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 اإلهـــــــــــداء
 أهدي هذا العمل المتواضع إلى من قال فيهما عز وجل

 "وقضى ربك أن ال تعبدوا إال إياه وبالوالدين إحسانا " 
 روح قلبي ونور فؤاديإلى التي طالما رافقني دعاءها وكانت تفرح كثيرا وأنا أحقق أحالمها، 

 أمـي الغـالية
 واعتزازيإلى من علمني أن الحياة كفاح والعلم سالح والثقة بالنفس أساس النجاح، فخري 

 أبـي العـزيز
 حفظكما اهلل وأمد في عمركما ومتعكما بالصحة يا رمز العطاء والتضحية وقدرني على

 .نيل رضاكما ما حييت

 فراد أسرتهإلى شريك حياتي زوجي العزيز وكل أ
 إلى قرة عيني صالح الدين

 إلى حبيبة قلبي سندس
 .إلى الغاليات الحبيبات أخواتي وأزواجهن، وأوالدهن

 .أحمد، رمزي، سمير، توفيق: إلى إخوتي األعزاء
 .إلى زوجاتهم وأوالدهم

 إلى أستاذي القدير الذي مهما شكرته لن أوفيه حقه الدكتور تومي ميلود
 واألقاربإلى كل األهل 

 يإلى كل زميالتي وزمالئ
 إلى كل من ساهم في إنجاز هذا العمل المتواضع

 إلى كل من يسعده تقدمي ونجاحي
 إلى كل الذين أحبهم ويحبونني

 

 

 



 

 
 

 
 ــكرـالشـ
 

 الحمد هلل أوال وأخيرا حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، كما ينبغي لجالل وجهه وعظيم سلطانه -

 .العمل المتواضع الذي وفقني في إتمام هذا

 تومي ميلودالفاضل الدكتور  يأتقدم بالشكر الجزيل والخالص إلى أستاذي ومؤطر  -

 على التوجيهات والمالحظات القيمة التي أفادني بها طوال إنجاز هذا العمل، وتحفيزه الدائم

 .وتوجيهاته القيمة لي طيلة مشواري الجامعي، حفظك اهلل يا رمز العطاء

وعرفان ألستاذي عميد الكلية بن بريكة عبد الوهاب على الروح الطيبة  تحية إحترام  -
 .في التعامل فلك مني كل التقدير واإلحترام

كما أتقدم بالشكر والعرفان إلى أساتذتي أعضاء اللجنة الذين تفضلوا بتخصيص جزء  -
 من وقتهم لقراءة هذا العمل المتواضع، والذين ستكون لمالحظاتهم وتوجيهاتهم كل

 .اإلهتمام والتقدير

 كما أتقدم بشكري العميق وخالص إمتناني إلى جميع أساتذتي طيلة مشواري الدراسي، وكل -

 .أصحاب الفضل العلمي علي، أصحاب الرسالة السامية، فلكم كل الحب والتقدير واإلحترام

يير والتجارية وعلوم التس االقتصاديةكماال يفوتني أن أشكر كل عمال مكتبة العلوم  -
 .علي مساعداتهم

 .على مساعدتهم لي  -بسكرة–كما أشكر عمال مؤسسة المطاحن الكبرى للجنوب  -

 

 



 

 
 

 :الملخص
تهدف هذه الدراسة إلى إبراز دور المحاسبة المالية في تحسين اتخاذ قرارات المؤسسة االقتصادية    

كيز على مخرجات التر  قرارات، من خاللالوكيفية االستفادة منها واستخدامها في تحسين اتخاذ 
، انطالقا من تحليل القوائم المالية، المعلومات المحاسبية، وكذا نظام المحاسبة المحاسبة المالية

المالية، ومحاولة معرفة دور ومساهمة كل واحدا منهم في تحسين اتخاذ القرارات بالمؤسسة 
 .االقتصادية

دور كبير ومهم في تحسين اتخاذ القرارات لمحاسبة المالية مخرجات اوقد توصلت الدراسة إلى أن ل
دراسة وتجسيدها على أرض الواقع تم اختيار مؤسسة بالمؤسسة االقتصادية، ولتحقيق أهداف ال

 .كمحل للدراسة -بسكرة–المطاحن الكبرى للجنوب 

   :الكلمات المفتاحية

المحاسبة المالية، اتخاذ القرارات، تحليل القوائم المالية، المعلومات المحاسبية، نظام  المحاسبة،
 .ومات المحاسبيةالمعل

Résume : 

    L'objectif de cette étude est de mettre en évidence le rôle de la 

comptabilité financière dans l’amélioration de la prise de décision de 
l’entreprise économique, et comment les utiliser pour améliorer la prise de 
décision, en mettant l’accent sur les résultats de la comptabilité financière à 
partir de l’analyse des états financiers et l’information comptable, ainsi que 
le système d’information comptable et essayer de connaitre le rôle et la 
contribution de chacun d’eux dans l’amélioration de la prise de décision dans 
l’entreprise économique . 

L'étude a révèle que les résultats de la comptabilité financière jouent un rôle 
important dans l'amélioration de la prise de décision de l'entreprise 
économique, et pour atteindre les objectifs de l’étude et son incarnation sur 

le terrain a été sélectionné GMSUD  "Grand Moulin de Sud"-Biskra comme 

une étude de cas  

Les mots clés : 

La comptabilité, la comptabilité financière, la prise de décision, Analyse des 
états financiers, Information comptable, système d’information comptable  

          



 

 
 

 

  



 

 
 

Abstract : 
 

    This study aims to highlight the role of financial accounting in improving 

the decisions of the economic enterprise and how to benefit from them and 

improve their decision making by focusing on financial accounting outputs, 

based on analysis of financial statements, accounting information and 

financial accounting system. One of them in improving the decision-making 

of the economic enterprise. 
The study found that the results of financial accounting plays a large and 

important role in improving the decision making of the economic enterprise. 

To achieve the objectives of the study and its actualization on the ground, 

GMSud. Biskra was selected as a study site. 

key words: 

Accounting, Financial Accounting, Decision Making, Financial Statement 

Analysis, Accounting Information, Accounting Information System. 
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 :مــقــدمــــــة

 ارتقائها وكانت دائما تستجيب للبيئة وعواملها فتتأثرفي تطورها و  المحاسبة المسيرة اإلنسانية رافقت   
وعليه ، أخرى نتيجة للعديد من العوامل واألسباب واألهدافثر عليها وكانت تتطور بين فترة و تؤ بها و 

بل هي  من تطور وأهمية فجأة أو عشوائيا، ن المحاسبة المالية لم تصل إلى ما وصلت إليه اآلنإف
 .لتطورات تدريجية متالحقة يجةنت

جل أعلى المحاسبة المالية ومن  كبيرا تأثيرا د كان للعولمة وانتشار الشركات متعددة الجنسياتولق   
بية اسحمالفي الممارسات  ختالفاتاالإزالة كان لمعايير المحاسبة الدولية دور في تذليل الصعوبات 

الدول كغيرها من ، والجزائر محاولة إليجاد لغة محاسبية موحدة ظهر ما يعرف بالمحاسبة الدوليةو 
سارعت هي األخرى لمواكبة التطورات الحاصلة من خالل النظام المحاسبي المالي أو ما يعرف 

 . بالمحاسبة المالية

هذه التحديات  ،كافة المجاالتيات غير متوقعة في المؤسسات اليوم تواجه مشاكل وتحدورغم ذلك ف   
مما زاد أكثر فأكثر  مفروضة عليها بفعل التغيرات والتحوالت الحادة والهامة التي تحدث في محيطها،

حيث يعتبر القرار في حد ذاته حلقة الوصل بين المؤسسة االقتصادية  من تعقيد عملية اتخاذ القرار،
فقد تجد  ر المؤثرة على عمل وحياة المؤسسة،كما يعتبر اتخاذ القرار من أهم العناص ومحيطها،

 المؤسسة نفسها في مواجهة العديد من القرارات سواء كانت قرارات روتينية أو قرارات مصيرية حاسمة،

ومما زاد من صعوبة اتخاذ القرار هو كبر حجم المؤسسات وتوسعها الجغرافي وكذا سرعة التطور 
على اتخاذ قرارات سريعة وفعالة حتى تتمكن من ها اجبر التكنولوجي وتزايد حدة المنافسة هذا ما 

من خارجها  حيث يعتمد مختلف أصحاب القرار سواء كانوا من داخل المؤسسة أو االستمرارية والبقاء،
وفر المعلومات اتخاذ القرار هو مدى تتحسين كما أن اكبر عائق يواجه عملية  ،على المحاسبة المالية

 وهي المهمة التي تسعى إلى تحقيقها المحاسبة المالية، الدقة المطلوبتين،ة و المحاسبية الالزمة بالسرع

 فبعضها محدد األبعاد فقد يواجه متخذ القرار العديد من المشكالت لكنها ليست متساوية في األهمية،
وربما ال  والبعض اآلخر ال يتصف بمثل هذا التحديد وال يتكرر إال على فترات متباعدة، ،ومتكرر
ولحل هذه المشكالت فان هذا يستدعي االعتماد على المحاسبة المالية  إال مرة واحدة فقط، يحدث

خاصة وان اتخاذ القرار  ،قتصادية التي تحدث داخل المؤسسةباعتبارها بمثابة مترجم لكل األحداث اال



 

 ب 

ة المحيطة للتقلبات الهائلة في البيئ يواجهها متخذ القرار نظراالسليم أصبح إحدى التحديات التي 
 .نحو العولمة وتعقد المتغيرات التي تواجهها المتنامي بالمؤسسة في ظل االتجاه

 :إشكالية البحث

 :على ما سبق فقد حاولنا صياغة اإلشكالية الرئيسية لموضوعنا كما يلي وبناء   

 " ما هو دور المحاسبة المالية في تحسين اتخاذ قرارات المؤسسة االقتصادية؟"  

 :تحت هذا السؤال األسئلة الفرعية التاليةويندرج 

 ؟وما هي مخرجاتهاما المقصود بالمحاسبة المالية ؟ -
 ؟وما هي المحاسبة  الدولية  ؟المالي لنظام المحاسبياب ذا نعنيما  -
 اتخاذ القرار وما هي أنواعه؟ ما هي آليات -
 ما هي عالقة المحاسبة المالية بعملية اتخاذ القرار؟ -

 .اتخاذ القراراتتحسين المحاسبة المالية في تساهم مخرجات هل  -

 ؟المحاسبة المالية كأداة تساهم في تحسين اتخاذ قراراتها تستخدم المؤسسة محل الدراسةهل  -

 :فرضيات البحث

 :يقوم موضوع البحث على مجموعة الفرضيات التالية  

 .توجد عالقة ايجابية بين المحاسبة المالية واتخاذ القرار -
 .اتخاذ القراراتتحسين تساهم مخرجات المحاسبة المالية في  -
 .المحاسبة المالية كأداة تساهم في تحسين اتخاذ قراراتها تستخدم المؤسسة محل الدراسة -

 
 :أهمية الموضوع

 :من الحاجة الماسة إلدراك ما يلي يستمد هذا الموضوع أهميته 

الحصول على مخرجات في البيانات ومعالجتها و  لية في جمعالدور الهام الذي تلعبه المحاسبة الما -
 .شكل تقارير تساعد على اتخاذ القرار

 .أهمية اتخاذ القرارات بالنسبة للمؤسسة االقتصادية -

 
 



 

 ج 

 :دوافع اختيار الموضوع
 :على عدة دوافع منها تم اختيار الموضوع بناء

 .الميول الشخصي للمحاسبة -
 .ونظم المعلوماتمحاسبة ، الموضوع يدخل في صميم التخصص -
 .في اتخاذ القرار افهم أهمية المحاسبة المالية ودورهمحاولة  -
 .محاولة التعمق في أبعاد الموضوع والتطرق إلى أهميته في الواقع العملي -
 .البحث عن نوع جديد من الدراسات المحاسبية -

 :أهداف البحث
 :يمكن تلخيص أهداف البحث في مجموعة النقاط التالية

 .اتخاذ القرارتحسين ز الدور الذي تقوم به المحاسبة المالية في محاولة إبرا -
 .محاولة إبراز أهمية المحاسبة المالية في المؤسسة االقتصادية -
 .المساهمة في إخراج البحث العلمي من المحيط الداخلي للجامعة إلى الميدان العملي -
 .اتخاذ القرار حسينت الوقوف على أهم مخرجات المحاسبة المالية وكيفية مساهمتها في -
 .اتخاذ القراراتتحسين إظهار أهمية المحاسبة المالية كنظام يسمح ويساعد على  -
 .تحديد مدى حسن اتخاذ القرارات في المؤسسة محل الدراسة -
اتخاذ تحسين وعالقتها ب تحديد وتقييم مدى اعتماد المؤسسة محل الدراسة على المحاسبة المالية -

 .القرارات
 .األسس النظرية لكل من المحاسبة المالية واتخاذ القرارالتعرف على  -
 

 :األدوات المستخدمة في البحثالمنهج و 
واختبار صحة  اإللمام  واإلحاطة بمختلف جوانب الموضوع واإلجابة عن اإلشكالية المعتمدة، بهدف   

الذي يمكن من وصف  المنهج الوصفي التحليليتعتمد الدراسة بصورة أساسية على  الفرضيات،
ة المالية ودورها في عملية اتخاذ للموضوع بغرض التعرف على المحاسبوتحليل الجوانب النظرية 

الذي يمكن من التعمق وفهم مختلف جوانب الموضوع وكشف أبعاده من منهج دراسة حالة و القرار،
حليل تالمالحظة والمقابالت مع دراسة و  إضافة إلى ،ت الميدانية للمؤسسة محل الدراسةخالل الزيارا

 .المعطيات الفعليةمختلف الوثائق والبيانات و 



 

 د 

 

  :هيكل البحث

، ولترتيب واإلجابة عن اإلشكالية المطروحة حاطة بمختلف حيثيات الموضوع وتحليل أبعادهإلل     
في الفصل األول  ل متكاملة فيما بينها حيث تطرقنابحث إلى أربعة فصو التقسيم تم مختلف المعارف 

وكذا  الدولية معايير المحاسبةو إلى نشأة وتطور المحاسبة تطرقنا فيه  المحاسبة المالية: ـــالمعنون ب
                                                                                                                                                                                                         .كما تطرقنا إلى المحاسبة المالية دوليا ،النظام المحاسبي المالي حيث حاولنا اإللمام بمختلف جوانبه

حيث تطرقنا فيه إلى مختلف أنواع  اتخاذ القرارات بالمؤسسة االقتصادية: المعنون بـأما الفصل الثاني 
كما تم التركيز على  اتالقرارات ومراحل اتخاذ القرار وكذا األساليب التقليدية والحديثة التخاذ القرار 

 .    قرارات االستثمار وقرارات التمويل باعتبارها من أهم القرارات بالمؤسسة االقتصادية

بالمؤسسة  تحسين اتخاذ القراراتو المحاسبة المالية  مخرجات: أما الفصل الثالث الذي جاء تحت عنوان
انطالقا من النسب المالية والمؤشرات  بين مخرجات المحاسبة المالية الربط ركز علىاالقتصادية 

حيث تم اإلحاطة بمختلف جوانبها  المالية وكذا المعلومات المحاسبية باإلضافة إلى نظام المعلومات
 .ةات بالمؤسسة االقتصاديودورها في تحسين اتخاذ القرار 

اتخاذ القرارات بمؤسسة المطاحن الكبرى تحسين و  المحاسبة المالية: ابع المعنون بـوفي الفصل الر 
واقع المحاسبة حيث تطرقنا إلى ، محل الدراسة المؤسسةعريف بتالفمن خالله تم  -بسكرة–للجنوب 
بالمؤسسة محل الدراسة ومختلف الوثائق المساعدة على تطبيقها، وكذا كيفية تدفق البيانات المالية 

محاولة الستخدام إلى  باإلضافة واقع تحسين اتخاذ القرارات بالمؤسسة محل الدراسة،و المحاسبية بها، 
 .-كرةبس–بمؤسسة المطاحن الكبرى للجنوب  مخرجات المحاسبة المالية في تحسين اتخاذ القرارات

واختبار الفرضيات وعرض أهم  ةضمنت إجابة مختصرة عن اإلشكالية المعتمدت: وفي األخير خاتمة 
 .النتائج والتوصيات باإلضافة إلى االقتراحات المتوصل إليها
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 :الدراسات السابقة
 :ومن ضمن الدراسات التي تحصلنا عليها نذكر

المحاسبي المالي على نوعية المعلومات المحاسبية في اثر تطبيق النظام  شناي عبد الكريم، -
عينة من المؤسسات،أطروحة دكتوراه علوم، تخصص : ، دراسة حالةالمؤسسات القتصادية الجزائرية

ما هي أثار " تناولت هذه الدراسة إشكالية . 2076.2075محاسبة، جامعة محمد خيضر بسكرة، 
المؤسسات االقتصادية  لمعلومات المحاسبية فيتطبيق النظام المحاسبي المالي على نوعية ا

، حيث تطرقت إلى النظام المحاسبي المالي وركزت على مساهمة النظام المحاسبي المالي "الجزائرية؟
ارب النظام المحاسبي وقد خلصت هذه الدراسة إلى أن تق. في تحسين نوعية المعلومات المحاسبية

التقييم واإلفصاح تتعلق باالعتراف و دة عليه إدخال طرق جدي معايير المحاسبة الدولية ترتبالمالي مع 
 . وكذا إصدار قوائم مالية جديدة تفي باحتياجات مختلف المستخدمين

أما الفرق بين دراستنا وهذه الدراسة هو أننا تطرقنا إلى النظام المحاسبي المالي باإلضافة إلى 
  محاسبية واتخاذ القراراتالدولية، وحاولنا الربط بين المعلومات ال المحاسبة

، محاولة تقييم إفصاح القوائم المالية في ظل تطبيق النظام المحاسبي المالي، سعيدي عبد الحليم -
دراسة عينة من المؤسسات، أطروحة دكتوراه الطور الثالث في العلوم التجارية تخصص محاسبة، 

إلى أي مدى وفقت : " إشكالية، تناولت هذه الدراسة 2075- 2074جامعة محمد خيضر بسكرة، 
حيث  ".المؤسسات في اإلفصاح ضمن قوائمها المالية من خالل تطبيق النظام المحاسبي المالي؟

إلى واقع العمل المحاسبي بعد دخول النظام المحاسبي المالي حيز التنفيذ، ومحاولة تقييم  تطرقت
وتوصلت الدراسة إلى أن إمكانية . ساتإفصاح القوائم المالية من خالل دراسة استكشافية لبعض المؤس

 .تطبيق النظام المحاسبي المالي ليست بالسهلة إال أن تطبيقه يسمح بالرفع من كفاءة العمل المحاسبي

في البحث تتمثل في إبراز أهمية تطبيق النظام المحاسبي المالي ألنه  تطرقنا لهاأما اإلضافة التي 
           .كيف ومعايير المحاسبة الدوليةيواكب التطورات الحاصلة في العالم ويت

 ،بنك سوسيتي جنيرالب، دراسة ميدانية دور وأهمية القوائم المالية في اتخاذ القراراتمشري حسناء،  -
تخصص مالية ومحاسبة معمقة، جامعة فرحات عباس رسالة ماجستير،  وكالة سطيف،

تناولت هذه الدراسة إشكالية ما هو الدور الذي تلعبه القوائم المالية في اتخاذ  .0116/0118،فسطي
حيث تطرقت إلى نظام المعلومات المحاسبية، وركزت على المعلومات المحاسبية، وعلى . القرارات؟



 

 و 

القوائم المالية باعتبارها مجموع هذه المعلومات، حيث أبرزت أن المعلومات المحاسبية التي تتضمنها 
 . لقوائم المالية هي محور أساسي لعملية صنع القرار اتخاذ القرارا

أما اإلضافة التي قدمتها في البحث تتمثل في التأكيد على دور المعلومات المحاسبية التي تتضمنها 
القوائم المالية في عملية اتخاذ القرارات حيث أنها هي المصدر األساسي والمنبع المغذي لعملية اتخاذ 

 .القرارات
 
، دراسة تطبيقية دور المعلومات المحاسبية في اتخاذ القرارات اإلداريةعبد الهادي شبير،  أحمد -

على شركات المساهمة العامة في فلسطين، رسالة ماجستير في المحاسبة والتمويل، كلية التجارة، 
ت المحاسبية في ما هو دور المعلوما: "تناولت هذه الدراسة إشكالية. 2006الجامعة اإلسالمية غزة، 

حيث تطرقت الدراسة إلى نظام  ،"اتخاذ القرارات اإلدارية في شركات المساهمة العامة في فلسطين؟ 
المعلومات المحاسبية، وخصائص المعلومات المحاسبية، باإلضافة إلى عملية اتخاذ القرارات، ومدى 

خلصت هذه الدراسة أن للمعلومات وقد  .صالحية المعلومات المحاسبية كأساس لترشيد اتخاذ القرارات
المحاسبية دور حيوي في اتخاذ القرارات اإلدارية في شركات المساهمة كما أن هناك اعتماد كبير على 

 .القوائم المالية في الحصول منها على معلومات محاسبية تستخدم في اتخاذ القرارات اإلدارية

على خصائص المعلومات المحاسبية ودورها في  أما الفرق بين دراستنا وهذه الدراسة هو أننا ركزنا
 .اتخاذ القراراتتحسين اتخاذ القرارات وأهمية المعلومات المحاسبية بتحسين 

وفي األخير سنحاول من خالل البحث اإللمام بمختلف جوانب المحاسبة المالية حيث ركزنا على 
 .اتخاذ القرارات بالمؤسسة االقتصادية تحسين مخرجاتها ودورها في
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 : تمهيد  

 اتبالشرك يعرف ما ظهور في كبير بشكل والعولمة واالقتصادية تكنولوجيةال التطورات ساهمت    
 محاسبة عجزت عديدة محاسبية مشاكل ظهور إلى أدى مما أعمالها رقعة اتساعو  الجنسيات  متعددة

 معايير خالل من الدولية بالمحاسبة يعرف ما فظهر حلها، عن التقليدية المحاسبة أو المؤسسة
 ،المحاسبي التوافق فكرة فظهرت المحاسبية الممارسات في الصعوبات لتذليل وذلك الدولية المحاسبة
 مواكبة إلى الجزائر سارعت فقد والتجارة لالقتصاد المحرك العصب هي المحاسبة أن وباعتبار
 ومفاهيم وقواعد أسس ووضع اإلصالحات من بالعديد قامت حيث العالم في الحاصلة التطورات
 لماليةا المحاسبة أو المالي المحاسبي بالنظام يعرف ما فظهر ةالجديد التطورات مع تتماشى محاسبية

                       .الراهنة االقتصادية المتطلبات يواكب والذي 2070 سنة

 محيطها؟ في الحاصلة التطورات لمختلف تستجيب المالية المحاسبة فعال هلف
 .هذا ما سنحاول مناقشته في مضمون هذا الفصل
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 المالية المحاسبة ماهية: األول المبحـــث
 فروع من فرع المحاسبة أن عتبارابو  المجالت، شتى في وتغيرات تطورات اليوم العالم يشهد    

 المعرفة ريتطو  يتم حيث مستعمليها ومتطلبات احتياجات ةتلبيل  تسعى وهي هاظهور  فمنذ المعرفة
 الستمراريةا هما ينتمتالزم نتيخاصي خالل من األكاديمي أو المهني يدعالص على سواء ةيالمحاسب
 .والتغيير

 المالية المحاسبة تطور: األول المطلــب
 إلى الحاجة زاد وما الحياة مجاالتارتبط بتطور مختلف  ملحوظا اتطور  المحاسبة علم شهد    

 الفكر لتطور ومتابعة ةمساير  يتطلب مما األعمال قطاع في المستمر التطور هو بالمحاسبة الهتماما
 .المطلب هذا خالل من عليه التركيز سيتم ما وهذا المحاسبي

  المحاسبة عن تاريخية لمحة: األول الفرع
 : الوسطىو  القديمة العصور في المحاسبة: أوال

 عهد إلى المالية البيانات لتسجيل اإلنسان بها قام لةو احم أول إلى المحاسبة تاريخ البعض يرجع
 من للجنود يدفعونه كانوا ما تسجيل على ملوكهم حرص حين ،الميالد قبل 0511 حوالي شورييناآل

 ويوجد بابل، في حمورابي شريعة إلى البعض هيرجع كما (1)كريمة أحجار أو ماشية صورة على رواتب
 في استخدم الذي المسماري والخط السداسي العد بنظام المنتظمة المحاسبية الممارسة بعض يربط من

 المحاسبية السجالت أن على القديمة العصور مؤرخي بين اإلجماع ينعقدو  م،.ق 0111 حوالي سورية
 ومراحل المستحقة والحبوب الغالل مياتك إحصاء على قادرة كانت« الكمية ةالمحاسب» الكمية

 .                              الغذاء أزمة لمواجهة المخازن في المتبقي الرصيدو  تحصيلها
 لحرفيةا تآللمنش االلتزاماتو  الديون جيللتس تفصيلية محاسبية سجالت الرومانو  اليونان استخدم قدو   

 في الحكومية المدفوعات في نظام أول أثينا في اليونان وضع قدو  عهدهم، في منتشر كانت التي
 .(2)م. ق 008-005
 هذا قدمه ما بفضل كبيرة نوعية قفزة إلى والعرب الهنود قبل من العشري النظام استخدام أدى وقد

 حضارة نقل في( 0010-0116) الصليبية الحروب أسهمت ثم ،كبيرة حسابية مرونة من  النظام

                                                           
1
 المسيرة دار ،0 ط ،0جالمالية، المحاسبة أصول ،نور إبراهيم الناصر عبد صيام، ازكري وليد ،الخداش مصطفى الدين حسام - 

 . 06 ص ،0188 ،عمان والطباعة، والتوزيع للنشر

2
 .00-00ص، ص ،0116 ،عمان ،والتوزيع للنشر الثقافة دار ،المحاسبة نظرية حمدان، مأمون القاضي، حسين - 
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 الغرب استخدمو  ذلك في الشرق مع البحرية تجارةال أسهمت كما ،الغرب إلى اإلسالمي العربي الشرق
 في تدسا التي الكبيرة اإلقطاعيات أما، م0000 عام حوالي ايطاليا في مرة ألول العربية األرقام

 عشر يردوا أن عليهم كان الذين العبيد مزارعين مئات من عادة تتألف كانت فقد الوسطى العصور
 كانت وهكذا ،الرقوق ورق من دفاتر على التوريدات تلك تسجيل يتم حيث ،اإلقطاعي إلى محصولهم
 (1).التطور من الحد اذه على تقتصر المحاسبة

 : التجارة عصر في المحاسبة: ثانيا 
 المشاريع المرحلة هذه في تأسستو  العالم، أنحاء جميع في ثم ايطاليا، في التجارية الحركة نشأت  

 إلى الحاجة ازدادتو  وخسائر، أرباح من أعمال نتيجة معرفة إلى الحاجة زادتو  ،الفردية التجارية
 كتب حيث الحديثة المحاسبة بأ  luca pacioliاعتبرو  (2)ايطاليا في المزدوج القيد ظهرو  المحاسبة،

 تاعتبر  حيث ،الدفاتر إمساك في المزدوج القيد لنظام وصف فيه جاء الجبر في كتابا م0010 سنة في
 مؤسسات تمكين إلى هذا أدى قدو ، الحالي بشكلها للمحاسبة ميالد شهادة كمثابة pacioli لهحاو م

 حيث المالية، القوائم إعداد على القدرة إلى وأدى للعمليات، كاملة بسجالت االحتفاظ من األعمال
 حلت أن وبعد م،0611 سنة حوالي الوجود إلى األرصدة قائمةو  والخسائر األرباح قائمة ظهرت

 تقاريرو  سجالت تطوير الضروري من أصبح المنفصلة، الصفقات محل المستمرة األعمال ؤسساتم
 بصورة األنشطة نتائج وتلخيص المختلفة، بالطرق المال رأس استثمار استمرارية تعكس محاسبية
 .(3)دورية
 : الصناعية الثورة عصر في المحاسبة: ثالثا
 األشخاص شركات ظهرت حيث االقتصادية، الحياة في كبير تطور حدث عشر الثامن القرن نهاية في
 أعمال نتائج إلى لالتوص اجل من المحاسبة علم تطور إلى أدى مما الفردية ؤسساتالم تطورتو 
 المساهمة شركات ظهرت كما. وتوزيعها الخسائرو  األرباح تحديد وكيفية ووضوح بدقة تؤسساالم

 الهائل، التطور هذا تغطى جديدة تشريعات ظهور ذلك تطلب وقد متعددة أسهمو  كبيرة، أموال برؤوس
 عملية تقتصر ولم الشركات لهذه الماليةو  اإلدارية النشاطات على لإلشراف التدقيق مهنة ظهرت كما

                                                           
1
 .08،01 ،ص ص ،0116عمان، والتوزيع، للنشر جهينة ،المالية المحاسبة نعوم، ريان الججاوي، طالل - 

2
 .05ص ،0116 عمان، ،والتوزيع للنشر الحامد دار ،والمراجعة المحاسبة نظرية في مقدمة الطائي، بني علي محمد حيدر - 

3
 .05،06ص ص ،0116 سعودية، للنشر، المريخ دار ،المحاسبة نظرية ،فال محمد ولد إبراهيم كاجيجي، احمد علي خالد - 
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 المؤسسات إلى امتدت لكنهاو  والمالية والصناعية التجارية المؤسسات على محاسبةال استخدام
 . ( 1)المحاسبة علم فروع تعدد إلى أدى مما غيرهاو  األنديةو  والجمعيات الحكومية

 : الحاضر الوقت حتى 0591 من المحاسبة: رابعا
 مجرد أنها على إليها ينظر يعد لمو  للمعلومات كامل نظام بمثابة أصبحت حيث المحاسبة تتطور   
 مجالس من الكثير تكوين تم وقد األخرى االجتماعية العلوم باقي مثل علم أيضا تعتبر لكنهاو  فن
 عمل بهدف البلدان كل في المحاسبة ومعايير مفاهيم عن إيضاحات إصدار بهدف المحاسبة معاييرو 

 ثم السبعينات وخالل األعضاء، البلدان في المحاسبة وممارسات أساليب بين فيما وتجانس توافق
 ىعل اجتماعية تأثيرات أيضا لها بل فحسب اقتصادية أثار لها ليس المؤسسات أن إلي التوصل

 ما أو للمؤسسة االجتماعية المحاسبة تطور إلى أدي الذي األمر ،والبيئة والمستهلك والمجتمع ملينالعا
 من التركيز بذلك وتحول األداء عن والمساءلة المحاسبة أو االجتماعية المسؤولية بمحاسبة عليه يطلق

 عن المحاسبة تطورت فقد كذلك ،والعائد التكلفة بين الموازنة ىإل المصروفاتو  اإليرادات عن المحاسبة
 وأثناء، بذاته قائما فرعا أصبحتو  للمؤسسة االجتماعي األداء قياس من كجزء البشرية الموارد

 أصبحت وقد المحاسبة وأساليب نظم في ثورة الكمبيوتر استخدام احدث فقد والثمانيات السبعينات
 .  (2)األبعاد متعدد منهجي علم اآلن المحاسبة

 

  المحاسبي التنظير مراحل :يالثانـ الفرع
 المبادئ تقييم طريق عن معايير إنشاء إلى المبادئ عن البحث من االنتقال المحاسبي بالتنظير يقصد  
 المحاسبي التنظير ومر ،المحاسبية األبحاث وتوضيح العملية الحياة في السائدة سبةالمحا القواعدو 

 :هي أساسية مراحل بثالث
 :(0511-0511) اإلدارة مساهمة مرحلة:  أوال

 المالية التقارير في عنها اإلفصاح يتم التي المالية المعلومات اختيار على المسيطر باعتبارها اإلدارة
 بعد المساهمة شركات انتشار مع المحاسبية المبادئ صياغة على التأثير في هادور  تنامي قدو  ،سنويا

                                                           
1
 ص ،0111 ، عمان،الطباعةو  والتوزيع للنشر المسيرة دار ،المالية المحاسبة مبادئ وآخرون، ،شقير فائق ،الشريف عليان - 

 00،00ص

2
 .000 ،001ص ص ،0115 اإلسكندرية، الجامعية، الدار ،المحاسبة نظرية ،لطفي احمد يدسال أمين - 
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 شركات انتشار أدى وقد حجمها ونمو الشركات عدد زيادة في ساهم للملكية جديد كشكل 0111 عام
 (1):تينيخاص ظهور إلى المساهمة

 عليه يقوم الذي ساساأل هي الخاصية وهذه: محدود عمر دون المساهمة شركات استمرار خاصية 
 .المالية المحاسبة فن استمرارية فرض

 عليه يقوم الذي األساس هي الخاصية وهذه اإلدارة، عن الملكية انفصال أي: الغائبة الملكية خاصية 
 وذلك ،المحاسبي الفكر تطوير على كبيرا تأثيرا لخاصيةا لهذه كان وقد ،المعنوية الشخصية مفهوم
 :الصعيدين على

 الدور أهمية أظهرت فقد المحاسبة، على كبيرا تأثيرا الغائبة الملكية ظاهرة أثرت :العملـي الصعيـد -0
 إلى أدى مما بالمصروفات اإليرادات مقابلة من ذلك يتطلبه وما اإلدارة تقييم مجال في المحاسبي

 وانتشار سابقا المالي المركز بقائمة االهتمام من بدال األولى بالدرجة الدخل قائمة على االهتمام تركيز
 استثمار في اإلدارة كفاءة لتقييم كمؤشر الدورة نتيجة واعتماد بالمصروفات اإليرادات مقابلة مبدأ تطبيق
 .المتعاقبة للفترات الدخل قائمة بين وصل حلقة الميزانية أصبحت وهكذا إليها، الموكلة األموال
 فقد المساهمة شركات بانتشار المرتبطة الفترة تلك إلى تعود الوكالة نظرية جذور أن اإلشارة وتجدر
 مدى إظهار في يرغبو  لمصلحتهم المؤسسة بإدارة يقوم المساهمين المالك عن وكيال اإلدارة اعتبرت
 توكيل إن، المالية القوائم في عنها المعلن األرباح ميظتع طريق عن إليه الموكلة المهمة في نجاحه
 المالك المساهمين عن نيابة القرارات واتخاذ ؤسسةللم المتاحة االقتصادية بالموارد بالتصرف اإلدارة
 ولقد ،المحاسبي اإلفصاحو  المالية القوائم ومضمون شكل ىعل الكاملة السيطرة اإلدارة أعطى قد وهذا
يجاد ذلك أمكن كلما اإلدارة، مصالح تخدم متحيزة خاصة حلول اعتماد إلى الوضع هذا أدى  حلول وا 

 .(2) فقط الملحة للمشاكل
نو   (3):منها نتائج له تكان للمشاكل حلول إيجاد في اإلدارة مبادرة على االعتماد ا 

 .المعتمدة للحلول يةلمالع السمة بسبب هذاو  ،النظرية الخلفية إلى المحاسبية الممارسات غالبية افتقار -0

 الدخل ضريبة تدنية إلى يؤدي بما ،للضريبة الخاضع الدخل على لتركيزا -0

 .النفعية الحلول واختيار المعقدة المشكالت معالجة تجنب -0

 .مختلفة ؤسساتم في المشكلة لنفس مختلفة وممارسات حلول اعتماد -0

                                                           
1
 .011ص ،2006  اإلسكندرية، ،الجامعية الدار ،الدولي التوافق منظورمن  المحاسبة نظرية ،لطفي أحمد السيد أمين - 

2
 .16ص ،0111 عمان، ،والتوزيع للنشر الثقافة دار ،المحاسبي الفكر تطور ،حنان حلوة رضوان - 

3
 .010ص ،سابق مرجع ،المحاسبة نظرية ،لطفي احمد السيد أمين - 
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 كتاب نشر تم المرحلة تلك في للمحاسبة العلمي للتأهيل كمحاولة :''النظري'' األكاديمي الصعيد -2
 وفق المحاسبة نظرية لبناء متكاملة علمية لةو محا أول كان والذي 0100 عام« المحاسبة نظرية»

  (1):هي أساسية محاسبة فروض ستة ديحدت تم حيث االستنباطي المنهج
 .المالك شخصية عن مستقلة للمؤسسة معنوية شخصية وجود بها ويقصد ،المحاسبية الوحدة -0
 .الشركة لتصفية نية توجد ال أي االستمرارية -0
 . المزدوج القيد تطبيق جوهر هو ،التام التوازن فرض على تعتمد والتي الميزانية معادلة -0
 .   النقدي القياس وحدة ثبات بفرقي يعرف ما أو النقدي القياس وحدة تغير عدم -0
 المؤسسات في أما شرائه تكلفة أساس علي محاسبيا األصل إثبات يتم حيث: التكلفة تتبع أو التصادق -5

 محاسبة لنظام الضروري ساألسا يعتبر حيث التكلفة تتبع مفهوم علي االعتماد فيتم الصناعية
 .التكاليف

 نتيجة لتحديد بالمصروفات اإليرادات مقابلة مبدأ تطبيق ويتم اإليرادات وتحقيق المصروفات استحقاق -6
 .خسارة أو ربح من النشاط
 :( 0591 – 0511) المحاسبية المجمعات مساهمة مرحلة : ثانيـا
 الكبرى االقتصادية باألزمة ميتس عامة كساد أزمة العالمي رأسماليال النظام أصاب 0101 عام في
 والتي الكبيرة المؤسسات لحساب لحجما والمتوسطة الصغيرة المؤسسات من الكثير إفالس إلي أدت

 من مزيد ىإل المؤسسات الوضع هذا دفع اإلفالس من وخوفا ،األسواق وتحتكر تسيطر أخذت
 يمةق رفع إلي تؤدى محاسبية سياساتو  إجراءات بإتباع للواقع مغايرة مالية قوائم تقديمو  ضالقتراا

 ىلإ دفعهم مما .والمساهمين المقرضين مصالح تضررت كذاوه ،صوريا األرباح وزيادة األصول
 وأ الحسابات مدقق ضد تصدر القضاء حكامأ كانتو  المدقق، أو المحاسب أو اإلدارة ألةلمس القضاء

 .والتالعب الغش ودرء المالي االستثماري المجتمع مصالح عن دفاعا دارةاإل أو المحاسب
 بوضع االستثماري المجتمع حمايةو  المحاسبية المبادئ لتنظيم لتدخلا الدولة من طلب لذلك نتيجةو 

 الحد بهدف اإلدارة ضغوطات من الشركات مختلف في  المدققو  المحاسب وتحمي اإلدارة تلزم ئمباد
 . (2)مصلحتها تخدم التي البديلة المحاسبية الممارسات اختيار في حريتها من

                                                           
1
 .010ص ،سابق مرجع ،المحاسبة نظرية ،لطفي احمد السيد أمين - 

2
 .11 ،18ص ص ،سابق مرجع حنان، حلوة رضوان - 
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 للمحاسبين األمريكي المعهد قام: AICPA: القانونين للمحاسبين األمريكي والمعهد المحاسبة المبادئ
 لتطوير وثيقة أول 0100 بيان يمثلو  مقبولة، محاسبية مبادئ وضع بهدف ةلجن بتكوين القانونين
  . السائدة المحاسبية للمبادئ صفياو  منهجا  اتبع حيث عموما المقبولة المحاسبية المبادئ

 (1):هي بيانال هذا في الصادر المحاسبية المبادئ أهم أما
 بالبيع اإليراد تحقيق قاعدة. 
 إلى الرأسمالية المكاسب إضافة دمع إي ،الدخل قائمة إلي الرأسمالية المكاسب إضافة جواز عدم قاعدة 

 .للمؤسسة العادية العمليات أرباح
 في دائنة وعرضها نفسها للمؤسسة العائدةو  المملوكة للسندات فوائد أو لألسهم أرباح احتساب يجوز ال 

 .الخسائرو  األرباح حساب

 ظهارهاو  تابعة المؤسسات من الموقعة أو المؤسسة موظفي من الموقعة القبض أوراق استبعاد يجب  ا 
 .مستقلة كمفردة

 (.AAP)« المقبولة المحاسبية المبادئ» مصطلح السابقة 0100 مبادئ على اللجنة أطلقت وقد

 توحيد بهدف( GAAP)«عموما المقبولة المحاسبية المبادئ» مصطلح المعهد اعتمد 0106 عام في
 . المتغيرة واالجتماعية االقتصادية الظروف مع تتالءم وجعلها العملية الممارسات

 في االختالفات مجاالت تطبيق بهدف CAP المحاسبية اإلجراءات لجنة المعهد كون 0106 عام في
 .المالية والقوائم التقارير

 المحاسبية المبادئ هيئة باسم جديدة لجنة CAP المحاسبة اإلجراءات لجنة محل حلت 0101 عام في

 (APB) Accounting principles Board  ، المبادئ مضمون وتوضيح تطوير إلى تهدف 
 .عموما المقبولة المحاسبية

 المبادئ هيئة أراء"  باسم إصدار المحاسبية المبادئ هيئة نشرت 0160-0101 بين الواقعة الفترة فيو 
 اإلجراءات لجنة عن صدرت سابقة ألراء تعديل أو المحاسبون يواجهها لمشاكل حلول وهي" المحاسبية
 .المحاسبية

 المعهد كان حيث ،عملها وأسلوب( APB) المحاسبية المبادئ هيئة إلى كثيرة انتقادات وجهت ولقد
 المحاسبية المبادئ هيئة حل تم ولهذا ،المختلفة للمشاكل لتصدي متكامل يفلسف إطار إلى يفتقر

                                                           

 -
1
 .011 ص ،سابق مرجع حنان، حلوة رضوان 
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 المحاسبة تكون وبذلك" FASB" المالية المحاسبة معايير هيئة وأنشئت 0160 عام في للمعهد التابعة
صدار التسييس مرحلة دخلت قد  .المبادئ من بدال المعايير وا 

 :التسييس مرحلة:  ثالثـا
 محاسبية نظرية صياغة في( 0160-0100) الفترة خالل المهنية المجمعات محاوالت فشل إن

 تطبيقو  استخدام إساءة من الحدو  العملية الحياة في السائدة المرغوبة غير المهنية ساتالممار  واستبعاد
 المبادئ هيئة حل إلى أدى أحيانا المتناقضةو  المتعددة سبيالمحا القياس وبدائل الممارسات تلك

نشاء AICPA األمريكي للمعهد التابعة APB  المحاسبية  في FASB المالية المحاسبة معايير هيئة وا 
 .0160 عام
 علميا مدخال السابقة اللجانو  الهيئات من أكثر بصورة المالية المحاسبة معايير مجلس اعتمد وقد

 اجتماعيو  سياسي طابع ذات المعايير ووضع المحاسبي التنظيم عملية جعلت كما ،ستقرائياا استنباطيا
 للمجمع التابعة APB المحاسبية المبادئ هيئة وخضوع تحيز ضد المكثفة االنتقادات بعد خاصة

 الثمانية بمكاتب المعروفة المتحدة الواليات في المسيطرة المراجعة مكاتب لضغوط AICPA األمريكي
 .The Big eightالكبار

 لجميع واضحا المحاسبة نظرية غياب كان 0160 سنة المالية المحاسبة معايير مجلس إنشاء عند -
 الفروض تحديد بمهمة التكليف من فبدال المجلس تكليف أمر في ذلك لوحظ كما المعنية الجهات

 إليه الموكلة المهمة كانت APB المحاسبية المبادئ لهيئة بالنسبة ذلك كان كما العلمية المبادئو 
 (1) :شقين ذات
 .المحاسبة لنظرية المفاهيمي اإلطار تكوين *

 .العملي التطبيق معايير إصدار *
 والمفاهيم األهداف تحديد إلى المحاسبية المبادئو  الفروض تحديد من تحول قد هتماماال أن أي
 . المعاييرو 

 المالية المحاسبة معايير هيئة حققت لقد: المحاسبة لنظرية لمفاهيميا اإلطار تكوين:  األول الشق -
نتاجاو  علميا نشاطا المفاهيمي لإلطار بالنسبة  نظرية لتطوير هامة قاعدة بذلك وقدمت متميزا، ا 

 القرار 0111سنة صدرت كما تقارير ةتس 0185-0168 بين الهيئة عن صدر إذ المحاسبة،
 .عالساب

                                                           
1
 .006-000ص ص ،سابق مرجع ،لطفي احمد السيد أمين - 
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 نجاحا المالية المحاسبة معايير هيئة حققت لقد :ليالعم التطبيق معايير إصدار: الثاني الشق -
 معيارا "000"  0115 حتى الهيئة عن صدر فقد ،العملي التطبيق لمعايير بالنسبة أيضا ملحوظا
عادة بالتعديل السابقة المبادئ تناولت  محاسبيا  . التوضيحو  الصياغة وا 

 

 للمحاسبة العلمية الطبيعة: الثالـث الفرع
  :والتغيير االستمرارية بين المحاسبة: أوال 

 المهني النمو خواص من تالزمتينمو  متكاملتين خاصيتين والتغيير االستمرارية من كل تعتبر
 وقواعد مبادئ من الزمن عبر عليه االستقرار تم ما" :االستمراريةأن  حيث للمحاسبة، األكاديميو 

جراءات  وأصبح المحاسبي الفكر عليه استقر وما ،عاما قبوال ومقبولة عليها متعارف محاسبية وا 
 في مألوف غير عنه الخروج يعتبر حيث لديهم العلمية فائدته وثبتت المحاسبين لدى هنع متعارف
 بعد زمن من الحالي وقتنا في محاسبية إلجراءات المحاسبين استخدام يفسر ما وهذا المحاسبية البيئة
 (1) ".اإلجراءات هذه مثل استخدام عن زالت قد المبررات من الكثير أن رغم
 عبر المكتسبة الخبرات على تحافظ أنها المحاسبي الفكر لنمو كخاصية االستمرارية يميز ما أهمو 

 استمراريتها على وتعمل التطبيق في المحاسبة أساليب تخدم تراكمية معرفة يشكل ما وهذا الزمن
 .وديمومتها

 السياسيو  واالجتماعي االقتصادي النموو  التطور مواكبة ىعل المحاسبة قدرة : "فهي التغير خاصية أما
 تتمكن حتى السياسية الحدود عن بمعزل المحيطة البيئة في تحدث التي التكنولوجية التطورات وكذلك

 عن النظر بعض بالمحاس عمل في التحكم من المحاسبية القواعدو  اإلجراءاتو  والمبادئ األهداف
 االزدهارو  التطور إلى يؤدي حتى الحاجة من نابعا يكون أن البد التغير نإ كما ،يعمل الذي المكان

 .(2)"الميولو  األهواءو  الشخصية للرغبة بةاالستجا من نابعا يكون ال وان الناس ينفع ما لىا  و 
 استخدام على المحاسبة قدرة يفسر ما وهذا ،وبتحفظ بطيئا كان المحاسبة في التغير أن المالحظ ومن

 في يحدث الذي عالسري التغير أن إلى اإلشارة تجدر كما ،القرار اتخاذ مصادر من كمصدر اتالمعلوم
 المجاالت في سرعة أكثر تطورات حدوث إلى أدى االتصال سرعة عن الناتجو  الحالي المجتمع

  .المحاسبة على ذلك انعكس بالتاليو  واالجتماعية االقتصادية

                                                           
1
 .01 ص ،0116،عمان ،والتوزيع للنشر الحامد دار ،المراجعةو  المحاسبة نظرية في مقدمة ،عطا بن علي محمد حيدر - 

2
 .01 ص ،نفس المرجع - 



المالية المحاسبة                                                                        :األول الفصل  
 

11 
 

  :التطبيقو  النظرية بين المحاسبة: ثانيا
 بيئتها الحتياجات ستجابةا تطورت بأنها للمحاسبة التاريخي لتطورا دراسة خالل من لنا يبدو    
 خالل من نولك محددة علمية نظرية من يأت لم المحاسبة تطور أن يالحظ المحاسبي ألدبل بعتوالمت

 فان وبالتالي ،والسياسية االجتماعية التأثيرات من العديدو  المحاسبية والممارسات النظرية بين تفاعالت
 النظري والمصدر العملي المصدر هما مستقلين مصدرين من نشأت قد القائم وضعها في المحاسبة

 العملي التطور من كل إيجاز ويمكن ،السنين بمئات النظري التطور سبق قد العملي التطور ولكن
 (1):يلي كما للمحاسبة النظريو 

 المشاكل حل أسلوب استخدمت حيث العملية، الممارسات خالل من جاء: للمحاسبة العملي التطور -0
 من مجموعة بتصحيح يقوم المحاسب فان المؤسسة في ما بعملية تعلق معينة مشكلة تحدث فعندما

 مئات منذ العملية ممارساته في الطريقة هذه المحاسب استخدم وقد المشكلة هذه لحل اإلجراءات
 التطور كان وقد ،المزدوج القيد طريق عن كتابه Pacioli باسيليو كتب الذي الوقت قبل حتى السنين

 دعت كلما القديمة اإلجراءات في وتعديل عملي تطور عن عبارة هو للمحاسبة العملية الممارسات في
 المدخل هذا على البعض ويطلق المختلفة، أو الجديدة والمشاكل الظروف بسبب ذلك إلى الحاجة
 مجموعات أو أفراد بواسطة استنتاجها يتم المحاسبية المبادئ فان المدخل هذا خالل من حيث الوصفي

 ومبادئ تعميمات بناء يتم المالحظات هذه على وبناءا مطبقة هي كما المحاسبة مالحظة خالل من
 .محاسبية

 هذا يعتمد حيث األول المدخل من نسبيا احدث النظري المدخل يعتبر :للمحاسبة النظري التطور -0
 من مجموعة استخالص يتم المؤسسات مختلف في االقتصادية العمليات خالل من انه على المدخل

 يستخدم المحاسب فان االفتراضات هذه أساس وعلى العمليات، هذه بخصوص المبدئية االفتراضات
 ماهية على النظرية اإلجابة تعطينا المحاسبي بالنشاط خاصة نتائج إلى ليصل منطقيا استنباطا
 المدخل استخدام فان لذلك عليه تكون أن يجب ما هي المدخل لهذا طبقا فالمحاسبة المحاسبة،
 وفي المستخدمين، احتياجات نوعية في محالة ال واقعة التغيرات أن أساس على مبرر االستنباطي

 التغيرات هذه المحاسبة تواكب أن يجب وبالتالي المحيطة، البيئة وفي أنفسهم، المستخدمين نوعية
 االستنباطية المحاسبية النظريات معظم أن البعض يرى هنا ومن عليه، تكون أن يجب كما وتكون

                                                           
1
 ،0115 ،القاهرة والتوزيع، والنشر للطباعة تراكا ،العربية الدول على وانعكاساتها الدولية المحاسبة زيد، أبو المبروك محمد - 

 .50 -08ص ص
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 من األحيان بعض فيو " مطبق هو كما" للمحاسبة الجاري الوضع عن الرضا لعدم كنتيجة ظهرت
 العام المستوى في التغير ويعتبر البيئة، في الجديدة التغيرات االعتبار عينب تأخذ أن في المحاسبة فشل

 .األمثلة هذه احد لألسعار
 للعوامل استجابة ولكن مجرد كعلم تتطور لم المحاسبة أن القول يمكن سبق ما خالل ومن وعليه

 . بها المطبقة بالدول االجتماعيةو  االقتصادية
 ثالثة إلى العلمية طبيعتها حول بالمحاسبة المهتمين آراء تقسيم يمكن  :فـن أم عـلم المحاسبـة -1

 :يةرئيس هاتاتجا

 عارضونوي العملي التطبيق إجراءات يخدم فنا المحاسبة اتجاه هذا أصحاب يعتبر: األول االتجاه
 ما المحاسبة فلسفة في البحث نأ ويرون مبادئهو  فاهيمهمو  وفروضه أهدافهو  مجاله له علما اعتبارها

 وقانونية اقتصادية عوامل بفعل يتم ويرهاتط وان المحاسبة تطوير في يفيد وال ،للوقت مضيعة إال هو
داريةو   .حاجاتها تلبي أن إال المحاسبة تملك ال ا 

 العملية الحياة وان فنا، اعتبارها موقف دىيأ قد عشر التاسع القرن نهاية في المحاسبة تطور أن كما
 انتشار في أيضا ساعد ومما ،التطور اتجاه وتحدد المحاسبية اإلجراءات تملي التي هي ضرورياتهاو 

 القانونيين للمحاسبين األمريكي المعهد قبل من 0150 سنة تعريفها هو فن المحاسبة إن فكرة
(AICPA )يلي كما عرفها بحيث : 
 .(1) «االقتصادية األحداثو  العمليات تلخيصو  وتبويب تسجيل فن هي المحاسبة»  

 من متعددة مستويات من يتكون علم هي المحاسبة أن القائل الرأي أصحاب يمثله: الثاني االتجاه
 . المحاسبة نظرية تطوير اجل من البحث متابعة من البد وانه ،والتعميمات التجريدات

 ال هوان ،واحد آن في وفنا علما المحاسبة نأ يرون حيث وسطا موقفا يأخذ الذي وهو: الثالث االتجاه
 الفن نتيجة ولدت قد المحاسبة وان ،له مقابل فن من ولد قد علم فكل والفن، العلم بين الفصل يمكن

 المحاسبة تعرف حيث ومبادئه فروضه له مستقل علم اليوم المحاسبة أصبحت وقد ،العملية الممارسةو 
 في وأهميتها داللتها لها بصورة المالية األحداث وتلخيص يبوتبو  بتسجيل يختص وفن علم»: اهنأب

 (2)« المستويات مختلف على القرارات ترشيد

                                                           
1
 .006ص ،سابق مرجع ،حنان حلوة رضوان - 

2
 الوصل، جامعة والنشر، للطباعة حدباء وحدة ،المحاسبية المعلومات نظم السقا، يحي هاشم زياد الحبيطي، إبراهيم محسن قاسم- 

 .5ص ،0110 العراق،
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 المحاسبة في العلمية المعرفة مستويات: الرابع الفرع
 وكلما معين، ةمعرف مستوى مرحلة كل تمثلو  ويستقل، يتكون حتى المراحل من بمجموعة العلم يمر
 من انطالقا المحاسبة إليه وصلت ما غاية إلى المعرفي المستوى هذا ارتفع ليةالتا المرحلة إلى انتقلنا

  (1) :التالية العلمية المراحل
 : التحليلو  والوصف المالحظة مرحلة: أوال
 التيو  األساسية المفاهيمو  المصطلحات من مجموعة والتحليل والوصف المالحظة عملية عن ينتج
 مناسبا أساسا تكون التي العلمية، اللغة تحديد أي األفكار، مضمون لتحديد مناسبة أولية قاعدة تشكل
  .البحث موضوع الظاهرة لتفسير
 االهتمام دون العلمية، الممارساتو  التطبيق بإجراءات مهتمة الزمن من طويلة قرونا المحاسبة ظلت
 . المضمون محددة محاسبية مفاهيم بتكوين منظمة بصورة

 خلق بهدف المحاسبية المصطلحاتو  المفاهيم مضامين لتحديد حاوالتم عدة جرت 0101 عام فيو 
 .   الفهم إساءة دون األفكار لنقل أساسا تكون محاسبية، لغة
 المحاسبية المبادئو  األساسية المفاهيم بعنوان 0 رقم البيان األمريكي المجمع اصدر 0161 عام في و

 اإلطار الدولية المحاسبة معايير لجنة أصدرت التسعينات فيو  للشركات، المالية القوائم تحكم التي
   .المالية القوائم وعرض إلعداد النظري
 : التفسيرو  الفروض وضع مرحلة: ثانيا
 الرابع القرن منذ المحاسبية دئالمباو  الفروض على المحاسبية النظرية من التفسيري الجانب يقوم 
 . العملي التطبيق إجراءات تفسيرو  تنظير األدبيات تحاولو 

 التي المالية القوائم مضمونو  وشكل المحاسبية اإلجراءات تفسر والتي المشتركة الملكية نظرية فجاءت
 .األشخاص وشركات الفردية تؤسساالم سيطرة ظل في إعدادها يتم
 في المالية القوائم مضمونو  وشكل المحاسبية اإلجراءات تفسر فإنها المعنوية الشخصية نظرية أما

