ار واحد للجم  1؛في بیئات معینة بدال من مع

عني إن    - عني التوفی بین التوحید  عة في بلد ما یجب تبنیها من قبل اآلخرن ،أما التواف ف اإلجراءات المت

 وجهات النظر المختلفة ؛

قات المختلفة تماما  - ة االبتعاد عن التطب عني التماثل والتكامل بینما التواف ما هو إال عمل  2.التوحید 

ن الفرق بینها هو درجة التجانس في األنظمة و النظر للتعارف التي أعطیت لهذه المصطلحات یتضح أ

ة صارمة یتم من خاللها االتجاه نحو  التوحید التام  قه، فالمعایرة تعبر عن عمل الممارسات الذ تسعى لتحق

ار أو  ییرللمعا ة و القضاء على االختالفات القائمة  بین الدول وذلك بتطبی مع و الممارسات المحاسب

ة افة الممارسات المحاسب ة واحدة في  ة قاعدة محاسب افة المواقف الدول ل عام في    .ش

عبر عن حالة من حاالت المعایرة حیث تقوم دولة ما أو مجموعة من الدول بتطب ی أما التوحید فهو 

  .معاییر دولة أو مجموعة من الدول األخر 

اسات  ة ذات تسلسل تعمل على تضیی حدود االختالفات بین  الس في حین ینظر للتواف على أنه عمل

ة و زادة درجة االتساق بینها   .والممارسات المحاسب

قة صنف سها ه  (Samules&Picpe)ولتجنب الخل بین المصطلحات السا ذه المراحل التي تع

م  ة المقارنة بین  األولى تبدأثالثة مراحل   إلىالمفاه اتجاه التواف  األنظمةعمل ة للدول ثم تنتقل  المحاسب

عد ذلك یتم تولید  عد وٕانتاجو   .مرحلة التوحید تأتي ذلك مجموعة من المعاییر المتف علیها، ثم 

د  افتراضه  (Caims)ما یؤ قه  أنعلى هذا التصنیف  ة  أوالالتواف یتم تحق ثم یتم وضع المعاییر الدول

ة للوصول  اد المحاسب اد  إلىللم عني التماثل التام للم التالي فالتواف المحاسبي ال  حالة التماثل ، و

                                                
1 Marc Gerretsen et Françoise Gintrac, Normes IAS/IFRS, application aux états financiers, bordeaux, édition 
Dunod, p  45 . 
2 OBERT Robert, Pratique des normes IAS/IFRS, Dunod, Paris, 2003, p  .42  
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بیرا  ختلف اختالفا  ة و المعایرة استخدام  إذان المعایرة التامة خاصة عوالممارسات المحاسب ان المقصود 

ع الدول مع قها في جم   1.األخر اییر دولة معینة وتطب

ر قة الذ م السا ال یختصر العالقة بین المفاه ما یلي نعرض ش   :وف

ل رقم   التوحید، المعایرة  ، العالقة بین التواف :)1(الش

  

  

  
ةلطفي،  أمیناحمد السید : المصدر ة المحاس ة للنشر، نظر   .365ص ، 2005 ،مصر - القاهرة ،الدار الجامع

مر عبر المقارنة بین األنظمة  ل الساب االتجاه نحو التوحید وهو الهدف المنشود  من خالل الش

ة للدول ثم السعي وراء تقرب وجهات النظر التوفی أو التنسی ثم یتم تولید أو استنتاج مجموعة  المحاسب

عد ذلك    قة المرحلة األخیرة وهي التوحید و  تأتيمن المعاییر المتف علیها و نتیجة لألعمال السا عتبر  هو 

ال   ان مستح ة التواف مجموعة من المعوقات  إلىقبل الوصول  ألنهوان  ة تصادف عمل النتیجة النهائ

ا ه أمرا صع ات تجعل من البلوغ إل   .والصعو

 الدولي المحاسبي التواف معوقات .3

ة معاییر لوضع إن المعارضین    ة موحدة محاسب قها دول  أنقولون  المختلفة الدول المؤسسات في تط

لة عض یتصور ما من ثیر اعقد المعاییر تلك إیجاد مش  المنشآت بین دولي تعاون  یتم أن اقترح وقد ، ال

  2.الصدد هذا في معاییر وضع من بدالً 

عي ومن    ة بین الوطیدة للعالقة أن المدرك الطب طة ةالبیئ والعوامل المحاس ة یدرك بها المح ة  صعو  أ

ن محاسبي دولي، تواف لوضع محاولة م ص و  ة الدولي التواف و المعوقات حول االنتقادات تلخ  للمحاس

ما    :یلي ف

 األهداف اختالف  -

ة     س اجتماعي نظام أ المحاس  نظام أ أهداف وأن فیها، تعمل التي البیئة حاجات بیر حد إلى تع

ة مرت محاسبي اجات بتلب ة من المرجوة األهداف أن طالما البیئة، تلك احت  في فاالختالف مختلفة المحاس

                                                
1  ، ةجود دمحم رمز م األداء المالي في المؤسسات الجزائر ة على تقی ر المال ار المحاسبي الاثر  تطبی معاییر التقار عرض  1دولي رقم ، المع

رة،  س ضر  ة، جامعة دمحم خ ة العلوم االقتصاد ل توراه غیر منشورة،   ة، أطروحة د  .14ص ، 2015-2014القوائم المال
م فهمي،  2 ، صالح الدین إبراه  .196ص مرجع ساب

  المقارنة     
Comparison 

  التوافق ، التنسیق
Harmonisation 

  المعایرة التماثل  
Standarisation 

 

 التوحید
Uniforme 
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ة أنظمة اسات أن المعروف من أنه) Balkaoui(قول متوقع أمر المحاس ة الس  عض في تصاغ المحاسب

ان ة أهداف ىعل إما للحصول األح ة أو اقتصاد اس ة النظم مع متوافقة س ة أو االقتصاد اس قة الس  المط

اسي اقتصاد نظام علي الحصول في فاضع الأم هنالك أن طالما و الدولة،  من واحد، فانه دولي وس

ن ة األنظمة في االختالفات أن التوقع المم اس ة الس  الدولي التواف أمام عائ وتعمل ستستمر واالقتصاد

ة، لة أن ما للمحاس   .واألهداف اقفالمو  في اختالفات إلى تؤد البیئة في االختالفات مش

ة  -  النزعة القوم

اً  ة تحول ما غال ة النظر من ما دابل وتمنع القوم ا موضوع ار للمزا  وتتطور تنشأ التي والممارسات واألف

ة من خالل نقص المعرفة  ،1البلد لذلك الواضحة متهاءمال من الرغم آخر بلد في االهتمام  أووقد تبرز القوم

ة السائدة في البلدان  ة تعتقد  ،2األخر الممارسات المحاسب ة  أنفالدول النام ة الدول المعاییر المحاسب

ات المتحدة ممتحیزة ل ةمارسات الموجودة في الدول المتقدمة وخاصة في الوال التالي   األمر ا، و رطان و

اجاتها أنهاتلك المعاییر  إلىتنظر  س نجد  ،غیر متالئمة مع احت  إلىالدول المتقدمة تنظر  أنوعلى الع

ة  التالي  أكثرمعاییرها المحل ة و قها فإنهاجودة من غیرها الدول  .   تمتنع عن تطب

 العالم دول بین المهني التطور درجة اختالف  -

ة عوامل التطور المهني یتأثر  ة لألوراق أسواق وتوفر السوق  اتساع  اقتصاد ات وتعدد المال  شر

ة في وحجمه العام القطاع توسع ومد األموال، ة، التنم ة عوامل و االقتصاد  منظمة تشرعات وجود قانون

عض اد ل ة الم ات قانون  التدقی أو المحاسب اني، أو اإلنجلیز  الشر ا ة إدارة عوامل و ال اس  وس

التاليالعالم،  دول من  وأخر  دولة بین تختلف  الضرورة تواكب المهني التطور من معینة مرحلة فان و

اسي، االقتصاد التطور من معینة مرحلة ة المعاییر من فان لذا والس الت حل تحاول المهن ة المش  العمل

ة المعاییر أما المجتمعات، من مجتمع في المهنة تواجه التي ة المهن  التدقی منشآت إلى اقرب فإنها الدول

  3.متطور اقتصاد إلى وتحتاج الكبر 

  

  

                                                
ة، جامعة الملك سعود ، اإلصدار الخامس عشر ، 1 ة للمحاس ة السعود ه بن عبد الرحمن و دمحم عالء الدین عبد المنعم، إصدارات الجمع م ، 1998نب

 .44ص 
ةبولجنیب عادل،  2 ة في تحسین جودة المعلومة المال ة الدول ة و  ،دور المعاییر المحاسب ة العلوم االقتصاد ل رة ماجستیر،  علوم التسییر، جامعة مذ

  .24ص  ،2014- 2013 غیر منشورة، 2قسنطینة 
ةمأمون توفی حمدان،  ،حسین القاضي   3 ة الدول ةالمحاس ة الدول  .44، ص 2000 ،األردن - عمان دار الثقافة،، ، الدار العلم
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ةاخ  -  تالف المستخدمین للقوائم المال

ة وسیلة لحساب الوعاء الضربي للمؤسسات في العدید من الدول عبر العالم  خاصة منها تعتبر المحاس و

ة وفون ة من اجل تحدید القواعد الواجب الدول الفران اعها، حیث یتدخل قانون الضرائب في مجال المحاس  إت

ة في هذه الدول،  المعالجة المحاسب ة ترت  ائ قات الج م هذا ما جعل التطب ة وطرق التقی لمسك المحاس

استقالل ة التي تتمیز  لو ساكسون س ذلك نجد الدول االن ة حیث یتم احتساب  ةعلى ع ا ة عن الج المحاس

ة ات المحاسب عیدا عن الحسا ة   .  الضر

ات في المستثمر مثال  لذلك نجد ة المتحدة الوال ا-المتحدة والمملكة األمر سي المستخدم -برطان  الرئ

ة ، لمخرجات ة الن بیئة األعمال تعتمد على األسواق المال ة الممثلة في القوائم المال نجد  حین في المحاس

ا أن ة السلطات تعتبر في ألمان بر لمخرجات النظام األك النصیب المستخدم و صاحب هي الضرب

ومة تكون  البلدان عض وفي المحاسبي،  علي اتفاق یوجد ال فرنسا المثال سبیل علي األساس، هي الح

اجات ات هنالك تكون  فقد ثم و من لها، ترتیب وجود أو المستخدمین مجموعة احت  تقدم تحقی في صعو

 1.الدولي التواف إنجاز تجاه ملحو

ة النظم  -  القانون

ة معاییر اعتماد یتم  من الحاالت ثیر في ة نظم علي المحاس ة قانون اشر   رسم وهذا بتدخل م

ومات و ذلك عن طر  ون  إصدارللح ة وفي هذه الحالة  م مهنة المحاس  تشرعات وسن قوانین تح

ومات اغلب فعله ترد ال ما وهذا التشرعات، في تغیرات ستلزم الدولي التواف تحقی   .الح

ة الوحدات تقوم أن أو ة التقارر من منفصلتین مجموعتین بإصدار االقتصاد ة منها واحدة تكون  المال  لتلب

اجات ات االحت ة والمتطل ة، القانون ة المعاییر أساس علي معدة واألخر  المحل ة المحاسب  المتف الدول

ات تصدر فقد لذلك ،علیها ة تقارر الدول عض في الشر عد من أنه إال ثنائ ات تقوم أن المست  في الشر

   .المزدوج العمل ذلك مثل المتقدمة الدول اغلب

الد في أما ة ال ة  أننجد  النام ة الخاصة بها وفي نها ة تستعمل المحاس ة الدول ات البترول عض الشر

ة تقوم  ات المخط المحاسبي  بإعدادل دورة محاسب اتها وحسا النظام المحاسبي للبلد  أومقارة بین حسا

ة إلى وٕارسالها المستضیف ة للقوائم المال   2.الجهات الطال

  
                                                

ةأمین السید أحمد لطفي،   1 ات المتعددة الجنس ة والشر ة الدول ة للنش، الدار المحاس   .382-381، ص2004، مصر -، القاهرةرالجامع
ةشعیب شنوف ، 2 ة الدول قا للمعاییر المحاسب ة المؤسسة ط ة الجزائرة بودواو،األولالجزء   IAS/IFRSمحاس ة الشر ت   .16، ص2009،م
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 المؤسسات اختالف وتعارض األهداف بین -

ة عالقة لها التي والخاصة و العامة المنظمات هذه االختالفات بین وجدت   المحاسبي التواف تحقی عمل

س أنه معرفة الضرور  فمن ،الطموحات و األهداف في اختالفات الدولي، و هي  نفس المنظمات لهذه ل

ل الدولي، التواف تحقی تجاه القوة أو االتجاه رتها لها منها ف  التواف تحقی في ستفاد منها بها الخاصة ف

ة للممارسات مختلفة توقعات لدیهم أن عني وهذا منافعها، تحقی و الدولي ة المحاسب ذلك المناس ة و  النس

  1.المالي لإلفصاح

ة الهیئات  - ة المحاسب  المهن

ست  ر من بیرة فائدة هنالك ل ة ممارسات تطو ة هیئة هنالك انت إذا إال متوافقة محاسب ة محاسب  مهن

عض أو العام، الخاص القطاع في سواء ومؤثرة فعالة ة الدول ف أو  الهیئة، تلك مثل لوجود تفتقد والتي النام

ة،عدم تبنیها للمعاییر  ة  الدول ة من ون  المحاسب ة تتم أن الصعو املة التواف فیها عمل صورة   ، الدولي 

عتبر   2.العوائ من وهذا  

ة القوانین   -  المتعارضة  المحل

ات وقوانین الضرائب قوانین بین التعارض عوق  ة الشر  ففي الدولي، المحاسبي التواف تحقی من  المحل

ة قانون  عتبر أورا قارة دول التالي المملكة في منه تطوراً  أكثر المحاس ة من ون  المتحدة، و   الصعو

ان الت إدخال م ه، و أن جذرة تعد  القوانین تلك تكون  عندما مضاعفاً  ون  قد العائ هذا تأثیر عل

ة، القوانین إصدار ینعدم عندما الحاالت هذه و توجد البلد، نفس في متعارضة  اتجاهات تنتج حیث المحل

ا متعارضة ة التقارر لقضا   3.المال

  التنفیذ االلتزام في القصور   -

ة فإن الدولي، المحاسبي التواف تحقی یدعم قو  دولي قانون  وجود بدون  أنه شك ال ة هیئة أ  دول

ات تواجه سوف لألنظمة مصدرة ة التواف المحاسبي  ضخمة، صعو ة، وعمل ة الدول عاب على المحاس و 

عتبر  ة الدولي والذ  قه فمجلس المحاس س له أهمالدولِي عدـ وجود قوانین تدعم تحق   هیئة في هذا المجال ل

ه  أوسلطة  صدر عنه من معاییر ، لذلك عل استخدام ما  ینشئ عالقات اتصال وتنسی مع  أنقوة تلزم 

ومات وا م تطبی هذه المعاییرالح ة من اجل تعم ة المحل     4.لهیئات المهن

                                                
ة منظور التواف الدوليأمین السید أحمد لطفي،  1 ة المحاس ة للنشرنظر   .383، ص 2005 ،مصر -القاهرة ،، الدار الجامع
، ص 2  .384المرجع الساب
، ص   3 ه بن عبد الرحمن و دمحم عالء الدین عبد المنعم، مرجع ساب  .75نب
ات والتوحید المحاسبي العالميشعیب شنوف،  4 ات المتعددة الجنس ة في الشر  .100، صمرجع ساب، الممارسة المحاسب
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ة معاییر فلجنة ة المحاس ة في األقو  المساهم تعتبر والتي الدول  لمثل الدولي تفتقدالمحاسبي  التواف عمل

ة، القوة هذه ة والمؤسسات الهیئات تضمن لم ما تفشل سوف اللجنة فتلك القانون  وااللتزام التنفیذ فیها المشار

ومات بتمثلیها تقوم التي دولها في الصادرة المعاییر بتلك ة والهیئات الح   .المهن

ة االختالفات   - ة البیئ    الدول بین والثقاف

ة االختالفات تمثل ة البیئ ر أمام اعائق الدول بین والثقاف ة معاییر تطو ة محاسب  تحقی فجهود ، دول

ار في األخذ بدون  النجاح حالفها لن الدولي المحاسبي التواف ة المعاییر االعت ة المحاسب  التي الوطن

ة أصدرت اجات لظروف استجا غي ولهذا معینة، واحت ة ین ر لعمل ة المعاییر تطو ة المحاسب  تأخذ أن الدول

ارها في ة البیئة لتأثیر الكافي االهتمام تعطي أن و االختالفات، تلك اعت ة االفصاحات ىعل الثقاف  .المال

عتبر  الدوليالمحاسبي  التواف تحقی علي واضح تأثیر له المث الرا فتحرم المؤثرة العوامل أهم من الدین و

ة اإلجراءات في   .المحاسب

 ىعل لإلسالم المحتمل فالتأثیر ولهذا المحاسبي التواف تحقی تعقید من یزد راعنص الرا تحرمعتبر و  

اسات قات الس ة والتطب ة في االختالفات وتحلیل دراسة من یزد سوف المحاسب ة المحاس   1.المحل

  أهداف التواف المحاسبي  .4

ل األنظمة   موضوع التواف المحاسبي هو إیجاد لغة للتواصل مع  طت  ة التي ارت من األهداف األساس

ة  غ ة أو تقارب هذه األنظمة حتى بلوغ النظام الواحد  الوصول وتحقی الكفاءة التي تقتضیها المحاسب

ة وهذا جوهر مسعى  المؤسسات العابرة للقارات ، وهناك أهداف أخر مختلفة  ة الدول ادالت االقتصاد الت

ة التواف المحاسبي عمل    .اختالف األطراف المهتمة 

ة عام  ر المحاس عضو في االتحاد دولة  25أن  2001لقد أظهرت دراسة قام بها المنتد الدولي لتطو

ة صادرة عن جهة ح ةاألوري لدیها خطة رسم ة وٕادراكا منها وم ة الدول ، وذلك للتواف مع معاییر المحاس

ر منها ا الكثیرة لد التواف والتي نذ   2 :للمزا

ة اتخاذ القرارات من طرف المستثمرن الخارجیین؛   -  تحسین عمل

ة االتصال المالي وذلك بتوف   - ة تم إ تسهیل عمل اد ومعاییریر معلومات مال متناسقة،  عدادها وف قواعد وم

ة؛ ة تشغیل األسواق المال  مما یرفع من فعال

                                                
ة اأمین السید أحمد لطفي،  1 ة منظور التواف الدولينظر ، ص، لمحاس  .385مرجع ساب
ة اني،نور الدین مز  2 ات البیئة الجزائر ة وتحد ة الدول ات تطبی المعاییر المحاسب ة لمتطل المؤتمر  ،النظام المحاسبي الجزائر الجدید بین االستجا

ة المعاصرة ، ج األعمال،منظمات  إدارةالعلمي الثالث،  ات العالم ة الخاصة، التحد ق  .8ص ،2009،األردنامعة العلوم التطب
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ات؛   - ات المتعددة الجنس م أداء الشر ة تقی  تسهیل عمل

 1:اإلضافة إلى

ات في مختلف البلدان؛  - ات الشر  زادة المعلومات القابلة للمقارنة لنتائج عمل

ة،  - ة المقارنة بین المعلومات المال ان ة  إم ان ا حول إم ة سوء الفهم السائدة حال التالي القضاء على عمل و

ة؛ ة األجنب  االعتماد على القوائم المال

ة؛  - ة والتقارر المال ة في المحاس ة للمقرضین والمستثمرن ستكون لهم الثقة العال  النس

ة للتحلیل المالي الدول  - ون أكثر سهولة فالتواف الدولي سوف یزد من عدد المطلعین على القوائم النس ي 

ات متعددة  ة لبلد أجنبي وهذا یؤد إلى زادة درجة ثقة األفراد في الشر ة والمؤهلین لفحص القوائم المال المال

التالي زادة حجم االستثمار ات و  .الجنس

ن أن یرجع المدافعین عن التوجه التوافقي  ما  - م حق الفوائد و األهداف التي  ة إلى انه  لألنظمة المحاسب

ة ستفید من المعلومة المحاسب صنع و  ل من    .ستفید منها 

اینة   - ة المت ات الوقت والمال والجهد  الذ یبذل لتوحید القوائم المال ات المتعددة الجنس یوفر خاصة للشر

ات التي سیتم  ال منها في إعدادها على  هاإجراؤ وذلك لقلة عدد التسو عة والتي تعتمد  ات التا ات الشر لحسا

ا ما تكون مختلفة من دولة إلى أخر  ة والتي غال اد المحاسب  ؛2مجموعة من الممارسات والم

ة االعتماد على   - ان عد مثل هذه المقارنة سوء الفهم حول إم ة، وتست ة الدول ة مقارنة المعلومات المال ان إم

ة وتزل أهم معوقات االستثمار؛القوا ة األجنب  ئم المال

نون   - ذلك المحللین المالیین سوف یتم ة و ارتفاع درجة الثقة لرجال المصارف والمقرضین في القوائم المال

ن  م ة مفهومة  مدخل للتحلیل المالي؛ أنمن الحصول على تقاریر مال  تعتمد 

ة ومن ثم    - ة الموارد المحل فا ل الالزم في حالة عدم  ات  إعطاءتسهیل الحصول على التمو فرصة للشر

ان في صورة رؤوس  األموالللحصول على   قروض؛  أو أموالمن خارج حدود الدولة الموجودة بها سواء 

ان حتى تتماشى مع   - قدر اإلم ة  ةاالقتصاد الظروفرفع مستو المعاییر المحاسب ة واالجتماع  3.ة والقانون

ة   - فة من ناح ات ضع مستو ة في دول العالم وخاصة في الدول التي تتمیز  رفع مستو مهنة المحاس

ة أنظمتها  . المحاسب

                                                
ات والتوحید المحاسبي العالميشعیب شنوف،  1 ات المتعددة الجنس ة في الشر ،الممارسة المحاسب  .95ص  ، مرجع ساب
، ص أبودمحم المبروك  2  .271زد، مرجع ساب
ة،  وآخرون فردیرك تشو   3 ة الدول  .350ص ،2004دار المرخ ، الراض  ،المحاس
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حث الثاني ةالتوحید  الجهود المبذولة نحو: الم ة الدول   معاییر المحاسب

إن جهود التوحید على المستو الدولي أو على األقل في الدول المتقدمة ترمي إلى موائمة النظم 

ة وترجمة  معنى أخر مسایرة التغیرات االقتصاد ة مع المستجدات التي تحدث في عالم االقتصاد و  المحاسب

ال هذه التغیرات ا ة على تساؤالت أصحاب المهنة ح ا، إجا قات هذه التغیرات محاسب لتي قد تقضي بتطب

ن  ات التي من المم ة لكل العمل ة ضمان احتواء القوائم المال غ تحدث في مجال مالحظة  أنجدیدة 

ة  المعلومات التي تفرزها األنظمة المحاسب ل األطراف التي تهتم هي بدورها  ة  دون أن ننسى  المحاس

  .بخصوص المؤسسات

مي        ة على مستو اإلقل ة  أوتقوم المنظمات المهن مسایرة االتجاه الدولي من خالل الجهود الرام الدول 

اتجاه التوحید المحاسبي وذلك من خالل المساهمة في  إلى ة  وتبني المعاییر  إصدارعولمة المحاس

رها وتفسیرها ، ومن بین  ة وتطو ة الدول   :المنظمات نجد أهمالمحاسب

ي للمحاسبین القانونیین المعهد .1   )AICPA( األمر

ة والتدقی في  حصلون على إجازة لممارسة مهنة المحاس ة تضم المحاسبین الذین  هو منظمة مهن

ة تأسست عام  ات المتحدة األمر ة 1887الوال ر معاییر المحاس بیر في تطو ل  ش ة، ساهم  ،  األمر

ة  م مهنة المحاس قوم بتنظ ة والقواعد حیث  اد المحاسب ر الم ادة في تطو من أ  أكثرولقد قام بدور الق

ة غیر المعالجة من طرف  أخر منظمة  عض النقا المحاسب ة على  قتصر دوره في التوص   FASB، و

انات الموقف  عن طر اللجنة المنبثقة منه وتسمى  سمى بب ة لمعاییر من خالل ما  اللجنة التنفیذ

ة والتقرر المالي،  في حین  ة عنه في مجال المحاس ا التحدث ن ارها اللجنة المصرح لها  اعت ة  المحاس

ر معاییر التدقی من خالل مجلس معاییر التدقی   .قوم بتطو

ة  .2 ة للمحاس ة األمر   (AAA)الجمع

ة سنة  ل أساسا من م و 1916تأسست هذه الجمع ة  تتش ة  في الجامعات األمر أساتذة المحاس

حاث المختلفة المعتمدة على الدراسة  م الدراسات واأل ة بتقد عض األساتذة من جامعات أخر تهتم الجمع و

ة،  ة التي تمثل نتائج نظرة المحاس اد المحاسب ة والتحلیل المنطقي من اجل الوصول إلى الم الفلسف

ة في ا ةوتبلورت جهود الجمع   1 :لدراسات التال

ة؛ - م القوائم المال ة التي تح اد المحاسب  قائمة الم

                                                
1 ،  .45ص  حسین القاضي، مأمون حمدان، مرجع ساب
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ة المؤسسات ؛ -  مدخل إلى معاییر محاس

ة؛ - عة المحاس  حث في طب

ة ومد قبول هذه النظرة  - ان حول نظرة المحاس  .ب

ة  20ولقد أصدرت اللجنة أكثر من  الت محاسب ة عالجت مش حوث المحاس لة دراسة في  مختلفة مثل مش

ة ونظرة المعلومات اس المحاسبي والعالقة بین المحاس    1.الق

ة  األوراقهیئة تداول  .3   SEC) (المال

ي قرارا  بإنشاء لجنة االستثمارات والبورصة،    ة  لسنة  اصدر الكونغرس األمر  1929اثر األزمة المال

ة  عد النقلة  أن قانون على وهي نقطة  یتف فیها جل مؤرخي المحاس ا   ة في أمر س هیئة األوراق المال تأس

ع أنحاء العالم ا فحسب  بل في جم س على أمر ة، ل ة لمهنة المحاس ة النوع رجع ذلك إلى أن  ،التارخ و

عني أن القوائم  ما أرسى قاعدة أن تقرر المراجع  ة المراجع القانوني،  ل واضح مسؤول ش القانون حدد 

ة تم مر  ة عدالة مشروطة بتطبی معاییر المال اجعتها بنطاق محدود وان شهادته تعني مد عدالة القوائم المال

ة المتعارف علیها، ولقد نظم القانون أسلوب التسجیل واإلدراج واإلسقا من البورصة، ولعل أهم نقطة  المحاس

عتمد علیها في وردت في هذا القانون تتمثل في إعطاء الهیئة الح في تحدید مصدر معاییر  ة التي  المحاس

ات المدرجة ة للشر   2.إعداد القوائم المال

عتبر قرار هیئة التداول عام     ة  1938و ة لممتهنیها نواة معاییر المحاس بإسناد أمر إصدار معاییر المحاس

ا لهم في ذلك الوقت     .وتحد

ة   .4 ة المال ةمجلس معاییر المحاس  )FASB (األمر

ن هذا المجلس عام  ة  1973تم تكو ة، وهو مؤسسة مسؤولة عن إنشاء وٕاصدار معاییر المحاس   األمر

ة للمحاسبین واتحاد المحللین المالیین ومعهد المدیرن  ة األمر ضم هذا المجلس ممثلین عن الجمع و

ة للمحاسبین ة الوطن   3.المالیین والجمع

اد  ةهذا المجلس حل محل هیئة الم اد (1959الذ تأسس سنة  )APB(المحاسب ز على الم هیئة تر

س معاییرها ة ول ة 14ودامت هذه الهیئة  ،4)المحاسب  31وخالل عمر المجلس اصدر  1973 عاما إلى غا

ا و ا محاسب ة و 15رأ ي للمحاسبین  4دراسة محاسب عة للمعهد األمر ة، وهي تا نشرات رسم

                                                
ر المحاسبي، رضوان حلوة حنان 1 ة دار الثقافة، عمان، األردن، تطور الف ت  63،ص 1998، م

معبد الرحمن بن  2 ةالحمید،  إبراه ة المحاس عة نظر ة، األولى،  الط ة الملك فهد الوطن ت ة -الراض، فهرسة م  .204، ص 2009 ،السعود
ةولید عبد القادر ، حسام الدین خداش،  3 ة الدول ة المتحدة للتسو والتوردات ، مصر،  المعاییر المحاسب ة العر  .41ص، 201، الشر
معبد الرحمن بن  4 ، ص  إبراه  .212الحمید، مرجع ساب
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ابعن  أما ،)AICPA(القانونیین اب أهممن بین   أنالمجلس فنجد  إنشاء أس تلك االنتقادات التي  األس

ر أهمها ة والتي نذ اد المحاسب   1:وجهت لهیئة الم

ة وعدم اخذ  إغفال -  ؛إصداراتهفي  أرائهمدور المستفیدین من القوائم المال

میین آراء إغفال  - ل واضح ؛ األكاد ش احثین   وال

ارات المعالجات الم - ة زادة خ  .المصالح المتعارضة ألصحاب اإرضاءحاسب

میین  ر و انتقاد المهنیین واألكاد قة الذ اب السا خالل السنوات الثالثة من عمر الهیئة و نتیجة لألس

ة ة األمر ة المحاس ة   )AAA (وعلى األخص جمع -01في  ( FAF)تم  إنشاء  مجلس  معاییر المحاسب

ه مجلسین 07-1973 ة الذ انبث عل ة المال سمى مجلس معاییر المحاس  )FASB( مستقلین احدهما 

ة وم إصداربجانب  أساسایهتم  ة جمعاییر المحاس ة المال حاث المحاس لقد اصدر  ولس ثاني استشار أل

ة  ارا و  163، 2008المجلس حتى نها ةلنشرات  7مع ة المال م المحاس   .مفاه

یین .5   (UEC) اتحاد المحاسبین األور

ة من  23من   1951تم إنشاء هذا االتحاد سنة       ة محاسب ان الهدف من هذا االتحاد  20جمع دولة و

م  ر المعاییر التي تح ات بین تلك الدول، وتطو ة مدققي الحسا حر ة واالهتمام  مهنة المحاس االهتمام 

ادل اآلراء ضا تسهیل ت   .المهنة ومشاكلها، ومن بین األهداف أ

ل  م تحت عنوان  1953مؤتمر في عام  أول وقد عقد   التوحید المحاسبي والتكامل االقتصاد وقد ش

ة وضع دلیل محاسبي أوري ان ان في ذلك الوقت ینظر إلى الخطة  المؤتمر لجنة للتحقی في إم حیث 

ة أنه الوسیلة لتواف الممارسات المحاسب   .والدلیل المحاسبي 

ع دائرة الدول األعضاء ، وفي  1963وفي عام       األوريم اصدر االتحاد مجلة االتحاد  1966تم توس

ةللدول  أساسا اإلصداراتوتعتبر  ة بین  األورو ص االختالفات المحاسب ، ومن خالل ذلك ساعدت في تقل

  .2األعضاءدول 

ا والمح الهاد .6   اتحاد محاسبي أس

ة من   29من  1957تم إنشاء هذا االتحاد عام     هدف االتحاد 3دولة 21هیئة محاسب ر  إلى، و تطو

ة واالتحاد الدولي للمحاسبین في تسهیل  ة الدول عمل االتحاد مع لجنة معاییر المحاس ة  و مهنة المحاس

                                                
 .214ص  ،السابالمرجع  1
، ص زد، مر  أبودمحم المبروك  2  .285جع ساب
 .41ولید عبد القادر ، حسام الدین خداش، مرجع ساب ،ص 3
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ار عند  عین االعت ة  ذلك اخذ ظروف البلدان النام ة مقبولة قبوال عاما، و ة دول مهمة وضع معاییر محاسب

اغة  ةص ة والمراجعة الدول   1.معاییر المحاس

  منظمة األمم المتحدة  .7

ة المجلس االقتصاد ی رجع اهتمام منظمة األمم المتحدة في تحقی التواف المحاسبي الدولي إلى توص

ع لهیئة  ارزن لدراسة وضع  1972المتحدة في عام  األممواالجتماعي التا بتعیین مجموعة من أشخاص 

ات  ات متعددة الجنس ةالشر ان ة متعلقة بإصدار  وٕام وجود نظام محاسبي موحد، حیث تم إنشاء معاییر دول

ة مع  ات اإلفصاحالتقارر المال ات هذه الشر   2.عن عمل

ضااللجنة  وأوصت  یل مجموعة الخبراء لمعای أ ة بتش الغیر المحاس یل  واإل الفعل تش ة، وتم  الدول

حتو على بنودا مقترحة  34المجموعة تقررا تضمن  أصدرت، حیث 1976المجموعة في عام  صفحة 

یل مجموعة  اإلفصاحیجب  عد نشر هذا التقرر تم تش انات موحدة و ل، أ ب ة  عنها من قبل الشر

ة من الخبراء وم ة  العمل الح الغفي معاییر المحاس ة بهدف المساهمة في تحقی تواف المعاییر  واإل الدول

ة    3.المحاسب

ةالم  .8 ةملهیئات األوراق ال نظمة الدول   )IOSCO( ال

م االستثمار خارج حدود الدولة وفي  1983فرل من سنة أتأسست هذه المنظمة في  م وهي تهتم بتنظ

عضو في المجموعة االستشارة، وفي سنة  1987سنة  ة  ة الدول م انضمت إلى لجنة المعاییر المحاسب

ر مجموعة 1993 ضرورة العمل على تطو ة  ة الدول ا من لجنة المعاییر المحاسب م طلبت المنظمة رسم

ال متكامال  متكاملة من ل في مجموعها ه ة تش ة الدول ة حتى ألالمعاییر المحاسب غراض التقارر المال

االلتزام بها ة  ات المقیدة في أسواق المال الدول ة الشر ن مطال   4.م

ة  1995في سنة  ة لهیئات األوراق المال ة مع المنظمة الدول ة للمحاس تم االتفاق بین لجنة المعاییر الدول

ر مجموعة لتط ار المصادقة على معاییر " جوهر صلب المعاییر"و ما تم تعرفها، وتأخذ في االعت وهذا 

ة بهدف الحصول على أموال عبر الحدود ة الدول   .المحاس

                                                
 .287ص  دمحم المبروك أبو زد، مرجع ساب ، 1
2 ، ،  جود دمحم رمز  .29صمرجع ساب
 .30 المرجع نفسه، ص 3
حة،   4 ة في ظل العولمةطاش فت ة الدول توراه، حالة الجزائر -دوافع توحید المعاییر المحاسب ة، غیر منشورة أطروحة د ة العلوم االقتصاد ل  ،

 .81ص، 2011-2010 ،3جامعة الجزائر
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خطة العمل المتف علیها  إطارالعمل المشترك بین المنظمتین، وذلك في  إتمامم تم 1999وفي سنة  

ة شاملة تؤد  ة للمقارنة واإلفصاح التام  إلىحیث یتم العمل على توفیر معاییر محاسب ة، والقابل الشفاف

ن من التواف المحاسبي الدولي غرض تحقی اكبر قدر مم ة، وهذا    1.للمعلومات المال

ة بتعدی   ة الدول ة من اجل وفي هذا اإلطار قامت لجنة معاییر المحاس عض من معاییرها المحاسب ل ال

ات التي تعمل في البلدان األعضاء  ن للشر م ما انه  ة،  ة لبورصات األوراق المال إرضاء المنظمة العالم

ة ة في أسواق رأس المال العالم ونوا قادرن على عرض أوراقهم المال    2.بتلك المنظمة أن 

   ونیینالمجمع الدولي العري للمحاسبین القان .9

ة بتارخ   ة غیر رح ة محاسب هیئة مهن . المملكة المتحدة -في مدینة لندن 1984جانفي  12تأسس 

ًا في عمان بتارخ     ،"بین القانونیینالمجمع العري للمحاس"تحت اسم  1994فبرایر  24وتم تسجیله رسم

علم  حیث ة في الوطن العري بهدف االرتقاء  س المجمع من قبل عدد من قادة مهنة المحاس رة تأس جاءت ف

ة،  ع األخر ذات العالقة على نطاق الدول األعضاء في جامعة الدول العر ة والتدقی والمواض المحاس

ة  ة للمحاسبین وضمان الحما ة المهن لهم وتطبی معاییر اإلشراف اإلضافة إلى المحافظة على االستقالل

ة والتدقی مهنتي المحاس وسیلة لالرتقاء    .المهني علیهم 

ض  ادلها المستمر بین المحاسبین  اما هدف أ ة وت ة والفن ر وتسهیل نشر المعلومات العلم إلى تطو

ة واللقاءات الع عقد المؤتمرات واالجتماعات والندوات والدورات التدرب اإلضافة إلى والمهنیین وذلك  ة  لم

حث العلمي والمهني ع ال   3.تشج

  

  

  

  

  

  

  

                                                
1 Lefebvre Francis, Banques-Normes et réglementation comptables, Paris, 1993, p 163. 

ةالسید احمد لطفي،  أمین 2 ة الدول ات  المحاس ات المتعددة الجنس ، والشر   .407ص، مرجع ساب
3 http://www.tagorg.com consilté : le 18-04-2016 
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حث الثالث ة الفاعلة للتوحید على المستو الدولي :الم   أهم المنظمات الدول

ر المحاسبي على الصعیدین المحلي  ة والف ر األنظمة المحاسب ة تطو عمل نظرا لالهتمام المتزاید 

ة هذه األنظمة  ه من مواك مي الذ فرضه التغیر المستمر والمتسارع لالقتصاد الدولي وما یتطل واإلقل

اینة العادات والتقالید واللغات و حتى التطور ال ة لدول مت ،  قرتها المختلفة المنتم اسي واالقتصاد س

ة،  ل شيء  إال اللغة وهي لغة المحاس این فیها  ات العابرة للقارات محاولة أن تجعلها دولة واحدة یت الشر

ة مهمتها التوحید المحاسبي ومن بین  نشأت   : نجد أهمهاوتطورت منظمات دول

  )IFAC( االتحاد الدولي للمحاسبین القانونیین .1

عرف  ة  )IFAC(االتحاد الدولي للمحاسبین القانونیینتم إنشاء ما  ة لمهنة المحاس وهو منظمة عالم

ة  م، 1977تأسس عام  ة في االنضمام للعضو ة الراغ ة والهیئات المهن ته هیئات المحاس ضم في عضو

ة  حیث ولقد سارعت جل دول العالم لالنضمام في هذا االتحاد   130عضو ومنظمة في  175ضم قرا

      1.ملیون محاسب 3مثلون أكثر من  دولة

حرن ومصر  ة مثل ال عض الدول العر ة في  عض الهیئات المحاسب ته  ضم االتحاد في عضو و

ة وتونس   .والعراق ولبنان والمغرب والسعود

ر اقتصاد دولي قو من خالل  ة في العالم والمساهمة في تطو یهدف االتحاد إلى تعزز مهنة المحاس

ةإنشاء م ة المهن ناء قدرات منظمات المحاس ع على اعتمادها وتنفیذها، و ة الجودة والتشج ة عال   .2عاییر مهن

ة في مختلف  ه عالقة عمل وطیدة مع هیئات زمیلة ومنظمات محاسب ولتحقی مهامه، فإن االتحاد لد

اسم المهنة والمهنیین حول العالم ما انه الناط الرسمي    .دول العالم 

ا ما لقد  ة  ة الدول ارز في قرارات لجنة معاییر المحاس ن لالتحاد الدولي للمحاسبین القانونیین الدور ال

التعاون مع اللجنة  یل فرق عمل  لها الحالي من خالل تش لة اللجنة في ش ان األداة الدافعة إلعادة ه

ة جدیدة لها وٕاشراك اكبر عدد من الدول في بناء إعادة ا لةلعمل إستراتیج    3.له

نفذ برنامج عمل االتحاد اللجان   ةاو   :آلت

م المحاسبي یز : لجنة التعل ة والتر م المهني للمحاس التعل ر المعاییر الخاصة  من مهام هذه اللجنة تطو

 :على

                                                
1 WWW.IFAC.ORG.consulté le : 14-04-2016 
 2 https://www.ifac.org ,consilté: le 16-04-2016 

معبد الرحمن بن  3 ، إبراه  .235ص  الحمید، مرجع ساب
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ةاالهتمام بوجود العناصر   - م والخبرة؛ األساس  للمهارة والكفاءة والتعل

ة للمحاسبین المهنیین  - النس م المحاسبي المستمر المطلوب  التعل   1.االهتمام 

متها وقبولها من قبل منظمات األعضاء  روتضع معایی: لجنة السلوك المهني آداب السلوك المهني وتعزز ق

 .موافقة مجلس االتحاد

ة  ة المال ة واإلدار: لجنة المحاس ة المال ر المحاس ة عبر إیجاد البیئة التي تزد من وتعمل على تطو

صورة عامة فاءة المحاسبین اإلدارین في المجتمع   .مستو 

ة :لجنة القطاع العام   ة للقطاع العام وقدرته المحاسب  .وتضع المعاییر والبرامج الهادفة لتحسین اإلدارة المال

ة   :وقد أصدرت لجان االتحاد المعاییر التال

ة  - ة لرقا  الجودة؛معاییر دول

ة للمراجعة وخدنات التأكید؛   -  المعاییر الدول

ات المهنة؛  - ة ألخالق  قواعد دول

ة في القطاع العام  - ة الدول  .معاییر المحاس

ة. 2 ة الدول   ) IASC( لجنة المعاییر المحاسب

ة لضرورة  التواف المحاسبي  ة الدول رة التوفی إلى المؤتمر  نشأت لجنة المعاییر المحاسب وترجع ف

ة،   1904الدولي األول للمحاسبین الذ عقد في عام  ات المتحدة األمر الوال س  م في مدینة سانت لو

ة توحید القوانین  ان ة للدول الكبر حیث دار النقاش حول إم اد والممارسات المحاسب وتناول مقارنة الم

ة بین الدول    .المحاسب

ع ة ولعل أبرزها الموتتالت  ة للمحاس الذ عقد في سبتمبر من سنة  ؤتمر العاشردها المؤتمرات الدول

ا  وقد حضره 1972 استرال ا من  4347م في سیدني  عد عقد عدة اجتماعات بین رؤساء  59مندو دولة و

ي للمحاسبین القانونیین، (AICPA)المعاهد الثالثة  نونیین في انجلترا ومعهد المحاسبین القا المعهد األمر

لز  إضافة إلى معهد المحاسبین القانونیین ،  (CICA)و المعهد الدولي للمحاسبین القانونیین  (ICAEW)وو

تلندا  یل هیئة (ICAS)اس ل یتجاوز الدول الثالثة وتش ش ة الدول   ع نطاق مشار ، تم االتفاق على توس

ه فقد وجهت الدعوة لهیئات الم ة وعل ة دول ة فيمحاسب ان وهولندا و : حاس ا ا وال ندا وفرنسا وألمان ا و استرال

ك لحضور اجتماع لندن في مارس، س ه تم إنشاء 1973 الم ة وف ة الدول   .لجنة المعاییر المحاس
                                                

1 ،  .44ص ولید عبد القادر،حسام الدین خداش، مرجع ساب
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ة  1.2 ة الدول   أهداف لجنة المعاییر المحاس

ة نشیر إلى أن ة الدول انها هي هیئة مستقلة : (IASC) لجنة المعاییر المحاس امل في عملها و ل  ش

  2:،  وأهدافها  تبلورت في1وسلطتها

ة  - ة ذات النفع العام الواجب مراعاتها لد إعداد وعرض القوائم المال اغة ونشر المعاییر المحاسب ص

ع  الدول؛  ،وتعزز قبولها والتقید بها في جم

ل علم على تحسین وتواف المعاییر  - ش ة  واإلجراءاتالعمل  عرض القوائم  واألنظمةالمحاسب المتعلقة 

ة  . المال

ة حول العالم في عام   ة القبول للمعاییر الدول أهم مانا منها  م تتشاور مع  1981ما بدأت اللجنة إ

ات   الدول األعضاء لمناقشة المعاییر قبل اعتمادها ، وعقدت المؤتمرات المتعددة خالل عقد الثمانین

ات من ا غرض توحید والتسعین بر  ة  ة ومهن ة لقرن العشرن من قبل هیئات مال وتوفی معاییر المحاس

ة       .الدول

ة وعلى األخص في عام و  ة العالم م، 1996بدأت تلك المعاییر تلقى قبوال من قبل هیئات األوراق المال

ة ل ةحیث اتفقت اللجنة مع المنظمة الدول ة (IOSCO) هیئات األوراق المال المعاییر الدول   .لالعتراف 

ة  شجعون على تطبی  (WTO)ما أن وزراء التجارة في الدول األعضاء في منظمة التجارة العالم

اإلضافة إلى أن  ة،  ازل المنظمة للبنوك حول العالم قبولها للمعاییر الدول ة ، واعترفت لجنة  المعاییر الدول

قها ابتداءا من عام االتحاد األوري اعتمد المعاییر الدول   .3م 2005ة وطالب أعضاءه بتطب

ةإصدارات . 2-2 ة الدول   لجنة المعاییر المحاسب

قي منها  41أصدرت اللجنة  عد مراجعة عدیدة لتلك المعاییر  ا قبل و ارا دول ما أصدرت  34مع ارا  مع

  4.م 2001تفسیرا حتى عام  33العدید من التفسیرات والتي بلغت 

ار محاسبي  ان أول مع ة واإلفصاح عنها سنة   IAS1و اسات المحاسب ، ثم  1975تحت عنوان الس

ار المحاسبي الدولي  المع ة   ة جرد  1976سنة  IAS2نشرت معاییر أخر أكثر تقن عمل الخاص 

                                                
ة الحدیثةلالیل د، طارق عبد العال حماد 1 ة الدول ر المال ة،  ، محاسب إلى تطبی معاییر التقار    . 22، ص 2006،مصرالدار الجامع
ة ومعاییرهاحسین القاضي، مأمون حمدان،  2 ة الدول ة، ،المحاس عة الثان  .107، ص 2011األردن، -عمان دار الثقافة للنشر والتوزع، الط
معبد الرحمن بن  3  .235، صمرجع سابالحمید،  إبراه
ة ومعاییرهاحسین القاضي، مأمون حمدان ،  4 ة الدول ،المحاس ة االقتصاد، منشورات جامعة دمش ل  .130ص ،2011-2012، 
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ار الدولي المحاسبي الثالث ة  IAS3المخزون ، و المع ع القوائم المال ة (تجم  سنة  )الموحدة القوائم المال

ار  1989 م الذ الغي سنة1977 المع عد  ما  ار  IAS27م  والذ عوض  ف   IAS28.1و المع

لة . 2-3 ةإعادة ه ة الدول   لجنة المعاییر المحاسب

لة  1.3.2 اب إعادة اله   أس

ة  ة الدول عت لجنة المعاییر المحاسب ة  IASCات لة منهج في تحقی أهدافها خالل فترة ما قبل اله

ة  ة للمحاس ممارسة دور التنسی والتوحید ألراء أعضائها من الهیئات الوطن التناغم  أوتمثلت  سمى  ما 

قة في دولة  ة معینة مط ار معالجة محاسب ثم تتبنى هذه المعالجة وتدخل ما الدولي وذلك عن طر اخت

الت    .علیها إذا لزم األمر وتسعى للحصول على قبول دولي لهاعض التعد

ر  حث والتطو ة تلبي الحاجة و انطالقا مما سب لم تمارس لجنة المعاییر دور ال ابتكار معالجات محاسب

انت تسعى لـ ة ال یوجد إجماع علیها وٕانما  ة محاسب ار محاسبي معین أو تعالج قض   2:لمع

ومات والجهات الم - ة في مختلف دول العالم إقناع الح المعاییر وهیئات البورصات واألوراق المال ختصة 

ة؛ ة الدول  ضرورة تبني معاییر المحاس

ة والتقید بها؛ - ة الدول معاییر المحاس   محاوالت الحصول على الدعم الدولي للقبول 

عد عدة سنوات    لة اللجنة  ة إلى الشروع في إعادة ه اب المؤد سها نجدومن بین األس   3:من تأس

 عدم التزام الدول األعضاء بتطبی المعاییر الصادرة عنها؛ -

التواف بین إل  - ة یتم إعدادها  اس ة الدول أن المعاییر المعدة من طرف اللجنة هي معاییر س عتقاد أغلب

ة؛ ة المهن ار المعالجة المحاسب  دول محددة دون أخذها في االعت

ارات الم  - ذلك تعدد الخ ة ؛و  تاحة في إعداد القوائم المال

ضا اب أ   :ومن بین األس

ة انطالقا من االعتقاد أن المعاییر الجیدة هي التي   - ة الدول ة للجنة المعاییر المحاسب إعطاء أكثر استقالل

عملون بدوام  امل الن الذین  عملون بدوام  ة و الكفاءة التقن توضع من طرف مجموعة من أشخاص یتمتعون 

ة نظرا لتأثیر المؤسسات  ة الكاف االستقالل عملون بها علیهم؛جزئي ال یتمتعون   التي 

                                                
1 Robert OBERT, Pratique des normes IFRS, 5 éme edition, Dunod, Paris ,   ،2013 p p. 9.10. 

ةحسین یوسف القاضي، سمیر معذ الرشاني،  2 ة الدول ة، الجزء  إعداد، معاییر موسوعة المعاییر المحاسب دار الثقافة  ،األولالتقارر المال
 .21، ص 2012، األردن –للنشر،عمان 

معبد الرحمن بن  3 ، إبراه  .236ص  الحمید، مرجع الساب
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ة  - ة داخل المجلس وتعزز التعاون والشراكة مع الهیئات المحل النقص في  تمثیل البلدان والمنظمات المهن

ة ة من المعاییر الدول  .لوضع المعاییر من اجل تقرب الممارسات المحل

ضاونجد   1:أ

عیتها لالتحاد الدولي للمحاسبین  - ة وت ة الدول ة لجنة المعاییر المحاسب تضح ذلك من  IFACعدم استقالل و

 :خالل 

ة  أعضاء -     ة المهن ة هم من الهیئات المحاسب ة الدول في االتحاد  األعضاءلجنة المعاییر المحاسب

دیر  اره من هؤالء  إدارةاللجنة مجلس  أمورالدولي للمحاسبین، و  ؛ األعضاءیتم اخت

ة البد  فيأ تعدیل  -     ة الدول ة للجنة المعاییر المحاسب م  اإلدارةیناقش مع مجلس  أنالالئحة التنظ

 لالتحاد؛

ة لجنة المعاییر موازن إدارةعد مجلس  -     ة سنو ة مال  األعضاءعرض نسخة منها على ة تقدیرة ومیزان

عث    .)IFAC(االتحاد إلدارة أخر وت

لة 2.3.2 ة إعادة اله  بدا

ة من سنة        ل لجنة المعاییر  1997بدا ة وه ه إستراتیج تم وضع خطة لدراسة ما یجب أن تكون عل

لة في  ة وتم االنتهاء من مشروع إعادة اله ة الدول حینها تم استبدال اللجنة  2001- 04- 01المحاسب

ة  ةمجلس المجلس لتأخذ تسم ة الدول منظمة في إطار مؤسسة مستقلة " هوو ) IASB(معاییر المحاس

ةتسمى مؤسسة المعاییر  ر المحاسب الو ة د موجب قوانین وال ة، و هي مؤسسة غیر هادفة للرح أنشئت   الدول

)Delaware(  ة، في ات المتحدة األمر   2001.2مارس عام  8في الوال

ة .3 ة الدول   )IASB(مجلس معاییر المحاس

ة الدولي إدارة 1.3   مؤسسة لجنة معاییر المحاس

ة ) IASCF(تمت الموافقة على النظام األساسي لمؤسسة بواسطة مجلس اإلدارة للجنة المعاییر المحاسب

ة الساب فر من سنة   )IASC(الدول هیئة ال تهدف للرح مستقلة وذات اهتمام دولي ، أما عن  2001في  ف

ة أمناء -عات أعضاءاإلدارة  فتقع على  ة الدول  )عضوا  22 -األمناء( مؤسسة لجنة المعاییر المحاسب

األتي   :یتوزعون 

                                                
، ص ص  1  .24-23حسین یوسف القاضي، سمیر معذ الرشاني، مرجع ساب

2 http://www.iasplus.com/en/resources/ifrsf   
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امن  أعضاء 06 ة أمر امن  06، أورامن  06، الشمال اقي الدول مع احترام قواعد  04 ، أس من 

  .التوازن الجغرافي الكلي

عین األمناء لمد   مجلس  3و شارك األمناء في وضع المعاییر الخاصة  سنوات قابلة للتجدید ، وال 

ة  ة الدول ة واإلجراءات  IASBمعاییر المحاس ا اإلستراتیج ة القضا ، وعوضا عن ذلك یتحمل األمناء مسؤول

ة ة الدول ة  إضافة إلى تعیین أعضاء مجلس المعاییر المحاسب    ،1التشغیل

ما یلي ة لألمناء ف   :2وتتمثل المهام األساس

؛ أعضاءتعیین  - ذلك أعضاء المجلس االستشار ة و ة إلعداد التقارر المال  لجنة تفسیرات المعاییر الدول

ة  - ةالمراجعة السنو ة والمجلس، ودراسة مد فعالیتها؛ إلستراتیج ة الدول  مؤسسة لجنة معاییر المحاس

ل  - حث عن التمو  الالزم لسیر أنشطة المؤسسة؛ال

ة  - ة ،وتعزز التطبی الدقی لمعاییر المحاس ة التي تؤثر على معاییر المحاس مراجعة المسائل اإلستراتیج

ة ة إلعداد التقارر المال ة والمعاییر الدول   .  الدول

ة  2.3 ة الدول   أهداف مؤسسة لجنة معاییر المحاس

ة تتمثل أهداف مؤسسة لجنة المعاییر ل عام في النقا اآلت ش ة  ة الدول   :المحاسب

ة ؛  - ة لمنظمي األسواق المال النس ة و ة للمحاس ة للمنظمات المهن النس ة   تحقی استقالل

ر وتفسیر ومراجعة المعاییر   - ة لتطو مقراط  .وضع إجراءات صارمة ود

ون لها  وهو المجلس الم ة ولعل أهم األهداف تلك األهداف المنوطة  ة الدول  مجلس معاییر المحاس

)IASB(.  

ة فيو   ة الدول ة لمجلس المعاییر المحاسب س ة تتمثل األهداف الرئ   :النقا اآلت

ة   - ة الدول ر معاییر المحاس مهام تطو قة ابتداء من )IAS(قوم هذا المجلس  التي أصدرتها اللجنة السا

ة الجدیدة تحت  01-04-2001 ةوالتي أخذت التسم ة الدول ، وقد ظهر IFRS(3(اسم  معاییر التقارر المال

ة والتي بد ة للتقارر المال المجلس بإصدارها بهذا االسم لكي یتم التمییز عن المعاییر  أمفهوم المعاییر الدول

قة ة السا   .المعدة من طرف لجنة المعاییر الدول

                                                
،جود دمحم رمز  1  .24ص ، مرجع ساب
ة،  غیر منشورة ، ، رسالة ماجستیرفي الجزائر واف تبني وتطبی النظام المحاسبي المالي أعمال اإلصالحصالحي بوعالم،  2 ة العلوم االقتصاد ل

 .27، ص2010-2009، 3جامعة الجزائر 
3 http://www.focusifrs.com/menu_gauche/iasb/structure_de_l_iasb/iasb  consulté le :15-04-2016   
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ة الجودة ومفهومة وقابلة إعداد من اجل المصلحة العامة مجموعة  واحدة من معاییر  - الغ المالي عال اإل

ة الجودة  ما تتضمن هذه المعاییر معلومات عال اد واضحة المعالم؛  ا على أساس م للتطبی ومقبولة عالم

ة ومستخدمي  ین في أسواق المال العالم وشفافة وقابلة للمقارنة حتى تساعد المستثمرن وغیرهم من المشار

ة ف ةالمعلومات المال  ؛1ي اتخاذ قراراتهم االقتصاد

ع استخدام والتطبی الصارم لتلك المعاییر؛  -  تشج

انات ذات التمثیل - اجات مجموعة من الك ار عند الحاجة احت عین االعت قة نأخذ  لتحقی األهداف السا

ة؛ األكبر  في البیئة االقتصاد

ة - ع وتسهیل اعتماد معاییر التقارر المال سیرات الصادرة عن مجلس المعاییر والتف )IFRS (تشج

ة ة الدول ة مع معاییر التقارر المال ة الوطن ة من خالل تقارب معاییر المحاس ة الدول   .المحاسب

ل مؤسسة لجنة المعا  3.3 ةه ة الدول   ییر المحاسب

ه ترطهم عالقة   ة من عدة مجالس لكل مهامه المنوطة  ة الدول تتكون مؤسسة لجنة المعاییر المحاسب

األتي ل األطراف وهي  ة تهدف إلى إصدار معاییر تلقى القبول عند  ة تسلسل   :  تكامل

ة   1.3.3 ةإدارة مجلس  المعاییر المحاسب  )IASB(الدول

الذ عین  David Tweedieدول تحت رئاسة البروفسور  9عضوا من أصل  16یتكون المجلس من 

ة  س الحالي  ،2011- 06- 30إلى غا ة  01وقد عین في  Hoogervorst Hans  السیدأما الرئ ل جو

ة جوان   دلسیل، خلفا 2011 ة في نها ة الدول س لمجلس معاییر المحاس رئ ة تقاعده  مناس د  فید تو د

ة  Hoogervorst ولقد تقلد  السید ، 2011 ة لألسواق المال س الهیئة الهولند قا منصب رئ ، و (AFM)سا

ة لهیئات األوراق  ة للمنظمة الدول س اللجنة الفن ضا رئ ة، أ ة وهیئة السوق المال ة األوراق المال الهولند

ة ة االستشارة،  (IOSCO)المال س المشارك لمجموعة األزمة المال ة الماجستیر وهو حاصل على درج والرئ

ة 1981م سنة جامعة أمستردافي التارخ الحدیث  ، وعلى درجة الماجستیر في اآلداب في العالقات الدول

ة المتقدمة، وتخصص في االقتصاد الدولي نز للعالقات الدول   تنتهي فترة السید و مدرسة جامعة جونز هو

Hoogervorst  2 .2016 مافي  ىاألول   

                                                
1  Robert Obert, op cit, p 9. 
2 http://www.iasplus.com/en/resources/ifrsf/iasb-ifrs-ic/iasb-history  consulté le :15-04-2016  
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ة   ل ارا من جو عینون لمدة  16فان عدد األعضاء سیرتفع إلى  2016اعت سنوات قابلة  خمسعضوا  

غي تحدید التمثیل الجغرافي ألعضاء مجلس . للتجدید مرة واحدة ، ولضمان تمثیل دولي واسع النطاق، ین

ة على النحو التالي ة الدول   :معاییر المحاس

ا؛ أرعة -  ممثلین عن آس

ا؛ممثأرعة  -   لین من أورو

ة؛أرعة  - ا الشمال   ممثلین من أمر

ا؛  عن ممثل -  أفرق

ة؛ عن ممثل - ا الجنو   أمر

  .ممثلین من أ منطقة بهدف الحفا على التوازن الجغرافي الشامل -

س    ون في نفس الوقت الرئ انتخاب عضو من بینهم لیتولى رئاسة المجلس والذ  قوم األمناء  ما 

ةالتنفیذ     )IASC-Fondation(لــ مؤسسة لجنة المعاییر الدول

  (SAC)المجلس االستشار للمعاییر  3-3-2

 أعلنت هیئة األمناء تعیین اللجنة  االستشارة للمعاییر، مع العلم أن المجلس االستشار  2001 في عام 

ة وأمناء مؤسسة  ة الدول ة لمجلس معاییر المحاس ة،هو هیئة استشارة رسم وهو یتألف من  المعاییر الدول

ة، ة الدول عمل مجلس معاییر المحاس وتشمل  مجموعة واسعة من ممثلین عن المجموعات المهتمة 

میین  ة، فضال عن معد المعاییر واألكاد انات المال المستثمرن والمحللین المالیین وغیرهم من مستخدمي الب

ة يومدقق ة المهن ات،وهیئات المحاس   .واضعي المعاییر الحسا

ة منظمة من مختلف أنحاء العالم في مجلس الشور من طرف   43یتم تمثیل  فرد وثالثة  وأرعون ثمان

ة  إضافیین عضاءأ  ة و هیئة األوراق المال ة األور مثلون المفوض ت  س لدیهم ح التصو مراقبین ل

ات المتحدة  ةللوال ة للخدمات او  ، األمر ان ا الة ال ةالو   . لمال

جتمع المجلس االستشار عادة ثالث مرات في  تم تعیین أعضاء المجلس االستشار من قبل األمناء و و

ة، ومدیر  السنة لمدة یومین في لندن ة، ومدیر األنشطة الفن ة الدول س مجلس معاییر المحاس طلب من رئ

ة والموظفین الذین ة الدول حوث، و أعضاء مجلس معاییر المحاس ة عن البنود المدرجة  ال یتحملون المسؤول

  .1على جدول أعمال اجتماع المجلس االستشار عادة لحضور االجتماعات

                                                
1 http://www.ifrs.org/About-us/IFRS-Advisory  consulté le 18-04-2016 
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م المجموعات واألفراد  عتبرون أداة اتصال بین المجلس و م المشورة للمجلس ألنهم  ومن بین مهامهم تقد

تمثل دور المجلس في ة للبیئات المختلفة، و ات العمل   :ذات الخلف

ع التي تحتاج  -   معاییر،  إلىتحدید المواض

ات عمله؛  - أولو ما یتعل  ة ف ة الدول م المشورة لمجلس المعاییر المحاسب  تقد

ة  - ة الدول ة ) IASB( إعالم مجلس معاییر المحاس النس حول مضامین و آثار المعاییر المقترحة 

ة   .1لمستخدمي ومعد القوائم المال

ة .3-3-3 ر المال ة إلعداد التقار   :)IFRIC(لجنة تفسیرات المعاییر الدول

ة في سنة  ة العداد التقارر المال انت تسمى من  2002تم تعیین  لجنة تفسیرات المعاییر الدول م  والتي 

ةقبل  ة الدول تتألف لجنة التفسیرات   ،م1997والتي تأسست عام ) SIC(بلجنة تفسیر المعاییر المحاسب

ت واثنین من  14ن م ة ح في  التصو ه  أ س لد س الذ ل اإلضافة إلى الرئ ت،  ح لهم التصو عضوا 

ت من قبل األمناء  عین أعضاء التصو ة لفترة محددة لمدة ) أعضاء(المراقبین ، و من مؤسسة المعاییر الدول

ة الق 3تصل إلى  ارهم لقدرتهم  على مواك ة لحلها، سنوات قابلة للتجدید  یتم اخت ا الراهنة وقدراتهم الفن ضا

ة ومستخدمي  ونون من المحاسبین المهنیین في مجال األعمال التجارة والخدمات المهن وفي العادة 

ة انات المال    2.الب

ا  عة للمجلس والمسؤولة عن وضع اإلرشادات التفسیرة حول قضا وتعد لجنة التفسیرات الهیئة التا

ة  ة التي لم یتطرق إلیها على وجه التحدید في المعاییر الدول ة،  إلعدادالمحاس ا  أوالتقارر المال تلك القضا

ن  م اب اإل أوتتلقى تفسیرات مختلفة  أنالتي  ةغیر مقبولة في ظل غ    .رشادات الرسم

ة  .4 ة الدول ة وفقا لمجلس معاییر المحاس  ) IASB(مسار إعداد المعاییر المحاسب

ة حل المشاكل التي تطرح من قبل مجلس المعاییر     غ ار المحاسبي في العادة  ة إعداد المع تتم عمل

ة الدولي  ات  أجرتولقد  الهیئات التي ترطها عالقات معها، أوالهیئة  أوالمحاسب رات جوهرة على آل تطو

ة  ة في اتخاذ  )IFRIC(وتفسیراتها  )IFRS(وٕاجراءات إصدار معاییر التقارر المال إضافة إلى االستقالل

                                                
، صحسین یوسف القاضي، سمیر معذ 1  .43الرشاني، مرجع ساب

2 http://www.focusifrs.com/menu_gauche/iasb/structure_de_l_iasb/ifrs_interpretations_committee, consulté le 18-
04-2016 
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ما یخدم المصلحة العامة لمختلف  ة األطرافالقرارات  ة إعداد المعاییر المحاسب ع عمل ت  IFRS المهتمة ،و

  1 :المسار التالي

ار؛  .1 ل الذ یتطلب إعداد مع عة المش  تحدید طب

ضم ممثلي لثالثة هیئات توحید على األقل؛ .2 یل فوج عمل یترأسه عضو من المجلس و  تش

استعراض أهم الحلول  أنعد  .3 قوم فوج العمل  ل المطروح  المش طة  ستعرض مختلف المسائل المرت

قوم بإسقاطها على اإلطار التصور  ة ثم  عرض  )  (IASC التي تعتمدها هیئات التوحید الوطن ومن ثم 

 على المجلس أهم النقا التي سوف یتناولها؛

قوم  .4 ار  إعالن ( أوليونشر مشروع  بإعدادعد تلقي فوج العمل ردا على اقتراحاته من المجلس    )  مع

ار المقترح ،  للمع

ل واسع إلثرائه ثم الحصول على  .5 ش ار یتم توزع المشروع  عد موافقة المجلس على اإلعالن المع

 عادة؛ أشهرالردود خالل ستة 

قوم فوج ا.6 قة عد تلقي الردود  ةلعمل بتحرر الوث عرضها على  إعالنالتي تتضمن  النهائ اد و الم

 المجلس للمصادقة ؛

قوم فوج العمل .7 رة  بإعدادعد مصادقة المجلس  ل مذ ار في ش ضاحمشروع مع  إلثرائهایتم نشرها  إ

عد  ةون قد صادق علیها المجلس  أنوتلقي الردود علیها خالل فترة شهر   ؛األعضاءثي ثل )2/3( أغلب

قوم فوج العمل   .8 عد  بإعدادعد تلقي ودراسة الردود وما تتضمنه من اقتراحات ،  ار و مشروع نهائي للمع

ار  عتمد هذا المع موافقة ثالثة  إذاعرضه على المجلس   .األقلالمجلس على ) 3/4 ( أراعحضي 

قة ل المراحل السا ما یلي مخططا یلخص    :وف

  

  

  

  

  

  

                                                
ةمداني بن بلغیث،  1 ة إصالح النظام المحاسبي للمؤسسات في ظل أعمال التوحید الدول توراه  غیر منشورة أهم ة العلوم ، أطروحة د ل  ،

ة، جامعة الجزائر،   .134ص  ،2004االقتصاد
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ة الدولي إعدادخطوات : )2(مخط رقم ال        .المعاییر و فقا لمجلس معاییر المحاس

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

االعتماد على إعدادمن : المصدر   135ص  ، سابمرجع  ،مداني بن بلغیث الطالب 

  

  

  

  

  

  

قات و   االقتراحاتالتعل

 الموافقة -المصادقة 

ادئ  إعالن الم

ار  مشروع مع

ة -الجمهور فوج العمل :المجلس اللجنة االستشار
 والمنظمات األخر 

ن فوج عمل  تكو

  المطروحة دراسة المشاكل
 ملخص النقا التي ستدرس

ادئمشروع إعالن   الم

 المصادقة

 المصادقة

 طرح المسودة  إلبداء الرأ

 2/3المصادقة باالغلبیة 

 3/4المصادقة باالغلبیة 

قات  التعل

 معیار نھائي
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  )IFRIC( لجنة تفسیرات المعاییرمراحل إصدار التفسیرات من قبل   .5

ة  ة إصدارتمر عمل  1 :التفسیرات على المراحل التال

م لجنة برنامج التفسیرات  .1 ة في برنامج العمل وتنشر لتق ا المطروحة وتوصي بتضمین القض لقضا

ات  ابهاالتوص  للعموم للمناقشة؛ وأس

ات وتتخذ قرارا ) IFRIC(تدرس لجنة  .2 ال مع  أوبوضع الموضوع في برنامج العمل  إماالردود والتوص

 التبرر؛

ا المطروحة وما (IASB)عد موظفو المجلس  .3 یز  خالصة للقضا ه؛یجب التر  عل

عترض  إذایتم قبول مسودة التفسیر  .4 تم طرحها على المناقشة  أعضاءمن ثالثة  أكثرلم  من لجنة و

ة لمدة تتراوح بین  عترض خمسة  إذایوم  60-30العلن علیها  )IASB(لجنة  أعضاءمن  أكثر أو أعضاءلم 

 ؛إعالمهممن  أسبوعخالل 

ة معقولة؛ )IFRIC (تدرس اللجنة  .5  المالحظات المستلمة على مسودة التفسیر خالل فترة زمن

عترض  إذاعلى التفسیر النهائي  اإلجماعیتم  .6 على المقترح )IFRIC(من اللجنة أعضاءمن ثالثة  أكثرلم 

ه؛)IASB(المجلس إلىوترسله   للموافقة عل

ه تسعة أصوات على  إذاعلى التفسیر النهائي ) IASB( یواف المجلس .7  أعضاءمن  األقلواف عل

  .المجلس

ع اجتماعات هیئة  أن اإلشارةوتجدر  ولجنة التفسیرات  SACواللجنة االستشارة  IASBوالمجلس  األمناءجم

)IFRIC(  عین فیها ة ماعدا التي  ة اإلدارةوالمسائل  األشخاصهي اجتماعات علن   .الداخل

قة التوجه الدولي والعملي لتضی    اتجاه توحید یلقد تناولنا في النقا السا ة   الفجوات بین األنظمة المحاسب

طرح نفسه هو ة والسؤال الذ  المعاییر الدول   :األنظمة من خالل االلتزام 

ة لمختلف البلدان أن تتقید بها ؟     ماهي تلك المعاییر الواجب على األنظمة المحاسب

الغ المالي  .6 ة واإل ر المال ة للتقار   . IAS/IFRSالمعاییر الدول

ة  1.6 ر المال ة للتقار   . IFRSالمعاییر الدول

ة نبین        ة الدول هناك معاییر صدرت  أنقبل التطرق للمعاییر المصدرة من قبل مجلس المعاییر المحاسب

لة وهي  ار محاسبي دولي 41عن المجلس قبل اله ة   IAS مع وقد صدر عن لجنة المعاییر المحاسب

ة  ه التعدیل، وفیها من   IASCالدول هو سار المفعول الغي وفیها من ، من بین هذه المعاییر قد اجر عل

                                                
، ص  1  .46حسین یوسف القاضي، سمیر معذ الرشاني، مرجع ساب
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عد  أما  ،اآلنلحد  لة فهي تسمى  إعادةعن المعاییر التي صدرت  ة  معاییرالاله التقارر  إلعدادالدول

ة ة الدولي  )IFRS( المال   .)IASB(وهي صادرة بدورها عن مجلس المعاییر المحاسب

ما یلي  ة  معاییرالوف ة إلعداد التقارر المال ة إلى الدول   .2016سنة  غا

ة  :)3( رقم جدول ر المال ة إلعداد التقار   )IFRS(المعاییر الدول

ار  تارخ االصدار  تارخ السران    الرقم  المع

01-07 -2009  24-11 -2008  First-time Adoption of International Financial 
Reporting Standards  

ة ة إلعداد التقارر المال  اعتماد ألول مرة المعاییر الدول
IFRS 1 

01-01 -2005  19-02 -2004  Share-based Payment المدفوعات على أساس األسهم IFRS 2 
01-07 -2009  10-01 -2008  Business Combinations  دمج األعمال IFRS 3 
01-01 -2005  31-03 -2004  Insurance Contracts عقود التامین IFRS 4 
01-01 -2005  31-03 -2004  Non-current Assets Held for Sale and Discontinued 

Operations  
ات المتوقفة ع والعمل  األصول غیر المتداولة المحتف بها للب

IFRS 5 

01-01 -2006  09-12 -2004  Exploration for and Evaluation of Mineral Assets  
ة م األصول المعدن  التنقیب عن وتقی

IFRS 6 

01-01 -2007  18-08 -2005  Financial Instruments: Disclosures  
ة  اإلفصاحات: األدوات المال

IFRS 7 

01-01 -2009  30-11 -2006  Operating Segments  ة  IFRS 8 اإلفصاحات: األدوات المال
01-01 -2018  24-07 -2014  Financial Instruments  ة  IFRS 9 أدوات مال
01-01 -2013  12-05 -2011  Consolidated Financial Statements  

ة الموحدة القوائم  المال
IFRS 10 

01-01 -2013  12-05 -2011  Joint Arrangements    ة ات مشتر  IFRS 11   ترتی
01-01 -2013  12-05 -2011  Disclosure of Interests in Other Entities  

 الكشف عن الحصص في مؤسسات أخر 
IFRS 12 

01-01 -2013  12-05 -2011  Fair Value Measurement  مة العادلة اس الق  IFRS 13  ق
01-01 -2016  30-01 -2014  Regulatory Deferral Accountsات المؤجلة م الحسا  IFRS 14 تنظ

01-01 -2018  18-05 -2014  Revenue from Contracts with Customers  
 اإلیرادات من العقود مع العمالء

IFRS 15 

01-01 -2019  13-01 -2016  Leases .  عقود اإلیجار IFRS 16 
Sourse :http://www.iasplus.com/en/standards/ifrs    
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ة 2.6 ة الدول   )IAS( المعاییر المحاسب

ة  ة الدول ما یلي المعاییر المحاسب ة سنة الملغاة والمعدلة والفعالة إلى ف   2016غا

ة :)4(جدول رقم ة الدول   )IAS( المعاییر المحاسب

ار ار اسم  المع  مالحظة  المع

IAS 1 ة     عرض القوائم المال

IAS 2   المخزون    

IAS 3  ة الموحدة ة الدولي رقم   القوائم المال ار المحاس مع ار  27استبدل  ومع

ة الدولي رقم    1989عام  28المحاس

IAS 4 ة االهتالك المعاییر  1999عام الغي   محاس   22.38. 16واستبدل 

IAS 5  المعلومات التي یجب اإلفصاح عنها في القوائم

ة    المال

ة الدولي رقم حل  ار المحاس   1997عام  1محله مع

IAS 6  ة لتغیر األسعار ة الدولي رقم   المعالجة المحاس ار المحاس   2003سنة  15حل محله مع

IAS 7  ة     قائمة التدفقات النقد

IAS 8   ة والتغیرات في اسات المحاسب التقدیرات الس

ة واألخطاء   المحاسب

  

IAS 9 ر حث والتطو ة أنشطة ال ة الدولي رقم    محاس ار المحاس عام   38حل محله مع

1999  

IAS 10  ة ة العموم     األحداث الالحقة لتارخ المیزان

IAS 11  ار التقرر المالي   عقود اإلنشاء مع ستبدل      IFRS 15س

  2018 جانفي  من ابتداءا 

IAS 12 ضرائب الدخل    

IAS 13  ات المتداولة ة الدولي رقم   عرض الموجودات المتداولة والمطلو ار المحاس    1وقد حل محله مع

IAS 14  ة للقطاعات ار التقرر المالي   التقارر المال   2009سنة   IFRS 8عوضه مع

IAS 15 س آثار تغیرات األسعار ار عام    المعلومات التي تع   2003الغي المع

IAS 16 الممتلكات والمصانع والمعدات    

IAS 17 ار التقرر المالي   عقود اإلیجار مع ستبدل      IFRS 16س

  2019ابتداءا  من جانفي  

IAS 18 ار التقرر المالي   اإلیراد مع ستبدل      IFRS 15س

  2018ابتداءا  من جانفي  
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IAS 19  التقاعد(منافع الموظفین(  

  

  

IAS 20  ة ة واإلفصاح عن المساعدات محاس وم المنح الح

ة وم   الح

  

IAS 21 ة     آثار التغیرات في أسعار صرف العمالت األجنب

IAS 22 ار التقرر المالي  وقد حل محله   اندماج األعمال سنة  IFRS 3مع

2004  

IAS 23  االقتراضتكالیف    

IAS 24 اإلفصاح عن األطراف ذات العالقة    

IAS 25  ة عن االستثمارات ة الدولي رقم   المحاس ار المحاس ار  39وقد حل محله مع ومع

ة الدولي رقم    2001سنة  40المحاس

IAS 26 ة والتقرر عن برامج منافع التقاعد     المحاس

IAS 27 ة الموحدة ة القوائم المال ار  2011عدل عام   والفرد    IFRS 12و ، IFRS 10 مع

IAS 28 ة عن ار التقرر المالي   االستثمارات في المنشآت الزمیلة المحاس   IFRS 12حل محله مع

IAS 29 ات ذات التضخم المرتفع     التقرر المالي في االقتصاد

IAS 30  ة ة للبنوك والمنشآت المال اإلفصاح في القوائم المال

  المشابهة

ار التقرر المالي     IFRS  7حل محله مع

IAS 31  ةالحصص في ار    المشارع المشتر   IFRS 12، و IFRS 11حل محله مع

IAS 32 ة     اإلفصاح والعرض: األدوات المال

IAS 33 حصة السهم من األراح    

IAS 34 ة ة المرحل     التقارر المال

IAS 35 ات المتوقفةال ار التقرر المالي    أو غیر المستمرة عمل    IFRS 5حل محله مع

IAS 36 مة الموجودات انخفاض     ق

IAS 37 المخصصات، واألصول وااللتزامات المحتملة   

IAS 38 الموجودات غیر الملموسة    

IAS 39 ة اس: األدوات المال حل محله   االعتراف والق قه  IFRS 9س   متى بدا تطب

IAS 40 االستثمارات العقارة    

IAS 41 الزراعة    

  ) www.iasplus.com (: الباحث باالعتماد على الموقع االلكتروني إعدادمن  :المصدر
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  األول خالصة الفصل

 إفرازات أهمعتبر التواف المحاسبي الدولي احد الفصل  یتبین  انه  م التطرق له في هذامن خالل ما ت 

ات في الجانب المحاسبي ظاهرة العولمة  ات ة منها و لالمحواهم مطلب للشر  وأصحابالمتعددة الجنس

   ،مصالحلهم من  هحقق الم و أصحاب المهنة  والمستثمرن األموالرؤوس 

سمح  أنحیث   ل  بإیجادالتواف المحاسبي  و یجعل من مخرجات  األقطابلغة تواصل موحدة في 

ة  األنظمة ل المتعاملینللدول الممثلة في القوائم المالالمحاسب تطبی المعاییر  ماو  ،ة مفهومة من طرف 

ة  ة الدول رة التواف المحاسبي إالهو  ماوتبنیها المحاسب   . الولي تجسید لف

ضاهذا الفصل ومن خالل  ة  تم تناول  أ ة اتخاذ المعاییر المحاسب أهم ة التي تناد  أهم المنظمات الدول

ة وجوهرها  ة الدول ة ولعل أهم منظمة هي مؤسسة لجنة المعاییر المحاسب ة ألنظمتها المحاسب مرجع ة  الدول

سهر على إعداد المعاییرمجلس المعاییر المحاس ة الذ  ة وهي ب غتها الحال ة في ص ة الدول  المحاسب

ة ة للتقارر المال   .المعاییر الدول

لكن السؤال المطروح هل الجزائر واكبت مختلف التطورات الجارة على المستو الدولي واتخذت المعاییر 

ة لنظامها المحاسبي  مرجع ة  ة الدول   ؟المالي المحاسب

  . هذا ما سنتناوله في الفصل الموالي
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  :تمهید

 أولمختلف التطورات التي مر بها النظام المحاسبي الجزائر انطالقا من  إلىهذا الفصل التطرق یتم في 

نظام لمعالجة  الت التي  حداثاألمخط محاسبي اتخذته الجزائر  التعد ة مرورا  ه نتیجة  أدخلتالمال عل

ها  حتو ة  ونتیجة الضغوطات من جهة  هذا المخطالنقائص التي  ة ممثلة في مختلف الاالقتصاد خارج

ة   .الشراكات التي تبرمها الدولة الجزائرة مع نظیراتها من الدول األجنب

ه النظام المیتم ال ما متطرق إلى الجدید الذ جاء  انت  حاسبي المالي من خالل المفاه ة  إماالتي  غائ

ضارق طالت وعدلت  أو ة  إلى أ عرضها وفقا إعدادها و التي نص النظام على ضرورة مختلف القوائم المال

ة ة الدول   .للمعاییر المحاسب

یز على الجدید في هذه القوائم  ة طرقة العرض أو مضمون تلك القوائم  مع التر ة سواء من ناح المال

ذلك الجدید  ة تتضمن الكثیر من المعلومات التي تفید  زنةوالمتمثل في جدول تدفقات الخو قائمة مال

  .مستعمل المعلومة

احث جاءت وف التسلسل التالي   :لذلك قسمنا الفصل إلى ثالثة م

حث األول ة: الم ة الجزائر   .في میدان التوحید المحاسبي التجر

حث  ة و و  اإلطار التصور من خالل  النظام المحاسبي الماليمساهمة  :الثانيالم ادئ المحاسب القوائم الم

ة  .المال

حث الثالث ة: الم اسات النظام المالي المحاسبي على التحلیل المالي من خالل القوائم المال   .انع
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حث األول ة : الم ة الجزائر   في میدان التوحید المحاسبيالتجر

ة المخط المحاسبي  نظاماطب النظام الجزائر  ا تحت تسم وذلك لما  1975بنسخته الوطني محاسب

ة المعاشة في حینها، لكن تغیر ال ة االقتصاد اس ة المستمر الناتجیتواف والبیئة الس عن  بیئة االقتصاد

وننة اسة  عولمة أو   أدت إلى ضرورة تبني نظاما أخر یتماشى مع ما تفرضه البیئة ،الخ...االقتصاد والس

ة الجدید   .ةاالقتصاد

عة الحال إلى ضرورة التغییر الذ لمس في  طب جدید ولكن وقبل نظام محاسبي مالي هذا ما أد 

ةتارخ اإلصالح المحاسبي في ا إلىاس أن نعرج  التطرق إلى هذا النظام ال ل  لجزائر في النقا اآلت ش

  .مختصر

 المخط المحاسبي الوطني الجزائر نشأة   .1

انت إال بدخول المخط الوطني المحاسبي حیز ة التوحید  ار األولى لعمل  على الصعید الوطني فاألف

م  ون هناك فراغ في تنظ ة االستعمارة حتى ال  ، فقد تم اعتماد مخط موروث من الحق اة التطبی الح

عد االستقالل ة  ومة الجزائرة قانونا تحت رقم  ،االقتصاد - 12-31الصادر في  62/157فقد أصدرت الح

ة والتي ال تمس  1962 ة الفرنس االعتماد على تلك النصوص القانون ادة والقاضي  الس عة الحال  طب

ة التالي  اعتمالوطن   1957.1سنة  دراالص (PCG)د المخط العام الفرنسي العام ا، و

ات، وهذا لجعل  إذ 1947هذا المخط قد تم إصداره سنة  یهدف إلى التنسی بین مختلف المحاس

ة دون إهمال فائدة التنسی المحاسبي من اجل  المؤسسات االقتصاد ة أداة فعالة للتسییر الخاص  المحاس

د االقت الوثائ والمعلومات الالزمةتزو ات  ،صاد  ة توزع خاصة اإلحصائ ف الضرورة من اجل دراسة 

ذلك لمواجهة المنافسة ة و   2.الدخول الوطن

ةونشیر إلى   المحطات التال   :أن المخط العام الفرنسي مر 

، وهو معد 1937، مشت من المخط المحاسبي األلماني PCG( 1942(المخط المحاسبي العام  -

شي ومة ف ه (Vichy)من طرف ح عترف  ة من طرف الخبراء الفرنسیین؛ ، حیث لم   طرقة قانون

قي محاسبي في فرنسا؛ : PCG(1947(المخط المحاسبي العام  - أول قانون حق  عتبر 

                                                             
ة في اقتصاد غیر مؤهل مختار مسامح، 1 ة الدول ة تطبی المعاییر المحاسب ال ة و النظام المحاسبي المالي الجزائر و إش حاث اقتصاد ، مجلة أ

ة والتجارة وعلوم التسییر ة العلوم االقتصاد ل سمبر04اتنة، العدد  ،إدارة،   .197 ، ص 2008، د
ح فایز،  2 ة في ظل اإلصالح المحاسبيسا ة تبني معاییر المراجعة الدول توراهدراسة حالة الجزائر أهم ة العلوم  ،یر منشورةغ ، أطروحة د ل

ة والتجارة وعلوم التسییر،  .131، ص 2015-2014، ،جامعة البلیدة االقتصاد
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 1947ظهر نتیجة مراجعة المخط المحاسبي العام: PCG( 1957(المخط المحاسبي العام  -

)PCG( وطب من طرف المؤسسات الموجودة في ذلك الوقت، وفي الجزائر المستعمرة ،  

ة وهي محاولة االنتقال إلى مخط ثاني یتواف مع النهج االشتراكي المتخذ من  انت المرحلة الثان ثم 

انتقا اد األمر  م المخط المحاسبي في  الد حیث انطل القائمون على تصم ا في ال د طرف السلطة العل

م، وتنطو هذه الخطوة في األصل على االنتقادات التي وجهها 1957المخط المحاسبي العام لسنة 

ما و أنفسهمالفرنسیون  هذه االنتقادات دارت في األساس حول مواءمة المخط  أن لهذا المخط ، س

  .  1للتغیرات الجدیدة التي عرفتها فرنسا

ة محاوالت اإلصالح  في سنة  ة بإصالح  م1969تجسدت ن ولكن لم  PCGحین تم تكلیف وزر المال

ة سنة ة هم حین1972 یتم التعدیل إلى غا ة بإنشاء المجلس األعلى للمحاس مة (ا قامت وزارة المال التعل

لتحیث  ) 1971-12-29الصادرة بتارخ  مخط محاسبي  إحاللله مهمة  أو المخط الفرنسي العام 

  2:لجنة التوحید بهذا المجلس ومهامها إلىوطني وأسندت هذه المهمة 

 إصالح مهمة المحاسب والخبیر المحاسبي؛ -

 . (PCN)مخط وطني محاسبي جدید(PCG)إحالل المخط المحاسبي العام الفرنسي   -

من طرف المجلس األعلى  (PCN)الجدید المحاسبي  تبني المخط 1973تم في شهر نوفمبر و 

عد فحص للمشروع،  ة  الصادر  1975-04-29الصادر بتارخ  35/75تاله صدور األمر رقمثم للمحاس

ة رقم  ة . 1975-05-09المؤرخة في  37في الجردة الرسم ف ثم صدور المرسوم الوزار المتعل 

ة وزارةعن  1975-06-23تطبی المخط المحاسبي الوطني الصادر بتارخ    3.المال

حق أهداف االق  أوتصاد الكلي و الذ وضع حسب معاییر االقتصاد الموجه هذا المخط الجدید الذ 

ون و  المخط الرجوع إلى اللجنة المعدة لهذا المخط نجد أن ما انقص من فاعلیتها هو ضعف الطاقم الم

ما تمت االستعانة بخبراء من المجلس الوطني  لها والمتكون أساسا، من خبراء ومختصین وعددهم أرعة، 

ة الفرنسي  وسلوفاكي ساهم في إرساء الخطو العرضة للمخط المحاسبي للمحاس اإلضافة إلى خبیر تش

الده والمعتمد منذ     1966.4الوطني ل

                                                             
ة إصالح النظام المحاسبي للمؤ مداني بن بلغیث،  1 ةأهم ، ص سسات في ظل أعمال التوحید الدول  .148، مرجع ساب
ة التوحید المحاسبيمداني بن بلغیث،  2 ال ، ،تجرة الجزائر"إش  .56ص  مرجع ساب
ة ني بن بلغیث،امد 3 ة إصالح النظام المحاسبي للمؤسسات في ظل أعمال التوحید الدول ، صأهم   .148، مرجع ساب
، ص  4  .147المرجع الساب
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القانون الجدید  ة )  3/93األمر (استمر العمل  ة نها ة لغا ارة أخر أن  1988دون مشاكل میدان ع و

ة البدء في إصالحات جد یر في 1989 یدة ابتداء من سنةهذا المرجع أد مهمته بنجاح لغا التف ، والبدء 

ه وتسیره قو السوق، وهنا  م ف تغییر النهج االقتصاد من اقتصاد إدار موجه ومخط إلى اقتصاد تتح

االنشغاالت الجدیدة ة المخط المحاسبي الوطني للتكفل     1.بدأت تظهر محدود

الت التي مست المخط الوطني المحاسبي .2   التعد

الت منذ إنشائه سنة ف المخط الوطني المحاسبي عدة إضافات أو شولقد عر   : ، ومنها1975ه تعد

ة القطاع 1.2    (PCS)ةالمخططات المحاسب

ة االتجاه نحو التوحید المحاسبي ة في عمل المخط بإصدار لقرار المتعل أشار ا ،حیثهي مرحلة ثان
ة إلى  ة ومن بینهامحاسبیة لمخططات ضرورة اإلعداد الوطني للمحاس   :قطاع

 . 1987-09-13المخط المحاسبي للتامین وٕاعادة التامین،القرار المؤرخ  بتارخ  -

 .1987-09-18المخط المحاسبي لقطاع الفالحة، القرار المؤرخ  بتارخ  -

ة القرار المؤرخ في المخط المحاسبي -  1988- 09- 11:لقطاع البناء واألشغال العموم

احة الصادر بتارخ  -  1989-03- 19المخط المحاسبي لقطاع الس

 .1992-11-17المخط المحاسبي لقطاع البنوك القرار المؤرخ   بتارخ  -

یف مع نشا وس - ات البورصة الصادر بتارالمخط المحاسبي الوطني الم -05-29 خطاء عمل

 .م1999

ة :إضافة إلى المخططات نجد مات و المناشیر الصادرة عن وزارة المال   .التعل

ة 2.2 مات و المناشیر الصادرة عن وزارة المال   التعل

ة التوحید فنجد    :وهي مرحلة ثالثة في نفس االتجاه نحو عمل

طرق المعالجة 1989- 05- 24المؤرخ في  F/DC/CE/89/047/185المنشور رقم  - م المتعل 

ة المؤسسات استقالل طة  ات المرت ة للعمل   . المحاسب

ات  1989- 05- 25المؤرخ بتارخ   F/DC/CE/89/047/185:المنشور رقم - المتعلقة بتسجیل العمل

ة ة االقتصاد ة المؤسسات العموم استقالل   .الخاصة والمتعلقة 

مة  - ة التسجیل المحاسبي  1990-03-11المؤرخة في  F/DC/CE/90/046/635التعل ف والمتعلقة 

ات   .لمساهمة العمال في أراح الشر

                                                             
، ص  1  .197مختار مسامح، مرجع ساب
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مة رقم   - صنادی  1995- 10- 02المؤرخة في  001/95التعل ات الخاصة  المتعلقة بتسجیل العمل

م المنقولة المسیرة لصالح الدولة الق  .المساهمة خاصة ما یتعل 

مة رقم  - ة التسجیل المحاسبي لفرق  1997-04-21المؤرخة بتارخ  MF/DGF/158التعل ف المتعلقة 

ة والناتج عن تطبی المادة  م االستثمارات وٕاعادة إدماجه ضمن المیزان من  107والمادة  14إعادة تقی

ة لسنة    .  م1996قانون المال

ة نجد أن اإلدارة ال مات الصادرة عن وزارة المال عامة ألمالك الدولة بدورها قدمت حلوال إضافة إلى التعل

ة من خالل استحداث الحساب رقم ات العموم ة الشر ات تصف عمل ما یتعل  ة 85:خاصة ف   . نتیجة التصف

مات   إضافة إلىو  ةمجهودات  نجدالتعل   .المجلس الوطني للمحاس

ةمجهودات   3.2   المجلس الوطني للمحاس

ة الذ  موجب المرسوم التشرعي رقم قام المجلس الوطني للمحاس -09-25بتارخ  318-96احدث 

أعمال التوحید المحاسبي وٕاعدا1996 ام  ة المؤهلة للق اره الهیئة الوطن اعت ةم  ، وحسب د المعاییر المحاسب

ع وزار ومهني مشتركفان هذا المجلس جهاز اس 318- 96من المرسوم  2نص المادة  ، تشار ذو طا

مهمة التنسی طة بهماضطلع  قات المرت حث والتوحید المحاسبي والتطب ص في مجال ال   . والتلخ

ة لجان هي ل المجلس من ثمان تش   :و

ة  -     اد والمعاییر المحاسب ة؛  -  ؛لجنة الم ة  - لجنة اإلعالم اآللي والمحاس ة العموم لجنة المحاس

ة   ؛والوطن

احة -     ؛  لجنة الشغل، الس ؛ -والخدمات األخر ة؛- لجنة الفالحة، الصید والر   لجنة الهیئات المال

ة؛  -       .لجنة الطاقة والمناجم -لجنة البناء واألشغال العموم

  : في إطار تكییف المخط المحاسبي الوطني قام المجلس بإعداد ستة عشرة رأ من بینهاو 

المخط1998-11-23بتارخ  98-03الرأ  - ات البورصة؛م المتعل    المحاسبي لوسطاء عمل

ات 1999- 06- 21بتارخ  99- 04الرأ  -     م المتعل بتكییف المخط المحاسبي الوطني ألنشطة الشر

ات المجمعة؛ ضة والشر  القا

م المتعل بتكییف المخط المحاسبي الوطني ألنشطة هیئات  2001- 05- 13بتارخ  01-16الرأ  -    

م المنقولة التوظیف الجماعي في  .الق

نها التكفل  م رها اتضح أنها ال  قة ذ الت التي مست المخط الوطني المحاسبي السا ل التعد

ة والتي تسمح  ة الدول ة التي تتطاب والمعاییر المحاسب عرض القوائم المال ة الجدیدة وال  األحداث االقتصاد
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ا ما المستثمرن والمسیرن  لحصول على معلومات تخدمهم في اتخاذ قراراتهم لمختلف المستعملین ال س

غرض تجاوز القصور والنقائص التي تضمنها المخط الوطني المحاسبي هذا من جهة  التسییرة، لذلك و

ة االقتصاد العالمي وضغوطه   .ومن جهة أخر لمواك

ةمجهودات  4.2 التعاون مع المجلس الوطني للمحاس   الخبراء الفرنسیین 

ات  ة توالت عمل ا بدا ة رسم اإلصالح للمخط المحاسبي الوطني، ولعل أبرزها لما شرعت وزارة المال

لت هذه المهمة 2001من الثالثي الثاني لسنة  ة إصالح جذرة للمخط الوطني المحاسبي وأو م  في عمل

ة بإعداد نظام محاسبي التعاون مع المجلس الوطني للمحاس یتواف مع  إلى مجموعة من الخبراء الفرنسیین 

ات االقتصاد الوطني والعالمي مهمة التنسی 1متطل ادة تضطلع  ل المجلس الوطني لجنة ق ، حیث ش

عة أعمال فر الخبراء ، وتم توزع أعمال اللجنة على أرعة مراحل    :ومتا

ص حالة تطبی المخط المحاسبي الوطني؛: المرحلة األولى -  وفیها یتم تشخ

ة  -  داد مشروع نظام محاسبي جدید؛إع: المرحلة الثان

ة؛: المرحلة الثالثة - ة الدول ن للمخط المحاسبي الجدید والمعاییر المحاسب  التكو

عة - ة: المرحلة الرا م وعمل المجلس الوطني للمحاس  .المساعدة على تحسین تنظ

ارات لإلصالح  تمخضت ل مرحلة أما األولى فاهم ما میزها تبني لثالثة خ أعمال اللجنة في تقارر خاصة 

  :تبلورت في

ار األول - له الحالي : الخ ش قاء على المخط المحاسبي الوطني  ة اإلصالح  ( PCN )اإل وحصر عمل

ة، لمسایرة التغیرات التي عرفها المح االق الت التقن عض التعد   تصاد والقانوني في الجزائر؛في 

ار - له والعمل على ضمان توافقه مع الحلول :الثاني الخ قاء على المخط المحاسبي الوطني ببنیته وه اإل

ة ة الدول ة التي أدخلتها المعاییر المحاسب  2؛التقن

ار الثالث - ار فهو یتضمن انجاز نسخة جدیدة للمخط المحاسبي مع  :الخ ة لهذا الخ له النس عصرنة ش

اد والقواعد ، الم ة ووضع إطاره التصور ة الدول ار المعاییر المحاسب عین االعت   3.مع األخذ 

ة في اجتماعه المنعقد في  ارات الثالثة تبنى المجلس الوطني للمحاس م 2001-09-05من خالل الخ

قضي بإحالل المخ ة توحید محاسبي  التالي تبني إستراتیج ار الثالث، و ط المحاسبي الوطني بنظام الخ

                                                             
ة شعیب شنوف،  1 ة الدول ة المؤسسة وفقا للمعاییر المحاسب   .13، الجزء األول، ص IAS/IFRSمحاس
ةني بن بلغیث، امد 2 ة إصالح النظام المحاسبي للمؤسسات في ظل أعمال التوحید الدول ، ص أهم  .173، مرجع ساب
ةشعیب شنوف،  3 ة  محاس ة الدول  .15، صمرجع ساب، الجزء األول IAS/IFRSالمؤسسة وفقا للمعاییر المحاسب
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ةمحاسبي جدید متواف ة الدول ه  مع المعاییر المحاسب ، وتم انجاز النظام المالي المحاسبي الجدید ونص عل

  .والمتضمن النظام المالي المحاسبي الجدید 2007- 11- 25المؤرخ في  11- 07في القانون رقم 

الت التي مست الم ع لمجمل التغیرات والتعد ة التوحید إذن المتت خط المحاسبي في إطار االتجاه لعمل

ة  ة هي المیزة السائدة، ذلك أن الهیئات المشرفة دوما هي هیئة عموم اس غة الس في الجزائر یجد أن الص

ة  ة ممثلة في اإلدارة الوص وم ة–ح    -وزارة المال

  لجزائر دوافع االتجاه  نحو التوحید المحاسبي من خالل إصالح المخط المحاسبي  ا .3

ستجیب لممتهن المهنة  ة الجدیدة ال  ح المخط المحاسبي الوطني، في ظل التوجهات االقتصاد أص

ان مستثمرا أو مقرضا  ة سواء  ة وال لمستعمل المعلومة المحاسب مساهما  من داخل الوطن أو  أوالمحاسب

ل ، من خارجه ره وذلك لیجیب على تساؤالت  ة أن تعمل جاهدة لتطو ان لزاما على الجهة الوص التالي  و

ستعملون مخرجات المخط الوطني المحاسبي قا وغیرهم ممن  رناهم سا   . من ذ

و من بین أهم الدوافع التي أدت إلى ضرورة إصالح المخط الوطني المحاسبي حتى یواكب مختلف 

ة، التغیرات التي طرأت ة نوجزها في النقا  على البیئة االقتصاد ة وأخر خارج ا ودوافع داخل ا نجد أس

ة   : اآلت

اطات الجدیدة للجزائر من خالل الدخول في شراكة مع  - ألجل التكیف مع المستجدات التي بدأت مع االرت

ة للتجارة   ؛االتحاد األوري وتقدم المفاوضات مع المنظمة العالم

ة حول االقتصاد الجزائر وخاصة   - ة والمال ة حاجات المستخدمین الجدد للمعلومات المحاسب ذلك لتلب

ة اإلصالح  ؛1المستثمرن الوطنیین والدولیین ونجد األخیرن قد مارسا ضغوطا لتعجیل عمل

ات في الجزائر یل 1975عتبر المخط المحاسبي الوطني الصادر سنة  - ال لمنظومة الحسا بي دل

اجات االقتصاد االشتراكي وخصائصه  ؛احت

المخط ال یتماشى مع مستجدات فتح المجال لالستثمار األجنبي و الوطني من خالل  تحرر األسواق  -

ي و الضربي، رغم المحاوالت  ة و إجراء إصالحات على النظامین البن و خوصصة المؤسسات العموم

 ؛المتكررة لتحسینه

ة على مستو المؤسسة محاولة - ة وجعلها أكثر مالئمة لترجمة األحداث االقتصاد ة المحاس  تكییف تقن

صفة دورة في ل عدد و  ؛ش

                                                             
، ص ال 1   .11مرجع الساب
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ة وتحرر األسعار   - ة في ظل االنفتاح على األسواق الخارج ستجیب للمعاییر الدول إیجاد إطار محاسبي 

 وٕانشاء بورصة الجزائر؛

ة وما  - ة تساعد على اتخاذ القرارات الرشیدة على مستو الحاجة إلى معلومة محاسب ة ذات نوع ل

ة وعلى مستو المتعاملین معها؛  المؤسسة االقتصاد

ة خاصة المقرضین والمستثمرن من خالل توحید القوائم الماللإعطاء الثقة للمتعاملین  -  1.ةلقوائم المال

ةنو ما اتسم المخط الوطني المحاسبي بجملة من النقائص        .ردها في النقا الموال

مي 1.3 اإلطار المفاه  النقائص المتعلقة 

مي    اب اإلطار المفاه مينعرج إلى تعرف اقبل التعرض لجملة النقائص الناجمة عن غ            .إلطار المفاه

ف ا  1.1.3 ميتعر   إلطار المفاه

أنه عرف اإلطار المفاهمي  ة  امجموعة :"النظر في نظرة  المحاس د منظمة من األهداف  و الم

ما بینها ة المتسقة ف عة ووظائف و حدود األساس ن إصدار معاییر متسقة و تحدید طب م فضلها  ، والتي 

ة ة و القوائم المال ة المال   2."المحاس

ة )FASB(حدث التعارف تلك الواردة عنأومن  ة المال م المحاس ان مفاه الصادر في سبتمبر  في ب

عرفه على انه  )IASB(نتیجة للمرحلة األولى من المشروع المشترك مع م  2010 نظام متس من " والذ 

ة وٕاعداد التقارر  ة المال فة، وحدود المحاس عة، وظ طة والتي تصف طب ة المترا م األساس األهداف والمفاه

   3".والتي یتوقع أن تؤد إلى مصدر إرشاد متواف

جب  ة والغرض منها، و عة المحاس تعرف وتحدید لطب مي  ن النظر إلى اإلطار المفاه م ل عام  ش و

ل أساس  ش ة و ة إعداد التقارر المال عمل طة  م المح ار المسائل النظرة والمفاه عین االعت أخذ  أن 

ة ر المعاییر المحاسب   .متناس ومتجانس لتطو

ة وعناصرها وخصائصها انطالق مما سب فان اإلطار ا سمح بتحدید أهداف القوائم المال مي  لمفاه

ة ة والمال ذلك مستعملي المعلومات المحاسب ة و   .النوع

                                                             
در،   1 ا المعلومات أثر تطبی النظام المحاسبي الماليقورن حاج قو ة في ظل تكنلوج احث على تكلفة وجودة المعلومات المحاسب ، مجلة ال

 .272ص، 2012، جامعة ورقلة، 10العدد
2 S.Bachagha, pour un référentiel comptable algérien qui répondre aux exigences de l’économie 
de marché,ed. dar alhoda.algerie,2003,p10. 
3http://www.iasplus.com/en/standards/standard4   
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اب      ة في المخط الوطني المحاسبي إلى  التالي غ صورة ضمن مي تسبب  ولو  اإلطار المفاه

ن إیجاد حلوال  م ة  في الجزائر فمن دونه ال  للمعامالت واألحداث والمشاكل التي لم تتم جمود المحاسب

موجب المخط المحاسبي ت، وٕانما 1معالجتها  ما انه ال یوجد هناك مرجع  تر الجتهادات أصحاب المهنة و

این في المعلومة  ون هناك ت التالي س این الممارسات واالجتهادات و اینة لت ال شك أن الحلول ستكون مت

ة   . المحاسب

ة،  وٕاذا این في المعلومات المعروضة في بنود القوائم المال ون هناك ان هناك ت فمن دون شك س

  .اختالف في نتائج استخدام تلك المعلومات

ة عن   2.1.3 ميالنقائص المترت اب اإلطار المفاه   غ

مي  اب اإلطار المفاه ةیؤ إن غ    :د إلى النقائص التال

اب تعرف وشرح واضح  - ستعملها المخط الوطني المحاسبي سواء في جانب مصطلحات للغ التي 

ات وهذا ما یؤد إلى سوء فهم المصطلح  ات واألصناف أو في جانب قواعد سیر الحسا ة الحسا تسم

قه وحسن استغالله؛ اس في تطب التالي خل الت  و

ة التي تقوم علیها المحا - اد المحاسب صفة صرحة الم حدد المخط المحاسبي  ة حتى وان أشار لم  س

صفة صرحة وواضحة  ان البد أن تحدد  ا، إذ  اف عتبر غیر  اد إال أن ذلك  عض الم ا إلى  ضمن

حبذ  ه  قى مبدأ متعارفا عل قوة القانون وال ت ة التطبی  ا واج ح مرجعا رسم في المخط حتى تص

ة التطبی قه وال یتمتع بإلزام  ؛2تطب

و یة على مستدیدلتجور األمرك اتولمحاسبیة ر المعاییاضع ویقة لطرلمحاسبي ط المخدم ایقم  ل -

مهمتها  مغرلتي وا ،اعیةلقت المحاسباا امها  ضع وب وسلأن أال إ ،لمعنیةت ااعابالنسبة للقق

،خأیقة طربت كانو لل  فضون ألعامة سیكالمحاسبیة ر المعاییا ر یطوتدم عن فإق لسیاس اتكملة لنفو ر

ه ن بین من لمالي كال التحلیوایة لتحلیلالمحاسبة ا ا     3.رلمعاییب اغیاأس

                                                             
1 Nassiba Bouraoui, Nécessité d'une réforme comptable en Algérie dans le cadre du passage de l'économie 
planifie à l’économie de marché, mémoire de magistère, école supérieur du commerce, Alger, 1998  - 1999, P 
97. 