 بينما مستقلة، معنوية شخصية لها الشركة انو  الملكية عن ةار اإلد بفصل تتسم التيو  األموال شركات
  في المعدة المالية القوائم مضمونو  وشكل المحاسبية اإلجراءات المخصصة األموال نظرية تفسر

 . الحكومية المؤسسات

                                                           
1
 .08-06ص ص ،سابق مرجع ،عطا بني علي محمد حيدر - 
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 التيو  0160 مونتس دراسة مثل العلمية الممارسات تفسر التي األبحاثو  الدراسات أيضا ظهرت وقد
 باسم يننالقانو  المحاسبين األمريكي المجمع عن «المحاسبة بحوث في دراسة»  سلسلة في نشرت

 .«المحاسبة في األساسية الفروضو  المصادرات»
 بسبب األخيرة عقود في خاصة المعاصر المحاسبي األدب في التفسيرية الدراسات هذه كثرت ولقد

 العملي التطبيق إجراءات يفسر نظري إطار وضع اجل من المحاسبة فالسفة قبل من المبذولة الجهود
  .تواجهها التي الكبيرة للتحديات التصدي من المحاسبة تتمكن حتى تطويرها على ويعمل
  الفروض صحة من التحققو  التنبؤ مرحلة :ثالثا

 منطلقين التنبؤات أنواع من نوع أي تقدم المحاسبة أن فكرة التقليديين المحاسبة كتاب من الكثير يرفض
 أن فيه شك ال مماو  فقط الماضي في تحدث التي صاديةاالقت باألحداث تهتم المحاسبة أن من

 القرارات هذه انو  القرارات، التخاذ مختلفة لفئات تقدم المحاسب يعرضها التي التاريخية المعلومات
 حتى المعلومات هذا أن بمعنى تنبؤ، دون قرار اتخاذ يمكن ال إذ المستقبل، في سياساتهم بتحديد تتعلق
ال التنبؤ في أساسا تعتمد فإنها تاريخية كانت لو  .  نشرها إلى الحاجة نشأت ولما أهميتها فقدت وا 

  النظرية وضع مرحلة :رابعا
 ضمن بها والتنبؤ المحاسبي والسلوك اإلحداث لتفسير أساس تقديم إلى المحاسبية النظرية تهدف 

 مجموعة بوضع معنية المحاسبة ونظرية ،المحاسبية المبادئو  وضالفر  لمجموعة شامل نظري إطار
 من العالقات وتحديد االقتصادية اإلحداثو  للظواهر منظمة رؤية تمثل يالت المترابطة المفاهيم من

 عامة محاسبية نظرية توجد وال  ،اإلحداثو  الظواهر بتلك والتنبؤ التفسير بهدف متغيرات خالل
 محاسبية نظرية لتكوين المحاوالت تنجح ولم، المحاسبية للنظرية مختلفة مداخل هناك أن كما ،وشاملة
 . متعددين مستخدمينو  مختلفة ومنهجيات اقتراحات وجود بسبب عموما عليها ومتعارف مقبولة

  المحاسبة نظرية: الخامس الفرع
 وتكوين المفاهيمو  الحقائق بعض توضح أن تحاول عامة أفكار عن عبارة ةيالمحاسب النظرية إن 

 متكاملة علمية بطريقة محاسبية نظرية بناء حاول من أول ونتبا ويعتبر ،للمحاسبة العلمي اإلطار
 .(1)االستنباطي المنهج على معتمدا
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 .010،015ص ص ،سابق مرجع ،عطا بن علي محمد حيدر - 
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 يرجعو  المحاسبية الممارسة بقدم قارنةم المحاسبة أدبيات في جديدا النظرية مصطلح يعتبر كما
 إلحاق في رغبة المحاسبة ميدان في الباحثين قبل من بناءها مت معرفية أفكار لظهور أساسا استخدامه
 استقالليتها، للمحاسبة يضمن الذي بالشكل توجيهها علي قادر علمي نظري بإطار المحاسبية الممارسة
 ذلك من األبحاث وتوالت. المؤسسة محيط في واالجتماعية االقتصادية التحوالت مسايرة علي وقدرتها
 يمكن ،والتطور للبحث قابل كموضوع المحاسبة مجملها في خدمت نظريات عدة عنها ونتج الوقت

 (1):هي كبرى مجموعات ةثالث إلي المحاسبة نظريات تصنيف
 من المحاسبية الممارسات وصف إلي النظريات هذه تهدف  :(Descriptives) الوصفية النظرية -0

زالة المحاسبية، المبادئ شرح خالل  الطابع ذات البحث نتائج وتعتبر عنها غموض أو لبس كل وا 
 من الجدد الممارسين إمداد خالل من المحاسبية ممارسات مع ايجابي تأثير له الذي البيداغوجي،

 .وجه أحسن على مهامهم  أداء في يساعدهم الذي بالتطور المحاسبية المهن أصحاب
 المحاسبية، للممارسة دليال لتصبح جاءت ىالت النظريات وهي (:Normatives) المعيارية النظرية  -0

 هذه وتجد المحاسبية، للممارسة نقد وضعية من انطالقا والتوضيح، والتأطير التنظيم لوظيفة وخدمة
 . للمحاسبة التطورية األطر في لها امتداد النظريات

 التطبيقات أو السلوكيات تحليل أو بتفسير النظريات هذه تهتم :(Explicatives) التفسيرية النظريات -0
 للمحاسبة الموجبة النظرية التفسيرية، النظريات فوتصن وتنظير بحث موضوع باعتبارها المحاسبية،

(La théorie positive de comptabilité  )مجموعة المحاسبة الممارسة ىعل بناءا ترسى والتي 
 طرف من المالية القوائم إلعداد عامة نظرية بذلك مكونة علميا، تأكيدها ثم التي السلوكية القواعد من

 .المؤسسة

 للمحاسبة نظرية وجود أهمية: ثانيــا
 بتطبيقاتها المرتبطة العلمية األصول ظهور بعد إال فعال بشكل لمستخدميها المحاسبة أهمية تظهر لم

 (2):خالل من ذلك ويبرز
 .كعلم للمحاسبة العامة للنظرية إطار وجود ضرورة -

 .المحاسبة تظهرها التي المعلوماتو  البيانات في الموضوعية الصفة قتحقي في النظرية تساهم -

                                                           
1
 منشورة، دكتوراه،غير أطروحة ،الدولية التوحيد إعمال ظل في للمؤسسات المحاسبي النظام إصالح أهمية ،بالغيث مدانى - 

 .08ص ، 0110،الجزائر جامعة

2
 المتلقي ،( IAS/IFRS)  المالية المعلومةو  للمحاسبة الدولية المعاييرو  العامة المحاسبة ،علي بن بلعزوز عاشور، كتوش  - 

    . 08/10/0101و06 يومي ،اديالو  الجامعي المركز وليةدال ةيالمحاسب والمعايير المالي المحاسبي النظام حول: األول الدولي
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 ملموس كيان تحقيق إلي يؤدي علمية ومبادئ فروض من تتضمنه بما النظرية هذه وجود -
 .العرضو  والتبويب للتسجيل وسليه مجرد تكون إن من بدال للمحاسبة

 بين االختيار في عليه يتعمد الذي األساس يعتبر ،وفروض مبادئ من النظرية هذه تتضمنه ام إن -
 .العملي بيقالتط في االستخدام عند ةالبديل السبلو  األنظمة

 .العلوم من بغيره وعالقته التطبيقية وبحوثه للعلم األساسية المجاالت تحديد علي النظرية تساعد -

تباعا. بينها التوفيقو  العلمية البحوث عنها تسفر التي النتائج تلخيص في النظرية تساهم -  لهذه وا 
 لتأكيد المحاسبين قبل من المستمرو  الخاص االهتمام وجب للمحاسبة ةعام نظرية لوجود األهمية
ثباتو  مستقبال االستمرار هذا أهمية  .وجودهم ا 

 ةيالمحاسب النظرية في البحث مناهج: ثالثــا
 تطبيق بضرورة نادى من فمنهم اإلنسانية، العلوم في البحث مناهج موضوع في المفكرون اختلف 

 للعلوم قوانين إلى الوصول صعوبة بالتاليو  األمر ذاه صعوبة يرى من منهمو  الطبيعية، العلوم مناهج
 .الطبيعية القوانين دقة في اإلنسانية
 بحوثو  الكمية، لألساليب باستخدامها التطور في بدأت اجتماعي إنساني علم باعتبارها والمحاسبة
 العلوم إلى اقرب فهي اإلنساني السلوك دراسة جانب إلى التطور هذا إلجراء كوسيلة العلميات
 الذي االستنباطي المنهج من كال يستخدمون المحاسبة الجالم في الباحثين نجد ذلكلو  اإلنسانية،

 نظريات تكوين إلى تؤدي معينة استنتاجات إلى ،بها لمسلما الفروض من المنطقي التسلسل على يعتمد
 معالم استنتاج على يقوم الذي االستقرائي المنهج كذلكو  خاصة، أوضاعا تفسر المعالم محددة خاصة

  .(1) العام إلي الخاص من فيه البحث نتيجة أي ،معنية مفردات واقع من عامة قحقائو 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
1
 .6ص ،سابق مرجع ،علي بن بلعزوز عاشور، كتوش - 
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 المالية المحاسبة أسس: الثانـي طلبالم
 اإلجراءات بعض هاوتحكم ،االجتماعيةو  قتصاديةاال والظروف المجتمع لتطور وفقا المحاسبة تتطور  

طار كأساس تعتبر التي روضفوال المبادئ من مجموعة على األخيرة هذه مو تق حيث  يستند يمرجع وا 
 المحاسبة، مفهوم تطور على المطلب هذا خالل من سنركز وعليه المحاسبي، التسجيل عند عليه

 .  أنواعها مختلف وكذا عليها تقوم التي والفروض المبادئ
 

  المحاسبـة مفهـوم: األول الفرع
 المحاسبة مفهوم تطور: أوال

 التطبيقية الناحية فمن استثناء، وبدون الحياة مجاالت تلفمخ في التداول كثير مصطلح المحاسبة إن  

 العلمي التطور مستوى بحدود إال له حدود ال واسع مفهوم المحاسبة مفهوم أن القول يمكن العلمية أو
  (1) :يستلزم الصحيح مهجوبح موقعه في وضعه فان وبالتالي اإلنسان يبلغه ذيال التكنولوجيو 
 عنه المحاسبة رادالم النشاط أو المجال تحديد . 
 وتحقيقها بلوغها المطلوب األهداف تحديد . 
 األهدافو  اطبالنش العالقة اتذ المستلزمات توفر مدى . 

  :التالية المراحل سياق في وضعه يمكن ذيوال المحاسبة مفهوم تطور األساس اذه وعلى
 تنظيم على تنصب المحاسبة وظيفة كانت ،م.ق سنة 5111 حوالي إلى ورهاذج تمتد التي المرحلة -0

 على المحافظة بهدف المالي المؤرخ دور كان المحاسب دور فان وبالتالي العمليات وتدوين السجالت
 هو المحاسب ورد أن قيل لذلك ،تعديالت من عليها أيطر  ما واثبات األفرادو  الحكام والممتلكات موالاأل
 .المالي الوكيل دور

 من مجموعة ظهرت المزدوج القيد وبظهور التجاري التبادل حجم وازدياد االقتصادي التطور مع -0
 السجالت بتنظيم االهتمام أصبح حيث السجالت في اإلثبات عملية تنظم والتي القواعد أو المبادئ

 .المؤسسة في الداخلية الرقابة ألغراض المحاسب عمل في األساس هو مهنية فنية لضوابط وفقا

 الملزمة والقواعد واألفكار المفاهيم من مجموعة ظهور إلى أدى مما العلمية التطبيقات تطورت -0
 أدوات مجرد فقط كونها وليس المجتمع في دورها وتطور  المؤسسات استمرارية في لتساهم التطبيق،
 .الممتلكات على للرقابة داخلية

                                                           
1
  .01-06ص ص ،0118 عمان، والتوزيع، للنشر وائل دار ،المحاسبة مبادئ في الشامل الكبيسي، الستار عبد- 
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 واتسع ،القطاعات تلك سلوك توجيه في أهميتها وبروز المحاسبية، بالمعلومات القطاعات لج تأثير -0
 المسؤولية عن بالمحاسبة يعرف ما ظهر حتى ككل المجتمع بخدمة لتقوم بالمحاسبة االهتمام لكذب

 .المجتمع في الفئات كافة حاجات يةالمحاسب التقارير لتلبي ،االجتماعية
 :التالية األساسية الوظائف على تقتصر لم المحاسبة أن لنا يتضح سبق ما خالل من -

 والتدقيق لتحقق قابلة موضوعية أدلة أساس وعلى العمليات كافة تسجيل يتم حيث: التسجيل. 
 الحسابات دليل»  متجانسة مجموعات شكل على البيانات تبويب إي: بيو بالت» . 
 وغيرها توجاتنالم تكاليف أو المؤسسة نتيجة على مالية عملية كل اثر لتوضيح وذلك: القياس. 
 تقتصر لم ةفالمحاسب وبالتالي عموما المقبولة المحاسبية للمبادئ وفقا وذلك: وتفسيرها النتائج عرض 

 كونها خالل من وذلك ككل المجتمعو  االقتصادية مؤسسةال لخدمة أداة أصبحت بل فحسب ذلك على
 (1) :أداة
 .المؤسسة في وزيادتها نتاجيةاإلو  ءاألدا لقياس -

 .األداء تقيمو  والرقابة التخطيط -
 االتصال وظيفة تضمن التي اللغة هي المحاسبة أن حيث االتصال -

   المحاسبة تعريف تطور: ثانيــا
 القانونيةو  واالجتماعية االقتصادية والظروف الحاجات مع تتفاعل ماعياجت كعلم المحاسبة إن   

  (2):يلي كما التطور من بمراحل مر فهاتعري فإن لذلك ،عصر كل في السائدة
 أصحاب خدمة في بةالمحاس كانت التجارية الرأسمالية انتشار وعند الوسطى العصور نهاية في -

 نهاية في أعماله نتائج تحديدو مؤسسة ال صاحب ومديونية دائنية تسجيل ظيفتهاو  ،الفردي المشروع
 وسميت المشروع صاحب أموال على الحراسة بوظيفة تقوم كانت المحاسبة أن يأ ،معينة زمنية راتفت

 .الحراسة بمحاسبة بذلك

 شركات وانتشار المشاريع حجم زيادة ىإل أدت تيال الصناعية الثورة ظهور ومع النهضة عصر في -
 خدمة في قفتل المحاسبة مهام توسعت اإلدارة عن الملكية فصل من عنه نتج ماو  المساهمة
 إلى توجه بياناتها تعد لم المحاسبة أن أي ،المؤسسة في المصالح أصحابو  مرينالمستث المساهمين

 يلمالا للمجتمع أعمالها ونتائج حساباتها تنشر تبحأص بل فحسب ؤسسةالم داخل ؤولينسالم
  .مستثمرينو  ومصارف مساهمين من المؤسسة خارج من ينللمهتم ،مارياالستثو 

                                                           
1
 -Anne Lyse Blandin, Marie Amélie Deysine, ANNE Marie Lavigne, Comptabilité, 34

e
 édition, 

éditions Francis Lefebvre, FANCE, 2014, p56 .  
2
  .088 ،086ص ص ،سابق مرجع ،حنان حلوة رضوان - 
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 اإلنتاج أماكن عن اإلدارة أماكن انفصلت اإلنتاجية العملية تعقيد زيادةو  التكنولوجيا لتقدم ونتيجة -
 جديدة مهام أمام المحاسبة وضع الذي األمر ،التنفيذ علي المباشر اإلشراف الممكن غير من أصبحو 
 اإلنتاج تخطيطو  المنجزة األعمال تقييم في تساعد بياناتو  ومعايير بمؤشرات اإلدارة تزويد يوه أال

 .أدائهم تقييمو  المسؤولين ومحاسبة

 انعكسو  االقتصادية الظروف بتطور ظائفهاو  تطورت محاسبةال مهنة لنشاط الخدمية للطبيعة اونظر  -
  (1):ييل كما ذلكو  نفسها المحاسبة تعريفات على ورالتط هذا

 القانونين للمحاسبين األمريكية الجمعية أصدرت 0101 عام في (AAA  )حيث للمحاسبة تعريف أول 
 الوحدة في تحدث يالت المالية العمليات بويبت تسجيلو  بتحليل يختص نظام» : بأنها عرفتها

 المالي مركزها تحديد و معينة مالية فترة عن الوحدة هذه أعمال نتيجة تحديد بقصد ذلكو  االقتصادية
 .«  الفترة هذه نهاية في

 القانونين للمحاسبين األمريكي المعهد عن 0150 عام صدر فقد للمحاسبة الثاني التعريف أما  

(AICBA )في يحدث ما ،تلخيص ثم وتصنيف بتسجيل يختص فن» : نهاا على أهعرف والذي 
 .« العمليات تلك تفسير ثم ومن مالية طبيعة ذات هي والتي مالية عمليات من المؤسسة

 المعهد نفس اصدر 0161 عام وفى (AICBA )دورها تطور مع ليتناسب للمحاسبة أخر عريفات 
 توفير األساسية يفتهوظ خدمي نشاط »: بأنها بةالمحاس اعتبر حيث للمعلومات كنظام الوظيفي
 تلك استخدام بقصد ذلكو  االقتصادية المؤسسة عن( أساسي بشكل مالية طبيعة ذات)  ميةك معلومات
 .«المتاحة العمل بدائل من العديد نبي المفاضلة حول تتمحور اقتصادية قرارات اتخاذ في المعلومات

 المعلومات إيصال ثم ومعالجة بقياس، يختص للمعلومات نظام» : بأنها المحاسبة عرفت 0110 وفي 
 قرارات اتخاذ في المعلومات تلك من تستفيد كي وذلك المصلحة ذات لألطراف المؤسسة عن المالية
 . للمعلومات كنظام المعاصر دورها صراحة يوضح التعريف هذاو «  رشيدة
جراءات، وطرق فرضياتو  ومبادئ ومفاهيم أهداف علم لكل: كعلم المحاسبة: ثالثا  كعلم والمحاسبة وا 

 :اآلتية بالصورة العلمي بالمنحى تأخذ اجتماعية خدمية ووظيفة تطبيقي
 نتيجة على التعرف هو المالية للمحاسبة األساسي الهدف أن: المالية المحاسبـة أهداف 

 ( 2):منها عديدة أهداف تحقيق إلى باإلضافة هذا خسارة أو ربح من النشاط
 الرجوع بهدف نيزم تسلسل ووفق مباشرة حدوثها عند المؤسسة في التي المالية العمليات جميع تسجيل -0

 . الحاجة عند إليها

 أصول من اماله معرفةو  المؤسسة ودانية مديونية على التعرف بهدف ماليةال العمليات تصنيفو  تبويب -0
 الموجودات على لتعريفل المالي مركزها يانبو  المؤسسة نشاط نتيجة استخراج. التزامات من عليها وما

                                                           
1
 .06، 05ص ص ،0116األردن، التوزيع،و  للنشر وائل دار ،0ط ،0جو 0 ،جالمالية المحاسبة مبادئ مطر، محمد - 

2
  .06ص ،سابق مرجع نور، إبراهيم الناصر عبد صيام، زكرياء وليد ،مصطفى الدين حسام - 
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 قائمة دادإع تاريخ وحتى السابقة المالية الفترة نهاية منذ تغير من عليها رأط ماو  المؤسسة والتزامات
 .الجديدة المالي المركز

 المالية التقارير خالل من وهذا المستقبلية السياسات ورسم السليمة القرارات اتخاذ في اإلدارة مساعدة -0
 . المؤسسة إلدارة المحاسبة تقدمها التي

 الحاليين والمالك كالعاملين هاخارج من وأخري المؤسسة داخل من فئات أغراض دمتخ معلومات توفير -0
 .       وغيرها الحكومية والجهات والمتوقعين

 المحاسبة حقل في تستخدم، التي المصطالحاتو  المفردات المفاهيم تتضمن: المحاسبية المفاهيم 

 أو تفسير إلى اجيحت وال بذاته نبي   رعبيت هو المفهومو  مفهوم، كل يعنيه وما الخصوص جهو  على
 المحاسبة أهداف تحقيق في ساهمت مالية أحداث أو األشياء على للداللة يستخدمو  مرة كل في شرح
 (1) :هي المفاهيم هذهو 

 تنفيذ في تستخدم المؤسسة قبل من مملوكةال االقتصادية الموارد في وتتمثل(: األصول) الموجودات -0
 في المؤسسة منها تستفيد اإلنتاجي عمرها خالل خدمات تقدم الموارد وهذه المؤسسة أعمال وانجاز
 . الخ...  النقود، البضائع، يارات،الس ،المباني: مثال الموجودات هذه ومن إيرادات تحقيق

 الديون هذهو  تسددها أن وعليها الغير قبل من المؤسسة لىع ديون وهي: ( التزامات)  المطلوبات -0
  .مستقبال دفع سيتم بل فورا ثمنها تدفع ولم حداثأ أو عمليات عن نشأت

 حياة دورة خالل أو التأسيس عند المالك طرف من الموضوعة األموال تعني: الخاصة األموال -0
 المؤسسة إلى المالك من األموال لتحويل نتيجة وهي المؤسسة

 (2)للمؤسسة الحقيقية القيمة وتمثل والخصوم، األصول بين الفرق نتيجة تكون الخاصة األموال أن كما

 (3):في والمتمثلة المحاسبية المفاهيم بعض إلى باإلضافة
 خصوصها في نقص أو أصولها في زيادة يأ أو المؤسسة إلى الداخلة التدفقات في وتتمثل: اإليرادات -0

  .معا كليهما أو

 كليهما أو) خصوصها في زيادة أو أصولها في نقص أي أو المؤسسة من خارجة تتدفقا: المصروفات -5
 . الخ... نالعاملي أجور أو أولية مواد أو موجودات شراء: مثل اإليرادات على صولالح اجل من( معا

 الشخصي الستخدامها المؤسسة من المالك يأخذها التي التجارية السلع أو المبالغ وهى: المسحوبات -6
 . الملكية حقوق في مباشر يضكتخف المسحوبات هذه تسجلو 

                                                           
1
 -Philippe Dessertine, Patrick Provillard, Comptabilité, 2

e 
édition, Person Education, France, 

2008,p52.  
2
 -Wolfgang Dick, Franck Missonier-Piera, Comptabilité Financier en IFRS , 2

e 
édition, Person 

Education, France,2009,p4. 
3
 .00،00 ص ص ،سابق مرجع ،نعوم ريان ي،الججاو  طالل - 
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 من اكبر اإليرادات كانت فإذا المصروفاتو  اإليرادات بين الفرق يمثل(:  خسارة/  ربح)  الدخل -6
 .خسارة كانت اإليرادات من اكبر المصروفات كانت إذا و ،ربحا كان المصروفات

 

  المحاسبة فروضو  مبادئ: الثاني الفرع
  المحاسبة فروض: أوال
عداد المبادئ اشتقاق في دميستخ أساسا ةيالمحاسب يةناحال من الفروض رعتبت    أي المالية، القوائم وا 
 ال نفسها الفروض ولكن ،المحاسبية الفروض في الفكري ريرهاتب تجد ذاتها بحد ةيالمحاسب المبادئ أن
 ةيمحاسب مبادئ الشتقاق مالئمة غير أو مالئمة إما فهي ،صحتها ثباتإل داعي الو  برهان إلى حتاجت
 إطارها في تعمل حيث ،والسياسية والقانونية واالجتماعية االقتصادية والبيئة العامة األهداف يعترا

 (1):التالية بالخواص المحاسبية الفروض وتتسم االقتصادية المؤسسة
 .ةيالمحاسب المعرفة تطوير في للمشاركة مفيدة بداية لتكون مالئمةو  يحةصح أنها على عموما تقبل أن -0

 تبرير في فرض يستخدم أن يجوز ال إذ ،البعض بعضها عن مستقلة المعتمدة الفروض تكون أن -0
 .أخر فرض

 .بينها فيها قائم ضتناق أي كشف يسهلل ،عموما العدد قليلة تكون أن -0

 (2) :وهى أربعة األساسية ةيالمحاسب الفروض أن على المحاسبة علماء ويجمع

 لها أن كما ،مالكيها شخصية عن مستقلة معنوية شخصية لمؤسسةل أن به ويقصد: االستقاللية فرض -0
 مع تمت كأنهاو  تعامل ومالكيها المؤسسة بين تتم عملية كل عليهو  ،مالكيها ذمة عن مستقلة مالية ذمة
 .خريناآل تجاه التزاماتها عن مسؤولةو  موجداتهال مالكة مؤسسة كل أن كما  الغير

 ليتم سنوية نصف أو سنوية عادة فترات إلى المؤسسة عمر تقسيم باإلمكان انهأي  :الدورية فرض -0
 .والتنبؤ للمقارنة قابلة يجعلها دورية بصورة المالية التقارير إعداد أن كما نشاطها، عن التقرير

 مستقل وبشكل محددة، غير لمدة أعمالهاو  نشاطها في مستمرة المؤسسة أن يعني: االستمرارية فرض -0
 .هايكمال حياة عن

 عنها التعبير مكني التي فقط العمليات تسجيلو  االعتراف يتم انه أي :النقدي القياس وحدة فرض -0
  (3):عنها التقريرو  المؤسسة أنشطة لقياس أساسيين قيدين هناك فان بذلكو  النقد، بوحدة

 النقد بوحدة عنها التعبير يمكن ال التي األنشطة فتستبعد المحاسبي القياس نطاق من تحد أنها -
  .الوطني

                                                           
1
 المركز قائمة بنود ساقي" المالية المحاسبة أسس ،جاموس أبو الدين زفوا قولى، ميسون الحارس، أسامة حنان، حلوة رضوان - 

  .00ص ،0110 ،عمان ،والتوزيع للنشر حامد دار ،"المالي

2
 .01-08ص ص ،0101 ،الجزائر هومة، دار ،الدولية المعايير وفق المالية المحاسبة في الواضح ،حنيفة ربيع بن - 

 ص ،0110 ،عمان ،والتوزيع للنشر حامد دار ،المالية المحاسبة أسس ،جاموس أبو الدين فواز الحارس، أسامة حلوة، رضوان -3
 .56،56ص
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اثر  بذلك تتجاهل اثر تغيرات القوة الشرائية، أيتفترض ثبات واستقرار وحدة القياس النقدي، و  أنها -
 .انخفاض األسعارارتفاع و 

 المبادئ أهم يعد الذي التاريخية، التكلفة مبدأ شتقاقال جوهريا أساسا النقدي القياس وحدة فرض يمثلو 
 . المدققينو  المحاسبين لدى العملية الحياة في عموما المقبولة المحاسبية

 ةالمحاسبيــ المبـادئ: ثانيا
 وفي المالية العمليات إثبات في المتبعة اإلجراءاتو  الطرق تحكم التي قواعدال اسبيةالمح المبادئ تمثل
 . المالية والتقارير القوائم إعداد

 للعمليات تسجيله في سبللمحا امرشد بمثابة تعتبر المالية حاسبةالم في رئيسية مبادئ أربعة هناكو 
 : هيو  المالية القوائم في أثرها عن اإلفصاحو  المالية

 نتجت ألنها الحيازة تاريخ في الفعلي السوق سعر عن التاريخية التكلفة برتع: التاريخية التكلفة مبدأ -
 . (1).خارجية أطرافو  المؤسسة بين فعال تمت تبادل يةعمل عن

. دورية بصورة خسارة أو ربح من النشاط نتيجة تحديد يعني: بالمصروفات اإليرادات مقابلة مبدأ -
جماليو  يراداتاإل إجمالي بين الفرق أساس على يقوم الربح فقياس  اإليرادات لتلك المقابلة المصروفات ا 
 أساس على يتم( مثال سنة) الفترة خالل المصروفاتو  اإليرادات تحديد أن كما الفترة، نفس في

 بالفترة الخاصة باإليرادات االعتراف االستحقاق بأساس قصديو  النقدي، األساس على ليسو  االستحقاق
 ( 2).الدفع مستحقة أو مدفوعة المصروفاتو  القبض، مستحقة أم مقبوضة المحاسبية

 للغير البيع عند يتحقق اإليراد أن هي ،باإليراد لالعتراف تقليديةال قاعدةال: باإليرادات االعتراف مبدأ -
 .للغير الفعلي بالبيع يتحقق أيضا فالربح بذلكو ". التسليم"

 ال أي تكلفتها، عن يزيد بثمن الفترة خرأ في الباقية المخزنة البضاعة تقوم أن يجوز ال ذلك على وبناء -
 . (3)بعد تتحقق لم بأرباح االعتراف يجوز

 المالية األحداث كل عن فصاحباإل يقوم أن المحاسب من المبدأ هذا يتطلب: التام اإلفصاح مبدأ -
 مستخدمي تضلل أن يمكن مالية معلومات أية يخفي ال بحيث المالية الفترة خالل بالمؤسسة الخاصة
 أو الحذرو  الحيطة بسياسة يسمى ما الكامل اإلفصاح تستدعي التي القضايا منو  ،المالية القوائم
 األرباح تجاهلو  وقوعها قبل الحساب في المتوقعة الخسائر اخذ وجوب في تتمثل التيو  التحفظ
 التكلفة بسعر المحاسبية الفترة نهاية في البضائع مخزون تقييم وكذا الفعلي، تحقيقها حين إلى المتوقعة

 .(4)المختلفة المخصصات تكوين وكذلك اقل، أيهما السوق أو

                                                           
1
 .00ص ،0111 اإلسكندرية، للنشر، الجديدة الجامعية دار ،المتوسطة المالية المحاسبة المكارم، أبو الفتاح عبد وصفى- 

2
 .60 ،61ص ص ،سابق مرجع ،المالية المحاسبة أسس ،جاموس أبو فوازالحارس، أسامة حنان، حلوة رضوان - 

3
 .50،ص0111األردن، التوزيع،و  للنشر إثراء ،المالية المحاسبة مبادئ البداوي، فليح زارن حنان، حلوة رضوان- 

4
 .01ص ،سابق مرجع ،نور إبراهيم الناصر عبد صيام، زكريا وليد الخداش، مصطفى الدين حسام - 
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    بالفـروض المبـادئ ارتبـاط: ثالثا
 للممارسات األخيرة توجه حيث المحاسبية المبادئ تقاقشال األساس هي المحاسبية الفروض أن     
 الفروض بعض انو  بالمؤسسة المرتبطة المالية ياتالعمل لتسجيل المعتمدة المحاسبية جراءاتواإل

 االقتصادية، الوحدة استقاللية فرض مثل عموما المحاسبي القياس في الزاوية حجز تمثل المحاسبية
 نفسه الوقت في مبادئ عدة الشتقاق األساس تمثل الفروض بعضو  المحاسبية للمساءلة األساس فهو
 اإليرادات مقابلة مبدأ كذلك و التاريخية التكلفة مبدأ تطبيق يبرر الذي النقدي القياس وحدة فرض: مثل

 .  بالمصروفات
 استناداو  البعض، ببعضها مرتبطة المبادئ أن حين في البعض بعضها عن مستقلة عموما الفروضو   
عدادو  المحاسبي اإلثبات يتم المحاسبية المبادئ تلك إلى  ( 1).دوريا المالية التقارير ا 
 

  المحاسبـة فروع: الثالـث الفرع
 (2):في تتمثل المحاسبة في متخصصة فروع منها لتتفرع بسيطة نشأتها بداية في المحاسبة كانت

 بتحليل تهتم للمحاسبة، األخرى الفروع منه تفرعت الذي األصل بمثابة تعتبر :المالية المحاسبة -0
 والغير المؤسسة بين محاسبيةال الفترة خالل تحدث التي المالية العمليات التصنيفو  تبويبو  وتسجيل

 المالي، مركزهاو  المؤسسة نشاط نتيجة عن مالية تمعلوما تتضمن مالية تقارير إعداد اجل من ذلكو 
 على المؤسسة أصول حماية إلى باإلضافة المحاسبة فروع من الفرع لهذا الرئيسي الهدف يتركز لذلك
 .االقتصادية للمؤسسات المالي المركزو  الربح قياس

 بداية في الصناعية الثورة لمتطلبات استجابة المحاسبة فروع من الفرع هذا أنش :التكاليف محاسبة -0
 المتجددة تباالحتياجا الوفاء عن المالية المحاسبة عجز لسد وذلك بأوروبا، عشر السادس القرن

 تحدث التي التكلفة عناصر تصنيفو  وتحليل بحصر التكاليف محاسبة وتهدف الصناعية، للمؤسسات
 : أهمها األهداف من جملة تحقيق اجل من  المؤسسة في

 .   المنتج تكلفة قياس -

 .  فاقناإل ترشيد بقصد التكلفة عناصر على الرقابة -

                                                           
1
 المركز قائمة بنود ساقي" المالية المحاسبة أسس ،جاموس أبو الدين زفوا قولى، ميسون الحارس، أسامة حنان، حلوة رضوان - 

 .00 ص ،سابق مرجع ،"المالي

2
 .01 -06ص ص ،سابق مرجع ،مطر محمد - 
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 مجاالت في اإلدارة تستخدمها مؤشرات أو مقاييس باعتبارها التكلفة لعناصر المالئمة المعايير وضع -
 . األداء تقييمو  والرقابة تخطيطال

 . القرارات اتخاذ مجال في لإلدارة المالئمة المعلومات توفير -

 بتوفير نقوم حيث التكاليف محاسبة إلغراض مكمال المحاسبة من النوع هذا يعتبر :اإلدارية المحاسبة -1
 . القرارات واتخاذ والتقييم والتخطيط الرقابة مجال في لإلدارة المحاسبية المعلومات

 المطبقة واللوائح القوانين على اعتمادا للضريبة، الخاضع الدخل بحساب تختص: الضريبية المحاسبة -0
 .الخزينة موارد من أساسي مورد الضريبة وتشكل معنويين، أو طبيعيين كانوا سواء األشخاص على

 المركزية والخزائن كالوزارات الحكومية المؤسسات تعمليا نتائج بقياس تختصو  :الحكومية المحاسبة -5
 :أهدافها أهم ومن ربحإلى ال تهدف ال التيو  وغيرها

 . للدولة العامة الميزانية تنفيذ لمتابعة زمةالال البيانات توفير -

 السنة نهاية في للدولة المالي مركزها بمعرفة يسمح بما الحكومية المؤسسات نفقاتو  واردات حصر -
 . المالية

 . القرارات اتخاذ لغرض اإلدارية المستويات مختلف تحتاجها التي البيانات توفير -

 من قطاع كل مساهمة مدي القومي، والدخل القومي الناتج بقياس تختص :القومية المحاسبة -6
   .الناتج هذا في القومية االقتصادية القطاعات

 البيئية المحاسبة مصطلح أيضا البعض عليها ويطلق نسبيا حديث فرع وهي :االجتماعية المحاسبة -6
 للبيئة ومنافع خدمات من تقدمه فيما والمتمثل للمؤسسة االجتماعي للدور خاصا اهتماما تعطى وهي

 اجتماعية تقارير نشر إلى تدعو لذا البيئة، لتلك تحملها التي االجتماعية التكاليف مقابل بها المحيطة
 والتدريب البيئي التلوث مكافحة البيئة، وتجميل االجتماعية البرامج تحويل في مساهمتها: مثل

 تستخدمها التي الطبيعية والمصادر الموارد في متمثلة اجتماعية تكاليف مقابل وذلك الخ...الوظيفي،
 . االقتصادية أنشطتها تنفيذ في
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 الدولية المحاسبة معاييرالمحاسبة المالية و: الثالث طلبالم

 ةيمحاسب بمرجعية معدة كانت إذا إال للمقارنة وقابلة متجانسة تكون ال المحاسبة المعلومات إن     
 الدولية المحاسبة بمعايير يعرف ما فظهر المؤسسات لكل يميوالتق التسجيل قطر  نفس تظم موحدة
 .المطلب هذا خالل من له سنتطرق ما وهذا ،المحاسبة عالم في ثورة أحدثت والتي

  الدولية المحاسبة معايير مفهوم: األول الفرع

 الدولية المحاسبة معايير تعريف: أوال
 .المعايير يفر تع أوال بنا يجدر الدولية ةالمحاسب معايير تعريفو  نشأة إلى التطرق قبل
 جودته، درجة أو معين شيء طول أو وزن ضوئه على اسليق مسبقا المعد النموذج بالمعيار يقصد 
 أو الدولة أو مجموعة طرف من المقبولةو  المعتمدة وازينالم أو سيالمقاي أنها على إليها النظر يمكنو 

   .(1)معين شيء جودة على بواسطتها للحكم أو قياسلل العالم أو المجتمع
 في العملية الممارسة ترشيدو  توجيه إلى تؤدي عامة إرشادات أو نماذج »:بأنها المعايير تعريف يمكنو 

 . (2)«الحسابات مراجعة أو التدقيق أو المحاسبة
 تجربةو  بمعرفة عتوض التي القواعد من مجموعة في تتمثل ةيالمحاسب المعايير أن القول يمكن عليهو 

 الذي العام اإلطار لتشكيل بينهم فيما عليها يتفق كاديميينوأ مهنيين األكفاء المحاسبين من مجموعة
 . معينة بيئة في أدائهم لتقييم األسس توحيدو  المحاسبين عمل يحكم
 الدولية المحاسبة معايير نشأة :ثانيا
 إعداد ضرورة إلى الجنسية المتعددة الشركات وانتشار الدولية للتجارة الهائلين النموو  التطور أدى

 . المالية قوائمها إعداد عند الدولية الشركات كافة بها تتعامل محاسبية معايير
 سنة إلى المحاسبية المعايير بين التنسيق وضرورة العالمي المحاسبي التوحيد فكرة ترجع وعموما -

 تمت بحيث بأمريكا، لويس سانت بمدينة للمحاسبين، دولي مؤتمر أول انعقاد تاريخ وهو 0110
 فالقاعدة العالم، من الكبرى البلدان في المحاسبية الممارسات وحتى المحاسبية المبادئ ومقارنة مناقشة
 معايير وجود يستوجب وذلك مختلفة، بلدان في الدولية للشركات مالية معامالت وجود على تعتمد

 . الشركات كل على تطبيقها يتم حتى بينها التنسيق ويتم عليها متفق يكون دولية محاسبية

                                                           

 .58 ص ،سابق مرجع زيد، أبو المبروك محمد -0

 .010 ص ،0118عمان، التوزيع،و  للنشر الثقافة دار ،ومعاييرها الدولية المحاسبة حمدان، مأمون القاضي، حسين -0



المالية المحاسبة                                                                        :األول الفصل  
 

26 
 

 هامة قرارات فيه اتخذت حيث باستراليا، سيدني في للمحاسبين الدولي المؤتمر انعقد 0160 سنة وفي -
 الدولية المحاسبية المشكالت مع التعامل على المقدرة لهما تكون أن يمكن هيئتين بإنشاء وذلك

 المحاسبة معايير لجنة تأسيس تم حيث المعتمدة، البلدان تستخدمها التي المحاسبة بين واالختالف
 في معيار أول إصدار تم ولقد"   IFAC"  للمحاسبين الدولي االتحاد وكذا 0160 عام"  IASC" الدولية
  .المالية القوائم بمعيار واستبداله 0118 سنة في إلغاءه وتم 0165 جويلية

نما المحاسبية، المعايير إلصدار محددة فترة توجد ال وعموما  والمشاكل الحاجة حسب ذلك يتم وا 
 ثم واالقتراحات، والتعليقات والمناقشات الدراسات بعد المعايير إعداد ويتم المطروحة، المحاسبية
 أي إلغاء أو تعديل يمكن انه كما المحاسبي المعيار سريان تحديد يتم ذلك وبعد واالعتماد المراجعة
 (1)المحاسبية البيئة على المؤثرة العوامل وكذا الضرورة وحسب المحاسبة تطور حسب وذلك معيار
  أهدافهاو  المحاسبية المعايير أهمية: ثالثا

 ( 2):يلي فيما المحاسبية المعايير إصدار أهمية تتخلص *
 العضوية في المشتركة بلدان من بلد كل في المحاسبة ظروف تالئم لكي الدولية المعايير جاءت. 

 خالل من المحاسبية المنظمات نظر وجهات تقرب لكي جاءت : 

 . المتشابهة المالية األحداث وقياس تحديد بها يتم التي الطرق توحيد -

 . والخارجيين الداخليين المالية القوائم مستخدمي إلى النتائج إيصال -

 ذا الدولية بالمعايير بااللتزام اللجنة وصتأ  التي هي المحلية المحاسبية المعايير فان تتالءم، تكن لم وا 
  . بها يعمل

 الخارج في المعلنة المالية القوائم فهم في يساعد سوف الدولية المحاسبية بالمعايير االلتزام إن . 

 األكاديميين االستشاريين قبل من والمقارنة البحث لغرض الدولية المحاسبية المعاير من االستفادة 
 . المجال هذا في والمهتمين

 المحاسبي وضعها تالئم التي المعايير بإصدار والقيام يالئمها بما األخذ إلى الدولة تساعد. 

 

 

 

                                                           
1
-008ص ص الجزائر، بوداود، الجزائرية الشركة مكتبة ،الدولية المحاسبية للمعايير طبقا المؤسسة محاسبة ،نوفش شعيب - 

000. 

2
 .50ص ،0115 ،عمان ،حنين دار ،الدولية المحاسبة الراوي، حمدأ حكمت - 
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 (   1):يلي ما الدولية المحاسبية المعايير إصدار أهداف واهم *

 والبيانات القوائم وتجهيز إعداد عند بها االسترشاد يتم التي المحاسبية المعايير ونشر إعداد :أوال
 .عالميا وتطبيقها المعايير لهذه الدولي قبول على العمل مع العامة المصلحة يحقق بما المالية
 بإعداد المرتبطة المحاسبية واإلجراءات والقواعد األنظمة بين والتنسيق التحسين على العمل :ثانيا

 .المالية القوائم وعرض
 المعايير ونشر إصدار على يعملون ذينلوال اللجنة أعضاء خالل من السابقين الهدفين تحقيق ويتم

 : يلي ما لتحقيق الخاصة عنايتهم يبذلوا وان إليها ينتمون التي بالدول الدولية المحاسبية
  الدولية المحاسبية معايير مع يتفق بما وعرضت أعدت قد المنشورة المالية القوائم أن من التأكد -0

 المحاسبية بمعايير بااللتزام المحاسبية المعايير بوضع المعنية والجهات والشركات الحكومات إقناع -0
 .  الدولية

 إلزام بضرورة والصناعية التجارية والمنظمات المال أسواق على المشرفة الرسمية الهيئات إقناع -0
 مدى على اإلفصاح مع الدولية المحاسبة معايير بتطبيق لها التابعة أو إلشرافها الخاضعة الوحدات

 . االلتزام هذا تنفيذ

 الدولية المحاسبة معايير بإتباع الشركات قيام مدى من بالتحقق الخارجين الحسابات مراجعي إقناع -
 . المالية والبيانات القوائم وتجهيز إعداد عند

 
 الدولية المحاسبية معايير إصدار:  الثاني الفرع

 :  المحاسبية المعايير إصدار هيئات أهم: أوال
 І- الدولية المحاسبة معايير لجنة ((ISA:International Accounting Standard  
 المهنية والمعاهد الجمعيات بين اتفاق اثر 01/16/0160 في الدولية المحاسبة معايير لجنة تأسست 

 الهدف وكان ،(المتحدة المملكة هولندا، المكسيك، اليابان، ألمانيا، فرنسا، كندا، استراليا،) في ةالرائد
 العالقة وتعزيز بها والتقيد قبولها تدعم وأن المحاسبية المعايير ونشر بإعداد اللجنة تقوم أن ذلك من
 هيئة تشكيلها بعد المحاسبية المعايير لجنة واعتبرت ،(IFAC) للمحاسبين الدولي االتحاد وبين بينها
 . الدولية المحاسبة أصول في بيانات باسمها تصدر التي واألهلية المسؤولية ذات

                                                           
1
  .55ص ،سابق مرجع ،الراوي حمدأ حكمت - 



المالية المحاسبة                                                                        :األول الفصل  
 

28 
 

 ىإل 0180 عام في أدي مما بأهميتها واسعا اعترافا الدولية المحاسبة معايير لجنة اكتسبت ولقد -
 اللجنة قامت دقو  ،الدولي االتحاد في عضوا كانت التي المهنية المحاسبية الهيئات كل اممضنا

 .(1)هيكلتها إعادة يتم أن قبل دوليا معيارا 00 بإصدار

 للمحاسبين الدولي االتحاد من ماليا دعما تتلقي كما منشوراتها بيع من إيراداتها على اللجنة وتحصل -
 . الكبرى التدقيق ومنشات والمؤسسات والشركات المحاسبية المنظمات وبعض

 معايير قبول تعزيز في هدور  ويتخلص الدولي االستشاري المجلس 0115 عام في اللجنة أسست وقد
 تقديم على تشجع بيئة في المجلس يعمل كما عموما، اللجنة عمل مصداقية وتعزيز الدولية المحاسبة
 المعايير جعل يضمن مما جديدة، معايير إصدار أو القائمة المعايير تحديث تضمن التي المقترحات
 . الجودة عالية معايير الدولية المحاسبية

  معايير تعديل الواجب من كان إذا فيما لتدرس توجهيه لجنة إحداث المجلس يقرر قد ألخر حين ومن -

 يأمر فقد الثانوية التنقيحات أما باالعتبار، المستجدة التطورات خذأت كي الحالية الدولية المحاسبة
 . بالمبادئ تمهيديا بيانا تنشر أن دون العرض مسودة بإعداد هيةالتوجي اللجنة المجلس

 واألحداث للعمليات محاسبتين معالجتين الدولية المحاسبية المعايير فيها تقدم التي الحاالت بعض وفي
 . بها مسموح بديلة معالجة أنها على المعالجات إحدى تصميم يتم المتشابهة،

 لكي االسم بهذا بإصدارها المجلس بدأ والتي( IFRS) المالية للتقارير الدولية المعايير مفهوم ظهر وقد -
 . (2) السابقة الدولية المعاير عن يميزها

 لجنة إلى( Sic)«  القائمة التفسيرات لجنة»  تسمية بإعادة المجلس قام 0110 عام في انه كما -
 المعايير وتوضيح تفسير إلى تهدف والتي( IFRIC) المالية التقارير إلعداد الدولية المعايير تفسيرات
 المحاسبية المعايير حول ومستمر دائم بشكل وتوجيهات إرشادات تقديم إلى إضافة القائمة المحاسبية
 (3).الدولية المالية التقارير معايير وحول القائمة

Π-  للمحاسبي الدولي اإلتحاد (IFAC: )International Federration of Accountants 
 في ومنظمة عضو 055 عضويته في ويضم ،0166 عام تأسس المحاسبة لمهنة عالمية منظمة وهو

 .محاسب مليون ونصف مليونين من أكثر يمثلون دولة 008

                                                           
 .سابق مرجع ،حنان سبع اهلل، عبد غالم - 1

2
 . 001-016ص ص سابق، مرجع ،ومعاييرها الدولية المحاسبة ،حمدان مأمون القاضي، حسين -

 .سابق مرجع سبع، حنان اهلل، عبد غالم- 3
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 من قوي دولي اقتصاد تطوير في والمساهمة العالم في المحاسبة مهنة تعزيز إلى االتحاد ويهدف
 لديه االتحاد فإن مهامها ولتحقيق اعتمادها، على والتشجيع المستوي عالية مهنية معايير إنشاء خالل
 .العالم دول مختلف في محاسبية ومنظمات زميلة هيئات مع وطيدة عمل عالقة
 :التالية المعايير بوضع االتحاد لجان قامت وقد

 .التأكيد وخدمات للمراجعة الدولية المعايير -

 .الجودة لرقابة دولية معايير -

 .المهنة ألخالقيات دولية قواعد -

 .الدولية التأهيل معايير -

 .العام القطاع في الدولية المحاسبة معايير -

 مصر، البحرين،: مثل العربية الدول بعض في المحاسبية الهيئات بعض عضويته في االتحاد ويضم
   .وتونس السعودية المغرب، لبنان، العراق،

Π الدولية التدقيق ممارسة لجنة (IAPC ). 
 عن بالنيابة التابعة والخدمات المراجعة معايير مسودات إصدار هو اللجنة هذه صالحيات من  

 .زهاتعزيو  البيانات أو المعايير لتلك بولالق لتحقيق تسعي أن ىعل  IFAC االتحاد مجلس
 ويتمتع االتحاد، مجلس يختارها دوال يمثلون أعضاء منظمات قبل من IAPC لجنة أعضاء تعين ويتم -

 . فقط واحد بصوت اللجنة هذه في ممثل بلد كل

 يتم أن بعد التفصيلية الدراسة اجل من مواضيع باختيار IAPC اللجنة في العمل إجراءات وتتجسد  -
 اللجنة لهذه األولية المسؤولية بتفويض IAPC اللجنة تقوم حيث الغرض لهذا فرعية لجنة تأسيس
 عن صادرة معايير أو دراسات أو وتوصيات بيانات تكون والتي األساسية المعلومات بدراسة الفرعية

 كنتيجة العرض مسودة تعد ذلك بعد ثم أخرى، هيئات أو اإلقليمية الهيئات أو األعضاء المنظمات
 المسودة هذه على وافقت فإذا ومناقشتها، بدراستها الدولية التدقيق ممارسة لجنة تقوم حيث الدراسة لهذه
 عدد تقل أال على اللجنة في التصويت حق يملكون الذين األعضاء أرباع ثالثة موافقة طريق عن

 بشكل المسودات بتوزيع اللجنة وتقوم للجنة، اجتماعا في ممثلة أصوات تسعة عن الموافقة األصوات
 الدولية الوكاالت ومن األعضاء المنظمات من والتعليقات االنتقادات كافة على الحصول بهدف موسع
 األغلبية قاعدة حسب عليها والتصويت بدراستها وتقوم التعليقات تتلقي أن بعد االتحاد، يحددها التي
 االنجليزية، المعيار لغة وتكون سريانه تاريخ تحدد البيان أو المعيار إصدار وعند المقررة، أرباع ثالثة
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 قامت التي المنظمة اسم تذكر والتي األعضاء المنظمات طريق عن األخرى اللغات إلى ترجمته ويتم
 .(1) بالترجمة

 

  المعايير إصدار كيفيـة: اثاني
 المحاسبة معايير لجنة داخل االستشارية المجموعة توجد فانه عليها المتفق العمل إجراءات حسب
 وبناء القرار، صنع مراحل من مرحلة كل في نضرها بوجهة األخذ يتم حتى عمل أي يتم وال الدولية،
ذا معينة، مشكلة أو الموضوع عرض مسودة إعداد يتم ذلك على  ثلثي طرف من إقرارها تم ما وا 

 من وغيرها المالية األوراق وأسواق والحكومات المحاسبية الهيئات إلى إرسالها يتم المجلس أعضاء
 . ومسودة عرض كل على للتعليق المهتمة والمنظمات الهيئات
 حسب تعديلها ويتم العرض مسودة حول ترد التي والتعليقات االقتراحات بفحص المجلس يقوم

ذا الضرورة،  المعدلة العرض مسودة على المجلس أعضاء من أرباع ثالثة على يقل ال ما وافق ما وا 
 ترجمتها ليتم االنجليزية باللغة ويصدر المفعول ساري ليصبح دولي، محاسبي كمعيار إصدارها يجرى
 . (2)أخرى عالمية بلغات

 

  الدولية المحاسبية المعايير تطبيق انتشار :الثالث الفرع
 :العالم مستوى على الدولية عاييرالم تطبيق انتشار: أوال

 من وذلك النجاحات من عددا الماضية القليلة السنوات في الدولية المحاسبة معايير وضع عملية أثبتت
 . المالية التقارير إلعداد األولية للمعايير اكبر واستخدام اعتراف تحقيق خالل

 تطبيق على أوروبا في المدرجة الشركات يجبر تشريعا األوروبي االتحاد اصدر 0110 عام ففي -
 في المفعول نافذا التشريع وأصبح الموحدة، المالية بياناتها في المالية التقارير إلعداد الدولية المعايير

 .0115 عام

 شريكا كانت أنها ورغم محاسبية تحتية بنية اكبر لديها أن من بالرغم األمريكية المتحدة الواليات في أما -
 بصورة تقبلها حتى وال الدولية، المحاسبية بالمعايير تلتزم ال أنها إال للمحاسبة، الدولية األنشطة كل في

 معايير مجلس أو الدولية المحاسبة معايير لجنة في العضوية حيث من سواء اآلن، حتى كاملة
 .0زائد 0 مجموعة أو الحالي الدولية المحاسبة

                                                           
 .000 ،000ص ،سابق مرجع ،معاييرهاو  الدولية المحاسبة ،حمدان مأمون القاضي، حسين - 1

 . 000 ص ،سابق مرجع اشنوف، شعيب - 2
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 المعايير من متماسك دولي كيان وأسس مالمح وظهور المحاسبية المعايير في العولمة نبرة تزايد ومع
 البورصة بدأت القرن هذا مطلع في أمريكا في المحاسبية الكوارث بعض ووقوع الدولية، المحاسبية
 تباعإ خالل من الدولية، المعايير من فشيئا شيئا يقترب المالية المحاسبة معايير مجلسو  األمريكية
 . مزدوجة إستراتيجية

 . الدولية المعايير مع لتتوافق األمريكية المعايير بعض تغيير في األولى تتجسد -

 . األمريكية المعايير مع لتتوافق الدولية المعايير بعض تغيير في فتتجسد الثانية أما -

 المالية المحاسبة معايير ومجلس الدولية المحاسبة معايير مجلس من كل توصل م 0110 عام ففي -
 :التالية النقاط تضمن مشترك تفاهم إلى األمريكي

 . للتطبيق قابلة و متوافقة منهما كال عن الصادرة المعايير جعل على العمل *

 . مستقبلية إصدارات أي قبل بينها فيما التنسيق *

 : القول يمكن بالتالي و
 . قائمة زالت ما األمريكية المعايير أن  -0

 . للمعايير إصداره في مستمر األمريكي المالية المحاسبة معايير مجلس أن  -0

 . اإلصدار على سابقا يكون سوف الدولية المعايير مع التنسيق -0

 . التوفيق لعملية تبعا معاييره بعض يغير الدولية المحاسبة معايير مجلس -0

 على الحصول إلى العربية الدول بعض حاجة في المعايير أهمية تبلورت فقد العربي، وطننا في أما
 هذه في عاملة أجنبية محاسبة مكاتب ووجود األجنبية، األموال رؤوس لجذب المباشر غير التمويل
 .الدولية المعايير استخدام على التشجيع تتولى الدول

 أن كما المحاسبة معايير صناعة في طويلة خبرة لديها ليس العربية الدول من العديد أن المالحظ ومن -
 المال أسواق نموو  تطور أن إال المعايير من تكاملم هيكل يشكل ال الوطنية المعايير من لديها المتاح
 .المحاسبة معايير على الطلب وراء عامل يعتبر الدول بعض في

 المعايير تطبيق على تنص والتي العربية الدول مختلف في التشريعاتو  األنظمة من العديد صدرت فقد
 .البوصة في المسجلة للشركات لنسبةبا وخاصة
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 األوراق بورصات طريق عن إما مباشر بشكل الدولية المحاسبة معايير تطبيق إلى االنتقال يتمثل وكان
  (1).المعايير لتطبيق قرارات بموجب أو المالية
 . الدولية المحاسبية المعايير من الجزائر موقع: ثانيا

 افريل في المؤرخ 18/10 رقم مرسوم بموجب 0110 سنة محاسبي مهني تنظيم أول الجزائر أسست
 الحسابات، محافظي المحاسبة لخبراء الوطني بالمصف المستقل التنظيم هذا ويسمى 0110

 المحاسبة في كخبراء يعملون الذين المهنيين المحاسبين كل المصف هذا يظم المعتمدين، المحاسبين
 سنة قبل وكانت الجزائريين، والماليين للمحاسبين الوطنية الجمعية: أهمها من جمعيات شكل على