رة ماجستیرزائر وأفاق تبني وتطبی النظام المحاسبي الماليأعمال اإلصالح المحاسبي في الجصالحي بوعالم،  2 ة العلوم غیر منشورة ، مذ ل  ،
ة وعلوم التسییر، جامعة الجزائر  .65، ص 2010-2009، 3االقتصاد

ة في اقتصاد غیر مؤ مختار مسامح،  3 ة الدول ة تطبی المعاییر المحاسب ال ، الملتقى الدولي األول، هلالنظام المحاسبي المالي الجزائر الجدید وٕاش
ة، ة الدول ز الجامعي  واد سوف، الجزائر،  النظام المحاسبي المالي الجدید في ظل معاییر المحاس  .              9، ص 2010-01-17المر
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ام  - ة الق غ یز المخط الوطني المحاسبي على توفیر المعلومات المساعدة لهیئات الدولة المختلفة  تر

ات التخط االقتصاد والض االجتماعي، وفرض الضرائب والرسوم ومعرفة الدخل الوطني  الخ..عمل

سي یتمثل في الدولة بهیئاتها المختلفة هذا ما یجعل و  ة موجهة نحو مستفید رئ ة والمحاسب المعلومة المال

األفي المقام األول   هیئات اإلحصاء؛ و إدارة الضرائب خصو

ة المتمثلین في المساهمین والمستثمرن خاصة في ظل  - ة و المحاسب إهمال مستخدمي المعلومات المال

ه من اجاتهم ،إال  اقتصاد السوق وما یتطل عا وف معاییر تلبي احت ة المعدة ط ق إفصاح للمعلومة الحق

ة عجز المخط  وان أخذهم  ار والثان عین االعت أخذهم  أن المخط المحاسبي أغفلهم مرتین األولى لم 

ات النتائج نجد  ة،الن المخط ومن خالل جدول حسا ق م معلومات شفافة وحق ار على تقد عین االعت

ه ة ومرد  ف ة المؤسسة المال ة وضع شفاف فق نتیجة االستغالل والنتیجة خارج االستغالل وهذا ال یوضح 

 . ذلك للغموض بین دورة االستغالل ونتائج خارج االستغالل

ات  2.3  نقائص مدونة الحسا

ات   : لمخط الوطني المحاسبي نجدامن بین النقائص التي تضمنتها مدونة حسا

حیث لم یرد  - ة  ة التحلیل اب صنف المحاس ة  أغ ات یدل على المحاس صنف خاص في مدونة الحسا

سترشد بها في اتخاذ القرارات المهمة ونتیجة لهذا نجد  معلومة  ة رغم أهمیتها  أحسن المؤسسات  أنالتحلیل

ك أنها أداة للتسییر الداخلي؛ ة، ناه فها اإلنتاج م في تكال  الجزائرة غیر قادرة على التح

حقوق  - ات ال تمثل حقوقا   عض الحسا ات في الصنف الواحد إذ نجد  عض الحسا عدم تجانس 

ه الحساب رقم  42االستثمار حساب    )الحقوق (ع  سندات المساهمة  نجدها في الصنف الرا 421وف

ع  ات الصنف الرا ة حسا ق التالي ال تتناسب مع  ة  و ارة عن استثمارات مال  ؛في حین هي ع

ات نجد أن الصنف رقم  - الحسا حتو  )1(من بین أهم النقائص المتعلقة  مثل األموال الخاصة  الذ 

ل مساهما بها أو تكون موضوعة تحت ت ل وسائل تمو ات ال تش عض الحسا صرف المؤسسة على 

الحساب  م  15صفة دائمة وف تعرف المخط الوطني المحاسبي لألموال الخاصة  فرق إعادة التقی

اطات بین الوحدات  17:وحساب رقم     1؛االرت

ة ورغم تسمیته التي تدل على مضمونه إال أننا نجده ضمن بنود  - ضا حساب المصارف اإلعداد نجد أ

اء؛االستثمارات في قائمة المیزا ة في حین هو من األع ة العموم   ن

                                                             
ة العامة للمؤسسةدمحم  بوتین،  1 ةالمحاس  .93، ص 2005الجزائر،  ،، دیوان المطبوعات الجامع
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أصنافها فنجد حساب  - ات إذا ما قورنت  عض الحسا ات  مصارف مقیدة سلفا،  468عدم تناسب تسم

ص و حساب  469وحساب  ص، 579نفقات في انتظار التخص حیث نجد أن  نواتج في انتظار التخص

ات تتناسب مع صنفي اإلیرادات  ات هذه الحسا اء(التكالیف  و )النواتج(تسم  ؛)األع

ات اإلیرادات حسابي   - ل تكالیف اإلنتاج، و حساب 75ما نجد ضمن حسا ل تكالیف  78تحو تحو

ان ط ان وس ارهما حسا ة العت ق مثالن إیرادات حق ح  االستغالل ورغم أنهما ال  خصصا لتصح

مة ما حققته المؤسسة من  س ق ع ه فوجودهما ضمن مجموع صنف النواتج ال    .إیراداتالتكالیف، وعل

ة غیر مقنعة 3.3   معالجات محاسب

عتهاث طحین مدیدة جات عملظهرت سبي لمحاط المخق ابیترة فتل خال    لمحاسبة ون الكظرا ن، وب

ة  ات واألحداث المحاسب الت لتض ابعن المهنیین یرون أن لكان لزاما التكفل بها، أداة ترجمة للعمل سج

ار ا أداة للتحلیل واتخاذ مور ألمذت اخإذا أخاصة ، مقنعةن تكم لت لحساباواخت ة  ن جهة المستخدم للمیزان

  1:یليما ك لذمثلة ن أمالقرارات  و

كفالة ل ثمثصات مناقلاكة في رلمشاء اثناء ألبناوامیة ولعمل األشغات اسساؤبة لموللمت الكفاالا -

ل ال تمثتها بیعن لك ،426ب لحساافي از، و تسجل إلنجن اكفالة حسولمناقصة اكة في رلمشاا

  ؛42ب لحساب احسرات الستثمااعلى ت تسبیقا

قات تجارة في  - تسب ن التساهمي، تسجل  قات التي تتحصل علیها المؤسسة المنجزة لبرامج الس التسب

ه في ترتیب الخصوم ال یجعله في هذا التصنیف الن مدة لكن مبدأ  570الحساب  ة المتعامل  االستحقاق

ن أن یتجاوز السنتین؛  م  استحقاقیتها 

ة - اطن المقاولة أو المعالجة ال على أساس أن التكلفة  562تسجل الدیون في الحساب : الدیون الخاصة 

عة هذا ، انطالقا من احترام التواف مابین حسا623تسجل في الحساب  ات التكالیف والدیون لكن طب

ون  یف  سجل في المجموعة الثالثة ، ف ة في إنتاج منتوج وهذا األخیر  الدین جاءت نتیجة المشار

 ؛؟  562الدین في الحساب 

ة  - ة الموضوع و الضجة العلم شهرة المحل، رغم أهم ر و  حث والتطو مصارف ال الت الخاصة   التسج

ساطة واعتبرها الكبیرة التي أثارت ع إال أن المخط الوطني المحاسبي أخذها ب ها مثل هذه المواض

                                                             
ة في اقتصاد غیر مؤهل مختار مسامح، 1 ة الدول ة تطبی المعاییر المحاسب ال مرجع ملتقى علمي، ، النظام المحاسبي المالي الجزائر الجدید وٕاش

، ص  .10ساب
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ذلك من حیث اإلطفاء اعتبر مدة  حث،  ة لمصارف ال ع أهم ة ولم  حد  5مصارف إعداد سنوات 

ة التي تستحقها شهرة المحل ع األهم   .1أقصى ولم 

أحداث الحقة 4.3   نقائص في التكفل 

ة الناتجة عن سبب عدم مرونة   ات االقتصاد ومسایرة المخط الوطني المحاسبي لألحداث والعمل

ات الناتجة  عض األحداث والعمل ذلك  ة التسعینات من القرن الماضي و ة مع بدا اإلصالحات االقتصاد

ة،من بینها   2:عن التطور االقتصاد العالمي والتي أهملها المخط المحاسبي، لكنها تحتاج  ترجمة محاسب

مة التي و : مسالة سعر الخوصصة الذ یتعد األصول المتنازل علیها - سعر الخوصصة الق قصد 

مة أصول  یدفعها المتنازل له جراء شرائه للمؤسسة محل الخوصصة فوق ق والذ یتضمن سعرا 

مثل سعر  ة  ون المشتر مجبرا على دفع مبلغ معین للخزنة العموم ة المطاف  المؤسسة، أ في نها

ة عند التنازل تكون متوازنة ، والسؤال المطروح  ار ان المیزان الشراء وتحمله لخصوم المؤسسة، على اعت

مة مة األصول وق سجل الفارق في ق   ؛الشراء؟ أین 

ة - المخط الوطني المحاسبي أشار إلى إدراج في المالح التعهدات إن  :مسالة التعهدات خارج المیزان

ة، لكن هذا المفهوم صعب التطبی إذا ما استثنینا  المقدمة أو المتحصل علیها غیر المدرجة في المیزان

ة لكن  امةن هذا البند ال یتضمن معلومات هإ، الكفاالت المدفوعةالرهون و  ف لة المطروحة هي  المش

ة للمؤسسة، وقد  ة الجماع حقوق العمال، والتي تتضمنها االتفاق ة على تعهدات الخاصة  احتواء المیزان

م تستند على المعلومات  اتظهرت مساو عدم اإلفصاح هذه أثناء خوصصة المؤسس ة التقی الن عمل

ة والمصادق علیها من طر  ة التنازل تظهر مسالة الواردة في المیزان عد عمل ات، و ف محافظي الحسا

ضات العمال إما للذهاب الطوعي   .لذهاب للتقاعد القانونيا أوتعو

ة   5.3 القوائم المال   نقائص خاصة 

عائ أمام أ  قى  ة المعروضة وفقا للمخط المحاسبي والتي ت ثیرة تشوب القوائم المال هناك نقائص 

ة النس المؤسسة ومن بین هذه النقائص نجد دراسة مفیدة    :لمن یهتم 

                                                             
1   ، ة لتحسین المخط الوطني المحاسبيمصطفى عقار توراه في علوم التسییرمساهمة علم ، 2005، جامعة سطیف، غیر منشورة ، أطروحة د

  .242ص 
ة في اقتصاد غیر مؤهلمختار مسامح ،  2 ة الدول ة تطبی المعاییر المحاسب ال مرجع ملتقى علمي،  ، النظام المحاسبي المالي الجزائر الجدید وٕاش

 .9ساب ، ص
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عض البنود هي استثمارات ثابتة  - ة حیث نجد أن   )تثبیتات غیر جارة (عدم ترتیب بنود القوائم المال

صنفها المخط المحاسبي على أنها تثبیتات جارة؛  و

ات –عدم ترتیب بنود الخصوم  - حیث ال نمیز بین تل –المطلو عثرة  لة حیث تكون م ات الطو ك المطلو

 والقصیرة األجل؛

ة المقارنة بین النتائج أو إظهار مختلف  أوعدم وجود  - غ قة  ة للسنة السا ة وجود بنود المیزان إلزام

ة؛  التطورات الحاصلة في بنود المیزان

ة  -  ،)... تكلفة الشراء أو تكلفة االقتناء (اعتماد المخط الوطني المحاسبي على مبدأ التكلفة التارخ

ة في دول العالم  تعمل  ما هو معروف فان مبدأ التكلفة  هالرغم من أن اغلب األنظمة المحاسب و

ة على أساس تكلفة الشراء أو االقتناء مع افتراض  قر بتسجیل مختلف عناصر القوائم المال ة  التارخ

اس المحاسبي ات قوة الشراء لوحدة النقد المستعملة في الق ة  ، 1ث التالي العدید من بنود القوائم المال و

ة المعدة وفقا  ة تتماشى مع االقتصاد التضخمي؛ الن القوائم المال طرقة أكثر عقالن مها  غي إعادة تقی ین

ة للمؤسسةللمخط الوطني المحاسبي ال تعبر عن ا ق ة الحق ة المال  ؛لوضع

ة  عدم فصله بین األصول الجارة وغیر الجارة في جانب - النس ة، ونفس األمر  األصول من المیزان

ة التحلیل المالي ة للقائمین على عمل النس ستدعي إعادة الترتیب لتسهیل القراءة والتحلیل   . للخصوم مما 

ة جدول تدفقات الخزنة  - ة  (أهمل المخط الوطني للمحاس الذ یهدف إلى تحلیل  )التدفقات النقد

لها ومحتواها؛التغیرات الحاصلة في الخزن  ة وتفسیر ش

ات النتائج ، مما أد إلى  - عتها في جدول حسا اء والنواتج حسب طب ات األع اعتماد تصنیف حسا

ظهر مؤشرات  إظهار مؤشرات غیر صالحة للتسییر الداخلي لمختلف مصالح المؤسسة وأقسامها، لكنه 

ة لكافة نشا المؤسسة مثل نتیجة االستغالل وخارج االست مة إجمال غالل، الضرائب المستحقة والق

ةالمضافة، وذلك است ة الوطن اجات المحاس ة الحت اشرة جا الحصول م سمح  في  ، بینما التصنیف الوظ

م ن من الوقوف على التسییر السل ة التي تم للمؤسسة من خالل تكالیف  على المعلومات األساس

ل وظاإلنتاج ةفة من الوظائف ال، التكالیف الخاصة   ؛وغیرها ، اإلدارةتجارة،المال

ر هي في مجملها  نقائص للمخط الوطني المحاسبي استدعت  قة الذ ل النقا السا عموما نقول أن 

ما یلبى   ، ضرورة اإلصالح والتوجه نحو نظام محاسبي أخر یلبي تطلعات التوجه الجدید لالقتصاد الجزائر

ة التي من شانها أن تف ة والمال یدهم في اتخاذ قراراتهم ونخص تطلعات الفئات المستخدمة للمعلومات المحاسب

                                                             
ة شعیب شنوف،  1 ة الدول قا للمعاییر المحاسب ة المؤسسة ط ، ص IAS/ IFRSمحاس   .17، مرجع ساب
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ر أصحاب المؤسسات والمستثمرن سواء ال ، )المستثمرن األجانب(وطنیین من داخل الجزائر وخارجها الذ

ة وتسهیل تدف رؤوس األموال نحو الجزائر، لخدمة االقتصاد الوطني    .   لجلب العملة الصع

حث  ادئ و  اإلطار التصور من خالل  النظام المحاسبي المالي مساهمة :الثانيالم الم

ة و  ةالمحاسب  القوائم المال

ة التوافعتبر النظام المالي المحاسبي الجدید ثمرة جه اتجاه عمل ة ) التوحید(د  نحو المعاییر المحاسب

ة الجدیدة   25لــ  ه المواف1428ذ القعدة عام  15المؤرخ في  11-07ولقد أسس القانون  ، الدول

ا جدیدا بدال من المخط الوطني المحاسبي الوطني  ،2007نوفمبر   1975.1نظاما محاسب

مها  فها وتقی ة، یتم تصن ة عدد ات قاعد سمح بتخزن معط حیث  ة  م المعلومة المال وهو نظام لتنظ

ان  ة وممتلكات الك ة المال س صورة صادقة على الوضع شوف تع عي أو (وتسجیلها وعرض  شخص طب

ة) نو مع ة السنة المال ة خزنته في نها   2.ونجاعته ووضع

 المالي  ومجال تطبی النظام المحاسبي اإلطار التصور  .1

  اإلطار التصور  1.1

ة، یتضمن النظام المحاسبي  أن ،11-07القانون من  6أشارت المادة  ة المال إطارا تصورا للمحاس

ة ة المعترف بها  و ومعاییر محاسب اد المحاسب ة على أساس الم شوف مال ات تسمح بإعداد  مدونة حسا

  3.عامة

ال إلعداد المعاییر  7وحسب المادة  ة دل ة المال ل اإلطار التصور للمحاس ش من نفس القانون 

عض المعامالت وغیره ة المالئمة عندما تكون  ار الطرقة المحاسب لها واخت ة، وتأو ا من األحداث المحاسب

ل ار أو تأو موجب مع     4.األخر غیر معالجة 

ة إلى ة المال هدف اإلطار التصور للمحاس   :و

ر المعاییر؛  -  تطو

ة؛  -  تحضیر الكشوف المال

                                                             
ة، ال 1 ة، وزارة المال  .3، ص 2009، موفم للنشر الجزائر، النظام المحاسبي الماليمجلس الوطني للمحاس
ة  شعیب شنوف، 2 ة الدول قا للمعاییر المحاسب ة المؤسسة ط   .26،الجزء األول، مرجع ساب ، ص   IAS/IFRSمحاس
ة،   3 ة، وزارة المال ، ص المجلس الوطني للمحاس  .8مرجع ساب
 .9، ص المرجع الساب 4
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ة؛ - ة المعدة وف المعاییر المحاسب  تفسیر المستعملین للمعلومة المتضمنة في الكشوف المال

ة مع المعاییر - قة الكشوف المال  . إبداء الرأ حول مد مطا

 يالمال مجال تطبی النظام المحاسبي 2.1

؛    ل نشا اقتصاد ارا على    یتم تطبی النظام المحاسبي الجدید إج

عي أو معنو منتج لسلع وخدمات تجارة  - مارسان نشاطات  إذاغیر تجارة  أول شخص طب انا 

صفة متكررة؛ ة    اقتصاد

؛ - ات الخاضعة للقانون التجار   الشر

؛ - ع للقطاع العام أو الخاص، أو القطاع المختل   ل شخص تا

ات؛ - التعاون قوم بإنتاج سلع أو خدمات    ل قطاع 

  و آخرون؛ -

ون الخاضعون ألح ستثنى من مجال تطبی هذا النظام األشخاص المعنو ةو ة العموم   1.ام المحاس

اد  .2 ة ئالم ة األساس  المحاسب

ما یلي  ن التطرق إلى أهمها ف م اد    :عتمد النظام المحاسبي الجدید على جملة من القواعد و الم

ة  - ة الدورات المحاسب اء؛: مبدأ استقالل ة مستقلة عن األخر من حیث اإلیرادات أو األع  ل دورة محاسب

طة والحذر - قوم هذا المبدأ على أساس تسجیل الخسائر المحتملة، حیث یجب أن ال یؤد : مبدأ الح

الغ فیها ة أو مؤونات م اطات خف ن احت طة إلى تكو  ؛2تطبی مبدأ الح

ة مبدأ الحفا ع  - م : )المداومة(لى الطرائ المحاسب غي المحافظة على استعمال نفس طرائ التقی ین

ة المحاسبي خال ان إلى تغییر التقدیرات المحاسب ن أن یلجا الك م ة، إال انه   أول الدورات المحاسب

ة  ة إذاالطرق المحاسب ة الكشوف المال  3؛ان الغرض منها تحسین نوع

ة - ان آثار تغیرات : مبدأ التكلفة التارخ ة دون األخذ في الحس متها التارخ ق ة  تسجل األحداث االقتصاد

م السعر أو ت استعمال طرائ عند إعادة تقی ة للعملة؛غیر النظام المحاسبي الجدید سمح  طور القدرة الشرائ

ة؛ مة الحال مة المحققة  أو الق مة العادلة أو الق  عض العناصر انطالقا من الق

                                                             
ة 1 ة، المجلس الوطني للمحاس ، ص  ،وزارة المال  .8مرجع ساب
ام  2008ما  26المواف لـ  1429جماد األولى عام  20، المؤرخ في 156-08من المرسوم التنفیذ رقم  14المادة  2 ، یتضمن تطبی أح

 .11-07القانون رقم 
، ص  3 ة، مرجع ساب ة، المجلس الوطني للمحاس  . 13وزارة المال
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ة ،أو بین عناصر : مبدأ عدم المقاصة  - غي عدم المقاصة بین عناصر األصول و الخصوم في المیزان ین

ات النتائج  إال في حالة فرض ذلك ا اء في جدول حسا موجب النظام  أوإلیرادات و األع ه  ص  الترخ

 المالي المحاسبي؛

ات وحدة النقد - اس توحید من بد ال: مبدأ ث  فرض ولقد تقوم بها المؤسسة، التي الصفقات تسجیل عند الق

ة مسك ضرورة المحاسبي المالي النظام ة المحاس ة العملة المال  ؛)الجزائر  الدینار( الوطن

ة - ة وحدة المؤسسة تعتبر: مبدأ الوحدة المحاسب ة وتقوم مالكیها، عن ومنفصلة مستقلة محاسب  المحاس

ة اء وخصوم أصول الفصل بین مبدأ على المال ة، من المؤسسة ونواتج وأع ین ناح  تخص التي و

ین ة من أو المساهمین الخاصة األموال المشار ، ناح ه أخر ة القوائم تأخذ أال فیجب وعل  للمؤسسة المال

ان في  مالكیها؛ معامالت دون  معامالت المؤسسة إال الحس

ة - ة االفتتاح ا المیزان ه یجب : مبدأ ارت ة  أنوف قة لمیزان ة مطا ة لسنة مال ة االفتتاح  إقفالتكون المیزان

قة؛ ة السا  السنة المال

ة - ة النسب ن : مبدأ األهم م ل معلومة مهمة  ة  ه یجب أن تبرز الكشوف المال م  أنوف تؤثر على ح

ان   ؛1)المؤسسة(مستعملیها تجاه الك

صفة مستمرة ودائمة؛: مبدأ االستمرارة -  فترض أن تزاول المؤسسة نشاطها 

ة - ان الوحدة االقتصاد ة مستقل: قاعدة  وحدة اقتصاد أ لها  ة ومنفصلة عن مالكها،تعتبر المؤسسة 

ة مستقلة عن مالكي المشروع ة معنو  .شخص

مة  :مبدأ الصورة العادلة - عض عناصر األصول والخصوم انطالقا من الق م  تم اعتماد هذا المبدأ في  تقی

ة، وهو جدید النظام المحاسبي  ة في ظل المنافسة العاد  الذ من شانه أن یثر المالي العادلة أو السوق

بیر  اس  التالي له انع ة المعدة، و ة التحلیل  علىالمعلومات المستقاة من مختلف القوائم المال عمل

 المالي؛

ل القانوني - ،  الجزائر النظام المحاسبي عتبر هذا المبدأ جدید في : مبدأ تغلیب الواقع االقتصاد على الش

ة حسب جوهرها  غي التعامل مع األحداث االقتصاد س حسب المظهر حیث ین االقتصاد و ل

ة مثل معالجة ما أن ، 2القانوني عض األحداث االقتصاد ة ل هذا المبدأ له تأثیر على المعالجة المحاسب

                                                             
ام  القانون رقم 156-08من المرسوم التنفیذ رقم  11المادة 1  . 11-07، المتضمن تطبی أح
ة شعیب شنوف،  2 ة الدول قا للمعاییر المحاسب ة المؤسسة ط  .31،الجزء األول ، مرجع ساب ، ص  IAS/IFRSمحاس
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ة ل ان یتم  1عقود اإلیجار التمو عدما  ة  ن تسجیل قرض اإلیجار ضمن عناصر المیزان م ، حیث 

ات النتائج  .تسجیلها من خالل جدول حسا

ات .3 ةو  الفرض ة  الخصائص النوع  لقوائم و مستعملي ا للقوائم المال

ة 1.3  ات التي من خاللها یتم إعداد القوائم المال   الفرض

   :أساسیتینفرضیتین  أساساالتصور  اإلطارتضمن 

م  أنوتعني : استمرارة االستغالل - ة االستمرار في نشاطها، ومن خالل ذلك تق  األصولللمؤسسة ن

م المعتادة، وفي الحالة المعاكسة أ في حالة افتراض  المؤسسة ال تستمر  أنوالخصوم حسب قواعد التقی

ةافي نشاطه مة التصف م تلك العناصر یتم حسب ق  ؛2، فان تقی

ة االلتزامات - س من ) أساس االستحقاق( محاس ة لمجرد حدوث االتفاق ول حیث تتم المعالجة المحاسب

ةالضرور انتظار ا س  لتدفقات النقد ة الضرورةمعنى ل الغ المقابلة للعمل ض أو دفع الم  .ق

ة 2.3 غي توفیرها في القوائم المال ة التي ین    الخصائص النوع

ة مفیدة للمستخدمین  قصد بها تلك الصفات التي تجعل المعلومات الظاهرة في القوائم المال یجب أن  وو

ة حسب النظام المالي ة، المحاسبي توفر المعلومة الواردة في الكشوف المال ة  على المالئمة، المصداق القابل

   3.الوضوح و للمقارنة

تكون مالئمة لحاجات صناع القرار، وتمتلك المعلومة  أنلكي تكون المعلومات مفیدة یجب  :المالئمة -

م األحداث  مساعدتهم في تقی ة للمستخدمین،  ة المالئمة عندما تؤثر على القرارات االقتصاد خاص

ة ماتهم الماض د أو تصحح تقی ة أو عندما تؤ ة والحاضرة والمستقبل   ؛ 4الماض

ة  - ة(المصداق عتمد علیها، وتمتلك لكي تكون المعلومات مفید): الموثوق ة فانه یجب أن تكون موثوقة و

ان المستخدمین  ان بإم ة من األخطاء الهامة والتحیز، و انت خال ة إذا  ة الموثوق المعلومات خاص

قصد أن تعبر  صدق عما  معلومات تعبر   ؛من المتوقع أن تعبر عنه ه أواالعتماد علیها 

ة للمقارنة - ون المستعم :القابل ة للمؤسسة عبر الزمن من تعني أن  لون قادرن على مقارنة القوائم المال

ة للمؤسسة مع غیرها ذلك مقارنة القوائم المال ز المالي واألداء، و   ؛اجل تحدید االتجاهات في المر

                                                             
 .23المرجع نفسه، ص  1
2   ، ة لخضر عالو ة الدول ة، IAS/ IFRSمعاییر المحاس  .37، ص2012، الصفحات الزرقاء العالم
ام  القانون رقم  08من المرسوم التنفیذ رقم  08المادة  3  . 11- 07یتضمن تطبی أح
 . 92، صمرجع ساب طارق عبد العال حماد، 4
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اشر : الوضوح  - ة هي قابلیتها للفهم  الم القوائم المال ة للمعلومات الظاهرة  إن إحد الخصائص األساس

عاد المعلومات حول المسائل المعقدة التي یجب إدخالها في القوائم من قبل  عني است المستعملین، وهذا ال 

حجة انه من الصعب فهمها من قبل  ة  انت مالئمة لحاجات صانعي القرارات االقتصاد ة إن  المال

قدر معقول  من المعرفة عض المستخدمین، ألنه من المفترض أن یتمتع المستخدمین لتلك المعلومات 

ة؛ ة المال  في مجال األعمال والمحاس

ة 3.3   مستعملو القوائم المال

ة المعلومة تختلف  ة المحاسب  حیث من الوطني المحاسبي والمخط المالي المحاسبي النظام بین المال

س على المستثمرون، رأسهم وعلى مستعملین نحو عدة توجهها ه ان ما ع  المخط وف الحال عل

ه الذ تأتي الوطني المحاسبي  المعلومة مستعملي رأس على المختلفة بهیئاتها والدولة الضرائب إدارة حس

ة ة المحاسب   والمال

من بین أهم المستفیدین من  ومن خالل النظام المحاسبي الجدید توجه المعلومة ألكثر من مستعمل و 

  :المالي نجد المحاسبي مخرجات النظام

  المستثمرون؛ -  

  ؛مسیرون، هیئات إدارة -

  ؛)بنوك، مساهمون (المقرضون  -

  إدارة الضرائب؛ -

اء آخرون، زائن، موردون، أجراء؛  -   شر

  .آخرون  -
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حث الثالث اسات النظام المالي المحاسبي على التحلیل المالي من خالل القوائم : الم انع

ة   المال
ة ولقد تم اعتماد قوم المؤسسات التي تطب النظام المالي ت المحاسبي بإعداد  مجموعة من الكشوف المال

ار المحاسبي الدولي األول د  )IAS1( المع ة  التي من شانها تزو م القوائم المال الذ یتناول عرض وتقد

قا، حیث ألزم المشرع الجزائر  في  ه سا انت عل صورة أفضل مما  مستعملي المعلومات المستقاة منها 

ة  على أن تعرض األتي 11- 07من القانون  26المادة  قا المؤسسة بإعداد القوائم المال ور سا   1:المذ

ة؛صفة وا  - ل تغیر طرا  على حالته المال ة للمؤسسة ونجاعته و ة المال ة للوضع   ف

ات واألحداث الناجمة عن معامالت المؤسسة وأثار األحداث المتعلقة  - س مجمل العمل جب أن تع و

 بنشاطه؛ 

قة؛  - ة السا  توفیر المعلومات التي تسمح بإجراء مقارنات مع السنة المال

منح مع - ة وتغیرهاإعطاء صورة صادقة  ة المال ة عن الوضع   .لومات مناس

ة معلومات مهمة ومفیدة لمستعملیها في اتخاذ قراراتهم  التالي وانطالقا مما سب ستوفر الكشوف المال و

ة والتي  ص والتحلیلانطالقا من الخصائص التي تحملها القوائم المال ة التشخ    .المالي تساهم في عمل

انات غیر الصغیرة حیث ألزم المشرع الجزائر إعداد  وفي  الك ة الخاصة  ر القوائم المال ما یلي ن

ةالكشوف    2:التال

ة ؛ -  المیزان

ات النتائج؛ -  حسا

 جدول سیولة الخزنة؛ -

 . الخاصة األموالجدول تغیر  -

ة وحساب  ملح - ملة عن المیزان وفر معلومات م ة المستعملة و یبین القواعد والطرق المحاسب

 .النتائج

ة .1 س الوضع المالي للمؤسسة لحظة  :المیزان ة للمؤسسة حیث تع ة الصورة الفوتوغراف تعتبر المیزان

ة التحلیل ،  عمل لفین  قة للمسیرن الم ة هذه الوث اإلضافة إلى معلومات إعدادها وتقدم مصلحة المحاس

  .أخر عادة ما تكون حول التغیرات التي طرأت على مختلف أصول وخصوم المؤسسة

                                                             
ام  القانون رقم 156-08من المرسوم التنفیذ رقم  19المادة  1  . 11-07،  یتضمن تطبی أح
ام  القانون رقم 156-08من المرسوم التنفیذ رقم  25المادة   2  .11-07،  یتضمن تطبی أح



  حاسبي الماليالم النظام                 اني                                             الث الفصل
 

56 
 

أنها  ن أن نعرفها  م ة دورة استغالل، فقد  "و  مثل نها شف تقوم بإعداده المؤسسة في وقت معین 

ل أصول  ل شهر أو فصل أو سنة لمجموع ما تمتلكه من أموال في ش ة  ولكل ما علیها من تكون في نها

انت رح أو خسارة ة للدورة سواء  مثل النتیجة الصاف ل خصوم والفرق بینهما    .1"أموال في ش

ور  11-07من القانون  33في المادة  أما في النظام المالي المحاسبي فقد نص المشرع الجزائر   المذ

قا على أنه   :سا

صفة منفصلة عناصر األصو   - ة یجب أن تحدد   ؛ل وعناصر الخصومالمیزان

معنى الفصل بین ما هو جار   - ون وفقا لمبدأ السیولة واالستحقاق،  عرض األصول والخصوم البد أن 

قا ووفقا  عطي المعلومات أكثر دقة، ألنه سا ة التحلیل المالي و ، وهذا من شانه تسهیل عمل وغیر جار

ل المیزان قوم بتحو ان المحلل المالي  ة وفقا لتقدیراته للمخط المحاسبي  ة إلى مال ة المحاسب

ة  ؛الشخص

قة   - ) حتو على األرصدة فق(تحتو على عمودین، األول للسنة الجارة، والثاني مخصص للسنة السا

ة للمؤسسة ة المال م الوضع طة بتقی  ؛وهذا لتسهیل المقارنة والقراءة الجیدة، و تتضمن العناصر المرت

صفة م - ة   . فصلة عناصر األصول والخصومما تصف المیزان

 ةالمیزان في عنها اإلفصاح یجب التي المعلومات 1.1

ة في إدراجها یجب أدنى حد محددة عناصر عرض المالي المحاسبي النظام نص  2:وهي المیزان

  األصول 1.1.1

ان  من    سیرها الك ن مراقبتها، والتي  م ة  تشمل عناصر األصول الموارد التي  خالل األحداث االقتصاد

ة ة مستقبل ة والتي ینتظر منها منافع اقتصاد ة األصول تعني قدرة الحصول على منافع ،الماض ومراق

ة توفرها هذه األصول ة مستقبل   .3اقتصاد

سیر من طرف المؤسسة سوف یبوب تحت بند األصول  من خالل هذا التعرف نستنتج أن األصل الذ 

ة، وهذ ه في المخط الساب من خالل عقود في المیزان ن معموال  ل–اإلیجار (ا ما لم  التالي ) تمو و

ة المتعلقة بهذا البند  ة ومنه ستتغیر تفسیرات النسب المحسو ة المال تلة التثبیتات في المیزان سوف تزداد 

  . ومنه التغیر في القرارات

                                                             
ارك لسلوس، 1 ة الجزائر، التسییر المالي م  .17، ص،2004، دیوان المطبوعات الجامع
، ص 2 ة، مرجع ساب ة، المجلس الوطني للمحاس  .82وزارة المال
 . 21، صالسابالمرجع  3
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ة  :وتتكون عناصر األصول من البنود التال

ة؛ غیر التثبیتات  -  الماد

ة؛ التثبیتات  -  الماد

 االهتالكات؛ -

 المساهمات؛  -

ة؛ األصول -  المال

ة أصول -  ؛)المؤجلة الضرائب تمییز مع( الضر

اء( المماثلة األخر  واألصول اآلخرن والمدینین الزائن، - قا مثبتة أع  ؛)مس

ة األموال خزنة - ة الخزنة ومعادالت اإلیجاب   .اإلیجاب

  مالخصو  2.1.1

تم الوفاء بها مقابل  تشمل     ة، و ة الماض ة والناتجة عن األحداث االقتصاد الخصوم االلتزامات الحال

ة نتظر الحصول منها على منافع اقتصاد ، وتتضمن عناصر الخصوم من البنود النقصان في الموارد، و

ة  :التال

ات قبل الخاصة األموال رؤوس -  رأس تمییز مع اإلقفال، تارخ عقب المقترحة أو المقررة التوزع عمل

ات(الصادر المال اطات)في حالة الشر ة والنتیجة ،واالحت ة للسنة الصاف ؛ والعناصر المال  األخر

 فائدة؛ تتضمن التي الجارة غیر الخصوم  -

 اآلخرون؛ والدائنون  الموردون  -

ة  خصوم -  ؛)المؤجلة الضرائب تمییز مع(الضر

ة األموال خزنة - ة؛ ةالخزن ومعادالت السلب  السلب

اء والخصوم المماثلة - قا(المرصودات لألع  .)منتوجات مثبتة مس

ة المدمجةو     :في حالة المیزان

ات حسب طرقة المعادلة المساهمات المدرجة - ةالقواعد ذات ، في الحسا  .األقل

ةالتمییز بین األص  2.1 ة واألصول الجار  ول غیر الجار

نص النظام المالي المحاسبي بتمییز واضح بین ما هو أصل جار وغیر جار من خالل تحدید  جاء

م لكل منهما حیث   :المفاه
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ة 1.2.1   األصول غیر الجار

اجات  ة احت صفة دائمة، والموجهة لالستعمال المستمر لتغط هي األصول الموجهة لخدمة المؤسسة 

ة الثابتة أو ان مثل األموال العین ة أنشطة الك فها على المد ،  المعنو ازتها لغرض توظ وهي  التي تتم ح

قها خالل االثني عشرة شهرا ابتداءا من تارخ اإلقفال وتتضمن  ل أو غیر الموجهة الن یتم تحق  :األتيالطو

ة غیر التثبیتات - ة(الماد ، وغیر نقد غیر للتحدید قابل أصل وهو ):المعنو  ومستعمل مراقب ماد

ة، والمقصود منه مثال أنشطته إطار في المؤسسةطرف  من ة، التجارة المحالت :العاد تس  العالمات الم

ة، التجارة، ر مصارف التألیف، حقوق  االختراع، براءات البرامج المعلومات م الخاصة التطو  الثابتة، الق

 .الخ....(goodwill)  شهرة المحل  أواالقتناء  فارق 

ة التثبیتات - ة(الماد م  اإلنتاج، أجل من المؤسسة تحوزه عیني أصل وهو ):العین  و الخدمات، تقد

عد إلى استعماله مدة تستغرق  أن فترض والذ إدارة، ألغراض واالستعمال اإلیجار  السنة مدة ما 

ة اني، األراضي، ،  تهیئاتاألراضي من ل وتشمل. 1المال ات الم ی ة التر  واألدوات المعدات، التقن

ة م اإلضافة إلى، الصناع ة الثابتة الق   .األخر  الماد

ل في التثبیتات - از ش ة التثبیتات ل وهي :امت ة غیر و الماد از موضع الموضوعة الماد من  االمت

از مانح قبل از صاحب طرف من أو االمت عرف )له الممنوح( االمت از و ة الخدمة امت  عقد"أنه  العموم

ه سند از مانح( عمومي شخص موج عي شخص إلى )االمت از( معنو  شخص أو طب  )صاحب االمت

ة خدمة تنفیذ لة محددة لمدة مسؤولیته تحت عموم  من أتاو  اقتضاء  ح مقابل العموم على وطو

ة الخدمة مستعملي   .2"العموم

ة التثبیتات -  عن لدیها المحاسبي التسجیل یختلف التي المثبتة السندات تلك أساسا قصد بها و :المال

م ة تلك الق ارة التوظیف فهي لسندات المال لة أصول عن ع  المحفظة داخل قائها مدة تتعد األجل طو

ة   3:شهرا وتضم عشر إثنى للمؤسسة المال

ات الدائنة الملحقة - ل دائم وتسمح لها : سندات المساهمة والحسا ش تمارس نفوذا  أنتمتلكها المؤسسة 

 على المؤسسة المصدرة للسندات؛ 

                                                             
، ص  1 ة، مرجع ساب ة، المجلس الوطني للمحاس   53وزارة المال
ة ،توش عاشور 2 ادئ أصول العامة المحاس ات وم ات سیر وآل ة، المطبوعات ، دیوانالمالي المحاسبي للنظام وفقا الحسا  2011الجزائر، الجامع

  . 102 ص
ة 3 ةوزارة المال ، ص ، المجلس الوطني للمحاس  .   59، مرجع ساب
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ل دون التدخل في : سندات مثبتة لنشا المحفظة - ة على المد الطو ة مرض الموجهة لتوفیر مردرد

 تسییر المؤسسات المصدرة للسندات؛

فات ذات  رأسمن  أقساتمثل :  أخر سندات مثبتة  - ان االحتفا  أمدالمال ، توظ ن للك م ل  طو

ه ذلك؛ أوینو االحتفا بها  أواجل االستحقاق  بها حتى  یتعین عل

ات الدائنة - عها في  أوتنو  تصدرها المؤسسة وال: القروض والحسا ع ب القصیر مثال  األجلال تستط

ات الدائنة لد الزائن ، القروض التي تزد عن اثني عشرة شهرا والمقدمة    .أخر  ألطرافالحسا

ما یتالئم مع  أعادالنظام المالي المحاسبي  أنانطالق مما سب نالح  ة  ة المال ب بنود المیزان تبو

ات م ة تطل قا في ظل المخط المحاسبي غیر مرت انت سا وفقا لمبدأ السیولة  التحلیل المالي الن البنود  

ستدعى من المحلل  واالستحقاق    . ترتیبها إعادةمما 

ة   2.2.1   األصول الجار

س  مومة و تم اقتناؤها أساسا للمعامالت قصیرة األجل والتي یتوقع هي األصول التي ل لها صفة الد

ه السیولة فهي أصول جارة وتتضمن قها خالل السنة إضافة إلى السیولة وش  :تحق

ة؛ - عها أو استهالكها في إطار دورة االستغالل العاد قها أو ب ان تحق  األصول التي یتوقع الك

ازتها أ - قها خالل األصول التي یتم ح ان تحق ساسا ألغراض المعامالت أو لمدة قصیرة والتي یتوقع الك

 االثني عشرة شهرا؛

ه السیول ةالسیول -  .التي ال یخضع استعمالها لقیود ةوش

ما األصول هذه أهم وتتمثل    :یلي ف

 .ماثلها وما الموجودات المماثلة؛ واالستخدامات الدائنة الدیون  المحزونات؛ -

ة عرض عناصر األصول حسب النظام المحاسبي  وفي ما ف والتي تستجیب إلى المالي یلي نبین محتو و

ة التحلیل المالي   .حد ما لعمل
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ة مقفلة یبین عرض عناصر األصول):  5(جدول رقم    نموذج لمیزان

ة  N  مالحظة  األصول المال
  إجمالي

N   
  اهتالك 

N 
  صافي 

N-1 
  صافي

ة غیر (المثبتة األصول   )الجار
  (ou goodwill)الشراء فارق 

ة التثبیتات   المعنو
ة التثبیتات   العین
  أراضي 

اني   م
ة أخر    تثبیتات عین

ازها   تثبیتات ممنوح امت
  إنجازها الجار  التثبیتات
ة التثبیتات   المال
ة- المعادلة موضع الموضوعة السندات   المؤسسات المشار

ات دائنة لملحقة بها األخر و المساهمات   حسا
  مثبتة أخر  سندات
ة قروض   الجارة غیر أخر  وأصول مال

          

          

ة غیر األصول مجموع             الجار

  التنفیذ قید المنتجات و المخزونات
ات   المماثلة االستخدامات - الدائنة الحسا

  الزائن
  اآلخرون  المدینون 

  الضرائب وما شابهها
ات دائنة اخر    واستخدامات مماثلة حسا

  شابهها وما الموجودات
ة األموال الموظفة واألصول   الجارة األخر  المال

          

            الخزنة أموال

ة األصول مجموع             الجار

            لألصول العام المجموع

ة للجمهورة الجزائرة، العدد : المصدر   .28، ص 19الجردة الرسم
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ةالتمییز بین الخصوم   3.1 ة وغیر الجار   الجار

ة الخصوم 1.3.1   غیر الجار

  :الخصوم غیر الجارة حسب النظام المحاسبي المالي مایلي تضم 

ات التوزع المقررة  -  : المقترحة عقب تارخ اإلقفال ، مع تمییز أورؤوس األموال الخاصة قبل عمل

ات(رأس المال الصادر  -  ؛)في حالة الشر

اطات والنتیجة  - ة والعناصر األخر االحت ة للسنة المال  .الصاف

ة؛ -  قروض ودیون مال

 التزام ضربي مؤجل؛ -

 ؛جارةخصوم أخر غیر  -

 .مؤونات وٕایرادات مقدمة والخصوم المماثلة -

ة 2.3.1  الخصوم الجار

ة  تها أو تسدیدها خالل دورة االستغالل العاد أو یجب تسدیدها خالل  ،)شهرا 12(وهي التي یتوقع تسو

ة لتارخ اإلقفال االثني اقي الخصوم1عشرة شهرا الموال   .غیر جارة ، وتصنف 

  :حسب النظام المحاسبي المالي مایلي تضم الخصوم الجارة

ات الملحقة؛ -  الموردون والحسا

 ضرائب؛ -

 دیون ودائنون آخرون؛ -

ات الخزنة  - ة(حسا عادلها) السال  .وما 

ة عرض عناصر  وفي ما ف   .الخصوم حسب النظام المالي المحاسبيیلي نبین محتو و
  
  
  
  
  
  

                                                             
ام القانون رقم 156-08من المرسوم التنفیذ رقم  22المادة  1  .11-07،  یتضمن تطبی أح
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ة مقفلة یبین):  6(جدول رقم   .عرض عناصر الخصوم نموذج لمیزان
  

  N N-1  مالحضة  الخصوم
  رؤوس االموال الخاصة

  راس المال تم اصداره
ه   راس المال غیر مستعان 

اطات   عالوات واحت
م   فوارق اعادة التقی

  فارقالمعادلة
ة  ة حصة المجمع  نتیجة/ (نتیجة صاف   ))1(صاف

  ترحیل من جدید/رؤوس اموال خاصة اخر 

      

ة المدمجة          )1(حصة الشر
ة          )1(حصة ذو االقل

        1)1(المجموع 
        الخصوم غیر الجارة
ة؛  قروض ودیون مال

 ضرائب مؤجلة ومرصود لها
 دیون أخر غیر جارة

قا   مؤونات ومنجات ثابتة مس

      

        )2(الخصوم غیر الجارة مجموع 
ات الملحقة  الموردون والحسا

 ضرائب؛
 دیون اخر 
ة   خزنة سلب

      

)3(مجموع الخصوم الجارة         
        مجموع عام للخصوم

  .29، ص 19ة للجمهورة الجزائرة، العدد الجردة الرسم: المصدر

ة 4.1   محددات المیزان

ة  حسب النظام المالي المحاسبي إال أن هناك محددات تؤثر على قدرة الرغم من الفوائد العدیدة للمیزان

ة في تمثیل الواقع المالي الفعلي للمؤسسة في وقت محدد ومن هذه المحددات   :المیزان

ة - الغ التكلفة التارخ م رغم أن المعلومات المعروضة وفقا لمبدأ :التعبیر عن معظم األصول والخصوم 

ة ذات  مة التكلفة التارخ الق ونها ال تعتبر مالئمة لعدم إدراجها  ة مرتفعة إال أنها موضع انتقاد  موثوق

متها، مع اإلشارة إلى أن هناك  أقل أو اكبر من ق التالي فان معظم األصول قد تكون مدرجة  العادلة ، و
                                                             

 ال تستعمل إال في حالة قوائم الشركات المدمجة) 1( البنود التي أمامھا الرقم  1
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ار المحاسبي الدولي رقم  مة العادلة ، حیث تطلب المع ة الق ا نحو محاس م معظم ت 39توجها دول قی

ة الدولي رقم  ار المحاس ما سمح مع مة العادلة ،  الق ة  ار رقم  16األدوات المال اس  40والمع ق

ة العادلة مة السوق الق  . الممتلكات والمصانع والمعدات واالستثمارات العقارة 

م الشخصي - عة من ال:التقدیرات والح م نا ة على ق م تحتو البنود المعروضة في المیزان تقدیر والح

لة األجل  وك في تحصیلها والعمر اإلنتاجي لألصول الطو الشخصي ومن أمثلتها تقدیر الدیون المش

ة مة المخزون الظاهرة في المیزان   وق

ة للم - مة المال ة للعدید من البنود ذات الق ة المیزان ةعدم شمول موضوع اسها  صعب ق ومن  ؤسسة والتي 

    1:أمثلتها

شرة؛عدم وجود بن - مة الموارد ال اس ق ة ق شرة وصعو  د للموارد ال

ضا - اس أ ة الق ات في عمل   . عدم ظهور العدید من األصول غیر الملموسة لصعو

ات النتائج .2   جدول حسا

ان: "أنه النتائج حساب المالي المحاسبي النظام عرف اء ملخص ب ان من المنجزة و المنتوجات لألع  الك

ة، السنة خالل برز السحب، تارخ أو التحصیل تارخ الحساب في أخذ وال المال ة النتیجة التمییز و  الصاف

ة للسنة  2.")الخسارة أو الرح( المال

عتها  اء والمنتوجات حسب طب ه األع فة في  وتقدم  ف م حساب النتائج حسب الوظ ة تقد ان مع إم

م األداء ، و یتضمن العناصر المتعلقة بتقی   .الملح

ین أجل من متتالیتین لفترتین النتائج حساب قدم المالي المحاسبي أن النظام ما  حساب من المؤسسة تم

فها تطور لة تكال طة النتائج في الحادث التطور مالحظه تسمح فالمقارنة ه مة المضافة الوس  و الق

ة النتیجة و لالستغالل اإلجمالي الفائض    3.الصاف

ز الذ الهام المحاسبي المالي أن العنصرونجد من خالل النظام  ه ر م هي  عل  حول الجدیدة المفاه

ة النتیجة تحدید في تدخل التي والمؤجلة المستحقة الضرائب ار مع تتواف التي للفترة، الصاف  المحاسبي المع

ح هو ذلك من والهدف ، IAS 12الدولي ة المعالجة توض عات المحاسب ة األراح الضرائب على لت  الحال

                                                             
ة دمحم ابو نصار، جمعة حمیدات،  1 الغمعاییر المحاس ة واإل ة، دار وائل للنشر ، عمانالمالي الدول ، سنة  األردن -، الجوانب النظرة والعلم

 .32، ص 2014
، ص 2 ة، مرجع ساب ة، المجلس الوطني للمحاس  .85، وزارة المال
ةاث شنا عبد الكرم، 3 ة الجزائر ة في المؤسسات االقتصاد ة المعلومات المحاسب توراه، ر تطبی النظام المحاسبي المالي على نوع غیر  أطروحة د

رة، منشورة س ة والتجارة وعلوم التسییر، جامعة  ة العلوم االقتصاد ل  .147، ص 2015-2016، 
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ة ة ، القوائم ضمن تدخل التي للعناصر والمستقبل حة فالمعلومات المال  أكثر قوائم حتما إلى تؤد الصح

   1.المعلومات حیث من جودة

ات النتائج 1.2 ونة لجدول حسا  العناصر الم

ات یتكون  سیین عنصرن من النتائج جدول حسا اء) اإلیرادات(  المنتجات هما رئ   :حیث واألع

 :المنتوجات -

ة السنة منتوجات تتمثل   ا تزاید في المال ة المزا ة السنة خالل تحققت التي االقتصاد ل  في المال ش

م في خسارة استعادة المنتوجات تمثل ما الخصوم، في انخفاض أو األصول، في زادة أو مداخیل،  الق

اطات   .واالحت

اء -  :األع

اء تمثل    ة السنة أع ا تناقص في المال ة المزا ة السنة خالل حصلت التي االقتصاد ل في المال خروج  ش

ل في أو صولاأل انخفاض أو اء وتشمل، خصوم ظهور ش اطات و االهتالكات مخصصات األع  االحت

مة وخسارة    .الق

ها هذا الجدول وتتمثل في األتي و أشار النظام المحاسبي حتو ا التي یجب أن    :المالي إلى المعلومات الدن

اء تحلیل - عتها، حسب األع ع بتحدید سمح الذ طب ة التسییر مجام س ة الرئ  اإلجمالي، لهامشا:اآلت

مة  .االستغالل عن اإلجمالي المضافة، الفائض الق

ة؛ األنشطة منتجات -  العاد

ة المنتوجات - اء المال ة؛ واألع  المال

اء   -  المستخدمین؛ أع

 المماثلة؛ والتسدیدات والرسوم الضرائب   -

مة خسائر و االهتالكات مخصصات   - ة؛ التثبیتات تخص التي الق  العین

مة خسائر و االهتالكات مخصصات   - ة؛ التثبیتات تخص التي الق  المعنو

ة؛ األنشطة نتیجة  -    العاد

ة غیر العناصر  - اء منتجات( العاد   ؛)وأع

ة النتیجة  -  التوزع؛ قبل للفترة الصاف

ة النتیجة  - ة إلى األسهم من سهم لكل الصاف ات النس   .المساهمة شر

                                                             
 .142، ص السابالمرجع  1
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ات في إما المقدمة األخر  المعلومات إلى اإلضافة مل الملح في وٕاما النتائج، حسا ات الم  لحسا

 1:وتتمثل في ما یلي  النتائج

ة؛ األنشطة منتجات تحلیل   -   العاد

ة -   ة سهم لكل مبلغ الحصص في األسهم مصوتا علیها أو مقترحة والنتیجة الصاف ات  إلى النس شر

  .المساهمة

  :أما في حالة حساب النتائج المدمجة

ة؛- ة المدمجة حسب طرقة المعادلة في النتیجة الصاف ة والمؤسسات المشتر   حصة المؤسسات المشار

ة- ة في النتیجة الصاف   .حصة الفوائد ذات االقل

ات النتائجطرق عرض  2.2   جدول حسا

اء وٕایرادات المؤسسة في جدول النتائج وفقا لطرقتین ان ، یتم عرض أع عة الحال فان الطرقتان تؤد طب

عتها اء حسب طب شجع على تطبی طرقة تصنیف األع   .إلى نفس النتیجة، إال انه 

غي على المؤسسة إعطاء معلومات  فة ین ار المؤسسة لطرقة التصنیف حسب الوظ وفي حالة اخت

االهتالكات اء، خاصة ما یتعل  عة األع ة في الملح حول طب مة، نفقات  و إضاف نقص الق

عا نفس طرقة العرض....المستخدمین   2.، وذلك من اجل السماح بإجراء مقارنة بین مؤسستین لم تت

عتهاطر 1.2.2 اء حسب طب   قة تصنیف األع

ات النتائج  اءعرض مختلف وفقا لهذه الطرقة یتم من خالل جدول حسا عة  المؤسسة أع حسب طب

اء ضائع، مو (  األع ةد اسلع    ....)ستخدمینم، ، نفقات الأول

ات النتائج لیلي عرض ما  في و اءصنف جدول حسا عة وفقا ل األع   :الماليالمحاسبي لنظام حسب الطب

  

  

  

  

  

  

                                                             
ة، العدد  1  .25، ص 2009-03-25 ، الصادرة بتارخ19الجمهورة الجزائرة، الجردة الرسم
 .70 مرجع سابق، ص  لخضر عالوي، 2
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ات النتائج ): 7(جدول رقم  عةحسا   حسب الطب

 الدورة  أرصدة
قة    السا

 إحاالت
المبلغ 
 الدائن

المبلغ 
 المدین

ان  الب
 رقم الحساب

عات             70 المب
 72 التغیر في المخزون     
 73 إنتاج المؤسسة لذاتها         
 74 إعانات اإلستغالل     
  1الدورة     إنتاج    
 60 مشترات مستهلكة     
ة        61 خدمات خارج
ة أخر           62 خدمات خارج
  2إستهالكات الدورة     
مة المضافة لإلستغالل          2-1=الق
اء المستخدمین       63 أع
 64 ضرائب و رسوم     
  4فائض اإلستغالل اإلجمالي     
ة      ف  75 اخر     إیرادات وظ
ة أخر      ف اء وظ  65 أع
مة           68 مخصصات اإلهتالكات و تدني الق
قة      اء الدورات السا  78 إسترجاع أع
ة         ف   5النتیجة الوظ
ة              76 إیرادات مال
ة                اء مال  66 أع
ة             6النتیجة المال
ة      ة قبل الضر    6+5=النتیجة العاد
ة      698-695 الضرائب المستحقة على النتیجة العاد
ة      693-692 الضرائب المؤجلة على النتیجة العاد
ة        إجمالي إیرادات النشاطات العاد
ة      اء النشاطات العاد   إجمالي أع
ة      ة للنشاطات العاد   7النتیجة الصاف
ة        77 إیرادات استثنائ
ة      اء استثنائ  67 أع
ة        8النتیجة غیر العاد
ة للدورة         9النتیجة الصاف

ة  :المصدر ة الدول قا للمعاییر المحاسب ة المؤسسة ط مرجع ساب ص  ،الجزء الثاني، IAS/IFRSشعیب شنوف، محاس
   .83- 82ص
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اء حسبط 2.2.2 قة تصنیف األع   الوظائف ر

اء المؤسسة ات النتائج وفقا لهذه الطرقة عرض مختلف أع فة   یتم من خالل جدول حسا حسب وظ

اء  ع، تكالیف التوزع، التكالیف ( األع   .....).اإلدارةتكالیف التصن

ات النتائج في ما یلي نعرض  فة وفقا لجدول حسا اء حسب الوظ                       :الماليالمحاسبي لنظام صنف األع

ات النتائج ): 8(جدول رقم  فةحسا   حسب الوظ

أرصدة 
قة  الدورة السا

  البیـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــان لمدیناالمبلغ  المبلغ  الدائن إحاالت

 رقم األعمال               
عات               تكلفة المب
 اإلجمالي       الهامش    
ة        ف  إیرادات أخر وظ
 تكالیف تجارة             
اء إدارة                 أع
ة           ف اء أخر وظ  أع
ة               ف  نتیجة وظ
عتها     اء حسب طب  :  األع

 مصارف المستخدمین    
 مخصصات اإلهتالك     

عتها أخر  اء حسب طب  أع

ة                    إیرادات مال
ة             مصارف مال

ة      ة  قبل الضر  النتیجة العاد
ة                       ة المستحقة على النتیجة العاد الضر

ة         ة المؤجلة على    النتیجة العاد تغیر الضر

ة     ة لألنشطة العاد  النتیجة الصاف
اء     ة             أع  استثنائ

ة           إیرادات استثنائ

ة للنشا               النتیجة الصاف

 عناصر أخر خاصة               
ات المجمعة           الحسا

ة  :المصدر ة الدول قا للمعاییر المحاسب ة المؤسسة ط ،الجزء الثاني، مرجع  IAS/IFRSشعیب شنوف، محاس
، ص    .84- 83ساب
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  محددات قائمة الدخل 3.2

م تقدیرة مثل تقدیر  ة على ق عض بنود حساب النتائج  قبل الوصول إلى النتیجة الصاف إن اشتمال 

ة  مة النتیجة الصاف ة ق حد من موثوق اء اهتالك األصول غیر المتداولة  وك في تحصیلها وأع الدیون المش

مة تقدیرة ح هي بدورها ق   .لتص

المعلومات لذلك وجب على مستخد طة  مي المعلومات المنشورة في هذه القائمة إدراك أوجه القصور المرت

  :التي تتضمنها ومن هذه المحددات نجد

ل موثوق والتي تدخل ضمن بنود القائمة والتي تؤثر في  - ش اسها  ن ق م ضرورة معرفة البنود التي ال 

مة النتیجة ومن هذه البنود نجد   :ق

ار طرقة االهتالك لألصول  - تضح هذا في اختالف اخت ة المستخدمة و الطرق المحاسب تأثر أرقام الدخل 

ة  ة ومنه صعو التالي النتیجة الصاف مة العبئ و این في ق الثابتة من مؤسسة ألخر ، مما یجعل هناك ت

عض؛ عضها ال  المقارنة بین نتائج األعمال للمؤسسات مع 

این في احتساب  - م والتقدیر الشخصي للعمر االفتراضي لآلالت مما یؤد إلى ت الح اس الدخل یتأثر  مق

مة الدخل التالي اختالف ق  . أقسا االهتالك و

نة  3 ة(جدول سیولة الخز  )قائمة التدفقات النقد

ة التغیرات التي  عة حر ة لدراسة ومتا وسیلة تحلیل شوفات تدفقات األموال  حصلت في أموال  تعد 

قة ة والسا ة استخداما لألموال،  ،المؤسسة في الفترة الحال مثا معنى حصر تلك التغیرات التي تعتبر  أ 

ة سوف تكون هذه الكشوفات مف هذه الصورة التحلیل ة في وتلك التي تعتبر مصدرا لها، و یدة جدا لإلدارة المال

ة األموال التي حصلت في الفترات ال ةدراس ة حر   .ماض

شف التدف النقد عن   عبر  ة الخارجة"و ة الداخلة ومجموع المعامالت النقد   ،مجموع المعامالت النقد

ن تعرفها على أنها ، 1"خالل فترة معینة م   2."صافي المحصالت المتولدة على النشا"ما 

 مستعملي إعطاء إلى یهدف مالي جدول "سیولة الخزنة على انه  وعرف النظام المالي المحاسبي جدول

ة القوائم م أساسا المال ان قدرة مد لتقی ذلك نظائرها، و األموال تولید على الك  استخدام شأن المعلومات و

ة السیولة هذه   3."المال

                                                             
، صحمزة 56 ، مرجع ساب م الجزراو  . 81الشمیخي، إبراه
ة، األداء المالي لمنظمات األعمالالسعید فرحات جمعة،  57 ة السعود   138ص.،2000، دار المرخ للنشر، المملكة العر
، ص 3 ة،  مرجع ساب  .26الجمهورة الجزائرة، الجردة الرسم
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ة ضمن القوائم المعروضة ،  ولقد نص النظام المالي المحاسبي  على ضرورة تواجد قائمة التدفقات النقد

ة للمنشاة خالل فترة وهي قائمة تبی ة  ن المقبوضات والمدفوعات النقد معینة؛ وهو نفس التعرف الذ زمن

ار المحاسبي الدولي ه نص المع ة إلى تدفقات من أنشطة ا، )IAS7(جاء  لذ صنف التدفقات النقد

ة، ةو تدفقات من  تشغیل ل  .أنشطة استثمارة، وتدفقات من أنشطة تمو

ار األتي ) IAS 7(وقد عرف المع   1:تلك النشاطات 

ة - ة لتولید اإلیراد في المؤسسة والنشاطات األخر التي ال : النشاطات التشغیل س هي النشاطات الرئ

ة ل   .تعتبر من النشاطات االستثمارة والتمو

عها وشراء : النشاطات االستثمارة - لة األجل و وهي النشاطات المتمثلة في امتالك األصول الطو

ةاالس ة وغیرها من االستثمارات التي ال تدخل ضمن البنود التي تعادل النقد   .تثمارات المال

ة - ل ة رأس المال : النشاطات التمو ونات ملك وهي النشاطات التي ینتج عنها تغیرات في حجم وم

ات االقتراض والتسدید للقروض التي تقوم بها المؤسسة  .وعمل

نة تدفقات 1.3  جدول سیولة الخز

ل  ةتتش   :الخزنة من التدفقات التال

 : تدفقات دورة االستغالل   1.1.3

الت  ة للمؤسسة وتتمثل هذه التدفقات في الفرق  بین تحص ل هذه التدفقات من النشاطات األساس تتش

ة ة سال ة وتدفقات مال ة موج   .االستغالل ونفقات االستغالل والذ یترجم نشاطات المؤسسة إلى تدفقات مال

التدفقات الغیر ولإلشارة فان  التالي فهو مؤشر ال یتأثر  الخزنة و تدف خزنة االستغالل یرت أساسا 

م المخزونات، وتسدید المصارف الموزعة على عدة  مخصصات االهتالك والمؤونات وٕاعادة تقی ة  نقد

ل الذاتي فة االستغالل فهو القدرة على التمو غذ وظ   .سنوات أما عن التدف الذ 

ة  أمثلةومن  ة من األنشطة التشغیل   2):دورة االستغالل(التدفقات النقد

م الخدمات؛ - ع السلع وتقد ة من ب  المقبوضات النقد

؛ - ة من العموالت و اإلتاوات والرسوم و اإلیرادات األخر  المقبوضات النقد

ة للموردین؛ -  المدفوعات النقد

ة والموظفین  - ة عنهم؛ أوالمدفوعات النقد ا  الن

                                                             
ة  دمحم أبو نصار، جمعة حمیدات، 1 ةمعاییر المحاس الغ المالي الدول ة، دار وائل للنشر، عمانواإل ، 2014األردن، سنة  -، الجوانب النظرة والعلم

 98- 97ص ص 
، ص  2  99دمحم أبو نصار،جمعة حمیدات، مرجع ساب
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ة للمصارف؛الم -  دفوعات النقد

ة لضرائب الدخل  - الغ المستردة منها ما أوالمدفوعات النقد النشاطات االستثمارة  الم اشرة  لم تتعل م

ة؛ ل  والتمو

ة المحتف بها لالتجار بها - ة لعقود المشتقات المال  .المقبوضات والمدفوعات النقد

 االستثمار دورة تدفقات  2.1.3

بین تدفقات االستغالل التي ترتكز على دورة واحدة تتمثل في زمن دورة في هذه النقطة سنمیز 

ة،مصارف مستخدمین  ضخامة التي تدفقات االستثمار و  .الخ...االستغالل،وتتمثل في شراء مواد أول تتمیز 

ة هذا من جهة وامتدادها لعدة دورات استغالل   .االعتمادات المال

ة من األنش   1:طة االستثمارةومن أمثلة التدفقات النقد

، وتشمل هذه  - لة األجل األخر شراء الممتلكات واآلالت والمعدات واألصول غیر الملموسة واألصول طو

ر التي تم رسملتها والممتلكات واآلالت والمعدات التي تقوم المؤسسة بتشییدها  المدفوعات تكالیف التطو

ا؛  ذات

ع الممتلكات  واآلالت  - ة من ب لة المتحصالت النقد والمعدات واألصول غیر الملموسة واألصول طو

؛  األجل األخر

ة  - ة والتي تشمل العقود المستقبل ة لشراء أسهم وسندات المنشات األخر والمشتقات المال المدفوعات النقد

ات شراء األسهم والسندات التي تتم للمتاجرة وتولید  استثناء عمل ضة ،  ار والمقا واآلجلة ، وعقود الخ

 یراد التشغیلي؛اإل

ات شراء  - استثناء عمل ة  ع أسهم وسندات المنشات األخر والمشتقات المال ة من ب المقبوضات النقد

 األسهم والسندات التي تتم للمتاجرة وتولید اإلیراد التشغیلي؛

التالي فهي - م القروض والسلف للغیر، حیث ینجم عنها إیرادات فوائد و ة نتیجة تقد نشا  المدفوعات النقد

ات المشابهة؛ استثناء السلف والقروض المقدمة من قبل البنوك والشر  استثمار ، 

استثناء السلف والقروض المقدمة  - ة من تحصیل القروض والسلف التي قدمت للغیر ،  المقبوضات النقد

ات المشابهة؛  من قبل البنوك والشر

  

 

                                                             
 .100-99، ص ص السابالمرجع  1



  حاسبي الماليالم النظام                 اني                                             الث الفصل
 

71 
 

لتدفقات دورة   3.1.3   التمو

ة  تمول مجموعة من الموارد الداخل ة الناتجة عن دورتي االستغالل واالستثمار  اجات المال االحت

سیین أال وهما دورة رأس المال، ودورة االستدانة ة الناتجة عن المصدرن الرئ   .والخارج

ة ل ة من األنشطة التمو   1:ومن أمثلة التدفقات النقد

ة من إصدار األسهم أو أ - ؛المتحصالت النقد ة األخر  دوات حقوق الملك

ة من إصدار السندات والقروض، أوراق الدفع و الرهونات العقارة، وغیرها من  - المتحصالت النقد

لة األجل؛  القروض القصیرة و طو

ة  نتیجة شراء أو استرجاع أسهم المؤسسة المصدرة؛ -  المدفوعات النقد

ة لتسدید القروض؛ -  المدفوعات  النقد

عقد التأجیر المدفوعات  ض االلتزام القائم المتعل  لي لتخف عقد إیجار تمو ة من قبل المستأجر  النقد

لي   .التمو

ا على التعرف 2.3 ة التدفقات قائمة مزا   من خالل التحلیل المالي النقد

بیرة فوائد  ن مد مستخدمیها  م ة   2:منها انطالقا من قائمة التدفقات النقد

ان - ات سداد على المنشأة مد قدرة ب   المتوفرة؛ السیولة خالل من المستحقة المطلو

ان - ة المتعلقة التدفقات ب ة األنشطة النقد ة؛ واالستثمارة التشغیل ل  والتمو

ة التدفقات الخسارة وصافي أو الرح بین الفرق  على الوقوف - ة األنشطة من المتحققة النقد   .التشغیل

ة على التعرف - ة النقد  في المنشأة؛ لالستخدام المتاحة وغیر المقیدة 3المعادلة والنقد

ة المراكز مقارنة - ة التدفقات لقائمة وفقا النقد  الفترات بین المنشأة  ذاتها وفي المختلفة المنشآت بین النقد

ة  المختلفة؛ المال

اسة على التعرف - ما المنشأة س اسات ذلك المتداولة واستبدالها، غیر األصول یتعل ف ة المنشأة س  النقد

ما المختلفة مقترضة؛  والقروض الخزنة أسهم یتعل ف  مانحة و

ل عن صورة إعطاء - لي اله  .المالي والعسر السیولة ذلك في ما للمؤسسة التمو

                                                             
، ص  1  .101دمحم أبو نصار، جمعة حمیدات، مرجع ساب
ةمطبوعة مختخالد جمال الجعارات،  2 ة الدول ة، جامعة قاصد مراح ورقلة، صر المعاییر المحاسب ة العلوم االقتصاد ل  .53، ص 2014، 
ة المعادلة 3 ة خالل فترة قصیرة ال تتجاوز الثالثة أشهر  :النقد ل إلى سیولة نقد هي االستثمارات القصیرة األجل ذات السیولة المرتفعة والقابلة للتحو

مة نتیجة التغیر في سعر الفائدةتغیر في اللوغیر خاضعة   .لق
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م ألغراض المنشورة المعلومات تعزز  - ات، و األصول في التغیرات تقی ة وحقوق  المطلو  في الملك

 المنشأة؛ 

ضا  1:أ

ة المقارنة -  المعالجات استخدام ألنها تعزل اآلثار الناجمة عن تقارر األداء بین المنشآت بین تحسین قابل

ة س أساس االستحقاق؛ المختلفة المحاسب ز على األساس النقد ول ارها تر اعت ة  ات المال  لنفس العمل

التدفقات النقد - الغ وتوقیت ودرجة التأكد المتعلقة  ان العالقة بین الرح تعطي مؤشر لم ة ، و ة المستقبل

 .المحاسبي والرح النقد

لة األجل؛ - ا لتسدید القروض الطو اف ان تدف الخزنة  ما إذا  حث ف ل ال  من جانب التمو

ة - م مردود ة فائضا في الخزنة  تقی اته االقتصاد قدم خالل ح االستثمارات الن االستثمار المهم هو الذ 

 .یتجاوز اإلنفاق المبدئي

ة 3.3   طرق عرض قائمة التدفقات النقد

اشرة، أو الطرقة هنا ن استعمال الطرقة الم م ة حیث  ك طرقتان مقبولتان  لعرض قائمة التدفقات النقد

اشرة وف ار غیر الم اشرة ألنها توفر معلومات   IAS 7قا للمع استخدام الطرقة الم ار  ولقد أوصى ذات المع

عتبر إن الطرقة األخیر  فائدةأكثر  اشرة  في حین  ا مقبوال، ةمن استخدام الطرقة غیر الم   تعتبر أسلو

ة النظام المحاسبي  اشفقد نص علالمالي أما من ناح ضا الطرقة الم   .رةى استخدام أ

ة ة من النشاطات التشغیل ة المتأت من الفرق بین الطرقتین في طرقة حساب و عرض التدفقات النقد   .و

اشرة  1.3.3 قة غیر الم   الطر

ة مع األخذ  وفقا للنظام المالي المحاسبي  ة للسنة المال ح للنتیجة الصاف اشرة  هي تصح الطرقة غیر الم

ار   2:عین االعت

 ؛.....)اهتالكات، التغیر في المخزون، الزائن، الموردین،( أثار المعامالت دون التأثیر في الخزنة  -

ات  ؛)ضرائب مؤجلة(التفاوتات أو التسو

ل - أنشطة االستثمار أو التمو طة  ة المرت مة التنازل الزائدة أو الناقصة(التدفقات المال وهذه التدفقات ..) ق

ال على حد      .     تقدم 

                                                             
، ص دمحم أبو نصار 1  .97، جمعة حمیدات، مرجع ساب
، ص  2 ة، مرجع ساب ة، المجلس الوطني للمحاس  .88وزارة المال
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ات  أثر العمل ال للرح أو الخسارة المعدة وفقا ألساس االستحقاق  اشرة تعد ومنه تتضمن الطرقة غیر الم

اشرة ، غیر انه یوجه لها  الطرقة الم ة، وهي طرقة شائعة االستعمال نظرا لسهولة إعدادها مقارنة  غیر النقد

ة للمنشا ة التعرف على األنشطة التشغیل صعو ة معرفة األنشطة التي أدت إلى انتقادات  ان ة ، وعدم إم

ة   .تولید النقد

ة وفقا لما هو مبین في الجدول ا  اشرة یتم تحضیر قائمة التدفقات النقد   :تاليلو حسب الطرقة غیر الم

  

ة): 9(جدول رقم  ة لألنشطة التشغیل ة حساب التدفقات النقد اشرة ف قة الم   وف الطر

ة األنشطة من التدفقات        التشغیل

ة قبل) قائمة الدخل(صافي الرح       ---- والفوائد الضر

     :یلي ما عدل  

ة غیر مصروفات(  ضاف     ---- االهتالكات واالطفاءات  ) نقد

مة األصول غیر المتداولة ضاف ع والتدني في ق     ---- خسائر الب

ع  األصول غیر المتداولة  تطرح اسب ب     )----( م

المخزون، الذمم المدینة، المصارف (النقص في األصول المتداولة  ضاف

 )المدفوعة مقدما

----    

المخزون، الذمم المدینة، المصارف (الزادة في األصول المتداولة   طرح

 )المدفوعة مقدما

)---(    

ات المتداولة   طرح الذمم الدائنة، المصارف مستحقة (النقص في المطلو

 )الدفع

)---(    

ات المتداولة  ضاف الذمم الدائنة، المصارف مستحقة (الزادة في المطلو

 )الدفع

----    

مصروف فائدة  تطرح ة المدفوعة      )---( النقد

ضرائب على الدخل  تطرح ة المدفوعة      )---( النقد

ة التدفقات صافي   ات من النقد ة العمل   ----   التشغیل

  

ره، ص  دمحم أبو نصار،جمعة: المصدر   .108حمیدات؛ مرجع سب ذ
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ة من خالل استخدام صافي  ة من األنشطة التشغیل من خالل الجدول یتم الوصول إلى التدفقات النقد

ورة في الجدول حتى یتم  البنود المذ ام بتعدیله  الرح قبل الفوائد والضرائب الظاهر في قائمة الدخل، ثم الق

له من أساس االستحقاق إلى األ ورة في الجدولتحو قة المذ   :ساس النقد وفي ما یلي شرح للنقا السا

مة االهتالك  لألصول غیر المتداولة واالطفاءات - ة(لألصول غیر الملموسة  ق ما هي إال نفقات ) المعنو

ض صافي الرح  مصروف مما یؤد إلى تخف ة مدفوعة، وتظهر في حساب النتائج  ال تحتاج إلى  نقد

؛ التالي  وجب إضافتها لتعدیل الرح المحاسبي المعد على أساس االستحقاق إلى رح نقد  و

ظهر ضمن حساب الرح والخسارة الناتج عن التنازل عن األ - ة  صول غیر المتداولة أو األصول المال

عادها إلظهارها ضمن  ة لذلك یتم است ة ال تعد من األنشطة التشغیل النتائج ، إال أن هذه التدفقات النقد

 التدفقات الناتجة عن األنشطة االستثمارة؛ 

الزادة  - ة زادة المخزون السلعي في السن(التغیر في األصول المتداولة  ه في نها ان عل ة عما  ة الحال

ة س تضاف؛ ) السنة الماض التالي تطرح وفي حالة الع ة و ة سال ة تشغیل  تعتبر تدفقات نقد

س التغیر في األصول المتداولة  - ون ع ات المتداولة     .التغیر في المطلو

اشرةالطر 2.3.3   قة الم

طرقة قائمة الدخل الن التعدی ل تسمى هذه الطرقة  شمل  ل من أساس االستحقاق إلى األساس النقد 

النشا التشغیلي، و یتم وفقا لهذه الطرقة تحضیر قائمة ) حساب النتائج(بنود قائمة الدخل  ذات الصلة 

ه یتم  ة، وف الناشطة التشغیل استثناء الجزء المتعل  اشرة  ه للطرقة غیر الم ل مشا ش ة  التدفقات النقد

ة، وذلك حسب إظهار مقدار ا ل مصدر من مصادر التدفقات التشغیل ة المقبوضة او المدفوعة من  لنقد

ة   :المعادالت التال

ضاعة  - ع ال ة من ب عات= المقبوضات النقد ة العام + المب رصید  -رصید الذمم المدینة في بدا

ة العام  .الذمم المدینة في نها

ة  - ة المدفوعة على مصارف التشغیل ة المص= النقد إطفاء  –اهتالك األصول  –ارف التشغیل

الزادة في المصروفات المستحقة  –النقص في المصروفات المدفوعة مقدما  –األصول غیر الملموسة 

 .الدفع

ة المدفوعة للموردین - عات =  النقد  .النقص في الدائنین+ الزادة في المخزون +تكلفة المب

عات  =أو                      .الزادة في الدائنین - النقص في المخزون  –تكلفة المب
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ة ة لألنشطة التشغیل ة حساب التدفقات النقد ف ما یلي جدول یبین    وف

ة: )10(جدول رقم  ة لألنشطة التشغیل ة حساب التدفقات النقد اشرة ف قة غیر الم   وف الطر

ة األنشطة من التدفقات        التشغیل

ة       ----  العمالء من المستلمة النقد

ة      ----  الفوائد من المستلمة النقد

ة      ----  التوزعات من المستلمة النقد

ة      ----  الموردین إلى المدفوعة النقد

ة      ----  للموظفین المدفوعة النقد

   ----  اإلدارة المصروفات  

ة المصروفات   ع    ----  الب

ة   ة للمصروفات المدفوعة النقد    ----  التشغیل

   ----  المدفوعة الفائدة  

ة       )--- ( المدفوعة الدخل ضر

ة التدفقات صافي   ة األنشطة من النقد   ----    التشغیل

  .55ص ،سابخالد جمال الجعارات، مرجع :  المصدر  

  جدول خاص بتغیرات رأس المال 4

ة رؤوس     ة للنتیجة المحددة وفقا لجدول  األموالجدول حر قة االقتصاد مة عن الحق قدم بدوره معلومات ق

ات النتائج من خالل عرضه للتغیرات في رؤوس األموال للمؤسسة بتارخ تحدیدها لنتیجة نشاطها   .  حسا

ل "نأعلى  11-07من القانون  36نص النظام المالي المحاسبي في المادة ولقد   تغیر جدول ش

ال الخاصة األموال ات تحل ل أثرت التي للحر ل  في   األموال رؤوس منها فصل من الفصول التي تتش

ة خالل للمؤسسة الخاصة   1."السنة المال

ا وتتمثل  مها المطلوب المعلومات الدن ات تخص والتي القائمة هذه في تقد طة الحر  2:بــ المرت

ة النتیجة - ة؛ الصاف  للسنة المال

ة الطرقة تغییرات - حات األخطاء المحاسب رؤوس األموال وتصح اشرة  ار  المسجل تأثیرها م المع

  ؛)IAS 8(المحاسبي الدولي
                                                             

، ص 1 ة، مرجع ساب ة، المجلس الوطني للمحاس  .24وزارة المال
، ص 2 ة، مرجع ساب  .26الجمهورة الجزائرة، الجردة الرسم
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ح أخطاء  - اشرة في رؤوس األموال الخاصة ضمن إطار تصح اء األخر المسجلة م المنتوجات واألع

 هامة؛

صات النتیجة توزع - ة خالل المقررة والتخص   .السنة المال

ار المؤسسة أوصر الواجب عرضها في الجدول ومن العنا   1:في الملح وهذا حسب اخت

ص المسامین في  - ة؛ رأستغیرات رأس المال و األراح حسب تخص  مال الشر

اإلضافة إلى الرصید الختامي في الدورة؛ -  الرصید االفتتاحي للنتیجة غیر الموزعة خالل الدورة 

ة في  - مة المحاسب ةالتقارب بین الق الدورة وفي نهایتها لكل صنف من أصناف رؤوس األموال  بدا

اطات وذلكاإلصدارالصادرة، عالوة  صورة منفصلة ، االحت ل مفصل لكل عناصر التغیر   .   ش

ة 5   ملح الكشوف المال

قة هو الملح ص وث ة الكشوف ال یتجزأ من  جزءا عد تلخ  لفهم الضرورة التغیرات یوفر وهو، المال

ةأفضل  تمم أفضل، فهما النتائج وحساب للمیزان  قار  تفید التي المعلومات لذلك الحاجة اقتضت لما و

ات، ة، عطاءوإ  الحسا القوائم المال عض البنود الواردة  ة،  تفاصیل عن  التي ال تستوعبها المالحظات الهامش

ز المالي على  أساس التغیر في المستو العام ومثال ذلك األصول الثابتة وطرق االهتالك، قائمة المر

وك فیها، قائمة المخزون السلعي شتمل...لألسعار، قائمة المدینین ومخصص الدیون المش ل عام  ش  الخ، و

ة الكشوف ملح ة النقا تخص معلومات على المال  2:التال

ة والطرق  القواعد - ة لمسك المعتمدة المحاسب ة الكشوف وٕاعداد المحاس ق(المال ة للمعاییر موضحة المطا

ل مخالفة لها مفسرة ومبررة؛  و

مالت - ة فهم لحسن الضرورة اإلعالم م  وجدول تغیرات .الخزنة سیولة وجدول النتائج، وحساب المیزان

 الخاصة؛ األموال

انات تخص التي المعلومات - ة، الك ة، والمؤسسات المشار ة أو والفروع المشتر ذلك  األم الشر و

انات أو مسیرها عند تتم التي المعامالت عة، نم ، حجم ومبلغ  المعاملة، ( االقتضاء مع هذه الك طب

ة تحدید األسعار التي تخص هذه المعامالت ا  ؛)س

ع ذات المعلومات - ات الخاصة الضرورة للحصول على صورة  الطا عض العمل العام أو التي تعني 

ة   .وف

  

                                                             
 .74لخضر عالوي، مرجع سابق، ص  1
، ص 2 ة، مرجع ساب  .27الجمهورة الجزائرة الجردة الرسم
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م مدونة 6 ات وقواعد التقی    و اإلدراج الحسا

ات 1.6   مدونة الحسا

ات واحدا  مخط بإعداد المؤسسة تقوم لها الئم األقل على حسا اجاتها الخاصة ونشاطها ه  واحت

ات التسییر، وتجمع قة، متجانسة فئات في الحسا قة من فئتان حیث توجد تدعى ط قة  ط ل ط ات  الحسا

ات ات لترتیب معتمدة وحدة أصغر هو الحساب( تقسم إلى  حسا ة وتسجیل الحر أعداد )  المحاسب تعرف 

  .ذات رقمین أو أكثر في إطار تقنین عشر 

مثل ات مخط ملخص و قه الواجب اإلطار المحاسبي الحسا  و نشاطها ان مهما المؤسسات على تطب

ام هناك انت إذا إال حجمها ن اإلطار هذا وداخل تعنیها، خاصة أح  الفروع ل تفتح أن للمؤسسات م

ة الضرورة ذلك اقتراح لتلب نها  م اجاتها و ات مدونة احت أكثر تتالئم  أو أرقام ثالثة ذات حسا

ة ات اتها العمل   .وخصوص

ة ثم التسییر ات الوضع ونة لحسا ما یلي نعرض األصناف الم   :وف

 قات ات ط ة حسا ة الوضع ة و : أو المیزان المیزان ات المتعلقة  توزع على خمسة أصناف أو وتدرج فیها العمل

  :مجموعات هي

ات: األولى) المجموعة(الصنف    األموال؛  رؤوس حسا

ة ) المجموعة(الصنف  ات: الثان   التثبیتات؛ حسا

ات المخزونات:  الثالثة) المجموعة(الصنف   التنفیذ؛ قید المنتوجات و حسا

عة ) المجموعة(الصنف  ات:الرا  الغیر؛ حسا

ات:  الخامسة) المجموعة(الصنف  ة الحسا  .المال

 قات ات ط اء والنتائج  :التسییر حسا األع ات المتعلقة  ات و توزع تدرج فیها الحسا  على التسییر حسا

قتین   :ط

ات اء الصنف  حسا   السادسة؛) المجموعة(األع

ات عة) المجموعة(اإلیرادات الصنف  حسا   .السا

ن ان خالل النظام المحاسبي المالي ذلك ومن  قات م حرة الط وذلك . 9-8-0تستعمل المؤسسات 

ون  ات خاصة محتملة قد ال  ة، او من اجل عمل ة خارج المیزان عة محاسبتها التسییرة والتزاماتها المال لمتا
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ر من  قة الذ عة الدائمة ، 7 إلى 1لها حساب في األصناف السا ة الن المتا ة خارج المیزان لاللتزامات المال

ة ة الفترة في ملح الكشوف المال ه تظهر هذه االلتزامات في نها ل إلزاما وعل      1.تش

إذن ومن خالل ما سب نستنتج أن النظام المالي المحاسبي أكثر مرونة من المخط الوطني المحاسبي 

ا ة تتواف مع أنشطتها وأهدافهاو یتجلى ذلك في إعطاء المؤسسات ح اقتراح وفتح حسا    .ت فرع

اتقواعد إدرا 2.6 م الحسا   ج وتقی

 ة ل ات األولالنس   صنف الحسا

ضم األموال الخاصة و القروض أ  من خالل مشروع النظام المالي المحاسبي نجد أن الصنف األول 

التالي تم اعتماد  ل ، و حوزة المؤسسة في المد الطو قى  ة في التصنیف وهذا ما األموال التي ت االستحقاق

ة التحلیل  ة المعدة وفقا للنظام المالي تستجیب لعمل التالي ستكون المیزان ه في التحلیل المالي، و ان معموال 

  .المالي

 ة ل ات الثانيالنس   صنف الحسا

التالي ستكون بنود األص ة قد تم إلغاؤها و ة  من خالل المقارنة نجد أن المصارف اإلعداد ول أكثر موثوق

ة المعدة وفقا للمخط  ة التحلیل المالي الساب العمل بها عند إعادة تهیئة بنود المیزان وهذا ما یتواف مع عمل

  .الوطني المحاسبي الساب

ع  انت تصنف في الصنف الرا م الثابتة التي  الق ضا أن الحقوق الخاصة  من ) الحقوق (ما نالح أ

ة المعدة خالل المخط المحاسب ة المال حت تصنف ضمن األصول غیر المتداولة مثل المیزان م أص ي القد

ة التحلیل المالي     .لعمل

رها  الغ التثبیتات التي لم یتم ذ ات في الصنف الثاني توضع فیها م إدراج النظام المحاسبي المالي حسا

عتبر من نقائص المخط ال ان  ات في المخط المحاسبي وهو الشئ الذ  ر الحسا محاسبي الوطني ونذ

  : المضافة حسب النظام المالي مثال

؛ 208الحساب رقم  - ة األخر   التثبیتات المعنو

ة األخر ؛ 218الحساب رقم  -   التثبیتات الماد

ة األخر  276الحساب رقم  -  .التثبیتات المال

التثبیتات على الحساب، والتي اإلضافة إلى إدراج النظام المالي المحاسبي الوطني حساب التنازل عن 

  .انت محل اجتهاد من قبل المحاسبین في ظل المخط الوطني المحاسبي
                                                             

ة،  1 ، ص  الجمهورة الجزائرة الجردة الرسم  .45مرجع ساب
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شر إلیها المخط المحاسبي مثل ات التي لم  معالجة العمل ازة :ما قام النظام المالي المحاسبي  ح

از ل امت ات  ،ر، بناء العقارات على أراضي الغیاالستثمارات على ش ضا العمل المنجزة في إطار عقد أ

لي في صنف االستثمارات،  قید األصول محل اإلیجار التمو قا ال  ان سا ة لألصول  النس لي  اإلیجار التمو

المقابل تسجل التزامات اإلیجار  ة و حت تسجل ضمن بنود األصول في المیزان ولكن ووفقا للنظام المالي أص

م مة العادلة أو الق الق ة والتعرفات المقدمة لعقد في الخصوم، وتسجل  ة ومن خالل المعالجة المحاسب ة الحال

ار المحاسبي الدولي  س فان النظام المالي المحاسبي تبنى المع لي أو  ان تمو   . )IAS 17(اإلیجار سواء 

الت للمعالجة في  ولقد انت غامضة أو تحتمل عدة تأو ات التي  عالج النظام المحاسبي المالي العمل

ات جدیدة  انة الكبر و تكالیف اقتناء محر المخط المحاسبي الوطني وهذا بخصوص تسجیل أعمال الص

التكالیف الالحقة وال التثبیتات مثال، حیث نجد أن النظام المالي المحاسبي حدد شرو االعتراف  متعلقة 

ة وذلك بتسجیلها إما في نفقات الدورة   ة أو المعنو و وجوب تسجیلها ضمن تكالیف األصل الثابت أالماد

ه طة    .المرت

ة، المدرجة : نهأأشار النظام إلى و  ة أو المعنو التثبیتات العین ات النفقات الالحقة المتعلقة  تدرج في الحسا

ل تثبیت  ات في ش ن من استرجاع في الحسا انت تم ة المستحقة خاللها، إذا  اء السنة المال عبئ من أع

ة تفوق المستو األصلي  ة مستقبل ان من المحتمل أن تؤول منافع اقتصاد مستو نجاعة األصل؛ أما إذا 

مة األصل ل تثبیتات وتضاف إلى ق ات على ش ان فإنها تدرج في الحسا   . لنجاعة الك

ة نجد ومن بین التحسینات   1:التي  تقضي إلى زادة المنافع المستقبل

ة؛ - سمح بإطالة مدة نفعها أو زادة قدرتها اإلنتاج   تعدیل وحدة اإلنتاج الذ 

ان؛ - ة الك ة اإلنتاج او إنتاج الحصول على تحسین جوهر لنوع سمح    تحسین قطع الماكنات الذ 

ضا التي جاء بها - اء المهمة أ ة في المخط  من األش انت غائ النظام المحاسبي المالي والتي 

انت مدد انتفاع  انت عناصر منفصلة، هذا إذا  ما لو  ونات األصل  المحاسبي الوطني وهي معالجة م

ة حسب وتیرة مختلفة انت توفر منافع اقتصاد ونة مختلفة أو   التثبیتات من جزء لمعنى  ،2العناصر الم

ة ة داللة تذا تكلفة له الماد ة التكلفة إلى النس ة منافع تدر أو التي للعنصر، الكل  نس حسب اقتصاد

ونات مثل مختلف هتلك سجل أن یجب مثال الطائرة م ه تكون  حیث.صفة منفصلة و  استخدام مدة لد

  3.مختلف إهالك نم أو للتثبیت، األخر  األجزاء عن تختلف

                                                             
، ص  1 ة، مرجع ساب  .9الجمهورة الجزائرة الجردة الرسم
 .8المرجع نفسه، ص 2
، ص  3  .70شنا عبد الكرم، مرجع ساب
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انة  ار ومعدات الص ان ما تدرج قطع الغ ل تثبیتات إذا  ات  على ش ات في الحسا ذات الخصوص

عزم استخدامها ألكثر من س ان  ان الك ، و ة أخر ة واحدةناستعمالها مرت بتثبیتات عین   1.ة مال

ة  ة النس الستثمارات العقارة هي التثبیتات التي تحتف بها المؤسسة لتحقی إیراد إما من خالل عمل

ةتأجیر العقار للغیر  الهما أو من األراح الرأسمال وهو نفس التعرف الذ ورد في النظام المالي   ،2أو من 

ل أ عقار موظف ملكا عقارا " حیثالمحاسبي  ة(ش ة أو جزء من بنا ا لتقاضي إیجار ) ارض ، بنا مملو

م لالستعمال موجه غیر فهو. 3"أو تثمین رأس المال/و  أو إدارة أغراض أو خدمات أو سلع في إنتاج أو تقد

ع   .العاد النشا إطار في الب

عد ات في العقارات الموظفة إدراج و ة الحسا ارها األول ا، تثبیتا اعت ن عین مها م  على إما ذلك عد تقی

م خسائر ومجموع اإلهتالكات مجموع مطروحا منه تكلفتها أساس متها أساس على وٕاما الق ة و ق ق یتم الحق

أو الخسارة الناتجة عن تغیر القیمة الحقیقیة لعقارات التوظیف ضمن النتیجة الصافیة للدورة الربح دراج إ

   .التي حصلت فیها

أنها    ة  و نشیر إلى انه تصنف العقارات الموظفة حسب النظام المالي المحاسبي ضمن التثبیتات الماد

ة ضمن الت4أصل ماد ة الدول ة ومرد ذلك هو الهدف من ، في حین تصنفها المعاییر المحاسب ثبیتات المال

حیث سنعتبر تثبیتا . استخدامها ة  س على ترتیب هذا النوع من التثبیتات داخل بنود المیزان وهذا ما قد ینع

التالي أ دراسة  لهذه البنود  ا وهو في األصل مالي و ة؛ إجمالي التثبیتات (ماد إجمالي التثبیتات الماد

ة التالي قة الن ستكون غیر دق) المال ب و ة التصنیف والتبو قةهنا ك اختالف في عمل   .المعلومة غیر دق

مادي أو ل المحاسبي المالي هو استهالك المنافع االقتصادیة المرتبطة بأص اإلهتالك حسب النظام  -

، أنتجه الکیان بنفسهل إال إذا کان مدمجا في القیمة المحاسبیة ألصاء ویتم تسجیله ضمن األع، معنوي

ما یجب دراسة طرقة االهتالك والمدة على مدة منفعتهتالك لإلهل القابل ث یتم توزیع مبلغ األصحی ؛ 

ة، ففي  ة للتثبیتات العین صفة دورة خالل المدة النفع ة لألصل محل االهتالك وهذا  ق مة المت ة والق النفع

ة الناتجة عن تلك األصولحالة حدوث أ تغیر او تعدیل مهم للوتیرة المنتظرة من المنافع االقتص وجب . 5لد

                                                             
، ص   1 ة، مرجع ساب  .8الجمهورة الجزائرة الجردة الرسم
، ص  2 ، مرجع ساب  .170جود دمحم رمز
، ص  3 ة، مرجع ساب  .10الجمهورة الجزائرة الجردة الرسم
 .10المرجع نفسه، ص  4
ة،  5 ، ص مالجمهورة الجزائرة، الجردة الرسم  .9رجع ساب
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الت على  ة والفترات الالحقة مع عدم إجراء أ تعد مة االهتالك  للفترة الحال إعادة النظر  أ تعدیل ق

قة   . 1اهتالك الفترات السا

غیبها مثل   - ان المخط  ات جدیدة    .حساب التنازل عن التثبیتات على الحساب: اإلضافة إلى حسا

 ة ل ات الثالثالنس   صنف الحسا

ات  35من خالل مشروع النظام المالي المحاسبي نجد أن الحساب  في  36-35-33ضم الحسا

م ان . المخط القد ل منها و انما  وعموما مجموعة المخزونات لم تعرف تغیرات في العناصر التي تتش

اال م حیث حذفت طرقة ما ورد أخرا خرج أوال  ضافة الى استخدام طرقة التكلفة التغییر في طرقة التقی

التالي تغیر في  م المخزونات المقدرة وفقا لهذه الطرقة و م وهذا من شانه التغییر في ق ة التقی العادلة في عمل

مة النتیجة في قائمة حساب النتائج ة، دون ان ننسى تغیر ق م بنود المخزونات المدرجة في قائمة المیزان   .  ق

 ة ل عصنف الحسالنس ات الرا   ا

ات الحقوق  ات الغیر في النظام المالي الجدید تضم حسا من خالل النظام المالي المحاسبي نجد أن حسا

م،  ات الدیون في المخط الوطني القد ات الغیر ، مقارنة ) تسجیل الموردین و الزائن (وحسا في حسا

ات الموردین في  انت تسجل حسا ات الزائن المخط المحاسبي الساب ،حیث  الصنف الخامس، أما حسا

ع ع أرصدة دائنة أو مدینة وهذا على  فتسجل في الصنف الرا ن أن تكون أرصدة الصنف الرا م ما انه 

عة الحساب   . حسب طب

ة ل - ات النس   الخامسصنف الحسا

ة فنجد   - ات المال ضم الصنف الخامس الحسا ات تسجلمن خالل مشروع النظام المالي  في  النقد

ع من  ة و توضع في الصنف الخامس مقابل تسجیلها ضمن عناصر الحقوق في الصنف الرا ات المال الحسا

ات دائنة أو مدینة .خالل المخط المحاسبي الساب ن أن تكون ارصده الحسا م    .و

ة فیها إال انه یر   - ة  المترت ة للسنة المال اء مال أع ات  خص إدماجها تدرج تكالیف القروض في  الحسا

لفة أصل لف االقتراض  3.126حیث تشیر الفقرة . في  من النظام المالي المحاسبي على انه تدمج 

لة من التحضیر  اشرة إلى اقتناء أو بناء أو إنتاج أصل یتطلب مدة طو ة م قبل ) شهرا  12أكثر من (المنسو

لفة هذا األصل اع في  ستعمل أو ی ، المخز (أن    .2)الكرميون ااالستثمار العقار

                                                             
، ص  1 ، مرجع ساب  .170جود دمحم رمز
ة، العدد   1 ، ص 19الجمهورة الجزائرة الجردة الرسم  . 14، مرجع ساب
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ا األنشطة  توقف عندما تنتهي عمل وقف إدماج تكالیف االقتراض في حالة انقطاع نشا اإلنتاج و و

عه، والمبلغ المدمج في تكلفة األصل یناسب تكالیف االقتراض  الضرورة لتحضیر األصل قبل استعماله أو ب

األ حصل اإلنفاق المتعل  ن تفادیها لو لم  ان من المم   .  صل المعنيالتي 

 ة ل ات النس عالسادس و صنف الحسا   السا

سجالن في الحساب رقم   - ح  اع حیث أص ضائع واإلنتاج الم عات ال  70: تم الغاء التمییز بین مب

ضائع والمنتجات المصنعة والمنتجات غیر المصنعة ( عات ال ل ) الخدمات  وأداءمب ه  والذ تجل ف

عتها انت طب عات مهما  ضا الحساب رقم . المب ة  75: والحساب رقم 65أ ات اء عمل صهما ألع تم تخص

ة أخر على الترتیب ات   1.أخر و نواتج عمل

ضاعة المستهلكة المعنون بــ 62 تسجیل في حساب واحد تحت رقم - ال من المواد وال مشترات مستهلكة 

 ، اشرة  إلى إضافةفي المخط المحاسبي الساب حت تسجل م ذلك الخسائر المسجلة في التثبیتات أص

انت تسجل ضمن التكالیف  عدما  الدورة  طة  حت من تكالیف المرت ضمن مبلغ االهتالكات حیث أص

ة   . االستثنائ

اء حسب  - ات النتائج، مقابل تصنف األع عتها أو حسب الوظائف وهذا من خالل جدول حسا طب

عتها فق وفقا للمخط المحاسبي الساب فها حسب طب   .تصن

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

                                                             
ة ، رحل عبد القاد   1 ة والمعلومة المال ة للمحاس ة تطبی المعاییر الدول ، في الجزائر في ظل الشراكة مع االتحاد األوري)  IAS/IFRS(أهم

ة والتجارة وعلوم التسییر، رسالة ماجستیر في علوم التسییر غیر منشورة،  ة العلوم االقتصاد ة بن بوعلي، الشلفل ، 2009-2008 ،جامعة حسی
 .77ص
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  الثاني الفصل خالصة

ة الجزائرة  إلىالتطرق تم من خالل هذا الفصل   ة التوحید في المنظومة المحاسب ذلك  مسار عمل و

ه النظام المحاسبي المالي، وٕابراز أهم التحسینات التي جاء بها على مستو  اإلطار النظر الذ جاء 

ة  ةنالمالمعلومات المال   .شورة في القوائم المال

التي  إذامالئمة وخاصة  أكثرمن خالل الدراسة انه نظرا ستكون المعلومات  اتضحلقد  و ما قورنت 

ة التي تعرض تتضمنها القوائم الماانت    .وف المخط المحاسبيل

ان خطوة هامة انتهجتها الجزائر بهدف تحقی التواف المحاسبي  أنما  الدولي النظام المحاسبي المالي 

ة و لوذ ة الدول ان لم یؤخذ بها إجماال  إال انه اك العتماده على المعاییر المحاسب ة محاولة عمل على  ن  تلب

ات  اجاتمختلف متطل ة ومنهم  احت ذلك  المحلیین أو األجانب سواءالمستثمرن مستعملي القوائم المال و

المسیرن والعمال والعمالء والموردین  ة المؤسسة من الداخل    .مجموعة المهتمین بوضع
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  :دــــــــــتمهی

بیرة لد مجموعة من المتعاملین مع المؤسسة، من بینهم مسیر  ة  تسي أهم التحلیل المالي 

ار أن المسیر یهتم دوما بنجاعة ان ذلك  المؤسسات و المستثمرن على اعت المؤسسة، والمستثمر سواء 

ا أو الذ یود استثمار أمواله في المستقبل ة حال فهو یخاطر وفقا لتعرف االستثمار  ،المساهم في الشر

سعى لتقلیل المخاطر ومن بین األسالیب المنتهجة  ة، ولكنه دوما  ة تحصیل إیرادات مستقبل غ ة  بنفقات حال

عطیها لمتخذ القرار ة من خالل النتائج التي  ة  نجد التحلیل المالي  وتبرز األهم م والرقا ة التقی   .في عمل

ل من یتع التحلیل المالي مع العلم أن  ضا  طیها الداخلي أو الخارجي یهتم أ امل مع المؤسسة في مح

ال ا ومستق ة المؤسسة للتعامل معها حال نه من اخذ نظرة على وضع معلومات تم   .إلمداده 

ع أدواته   ة التي من الصعب اإللمام بجم ع اإلدارة المال ان موضوع التحلیل موضوعا من مواض  و ولما 

شيء من االختصار والتي ینتهجها المحللون المالیون عند یتم لفصل في هذا ا عض األدوات  التطرق إلى 

م المؤسسات ة تقی   . عمل

األتي احث هي    : لذلك قسمنا الفصل إلى أرعة م

حث األول    م عامة حول التحلیل المالي: الم      مفاه
حث الثاني ة المالي التحلیل: الم    النسب المال

حث الثالث ل و التدفقاتالساكن التحلیل المالي : الم استخدام جداول التمو ي  ة والدینام   النقد

ع حث الرا م ـأطاقة األداء المتوازن : الم   األداءسلوب حدیث لتقی
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حث األول م عامة حول التحلیل المالي: الم   مفاه

ف التحلیل المالي .1  تعر

الدراسة تعددت تعارف تب االقتصاد المتناولة لهذا الموضوع  ع   والتحلیل، التحلیل المالي و ذلك في جم

ما یلي أهم هذه التعارفواحد  مضمون إال أن معظمها یتف على    : ونسوق  ف

ة المنشورة "هو   م معلومات من واقع القوائم المال ة لنظام المعلومات المحاسبي تهدف إلى تقد ة إجرائ عمل

ة ة، بهدف مساعدة المستفیدین من اتخاذ قراراتهم االقتصاد ة وغیر مال     1".ومعلومات أخر مال

ة یتم من خاللها استكشاف أو اشتقاق مجموعة من المؤشرات "وهو    ة حول نشا عمل ة و النوع الكم

ة ،المشروع االقتصاد ة وخواص األنشطة التشغیل ة للمشروع، وذلك  ،التي تساهم في تحدید أهم و المال

قصد یلكي  م أداء المؤسسة  عد ذلك في تقی   2".القرارات اتخاذتم استخدام هذه المؤشرات 

سمح التحلیل المالي  ة خل المؤس "ما  ف فاءة  اس  مةق  3".سة للق

ة،" وأنه  حها واستخدام األسالیب الكم عد توض ة  اطات بین وذلك بهدف إظهار اإل دراسة القوائم المال رت

واشتقاق مجموعة من المؤشرات  ثر هذه التغیرات،أعناصرها و التغیرات الطارئة على هذه العناصر و حجم و 

ة والت ؤسسةالتي تساعد على دراسة وضع الم ة التشغیل م أداممن الناح ة وتق ل  4."المؤسساتء هذه و

طهاوسیلة هامة لإل "نهأالتحلیل المالي على )   P.conson(عرفما    ،تصال و احتكاك المؤسسة مع مح

، ذلك الصناعي و التجار س فق المالي وٕانما  ة  ل ة  المال ص للوضع وهي تهدف إلى وضع تشخ

اتخاذ القرارات الالزمةللمؤسسة والذ سوف    5".سمح 

رمن خالل ال  قة الذ ة للتعارف السا    :أننستنتج  دراسة المتأن

ة ل - ة المنشورة هي المادة األساس ومنه مهمة المحلل المالي تبدأ من حیث  لتحلیل الماليالقوائم المال

قها هذه القوائم أ البد له ینتهي المحاسب وهو ما یوجب على المحلل ضرورة إدراك األسس التي أعدت وف

ة؛ علم المحاس   من اإللمام  

المؤسسةالتحلیل المالي  -  ؛یهدف إلى تحقی مصلحة األطراف ذو العالقة 

                                                
د راضي خنفر، غسان فالح المطارنة،   1 ةمؤ عة الثالثة، تحلیل القوائم المال  . 71،  ص2011، دار المسیرة، عمان، الط
عة األولى، دار وائل للنشر عمانالتحلیل المالي واالئتمانيدمحم مطر،  2   .3، ص2000األردن،  -، الط

2    Pierre Vernimmen, Finance  d'entreprise, 4éme Edition Dalloz, 2000, P117. 
ة، دار وائل للنشر عمانالتحلیل المالي مدخل اتخاذ القراراتمنیر شاكر دمحم، إسماعیل إسماعیل، عبد الناصر نور،  3 عة الثان ، 2000األردن،  -، الط

  .12ص
4 Pierre Conso, la Gestion Financière,5ème Edition, Dunod, Paris, 1979 ,P135 .  
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ةظهار إ - اطات بین عناصر القوائم المال  ؛االرت

ة التي تعمل في  - اسات المال اكتشاف نقا القوة والضعف في الس ة تسمح  التحلیل المالي هو عمل

 .إطارها المؤسسة

ة التحلیل الماليزادت في عوامل  .2  أهم

اب التي  ة التحلیل الماليجعلت من توجد العدید من األس ة  التزامن مع التغیرات  تزداد أهم االقتصاد

  :بینهاثر على المؤسسات ومن المتسارعة التي لها أ

التطور الصناعي الكبیر 

ة الكبر أدت إلى الحاجةالإن  ت ما عجزت عنه المؤسسا اإلى رؤوس أموال ضخمة، وهذ ثورة الصناع

ات االستثمار و  ة و شر ات المساه ما أد هذاالفرد لة توفیر المال،إلى ظهور شر  مة للتغلب على مش

ة و ملكیتها، وأد التالي تم الفصل بین إدارة الشر قة مهن و سات تدیر المؤس ةهذا إلى ضرورة إیجاد ط