 التي المالية وزارة وصاية تحت وتعمل الجزائر، في المحاسبة من المسؤولة الوحيدة الجهة هي 0110
 مالحظ هو كما المنظمات هذه أن غير للمحاسبة األعلى بالمجلس سابقا وتسمى 0166 سنة تأسست

 في إال الجزائري المنهج عن يختلف ال قد الذي الفرنسي، المحاسبي المنهج من أفكارها تستمد أنها
 المحافظين للخبراء، الوطني المصف وباألخص المنظمات دور فعالية ولزيادة الخصوصيات، بعض

 رعاية تحت وذلك العرب والمراجعين للمحاسبين العام االتحاد في أصبح الذي المحاسبين، والمعتمدين
 . العربية الدول جامعة
 العمالقة الشركات استقطاب منها ومحاولة الخارجي االستثمار أمام األبواب الجزائر فتح بداية ومع

 المحاسبية المعايير بتبني الدولة إقناع محاولة في المنظمات هذه دور ويبرز البالد في لالستثمار
 الجزائر في لالستثمار وتشجيعها لجلبها محفز وجعله الشركات لهذه المحاسبي العمل لتسهيل الدولية
 وذلك الدولية المحاسبية المعايير تبني في يتمثل المالي المحاسبي النظام تبني أن القول يمكن ومنه
 الجديد الشكل داخل العملية الممارسة تقتضيها مشكلة أي مواجهتهم لدى المحاسبتين حاجات لتلبية

 بالممارسات الجزائر في المحاسبية الممارسات تقريب إطار في ذلك ويدخل االقتصادية، للمؤسسات
 .   الدولية المحاسبية المعايير تبني وبالتالي الدولية،

 

   

 

                                                           
1
 المحاسبة معايير: حول يالوطن ملتقي ،تطبيقها متطلباتو  أهميتها: الدولية المحاسبة معايير ،أسيا هبري وهيبة، يزيد ألبا - 

 06/15/0101و 05 يومي أهراس، سوق جامعة ،التطبيقو  التوافق متطلبات الجزائرية يةاالقتصاد المؤسسةو  الدولية
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 ة في الجزائرالمالي المحاسبة: الثاني ثالمبح
 األمر الراهنة االقتصادية المرحلة لمتطلبات يستجيب يعد لم سابقا الجزائر تهنبت الذي النظام نإ   
 بحيث ،2070 سنة المالية بالمحاسبة يعرف ما أو المالي المحاسبي النظام ظهور حتمية فرض الذي
 عليهو " أجانب أو حليينم" الجميع طرف من قراءتها ويمكن مصداقيةو  دقة أكثر المالية قوائمه تكون
 وكذا  تطبيق ومراحل المالي المحاسبي النظام بنية على المبحث هذا خالل من الضوء تسليط سيتم
 .المالي المحاسبي النظام يتضمنها التي المالية القوائم

 

  المالي المحاسبي لنظاما بنية: األول المطلب
 ما خالل من ذلكو  المحاسبي النظام إصالح عملية هي الجزائرية الدولة بها قامت أولى كخطوة      
 على المحاسبية المعلومة مستعملي احتياجات مع يتالئم الذيو  المالي المحاسبي النظام بمشروع يعرف

  .المالية القوائم عرض أسس توحيد كذاو  والدولي الوطني المستوى

 المالي المحاسبي للنظام مفهوم :لواأل  الفرع
 المالي المحاسبي النظام تعريف :أوال
 سنة افريل شهر في الوطني المحاسبي المخطط إصالح عملية بدأت: القانونية الناحية من/  أ

 . CNC للمحاسبة الوطني المجلس مع بالتعاونو  فرنسيين خبراء طرف من ،0110
 وطبقا ،0116 نوفمبر 05 في المؤرخ 00-16 القانون بموجب المالي المحاسبي النظام صدر قدو 

 قاعدية معطيات بتخزين محيس المالية المعلومة لتنظيم نظام المالية المحاسبة»  :فان القانون لهذا
 المالية الوضعية عن صادقة صورة تعكس كشوف وعرض ،وتسجيلها وتقيمها وتصنيفها عددية

 . (1)«  المالية السنة نهاية في خزينته ووضعية نجاعتهو  الكيان وممتلكات
 عن مجموعة على تقوم للمعلومات نظام عن عبارة المالية المحاسبة: االقتصادية الناحية من/  ب

 مجموعة تخدم مالية معلومات إلى االقتصادية األحداث تحويل عملية تحكم التي والمبادئ االفتراضات
 وفقا االقتصادية األحداث تلخيصو  وتبويب تسجيل خالل من تتم العملية ذهه ،المستفيدين من كبيرة
جراءاتو  لقواعد  .(2) المحاسبية االفتراضاتو  المبادئ من مستمدة وأساليب ا 

                                                           
1
 - Mustafa Touil ,Nouveau Système de la comptabilité Financier en Algérie, Dar el-hadith 

Lilkitab ,ALGERIE ,2010,p6. 
2
 ،إفريقيا شمال اقتصاديات مجلة ،الجزائر في(  IAS / IFRS)  وحدمال المحاسبي النظام تطبيق متطلبات ،عاشور كتوش - 

 . 011ص ،6 العدد الشلف، جامعة
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  المالي المحاسبي النظام تطبيق مجال: ثانيا
 نوفمبر 05 في رخالمؤ  00-16 قانون من ،15 ،10 ،10 للمواد، اوفق المالي المحاسبي النظام حدد  

  (1):في هتطبيق مجاالت 0116
 مراعاة مع ،مالية محاسبة بمسك تنظيمي أو قانوني نص بموجب ملزم معنوي أو طبيعي شخص كل

 :هم المالية المحاسبة بمسك معنيونالو  بها، الخاصة األحكام
 .التجاري القانون إلحكام الخاضعة الشركات -

 .التعاونيات -

  كانوا إذا التجارية غيرو  التجارية والخدمات للسلع المنتجون المعنويون أو الطبيعيون األشخاص -
 .متكررة عمليات على مبنية قتصاديةا نشاطات يمارسون

 .يمتنظي أو قانوني نص بموجب لذلك الخاضعين المعنويين أو الطبيعيين األشخاص كل -

 أن المعين الحد نشاطهاو  مستخدميها عددو  أعمالها رقم عدىيت ال التي الصغيرة المؤسسات أو الكيانات -
 .مبسطة مالية محاسبة تمسك

 المحاسبة لقواعد الخاضعين المعنويين األشخاص المالي المحاسبي النظام تطبيق مجال من يستثنى  -
 .العمومية

  وخصائصه المالي المحاسبي لنظاما مميزات :ثالثا
 (2):هي أساسية اتثداحاست بأربعة المالي المحاسبي النظام يتميز :المالي المحاسبي النظام مميزات 

 يسمح الذيو  العالمي، للتطبيق المالي المحاسبي النظام تطبيق يقرب الذي الدولي الحل اعتماد -0
نتاجو  الجديد االقتصاد مع اتكيف أكثر مبادئو  تصورية، عدةقا مع بالسير للمحاسبة   لةصمف معلومات ا 

عدادو  تقيمها ،المعامالت تسجيل سيما ال التطبيق تيسر أن يجب التي القواعدو  المبادئ إيضاح -0  ا 
 تسجيل وكذا القواعد في اليدوية الجةعبالم اإلداري التدخل مخاطر من دحي الذيو  المالية الكشوفات
 . الحسابات فحص

                                                           
1
 .3ص ،2001 سنة نوفمبر 25 في الصادر ،14العدد ،الجزائرية للجمهورية الرسمية الجريدة - 

 حول: الدولي لتقيالم ،المحاسبية الدولية المعايير ظل في الجديد المالي المحاسبي النظام أمكانية عبادى، الزهراء فاطمة - 2
 دحلب سعد جامعة ،ISA للتدقيق الدولية المعاييرو  IFRS – IAS  للمحاسبة الدولية المعايير مواجهة في المالي المحاسبي النظام
 .0100 ديسمبر 00و00 ييوم البليدة،
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 منسقة ،المؤسسات عن مالية معلومة يملكون نالذي المحتملةو  الحالية المستثمرين باحتياجات التكفل -0
 .القرار واتخاذ بالمقارنة وتسمح ةللقراء قابلة

 . مبسطة محاسبة ىعل قائم معلوماتي نظام تطبيق الصغيرة الكيانات إمكانية -0

 ( 1) :مايلي المالي المحاسبي النظام خصوصيات من :المالي المحاسبي النظام خصوصيات 

 .القانونية الحقيقة عن االقتصادية الحقيقة أولوية -0

 .العادلة القيمة والخصوم، األصول لتقييم جديدة طرق -0

 .والمؤونات االهتالكات طرق تغير ،راداتياإلو  لألعباء جديدة مفاهيم -0

 .النظام مخرجات يظهر ما وها المحاسبة عن المالية الصيغة اءإضف -0

 .الحقوق ضمن السابق في كانت بينما التنظيمات ضمن المالية االستثمارات إدراج -5

 . االفتتاحية بالميزانية المساس عدم قاعدة عن التخلي -6

 المالي المحاسبي النظام وأهداف أهمية: رابعا
 ( 2) :في تهأهمي إيجاز يمكن: المالي المحاسبي النظام أهمية 

 حدةمو  ةيمحاسب بلغة القوائم قراءة تبسيط. 

 مألا لشركةا فروعو  التابعة الشركات على رقابة فرض. 

 حساب ،الميزانية عناصر تقييم إعادة ،المخزونات تقييم عملية يف المعتمدة المحاسبية الطرق توحيد 
 مالية قوائم إلى الوصول دفبه المحاسبية اإلجراءات توحيد ،المؤونات معالجة كيفية االهتالكات،

 .موحدة

 للمؤسسة المالية لوضعيةل الصادقة الصورة تعكس دقيقةو  مفصلة مالية معلومة بتوفير سمحي. 

 المقارنة بإجراء يسمح انه كما والمستقبلية، الحالية المستثمرين الحتياجات يستجيب. 

  القرار اتخاذ أساس تشكل التي ماتللمعلو  أفضل فهم خالل من المؤسسة تسيير تحسين في يساهم 
 .المالية بالمعلومة المهتمة اإلطراف مختلف مع اتصالها وتحسين

 للمؤسسة التنافسية القدرة ويدعم االستثمار يشجع مما التكاليف يف بالتحكم يسمح. 

 بوضوح محددة مبادئ على تركز التي الحسابات مراقبة عملية يسهل. 

 األجانب المستثمرين الحتياجات تهالستجاب نظرا المباشر جنبياأل االستثمار يشجع. 

                                                           
 .سابق مرجع عبادى، الزهراء فاطمة - 1

2
 والعلوم الحقوق كلية األول، العدد ،الباحث مجلة ،«الجزائر تجربة»  المحاسبي التوحيد إشكالية ، بلغيت بن مدني - 

 .56ص ،0110 ،ورقلة جامعة االقتصادية،
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 المالي المحاسبي النظام أهداف : 

 والمستثمرين المهنيين احتياجات لمختلف يستجيب كونه باللغة أهداف المالي المحاسبي النظام يكتسي
 العالمي المحاسبي النظام طارإ في الدولية المحاسبية المعايير تطبيق في هامة خطوة يشكل انه كما
 ( 1):في أهدافه نوتكم

 الدولية المحاسبية واألنظمة ليتوافق الجزائري المحاسبي ظامالن ترقية. 

 المالية المعلومات تسيير مجال في خصوصا الدولي المحاسبي النظام مزايا من االستفادة تعظيم 
 .المختلفة والمعالجة والمحاسبية

 المحاسبية الطرق اختالف مشاكل همتجنيب خالل من للجزائر األجانب ينالمستثمر  بجذ.  

 الموحد المحاسبي النظام تطبيق في المتطورة الدول تجربة من االستفادة . 

 الدولية والمؤسسات الوطنية االقتصادية المؤسسات نبي المحاسبية المعامالت مختلف تسهيل،  

مكانيةو  شفافية بكل لها الخاضعة ماليةال الوضعية تقييم على المؤسسة يساعد التقارب هذا أن كما  ا 
 . متماثلة عنها المفصلة المالية ئمالقوا الن األجنبية الكيانات مع نفسها مقارنة

 المالية المنظمات لدى وثقتها امكانته تعزيز خالل من العالمي االقتصاد في الجزائر اندماج تسهل 
 .الدولية والتجارية

  ترسيخ إلى يؤدي مما المعلومات عن إلفصاحا في الشفافية إلى الوصول خالل من العقالنية تحقيق 
 . الشركات حركة أسس

 التي المحاسبيةو  االقتصادية اآلليات احسن معرفة خالل من المؤسسات مردودية نمو على المساعدة 
 . التسيير وكفاءة نوعية تشترط

 الخاصة التكاليف بتدني يسمح مما المالي المحاسبي للنظام المعلوماتية البرامج بين كبير توافق هناك 
عدادو  اسبيةالمح البيانات بتسجيل  .عنها واإلفصاح المالية القوائم ا 

 
 
 
 

 

                                                           
1
 .010ص ،سابق مرجع عاشور، كتوش - 
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 المالي المحاسبي النظام مبادئ: الثاني الفرع
 الواجبو  عليها المتعارف ئالمباد مختلف 00-16 القانون في المالي المحاسبي النظام تضمن   

 ( 1):السيماو  المالية الكشوفات إعداد عند امراعاته
 االعتراف يتم االقتصادية حداثواأل المعامالت تأثيرات أن يأ :(االستحقاق أساس)  التعهد محاسبة -

ثباتهاو  تسجيلها يتم التأثيرات هذه ،( نقدية تدفقات حدثت ما عند وليس) تحدث عندما بها  ائمالقو  في ا 
 . المالية تسويتها تتم لم أن وحتى حدوثها تاريخ في العمليات تسجيل أي ،بها المتصلة للفترات المالية

 . القادمة السنوات خالل نشاطها في ةمستمر  المؤسسة أن يفترض المبدأ هذا وفق: االستغالل استمرارية -

 التعقيد عن بعيدا بوضوح عرضها يتم أن المالية المعلومة في يشترط المبدأ هذا وفق: الفهـم قابليـة -
 .فهمها من المستخدمين يتمكن حتى

 مستنداتو  وثائق ساسأ على مسجلة المحاسبية البياناتو  المالية المعلومات تكون أن يجب :الداللــة -
  .مصداقيتها تضمن مؤرخة ثبوتية

 حدثت التي المالية حداثاألو  لعملياتل بصدق ممثلة المالية المعلومات تكون أن يجب :المصداقيـة -
 .المالية بالقوائم عنها التعبير مت التيو  بالمؤسسة

 وأ محلية سواء ىأخر  مؤسسات مع للمؤسسة المالية القوائم مقارنة إمكانية بمعنى: المقارنـة ةيقابلـ -
 .سابقة سنوات مع المؤسسة لنفس المالية القوائم مقارنة إمكانية إلى باإلضافة أجنبية

 تكلفة باستخدام تتم تسجيلها على المحاسب يعمل التي االقتصادية حداثاأل أن يأ :التاريخيـة التكلفـة -
 تاريخ في بقيمتها العمليات كل تسجيل بمعنى ،إنتاجها حالة اإلنتاج وبتكلفة شرائها، حالة في الشراء
 . حدوثها

 على يقر حيث الجزائر، في جديد المبدأ هذا يعتبر: القانوني المظهر على االقتصادي الواقع أسبقية -
 االقتصادية حداثاأل مع التعامل غيبني انه أي ،القانوني الشكل لىع المالي الواقع تغليب ضرورة
 اإليجار فرض تسجيل يمكن المبدأ هذا خالل فمن القانوني، الظاهر حسب ليسو  المالي الواقع حسب
 .قانونا لها مالكة المؤسسة تكن لم نوا   األصول كل تظهر أن بمعنى الميزانية عناصر ضمن
 (2) :منها المبادئ بعض إضافة يمكن كما

 الوطنية بالعملة تسجل المؤسسة تعامالت أي النقدية الوحدة مبدأ احترام -

                                                           
1
 اقتصادية أبحاث مجلة ،الدولية المحاسبية المعايير مع للتوافق الجزائري المحاسبي النظام إصالح ، جودي رمزي محمد - 

دارية،  . 68ص ،0111 ديسمبر بسكرة، خيضر محمد جامعة السادس، العدد وا 

2
 .05ص ،0111 ،الجزائر للنشر، حيطلي دار ،المالي المحاسبي النظام فقو  العامة المحاسبة ،عطية الرحمن عبد - 
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 .لها المالكين عن للمؤسسة المالية الذمة استقالل -

 .المهمة المعلومات كل المالية شوفالك تبرز أن أي: النسبية األهمية مبدأ -

 قيمة تقارير في تبالغ ال أن يجبو  النتيجة، وحساب المالية الكشوف إعداد في الحذرو  الحيطة مبدأ -
 .باءعاألو  األصول قيمة من تقلل ال أن يجب كما النواتجو  األصول

 

 (1):في تتمثل :المالي المحاسبي النظام تطبيق عن الناتجة والمحاسبية الجبائية اآلثار: الثالث الفرع

 نإف ،الجبائية القواعد إدماجب مقيدة السابق النظام في المحاسبة كانت اإذ :الجبائية اآلثار 
 هذا عن وينتج الجبائي القانون عن حاسبيالم القانون استقاللية يفرض المالي لمحاسبيا النظام
 الجداول معالجة بعد إال إعدادها يمكن ال الجبائية التصريحاتو  ،والجباية المحاسبة بين الفصل
 بين تكامل هناك لسابقا المحاسبي النظام خالف على ،الجبائية للقيود اعتبارا لمؤسساتل المالية
 .والمحاسبة الجباية

 المحاسبة ألحكام مطابقة تكون بحيث الجبائية النصوص في كبيرة تغيرات بالضرورة يتطلب وهذا
 حيث الجبائي للنظام يخضع يالذ هو الحاالت اغلب في السابق المحاسبي النظام حين في ،المالية
 .الجبائي النظام طلباتتلم طبقا المحاسبية المعالجة تتم
 بعض المالي المحاسبي النظام تطبيق عن رانج :المالية والكشوف القوائم على ثاراآل 

 المتغيرات مع توافقا النظام هذا حددها يالتو  المالية والقوائم الكشوف على أتطر  التي التغييرات
 تقديم في بالشفافية تمتاز مصداقية ذات الكشوفو  القوائم هذه وجعل الدولية، والمحاسبة المالية

 . المحليين أو األجانب سواء المستثمرين خاصة أشكالهم بمختلف لمستخدميها المعلومات
 الجديد النظام إلى القديم النظام من االنتقال في صعوبة المؤسسات اجهةو  أخرى جهة من ولكن 
 بعض قيخل مما الجديدة المالية القوائم مع السابقة للسنوات المالية القوائم تكييف في صعوبةو 

 تحت خصومو  أصول من القوائم هذه محتوى تغيير مع خاصةو  األداء تقييمو  المقارنة في الصعوبات
نماو  فقط للمؤسسة ليس مختلفة حسابات أرقامو  أخرى مسميات  مدققين، من المعنية الهيئات لكل ا 
 . الخ...البنوك ،الجباية مصلحة

 
 

                                                           
 .011ص سابق، مرجع ،عاشور كتوش - 1
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  الجزائر في المالية المحاسبة تطور مسار: الثاني المطلب
 الوضع هذا مع التأقلم على مجبرة نفسها وجدت فقد الدولية السوق على الجزائر تاحالنف نظرا      

 ونقائص عيوب عدة تشوبه سابقا، الجزائر تبنته الذي االقتصادي النظام أن حيث ،الراهن االقتصادي
 النظام تبنيو  التعديل حتمية اوجب الذي األمر الراهنة االقتصادية المرحلة لمتطلبات يستجيب يعد لمو 

 وعليه الحاصلة االقتصادية التطورات لمواكبة 16/00 القانون 0101 سنة الصادر المالي المحاسبي
 .بالجزائر المحاسبة تطور عن لمحة إعطاء سنحاول

 

 بالجزائر المحاسبة تطور عن لمحة: األول الفرع
 استجابة األمر يأتيو  مستمرة، تغييرات عدة الجزائر في المحاسبة لمهنة التنظيمية الساحة تشهد   

 االستقالل مطلع معو  انه حيث ،ككل العالم في المحاسبة مهنة على الطارئة المستجداتو  للتطورات
 بالنموذج الخاصة اسبيةالمح القواعد إتباع على مجبرة نفسها الجزائرية اتسالمؤس وجدت 0160 عام

 تلك في الوحيد الخيار كان حيث ،0156 لسنة (PCG)العام المحاسبي المخطط في المتمثلةو  الفرنسي
 مواكبة صعوبة اظهر كياالشترا االقتصاد إطار في الجزائرية للمؤسسة االقتصادي الواقع لكن الفترة،
 تطورو  المؤسسة حول أدق معلومات إلى الحاجةو  جهة من المؤسسات حجم كبر أن كما المخطط هذا

 ءبنا أي معها، التكيف المحاسبي النظام على فرضت أخرى جهة من العالم في المحاسبية األنظمة
 الخبيرو  المحاسب مهنة وتنظيم الدولة اقتصاد وطموح أهداف يساير( PCN) محاسبي وطني مخطط

 المخطط صدرو  ،البالد حاجات يلبي ال أصبح الذي( PCG) نقائص تسويةو  الرقابة لتسهيل المحاسبي
 (1) .01/10/0165 في 65-05 رقم األمر بموجب الوطني المحاسبي
 ال التي والمبادئ االلتزام،و  الحق توضح حسابات شكل يف جاءو  االشتراكي النظام أساس على ووضع
 داخليا يالوطن االقتصاد عرفها يالت للتغيرات نظراو  ولكنه المحاسبة، مسك في عنها دالحيا يجب
 التغيرات وخارجيا ،السوق اقتصاد إلى( االشتراكي)  الموجه االقتصاد من التحول أو االنتقال نتيجة
 0165 الوطني المحاسبة المخطط اتجعل للمحاسبة دولية معايير وضعو  دوليا، المحاسبة عرفتها التي
 .التحوالت هذه مع ىشيتم ال

                                                           
 دولي،ال ملتقىال ،المالي يالمحاسب النظام إلى يالوطن المخطط من الجزائرية االقتصادية المؤسسة محاسبة ،لنبي حمادي - 1

 . 0101 سنة  ،المدية جامعة
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 05 ـل الموافق 0008 عام القعدة يذ 05 في المؤرخ/16/00 قانون بإصدار الجزائر قامت وفعال
 يالمحاسب مخططال إلغاء تم بمقتضاه الذيو  يالمال يالمحاسب النظام المتضمن م 0116 سنة نوفمبر
 عليها سيكون يالت العامة القواعد وضع القانون هذا أن حيث يالمال يالمحاسب النظام وميالد يالوطن
 يتضمن يالذ 0118 سنة ماي 08 في الصادر 18/056 قمر  المرسوم هادبع وجاء الجديد النظام
 في الصادر 01 قمر  القرار تبعهو  المالي المحاسبي النظام المتضمن 16/00 رقم القانون أحكام تطبيق

 وكذا عرضهاو  المالية الكشوفات ومحتوي والمحاسبة التقييم قواعد يحدد الذي م 0111 مارس 05
 .(1)سيرها وقواعد الحسابات مدونة

 
 ( 2):منها عدة أسباب هناك :المالي المحاسبي النظام إلى الجزائر توجه أسباب: الثاني الفرع

 .للمؤسسات المالية الوضعية عن قةصاد صورة تعكس دقيقة  معلومات إعداد من تمكين -

 االقتصاد مع مالئمة أكثر مبادئ على بالعمل لنا السماحو  العالية المحاسبية المؤسسات من االقتراب -
 .المعاصر

 .السوق القتصاد السابق االقتصادي النظامو  يتالئم التي السابق المخطط فهاخل التي الثغراتو  صالنقائ -

 .مبسطة محاسبة على مبني معلومات ملنظا الصغيرة البيانات تطبيق إمكانية -

عدادو  تقيمها للمعامالت المحاسبي وجهالت تساعد التي واضحة وقواعد مبادئ على عتماداال -  القوائم ا 
 مراجعة وتسهيل بالقواعد إداري الغيرو  اإلداري التالعب أخطار من بالتقليل يسمح إلي األمر المالية

 .الحسابات

 لوقايتهم المحاسبيةو  المالية والمعامالت اإلجراءات تدويل خالل من جانباأل المستثمرين جلب محاولة -
 .المالية القوائم إعداد حيث من المحاسبية النظم اختالف مشاكل من

  (3):منها أخرى دوافع وهناك 
 .السوق اقتصاد إلى االشتراكي قتصاداال من االقتصاد انتقال -

                                                           
 .6،00،01ص ص ،0111 الجزائر، للنشر، بالقيس دار ،الجديد المالي المحاسبي النظام - 1

2
 عينة نظر وجهة من التطبيق وصعوبات الممارسة قابلية بين المحاسبي النظام ،مختار رابحي طارق، هزرشي كمال، رزيق - 

 IFRS – IAS  للمحاسبة الدولية المعايير المواجهة في المالي المحاسبي النظام حول: دولي لتقيم ،الحسابات محافظي من
 .0100 ديسمبر 00و00 يومى ، البليدة دحلب سعد جامعة ، ISA للتدقيق الدولية المعاييرو 

 المالي، المحاسبي النظام حول: األول الدولي الملتقي ،الدولية المعايير ظل في الجديد المالي المحاسبي النظام ،مراد ناصر- 3
 .6،6ص ص ،0101 جانفي 08- 06 يومي ي،الواد الجامعي المركز ،الدولية ةالمحاسب معايير ظل في
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 االلتزام قصد.( للتجارة العالمية المنظمةو  الدولي البنك الدولي، النقد صندوق) الهيئات ضغوطات -
 .بالمعايير

 .بالجزائر القائمة األجنبية شركاتال احتياجات مع الوطني المحاسبي المخطط مةءمال عدم -

 الدولية ةالمحاسب تهم موضوعات بعدة تتعلق والتي ،الدولية المحاسبة لمعايير ليالدو  المجتمع تبني -
 .واإلفصاح والعرض والتقييم القياس وخاصة ،عام بشكل

 على تكون أن يجب التغيرات هذه ،المحاسبي الميدان في جذرية ييراتتغ تقضي التي العولمة إفرازات -
 بتوجه المحاسبة ارتباط وبالتالي الدولية، المحاسبية المعايير إطار وفي االقتصادية، التطورات مستوى

 .جديد اقتصادي

 .الوطني المحاسبي المخطط عيوبو  نقائص -

 . المالية القوائم مستوى على التقاربو  بالتوحيد تنادي التي الدولية ةالمحاسبي للمعايير االستجابة -

 

  المالي سبياالمح النظام إلى االنتقال مراحل: الثالث الفرع
 الوطني يالمحاسب المخطط حول اإلصالحات عملية بدأت 0110 لسنة الثاني الثالثي بداية من       

 بالتعاونو  الفرنسيين الخبراء من العديد إلى أوكلت العملية هذه ،الدولي البنك طرف من مولت التيو 
 تطوير مسؤولية عاتقهم على وضعت بحيث المالية وزارة إشراف وتحت للمحاسبة الوطني المجلس مع

 يتوافق اتسللمؤس الجديد المالي المحاسبي النظام إلى 65-05 نسخة الوطني المحاسبي المخطط
 مراحل بثالثة العملية هذه مرت وقد الجدد االقتصاديون المتعاملونو  الجديدة االقتصادية والمعطيات

  (1):هي
 معايير وبين بينه مقارنة إجراء مع الوطني المحاسبي المخطط تطبيق مجال تشخيص: األولى المرحلة
 .الدولية المحاسبة
 .للمؤسسة جديد محاسبي مخطط مشروع تطوير: الثانية المرحلة
 .جديد محاسبي نظام وضع: الثالثة المرحلة

  (2):وهي ممكنة خيارات ثثال وضعت األولى المرحلة نهاية وفي -

                                                           
 اإلطار :حول دولي لتقىم ،(أهدافو  تحديات) الجزائر في الجديد اليالم المحاسبي النظام ،سفيان أبحري مراد، محمد ايت - 1

 00 يومي ،البليدة حلبد سعد جامعة ،الدولية المحاسبية معاييرال ظل في تطبيقه تالياو  الجديد المالي المحاسبي للنظام المفاهيمي
 .0111 اكتوبر 00و

 .00،05ص ص ،سابق مرجع ،شنوف شعيب - 2
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 تغيرات مع تماشيا اإلصالحات تحديدو  الوطني المحاسبي المخطط تركيبة على اإلبقاء :األول الخيار -
 من 0111 سنة في صدر قرار حسب تخذا الخيار هذا الجزائر، في االقتصادي القانوني طالمحي
 تكييف في المتمثلو  0111 اكتوبر في 00 رقم وزارة ممرسو  قبل من العمومية السلطات طرف

 وكانت للمجموعة الموحدة والحسابات القابضة المؤسسات نشاطات مع نيالوط المحاسبي المخطط
 المعمول المحاسبي التصوري اإلطارو  تتماشى ال التيو  جديدة ومصطلحات تسميات ظهور النتيجة،

 التصوري اإلطار هذا مع التكيف في صعوبة وجدوا فقد خاصة، والخبراء للمهنيين بالنسبة أما .به
 . الوطني المحاسبي المخطط عن والغريب المختلف المحاسبي

 مجلس طرف من المطورة التقنية الحلول مع المعالجات بعض ضمان في يتمثلو : الثاني الخيار -
 نظاما يعطيان مختلفين محاسبين نظامين سيتكون الوقت مرور ومع  IASB الدولية المحاسبية المعايير
  .االختالفو  للتناقض مصدرا يكون أن يمكن بالتاليو  ومعقد مختلط

 شكله عصرنة مع الوطني المحاسبي للمخطط جديدة نسخة انجازه يتضمن الخيار هذا: الثالث الخيار -
 المحاسبية المعايير االعتبار ينعب األخذ مع القواعدو  المبادئ المحاسبي، التصوري إطاره ووضع
  .الدولية

          15في المنعقد اجتماعه في للمحاسبية الوطني جلسالم قبل من تبنيه تم الخيار هذا إن -
 أو IAS/IFRS الدولية المحاسبية المعايير سواء المرجعية المحاسبية طبيعة اختيارو  ،0110 سبتمبر
 التوجيهات أو USGAAP خالل من FASB األمريكية المالية المحاسبية المعايير مجلس معايير

 .األوروبية
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 المالي المحاسبي النظام وفق المالية القوائم: الثالث المطلب
 على تحتوي مالية قوائم وجود ورةضر  إلى وأنواعها أشكالها وتعدد المؤسسات حجم كبر أدى      

 خالل من سنركز وعليه المستخدمين، لكل ومفهومة مقروءة نتكو  الحدود تخطى على قادرة معلومات
 ا.مكوناته قياسو  وأنواعها لماليةا القوائم مفهوم على المطلب هذا

 

  المالية القوائم مفهوم: األول الفرع
 المالية القوائم تعريف: أوال
 ذلكو  المؤسسة تصدرها التي األساسية المالية البيانات مجموعة» : أنها ىعل المالية القوائم تعرف     
 .(1)« منسقة وبصورة منطقي أساس وعلى ،المبادئ المفاهيم من مجموعة موجبب

 النقدي المركز كذلكو  الربحية ومركز المالي المركز عن مجمعة صورة للنق وسيلة»  :بأنها تعرف كما
  (2) .«خارجها أو المؤسسة داخل من ذلك كان سواء المؤسسة أمر يهمه من لكل ؤسسةمال في

 التيو  المالية القوائم من مترابطة عةمجمو  في المالية المحاسبة نتائج تظهر» : بأنها أيضا وتعرف
 يمكن بشكل عرضها ويتم ،محاسبية دورة خالل المؤسسة نشاط تلخص جداول شكل ىعل تكون

 .(3)«  السابقة الدورات بقوائم مقارنتها من القوائم هذه مستخدمي
أن القوائم المالية هي وسيلة لنقل نتائج المحاسبة المالية في شكل من خالل ما سبق يمكن القول 
 .جداول خالل دورة محاسبية معينة

 مختلف أهداف تلبية من انطالقا أتنش المالية القوائم أهداف إن :المالية القوائم أهداف: اثاني
 القرارات ذاتخا ىعل المستعملين تساعد التي المفيدة المالية المعلومات تلفمخ بتوفير ذلكو  مستخدميها
 (4) :المالية القوائم نإف وعليه االقتصادية

 األموال، مقرضي ،"المساهمين" الحالين المستثمرين: وهم المستخدمين من العديد احتياجات تلبي -
 .المؤسسة بنشاط المهتمين كل العامة، ومؤسساتها المؤسسة،الدولة مستخدمي العمالء،

                                                           
 . 000ص ،0116 عمان، ،والتوزيع للنشر جهينة دار ، العالمية تالجامعا مناهج ،المالية المحاسبة ،نعوم انريان - 1

 .00ص ،0111 االسكندرية، ،الجامعية الدار ،المالية المحاسبة مبادئ ،نور محمد احمد - 2

 ،ماجستير رسالة ،الدولية المحاسبة معايير الجزائر اعتماد ظل في النقدية التدفقات قائمة ،نوري الدي محمد سالمي - 3
 0118 ،باتنة لخضر الحاج العقيد جامعة ،التسيير قسم يير،التس وعلوم والتجارية االقتصادية العلوم كلية ،محاسبة تخصص

 . 00ص
4- Wolfgang Dick, Franck Missonier-Piera, Comptabilité Financier en IFRS , 3

e 
édition, Person 

Education, France,5102,   pp 4,5 
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 .معين تاريخ في للمؤسسة المالية بالوضعية العالقة وذات المهتمة األطراف كافة إعالم -

  (1):في تتمثل المالية القوائم إعداد عند احترامها من بدال قواعد هناك:المالية القوائم إعداد قواعد: ثالثا
 المؤسسة استمرارية عدم حالة وفي ،قائمة النشاط استمرارية فرضية أن من التأكد المؤسسة على 

  .الحالة هذه في ائمو الق هذه إعداد كيفية تبيانو  األسباب شرح من بد ال لنشاطها

 متوفرة االلتزامات محاسبة فرضية أن. 

 طبيعة في ملحوظ تغيير هناك كان إذا إال أخرى إلى دورة من الطريقة بنفس أعدت المعلومة أن 
 .المعيار بها جاء تغييرات أو العمليات

 تجمع تبرةالمع غير العناصر وكل ،مستقال بمفرده يظهر تبرمع عنصر كل. 

 القيام يمكن ،بذلك خاص معيار سمح أو ذلك لزم إذا إال الخصومو  األصول بين ةقاصالم تتم ال 
 عن ناتجة تكون إن أو بذلك يسمح أو يلزم معيارا هناك كان إذا اإليراداتو  األعباء بين بمقاصة
 .تبرةمع غيرو  متشابهة عمليات

 السابقة بالدورة تقارب تعطى اليةم معلومة كل. 

 تاريخ المجمع، أم لوحدها المؤسسة تخص الوثيقة هل ذكر المؤسسة، اسم: تحمل مالية قائمة كل 
 .األرقام في والتقريب المستعملة العملة الوثيقة،

  على اقصر دورة أو أطول دورة إلى يؤدي مما المالية، القوائم إعداد تاريخ في تغيير حالة في 
 الدورات أرقام مع المحتواة األرقام مقارنة إمكانية عدم ذكر مع الدورة مدة تغيير أسباب ذكر المؤسسة
 . المعينة للدورة الالحقة والدورات السابقة

 

  المالية القوائم لعناصر والقياس االعتراف مقاييس: الثاني الفرع
 إلى لتطرقا أوال ناب ربجد المالية القوائم لعناصر القياسو  االعتراف مقاييس لىإ التطرق قبل     

 . المالية القوائم عناصر

 طريق عن ىاألخر  حداثاألو  للعمليات المالية اآلثار ماليةال القوائم تعكس: المالية القوائم عناصر -0
 المالية القوائم عناصر هي الخصائص هذهو  االقتصادية لخصائصها وفقا عامة مجموعات في وضعها
 وااللتزامات األصول هيو  الميزانية في المالي المركز بقياس مباشرة ترتبط العناصر هذه أن حيث

                                                           
 .68،61ص ص ،0101الجزائر، الزرقاء، الصفحات مطبوعات ،الدولية المحاسبة معاييرو  المالية المحاسبة ،بوتين محمد - 1
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 المصروفاتو  الدخل هي الدخل قائمة في ألداءا بقياس مباشرة المرتبطة العناصر أما ،الملكية وحقوق
 ( 1) :يلي كما العناصر هذه توضيح ويمكن

 منافع منها له تتدفق أن ويتوقع ماضية أحداث نتيجة الكيان فيها يتحكم موارد بها ويقصد: األصول
 .الكيان إلي مستقبلية اقتصادية
 تدفق إلى تسويتها تؤدي أن ويتوقع ماضية أحداث من ناشئة للكيان حالية التزامات وتعني :االلتزامات

 .الكيان خارج اقتصادية منافع

 .األسهم حملة أموال باسم عادة تعرفو  االلتزامات منها مخصوم األصول عن عبارة :الملكية حقوق

 في تحسينات أو الداخل إلى تدفقات صورة في االقتصادية المنافع في زيادات به ويقصد :الدخل
 عن الناتجة الزيادات بخالف ،الملكية حقوق في زيادة عنها وينتج ، االلتزامات في تناقص أو صولاأل

 .والمكاسب دااليرا الدخل يتضمنو  المالك مساهمات

 في نقص أو الخارج إلى تدفقات صورة في االقتصادية المنافع في التناقص يوتعن :المصروفات
 .الملكية حقوق في نقص عنها ينتج تتزاماال دبتك أو ،األصول

 القوائم في(  المصروفات ،الدخل الملكية، قحقو  ،األصول)  المالية القوائم لعناصر االعتراف ينبغي

 :   إذا المالية
 منه أو الكيان إلى تتدفق سوف بندبال مرتبطة مستقبلية اقتصادية منفعة أي أن محتمال كان. 

 بموثوقية قياسها يمكن قيمة أو فةتكل للبند كان. 
 حدث أو ما يةلعمل المالية التأثيرات إدراج عمليةب االعتراف :المالية القوائم بعناصر االعتراف معايير -2

 االعتراف ويتمثل االعتراف معايير يحقق الذي للعنصر المالية القوائم ضمن ذلك وعرض ما اقتصادي
  (2): يلي فيما المالية القوائم بعناصر

 المرتبطة المنافع تدفق من التأكد عدم درجة إلى لإلشارة وهذا :المستقبلية االقتصادية المنافع احتمال 
 عند وفرةالمت األدلة إلى استنادا المالزمة التأكد عدم درجة تقييم ويتم المؤسسة، إلى أو من بالعنصر
 . المالية البيانات إعداد

                                                           
 ،مصر الثقافية، لالستثمارات الدولية ارالد حماد، طارق ترجمة ،التطبيق دليل المالية التقارير معايير جريوننج، قارن هيني - 1

 .6ص ،0116

 الدولية المالية التقارير إعداد معايير الدولية المحاسبية المعايير موسوعة ،الريشاني معذي سمير القاضي، يوسف حسين- 2
 .85،86ص ص ،0100 مصر، والتوزيع، للنشر الثقافة دار ،"المالية البيانات عرض"
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 البند كان إذا ما تحديد وعند بموثوقية، قياسها يمكن قيمة أو تكلفة للعنصر أن: القياس موثوقية 
 . به االعتراف جديرا يصبح المعايير بهذه يفي

 منافع تتدفق أن المحتمل من يكون عندما باألصل االعتراف يتم :باألصل االعتراف قواعد 
 .بموثوقية قياسها يمكن قيمة أو تكلفة لألصل وان المؤسسة، على مستقبلية اقتصادية

 ينجم أن المحتمل من يكون عندما بااللتزام االعتراف يتم: «الخصوم» بااللتزام االعتراف قواعد 
 قياسه يمكن هتسديد سيتم الذي المبلغ أنو  االقتصادية، للمنافع خارج تدفق ليالحا االلتزام تسديد عن

  .بعد تستلم أو دتور  لمو  هاذتنفي يتم لم عقود عن الناجمة بااللتزامات االعتراف يتم وال ،بموثوقية

 المنافع في زيادةأ تنش عندما باإليراد االعتراف يتم :«الدخل» باإليرادات االعتراف قواعد 
 . بموثوقية قياسها ويمكن االلتزام في نقص أو األصل في زيادة إلى تعود المستقبلية االقتصادية

 المنافع في نقص أينش عندما بالمصروف االعتراف يتم :«األعباء» بالمصاريف االعتراف قواعد 
 .بموثوقية قياسها ويمكن لتزامإ في زيادة أو أصل في نقص إلى ويعود ،المستقبلية االقتصادية

" النقدية المبالغ" النقدية القيم تحديد عملية بالقياس يقصد: المالية القوائم عناصر قياس -1
 محدد أساس اختيار ذلك ويتضمن بها، ستظهر والتي المالية القوائم في بها سيعترف التي للعناصر
  ( 1):يلي ما تشمل األسس وهذه للتقييم

 القوائم إعداد في االستعمال كثير التاريخية التكلفة حسب التقييم أن  :التاريخية بالتكلفة التقييم 
 .  الخ...بشيك أو نقدا كان سواء المدفوع بالمبلغ األصول تسجيل المالية،

 أو األصل على للحصول الدفع الواجب المبلغ وتسجيل األصول تقييم :الحالية بالتكلفة التقييم 
 nom» المحدث غير  بالمبلغ وتسجيل الخصوم وتقييم. الحالي الوقت في له مشابه أصل

actualise »حاليا االلتزام لتغطية الضروري. 

 دون»  دفعه ينتظر الذي بالمبلغ ويسجل األصل يقيم: للتحقيق القابلة بالتكلفة التقييم 
 .االلتزام لسداد للنشاط عادية روفالظ ظل وفي« تحديث

 التي المستقبلية الصافية للتدفقات الحالية بالقيمة األصل يسجلو  يقيم :الحالية بالقيمة التقييم 
 الصافية للتدفقات الحالية بالقيمة الخصوم تسجل كما ،العادي نشاطها خالل المؤسسة ققهاتح أن يتوقع

 .العادي المؤسسة نشاط خالل لتزاماال من للتخلص المتوقعة المستقبلية الخارجة

 

                                                           
1
 .51 ص سابق، مرجع ،بوتين محمد  - 
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   المالية القوائم أنواع: الثالث الفرع
 النظام وحسب ،المؤسسة نشاط حوصلة خاللها من تقدم التي األساسية العناصر المالية القوائم تعتبر

 ( 1):في تتمثل المالية القوائم فان المالي المحاسبي
 .« المالي المركز قائمة»  الميزانية قائمة -0

 .«  النتائج حساب»  الدخل قائمة -0

 .«  الخاصة األموال تغيرات جدول»  الملكية حقوق في التغيرات قائمة -0

 .«  الخزينة تدفقات جدول»  النقدية التدفقات قائمة -0

 المالية متهاذ لها ،معنوية بشخصية تتمتع ،مستقل قانوني كيان هي المؤسسة إن :الميزانية قائمة :أوال
 الموردين المالك،: اآلخرين إعالم اجل من المالية هالذمت سنوي جرد بإجراء تقوم ،المالك عن المستقلة
 وبصفة مؤسسةلل المالي الوضع تقييم من يمكنهم مما ،للمؤسسة المالية يةالوضع عن ،إلخ...والبنوك
جراءو  المخاطرة، ودرجة المستقبل واحتماالت المالي، الهيكل مرونة ودرجة سيولتها درجة خاصة  ا 

 تبين التي والوثيقة ستثماراال على العائد معدل حسابو  المختلفة المحاسبية الوحدات ينب المقارنات
 (2).الميزانية تدعي معينة لحظة في للمؤسسة المالية الوضعية

 في لحظة  الخصوم وعناصر األصول عناصر منفصلة بصفة تصف" :بأنها الميزانية وتعرف
   )3(".معينة

  (4)« معين تاريخ في المؤسسة وضعية يوضح جدول »:بأنها أيضا وتعرف. 

 (5) :الميزانية ةقائم ضوتعر 
 االقتصادي النشاط أصول. 

 النشاط التزامات. 

 النشاط تمويل كيفية 

                                                           
قواعد التقييم والمحاسبة ومحتوى الكشوف المالية، وعرضها  ، يحدد0118جويلية،06، قرار صادر في الجزائرية الجمهورية - 1

 .01 العدد وكذا مدونة الحسابات وقواعد سيرها، الجريدة الرسمية،

 .006ص ،0111 ،الكويت ،والتوزيع والنشر للطباعة السالسل دار ،المحاسبة نظرية ،الشيرازي مهدي عباس - 2
3
 -Système Comptable Financier, Berti Edition ,ALGER,2009,P55 

4
- N. Merzouk, A. Bechkir, Initiation à la Comptabilité Générale, Page Bleues, ALGE, 2007, 

p12. 
5
 .86 ص ،0111ليبيا، ،والتوزيع للنشر الجماهيرية الدار ،المحاسبية النظم حمزة، محمد اللطيف عبد - 
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 بنود قيمة لبيان النقدية العملة تستخدم فمثال ،الميزانية قائمة إعداد عليها تقوم أساسيات وهناك 
 .الخصومو  األصول الموازنة إلى الميزانية قائمة تصل أن يجب كما  الميزانية،

 (1) المؤسسة تصرف تحت الموضوعة والسلع العناصر كل « :بأنها األصول وتعرف. 
 (2) :في وتتجسد المؤسسة لدى األموال طبيعة الخصوم وتعرض 

 .المساهمين أو المالك طرف من الموضوعة األموال أو الخاصة األموال -    
 .الخ...الموردين وديون البنكية القروض في وتتمثل المؤسسة التزامات -     

 (3):الميزانية قائمة خصائص

 معينة زمنية لحظة في للمؤسسة المالية الحالة على الوقوف. 
 االستخدامات لتمويل الالزمة«  األموال مصادر»  التمويلي الهيكل على التعرف. 
 للمؤسسة المالي المركز قوة مدى عن عادلة صادقة صورة إلعطاء مفيدة معلومات توفير. 

 (4):الميزانيــة قائمــة في القصور أوجه
 ال الحالي بشكلهاو  الملكية حقوقو  والخصوم األصول لعناصر التاريخية القيم أساس على الميزانية تعد 

 .المالي المركز قائمة معادلة لعناصر الحالية القيمة عن تعبر
 يتأثر الذي المدينين صافي ذلك ومثال األصول، عناصر بعض قيم تحديد في التقدير عنصر يتدخل 

 على مجملها في تؤثر أخرى عناصر وهناك الشخصي بالتقدير تتأثر لتيوا فيهم المشكوك بالديون
 .الواقع عن حقا معبرة المالي المركز قائمة عناصر لجعل المطلوبة الموضوعية

 مثل قياسها أو تقييمها لصعوبة الموجودات بعض إظهار عدم هاعن المتعارف المبادئ بعض يتقتض 
 المتميز البشري العنصر تقييم عدم إلى باإلضافة للمؤسسة ونامي داخلي نشاط عن أتنش التي الشهرة
 .جيد مالي مدير كوجود المؤسسة في

 اإلنتاجية طاقتها تكون بينما للصفر قيمتها لتصل الثابتة األصول لبعض يةر الدفت القيمة بين فرق هناك 
 .مقبولة اإلنتاجية العملية في مساهمتها تزال وال عالية

                                                           
1

- Florent Deisting, Jean-Pierre Lahille, Aide mémoire Analyse financière, 4
e
 édition, Dunod, 

Paris, 2013, p17. 
2
- Madeleine Deck-Michon, Emmanuelle plot-vicard, Comptabilité, Vuibert, Paris, 2016, pp 

21,22.  
3
 ،والتوزيع للنشر صفاء دار ،"المحاسبي واإلفصاح الجردية التسويات" المالية المحاسبة مبادئ درويش، محمد الناصر عبد - 

 .000 ص ،0101 عمان،

4
 ،والتوزيع للنشر الحامد دار ،"الدولية المالية األسواق المالي، التحليل االستثمار،" المالية اإلدارة ،الهادي عبد السعيد محمد - 

 .60ص ،0118 عمان،
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 ويعرض المحاسبية، الدورة وأعباء إيرادات يلخص«  ":النتائج حساب جدول" الدخـل قائمـة: ثانيـا
 (1)«.الوظيفة حسب أو الطبيعة حسب النتائج حساب جدول

  (2)«.خسارة أو ربح كانت سواء واألعباء اإلرادات بين الفرق« : بأنه أيضا ويعرف
 معينة زمنية فترة خالل خسارة أو ربح من االقتصادية للمؤسسة النشاط نتيجة تعكس الدخل فقائمة
 (3) بالمصروفات اإليرادات مقابلة خالل من وذلك

 (4):منها بالخصائص بمجموعة الدخل قائمة تتميز: الدخل قائمة خصائص
 الكسب على المؤسسة قدرة وتحديد ،خسارة أو ربح من المنتهية المالية الفترة نشاط نتيجة على التعرف. 
 قراراتها واتخاذ سياستها اختيار في المؤسسة وفعالية كفاءة مدى تحديد. 
 التزاماتها سداد على وقدرتها ،ناحية من رباحاأل توزيعات إجراء على المؤسسة كفاءة مدى تحديد 

 .أخرى ناحية من األجل طويلة الديون وأعباء األجل، قصيرة
 منها لالستفادة الضريبة بعد الدخل وصافي الدخل على الضريبة ومقدار للضريبة الخاضع الربح تحديد 

 .المالي التحليل أغراض في
 المباعة البضاعة وتكلفة المشتريات وصافي المبيعات صافي على للتعرف مفيدة معلومات توفير 

 .وغيرها للبيع المتاحة البضاعة وتكلفة
 (5):في  النتائج حساب جدول يقدمها التي المعلومات تتمثل: الدخل قائمة تقدمها التي المعلومات

 اآلتية الرئيسية التسيير مجاميع بتحديد يسمح الذي ،طبيعتها حسب األعباء بتحليل البيان هذا يقوم:              
 .االستغالل عن اإلجمالي الفائض المضافة، القيمة اإلجمالي، الهامش

 المالية ءاألعباو  يةالمال المنتوجاتو  العادية األنشطة منتجات. 
 المستخدمين أعباء. 
 المماثلة التسديداتو  والرسوم الضرائب. 
 القيمة والخسائر لالهتالكات المخصصات  

                                                           
1
- Anne le Manh, Catrine Maillet, Mouhamed Benkaci, Normes Comptables Internationales 

IAS/IFRS ,Berti Edition, Alger, p20 . 
2
 -Luc Bernet Rolland, Pratique de L’analyse Financière, 2

e
édition, paris, 2015, p16. 

3
 الدار ،اإلدارية المحاسبة ،التكاليف محاسبة ،المالية المحاسبة في دراسات ،محمد ربه عبد ودمحم محمد عطية، احمد هاشم - 

 .08ص ،0111 اإلسكندرية، ،والتوزيع للنشر الجامعية

4
 .001ص ،سابق مرجع درويش، سيد محمد الناصر عبد - 

5
 . سابق مرجع ،0118جويلية 06القرار  ،الرسمية يدةالجر  - 
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 وأعباء منتجات»  العادية غير والعناصر العادية األنشطة نتيجة ». 
 التوزيع قبل للفترة الصافية النتيجة. 
 المساهمة شركات أسهم من سهم لكل الصافية النتيجة. 

 (1): منها القصور أوجه بعض الدخل قائمة يعيب: الدخل قائمة ومحددات قصور أوجه
 اسهايق من التمكن عدم بسبب ،القائمة هذه في تدرج ال إيرادات عناصر هناك. 
 المؤسسة قبل من المتبعة المحاسبية السياساتو  بالطرق الدخل قائمة أرقام تتأثر. 
 باختالف نتائجها تختلف وتقديرات شخصية واجتهادات تحكمية ساليببأ الدخل مكونات بعض تتأثر 

 .يبدونه الذي التحفظ ومستوى والمصرفات اإليرادات بنود بقياس يقومون من أراء
 القرارات التخاذ مالئمة تعد ال والتي ،ماضية مالية فترة عن المؤسسة أنشطة نتائج الدخل قائمة تقيس 

 التخاذ مةءمال األكثر هي المستقبلي باألداء التنبؤ على القدرة أن حين في تاريخية، بيانات بصفتها
 . المستقبلية القرارات

 في تتمثل ال عناصرها بعض أن بسبب عنها تفصح التي األرباح جودة مدى عن الدخل قائمة تعبر ال 
 .حقيقية نقدية تدفقات

 أساسا المالية الكشوف مستعملي إعطاء إلى سيولة جدول يهدف»  :النقدية تدفقـاتال قائمة: ثالثــا
 هذه خداماست حول معلومات وكذلك يعادلها وما النقدية السيولة توليد على المؤسسة قدرة مدى لتقييم

 باستعمال مصدرها حسب المالية السنة أثناء الحاصلة السيولة ومخرجات مدخالت يقدم وهو ،السيولة
 (2)« المباشرة وغير المباشرة الطريقتين إحدى

 عن معلومات توفير هو النقدية التدفقات قائمة من الرئيسي الغرض إن: النقدية التدفقات قائمة أهداف 
 معلومات توفير لها الثانوية األهداف ومن معينة فترة خالل للمؤسسة النقدية المدفوعاتو  المتحصالت

  (3): في أهدافها وتتمثل ،للمؤسسة والتمويلية التشغيلية األنشطة عن نقدي أساس على
 ؛المستقبل في موجبة التدفقات صافي توليد على  المؤسسة قدرة على الحكم 

                                                           
1
 ،والطباعة زيعالتو و  للنشر المسيرة دار ،0ط ،المالية المحاسبة أصول ،صيام زكريا وليد الخداش، مصطفى الدين صالح - 

 .006 ص ،0118 ،عمان

2
 المطبوعات ديوان ،"المالي المحاسبي النظام وفق الحسابات سير واليات ومبادئ أصول " المالية المحاسبة ،عاشور كتوش - 

 .60ص ،0100 ،الجزائر الجامعية،

3
 للنشر، السعودية، المريخ دار حجاج، حامد احمد ترجمة ،0،ج 0ط المتوسطة، المحاسبة وينجانت، جيري لدكسسو، دونا - 

 .006ص ،0111
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 ؛للتمويل وحاجتها ،السداد على قدرتها بتعهداتها، الوفاء على المؤسسة قدرة على الحكم 
 ات النقدية المتعلقة المدفوعفارق بين صافي الدخل من ناحية والمتحصالت و  الحكم على سبب وجود

 ؛به من ناحية
  لفترة على المركز المالي االستثمار النقدية وغير النقدية خالل االحكم على اثر صفقات التمويل و

 ؛ للمؤسسة

 (1): يلي فيما النقدية التدفقات قائمة تتمثل: النقدية التدفقات قائمة أهمية 
 التشغيلية بأنواعها الموازنات إعداد لغرض المستقبل في نقدية تدفقات على المؤسسة قدرة تقييم 

 .الرأسماليةو 
 تعكسها التي تلك من مصداقية أكثر القائمة هذه تعكسها التي المعلومات أن إذ المؤسسة ربحية تقييم 

 .المؤسسة أرباح حول جيدة مؤشرات توفر إذ الدخل قائمة
 أنماط تغيير على المؤسسة مقدرة مدى تقييم أي سيولتها ودرجة ،للمؤسسة المالية المرونة من كل متقيي 

 الالزمة الزمنية المدة وطول المستقبل يف ستواجهها التي المتوقعة غير للظروف وفقا النقدية تدفقاتها
 . النقود خلق على المؤسسة قدرة عن تدل والتي نقدية إلى أصولها لتحويل

 (2):إلى النقدية التدفقات تنقسم :النقدية التدفقات أنواع 
 تحديد في تدخل التي واألحداث للعمليات النقدية اآلثار تتمثل: التشغيلي النشاط من نقدية تدفقات 

 .الدخل صافي
 االستثماري النشاط من ديةقن تدفقات. 

 التمويلي النشاط من نقدية تدفقات. 