ما ة عن مالكیها  ا ة والتي توفر  أد ن القوائم المال التالي زاد االهتمام  م أداء المسیرن و  إلى ضرورة تقی

م األداء المالي لهؤالء المسیرن   .األساس لتقی

االئتمان 

ة اة االقتصاد فتأخر المؤسسة عن سداد التزاماتها أو تأخر مدیني المؤسسة  ،عتبر االئتمان عصب الح

ةسوف على الوفاء بدیونهم  لة مال البنوك تهت ،سبب مش  ملذلك نر أن بیوت المال واإلقراض المتخصصة 

ة للقروض قبل منحها، وهذ ة للجهات الطال ة المال ة دراسة و  ااهتماما خاصا بدراسة الوضع ما زاد في أهم

ة ة لطالبي القروض تحلیل القوائم المال ة المال ة تحدید سالمة الوضع    .غ

 األسهم والسندات( ةالمالأسواق األوراق(  

ما   ن وٕاستثمار األموال،  ة لتكو ل القانوني األكثر انتشارا في الدول الرأسمال ات المساهمة الش تمثل شر

ات  ة للشر ة و ذلك بهدف ضمان نشر القوائم المال طرة على أسواق األوراق المال أن تدخل الهیئات المس

ل أسلوب واضح، ما هو إال اعتراف من هذ ش ات  ة المستثمر في المفاضلة بین الشر ه الهیئات في أحق

ة، ال مقوائالموضوعي من واقع  ات التي ی ىعل ةقادر الو   معبرةالمال فاءة الشر رغب االستثمار أن توضح له 

  .فیها
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قة ومات في طر ة تدخل الح القوائم المال انات    عرض الب

ة المستثمرن من تالعب المدیرن و المؤسسین،  اهتمت ومات بإصدار القوانین التي تضمن حما الح

ة  ءسوا ة و ذلك إلطالع األطراف الخارج ات أو نشر القوائم المال النص على ضرورة تعیین مراجعین للحسا

ة للمؤسسة) المساهمین و غیرهم( ة المال   1.على الوضع

ة وم ة تدخل المنظمات غیر الح القوائم المال انات  قة عرض الب   في طر

ة إعداد ونشر  ف ة  ة أو دول م ة أو إقل انت محل ة سواء  وم ضا المنظمات غیر الح لقد اهتمت أ

ة ها القوائم  ،وعرض مختلف القوائم المال م التي تحتو ة تلك الق مد موثوق ضا  وأكثر من ذلك فهي تهتم أ

ة ل. المال ات مستعملي القوائم ونجد من بین أهم تلك المنظمات مؤسسة لجنة المعاییر  و ة لحاج هذا تلب

ة ة الدول     2.المحاسب

  أهدافهو ه أنواعو  التحلیل الماليمقومات  .3

ة التحلیل المالي في تحقی أهدافها المنشودة البد من توفر مجموعة من الشرو التي  ي تنجح عمل

ة، البد من مراعاتها والتي تمثل بدورها مقومات التحلیل المالي ائز أساس ل في مجملها ر    . تش

  مقومات التحلیل المالي .1.3

ة التحلیل البد أن تتوفر له ة  مجموعة من الشرو منها ما یتعل  اعموما مقومات نجاح عمل عمل القائم 

عتمد  مصادر المعلومات التي  أسالیب وأدوات التحلیل المنتهجة، ومنها ما یتعل  التحلیل، ومنها ما یتعل 

ما یلو  علیها المحلل ة للتحلیل المالي ف ن حصر المقومات األساس م ل عام    :يش

ة التحلیل  - ة التحلیل والتأكد من وضوح الهدف تحدید نطاق ومدخالت عمل ة المشتملة لعمل والفترة المال

 ؛ 3من التحلیل

ة  - قدر معقول من المصداق ستقي منها المحلل المالي معلوماته  أن تتسم مصادر المعلومات التي 

ة من جهة والمالئمة قدر متوازن من الموضوع ة، وان تتسم  ؛ والموثوق  من جهة أخر

سلك المحلل ال - ة التحلیل؛أن  ا یتناسب مع أهداف عمل ة التحلیل منهجا علم  مالي في عمل

                                                
، ص ص، منیر شاكر  1   .10-9 وآخرون، مرجع ساب
احث 2  .بتصرف من ال
عة األولى، اإلدارة والتحلیل الماليهیثم دمحم الزغبي،   3  اعة والنشر والتوزع، الط ر للط  .167، ص2000، دار الف
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سعى  - ة والمالئمة لألهداف التي  قدر متوازن من الموضوع أن تتسم األسالیب واألدوات المستخدمة 

 . إلیها المحلل

ه مراعاة ما   ات والشرو المقصودة هنا عل حق المحلل المالي المتطل   1:یلي ولكي 

ه معلومات شاملة حول المؤسسة؛أن تتوفر  -   لد

اب الضعف والقوة؛ - سعى إلى أس شف مواطن القوة والضعف بل أن  قف المحلل المالي عند   أن ال 

ة - الموضوع   .أن یتسم المحلل المالي 

  أنواع التحلیل المالي. 2.3

لة  حد ذاته من قید الدراسة هي الموجه و المش اع نوعا  التحلیل  أنواعهي التي تفرض على المحلل إت

ة  المالي ن من الوصول إلى نتائج مرض ةحتى یتم م التحلیل المالي إلى األنواع اآلت ن تقس م   :حیث 

2من حیث نطاقه  

م نشا  - قصد بهذا النوع من التحلیل هو تقی ة الدولة من الالتحلیل المالي على المستو القومي و ناح

اره اعت ة  ة واحدة؛   االمال   وحدة اقتصاد

انت تهدف إلى  - م نشا المؤسسة سواء  قصد بهذا النوع تقی التحلیل المالي على مستو المؤسسة و

ة معینة   . الرح أو إلى تحقی عائد اجتماعي من ممارسة نشاطها خالل فترة زمن

من حیث شمولیته  

ة : المالي الشامل التحلیل - ل خالل فترة زمن زها المالي  م نشا المؤسسة ومر قصد بهذا النوع هو تقی و

  محددة؛

م جزء معین من نشا المؤسسة خالل فترة : التحلیل المالي الجزئي - قصد بهذا النوع من التحلیل هو تقی و

ة معینة مثل لة األجل: زمن ل طو  .الخ....تحلیل مصادر تمو

 ئهزمن إجرامن حیث  

أن : التحلیل التارخي  - قة  زها المالي خالل فترة سا م نشا المؤسسة أو مر قصد بهذا النوع هو تقی و

  .تكون ثالث أو خمس سنوات

                                                
، ص ص  دمحم مطر، التحلیل 1   .6-5المالي واالئتماني، مرجع ساب
2  ، م الجزراو ةحمزة الشمیخي، إبراه عة األولى، اإلدارة المال   .49-48، ص ص 1998، الط
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الهما خالل فترة : التحلیل المستقبلي  - زها المالي أو  م نشا المؤسسة أو مر قصد بهذا النوع هو تقی و

ة الحقة ة  ،ث أو خمس سنوات قادمةأن تكون لفترة ثال ،زمن انات والمعلومات التارخ وذلك استنادا على الب

ستعمل هذا النوع من التحلیل في التخط  .و

 همن حیث الج   هة القائمة 

ة التحلیل األجهزة المختصة داخل المؤسسة؛: التحلیل الداخلي  - عمل قوم    و

ة التحلیل األجهزة المخ: التحلیل الخارجي  - عمل قوم   .تصة من خارج المؤسسةو

 لهم  ن حیث ش

ات من بینها التحلیل المالي الساكن والتوزع النسبي لعناصر  :التحلیل العمود   - أخذ عدة تسم

رتكز  م أداء المؤسسة في الوقت الحالي، و التحلیل المطل ألنه یهتم بتقی ضا  سمى أ ة و القوائم المال

ة من خالل ر ن  على دراسة القوائم المال م ة ذات داللة  ل نسب مئو عالقات بین عناصرها في ش

ة معینة الهما معا خالل فترة زمن زها المالي أو  م نشا المؤسسة أو مر إال أن هذا  ،من خاللها  تقی

عطینا صورة واضحة عن تطور بند أو عنصر معین  ون تطور أداء المؤسسة النوع من التحلیل ال  أن 

  .مثال خالل الزمن

رتكز على دراسة وحساب و تحدید  :التحلیل األفقي  - ي، و ه األفقي أو التحلیل الدینام طل عل و

ة عبر الزمن عة التغیرات التي تطرأ على عناصر القوائم المال م عنصر واحد 1طب ،  من خالل تحلیل وتقی

ة لتحدید اتجاه العنصر المدروس وتحدید التغیر ال ة متتال مة ذلك على مدار فترات زمن حاصل في ق

التارخي ألنه یبین تطور أو تدهور أداء المؤسسة عبر  ضا هذا النوع من التحلیل  سمى أ العنصر، و

ح فقد تحق  س صح انت األراح تزداد مع الزمن فهذا مؤشر الشك انه جید والع الزمن، فمثال إن 

ة  .المؤسسة أراحا ولكنها تقل عن السنة الماض

ساعد هذا التحلیل على ما یلي   2:و

م أداء اإلدارة من خالل اتجاه النسب نحو التحسن واتخاذ القرار المناسب؛   -      تقی

ال في المؤسسة؛   -    ه الوضع مستق ون عل ما س  محاولة التنبؤ 

ز المالي   -    عنصر معین في المر ة الخاصة  ةأو قائمة الدخل في ف ،معرفة اتجاه النس   .ترة زمن

                                                
الغ الماليشعیب شنوف 1 ة لإل قا للمعاییر الدول  . 49ص  ، 2012 األردن، -، دار زهران للنشر، عمان، التحلیل المالي ط
راجة  2 م  ران، وآخرون، عبد الحل اسر الس اعة للنشر و التوزع، عمان، صاإلدارة والتحلیل المالي،   .156، دار صفاء للط
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  أهداف التحلیل المالي 3.3

ل عا ش ا متعددة میهدف التحلیل المالي  م أداء المؤسسة من زوا ة تخدم أهداف  ،إلى تقی ف و

قصد تحدید جوانب القوة ،المؤسسة معمستخدمي المعلومات ممن لهم مصالح   واالستفادة منها وذلك 

المعلومات التي یوفرها التحلیل المالي لهم في ترشید قراراتهم ومن ثم االستفادة من لعالجها  ومواطن الضعف 

المؤسسة ة ذات العالقة  م الوضع المالي واألداء ، المال ة لتقی عد التحلیل المالي وسیلة اإلدارة المال و

ة ة على التساؤالت التال   1:التشغیلي للمؤسسة من خالل اإلجا

 هل األصول تستخدم في مجاالت مرحة؟ -

ة االلتزاماهل رح - ة لتغط اف لة األجل؟ تة األصول   الطو

لة األجل؟ - ة االلتزامات الطو ة لتغط اف  هل سیولة الموجودات المتداولة 

قها  سعى التحلیل المالي إلى تحق ضاومن األهداف التي    : أ

ة للمؤسسة متوازنة ؟ و یتشعب عن ه - اكل المال لتین أساسیتین هماذهل اله   :ا السؤال مش

معرفة طة  ستدعي دراسة  مقدرة األولى مرت المؤسسة حول مواجهة التزاماتها على األمد القرب، وهو ما 

ة الخزنة ستدعي أ دراسة السیولة المتاحة لدیها،  وضع ل المؤسسة وهو ما  ل تمو مش طة  ة فمرت أما الثان

ل من األموال الخاصة والدیون         2.دراسة الخصوم لتحدید نسب 

قي للمؤسسة؛  -   التعرف على الوضع المالي الحق

عة؛ - ة المت ة والتشغیل اسات المال م الس  تقی

ة وجدو االستثمار في المؤسسة -  ؛3تحدید فعال

أقل تكلفة وأكبر عائد -  ؛المساعدة في اتخاذ القرارات 

 ؛ودرجة المخاطرة المرافقة لها األراح القابلة للتوزع  ومقدار أراح األسهم،تحدید  -

النجاح أو الفشل المالي وتحلیل السیولة والعسر المالي والتنبؤ بخطر اإلفالس في المستقبل؛ -  التنبؤ 

ة لهم؛ - ا إضاف م مزا م مد قدرة المؤسسة على سداد مستحقات العاملین وتقد  4تقی

 

                                                
مي،  1 مي، ارشد فؤاد التم ه النع ، عمان التحلیل والتخط الماليعدنان تا ازور  .  19، ص2008األردن،  -، دار ال
شة،  2 س بن ع ي نحو نمو متوازن تحلیل االختالل المالي للمؤسسة من منظاد ة، ور دینام ، رسالة ماجستیر غیر منشورة، قسم العلوم االقتصاد

   .7ص 1996جامعة الجزائر، 
، ص ص  3  .167هیثم دمحم الزغبي، مرجع ساب
الغ الماليشعیب شنوف،   4 ة لإل قا للمعاییر الدول ، ص ص ، التحلیل المالي ط  .36-35مرجع ساب
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ة التحلیل المالي  4   المعلومات الالزمة لعمل

استخدام  ة التحلیل المالي تتم  انات والمعلومات، ولكن تظل مخرجات إن عمل بیرة من الب مجموعة 

ة والتي یتم استخدامها في أغراض التحلیل  انات الكم النظام المحاسبي هي أهم مصدر من مصادر هذه الب

سیین هما، المالي ة التحلیل في المؤسسة إلى نوعین رئ م مصادر المعلومات الالزمة لعمل قى تقس   :وعموما ی

ة من المؤسسةمصادر دا  1.4   خل

حصل علیها طنوت ة التي  ة واإلحصائ انات والمعلومات المحاسب افة الب ة  و تحت المصادر الداخل

  :المحلل المالي من المؤسسة ومن تلك المصادر نجد

ة ة األساس   :القوائم المال

قا لمعاییر المحاس ل األكثر شیوعا و تعد هذه القوائم ط ة الش ة المتعارف علیها التي تعتبر القوائم المال

ان و القوائم  عض األح ات في  تصدرها الهیئات المشرفة على أسواق رأس المال أو تتضمنها قوانین الشر

ة الشائعة االستخدام هي   1 :المال

ة    - ة العموم ز المالي(المیزان   ؛ )قائمة المر

ات النتائج   -   ؛)قائمة الدخل( جدول حسا

  قائمة مصادر األموال واستخداماتها؛  -

  .ةالنقد اتقائمة التدفق  -

ة القوائم المال رات والمالحظات المرفقة  وتعد تلك المالحظات جزءا ضرورا من مصادر المعلومات : المذ

ة ة غیر موجودة في القوائم المال  . المفیدة و التي توفر معلومات إضاف

التقارر:  

ة(تقدم على مدار السنة التقارر المؤقتة والتي  - ة او نصف سنو   )رع سنو

عض الخط  :تقارر مجلس اإلدارة - ة و ة و إحصائ انات مال تحتو على معلومات مفیدة تتناول ب

ة  .المستقبل

ة التي تم  - القوائم المال ه من مالحظات أو تحفظات خاصة  حتو ات وما قد  تقرر مراقب الحسا

 . مراجعتها

  

                                                
، یوسف سعادة،  خالد 1 اعة والنشر، التحلیل المالي واإلفصاح المحاسبيالراو عة األولى، دار المنبر للط   .32، ص2000، الط
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ةالتقارر المال - ة التي تعد ألغراض إدارة مثل التوقعات والتنبؤات المال  1.ة الداخل

 .معلومات أخر  -

ة من مح المؤسسة   2.4   مصادر خارج

ما هو قائم في المؤسسات  ة لمؤسسة معینة مقارنتها  عتبر من المفید عند تحلیل المعلومات المال

ع المعلومات عن القطاع الذالمنافسة،  عد تجم ة التحلیل،  ولذلك  ه المؤسسة مهم جدا عند عمل تعمل ف

عا اة المنتج والمب أسعاتدورة ح صفة عامة  انات عن اإلقتصاد  ع الب ضاف إلى ذلك تجم  ر، واألراح و 

ة والتكنولوجةالفائدة، أسعار العمل انات حول الجوانب االقتصاد المنافسة  ةالمؤثرة على المنافسة، درج ا، ب

ات  المساومة لد  ةالتي تعمل في نفس القطاع، التطور التكنولوجي وأثره على قطاع الصناعة، قو بین الشر

ة  ة على تلك الصناعة مثل اتفاق ات الدول   2".الجات"الموردین والعمالء، اثر االتفاق

اإلضافة إلى  اتب السمسرة،  إضافة إلى ذلك المعلومات الصادرة عن أسواق المال وهیئات البورصة وم

ن الحصول علیها من الصح م انات والمعلومات التي  ة  توالمجالت المتخصصة، والنشرا فالب االقتصاد

ات حاث، والم ة ومراكز األ وم   .االستشارة بالتي تصدر عن الهیئات والمؤسسات الح

مه و اتخاذ  من خالل ما سب یتضح ة تقی ستند علیها المحلل المالي في عمل قراراته أن المعلومات التي 

عة  توقف مد اعتماده على أ منها حسب طب ذلك حسب و ثیرة و ة التحلیل المالي، و  أغراض عمل

ة عة المؤشرات المطلو   .طب

  

  

  

  

  
                                                

، صم ،التحلیل المالي واالئتماني دمحم مطر،  1   .6رجع ساب
ةطارق عبد العال حماد،   2 ر المال ندرة، التقار ة اإلس  .17، ص2006، الدار الجامع



 مدخل للتحلیل المالي                                                                       الثالثالفصل 
 

94 
 

حث الثاني ةالمالي  التحلیل: الم   .النسب المال

ة ومن عتبر من أهم أدوات التحلیل المالي للقوائم المال ة  استخدام النسب المال أكثرها شیوعا ومن  التحلیل 

ة والتحلیل المالي الن األخیر هو اعم واشمل  استخدام النسب المال ة تبیین أن هناك فرق بین التحلیل  األهم

ة    1.من مجرد تحلیل للقوائم المال

ة من أقدم أدوات التحلیل المالي وأهمها و  م تعتبر النسب المال ة تحلیل وتقی ألنها تدخل في أ عمل

ة والتقارر وتنصب النسب م العناصر الظاهرة في القوائم المال ة على دراسة ق ة بهدف إضفاء  المال المحاسب

انات الواردة دالالت ذات مغز و  ة على الب   .القوائمأهم

ز المالي للمؤسسة، ة في دراسة المر عتبر التحلیل بواسطة النسب من الوسائل المهمة واألساس وٕاذا  2ما 

ما فإنهاتم تفسیر النسب ت ما فسیرا سل مة،  ترشد المحلل إلى تشیر و  أنها تساعد على اتخاذ قرارات سل

حث واالستقصاءتالمجاالت التي    3.حتاج إلى المزد من ال

ة النسب .1   .وشرو االستخدام المال

ة النس ارة عن ة المال ة تسمح للمسیرن والمحللین ال"ع ات رقم ام  مالیینعالقة بین معط بإعطاء أح

ة، ، إنتاج اة المؤسسة، نشا ة لح اسة االستثما للجوانب األساس ل  رس    ".الخ..والتمو

ة معلومة قابلة لالستعمال في التحلیل المالي، وتزود  إذ ،4ما تعتبر أداة التخاذ القرار تعطي النس

المر دود م مختلف المؤشرات  ق ة ةالمؤسسة  ة،، واالستقالل    5.الخ..المال

ة هي و  مثل المقام أ دراسة العالقة بین "النس س واألخر  مثل ال دراسة العالقة بین متغیرن احدهما 

طة من، 6")عدة عناصر أخر (وعنصر آخر) عدة عناصر( عنصر  المعلومات المستقاة من مخرجات  مستن

سي  ل رئ ش ات النتائج النظام المحاسبي المالي  لیهماجدول حسا ة أو    .أو المیزان

م الجوا إذن  أداة لتقی ة للمؤسسة هذا من جهة ومن جهة أخر النسب تعتمد  تعتبر أداة  نب األساس

اننا  ،التخاذ القرار بیر من النسب انطالقا من و بإم ة  المعلومات الواردة في حساب عدد  جدول و  المیزان

ات النتائج ة حسا ل و قائمة التدفقات النقد   .، جدول التمو

                                                
الغ الماليشعیب شنوف،  1 ة لإل قا للمعاییر الدول ، ص ص ،التحلیل المالي ط  .52-51مرجع ساب
ة، عدنان هاشم السامرائي،  2    .83األردن، ص -دار زهران للنشر، عماناإلدارة المال
ةطارق عبد العال حماد،   3 ر المال   .62، صمرجع ساب، التقار

4 J. y. saulquin et C-H.Dare Simoles, Gestion financière, Librairie Vuibert ,1993, p 40.  
5  Patrice Vizzavona,Gestion  Finaaciére ,9eme édition , Berti édition, Alger 1999,p51. 

، ص    . 52منیر شاكر دمحم، وآخرون، مرجع ساب 6 
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م وضع المؤسسة واتخاذ تلكن المهم هو وضع النسب ذات الداللة والتي تقدم معلومات  ساعد على تقی

ة   .القرارات المناس

مقارنتها عبر فترات أو عن طر مقارنتها بنسب  سمح  وتكمن الفائدة من النسب في الفعل الذ 

   1.مؤسسات أخر 

ا ر منها له إال إذا تمت مقارنة هذه النسبلتالي التحلیل بواسطة النسب ال معنى و   : معاییر نذ

ة متعارف علیها في حقل التحلیل المالي؛  -   معاییر نمط

ه المؤسسة؛  - ار معدل القطاع الذ تنتمي إل  مع

ة - ة متعاق ة خالل فترة زمن ار التارخي الذ یتلخص في مقارنة النس   ؛المع

 ات المؤسسات الناجحة التي تعمل في نفس القطاع؛ مؤشر  -

قها في المستقبل - أهداف تسعى المؤسسة لتحق  .مؤشرات موضوعة 

ص مشاكل المؤسسة   ة تستعمل في تشخ بیرة من النسب المال ة التحلیل على مجموعة  عتمد في عمل و

ن تصنیف النسب األكثر شیوعا واستع اس جوانب األداء فیها ومن المم ماال من طرف المحللین إلى وق

ل منها أحد جوانب أداء المؤسسة و  س  ق رمن بین هذه النسب مجموعات    :نذ

  التشغیلنسب السیولة و نسب   2

  السیولة نسب  1.2

ة السیولة في تحلیل مقدرة المؤسسة على سداد التزاماته ة عند استحقاقها، وهي تبین  امن هدف نس المال

ل األصول المتداولة إلى سیولة جاهزة ة السیولة بدورها مجموعة من النسب  ، مد سرعة تحو وتتضمن نس

التالي   :هي 

ة التداول ة -السیولة العامة( نس ة الجار  )النس

ة األصول المتداولة   ة درجة تغط أو مد وفاء للخصوم المتداولة  ) التثبیتات الجارة( تظهر هذه النس

اس التوازن المؤسسة لخصومها المتداولة اعتمادا على موجوداتها المتداولة،  التالي فهي تعمل على ق و

ألجل أ توفر المقدرة اقصیرة  ةتحقی التناس بین االستخدامات قصیرة األجل والمصادر المال أ ،2المالي

ة لمواجهة االلتزامات  ة فورا، مع ضمان استمرار النشاالمال   .المال

                                                
1 Pierre Conso, Farouk hemici, Gestion financier de l'entreprise, 9ème édiion, Paris,2002, p221. 

، ص 2   .72منیر شاكر دمحم، وآخرون، مرجع ساب
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ة ما هو إال داللة على أن المشروع  حذر شدید الن ارتفاع هذه النس ة  و لكن یجب التعامل مع هذه النس

ة المتاحة استخداما امثال ستخدم موارده المال ة هي ترجمة لصافي رأس المال ، 1ال  ونشیر إلى أن هذه النس

ة العامل لذلك وجب أن تتجاو  ة هي ) 1(ز هذه النس مة المقبولة لهذه النس ة حسب هذه تو ، 2)2(والق النس

  : یليما 

ة التداول  -  ) الخصوم المتداولة ÷ األصول المتداولة = ( نس

 عة ة السیولة السر  )الصارمة(نس

ة التي تتمتع بها   ق س السیولة الحق م على سیولة المؤسسة فهي تق قتها للح ة أدق من سا تعتبر هذه النس

قة لد المؤسسة ابتعادا عن خطر االعتمااالمؤسسة لمواجهة التزاماته معنى آخر السیولة المتوفرة حق  د، 

ة ال إلى سیولة نقد مة المقبولة لهذعلى األصول األصعب تحو ة ، والق   ).1(هي ه النس

ما یلي ة    : وتحسب هذه النس

ة السیولة السرعة -     .الخصوم المتداولة÷ ) المخزونات –األصول المتداولة ( =نس

عض النسب األخر مثل      ن إضافة  م قتین    : إضافة إلى النسبتین السا

 ة ة السیولة النقد   نس

ة  عتبر مؤشر السیولة م سیولة المؤسسة أكثر المؤشرات دقة فيالنقد ة انطالقا  ،تقی وتحسب هذه النس

ة   :من العالقة التال

ة - ة السیولة النقد ة = نس ة .األصول النقد ه النقد   الخصوم المتداولة÷ وش

ة مقدرة المؤسسة على سداد التزاماتها القصیرة األجل بناءا على ما یتوفر لدیها من  وتظهر هذه النس

ة فق  ه نقد ة وش ع األصولأصول نقد عدین جم قاتها ألنها تهتم  ،مست ة أدق من سا وتعتبر هذه النس

ة ه النقد ة وش ة سداد االلتزامات  وفق  العناصر النقد ان ة مد إم في قصیرة األجل التوضح هذه النس

ن سداد االلتزامات قصیرة األجلالحاالت  أسوأ فيلإلدارة أنه  ا، وهى تعطى مؤشر فترة وجیزة  .م

ا داال على سالمة الوضع المالي للمؤسسة ان ذلك مؤشرا ایجاب ة  لما ارتفعت هذه النس ، مع العلم عموما 

ة تنتمي للمجال  مة المقبولة لهذه النس   . %)30إلى  20(أن الق

                                                
ةمجید الكرخي،  1 استخدام النسب المال ة  م األداء في الوحدات االقتصاد  .114، ص 2010األردن، -، دار المناهج، عمانتقو
من عزت المیداني،  2 اتدمحم أ ة في الشر ل ة اإلدارة التمو ت ات، األردن، ، اإلصدار الثاني، م  .127، ص1999العب
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ع  ارة لكن األخذ بها في جم نسب مع ضعها المحللون المالیون  تجدر اإلشارة هنا إلى أنه توجد نسب 

ة المؤسسا ه وهذا ما یجعل من الصعب وجود نس ل مؤسسة والقطاع الذ تنتمي إل ون خاطئ، الن  ت قد 

ة  النس أن معاییر السیولة تكون عادة متشددة  ن القول  م اس للسیولة، لكن  مق ارة متفقا علیها   مع

ذلك إلى حد ما التجارة، في حین تكون هذه المعای ة و ة والمصرف یر منخفضة إلى حد ما للمؤسسات المال

ة للمنشآت العاملة في القطاع الصناعي أو في قطاع الخدمات   .النس

  التشغیلنسب   2.2

ر منهاطل على هذا النوع من  ات نذ ة(   النسب عدة تسم ، التشغیل، الحر س هذه ) النشا و تق

فاءة استخدام الموارد  ة  ة النس إدارة   على مختلفلمؤسسة د االمتاحة لاالقتصاد ة   األصعدة التشغیل

عات ومستو االستثمار في  ،المخزون والذمم المدینة واألصول الثابتة وذلك بإجراء مقارنة بین مستو المب

نه رصد العالقة المهمة بین األصول المتداولة والثابتة من جهة و  ،عناصر الموجودات م ع لهذه النسب  المتت

عات من جهة أخر فاستغالل  عزز والمب ل فعال وجید ال شك انه  ش المؤسسة لهذه األصول وتسییرها 

ة المؤسسة وسیولتها س حتما على رح عات مما سینع رفع من حجم المب   1.و

ات المؤسسة، لذلك فإن نسب التشغیل تعتبر و  شف مواطن الضعف في عمل تساعد هذه النسب على 

فا ة عل ءةمهمة لكل من له اهتمام  ل للمؤسسةاألداء والرح    2.ى المد الطو

  :ومن بین النسب نجد

معدل دوران مجموع األصول  

ة  حسب انطالقا من العالقة التال   :و

عات= معدل دوران مجموع األصول - عات( المب   مجموع األصول÷   )صافي المب

انت  حیث إذا  ل الموارد المتاحة لها  ة المؤسسة في استخدام  س هذا المعدل مد فعال ة ق النس

افي مقارنة مع حجم االستثمار عات  في إجمالي  منخفضة فإن ذلك یدل على أن المؤسسة ال تنتج حجم مب

عاتها األصول  اسات التي تؤد إلى زادة مب اع الس التالي وجب على المؤسسة إت   .و

ة مرتفعة دل هذا على   انت النس ةالوٕاذا  االستثمار في  هناك نقص فيأو  ،استخدام األصول في  فعال

  3.الموجودات

                                                
، ص  1 د راضي خنفر، غسان فالح المطارنة ، مرجع ساب  . 154مؤ
من عزت المیداني،   2   . 128، صمرجع سابدمحم أ
، ص 3  .121مجید الكرخي،  مرجع ساب
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 معدل دوران األصول الثابتة  

ة   :حسب معدل الدوران انطالقا من العالقة التال

عات  =معدل دوران األصول الثابتة -   الثابتة األصول÷  المب

ا فإنه یدل على  ان المعدل عال س المعدل أعاله درجة الكفاءة في استعمال األصول الثابتة فإذا  ق

ان المعدل منخفضا فإنه یدل على عدم توازن ما بین  ة المتاحة أما إذا  استعمال جید للطاقة اإلنتاج

التالي فإن المؤسسة تعاني عات وحجم االستثمار في الموجودات الثابتة و ة فائضة أو  المب من طاقة إنتاج

   1.تكدس المنتوج في المخازن بدال من تصرفه في السوق 

 معدل دوران األصول المتداولة 

فاءة هذا المعدل یجب  عات ولمعرفة  ز هذا المعدل على مد استخدام األصول المتداولة لتولید المب یر

حسب انطالقا من العالمعدل مقارنة المعدل  ةالصناعة إن وجد و   :قة التال

عات =  معدل دوران األصول المتداولة  -  األصول المتداولة ÷ المب

  ات المدینة   )العمالء -الذمم( معدل دوران الحسا

ة   :حسب انطالقا من العالقة التال

ات المدینة  - ات المدینة = معدل دوران الحسا عات اآلجلة الیومي ÷الحسا  متوس المب

عات اآلجلة الیومي  حیث عات اآلجلة = متوس المب ام الس÷المب    .ةنعدد أ

ة وسطي فترة  ام وتدعى هذه النس األ قاس  ات المدینة و مثل وس فترة تحصیل الحسا ناتج القسمة 

  .التحصیل حیث تمیز حالتین

س صح - انت فترة التحصیل قصیرة دل ذلك على أداء أحسن إلدارة المؤسسة، والع انت إذا  ح إذا 

معنى التأخر في تسدید  ة  لة فإن ذلك یدل على أداء سيء من ناحیتي السیولة والرح فترة التحصیل طو

ات المد ل ینالحسا ستنفذ مصادر التمو حق ) السیولة( ة وتراكمها س في المؤسسة هذا من جهة، دون أن 

 2.ألموالالعائد المطلوب من توظیف هذه األموال مقارنة إلى تكلفة هذه ا

ة ة التال ن حساب معدل دوران الذمم انطالقا من العالقة الراض م   : اإلضافة إلى أنه 

ات المدینة  - عات = معدل دوران الحسا عات(المب ات المدینین ÷اآلجلة ) صافي المب    3.متوس حسا

                                                
، ص 1 من غرت المیداني، مرجع ساب  .132دمحم أ
 .130المرجع نفسه، ص 2
3  ،  .118صمجید الكرخي، مرجع ساب
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ان المعدل مرتفع دل  یوضح المعدل السرعة التي یتم بها  لها إلى نقد فإذا  تحصیل دیون المؤسسة وتحو

حالعلى  س صح فاءة إدارة االئتمان ومد  ،كفاءة في تحصیل الدیون والع عني معدل دوران الذمم  ما 

اسة االئتمان والتحصیل ة س    .فعال

 ات   الدائنة )الذمم(معدل دوران الحسا

ن حساب المعدل انطالقا من العالقة  م ا    : راض

ات الدائنة  -   الذمم الدائنة÷ المشترات اآلجلة  =  معدل دوران الحسا

ة، حیث یتم  أوستخرج معدل دوران الذمم الدائنة عادة عندما تقوم المؤسسة بوضع  استها االئتمان م س تقی

ین ما تمنحه المؤسسة من وقت للزائن  منحه الموردون للمؤسسة من وقت لسداد دیونها و الموازنة بین ما 

  1.لسداد دیونهم

منحها الموردون أ و  ه هو أن تكون الفترة الممنوحة للعمالء اقل من الفترة التي  هم ما یجب مراعاته واألخذ 

التالي ضمان استمرار  تحصیلللمؤسسة حتى یتسنى  الدیون من قبل العمالء وتسدید ما علیها للموردین و

ة  . األنشطة التشغیل

ام انطالقا من ال األ ستخرج فترة االئتمان الممنوحة للمؤسسة  ن للمحلل المالي أن  م ة عالقة ما  الراض

ة    :التال

ام السنة= متوس فترة االئتمان   -   دوران الذمم الدائنة معدل ÷عدد أ

ع والشراء استي الب س هذان المعدالن مد نجاح تحقی المالئمة بین س ق لما انخفض  حیث ،حیث 

عبر عن حصول المؤسسة على الوقت الكافي لسداد الدیون للموردین   معدل دوران الذمم الدائنة الذ 

التالي زادة ان ذلك مؤشرا ای و لما  امتوس فترة االئتمان  ض الضغوطات التي تواجهها  ،جاب معنى تخف

ة السیولة   .المؤسسة من زاو

 معدل دوران المخرون السلعي  

م  لمعدلبین االی ة المحلل المالي من الح ن هذه النس ضائعها وتم ة المؤسسة وقدرتها على تصرف  فعال

ایتها و  ة س ع وفعال ات الب التاليعلى اإلدارات المسؤولة عن عمل   : حسب هذا المعدل 

ضاعة= معدل دوران المخرون  - اعة  لفة ال   متوس المخزون  ÷الم

ة الفترة = (حیث متوس المخزون  ة الفترة + مخزون بدا    2÷) مخزون نها

                                                
، ص  1 د راضي خنفر، غسان فالح المطارنة، مرجع ساب  .160مؤ
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ان ذلك مؤشرا  ،مثل هذا المعدل تقدیرا لسرعة تداول المخزون السلعيو  ة  لما ارتفعت هذه النس حیث 

ا على عة النشا االقتصاد  ، 1فاءة المؤسسة إیجاب طب إذ البد أن ننوه أن معدل دوران المخزون یرت 

اختالف نشا المؤسسة   .للمؤسسة ألنه یختلف معدل الدوران 

 معدل دوران صافي رأس المال العامل 

ة   عد تغط قي من األصول المتداولة  مثل صافي رأس المال العامل المت االلتزامات  نشیر إلى انه 

ن حساب الجارة، و ة معدل الدوران م   :استنادا إلى العالقة التال

عات= معدل دوران صافي رأس المال العامل  - عات( المب    .صافي رأس المال العامل÷ )صافي المب

السیولة أكثر من الالزم      ،توضع هذه العالقة مد توسع المؤسسة في نشاطاتها أو احتفاظها 

لما  ححیث  س صح فاءة إدارة صافي رأس المال والع ال على  ان ذلك دل بین إلى زاد هذا المعدل  ، و

ع قا عاتهاعأ مد نجحت المؤسسة في استغالل صافي رأس المال العامل لتوس  .2دة وجم مب

ة و  3 ةنسب نسب المدیون   الرح

ة ن  1.3 ة المدیون لي(س ل التمو   )اله

م االستقرار المالي للنسب المجموعة من وهي    التزاماتها مؤسسة،لتقی وتستخدم هذه  وقدرتها على الوفاء 

ل التي تستخدمها ال م أسالیب التمو ة على  مؤسسةالنسب لتقی ة التي تؤثر على المالءة المال اء المال واألع

ل   3.المد الطو

ة مد اعتماد المؤسسة على االقتراض   ة المدیون س نس ل استثماراتها وذلك مقارنة ف) الدین(و تق ي تمو

ة استخدام  س نس ل ألنها تق ما تدعى هذه النسب بنسب رافعة التمو لها الذاتي المقدم من المالكین،  مع تمو

ل المؤسسة ل تمو    4.الدیون في ه

انت مساهمة  ل المؤسسة، فإذا  ل من المالك والدائنین في تمو س نسب هذه المجموعة مساهمة  ما تق

عطي أصحاب المؤسسة میزة  الدائنین، فإن معظم األخطار سوف یتحملها الدائنون و المالك قلیلة  مقارنة 

أقل استثمار طرة على المؤسسة  ة  الس ة وتتضمن نسب المدیون الملك ه المتاجرة  طل عل ن، وهذا ما  مم

اآلتي   :مجموعة من النسب هي 
                                                

، ص  1   .77منیر شاكر دمحم، مرجع ساب
، ص  2  د راضي خنفر، غسان فالح المطارنة، مرجع ساب   162مؤ

3 Jacques Villeneuve, Analyse d étas financier par ratios pour le P. D.G. de P M E, Direction du 
développement des entreprises et des affaires,Québec,2003,p15 

، ص  4 من عزت المیداني، مرجع ساب  .135دمحم أ
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ة الدیون إلى إجمالي األصول ة أو معدل نس ة المدیون  نس

ة مد مساهمة المق  س هذه النس ل استثمارات المؤسسة تق لما انخفضت هذه  حیثرضین في تمو

ة التي تجعلها سیدة في  ل أصولها على المصادر الذات ان ذلك دال على أن المؤسسة تعتمد في تمو ة  النس

اف المؤسسة ال ت أخر هذا من جهة ومن جهة  اتخاذ قراراتها اإلدارة ل  ش ستعمل طاقتها على االقتراض 

ة نة في العائد على الملك ة  أنما ، مما یرم المالكین من زادات مم ة المدیون ة  إذانس  فإنهاانت عال

لي للمؤسسة عالي و خال أنتعني  ل من مصادره المختلفة سترتفع في المستقبلأطر التمو     .ن تكالیف التمو

عبر عن هذه العالقة  التاليو ا    :راض

ة الدیون إلى إجمالي األصول   -  مجموع األصول ÷  مجموع الدیون  = نس

لما قلت قدرة المؤسسة على االستدانة  ة  لما ارتفعت هذه النس   .المستقبلفي ونشیر إلى انه 

 ة الدیون إلى حقوق المساهمین ة( نس   )ح الملك

ة الــدیون إلــى ح ة نســ س هــذه النســ ــل مــن  ؤسسةقــوق المــالك ودرجــة اعتمــاد المتقــ علــى التمو

ة الدین الخارجي إذ ،مصــادرها الذات م  ن من التح ة حتى تتم ات ض هذه النس ثیر من الشر ما ،تحاول 

ل المقدم من قبل أصحاب  ات المؤسسة مع التمو ل المقدم من طرف الدائنین لعمل ة التمو توازن هذه النس

ة للمؤسسة ، )مالكیها( المؤسسة  النس االلتزامات  ة ارتفعت مخاطر عدم الوفاء  لما زادت هذه النس حیث 

  . مع زادة مخاطر المقرضین و المستثمرن، ألن عدم القدرة على خدمة الدین قد تؤد إلى اإلفالس

ة  تحسبو  ة هذه النس   : وف العالقة التال

ة الدیون إلى حقوق المساهمی - ة ÷مجموع الدیون = ن نس اطات و األراح (ح الملك رأس المال واالحت

 .)المحتجزة

ة ا ةنس   لخصوم المتداولة إلى ح الملك

أتي عن طر القروض القصیرة  قدمه المالك من أموال وما  ة العالقة بین مقدار ما  س هذه النس تق

ة ما هو إال داللة على زادة اعتما األجل د المؤسسة على الدیون القصیرة األجل عوضا عن وارتفاع هذه النس

ل سبب ضعف ثقة الدائنین بوضع المؤسسة على المد الطو لة    1.الطو

ا وفقا للعالقة اآل ة راض   : ةتوتحسب هذه النس

ة - ة الخصوم المتداولة إلى ح الملك ة÷الخصوم المتداولة= نس  .ح الملك

                                                
ة والتحلیل الماليمفلح دمحم عقل،  1 ة، دار امقدمة في اإلدارة المال عة الثان   .  393، ص2000األردن،  - تقبل للنشر والتوزع، عمانلمس، الط
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ةنس   ة األصول الثابتة إلى ح الملك

ة إلى أ مد استثمرت أموال المالك في أصول ذات معدل منخفض الدوران ساعد . تظهر هذه النس إذ 

ستخدمه في المستقبل ل الذ  ة اإلدارة في لتحدید نوع التمو   .هذه النس

ة ة انطالقا من العالقة التال   : وتحسب هذه النس

ة  - ة األصول إلى ح الملك   . ةح الملك ÷األصول الثابتة = نس

ة األصول المتداولة إلى الدیون نس  

ة مواجهة المؤسسة التزاماتها اعتمادا على أصولها المتداولة ان اس إم ة لق   : تعتمد هذه النس

التالي ة    :وتحسب هذه النس

ة األصول المتداولة إلى الدیون  -   .القروض÷ األصول المتداولة=  نس

اح للفائدة على الدیون عدد مرات تغ ة األر   ط

 رلغیا نم راضإلقتا تعملیا نع لناتجا دةلفائا روفمص فعد علىؤسسة لما درةق دم لنسبةا هذه ستقی

ة و ؤسسة، لما تحققها لتيا حبارألا لخال نم س هذه النس ن ألراح المؤسسة أن تتدنى وال مد إلى أ تق م

ة ودفع الفائدة على قروضها، ف استطاعتها تغط ة صغیرا یزال  ان عدد مرات التغط ن فان أ تدني في إذا 

عرضها لإلفالس ضطر المؤسسة إلى التوقف عن دفع الفائدة على القروض و   .األراح عما هو متوقع قد 

ة انطالقا من العالقة التال   : ةوتحسب هذه النس

ة األراح للفائدة  -       ة= عدد مرات تغط   .الفائدة على الدیون ÷األراح قبل الفائدة والضر

ة الفوائد، نظرا الن و  ات احتساب عدد مرات تغط الح استخدام صافي الرح قبل الفوائد والضرائب لغا

ة ة دفع الضرائب أولو   .دفع الفوائد تكون قبل عمل

التي  اإلیرادات و األراح یتضمن أنصافي الرح قبل الفوائد والضرائب یجب  أنما یجب مالحظة  

عد من الرح بنود  ست التالي  التكرار و خسائر  وأراح أوالمصارف غیر المتكررة  أو اإلیراداتتتصف 

المقابل یجب أن یتضمن مصروف الفائدة، النشا غیر المستمر  ة، و اسة المحاسب واثر التغیرات في الس

عقد التأجیر   1.الفائدة المتعلقة 

  

  

                                                
ة،المجمع الدولي العري للمحاسبین القانونیین،  1 ة واإلدارة المال ة اإلدار  . 20، ص 2014األردن،  -الجزء الثاني، عمان  المحاس
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ة    2.3 ح ة الر ة( نس  )المردود

ل مستثمر سواء المساهم الحالي في المؤسسة أو المستثمر  سعى له  ة هدف أساسي  تعتبر الرح

ة هي عالقة بین  قاء المؤسسة واستمرارها في بیئة أعمالها، والرح المراقب لعمل المؤسسة، و أمر ضرور ل

   1.ذه األراحاألراح التي تحققها المؤسسة واالستثمارات التي ساهمت في تحقی ه

ما تعتبر هذه و  س مقدرة المؤسسة على تولید األراح  ة األداء الكلي للمؤسسة إذ تق س نسب الرح تع

ة والقرارات المتعلقة بهذه  ل ة أو التمو اسة اإلدارة سواء االستثمارة أو التشغیل ة س اس لفعال األخیرة، مق

اسات ة من خالل العالق2الس اس الرح ن ق م عات أو من خالل العالقة بین األراح ، و  ة بین األراح والمب

م االستثمارات هنا إما الموجودات أو ق قها ونعني  حقوق أصحاب  ةواالستثمارات التي ساهمت في تحق

  3.المؤسسة

ة عموماو   ة إلى األنواع الثالثة التال م الرح ع تقس   4:نستط

؛  - ة النشا ة التجارة أو رح  الرح

ة؛ - ة االقتصاد  الرح

ة - ة المال  .الرح

ة  1.2.3 ة التجار  الرح

ل دینار من صافي  عد الفوائد والضرائب عن  اس لمقدار صافي الرح المتحق  مق ة  تعتبر هذه النس

عب عات أو اإلیرادات، و م على أداء المؤسسة  من  رالمب ن الح م عات، و العالقة بین األراح والمب عنها 

  ). الرسم(خالل المقارنة بین النتیجة ورقم األعمال خارج 

اس   ة التجارة  المستعملة من طرف المؤسسات التجارة خاصة،  لق ة الرح ن االعتماد على نس م و

ة ة أو مردود ة رح ة التجارة من خالل النسب التال ن حساب الرح م   :النشا ونشیر إلى أنه 

ة الهامش اإلجمالي  - ات(نس ضاعة  –رقم األعمال خارج الرسم ) =  (مجمل رح العمل اعة تكلفة ال  )الم

 .رقم األعمال  خارج الرسم ÷

ة الهامش اإلجمالي - ات(نس عات ) = (مجمل رح العمل عاتتكلف –صافي المب عات÷ ) ة المب   .صافي المب

                                                
عة األولى،  1  .41، ص2008فهمي مصطفى الشیخ، التحلیل المالي، الط
، ص 2 من عزت المیداني، مرجع ساب   .139دمحم أ
، ص 3   .32مفلح دمحم عقل، مرجع ساب

4 Josette peyard, Analyse financière, 8éme edition, librairie vuibert, Paris,1999, p 178 . 
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ن حسابها انطالقا  م ة الهامش الصافي و ة التجارة وهي نس ة أخر تنطو ضمن المردود ضا نس وهناك أ

ة   :من العالقة التال

ة الهامش الصافي   - ة  =  نس   رقم األعمال خارج الرسم ÷ النتیجة الصاف

ن و  م ه في مقاومة المنافسةهو مؤشر یدل على أن المؤسسة تحق رح    .االعتماد عل

ة  2.2.3 ة(نسب المردود ة) الرح    االقتصاد

ع االستثنائي ة دون سواها ذات الطا س األنشطة الرئ ة  ة االقتصاد وناتها  تهتم المردود حیث تحمل في م

ة مبعناصر دورة االستغالل، ممثلة  ات النتائج واألصول االقتصاد ن نتیجة االستغالل من جدول حسا

ة ن أن تحسب انطالقا من العالقة التال م ة و    1:المیزان

ة  - ة االقتصاد ة÷ نتیجة االستغالل = المردود   .األصول االقتصاد

س  ة أعاله تق ن نتیجة االستغالل، أ النس ة في تكو ل وحدة  تبینمساهمة األصول االقتصاد مساهمة 

ن نتیجة االستغالل أصول في تكو ة مستثمرة  س ضعف  ،حیثنقد ة منخفضة فإنها تع انت هذه النس إذا 

اسات المؤسس فاءة س ة مرتفعة فإنها تدل على  انت النس ة استثمارات المؤسسة، أما إذا  االستثمارة  ةإنتاج

ة، ومنه  ة والتشغیل ة المسیرن في استعمال الموارد اإلجمال   .للمؤسسةتدل على فعال

ة ا3.2.3 ة المردود ة األموا(لمال  )ل الخاصةمردود

ة    ات المال افة العناصر والحر وناتها  ة بإجمالي أنشطة المؤسسة وتدخل في م ة المال  ،تهتم المردود

ة انطالقا من العالقة أدناه ،وهي قدرة المؤسسة على خل النتائج لمساهمیها ة المال ن حساب المردود م   :و

ة - ة المردود ة) = العائد على حقوق المالكین(المال   .األموال الخاصة ÷ النتیجة الصاف

فاءة إدارة  العائد على حقوق المالكین أو حقوق أصحاب المؤسسة  سمى  ة أو ما  ة المال س المردود وتع

ة عات  ،المؤسسة في إدارة جانبي المیزان ) لتشغیلفاءة ا(أو المهارة في استخدام الموجودات لتحقی المب

سر یب الجانب األ ذلك المهارة في تر ة( و ة المال ن ألصحاب المشروع ) الكفا   .2لتحقی أفضل عائد مم

ة األموال الخاصة على أنه  قراءة معمقة تعرف مردود ن  م ة عند مستو "و ة االقتصاد معدل المردود

  .3الستدانة المعدوما

  

                                                
، ص 1 اس بن ساسي، مرجع ساب   .267یوسف قرشي، ال
، ص  2   . 44مفلح عقل، مرجع ساب
اس بن ساسي، مرجع 3    268، صساب ال
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ة األموال الدائمة   مردود

ة إضافة إلى  ة األموال الدائمة وذلك ألهم ن أن نستفید من معرفة مردود م ة األموال الخاصة  مردود

ة ة التال النس ل  في المؤسسة وهي تعطى    1.األموال المستثمرة على المد الطو

ة األموال الدائمة  ة = (مردود لة ومتوسطة األجل+ النتیجة الصاف  األموال الدائمة÷ )فوائد الدیون الطو

ة أعاله مد ما تحققه األموال الدائمة من فوائد نتیجة استثمارهات س النس   . ق

العائد على رأس المال المستثمر وفقا للنسب أدناه ة األموال الدائمة أو ما تسمى  ن حساب مردود م   :و

  .     رأس المال المستثمر÷  صافي الرح = العائد على رأس المال المستثمر -

ة = العائد على رأس المال المستثمر - ات قبل الفوائد والضر  .  رأس المال المستثمر÷  رح العمل

ة = العائد على رأس المال المستثمر - ات قبل الفوائد والضر  )2÷رأس المال المستثمر( ÷ رح العمل

قة وتدل النسب  ة، ومالسا ة المؤسسة من االستثمارات الرأسمال فاءة ورح ن وجهة نظر استثمارة على 

ة البد أن تكون أعلى من معدل االقتراض، وٕاال فان أ زادة في االقتراض ستع ل على مفان هذه النس

   2.ض أراح المساهمینقلت

ستع ن أن  م ة  ن بهاامما تقدم من استعراض لمجموعات النسب التي  م أداء المؤسسة االقتصاد على تقی

م الدقی على أن المؤسسة قد حققت أداء جید أم ال، أل ة للح اف قى غیر   ننخلص إال أن هذه النسب ت

التالي فهي ال تظه ة ثابتة ساكنة و م في فترة زمن فترة الالتغیرات التي حدثت خالل  رالنسب تعبر عن ح

ةال ة اإلضافة إلى اعتماد الت ،زمن ة العموم ذلك المیزان ات النتائج و النسب على قائمتي جدول حسا حلیل 

شتمالن على مجموعة من نقا ضعف والتي تمتد أثارهما إلى نتائج النسب    3.واللتان بدورهما 

ضا نجد   4:ومن المحددات أ

س العوامل الن - ع الكمي وال تق األرقام والعوامل ذات الطا ة فق  ة معن ة والتي قد تكون النسب المال وع

ة؛ م المؤسسة االقتصاد  مالئمة ألغراض تقی

ة  - ة عرضة للتالعب من قبل اإلدارة فقد تلجا اإلدارة إلى اتخاذ إجراء معین لتحسین نس النسب المال

ة؛  معینة قبل إقفال السنة المال

                                                
1   Josette Peyard,OP cit, P182.  

، ص  2  .48فهمي مصطفى الشیخ، مرجع ساب
3   ، ة مدخل تحلیلي معاصرمنیر صالح هند ة،  ، اإلدارة المال عة الثان تب االط ندرة، لعري الحدیثالم  .86-85ص ص، 1991مصر،  -االس
ةمحمود الخالیلة،  4 انات المحاسب استخدام الب ة، التحلیل المالي  عة الثان ة، ، الط  .47-46، ص ص 1998الجامعة األردن
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ع إج - ة لمؤسسات تت ة، فمقارنة النسب المال اختالف الطرق المحاسب راءات وطرق تتأثر النسب 

اسات االهتالك  االختالف في س ة مختلفة  قد تعطي نتائج مظللة في الكثیر من مجاالت التحلیل،  محاسب

این في األراح؛    التالي ت این في أقسا االهتاللك و  یؤد إلى ت

انات القائمة أو - عبر عن اللحظة التي استعملت فیها ب ة هي مؤشر ساكن   الكثیر من النسب المال

ة   .القوائم المال

ة  م أداء ووضع ولكن من جهة أخر أثبتت مجموعة من الدراسات جدو استخدام النسب في تقی

حاث أ   ).altman-1968( و )beaver-1966(المؤسسة 

ن االقتصار في االعتماد   م ة مهمة إال انه ال  ة أداة تحلیل ن القول أن النسب المال م وفي األخیر 

  .علیها بل یجب أن یتعد ذلك إلى أدوات مساعدة وذلك لتفاد نقا الضعف في هذه األداة

ذلك جدول التدفقات الن ن االعتماد على جدول االستخدامات والموارد و م ملة  أداة م ارهما و اعت ة  قد

ة في التحلیل أ دراسة الظواهر عبر الزمنأداتین  ان المیزة الدینام    .تس
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حث الثالث ل و التدفقاتساكن التحلیل المالي ال: الم استخدام جداول التمو ي    والدینام

ة  النقد

  لساكناالتحلیل المالي  .1

ات التحلیل التقلید أو الساكن ، الذمي أو تحلیل سیولة  –تأخذ هذه الطرقة من التحلیل عدة تسم

عتمد هذا التحلیل على مفهوم الذمة  ،استحقاق مخاطر العسر المالي ومخاطر اإلفالس  إذ  وهو طرقة تهتم 

ة ة قانون ار أن المؤسسة هي وحدة اقتصاد ة على اعت ة ،المال مستقلة تترجمها االلتزامات أو  ذات ذمة مال

ة  حدد الوضع خصوم المؤسسة من جهة ومن جهة أخر أصول المؤسسة أو ممتلكاتها أما الفرق بینهما ف

ة و  سر المالي للمؤسسةهو أالصاف ة والتي تعبر عن حالة العسر أو ال مة الذمة المال   .س تعبیر عن ق

ة والتي تصنف فیها ممتلكات المؤسسة أو موجوداتها حسب درجة  ة المال وانطالقا من قائمة المیزان

ة من األعلى إلى األسفل، وتصنف فیها الخصوم حسب درجة استحقاقها المتزاید من  السیولة التصاعد

ة ضا نحو األسفل  في ضل مبدأ السنو عتمداألعلى أ ن اشتقاق مجموعة من النسب  م ة  ،  علیها في عمل

     . التحلیل

ل الموالي   ة الش ة المال   :وتأخذ اختصارا المیزان

ل رقم ة :)11(الش ة المال   المیزان

  الخصوم  األصول

    اموال خاصة  اصول ثابتة

  دیون الكثر من سنة  راس المال الدائم

  اصول متداولة

  دیون قصیرة االجل  دیون القل من سنة

Source : Alain Capiez , élement de gestion  Financier, Masson 4 ed Paris,1994, P 20.       