 الجدول هذا بيانات لعرض طريقتان وهناك: 

 لألنشطة النقدية المدفوعاتو  النقدية المقبوضات كل حصر يتم الطريقة لهذه وفقا :المباشرة الطريقة
يجادو  التشغيلية  .التشغيلية األنشطة في التدفق صافي واعتبارها بينهما الفرق ا 
 صافي إلى لتحويله المحاسبي الربح صافي على التعديل يتم الطريقة لهذه وفقا :المباشرة يرغ الطريقة
 صافي ىعل تؤثر يالت المصاريفو  اإليرادات باستبعاد ذلكو  التشغيلية األنشطة في النقدية التدفقات
 .انبنقص الو  بزيادة ال النقدية على تؤثر ال أنها أي نقدية عناصر تمثل ال نهاأل الربح

                                                           
1
 والتوزيع، للنشر وائل دار ،0ط ،"اإلفصاحو  القياسو  االعتراف مشاكل المحاسبية، رةالدو " المالية المحاسبة مبادئ مطر، محمد - 

  .080ص ،0116،عمان

2
 .008 ،006ص ص ،سابق مرجع حنان، حلوة رضوان - 
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 مخارجو  اخيلمد الخزينة تدفقات جدول يعرض: النقدية تدفقات جدول يقدمها التي المعلومات 
 (1)وكذا مصادرها حسب المالية السنة أثناء الحاصلة المالية الموجودات

 العملياتية األنشطة تولدها التي التدفقات. 

 االستثمار أنشطة تولدها التي التدفقات. 

 التمويل أنشطة تولدها التي التدفقات. 

 مالية سنة من دائمة بصورة ترتبو  حدا على كال تقدم ،أسهم حصصو  فوائد من متأتية أموال تدفقات 
 .التمويل أو لالستثمار العملياتية األنشطة في أخرى مالية سنة إلى

 على التغلب يمكن :المالية القوائم في الضعف نقاط لىع التغلب في دورهاو  النقدية دفقاتالت قائمة 
 التدفقات قائمة إعداد خالل من المالي المركزو  الدخل قائمتي من كل في الواردة فالضع نقاط بعض
 (2):في يتمثلو  النقدية

 لما خالفا ،المالية السنة وخالل المؤسسة داخل تمت التي النشاطات لمختلف النقدية ياتالعمل إظهار 
 .النشاطات لهذه فقط األرصدة يظهران اللتان السابقتين القائمتين تظهره

 المترابطة، النقدية التدفقات عناصر توزيع نهايتها وفي الفترة بداية في النقد في التغيرات صافي إظهار 
 القائمتين في يمكن االم هوو  للمؤسسة المالي بالوضع المتعلقة األمور من كثير توضيح في يساعد مما

 يظهر وكذا«  الميزانية قائمة» المالي المركز قائمة في المدينين رصيد يظهر انه وحيث ،السابقتين
 المبيعات حساب بند إظهار يتم النقدي التدفق قائمة خالل من لكنو  الدخل قائمة في المبيعات رصيد

 التغيرات مع الدخل قائمة في الظاهرة المبيعات ربط ذلكوك المبيعات من المحصلة النقديةو  اإلجمالية
 .المالي المركز قائمة في المدينين في
          الملكية حقوق في طرأت التي التغيرات تعكس وهي :يةلكالم حقوق في التغيرات قائمة: رابعا
 .(3)محددة زمنية فترة خالل«  مالال رأس» 
 حقوقو  المال رأس بنود على تطرأ قد أحداث أي الملكية حقوق في التغيرات قائمة تظهر    

 األرباحو  المال رأس على السنة أثناء تحدث التي التغيرات عن معلومات تعطي والتي ،المساهمين

                                                           
 .06 ص ،سابق مرجع ،الديمقراطية الجزائرية للجمهورية الرسمية الجريدة - 1

 .80،80ص ص ،سابق مرجع ،الهادي عبد سعيد محمد - 2

 .50ص ،سابق مرجع ،محمد ربه عبد محمود محمد ،عطية احمد هاشم - 3
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 المال؟ رأس على زيادة المؤسسة أجرت هل أيضا توضح وهي ،واالحتياطات والتوزيعات المحتجزة
 (1).جديدة أسهما المؤسسة أصدرت هل ؟ الزيادة كانت وكيف

 المطلوب الدنيا المعلومات:الملكية الحقوق في التغيرات قائمة في توفرها الواجب المعلومات 
 (2):تقديمها

 المالية للسنة الصافية النتيجة. 

 األموال رؤوس ضمن مباشرة تأثيرها المسجل األخطاء تصحيحات أو المحاسبية الطريقة تغييرات. 

 أخطاء تصحيح إطار ضمن الخاصة األموال رؤوس في مباشرة المسجلة األخرى والتكاليف اإليرادات 
 .هامة

 المالية السنة المقررة والتخصصات النتيجة توزيع. 
 (3):التالية بالخصائص القائمة هذه تتميز :الملكية حقوق في التغييرات قائمة خصائص  

 أخرى تفصيالت وأي وبنودها الملكية حقوق مقدار على التعرف. 

 الفترة خالل الملكية لحقوق تحدث التي التغيرات على التعرف. 

 الملكية حقوق في مباشرة بها االعتراف تم التي والخسائر المكاسب بنود على التعرف. 
                                 في الواردة العمليات لفهم مفيدة كانت أو هاما طابعا تكتسي كانت معلومات يضم: المالحق :خامسا
 (4):التالية النقاط تخص وهى ،المالية القوائم

 عدادو  المحاسبة لمسك المعتمدة حاسبيةالم الطرقو  القواعد  .المالية الكشوف ا 

 المالية فالكشو  فهم لحسن الضرورية اإلعالم مكمالت. 

 وكذلك األم، المؤسسة أو والفروع ،المشتركة والمؤسسات المشاركة، بالمؤسسات الخاصة لوماتالمع 
 .مسيريها أو المؤسسات هذه مع االقتضاء عند تتم التي امالتالمع

 صورة على للحصول الضرورية الخاصة العمليات بعض تعنى التي أو العام الطابع ذات المعلومات 
 كل بوضوح تحديد بعد المؤسسة، مسيري مسؤولية تحت المالية الكشوف تضبط العموم وعلى. فيةو 

ظهار المالية الكشوف عناصر من عنصر  والرقم المؤسسة كاسم دقيقة بطريقة المعلومات بعض وا 
 . الخ...المقر وعنوان التجاري،

                                                           
 .00ص ،0100 ،الجزائر ،للطبع هومة دار ،المالية المحاسبة ،سماتي على رميدي، الوهاب عبد - 1

 .60ص ،سابق مرجع ،المالية المحاسبة عاشور، كتوش - 2

 .56 ص ،سابق مرجع الكريم، عبد شناي - 3

 .60 ،60ص ص ،سابق مرجع ،المالية المحاسبة عاشور، كتوش - 4
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 دوليا المالية المحاسبة: الثالث المبحث

 بيئة على واضحة انعكاساتها كانت وقد لمجاالتا مختلف في رعةساتم اتتطور  لماالع شهد      
 الممارسات في اختالف من عنه نتج اوم الجنسيات المتعددة الشركات انتشار وأدى ،مالعاأل

 وظهور الجهود لتكثيف المهنية والهيئات الدولية اتمظالمن من ريبالكث أخرى، إلى دولة من المحاسبية
يجاد الختالفات لهذه حدود ووضع ،المحاسبي والتوافق التوحيد معالم  تحظى  محاسبية مارساتم وا 
 .المبحث هذا خالل من عليه سنركز ما وهذا الدولية بالمحاسبة يعرف ما فظهر دولي، بقبول

 
 الدولية المحاسبة مفهوم :األول مطلبال

 تكتسي وأصبحت العولمة نظام صميم في المحاسبة كانت المجاالت كل العولمة اكتسحت بعدما    
 المحاسبة لتصبح الدولية المحاسبة  مصطلح أهمها مصطلحات من يتداول ما خالل من الدولية طابع

 .كلها نقل لم إن الدول جل في تطبق عالمية غةل
  

  الدولية المحاسبة عن تاريخية لمحة: األول الفرع

 القيــــــد مبــــــدأ وتطبيــــــق اكتشــــــاف منــــــذ أي 0010 عــــــام منــــــذ المحاســــــبة شــــــهدته الــــــذي التطــــــور أدى   
 وطـــــــرق أســــــاليب ابتكـــــــار إلــــــى المجـــــــاالت شــــــتى فـــــــي تطــــــورات مـــــــن تبعــــــه ومـــــــا بإيطاليــــــا، المــــــزدوج
 .المتطورة االقتصادية النشاطات طبيعة أفرزتها التي االحتياجات لمقابلة مختلفة محاسبة

ــــــــة وكنتيجــــــــة ــــــــت اســــــــتخدام وانتشــــــــار االقتصــــــــادية العولمــــــــة لظــــــــاهرة حتمي ــــــــى أدى االنترن ــــــــب إل  تقري
 المهتمـــــة لألطـــــراف نقلهـــــا الواجـــــب الماليـــــة المعلومـــــات إيصـــــال وســـــرعة الوقـــــت واختصـــــار المســـــافات

 األمـــــــوال زيـــــــادة إلـــــــى والحاجـــــــة الدوليـــــــة االقتصـــــــادية النشـــــــاطات حجـــــــم زيـــــــادة أن كمـــــــا بالمؤسســـــــة،
 المزيــــد اســــتقطاب فــــي ودورهــــا المؤسســــات هــــذه بــــين المنافســــة واشــــتداد نشــــاطاتها لتمويــــل المســــتثمرة

ــــــة، االســــــتثمارات مــــــن ــــــى أدت العوامــــــل هــــــذه كــــــل الدولي ــــــر محاســــــبية مشــــــاكل ظهــــــور إل  مألوفــــــة غي
 القضـــــايا هـــــذه مـــــع تتعامـــــل جديـــــدة أســـــس إيجـــــاد إلـــــى والمهنيـــــين بالمحاســـــبة بـــــالمهتمين أدت وجديـــــدة

ــــا ومــــن ومعامالتهــــا المحاســــبية ــــى الحاجــــة بــــرزت هن ــــة، بالمحاســــبة يعــــرف مــــا ظهــــور إل  لتقــــوم الدولي
 جـــــدت أو منطقيـــــة وكنتيجـــــة الدوليـــــة، المحاســـــبية بالجوانـــــب المرتبطـــــة القضـــــايا تلـــــك معالجـــــة بعمليـــــة

 المشــــــاريع لهــــــذه الدوليــــــة المحاســــــبية العالقــــــات لتنظــــــيم جديــــــدة أســــــس اعتمــــــاد االقتصــــــادية الظــــــروف
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ــــى أدى ممــــا االقتصــــادية، ــــة محاســــبية معــــايير اعتمــــاد مــــع االتفــــاق إل ــــة مؤسســــات تصــــدرها دولي  دولي
 علــــــى يجــــــب ،كمــــــا (1)دوليــــــة اقتصــــــادية عالقــــــات تربطهــــــا التــــــي الــــــدول معظــــــم بهــــــا تلتــــــزم مختصــــــة
 فــــــي التوافــــــق فرضــــــت العولمــــــة أن حيــــــث وجيــــــدة موثوقــــــة محاســــــبية معلومــــــات  تقــــــدم أن المحاســــــبة
ـــــــي المؤسســـــــات طـــــــرف مـــــــن المقدمـــــــة الحاســـــــبية المعلومـــــــات ـــــــي تعمـــــــل الت ـــــــي دول عـــــــدة ف  نفـــــــس ف

 . (2)الوقت
   

 الدولية المحاسبة تعريف: الثاني الفرع

ــــــي نظــــــري إطــــــار بوضــــــع تهــــــتم: " بأنهــــــا المحاســــــبي األدب فــــــي الدوليــــــة المحاســــــبة عرفــــــت     وعمل
 عمليـــــات أو أحـــــداث عـــــن الناتجـــــة المختلفـــــة المحاســـــبية والمقارنـــــات للممارســـــات دولـــــي مســـــتوى علـــــى

  (3)."دولة من أكثر حدود تتخطى مصالح أو اقتصادية
 الجنســــــية، متعــــــددة االقتصــــــادية للمؤسســــــات الماليــــــة العمليــــــات بتســــــجيل تهــــــتم: " بأنهــــــا تعــــــرف كمــــــا
ـــــــات تســـــــجيل مـــــــن ـــــــة بعمـــــــالت العملي عـــــــداد مختلف ـــــــوائم وا  ـــــــة الق  اخـــــــتالف ظـــــــل فـــــــي المجمعـــــــة المالي

 واالســـــتيراد التصـــــدير ونظـــــم االقتصـــــادية الظـــــروف واخـــــتالف المختلفـــــة المتداولـــــة والعمـــــالت القـــــوانين
 (4). "المختلفة الدول في

 الدوليــــــــــة المؤسســــــــــات وعمليــــــــــات الدوليــــــــــة العمليــــــــــات علــــــــــى المحاســــــــــبة: " بأنهــــــــــا أيضــــــــــا وتعــــــــــرف
ـــــي المحاســـــبية والممارســـــات للمبـــــادئ والمقارنـــــات  مـــــع أجنبيـــــة أراضـــــي فـــــي المؤسســـــات بهـــــا تقـــــوم الت

 (5)"والممارسات المبادئ تلك ووضع إجراءات تحديد
العمليـــــات  بتســـــجيالت تهـــــتم التـــــي هـــــي الدوليـــــة المحاســـــبة أن نســـــتنتج الســـــابقة التعـــــاريف خـــــالل مـــــن

ــــة عــــداد المالي ــــة القــــوائم وا   العمــــالت اخــــتالف ظــــل فــــي الجنســــية المتعــــددة للمؤسســــات المجمعــــة المالي
 .والقوانين

 
 

                                                           
 .08 ،06ص ص ،0100 ،عمان والتوزيع، للنشر غيداء دار ،اإللكترونية بالتجارة وعالقتها الدولية المحاسبة الجابر، إبراهيم-1

2  - Jean-Luc Siegwart, Laurence Cassio, Introduction à la Comptabilité, 5e édition, Nathan, 
France,2010, p27. 

 .00 ص ،سابق مرجع زيد، أبو مبروك محمد- 3

 .00 ص ،سابق مرجع الجابر، إبراهيم -  4

 .01 ص ،0110 اإلسكندرية، الجامعية، الدار ،الجنسية المتعددة الشركات"  الدولية المحاسبة لطفي، أحمد السيد أمين - 5
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 : الدولية بالمحاسبة االهتمام أسباب: الثالث الفرع
 (1) :في أهمها تتجسد الدولية بالمحاسبة االهتمام زيادة وراء تقف أسباب عدة هناك   
 ـــــــل مـــــــن المتزايـــــــد االهتمـــــــام ـــــــة المهتمـــــــة المحاســـــــبية والمنظمـــــــات الهيئـــــــات مـــــــن العديـــــــد قب  بعملي

ــــــق ــــــر تحقي ــــــدر أكب ــــــق التجــــــانس مــــــن ق ــــــي والتواف ــــــين المحاســــــبية واإلجــــــراءات واألســــــاليب الطــــــرق ف  ب
ـــــف ـــــدول مختل ـــــة ال ـــــى للوصـــــول محاول ـــــى تعمـــــل مشـــــتركة محاســـــبية لغـــــة إل ـــــال تســـــهيل عل  رؤوس انتق
 .الحدود عبر والخدمات والبضائع األموال

 االقتصــــــــــادية الجوانــــــــــب متضــــــــــمنة الــــــــــدول بــــــــــين البيئيــــــــــة والعوامــــــــــل الظــــــــــروف فــــــــــي التبــــــــــاين 
 .والسياسية واالجتماعية

 ومتعــــــــددة الدوليــــــــة الشــــــــركات ونشــــــــوء الدوليــــــــة واالســــــــتثمارات الدوليــــــــة التجــــــــارة حجــــــــم تضــــــــخم 
 .محاسبية مشكالت من يصاحبها وما الجنسية

 المحاســـــبية المعـــــايير مـــــن مجموعـــــة إلـــــى التوصـــــل نحـــــو المحاســـــبة مهنـــــة أدبيـــــات جهـــــود تركيـــــز 
ـــــة الممارســـــة تحكـــــم الدوليـــــة ـــــة الحـــــدود نطـــــاق وتتعـــــدى المهني ـــــدول االقتصـــــادية والتكـــــتالت اإلقليمي  وال
ـــــــنظم تطـــــــوير فـــــــي ترغـــــــب التـــــــي الناميـــــــة  ذات والمتطلبـــــــات المتغيـــــــرات تواكـــــــب حتـــــــى المحاســـــــبية ال
 .العولمة بعصر الصلة

 

 :الدولية المحاسبة أهداف: الرابع الفرع
 (2) :اآلتي تحقيق إلى الدولية المحاسبة تسعى   

 المســـــــتوى علــــــى المحاســـــــبية والتقــــــارير الممارســــــات ويحكـــــــم يــــــنظم وعملــــــي نظـــــــري إطــــــار إيجــــــاد -
 .الدولي

 عمليــــــة لتســــــهيل الــــــدولي المســــــتوى علــــــى المحاســــــبية الممارســــــات فــــــي االتســــــاق مــــــن نــــــوع إيجــــــاد -
 .المقارنة

ـــــة للـــــدول المحاســـــبية األنظمـــــة دراســـــة - ـــــادة ومحاولـــــة المختلف  االختالفـــــات أســـــباب حـــــول الـــــوعي زي
 المختلفة؛ المحاسبية والتشابهات

                                                           
 .8،1ص ص سابق، مرجع ،لطفي أحمد السيد أمين  - 1

 .00ص ،0100 عمان، العلمي، التقدم دار ،الدولية المحاسبة السائح، علي مفتاح - 2 
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ـــــــدول الشـــــــركات اقتصـــــــاديات فـــــــي المحاســـــــبة دور تقيـــــــيم -  التعـــــــرف فـــــــي ومســـــــاعدتها المختلفـــــــة وال
 تطويرها؛ في المساعدة ثم ومن المحاسبية األنظمة فشل أو نجاح أسباب على

 القــــــوائم قــــــراءة تســــــهيل خــــــالل مــــــن دوليــــــة أكثــــــر للمؤسســــــات الماليــــــة القــــــوائم جعــــــل علــــــى العمــــــل -
 .والتحقق للمقارنة قابلة وجعلها المالية

 المتجددة؛ المحاسبية للمشاكل الحلول توفير -

ــــة تســــهيل - ــــة المحاســــبة شــــركات أمــــام المراجعــــة عملي ــــادة الدولي ــــة وزي ــــي الثق ــــة القــــوائم ف ــــى المالي  عل
 .الدولي المستوى

 

 : الدولية المحاسبة تواجه التي الصعوبات: الخامس الفرع
 (1) :يلي فيما تتمثل المشكالت من العديد تواجهها الدولية المحاسبة ممارسة إن   
 ـــــل مشـــــاكل ـــــب مـــــع ســـــيما وال العمـــــالت تحوي ـــــذب تقل  عمـــــالت مواجهـــــة فـــــي العمـــــالت بعـــــض وتذب

 . أخرى

 معــــــــايير تطبــــــــق أخــــــــرى دول فــــــــي فــــــــروع للمؤسســـــــة كــــــــان إذا خاصــــــــة الموحــــــــدة الماليــــــــة القـــــــوائم 
 .مختلفة

 النقد لوحدات الشرائية القوة في والتغيرات التضخم مشاكل. 

 الـــــذي األمـــــر األجنبيـــــة، المؤسســـــات معاملـــــة عنـــــد وأخـــــرى دولـــــة بـــــين الضـــــرائب قـــــوانين اخـــــتالف 
 .عالقة ذات محاسبية مشاكل حتما يولد قد

 عليها المتعارف المعايير وتباين ألخرى دولة من المراجعة ووسائل طرق وتباين اختالف. 

 ومعــــــايير وأســــــس الماليــــــة والقــــــوائم التقــــــارير تتضــــــمنها التــــــي المعلومــــــات عــــــن اإلفصــــــاح مســــــتوى 
 إعدادها؛

 التقـــــارير ونوعيـــــة البيانـــــات ومـــــدى تقـــــدمها ودرجـــــة اإلداريـــــة والمحاســـــبة التكـــــاليف نظـــــم اخـــــتالف 
 تطبيقها؛ يتم التي المرتبطة والمعايير وجودتها ومنتجاتها بالمؤسسة ترتبط التي

 ـــــــاهيم اخـــــــتالف  الدوليـــــــة بالمؤسســـــــات المرتبطـــــــة والمخصصـــــــات االحتياطـــــــات إعـــــــداد وأســـــــس مف
 الجنسية؛ المتعددة والشركات

                                                           
 .00 ،01ص ص ،سابق مرجع لطفي، أحمد السيد أمين - 1 
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 تقيـــــيم أســـــس اســـــتقرت كلمـــــا أنـــــه إذ كثيـــــر، جـــــدل محـــــل تعـــــد والتـــــي المؤسســـــة تقيـــــيم أســـــس تبـــــاين 
ــــــي المؤسســــــة والتزامــــــات األصــــــول ــــــة دول ف ــــــك ســــــهل كلمــــــا مختلف  محاســــــبية معــــــايير وجــــــود مــــــن ذل

 عليها؛ متعارف دولية

 

 الدولي المحاسبي التوافق: الثاني المطلب
 مع وتجاوبا القومية المحاسبية للفروق نتيجة عديدة مشاكل الجنسيات المتعددة الشركات واجهت لقد   
 والصعوبات الحواجز وتذليل المحاسبية الخالفات لتسوية التو احالمب المنظمات من العديد قامت ذلك
 . الدولي التوافق فكرة ظهرت هنا ومن العالم  دول بين المحاسبية التطبيقات في
 

 المحاسبي التوافق تعريف: األول الفرع

 بوضـــــع المحاســـــبية الممارســـــات وتوافـــــق انســـــجام زيـــــادة عمليـــــة: " بأنـــــه المحاســـــبي التوافـــــق يعـــــرف   
 التوافـــــق وتحســـــين المنطقيـــــة االختالفـــــات مـــــن المتناســـــقة المعـــــايير وتخفـــــض بينهـــــا، للخالفـــــات حـــــدود
 (1) ."المختلفة الدول بين المالية المعلومات في

 يــــؤدي ممــــا الــــدول بــــين فيمــــا المــــالي التقريــــر تطبيقــــات فــــي الفــــروق تقليــــل عمليــــة: " بأنــــه يعــــرف كمــــا
 معـــــايير مـــــن مجموعـــــة تطـــــوير التوافـــــق عمليـــــة وتتضـــــمن الماليـــــة القـــــوائم مقارنـــــة إمكانيـــــة زيـــــادة إلـــــى

 رأس أســــــواق عالميــــــة لزيــــــادة وذلــــــك العــــــالم، دول مختلــــــف فــــــي تطبيقهــــــا الواجــــــب الدوليــــــة المحاســــــبة
 (2)". المال

ــــه أيضــــا ويعــــرف ــــة: " بأن ــــة فهــــي بعضــــها مــــع المختلفــــة المحاســــبية األنظمــــة لجمــــع محاول  مــــزج عملي
 (3). "متناسقة نتائج يعطي مرتب، منهجي هيكل في المتنوعة المحاسبية الممارسات وتوحيد

 درجــــة إيجــــاد محاولــــة هــــو الــــدولي المحاســــبي التوافــــق أن القــــول يمكــــن الســــابقة التعــــاريف خــــالل مــــن
ـــــي اإلنســـــجام مـــــن ـــــة المحاســـــبية التطبيقـــــات ف يجـــــاد المختلف ـــــائج يعطـــــي منهجـــــي إطـــــار وا   متناســـــقة نت
 دوليا وتفسيرها فهمها يمكن

                                                           
 للنشر، المريخ دار حجاج، حامد أحمد زايد، الدين عصام محمد تعريب ،الدولية المحاسبة وآخرون، تشوي فريديريك - 1

 .001 ص ،0110 السعودية،

 .061 ص ،0110 – 0110 اإلسكندرية، الجامعية، الدار ،الدولية المحاسبة القباني، ثناء - 2

 .068 ص ،سابق مرجع زيد، أبو المبروك محمد -3 
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 الدولي المحاسبي التوافق مزايا: الثاني الفرع

ـــــرى     ـــــدوا ي ـــــق مؤي ـــــدولي التواف ـــــق أن ال ـــــد للتواف ـــــا مـــــن العدي ـــــر أن و المزاي ـــــا أكب ـــــي المزاي  نحصـــــل الت
 (1):هي التوافق إتباع نتيجة عليها

ــــــة - ــــــة إمكاني ــــــة المعلومــــــات مقارن ــــــة، المالي ــــــل وتســــــتبعد الدولي ــــــة هــــــذه مث  حــــــول الفهــــــم ســــــوء المقارن
 االســــــتثمارات تــــــدفق معوقــــــات أهــــــم أحــــــد وتزيــــــل األجنبيــــــة الماليــــــة القــــــوائم علــــــى االعتمــــــاد  إمكانيــــــة
 .الدولية

ــــــزة أمــــــا - ــــــى ســــــيؤدي التوافــــــق أن وهــــــي الثانيــــــة المي ــــــت تــــــوفير إل ــــــود الوق ــــــد تنفــــــق التــــــي والنق  لتوحي
 عــــدة مــــع تتماشــــى أن التقــــارير مــــن مجموعــــة مــــن أكثــــر يتطلــــب عنــــدما المتغــــايرة الماليــــة المعلومــــات

 . مختلفة وممارسات قوانين

ــــة والميــــزة - ــــي الثالث  المحاســــبية المعــــايير مســــتوى رفــــع هــــي التوافــــق مــــن عليهــــا الحصــــول يمكــــن الت
 .واالجتماعية والقانونية االقتصادية الظروف مع تتماشى وأن اإلمكان بقدر

 لــــــنظم وفقــــــا المعــــــدة المحاســــــبية المعلومــــــات وترجمــــــة فهــــــم فــــــي صــــــعوبة يــــــرى مــــــن هنــــــاك أن إال -
 المعلومـــــــات مســـــــتخدمي علـــــــى الســـــــهل مـــــــن ســـــــيجعل التناســـــــق أن ويـــــــرون محليـــــــة، غيـــــــر محاســـــــبية
 علــــــى بنــــــاء أفضــــــل قــــــرارات اتخــــــاذ يمكــــــنهم وبالتــــــالي المعلومــــــات لهــــــذه الصــــــحيحة الترجمــــــة الماليــــــة

 .المعلومات هذه

 

 الدولي المحاسبي التوافق فوائد: الثالث الفرع

 :(2)يلي ما الدولي المحاسبي التوافق فوائد أهم من    
 ــــــة ــــــات إجــــــراء إمكاني ــــــين المقارن ــــــة المعلومــــــات ب ــــــة المالي ــــــث الدولي ــــــة تســــــهل حي ــــــيم عملي  األداء تقي

ــــــــــيم وكــــــــــذا للمؤسســــــــــات ــــــــــدائل تقي ــــــــــوك بالنســــــــــبة كمــــــــــا اإلســــــــــتثمارية، الب ــــــــــون للبن  المــــــــــاليون والمحلل
 .المالية القوائم في لديهم الثقة درجة ترتفع فسوف والمقترضون

 للشــــــركات بالنســــــبة خاصــــــة الماليــــــة القــــــوائم توحيــــــد فــــــي يبــــــذل كــــــان الــــــذي والمــــــال الوقــــــت تــــــوفير 
 مــــــا غالبــــــا والتــــــي والمبــــــادئ الممارســــــات مــــــن مجموعــــــة علــــــى إعــــــدادها فــــــي تعتمــــــد والتــــــي الدوليــــــة،

 .ألخرى دولة من مختلفة تكون
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 ــــد ــــدول مــــن العدي ــــة وخاصــــة ال ــــة للمحاســــبة منظمــــات بهــــا توجــــد ال منهــــا النامي ــــى وتفتقــــر المهني  إل
 لهــــــا يــــــوفر ســــــوف المحاســــــبية للمعــــــايير تبنيهــــــا فــــــإن وبالتــــــالي معتمــــــدة ومراجعــــــة محاســــــبية معــــــايير
 .الدول هذه في محاسبية نظم إلنشاء والوقت المال

 ــــي المؤسســــات عمــــل طبيعــــة إن ــــي تعمــــل الت ــــة، المحاســــبة مجــــال ف ــــي تنتشــــر الدولي ــــد ف  مــــن العدي
 الـــــدول فـــــي المحليـــــة الشـــــركات وأحيانـــــا الجنســـــية متعـــــددة الشـــــركات الحســـــابات بمراجعـــــة لتقـــــوم الـــــدول
 القيــــام الدوليــــة المحاســــبة لشــــركات سيســــهل للمحاســــبة الــــدولي التوافــــق فــــإن ثــــم ومــــن بهــــا، توجــــد التــــي

 أن يتوقـــــــع حيـــــــث المراجعـــــــة الشـــــــركات علـــــــى كـــــــذلك يـــــــنعكس مـــــــا وهـــــــو التكـــــــاليف وبأقـــــــل بأعمالهـــــــا
 .أيضا مراجعتها تكاليف تنخفض

 ـــــادة إن ـــــة، االقتصـــــادية األنشـــــطة ونمـــــو زي ـــــادة وكـــــذا الدولي ـــــدول اعتمـــــاد زي ـــــى ال  فيمـــــا بعضـــــها عل
 .فيه مرغوبا أمرا المحاسبي التوافق يجعل االستثمارات وتدفق الدولية بالتجارة يتعلق

 التمويـــــل علـــــى الحصـــــول عمليـــــة الشـــــركات علـــــى يســـــهل أن يمكـــــن الـــــدولي المحاســـــبي التوافـــــق إن 
 أخــــــرى فرصــــــة الشــــــركة إعطــــــاء خــــــالل مــــــن وكــــــذا المحليــــــة، المــــــوارد كفايــــــة عــــــدم حالــــــة فــــــي الـــــالزم

 .بها الموجودة الدولة حدود خارج من األموال على للحصول

 العـــــالم، دول فـــــي المحاســـــبة مهنـــــة مســـــتوى رفـــــع مـــــن المحاســـــبي التوافـــــق يســـــاهم أن المتوقـــــع مـــــن 
ــــــث ــــــدول أن حي ــــــي ال ــــــة ضــــــعيفة محاســــــبية أنظمــــــة بهــــــا توجــــــد الت ــــــز ســــــوف وبدائي ــــــى تحف  اتخــــــاذ عل

 مســـــتوى رفـــــع فـــــي يســـــاهم قـــــد كمـــــا الدوليـــــة المحاســـــبية األنظمـــــة وتشـــــغيل لتبنـــــي الالزمـــــة اإلجـــــراءات
 .بها المحاسبية النظم

 

  المحاسبي التوافق عملية تواجه التي والعوائق االنتقادات: الخامس الفرع

 (1) :يلي فيما االنتقادات هذه تلخيص ويمكن والعوائق االنتقادات من العديد هناك   
 ــــى اجتمــــاعي نظــــام وكــــأي المحاســــبة تعكــــس ــــر حــــد إل ــــة حاجــــات كبي  وأن فيهــــا تعمــــل التــــي البيئ

 مـــــن المرجـــــوة األهـــــداف أن وبمـــــا البيئـــــة، تلـــــك احتياجـــــات بتلبيـــــة مـــــرتبط محاســـــبي نظـــــام أي أهـــــداف
 متوقع؛ أمر المحاسبية األنظمة في فاختالفات مختلفة المحاسبة
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 ـــــر ـــــة كـــــل فـــــي الضـــــرائب تعتب ـــــب التـــــي الرئيســـــية المصـــــادر أحـــــد دول  المحاســـــبية الخـــــدمات تتطل
ـــــــف الضـــــــرائب نظـــــــام أن وبمـــــــا ـــــــة مـــــــن يختل ـــــــى دول ـــــــه أخـــــــرى إل ـــــــع مـــــــن فإن ـــــــاك تكـــــــون أن المتوق  هن

 الدولي؛ المستوى على المحاسبية والممارسات المبادئ في إختالفات

 ــــدولي المحاســــبي التوافــــق أمــــام تقــــف التــــي العوائــــق مــــن  تضــــعها التــــي الصــــارمة الشــــروط هــــو ال
 المهنية؛ المحاسبة عالمية من تحد والتي المحاسبة لممارسة المهنية المنظمات بعض

 جــــــدا ومكلفــــــة معقــــــدة عمليــــــة الــــــدولي المحاســــــبي التوافــــــق عمليــــــة أن يــــــرى مــــــن هنــــــاك أن كمــــــا 
 الجهود؛ هذه كل تستحق ال فهي لذا ورائها من المنفعة تفوق

 شـــــيء أي قبـــــول دون يقـــــف ال حـــــائال القـــــومي التعصـــــب أو بالقوميـــــة الـــــبعض شـــــعور يكـــــون قـــــد 
 مـــــــن الممارســـــــات بـــــــبعض مـــــــا دولـــــــة إلـــــــزام أو فـــــــرض أن الـــــــبعض يعتبـــــــر قـــــــد ولهـــــــذا الخـــــــارج؛ مـــــــن

 الســـــــهل مــــــن ولــــــيس بســــــيادتها مســــــاس بمثابــــــة خارجيــــــة جهــــــات مــــــن الدوليــــــة المحاســــــبية المعــــــايير
 .وقبوله له االستجابة

 لنـــــوع البيئـــــة احتياجـــــات مـــــن يجعـــــل المتقدمـــــة والـــــدول الناميـــــة الـــــدول بـــــين االقتصـــــادي التفـــــاوت 
 .جوهريا اختالفا مختلفة المجموعتين من كل في المعلومات وشكل

 الكلمــــــــات واســــــــتيعاب فهــــــــم ســــــــهولة دون عائقــــــــا يقــــــــف قــــــــد الــــــــدول لغــــــــات فــــــــي االخــــــــتالف إن 
 المحاســـــبية المعـــــايير لجنـــــة دعـــــا مـــــا وهـــــو المحاســـــبة، فـــــي فنيـــــة نـــــواحي عـــــن تعبـــــر التـــــي والمفـــــاهيم
 المحاســــــبية المعــــــايير لتلــــــك وضــــــعها عنــــــد تامــــــة بعنايــــــة الفنيــــــة المصــــــطلحات تعريــــــف إلــــــى الدوليــــــة
 .المختلفة الدول من مختلفة بمعاني المعايير فهم تتجنب حتى

 بهـــــــا توجـــــــد ال الـــــــدول بعـــــــض أن هـــــــو للمحاســـــــبة الـــــــدولي التوافـــــــق أمـــــــام العوائـــــــق ضـــــــمن مـــــــن 
 المحاســـــبية بالمعـــــايير االلتـــــزام ومراقبـــــة اإلشـــــراف عـــــن مســـــؤولة حكوميـــــة غيـــــر أو حكوميـــــة منظمـــــات
 مـــــــن يجعــــــل خاصــــــة الناميــــــة الــــــدول مــــــن بالعديــــــد المنظمــــــات هــــــذه وجــــــود فعــــــدم وعليــــــه. المقبولــــــة
 .الدولية المحاسبة بمعايير المحاسبية الشركات إلزام الصعب

ـــــاك أن اإلشـــــارة وتجـــــدر ـــــة ينتقـــــد مـــــن هن ـــــدولي المحاســـــبي التوافـــــق عملي ـــــى ال ـــــزة، فكـــــرة أنهـــــا عل  متحي
ن ـــــة وا  ـــــدولي المحاســـــبي التوافـــــق عملي ـــــي ال ال ـــــدول احتياجـــــات تلب ـــــة ال ـــــل النامي ـــــواقص إدراك هـــــي ب  لن

 والمحاســــــبون وتــــــداخال مالئمــــــة أكثــــــر جعلهــــــا ومحاولــــــة وبريطانيــــــا أمريكــــــا فــــــي المحاســــــبية األنظمــــــة
 .النامية الدول على النظام هذا تدريجي بشكل يفرضون والبريطانيون األمريكيون
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 المحاسبي التوحيد :الثالث مطلبال
 التوحيدب االهتمام تزايد موحدة محاسبية لغة اديجإ في المحاسبة لمةلعو  المتنامي التجاه ظل في   

  .الدولي مستوى على المحاسبية ئالمبادو  والممارسات السياسات توحيد إلى يهدف والذي المحاسبي
 

 المحاسبي التوحيد مفهوم: األول الفرع

 فهـــــي متبـــــاين غيـــــر أو ومتجـــــانس متناســـــق شـــــيء كــــل فيهـــــا يكـــــون التـــــي الحالـــــة بالتوحيـــــد يقصــــد    
 .واحدة المحاسبية والممارسات المبادئ كل تكون أن يعني الذي التماثل تحتوي
 بأنــــه بـــه يقصــــد والـــذي للتوحيـــد األمريكيــــة المحاســـبين جمعيــــة تعريـــف مـــع كبيــــر حـــد إلــــى هـــذا ويتفـــق
 (1) .القياس في الثبات وكذا والمصطلحات التبويب في الثبات

 بتنظــــــيم تســــــمح التــــــي القواعــــــد مــــــن جملــــــة ســــــن يشــــــمل"  بأنــــــه المحاســــــبي التوحيــــــد تعريــــــف ويمكــــــن
 (2) . "وتبسيطها بتوحيدها العمل ونواتج أدوات

 المنتجـــــة المؤسســـــة محاســـــبات لمجمـــــوع موجـــــه للتنظـــــيم موحـــــد نظـــــام عـــــن عبـــــارة: " بأنـــــه عـــــرف كمـــــا
  (3) ".إليه تنتمي الذي القطاع كان مهما األمة من مجموعة أو األمة في

 المحاســـــــبية القواعـــــــد مـــــــن مجموعـــــــة عـــــــن عبـــــــارة المحاســـــــبي التوحيـــــــد أن القـــــــول يمكـــــــن ســـــــبق ممـــــــا
 وجعلهــــــا توحيــــــدها خــــــالل مــــــن وذلــــــك العمــــــل ونــــــواتج أدوات تنظــــــيم مــــــن تمكــــــن المؤسســــــات تطبقهــــــا
 .بساطة أكثر
 (4) :في تتمثل وغايات أسباب عدة المحاسبي للتوحيد أن كما

 ــــــة منظمــــــة معلومــــــات تــــــوفير طريــــــق عــــــن الصــــــغار المقرضــــــين الحقــــــوق، أصــــــحاب طمأنــــــة  وقابل
 وشفافة؛ للمقارنة

 المؤسسات لتصريحات صدقا أكثر جبائية رقابة بإجراء السماح. 

                                                           
 .066 ص ،سابق مرجع زيد، أبو المبروك محمد - 1

 ،0110 ورقلة، جامعة ،10 العدد الباحث، مجلة ،"الجزائر تجربة" المحاسبي التوحيد إشكالية بلغيث، بن مداني - 2
 .50 ص

 .50 ص ،المرجع نفس - 3

 غير ماجستير، مذكرة اقتصادية، عمومية مؤسسة حالة دراسة ،بالجزائر المحاسبي التوحيد أعمال رزقي، إسماعيل - 4
 .06 ص ،0101 – 0111 ،0الجزائر جامعة وتدقيق، محاسبة تخصص منشورة،
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 هـــــــذه تعتمــــــد التـــــــي الــــــدول فـــــــي التخطــــــيط علـــــــى المشــــــرفة الحكوميـــــــة الهيئــــــات احتياجـــــــات تلبيــــــة 
 .السياسة

 المحاسبية المعلومات على بالحصول العمال مثل المؤسسة داخل ألطراف السماح. 

 واقعية؛ وأكثر الصادقة الصورة إظهار من يمكن بما المحاسبة مسك طرق تحسين 

 عليها؛ الرقابة عمليات إلجراء أكبر وسهولة للمحاسبة فهم أفضل توفير 

 المؤسسات؛ وبين الزمن عبر المقارنات بإجراء السماح 

 الحسابات؛ تجميع عمليات تسهيل 

 المؤسسات أنشطة حول جيد بشكل اإلحصائيات إعداد. 

 (1):يلي فيما المحاسبي التوحيد فوائد تلخيص يمكن: المحاسبي التوحيد فوائد

 محددة أسس على لقيامها المحاسبة داللة زيادة. 

 االقتصادية المؤسسات بين المقارنة سهولة إمكانية زيادة. 

 مســـــــــتوى كتقلبـــــــــات واالحتياجـــــــــات، يـــــــــتالءم بمـــــــــا للتعـــــــــديل المحاســـــــــبية البيانـــــــــات قابليـــــــــة زيـــــــــادة 
 .األسعار

 

 المحاسبي التوحيد أهداف: الثاني الفرع

 توحيـــــــد خـــــــالل مـــــــن الماليـــــــة للقـــــــوائم توافـــــــق ضـــــــمان ضـــــــرورة مـــــــن المحاســـــــبي التوحيـــــــد ينطلـــــــق    
 (2):خالل من المحاسبية والممارسات الطرق تبسيط إلى ويهدف المحاسبية، الطرق

 ــــد ــــا المحاســــبي الســــياق توحي ــــائق مــــن انطالق ــــات ومســــتندات وث ــــى وصــــوال اإلثب ــــة القــــوائم إل  الختامي
ـــــاع خـــــالل مـــــن المحاســـــبة مصـــــالح إنتاجيـــــة مـــــن الرفـــــع إلـــــى المرحلـــــة هـــــذه فـــــي التوحيـــــد ويهـــــدف  اتب
 والثقة؛ البساطة تتحرى معايير

 ـــــى إجابـــــات تحمـــــل والتـــــي الماليـــــة القـــــوائم فـــــي أساســـــا يتمثـــــل الـــــذي المحاســـــبي المنـــــتج توحيـــــد  عل
ـــــف احتياجـــــات ـــــة هـــــذه تجـــــانس فعـــــدم المحاســـــبية، للمعلومـــــة المســـــتعملة األطـــــراف مختل ـــــة الفئ مكاني  وا 
 مــــــن ممكــــــن قــــــدر أكبــــــر علــــــى لإلجابــــــة القــــــوائم هــــــذه توحيــــــد ضــــــرورة إلــــــى أدى مصــــــالحها تضــــــارب

                                                           
 .10 ص ،0100 ،اإلسكندرية للنشر، القانونية الوفاء مكتبة ،الجزائري المالي المحاسبي النظام تقييم ،لشهب عمر -1

 ماجستير،غير مذكرة ،التطبيق ومتطلبات الدولية للمعايير االستجابة بين المالي المحاسبي النظام يوسفي، رفيق -2
 .08 ،06ص ص ،0101/0100، تبسة، جامعة وتدقيق، محاسبة منشورة،
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ـــــــى يجـــــــب لـــــــذا المحاســـــــبية، المعلومـــــــات مســـــــتخدمي مختلـــــــف احتياجـــــــات  تحكـــــــم التـــــــي المعـــــــايير عل
 .جوانب عدة من للتفسير وقابلة مرنة تكون أن التوحيد عملية

 

 المحاسبي التوحيد مستويات: الثالث الفرع

ـــــة المحاســـــبة معـــــايير تعتبـــــر     ـــــي الرســـــمية التوجهـــــات بمثاب ـــــة تحـــــدد الت ـــــواع بعـــــض تســـــجيل كيفي  أن
 فــــإن لهــــذا للقــــوائم، المرافقــــة المالحــــق فــــي إظهارهــــا ينبغــــي التــــي والمعلومــــات األحــــداث أو العمليــــات
 (1) :اآلتية الثالثة المستويات على يجري المحاسبي التوحيد
 ـــــــى ـــــــادئ مســـــــتوى عل  والمعـــــــايير المبـــــــادئ علـــــــى المســـــــتوى، هـــــــذا فـــــــي التوحيـــــــد يقتصـــــــر: المب

 : المستوى هذا على التوحيد ويشمل بها، اإلهتداء يتم حتى عاما قبوال المقبولة المحاسبية

 .ومكوناتها المالية القوائم عناصر بكل الخاصة التعاريف توحيد -

 .النقدية التدفقات حساب وقواعد ومبادئ أسس توحيد -

 .المالية البيانات عرض مبادئ أسس توحيد -

 وتتطلب المحاسبية والوسائل واإلجراءات القواعد توحيد ويشمل: القواعد مستوى على: 

 .المحاسبية واألساليب واإلجراءات القواعد واختيار حصر -

 .البديلة واإلجراءات القواعد استخدام عند الحذر -

 ومبــــادئ أســــس مـــن عليــــه يقـــوم ومــــا ككـــل المحاســــبي النظـــام توحيــــد يـــتم: التنظــــيم مســــتوى علـــى 
جراءات ووسائل وقواعد  .عليها يقوم التي والمبادئ واألسس التكاليف نظم توحيد إلى ويمتد وا 

 

 المحاسبي التوحيد عملية صعوبات: الرابع الفرع

ــــــة إن     ــــــد عملي ــــــق بعــــــدة تصــــــطدم التوحي ــــــة تهــــــدد عوائ ــــــد عملي ــــــادئ فالقواعــــــد برمتهــــــا؛ التوحي  والمب
 إلـــــى مؤسســـــة مـــــن تختلـــــف قـــــد معينـــــة ظـــــروف تـــــوافر ظـــــل فـــــي تطبيقهـــــا يـــــتم وأن بـــــد ال المحاســـــبية

 للوفـــــاء محاولـــــة إال الواقـــــع فـــــي هـــــو مـــــا المحاســـــبية البـــــدائل فتعـــــدد آخـــــر، إلـــــى محـــــيط مـــــن أو أخـــــرى
 .بها تحيط التي الظروف ظل في مؤسسة كل باحتياجات

                                                           
 .10 ص ،سابق مرجع لشهب، عمر -1
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 بــــــين االتصــــــال وظيفــــــة غيــــــاب خــــــالل مــــــن المحاســــــبية للمعــــــايير التجديــــــد خاصــــــية غيــــــاب أن كمــــــا
 فــــــي أصــــــبحنا ألننــــــا المشــــــكل هــــــذا حــــــدة مــــــن زاد للمعــــــايير، المســــــتقبلية واألطــــــراف التوحيــــــد هيئــــــات
 (1).به المعنية واألطراف بالتوحيد المكلفة الهيئات بين قطيعة شبه وضعية

 

 :المحاسبي للتوحيد الموجهة االنتقادات:الخامس الفرع
 (2) :هما رئيسيين انتقادين المحاسبي للتوحيد يوجه    
 مكــــــان النشــــــاط تشــــــابه مــــــن األساســــــية التوحيــــــد مقومــــــات إن  ال االقتصــــــادية المعــــــامالت تنمــــــيط وا 

 .المختلفة االقتصادية الوحدات في توفيرها يمكن

 تختلـــــف وقـــــد معينـــــة ظـــــروف ظـــــل فـــــي تصـــــنيفها يـــــتم وأن بـــــد ال المحاســـــبية والقواعـــــد المبـــــادئ إن 
 للوفــــــــاء محاولــــــــة إال الواقــــــــع فــــــــي هــــــــو مــــــــا المحاســــــــبية البــــــــدائل تعــــــــدد وأن ألخــــــــرى، مؤسســــــــة مــــــــن

 .مؤسسة كل باحتياجات

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

                                                           
 .55 ص ،سابق مرجع بلغيث، بن مداني -1

 .10 ص ،سابق مرجع لشهب، عمر -2
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 :    الفصل خالصة

 العصـــــــــور مختلـــــــــف عبـــــــــر واالجتمـــــــــاعي االقتصـــــــــادي بـــــــــالتطور الماليـــــــــة المحاســـــــــبة تارتبطـــــــــ     
 هيشـــــهد الـــــذي المتطـــــور االقتصـــــادي الواقـــــع ظـــــل وفـــــي حصـــــلت التـــــي التطـــــورات لمختلـــــف واســـــتجابة

ـــــادئ إرســـــاء مـــــن ســـــبةالمحا او وممارســـــ امفكـــــرو  تمكـــــن ،العـــــالم ـــــروض مب ـــــي ةيمحاســـــب وقواعـــــد وف  والت
ــــــــوال لقيــــــــت ــــــــة فالمحاســــــــبة ،عامــــــــا قب ــــــــف وتواكــــــــب تســــــــتجيب المالي ــــــــي الحاصــــــــلة التطــــــــورات مختل  ف

 معـــــــايير فـــــــقو  المحاســـــــبي نظامهـــــــا لتكييـــــــف ســـــــعت العـــــــالم دول مـــــــن وكغيرهـــــــا والجزائـــــــر محيطهـــــــا،
ــــــي الماليــــــة المحاســــــبةب يعــــــرف مــــــا أو المــــــالي المحاســــــبي النظــــــام خــــــالل مــــــن ليــــــةالدو  المحاســــــبة  وف

 جهـــــود مـــــن البــــد كـــــان دوليـــــة ةيمحاســــب لغـــــة إليجــــاد وســـــعيا ةالمختلفـــــ ةيالمحاســــب الممارســـــات خضــــم
 نحــــــو التجــــــاهوا الختالفــــــات فجــــــوة وتضــــــيف ةيالمحاســــــب مارســــــاتمال فــــــي التوافــــــق مــــــن نــــــوع إليجــــــاد
 .المحاسبي العمل توحيد
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  :تمهيد

زيادة شدة و فعل التغيرات السريعة في محيطها بتواجه المؤسسات اليوم العديد من التحديات     
وتختلف  ،مكانتها وبقائها في السوق نللحفاظ عذ قرارات سريعة وفعالة المنافسة مما يتطلب منها اتخا

ال يتصف  األخر أهميتها فبعضها محدد األبعاد ومتكرر والبعضتعقيدها و هذه القرارات حسب درجة 
            ةفترات متباعد علىال يتكرر إال تحديد و الهذا  مثلب

الستثمار وقرارات التمويل ارات ليه اتخاذ القرارات بالمؤسسة من أهم العمليات وتأتي قرامر عتبلذلك تع
 .    مؤسسة لما لها من أهمية كبيرة في مقدمة هذه القرارات بالنسبة ألي

عليه ما مفهوم اتخاذ القرار؟ ولماذا تعتبر قرارات االستثمار وقرارات التمويل من أهم القرارات و 
 ؟ االقتصادية بالمؤسسة
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 القـرارماهيـة اتـخاذ : بحث األولمال

اتخاذ القرار جوهر العملية اإلدارية، كما أن نجاح المؤسسات يتوقف إلى حد كبير على يعتبر     
مدى سالمة ورشد القرارات التي تتخذ وتصنف القرارات إلى عدة أنواع وتتأثر بمجموعة من الظروف 

طرق إلى كل هذا والعوامل، وتقوم على مجموعة من المعايير التي يلجأ إليها متخذ القرار وسنت
 .بالتفصيل من خالل هذا المبحث

 

 مفهوم اتخاذ القرار: المطلب األول
، وعناصره القرار تعريف قبل التطرق إلى مفهوم اتخاذ القرار يجدر بنا أوال التطرق إلى   

 .إلخ...ومقوماته
 مفهوم القـرار: الفرع األول

 :يلييعرف القرار لغة واصطالحا كما : تعريف القرار: أوال

 .(1)« هو فصل أو حكم في مسألة ما أو قضية أو خالف» : تعريف القرار لغة -0

اختيار الطريق أو المسلك أو المنهج أو الحل األفضل واألحسن من بين عدة طرق » :كما يعرف بأنه
 .(2)«أو مسالك أو مناهج أو حلول متكافئة

 :على أنه اصطالحا عريف القراروي: تعريف القرار اصطالحا -2

ذو طابع اجتماعي ويمثل الحل أو التصرف أو البديل الذي يتم سلوك أو تصرف واع منطقي، » 
اختياره على أساس المفاضلة بين عدة بدائل وحلول ممكنة لحل المشكلة، ويعد هذا البديل األكثر كفاية 

 .(3)«وفاعلية بين تلك البدائل المتاحة لمتخذ القرار
حيث يتم " مادي أو معنوي" عبير عن إرادة أو رغبة معينة لدى شخص معين ت» : ويعرف أيضا بأنه

اإلعالن عن ذلك بشكل شفاهي أو مكتوب من أجل بلوغ هدف معين ويفترض في هذه الحالة توفير 
 .(4)«البدائل واالختيارات الالزمة لبلوغ ما يصبو إليه متخذ القرار من أهداف 

                                                           
 .11، ص 0101، ديوان المطبوعات الجامعية، الجزائر، المدخل لنظرية القرارحسين بلعجوز،  -1
 .11، ص نفس المرجع -2
 .00، ص 0116، عمان، دار الحامد للنشر والتوزيع، األساليب الكمية في اتخاذ القرارات اإلداريةكاسر نصر منصور،  -3
 .01، ص 0101، عمان، دار اليازوري العلمية للنشر والتوزيع، ىالمنهج الكمي في اتخاذ القرار المثل مؤيد الفضل، -4
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 .(1)«هو الحلأفضل بديل لحل المشكلة أو » : فهو

من خالل ما سبق يمكن القول أن القرار هو اختيار أفضل البدائل من أجل الوصول إلى أفضل النتائج 
 .لتحقيق هدف معين

 (2) :يتكون القرار من العناصر التالية: عناصر القرار -ثانيا

  المطروحةالقرارات البديلة والمتمثلة في مجموعة البدائل التي تشكل حلوال بديلة للمشكلة. 

 التي تؤثر على البدائل المتاحة ونتائجهايعة والمتمثلة بالظروف المحتملة حاالت الطب. 

 كل بديل متاح والتي تتحقق في ظل حالة الطبيعة والمتمثلة بالعوائد المترتبة عن النتائج. 

 متخذ القرار. 
 :وتظهر عناصر القرار في الشكل التالي

 عناصر القرار (:10)الشكل رقم 

 

 

 

 

 

 

 

 00 ص،0116الحامد للنشر والتوزيع،عمان، دار ،األساليب الكمية في اتخاذ القرارات اإلداريةكاسر نصر منصور، : المصدر

 

                                                           
 .00، ص 0116، الدار الجامعية، اإلسكندرية، اتخاذ القرار بين العلم واالبتكارأحمد ماهر،  -1
 .00، ص مرجع سابقكاسر نصر منصور،  -2

 عناصر القرار

 القرارات البديلة

منها االستراتيجيات 
التي يمكن االختيار 

.منها  

 حاالت الطبيعة

وهي المتغيرات 
والمؤشرات والتصرفات 
الخارجية التي تؤثر 
 على اتخاذ القرار

 النتيجة

التي تحدد من خالل 
اختيار أحد البدائل 

عندما تتواجد حالة من 
 حاالت الطبيعة
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 (1) :تتمثل صفات القرار في: صفات القرار: ثالثا

تعتبر و  ة أهميته فالعالقة بينهما طردية،أي يجب أن نوازن بين تكلفة صناعته وتكلف: تكلفة القرار -
القرارات اإلستراتيجية أكثر القرارات تكلفة نظرا للتكنولوجيا المعقدة والمتطورة الداخلة في صناعتها بينما 
القرارات اليومية هي األقل تكلفة، أي بمعنى أن للقرار تكلفة اقتصادية يجب مراعاتها عند التطبيق 

 .والممارسة

ر فعاال إيجابيا ولكن بعدها يتحول إلى قرار بمعنى أنه خالل هذه الفترة يكون القرا: فترة الصالحية -
سلبي، فالكثير من القرارات تكون إيجابية ولكن لعدم مراعاة عناصر مقوماتها وصيانتها تحولت إلى 

 .سلبية

ترة صالحيتها، وعليه يجب مراعاة أن فللقرارات معايير تقيس تأثير هدفها وتضمن تطبيقها خالل  -
 .فعاال يكون القرار مرنا جادا حتى يكون

والمعلومات وجهان لعملة واحدة، فال يوجد قرار بدون معلومات، وتحديث المعلومات القرار  -
 .يضمن صيانة القرار

توأمان، فالقرار يولد لكي ينفذ، فتقليص المدة الزمنية بين لحظة الشعور  تالقرار واالتصاال -
 .ر وتضمن اقتصاديات تكلفتهبالحاجة إلى صنع قرار وحتى اتخاذه تزيد فرصة نجاح وفعالية القرا

 وآخرالقرار بال حرية يكون هشا، وبال ديمقراطية يكون ناقصا، حيث أن هناك صانعا للقرار  -
مدعما له، أي أنه فريق عمل متكامل وال يمكن أن يجتمعوا في شخص واحد إال في  وآخرمتخذا له، 

 .القرارات البسيطة التي ال تمس حياة الغير أو الشعوب

 :(2)تتجسد أهم عوامل جودة القرار فيما يلي :عوامل جودة القرار: رابعا

 مدى مالءمة المعلومات المتاحة. 

 مدى كفاية المعلومات المتاحة عدد البدائل المطروحة. 

  مدى مناسبة النماذج المستخدمة لتحليل المشكلة وذلك في نقطة محددة من الزمن هي وقت اتخاذ
هي التي تعمل على تحقيق هذه المطالب عن طريق إدماج البيانات  تالقرار، حيث أن نظم دعم القرارا

 .والنماذج والبرمجيات في نظام فعال التخاذ القرارات
                                                           

 .05، ص0101، دار الفكر للنشر والتوزيع، عمان، ، نظم ودعم اتخاذ القرارات اإلداريةالثعلبسيد صابر  -1
، المجموعــة العربيـــة للتـــدريب والنشـــر، القـــاهرة، المعلومـــات ودورهـــا فـــي اتخـــاذ القـــرار اإلســـتراتيجيالســعيد مبـــروك،  -2

 .060، ص0100
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 أساسيات اتخاذ القرار: الفرع الثاني
عملية تقوم على االختيار المدرك للغايات التي » : يعرف اتخاذ القرار بأنه: تعريف اتخاذ القرار: أوال

 .(1)«ستجابات أتوماتيكية أو رد فعل مباشر تكون في الغالب ا

التخاذ قرار  تعد عملية عقالنية يملك فيها المقرر كل المعلومات التي يحتاجها» : وعملية اتخاذ القرار
منه نتائج جيدة، كما تعتبر عملية تنظيمية يكون فيها القرار النتيجة الموضوعية المتوصل  معين يرجى

عد واإلجراءات الموضوعة مسبقا وعملية سياسية يستخلص فيها القرار إليها من خالل مجموعة القوا
 .(2)«من خالل المفاوضات بين مختلف األعضاء

يمكن القول بأن اتخاذ القرار عملية عقالنية تعتمد على تحليل لكل المعطيات والبدائل المتاحة من  بهذا
 .خالل مجموعة من القواعد واإلجراءات بدء من تحديد المشكلة وصوال إلى اختيار البديل المناسب

 (3):إن التخاذ القرار مجموعة من الخصائص يمكن حصرها في: اتخاذ القرار خصائص: ثانيا

 بمعنى أن عملية اتخاذ القرار تفترض بأنه ليس هناك إمكانية للوصل إلى ترشيد : القابلية للترشيد
كامل للقرار، وهذا للتأثر بعوامل ذات صبغة إنسانية واجتماعية، كما تتأثر عملية اتخاذ القرار بالعوامل 

 .في اتخاذها والمتأثرين بهاالسيكولوجية والنابعة من شخصية متخذ القرار والمرؤوسين والمساهمين 

 تعتبر عملية اتخاذ : بيئة القرار سواء عوامل داخلية أو خارجية امتدادا في الماضي والمستقبل
لها في الحاضر والمستقبل، بمعنى أخر ال  االقرار امتدادا واستمرارا للقرارات التي يتم اتخاذها، واستمرار 

 .هايتخذ بمعزل عن بقية القرارات التي سبق اتخاذ

 إن التنوع الكبير للمشكالت التي تواجهها المؤسسات : االعتماد على الجهود الجماعية المشتركة
الحديثة على اختالف أنواعها، يتطلب ضرورة مشاركة المعنيين وذوي الرأي والخبرة بحل تلك 

 .المشاكل

                                                           
 .80، ص0116، دار الثقافة للنشر والتوزيع، عمان، والتطبيقاتخاذ القرارات اإلدارية بين النظرية نواف كنعان،  -1
مــذكرة ماجســتيير، غيــر منشــورة، تخصــص ماليــة ، أهميــة القــوائم الماليــة فــي اتخــاذ القــراراتو  دورمشــري حســناء،  -2

 .0118-0116ومحاسبة معمقة، جامعة فرحات عباس سطيف، غير منشورة،
، دار اليــازوري العلميــة للنشــر ا المعلومــات فــي اتخــاذ القــرارات اإلداريــةدور نظــم وتكنولوجيــعــدنان عــواد الشــوابكة،  -3

 .001، 001، ص ص0100والتوزيع، عمان، 
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 مؤسسات سواء تقوم عملية اتخاذ القرارات على أسس عامة بالنسبة لجميع ال: العمومية والشمول
كانت هذه المؤسسات تجارية أو صناعية أو أسواء و  كانت قرارات تتعلق بالتكنولوجيا أو الخدمات

كما أنها تتصف بالشمولية حيث يجب توفر القدرة على اتخاذ القرارات في جميع من يشغلون  ،خدماتية
 .المناصب اإلدارية على اختالف مستوياتها

 (1):تتمثل عناصر عملية اتخاذ القرار في: رارعناصر عملية اتخاذ الق: ثالثا

  قد يكون فردا أو جماعة حسب الحالة، أيا كان متخذ القرار فلديه السلطة الرسمية : متخذ القرار
تعطيه الحق في اتخاذ  جهة رسمية تمتلك هذه السلطة الممنوحة له بموجب القانون أو مفوضة له من 

 .القرار

 به المشكلة التي تستوجب من متخذ القرار إيجاد حل لها يقصدو : موضوع القرار. 

  قرار ما، ال بد من جمع معلومات وبيانات كافية لطبيعة عندما يراد اتخاذ  :المعلومات والبيانات
فالمعلومات والبيانات  ،المشكلة أو الموضوع وأبعادهما، وذلك إلعطاء متخذ القرار رؤية واضحة عنهما

ها نجاح القرار، كما أن المؤسسات الحديثة اليوم لديها نظام متكامل للمعلومات نمسألة حيوية يتوقف ع
 .يوفر لمتخذ القرار ما يشاء من معلومات بسرعة متناهية

  يراد القيام به من القرار المتخذ إنما هو تعبير عن سلوك أو تصرف معين : األهداف والدوافع
إشباع، وبناء عليه ال يتخذ قرارا إال إذا كان ، وتحقيق الهدف يعني حدوث عملية أجل تحقيق هدف

وراءه دافع لتحقيق هدف معين، وتنبع أهمية هدف القرار وقوة الدافع من وراء اتخاذه من مدى أهمية 
 .الهدف المراد تحقيقه من القرار المتخذ، وعليه يمكن القول أن الهدف يبرز اتخاذ القرار

 ألن معظم القرارات تتعامل مع متغيرات مستقبلية  هو شيء أساسي لمتخذ القرار، ذلك: لتنبؤا
معظم اتجاهاتها مجهولة يجب التنبؤ بها وتقديرها، وتحديد انعكاساتها وتأثيرها على المؤسسة، فالتنبؤ 
يساعد متخذ القرار على معرفة ما سوف يحدث في المستقبل، ويساعده في إدراك أبعاد المشاكل التي 

 .تي يريد اتخاذ القرار حيالها ومعالجتهاتواجهه أو أبعاد المشكلة ال

 يواجه متخذ القرار عددا من القيود البيئية الداخلية والخارجية قد تكون أحد : قيود اتخاذ القرار
أن يحسن التعامل معها، وأن يخفف من  ، وهذه القيود يجبالمعوقات التي أمامه عند اتخاذه القرار

 .آثارها السلبية قدر اإلمكان

                                                           
، مكتبة المجتمع العربي للنشر والتوزيع، "مبادئ اإلدارة  "المفاهيم اإلدارية الحديثة مصطفى يوسف كافي وآخرون،  -1

 .000 -000، ص ص 0100عمان، 
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 (1) :أنه من عناصر اتخاذ القراركما      

 ويقصد بها مجموعة الطرق أو الحلول المتاحة التي يمكن االعتماد عليها لبلوغ األهداف  :البدائل
المنشودة، ولهذه الغاية فإنه ال بد من ترتيب هذه الحلول وفقا لدرجة قربها أو بعدها من المعيار الذي 

أي البديل " سب اتخاذ القرار المنا" يتم وضعه، وذلك تمهيدا الختيار البديل األقرب لمعيار الموضوع 
 . أو القرار األفضل من بين البدائل أو القرارات المتاحة

 

يحظى اتخاذ القرار بأهمية كبيرة سواء من الناحية العلمية أو : أهمية اتخاذ القرارات: الفرع الثالث
 (2):العملية كما يلي

 :من الناحية العلمية تأهمية اتخاذ القرارا: أوال

في تعتبر القرارات اإلدارية وسيلة علمية وفنية حتمية ناجعة لتطبيق سياسات واستراتيجيات المؤسسة  -
 .تحقيق أهدافها بصورة موضوعية وعلمية 

تلعب القرارات اإلدارية دورا حيويا وفعاال في القيام بكافة العمليات اإلدارية مثل التخطيط والرقابة  -
 .والتنظيم وغيرها

اذ القرارات دورا مهما في تجسيد، تكييف، تفسير وتطبيق األهداف والسياسات تؤدي عملية اتخ -
 .واإلستراتيجيات العامة في المؤسسة

  .تؤدي عملية اتخاذ القرار دورا هاما في تجميع المعلومات الالزمة للوظيفة اإلدارية -

 :أهمية اتخاذ القرارات من الناحية العملية: ثانيا

والعوامل  ؤساء اإلداريين كما تكشف عن القوىن سلوك وموقف القادة والر تكشف القرارات اإلدارية ع -
الداخلية والخارجية الضاغطة على متخذي القرار األمر الذي يسهل مهمة الرقابة على هذه القرارات 

 .والتحكم فيها والتعامل مع هذه المواقف والضغوط مستقبال بصورة حسنة

مدى قدرة القادة والرؤساء اإلداريين في القيام بالوظائف والمهام تعتبر القرارات وسيلة الختبار وقياس  -
نجازها بأسلوب علمي وعملي  .اإلدارية المطلوب تحقيقها وا 

                                                           
، دار المنــاهج للنشــر والتوزيــع، "مفــاهيم نظريــة وتطبيقــات علميــة"مبــادئ إدارة األعمــال فيصــل محمــود الشــواورة،  -1

 .10، 10، ص ص0100عمان، 
 .010، 011، ص صمرجع سابقحسين بلعجوز، -2



اتخاذ القرارات بالمؤسسة االقتصادية                                    :الفصل الثاني  
 

75 
 

 أنواع القرارات والعوامل المؤثرة فيها: المطلب الثاني

تختلف نوعية القرار باختالف المركز الذي يشغله متخذ القرار والصالحيات التي يتميز بها     
والظروف البيئية التي يعمل ضمن مؤثراتها، وعلية سنركز من خالل هذا المطلب على أنواع القرارات 

 .ومختلف تصنيفاتها وكذا الظروف والعوامل المؤثرة فيها

 وتصنيفها أنواع القرارات: الفرع األول

 :تتعدد المعايير التي يمكن اتخاذها أساسا للتصنيف باختالف الزوايا التي ينظر إليها كما يلي

 (1):تقسم القرارات وفق هذا التصنيف إلى أربعة أقسام: التصنيف القانوني للقرارات: أوال

تنظيمي فهي تتضمن وتنقسم القرارات وفقا لهذا المعيار إلى قرارات ذات طابع : مدى القرار وعموميته -0
قواعد موضوعية ملزمة تطبق على عدد غير محدود من األفراد؛ وقرارات فردية تخاطب فردا أو 

 .مجموعة من األفراد

 توتنقسم بدورها إلى قرارات بسيطة ذات كيان مستقل وأثر قانوني سريع، وهناك القرارا: تكوين القرار -0
 .تعددة وتتم على مراحلالمركبة التي تدخل في تركيبها نواحي قانونية م

 .هناك قرارات ملزمة وطاعتها واجبة إال أن هناك قرارات ال تحتل صفة اإللزام :اثر القرار على األفراد -0

يمكن معارضته أو المطالبة بإلغائه أو التعويض  ما من القرارات: قابلية القرار لإللغاء أو التعويض -0
 .واإللغاء، ومنها ما ال يخضع للمعارضة آثارعما يسببه من 

بين نوعين من (  H.SIMON) حيث ميز : ( H.SIMON) تصنيف القرارات حسب : ثانيا
 (2):القرارات هي

تعتبر القرارات مبرمجة إذا كانت معايير الحكم فيها واضحة، وغالبا ما تتوفر : قرارات مبرمجة -0
بشأن البدائل المختارة، المعلومات الكافية بشأنها ومن السهل تحديد البدائل فيها، ويوجد تأكد نسبي 

 .وهي قرارات روتينية متكررة ومحددة جدا لها إجراءات معروفة ومحددة مسبقا للتعامل معها

                                                           
والطباعة، عمان، ، دار المسيرة للنشر والتوزيع نظرية القرارات اإلدارية، مدخل كمي في اإلدارة حسين علي مشرقي، -1

 .05، 00، ص ص0116
 .010، 010، ص ص، مرجع سابقحسين بلعجوز -2
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عادة ما تظهر الحاجة التخاذها عندما تواجه المؤسسة المشكلة ألول مرة وال  :قرارات غير مبرمجة -0
ية عنها، وال توجد معايير توجد خبرات مسبقة بكيفية حلها، وعادة ما يصعب تجميع معلومات كاف

واضحة لتقييم البدائل واالختيار بينها، ذلك فإن الظروف التي تسود هذه الحالة هي ظروف عدم التأكد 
ه وفقا لمتطلبات عبشأن نتائج التصرفات البديلة، ونتيجة لهذه الخصائص فإن كل قرار يتم صن

من المشكالت، ويمكن لمتخذ القرار وظروف وخصائص المشكلة، وال يوجد نمط موحد لحل هذا النوع 
في هذه الحالة استخدام حكمه الشخصي وتقييمه ورؤيته للمشكلة، كما أنها قرارات غير متكررة وكل 

 .منها له طبيعته المميزة وغالبا ما تكون على درجة من األهمية

 :ويمكن التمييز بين هذين النوعين من خالل الجدول التالي

 

  ( H.SIMON) تصنيف القرارات حسب  (:10 )الجدول رقم 

 قرارات غير مبرمجة قرارات مبرمجة أساسيات التفرقة

 غير منتظمة روتينية ومتكررة طبيعتها

يمكن استخدام الحكم  واضحة معايير الحكم فيها
 الشخصي

 تتسم بنوع من الصعوبة سهلة تحديد البدائل

 عدم تأكد نسبي تأكد ظروف اتخاذ القرار

 غير محددة مسبقا محددة اإلجراءات

 قليلة جدا وغير كافية متوفرة المعلومات

الطرق الكمية وبرامج  أدوات الحل
 الحاسوب الجاهزة

الخبرة، برامج الحاسوب 
 .المتطورة

 

 .010ص  ،0101، ديوان المطبوعات الجامعية، الجزائر، المدخل لنظرية القرارحسين بلعجوز،  :المصدر    
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ويميز بين نوعين من القرارات وفقا لنوع المشاركين : القرارات حسب نوع المشاركةتصنيف : ثالثا
 :(1)فهناك

 .بمعنى أنها ذات صفة شخصية أي تنعكس آثارها على الفرد نفسه أكثر من غيره: قرارات فردية -0

ه تتعلق مباشرة بعمل المؤسسة ونشاطها وتتخذ من قبل المدير ويكون مصدر قوة هذ: قرارات تنظيمية -0
 .القرارات السلطة الرسمية التي يتمتع بها المدير وليس صفته الشخصية

وقد ميز العالم بارنارد بين القرارات التنظيمية والقرارات الفردية فأشار بأن القرارات التنظمية تتخذ من 
قبل المدير من خالل سلطته الرسمية المعبرة عن دوره كمسؤول بالمؤسسة، أما األخرى فهي تلك 

ارات التي تعبر عن المدير كفرد وليس كمسؤول بالمؤسسة، فهي ال يمكن أن تفوض وليس لها القر 
 .تأثير على المؤسسة

الذي يتخذ القرار  داريتتميز القرارات وفقا للمستوى اإل: القرارات حسب المستويات اإلدارية: رابعا
 (2):وهي

التنظيمية الدنيا، والمتعلقة بالعمليات وهي القرارات التي تصنع في المستويات : تشغيليةقرارات  -0
رشادات منها االختيار بين البدائل، وعادة ما تكون  التشغيلية للمؤسسة، وهي أقرب إلتباع تعليمات وا 
متعلقة بالتأكد من المهام واألنشطة التي قد تم تنفيذها بكفاءة وبفاعلية، ويؤخذ هذا النوع من القرارات 

 .ا معروفة مسبقافي ظل ظروف تأكد تام ونتائجه

وهي قرارات تؤخذ في مستوى إداري أعلى مما تؤخذ فيه القرارات التشغيلية، فعند هذا  :قرارات إدارية -0
المستوى يقوم المديرون باتخاذ قرارات لحل مشكالت التنظيم والرقابة على األداء وفرض كذلك قرارات 

ل تحقيق أهدافها، وال يوجد في هذا النوع متعلقة بالتأكد من االستخدام الفعال لموارد المؤسسة من أج
إجراءات معرفة مسبقا يجب إتباعها ولكن متخذ القرار يقوم بتجميع المعلومات الالزمة لتشخيص وحل 
المشكلة وأن يستخدم حكمه الشخصي وخبرته في اختبار البدائل، وفي هذه الحالة يتم اتخاذ القرارات 

 .ةفي ظروف تتسم بعدم تأكد نسبي أي مخاطر 

                                                           
 .06، 05، ص ص، مرجع سابقحسين علي مشرقي 1
 .010، 010، ص ص مرجع سابقحسين بلعجوز،  -2
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وهي القرارات التي تؤخذ على مستوى قمة الهيكل التنظيمي بواسطة اإلدارة العليا  :قرارات إستراتيجية -0
في المؤسسة، وهي قرارات تغطي مدى زمني أطول مقارنة بالقرارات السابقة فهي غالبا ما تتعلق 

ع من القرارات بالوضع التنافسي للمؤسسة واغتنام الفرض وتجنب مخاطر البيئة، كما أن هذا النو 
 .يحتاج إلى معلومات خاصة بالبيئة أكثر من غيره

ية التي يمارسها تتعلق هذه القرارات بالوظائف اإلدار : القرار وفقا لوظائف اإلدارة: خامسا
 (1):المديرون بحيث أن هناك 

القرارات تتعدد أنواع القرارات الخاصة بعمليات التخطيط ومن أهمها : قرارات خاصة بوظيفة التخطيط -0
 .التخطيطية

بتحديد شكل الهيكل التنظيمي، وطرق وأسس  المتعلقةمثل القرارات  :قرارات خاصة بوظيفة التنظيم -0
 .الخ...التنظيم المختلفة وبيان نوع األنماط السائدة في هذا الشكل

بإرشاد المرؤوسين في تنفيذ األعمال الموكلة إليهم،  المتعلقةمثل قرارات  :قرارات خاصة بوظيفة التوجيه -0
 .الخ...وتحديد أنواع وشكل االتصاالت ووسائلها المختلفة وتحديد كيفية رفع المعنويات لدى المرؤوسين

بتحديد المعايير أو المقاييس الرقابية وقياس  المتعلقةمثل القرارات  :قرارات خاصة بوظيفة الرقابة -0
 .النحرافات، وكذلك تحديد أدوات الرقابة وأساليبها المختلفةالنتائج، أو تصحيح ا

 

 بيئة وظروف اتخاذ القرارات :الفرع الثاني

تختلف الظروف البيئية التي يتم في ظلها اتخاذ القرارات، وسيتم التركيز على هذه التصنيفات التي    
 :توضح بعض مظاهر بيئات القرار كما يلي

 (2):ويميز بين: مدى توفر حجم المعلوماتأنواع القرارات وفقا ل: أوال
نفترض في هذه الحالة أن لدى المدير متخذ القرار معلومات تامة وكاملة عن : حالة التأكد الكامل -0

 .النتائج الخاصة بالقرار، والمدير متأكد من نتائج كل بديل من البدائل

                                                           
، ص عمان، دار صفاء للنشر والتوزيع، إدارة  األعمال الحديثة بين النظرية والتطبيقفتحي أحمد ذياب عواد،  -1

 .010، 011ص
 .00، ص0116، دار كنوز المعرفة للنشر والتوزيع، عمان،  إدارة اتخاذ القرار اإلداريخليل محمد العزاوي،  -2
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يفترض في هذه الحالة أن المدير متخذ القرار يعلم احتماالت حدوث النتائج لكنه ال  :حالة المخاطرة -0
 .يعلم أي من هذه النتائج سوف تحدث

يفترض في هذه الحالة أن المدير متخذ القرار يعلم بكل النتائج المحتملة ولكنه ال  :حالة عدم التأكد -0
ة يكون هناك عدد من النتائج لكل بديل وال يعلم باحتماالت حدوث كل من هذه النتائج وفي هذه الحال

توجد معرفة باحتماالت حدوث كل نتيجة من هذه النتائج تساعد المدير متخذ القرار على المفاضلة بين 
ففي حالة عدم التأكد ال تتوفر للمدير متخذ القرار إال معلومات جزئية عن الظروف . البدائل المختلفة

وباإلضافة إلى ذلك ال توجد طرق موضوعية التخاذ القرار غير  أو احتماالت حدوثها،" أو بيئات"
المؤكد ولو حتى كان هناك عدد من المعايير الشخصية التي تحدد درجات التفاؤل أو التشاؤم لدى 

وفي ظل هذه الظروف الغامضة ال يوجد قرار يمكن . المدير متخذ القرار في موقف أو مشكلة ما
ن كل ما يستطيع متخذ القرار القيام به هنا هو تحكيم التعبير عنه بأنه القرار أو ا لبديل المثالي، وا 

حدسه وتجربته ليحاول الوصول إلى نقطة الرضا والقناعة ألنه ال يستطيع تحقيق الحد األقصى من 
 .المنفعة والمكاسب حسب المفهوم االقتصادي

حيث  ةمتعددنها من خالل طرق ع التعرف ت التي تواجه متخذ القرار فيمكنأما بالنسبة ألنواع البيئا
يتم النظر إلى هذه البيئات وتحديدها من خالل زوايا مختلفة وفقا للحالة المعروضة والطريقة التي 

وعليه فهناك أنواع مختلفة من البيئات التي تواجه المدير متخذ  ،يستخدمها الباحث في نظرته للموضوع
 .حالة عدم التأكيد والتعقيد :هماوسنحاول عرض وتحليل بعدين هامين  القرار،

فحالة عدم التأكد هي الحالة التي يتحصل فيها متخذ القرار على معلومات جزئية عن المتغيرات وثيقة 
لة؛ وأما حالة التعقيد فهي الحالة التي يواجه فيها متخذ القرار بمعلومات كثيرة جدا الصلة بالقرار والمشك

وهنا يكون متخذ القرار مغمورا أو غارقا بالمعلومات الهائلة وثيقة الصلة بالمشكالت أو القرار، 
 .الضخمة، وتتطلب هذه الحالة من متخذ القرار يأخذ بعين االعتبار العوامل المتعددة والعالقات بينها

والجدير بالذكر أن عملية اتخاذ القرار تتضمن اعتبارات تأثير البيئة االجتماعية والسياسية على هذه 
تي هذه التأثيرات من خالل الحاجة إلى إشراك األفراد في عملية اتخاذ القرارات واألخذ بعين العملية وتأ

 .(1)االعتبار األفضليات والقيم لكل فرد منهم

 
                                                           

 .00، 00، ص ص0101، دار وائل للنشر، عمان، 0، ط اتخاذ القرارات التنظيميةمحمد عبد الفتاح ياغي،  -1
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 األنظمة المفتوحة: ثانيا

لمدير متخذ القرار من خالله في مؤسسة يمكن النظر إلى القرارات اإلدارية وكأنها نظام مفتوح يعمل ا
بشكل مستمر ( المعرفة، الطاقة، المواد: ) د العناصر يستقبل المعلومات من البيئة مثلرسمية كأح

 :(1)وتنقسم إلى بيئة خارجية وبيئة داخلية كما يلي

البيئة السياسية، : ونقصد بها تلك المؤثرات التي تأتي من خارج المؤسسة مثل: ةالبيئة الخارجي -0
 .االقتصادية واالجتماعية

بمعنى هي تلك التي تؤثر على المؤسسة من الداخل وتتمثل في الناحية الفنية  :البيئة الداخلية -0
طرق أداء العمل واألالت والمعدات واألدوات : واإلجرائية ألداء األعمال في داخل المؤسسة مثل

 .المستعملة

صة وعلى هذا األساس فإن عملية اتخاذ القرار ال تتم بمعزل عن األوضاع والعوامل والمتغيرات الخا
بل تتفاعل معها باستمرار، لذا فهم هذا التفاعل ضروري  ،بالبيئة الداخلية والخارجية المحيطة بها

للمدير متخذ القرار وذلك ألن البيئة الداخلية والخارجية تمثل فرصا وقيودا لهم، وفهم هذه الفرص 
لمعوقات التي يواجهونها يساعدهم على توسيعها واالستفادة من إمكاناتها ومحاولة حصر تأثير القيود وا

من البيئة الخارجية، ويجب التعامل مع خصائص البيئة الخارجية بحساسية ووعي ألن هناك أنماطا 
متعددة لها تتفاعل مع عملية اتخاذ القرارات باعتبارها نظاما كامال، والمدير متخذ القرار الذي لديه 

ود والمعوقات من خالل الحصول على معلومات مقدرة إدراكية عالية بإمكانه التقليل من تأثيرات القي
 .موسعة متعلقة بالمشكلة

 النظام البيئي التركيبي: ثالثا

 (2):يمكن وصف بيئات القرار اإلداري بأربعة فئات تركيبية هي  

وفيها تكون القوى الخارجية مبعثرة وال تتغير نسبيا في ذاتها وليس لمتخذ القرار : البيئة العشوائية الهادئة -0
القدرة على التنبؤ بردود فعل تلك القوى، ويتعامل المدير متخذ القرار مع هذا النمط بحالة عدم التأكد 

 .وأن استراتيجية هذه البيئة مبنية على التجربة والخطأ

                                                           
 .00، صمرجع سابقخليل محمد العزاوي، - 1
 .00، ص  المرجعنفس  - 2
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وتكون فيها القوى الخارجية ساكنة، وأن متخذ القرار يحدد أسباب األحداث  :ئةدالبيئة العنقودية الها -0
معينة بأحداث مستقبلية، ويتعامل متخذ القرار مع عنصر المخاطرة ويستخدم ووضع احتماالت 

 .اإلستراتيجية بدل التكتيكات

وتتميز بالحيوية والديناميكية ويستطيع متخذ القرار أن يقوم بتنبؤات عن : البيئة المشوشة المتفاعلة -0
تباع  إستراتيجية التنافس ضروري البيئة، ويتعامل مع عنصر المخاطرة والمعلومات تكون غير كاملة وا 

 .لضمان اتخاذ قرارات ناجحة

وتكون نتيجة زيادة عدد المؤسسات وتعقدها، ونتيجة سرعة التغيرات والتطور  :البيئة العنيفة -0
 .بين متخذي القرارات" أو تحالفا"التكنولوجي، وزيادة حجم المؤسسات وتتطلب هذه الحالة بيئة ائتالفية 

على متخذي القرارات األخذ بعين االعتبار المتغيرات الخارجية والتي  من خالل ما سبق، فإنه يجب
يصعب التحكم فيها  باإلضافة إلى المتغيرات البيئية الداخلية وكذلك مدى تأثير قراراتهم على البيئة 

 .التي يعملون فيها

 

 العوامل المؤثرة في اتخاذ القرارات :الفرع الثالث

هناك العديد من العوامل والتي تؤثر في عملية اتخاذ القرارات، حيث تزيد من صعوبة وكلفة هذه    
لذا فإن " قرارات غير رشيدة " العملية كما أن تدخل هذه العوامل بقوة يؤدي أحيانا إلى قرارات خاطئة 

ات سواء كانت عوامل اتخاذ أي قرار يستوجب التفكير في مختلف العوامل التي لها تأثير على القرار 
داخلية أو خارجية، سلوكية أو إنسانية باإلضافة إلى عوامل كمية أخرى ترتبط بالتكلفة والعوائد 

 .المتوقعة

 (1) :وتتمثل العوامل التي تؤثر على عملية اتخاذ القرار في

تي تعمل في وتتمثل هذه العوامل في الخارجية القادمة من البيئة المحيطة ال: عوامل البيئة الخارجية -0
وسطها المؤسسة والتي ال تخضع لسيطرتها بل إن إدارة المؤسسة تخضع لضغوطها وتتمثل هذه 

 :العوامل في

 .الظروف االقتصادية والسياسية والمالية السائدة في المجتمع -

                                                           
 .06،06،ص  صمرجع سابقكاسر نصر منصور،  -1
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 .التطورات التقنية والتكنولوجية والبنى التحتية التي تقوم عليها األنشطة االقتصادية -

 .اإلنتاجية القطاعية مثل المنافسين والموردين والمستهلكينالظروف  -

 .العوامل التنظيمية االجتماعية واالقتصادية مثل النقابات والتشريعات -

 .درجة المنافسة التي تواجه المؤسسة في السوق -

إن هذه العوامل تفرض على إدارة المؤسسة قرارات قد ال ترغب في اتخاذها أو ليست في صالحها 
 .دائما

باإلضافة إلى كل هذه العوامل هناك بعض الضغوطات الخارجية والمتمثلة في ضغوط الرأي العام 
والضغوط االقتصادية والضغوط النابعة من العالقات االجتماعية للمدير خارج نطاق العمل، وضغوط 

 .من فعاليتها األجهزة اإلعالمية واألجهزة الرقابية، كلها عوامل توثر في توجيه قرارات المدير أو تحد

وتتمثل في العوامل التنظيمية وخصائص المؤسسة، وهي عوامل كثيرة نذكر : عوامل البيئة الداخلية -0
 :أهمها

 .عدم وضوح نظام للمعلومات داخل المؤسسة يفيد متخذ القرار بشكل جيد -

 .عدم وضوح درجة العالقات التنظيمية بين األفراد واإلدارات واألقسام -

 .وحجم المؤسسة ودرجة انتشارها الجغرافيدرجة المركزية،  -

 .درجة وضوح األهداف األساسية للمؤسسة -

 .مدى توافر الموارد المالية والبشرية والفنية للمؤسسة -

 .القرارات التي تصدر عن مستويات إدارية أخرى -

 :ويظهر تأثير هذه العوامل بجوانب متعددة ترتبط بما يلي

 بالظروف المحيطة بمتخذ القرار. 

 تأثير القرار على مجموع األفراد في المؤسسة. 

 بالموارد المالية والبشرية والفنية المتاحة أمام إدارة المؤسسة. 
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تتعلق هذه العوامل بالدرجة األولى بالشخص متخذ القرار، ومستشاريه : عوامل شخصية ونفسية -0
 :هما ومساعديه الذين يشاركونه في اتخاذ القرار، وهذه العوامل تقسم إلى نوعين

لى المحيط  :عوامل نفسية - أ تتشعب الجوانب النفسية إلى بواعث نفسية لدى متخذ القرار وا 
النفساني المتصل به، وأثره في عملية اختيار القرار من بين البدائل المطروحة، وأخيرا دور التنظيم في 

إيجابيا سيصل سلوك  تكوين هذا المحيط النفساني ومقدار السلطة الممنوحة له، فإذا كان تأثير العوامل
ذا كان سلبا فهذا يعني أن الخلل وعدم الرشد  متخذ القرار إلى مستوى كبير من السالمة والمنطق، وا 

 .(1)سيكون في الغالب على القرارات الصادرة

تتعلق بشخصية متخذ القرار، فلكل فرد شخصيته التي ترتبط باألفكار  :عوامل شخصية - ب
والمعتقدات التي يحملها والتي تؤثر على القرار الذي سيتخذه، وبالتالي يكون القرار متطابقا مع تلك 

 .(2)األفكار الشخصية للفرد

ه أسلوبه حتى لو كما أن السلوك الشخصي يؤثر تأثيرا مباشرا في كفاءة صناعة القرار، فكل مدير ل
أن هناك ثالثة أبعاد إلتاحة الفرصة لالختالفات " رايموند مكليود " تساوت الكفاءات والمهارات ، ويرى 

 (3):الفردية من مدير آلخر وهذه األبعاد هي

 بالمشكلة سأسلوبهم باإلحسا. 

 أسلوبهم في تجميع المعلومات. 

 أسلوبهم في استخدام المعلومات. 

متجنب للمشكالت : اإلحساس بالمشكلة ينقسم المديرون لثالث فئات أساسية وهيبالنسبة ألسلوب 
 .وحالل للمشكالت وباحث عنها

كما أن أنماط السلوك تؤثر تأثيرا مباشرا على القرار ويتم تصنيف أنماط السلوك المديرين إلى أربعة 
 .المجازف، الحذر، المتسرع والمتهور: أنماط

 

                                                           
المجموعة العربية للتدريب والنشر،  المعلومات ودورها في دعم واتخاذ القرار اإلستراتيجي،السعيد مبروك إبراهيم،  -1

 .000، ص 0100القاهرة، 
 .000ص  ،مرجع سابق سيد صابر ثعلب، -2
 .08، ص مرجع سابقكاسر نصر منصور،  -3
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 (1) :خرى تؤثر على عملية اتخاذ القرار نذكر منهاهناك عوامل أ: عوامل أخرى -0

إن لعامل الزمن أهمية خاصة في عملية اتخاذ القرارات، ولهذه األهمية جوانب : توقيت اتخاذ القرار - أ
متعددة، فمن ناحية يشكل توقيت اكتشاف المشكلة وتحديدها بدقة ودراستها وجمع البيانات 

جراء الدراسات الخاصة بها أمرا واإلحصائيات والمعلومات المتعلقة بها،  وتحديد الحلول الممكنة وا 
ضروريا، وذلك حتى ال يستغرق األمر وقتا طويال، ومن ناحية أخرى تبرز أهمية الزمن في حل 

 .المشكالت العاجلة التي تواجه متخذ القرار وحلها 

التوقيت المناسب  عن القرار أمرا ضروريا ويجب إختيار ويعتبر اختيار التوقيت المناسب لإلعالن
 .والمؤثر له

إن مشاركة المستشارين وأعضاء المؤسسة في اتخاذ القرار له مزايا : المشاركة في اتخاذ القرارات - ب
وفوائد عديدة، فمن جهة شعورهم بأهميتهم داخل المؤسسة وخاصة بعد تطبيق القرارات ونجاحها، ومن 

المؤسسة في صنع القرارات يشكل ضمان جهة أخرى فإن اشتراك الفئات المتخصصة من العاملين ب
لتنفيذ واجباتهم بشكل دقيق وسليم، إذ سيتحمسون لها ويعملون على نجاح تطبيقها، مما يؤدي إلى رفع 

كما أنه من مزايا المشاركة في اتخاذ القرارات الشعور باألهمية من جانب . درجة الكفاءة في العمل
، وسهولة توجيه األخرين وتحسين كفاءة العمل، وتحسين األعضاء، وتقبل التغيير دون تردد أو تحفظ

 .نوعية القرار وثباته ونجاحه

كلما زادت أهمية القرار ازدادت ضرورة جمع المعلومات الكافية عنه وترتبط : تأثير أهمية القرار: جـ
 :األهمية النسبية لكل قرار بالعوامل التالية

  هذا التأثيرعدد األفراد الذين يتأثرون بالقرار ودرجة. 

 التكاليف الناتجة عنه منخفضة والعائد  تكلفة القرار والعائد، حيث تزداد أهمية القرار، كلما كان
 .المتوقع للحصول عليه نتيجة هذا القرار المرتفع

  الوقت الالزم التخاذه، فكلما ازدادت أهمية القرار احتاج متخذ القرار إلى وقت أطول ليكسب الخبرة
 .امل المختلفة المؤثرة على القراروالمعرفة بالعو 

 

 

                                                           
 .000، صمرجع سابق السعيد مبروك إبراهيم، -1
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 مبادئ ومعايير اتخاذ القرار: المطلب الثالث

التي تعتبر كأسس يعتمد عليها متخذ مجموعة من المبادئ والمعايير  اتخاذ القرار على عملية قومت   
 :وسنحاول توضيحها فيما يليالقرار عند اتخاذ قراره 

 

 (1):التخاذ القرار مبادئ عدة أهمها: مبادئ اتخاذ القرار: الفرع األول

 إن جهود األفراد وتصرفاتهم قد تكون نتيجة التفكير واالختيار أو مجرد فعل : مبدأ اتخاذ القرار
أوتوماتيكي أو نتيجة الالشعور، فإذا كانت جهود األفراد وتصرفاتهم نتيجة التفكير واالختيار فإن األفراد 

 .اتخذوا القرار

 اتخاذ القرارات عملية مستمرة ومتغلغلة في جميع أوجه النشاط اإلداري والفني : مبدأ تغلغل القرارات
 .في أي مؤسسة

 للوصول إلى مستوى معين يجب أن يكون التفكير منطقيا: مبدأ التفكير المركب. 

 لكي يكون التفكير منطقيا يجب أن يكون خاليا من التناقض: مبدأ التفكير المنطقي. 

 للحصول على أكبر كمية ممكنة من األفكار في أقل وقت ممكن: مبدأ االنطالق الفكري. 

 تعتبر الحقائق هي المادة الخام التي يتعامل معها متخذ القرار وبدون الحقائق يصبح : مبدأ الحقائق
 .القرار خاطئا سقيما

 (2):باإلضافة إلى ما سبق فإنه ومن أجل اتخاذ القرار ال بد من توفر ثالثة مقومات أساسية هي

 .يعلم بوجود المشكلة من -

 .من يهمه حل تلك المشكلة -

 .من له سلطة اتخاذ القرار لحل تلك المشكلة -

فقد توجد هناك مشكلة وهناك من يعلم بوجودها ولكن من يعلم بوجودها ال يهتم بحلها وقد يهتم بحلها 
تركز تلك ولكن ليس من سلطته اتخاذ القرار وقد ال يعلم بوجود المشكلة أو ال يهمه حلها وقد ت

                                                           
 .80، ص0118، المكتب العربي الحديث، اإلسكندرية، اإلدارة الذكيةعبد العزيز النجار،  -1
 .086، 086، ص ص مرجع سابقسيد صابر ثعلب،  -2
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المقومات الثالثة في ثالثة أشخاص ال يوجد ترابط بينهم ومن هنا تظهر أهمية تبادل البيانات 
والمعلومات حتى تتركز تلك المقومات الثالثة في شخص واحد يعلم بالمشكلة ويهتم بحلها ويتخذ القرار 

ذا تعذر تحقيق ذلك فال بد أن يجتمع أكثر من شخص كل منهم لديه مقوم وذلك  المناسب لذلك وا 
 .للمشاركة في صنع القرار

 

 (1):هامتخذ القرار منعتمدها هناك مجموعة من المعايير التي ي :القرارات اتخاذمعايير : الفرع الثاني

" أكبر األرباح أو أقل التكاليف" يعتمد هذا المعيار على اختيار أفضل النتائج : المعيار المتفاعل -0
لكل بديل ومن ثم يتم اختيار أفضل النتائج للبدائل المجتمعة، وما تحت كل حالة من حاالت طبيعة 

 .يعاب على هذا المعيار عدم منطقيته في المفاضلة بين البدائل

يعتمد متخذ القرار هذا المعيار فمن أجل الحصول على أقل نتيجة من النتائج : المعيار المتشائم -0
ة أو أقل عائد مرافق لكل بديل تحت كل حالة من المتأكد منها وهذه النتيجة هي سواء كانت أكبر تكلف

 .حاالت الطبيعة، وبعد ذلك يقوم متخذ القرار باختيار أسوء هذه النتائج للبدائل مجتمعة

 ":معيار وسط بين المتفائل والمتشائم"  :المعيار التوفيقي -0

التفاؤل فعلى  يقوم هذا المعيار على الجمع بين أسوء وأفضل النتائج لكل بديل، ولكي يحدد مقدار
فعندما يكون متخذ القرار غير متفاعال فالرقم ( 0،  1)متخذ القرار أن يختار رقما بين الصفر والواحد 

المختار يكون أقرب إلى الصفر، أما إذا كان متفائال بشكل كبير فيختار رقما اقرب إلى الواحد، وحتى 
 .للتعبير عن تفاؤله( 0، 1.5) يكون متخذ القرار موضوعيا فعليه أن يختار رقما بين 

 .دليل على التشاؤم 1.0دليل على التفاؤل و  1.8: فمثال

ويقوم متخذ القرار بضرب أعلى نتيجة لكل بديل بدليل التفاؤل، ويضرب أقل نتيجة بدليل التشاؤم لكل 
 بديل ثم يجمع الرقمان ويتم اختيار البديل الذي يحقق أعلى قيمة إذا كان متخذ القرار يهدف إلى
تحقيق أقصى األرباح، يتم اختيار البديل األقل قيمة إذا كان متخذ القرار يهدف للوصول إلى أقل 

 .تكلفة

 

                                                           
 .010، 081، ص ص 0100، عمان، دار زهران للنشر والتوزيع، ، اتخاذ القرارات اإلدارية مدخل كميمنعم زمزير الموسوي -1
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 "معيار الوسط الحسابي: " معيار البالس -0

يفترض هذا المعيار حدوث متساوي لجميع النتائج حاالت الطبيعة وهذا االفتراض ناتج على أساس 
تلك النتائج ، لذا فإن متخذ القرار يقوم بحساب الوسط  عدم توفر معلومات لدى متخذ القرار عن

الحسابي لنتائج كل بديل تحت حاالت الطبيعة المختلفة ثم يأخذ أكبرها إذا كان يهدف إلى تحقيق 
 .أقصى األرباح وأقلها إذا كان يهدف إلى تحقيق أقل تكلفة

 :معيار األسف أو الندم -5

متخذ القرار بعد اتخاذه للقرار، وأحيانا يدعى هذا المعيار يركز هذا المعيار على الندم الذي يشعر به 
 .نسبة للشخص الذي وضعه" سافيج " بـ

 :ويمكن إيجاز خطوات هذا المعيار كما يلي

مقابلة " نتيجة" إذا كان هدف مشكلة القرار الوصول إلى أقصى ربح يختار متخذ القرار أكبر قيمة  - أ
ويطرح النتائج األخرى منها، أما إذا كان " بشكل عمودي" لكل بديل تحت كل حالة من حاالت الطبيعة 

هدف مشكلة القرار أقل كلفة فإنه يختار أقل نتيجة ويطرحها من النتائج األخرى، بعد ذلك نحصل على 
 .مصفوفة الندم

ننظر إلى مصفوفة الندم أفقيا ونأخذ أكبر قيمة ندم مرافقة لكل بديل سواء كانت مصفوفة أرباح أو  - ب
 .وبعد إتمام هذه الخطوة نحصل على ما يسمى بعمود الندمتكاليف 

يتم اختيار أقل ندم من عمود الندم بغض النظر عن هدف مشكلة القرار والبديل الذي يقابل أقل  -جـ
 .ندم يعتبر البديل األفضل سواء كان ربحا أو تكلفة

 

 صعوبات اتخاذ القرار: الفرع الثالث

عوبة والتعقيد، فكثيرا ما يجد متخذ القرار نفسه أمام العديد من تتصف عملية اتخاذ القرارات بالص 
 (1):العوائق في ومن هذه العوائق التي تمنعه من اتخاذ القرار المناسب

صعوبة تحديد المشكلة بدقة من طرف متخذ القرار، مما يجعل قراراته تنصب على حل المشاكل  -0
 .الفرعية وعدم التعرض غلى المشكلة الحقيقية

                                                           
 .005، 000، ص صمرجع سابق عدنان عواد الشوابكة، -1
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قدرة على تحديد األهداف التي يمكن أن تحقق باتخاذ القرار لذا البد من إدراك األهداف عم ال -0
الرئيسية حتى ال تتعارض مع األهداف الفرعية، مما يؤدي إلى صعوبة تحقيق األهداف حسب 

 .األولوية

تأثير االعتبارات السياسية واالقتصادية على موضوعية القرارات وكذا طغيان االعتبارات  -0
 .االجتماعية والتأثيرات الشخصية مما يؤدي إلى عدم االلتزام بالموضوعية في عملية اتخاذ القرارات

ضعف الرقابة وعدم متابعة تنفيذ القرارات، لذلك قد تنفذ هذه القرارات بطريقة خاطئة بقصد أو  -0
 .بدون قصد مما يفقد المصداقية عند اتخاذ قرارات أخرى الحقة

قرار والتي تشمل درجة ذكائه وخبراته وقدراته العلمية والعقلية والجسدية شخصية وكفاءة متخذ ال -5
وكذا موقعه داخل التنظيم بالمؤسسة إضافة إلى مدى تأثره ببعض العوامل األخرى كالقيود الداخلية 
التي تشمل التنظيم الهرمي الذي تقرره السلطة وما ينجم عنه من بيروقراطية، وضرورة التقيد 

أو القيود الخارجية مما ينجم عنه خضوع اإلدارة لسلطة أعلى تحدد الغايات الكبرى الواجب بإجراءاتها، 
تحقيقها مما ينعكس سلبيا على أفكار وتطلعات متخذ القرار وبالتالي يؤثر على القرار ومن ثم على 

 .المؤسسة ونجاحها

األساسية التي يعتمد نقص المعلومات والخوف من اتخاذ القرارات حيث تعتبر المعلومات المادة  -6
عليها متخذ القرار، حيث يجب أن تكون جوهرية وممثلة للظاهرة المدروسة، بحيث تستطيع اإلدارة 
استخدامها ووضع التقديرات الالزمة حول األوضاع القائمة، والتنبؤ بما ستكون عليه األمور مستقبال، 

ارة على التقدير والتنبؤ بالمتغيرات وعليه فإن أي نقص في المعلومات الضرورية يضعف من قدرة اإلد
 .المستقبلية، ويرفع من درجة عدم التأكد لدى متخذ القرار مما ينتج عنه تخوف من اتخاذ القرار
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 طبيعة اتخاذ القرارات: المبحث الثاني

على  التي تساعده، يلجأ متخذ القرار إلى االعتماد على مجموعة من األساليب التقليدية منها والحديثة  
لقرار الرشيد، هذا ا إلى اتخاذ القرار، كما أن هذا األخير يمر بمجموعة من المراحل من أجل الوصول

 سنحاول التطرق إليه من خالل هذا المبحث ما

 

 أساليب اتخاذ القرارات: المطلب األول

تغلب الجانب تختلف أساليب اتخاذ القرارات على اختالف المفاهيم اإلدارية فهناك مفاهيم إدارية     
مفاهيم دارية تغلب الجانب العلمي  توجدالفني إلدارة أساليب غير عملية في اتخاذ القرارات، في حين 

وعليه سنحاول من خالل هذا المطلب التطرق إلى أساليب . لإلدارة أساليب علمية التخاذ القرارات
 .اتخاذ القرار

 األساليب التقليدية التخاذ القرار: الفرع األول

يقصد باألساليب التقليدية تلك التي تفتقد للدقة والتمحيص وال تتبع المنهج العلمي في عملية اتخاذ 
 :القرارات وأهمها ما يلي

يستخدم المدير متخذ القرار خبرته الناتجة من تعامله مع المشكالت السابقة ليطبقها على : الخبرة -0
ويمكن تطبيقها خاصة في القرارات الجارية المتكررة المشكالت الحالية المتشابهة للمشكالت السابقة، 

وال تتطلب المقارنة بين البدائل المتاحة من حيث نتيجة كل بديل واختيار بديل واحد منها وتتواجد 
 .عيوب كثيرة في هذا األسلوب لعدم تطابق المشاكل القديمة مع المشاكل الحديثة

ولية بغرض حل المشكلة القائمة فعال أفضل بكثير ويتطلب التحليل وجمع المعلومات من مصادرها األ
 .(1)من االعتماد على السياقات القديمة، وقد تشوب خبرة المدير األخطاء والثغرات 

يمكن لمتخذ القرار أن يتخذ قراراته بناءا على المشاهدة والمالحظة ورصد : المشاهدة والمالحظة -0
المماثلة فاإلداري الناجح هو الذي يكون على اطالع بتفاصيل آراء اآلخرين وتجاربهم في حل المشاكل 

كل ما يحدث بالمؤسسات المشابهة للمؤسسة من حيث النشاط، حيث يستفيد من تجاربها وحتى إن 
                                                           

 .000، ص مرجع سابقالسعيد مبروك إبراهيم،  -1
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كانت صفة السرية في اتخاذ القرارات فإن خبرته ودبلوماسيته تستطيع انتزاع الكثير من المعلومات 
 .(1)حول تلك المؤسسات المنافسة

وبهذا األسلوب قد يبقى متخذ القرار رجال تقليديا ليس لديه الرغبة في تحمل المخاطر والتطور مع 
األساليب الجديدة، كما تتفاوت الثقافات عند متخذي القرارات تفاوتا كبيرا بسبب االختالف في اإلدراك 

سلوب المشاهدة لن ينتج قرارا والخلفية الثقافية ونواحي االهتمام لكل واحد منهم، وعليه فإن التقيد بأ
 .(2)متكامال ولن يفي بالغرض المطلوب خاصة مع التعقيدات البيئية التي يتفاعل معها القرار

بدأ تطبيق أسلوب التجربة في مجاالت البحث العلمي، ثم انتقل تطبيقه إلى اإلدارة  :التجربة -0
قرار نفسه إجراء التجارب مع األخذ بعين لالستفادة منه في مجال اتخاذ القرارات، حيث يتولى متخذ ال

االعتبار جميع العوامل الملموسة وغير الملموسة واالحتماالت المرتبطة بالمشكلة محل القرار، حيث 
يتم من خالل هذه التجارب التوصل إلى اختيار البديل األفضل معتمدا في هذا االختيار على خبرته 

 .العلمية

د متخذي القرار على اختيار أحد البدائل المتاحة لحل المشكلة وذلك من مزايا هذا األسلوب أنه يساع
جراء التغييرات أو التعديالت على هذا البديل بناء على  عن طريق إجراء التجارب على هذا البديل وا 
األخطاء والثغرات التي تكشف عنها التجارب أو التطبيقات العملية، حيث يمكن هذا األسلوب متخذ 

 .تعلم من أخطائه ومحاولة تجنب هذه األخطاء مستقبالالقرار من أن ي

ومن عيوب أسلوب التجربة أنه أسلوب باهض الثمن وفادح التكاليف ويستنفذ الكثير من الوقت وجهد 
 .(3)متخذ القرار

إن الحدس من الجانب الفلسفي يعني نموذج من المعلومات واإلدراك القائم على الخبرة أو  :الحدس -0
عتمد على تطوير نوعية التفكير، والحدس كمفهوم يستمد من مصدرين هما وضوح الفكرة السبب، وهو ي

التفكير أي الحدس هو القدرة على قوة المقترحة بحيث ال يحتاج إلى إثبات واعتقاد بأن الحقيقة تفوق 
 .تحديد ما هو صحيح دون الحاجة إلى إثبات أو معلومات إضافية

                                                           
 .080، ص 0118، ديوان المطبوعات الجامعية، الجزائر، 0، طبحوث العملياتمحمد راتول،  -1
 .000، صمرجع سابقالسعيد مبروك،  -2
 .015، 010، ص صسابقمرجع نواف كنعان،  -3
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أهمية استخدام الحدس أكثر من  0851 -0100 ( Henri Bergson) وضع الفيلسوف الفرنسي 
دراك للنفس وقدرة  استخدام العقل باعتباره موهبة خالصة، وعرفه على أنه موهبة تتحول إلى المباالة وا 
على االنعكاس فوق الهدف وتوسيع غير محدود وبالتالي فإن موهبة األفراد تصبح في النهاية قادرة 

أن متخذ القرار ال يحتاج إلى دراسة البدائل واالختيار منها أو دراسة  على تمييز ما هو صحيح حيث
المواقف، إال أن هذا ال يعني أن القرارات باستخدام الحدس تكون عشوائية أو غير رشيدة ألن الحدس 

 .أساسا يعتمد على الخبرات

إلى أن المدراء أشار  0180(  Drucker) إال أن بعض لم يتفق مع هذه النظرة، فعلى سبيل المثال 
يعملون في ظل مصادر محدودة  وبالتالي فإن رسمية اإلدارة ووظائفها تكون عائقا أمام استخدام 

 .الحدس

وبناء على ما تقدم فقد تعددت وجهات النظر حول استخدام الحدس أو الحكم الشخصي  ولكن يبقى 
 .(1)النهج السليم التخاذ القرارات هو خلق التوازن بين الشعور والمنطق

يقصد هذا األسلوب اعتماد متخذ القرار على دراسة اآلراء واالقتراحات : دراسة اآلراء واالقتراحات -5
التي تقدم إليه حول المشكلة وتحليلها ليتمكن على ضوئها من اختيار البديل األفضل، وتتمثل اآلراء 

مستشارون والمختصون والتي واالقتراحات في تلك التي يقدمها زمالء المدير أو تلك التي يقدمها ال
 .تساعد في إلقاء الضوء على المشكلة محل القرار وتمكن متخذ القرار من اختيار البديل األفضل

من صعوبات تطبيق هذا األسلوب أنه يتطلب تجزئة المشكلة اإلدارية إلى أجزاء ودراسة كل جزء منها 
ثم دراسة المشكلة ككل مع األخذ بعين االعتبار العوامل اإلستراتيجية المؤثرة فيها، كما  حدىعلى 

 .يتطلب تطبيقه من ناحية أخرى إشراك كل من ساهم بآرائه واقتراحاته في اتخاذ القرار

، من مزايا هذا األسلوب بالرغم من كل الصعوبة الموجودة انه أقل تكلفة من األساليب التقليدية األخرى
باإلضافة إلى المدير أو متخذ القرار يمكنه عن طريق الدراسات العميقة والتحليل الدقيق لآلراء 
واالقتراحات التي تقدم إليه استنباط الكثير من االستنتاجات وخاصة التي تتعلق بالعوامل غير الملموسة 

 .(2)المرتبطة بالمشكل محل القرار، واختيار البديل األنسب

                                                           
 .001، 008، ص ص مرجع سابق ،خليل محمد العزاوي -1
 .016، صمرجع سابقنواف كنعان،  -2
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األساليب التقليدية استطاعت أن تحقق نوعا من النجاح في ظل ظروف ومواقف معينة بالرغم من أن 
إال أنه مع كبر حجم المؤسسات وتعقد مشاكلها أصبح ال بد من االعتماد على أساليب علمية تمكن 

 .من حل المشاكل وتقييم البدائل وتساعد على التنبؤ بالمستقبل

 "يثة الحد" األساليب العلمية : الفرع الثاني

إن األساليب العلمية كانت انعكاسا للمدخل الذي يغلب الجانب العلمي لإلدارة على الجانب الفني، كما 
أثبتت التطورات الحديثة في مجال اإلدارة عدم كفاية األساليب التقليدية وحدها التخاذ القرارات 

 :وسنحاول فيما يلي عرض أهم هذه األساليب

جة الخطية بأنها عبارة عن أسلوب رياضي يستخدم في إيجاد يقصد بالبرم: البرمجة الخطية -0
الحل األمثل لكيفية استخدام المؤسسة لمواردها وتشير كلمة خطية إلى أن العالقة بين المتغيرات 
المكونة للمشكلة المدروسة هي عالقة خطية أما كلمة برمجة فتشير إلى التقنية الرياضية المستخدم 

الخطية التقييم الكمي للبدائل الختيار أفضلها، كما تساعد على اكتشاف  في الحل، وتتناول البرمجة
وذلك  جالتحسينات الممكنة في استخدام الموارد واقتراح التعديالت الالزمة للحصول على أفضل النتائ

في ضوء اإلمكانات المتاحة وتستخدم هذه الطريقة في حالة وجود عالقة خط مستقيم بين 
 .(1)المتغيرات

 (2):البرمجة الخطية وهيهناك شروط معينة يجب توفرها في المشكلة المراد حلها بواسطة 

لكل مؤسسة هدف تسعى إلى تحقيقه، وعادة تسعى المؤسسة إما : وجود هدف معين يراد تحقيقه -
لزيادة هذا الهدف إلى أقصى حد ممكن، كأن تسعى لزيادة الربح أو تقليل هذا الهدف إلى أقل حد 

 .سعيها لتقليل التكاليف أو تقليص الوقت الالزم إلنتاج الكمية المطلوبةممكن ك

وجود عدد من المتغيرات التي تتأثر بالقرارات التي تتخذها اإلدارة والتي يمكن زيادتها أو تخفيضها  -
" حسب الخطة المقترحة، حيث تؤثر هذه الزيادة أو النقص على تحقيق الهدف المطلوب بشكل مستقيم 

حيث أنه إذا أردنا توضيح العالقة بين متغيرين في رسم بياني كانت العالقة بينهما تمثل بخط " خطي

                                                           
 .056، ص مرجع سابقعدنان عواد الشوابكة،  -1
 .01، 06، ص ص مرجع سابق منعم زمزير الموسوي، -2
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مستقيم كما أن هذه المتغيرات يجب أن تكون قابلة للقياس الكمي وأن تكون هذه المتغيرات مرتبطة 
 .بالمواد األولية والسلع المنتجة

 .من القيود أو الحدودأن التغير في المتغيرات يخضع إلى نوع : وجود قيود -

 :وهناك بعض االنتقادات التي توجه ألسلوب البرمجة الخطية في التحليل منها

  يفترض هذا األسلوب في التحليل أن كل العوامل أو العالقات بين المتغيرات معروفة ومؤكدة
خرى الحدوث أي أنه ال يوجد عنصر أو عناصر مشكوك في حدوثها أو غير متأكد منها، أو بعبارة أ

فإنه ال يؤخذ في االعتبار عناصر عدم التأكد التي تميز الحياة التجارية والصناعية في الوقت 
 .الحاضر

  ال يأخذ هذا األسلوب في التحليل أي اعتبار للعوامل التي ال يمكن إعطاؤها قيمة كمية والتي قد
 .تؤثر بدرجة كبيرة على اتخاذ القرارات

 التي قد ال يكون من السهل الحصول عليها في الظروف  يتطلب التحليل كمية من المعلومات
 .العادية في المؤسسات الصغيرة والمتوسطة الحجم

 الفرض األساسي الذي يتضمنه هذا التحليل هو الخطية التي قد ال تتماشى مع الواقع. 