مها ال ق ة  م صاف ة هي ق ة المال م التي تتضمنها المیزان ةنشیر الى أن الق ة وتعالج  حال مها التارخ ق ال 

مة الزائدة و   .او الناقصة في االموال الخاصة/ الق

ة  ة المال ستعین بهاانطالقا من المیزان ة التي  ن اشتقاق مجموعة من المؤشرات المال المحلل المالي  م

م  ة التقی ل  بدراسة رأس المال العامل عند عمل ة وقاعدة االستدانة القصو و قاعدة التمو ة المال واالستقالل
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م ،الخ....األقصى، وقواعد التوازن المالي األدنى واألعلى ل  أحد األدوات التي تق المالي للمؤسسة قید اله

معنى هل هو الدراسة    ؟ متوازن أم ال، 

ل مختصر ش اق سنتعرض إلى مؤشر رأس المال العامل     .وفي هذا الس

ة لرأس المال العاملال  1.1   داللة المال

ارة رأس المال العامل  عرفه             1"ةعن الخصوم المتداول ةالمتداولعن فائض األصول "هو ع ، ما 

) ( p. conso  فة ةجزء من األموال المتمیز بدرجال هنأعلى ة ضع ل عناصر  ،استحقاق ستخدم لتمو والذ 

األموال التي تارخ أمعنى ، 2األصول التي تمتاز بدرجة سیولة مرتفعة ل  ستحقاقها یتجاوز انه یتم التمو

لها إلى سیولة أقل من ال لالسنة، وتكون األموال موجهة لألصو  ة األصول الثابتة  سنةالتي مدة تحو عد تغط

عا   .ط

ل األصول لمدة ال  قاء الموارد المستخدمة في تمو ستوجب إ ة لرأس المال العامل فانه  أما الداللة المال

ة األقل من سنة  ات التي قد تحدث في عناصر المیزان قاء االستثمارات، لتفاد االضطرا تقل عن مدة 

ون    3.رأس المال العامل موجبولتحقی هذا الهدف البد أن 

  حساب رأس المال العامل  2.1

عا لمنظورن وهما ن حساب رأس المال العامل ت   : م

 ة عبر : المنظور األول من أعلى المیزان . عن الفرق بین األموال الدائمة واألصول الثابتة (*)"ر م ع"و

ه من هذا المنظور ة حسا ف   .والعالقة أدناه تبین 

 .األصول الثابتة –األموال الدائمة = رأس المال العامل    

ن حصر ثالث حاالت  لرأس المال العامل  م اآلتي "ر م ع"و   : هي 

كبر من األصول الثابتة وفي هذه الحالة قد تم أأ أن األموال الدائمة  :موجب" ر م ع"الحالة األولى-

األموال الدائ افة األصول الثابتة  ل    ".ر م ع"فائض یتمثل في مة وتحقی تمو

ة - معناه أن األموال الدائمة أقل من األصول الثابتة، أ أن جزء من : سالب" ر م ع" الحالة الثان

ضع المؤسسة في خطر له بواسطة القروض القصیرة األجل وهذا     .األصول الثابتة تم تمو

                                                
    .هو اختصار لكلمة رأس المال العامل" ر م ع"(*) 

، ص   1   .133هیثم دمحم الزغبي، مرجع ساب
2 Pierre Conso .K. R. lavaud, fond de roulement et politique financière, Dunod, Paris, 1982, P08. 

، ص 3 اس بن ساسي، مرجع ساب  . 6 8ال
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ل الموارد هي حالة نادرة الحدوث وتمثل التوا :معدوم" ر م ع"الحالة الثالثة  - ف التام في ه

األموال الدائمة أال وهي الحالة التي ال توفر هامش أمان ل األصول الثابتة   .االستخدامات أ أنه تم تمو

 ة حسب: المنظور الثاني من أدني المیزان ن أن  ة على النحو " ر م ع"م انطالقا من أدنى المیزان

  .)د ق أ(الخصوم الجارة –األصول المتداولة = رأس المال العامل  :التالي

التزاماتهعن  في هذه الحالة" ر م ع"س المال العامل أعبر ر   القصیرة  امد قدرة المؤسسة على الوفاء 

ل أصولها المتداولة إلى سیولة ضا  وهناك ،األجل انطالقا من تحو   :ثالثة حاالت أ

معنى أن المؤسسة  ةالمتداولأ أن األصول  :موجب" ر م ع"الحالة األولى   - اكبر من الخصوم الجارة 

استخدام أصولها المتداول ع مواجهة التزاماتها القصیرة  مثل هامش أمان وهو  ةتستط قاء فائض   " رم ع"مع 

ة   - ن المؤسسة من سداد التزاماتها القصیرة األجل  :معدوم" ر م ع"الحالة الثان وفي هذه الحالة تتم

ر استخدام أصوله ما أسلفنا الذ   ا المتداولة إال انه ال توفر هامش أمان وهذه الحالة نادرة 

ة تكون األموال المتداولة للمؤسسة اصغر من دیونها  :سالب" ر م ع"الحالة الثالثة   - في هذه الوضع

ع تسدید التزاماتها القصیرة بناءا على األصول المتداول ٕانما و  ةالقصیرة األجل أ أن المؤسسة ال تستط

ة للمؤسسة النس لها بواسطة األموال الدائمة وهذه الحالة خطیرة    . ستدعي ذلك تمو

عتبر تحدید  ة استعمال " ر م ع"عموما  ف ة هو الطرقة المثلى وذلك ألنه یبین  من منظور أدنى المیزان

التحلیل الداخلي" ر م ع" ه  طل عل   .وهو ما 

 الساكنمحددات التحلیل المالي  3.1

الكثیر من االنتقادات والتحفظات خصوصا مع التطور السرع  نشیر إلى أن هذا النوع من التحلیل أح 

  :للمح المالي واالقتصاد ولعل أهمها

عطي تصورا حول المستو األمثل لرأس المال العامل؛  -  أن هذا التحلیل ال 

ل األصول إلى  وتاریخ االستحقاق تاریخ بین والتوفیق المطابقةما یتم  نادرا   -  الواقع في سیولةتحو

 ،ومـی 15 مدة في معین مورد تجاها دین دیسد بینما أشهر ثالثة فترة في تحصیل دین یمکن هـأن ثـحی

 ؛مختلفة دوران سرعات لها لالعام لالما رأس اباتـفحس

، رـغی دیرـتق إلى ذلك یؤدي المحاسبیة الصافیة لاألصو طریق عن المؤسسة تقییم تم إذا   -  إضافة دقی

م عناصر األصول   فعال التقییم صعبة العناصر بعض أن إلى ة تقی ة هذا من جهة وصعو األصول المعنو

مها العادلة  ق ة الثابتة  ة نشطة(الماد   . من جهة أخر ) عدم توفر أسواق مال
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ل   .2 استخدام جداول التمو   )جدول الموارد واالستخدامات(  PCG-82 التحلیل 

ن أن   ة م عة حر ة لدراسة ومتا وسیلة تحلیل عتمد المحلل المالي على دراسة جداول تدفقات األموال 

ة ة متعاق ة  ،التغیرات التي حصلت في أموال المؤسسة خالل فترة زمن وهذه الدراسة أو التحلیل یوفر بدوره رؤ

ة الساكنة التي توفرها الدراسة ة تتجاوز الرؤ في الساكنة سواء التح دینام ما یلي  لیل الذمي أو الوظ وف

ي أحد أدوات التحلیل الدینام الدراسة  ل    .سنتعرض إلى جداول التمو

عرف جدول الموارد  مرادفة هي ةخذ هذا الجدول تسمحیث أ جدول الموارد واالستخدامات و 

اجات ال" نه أواالستخدامات على  معنى احت ل الناشئة خالل جدول یوضح االستخدامات الجدیدة للدورة،  تمو

ات المحققة على خزنة  ضا التأثیر النهائي لمختلف العمل وضح أ ل المستخدمة، و تلك الدورة ووسائل التمو

  .      1"المؤسسة

ضا هو ل أ فسر التغیرات الحاصلة في ممتلكات المؤسسة "وجدول التمو   2." جدول االستخدامات والموارد 

ة التي  ف ات للعدید من األسئلة، عن سبب لجوء المؤسسة لالقتراض وعن الك ارة أخر تعطي القائمة إجا ع و

ة األصول والخصوم خالل العام وما شا ل التوسعات وعن حر   3.أسئلةذلك من  هتم بها تمو

ل أساسا من   4:أما عن مصادر األموال فهي تتش

 ؛.الزادة في الخصوم والنقص في األصول -

ات وزادة رأس المال  -  .صافي الرح من العمل

ل من   5:في حین استخدامات األموال تتش

 النقص في الخصوم والزادة في األصول؛ -

ات   - اإلضافة إلى عمل ات، وضع األراح المقرر توزعها على المساهمین،  صافي خسائر العمل

ون لها أثر على مصادر األموال أو استخداماتها  .تكون قد حدثت خالل السنة و

ل 1.2   :مضمون جدول التمو

قوم على جزأین ل    :نشیر إلى أن جدول التمو

                                                
1 Georges  Depallens, Jean Pierre Jabard, Gestion Financière, 10éme édition, sirey édition, Paris, 1990, P353. 
2 Jean Barreau ,Jacqueline Delahaye, Gestion Financière  Manuel et Applications, Epreuve n04 10éme édition , 
Dunod Paris , 2001,P:189 

، صخالد الراو  3  34، یوسف سعادة، مرجع ساب
4 ،  . 25، صمرجع ساب منیر صالح هند
، ص 5 راجة، وآخرون، مرجع ساب م    .158عبد الحل
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تمثل في التغیرات الطارئة على رأس المال العامل :الجزء األول  -   .و

ة  :الجزء الثاني - ة والخزنة الصاف اج في رأس المال العامل اإلجمال تمثل في التغیرات في االحت و

ة   .اإلجمال

الدراسة المفصلة حتى یتسنى للقار الفهم الجید للجدول ما یلي سنستعرض إلى محتو الجزأین    وف

لمضمون  1.1.2   : الجزء األول من جدول التمو

ة ءحتو الجز  ل على العناصر التال   1:األول من جدول التمو

 ة ة وتتمثل في التغیر في الموارد الدائمة بین نها الموارد الدائمة التي جلبتها المؤسسة خالل الدورة المال

ة  ة الدورة الحال قة ونها   .)بین دورتین متتالیتین(الدورة السا

 ونتها المؤسسة خالل نفس الدورة و التي تتمثل في التغیر في االستخدامات المستقرة التي 

  .االستخدامات المستقرة لدورتین متتالیتین

ة عا للعالقة التال التالي الجزء األول یتضمن التغیر في رأس المال العامل الصافي اإلجمالي وذلك ت   :و

التغیر في الموارد  –التغیر في االستخدامات المستقرة = جمالي التغیر في رأس المال العامل الصافي اإل -

  .الدائمة

مثل استعمال أ زادة في  ا فهو  ان الفرق موج ا فهو " ر م ع"حیث إذا  ان الفرق سال س إذا  والع

  :مضمون الجزء األول من خالل الجدول األتي نبین و  ."رم ع"مثل موردا أ انخفاض في 

ل والمتوس األجل ):12(جدول رقم ال ل الطو   الجزء األول من جدول التمو

  الموارد الدائمة  االستخدامات المستقرة

ازة استثمارات جدیدة؛   ح
ة؛: استثمارات ة، مال ة،معنو   ماد

  مصارف موزعة على عدة سنوات؛
ة؛ ة ومال   تسدید دیون بن

ض في األموال الخاصة   .تخف

ل الذاتي؛    القدرة على التمو
  التنازل عن االستثمارات الثابتة؛
  الزادة في راس المال الخاص؛ 

ة   .الزادة في الدیون المال

  إجمالي الموارد  إجمالي االستخدامات

ة".  رم ع"رصید دائن التغیر في  ة".رم ع"رصید مدین التغیر في   مصادر صاف   استخدامات صاف

Source: pierre conso, Farouk Hemici, gestion financier d’entreprise,10ème éditon,Paris, 2002,P265 

                                                
، ص 1 اس بن ساسي، مرجع ساب   .110یوسف قرشي، ال
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 تحلیل محتو الجزء األول  1.1.1.2

ة للموارد الدائمة   النس

ةالموارد الدائمة تتكون     :من العناصر التال

ل  - ل الذاتي وتعتبر من بین أهم الموارد الدائمة التي تعتمد علیها المؤسسة في تمو القدرة على التمو

ة؛ اجاتها المال  احت

ة وذلك  - ة والمال ة والمعنو ة التنازل عن االستثمارات الماد التنازل عن االستثمارات وتتضمن هذه العمل

  لرفع موارد المؤسسة؛ 

ة من قبل الجمهور خصوصا  - تم ذلك من خالل فتح رأس المال للمشار الرفع في األموال الخاصة و

انت المؤسسة تحق مردود   مرتفعة؛  ةإذا 

استثناء  - ة  ة وتتمثل في الدیون الجدیدة المتحصل علیها خالل الدورة المال االرتفاع في الدیون المال

ة الجارة(  ؛)االعتمادات البن

ة لالستخدامات المستقرة   النس

ل االستخدامات من العناصر اآل ةتتش    1 :ت

  التوزعات المدفوعة خالل الدورة الجارة؛ -

ازة األصول - ة  لالثابتة وتشتم ح ة والمال ة والمعنو  .على االستثمارات الماد

  المصارف الموزعة لعدة سنوات؛   -

ة معاكسة لعمل ضاالنخفا -   الرفع في األموال الخاصة ؛ ةفي األموال الخاصة وهي عمل

ة وتتمثل في اهتالك القر  ة الجارةعدا اإل(ض و تسدید الدیون المال    .رة الجارةخالل الدو ) عتمادات البن

ل  2.1.2   مضمون الجزء الثاني من جدول التمو

حتو الجزء الثاني على  أس المال العاملیتناول الجزء الثاني التغیر في ر  ه  ة وعل من أدنى المیزان

ة  :التغیرات التال

 التغیر في عناصر االستغالل و التغیر في عناصر خارج االستغالل،  -

ة  - ةالتغیر في الخزنة الصاف  .اإلجمال

ل   :والجدول الموالي یوضح محتو الجزء الثاني من جدول التمو

                                                
، ص ص   1 اس بن ساسي، مرجع ساب   .112- 111یوسف قرشي، ال
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ل  ):31(الجدول رقم    )القصیر األجل(مضمون الجزء الثاني من جدول التمو

  

النشا  التغیر في رأس المال العامل الصافي اإلجمالي
   

N   النشا
N-1 

اجات     الرصید  الرصید  الموارد  االحت
  :االستغاللتغیرات عناصر 

  .مخزون، عمالء، حقوق االستغالل: تغیر أصول االستغالل
  تغیر في دیون االستغالل

  دیون الموردین؛ -
  .دیون االستغالل  -

        

A :التغیر الصافي لعناصر االستغالل .     x±  x±  
  :التغیر في عناصر خارج االستغالل

  التغیر في المدینون اآلخرون؛  -
  .اآلخرون التغیر في الدائنون  -

        

. B :  التغیر الصافي لعناصر خارج االستغالل      x±  x±  
         (A+B)المجموع

اجات الدورة لرأس المال العامل   احت
  أو 
ة لرأس المال العامل خالل الدورة    . االستخدامات الصاف

   X  
  

+x  

X  
  

+x  

  تغیرات الخزنة
  التغیر في المتاحات؛

  التغیر في دیون الخزنة

        

C :التغیر الصافي للخزنة     x±  x±  
  التغیر في رأس المال العامل الصافي اإلجمالي 

A+B+C  
ة= رصید مدین    .استخدامات صاف
ة= رصید دائن    .موارد صاف

      
-  
+  

  
-  
+  

 
Source: pierre conso, Farouk Hemici, op cit ,P266 
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  تحلیل الجزء الثاني من الجدول   1.2.1.2

 عناصر االستغاللالتغیر في 

اعد الزمني بین آجال   ة لدورة االستغالل في الدورة الجارة الناتجة عن الت اجات المال ونقصد بها االحت

  :التسدید وآجال الدفع وتحسب انطالقا من الفرق بین االستخدامات والموارد حیث

  والتغیر في حقوق االستغالل  وتتمثل في التغیر في المخزونات: التغیر في استخدامات االستغالل -

ات : التغیر في موارد االستغالل - وتتمثل في التغیر في دیون االستغالل خصوصا المورد والحسا

ه   .الملحقة 

ن حساب التغیر م اجات عناصر االستغالل من خالل العالقة و   :في احت

  االستغالل موارد  يالتغیر ف –التغیر في استخدامات االستغالل = التغیر في إ ر م ع  -

اجات  حیث إذا مثل احت ا فهو  ان سال مثل موردا لرأس المال العامل أما إذا  ان الفرق موجب فهو 

  .للدورة لرأس المال العامل

التغیر في العناصر خارج االستغالل 

ع االستثنائي  فتتمثل  ة واألنشطة ذات الطا ة الناتجة عن النشاطات غیر األساس اجات المال في االحت

وتتضمن التغیر في استخدامات خارج االستغالل والتغیر في الموارد خارج االستغالل والفرق بین العنصرن 

عطي التغیر في العناصر خارج االستغالل    .األخیرن 

اجا ت رأس  -  =المال العامل خارج االستغالل  التغیر في احت

  التغیر في موارد  خارج االستغالل   -التغیر في االستخدامات خارج االستغالل      

اجات الدورة من العالقة أعاله إذا مثل احت ا فهو  مثل موردا  ،ان الفرق سال ا فهو  ان موج   و إذا 

نة  التغیر في عناصر الخز

ل  وتعتبر ون هذه األخیرة محصلة  ن أن  م ون هناك انخفاض في الخزنة  قة عندما  التغیرات السا

اجات رأس المال العامل )و ،أو(أس المال العاملذلك نتیجة النخفاض ر    .زادة احت

عا  ة ت ن حساب التغیر في رأس المال العامل من ادني المیزان م بناءا على التغیرات في العناصر الثالثة 

ة   :للعالقة التال

خارج االستغالل " رم ع"التغیر في  + لالستغالل " رم ع إ"التغیر في = اإلجمالي" رم ع"التغیر في    

  .التغیر في الخزنة+
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قةقة انطالقا من العال ان الرصید سالب فإ السا ان دائن فهو مورد ان هذا یدل على إذا  ستعمال أما إذا 

  .صافي

ل  2.2 ة جداول التمو   أهم

دل االعتماد حصرا على      ة للتحلیل المالي الساكن حیث و ل أول خطوة تحسین تعتبر جداول التمو

طور التصور الساك ات النتائج، جاء هذا النوع من التحلیل ل ة وجدول حسا ة المحاسب للتحلیل  نالمیزان

ة لكل ات المال ان الحر ة من خالل تب ة المال عطي صورة أوضح للوضع ة على حد المالي و  دورة مال

ة واحدة  ة في لحظة زمن ة المال ة بناءا على الحر ة المال حلل الوضع التالي تجاوز التحلیل الساكن الذ  و

ة الدورة ة في نها ة المحاسب   .وهي تارخ إقفال المیزان

ة ألنه یبین ما یلي قة تحلیل هامة وأداة تسییرة رقاب ل وث مثل جدول التمو   1:و

ة للمؤسسة؛  - ات التي تساهم في تغییر الذمة المال   العمل

ة  - ة منها أو الخارج ل الجدیدة سواء الداخل  .وسائل التمو

ة  أداة تحلیل ضا نجدومن فوائد قائمة مصادر األموال      2:أ

ة التي استعملت فیها أراح المؤسسة؛ - ف ان الك  ب

ة - اب ارتفاع آو انخفاض نس  األراح الموزعة من األراح المحققة؛ المساعدة في تفسیر أس

ل التوسعات؛ - اب االقتراض ومصادر تمو ان أس  ب

ح جوانب القوة والضعف للمصادر واالستخداما -   ؛تتوض

مة في المستقبل   - ة إلدارة المؤسسة الستخدامها في التخط واتخاذ القرارات السل م معلومات مناس  .تقد

لاالنتقادات الموجهة لجداول ا  3.2   لتمو

ل رغم اإلضافات التي قدمها  -   3:نجدمن االنتقادات الموجهة لجداول التمو

ل الذاتي موردا مستقرا إال انه عند الحساب یتم إدماج مؤونات تدني المخزون    - عتبر القدرة على التمو

ان من األحر إقصاؤها    ؛والحقوق وهي عناصر قصیرة األجل و

                                                
1  Josette peyard. Op cit, p163  

م   2 ، صعبد الحل  .158راجة، وآخرون، مرجع ساب
، ص  3 اس بن ساسي، مرجع ساب   .115یوسف قرشي، ال
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میز اعتماده في تحلیل التغیر في   - ل الذاتي والذ ال  رأس المال العامل على مفهوم القدرة على التمو

عبر على قدرة  الرغم من انه مؤشر  ه بین عناصر االستغالل والعناصر الخارجة عن االستغالل  عند حسا

ة من خالل نشاطها األساسي ل    ؛المؤسسة التمو

عطي صور  - ة واضحة حول الدورة المسؤولة عن التغیر في الخزنة المتحصل علیها من الجدول ال 

 .الفائض أو العجز

ة وأسالیب التحلیل المالي لم تستطع  وفي األخیر نخلص انه ونظرا للتطور السرع في النظرة المال

حث دوما عن مواطن العجز وطرق  ات الجدیدة للمحلل المالي الذ ی ل التأقلم مع المتطل جداول التمو

 . معالجتها

ةالتحلیل  .3   استخدام جدول التدفقات النقد

ات  ل، ولتحقی هذه اإلجا ة عن االنتقادات الموجهة لجداول التمو ات الجدیدة اإلجا من بین المتطل

ل ر جداول التمو ة للخزنة وهي خطوة مهمة لتطو و بناءا على االنتقاد ، جاءت جداول التدفقات المال

ل والمتمثل في عدم   ننا تحلیل التدفقات الاألساسي لجداول التمو م یل الخزنة  ةتفصیله لمصادر تش  نقد

ة لنشا المؤسسة والمتمثلة في ة حسب الدورات األساس   1:والذ یهدف إلى تجزئة الخزنة اإلجمال

  :لتشغیليا لنشاا نم یةدلنقا تفقادت  -

ة دةحولا رادإلی دةلولما ئیسیةرلا ةألنشا تشمل     علیها دتعتم لتيوا هانشا بیعةب  لمتعلقةوا االقتصاد

 االستثمارة ةألنشا نضم فتصن ال لتيا األخر  ةألنشا لىإ اإلضافة ،هانشا سةرمما في فاعل بشكل

  .یلیةولتما أو

  :تدفقات االستثمار   -

لة األجل أو التخلص منها وغیرها من االستثمارات التي    وهي األنشطة المتمثلة في امتالك األصول الطو

ة   . ال تدخل ضمن البنود المعادلة للنقد

لتدفقات    -   :دورة التمو

ات  هاتتمثل في األنشطة التي ینتج عن    اإلضافة إلى عمل ة  ونات حقوق الملك تغیر في حجم وم

  . االقتراض أ الحصول على القروض أو تسدیدها

  

                                                
 . 483،ص 2007، الجزء األول و الثاني، الطبعة الرابعة، دار وائل للنشر، عمان، األردن، مبادئ المحاسبة المالیةدمحم مطر،  1
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نة   1.3   بناء جدول تدفقات الخز

ة على سؤال مفاده هل المؤسسة قادرة على تولید لغرض ا  من إعداد جول تدفقات الخزنة هو اإلجا

ة لمواجهة الدیو  ة الكاف ة عنها من جهة،  ومن جهة أخر قدرة المؤسسة التدفقات النقد ن وفوائدها المترت

ال ة طموحات المساهمین وتحقی االستثمارات الضرورة لالستمرار والتوسع مستق   .على تحقی عوائد لتلب

ات النتائج للسنة وإل ز المالي وجدول حسا شف التدف النقد البد من توافر قائمتین من قوائم المر عداد 

شف التدف النقد عنها ر الم ةاد إعداد  تم وفقا للمراحل اآلت   :و

ات النتائج من : المرحلة األولى - إجراء الفرق بین میزانیتین اقتصادیتین لفترتین متتالیتین ثم تحلیل حسا

الخزنة ة المتعلقة    اجل حساب المؤشرات المال

ة - ل: المرحلة الثان ة وفقا لدورة االستغالل واالستثمار والتمو   . توزع التدفقات المال

ة حسب نموذج جدول تدفقات الخزنة المستخدم: المرحلة الثالثة -  .تصنیف التدفقات المال

ما یلي سنعرض نموذج لجدول التدف النقد    )جدول الخزنة (وف

ة للمؤسسة :)14(الجدول رقم                    ة للوظائف األساس   التدفقات النقد

ة جدول الخزنة   بن
ات االستغالل   عمل

ل الذاتي   القدرة على التمو
  التغیر في رم ع

  )FTE(تدف خزنة االستغالل    
ات االستثمار   عمل

  التحصل على االستثمار
  التنازل على االستثمار
  )FTI(تدف خزنة االستثمار

ات  لعمل   التمو
  الزادة في رأس المال

  أراح أسهم موزعة
  قروض جدیدة

  تسدید القروض
ل    )FTF(تدف خزنة التمو

  )FTE+FTI+FTF(تدف الخزنة اإلجمالي

Source: Pierre Pauchere ,Mesure de la performance financier de l'entreprise, OPU, 
Alger1993,Page 125. 
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قة ة السا ون  من البن معنى یجب أن  غطي تدف خزنة االستغالل لتدف خزنة االستثمار  یجب أن 

ون أداء المؤسسة في وضعیته المثلى، أما إذا  تدف خزنة االستغالل اكبر من تدف خزنة االستثمار حتى 

  1.فهي في حالة عجز) سالب(ان التدف النقد لالستغالل اصغر من الصفر 

ل+ حزنة دورة االستثمار +خزنة دورة االستغالل = لخزنة ا : فان من العالقة األخیرة      .خزنة التمو

ةالمؤشرات المس 2.3 طة من قائمة التدفقات النقد   تن

م   اس وتقی ن أن تكون أداة مهمة في ق م ة مجموعة من المؤشرات التي  توفر قائمة التدفقات النقد

ة والسیولة ة وهذا ما أكدته  وجودة الرح انات التدفقات النقد ات النتائج و انات جدول حسا عن طر ر ب

التالي) Lielke and Giacomine  1988(دراسة  ن أن نستعرض مجموعة من المؤشرات هي  م   2.و

ة 1.2.3 س جودة الرح  مقای

ن من خاللها التمییز بین صافي الدخل م ة معلومات   أساسالمعد على  توفر قائمة التدفقات النقد

اس یؤشر على مد  إن، النقد أساساالستحقاق وصافي التدف النقد المعد على  ةهذا المق ارتفاع  أهم

ة المتحصلة من  ة للمؤسسة األنشطةالنقد الضرورة  أن إذ، التشغیل عني   أنهاارتفاع رقم صافي الدخل ال 

ة  لما ارتفعت نوع لما ارتفع رقم صافي التدف النقد التشغیلي  ذلك  س،  ا مرتفعا والع حققت تدفقا نقد

ح أراح ةدو وج س صح   3.المؤسسة والع

م  إلى إضافة ن من تقی م ة سوف  ة للمؤسسة االقتصاد مة التدفقات النقد في هذا  أدائهاذلك فان تحدید ق

ة المماثلة لها،   المجال من خالل مقارنتها مع   :المؤشرات نجد أهم ومن بین المؤسسات االقتصاد

ة  - ة التشغیل ة التدفقات النقد فا ة  ة = نس ة الداخلة من األنشطة التشغیل ات ال÷ التدفقات النقد متطل

ة  ة األول  .)قصیرة األجل(النقد

ة على تولید التدفقات  ة یوضح هذا المؤشر قدرة المؤسسة االقتصاد ة الالزمة لمقابلة وتغط النقد

  4.االلتزامات القصیرة األجل

ة  - ة التشغیل ة = مؤشر النقد ة من األنشطة التشغیل صافي  ÷) قصیرة األجل(صافي التدفقات النقد

 الدخل 

                                                
1 Pierre Pauchere ,Mesure de la performance financier de l'entreprise , OPU, Alger1993,P.125. 

  .164منیر دمحم شاكر، وآخرون، مرجع سابق، ص 2
، الطبعة الثانیة، دار وائل للنشر، عمان، االتجاھات الحدیثة في التحلیل المالي واالئتماني، األسالیب واألدوات واالستخدامات العملیةدمحم مطر، 3

 .162،ص2006
 .214، صمرجع سابق، مؤید راضي خنفر، غسان فالح  المطارنة 4
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ة  قة توضح النس   .مد قدرة أراح المؤسسة على تولید تدف نقد تشغیليالسا

ة التدف النقد - ة= التشغیلي نس ة الداخلة من األنشطة التشغیل عات÷ جملة التدفقات النقد   . صافي المب

ة اسات االئتمان في تحصیل النقد فاءة س ة مد  س هذه النس وعموما تهدف  ،1من زائنها وتع

ة ة المتحصل علیها خالل السنة من األنشطة التشغیل   .المؤشرات الثالثة إلى تحدید مد ارتفاع النقد

ة = مؤشر العائد على الموجودات من التدف النقد التشغیلي  - ة من األنشطة التشغیل صافي التدفقات النقد

 .إجمالي الموجودات ÷

ة مد مقدرة الموجودات على تولید تدف نقد تشغیلي   .وتوضح هذه النس

اقي أنشطة ة وهناك نسب أخر تمس    .المؤسسة ونشیر إلى أن هذه النسب تخص األنشطة التشغیل

س جودة السیولة 2.2.3    مقای

ة من خالل القدرة على  ة  ةمواجهتوفر السیولة جانب المان للمؤسسات االقتصاد االلتزامات النقد

مد توفر صافي التدف النقد من  أوترت قوة  ألنهالجارة،  ة،  األنشطةضعف سیولة المؤسسة  التشغیل

عني  األنشطةان صافي التدف النقد من  فإذا ا فهذا  ة موج سمح  أنالتشغیل ا  هناك فائضا نقد

ة  أنللمؤسسة  اتها التوسع لة  أوتستخدمه في عمل عني  وٕاذا، األجلتسدید الدیون الطو ا فهذا   أنان سال

ل العجز حث عن مصادر لتمو االلتزامات القصیرة وعلیها أن ت ع الوفاء    .المؤسسة ال تستط

ا ومن خالل قائمة التدفقا ن استن م ة  ستعملها الت النقد حلل المالي ممجموعة من المؤشرات التي 

م جودة سیولة المؤسسة من بینها   : لتقی

ة   - ة النقد ة تغط ة = نس ة الخارجة ÷ صافي التدف النقد من األنشطة التشغیل جملة التدفقات النقد

ة ل   .لألنشطة االستثمارة والتمو

ة وما مد الحاجة   ل ة مد استطاعة المؤسسة لمواجهة التزاماتها االستثمارة والتمو توضح هذه النس

ة ل عن طر االقتراض أو بواسطة أدوات الملك    2.إلى   التمو

ة الضرورة   - ة= مؤشر التدفقات النقد ة من األنشطة التشغیل الدیون المستحقة ÷صافي التدفقات النقد

  .)قصیرة األجل(األداء ومدفوعات التأجیر 

في لمواجهة  على تولیدهذا المؤشر مد قدرة المؤسسة  یوضح     ل  ش ة  س ة من األنشطة الرئ النقد

ة الضرورة  ل اجاتها التمو   احت

                                                
 .165، 2000األردن،  -دائرة المكتبة الوطنیة، عمانالتحلیل المالي مدخل صناعة القرارات، عبد الناصر نور،  1
  .165منیر دمحم شاكر، وآخرون، مرجع سابق ، ص ص  2
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ة الفائدة المدفوعة وتحسب انطالقا من العالقة أدناه  -   : نس

ة الفائدة المدفوعة  ة  تصافي التدفقا÷الفوائد المدفوعة= نس ة من األنشطة التشغیل   النقد

ة الناتجة من  فاء النقد س هذا المؤشر مد است القروض  األنشطةع ة في سداد الفوائد المتعلقة   التشغیل

ة یؤشر    . مشاكل في السیولة إلىوأ ارتفاع لهذه النس

ع حث الرا م طاقة األداء المتوازن : الم    األداءأسلوب حدیث لتقی

ة التي  ة الساكنة وحتى الدینام اس أدائها یتجاوز قصور األسالیب التقلید ا جدیدا لق اعتمدت المؤسسات أسلو

عد المالي عد واحد وهو ال ز على     .تر

طاقة األداء المتوازن و  اسم  عرف  م األداء وهو ما  ات التسعینات ظهر أسلوب جدید في تقی ففي بدا

فید نورتن الن ود ا اس األداء المتوازن بواسطة رورت  طاقة ق قشت ألول نو و  )Kaplan and Norton(طرحت 

  . 1992مرة في جامعة هارفارد عام 

س األداء، على الطاقة األداء المتوازن تعتمد و  ة، التي یتم ترجمتها إلي نظام لمقای ة واألهداف اإلستراتیج رؤ

قه ل فرد في المنظمة إلى تحق سعى  س بدوره في صورة اهتمام وتوجه استراتیجي عام،    .ینع

اس أدائها اإلستراتیجي والتشغیلي  ساعد المؤسسة على ق ل متكامل  و  ش م أداء المؤسسة  ق هذا األسلوب 

عاد المتعددةحیث ، ار األ عین االعت ة، : أخذ  ة والخارج ة، الملموسة وغیر الملموسة ، الداخل ة وغیر المال المال

شرة وتنمیتها وتحقی رضاها  اإلضافة إلى الموارد ال التعلم والنمو واإلبداع واالبتكار،  ة  المجاالت المعنو ما یهتم 

ینها   .وتم

طاقة األداء المتوازن ل هذه الممیزات تقودنا إلى ضر    ورة االطالع أكثر على 

طاقة األداء المتوازن  .1 ف   تعر

م األداء یهتم بترجمة "طاقة األداء المتوازن على أنها  عرفت م نظام لتقی أول عمل نظامي حاول تصم

ما أنها توحد  ادرات للتحسین المستمر،  س ومعاییر مستهدفة وم ة المنشاة إلي أهداف محددة ومقای إستراتیج

س التي تستخدمها المنشاة ع المقای   1".جم

أنها  لة تعمل على تعز" ماعرفت  ة في محاولة تحقی األهداف طو س اإلستراتج ز التوازن بین المقای

ة وٕاستراتیجیتها إلى مجموعة من  طاقة أهداف الشر حیث تترجم ال قها  ة تحق ستوجب على الشر األجل التي 

                                                
، رسالة ماجستیر في المحاسبة غیر منشورة، كلیة األعمال، جامعة الي باستخدام بطاقة األداء المتوازنتقییم األداء الممریم شكري محمود ندیم،  1

 .14، ص 2013الشرق األوسط، عمان ،
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س أدائها من أرعة اتجاهات هي ة وتق : اإلجراءات والتي تمثل إطار عمل تطبی وتنفیذ هذه اإلستراتیج

ة والتعلم ة الداخل ات التشغیل    1".المالي والعمالء والعمل

م الشامل ألداء المؤسسة  طاقة األداء المتوازن هي أداة تعمل على التقی من خالل التعارف نستنتج أن 

عد االستراتیجي لألداء للتتجاوز المد القصیر والمتوس الذ یتناوله التحلیل المالي من  حیث تأخذ ال

عد العمالءخالل أس ة وتتجاوز مح المؤسسة الداخلي لتأخذ  ه التقلید ار) الزائن(الی   . عین االعت

المتوازنة ألنها طاقة األداء    2:وسمیت 

لة األجل، -  توازن بین األهداف القصیرة والطو

ة؛ - ة وغیر المال  تراعي المؤشرات المال

س األداء الحالي والماضي والمستقبلي؛ -  تق

ز على - ات؛ تر  تحسین العمل

ادلها بین المحاور األرعة - س األداء الداخلي والخارجي من خالل المعلومات التي یتم ت  .تق

طاقة األداء المتوازن  .2  الخصائص الممیزة ل

اس ) (Robert.S. Kaplan et David .P. Nortonقدم  ة مق أداة متكاملة و مر األداء المتوازن 

ذا نتیجة  مات األعمال، و  ة على تنظ اس و إدارة األداء االستراتیجي، انطالقا من تزاید الضغو التنافس لق

اس األداء  ن  علىلقصور النظام التقلید لق م المعلومات الالزمة إلدارة األداء االستراتیجي، و  الوفاء 

ع السمات األسا ةتجم ة التال اس األداء المتوازن في مجموعة المالمح األساس ة التي تمیز مق    3:س

قوم علیها و هي  - عاد انطالقا من المنظورات األرعة التي  اس األداء المتوازن نموذج راعي األ عد مق

ة و منظو  ات التشغیل الداخل ر منظور األداء المالي و منظور العالقات مع العمالء و منظور عمل

ات التعلم و النمو  ؛عمل

ونات  - ل منظور إلى خمس م طاقة األداء المتوازن  ةتقسم  الهدف االستراتیجي الفرعي، : هي  أساس

ة م الفعل ادرات، الق ة و الم م المستهدفة، الخطوات اإلجرائ  ؛المؤشرات، الق

                                                
 .83، ص 2013، مجلة جامعة سبھا للعلوم اإلنسانیة، طرابلس ،لیبیا، 1، العدد12، المجلد بطاقة األداء المتوازنا بوبكر مفتاح شابون،  1

2 Hélène Loning et al, Le contrôle de gestion, organisation et mise en ouvre, 2ème édition, Dunod, Paris, 2003, P.159 
ــاعي المســارات إلدارة األداء االســتراتیجي و التشــغیلي جــودة عبــد الــرؤوف دمحم زغلــول،  3 ــاس ر ــاء نمــوذج ق ــوازن فــي بن ــاس األداء المت اســتخدام مق

ةلألصول  ر ة الف ة السعود ة في المملكة العر ر المحاس ة عشرة لسبل تطو ات القرن "، الندوة الثان ة و تحد ة السعود ة في المملكة العر مهنة المحاس
ة، "الحاد و العشرن   .13، ص، 2010ما  19-08، السعود
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ة بهدف التعرف  قوم - المؤشرات غیر المال ة  اس األداء المتوازن على أساس مزج المؤشرات المال مق

ا ا و مال م ة   ؛على مد التقدم نحو تحقی األهداف اإلستراتیج

ل منظور مع  - ة الخاصة  ة و غیر المال ة المال اس األداء المتوازن مؤشرات األداء األساس یر مق

ة المستمدة أساألهداف اإلستراتی ة الفرع م األعمالج ة تنظ  ؛اسا من إستراتیج

ة الرشد  - ة، انطالقا من خاص ة عدد مؤشرات األداء األساس محدود اس األداء المتوازن  یتسم مق

ة لمتخذ القرار ة عدم إتاحة معلومات أكثر من الطاقة التحلیل  ؛المحدود، و خاص

اس األداء المتوازن على أساس مجم - ة قوم مق ة بین األهداف اإلستراتیج ة السبب وعة من الروا الراس

عض، وذلك من خالل ما  عضها ال ة و  عض و بین مؤشرات األداء األساس عضها ال ة و  الفرع

عالقات السبب و النتیجة ال ةعرف   ؛تي تتضمنها الخرطة اإلستراتیج

ة  - اس األداء المتوازن توافر نظام معلومات و بن ح استخدام یتطلب مق ا المعلومات، تت ة لتكنولوج تحت

ا في الوقت المحدد ا و أفق ة، لتدف المعلومات راس  ؛نظم التقرر البرمج

اشرة مجلس   - ع م مي، تت ل التنظ اس األداء المتوازن وجود وحدة إدارة مستقلة في اله یتطلب مق

 .  رطه مع األداء التشغیلياإلدارة، و تتولى اإلشراف على إدارة األداء االستراتیجي و 

طاقة األداء المتوازن  .3   أهداف 

ما تتمثل أهداف عدة تحقی إلى المتوازن  األداء طاقة استخدام   1:یلي ف

طاقة تهدف - ة بین للر ال ة الرقا ة توازن  مع القصیر المد على التشغیل ة الرؤ المد  على اإلستراتیج

ل؛  الطو

ة  -   ات مراق ة العمل ة؛ التطورات على وأثرها الیوم  المستقبل

یز  -    المؤسسي؛ لألداء الراعي التوازن  محاور على التر

ة لترجمة العملي تهیئة اإلطار   - م إلى اإلستراتیج ة؛ مفاه  تنفیذ

ر   - ة بین تكاملي منهج تطو ات؛ اإلستراتیج  والعمل

ح تهیئة   - ة مسار وتوض ة الرؤ  العاملین؛ لكافة اإلستراتیج

ة بین التواصل دعم  - ات وتنفیذ اإلستراتیج ات؛ توافر من والتأكد العمل   المتطل

عد (االستدامة إدخال - ات في )البیئي ال ة العمل   للمنظمة؛ التشغیل

                                                
، مذكرة ماجستیر غیر منشورة، اإلستراتیجیة في المؤسسة االقتصادیة الجزائریةقابلیة تطبیق بطاقة األداء المتوازن كأداة لتقییم صالح بالسكة،    1

 .26، ص2012-2011كلیة العلوم االقتصادیة ، جامعة فرحات عباس ، سطیف،
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عة على قادرة المؤسسات جعل إلى المتوازن  األداء طاقة ما تهدف س متا ة، النتائج فق ل  ذلك ولكن المال

ادة ة ق   .1ملموسة غیر موارد على والحصول الكفاءات وتنم

لة األجل؛ -  تحقی التوازن بین األهداف اإلدارة القصیرة والمتوسطة والطو

طاقة األداء المتوازن  .4   محاور 

م األداء على نحو متكامل عن طر ر األهداف       ن المنظمة من تقی طاقة األداء المتوازن تم

ة  طاقة ترجمة رؤ م موقفها التنافسي، و یتم في ال قها و ذلك بهدف تدع المتعددة التي تسعى المنظمة لتحق

ع بها في أرعة أ س یتم تبو اتها إلى أهداف و مقای م األداء من المنظمة و استراتیج ل منها بتقی قوم  اد 

ة و التعلم و  ة الداخل ات التشغیل م األداء من منظور المساهمین و العمالء و العمل منظور مختلف، فیتم تقی

الکلي حیث تسمح بالقیاس األداء المتوازن نابعة من فکرة متعددة األبعاد لقیاس  داءإذن بطاقة األ. النمو

  :هيوعاد رئیسیة على مستوى أربع محاور أو أب

 المحور المالي  1.4  

في نموذج  األهمل و وهو البعد األوأمام المستثمرن وحملة األسهم؟   تظهر المؤسسةیف یجب أن      

ة اس األداء اإلستراتیج   .طاقة األداء المتوازن لق

ار یمکن  ل هدف تعظیم ثروة المالك بقبوحظي د ـوق، هو خلق قیمة لحملة األسهمالمالي الهدف اعت

سي لمنشآت األعمال هدفواسع  على تحقیق أرباح  ؤسسةستثمرون بمدى قدرة المـتم المـحیث یه رئ

إستراتیجیتین یمکن )  Kaplan & Norton( رضـعلى المساهمین ولقد عل وتوزیعات طویلة األج

ة ا  ـة همـدافها المالیـق أهـا لتحقیـمنشأة إتباعهملل عات لمن خال اإلیراداتنمو إستراتیج م المب للعمالء  تعظ

ة  الحالیین ة تحسین اإلنتاج     . لاألصواستغالل تخفیض التکالیف و ل من خالوفتح أسواق جدیدة وٕاستراتیج

ربحیة  ،ات ـو المبیعـنمل دـمعل،  العامل انسبة رأس الم، المستثمرل سه العائد على رأس الماـومن مقایی

ة والقیمة اإلل، یرد في قائمة الدخ ماالتشغیلي ل الدخ، خط اإلنتاج    2.المضافةقتصاد

ة   عد عددا من المعاییر اإلستراتیج تضمن هذا ال فا هدل والذي یشکل، معیار تحقیق الربح العاد:منها و

ومعیار النمو المتوازن لمزیج اإلیرادات من النشاطات ، هإلیل استراتیجیا تسعى معظم المنظمات للوصو

ومعیار ، وذلك لتحقیق أقصى فاعلیة ممکنة؛ ومعیار تخفیض التکالیف إلى أقصى حد ممکن، االستثماریة

                                                
1Jean Brilman, Jacquee Hérard, Les meilleurs pratiques de management, 6 ème édition, edition  d’Organisation, 
Paris, 2008, P. 210  

ةاحمد عارف محروس،  2 ة تكالیف الجودة في المنشات الخدم ة تحقی رقا اس المتوازن في ظل تطبی مدخل إدارة الجودة الشاملة لفاعل ، الق
رة ماجستیر ة العلوم غیر منشورة مذ ل ة السادات للعلوم اإلدارة،   م  . 89، 2013، مصر، دارةاإل، أكاد



 مدخل للتحلیل المالي                                                                       الثالثالفصل 
 

124 
 

ومعیار تحقیق قیمة ، تحقیق عوائد حقیقیة على االستثمارل تعظیم الثروة للمساهمین والمودعین من خال

  . اقتصادیة مضافة

ائن 2.4     محور الز

ات تحقی مد ما   یف هوخدمات المؤسسة منتجات الزائن یر  یف الزائن؟ متطل  رهتب أن یجا؟ 

ة ذو محور هذا عد حیث العمالء، محور األسئلة المتعلقة هي ؟ هذهبائنهام زماأ المؤسسة  الغة ألنه أهم

 .دائم وفاء إلى الزون  رضا مجرد من لها بوفاء الزون  مرهون  المؤسسة قاء وألن الزون  یتعل

ات عمالئها الن هؤالء العمالء         اجات و رغ ة احت إن المنظمة تحتاج إلى إن توجه اهتمامها إلى تلب

س  ة التكالیف و تحقی األراح، من خالل هذا المنظور توضع مؤشرات تع هم الذین یدفعون للمنظمة لتغط

ة للمنظمة مثل النس ة، درجة الوالء، القدرة على االحتفا : وضع العمیل  رضا الزائن، الحصة السوق

ة العمیل جذبالزون، القدرة على    1.العمیل، و رح

ان العمالء  استب ام  اس أداء المؤسسة لهذا المحور من خالل الق ن معرفة أو ق م ع  أوما  من  أورجال الب

ة  . خالل الرسائل أو االتصاالت الهاتف

ات حورم 3.4   ة العمل ات هي ما :الداخل    منافسیها؟ عن المؤسسة بها تتمیز التي العمل

م المحور هذا یتعل ع األنشطة بتقی ات جم ة والعمل ة الداخل  غیرها عن المؤسسة بها تتمیز التي الحیو

ات وهذه المنافسة، المؤسسات من ثروة  المساهمین بواسطة زادة أهداف مقابلة خاللها یتم من العمل

ز هذا المحور على العالقة مع الزون حیث تسعى المنظمة لتحقی رضا الزون و السعي  و، المساهمین یر

ات الزائن و  ة لطل ة سرعة االستجا اجاته بل وتخطي توقعاته، و تبدو هنا أهم ة احت م  سرعةإلى تلب التسل

ة للزائن و زادة وال اس ذلك على العالقة الطی اجاتهم، و انع قتها الحت هم و ئو جودة المنتجات و مطا

  .هم للمنظمةئانتما

  محور التعلم والنمو 4.4

اشرا على  ون تأثیرها م ر و التحسین التي قد ال  ة مشارع التطو اس و مراق ز هذا المحور على ق یر

ع تحقی األهداف و مد فعالیتها،  حیث یتم تت هدف العوائد  ه األفراد و ضا إلى دفع و توج هذا المحور أ

قاء في عالم  ر و التحسین الضرور من أجل ال ة السرعةالتطور  ملیئنحو التطو   .ات و القفزات التكنولوج

                                                
م األداءحسین،  زنب احمد عزز 1 عاد لتقی ة فيو ، المؤتمر العري الثاني في اإلدارة نموذج استراتیجي متعدد األ ادة اإلبداع ات  الق مواجهة التحد

ة،    .276مصر، ص  ، 2001نوفمبر  -8 6المعاصرة لإلدارة العر
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ة  ما ة عال ات داخل حدد هذا الجانب القدرات التي یجب أن تنمو فیها المنظمة من أجل تحقی عمل

مة للعمالء و المساهمین، د جانب النمو و التعلم على ثالث قدرات اذ  المستو التي تخل ق قدرات : یؤ

م و (الموظف و إعادة توجیهها  ة تعل اس رضا الموظفین، وفاء الموظفین، إنتاج ر الموظفین، ق تطو

ة...)الموظفین ة أنظمة المعلومات، التحفیز و تحمل األجراء للمسؤول  . ، فعال

مها  ة لكل محور من هذه المحاور األرعة یتم تحدید األهداف و إظهارها من خالل المؤشرات مع ق النس

ادرات من أج ةالمستهدفة و دمج الم االنسجام الكلي بین ، حیث أن ل التعدیل مع األهداف اإلستراتیج

ة لنشاطاتها من أجل تنسی  ة عرض اس أداء المؤسسة من خالل رؤ عرض نموذجا لق المحاور األرعة 

ة ة مع األنظمة التنفیذ   .اإلستراتیج

  

  

  

  

  

  

  

 

 

 

 

 

 



 مدخل للتحلیل المالي                                                                       الثالثالفصل 
 

126 
 

  الثالث خالصة الفصل

عتبر لتحلیل المالي تم التطرق ل ة وذلك للضرورة الذ  ع التي تناولتها الدراسات االقتصاد من أهم المواض

ة  م لألداء بناءا على مجموعة من األدوات التحلیل ة وتقی ات التسییر من تخط ورقا من و التي تملیها متطل

ة وهي من  أهمابین  ستعین بها المحلل المالي و  وأكثرها األدوات أقدمالنسب المال  إلى رنشیاستعماال حیث 

ة أن س لها معنى دون تفسیر ومقارنتها مع نسب مرجع رقم ل ة    .النس

ضاخالل الفصل ومن  استخدام ا تناولتم  أ ن من خالل ذالالمال العامل سیولة  رأسلتحلیل   هم

  .الكشف عن أوجه الضعف والقوة في جانب أو جوانب معینة من نشا المؤسسة

ضا تم التطرق إلى التحلیل  ي یتجاوز أ تحلیل دینام ة  ل والتدفقات النقد استخدام جداول التمو المالي 

ه تم التطرق إلى جوانب القوة ونقا الضعف لهذا النوع من التحلیل ثم تم تناول  قصور التحلیل الساكن وف

أسلوب حدیث طاقة األداء المتوازن  استخدام    .التحلیل 

أداة  ة التحلیل المالي ما هو إال دلیل على أهمالفصل  ل األدوات المستعرضة في هذاومن خالل 

م  ح تقی ة، إذ أص ة االقتصاد شهده العالم من الناح ملیها التطور السرع الذ  ة  ة وهذه األهم م ة تقی تحلیل

ص المؤسسة  المؤسسة التي  وتشخ اء المهمة جدا وذلك لتعدد األطراف المهتمة  واتخاذ القرارات من األش

م أداء المؤسسة ذو اثر فعال  ،ل في نفس الوقت مح لهاتش ح اتخاذ أ قرار الناتج بدوره عن تقی إذ أص

ملصالح المؤسسة  انت نتیجة التقی   .مهما 
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  :تمهید

ة   لنظر في الجانب ا ناولم تلقد ت ة إعداد النظام المحاسبي المالي الممثلة في المعاییر المحاسب لمرجع

ة ة عض التحلیل المالي من خاللذلك  ،الدول عتمد علیها مسیرو   الشائعة االستخدام أدواته التحلیل التي 

ص مختلف جوانب أداء في المؤسسات  ة الوص ،لمؤسسةاتشخ م  تدلهم علىمعلومات إلى ل و غ مد تح

ما هو مخط اتها التي تقوم بها ومد االلتزام  ة  المؤسسة في عمل صا لوضع ذلك توفر لهم تشخ و

  .المؤسسة

قي  ة منا في إسقا الجانب النظر على الجانب التطب مختلف التغیرات التي جاء بها النظام  إلظهارورغ

انها التأثیرالتي  ،المحاسبي المالي ة بإم ة هذه  ،على القوائم المال ة التحلیل   األخیرةو مد استجا لعمل

ة اإلخوة عمور لصناعة   ت فيعینة من المؤسسات الجزائر والتي تمثلدراسة لذلك تمت المالي،  شر

ذلك  األجر األحمر ة ، المؤسسة األم لمجمع صیدالو  إظهار مختلف التغیرات التي طرأت على القوائم غ

المقارنة مع القوائم المعدة وف  ل أو المضمون وهذا  ة الش ة سواء من ناح   .الوطني لمخط المحاسبياالمال

احث م الفصل إلى الم ة لذلك تم تقس     :التال

حث األول ة ل :الم اس النظام المحاسبي المالي على عرض القوائم المال ة اإلخوة عمور انع   شر

حث الثاني اس النظام المحاسبي المالي: الم ة االخوة عمور التحلیل المالي في  على انع   شر

حث الثالث ة :الم اس النظام المحاسبي المالي على عرض القوائم المال   لمؤسسة األم لمجمع صیدالل انع

حث ال عالم اس النظام المحاسبي المالي على: را   لمؤسسة األم لمجمع صیدالعلى التحلیل المالي ل انع
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حث األول ة ل: الم اس النظام المحاسبي المالي على عرض القوائم المال ة اإلخوة عمور انع   شر

ة .1 شر ف    عمور  اإلخوة التعر

ة اإلخوة عمور  مختلف أنواعه شر ة المحدودة ، تقع  ،لصناعة األجر األحمر  ة ذات المسؤول هي شر

ة على إنتاج مختلف أنواع األجر األحمر  رة، تعمل هذه الشر س ة  ة سید غزال بوال المنطقة الصناع

ستعمل في البناء  . والذ 

ة نشاطها الفعلي بتارخ     4 000 000  00، برأس مال اجتماعي قدره 2001- 01- 01بدأت هذه الشر

ة  تقدر بــــ طاقة إنتاج ة على مساحة تقدر بـ  70  000: دج و  ا، وتترع هذه الشر   2م 000 40طن سنو

ارة عن مساحة مغطاة خاص أنما  اإلنتاج وتقدر هذه المساحة مقسمة إلى جزأین حیث الجزء األول ع ة 

مخازن وموقف لمختلف معدات 2م 6000مساحتها بــ  ارة عن مساحة تستعمل  ، أما الجزء الثاني فهو ع

ارات  .النقل والس

ح الطاقة  2003في مارس من سنة  ة لتص تم توسعة المؤسسة من خالل تجدید اآلالت والمعدات اإلنتاج

ة تقدر بــ ة  اإلجمال انت   طن  120 000: اإلنتاج عدما  ا  ا لیرتفع رأس المال  70  000سنو طن سنو

ة  إلى    .دج 5200 000 000الشر

ة، المدیرة التجارة،  شرة، المدیرة التقن ة فإنها  تتضمن مدیرة الموارد ال مي للشر ل التنظ ة لله النس

ة وهذه األخیر  ة والمحاس ة، مدیرة المال ل مدیرة األشغال والهندسة المدن ة فمهمتها تتمثل في تسجیل 

ات  ة، إضافة إلى ذلك فهي تقوم بإعداد مختلف المیزان ة التي تقوم بها الشر ة والمحاسب ات المال العمل

ات ة التدقی والمراجعة للحسا ذلك إجراء مل   .  التقدیرة و الجرد السنو لمختلف أصولها و

ة اإلخوة عمور وف  اتعرض میزان .2  والمخط المحاسبي الوطني المحاسبي الماليلنظام اشر

ما یلي عرض المیزان ة محل الدراسة لسنة  ةف ة للشر والملح ، )1(رقم اعتمادا على الملح 2011المال

ة وف ال) 2(رقم  ة المحاسب ذلك المیزان خط الوطني الحاسبي، وقد تم إعدادها اعتمادا على میزان مو

ة رقم ) 03(قم الملح ر الموضح في المراجعة  مة الصادرة عن وزارة المال ذلك التعل -10- 29بتارخ  02و

  ).04(والتي تتضمن التطبی األول للنظام المحاسبي المالي في الملح رقم . 2009
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ة اإلخوة عمور لألجر ): 15(جدول رقم    2011لسنة  النظام المحاسبي المالي وفأصول شر

ة  األصول مة اإلجمال   الق
2011  

  -االهتالكات
مة    2011تدني الق

ة مة المحاسب   الق
2011  

قة   الدورة السا
2010  

ة األصول غیر           الجار

 050 159 4 050 159 4  ---  050 159 4  األراضي

اني   53895161.71  38870509.19  079 959 22  588.34 829 61  الم

ة األخر    987.52 726 313 664.6 197 395  619093203.66 1014290868.26  التثبیتات العین

ة قید االنجاز م ماد   76 562 110.48      -------   ق

ازها  000 820 1  1 050 000  770 000  000 820 1  تثبیتات ممنوح امت

ةال           تثبیتات مال

فاالت مدفوعة  723 282 2 000 520 6   000 520 6  ودائع و

ات دائنة  قروض وحسا
ل عقد إیجار تمو   خاصة 

173 000 000   173 000 000 65 000 000 

ة    67 282 723  179 520 000  ----   179 520 000  تثبیتات مال

ضرائب مؤجلة على 
  األصول

572 60  ---  572 60  572 60  

مجموع األصول غیر 
ة   الجار

1 261 680 078.6  .81282 822 642  618 857 795.79  604.71 506 517  

مخزونات ومنتجات قید 
  التنفیذ

214.09 571 75  ---  214.09 571 75  410.44 292 74  

  3 828 267.92  6 076 853.01  26 149.20  6 103 002.21  الزائن

  7 848 986.52  68 079 927.10  -----  68 079 927.10  المدینون اآلخرون 

  4 234 225.15  24. 958 278 2  --- 24. 958 278 2  الضرائب وماشابها

  53 689 895.91  41 959 687.50  ---  41 959 687.50  أموال الخزنة

ة   143 893 785.94 639.94 966 193  26 149.20  789.14 992 193  مجموع األصول الجار

  661 400 390.65  812 824 435.73  432.01 848 642  1 455 672 867.74  مجموع األصول

احث اعتمادا على وثائ المؤسسة: المصدر   .من إعداد ال
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ة اإلخوة عمو ): 16(رقم  جدول   2011لسنة  النظام المحاسبي المالي ر لألجر وفخصوم  شر

الغ السنة الجارة   الخصوم قة  2011م  2010 الدورة السا

      رؤوس األموال الخاصة       

  52 000 000.00  52 000 000.00  رأس المال الصادر

اطات اطات مدمجة(العالوات واالحت   2 328 277.03  2 600 000.00  )احت

  29 238 224.94  89 575 285.12  محول من جدید

  82 144 656.94  161 497 724.16  نتیجة الدورة

  165 711 158.91  305 673 009.28  مجموع رؤوس األموال الخاصة

ة األخر        الخصوم غیر الجار

ة   20 000 000.00  20 000 000.00  قروض ودیون المال

  15 205 945.36  22 066 854.52  المرصود لهاالضرائب المؤجلة 

ة األخر    35 205 945.36  42 066 854.52  مجموع الخصوم غیر الجار

ة  الخصوم        د ق م ) المتداولة(الجار

ات الملحقة   269 205 026.54   281  936 846.18  الموردون والحسا

  5 149 921.13  5 793 837.51  الضرائب

  186 128 338.71  177 353 888.24  دیون أخر 

  460 483 286.38   465 084 571.93  د ق م: مجموع الخصوم المتداولة

  661 400 390.65  812 824 435.73  مجموع الخصوم

  
  .من إعداد الطالب اعتمادا على وثائ المؤسسة: المصدر
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ة اإلخوة عمور لألجر ): 17(جدول رقم     2011لسنة المخط المحاسبي الوطني وف أصول شر
  

  المبلغ الصافي   االهتالكات و المؤونات  اإلجمالي المبلغ  األصول  رقم الحساب

        مجموع األصول الثابتة  
  4 159 050  ------   4 159 050  األراضي  220
اني  240   38 870 509.19  22 959 079.15  61 829 588.34  م

ة   242   103 061 377.47   380 976 175.79  484 037 553.26  منشات مر

ة      859.13 196 292  027.87 117 238 887 313 530  أخر تثبیتات عین

  438 795.79287    282.81 052 642  1 080 340 078.60  مجموع االستثمارات  

ةمواد   31   75 268 256.89    75 268 256.89  أول

   302 957.20    302 957.20  منتجات تامة  35

  75 571 214.09    75 571 214.09  مجموع المخزونات  

 921.79 409 244  ----  921.79 409 244  حقوق االستثمار   42

  3 911 526.55  ----   3 911 526.55  حقوق المخزون    43

ات   44 حقوق على الشر
فة  ات الحل   والشر

946 54    ----  946 54   

  6 076 853.01 149.20 26  6 103 002.21  حقوق على العمالء  47

م جاهزة  48   41 959 687.50  ------   41 959 687.50  مج:ق

  934.85 412 296  26 149.20  084.05 439 296  مجموع الحقوق   

  148.94 984 371  149.20 26  298.14 010 372  مجموع األصول المتداولة  

 944.73 271 810   642 078 432.01 376.74 350 1452  مجموع األصول  

  
  . اعتمادا على وثائ المؤسسة من إعداد الطالب: المصدر 
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ة اإلخوة عمور لألجر ): 18(جدول رقم      2011المخط المحاسبي الوطني لسنة  وف خصوم  شر

  المبلغ  الخصوم  رقم الحساب

    األموال الخاصة  

  000 000 52  راس المال الجماعي  10

اطي  13   000 600 2  احت

ص  18   936.66 872 81  نتیجة رهن التخص

  162006336.96  نتیجة الفترة  

 273.62 479 298  مجموع األموال الخاصة  

  741.75 989 219  دائنو االستثمار  52

  104.43 127 44  دیون المخزون   53

 000.14 446 7  محجوزات للحساب  54

فة  55 ات الحل اء والشر   031.95 871 92  دیون اتجاه الشر

  097.9 379 69  .دیون االستغالل  56

قات تجارة  57   734.44 786 77  تسب

ات دائنة لألصول  50  50. 960 192  حسا

 671.11 792 511  مجموع الدیون   

  944.73 271 810   مجموع الخصوم  

  . من إعداد الطالب اعتمادا على وثائ المؤسسة: المصدر 

ات وف ا .3 ة اإلخوة عمور ییالمحاسبو المخط لنظام مقارنة  عرض المیزان   ن لشر

اسات   حث عن انع ظهر من خالل  النظام المحاسبي الماليإن ال ن أن  م ة  على مختلف القوائم المال

ة حیث ة المال ة أو طرقة عرض المیزان ل المیزان تجسد ذلك من ش من خالل المقارنة بین و  المالحظة و

ة المعدة وف    :انه نجد  المحاسبي الوطنيالمخط والمعدة وف  النظام المحاسبي الماليالمیزان

ة إلى أصول غیر جارة   ه في " أصول متداولة"و" أصول ثابتة"تصنف بنود المیزان ان معموال  وهذا ما 

  .التحلیل المالي
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التالي وف   قة التي تتطلب  النظام المحاسبي الماليو ل السا ة التحو قوم المحلل المالي لعمل ال 

ثیرة حیث من الصعب  ان المحلل المالي من معلومات  ات، و خاصة إذا  ل المعط أن یلم المحلل المالي 

ة وف ، خارج المؤسسة عثرة إن صح التعبیر  المخط المحاسبي الوطنيفي حین نجد المیزان فیها البنود م

ألنه یوجد بنود هي في األصل غیر جارة وتبوب ضمن بنود األصول الجارة مثل سندات المساهمة 

 .الخ.....ت المدفوعة والكفاال

ة وف األصولمقارنة  .1.3     .المخط المحاسبي الوطنيو  النظام المحاسبي المالي غیر الجار

وفقا للنظام المحاسبي المالي والمخط ) الثابتة( الجدول الموالي یبین مقارنة بین األصول غیر الجارة

  . الوطني المحاسبي

ة لصول األ): 19(جدول رقم  ةغیر الجار المخط و  النظام المحاسبي الماليوف   االخوة عمور  شر

  2011لسنة  المحاسبي الوطني

  المبلغ الصافي  PCN وف  األصول  المبلغ الصافي SCF األصول وف

  4 159 050  األراضي 050 159 4  األراضي

اني اني  38870509.19  الم   38 870 509.19  م

ة األخر  ة  664.6 197 395  التثبیتات العین   103 061 377.47  منشات مر

ة قید االنجاز م ماد ة اخر     ق   859.13 196 292  تثبیتات عین

ازها       1 050 000  تثبیتات ممنوح امت

ة         تثبیتات مال

فاالت مدفوعة      000 520 6  ودائع و

ل عقد إیجار تمو      000 000 173  قروض خاصة 

ة        179 520 000  تثبیتات مال

      60 572  مؤجلة على األصولضرائب 

ة   438 795.79287   مجموع االستثمارات  795.79 857 618  مجموع األصول غیر الجار

 .من إعداد الطالب اعتمادا على وثائ المؤسسة : المصدر
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ة وف   والتي تقدر  النظام المحاسبي الماليمن خالل الجدول نالح أن األصول غیر الجارة في المیزان

متها  انت  المخط المحاسبي الوطنياكبر منها في  دج 795.79 857 618بـ ق متها تقدر التي   :بــ ق

المحاسبي صر الحقوق في المخط اضمن عنانت ن هناك بنودا یرجع ذلك ألو  دج 438 287 795.79

حت تصنف ضمن األصول ا والوطني  وهذه  النظام المحاسبي المالي وف" أصول غیر جارة " لثابتة أص

متها  مته  6520000البنود هي الكفاالت المدفوعة وق از وق ل امت ذلك بند تثبیتات في ش دج و

ن یدرج ضمن عناصر  دج 1050000 إضافة إلى ذلك  في المخط الوطني المحاسبي  األصولالذ لم 

مته  ة 173000000نجد ما ق   .دج مصنف ضمن التثبیتات المال

م یؤد بدورة إلى اختالف  في القرارات التي یتخذها المحلل المالي الن  إن هذا االختالف في الق

التالي اختالف في  ة و ة المشتقة من مختلف القوائم المال عه اختالف في النسب المال م یت االختالف في الق

  .التعالی واالستنتاجات ومن ثم القرارات

ة وف األصولمقارنة  .2.3   المخط المحاسبي الوطنيو  النظام المحاسبي المالي الجار

ما یلي جدول   . ینالمحاسبی والمخط وفقا للنظام) المتداولة(یبین  مقارنة بین األصول  الجارة ف

ة لصول األ): 20(جدول رقم  ةالجار المخط و  النظام المحاسبي الماليوف   عمور  اإلخوة شر
  2011لسنة  المحاسبي الوطني

  المبلغ الصافي  SCFوف  األصول  المبلغ الصافي PCNوف  األصول

ة  75 571 214.09  مخزونات ومنتجات قید التنفیذ   75 268 256.89  مواد اول

   302 957.20  منتجات تامة    

  75 571 214.09  مجموع المخزونات    

  6 076 853.01  حقوق على العمالء  6 076 853.01  الزائن

 921.79 409 244  حقوق االستثمار     

  3 911 526.55  حقوق المخزون    24. 958 278 2  وماشابهاالضرائب 

فة   68 079 927.10  المدینون اآلخرون  ات الحل ات والشر    54 946  حقوق على الشر

م جاهزة    41 959 687.50  أموال الخزنة   41 959 687.50  ق

  934.85 412 296  مجموع الحقوق    

  148.94 984 371  األصول المتداولة مجموع 639.94 966 193  مجموع األصول الجارة

  .من إعداد الطالب اعتمادا على وثائ المؤسسة: المصدر 
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م أننالح ن خالل الجدول م اقل من  النظام المحاسبي المالي وف" المتداولة"الجارة  األصولة ق

متها وف  ظام في الندج  639.94 966 193 األخیرةحیث بلغت هذه  المخط المحاسبي الوطنيق

متها في المخط الوطني المحاسبي  ،المحاسبي المالي   .دج 148.94 984 371في حین بلغت ق

انت تصنف ضمن عناصر الحقوق في ة التي  مة االستثمارات المال المخط الوطني  یرجع ذلك الن ق

حت   .النظام المحاسبي الماليغیر الجارة في  األصولتصنف ضمن عناصر  المحاسبي أص

لة  األصلفي  ألنها األصولسیولة  لمبدأقا وهذا تطب لها ی معنى األجلاستثمارات طو  إلىتم تحو

  .سنة خالل مدة تتجاوزعادة  السیولة

بیر هذا التالي  مة وهو تغیر  ة ان إلىیؤد التغیر في الق مة النسب المحسو طالقا من تغیر واضح في ق

مة المخزون ن  األصولمجموع  أو اتق م ارها عنصر من العناصر التي  اعت تعتمد علیها  أنالمتداولة 

لة األجلقصیرة الالمؤسسة في تسدید التزاماتها  ذا الطو   .األجل و

ون مغایرا  إذن ات المخط الوطني المحاسبي س ان یبنى على مختلف النسب وفقا لمعط  إذاأ قرار 

انات ومعلومات النظا ن  المحاسبي مما اعتمدنا ب م ذلك الحقا من خالل حساب مختلف  إبرازالمالي و

  . الوطني المالي و المخط المحاسبيالمحاسبي  النسب وفقا للنظام
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  المخط المحاسبي الوطنيو  النظام المحاسبي المالي مقارنة الخصوم وف .3.3

ة الخصوم فهي بدورها اختلفت  أما    لة فیها من ناح ع الكتل المش ما یلي الجدول للخصوممجام  وف

ة وفقا للنظام   .المحاسبي المالي والمخط الوطني المحاسبي الذ نظهر من خالله خصوم الشر

ة اإلخوة عمور ): 21(جدول رقم  المخط و  النظام المحاسبي المالي  لألجر وفخصوم  شر
  2011لسنة  المحاسبي الوطني

   المبلغ PCN  وف  الخصوم   المبلغ  SCF  وف  الخصوم

    األموال الخاصة    رؤوس األموال الخاصة

  000 000 52  راس المال الجماعي  52 000 000.00  رأس المال الصادر

اطات اطات مدمجة(العالوات واالحت اطي  2 600 000.00  )احت   000 600 2  احت

ص  89 575 285.12  محول من جدید   936.66 872 81  نتیجة رهن التخص

  162006336.96  نتیجة الفترة  161  497 724.16  نتیجة الدورة

 273.62 479 298  مجموع األموال الخاصة  305 673 009.28  مجموع رؤوس األموال الخاصة

ة   741.75 989 219  دائنو االستثمار  20 000 000.00  قروض ودیون المال

  104.43 127 44  دیون المخزون   22 066 854.52  الضرائب المؤجلة المرصود لها

 000.14 446 7  محجوزات للحساب  42 066 854.52  مجموع الخصوم غیر الجارة األخر 

ات      اء والشر دیون اتجاه الشر
فة   الحل

92 871 031.95  

ات الملحقة   097.9 379 69  .دیون االستغالل   281  936 846.18  الموردون والحسا

قات تجارة  5 793 837.51  الضرائب   734.44 786 77  تسب

ات دائنة لألصول  177 353 888.24  دیون أخر   50. 960 192  حسا

 671.11 792 511  مجموع الدیون    465  084 571.93  د ق م: مجموع الخصوم المتداولة

        

  944.73 271 810   مجموع الخصوم  812  824 435.73  مجموع الخصوم

  من إعداد الطالب اعتمادا على وثائ المؤسسة: المصدر 
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ل أن هناك انالح  خالل الجدول من ل بنود  إذطرقة عرض مختلف بنود الخصوم  أوختالف في ش تتش

ة س تل رئ  :الخصوم من ثالثة 

لة موالاألتلة  تلة الدیون الطو تلة الدیون قصیرة  األجل والمتوسطة الخاصة و وهذا في  األجلثم 

حیث  ،طرقة العرض تساعد المحلل المالي أوهذا التصنیف  لنظام المحاسبي الماليلالخصوم المعدة وفقا 

اشرة دون اللجوء  الدراسة م نا نعالج بنود الخصوم المعدة وفقا  إعادة إلىقوم  ما  لمخط لالتصنیف 

انت بنودها تتضمن  المحاسبي الوطني تلة الدیون دون الفصل  األموالالتي  تلة و لما هو قصیر الخاصة 

ل األجل عما هو   .األجل طو

المخط المحاسبي تختلف عنها في  النظام المحاسبي الماليالخاصة في  األموالتلة  أن نجد ما

ة الخصوم و  الوطني ها لحساب جدید وهو الضرائب نضمتو مرد ذلك هو تصنیف البنود وفقا الستحقاق

ة وفقا لهذا البند  أن إلىونشیر  المؤجلة والمرصود لها، قا ضمن بنود المیزان ن یدرج سا لمخط لم 

ة المعدة وف نتیجة الدورة مختلفة أنما  ،المحاسبي الوطني النظام المحاسبي المالي تساو  ففي المیزان

  دج162006336.96أما وف المخط الوطني المحاسبي فتساو  دج  161497724.16

ل اختلفت حیث ووف  أنو نالح  ة الش تعرض بنود  النظام المحاسبي الماليطرقة العرض من ناح

ان مفقودا وفمتتالیین وذلك لتسهیل ا لدورتین والخصوم  األصول المخط المحاسبي  لمقارنات وهذا ما 

ون سهال من خالل المالحظة   الوطني التالي س الزادة  و النقصان  وأقراءة تطور مختلف البنود سواء 

ة التحلیل ساعد المحلل المالي في عمل ل هذا س   . و

ل  إذن ع القول من خالل ش ة المعدة وف وٕاعادة نستط ة المحاسب ب مضمون المیزان النظام تصنیف وتبو

ات المعدة وف  المحاسبي المالي م البنود للمیزان ة التحلیل المالي من خالل ق ون هناك اثر على عمل انه س

   ام المحاسبي الماليالنظ
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حث الثاني اس النظام المحاسبي المالي: الم ة  انع   عمور  اإلخوةعلى التحلیل المالي في شر

حث   ة األكثر استعماال  نتناول في هذه الم من طرف المحللین المالیین، و وشیوعا مجموعة من النسب المال

ة  م النسب المال ة لسنة واحدة، معدة وفقا لنظامین ذلك إلظهار االختالف في ق ة من قائمة مال المحسو

  .مختلفین

ة .1 ة المعدة مقارنة النسب المال ة اإلخوة المحاسبیوالمخط لنظام اوف  المشتقة من المیزان ین لشر
  عمور 

ة التحلیل المالي  إلظهار    ة على ا اثر النظام المحاسبي المالي على عمل حساب النسب المال ار نقوم  عت

ة هناك مجموعة من القرارات أن  مة النس عاتعتمد على ق عد تفسیرها ط   .وذلك 

ما یلي  ةوف     :جدول یبین مجموعة من النسب المال

ة وفقا للنظام المحاسبي): 22(جدول رقم  ة المحسو  المالي والمخط الوطني المحاسبي النسب المال
ة اإلخوة عمور    لشر

ة ة المال   وفقا للمخط الوطني المحاسبي   للنظام المحاسبي المالي  وفقا  النس

ة التداول    =نس

الخصوم ÷ األصول الجارة  

 .الجارة

193 966 639.94 ÷  

571.93 084  465  

 =0.417  

ن حسابها م عد  ال  شرة إال  م

ة ة المال ل للمیزان لعدم التمییز  التحو

لة   بین الدیون القصیرة والطو

ة   = السرعة أو المختصرة  نس

÷  )المخزونات -األصول الجارة(

  الخصوم الجارة  

)193 966 639.94-214.09  571 75  (

 ÷571.93  084  465  

  = 0.254  

ن حسابها م عد  ال  شرة إال  م

ة ة المال ل للمیزان لعدم التمییز  التحو

لة   بین الدیون القصیرة والطو

ة السیولة الجاهزة    =نس

م    .الخصوم الجارة÷الجاهزةالق

687.50 959 41  ÷  

 71.93  084 465  

 =0.902  

ن حسابها م عد  ال  شرة إال  م

ة ة المال ل للمیزان لعدم التمییز  التحو

لة   بین الدیون القصیرة والطو

  =معدل دوران مجموع األصول  

عات  إجمالي  ÷صافي المب

  . األصول

554 512 915.84 ÷435.73  824 812  

=0.682  

554 512 915.84÷  

 810 271 944.73  

=0.685  

  =معدل دوران األصول الثابتة 

عات    .األصول الثابتة ÷صافي المب

554 512 915.84÷  

618 857 795.79  

=0.896  

554 512 915.84÷  

795.79287 438 =  

1.26 

  =معدل دوران األصول المتداولة  

عات  األصول ÷صافي المب

  .المتداولة

554 512 915.84÷193 966 639.94  

=2.858  

554 512 915.84 ÷

371 984 148.94  

=1.49  
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هناك مجموعة من النسب تعذر علینا حسابها وف المخط الوطني  أنمن خالل الجدول نالح    

الدیون  المحاسبي وذلك لعدم توفر المعلومات ومن بینها تلك النسب التي تعتمد على جانب الخصوم 

ة  التالي أ عمل ة المعدة وف المخط ال یتم فیها التمییز بین الدیون و لة االجل الن المیزان القصیرة والطو

ة وفقا للنظام  أننالح  و ،لتلك النسب ستكون مضللة لعدم دقة المعلوماتحساب  مة النسب المحسو ق

عضهاال  .محاسبي المالي ووفقا للمخط الوطني المحاسبي تختلف عن 

ة   ما یلي دراسة للنسب المحسو   :وف

 ة لنسب السیولة  : النس

خالل الجدول استطعنا حساب هذه النسب وفقا للنظام المالي المحاسبي لتوفر المعلومات لذلك ولم  من   

  .نستطع حسابها وفقا للمخط الوطني المحاسبي لعدم التمییز بین الخصوم الجارة وغیرها غیر الجارة

ع القول  التالي نستط اسات التي جاء بها أهممن  أنو النظام المحاسبي المالي هو توفر قائمة  االنع

ن له  م ة على معلومات مفصلة تساعد المحلل المالي وخاصة الخارجي الن المحلل الداخلي   أنالمیزان

ة التحلیلیجتهد  ة المعدة وفقا للمخط حتى تستجیب لعمل عید معالجة المیزان   .و

ل الخارجي  ة التمو   =نس

مجموع ÷  مجموع الدیون  

  .األصول

507 151 426.45 ÷435.73 824 812  

=0.623  

511 792 671.11÷

810 271 944.73  

=0.63  

ل الدائم  ة التمو   =نس

األصول غیر ÷ األموال الدائمة

  .الجارة

347 739 863.8 ÷618 857 795.79  

=0.56  

ن حسابها م عد  ال  شرة إال  م

ة ة المال ل للمیزان لعدم  التحو

التمییز بین الدیون القصیرة 

لة   والطو

ل الخاص  ة التمو   =نس

األصول غیر ÷الخاصة األموال

  .الجارة

009.28 673 305 ÷618 857 795.79  

=0.49  

298 479 273.62÷

795.79287 438  

=0.68  

ة  ة المال ة االستقالل   =نس

إجمالي ÷ األموال الخاصة   

  .القروض

009.28 673 305 ÷507 151 426.45  

 =0.60  

298 479 273.62÷

511 792 671.11  

=0.58  

 من إعداد الطالب اعتمادا على وثائ المؤسسة: المصدر 
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ة التداول  أما م  األصولة بین مد تغطتعن تغییر نسب السیولة فنس الجارة والتي تتكون بدورها من ق

م الجاهزة لكافة االلتزامات القصیرة  م القابلة للتحقی والق هي  و 0.417حیث ساوت  األجلاالستغالل والق

ة صغیرة  م البد من  وألجلنس ة للسیولة السرعة والفورة  إیجادالتقی النس ارة  الجاهزة من خالل  أونسب مع

ن فةالجدول و م النسب هي ضع قة فان ق ة السا مة النس   .اء على ق

  األصولمعدل دوران مجموع: 

فاءة المؤسسة  عات وتساو  أصولهافي استخدام تدرس هذه النسب مد  ل عام لخل المب  0.682ش

عني  أماوفقا للنظام المحاسبي المالي  یدر على المؤسسة  األصول إجماليدج من  1ل  أنمدلولها ف

عات وقد ساوت وفقا للمخط المحاسبي  0.682 دج ومن خالل المقارنة بین النسبتین  0.685دج من المب

متین متقارتین  رجع ذلك  أن إالنجد ان الق ة وف المخط اكبر و مة النس وفقا للنظام المالي  األصولالن ق

مة  انت اكبر لتضمنها ق ل  األراضيالمحاسبي  از في ش ة وفقا  ألنهااالمت لم تدرج في قائمة المیزان

 .للمخط الوطني المحاسبي

ة وفقا للنظام المحاسبي المالي  إذن ة المحسو مة النس التي ساهمت في خل  األصول أخذت ألنها أدقق

عات وهذا  ضاالمب رة  أ د ف انت  أنیؤ  . أدقالمعلومات المستقاة من القائمة المعدة وفقا للنظام 

   الثابتة األصولمعدل دوران:  

فاءة   ة مد  ساهم في  أصولهافي تسییر  اإلدارةغیرها من نسب النشا تبین هذه النس ل  ش الثابتة 

ونات  عات ومن خالل المالحظة لم م  األصولخل المب الثابتة وفقا للقائمتین نجد هناك اختالف في الق

مة  األصولحیث بلغت  دج في القائمة المعدة وفقا للنظام المحاسبي المالي  618857795.79الثابتة ق

ة  مة النس س على ق انت اكبر منها في القائمة المعدة وفقا للمخط المحاسبي وهذا ما انع حیث بلغت في و

 األصول تصنیف إعادةوفقا للمخط المحاسبي ومرد االختالف هو  1.26وفقا للنظام المحاسبي و  0.896

عض  مة " ثابتة"غیر جارة  ألصول األصولحیث صنفت  مة ممثلة في ق ق ة  تثبیتات المال

ذلك دج 179520000 از  األراضي إلى إضافةو ل امت مة  إلىفي ش  "غیر الجارة"الثابتة األصولق

  المتداولة األصولمعدل دوران: 

ة مد مساهمة  قة  األصولتوضح هذه النس ة السا ملة للنس ة م عات وهي نس المتداولة في خل المب

متها وفقا للنظام المالي تساو  ل  2.858حیث ق دج  2.85المتداولة یدر  األصولمن  دج 1معنى 

عات في حین ساوت وفقا للمخط المحاسبي  مة  1.49مب  أندلیل  إالالنسبتین دج وما االختالف بین ق
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ان الى نتائج مختلفة وفق المعلومات المعدة ؤد متین .ا للنظام والمخط المحاسبي یختلفان و اما اختالف الق

عض  إعادة إلى أساسایرجع  ح  األصولتصنیف  غیر جارة  أصوالالمتداولة وفقا للمخط المحاسبي لتص

مة  التا األصولوفقا للنظام المالي وهذا ما جعل ق حتلي المتداولة وفقا للنظام المحاسبي اصغر و مة  أص ق

ة اكبر   .النس

 ل الخارجي ة التمو   :نس

ضاوتسمى  ة القدرة على الوفاء أ ة .نس ة مد اعتماد المؤسسة على الدیون لتغط  أصولهاتبین هذه النس

ل ال إلىوتشیر  ان داال على االعتماد على التمو بیرة  ة  انت هذه النس لما  ان ذلك خطرا انه  خارجي و

التالي على المؤسسة،  انت و ة صغیرة  انت هذه النس مة  انخفضتالدائنین مضمونة ولو  أمواللما  الق

ة    .لألصولالسوق

ة متقارة حیث ساوت  أنومن خالل الجدول مالح   0.63وفقا للنظام المحاسبي و  0.623هذه النس

مة    .لمحاسبيمن خالل النظام ا األصولوفقا للمخط المحاسبي وسبب االختالف هو زادة ق

 ل الدائم ة التمو    :نس

ة لعدم التمییز بین الدیون القصیرة  الخصوم "من خالل الجدول تبین لنا انه لم نستطع حساب هذه النس

لة " الجارة    .الدائمة األموالوالتي هي جزء من  األجلوالدیون الطو

ة  أنومدلولها  0.56من خالل النظام المالي فقد تم حسابها وقدرت بـــ  أما ة التغط الثابتة  لألصولنس

اغة  هوتغیر هذ %50قد فاقت " غیر الجارة " ة ص   .المال العامل لرأس أخر النس

 ل الخاص ة التمو   : نس

ة ما هي  الخاصة في  األموالالمال العامل الخاص فهي تبین مد مساهمة  لرأسترجمة  إالهذه النس

ة  ة وفقا للنظام المحاسبي والتي  أنلنسب نجد ومن خالل مقارنة ا غیر الجارة، األصولتغط ة المحسو النس

ة وفقا للمخط المحاسبي واالختالف راجع لعدم تساو  0.49تساو  غیر الجارة  األصولاقل من المحسو

قا هذا من جهة ومن جهة  األصولتصنیف  إعادةتم  ألنه رنا سا مة  أخر ما ذ  األموالاختالف في ق

ةالخاصة ومنها  مة النتیجة الصاف   .التغییر في ق
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 ة ة المال ة االستقالل   :نس

ة   ان وفي هذه النس ن تب ل مختلف م ذلك وزن  األصولمد االعتماد على القروض في تمو  األموالو

مختلف الدیون  ة وفقا للنظام المحاسبي تساو ، الخاصة مقارنة  مة النس  0.60من خالل الجدول نجد ان ق

   0.58وفقا للمخط المحاسبي فتساو  أما

مة   إلى أخر الخاصة هذا من جهة ومن جهة  األموالالتالي هناك اختالف وهو راجع لالختالف في ق

مة الدیون    .اختالف ق

قا والمقارنة بین هذه النسب نجد  ة سا ل النسب المحسو اثر تطبی النظام المحاسبي  أنومن خالل 

ة والذ یؤد بدوره  م النسب المال اختالف في التفاسیر ومنه االختالف في  إلىواضح من خالل اختالف ق

  .ل قرار یتخذ

ار  إذن ة التحلیل المالي على اعت ة التحلیل  األدوات أهممن  أنهناك اثر على عمل المستخدمة في عمل

غض النظر عن االن ع من هي النسب  م النسب نا أسلوب تحلیلي الن اختالف ق تقادات الموجهة لها 

ة والناتج بدوره على إعادة تصنیف مختلف بنود األصول والخصوم وفقا  م الظاهرة في القوائم المال اختالف الق

ة ة الدول    .للمعاییر المحاسب

ات النتائج  المعد وف مقارنة .2 ة اإلخوة عمور  ینالمحاسبیوالمخط  لنظاما جدول حسا  لشر

شف حساب النتائج  ات النتائج المالي  المحاسبيالمعد وفقا للنظام لم یختلف  المعد وفقا عن جدول حسا

اء واإللل ان لألع ة رادات المحققة خالل الدورة یمخط المحاسبي من حیث أنه ب  لكن هناك اختالفاتالمال

ل(من حیث طرقة العرض   ذلكستبین  والمقارنة بینها  ومن حیث المضمون ) الش

ات النتائج المعد وفقا للنظام  وفي ما اعتماد على الملح رقم  المحاسبي الماليیلي نعرض جدول حسا

ات النتائج و ) 5( انات مستمدة من میزان المراجعة  المخط المحاسبيف  المعد وجدول حسا اعتمادا على ب

ة   .ومحاسب الشر
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ة عمور النتائج  حسابجدول ): 23(رقم جدول    2011لسنة  النظام المحاسبي المالي وفلشر
  

انات   2010    2011   الب
 437719.31 371 915.84 512 554  رقم األعمال

 -  070.00 869 6  -    972 152  تغیر المخزونات الجارة
ة1        649.31 604 364  943.04 359 554   إنتاج السنة المال

 599.24 275 116 132.03 124 176  المستهلكة المشترات
ة واالستهالكات األخر   262.24 155 3  872.86 884 5  الخدمات الخارج

ة2          861.48 430 119  004.89 009 182   إستهالك السنة المال

مة المضافة لالستغالل ال   1-2=  3   787.83 173 245  938.15 350 372  ق
اء العاملین   798.43 239 62  278.97 142 84  أع

  951.02 285 11  166.73 532 12  الضرائب والرسوم والمدفوعات المشابهة
  038.38 648 171  492.45 676 275  الفائض اإلجمالي عن االستغالل     4

ة األخر  ات   393.50 656  556.06 125 1  المنتجات العمل
ة األخر  ات اء العمل   176.85 61  288.78 821  األع

  150.30 874 70  294.68 584 76  مخصصات االهتالكات واألرصدة
ة       5 ات   104.73 369 101  465.05 396 199  النتیجة العمل

ة   052.21 44  299.27 29  المنتجات المال
ة اء المال       األع

ة       6   052.21 44  299.27 29  النتیجة المال

ة     5+6=  7 ةالنتیجة العاد   156.94 413 101  764.32 425 199  قبل الضر
ة   500.00 268 19  040.16 928 37  الضرائب الواجب دفعها عن النتائج العاد

ة       الضرائب المؤجلة حول النتائج العاد
ة   095.02 305 365  798.37 514 555  مجموع منتجات األنشطة العاد

ة اء األنشطة العاد   438.08 160 283  074.21 017 394  مجموع أع
ة      8 ة لألنشطة العاد   656.94 144 82  724.16 497 161  لنتیجة الصاف

ة  انها) (المنتجات(العناصر غیر العاد       طلب ب
ة  اء(العناصر غیر العاد انها) (األع       )طلب ب

ة     9       النتیجة غیر العاد
ة   10    656.94 144 821  724.16 497 161  نتیجة السنة المال

ة    11 ة للسنة المال       النتیجة الصاف

  .من إعداد الطالب اعتمادا على وثائ المؤسسة : المصدر 
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ة عمور حساب النتائج  جدول: )24(رقم جدول لسنة  المخط المحاسبي الوطني وف  لشر

2011  
رقم 

 الحساب

ان   2011السنة    الب

  الدائن  المدین  

عات  70      ضاعة مب

      ضاعة مستهلكة  60

      الهامش اإلجمالي  80

اع   71   773.89 474 540    إنتاج م

    972.80  152  إنتاج مخزن   72

  141.95  038  14    اداءات مقدمة  74

    132.03 124 176  مواد ولوازم مستهلكة  61

    8423.98  306  خدمات  62

مة المضافة  81   167387.03  375    الق

مة 81  167387.03  375    المضافة الق

  299.27 29    نواتج متنوعة  77

   142278.97 84  مصارف المستخدمین   63

    12532166.73  ضرائب ورسوم  64

ة  65     451992.25  مصارف مال

    7283.37 238 تكالیف متنوعة  66

   294.68 814 75 حصص االهتالكات والمؤونات 68

 670.55 868 199    تیجة االستغاللن  83

  125556.06 1    خارج االستغالل  إیرادات  79

    1818 68  تكالیف خارج االستغالل  69

  738.06  443    تیجة خارج االستغالل  84

  670.55 868 199    نتیجة االستغالل  83

  738.06  443    تیجة خارج االستغالل  84

ةالنتیجة   880   408.61 312 200    اإلجمال

   071.65  306  38  األراحضرائب على   889

ة  88   162006336.96    النتیجة الصاف

  .من إعداد الطالب اعتمادا على وثائ المؤسسة : المصدر
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ات النتائج  اءظهر جدول حسا ة وهذا وفقا للنظام المح وٕایرادات أع  أوسبي االمؤسسة خالل الدورة المال

ة التي تحول بها رقم اط المحخالم ف ة الك طرقة تدرج ظهر  ة إلى  األعمالسبي فهو   إال ،نتیجة صاف

 أكثرالمعلومات المقدمة وفقا للنظام المالي المحاسبي  أننالح المقارنة بین الجدولین خالل  انه ومن 

ال  ة مثل  من قبل  هذا األخیر معلومات لم تكن مقدمة حیث تضمن  تفص ة  إنتاجالنتائج الجزئ السنة المال

ة استهالكو  مة المضافة السنة المال عطي الق   .والفرق بینهما 

ات النتائج المعد وفقا للنظام المحاسبي هو الفائض اإلجمالي و  ضا من خالل جدول حسا الجدید  أ

طرح المصارف لالستغالل الذ  یختلف عن نتیجة االستغالل في المخط المحاسبي نظرا لكونه لم 

ة  ة  و   المال ضف اإلیرادات المال ین جدیدین هما اوجد  ألنهمخصصات االهتالك والمؤونات، ولم  : مستو

ة ة والنتیجة المال ات ا في المخط الوطني المحاسبي النتیجة العمل ان غائ   .وهو ما 

ة،   إلى اإلضافة ة والنتیجة المال ات ل من النتیجة العمل ة قبل الضرائب وهي مجموع  النتیجة العاد

ة للمخط النس ة نتیجة االستغالل  مثا ة  أنها إلىالمحاسبي ونشیر  وتعتبر  اشرة للضر ، الن تخضع م

ة  ة وفقا للنظام المحاسب أوالنتیجة غیر العاد ة غیر خاضعة للضر  أنفي حین نجد المالي ي االستثنائ

ة ه الضر فرض عل ة وفقا للمخط المحاسبي تضاف لنتیجة االستغالل ثم      .النتیجة االستثنائ

ل جدول فنجد  أما ها  حتو م التي  ة الق ضامن ناح ة ولقد قدرت  ومن بینها اتاختالف أ النتیجة الصاف

دج أما وف المخط فساوت  724.16 497 161النتیجة وفقا للجدول المعد وفقا للنظام المحاسبي بـ 

ة  اصغردج ومن خالل النتیجتین نجد النتیجة األولى  162006336.96 الن األولى تضمنت  من الثان

از ل امت ة وهي تكلفة اهتالك األراضي في ش   .تكالیف إضاف

ة .3 ة المشتقة من جدول حساب النتائج  والمیزان ین المحاسبی والمخط لنظاماوف  مقارنة النسب المال

ة اإلخوة عمور    لشر

ن  م ات النتائج و أنذلك  ة المشتقة من جدول حسا ة  نسجل اختالفات من حیث النسب المال المیزان

ة ة  النسبنحسب   بین النسب على سبیل المثال ال الحصر و من العموم   :األتيوالممثلة في الجدول  المال
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ة وفقا للنظام النسب عض  :)25(جدول رقم  ات النتائج و المیزان ة المشتقة من جدول حسا المال
ة اإلخوة عمور  المحاسبي والمخط  لشر

ة ة المال   وفقا للمخط الوطني المحاسبي   وفقا للنظام المحاسبي المالي   النس

عات    =العائد على المب
عات÷ صافي الدخل    .صافي المب

161 497 724.16 ÷
554 512 915.84  

=0.29124  

162006336.96 ÷554 512 915.84   
=0.2921  

  = العائد على األصول 
ة    .مجموع األصول÷ الدخل قبل الضر

199 425 764.32÷
435.73 824 812  

 =0.245  

200312408.61 ÷810 271 944.73  
=0.247  

ة و الطالب اعتمادا على إعدادمن : المصدر   .جدول حساب النتائج قائمتي المیزان

 عات   :العائد على المب

ل ما علیها من تكالیف،  عد تسدید  ه المؤسسة  ة الرح الصافي المتاح الذ تتصرف ف وتبین هذه النس

ة ومن خالل الجدول نجد  عات من أراح صاف ل دینار مب غة أخر تبین ما ینتجه  ص عات أو  ا للمب منسو

ة وفقا للنظام المحاسبي اقل حیث ساوت  مة هذه النس خط المحاسبي تساو ووفقا للم 0.291أن ق

ة الهتالك األراضي  0.2921 االختالف بینهما ناتج عن عدم تساو النتیجتین وذلك لزادة التكالیف المنسو

ة في النظام المحاسبي اقل از مما جعل النتیجة الصاف   . محل االمت

 العائد على األصول :  

ة قدرة أصول المؤسسة على تولید األراح حیث سا س هذه النس ة تع وفقا للنظام  0.245وت هذه النس

ة وفقا للمخط المحاسبي والتي ساوت  رجع االختالف أساسا إلى  0.247المحاسبي وهي اقل من النس و

متها وفقا للمخط المحاسبي ومرد االختالف هو زادة  مة األصول وفقا للنظام عن ق االختالف في ق

اء االهتالكات األصول غیر الجارة بزادة األراضي محل االمت مة الرح لزادة أع ذلك انخفاض ق از و

  .الناتج عن زادة األصول 
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حث الثالث ة :الم اس النظام المحاسبي المالي على عرض القوائم المال   اللمؤسسة األم لمجمع صیدل انع

ف  .1   مجمع صیدالالتعر

زة الجزائرة ئأنش ة المر سند لها حیث ، 1969موجب مرسوم رئاسي مؤرخ في سنة  (PCA)ت الصیدل

شر  ستیرادالمهمة ضمان الدولة  ة ذات االستخدام ال   .وتسو المنتجات الصیدالن

شراء  1975إلى  1971وحدة الحراش لیتم في الفترة الممتدة من  1971لغرض اإلنتاج أنشأت سنة 

ك"وحدتي    .(PHARMAL)"  فارمال "و  (BIOTIC)" ببوت

ة   ة للمنتجات الصیدالن زة تم إنشاء المؤسسة الوطن ة المر لة الصیدل عا إلعادة ه وفقا  (ENPP)ت

 1982أفرل  24في 161/82حیث صدر الرسوم رقم  ،1982أفرل  24المؤرخ في  161/82 للمرسوم

زة الجزائرة إلى الم ة المر ل الصیدل ة للصناعة الصیدالنالقاضي بتحو   .ةؤسسة الوطن

فر  ة  1989في ف ة بهدف صناعة وتسو األدو ة عموم ة إقتصاد ل هذه المؤسسة إلى شر تم تحو

ة صیدال،  ة سنة  ومعفي السوق الجزائرة تحت تسم ضة  1997بدا ة القا عة للشر حت المؤسسة تا أص

ة  اء والصیدلة بإمتالكها لرأس مالها بنس م ة ل%100للك ل عد اإلصالحات اله ة ، و لمؤسسات العموم

ة فر  االقتصاد لها إلى مجّمع صناعي یتكون من ثالث فروع  1998في ف ك (تم تحو فارمال، بیوت

ال ة إمتالك الدولة و  %80دج  2.500.000.000قدر بـ برأس مال  ،)وأنتبیوت ة تم  %20نس ق المت

عیینسسات واألشخاص عن طر البورصة إلى المستثمرن من المؤ  1999التنازل عنها في سنة    .الطب

قامت  2010وفي سنة  ،% 59رفعت صیدال من حصتها في رأسمال سومیدال إلى حدود  2009وفي 

ة إیبیرال%  20شراء  ة  ،من رأسمال شر و"ما رفعت من حصتها في رأسمال شر %  38.75من " تاف

  %. 60إلى حدود  رفعت صیدال حصتها في رأسمال ایبیرال 2011في و  ،% 44.51إلى 

رها عن طر اال 2014 ي جانفيف ال،  ندماجشرع مجمع صیدال في إدماج فروعه اآلتي ذ أنتبیوت

اشرة للمجمع عة م عة لهذه الفروع تا ل المصانع التا ح  ة تص هذه العمل ك و یوت ضم مجمع  .فارمال و

ر وهي حث والتطو زا لل عة للمؤسسة األم وتشمل صیدال ثالث وحدات تجارة ومر الوحدة التجارة للوس  تا

ذلك )وهران(الوحدة التجارة للغرب ) اتنة(الوحدة التجارة للشرق ، و ) الجزائر( ر، و حث والتطو ز ال  مر

)CRD( ة الدمحم قع مقره  ة الجزائر) الحراش(،    . وال
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 والمخط الوطني المحاسبي المحاسبي الماليلنظام ا المؤسسة األم لمجمع صیدال وف اتعرض میزان .2

ة محل الدراسة لسنة   ة للشر ة المال ما یلي نعرض المیزان والملح ) 6(اعتمادا على الملح رقم 2010ف

ة وف الم، )7(رقم  ة المحاسب والملح ) 8(الوطني اعتمادا على المح رقم المحاسبي خط ذلك المیزان

  ).9(رقم 

  2010لسنة  النظام المحاسبي الماليصیدال  وف  المؤسسة األم لمجمع  أصول ):26(جدول رقم

ة   األصول مة اإلجمال  الق

2010   

مة  -االهتالكات تدني الق

2010  

ة مة المحاسب   الق

2010  

قة   الدورة السا

2009  

ةاألصول غ            جار

ة  057.90 742 1 459.60 860 1  687.58 575 4  18. 147 436 6  تثبیتات معنو

ة         تثبیتات عین

   711.45 105 12  929.75 985 464 4     929.75 985 464 4  أراضي  

اني     282.63 822 50 127.36 446 852  588.05 073 199 715.41 519 051 1  م

ة أخر     742.10 628 148  091.08 373 122  011.87 369 484  102.95 742 606  تثبیتات عین

  636.22 911 1  336.22 920 1    336.22 920 1  جار إنجازهاتثبیتات 

ة        تثبیتات مال

مساهمات أخر ودیون دائنة 

طة بها   مرت

12 674 469 026.30  289 460 757.01  12 385 008 269.29  11 458 597 888.42  

ة ة غیر جار   923.50 579 1  928.95 384 1    928.95 384 1  أصول مال

ة مجموع األصول    242.22 388 675 11  142.25 979 829 17  044.51 479 977 186.76 458 807 18  غیر الجار

  802.26 662 197  42. 668 253 87  917.96 652 4 586.38 906 91  مخزون 

ائن   518.19 539 474 4  545.10 778 056 3  014.36 880 982  559.46 658 039 4  الز

  665.44 162 543  733.57 738 496  555.00 604  288.57 343 497  مدینون آخرون 

  760.31 025 11  709.28 473 13   709.28 473 13  الضرائب

ة أخر  ة جار   989.19 559 18 989.19 559 18    989.19 559 18  أصول مال

نة   806.35 773 949  41. 898 130 592 1  94. 881 896 76  780.35 027 669 1  الخز

ة  مجموع األصول   74. 541 724 192 6  97. 543 935 264 5  369.26 034 065 1  913.23 969 329 6  الجار

  783.96 112 868 17  686.22 914 094 23  413.77 513 042 2  099.99 428 137 25  مجموع األصول

   32، ص2010من إعداد الطالب اعتمدا على تقرر مجلس اإلدارة لمجمع صیدال، : المصدر
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 2010لسنة  النظام المحاسبي المالي فو صیدال لمجمع  األم  لمؤسسةاخصوم  :)27(جدول رقم

 2009  2010  الخصوم

الغ الغ  الم   الم

      رؤوس األموال 

ة   2500000000,00  2500000000,00  رأس مال الشر

اطات    070.63 728 131 822.99 204 721  اإلحت

م   578.93 602 11  578.93 602 11  فرق إعادة التقی

ة   752.36 876 952  616.85 783 576  النتیجة الصاف

ترحیل من  -أموال خاصة أخر 
  جدید

3 478 065.94  3 478 065 .94  

      

  467.86 685 599 3  084.71 069 813 3  مجموع رؤوس األموال 

ة       خصوم غیر جار

ة   76. 868 097 308  76. 868 097 308  قروض ودیون مال

      )مؤجلة(ضرائب 

      دیون أخر غیر جارة

  29. 287 333 111  514.99 758 608 5  نواتج مقیدة سلفا

ة   156.05 431 419  75. 383 856 916 5  مجموع الخصوم غیر الجار

ة       خصوم جار

ات الملحقة   338.78 703 578 9  200.35 834 284 9  الموردون والحسا

   78. 519 971 36  78. 881 821 36  ضرائب

  209.95 393 964 3  706.79 020 753 3  دیون أخر 

  54. 091 928 268  428.84 312 290  خزنة الخصوم

ة   160.05 996 848 13  217.76 989 364 13  مجموع الخصوم الجار

  96. 783 112 868 17  686.22 914 094 23  مجموع الخصوم

  
  32، ص2010، من إعداد الطالب اعتمدا على تقرر مجلس اإلدارة لمجمع صیدال: المصدر
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  2009لسنة  المخط المحاسبي الوطني وفصیدال  األم لمجمع مؤسسة لا أصول: )28(جدول رقم