 ة يتطلب هذا التحليل ضرورة استخدام الحاسب اإللكتروني حتى يمكن حل المشاكل الكبيرة والمعقد
 .التي يحتاج حلها يدويا إلى وقت طويل

وعلى الرغم من االنتقادات أعاله فإن أسلوب البرمجة الخطية يعتبر من أساليب التحليل االقتصادي 
المهمة والتي تساعد على اتخاذ القرارات اإلدارية السليمة ويوفر الموارد االقتصادية المتاحة ويضعها 

 .المرغوب تحقيقه في أفضل استخدام لها على ضوء الهدف

 :ومن األساليب الشائعة لحل نماذج البرمجة الخطية أسلوبين هما

 أسلوب الحل البياني - أ

 أسلوب السمبلكس - ب
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عبارة عن تقنية تستخدم في الحاالت : " تعرف البرمجة الديناميكية بأنها: البرمجة الديناميكية -0
عند مرحلة معينة على القرارات التي التي تتطلب اتخاذ قرارات على مراحل متعددة بحيث يؤثر القرار 

 (1). "تتخذ في المراحل المقبلة وبشكل يؤدي إلى التحقيق األمثل لدالة الهدف

 (2):وتتميز البرمجة الديناميكية بما يلي

  تتعدد فيها القرارات ويمكن إعادة صياغتها لبناء مشكلة متعددة المراحل في إطار نظام موحد
System . 

 مراحل النظام بمجموعة من العوامل يطلق عليها اسم متغيرات النظام تتميز كل مرحلة من. 

 في كل مرحلة من مراحل النظام يتطلب األمر اختيار عدد من القرارات. 

  إن الحالة السابقة للنظام لها دور مهم في تحديد صفات المرحلة الحالية والحالة اآلتية لها دور
 .مهم في تحديد صفات المرحلة القادمة

 دف النهائي لتطبيق األسلوب هو الحصول على أقصى قيمة ممكنة لدالة معينة في حدود اله
 .متغيرات النظام

ومن خالل الصفات المذكورة سابقا يستنتج أن هناك عدد من األدوات التي تعتمد عليها البرمجة 
 (3):الديناميكية وهي

لمعلومات الالزمة لعملية اتخاذ وهي أن تضع بين يدي متخذ القرار كل ا: متغيرات حالة النظام -
 .القرارات

 .وهي المتغيرات التي تخضع الختيار متخذ القرار وتكون تحت سيطرته: متغيرات القرار -

وهي الدالة التي تعبر عن العالقة بين متغيرات القرار ومتغيرات الحالة في : دالة التغير أو التحول -
 .أية مرحلة من مراحل النظام

                                                           
 .056، ص مرجع سابقعدنان عواد الشوابكة،  -1
الموسوعة الشاملة إلى ترشيد القرارات اإلدارية بأسلوب التحليل مؤيد عبد الحسن الفضل، عبد الكريم هادي صالح شعبان،  -2

 55، 50ص ص  ،0110 ، دار زهران للنشر والتوزيع، عمان،الكمي
 .55، 50، ص صمرجع سابقمؤيد عبد الحسن الفضل، عبد الكريم هادي صالح شعبان،  -3
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وهي الدالة التي يتطلب األمر أن يحدد لها قيمة قصوى أو دينا في الحل األمثل الذي : دالة الهدف -
 .تؤول إليه الحالة بعد المعالجة المشكلة على أساس متغيرات حالة النظام

وهي القيود التي تحدد طبيعة وموقف المتغيرات الداخلة في تركيب وصيانة المشكلة : قيود النظام -
 .امفي مراحل مختلفة للنظ

عبارة عن تقنية تستخدم للتعامل مع المسائل المعقدة لتخصيص : تقليد المواقف أو المحاكاة -0
الموارد التي يمكن حلها بدقة بالتحليل الرياضي، وتعتمد هذه التقنية على إنشاء تاريخ حياة نموذجي 

المواقف مع تغيير قواعد لنظام يمثل المسألة الفعلية وقواعدها التشغيلية، ويتيح التنفيذ المتكرر لتقليد 
 .التشغيل في كل مرة من اكتشاف طرق تحسين أداء النظام

ويستخدم هذا األسلوب في تنفيذ دراسات النظم المعقدة التي تكثر فيها المتغيرات الرياضية والتي يكثر 
حلل فيها أيضا التنبؤ بالمستقبل، كما يعتمد في استخدامه على الحاسوب، ويستلزم هذا األسلوب من م

 .(1)النظم أن تكون له خلفية جيدة في بحوث العمليات

يعتبر هذا األسلوب من األساليب التي استعان بها علماء اإلدارة من العلوم : التحليل الحدي -0
" االقتصادي في اإلدارة  هباالتجا" األخرى لتطبيقها على عملية اتخاذ القرارات، وقد سمي هذا االتجاه 

ويرى أنصار هذا االتجاه أن اإلدارة ما هي إال اقتصاد تطبيقي تحكمه قوانين وقواعد اقتصادية 
يتوجب على المدير تطبيقها على مهامه، ومن بين هذه القواعد االقتصادية التي يمكن تطبيقها على 

 .شكلة محل القرارعملية اتخاذ القرار عملية االختيار بين الحلول البديلة للم

ويهدف أسلوب التحليل الحدي إلى دراسة وتحليل البدائل المتعددة المطروحة أمام متخذ القرار 
والمفاضلة بين هذه البدائل لمعرفة مدى الفائدة أو المنفعة المتحققة من هذه البدائل مستخدما في ذلك 

 .قواعد التحليل الحدي كأساس للمفاضلة بين تلك البدائل 

: هم المعايير التي يستخدمها أسلوب التحليل الحدي في عملية المفاضلة بين البدائل معياران هماومن أ
هي التكلفة التي تترتب على إنتاج وحدة " أو اإلضافية" التكلفة الحدية والعائد الحدي، فالتكلفة الحدية 

 .فيةأما العائد الحدي فهو اإليراد اإلضافي المترتب على بيع وحدة إضا. إضافية

                                                           
 .056، 056، ص ص مرجع سابقعدنان عواد الشوابكة،  -1
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ومن هنا فإن اتخاذ القرار بتطبيق األسلوب الحدي يستوجب على متخذ القرار أن يختار البديل الذي 
 .يحقق عائدا أو إيرادا حديا أعلى من غيره

ومن أهم مجاالت تطبيق هذا األسلوب القرارات التي تتخذ في ظل ظروف متغيرة والتي تتطلب من 
ستقبل التي يصعب التنبؤ بها ، كما يمكن لمتخذ القرار في مثل متخذ القرار الدقة في تقدير أحداث الم

هذه القرارات االستعانة بخبرات وآراء المختصين حيث غالبا ما تكون لديهم الخبرة في استخدام الطرق 
 .(1)العلمية التي تمكنهم من الوصول إلى درجة عالية من الدقة في عملية التنبؤ بأحداث المستقبل

يعتبر هذا األسلوب من األساليب المهمة في التحليل الكمي لما له من : اراتأسلوب شجرة القر  -5
إمكانية في الوصول إلى البديل األمثل عندما تكون المشكلة المطلوب حلها أكثر تعقيدا بحيث 
يصعب حلها أكثر تعقيدا بحيث يصعب حلها باستخدام األساليب الكمية األخرى، ويتم اللجوء إلى 

 .(2)المشاكل المعقدة ذات القيم االحتمالية هذا األسلوب لحل
وما تحتويه  شجرة القرارات بأنها عبارة عن تمثيل بياني يظهر سهولة تركيب عملية اتخاذ القرارتعني و 

 . من بدائل وحاالت الطبيعة والنتائج المترتبة

فهم وتقييم البائل  تفيد شجرة القرارات في عرض نتائج القرارات المتعددة بطريقة تمكن متخذ القرار من
المختلفة وذلك في حالة اتخاذ القرار متعدد المراحل حيث يؤثر ناتج أحد القرارات على القرارات التالية 

 (3):له، وتتكون شجرة القرارات عادة من العناصر التالية والتي تشكل الهيكل العام لها

  ويجد نوعان من العقد وهما :العقد: 

يعبر عن المواقع التي يتم فيها اتخاذ القرار،  وتمثل على الشجرة بمربع : عقد األداء أو التصرف - أ
التي « إستراتيجيات أو بدائل» ويجب على متخذ القرار عند هذه العقدة اتخاذ قرار الختيار أحد الفروع 

 المتاحة« الفروع» بمعنى وجود مربع يعني ضرورة اختيار أحد االستراتيجيات . تنبثق من تلك العقدة
 .واالستغناء عن الفروع األخرى« قرار» والمنبثقة من هذه النقطة 

                                                           
 .011، صمرجع سابقنواف كنعان،  -1
 .11، صمرجع سابقمؤيد عبد الحسن الفضل، عبد الكريم هادي صالح شعبان،  -2
 .000، 000ص ص ،مرجع سابق ،كاسر نصر منصور -3
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حاالت » تعبر عن األحداث المختلفة  وتمثل على الشجرة بدائرة  :عقد المصادفة واالحتمال - ب
التي يتم أن تواجه اإلستراتيجية التي يتم اختيارها عند نقطة القرار أي هي نقاط اتصال « الطبيعة

 ".االحتمال " حاالت الطبيعة 

 وهي تنشأ من العقد المختلفة وتصلها ببعضها البعض للتعبير عن القرارات : الفروع أو الشعب
 .فروع األداء، فروع المصادفة، فروع عقد النهاية: نواعالمتخذة وهي ثالثة أ

 وهي نتائج القرار التي تتحقق من استراتيجية معينة في ظل األحداث المختلفة  :العوائد أو الناتج
وتوضع في نهاية الفروع الخاصة بكل حالة من حاالت الطبيعة والنتائج قد تكون موجبة كاألرباح 

 .قات والتكاليفواإليرادات أو السالبة كالنف

نظرية األلعاب إحدى الوسائل الحديثة التي تستخدم تعتبر : « نظرية األلعاب» نظرية المباراة  -6
التخاذ القرارات في الحاالت والمواقف التي تتميز بوجود صراع وتنافس بين طرفين أو أكثر سواء كانوا 

 .أشخاص طبيعيين أو معنويين

في المواقف التي تتصف بوجود المنافسة، حيث كل منافس يرغب  فالصعوبة تكمن في اتخاذ القرارات
في زيادة عوائده مع مراعاة ردود فعل المنافس اآلخر، وكما يجب التمييز بين اللعبة والمباراة فاللعبة 
هي مجموعة قواعد تحدد ما يجري أو ما يستطيع أن يفعله الالعب، أما المباراة فهي تطبيق خاص 

 .إلى نتيجة معينة لقواعد اللعبة يؤدي

على يد العالم فوب نيومان، ولم يعرف هذا المفهوم بشكل واسع إال  0108ظهرت نظرية األلعاب عام 
عندما نشر كتابه المشهور بعنوان نظرية المباريات والسلوك االقتصادي حيث توسع  0100في عام 

 .اإلداريبعدها استخدام هذه النظرية على نطاق واسع في مجال اإلدارة والعمل 

شخص أو مجموعات يطلق عليها الالعبون سواء كان هذا الموقف  nهي موقف تنافسي بين : اللعبة*
اقتصاديا أو إداريا أو عسكريا حيث يسعى كل طرف في هذه اللعبة إلى تحقيق غاياته وأهدافه بحسب 

ة، وال نستطيع ما تقتضيه مصلحته الشخصية وفقا إلجراءات وقواعد محددة ومتكاملة خاصة لكل لعب
 (1) :أن نطلق على هذا الموقف تسمية لعبة إال إذا توافرت العناصر التالية

                                                           

ص ، 0116المسيرة للنشر والتوزيع والطباعة، عمان،  ، دارنظرية القرارات اإلدارية مدخل كمي في اإلدارةحسن علي مشرقي،  1-
 .065-060ص
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إن لكل لعبة قواعد موضوعية مسبقا ومعروفة بعائد معين حيث تحدد هذه القواعد : قواعد اللعبة( أ
 .األنشطة األولية لتحركات اللعبة

ه بربح أو خسارة أو منفعة، حيث يسعى كل وراء كل لعبة عائد معين سواء كان معبرا عن: العائد( ب
طرف مشارك في اللعبة إلى تحقيقه، كما أن هذا العائد ال يتوقف فقط على اإلستراتيجية التي يختارها 

نما اإلستراتيجيات المختارة من قبل الطرف اآلخر  .الالعب بل وا 

يقصد باإلستراتيجية مجموعة من السياسات والتي هي بدورها خطط محددة مسبقا :  االستراتيجيات( جـ
تصف تحركات الالعب ومنافسه والتي سيقوم بها خالل المباراة ويتضح ذلك من خالل مصفوفة العائد 

 :الالحقة وهي نوعين

 .أو اللعبة وهي اإلستراتيجية التي يمارسها الالعب طوال وقت المباراة: اإلستراتيجية المطلقة -

وهي معيار قراري يحدد التصرف الذي يجب أن يسلكه متخذ : اإلستراتيجية المختلطة أو المشتركة -
 .القرار وفقا لمجموعة محددة من االحتماالت

قد تكون اللعبة ذات شخصين أو متعددة األطراف ونميز بين نوعين من األلعاب وذلك : الالعبون( د
 .وفقا لنتيجة اللعبة

بحيث يكون ما يكسبه الطرف األول يساوي ما يخسره : بين شخصين ذات مجموع صفرياللعبة  -
 .الطرف اآلخر، أو مجموع القيم المتبادلة ثابتا

تقوم على أساس التنافس والتعاون بين الطرفين في : لعبة بين شخصين ذات مجموع غير صفري -
بل يمكن أن يخسر الطرفين أو  نفس الوقت فليس ضروريا أن ما يكسبه طرف يخسره الطرف اآلخر،

 .يكسبا نتيجة المباراة

 .تجعل اللعبة ذات مجموع صفري" الطبيعة " ويتم ذلك عن طريق إدخال العب ثالث 

يعتبر هذا األسلوب العلمي من األساليب الهامة المستخدمة في مجال : أسلوب دراسة الحاالت -6
قدرات ومهارات المديرين على التحليل والتفكير اتخاذ القرارات، إذ أنه يساعد على تطوير وتحسين 

 .اإلبتكاري لحل المشاكل اإلدارية التي تواجههم
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ويقوم أسلوب دراسة الحاالت على تعريف وتحديد المشكلة محل القرار والتفكير في أسبابها وأبعادها 
 .ن المشكلةوجوانبها المختلفة، وتصور الحلول البديلة لها اعتمادا على المعلومات المتوفرة ع

ومن الوسائل الهامة لتطبيق أسلوب دراسة الحاالت بفعالية أسلوب التدريب على اتخاذ القرارات والذي 
يهدف إلى تدريب المدير على كيفية اتخاذ القرارات في مواقف مشابهة للمواقف الفعلية التي تواجهه في 

ي تتضمن مشاكل وحاالت مختلفة عمله، وذلك من خالل تلقيه مجموعة من الرسائل اإللكترونية الت
وهذا األسلوب ال يهدف فقط إلى حل . ويطلب منه اتخاذ قرارات على ضوء ما تتضمنه من معلومات

نما يهدف إلى تدريب متخذي القرارات على كيفية استخدام  المشاكل أو الحاالت التي يتلقاها المدير وا 
جههم، ومساعدتهم على تطوير وتحسين هذه قدراتهم في التحليل والتفكير في حل المشاكل التي توا

القدرات على ضوء نتائج الحلول المتوصل إليها في التدريب، وكما كشفت التطبيقات العملية أن هذا 
األسلوب يتم بالواقعية أكثر من غيره من األساليب كونه يضع المدير في موقف مشابه للواقع العملي، 

ه يعاب عليه سهولة التوصل إلى حل أثناء التدريب قد يعطي وبالرغم من هذه المزايا العديدة إال أن
للمدير انطباعا خاطئا عن سهولة اتخاذ القرارات التي تواجهه في الواقع العملي، حيث أنه أثناء 
التدريب يشعر بأنه ليس موقفا فعليا يتطلب منه تحمل مسؤولية الحل مما يجعله ال يعطي أهمية كبيرة 

 .(1)ناسبةإليجاد بدائل الحل الم

 

 مراحل اتخاذ القرار: المطلب الثاني

جراءات من أجل     تقوم عملية اتخاذ القرار على عدة مراحل وكل مرحلة تحتاج إلى عدة خطوات وا 
 :الوصول إلى قرارات سليمة، وتتمثل هذه المراحل في

 « والدة القرار» المرحلة التحضيرية: أوال

 (2) :والخطوات المترتبة زمنيا كما يليتظم هذه المرحلة مجموعة من العمليات 

                                                           
 .010، 010، ص صمرجع سابقنواف كنعان،  -1
 .06-05ص، ص مرجع سابقكاسر نصر منصور،  -2
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تظهر المشكلة نتيجة وجود اختالف بين الحالة القائمة : «تعريف المشكلة» إدراك المشكلة -0
والحالة المرغوب الوصول إليها بمعنى وجود تفاوت بين األهداف أو النتائج المرجوة وبين مستوى 

 .اإلنجاز أو األداء الفعلي

مرحلة هو التعرف على المشكلة بشكل دقيق وبيان حدودها وحجمها وما والهدف األساسي من هذه ال
هي األسباب التي أدت لها، كما يتم تعريف المشكلة بدقة وتحديد أبعادها وعناصرها وتحري أسبابها 

الالزمة واالستعانة بأهل الخبرة من داخل المؤسسة أو خارجها  تالرئيسية من خالل جمع المعلوما
 .لتشخيص المشكلة على أسس علمية وموضوعية

أي الهدف الذي يسعى متخذ القرار للوصول إليه وقد يكون لتحقيق هدف معين : تحديد الهدف -0
 .أو لتحقيق عدة أهداف منها يسعى المدير للوصول إليها وقد تكون هذه األهداف متناقضة

وهنا ال بد من المعرفة التامة بأنواع األهداف العامة والخاصة التي يسترشد بها المديرون في مفاضلتهم 
 .بين الحلول البديلة للمشكلة

إن سوء تشخيص المشكلة وتحري أسبابها يؤدي بالضرورة إلى ارتكاب أخطاء : فهم المشكلة -0
ج مهما كان فعاال طالما بني على تشخيص في جميع المراحل التالية لها، إذ أنه ال قيمة ألي عال

خاطئ، علما أن الرجل اإلداري  الناجح يستطيع التنبؤ بالمشكالت قبل وقوعها ويستعد لها بقرارات 
 .مسبقة إذا ما ظهرت أعراضها

كما يساعد تحديد نوعية المشكلة وطبيعتها في تحديد نوع القرار الالزم لحلها هل هو نهائي أم مؤقت 
 .مكن تنفيذه على مراحل أم يمكن تنفيذه دفعة واحدةأو مرحلي ي

 (1):وتصنف المشاكل اإلدارية عادة إلى ثالثة أنواع رئيسية هي

وتتمثل في المشاكل التي ترتبط بإجراءات العمل اليومي وتنفيذه وبنشاط : مشاكل تقليدية أو روتينية -
بذات شكلها وموضوعها وقد تكون المؤسسة ككل، وهذه المشاكل قد تكون روتينية يتكرر حدوثها 

 .تتعلق بشؤون العمل وسير خطواته

وهي التي تتصل بالتخطيط ورسم السياسات التي تتسم بالتأثير الشديد على نشاط : مشاكل حيوية -
 .المؤسسة وتحقيقها ألهدافها ومستقبلها
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اسات وقد تكون هذه المشاكل راجعة إلى ضعف التخطيط أو التنظيم أو السي: مشاكل طارئة -
الموضوعة، كما قد تكون راجعة إلى الظروف البيئية التي تعمل في إطارها المؤسسة والتي يصعب 

 .التنبؤ بها

 (1) :تتألف هذه المرحلة من خطوتين وهما: «تنامي القرار» المرحلة التطورية : ثانيا

البدائل هي الحلول أو الوسائل أو األساليب المتاحة أمام متخذ القرار لحل  :تحديد البدائل -0
مشكلة معينة وتحقيق األهداف المطلوبة، وعلى متخذ القرار القيام بدراسة كافية لتحديد البدائل معتمدا 

 .على خبرته وعلى نتائج تجارب اآلخرين

النتائج المطلوبة على أن تكون هذه البدائل عمليا يجب تحديد البدائل التي لها عالقة مباشرة بتحقيق 
 :ضمن حدود الموارد المتاحة أمام متخذ القرار، لذا فإن عملية تحديد البدائل تتطلب من اإلدارة ما يلي

 القدرة على تطوير الحلول البديلة والتصور في حقل إيجاد الحلول وخاصة الجديدة منها. 

 لومات وخبرات اآلخرين في نفس المجال حتى يمكن االعتماد الواسع على التجارب السابقة ومع
 .اإللمام بجميع المعلومات والنواحي المتعلقة بالمشكلة وبالتالي بكل الحلول الممكنة

يقصد بتقييم البدائل المتاحة وتلزم هذه الخطوة التنبؤ بالمستقبل ألن المزايا أو : تقييم البدائل -0
 :ملية التقييم على األمور التاليةالعيوب لن تظهر إال في المستقبل، وتنطوي ع

 تحديد العوامل اإلستراتيجية لكل بديل والتي سيتم تركيز االهتمام عليها عند القيام بعملية التنبؤ. 

 التنبؤ بالنتائج المتوقعة لكل بديل، ومحاولة التنبؤ بكل ما يتعلق بالبديل. 

 (2) :من الخطوات التالية وتتألف هذه المرحلة: «نضوج القرار» المرحلة النهائية: ثالثا
بعد االنتهاء من تحديد وتقييم كل بديل وتحديد نقاط القوة والضعف لكل بديل : اختيار أفضل بديل -0

من البدائل المتاحة وعليه يستطيع متخذ القرار اختيار أفضل بديل يراه مناسبا وعموما يجب على متخذ 
للبدائل المتاحة بحيث تتضمن هذه المرحلة أربعة معايير القرار أن يقوم بمقارنة اإليجابيات والسلبيات 

 :الختيار أفضل بديل وهذه المعايير هي

 بمعنى أن يقوم متخذ القرار بتقييم مخاطر كل تصرف مقابل المكاسب المتوقعة: المخاطرة. 
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 تحديد البديل الذي يمكنه إعطاء أفضل النتائج بأقل جهد: االقتصاد في الجهد. 

 ن الوقت يتصف بالعجلة فإن التصرف ينبغي أن يخدم ذلك الوقت، أو وجود إذا كا: التوقيت
حاجة إلى جهد طويل ودائم فإن البداية ستكون بطيئة لتجميع ما هو مطلوب، وفي بعض المواقف 

 .ينبغي أن يكون الحل نهائيا ويعمل على رفع رؤية المؤسسة نحو أهداف جديدة

 ن رؤيته وكفاءته ومهارته يعتبر العنصر البشري من : قيود الموارد أهم الموارد التي تنفذ القرارات وا 
 .هي التي تحدد ما يمكن عمله وما يمكن تجنبه

 (1):كما أن اختيار البديل المناسب يتطلب من متخذ القرار االسترشاد بما يلي

 .الموازنة بين الفوائد المتوقعة والمخاطر المترتبة من اختيار أنسب بديل -

 .األكثر كفاية من ناحية استغالل الموارد والسرعة المطلوبة والوقت المناسباختيار البديل  -

مكانية تنفيذه اعتمادا على الموارد المتاحة -  .واقعية البديل وا 

 .اختيار البديل الذي يحقق أهداف المؤسسة وتتماشى وسياساتها واستراتيجياتها -

 .ل لدى المنفذيناختيار البديل الذي ينتج عنه أقل ما يمكن من ردود األفعا -

تعد هذه المرحلة تابعة للمراحل السابقة رغم أن القرار يكون قد صدر والتنفيذ يأتي : تنفيذ القرار -0
لجعل القرار واقعيا وملموسا ألن القرار في حد ذاته عديم القيمة ما لم يتم تنفيذه، وكثيرا ما ننفق الوقت 

، ثم بعد ذلك يذهب كل ذلك لفشلنا في تنفيذه، والجهد والمال من أجل الوصول إلى قرار سليم ومنطقي
ولهذا بعد أن يتم اختيار البديل األنسب لحل المشكلة المطروحة فإن القرار أو الحل يجب أن تكون له 

 (2).فاعلية في التنفيذ حتى يحقق الهدف المنتظر منه

فبعض متخذي القرار يعتقد بأن دورهم ينتهي بمجرد اختيار البديل األفضل للحل، لكن هذا االعتقاد  
خاطئ ألن البديل األفضل يتطلب التنفيذ عن طريق تعاون اآلخرين ومتابعة ورقابة التنفيذ للتأكد من 

لمام من لهم عالقة ب كما أن شعور التنفيذ سالمة التطبيق وفاعلية القرار، وقد يتطلب األمر معرفة وا 
إلى عمل " القرار" العاملين بمشاركتهم في صنع القرار يساهم بشكل كبير في حسن تحويل البديل 

فعال، وهناك عدة طرق لتنفيذ القرار منها الخطي والشفهي، إال أنه في جميع الحاالت ال بد من تعميم 
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ن األفضل أن يكون مرتبطا بجدول زمني القرار والتركيز عليه بواسطة الترغيب أو الترهيب كما أنه م
 .(1)ومالي لتسهيل عمليات الرقابة واستمراريتها والتأكد من التنفيذ في كل المراحل ليسير وفقا للقرار

زالة ما يعترضه : متابعة تنفيذ القرار -0 ال بد من اتخاذ اإلجراءات الالزمة لمتابعة تنفيذ القرار وا 
تنفيذ تسير نحو تحقيق هدف التوازن بين الحالة الواقعية الحاضرة من عقبات والتأكد من أن إجراءات ال

وبين ما هو مستهدف، كما أن عملية متابعة القرار ال يقتصر فقط على متابعة نتائج التنفيذ ودوره في 
حل المشكلة بل ال بد أن تشمل تقييم لكافة اآلثار اإليجابية والسلبية الناتجة عن تطبيق القرار أي 

 (2) :ل محتويات القرار وأجزائه وذلك من أجل تحقيق ما يليمتابعة لك

 الكشف عن العقبات التي تعترض التنفيذ السليم للقرار. 

 معرفة مدى تقبل المنفذين للقرار وتعاونهم في ذلك ورد فعل من يهمهم القرار. 

 تقييم القرار وتقويته بما يتالءم وتحقيق الهدف منه. 

القرار إعادة النظر فيه بإلغائه أو التغيير في مضمونه وأجزائه وتقويمه في وقد تستلزم عملية تنفيذ 
االتجاه الصحيح فقد يتضح من خالل المتابعة عدم توفر اإلمكانيات بالقدر المناسب أو ضعف 
مستوى الكفاءة اإلدارية أو ضعف االتصاالت أو تدخل بعض االعتبارات والمصالح الشخصية والتي 

 .فيذ وتتوقف درجة المتابعة والتقييم على أهمية وخطورة اآلثار المترتبة على القرارتعيق عمليات التن

 

 نماذج اتخاذ القرار: المطلب الثالث

يرد ضمن الفكر اإلداري أنواع مختلف من نماذج عملية اتخاذ القرارات، وسنتطرق من خالل هذا      
 . المطلب إلى مفهوم نماذج اتخاذ القرار، وكذا مختلف أنواع هذه نماذج

 مفهوم نموذج اتخاذ القرار: الفرع األول
الطريقة التي تتم بها عملية  :"يعرف نموذج اتخاذ القرار بأنه: تعريف نموذج اتخاذ القرار: أوال

اتخاذ القرار وفي الحياة العملية نالحظ نماذج متعددة التخاذ القرارات، كما أن كل نموذج له 
 .(3)"مؤيديه ومنتقديه
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بمعنى أنه ال يوجد نموذج مثالي كامل التخاذ القرار، ألن النموذج الكامل الذي يمكن تطبيقه بصورة  
ى وصف أقدم الحاالت التي تصادف عملية اتخاذ القرار وأبسطها، كما عالمية يجب أن يكون قادرا عل

يجب أن يكون قادرا على تمييز جميع األبعاد الموجودة في حاالت اختيار القرار المناسب وهذا ما لم 
 .يتوفر حتى اآلن بنموذج محدد

 (1):يحتوي النموذج بشكل عام على ستة عناصر وهي: عناصر النموذج: ثانيا

لطبيعة التي تتعلق بالظواهر الخاصة بظروف البيئة التي يتم اتخاذ القرار فيها والتي حاالت ا -
يكون لها تأثير مباشر في عملية اتخاذ القرار وتتمثل هذه الحاالت بالعالقات الموجودة بين النتائج 

 .واالختيار سواء كانت عالقات عشوائية أو احتمالية أو غير معروفة

 .ع لتأثير حاالت الطبيعة ويتخذ القرار في ضوئهامتخذ القرار والذي يخض -

األهداف المراد تحقيقها من وراء القرار سواء كانت هذه األهداف واضحة أو غير واضحة مستقرة  -
 .أو غير مستقرة

 .البدائل وطرق العمل المتاحة أمام متخذ القرار والتي يجب عليه االختيار منها -

 .نتائجها وأهمية كل منها بالنسبة لمتخذ القرارعملية ترتيب البدائل حسب األولوية  -

 .عملية االختيار لبديل أو أكثر من البدائل المتاحة -

يرد ضمن الفكر اإلداري أنواع مختلفة من نماذج عملية اتخاذ القرار : أنواع النماذج: الفرع الثاني
 (2) :وفيما يلي عرض ألهمها

وفي هذا الصدد يميز سايمون بين طريقتين التخاذ القرارات وهي :  SIMONنموذج سايمون  :أوال
 :كما يلي

الرشيد، الذي يتحرى  يتقوم هذه الطريقة على أن سلوك اإلنسان االقتصاد: الطريقة الرشيدة -0
الدقة في الحصول على المعلومات وتشخيص المشكالت وحصر الحلول، حيث تستوجب دراسة كافة 

ق وتقييم كل منها بشكل موضوعي ثم اختيار أفضل هذه البدائل وهو الذي البدائل بشكل علمي ودقي
 :يحقق أقصى منفعة بأقل التكاليف، وقد قسم سايمون صور الرشد في القرارات إلى ستة أنواع كما يلي
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هو ذلك القرار الصحيح الذي يهدف إلى تعظيم قيمة معينة في موقف : القرار الرشيد موضوعيا -
 .معين

هو ذلك القرار الذي يعظم طريقة التوصل إلى القيمة المعنية في إطار المعرفة : الرشيد شكلياالقرار  -
 .والمعلومات

وهو ذلك القرار الذي يقوم على عملية واعية لتطويع الوسائل لتالئم : القرار الرشيد بطريقة واعية -
 .الغايات المرجوة

 .ى عملية مقصودة لجعل الوسائل مالئمة للغاياتهو ذلك القرار الذي يقوم عل: القرار الرشيد قصدا -

 .هو ذلك القرار الذي يوجه تماما لتحقيق أهداف التنظيم: القرار الرشيد تنظيما -

 .هو القرار الذي يوجه تماما لتحقيق األهداف الشخصية للمدير متخذ القرار: القرار الشخصي الرشيد -

الرشيد هو ذلك القرار الذي يجمع بين صفتي الرشد أن القرار " سايمون"وفي هذا اإلطار اعتبر 
التنظيمي والرشد الشخصي وأن يوازن متخذ القرار بين أهدافه الشخصية وأهداف المؤسسة التي يعمل 

 .بها

مرضي "وهي التي يتوخى فيها متخذ القرار الوصول إلى قرار : الطريقة المعقولة أو المرضية -0
بدائل عند وصوله إلى قرار مقبول على الرغم من احتمال وجود ويتوقف في البحث عن ال" وليس مثالي
 . بدائل أفضل

والجدير بالذكر هنا هو أن هذه الطريقة هي السائدة في اتخاذ القرارات اإلدارية بسبب صعوبة حصر 
جميع البدائل الممكنة، وبسبب الوقت والجهد والذكاء الذي تتطلبه عملية اتخاذ القرارات مثلى بشكل 

ومن بين المزايا التي تنفرد بها هذه الطرقة كونها تبرز المحددات العقالنية في الفرد، وتعكس  رشيد،
صورا من عمليات صناعة القرارات المتعددة خالل ممارسة األعمال اليومية في المؤسسة، كما أن هذه 

 .ىالطريقة تعكس ميل األفراد إلى اختيار البديل الذي يوفر مستوى معين من الرض

جدير بالذكر أن الرشد الكامل في عملية اتخاذ القرار يتحقق عند المستوى األمثل وعندما تكون وال
الظروف مثالية وعندما يكون الهدف من القرار هو تحقيق العائد األقصى أو التكلفة الدنيا، أما 

قل من المستوى المرضي من الرشد فهو الذي يتحقق عندما تتم عملية اتخاذ القرارات عند مستوى أ
المستوى األمثل يتالءم مع الظروف المحيطة واإلمكانيات المتاحة، والتي بدورها قد ال تكون مثالية 
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ويتحتم في حالة المثالية الجزئية أن يحدد متخذ القرار المستوى المرضي من النتائج قبل أن يبدأ عملية 
يصل تدريجيا إلى القرار الذي يصل اتخاذ القرار ويستمر في العملية في تحديد البدائل واختيارها حتى 

به إلى المستوى المقبول، ثم يتوقف بعد ذلك حتى ولو كان هناك احتمال للتوصل إلى الوضع المثالي 
 :وتحقيق الرشد الكامل وذلك يعود إلى عدة أسباب أهمها

 أن الواقع يتضمن معلومات غير كاملة وأن تكاليف الحصول على معلومات متكاملة قد تؤدي إلى -
 .الوصول إلى الحد األعلى من التكاليف والجهد والوقت

 .ضغط العامل الزمني -

 .أن القرار تتدخل فيه عوامل شخصية وتنظيمية وبيئية قد ال تكون مثالية دائما -

يرى لندبلوم أن هناك طريقتين رئيسيتين التخاذ القرارات في :  LINDBLOMنموذج لندبلوم :ثانيا
 :اإلدارة وهي كما يلي

هي التي ينظر فيها إلى المشكلة بشكل عقالني رشيد وتدرس : الطريقة الرشيدة الشاملة أو الجذرية -0
فيها كافة البدائل الممكنة دراسة جذرية شاملة تشمل جميع جوانبها وكافة أبعادها ثم يختار البديل 

 .األمثل

القرار ينظر للمشكلة نظرة من خالل هذه الطريقة فإن متخذ : الطريقة الجزئية المتزايدة أو الفرعية -0
نما  جزئية إذ يركز دراسته على الجوانب المهمة فقط، وعندما يتخذ القرار فإنه ال يدرسه من أساسه وا 
يولي عنايته للمتغيرات التي تحصل عليه، وهي الطريقة األكثر شيوعا، فمثال عند رصد المخصصات 

اسة على الزيادة أو النقص في مخصصات كل موازنة المؤسسة، حيث تتركز الدر " ميزانية"المالية في 
 .وليس على دراسة هذه المخصصات دراسة جذرية شاملة" الخ...إنتاج، تسويق،" وظيفة فرعية 

" اتزيوني"تعقيبا على نموذج لندبلوم وما تعرض له من نقد فإن :  ETZIONI  نموذج اتزيوني :ثالثا
يؤكد أن عملية اتخاذ القرارات اإلدارية في الواقع هي مزيج من الطريقتين الجذرية والجزئية التزايدية، 

لوصف هذه الطريقة المركبة فهو يقول أن عملية " الفحص المختلط " وقد اقترح استخدام مصطلح 
ت يتم التطرق فيها أوال إلى فحص عام للمشكلة ثم ينتقل إلى االهتمام بالنواحي البارزة التي اتخاذ القرارا

" تلفت االنتباه، فمثال اتخاذ القرارات المالية من قبل إدارة التمويل فإن القائمين يقومون عادة بعرض 
كل دائرة على مخصصات تجزئتها إلى فصول ويتم فحص ميزانية المؤسسة بشكل عام، ثم "الموازنة 

  .حدى موليا اهتمامه بالمشروعات الجديدة والمخصصات المطلوبة ألشياء هامة
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 القرارات األساسية بالمؤسسة االقتصادية: المبحث الثالث

تواجه المؤسسة كل يوم العديد من القرارات إال أنها تختلف من حيث درجة األهمية فهناك قرارات     
االستثمار وقرارات التمويل فهما الركيزة األساسية للمؤسسة حتى تحافظ هامة كقرارات تبر أساسية و تع

على مكانتها في السوق وتضمن استقرارها واستمرارها، وعليه سنركز من خالل هذا المبحث على 
 .     قرارات االستثمار وقرارات التمويل والعالقة بينهما

 

 قرارات االستثمار: ولاأل المطلب 

تعد قرارات االستثمار من أهم القرارات بالمؤسسة وأكثرها تعقيدا، وعليه سنتطرق من خالل هذا     
المطلب إلى مفهوم قرارات االستثمار والمقومات األساسية للقرار االستثماري وكذا دراسة الجدوى 

 .االقتصادية التخاذ القرار االستثماري

  
 مفهوم قرارات االستثمار: الفرع األول

 :قرارات االستثمار تعريف :والأ
تعتبر قرارات االستثمار ومهما كان شكل االستثمار من أصعب القرارات وأكثرها حساسية، حيث يمثل 

 (1).في جوهره عملية تخصيص للمواردهذا القرار 

تخصص لألموال في مجاالت مختلفة بشكل يؤدي إلى تعظيم العائد من : " أما االستثمار فيعرف بأنه
 (2). "الموارد المتاحة وتوجيه هذه الموارد في المجاالت األكثر منفعة

 (3): في ثالثة أنواع هي يمكن تلخيص االستثمارات

 .االستثمار في السلع والخدمات -0

 .االستثمار في األصول الثابتة كالعقارات واآلالت والمعدات -0

                                                           
 .1، ص0118، دار اليازوري العلمية للنشر والتوزيع، عمان، 0، طاالستثماريةتقييم القرارات طالل كداوي،  -1
، ص 0111، عمان ،، دار المسيرة للنشر والتوزيع والطباعةالتحليل المالي للقوائم المالية واإلفصاح المحاسبيخالد الراوي،  -2

010. 

 .06، 0111 ،عمان لتوزيع،دار الراية للنشر وا إدارة المخاطر االستثمارية،سيد سالم عرفة،  -3
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 .االستثمار في األصول المالية كاألسهم والسندات -0

 (1) :عات االستثمارية إلىتنقسم المشرو و 

 أو في حالة الرغبة في  جديد عند ممارسة نشاط استثماريوتظهر  :مشروعات استثمارية جديدة
 .دخول أسواق جديدة محلية أو أجنبية في نفس النشاط أو الخدمة التي ينتجها المشروع القائم

 امتدادا صناعيا أو خدميا وتتميز عن المشروعات الجديدة في أنها : مشروعات التوسع االستثماري
 .لمؤسسة قائمة كإضافة مصنع ينتج نفس المنتج الذي تنتجه مصانع المستثمر القائمة

 حالة إحالل آالت ما بآالت أخرى جديدة تفوقها تكنولوجيا أو  وتتجسد: مشروعات اإلحالل
 .اقتصاديا أو إحالل إدارة المؤسسة بإدارة أخرى ذات كفاءة تشغيلية أفضل

 .ل الطرق اآللية وأنظمة التحكم الميكانيكية وااللكترونية محل الطرق اليدوية لإلنتاجوكذا إحال

عملية تخصيص مجموعة من الموارد في الوقت الحاضر على : " أما القرار االستثماري فيعرف بأنه
 (2) ."أمل تحقيق عوائد سوف تتحقق على مدار عدة فترات زمنية مقبلة

على مفهوم المستثمر الرشيد الذي يعتمد األسلوب العلمي في اتخاذ قرارات ويستند القرار االستثماري 
االستثمارات االقتصادية بمعنى أن يتسم القرار بالقدرة على االستخدام األمثل للموارد النادرة من خالل 
الحصول على أكبر عائد ممكن وبأقل درجة مخاطر، كما أن طبيعة القرار االستثماري هو قرار ال 

تكراره أو إعادته ويمتد تأثيره لفترة طويلة وهو بذلك من القرارات اإلستراتيجية حيث يمتد أثره إلى يمكن 
المستقبل، ويحيط به عدد من العناصر أو المشكالت بسبب ظروف عدم التأكد، وتغير قيمة النقود، 

 (3) .وعدم قابلية بعض المتغيرات للقياس الكمي

 

 

                                                           
، الدار الجامعية، تقييم المشروعات االستثمارية باستخدام مونث كارلو للمحاكاةأمين السيد، أحمد لطفي،  -1

 .      01، ص0116اإلسكندرية، 
 .06 ، ص0111، عمان ، دار اليازوري العلمية للنشر والتوزيع،االستثمار والتحليل االستثماريدريد كامل آل شبيب،  -2

 .06ص ، نفس المرجع -3
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 (1) :تتمثل في: االستثماريخصائص القرار : ثانيا

  إن مقدار وحجم وتوقيت حدوث النفقات والعوائد المتعلقة بقرار االستثمار يحيط تقديرها بدرجة
 .عالية من عدم التأكد

  هناك فاصل زمني واضح بين حدوث النفقة المبدئية واكتمال الحصول على العوائد المتوقعة في
 .د ال يتم دفعة واحدة بل على فترات زمنيةالمستقبل، كما أن الحصول على تلك العوائ

  يتميز قرار االستثمار بأنه أكثر قرارات اإلدارة خطورة وأهمية وذلك ألنه يحتوي على ارتباط مالي
 .كبير، وال يمكن الرجوع فيه إال بخسارة كبيرة

 :أنواع القرارات االستثمارية: ثالثا

 (2) :تتمثل في ينقسم القرار االستثماري إلى ثالثة أنواع أساسية

يتخذ المستثمر هذا القرار عندما يكون السعر السوقي اقل من قيمة األداة : قرار الشراء -0
االستثمارية، مما يولد لديه حافزا لشراء تلك األداة سعيا وراء تحقيق مكاسب رأسمالية من ارتفاع يتوقعه 

 .في سعرها السوقي مستقبال

ر في النقطة التي يتساوى فيها السعر السوقي مع قيمة األداة يتم اتخاذ هذا القرا: قرار عدم التداول -0
االستثمارية، وهنا يصبح السوق في حالة توازن تفرض على من كانت لديهم حوافز للشراء التوقف عن 
الشراء، وكذلك من كان لديهم حوافز للبيع التوقف عن البيع أيضا، فيكون القرار االستثماري في هذه 

اول ألن المستثمر يكون في وضع تنتفي لديه اآلمال تحقيق مكاسب رأسمالية الحالة هو عدم التد
مستقبلية، كما تنتفي لديه أيضا ولو مؤقتا المخاطر من انخفاض السعر في المستقبل القريب، إال إذا 

 .تغيرت الظروف السائدة

اة االستثمارية، مولدا يتخذ المستثمر هذا القرار عندما يرتفع السعر السوقي عن قيمة األد: قرار البيع
 .بالتالي حافزا لدى غيره للبيع فيكون قرار المستثمر حينئذ هو قرار بيع

 

                                                           
 .      00، صمرجع سابقأمين السيد، أحمد لطفي،  -1
 .   08، ص0115، دار وائل للنشر والتوزيع، عمان، إدارة المحافظ االستثماريةمحمد مطر، فايز تيم،  -2
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 :هناك مجموعة من المحددات تتحكم في القرار االستثماري منها: محددات القرار االستثماري: رابعا 
(1) 

 أو بالعوائد المتوقعة،  إن التنبؤات والتوقعات سواء بالظروف االقتصادية: التوقعات ودرجة المخاطرة
االزدهار أو االنكماش من العوامل المؤثرة في تنفيذ االستثمار وحجمه، ألن هذا األمر مرتبط بمجموع 

 .المبالغ المستثمرة والعائدة للمستثمرين وكذلك ما ستؤول إليه العملية االستثمارية 

 مارية خصوصا تلك االستثمارات يعتبر من أهم العوائق في تنفيذ المشاريع االستث: التطور التقني
 .التي تتعلق بالمشاريع التقنية كالحاسوب واآلالت المتقدمة

 إن حجم السوق من العوامل التي تؤثر في حجم قرارا االستثمار، حيث : طبيعة المناخ االستثماري
و أن اتساع حجم السوق يساهم في زيادة حجم االستثمارات وخلق فرص استثمارية متكاملة وجديدة أ

 .مرتبطة مع بعضها البعض

 تعتبر التشريعات والتعليمات عامال يشجع أو يعيق العمليات االستثمارية والتي : اإلجراءات القانونية
تؤثر على اتجاهات وطبيعة العوائد المتوقعة من الفرص االستثمارية، كما أن القرارات االستثمارية 

 .اسية العامة للدولةتعتمد درجة خطورتها على الظروف االقتصادية والسي

 

 المقومات األساسية لقرار االستثمار: الفرع الثاني

 (2) :يقوم القرار االستثماري الناجح على

 تختلف استراتيجيات االستثمار التي يتبناها المستثمرون وذلك حسب : إستراتيجية مالئمة االستثمار
الذي يعرف بمنحنى تفضيلية االستثمار  اختالف أولوياتهم االستثمارية، وتتمثل أولويات المستثمر بما

الربحية، السيولة، األمان، ويعبر : مستثمر وفق ميله تجاه العناصر األساسية التاليةيختلف بالنسبة لل
عادة عن ميل المستثمر لعنصر الربحية بمعدل العائد على االستثمار الذي يتوقع تحقيقه من األموال 

بالمخاطرة التي يكون " السيولة، األمان " ه العنصرين اآلخرين المستثمرة، بينما يعبر عن ميله اتجا
 .مستعدا لقبولها في نطاق العائد على االستثمار الذي يتوقعه

                                                           
والتوزيع والطباعة، عمان، ، دار المسيرة للنشر التحليل المالي للقوائم المالية واإلفصاح المحاسبيخالد الراوي،  -1

 .010، 011، ص ص0111
 .   01، 01، ص ص، مرجع سابقمحمد مطر، فايز تيم -2
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وعلى هذا األساس فإن المنحنى التفضيلي لمستثمر ما هو ذلك المنحنى الذي تقع عليه جميع النقاط 
 .يقبلها من جهة أخرى الممثلة بين العائد الذي يتوقعه من جهة والمخاطر التي

 :ويمكن توضيح هذا من خالل الشكل التالي

 منحنى التفضيل االستثماري(: 11)الشكل رقم 

 

 

 

 

 

 .06،ص 0111عمان، ، دار الراية للنشر والتوزيع، إدارة المخاطر االستثماريةسيد سالم عرفة،  :المصدر

تعتبر مقبولة من المستثمر ألنها تقع ( أ، ب ، جـ ، د) يتضح من الشكل أن األدوات االستثمارية      
على منحناه التفضيلي، أما بالنسبة لألداتين س، ص فاألولى غير مقبولة ألنها تحقق أقل عائد أما 

ن كانت ستحقق أعلى عائد إال أنها غير متاحة  .ص وا 

 :منحنى التفضيل االستثماري يمكن تقسيم المستثمرون إلى ثالثة أنماطوحسب 

 وهو مستثمر يعطي األولوية لعنصر األمان وبذلك يكون حساسا جدا لعنصر : المستثمر المتحفظ
 .المخاطرة

 وهو عكس سابقه يعطي األولوية لعنصر الربحية لذا تكون حساسيته تجاه : المستثمر المضارب
 .نيةعنصر المخاطرة متد

 وهو مستثمر رشيد يوجه اهتماماته لعنصري العائد والمخاطرة بقدر متوازن: المستثمر المتوازن. 

 ا

ج

 ب ـ

 د

 هـ

 ص

 س

لعائدا  

لمخاطرةا  
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 عند اتخاذ القرار االستثماري ال بد من أخذ : األسس والمبادئ العلمية التخاذ القرار االستثماري
 (1) :عاملين بعين االعتبار

على أسس علمية، ولتحقيق ذلك ال بد من اتخاذ أن يعتمد اتخاذ القرار االستثماري : العامل األول* -
 :الخطوات التالية

 .تحديد الهدف األساسي لالستثمار -

 .تجميع المعلومات الالزمة التخاذ القرار -

 .تقييم العوائد المتوقعة للفرص االستثمارية المقترحة -

 .اختيار البديل أو الفرصة االستثمارية المناسبة لألهداف المحددة -

 :يجب على متخذ القرارات أن يراعي بعض المبادئ عند اتخاذ القرار منها: الثانيالعامل *

 .مبدأ تعدد الخيارات أو الفرص االستثمارية  *

 .مبدأ الخبرة والتأهيل *

 "أي اختيار المجال االستثماري المناسب " مبدأ المالئمة  *

 .مبدأ التنوع أو توزيع المخاطر االستثمارية *

 

 لجدوى االقتصادية التخاذ القرار االستثماريدراسة ا: الفرع الثالث

نظرا لخطورة وأهمية القرار االستثماري فإن أي خطأ في تقدير هذا القرار قد تكون نتائجه وخيمة      
وتزداد الخطورة كلما كانت المبالغ المطلوب استثمارها كبيرة ولذلك يتعين على اإلدارة وقبل اتخاذ قرار 

 .بدراسة جدوى اقتصادية التخاذ القرار االستثماري تسمىعلمية مسبقة  االستثمار القيام بدراسة

أسلوب علمي لتقدير احتماالت نجاح أو فشل مشروع معين : " وتعرف دراسة الجدوى االقتصادية بأنها
أو فكرة استثمارية قبل التنفيذ الفعلي وذلك في ضوء قدرة المشروع أو الفكرة االستثمارية على تحقيق 

 (2)."معينة للمستثمرأهداف 

                                                           
 .06، 06، ص صمرجع سابقسيد سالم عرفة،  -1
 .01، ص 0110 عمان، ، دار الفكر العربي،دراسات الجدوى وتقييم المشروعاتصالح الدين حسن السيسي،  -2
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 :خصائص دراسة الجدوى االقتصادية: أوال

 :1تتسم دراسة الجدوى بمجموعة من الخصائص تتمثل في

 بمعنى أنها تتعامل مع المستقبل، فدراسة الجدوى تهتم بدراسة مدى إمكانية تنفيذ : النظرة المستقبلية
 .فكرة استثمارية يمتد عمرها إلى عدد من السنوات

  اسة تتعلق بالمستقبل فإن محتوياتها عبارة عن تقديرات احتمالية تحمل في طياتها بما أن الدر
 .احتماالت مطابقة للواقع أو االنحراف عنه، األمر الذي يتطلب المزيد من الدقة في هذه التقديرات 

 تتكون دراسة الجدوى ألي مشروع من عدة مراحل وخطوات مترابطة : تعدد المراحل وترابطها
ومتتابعة وأن نتائج كل مرحلة تمثل مدخالت للمرحلة التي تليها وفي نهاية كل مرحلة يتم ومتداخلة 

اتخاذ قرار إما باالنتقال والبدء في المرحلة التالية أو التوقف، وأن أي خطأ في إعداد أي مرحلة 
 .ينعكس أثره بشكل مباشر في المرحلة التي بعدها

 نما من قبل فريق من الخبراء كل حسب دراسة الجدوى ال يمكن إنجازها من قبل خب ير واحد وا 
 .تخصصه

 : مبررات دراسة الجدوى االقتصادية: ثانيا

 (2) :إن دراسة الجدوى االقتصادية تبرزها العديد من المبررات نوردها فيما يلي

تمكن دراسة الجدوى االقتصادية من تحقيق أفضل استخدام للموارد االقتصادية والمحافظة عليها  *
 .الضياع أو التلفمن 

تعتبر دراسة الجدوى االقتصادية من أهم األدوات التي تساعد في إنجاز عملية التنمية االقتصادية  *
 .واالجتماعية وتحقيق أهدافها من خالل تقديم مشروع سليم

تمكن دراسة الجدوى االقتصادية من ترشيد قرارات االستثمار من خالل اختيار البديل األفضل  *
 .معطيات موثوقة ومفيدةوتقديم 

 .تساعد دراسة الجدوى االقتصادية من تجنيب المستثمرين الخسائر الضخمة التي قد يتعرضون لها *

تسهل عملية تقييم أداء المشروعات من خالل مقارنة ما تحقق من أهداف المشروع مع ما خطط له  *
 .من أهداف في دراسة الجدوى

                                                           
 .76ص ،2002،عمان ، دار الحامد للنشر والتوزيع،المخاطر االقتصاديةإدارة طالل الكيداوي،  -1
 .01، 01، مرجع سابق، ص صتقييم القرارات االستثماريةيداوي، لكطالل ا -2
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 :أهمية دراسة الجدوى االقتصادية: ثالثا

 (1) :جدوى االقتصادية أهمية كبيرة فهيلدراسة ال

 .توضح العوائد المتوقعة مقارنة بالتكاليف المتوقعة من االستثمار طوال عمر المشروع االفتراضي *

تقدم منظومة كاملة عن بيانات المشروع وتحليلها بصورة تساعد المستثمر على اتخاذ القرار  *
 .االستثماري المناسب

 .المطلوبة للمشروع، وكذا العائد االستثماري الذي يمكن أن يحققه المشروعتوضح االستثمارات  *

 .تساعد في الوصول إلى قرار بشأن االستثمار أو عدمه *

تجعل عملية اتخاذ القرارات االستثمارية عملية متكاملة األبعاد وتأخذ في االعتبار جميع العوامل  *
المخاطر المتوقعة دقيقة وبأقل درجة ممكنة من التي يمكن أن تؤثر على أداء المشروع، مما يجعل 

 .عدم التأكد

 

 أهداف دراسة الجدوى االقتصادية:رابعا

 (2) :تسعى دراسة الجدوى االقتصادية إلى تحقيق عدة أهداف أهمها

اختيار المشروعات االستثمارية التي تحقق للمجتمع أعلى منفعة صافية، األمر الذي يؤدي إلى  *
 .للموارد االستثمارية النادرة  تحقيق التخصص األمثل

 .اختيار المشروعات التي تساعد حل المشكالت االقتصادية في المجتمع مثل البطالة *

من األهداف الفرعية األخرى، الحصول على ترخيص بإقامة المشروع من الجهات الحكومية  *
 .المختصة

 .ئتمانية مما يجعله تقبل تمويلهتقديم دراسة الجدوى للبنوك كمستند يثبت ربحية المشروع وجدارته اال *

 

 

 

                                                           
 .056، 055، ص صمرجع سابقسيد سالم عرفة،  -1
 .06، 05، ص صمرجع سابقصالح الدين حسن السيسي،  -2
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 :صعوبات دراسة الجدوى االقتصادية :خامسا

 (1): تواجه دراسة الجدوى االقتصادية العديد من الصعوبات أهمها
عدم كفاية البيانات والمعلومات الالزم توافرها إلجراء الدراسات أو توفر المعلومات ولكنها غير  *

 .كافية إلجرائها

العالمي نحو عولمة األنشطة االقتصادية والمالية والتجارية واإلنتاجية والتكنولوجية، نظرا لالتجاه  *
 .تزايدت مشاكل التعامل مع التغيرات الداخلية والخارجية على صعيد االقتصاد الوطني والعالمي

 .صعوبة دراسات الجدوى مع زيادة حجم المشروعات وتنوع أنشطتها ومنتجاتها *

الجدوى لذا يصعب على المشروعات الصغيرة القيام بها وتزداد هذه التكلفة ارتفاع تكلفة دراسات  *
 .كلما تعددت أوجه النشاط وازداد حجمه

 

 :أنواع دراسة الجدوى االقتصادية: سادسا

ودراسة  أوليةدراسة جدوى : تنقسم دراسة الجدوى االقتصادية للقرار االستثماري إلى نوعين رئيسيين
 .جدوى تفصيلية

وهي عبارة عن دراسة أو تقرير أولي يمثل الخطوط العريضة عن كافة : الجدوى األوليةدراسة  -0
جوانب المشروع أو المشروعات المقترحة، والتي من خاللها يمكن التوصل إلى اتخاذ قرار إما بالتخلي 

و يتم التخلي عن المشروع أا عن المشروع أو االنتقال إلى دراسة أكثر تفصيال، وعليه ونتيجة لهذ
 (2) .االنتقال إلى الدراسة التفصيلية

 (3) :وتكمن أهمية هذه الدراسة األولية في*

  تفادي الوقت الذي تستغرقه دراسات الجدوى التفصيلية مباشرة دون اللجوء إلى دراسة أولية
 .للمشروعات االستثمارية، والتي قد تثبت في نهاية صالحية المشروع

                                                           
، ص 0118، دار الفكر الجامعي، اإلسكندرية، االقتصادية للمشروعات دراسات الجدوىعاطف وليد أندراوس،  -1

 .01، 01ص
 .056، صمرجع سابقسيد سالم عرفة،  -2
، عمان، دار النفائس للنشر والتوزيع، أبعاد القرار التمويلي واالستثماري في البنوك اإلسالميةبن إبراهيم الغالي،  -3

 .001، ص0100
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  تتحملها دراسات الجدوى التفصيلية مباشرة دون اللجوء إلى دراسة تفادي التكاليف المرتفعة التي
الجدوى األولية للمشروعات االستثمارية والتي قد تثبت عدم قيام المشروع على دعائم الصالحية 

 .االقتصادية

  تفادي الجهد الذي تتطلبه دراسة الجدوى التفصيلية دون القيام بدراسة الجدوى األولية قد والتي
 .النهاية عدم مالءمة المشروعتثبت في 

 (1) :وتركز دراسة الجدوى األولية على جملة من النقاط األساسية مثل*

 مدى الحاجة إلى منتجات المشروع. 

  الموانع الجوهرية التي تقف في وجه المشروع كالموانع القانونية والتشريعية. 

  وغيرهامدى توفر المتطلبات األساسية كالموارد األولية واليد العاملة. 

  الوقوف على البيئة االقتصادية والظروف البيئية واالجتماعية كالعادات والتقاليد االجتماعية
 .والمناخ االستثماري

  مكانية الوقوف على الظروف الصناعية بشكل عام والنشاط موضوع البحث بوجه خاص، وا 
 .توفر نوع التكنولوجيا المطلوبة للمشروع

 ة من األرباحإمكانية تحقيق مستويات مقبول. 

 :ويمكن أن تختص دراسة الجدوى االقتصادية بجوانب مختلفة من النشاط االستثماري ومنها

 إنشاء مشروعات جديدة. 

 التوسع في مشروعات قائمة. 

 اإلحالل والتجديد،  ويقصد به استبدال آلة محل أخرى أو خط إنتاجي محل آخر. 

 ن األساليب التكنولوجيةالتطوير التكنولوجي وذلك باستخدام أسلوب جديد م. 

 

 

                                                           
، عمان، دار وائل للنشر والتوزيع، دوى االقتصادية وتقييم المشروعات الصناعيةدراسات الج مدحت القريشي، -1

 .01، 08، ص ص0111
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 :تعرف بأنها": النهائية"دراسة الجدوى االقتصادية التفصيلية  -0

دراسات الحقة لدراسات الجدوى األولية، ولكنها أكثر تفصيال ودقة وشموال، وهي بمثابة تقرير مفصل " 
قراراتها إما  يشمل كافة جوانب المشروع المقترح، والتي على أساسها تستطيع اإلدارة العليا أن تتخذ

 (1) ."بالتخلي عن المشروع نهائيا أو االنتقال إلى مرحلة التنفيذ

كما أن دراسات الجدوى األولية والتفصيلية متكاملة ومتتالية، وال يمكن االكتفاء بدراسة واحدة حتى 
لي تكون بديلة عن الدراسة األخرى أو معوضة لها وعليه ومن خالل الدراسة التفصيلية يتم إما التخ

 (2) .عن المشروع أو البدء بالتنفيذ

وتهدف الدراسة التفصيلية إلى تشخيص جدوى إستثمار أو مشروع إنتاجي معين للتحقق النهائي من 
الربحية المتوقعة من االستثمار من خالل تحليل مقارن للتدفقات الصافية من العوائد والتكاليف 

عايير دقيقة للوصول إلى اتخاذ قرار محدد بشأن المتوقعة وذلك من خالل االعتماد على مؤشرات  وم
 . االستثمار

وتكمن أهمية دراسة الجدوى االقتصادية التفصيلية في أنه ال يمكن االعتماد على نتائج الدراسة األولية 
ن كانت إيجابية ألنها ال توضح إال الخطوط العامة وال بد من دراسة جدوى تفصيلية دقيقة  حتى وا 

نهائي واتخاذ القرار بتنفيذ المشروع، وينتج عن الدراسة التفصيلية إعداد جداول وشاملة للتحقق ال
تفصيلية للتكاليف االستثمارية المبدئية وتكاليف التشغيل السنوية المتوقعة وكذلك اإليرادات السنوية 
المتوقعة لكل سنوات عمر المشروع باإلضافة إلى مصادر التمويل، ويقوم بإعداد دراسات الجدوى 

 (3).التفصيلية مجموعة من الخبراء من مختلف االختصاصات

تتناول دراسة الجدوى النهائية بالتفصيل كافة الجوانب الخاصة بالمشروع من خالل مجموعة من 
 (4) :التي تتعلق كل منها بجانب معين وهي كاآلتيات الدراس

                                                           
، دار دراسات الجدوى االقتصادية والماليةمحمود حسين الوادي، حسين محمد سمحان، إبراهيم محمد خريس،  -1

 .00، ص0101، عمانصفاء للطباعة والنشر والتوزيع، 
 .051، 058، ص صسابق ، مرجعسيد سالم عرفة -2
 .01ص مرجع سابق،مدحت القريشي،  -3
 .50، 50، ص صمرجع سابقعاطف وليم أندراوس،  -4
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تهتم برصد تأثيرات البيئة  وتقوم بتحديد وقياس تأثير المشروع على البيئة كما: الدراسة البيئية *
 .المحيطة بالمشروع

وتهتم بدراسة كافة التشريعات المؤثرة في المشروع وبتحديد الشكل القانوني المقترح : الدراسة القانونية *
 .للمشروع

وتهدف إلى دراسة السوق وتحديد حجم الطلب المتوقع على منتجات : دراسة الجدوى التسويقية *
 .لمتوقعة للسوقالمشروع ودرجة االختراق ا

وتهتم بدراسة كافة الجوانب الفنية للمشروع كأساليب اإلنتاج المتوقع : دراسة الجدوى الفنية *
 .استخدامها، موقع المشروع وكذا االحتياجات الفنية للمشروع

ويهدف لقياس الربحية الخاصة المتوقعة للمشروع، وتحديد الهيكل : دراسة الجدوى المالية والتجارية *
 .لمتوقع لهالمالي ا

وتقوم بدراسة اآلثار االقتصادية واالجتماعية المتوقعة : دراسة الجدوى االقتصادية واالجتماعية *
 .للمشروع

 

 قرارات التمويل: المطلب الثاني

التي تتعلق ية عنها آال وهي قرارات التمويل ترتبط قرارات االستثمار بنوع آخر من القرارات ال يقل أهم
التمويل األمثل، وعليه سنحاول من خالل هذا المطلب التطرق إلى قرارات بتحديد صياغة هيكل 

 .التمويل

 مفهوم قرارات التمويل: الفرع األول

 تعريف قرارات التمويل: أوال

 (1) ."توفير المبالغ النقدية الالزمة إلنشاء أو تطوير مؤسسة خاصة أو عامة: " يعرف التمويل بأنه
 

                                                           
 .00، ص 0118، دار العلوم، الجزائر، تمويل المنشآت االقتصاديةأحمد بوراس،  -1



اتخاذ القرارات بالمؤسسة االقتصادية                                    :الفصل الثاني  
 

119 
 

تلك القرارات المتعلقة بتحديد وصياغة هيكل التمويل لمؤسسة األعمال "  :وتعرف قرارات التمويل بأنها
والتي تصل من خاللها الختيار هيكل التمويل األمثل لتعظيم ثروة المالك أو تعظيم القيمة السوقية 

 (1)."للسهم

لى أن وتهتم قرارات التمويل بكيفية الحصول على األموال لتمويل االستثمارات ومن الضروري التأكيد ع
أشد اهتمامات المدير المالي قبل اتخاذ القرار التمويلي هو التأكد من أن األموال المطلوبة يمكن 

 (2) :توفرها

 في الوقت المناسب *

 .خالل فترات زمنية مناسبة *

 .بأقل تكلفة ممكنة *

 .استثمارها في المجاالت األكثر فائدة *

اتخاذ قرارات التمويل والتي يجب على إدارة  كما أن هناك جملة من المتغيرات والتي تعتبر أساسية في
 (3):المالية أن تأخذها بعين االعتبار عند ممارسة نشاطها التمويلي وهي تتمثل في

 .هيكل التمويل المطلوب *

 .المرونة *

 .الكلفة *

 .الزمن *

 .حيث تشكل هذه المحددات األبعاد الرئيسية التخاذ القرار المالي

 :قرارات التمويلالعوامل المؤثرة في : ثانيا

تحصل المؤسسات على األموال الالزمة لتمويل أنشطتها من مصدرين إما مصادر خارجية عن طريق 
 .الديون والقروض، أو من مصادر داخلية عن طريق المالك

 

                                                           
 .60ص، 0110، عمان، الوراق للنشر والتوزيع، اإلدارة المالية المتقدمةحمزة محمود الزبيدي،  -1
 .01، ص 0118، عمان، دار صفاء للنشر والتوزيع، اإلدارة المالية الحديثةحمزة الشمخي، إبراهيم الجزراوي،  - 2
 .60، ص مرجع سابقحمزة محمود الزبيدي،  -3
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 (1) :وللمفاضلة بين هذين النوعين من مصادر التمويل يجب أخذ العوامل التالية بعين االعتبار

 لتمويل مهما كان مصدره داخليا أو خارجيا فله تكلفة يجب مراعاتهاتكلفة التمويل، فا. 

  مالءمة التمويل للمجال الذي تستخدم فيه األموال فإذا كان الهدف من التمويل هو التوسع
الرأسمالي، فيستحسن في هذه الحالة أن يكون التمويل طويل األجل، أما إذا كان الهدف هو تمويل 

 .التمويل قصير األجل من أجل تخفيض تكلفة األموالرأس المال العامل فيكون 

  السيولة النقدية في المؤسسة، وهنا يجب مراعاة وضع السيولة النقدية في المؤسسة التي ترغب في
 .التمويل، فإذا كان الوضع حرجا على المؤسسة أن تغض النظر عن تكلفة هذا التمويل

  بالتمويل كالضمانات المقدمة وتوزيع األرباح، وقدرة الشروط والقيود التي تفرضها الجهة التي تقوم
 .المؤسسة على طلب تمويل إضافي من مصادر أخرى

 المزايا الضريبية والتي يحققها التمويل الخارجي في الوقت الذي ال يحقها التمويل الداخلي. 

  :المعلومات المالئمة لقرارات التمويل: ثالثا

التمويل على مدى توفر المعلومات المالئمة لهذا القرار، ومن ثم قدرة يتوقف النجاح في اتخاذ قرارات 
 (2) :وتتجسد في المدير المالي في استخدام هذه المعلومات

 :تتمثل المعلومات المالئمة فيما يلي: في حالة التمويل الخارجي/ أ

 .معدل الفائدة للسند أو القرض *

 .شروط السداد *

 .شروط اإلصدار والقابلية للتحويل بالنسبة للسنداتالقيمة اإلسمية والقيمة السوقية،  *

 .نوع الضمانات والقيود األخرى التي يفرضها المقرض على المؤسسة المقترضة *

القيمة العادلة لألصل المستأجر بعقد إيجار رأسمالي، وكذلك القيمة المتبقاة أو غير المضمونة  *
 .لألصل المستأجر

 .مخاطر الرفع المالي *

                                                           
 .050، 050، ص ص0100، عماندار البداية للنشر والتوزيع،  ،"دراسة نظرية تطبيقية"التحليل المالي نعيم نمر داوود،  -1

، 0116، عمان، دار وائل للنشر والتوزيع، 0، طاالتجاهات الحديثة في التحليل المالي واالئتمانيمحمد مطر،  -2
 .081ص 
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 :تشمل المعلومات المالئمة ما يلي: الداخلي من المالكحالة التمويل /ب

 .القيمة االسمية للسهم العادي أو الممتاز *

 .القيمة السوقية للسهم العادي أو الممتاز *

 .معدل الفائدة الذي يتم دفعه *

 .السياسات المطبقة بشأن توزيع األرباح *

 .مجاالت أخرى خارج المؤسسةتكلفة الفرصة البديلة أي العائد على االستثمار المتوقع في  *

 

 مصادر التمويل: الفرع الثاني

مهما تعددت المؤسسات ومهما اختلفت أنواعها وأشكالها فإن هيكلها المالي يعتمد على مصدرين     
 .رئيسيين ال ثالث لهما فإما أن تكون مصادر التمويل داخلية أو خارجية

لى تغطية احتياجاتها المالية الالزمة لسداد ويقصد به قدرة المؤسسة ع :التمويل الداخلي: أوال
مؤسسة، ويشمل التمويل الديون وتنفيذ االستثمارات وكذا زيادة رأسمالها العامل من األموال الذاتية لل

على الفائض النقدي المتولد من العمليات الجارية، وكذلك ثمن بيع األصول الثابتة، ومع الداخل 
 (1) :التمويل الداخلي وذلك من خالل الهدف من التمويل وهي ذلك نستطيع التمييز بين نوعين من

 
 .وهو التمويل الداخلي بهدف المحافظة على الطاقة اإلنتاجية للمؤسسة: النوع األول

 .وهو التمويل الداخلي يهدف التوسع في نشاط المؤسسة االستثماري: النوع الثاني

 :وتتمثل مصادر التمويل الداخلي في

 .االهتالكمخصصات  *

 .االحتياطات *

 . األرباح المحتجزة *

                                                           
، مؤسسة شباب الجامعة، اإلسكندرية، اقتصاديات االستثمار والتمويل والتحليل الماليمحمد إبراهيم عبد الرحيم،  -1

 .00، ص0118
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 ( 1) :وتتمثل في: مزايا وعيوب التمويل الداخلي *

 :مزايا التمويل الداخلي  -

الداخلي يعطي للمؤسسة حرية الحركة وشبه استقالل كلى عن المالكين والغير، وقد يؤثر  التمويل -
 .ذلك على الربحية عن طريق تخفيض الفوائد الواجبة الدفع على الديون الخارجية

 . تدعيم األرباح المحتجزة عن طريق زيادة حقوق الملكية -

 :عيوب التمويل الداخلي -

ي التوسع مما يؤدي إلى عدم االستفادة من فبطئ اليؤدي االعتماد على التمويل الداخلي فقط إلى  -
 .   الفرص االستثمارية المتاحة 

من نشاطها الهتمامها ( الداخلية)قد ال تهتم المؤسسة بدراسة مجاالت استخدام األموال الذاتية  -
 .   العائد المتحصل بمصادر التمويل الخارجية مما يؤدي إلى ضعف

التمويل الخارجي ويقصد به تمويل االستثمارات في المؤسسة باالعتماد على  :التمويل الخارجي :ثانيا
األموال التي يتم الحصول عليها من المصادر الخارجية، وتحصل المؤسسة على تلك األموال بشروط 

جراءات يحددها سوق المال وعائد الفرصة البديلة وعليه تحتا ج عمليات التمويل الخارجية إلى وقت وا 
أطول من التمويل الداخلي وذلك من أجل دراسة الوضع المالي والشروط والتكلفة والعائد المتوقع من 

 (2) :ذلك، ويتوقف حجم التمويل الخارجي على

 .االحتياجات المالية للمؤسسة *

 .حجم التمويل الداخلي المتاح *

للتمويل الداخلي وعادة ال يكفي التمويل الداخلي لتغطية وبما أن التمويل الخارجي هو مكمل 
  :االحتياجات المالية للمؤسسة فإنها تلجأ للتمويل الخارجي والذي يتمثل في

                                                           

وائل دار  ،"مدخل صناعة القرارات " التحليل المالي ،عبد الناصر نور ،إسماعيل إسماعيل ،منير شارك محمد -0
    237-283ص ص، 2005، عمان، للنشر

 .06-05، ص صمرجع سابقمحمد إبراهيم عبد الرحيم،  -2
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  إصدار أسهم جديدة عادية أو ممتازة كما في شركات المساهمة أو زيادة مبالغ " زيادة رأس المال
 .الشركاء في شركات األشخاص

 لى قروض من البنوك أو إصدار سندات قرضالحصول ع: االقتراض. 

 نظريات التمويل: الفرع الثالث

 .تطورت نظريات التمويل وفق التغيرات في أهداف وفلسفة إدارة التمويل في المؤسسة     
 (1) :وتتمثل أبرز هذه النظريات في

 :النظرية التقليدية للتمويل: أوال

في تحقيق العائد ويكون دور الوظيفة المالية من خالل ترتكز هذه النظرية على إبراز كفاءة المؤسسة 
تحديد حجم ونوع وعمر األصول التي تختارها وقيمتها ثم دراسة كيفية تمويل هذه األصول بين مصادر 
التمويل المتاحة وهذا ما يوضح أن هذه النظرية تنطلق أساسا من وظيفة التمويل باعتبارها وظيفة 

 .اإلدارة المالية

فة التمويل كل العناصر المؤثرة على أنشطة المؤسسة األساسية فيما يتعلق بالتمويل والتي ويقصد بوظي
تركز على تحديد هيكل التمويل لضمان السيولة وتقليل أثر التعثر المالي واحتماالت اإلفالس وكذا 

كيفية مواجهة تحديد هيكل التمويل وهيكل رأس المال والموازنة بين التمويل الداخلي والتمويل الخارجي و 
حاالت الكساد في األعمال وتأثير ذلك على انخفاض قيمة األصول وقيمة المؤسسة ممثل بقيمة 
أسهمها والنقص في التدفقات الداخلة والقدرة الدفاعية األساسية للمؤسسة ودور اإلدارة النقدية في حال 

دية، وتفعيل الدور الرقابي للمدير وجود هذا الكساد وأهمية استخدام الميزانية التقديرية المالية والنق
المالي للسيطرة على النقدية المحدودة بالمؤسسة وتنمية وتنويع مصادر التمويل الخارجية، وهذا يعني 

  .إدارة األصول الثابتة والمتداولة وفق اتجاه يوصلنا إلى تحقيق األرباح وزيادة قيمة وثروة المؤسسة

 

 

 
                                                           

، ص  0101، دار اليازوري للنشر والتوزيع، عمان، "الشركات المتقدمة"إدارة المالية  دريد كامل آل شبيب، -1
 .50 -01ص



اتخاذ القرارات بالمؤسسة االقتصادية                                    :الفصل الثاني  
 

124 
 

 :يل المنظومات المالية للمؤسسةالنظرية االقتصادية في تحل: ثانيا

تعتمد هذه النظرية على فرضية وجود عرض وطلب على البضاعة في السوق و تأثير استخدام مفهوم 
الكلفة الحدية واإلنتاج الحدي للمؤسسة واختيار أفضل مزيج من المدخالت التي تؤدي إلى تخفيض 

 .التكاليف كركيزة لعمل المؤسسة

اإلنتاج ودوال مستلزمات اإلنتاج، ومن خالل ذلك يتم تخفيض الكلفة من وعليها أن تربط بين دالة 
خالل اختيار أفضل مزيج من المدخالت وهذا يمكن تحديده من خالل الوصل إلى تعادل في معادالت 

 .اإلحالل الحدية للمدخالت مع التكلفة أو األسعار لكل نوع من أنواع المدخالت 

لمال كأحد المدخالت وليس جميعا، وينتقد البعض هذه النظرية إن هذه النظرية تنظر إلى رأس ا  
لصعوبة فصل قرارات الموازنات التقديرية لرأس المال عن قرارات التمويل ألن النظرة الصحيحة تتطلب 

 .الحل الواحد لشرط التوازن لكل من اإلنتاج والميزانيات التقديرية لرأس المال والتمويل في نفس الوقت

 :منظومات التمويل نظرية: ثالثا

هذه النظرية هي تطور للنظريات السابقة وهي تنظر للتدفقات النقدية والتدفقات المادية والتدفقات 
 .المعلوماتية األساس الذي تقوم عليه نظرية التمويل

فالتدفقات النقدية الناجمة عن عمليات البيع والتي هي عبارة عن تدفقات داخلة لها تأثير كبير على 
 .ة وتتفق مع مفاهيم اإلدارة المالية التي تقوم على األساس النقديالمؤسس

أما بالنسبة للتدفقات المادية والتي هي عبارة عن المواد والعمل ورأس المال فإن تمويل عوامل اإلنتاج 
 .هذه لها أهمية كبيرة في الحصول على التدفقات السلعية

عمليات المراقبة والمتابعة من خالل البيانات التي  أما بالنسبة للتدفقات المعلوماتية التي تأتي من
توفرها المؤسسة حول جودة اإلنتاج وحجم المبيعات وهامش الربح والعائد على االستثمار والتدفقات 

 .النقدية ومقارنة األداء وكشف االنحرافات والقيام بتعديلها
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 االستثمارالعالقة بين قرارات التمويل وقرارات : الثالثمطلب ال

تتأثر قرارات االستثمارات بقرارات التمويل وتؤثر عليها فكل منها مرتبط باآلخر ويمكن إبراز هذا     
االرتباط والتفاعل من خالل العالقة الموجودة بين قرارات التمويل وقرارات االستثمار وهذا ما سنبرزه 

 من خالل هذا المطلب

 :قرارات االستثمار تأثير قرارات التمويل على: الفرع األول

تتفاوت مصادر التمويل من حيث التدفقات النقدية اإلضافية المرتبطة على استخدامها حيث أنه ال 
يصاحب التمويل باألرباح المحتجزة أي تدفقات نقدية، بينما التمويل باألسهم العادية يترتب عليه 

يحصل عليها مشتروا تلك األسهم،  تدفقات نقدية خارجة تتمثل في تكلفة اإلصدار والخصومات التي قد
وعلى العكس من ذلك يتولد عن األموال المقترضة وفرات ضريبية يمكن اعتبارها حكم التدفقات النقدية 

 (1).الداخلة
لنفرض أن لدى المؤسسة خيارين لتمويل اقتراح استثماري إما عن طريق األرباح المحتجزة أو عن 

ل المالي للمؤسسة يتكون فقط من األرباح المحتجزة أو يتكون بمعنى أن الهيك. طريق األسهم العادية
فقط من األسهم العادية ولكن الختالف تكلفة التمويل للعنصرين وذلك لوجود تكاليف إضافية بالنسبة 
للتمويل باألسهم العادية والمتمثلة في اإلصدار والخصومات الممنوحة في األسهم فإن تكلفة التمويل 

صبح أكبر من تكلفة التمويل باألرباح المحتجزة، وهذا يدل على أن هناك اقتراحات باألسهم العادية ت
استثمارية قد يتم رفضها إذا استخدمنا تكلفة التمويل باألسهم العادية كمعدل للخصم، ويتم قبول نفس 

 .االقتراحات في حالة استخدام تكلفة األرباح المحتجزة كمعدل للخصم

دفقات النقدية اإلضافية التي تصاحب طريقة التمويل المستخدمة مما يظهر قرار االستثمار يتأثر بالت
تأثير قرار التمويل على قرار االستثمار غير أن هذا ليس هو النمط الوحيد للتفاعل بين القرارين حيث 

 (2) :ت االستثمار ويتمثل هذا الدور فيتلعب تكلفة األموال دورا مهما في اتخاذ قرارا

                                                           
 .015، ص 0118، توزيع منشأة المعارف، اإلسكندرية، الفكر الحديث في مجال مصادر التمويلمنير إبراهيم هندي،  -1

، مذكرة ماجستير، غير منشورة، تخصص محاسبة، دور نظام المعلومات في اتخاذ القراراتسليماني عبد الحكيم،  -2
 .   60، ص/01002013جامعة محمد خيضر، بسكرة، 
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إليجاد القيم الحالية للتدفقات النقدية للمشروعات االستثمارية والتعريف على  تمثل معدل الخصم *
صافي القيمة لكل متغير ودليل ربحيته، أي حساب النسبة بين القيم الحالية للتدفقات النقدية الصافية، 

 .والتكلفة المبدئية لالستثمار 

النقدية في طريقة صافي القيمة الحالية تستخدم بطريقة مباشرة في حساب القيم الحالية للتدفقات  *
وبطريقة غير مباشرة كمعيار في طريقة معدل العائد الداخلي، حيث ال تقبل إال االقتراحات التي 

 .معدل عائدها الداخلي أكبر أو يساوي تكلفة األموال

لملكية تشكل تكلفة األموال حجر الزاوية بالنسبة لإلدارة المالية فهي توجهها نحو تعظيم حقوق ا *
بقبول المشروعات التي عوائدها أكبر من تكلفة األموال المستخدمة في تمويلها، وترشدها نحو 

 .التوصل إلى الهيكل المالي األمثل لرأس المال

 تأثير قرارات االستثمار على قرارات التمويل: الفرع الثاني

يجب اإلشارة إلى ضرورة قيام المؤسسة بوضع سياسة لتحديد الهيكل المالي المستهدف، على أن       
فإذا كان الهيكل المالي المستهدف يتكون من . تلتزم به عند تمويل االقتراحات االستثمارية المستقبلية

شكيلة من حقوق ملكية فينبغي تمويل أي اقتراح استثماري بنفس هذه الت % 61قروض،  % 01
 .األموال

 –لنفرض أن مؤسسة ما يتكون هيكل رأسمالها من قروض وحقوق ملكية، ولقد اضطرت هذه المؤسسة 
االعتماد بالكامل على إصدار أسهم عادية جديدة لتمويل اقتراح استثماري ونتيجة  –لسبب أو آلخر

مال ولكي تحافظ المؤسسة على لتنفيذ هذا االقتراح سوف تتغير التشكيلة التي يتكون منها هيكل رأس ال
الخليط المستهدف، فإن عليها أن تقترض مبلغ إضافي عندما يكون هناك حاجة لذلك في المستقبل، 

 .وبهذا يكون االقتراح االستثماري قد خلق طاقة افتراضية إضافية

ي يتكون منها وهكذا يمكن القول بأنه ترتب على تنفيذ اقتراح استثماري ما، تغير في تشكيلة األموال الت
فسوف يترتب عن ذلك زيادة في الطاقة االقتراضية،  -بسبب زيادة نسبة حقوق الملكية –رأس المال 

ويصبح من المتوقع قيام المؤسسة بالتخطيط للحصول على قرض إضافي، عندما تكون هناك حاجة 
 (1) .مستقبلية لمزيد من الموارد المالية

 
                                                           

 .011، 011، ص صمرجع سابق منير إبراهيم هندي، الفكر الحديث في مجال مصادر التمويل، -1
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 :خالصة الفصل

المؤسسة ويمكن اعتبارها من المهام الصعبة بتعتبر عملية اتخاذ القرار إحدى الوظائف الرئيسية     
تزايد أهمية وخطورة القرارات كلما تكما  ،زايد صعوبة اتخاذ القرار بزيادة البدائل المتاحةتوت ،والمعقدة

همية فهناك قرارات ألاكبر حجم المؤسسة وتشعبت نواحي نشاطها وقد تختلف هذه القرارات في درجة 
فهما بمثابة الركيزة األساسية للمؤسسة وجد مهمة كقرارات الستثمار وقرارات التمويل تعتبر أساسية 

 تصل حتى إلى إفالسحيث أن أي خطأ قد يؤدي بالمؤسسة إلى نتائج وخيمة قد وضمان استمرارها 
 .أصعب القرارات وأكثرها حساسيةو  أهم من لذلك فها

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 ثالثل الـصـفـال
 

المحاسبة المالية  مخرجات

 تحسين اتخاذ قراراتو 

 المؤسسة االقتصادية
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 :تمهيد

هي عملية اتخاذ القرارات غير أن االقتصادية من أهم المهام األساسية التي تقوم بها إدارة المؤسسة     
 من اجل مدعماتهذه المهمة تتمتع بقدر من الصعوبة والتعقيد وهذا ما يدفع إلى االعتماد على 

ولعل من أهم العوامل المساعدة على تحسين اتخاذ القرارات هو  ،الوصول إلى قرارات صائبة ورشيدة
كما أنه ومن ضمن مخرجات المحاسبة المالية نجد القوائم  ،حاسبة مالية تسير بشكل جيد وفعالتوفر م

ت المحاسبية المالية التي تسمح بحساب مؤشرات التوازن المالي والنسب المالية، وكذا المعلوما
     .االقتصادية باإلضافة إلى نظام المعلومات المحاسبية الذي يعتبر كأداة لتوفير المعلومات بالمؤسسة

 .؟في تحسين اتخاذ القرارات بالمؤسسة االقتصاديةمخرجات المحاسبة المالية فهل تساهم  
 .هذا ما سنحاول مناقشته ضمن محاور هذا الفصل
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  اتخاذ القراراتتحسين و القوائم المالية : المبحث األول

ولهذا يجب على متخذ  تلعب عملية اتخاذ القرارات دورا فعاال في تسيير المؤسسة واستمرارها،    
 القرار أن ال يعتمد على مكتسباته فحسب بل يجب أن تكون لديه نظرة مالية عن وضعية المؤسسة،

 المالية حيث تعتبر هذه األخيرة ضرورية لتشخيص الوضعية المالية للمؤسسة،من خالل تحليل للقوائم 
ها وتفسير محتوى هذه القوائم ومن ثم اتخاذ القرارات نوذلك من خالل قراءة النتائج المتحصل ع

 .الصائبة والمناسبة

 

  اتخاذ القرارات وتحسين ةالماليالقوائم تحليل : المطلب األول

كونه وزادت أهميته  ،لتشخيص الوضعية المالية للمؤسسة أداة مهمة ةالمالي القوائم يعتبر تحليل    
باإلضافة إلى الخدمات  محافظة على استقرارها واستمرارهاالو  أداة تساهم في التنبؤ بمستقبل المؤسسة

 .التي يقدمها لألطراف التي لها عالقة بالمؤسسة
 

 ةالماليالقوائم تحليل  :الفرع األول

علم له قواعد ومعايير وأسس يهتم بتجميع البيانات والمعلومات الخاصة " :التحليل المالي بأنهيعرف 
جراء التصنيفات الالزمة لها، ثم إخضاعها إلى دراسة تفصيلية دقيقة  بالقوائم المالية للمؤسسات وا 

يجاد الربط والعالقة فيما بينهما، ثم تفسير النتائج المتوصل إليها والبحث عن أس بابها الكتشاف نقاط وا 
الضعف والقوة في الخطط والسياسات المالية، باإلضافة إلى تقييم أنظمة الرقابة ووضع الحلول 

 (1) ". والتوصيات الالزمة لذلك في الوقت المناسب

دراسة القوائم المالية بعد تبويبها باستخدام األساليب الكمية بهدف إظهار االرتباطات  ": في فهو يتجسد
صرها والتغيرات الطارئة على هذه العناصر وحجم وأثر هذه التغيرات واشتقاق مجموعة من بين عنا

المؤشرات التي تساعد على دراسة وضع المؤسسة من الناحية التشغيلية والتمويلية وتقييم أداء هذه 

                                                           
 .65، ص 0111، دار الراية للنشر والتوزيع، عمان، النظريات المحاسبيةسيد عطا اهلل السيد،  -1
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ة تخاذ القرارات اإلداريالمؤسسات وكذلك تقديم المعلومات الالزمة لألطراف المستفيدة من أجل ا
 (1)."السليمة

دراسة القوائم المالية للمؤسسات واشتقاق مجموعة من المؤشرات التي تساعد على تقييم فهو يقوم ب
 .األداء واتخاذ القرارات

 

 اتخاذ القراراتتحسين دور تحليل القوائم المالية في : الفرع الثاني
من خالل  ،اتخاذ القرارات تحسين المعطيات من اجل توفر القوائم المالية لمستخدميها جميع    

اتخاذ القرارات  تحسين توصيل المعلومات عن الوضعية المالية للمؤسسة ولكي تساهم القوائم المالية في
اتخاذ القرارات تساهم في يجب القيام بتحليل هذه القوائم من اجل إعطاء صورة صادقة وشفافة 

 .المناسبة

ا ألي نشاط اقتصادي، حيث يعتبر هذا األخير نظام مترابط تعتبر القوائم المالية انعكاسا رسميا وحتميو 
لحركة الموارد المالية التي يتم تفعيلها بقرارات إدارية، وتعكس القوائم المالية األنشطة االقتصادية في 

، غير أن هذه القوائم المالية في وضعها الراهن ضعيفة الداللة أي مؤسسة بصورة فعالة بلغة مالية
 .كفاءة األداء االقتصادي للمؤسسة تعكس بالضرورةحيث أنها ال 

وهنا يأتي دور المحلل المالي الذي يجب أن يبذل جهدا في عمليات تحليل القوائم المالية وتفسيرها 
 .بقصد التأكد من تطابق نتائج التحليل مع األهداف المرغوبة

، هذه القرارات تتطلب اإلدارة دي ونجاحه ترتبط بقراراتوكما هو معروف فإن قوة أداء أي نشاط اقتصا
ارات تستند أساسا على التحليل المالي الذي يأساسا سلسلة مستمرة من االختيار بين البدائل، وهذه االخت
ويمكن تصنيف القرارات التي تواجهها اإلدارة  ،يدرس الوضع المالي للمؤسسة وحركة الموارد المالية فيها

 (2) :فيثالث مجاالت أساسية تتمثل  إلى يوميا

 
 

                                                           
، دار وائـل 0، ط صـناعة القـراراتالتحليـل المـالي مـدخل منير شاكر محمد، إسماعيل إسماعيل، عبـد الناصـر نـور،  -1

 .00، ص 0115للنشر، عمان، 
 .06 -05، ص صنفس المرجع -2
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 استثمار الموارد  -

 .ممارسة النشاط االقتصادي باستخدام الموارد  -

 .تمويل الموارد المالية  -

ومهما اختلفت طبيعة النشاط االقتصادي للمؤسسة ومهما كان حجمها وشكلها القانوني فإن وظيفة 
كافية من أجل اإلدارة هي التخطيط الستخدام الموارد المتاحة من أجل خلق قيم اقتصادية تكون 

 .استرجاع جميع الموارد المستخدمة وتحقيق مردود مقبول على هذه الموارد
وفي النهاية فإن خلق قيم إضافية يعتمد أساسا على القرارات اإلدارية السليمة المتخذة في إطار 

 :(1)المجاالت الثالثة المذكورة وهي
 .ي السليم واإلدارة االقتصادية السليمةاختيارات االستثمارات وتنفيذها بناء على التحليل المال  -

توجيه عمليات النشاط االقتصادي بطريقة مريحة عن طريق االستفادة الفعالة من جميع   -
 .الموارد المستخدمة

تمويل النشاط االقتصادي بطريقة واعية عن طريق الموازنة بين المنافع المتوقعة وتكاليف   -
 .االستخدام

الناجحة يمثل القوة المحركة األساسية لعملية خلق القيمة، وعليه فإن إن التوصل إلى هذه القرارات 
الواجب وكذا التحدي األساسي للتحليل المالي يتمثل في إنشاء مجموعة مالئمة ومفيدة من البيانات 

 .والعالقات بصورة معقولة والتي يمكن استخدامها بطريقة فعالة في أطر وأدوات تحليلية مناسبة 
اتخاذ  تحسين ذلك بطريقة سليمة فإن نتائج التحليل المالي يجب أن تساعد اإلدارة في وفي حال تنفيذ

 .القرارات المناسبة في المجاالت الثالثة المذكورة سابقا
 فإن تحليل القوائم المالية يعتبر بمثابة الخطوة األولى في مراحل فهم وتفسير محتوى تلك القوائم بهد

اتخاذ تحسين داخلين أو خارجين من أجل  واهم مستخدميها سواء كاناستخدامها في المجاالت التي ت
 .القرارات المناسبة

فتحليل القوائم المالية عبارة عن عملية معالجة منظمة ومنهجية للبيانات المالية المتاحة، بهدف 
يل الحصول على معلومات تستخدم في عملية اتخاذ القرارات، وفي تقييم أداء الكيان، كما يساعد تحل

                                                           
 .01، 08، ص ص مرجع سابقمنير شاكر محمد، إسماعيل إسماعيل، عبد الناصر نور،  1
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القوائم المالية على معرفة مواطن القوة في المؤسسة لتعزيزها، وعلى نقاط الضعف لوضع العالج الالزم 
 .(1)لها، وذلك من خالل االطالع على القوائم المالية والكشوف المحاسبية الختامية وتحليلها

 أسباب االعتماد على تحليل القوائم في اتخاذ القرار 

لى مجموعة كبيرة من المعلومات المالية واالقتصادية إيحتاج متخذ القرار من أجل اتخاذ قراره 
واالجتماعية والسياسية والقانونية، إال أن المعلومات المالية الموجودة في القوائم المالية تعتبر األهم من 

 (2) :بين المصادر التي يعتمد عليها متخذ القرار وذلك لألسباب التالية

 موضوعيتها، إذ تتحدث عن نتاج تاريخية فعلية. 

 تقديمها لمعلومات كمية يمكن قياسها ومقارنتها واالستنتاج منها. 

 استعمالها لوحدة قياس مفهومة لدى الجميع وهي وحدات النقد المستعملة. 
 

 اتخاذ القرارات تحسين استخدام التوازنات المالية في: المطلب الثاني

 التوازنات الماليةمفهوم : الفرع األول

التقابل القيمي والزمني بين الموارد المالية في الميزانية من جهة  ": يمكن تعريف التوازنات المالية بأنها
 (3) ".واستغاللها واستعمالها من جهة أخرى

حيث تختلف عناصر الموارد في مدة استعمالها التي توافق استحقاقها وكذلك تختلف عناصر 
ة تحقيقها والتي توافقت درجة ثبوتها وهكذا ينتج ثالث مستويات من التوازنات االستعماالت في مد

 .رأس المال العامل، احتياجات رأس المال العامل ، الخزينة :المالية 

 

 

                                                           
، دار الزهران للنشر " IFRSطبقا للمعايير الدولية لإلبالغ المالي  " التحليل المالي الحديثشعيب شنوف،  -1

 .08، ص 0100، عمانوالتوزيع، 
، عمان، مكتبة المجتمع العربي للنشر والتوزيع، مقدمة في اإلدارة المالية والتحليل الماليمفلح محمد عقل،  -2

 .001، ص 0111
 . 00، ص 0118، دار النشر العامة، الجزائر، 0، طاقتصاد المؤسسة للطلبة الجامعيينناصر دادي عدون،  -3
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 رأس المال العامل :أوال
هو رأس المال الذي يستخدم من أجل تمويل العمليات اليومية لتسيير  ":تعريف رأس المال العامل -0

 (1)".عجلة العمل في المؤسسة

ويعبر رأس المال العامل عن قيمة األموال الدائمة التي تمول جزء من األصول المتداولة ويدعى رأس 
 (2) .المال الدائم أو الصافي

المالي المستعملة في تشخيص وتقييم السنة المالية كما يعتبر رأس المال العامل من أدوات التحليل 
للمؤسسة والحكم على مدى توازنها المالي وذلك بتاريخ معين وهذا مؤشر كثيرا ما تأخذ به البنوك 

 .كمقياس للموافقة على منح القروض للمؤسسة

 (3) :كمايلي ويمكن حساب رأس المال العامل من أعلى أو من أسفل الميزانية

 لى الميزانيةحسابه من أع: 

 :تحسب قيمة رأس المال العامل من أعلى الميزانية وفق العالقة التالية

 

 الصول الثابتة –األموال الدائمة = رأس المال العامل          

 

 حسابه من أسفل الميزانية: 

 .هو ذلك الفرق الحاصل عن عملية طرح قيمة الديون قصيرة األجل من قيمة الصول المتداولة

 

 الديون قصيرة األجل –األصول المتداولة = رأس المال العامل            

 

                                                           
 . 015، ص 0100، دار المنهل اللبناني للنشر، بيروت، التحليل المالي وآليات صنع القرارغسان السبالن،  -1
 . 00، ص 0110، دار اآلفاق، الجزائر، دراسة الحاالت الماليةناصر دادي عدون، نواصر محمد فتحي،  -2

3  - Georges langlois, michele mollet, manuel de gestion financiere, edition foucher, 

vanves Paris, 2006, pp35,36. 
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في هذا الصدد نتوجه إلى دراسة حاالت رأس المال : رأس المال العامل« حاالت» تفسيرات  -2
 :العامل تبعا لكل منظور

 الثابتة،  يعبر رأس المال العامل عن العالقة بين األموال الدائمة واألصول: منظور أعلى الميزانية
 (1):وهناك ثالث حاالت لرأس المال العامل

 األموال الدائمة أكبر من األصول الثابتة » رأس المال العامل موجب : الحالة األولى» 

يعبر رأس المال العامل عن فائض األموال الدائمة المتبقي بعد تمويل كل األصول الثابتة، بمعنى أن  
المؤسسة استطاعت تمويل جميع استثماراتها بواسطة مواردها المالية الدائمة وحققت فائضا يتمثل في 

 .رأس المال العامل

  مة اقل من األصول الثابتةاألموال الدائ» رأس المال العامل سالب  :الحالة الثانية» 

األموال الدائمة غير كافية لتمويل جميع االحتياجات المالية الثابتة حيث يلي جزء منها هذه  أي أن
 .االحتياجات فقط، مما يتطلب البحث عن موارد مالية أخرى لتغطية العجز في التمويل

 تساوي األصول الثابتةاألموال الدائمة » رأس المال العامل معدوم : الحالة الثالثة» 

وهي حالة نادرة الحدوث أي أنها تجسد حالة التوافق التام في هيكل الموارد واالستخدامات وتمثل 
 الوضع 

 IIIالحالة                          IIالحالة                             I   الحالة

األصول 
 الثابتة

األموال 
 الدائمة

األصول  
 الثابتة

األموال 
 الدائمة

األصول  
 الثابتة

األموال 
 الدائمة

األصول 
 المتداولة

FR   FR    أ.ق.ق  

األصول  أ.ق.ق
 المتداولة

األصول  
 الثابتة

 أ.ق.ق

 

                                                           
، دار وائل للنشر والتوزيع، "اإلدارة المالية دروس وتطبيقات"التسيير المالي إلياس بن ساسي، يوسف قريشي،  -1

 . 61، 68، ص ص0116، عمان
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 يعبر رأس المال العامل عن الفرق بين األصول المتداول والقروض قصيرة : منظور أسفل الميزانية
أسفل الميزانية المختصرة مدى قدرة المؤسسة على االستجابة األجل، حيث يمثل رأس المال العامل من 

طتها تسديد لالستحقاقات قصيرة األجل من خالل تحويل أصولها المتداولة إلى نقود سائلة، يتم بواس
 (1):نصادف ثالث حاالت لهذا المؤشرو  القروض قصيرة األجل، 

 أكبر من القروض قصيرة األجلاألصول المتداولة » رأس المال العامل موجب : الحالة األولى »
بمعنى أن المؤسسة تستطيع مواجهة القروض قصيرة األجل باستخدام أصولها المتداولة ويبقى فائض 

 .مالي يمثل هامش أمان وهو رأس المال العامل

 األصول المتداولة تساوي القروض قصيرة األجل» رأس المال العامل معدوم : الحالة الثانية » 

تتمكن المؤسسة من تغطية القروض قصيرة األجل باستخدام األصول المتداولة دون في هذه الحالة 
 .تحقيق فائض وال عجز وهي حالة مثلى نادرة الحدوث

 األصول المتداولة أقل من القروض قصيرة األجل» رأس المال العامل سالب : الحالة الثالثة» 

صيل من األجل القصير غير كافية لتغطية في مثل هذه الوضعية تكون األصول المتداولة القابلة للتح
 .االستحقاقات التي ستسدد في األجل القصير

 (2):هناك أنواع من رأس المال العامل يمكن تلخيص أهمها فيما يلي: أنواع رأس المال العامل -1

ويقصد به المقدار اإلضافي من األموال الخاصة عن تمويل األصول : اصخرأس المال العامل ال –أ 
 :الثابتة، ويحسب بالعالقة التالية

 

 األصول الثابتة –األموال الخاصة = رأس المال العامل الخاص     
 مجموع الديون –األصول المتداولة = رأس المال العامل الخاص : أو   
 

الهدف من دراسة رأس المال العامل الخاص هو البحث عن استقاللية المؤسسة اتجاه الغير ومدى 
 .من تمويل استثماراتها بأموالها الذاتيةتمكنها 

                                                           
 . 61، 61، ص صمرجع سابق إلياس بن ساسي، يوسف قريشي، -1
 . 06، صمرجع سابقناصر دادي عدون، نواصر محمد فتحي،  -2
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ن اتساع هذا النشاط قد ينتج : رأس المال العامل اإلجمالي -ب يسمى بحجم النشاط االستغاللي، وا 
قيم » من مخزونات  ،عنه اتساع للنتيجة، فتقاس بعض المؤسسات بما لديها من أصول متداولة

وتسمى أيضا بالقيم الدوارة أو المتحولة على عكس « قيم قابلة للتحقق وجاهزة » وحقوق « استغالل
 .القيم الثابتة الممثلة في استثمارات وما يتبعها، ويظهر مدلول المقارنة أكثر في المؤسسات التجارية

 :ويحسب رأس المال اإلجمالي بالعالقة التالية

       

 إجمالي األصول المتداولة= رأس المال العامل اإلجمالي 

 مجموع األصول الثابتة –مجموع األصول = رأس المال العامل اإلجمالي : أو  

 
إن الهدف من دراسة رأس المال العامل اإلجمالي هو البحث عن قيمة المبالغ التي مولت بها المؤسسة 

د األموال التي يمكن استرجاعها في فترة قصيرة، وتحديد أصولها المداولة، وهذا يعني أننا نقوم بتحدي
 .مسار المؤسسة هل هو في طريق النمو أو التدهور

ويعني مجموع األموال أو الديون الخارجية التي تستعملها المؤسسة : رأس المال العامل الخارجي -جـ
 :أي ديونها المختلفة، ويحسب رأس المال العامل الخارجي بالعالقة التالية

 

 مجموع الديون= رأس المال العامل الخارجي     

 األموال الخاصة –مجموع الخصوم = رأس المال العامل الخارجي : أو   

 
والهدف من دراسة رأس المال العامل الخارجي هو تحديد مدى التزام المؤسسة بوعودها اتجاه الغير، 

ظهار نسبة ال  .مبالغ الخارجية التي مولت أصولهاوا 
 .يحدد أيضا مدى ارتباط المؤسسة بالغيركما 
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 احتياجات رأس المال العامل: ثانيا
إن احتياج رأس المال العامل يتغير خالل السنة المالية والدورة المالية تماشيا مع تغير نشاط المؤسسة 

 .وعليه فهو يبين احتياج المؤسسة لرأس مال عامل في كل لحظة أو وقت على مدار دورة االستغالل
األصول )مكن حساب الحاجة لرأس المال العامل من خالل الفارق بين احتياجات الدورية للمؤسسة وي

، (الديون قصيرة األجل ما عدا القروض البنكية) وبين الموارد الدورية ( المتداولة ما عدا القيم الجاهزة
نما مفيد لغايات الرقابة  حيث أن هذا المقياس ال يفيد عند مقارنته أداء المؤسسات مع بعضها وا 

الداخلية للمؤسسة وعند الحصول على قرض طويل األجل غالبا ما تتضمن اتفاقية القرض حد أدنى 
من صافي رأس المال العامل الذي يجب أن تحافظ عليه المؤسسة هذا الشرط يحمي الدائنين عن 

لمؤسسة مجموعة من كما ينتج عن األنشطة المباشرة ل (1).طريق إجبار المؤسسة باالحتفاظ بالسيولة
االحتياجات المالية بسبب التفاعل من العناصر أهمها المخزونات، حقوق العمالء، حقوق الموردين، 

 .مة المضافة، الديون االجتماعية والجبائيةالرسم على القي
ويتولد االحتياج المالي لالستغالل عندما ال تستطيع المؤسسة مواجهة ديونها المترتبة عن النشاط 

ة حقوقها لدى المتعاملين ومخزوناتها وبالتالي يتوجب البحث عن مصادر لتمويل هذا العجز، بواسط
 (2).وهذا ما يصلح عليه باالحتياج في رأس المال العامل

 .والشكل التالي يوضح كيفية تشكل هذا االحتياج 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           

 . 006، ص0115، ديوان المطبوعات الجامعية، الجزائر، 0، طتقنيات البنوكطاهر لطرش،  1-

 . 80، ص مرجع سابقإلياس بن ساسي، يوسف قريشي،  2-
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 االحتياج في رأس المال العامل(: 11 )شكل رقم 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 .80، ص 0116،  عمانتوزيع،دار وائل للنشر وال" اإلدارة المالية" يوسف قريشي، التسيير المالي اسي،إلياس بن س:المصدر

تجزئة االحتياج في رأس المال العامل وفقا لعالقة عناصره المباشرة في النشاط  من خالل الشكل يمكن
 (1) :أو عدمها

سابق ويتميز بانتماء جميع ينطبق عليه التعريف ال: االحتياج في رأس المال العامل لالستغالل -
سواء كانت حقوق أو ديون إلى دورة االستغالل، ويمكن حسابه من خالل الميزانية الوظيفية  عناصرال

 .بإجراء الفرق بين استخدامات االستغالل وموارد االستغالل

ويتمثل في االحتياجات المالية الناتجة عن : االحتياج في رأس المال العامل خارج االستغالل -
لنشاطات غير الرئيسية وتلك التي تتميز بالطابع االستثنائي ويمكن حسابه من الميزانية الوظيفية من ا

 .خالل الفرق بين استخدامات استغالل وموارد خارج االستغالل

وهو مجموع الرصيدين السابقين ويعبر عن إجمالي : االحتياج في رأس المال العامل اإلجمالي -
 .المتولدة عن األنشطة الرئيسية وغيرهااالحتياجات المالية 

                                                           
 . 85، صمرجع سابقإلياس بن ساسي، يوسف قريشي،  -1

 الموارد النشاطات االحتياجات

 المشتريات

 اإلنتاج

 المبيعات

 عمليات متنوعة

 استخدامات االستغالل

 المخزونات -

 الحقوق -

 ديون االستغالل

 الموردون -

ديون جبائية  -
 واجتماعية

 

 ديون خارج االستغالل استخدامات خارج االستغالل
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 :الخزينة :ثالثا
نقصد بالخزينة أو الخزينة الصافية مجموع األموال الجاهزة التي توجد تحت تصرف المؤسسة لمدة 
دورة استغاللية، بمعنى مجموع األموال السائلة التي تستطيع المؤسسة استخدامها فورا، وللخزينة 

 (1) .تعبر عن وجود أو عدم وجود توازن مالي بالمؤسسة الصافية أهمية كبيرة إذ أنها
 (2) :وتحسب بالعالقة التالية

 

 احتياجات رأس المال العامل –رأس المال العامل = الخزينة           
 السلفات المصرفية –القيم الجاهزة = الخزينة : أو          

 

 :ميز ثالث حاالت للخزينة وهيت ويمكن

  وهذا يعني وجود فائض نقدي يجب إستغالله بشكل عقالني: 1الخزينة موجبة أي أكبر من . 

  وهذا يعني تشغيل كافة األموال النقدية: 1الخزينة معدومة أي تساوي. 

  أي وجود عجز وأن المؤسسة بحاجة للسيولة النقدية: 1الخزينة سالبة أي أقل من. 

 :أسباب انخفاض الخزينة

 (3) :سباب من خالل الشكل التالياأليمكن إظهار هذه 

 

 

 

 

 

                                                           
 . 50، ص 0101، ديوان المطبوعات الجامعية، الجزائر، لتسيير الماليازغيب مليكة، بوشقير ميلود،  -1
 . 50، ص 0111، دار المحمدية العامة، الجزائر، 0، التحليل المالي، جتقنيات مراقبة التسييرناصر دادي عدون،  -2
 . 56، ص مرجع سابقزغيب مليكة، بوشقير ميلود،  -3
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 أسباب انخفاض الخزينة(: 14)شكل رقم 

                      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 .56ص  ،0101، ديوان المطبوعات الجامعية، الجزائر، التسيير الماليزغيب مليكة، بوشقير ميلود،  :المصدر
 

 اتخاذ القرارات ومراحل تقييمها تحسين دور مؤشرات التوازن المالي في: الفرع الثاني 

 اتاتخاذ القرار  تحسين التوازن المالي فيدور مؤشرات : أوال
مؤشرات التوازن المالي من معرفة الوضعية الحقيقية للمؤسسة وتقييم أدائها وذلك من خالل ما  تمكن  

توفره من معلومات لمتخذ القرار سواء كانت قرارات تتعلق بمصادر التمويل أو قرارات التخطيط، كما أنها 
اتخاذ القرار  تحسين مؤسسة وهيكلها المالي، كما أنها تساعد علىتوفر معلومات حول السيولة بال
 :ل التاليكاالستثماري وهذا ما يوضحه الش

 

 أسباب انخفاض الخزينة

 انخفاض

ع.م.ر  

 ارتفاع

ع.م.ر.إ  

 
انخفاض في 

الدائمة األموال  

انخفاض في 
الدائمة األموال  

 ارتفاع في 

 احتياجات االستغالل

انخفاض في 
 موارد االستغالل

انخفاض 
في 
 األموال
الخاصة 
 خسائر

انخفاض 
الديون في 

المتوسطة 
والطويلة 
تسديد 
 الديون

استثمارات 
جديدة 
إنشاء 
 ورشات

استثمارات 
مالية شراء 
شهادات 
 استثمار

ارتفاع 
في 

 المخزون

ارتفاع 
في القيم 
المستحقة 

"الزبائن"  

انخفاض 
في 

 الموردين

انخفاض 
ديون في 

االستغالل 
 األخرى
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 مراحل تقييم االقتراح االستثماري(:  19) شكل رقم 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 .061، ص 0116، مؤسسة شباب الجامعة، مصر، اإلدارة المالية مدخل اتخاذ القراراتعبد الغفار حنفي، : المصدر  

 :مراحل تقييمها: ثانيا

للتأكد في المرحلة الخاصة بالتحليل المالي حيث يتم هذا التحليل على مدى العمر المتوقع لالستثمار 
 من توفر التمويل الضروري لتنفيذه، وأن االستثمار ينتج عنه سيولة لتغطية التزاماته، وتتضمن جانبين

 :(1)هما

 .يهدف هذا التحليل لمعرفة التدفق النقدي خالل فترة تنفيذ وتشغيل االستثمار: تحليل السيولة -0

الموائمة بين االستثمار يهدف هذا التحليل للتعرف على مدى : تحليل هيكل رأس المال -0
والتمويل، أي التحقق من أن مصدر التمويل يتالءم مع االستثمار من حيث النوع والمدة سواء بالنسبة 

 .لالستثمارات الثابتة أو االستثمارات في رأس المال العامل

 
                                                           

 .061، ص 0110، الدار الجامعية، اإلسكندرية، المالي ودراسات الجدوىأساسيات التحليل عبد الغفار حنفي،  -1

االستثماري دراسة لالقتراح  

مرحلة التحليل 
 المالي

مرحلة دراسة 
 وتحليل العائد

تحليل ودراسة 
 هيكل رأس المال

تحليل ودراسة 
 السيولة

األساليب 
 الديناميكية

األساليب 
 التقليدية

تعترف بالقيمة 
 الزمنية للنقود

تتجاهل القيمة 
 الزمنية للنقود

طريقة معدل 
 العائد الداخلي

طريقة صافي 
 القيمة الحالية

طريقة متوسط 
 معدل العائد

طريقة فترة 
 االسترداد
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 اتخاذ القراراتتحسين استخدام النسب المالية في : المطلب الثالث

 ب الماليةمفهوم النس: الفرع األول
إن النسب المالية عبارة عن عالقات ما بين عنصرين أو أكثر من عناصر القوائم المالية، حيث    

تمكن النسب المالية عند قياسها ومقارنتها بالمعايير المتفق عليها من تقييم جوانب األداء المختلفة 
النسب لوحدها ال تمكن المحلل إذ أن نتائج قياس ، بالمؤسسة، وبالتالي يستوجب وجود معيار للمقارنة

 .(1)في العديد من الحاالت من فهم أداء المؤسسة
والنسب المالية تستمد أهميتها من قدرتها على قياس استخدام المؤسسة لألموال المتاحة بالشكل األمثل 

 .وتحقيق أفضل أرباح ممكنة والحفاظ على األموال المستثمرة وتنميتها

 (2):التي تتسم بالخصائص التالية والنسبة المالية الجيدة هي

 سهولة استخراج عناصرها 

 ذات داللة واضحة 

 يسهل تفسيرها. 