  المبلغ الصافي  االهتالكات   المبلغ اإلجمالي  األصول

ة"الثابتة األصول          " غیر الجار

ة        مصارف اعداد

ة م معنو    058 742 1  248 879 3  306 621 5  ق

  711 105 12    711 105 12  األراضي

  806 281 195  871 416 630  677 698 825  تجهیزات اإلنتاج

ة   219 169 4  011 916 1  230 085 6  تجهیزات اجتماع

  636 911 1   636 911 1 استثمار قید اإلنجاز

  430 210 215  130 212 636  561 422 851  بتةثاالاألصول مجموع 

  391 816 173    391 816 173  ضائع 

  403 962 17  763 259 3  166 222 21  مواد ولوازم

        منتجات نصف مصنعة

        منتجات تامة

  008 884 5    008 884 5  مخزون خارج المؤسسة

  802 662 197  763 259 3  565 922 200  المجموع

  425 511 758 4  587 091 279  013 603 037 5  حقوق االستثمار

  873 828 192    873 828 192  حقوق المخزونات

فة ات حل اء وشر   643 996 941 8    643 996 941 8  حقوق على الشر

قات على الحساب   667 861 11    667 861 11  تسب

قات االستغالل   890 587  555 604  445 192 1  تسب

  295 469 641 2  889 186 961  184 656 602 3  حقوق على العمالء

  379 614 964  882 896 76  261 511 041 1 متاحات

  173 870 511 17  913 779 317 1  086 650 829 18  مجموع األصول المتداولة

        

  406 743 924 17  807 251 957 1  211 995 881 19  مجموع األصول

  33، ص2009من إعداد الطالب اعتمدا على تقرر مجلس اإلدارة لمجمع صیدال، : المصدر
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   2009لسنة  المخط المحاسبي الوطني  وفصیدال األم لمجمع لمؤسسة اخصوم  :)29(جدول رقم

  المبلغ  الخصوم  الحساب

    األموال الخاصة  10

  000 000 500 2  راس المال الجماعي  13

اطات  14   071 728 131  احت

  223 666 15  اعانات   15

م     579 602 11  فرق اعادة التقی

ص   18   066 478 3  نتیجة رهن التخص

اء والخسائر مؤونة  19  064.14 667 95  األع

 003 142 758 2  1المجموع    

   الدیون   

 763 471 320   دائنو االستثمار  52

  363 116 393 6  دیون المخزون   53

قات على الحساب  54   338 593 30  تسب

اء  55   682 021 737 3  دیون المساهمین والشر

  862 158 405  .دیون االستغالل  56

قات  57   167 179 194  تجارة تسب

ة  58   477 183 133 3  دیون مال

 652 724 213 14  2المجموع    

ة    752 876 952  نتیجة السنة المال

  406 743 924 17  مجموع الخصوم  

  . 34، ص2009من إعداد الطالب اعتمدا على تقرر مجلس اإلدارة لمجمع صیدال، : المصدر
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ات وف  .3   صیداللمجمع للمؤسسة األم  المحاسبیین المخطو النظام مقارنة عرض المیزان

ة المعدة وف    المخط المحاسبي والمعدة وف  النظام المحاسبي الماليمن خالل المقارنة بین المیزان

ة الوطني   :نجد الفروق التال

ة إلى أصول غیر جارة  ه " أصول متداولة"و" أصول ثابتة"أوال تصنف بنود المیزان ان معموال  وهذا ما 

التالي وفقا لـ  قوم المحلل المالي  النظام المحاسبي الماليفي التحلیل المالي و ل  بإعادةال  ة تحو المیزان

ة  ة  و  إلىالمحاسب ثیرة حیث من الصعمال ات، التي تتطلب معلومات  ل المعط ب أن یلم المحلل المالي 

ا   .ن المحلل المالي من خارج المؤسسةو خاصة إذا 

ة وفقا لــــــ  ذلك  ة فیها البنود  المخط المحاسبي الوطنينجد المیزان ة وفقا لمبدأ غیر مرت النس السیولة 

  .لألصول

ة وفقا لمبدأ االستحقاق،ومن   ألنه یوجد بنود هي في األصل غیر جارة  جهة الخصوم فبنودها غیر مرت

  الخ.....وتبوب ضمن بنود األصول الجارة مثل سندات المساهمة والكفاالت المدفوعة 

ة وف  1.3 لمؤسسة ل المخط المحاسبي الوطنيو  النظام المحاسبي الماليمقارنة األصول غیر الجار

   صیدال األم لمجمع 

ة المعدة  إظهارنحاول من خالل هذه النقطة  ة المال االختالفات في بنود األصول غیر الجارة في المیزان

ة المعدة وفقا للمخط المحاسبي النظام المحاسبي المالي و وف   .بنود المیزان

وفقا للنظام المحاسبي المالي والمخط ) الثابتة(الجدول الموالي یبین  مقارنة بین األصول  غیر الجارة و

  . الوطني المحاسبي
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ة صول األ):30(جدول رقم  و  النظام المحاسبي المالي وفصیدال  األم لمجمع لمؤسسة لغیر الجار

  .المخط المحاسبي الوطني

  المبلغ الصافي     PCNوف  األصول  يالمبلغ الصاف SCF وف األصول

ةاألصول غیر      األصول الثابتة   الجار

ة       مصارف اعداد

ة ة 057.90 742 1  تثبیتات معنو م معنو    058 742 1  ق

  711 105 12  األراضي   711.45 105 12  أراضي  

اني     806 281 195  تجهیزات اإلنتاج  282.63 822 50  م

ة أخر   ة  742.10 628 148  تثبیتات عین   219 169 4  تجهیزات اجتماع

ا ل امت        ز تثبیتات في ش

  636 911 1 استثمار قید اإلنجاز  636.22 911 1  تثبیتات جار إنجازها

ة        تثبیتات مال

طة بها       888.42 597 458 11  مساهمات أخر ودیون دائنة مرت

ة غیر جارة       923.50 579 1  أصول مال

       ضرائب مؤجلة على األصول  

ة مجموع األصول    430 210 215  مجموع األصول الثابتة  242.22 388 675 11  غیر الجار

 .لطالب اعتمادا على وثائ المؤسسةمن إعداد ا: المصدر 

ة وفق      والتي  لنظام المحاسبي الماليلــ امن خالل الجدول نالح أن األصول غیر الجارة في المیزان

متها  انت و المخط المحاسبي الوطني  اكبر منها فيدج  242.22 388 675 11تقدر ق التي 

متها   دج 430 210 215ق

حت تصنف انت ضمن عنصر الحقوق في المخط الوطني المحاسبي ن هناك بنودا ذلك ألیرجع  أص

ة غیر وهذه البنود هي  لنظام المحاسبيوفقا لــ" األصول الثابتة" جارة الصول غیر األضمن   األصول المال

انت ضمن عناصر األصول المتداولة في المخط المحاسبي ،الجارة متها من خال ،التي   ل الجدولوق

ذلك بند ،دج923.50 579 1 طة بها و متها  مساهمات أخر ودیون دائنة مرت وق

  . دج  888.42 597 458 11
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م   إلىالتصنیف ال شك انه یؤد إن هذا االختالف في   أوغیر الجارة  األصولتغیر في مجموع ق

ة المشتقة من  ثر علىؤ الجارة والتي بدورها ت األصول اختالف  في القرارات التي  ومنهها النسب المال

عه اختالف في  التعالی واالستنتاجات ومن ثم القرارات م یت   .یتخذها المحلل المالي الن االختالف في الق

ة وف  2.3 لمؤسسة األم ل المخط المحاسبي الوطنيو  النظام المحاسبي الماليمقارنة األصول الجار

  صیدال  لمجمع 

وفقا للنظام المحاسبي المالي والمخط ) المتداولة( الموالي یبین مقارنة بین األصول الجارة الجدول 

  . الوطني المحاسبي

ة صول األ :)31(جدول رقم  و  النظام المحاسبي المالي وف صیدال األم لمجمع لمؤسسة لالجار
  المخط المحاسبي الوطني

  
  المبلغ الصافي  PCNوف  األصول  المبلغ الصافي SCFوف  األصول

  391 816 173  ضائع     

  403 962 17  مواد ولوازم  802.26 662 197  مخزون 
    منتجات نصف مصنعة  518.19 539 474 4  الزائن

    منتجات تامة  665.44 162 543  مدینون آخرون 

  008 884 5  مخزون خارج المؤسسة  760.31 025 11  الضرائب

  802 662 197  االمخزونات المجموع    أصول جارة أخر 

ات وما شابهها    425 511 758 4  حقوق االستثمار    نقد

ة جارة  أصول مال

  أخر 

  873 828 192  حقوق المخزونات  989.19 559 18

ات   806.35 773 949  الخزنة اء وشر حقوق على الشر
فة   حل

8 941 996 643  

قات على الحساب       667 861 11  تسب

قات       890 587  االستغالل تسب
  295 469 641 2  حقوق على العمالء    
  379 614 964 متاحات    

ة  مجموع األصول   173 870 511 17  مجموع األصول المتداولة  74. 541 724 192 6  الجار

  .من إعداد الطالب اعتمادا على وثائ المؤسسة: المصدر
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مة األصول الجارة  من اقل من  لنظام المحاسبي الماليلوفقا " المتداولة"خالل الجدول نالح أن ق

متها وفقا  في النظام  دج 639.94 966 193، حیث بلغت هذه األخیرة لمخط المحاسبي الوطنيلق

متها في المخط الوطني المحاسبي  ،المحاسبي المالي رجع دج،  148.94 984 371في حین بلغت ق و

انت تصنف ضمن عناصر الحقوق في المخط الوطني  ة التي  مة االستثمارات المال ذلك الن ق

قا  ،المحاسبي حت تصنف ضمن عناصر األصول غیر الجارة في النظام المحاسبي المالي وهذا تطب أص

لها إلى السیول لة األجل و یتم تحو ة عادة خالل مدة لمبدأ سیولة األصول ألنها في األصل استثمارات طو

  .سنة تتجاوز

بیر سیؤد  مة وهو تغیر  ة انطالقا  إلىإذن هذا التغیر في الق مة النسب المحسو تغیر واضح في ق

ن أن تعتمد علیها  م ارها عنصر من العناصر التي  اعت مة المخزونات أو مجموع األصول المتداولة  من ق

ذ لة األجل المؤسسة في تسدید التزاماتها قصیرة األجل و   .ا الطو

ون مغایرا التالي  ات المخط الوطني المحاسبي س ان یبنى على مختلف النسب وفقا لمعط أ قرار 

ن إبراز ذلك الحقا من خالل حساب مختلف  م انات ومعلومات النظام المحاسبي المالي و إذا ما اعتمدنا ب

  .  النسب وفقا للنظامین
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لمؤسسة األم لمجمع ل المخط المحاسبي الوطنيو  النظام المحاسبي المالي مقارنة الخصوم  وف  3.3

  صیدال 

ة الخصوم فهي بدورها اختلفت  لة للخصومفیها من ناح ع الكتل المش ما یلي الجدول مجام الذ  وف

ة وفقا للنظام   :المحاسبیینوالمخط  نظهر من خالله خصوم الشر

النظام المحاسبي المالي و  وفصیدال  األم لمجمع مؤسسة الخصوم  ): 32(جدول رقم 
   المخط المحاسبي الوطني

المخط  وف  الخصوم  المبلغ   النظام المحاسبي الماليوف    الخصوم
  المحاسبي الوطني

   المبلغ

    األموال الخاصة     رؤوس األموال

ة   000 000 500 2  راس المال الجماعي  2500000000,00  رأس مال الشر

اطات  اطات  070.63 728 131  اإلحت   071 728 131  احت

  223 666 15  اعانات     

م     فرق إعادة التقی
  

م   579 602 11  فرق اعادة التقی

ص   94. 065 478 3  ترحیل من جدید -أموال خاصة أخر    066 478 3  نتیجة رهن التخص

اء والخسائر      064.14 667 95  مؤونة األع

ة ة  752.36 876 952  النتیجة الصاف  752 876 952  نتیجة السنة المال

 مجموع رؤوس األموال  467.86 685 599 3  الخاصةمجموع رؤوس األموال 
  الخاصة

3711018755 

ة        خصوم غیر جار

ة     الدیون   76. 868 097 308  قروض ودیون مال

 763 471 320   دائنو االستثمار    )مؤجلة(ضرائب 

  363 116 393 6  دیون المخزون     دیون أخر غیر جارة

قات على الحساب  29. 287 333 111  نواتج مقیدة سلفا   338 593 30  تسب

ة اء  156.05 431 419  مجموع الخصوم غیر الجار   682 021 737 3  دیون المساهمین والشر

ة   862 158 405  .دیون االستغالل    خصوم جار

ات الملحقة قات تجارة  338.78 703 578 9  الموردون والحسا   167 179 194  تسب

ة   78. 519 971 36  ضرائب   477 183 133 3  دیون مال

     209.95 393 964 3  دیون أخر 

     54. 091 928 268  خزنة الخصوم

ة  652 724 213 14  الدیون المجموع    160.05 996 848 13  مجموع الخصوم الجار

  406 743 924 17  مجموع الخصوم  96. 783 112 868 17  مجموع الخصوم

  . من إعداد الطالب اعتمادا على وثائ المؤسسة: المصدر
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ل من خالل الجدول  نالح  ل بنود  إذطرقة عرض مختلف بنود الخصوم  أواختالف في ش تتش

ة س تل رئ  :الخصوم من ثالثة 

لة األموالتلة  تلة الدیون الطو تلة الدیون قصیرة  األجل والمتوسطة الخاصة و وهذا في  األجلثم 

 ،طرقة العرض تساعد المحلل المالي أوهذا التصنیف  ،النظام المحاسبي المالي الخصوم المعدة وف

اشرة دون اللجوء  الدراسة م قوم  نا نعالج بنود الخصوم المعدة وفقا  إعادة إلىحیث  ما  التصنیف 

انت بنودها تتضمن  لمخط المحاسبي الوطنيل تلة األموالالتي  تلة الدیون دون الفصل  ،الخاصة  و

لة عما هو قصیربین ا   .لدیون الطو

تختلف عنها في  النظام المحاسبي الماليالخاصة في  األموالتلة  أن ومن خالل المالحظة نجد

ة الخصوم و  المخط المحاسبي الوطني ها لحساب جدید نضمتو مرد ذلك هو تصنیف البنود وفقا الستحقاق

ن یدر لهذا البند  أن إلىونشیر  المؤجلة والمرصود لها، ب وهو الضرائ ة م  قا ضمن بنود المیزان ج سا

  ،المخط المحاسبي الوطني وف

ة المعدة وف ما أن نتیجة الدورة مختلفة   النظام المحاسبي المالي تساو  ففي المیزان

  .دج162006336.96دج أما وف المخط الوطني المحاسبي فتساو   161  497 724.16

ل اختلفت حیث ووفقا لــ  أنو نالح  ة الش تعرض  النظام المحاسبي الماليطرقة العرض من ناح

ان مفقودا وفمتتالیین وذلك لتسهیل اللدورتین والخصوم  األصولبنود  المخط  مقارنات وهذا ما 

ون سهال من خالل المالحظة   المحاسبي الوطني التالي س الزادة قراءة تطو  و  أور مختلف البنود سواء 

ة التحلیل ساعد المحلل المالي في عمل ل هذا س   . النقصان و

ل  إذن ع القول من خالل ش ب مضمون وٕاعادة نستط ة المعدة وف تصنیف وتبو ة المحاسب  المیزان

م الب النظام المحاسبي المالي ة التحلیل المالي من خالل ق ون هناك اثر على عمل ات انه س نود للمیزان

  .لنظام المحاسبي الماليلالمعدة وفقا 
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حث ال عالم اس النظام المحاسبي المالي على التحلیل المالي في ا: را لمؤسسة األم انع

  لمجمع صیدال

ة .1 ة المعدة مقارنة النسب المال والمخط المحاسبیین للمؤسسة لنظام اوف  المشتقة من المیزان
 األم لمجمع صیدال 

ة األكثر استعماال من طرف المحللین المالیین، و ذلك  نتناول في هذه النقطة مجموعة من النسب المال

ة لسنة واحدة، معدة وفقا لنظامین  ة من قائمة مال ة المحسو م النسب المال إلظهار االختالف في ق

ار أن القرارات تعتمد  ،مختلفین اعت ة التحلیل المالي  وذلك إلظهار اثر النظام المحاسبي المالي على عمل

ة وتفسیرها مة النس ة، على ق   .والجدول التالي یبین مجموعة من النسب المال

ة وف للنظام المحاسبي المالي والمخط الوطني المحاسبي): 33(جدول رقم  ة المحسو  النسب المال

  سة األم لجمع صیدالللمؤس

ة ة المال   وفقا للمخط الوطني المحاسبي   وفقا للنظام المحاسبي المالي   النس
ة التداول    =نس

الخصوم ÷ األصول الجارة  
 .الجارة

6192724541 .74÷  
13 848 996160.05  

=0.447  

ن حسابها م عد  ال  اشرة إال  م
ة  ة المال ل للمیزان لعدم  التحو

التمییز بین الدیون القصیرة 
لة   األجل والطو

ة السرعة أو المختصرة ال   = نس
÷ )المخزونات -األصول الجارة(

  الخصوم الجارة  

  5995061739.48÷  
13 848 996160.05  

=0.432  

ن حسابها م عد  ال  اشرة إال  م
ة  ة المال ل للمیزان لعدم  التحو

التمییز بین الدیون القصیرة 
لة   األجل والطو

ة السیولة الجاهزة    =نس
م الجاهزة   .الخصوم الجارة÷الق

949 773 806.35÷
13 848 996160.05  

=0.068  

ن حسابها م عد  ال  اشرة إال  م
ة  ة المال ل للمیزان لعدم  التحو

التمییز بین الدیون القصیرة 
لة   األجل والطو

  =دوران مجموع األصول  معدل 
عات  إجمالي  ÷صافي المب

  . األصول

8 130 905 421.75÷ 
17 868 112 783 .96  

=0.455  

8306 934 929÷  
17 924 743 406  

=0.463  

    

  



انعكاسات النظام احملاسيب املايل على التحليل املايل                                                     الفصل الرابع             
 

160 
 

ع للجدول الساب   :تا

  =معدل دوران األصول الثابتة 
عات    األصول الثابتة ÷صافي المب

8 130 905 421.75÷
11 675 388 242.22  

=0.696 

8306 934 929÷  
215 210 430  

=38.95 

  =معدل دوران األصول المتداولة 
عات  األصول ÷صافي المب

  .المتداولة

8 130 905 421.75÷ 
6 192 724 541 .74  

=1.312  

8306 934 929 ÷17 511 870 173  
=0.474  

ل الخارجي  ة التمو   =نس
مجموع ÷  مجموع الدیون  

  .األصول

14 268427 316.1÷ 
17 868 112 783 .96  

=0.798  

14 213 724 652÷
17 924 743 406  

=0.792  
ل الدائم  ة التمو   =نس

األصول غیر ÷ األموال الدائمة
  .الجارة

4 019 116 623.91÷
11 675 388 242.22  

=0.344  

ن حسابها م ل  ال  عد التحو اشرة إال  م
ة  ة المال لعدم التمییز بین الدیون  للمیزان
لة   األجل القصیرة والطو

ل الخاص  ة التمو   =نس
األصول غیر ÷االموال الخاصة

  .الجارة

3 599685 467.86÷
419 431 156.05  

=8.582  

3711018755÷  
215 210 430 

=172.436  
ة  ة المال ة االستقالل   =نس

إجمالي ÷ األموال الخاصة   
  .القروض

3 599685 467.86 ÷ 
14268427316.1  

=0.252  

3711018755÷  
14 213 724 652  

=0.261  
  

  من إعداد الطالب اعتمادا على وثائ المؤسسة: المصدر    

من خالل الجدول نالح أن هناك مجموعة من النسب تعذر علینا حسابها وف المخط الوطني 

المحاسبي وذلك لعدم توفر المعلومات الالزمة لذلك ومن بینها تلك النسب التي تعتمد على جانب الخصوم 

ة المعدة وف المخط ال یتم فیها ترتیب  لة األجل الن المیزان الخصوم وفقا الدیون القصیرة والطو

ة حساب لتلك النسب ستكون مضللة لعدم دقة  ،الستحقاقیتها التالي أ عمل تلة الدیون و وخاصة 

  . المعلومات

ة وفقا للنظام المحاسبي المالي ووفقا للمخط الوطني المحاسبي  مة النسب المحسو ذلك نالح أن ق

ة ما یلي دراسة للنسب المحسو عض وف عضها ال   :تختلف عن 
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 ة لنسب السیولة   :النس

النسب وفقا للنظام المالي المحاسبي لتوفر المعلومات  مجموعة منمن خالل الجدول استطعنا حساب 

لذلك ولم نستطع حسابها وفقا للمخط الوطني المحاسبي لعدم التمییز بین الخصوم الجارة وغیرها غیر 

  .الجارة

اسات ا ع القول أن من أهم االنع التالي نستط لتي جاء بها النظام المحاسبي المالي هو توفر قائمة و

ة على معلومات مفصلة تساعد المحلل المالي وخاصة الخارجي على حساب مختلف النسب  الن  المیزان

ة التحلیل  ة المعدة وفقا للمخط حتى تستجیب لعمل عید معالجة المیزان ن له أن یجتهد و م المحلل الداخلي 

ةم أنمع افتراض دوما  ح ة على تقدیراته واجتهاداته صح   .علوماته المبن

 ة التداول   :نس

ع فیها األصول التيتعبر عن عدد المرات   ة الخصوم  )المتداولة( الجارة تستط الجارة تغط

ة صغیرة 0.447حیث ساوت ، )المتداولة( ة  ،وهي نس ة دل ذلك على مقدرة الشر لما زادت هذه النس و

أو الحصول  ثابتةال أصل من األصول أمواجهة أخطار سداد االلتزامات المتداولة دون الحاجة لتسییل  على

  .جدیدقرض على 

ن أنو   م ة ال  ة هو  نشیر إلى أن النس ة النسب ذات الصلة، فزادة النس ق تقرأ لوحدها دون مراعاة 

سبب تراكم المخزون  ،معینة أمر جید ولكن الزادة مقبولة إلى درجة ة نتیجة زادة بند  ون ارتفاع النس فقد 

ه مثال ة ،وعدم تصرفه وهو أمر غیر مرغوب ف سبب زادة بند النقد ة  الغ  صورة وقد تكون زادة النس م

ة الجید للسیولة لدیها، فیها متوس  مما یدل على عدم استخدام الشر ة ومقارنتها  لذلك یجب قراءة النس

ات الناجحة والتي تعمل فى نفس القطاعالنس     .ب المحققة للشر

 ة ال ة  نس عة أو نس عالسر   :السداد السر

ة سداد االلتزامات القصیرة   ان ة مد إم تم تجنب بند المخزون نظرًا لكونه  وتوضح هذه النس األجل و

ة تصرفه خالل وقت  من أقل عناصر األصول ذلك لصعو ، قصیر دون تحقی خسائرالمتداولة سیولة و

ة  مة هذه النس انت صغیرة  0.432ولقد ساوت ق مة المخزون  قة نستنتج أن ق ة السا النس حیث إذا قارناها 

ن  م قنا  ما لتعل بیرة وتدع اقي البنود  مة  الن النسبتین متقارتین رغم استثنائنا للمخزون مما یدل على أن ق

ة إلجمال النس ساو حساب وزن العمالء  ة%72ي األصول الجارة فنجده    .بیرة وهي نس
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  معدل دوران مجموع األصول :  

عات وتساو  ل عام لخل المب ش فاءة المؤسسة في استخدام أصولها   0.455تدرس هذه النسب مد 

ل  عني أن  دج من إجمالي األصول یدر على المؤسسة  1وفقا للنظام المحاسبي المالي أما مدلولها ف

عات وقد ساوت وفقا للمخط المحاسبي  0.455 دج ومن خالل المقارنة بین النسبتین  0.463دج من المب

مة األصول وفقا للنظام المالي  رجع ذلك الن ق ة وف المخط اكبر و متین متقارتین إال أن النس نجد ان الق

انت ا مة رقم األعمال وفقا للمخط المحاسبي   انت اكبر الن ق مته وفقا للنظام المحاسبي  كبر من ق

 . المحاسبي

 معدل دوران األصول الثابتة:  

ساهم في   ل  ش فاءة اإلدارة في تسییر أصولها الثابتة  ة مد  غیرها من نسب النشا تبین هذه النس

ونات األصول الثابتة وفقا للقائمتین نجد عات ومن خالل المالحظة لم   :خل المب

مة   م حیث بلغت األصول غیر الجارة  ق دج في  242.22 388 675 11هناك اختالف في الق

ثیر  في القائمة المعدة وفقا للمخط  انت اكبر منها  القائمة المعدة وفقا للنظام المحاسبي المالي و

ة حیث بلغت في  430 210 215حیث ساوت   ،المحاسبي مة النس س على ق  0.696دج وهذا ما انع

  .وفقا للمخط المحاسبي 38.95وفقا للنظام المحاسبي و 

عض األصول ألصول غیر جارة   " ثابتة"ومرد االختالف هو إعادة تصنیف األصول حیث صنفت 

مة  ق ة  مة التثبیتات المال ذلك  ،دج 923.50 579 1ممثلة في ق طة و مساهمات أخر ودیون دائنة مرت

مة    بها المتداولة وفقا للمخط  األصولانت تصنف ضمن عنا صر  ،دج 888.42 597 458 11ق

  .  المحاسبي

 معدل دوران األصول المتداولة: 

قة  ة السا ملة للنس ة م عات وهي نس ة مد مساهمة األصول المتداولة في خل المب توضح هذه النس

متها وفقا للنظام المالي تساو  ل  1.312حیث ق دج  1.312من األصول المتداولة یدر  دج 1معنى 

عات في حین ساوت وفقا للمخط المحاسبي  مة النسبتین إال دلیل أن  ،دج 0.474مب وما االختالف بین ق

ان  ؤد   .نتائج مختلفة إلىالمعلومات المعدة وفقا للنظام والمخط المحاسبي یختلفان و
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ع أما متین یرجع أساسا إلى إعادة تصنیف  ض األصول المتداولة وفقا للمخط المحاسبي اختالف الق

مة األصول المتداولة وفقا للنظام المحاسبي  ح أصوال غیر جارة وفقا للنظام المالي وهذا ما جعل ق لتص

ة اكبر مة النس حت ق التالي أص   .اصغر و

  ل الخارجي ة التمو   :نس

ة مد اع  ة القدرة على الوفاء و تبین هذه النس ضا نس ة وتسمى أ تماد المؤسسة على الدیون لتغط

ان ذلك  ل الخارجي و ان داال على االعتماد على التمو بیرة  ة  انت هذه النس لما  أصولها وتشیر إلى انه 

انت أموال الدائنین مضمونة ولو انخفضت  ة صغیرة  انت هذه النس لما  التالي  خطرا على المؤسسة ، و

ة لألصول مة السوق   .الق

ل عام  حیث ساوت ومن خالل ا ش بیرة  ة   وفقا للنظام المحاسبي  0.798 لجدول نالح أن هذه النس

  . ووفقا للمخط المحاسبي وهي متقارة وفقا للنظام والمخط المحاسبي  0.792و 

 ل الدائم ة التمو   :نس

ة لعدم التمییز بین الدیون القصیرة  من الخصوم "خالل الجدول تبین لنا انه لم نستطع حساب هذه النس

لة األجل والتي هي جزء من األموال الدائمة وهذا وفقا للمخط المحاسبي" الجارة    .والدیون الطو

ة  0.344أما من خالل النظام المالي فقد تم حسابها وقدرت بـــ  ة لألصول الثابتة ومدلولها أن نس التغط

ع قراءة  %50اقل من " غیر الجارة " ة نستط   .رأس المال العاملومن خالل هذه النس

 ل الخاص ة التمو   :نس

ة ما هي إال ترجمة لرأس المال العامل الخاص فهي تبین مد مساهمة األموال الخاصة في  هذه النس

ة األصول غیر الجارة، ومن خالل مقارنة النسب ة وفقا للنظام المحاسبي والتي  تغط ة المحسو نجد أن النس

ة وفقا للمخط المحاسبي التي ساوت  8.582تساو  ة المحسو   .172.43اقل من النس

نالح انه اختالف جوهر وهو راجع لعدم تساو األصول غیر الجارة ألنه تم إعادة تصنیف األصول 

قا رنا سا   .ما ذ

ون خاطئ وهذا ما یدعم ان انطالقا من الفرق في هذه ا ة أ قرار سیتخذ بناءا علیها سوف  لنس

ون التحلیل المالي  ة، ومنه س المعلومات التي جاء بها النظام المحاسبي المالي سوف تكون اكبر مصداق

ة مختلفا ة المحسو    .المنبث من النسب المال
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 ة ة المال ة االستقالل   :نس

ذلك وزن األموال  وفي ل مختلف األصول و ة تبین لنا مد االعتماد على القروض في تمو هذه النس

ة وفقا للنظام المحاسبي تساو  مة النس مختلف الدیون، ومن خالل الجدول نجد أن ق الخاصة مقارنة 

التالي هناك اختالف وهو راجع لالختال 0.261أما وفقا للمخط المحاسبي فتساو  0.252 مة و ف في ق

  .األموال الخاصة

قا والمقارنة بین هذه النسب نجد أن اثر تطبی النظام المحاسبي  ة سا ل النسب المحسو ومن خالل 

ال منهما ة  الختالف طرقة عرض  تل بنود القوائم المال ختالف اما أد إلى  ،واضح من خالل اختالف 

ة والذ یؤد بدوره إلى اختالف في ا ل قرار یتخذالنسب المال   .لتفاسیر ومنه االختالف في 

ة التحلیل  ار أن من أهم األدوات المستخدمة في عمل ة التحلیل المالي على اعت إذن هناك اثر على عمل

ة ن مد دراسة  القوائم المال م أسلوب  غض النظر عن االنتقادات الموجهة لها    .هي النسب 

ات النتائج  المعد وف  .2  لمؤسسة األم لمجمعلو المخط المحاسبیین  النظاممقارنة جدول حسا

 یدالص

ة، فمن خالله     موجبها تحدید إیرادات وتكالیف الدورة المال ات النتائج الوسیلة التي یتم  عتبر جدول حسا

ن معرفة سیر نشا  ةالم اسات على هذه القائمة نتیجة و ،مؤسسة في دورة مال ح هل من انع ة توض غ

ین  مقارنة الجدولین ونالح أهم االختالفات بینه و تطبی النظام المحاسبي المالي من عدمه  سنقوم 

  .الجدول المعد وفقا للمخط المحاسبي الوطني الساب 

ات النتائج المعد وفقا للنظام المحاسبي الو  ما یلي نعرض جدول حسا مالي اعتمادا على الملح رقم ف

  )11(والجدول المعد وفقا للمخط المحاسبي الوطني اعتمادا على الملح رقم ) 10(
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  2010لسنة  وف النظام المحاسبي الماليجمع صیدال ؤسسة األم للملجدول حساب النتائج  ):34(جدول رقم 

انات   2009  2010   الب
 421.75 905 130 8  324.06 016 553 9  رقم األعمال

     تغیر المخزونات الجارة
     اإلنتاج المثبت

     إعانات االستغالل
ة1        421.75 905 130 8  324.06 016 553 9   إنتاج السنة المال

 421.22 979 527 7  930.89 417210 9  المشترات المستهلكة
ة واالستهالكات األخر    103.99 152 267   855.55 609 252  الخدمات الخارج

ة2          525.21 131 795 7   44. 786 820 669 9   إستهالك السنة المال

مة المضافة لالستغالل ال   1-2=  3    +  896.54 773 335  - 462.38 804 116  ق
اء العاملین   -  343.82 060 536  - 342.29 362 578  أع

  -  272.44 215 153  -  037.96 950 150  الضرائب والرسوم والمدفوعات المشابهة
  -   719.72 501 353  -  842.63 116 846  الفائض اإلجمالي عن االستغالل     4

ة األخر  ات     +  805.96 864 102   +  439.91 323 140  المنتجات العمل
ة األخر  ات اء العمل   -  603.38 643 67  -   215.28 216 32  األع
  -  536.54 171 041 1  -  429.67 049 336  واألرصدة مخصصات االهتالكات

مة واألرصدةترجاع إس   +  710.14 271 367  +   868.63 694 419  عن خسائر الق
ة       5 ات   -   343.54 180 992      -  179.04 364 654  النتیجة العمل

ة   +  279.46 284 962 1  +  469.48 461 248 1  المنتجات المال
اء  ةاألع   -  183.56 227 17  -  673.59 313 17  المال

ة       6   095.90 057 945 1  795.89 147 231 1  النتیجة المال

ة    5+6=  7 ة قبل الضر   36. 752 876 952  616.85 783 576  النتیجة العاد
ة       الضرائب الواجب دفعها عن النتائج العاد

ة       الضرائب المؤجلة حول النتائج العاد
ة   +  31. 217 326 563 10  +   102.08 496 361 11  مجموع منتجات األنشطة العاد

ة اء األنشطة العاد   -     464.95 449 610 9  -   485.23 712 784 10  مجموع أع
ة      8 ة لألنشطة العاد   752.36 876 952  616.85 783 576  لنتیجة الصاف

ة  انهاطلب ) (المنتجات(العناصر غیر العاد       ب
ة  اء(العناصر غیر العاد انها) (األع       )طلب ب

ة     9       النتیجة غیر العاد
ة   10        نتیجة السنة المال

ة    11 ة للسنة المال   752.36 876 952  616.85 783 576  النتیجة الصاف

احثمن إعداد  :المصدر   34، ص  2010ة نمجلس اإلدارة لس االعتماد على تقارر ال
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المخط المحاسبي وف  جمع صیدالؤسسة األم للملجدول حساب النتائج  ):35(جدول رقم 

  2009لسنة  الوطني
ان  رقم   2009السنة    الب

  الدائن  المدین  الحساب

ضاعة  70 عات   579 860 213 8    مب

    515 271 505 7  ضاعة مستهلكة  60

  064 589 708    الهامش اإلجمالي  80

اع  إنتاج  71       م

      إنتاج مخزن   72

      إنتاج المؤسسة لنفسها  73

  350 074 93    مقدمة تادعاءا  74

ل تكالیف اإلنتاج  75   401 865 7    تحو

    716 185 20  مواد ولوازم مستهلكة  61

    236 492 199  خدمات  62

مة المضافة  81   863 850 589    الق

  418 154 031 1    نواتج متنوعة  77

ل  78   480 426 5    تكالیف االستغالل تحو

   101 100 557  مصارف المستخدمین   63

    272 215 153  ضرائب ورسوم  64

ة  65     680 804 57  مصارف مال

    558 970 40 تكالیف متنوعة  66

    435 471 116 حصص االهتالكات والمؤونات 68

  714 869 700    الفائض اإلجمالي لالستغالل   83

  320 308 403 1    خارج االستغالل  ایرادات  79

    281 301 151 1  تكالیف خارج االستغالل  69

  039 007 252    تیجة خارج االستغالل  84

  714 869 700    نتیجة االستغالل  83

  039 007 252    تیجة خارج االستغالل  84

ةالنتیجة   880   752 876 952    اإلجمال

ة  88   752 876 952    النتیجة الصاف

احث اعتمادا على تقرر مجلس اإلدارة، : المصدر   . 35، ص 2009من إعداد ال
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ات النتائج    اءظهر جدول حسا ة وهذا وفقا للنظام المح وٕایرادات أع  أوسبي االمؤسسة خالل الدورة المال

ة التي تحول بها رقم  ف ة الك طرقة تدرج ظهر  ة إلى  األعمالالمخط المحاسبي فهو    . نتیجة صاف

 أكثرالمعلومات المقدمة وفقا للنظام المالي المحاسبي  أنومن خالل المقارنة بین الجدولین نالح 

ال  حیث تضمن  هذا األخیر معلومات لم تكن مقدمة ة مثل  من قبل  تفص ة  إنتاجالنتائج الجزئ السنة المال

ة استهالكو  مة  السنة المال عطي الق   .المضافةوالفرق بینهما ل

سمح  أنذلك نالح  نات االمقارنات من خالل ب بإجراءالجدول المعد وفقا للنظام المحاسبي المالي 

قة  ا في الجدول المعد وهو ما ،التي یتضمنها هذا الجدولالسنة السا اسبي حوف المخط الم ان غائ

  .الوطني

ات النتائج المعد وفقا للنظام المحاسبي هو الفائض اإلجمالي و  ضا من خالل جدول حسا الجدید أ

ة   لالستغالل الذ  طرح المصارف المال یختلف عن نتیجة االستغالل في المخط المحاسبي نظرا لكونه لم 

ة  و ضف اإلیرادات المال ین ألنه اوجد مخصصات االهتالك والمؤونات، ولم  النتیجة : جدیدین وهما مستو

ة ة والنتیجة المال ات   .العمل

ة،  إلى اإلضافة ة والنتیجة المال ات ل من النتیجة العمل ة قبل الضرائب وهي مجموع  النتیجة العاد

ة للمخط المحاسبي ونشیر  النس ة نتیجة االستغالل  مثا ة، الن   أنها إلىوتعتبر  اشرة للضر تخضع م

ة النتیجة غیر العا ة وفقا للنظام المحاسب أود ة غیر خاضعة للضر  أنفي حین نجد ي المالي االستثنائ

ةالنتیجة  ه الضر فرض عل ة وفقا للمخط المحاسبي تضاف لنتیجة االستغالل ثم     .االستثنائ

مة المضافة وفقا للنظام  ومن  مة الق ل جدول فهناك اختالفات ونجد مثال ق ها  حتو م التي  ة الق ناح

 وفقا للمخط  دج 863 850 589في حین تساو ، دج    896.54 773 35المحاسبي المالي تساو 

متین مختلفتین  هو حساب بن أما ، المحاسبي الوطني سي الذ یجعل من الق ل عن السبب الرئ د تحو

مة المضافة وفقا للمخط المحاسبي ة للنظام  أما  ،تكالیف اإلنتاج الذ یدخل في حساب الق النس

ة ات    . المحاسبي المالي فهو یدخل في حساب النتیجة العمل
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ة  .3 ة المشتقة من جدول حساب النتائج والمیزان المحاسبیین  والمخط لنظاماوف مقارنة النسب المال

  للمؤسسة األم لمجمع صیدال

ات النتائج و  ة المشتقة من جدول حسا ن أن نسجل اختالفات من حیث النسب المال م ذلك 

ة و من بین النسب على سبیل المثال ال الحصر نجد ة العموم   :المیزان

ات النتائج و ) 36(جدول رقم  ة المشتقة من جدول حسا ة وفقا عض النسب المال المیزان
  للمؤسسة األم لمجمع صیدال المحاسبیین للنظام والمخط

ة ة المال   وفقا للمخط الوطني المحاسبي   وفقا للنظام المحاسبي المالي   النس

عات    =العائد على المب
عات÷ صافي الدخل    .صافي المب

952 876 752 ÷    
8130 905 421.75  

=0.117  

952 876 752 ÷    
 8306 934 929  
=0.114  

  = العائد على األصول 
ة    .مجموع األصول÷ الدخل قبل الضر

952 876752.36 
÷17868 112 783 .96  
=0.0533  

952 876 752  ÷ 
17 924 743 406  

0.05315  
ة ال   = عائد على االستثمارنس

  .األموال الدائمة  ÷صافي الرح
952 876 752 ÷  

4 019 116 623.91  
 =0.237  

ن حسابها ال عد  م اشرة إال  م
ة ة المال ل للمیزان لعدم  التحو

التمییز بین الدیون القصیرة 
لة   والطو

احث اعتمادا على قائم إعدادمن : المصدر ة وجدول حساب النتائجال   .تي المیزان

  عات   :العائد على المب

ل ما علیها من تكالیف،  عد تسدید  ه المؤسسة  ة الرح الصافي المتاح الذ تتصرف ف تبین هذه النس

ة ومن خالل الجدول نجد  عات من أراح صاف ل دینار مب غة أخر تبین ما ینتجه  ص عات أو  ا للمب منسو

ة وفقا للنظام المحاسبي اقل حیث ساوت  مة هذه النس ط المحاسبي تساو ووفقا للمخ 0.291أن ق

ة الهتالك األراضي  0.2921 االختالف بینهما ناتج عن عدم تساو النتیجتین وذلك لزادة التكالیف المنسو

ة في النظام المحاسبي از مما جعل النتیجة الصاف   . اقل المالي محل االمت
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  العائد على األصول :  

ة قدرة أصول المؤسسة على تولید األر س هذه النس ة تع وفقا للنظام  0.245اح حیث ساوت هذه النس

ة وفقا للمخط المحاسبي والتي ساوت  رجع االختالف أساسا إلى  0.247المحاسبي وهي اقل من النس و

متها وفقا للمخط المحاسبي ومرد االختالف هو زادة  مة األصول وفقا للنظام عن ق االختالف في ق

اء االهتالكات األصول غیر الجارة بزادة األراضي م مة الرح لزادة أع ذلك انخفاض ق از و حل االمت

  .الناتج عن زادة األصول 

  الدائمة األموالمعدل العائد على:  

ة  ة  وتعبر النس فاءة الشر ل األموال المتاحة لدیها من المساهمین فيعن مد   استخدام وٕادارة 

تكلفة لتلك األموال  هو وجود األساسيتحقی عائد على تلك األموال حیث أن الفرض  واألموال المقترضه فى

نتظر تحقی معدل عائد  وهى العائد المطلوب على حقوق المساهمین والفوائد المدفوعة على القروض ، و

ة من قائمة  أنومن خالل الجدول نجد  تكلفة األموال   األقلساو على على االستثمار  ة المحسو النس

ات النتائج المعد وفقا للنظام المحاسبي المالي تساو  دج مستثمر من  1ل  أنأ  0.237جدول حسا

عطي رحا قدره  ان ذلك  ل ما أن إلىدج ونشیر  0.237الموال الدائمة  ة مرتفعة    . أفضلانت هذه النس

ات النتائج المعد وفقا للم أما خط المحاسبي فتعذر حسابها وذلك لعدم التمییز بین وفقا لجدول حسا

لة  ة األجلالدیون القصیرة والطو  .المعدة وفقا للمخط المحاسبي الوطني وهذا في قائمة المیزان
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ع خالصة الفصل   :الرا

ه إسقا الجانب النظر على المؤسس     قي والذ حاولنا ف محل تین تناولنا في هذا الفصل الجانب التطب

ة المعدة وفقا حیث تبین من خالل النتائج المتحصل علیها  ،الدراسة ة المقارنة بین القوائم المال جراء عمل

هناك فروقا جوهرة في طرقة عرض القوائم  أنللنظام المحاسبي المالي والمخط المحاسبي الوطني 

ة   .المال

ة المعروضة     انت القوائم المال ل  ة الش ة التحلیل  وفقا للنظم المحاسبي المالي فمن ناح تستجیب لعمل

اجات المحلل المالي الحترام مبدأ السیولة واالستحقاق  ة ومصنفة حسب احت المالي، وهذا الن البنود فیها مبو

ة التحلیل    .لعناصر األصول والخصوم والتي تتطلبها عمل

ن      م ا تماما في  فس القائمة وهذا مانتحصل على معلومات للمقارنة من خالل ن أنذلك  ان غائ

ة المعد   .و وفقا للمخط المحاسبي القوائم المال

غي  أما    ة المضمون فنظرا ین صدقا ومعبرة عن الواقع أو  أكثرتكون المعلومات المنشورة  أنمن ناح

ة العتماد  قة االقتصاد اس عناصر  مبدأالحق ة ق مة العادلة في عمل ضاوهو  األصولالق ان غیر  أ ما 

ه وفقا للمخط المحاسبي الوطني   .معمول 

م هناك اختالفات  أنومن خالل النتائج التي تم حسابها انطالقا من مجموعة من النسب نجد      في ق

ة من المخط د  المحاسبي النسب المشتقة من النظام المحاسبي وتلك المحسو أن مرة اخر وهو ما یؤ

ة  المعروضة في المعلومة  ة التحلیل المالي وفقا للنظام المحاسبي القوائم المال ضا أن عمل ثبت أ تغیرت و

    .المالي تغیرت هي األخر 
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  :العامةالخاتــــــــمة

ع لتطور بناء      ة یلح وانتشار المتت ة الدول ل ضعیف ولم تلقى  بدأت أنهامعاییر المحاس في ش

ك المهنیین حول العالم   ،عمرهامن  األولىسنوات قبوال عاما من قبل دول العالم في ال سبب تش وذلك 

ة األحداثوقدرتها على معالجة  أهمیتها ة في المجتمعات المحل ومع التطورات الحاصلة على  ،المال

عة من  العولمة وانتشار إفرازاتالصعید العالمي النا عرف  ات العابرة للقارات  واتساع نشا ما  الشر

انت الحاجة من طرف الدول  إلیهاوالحاجة  ،وتدف رؤوس األموال ل ه أوسواء   إلى أدذا الخواص 

الح خاصة مع مطلع هذا القرن حیث تبني تلك المعاییر وهو  ة تلقى  بدأتما  ة الدول المعاییر المحاسب

اتجاه تواف محاسبي دولي   .صد وقبوال لد الكثیر من دول العالم 

ة التي  غیرها من الدول النام حاجة ملحة الوالجزائر  ة هي  ةستثمارات سواء محل  رت، قد ساوأجنب

ة  بإعدادالتوجه العالمي حیث قامت في هذا  ة لتلب ة الدول نظام محاسبي یتواف مع المعاییر المحاسب

ات الفاعلین في السوق سواء المحلیین  احثین  األجانب أوحاج م حسب دراستنا ودراسة ال الن نظامها القد

  .لجدید الذ تبنته الدولةسایر التوجه االقتصاد  ا في هذا المجال الذین اجمعوا على انه ال

ة  ة الدول ة  ومن خالل الدراسة فان النظام المحاسبي المالي المتواف مع المعاییر المحاسب جاء لتلب

غي أن  ات مستعملي المعلومة التي ین مة العادلة یحاج ة والق الموثوق توفر فیها حد ادني من الخصائص 

ما والتي تعتبر من أهم النقا الجدیدة في النظ ة  أنام،  هذه المعلومة والتي تظهر من خالل القوائم المال

درسها حسب هدفه والحاجة  طلبها و ل    .منهاالمعدة من طرف المؤسسات تعرض لمختلف المستعملین 

ستعمل علیها  إن ة على هذه القوائم  استخدام  أالعلمي  أسلوبالدراسة المبن وهو التحلیل المالي 

هأدواته  انت المعلومات هي وتك وأسالی قة إذا ما  مة ودق صدق على  األخر ون الدراسة ذات ق معبرة 

ة    .ودقة المعلوماتفصدق نتائج الدراسة وسالمة القرارات المتخذة مبني على صدق  ،المؤسسةوضع

  :نتائج الدراسة

  :نتائجالتي أجرت على المؤسستین تبین لنا األتي من ال ةالنظرة والمیدانمن خالل الدراسة 

النظام المحاسبي المالي یختلف اختالفا جوهرا عن المخط المحاسبي فقد جاء مضمون النظام  -

ان غائب في المخط   الوطني؛ المحاسبي بإطار تصور وهو ما 

م جدیدة لألصول والخصوم والتي أثرت وأّثرت على من خالل اإلطار التصور  - مفاه جاء النظام 

ة   ؛القوائم المال
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ةالقوائم  - المقارنة الزمان حیث تسمح  ال  ة المعدة وفقا للنظام المحاسبي تختلف ش ان  ،المال وهذا ما 

انت  ة سواء  ح مستعمل القائمة المال حیث أص ا في المخط الوطني المحاسبي الوطني  غائ

انات قارن ب ة أو جدول حساب النتائج أن  قة المیزان السنة السا ة  ل ، ومن خالالمؤسسة الحال

م بنود القائمة؛  شف تطور ق ع  ستط   المقارنة 

حت  - حیث أص ة تختلف من حیث المضمون  ات التحلیل الماليالقوائم المال ، حیث معدة وف متطل

ة وف السیولة والخصوم وف االستحقاق؛   نجد األصول مرت

ة جدیدة وهي جدول سیولة الخزنة  - ن من والتي إضافة قائمة مال  المنشورة وماتالمعل تعززتم

م ألغراض ة لألنشطة المختلفة للمؤسسة  تقی األداء داخل المؤسسة واكتشاف مختلف التدفقات النقد

ذلك ات، األصول، في التغیرات و ة وحقوق  المطلو  .ؤسسةالم في الملك

ع القول  جومن خالل النتائ ة المعروضة وفقا للنظم المحاسبي المالي تستجی مالقوائ أننستط ل المال ش ب 

ة صنع القرار  اشر على عمل اس م ة التحلیل المالي ولها انع عض االستثناءات  أننا إالبیر لعمل نلمس 

  :تمثلت في

م العمالء الذین تتجاوز فترة تسدیدهم  ألكثرعدم وضوح معالجة الحقوق  - ق  ماللتزاماتهمن سنة 

 شهرا؛ 12اتجاه المؤسسة أكثر من  

ل  - ة تحو قا عند عمل نا نعاله سا ه المؤسسة والذ  مة مخزون األمان الذ تحتف  ذلك ق

ة  ة المحاسب ة وفقا للمخط المحاسبي الوطني إلىالمیزان  . مال

ة  ة المحسو ة للمؤسسات موضع الدراسة من خالل النسب المال ومن خالل المقارنة بین القوائم المال

  :أن  إلىتوصلنا 

ة المعدة وفقا للنظام المحاسبي المالي تختلف النسب  - ة المال ة المشتقة من المیزان م المال عن ق

 ؛ الوطني المخط المحاسبي

ة الم - عض النسب  استنادا على المیزان د عاستحالة حساب  دة وفقا للمخط المحاسبي، وهو ما یؤ

ة التحلیل المالي أن بیر القائمة ال تستجیب لعمل ل   ؛ش

ة المعدة وفقا للنظام المحاسبي تختلف عن النس - ات النتائج والمیزان ة المشتقة من جدول حسا ب المال

 .لمخط المحاسبي الوطنيالقوائم المعدة وفقا لالنسب المشتقة من 
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قة نستنتج  ل النتائج السا ة  أنمن خالل  مجموعة من القوائم المال النظام المحاسبي المالي جاء 

صه للمؤسسةتساعد وتسهل ع ة الدراسة للمحلل المالي أثناء تشخ ة المعلومة  مل وهذا ناتج على نوع

م  إلى أدالمفصح عنها في تلك القوائم وهذا ما  ة ومنااختالف ق ة المحسو ختالف ا هلنسب المال

ن أن تتخذالتي والقرارات االستنتاجات  ع القول  ،م التالي نستط ى التحلیل المالي المبني عل أنو

قا أكثرمخرجات النظام المحاسبي المالي  ه سا ان عل   .دقة مما 

ن القول أن النظام المحاسبيو  م ة  المالي بناءا على ما سب  ة على عمل اسات ایجاب له أثار وانع

  .التحلیل المالي

ات حث والتوص   :أفاق ال

قى المجال مفتوحا      احثین في هذا المجال  أمای نظام المحاسبي المالي ومن خالل دراسة هل الألن ال

ة التحلیل الماليمخرجاته  ر تستجیب لعمل قة الذ ة السا ة،  المتمثلة في القوائم المال اف قى غیر  م ت للح

ة على نتائجه   .على نتائج التحلیل المالي أو القرارات المبن

احثین دراسة هل المعال     ن لل م ة  المواصلة في إطار هذا الموضوع  ة لالستثمارات غ جة المحاسب

لة قة تؤد  ألصول مثال أو المخزون وغیرها من الكتل المش م  إلىوخصوم المؤسسة هي معالجة دق ق

م؟ ة التقی ن االعتماد علیها في عمل م   موثوقة 

ار أن نظامنا المحاسبي المالي مستمد منها  ة على اعت ة الدول من جهة أخر هل المعاییر المحاسب

ةهي في خ مرجع واحد للنظام المحاسبي   دمة المؤسسات الوطن التالي نعتمدها  ر و أم یجب بناء وتطو

ة تخدم أهداف المؤسسات الجزائرة ة الدول ة تتواف مع المعاییر المحاسب   . معاییر محل

ة   ات المقترحة فنقترح النقا التال ة التوص   :أما من ناح

ا - وادر المؤسسات والق ة مستمرة لتعزز معارفهمضرورة تأهیل  ن صورة  )المحاسبین( ،م بدورات تكو

 خاصة؛

المؤسسة؛ - ة  فة التحلیل المالي داخل المدیرة المال سهر على وظ  إنشاء مصلحة أو قسم 

ة في حین ندرسه االهتمام  - تخصصات في الجامعات العر التحلیل المالي إذ نجده یدرس  أكثر 

اس في الجامعة الجزائرة    ؛مق

ارة  - ة مع م األسواق لتكتسي صفة نظام م أصولها وفقا  حتىیجب تنظ ع المؤسسات تقی تستط

مة العادلة  ؛للق

ة أكثراالهتمام  - ة الدول   )IAS/IFRS(  المعاییر المحاسب
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