 تساعد في الحكم على وضعية المؤسسة أو في اتخاذ القرارات. 

  مع الغرض الذي احتسبت من أجلهوطيدة أن يكون لها عالقة. 

 االستفادة من النسبة في وقت الحاجة إليها. 

 ي النسبة وتحديد أسبابهأن يسهل تفسير التغير ف 

  (3):المالية نقاط ضعف تتمثل في تتخلل النسب: نقاط الضعف في النسب المالية 

النسب المالية تعبر عن عالقات بين ظواهر في حالة سكون، أي يوم إقفال قوائم المركز المالي،   -0
 .لذلك فهي ال تظهر التغيرات التي حدثت على مر السنين

                                                           
 . 18، ص مرجع سابقغسان سبالن،  -1
 .000، ص مرجع سابقعبد الناصر إبراهيم نور، وليد زكريا الصيام، حسام الدين مصطفى الخداش،  -2
، 000، ص ص0116، مؤسسة شباب الجامعة، مصر، "مدخل اتخاذ القرارات"اإلدارة المالية عبد الغفار حنفي،  -3

000 . 
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إجماليات وغالبا ما تكون مضللة ألن هذه اإلجماليات تختلف في  بعض النسب تعالج في شكل -0
نوعيتها، وتاريخ استحقاقها كنسبة التداول مثال، فالبسط والمقام إجمالي األصول المتداولة والخصوم 

 .المتداولة

تؤثر المعالجة المحاسبية ألي عنصر من عناصر الميزانية على نتيجة التحليل، فما قد يعتبر  -0
متداوال قد يعتبره البعض اآلخر أصال شبه ثابت، وبالتالي قد نصل إلى نتيجتين مختلفتين تماما أصال 

 .من ميزانية واحدة

المعالجة المحاسبية ألي عنصر يؤثر على األرباح والخسائر من الممكن أن تغير النتائج، كما  -0
من تأثير على مستوى يحدث في تغيير معدالت االهتالك أو تقييم المخزون وما يترتب على ذلك 

 .األرباح

ال تكون النسب المالية ذات فائدة إال إذا تمت مقارنتها بنسب معيارية حيث تساعد هذه األخيرة  -5
 .في تقييم مركز المؤسسة

يتم التحليل على أساس البيانات الدفترية ولكن األهم هو التحليل على أساس الفرضية البديلة  -6
 .الرشيد باعتبارها جوهر القرار االقتصادي

تعد القوائم المالية على أساس ثبات قيمة النقود، والتحليل على هذا األساس مضلال، خاصة في  -6
 .أوقات تدهور قيمة النقود

 :ويمكن تقسيم النسب المالية إلى أربعة مجموعات رئيسية كما يلي

 :نسبة السيولة :أوال
ة والذي يعبر عادة عن مدى قدرتها في لتقييم المركز االئتماني للمؤسس اةتستخدم نسبة السيولة كأد

 (1) .الوفاء بالتزاماتها قصيرة األجل
تقوم هذه النسبة على قياس توازن المؤسسة المالي من خالل إظهار درجة تغطية : نسبة التداول -0

 (2):األصول المتداولة في المؤسسة للخصوم المتداولة ويمكن حسابها كما يلي

 
 

 

                                                           
 . 00، ص 0116، دار وائل للنشر،عمان ، 0، طاالتجاهات الحديثة في التحليل المالي واالئتمانيمحمد مطر،  -1
  .61ص ، 0100،  عمان، دار البداية للنشر والتوزيع،"دراسة نظرية وتطبيقية" التحليل المالينعيم نمر داوود،  -2
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 =نسبة التداول                         

 

نظرا لصعوبة بيع بضاعة المخزون في بعض الحاالت يلجأ المحلل : نسبة السيولة السريعة -0
 :(1) السريعة وتحسب كما يليالمالي إلى استبعاد المخزون من األصول المتداولة، وتستعمل األصول 

 

 =نسبة السيولة السريعة                    

 

 .فإن الوضع يكون سليما 0وطالما أن النسبة ال تقل عن 

قد يفضل بعض الدائنين االعتماد على عنصر النقدية فقط عند حساب المقدرة : نسبة النقدية -0
المتداولة األخرى، ويستخرج هذا المعدل بقسمة رصيد النقدية واستبعاد بقية عناصر األصول 

 :(2)على الخصوم المتداولة وتكون بالشكل التالي( الصندوق، البنك)

 

 = نسبة النقدية                  

 

 نسب النشاط -ثانيا

يطلق عليها أيضا نسب إدارة الموجودات وتقيس هذه النسب كفاءة إدارة المؤسسة في توزيع مواردها 
المالية توزيعا مناسبا على مختلف أنواع األصول كما تقيس مدى كفاءتها في استخدام أصولها إلنتاج 

، (3)نربح ممكوتحقيق أكبر قدر من المبيعات وبالتالي أعلى كبر قدر ممكن من السلع والخدمات، أ
 :حساب نسب النشاط من خالل ويمكن

                                                           
 . 015، ص مرجع سابقسان السبالني، غ -1
 . 051، الدار الجامعية، اإلسكندرية، ص "مدخل اتخاذ القرارات"اإلدارة المالية جمال الدين المرسي، أحمد عبد اهلل اللحلح،  -2

 . 006، 006، ص صمرجع سابقمفلح محمد عقل،  -3

المتداولةاألصول   

 الخصوم المتداولة

X  011  

المخزون - األصول المتداولة  

المتداولة الخصوم  

 النقدية

 مجموع الخصوم المتداولة

X  011  
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 حركة المخزونات، حيث  التي تصادف المسيرين هو بطءمن المشاكل : نسب دوران المخزونات
سرعة تحملت المؤسسة أعباء أكبر، لذلك تعمل المؤسسة على زيادة  أنه مكلما طالت مدة التخزين

ليس دليال على المقدرة والكفاءة، وتختلف طبيعة  الدوران مع العلم أن ارتفاع معدل دوران المخزونات
 :(1)دوران المخزونات حسب اختالف طبيعة نشاط المؤسسة تجارية أو صناعية كما يلي

 

 :حالة مؤسسة تجارية - أ

   

            مدة دوران البضائع = 
 

 

وتمثل المدة المتوسطة التي تمكثها البضائع في المخزن أو هي المدة المتوسطة التي تفصل بين تاريخ 
 .الشراء وتاريخ البيع

    

   

          عدد دوران البضائع=      
 

 .من البضائعيمثل العدد المتوسط للطلبيات السنوية 

 :حالة مؤسسة صناعية - ب

    دوران مخزون المواد األولية 
 

  مدة دوران المواد األولية= 
 

                                                           
 . 51، 01، ص ص0100، ديوان المطبوعات الجامعية،  الجزائر، 0، طالتسيير الماليمبارك لسلوس،  -1

 متوسط المخزون من البضائع

 المشتريات السنوية من البضائع

X يوم 061   

 المشتريات السنوية من البضائع

 متوسط المخزون من البضائع

 متوسط المخزون من المواد واللوازم

 المشتريات السنوية من المواد واللوازم

X يوم 061   
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المتوسطة التي تفصل بين ل المدة المتوسطة التي تمكثها المواد األولية في المخزن، وهي المدة ثوتم
 .تاريخ الدخول إلى المخزن وتاريخ الدخول إلى ورشة التحويل

 

 

      عدد دورات مخزون المواد واللوازم = 
 

 

 .دخل للمخزنيمثل العدد المتوسط للطلبيات من المواد واللوازم التي ت

 دوران مخزون المنتجات التامة 

 

 

  مدة دورة المنتجات التامة = 
 

ويقصد بها المدة المتوسطة التي تمكثها المنتجات التامة في المخزن وهي المدة المتوسطة التي تفصل 
 .تاريخ الخروج من ورشة اإلنتاج وتاريخ البيعبين 

 

 

  عدد دورات المنتجات التامة = 
 

 .وتمثل العدد المتوسط لعمليات البيع

 المشتريات السنوية من المواد واللوازم

 متوسط المخزون من المواد واللوازم

 متوسط المخزون المنتجات التامة

 التكلفة السنوية للوحدات المنتجة

X يوم 061   

 التكلفة السنوية للوحدات المنتجة
 متوسط مخزون المنتجات التامة
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 :(1) الموردين كما يليكما يمكننا دراسة نسب النشاط من خالل مهلة ائتمان الزبائن ومهلة تسديد 

 

  مهلة ائتمان الزبائن = 
 

 

ة المدة التي تمنحها المؤسسة لزبائنها كي يسددوا ما عليهم من ديون اتجاهها، ويجب نسبتقيس هذه ال
 .بنسبة مهلة تسديد الموردينيوما، ويجب على العموم مقارنتها  11أن ال تتجاوز عادة مدة 

  

 

  مهلة تسديد الموردين = 
 

توضح لنا هذه النسبة المدة التي يمنحها الموردون للمؤسسة حتى تتمكن من تسديد ما عليها من 
 .التزامات

الزبائن ومدة التسديد للموردين، فكلما كانت مدة التسديد للموردين ونقوم بمقارنة مدة التحصيل من 
 .أطول من مدة التحصيل من الزبائن كان أفضل للمؤسسة

 :(2)ويمكننا أيضا حساب

 

  عدد التحصيالت من الزبائن = 

 

 .المبيعاتحيث يمثل العدد المتوسط لتحصيالت قيم 
                                                           

 . 01، ص مرجع سابقزغيب مليكة، بوشنقير ميلود،  -1
 . 50، 51، ص صمرجع سابقمبارك لسلوس،  -2

أوراق القبض+ الزبائن   

 المبيعات السنوية

X  061  

أوراق الدفع+ الموردين   

 المشتريات السنوية متضمنة الرسم

X  061  

 رقم األعمال السنوي

أوراق القبض+ الزبائن   



 المحاسبة المالية وتحسين اتخاذ قرارات المؤسسة االقتصاديةمخرجات     :الفصل الثالث
 

149 
 

 

 

 

   عدد دورات الموردين = 

 

 نسب التمويل  :ثالثا

تمكننا النسب التمويلية من اكتشاف مدى مساهمة كل مصدر تمويلي في تمويل األصول بصفة عامة 
 :(1)واألصول الثابتة بصفة خاصة وهي تتمثل في

 :نسبة التمويل الدائم -0

تقيس هذه النسبة مدى تغطية األصول الثابتة باألموال الدائمة، وهذه النسبة تعتبر صياغة أخرى لرأس 
فإن رأس المال العامل   % 011المال العامل أو ما يسمى بهامش األمان، فإذا كانت النسبة أقل من 

ون المؤسسة قد يكون سالبا، أي أن جزءا من األصول الثابتة مغطى بقروض قصيرة األجل، ولذلك تك
 :أخلت بشرط المالئمة بين استحقاقية الخصوم وسيولة الخصوم ، وتكتب نسبة التمويل الدائم كما يلي

 

 

  نسبة التمويل الدائم = 

 

 :نسبة التمويل الخاص -2

بأموالها الخاصة، كما يبين لنا النسبة التي تحتاجها ويقصد بها مدى تغطية المؤسسة ألصولها الثابتة 
المؤسسة من القروض طويلة األجل لتوفير الحد األدنى من رأس المال العامل كهامش لألمن، وتكتب 

 :هذه النسبة كما يلي

 

 

                                                           
 . 06، 05، ص ص مرجع سابقمبارك لسلوس،  -1

 المشتريات السنوية

أوراق الدفع+ الموردين   

 األموال الدائمة

 األصول الثابتة

X  011 %  
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  نسبة التمويل الخاص = 

 

 :الماليةنسبة االستقاللية  -1

إن الحجم الكبير للديون يجعل المؤسسة غير مستقلة في اتخاذ قراراتها المالية، فكلما كانت نسبة 
االستقاللية المالية صغيرة هذا يعني أنها في وضعية مثقلة بالديون، وال تستطيع الحصول على الموارد 

 .المالية التي تحتاجها من قروض إضافية

كبيرة فهذا يدل على أنها تستطيع التعامل بكل مرونة مع الدائنين وتكتب نسبة أما إذا كانت هذه النسبة 
 :االستقاللية المالية كما يلي

 

  نسبة االستقاللية المالية = 
 

 "القدرة على السداد":نسبة التمويل الخارجي -4

وتشير هذه النسبة إلى مستوى تغطية موجودات المؤسسة بأموال وتسمى أيضا القدرة على الوفاء 
خارجية فكلما كانت هذه النسبة صغيرة كانت أموال الدائنين مضمونة، وكذا تكون لها فرصة أكبر في 

 :الحصول على القروض وتصاغ نسبة التمويل الخارجي كما يلي

 

  نسبة التمويل الخارجي = 

 

 

 

 األموال الخاصة

 األصول الثابتة

X  011 %  

 األموال الخاصة

 مجموع الديون 

X  011 %  

 مجموع الديون 

 مجموع األصول 
X  011 %  
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 "المردودية" نسب الربحية :خامسا
وهي تشير إلى كفاءة اإلدارة في تحقيق األرباح، كما أن نسب الربحية تثير اهتمام المستثمرين واإلدارة 

 :(2)كما تشير إلى مقارنة النتيجة بما استخدم لتحقيقها، وتتمثل نسب الربحية في . (1)والمقرضين
 :"المردودية االقتصادية"  األصولنسبة ربحية  -0

تشير هذه النسبة إلى ما تعطيه الوحدة النقدية الواحدة من األصول الثابتة واألصول المتداولة من 
نتيجة إجمالية، والغرض ليس في ضخامة األصول المستخدمة بقدر ما هي في مردودية هذه األصول، 

 :تكتب نسبة ربحية األصول كما يلي

 

  نسبة ربحية األصول = 
 

 :"المردودية المالية" نسبة ربحية األموال الخاصة -2

يها من استخدام أموال تبين هذه النسبة مردودية األموال الخاصة، بمعنى النتيجة المتحصل عل
أموال المساهمين من نتيجة صافية، المالك، أي ما تقدمه الوحدة الواحدة المستثمرة من " المساهمين"

" المساهمين " وهي تعتبر من أهم النسب المالية ألن الهدف من التسيير المالي هو تعظيم حقوق 
المالك، وكلما كانت هذه النسبة مرتفعة زادت أهمية وجاذبية أسهم المؤسسة المتداولة في البورصة 

 :وتكتب هذه النسبة كما يلي 

 

  نسبة ربحية األموال الخاصة = 

 

 

 

                                                           
 . 066، ص مرجع سابقعبد الحليم كراجة وآخرون،  -1
 .51، ص سابقمرجع مبارك لسلوس،  -2

 النتيجة اإلجمالية 

 مجموع األصول 

X  011  

تيجة الصافية الن  

 األموال الخاصة 

X  011  
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 :"مرودية النشاط" نسبة ربحية النشاط -1

تمثل هذه النسبة مردودية رقم األعمال أو ما تقدمه الوحدة النقدية من ربح، فضخامة رقم األعمال قد 
في إدارة كل من رقم األعمال واألعباء تكون أحيانا مضللة ، وبالتالي تبين هذه النسبة كفاءة المسيرين 

 :الكلية وتكتب هذه النسبة كما يلي

 

  نسبة ربحية النشاط = 
 

 اتخاذ القراراتتحسين دور النسب المالية واستخداماتها في : الفرع الثاني

 اتالقرار دور النسب المالية في اتخاذ : أوال

تتمتع النسب المالية بالقدرة على إلقاء الضوء على جوانب مهمة من الناحية المالية قد ال تظهرها 
مستعملة في تفسير وتقييم القوائم المالية أداة رئيسية البيانات المالية العادية، حيث تعتبر النسب المالية 

عالقة بين عبارة عن النسب المالية ف ،اتخاذ القرارات تحسين لما تتمتع به من صفات تساعد على
واحد منهما  ة مشتركة، حين يصعب االستدالل بكلتربطهما عالقة عضوية أو دالل( رقمين) متغيرين 

من األحيان يكون االعتماد عليه مضال عندما يكون في كثير بشكل مطلق، فالرقم المالي المجرد 
 .بشكل منفرد

لى إبالتالي يجب النظر إلى األرقام وهي مرتبطة أو منسوبة إلى بعضها حتى نتمكن من الوصول 
 .(1)صورة معينة عن الوضع المالي للمؤسسة

اتخاذ القرارات، بل يجب تحليل مجموعة  لتحسين كما أن تحليل نسبة واحدة ال يعطي معلومات كافية
فنسب  ،لمعلومات وكل نسبة لها دور في اتخاذ القرارمن النسب على نحو يكفي لتزويد متخذ القرار با

السيولة تقوم بتهيئة المناخ المالئم التخاذ التمويل واالئتمان، أما نسب الربحية فتعبر عن مدى الكفاءة 
 .التي تتخذ فيها المؤسسة قراراتها االستثمارية والمالية

                                                           
 .00، ص مرجع سابقمبارك لسلوس،  -1

 النتيجة اإلجمالية 

 رقم األعمال السنوي 

X  011  
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واتخاذ اإلجراءات التصحيحية، كما أنها  بينما نسب النشاط تساعد على قرار التخطيط والرقابة المالية
 .، ومن ثم اتخاذ القرارات المناسبةتقيم إنجازات ونشاط المؤسسة

 :اتخاذ قرارات تحسين ة التي تؤثر علىالنسب المالياستخدام : ثانيا

تكون بعض األرقام والنسب وتحسينه  إنه ومن خالل أهداف المحلل المالي والقرار المراد اتخاذه 
ن كنت تفكر  المالية أكثر أهمية من غيرها فإن كنت بنك ستقرض مؤسسة فإنك تهتم بنسب السيولة، وا 

في شراء أسهم فإن المحلل المالي يهتم بنسب الربحية ونسب القيمة السوقية أكثر من النسب األخرى، 
ن كنت تقوم بمقارنة مؤسستك بالمنافسين فإنك تهتم بمعظم النسب  .وا 

نما يتم تحليل األرقام والنسب ذات العالقة حسب وعليه فال يجب تحليل  جميع األرقام وجميع النسب وا 
، هل هي طراف التي تقوم بالتحليل الماليالقرار الذي يهدف المحلل المالي التخاذه، وما هي األ

 .(1)أطراف خارجية كالبنوك أو مؤسسات منافسة، أم أطراف داخلية كإدارة المؤسسة مثال
 

 اتخاذ القراراتتحسين و لمعلومات المحاسبية ا :المبحث الثاني

لذلك فال يمكـن اتخـاذ  ،تعتبر عملية اتخاذ القرارات جوهر اإلدارة والمحرك األساسي للعملية اإلدارية    
القـــرار انطالقـــا مـــن الحـــدس أو عشـــوائيا خاصـــة فـــي ظـــل بيئـــة األعمـــال المعاصـــرة والتـــي تتميـــز بشـــدة 

، وعليــه ال بــد أن يســتند هــذا مــات المحاســبية فــي اتخــاذ القــراراتالمعلو المنافســة ومــن هنــا تظهــر أهميــة 
األخير على المعلومات المحاسبية والتـي يجـب أن تقـوم المؤسسـة باإلفصـاح عنهـا بكـل صـدق وشـفافية 

 .لالستفادة منها في اتخاذ القرارات

 

 ماهية المعلومات المحاسبية: األول المطلب

كمـا سـاهمت  واالقتصـادية ات التكنولوجيةالمحاسبية وبجودتها نظرا للتطور تزايد االهتمام بالمعلومات     
لــذلك البــد مــن تــوفير معلومــات محاســبية تتميــز بمجموعــة مــن  ،عــل العــالم أكثــر ارتباطــاالعولمــة فــي ج

 .الخصائص وهذا ما سنركز عليه من خالل هذا المطلب

                                                           
 .55، ص مرجع سابق ،" IFRSطبقا للمعايير الدولية لإلبالغ المالي  " التحليل المالي الحديثشعيب شنوف،  -1
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 المحاسبية مفهوم المعلومات: الفرع األول

 المعلومات المحاسبيةتعريف : أوال

كل المعلومات الكمية وغير الكمية التي تخص األحداث  " :تعرف المعلومات المحاسبية على أنها   
االقتصادية التي تتم معالجتها والتقرير عنها بواسطة نظم المعلومات المحاسبية في القوائم المالية 

 (1)".تخدمة داخلياالمقدمة للجهات الخارجية وفي خطط التشغيل والتقارير المس

 (2) :وهناك نوعان من المعلومات المحاسبية
 مطلوبة بقوة القانون الذي أجبر المؤسسات بمسك الدفاتر وحفظ : المعلومات المحاسبية اإلجبارية

نتاج التقارير المالية، كما أن هناك معلومات محاسبية إجبارية تستلزمها طبيعة مستنالسجالت وال دات وا 
 .الخ...معلومات محاسبية عن األجور، العمالء: المؤسسات مثلالعمل في 

 مثل أنظمة الموازنات والتقارير الخاصة التي تقدم لإلدارة: المعلومات المحاسبية االختيارية. 

تقوم جل المؤسسات في مختلف أنحاء العالم بإعداد  عداد وعرض المعلومات المحاسبيةأما بالنسبة إل
 بلد للمستخدمين الخارجيين، بالرغم من أن تلك البيانات قد تبدو متشابهة بينوعرض البيانات المالية 

خر، إال أن هناك اختالفات بينها، هذه االختالفات قد ترجع إلى اختالف الظروف االجتماعية أو 
ة تأخذ في رجع تلك االختالفات إلى أن كل دولواالقتصادية والقانونية من بلد إلى آخر، كما قد ت

احتياجات مختلف فئات مستخدمي البيانات المالية عند وضع متطلبات إعداد البيانات المالية اعتبارها 
 (3).محليا

 

 

 

 

                                                           
، وحدة الحدباء للطباعة والنشر، العراق، نظام المعلومات المحاسبيةزياد هاشم يحي السقا، قاسم إبراهيم الحبيطي،  -1

 .06، ص 0110
 .08، ص 0116، الدار الجامعية، اإلسكندرية، نظم المعلومات المحاسبيةأحمد حسين علي حسين،  -2
 .00، مرجع سابق، صIFRSالتحليل المالي الحديث طبقا للمعايير الدولية لإلبالغ المالي شعيب شنوف،  -3
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 :أهمية المعلومات المحاسبية: انيثا

تكمـــن أهميـــة المعلومـــات المحاســـبية فـــي كونهـــا وســـيلة أساســـية وأداة فعالـــة بيـــد اإلدارة إلنجـــاز مهامهـــا 
إليها نتيجـة لمجموعـة مـن العوامـل والمتغيـرات االقتصـادية واالجتماعيـة وتحقيق أهدافها، وتزداد الحاجة 
       (1):والسلوكية والتي تتمثل فيما يلي

 وقد انعكست آثارها على المؤسسات االقتصادية المنتجة للمعلومـات، : ة العلمية والتكنولوجيةر و الث
تصـادية واالجتماعيـة واإلداريـة مـن المسـاهمة فـي حـل المشـكالت االقبوهذا لرفـع كفاءتهـا وتفعيـل دورهـا 
 خالل توفير المعلومات المالئمة؛

 لقد أدى كبر حجم المؤسسات وظهور الشركات المتعددة الجنسيات وانتشار : العوامل االقتصادية
التجارة اإللكترونية وفي ظل العولمة االقتصادية زادت الحاجة للمعلومات المحاسـبية المالئمـة ألغـراض 

 .والتخطيط واتخاذ القرارات وهذا الستمرار بقاء المؤسساتالرقابة 

 أدى كبـــر حجـــم المؤسســـات وتنـــوع أنشـــطتها إلـــى تزايـــد المســـؤولية : العوامـــل البيئيـــة واالجتماعيـــة
االجتماعيــة لهــذه المؤسســات ودورهــا فــي حمايــة البيئــة وتحقــق أهــداف المجتمــع ممــا زادت الحاجــة إلــى 

 .ورمعلومات مالئمة تعبر عن هذا الد

 تفتــرض االحتياطـات القانونيـة والضــريبية تقـديم معلومـات محاســبية : العوامـل القانونيـة والتشـريعية
 .ومالية كافية ومالئمة للوفاء بهذه المتطلبات وتلبيتها

 أدى وجــود المؤسســات الكبيــرة ذات األقســام والفــروع الداخليــة والخارجيــة إلــى : العوامــل الجغرافيــة
المحاســـبية لتســـاعد فـــي عمليـــات الرقابـــة والتنســـيق بـــين هـــذه األقســـام والفـــروع  زيـــادة الحاجـــة للمعلومـــات

دارتها الرئيسية  .وا 

 تعبر نظم المعلومات المحاسبية أحد المصادر المهمـة التـي تعتمـد عليهـا اإلدارة : العوامل الثقافية
 .القرار في تشكيل ثقافتها وصياغة طريقة تفكيرها والتي تستند على المعرفة الجماعية في صنع

 بـرز دور وأهميـة يتواجـه إدارة المؤسسـات أنواعـا مـن المشـكالت اإلداريـة، وهنـا : العوامل اإلداريـة
 .تقييم األداء واتخاذ القراراتاسبية ألغراض التخطيط والرقابة و المعلومات المح

                                                           
دراسة حالة شركة أليانس  المحاسبية إسهامات حوكمة المؤسسات في تحقيق جودة المعلوماترياض زالسي،  -1

، مذكرة ماجستير، غير منشورة، تخصص محاسبة وجباية، قسم العلوم 0101 -0111للتأمينات الجزائرية خالل 
 .06، ص0100التجارية، جامعة قاصدي مرباح ورقلة، 
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إلى  إن استخدام المعلومات المحاسبية يختلف من مستخدم: المعلومات المحاسبية امستخدمو : ثالثا
 (1):آخر حسب الجهة التي تطلب هذه المعلومات وقد تم تصنيفهم إلى

  ويمكن تقسيمهم إلى ثالث مجموعات: ن خارجيينمستخدمي: 

 .المستثمرون الحاليون والمتوقعون والبنوك الذين يمثلون مصادر التمويل المتاحة للمؤسسة -0

 .ي للمؤسسةالمدينون والدائنون الذين يساهمون في عمليات التشغيل اليوم -0

ــــة  -0 ــــؤثر قراراتهــــا علــــى المؤسســــة مثــــل وزارة المالي الهيئــــات التجاريــــة والرســــمية والحكوميــــة التــــي ت
 .ومصلحة الضرائب

 ـــي  ةتعتبـــر المعلومـــات المحاســـبية كـــأداة مســـاعدة علـــى اتخـــاذ القـــرار بالنســـب :نمســـتخدمين داخل
ـــــة حســـــب در  ـــــز هـــــذه المعلومـــــات بخصـــــائص مختلف ـــــرار جـــــة للمســـــيرين واإلدارة وتتمي تشـــــغيلي أو " الق

 .والذي يتخذ بشأنها" استراتيجي

وتـــوفر المحاســـبة خـــالل الســـنة الماليـــة معلومـــات محاســـبية لمســـيري المؤسســـة والمتعـــاملين معهـــا وهـــي  
 ( 2):ضرورية من أجل

 .تقييم مصادر المؤسسة -
 . تقييم الهيكل المالي للمؤسسة -
 .تحليل األداء االقتصادي للمؤسسة ونتائجها -
 .لقيام بالتقديرات والتوقعاتا -

فالمحاسبة تسمح بتقديم معلومات للمستخدمين الداخليين فهي بذلك تساعد على التسيير وتقديم 
 (3).معلومات للمستخدمين الخارجيين لتستجيب الحتياجاتهم القانونية

 خصائص المعلومات المحاسبية: الفرع الثاني
عملية اتخاذ القرار فإنها يجب أن تتسم بمجموعة من حتى تساهم المعلومات المحاسبية في      

 )4(:الخصائص يمكن تقسيمها إلى

                                                           
1 - Eric tort, organisation et management des systèmes comptabilité, Dunod Paris, 2003, 
PP 9, 10. 
2 -Rober Obert, Marie-Pierre Mairesse, Comptabilité Approfondie "Manuel et Application " , 
Dunod, France,2014/2015, pp 9,10. 
3

 - Philippe Dessertine, Patrick Provillard ,Comptabilité, Person Education, France, 2004,p 31. 
 .33-36ص ص  ،مرجع سابقحيدر محمد بني عطا،  -4
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وهي تتعلق بفائدة المعلومة المحاسبية في عملية : الخصائص األساسية للمعلومات المحاسبية: أوال
 :اتخاذ القرار ويمكن أن تتحقق هذه الفائدة من خالل توفير الخاصيتين التاليتين

وتعني قدرتها على التأثير في اتخاذ القرارات فالمعلومة المحاسبية المالئمة التي لها  :مالئمة -0
قدرة على إحداث تغير بالنسبة لمتخذ القرار وبالتالي إيجاد القرارات، وحتى تكون المعلومة المحاسبية 

 :مالئمة يجب أن تتحقق فيها الشروط التالية

 ة قدرة المعلومة المحاسبية على مساعدة متخذ القرار من ويقصد بالقدرة التنبؤي: القدرة التنبؤية
ة تساهم في عمل تغذية التنبؤ بالنتائج وتخفيض درجة عدم التأكد والقدرة التنبؤية في المعلومة المحاسبي

 . االختالالت في المستقبل أمامية لمنع

 تأكيدهاة مفيدة في تصحيح التوقعات أو بياسحأي أن المعلومة الم: التغذية العكسية. 

 يقصد به توفر المعلومة المحاسبية بالنسبة لمستخدميها في وقت الحاجة إليها : التوقيت المالئم
عتها وفاعليتها في اتخاذ فوأن عدم توفرها في الوقت المناسب فقد يكون له تأثير كبير بحيث تفقد من

 .القرارات

المحاسبية والوثوق بها وحتى تتـوفر على المعلومات  أي إمكانية االعتماد: االعتماد أو الموثوقية -0
ال بد أن تتمتع المعلومة المحاسبية بقدر كاف من الموضوعية وأن تعكس األحداث  خاصية االعتمادية

االقتصـــادية التـــي تمثلهـــا، وحتـــى تكـــون المعلومـــة المحاســـبية موثـــوق بهـــا يجـــب أن تتميـــز بالخصـــائص 
 : التالية

 تي يتم التوصل إليها باستخدام المعلومات المحاسبية من أي أن النتائج ال: قابلية الصحة والتحقق
قبـل مسـتخدم معـين وباسـتخدام أسـاليب وطـرق معينـة أن يتوصـل إليهـا مسـتخدم آخـر بعيـدا عـن التحيــز 
ذا كانـــت النتـــائج التـــي يـــتم التوصـــل إليهـــا مختلفـــة فـــإن ذلـــك يعنـــي عـــدم تمتـــع المعلومـــات المحاســـبية  وا 

 .بخاصية الصحة والتحقق

 تكـون المعلومــة المحاسـبية صــادقة إذا كـان هنــاك توافـق وتطــابق بـين مصــادر : لصــادقالعـرض ا
 .األحداث التي تعكس هذه المعلومة، وهذا ما يزيد من درجة االعتماد عليها

 تعنـــي هـــذه الخاصـــية أن ال تكـــون المعلومـــات المحاســـبية لمســـتخدم مـــن : الحيـــاد أو الموضـــوعية
ســتخدم آخـر وأنهــا تعبــر عـن األحــداث االقتصــادية بموضــوعية مسـتخدمي القــوائم الماليــة علـى حســاب م

والمعلومـات المحاسـبية تكــون حياديـة إذا لــم تسـقط أي مــن الظـواهر الهامـة عنــد إعـدادها، وهــذا مـا يزيــد 
 .من إمكانية االعتماد عليها والوثوق بها
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ومــات المحاســبية تعتبــر الخصــائص الثانويــة للمعل :الخصــائص الثانويــة للمعلومــات المحاســبية: ثانيــا
 (1):مكملة للخصائص األساسية وتتفاعل معها من أجل توليد معلومة مفيدة وذات معنى وهي تتمثل في

أي أن المعلومة المحاسبية تمكن مستخدميها من إجراء مقارنة بـين سـنة وأخـرى : القابلية للمقارنة -0
 .مجال االقتصاديكما يمكن له أن يقارن نتائج المؤسسة مع مؤسسة أخرى تعمل في نفس ال

يقصد بهذه الخاصية أن تتضـمن كافـة المعلومـات حقـوق المؤسسـة والتزاماتهـا ومواردهـا : الشمول -0
 .الخ...

 .أي خلو المعلومة الناتجة عن نظام المعلومات المحاسبية من األخطاء: الدقة -0

 .أي خلوها من الغموض والتعقيد: الوضوح -0

، وفي العـادة فـإن المعلومـات المحاسـبية كمي للمعلوماتإعطاء تعبير أي إمكانية : قابلية القياس -5
كمية بطبيعتها، ولكن يمكـن إرفاقهـا بتقـارير عـن معلومـات كيفيـة مهمـة تسـاعد متخـذ القـرار أثنـاء قيامـه 

 .بعملية اتخاذ القرار

مـات أي الثبات على استخدام نفـس الطـرق واألسـاليب المتبعـة فـي قيـاس وتوصـيل المعلو : الثبات -6
 .المحاسبية

المعلومــــات المحاســــبية بأغراضــــها بالنســــبة لمســــتعمليها فيجــــب أن تكــــون دقيقــــة مــــن حيــــث  فــــيت يولكــــ
ارتباطهـــا بالماضـــي وأن تكـــون متوافقـــة مـــن حيـــث ارتباطهـــا بالحاضـــر، وأن تكـــون مالئمـــة مـــن حيـــث 

 .(2)ارتباطها بالمستقبل، وفي هذه الحالة فإنها تنطوي على تنبؤات وتبريرات مختلفة

ـــا المعلومـــات المحاســـبية  تواجـــه:ل ومحـــددات اســـتخدام خصـــائص المعلومـــات المحاســـبيةمشـــاك :ثالث
 (3) :مجموعة من المشاكل نذكر منها

                                                           
 – 0118، مــذكرة ماجســتير، جامعــة محمــد خيضــر ، بســكرة المعلومــة المحاســبية والرقابــة الجبائيــةكــردودي ســهام،  -1

 .58، ص  0111
اإلســكندرية، ، الــدار الجامعيــة، مبــادئ المحاســبة اإلداريــة الحديثــةكمــال خليفــة أبــو زيــد، عطيــة عبــد الحــي مرعــي،  -2

 .08، ص0110
، الملتقـى الـوطني توجه معايير المحاسبة نحو القيم العادلـة وأثـر ذلـك علـى االقتصـاد الـوطنيأحمد قايد نور الدين،  -3

/ 05جامعــة ســوق أهــراس، معــايير المحاســبة الدوليــة والمؤسســات االقتصــادية الجزائريــة متطلبــات التوافــق والتطبيــق،: حــول
 .0101ماي 06
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إذ ( مـة والموثوقيـةءالمال) احتمال التعارض بين الخصائص األساسية للمعلومـات المحاسـبية أي  -
معلومـات معينـة أو تقبـل إذا مة المعلومات ودرجة الوثوق بها، فمثال قد تـرفض ءال يوجد توافق بين مال

فأرقـام التكلفـة التاريخيـة . أنها موثـوق بهـا، ولكـن غيـر مالئمـة وكانت مالئمة ولكنها غير موثوق بها، أ
تتمتــع بدرجــة عاليــة مــن الثقــة لخلوهــا مــن التحيــز، إال أن األرقــام التاريخيــة تتمتــع بدرجــة منخفضــة مــن 

 .يال للواقع المالئمة ألن تلك األرقام أقل ارتباطا أو تمث

احتمـــال التعـــارض بـــين الخصـــائص الفرعيـــة، كالتعـــارض بـــين التوقيـــت المالئـــم والقـــدرة التنبؤيـــة  -
للمعلومات المحاسبية فقد تصل المعلومة فـي الوقـت المناسـب ولكنهـا ال تملـك القـدرة تنبؤيـة عاليـة، كمـا 

غالبــا مــا يكــون علــى حســاب فــي حالــة أرقــام التكلفــة التاريخيــة، كــذلك أن الســرعة فــي إعــداد المعلومــات 
 .درجة الدقة واالكتمال وعدم التأكد

ليست كل المعلومات المالئمة والموثوق بها تعتبر معلومات مفيـدة ألنهـا قـد ال تكـون ذات أهميـة  -
حيث تعتبر المعلومات مفيدة وذات أهميـة نسـبية إذا أدى حـذفها ( اختبار األهمية النسبية) نسبية نذكر 

 .ريقة محرفة إلى التأثير على متخذ القرارأو اإلفصاح عنها بط

 :كذلك قد تكون تكلفة الحصول على المعلومات أكبر من العائد المتوقع منها -

فالمعلومات التي ال ترتبط ارتباطا وثيقا بأهداف مستخدمي القوائم المالية : «العائد / اختبار التكلفة » 
 .صاح عنهاال تعتبر معلومات مهمة وليس هناك ما يدعى إلى اإلف

إن القاعدة العامة فيما يتعلق باختيار محدد التكلفة والعائد هي أن المعلومات المحاسبية يجب عدم 
ال فإن المؤسسة تتكبد خسارة عن اإلفصاح عن  إنتاجها وتوزيعها إال إذا زادت منفعتها عن كلفتها وا 

 .اتهتلك المعلومة، وذلك بسبب اإلفصاح عن معلومات كلفتها تفوق منفع
قد تكون المعلومات المحاسبية مالئمة وموثوق بها إال أنه تواجه مستخدميها صعوبة فهمها  -

وتحليلها واستخدامها في نموذج القرار الذي يواجهه على الرغم من أن المعلومات ينبغي أن تكون 
، مفهومة، وصفة الفهم هذه تعكسها خصائص السهولة والوضوح التي تتميز بها المعلومات المنشورة

ولكن هناك عدد كبير من المستخدمين يمتلكون مستويات استيعاب وتعليم مختلفة وكذلك أهداف 
مختلفة ومتعددة مما يجعل من هذه المهمة صعبة للغاية بالنسبة للمحاسب لذلك يقع على عاتق 

ددة المحاسب باعتباره الجهة التي تعد التقارير المالية مهمة التوفيق بين الرغبات والصفات المتع
 .والمتباينة لمستخدمي المعلومات المحاسبية التي تحتويها تلك التقارير
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 المحاسبية جودة المعلومات: الفرع الثالث
 تعريف جودة المعلومات المحاسبية: أوال
  تلــك الخصـــائص التــي تتســم بهـــا العمليــة المحاســبية والقواعـــد  ": هــيجــودة المعلومــة المحاســـبية

 الواجب استخدامها لتقييم نوعية المعلومات ويؤدي تحديد هـذه الخصـائص إلـى مسـاعدة المسـؤولين عنـد
إعداد التقارير المالية من جهـة وفـي تقيـيم المعلومـة المحاسـبية التـي تنـتج عـن تطبيقـات محاسـبية بديلـة 

 (1)."يعد ضروري وما يعد كذلك من جهة أخرىوفي التمييز بين ما 

 ما تتمتع به هذه المعلومات من مصداقية ومـا تحققـه مـن منفعـة للمسـتخدمين  ": كما تعرف بأنها
وأن تخلو مـن التحريـف والتضـليل وأن تعـد فـي ضـوء مجموعـة مـن المعـايير القانونيـة والرقابيـة والمهنيـة 

 .(2)"والفنية بما يساعد على تحقق الهدف من استخدامها 
 معايير قياس جودة المعلومات المحاسبية: ثانيا

يمكــن تحديــد و لكــي تكــون المعلومــات ذات فائــدة لمتخــذ القــرار يجــب أن تكــون علــى مســتوى مــن الجــودة 
 :(3)معايير عامة لقياس جودة المعلومات المحاسبية تتمثل في

 يمكـن التعبيـر عـن جـودة المعلومـات المحاسـبية مـن : الدقة كمقيـاس لجـودة المعلومـات المحاسـبية
أي درجة تمثيل المعلومـات لكـل مـن الماضـي والحاضـر والمسـتقبل، خالل درجة الدقة التي تتصف بها 

ـــائق التاريخيـــة أو عـــن  فكلمـــا زادت دقـــة المعلومـــات زادت جودتهـــا وزادت قيمتهـــا فـــي التعبيـــر عـــن الحق
 .التوقعات المستقبلية

 تتمثل المنفعة في عنصرين هما صحة المعلومات : المنفعة كمقياس لجودة المعلومات المحاسبية
 :التاليةاستخدامها ويمكن أن تأخذ المنفعة أحد الصور  وسهولة

ويقصد بها أنه كلما تطابق شكل ومحتوى المعلومات مع متطلبات متخـذ القـرار : المنفعة الشكلية -
 .كلما كانت قيمة المعلومات عالية

                                                           
، مجلة الدراسـات والبحـوث دور حوكمة الشركات في تحقيق جودة المعلومات المحاسبيةمحمد أحمد إبراهيم الخليل،  -1

 .06، ص 0115التجارية، كلية التجارة، العدد األول، مصر، 
 .06، ص مرجع سابقمحمد أحمد إبراهيم الخليل،  -2
ـــي اتخـــاأحمـــد عبـــد الهـــادي بشـــير،  -3 ـــة المحاســـبية ف ـــراراتدور المعلوم ـــر منشـــورة، قســـم ذ الق ، مـــذكرة ماجســـتير، غي

 .56، 55، ص ص0116المحاسبة، جامعة غزة، 
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ارتفعت قيمة المعلومات كلما أمكن الحصول عليها بسهولة وفي الوقـت  كلما أي: المنفعة الزمنية -
 .المناسب

وتعني ارتفاع قدرة المعلومات على تقييم نتائج تنفيذ القرارات وكذا : المنفعة التقييمية والتصحيحية -
 .قدرتها على تصحيح انحرافات هذه النتائج

 اعليـة عـن مـدى ودرجـة تحقيـق المؤسسـة تعبـر الف: الفاعلية كمقياس لجودة المعلومـات المحاسـبية
ألهدافها مـن خـالل مـوارد محـددة، وعليـه يمكـن تعريـف جـودة المعلومـات مـن زاويـة الفاعليـة بأنهـا مـدى 
تحقيــق المعلومــات ألهــداف المؤسســـة أو متخــذ القــرار مـــن خــالل اســتخدام مــوارد محـــددة ومــن ثــم فـــإن 

 .فاعلية المعلومات هي مقياس لجودة المعلومات

 يقصـــد بـــالتنبؤ الوســـيلة التـــي يمكـــن بهـــا اســـتعمال : ؤ كمقيـــاس لجـــودة المعلومـــات المحاســـبيةالتنبـــ
معلومــــات الماضــــي والحاضــــر فــــي توقــــع أحــــداث ونتــــائج المســــتقبل وأن هــــذه المعلومــــات تســــتخدم فــــي 

 .التخطيط واتخاذ القرارات

التأكــد وذلــك عنــد  ومــن المؤكــد أن جــودة المعلومــات تتمثــل فــي مقــدرتها التنبؤيــة  وتخفــيض حالــة عــدم
اسـتخدامها كمــدخالت لنمــاذج التنبــؤ كنمــاذج التنبــؤ بـالمراكز الماليــة أو كمــدخالت لنمــاذج االختبــار مــن 

 .بين بدائل القرارات اإلدارية

 يقصـــد بالكفـــاءة تحقيـــق أهـــداف المؤسســـة بأقـــل : الكفـــاءة كمقيـــاس لجـــودة المعلومـــات المحاســـبية
بـدأ االقتصـادية علـى نظـم المعلومـات والـذي يسـتهدف تعظـيم استخدام ممكن للموارد، وضرورة تطبيـق م

 .جود المعلومات بأقل التكاليف بحيث ال تزيد عن قيمة المعلومات

إذن وعليه فإن تـوفر معـايير عامـة لقيـاس جـودة المعلومـات لـه أهميـة كبيـرة ألن المعلومـات بـدون تـوفر 
يـة اتخـاذ القـرارات فـإن هـذه المعلومـات تفقـد هذه المعايير التي تتحكم فـي عملهـا وتجعلهـا مفيـدة فـي عمل

 .أهميتها

 :العوامل المؤثرة على جودة المعلومات المحاسبية: ثالثا

تتأثر المعلومات المحاسبة بعدة عوامل منها ما يتعلـق ببيئـة المحاسـبة ومنهـا مـا يتعلـق بالمعلومـات فـي 
 (1) :حد ذاتها

                                                           
  00، ص، مرجع سابقرياض زالسي -1
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  مـــل البيئيـــة التـــي تـــؤثر علـــى جـــودة المعلومـــات مـــن أهـــم العوا(: بيئـــة محاســـبية) العوامـــل البيئيـــة
 :المحاسبية ما يلي

 تختلف المعلومات التي تقدمها التقارير المالية بـاختالف النظـام االقتصـادي : العوامل االقتصادية
ففـــي االقتصـــاد الرأســـمالي تحظـــى التقــــارير الماليـــة بأهميـــة كبيـــرة إذ يــــتم التركيـــز علـــى ضـــرورة تــــوفير 

الحتياجات المستخدمين بينما في االقتصاد االشتراكي يتم التركيز علـى المعلومـات المعلومات المالئمة 
 .المحاسبية الموجهة للتخطيط في الدولة ولغرض أحكام المراقبة المركزية

 تتــأثر الخصــائص النوعيــة للمعلومــات المحاســبية بــبعض القــيم االجتماعيــة : العوامــل االجتماعيــة
ؤثر علــى نشــر الــخ، فالســرية تــ...بالســرية فــي القــوائم الماليــة والوقــت مثــل اتجــاه المجتمــع نحــو االهتمــام

 .المحاسبيةالمعلومات 

 إن العوامــل القانونيــة وأهمهــا مجموعــة األنظمــة والقواعــد والقــوانين تــؤثر بشــكل : العوامــل القانونيــة
مباشـــر وغيـــر مباشـــر علـــى مهنـــة المحاســـبة والرقابـــة واإلشـــراف علـــى ممارســـتها خصوصـــا مـــع ظهـــور 

لشركات المساهمة التي تتميز بانفصـال الملكيـة عـن اإلدارة ممـا أدى إلـى خضـوعها لتشـريعات قانونيـة ا
وضــريبية منــذ بــدأ تكوينهــا حتــى تصــفيتها وهــذا يــنعكس علــى الكيفيــة التــي تعــد بهــا المعلومــات وكيفيــة 

 .عرضها في التقارير المالية

 المنظمــات المهنيــة، فالمســتوى التعليمــي وتتمثــل فــي المســتوى التعليمــي ووضــع : العوامــل الثقافيــة
 .يؤثر في الممارسة المحاسبية والتدقيق بشكل عام والخصائص النوعية للمعلومات بشكل خاص

 تتأثر جودة التقارير المالية بمدى توفير عدد الخصائص والصفات  :العوامل المتعلقة بالمعلومات
الحاســــوب فــــي الوقــــت الحاضــــر أثــــر علــــى للحكــــم علــــى منفعتهــــا فــــي اتخــــاذ القــــرار، كمــــا أن اســــتخدام 

المعلومــات المحاســبية وكــذلك االنتشــار الواســع والســريع لالنترنــت ممــا أدى إلــى انخفــاض كلفــة اإلنتــاج 
والحصول على المعلومات وزيادة كمية المعلومات التـي تلبـي احتياجـات المؤسسـة والمسـتخدمين وزيـادة 

 .المناسب تعدد المستخدمين للمعلومات في العالم وفي الوق

  فـي  ةيعتبر تقرير مدقق الحسابات الركيـزة األساسـي: « المدقق الخارجي» تقرير مدقق الحسابات
ضفاء الثقة فـي  جودة المعلومات المحاسبية للتقارير المالية من خالل تدقيق التقارير المالية المنشورة، وا 

اليــة قــد تــم وفقــا لمعــايير المحاســبة المعلومــات الــواردة بهــا، والتحقــق مــن أن إعــداد وعــرض التقــارير الم
 .المعتمدة وكذلك متطلبات القوانين المعمول بها

 



 المحاسبة المالية وتحسين اتخاذ قرارات المؤسسة االقتصاديةمخرجات     :الفصل الثالث
 

163 
 

 اإلفصاح عن المعلومات المحاسبية: المطلب الثاني
األطراف يوفر جوا من الثقة بين المؤسسة و فهو  إن لإلفصاح المحاسبي دور هام في أي مؤسسة،    

ت والحقائق الهامة والمالئمة والمتعلقة بنتيجة العمليات المتعاملة معها و ذلك من خالل توفير المعلوما
 .والمركز المالي

 مفهوم اإلفصاح عن المعلومات المحاسبية: الفرع األول

 طبيعة اإلفصاح المحاسبي: أوال

تطور اإلفصاح المحاسبي بتطور الفكر المحاسبي سواء من الجانب المهني أو األكاديمي إذ لم تعد   
وتبويب األحداث االقتصادية والمعامالت المالية بل أصبحت تلعب دورها كنظام  المحاسبة فن تسجيل

للمعلومات المحاسبية، من خالل قياس وتحليل وتقديم المعلومات الضرورية عن المؤسسة لألطراف 
ذات المصالح، مما استوجب وضع تشريعات قانونية ومعايير متفق عليها من طرف الممارسين تخص 

 (1).وكيفية عرض المعلومات في القوائم الماليةعملية اإلفصاح 

يصـالها للمسـاهمين والمسـتثمرين والقـائمين*  يقصد باإلفصـاح نشـر البيانـات والتقـارير واإلعـالن عنهـا وا 
، واإلعالم عنها بالوسـائل المختلفـة التـي تمكـنهم مـن اإلطـالع عليهـا، على سوق األوراق المالية وغيرهم

الشركات اإلفصـاح عـن المعلومـات الهامـة والتـي يترتـب علـى عـدم اإلفصـاح بصفة دورية، ويجب على 
قــرارات مســتخدمي القــوائم الماليــة ولــذلك اهتمــت الجهــات التــي ا تغيــر واخــتالف جــوهري فــي اتخــاذ عنهــ

تضــع المعــايير المحاســبية الدوليــة بموضــوع اإلفصــاح ووضــعت المعــايير الكفيلــة بتحقيــق الحــد األدنــى 
لومـــات التـــي يجـــب اإلفصـــاح عنهـــا مـــع تطـــور ذلـــك باســـتمرار ليناســـب التغيـــرات والضـــروري مـــن المع

 .(2)المتالحقة

ظهــار جميــع الحقــائق الماليــة الهامــة التــي تعتمــد  كمــا يعنــي اإلفصــاح إتبــاع سياســة الوضــوح الكامــل وا 
 الماليـة،عليها األطراف ذات العالقة، ويعتبر اإلفصاح الكافي من أهـم المبـادئ الرئيسـية إلعـداد القـوائم 

                                                           
) خيار الجزائر بالتكييف مع متطلبات اإلفصاح وفق معايير المحاسبة الدولية زغدار أحمد، سفير محمد،  -1

IAS/IFRS) 80، ص 0101- 0111، ورقلة، 16، مجلة الباحث، العدد. 
، دار الجامعة عن المعلومات في بورصة األوراق المالية دراسة مقارنة حااللتزام بالشفافية واإلصالأحمد الباز،  -2

 .015، ص0105الجديدة للنشر، اإلسكندرية، 
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وهــذا يعنــي أن تتضــمن القــوائم الماليــة المالحظـــات والمعلومــات اإلضــافية المرفقــة بهــا كــل المعلومـــات 
 . (1)المتعلقة بالمؤسسة لتجنب تضليل األطراف ذات العالقة

من خالل ما سبق نستنتج أن اإلفصاح هـو نشـر البيانـات والمعلومـات الماليـة مـن خـالل القـوائم الماليـة 
المرفقة بها، وكذا اإلفصاح عـن السياسـات المحاسـبية المتبعـة أو أي تغيـرات تطـرأ لتجنـب  والمالحظات

تضــليل األطــراف المهتمــة بالمؤسســة والتــي تعتمــد علــى المعلومــات التــي تــم اإلفصــاح عنهــا فــي اتخــاذ 
 .قراراتهم

 أهمية وأهداف اإلفصاح المحاسبي: ثانيا

ة فــي القــوائم الماليــة المشــار إليهــا بصــفة عامــة فــي تكمــن أهميــة اإلفصــاح عــن المعلومــات المحاســبي*
 .توفير كل المعلومات التي من شأنها خدمة مستخدميها

رأس المــال مــن حيــث تحديــد       ويلعــب اإلفصــاح المحاســبي دورا هامــا فــي تحقيــق اآلليــة الخاصــة بســوق 
ذي تحققــه هــذه األســهم، التــوازن بــين درجــة المخــاطر لهــا والعائــد الــاألســعار المناســبة لألســهم وتحقيــق 

قبال المـدخرين علـى  فاإلفصاح المحاسبي يؤدي إلى تخفيض درجة عدم التأكد فيما يتعلق باالستثمار وا 
تقــــديم أمــــوالهم للمســــتثمرين و بالتــــالي كبــــر حجــــم الســــوق رأس المــــال متمــــثال فــــي زيــــادة عــــدد األســــهم 

لهــذه األســهم، وهــذا ( الشــراء والبيــع عمليــات) المعروضــة للشــراء والبيــع وكــذلك فــي زيــادة حجــم التعامــل 
عـــن  ؤسســـاتيـــؤدي إلـــى إمكانيـــة تشـــغيل المعلومـــات مثـــل تنبـــؤات المحللـــين المـــاليين، تنبـــؤات إدارة الم

ذا  األرباح المستقبلية، ونشر معلومات عـن حالـة االقتصـاد القـومي مثـل سـعر الفائـدة ومعـدل التضـخم وا 
 .(2)يق تنمية اقتصادية شاملةتحققت كفاءة سوق المال فإن ذلك سيؤدي إلى تحق

 (3) :أما الهدف من اإلفصاح المحاسبي يتمثل فيما يلي* 

 .عرض القوائم المالية إلى المستثمرين بصورة خالية من التشويش والتظليل في هذه القوائم -

 .بشكل يفيد مستخدميها مؤسسةسرد كل المعلومات التي يجب أن تتضمنها القوائم المالية لل -

 

                                                           
 .55، ص0115، الدار الجامعية، اإلسكندرية دليل المستثمر إلى بورصة األوراق المالية،طارق عبد العال حماد،  -1
 .08، ص مرجع سابقزالسي رياض،  -2
 .01، صنفس المرجع -3
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 أسباب اإلفصاح عن المعلومات المحاسبية: ثالثا

إن اإلفصاح ليس غاية في حد ذاته تهدف للوصول إليها بمجرد حصول عملية اإلفصاح نفسها، بل  
يصالها للجهات المستفيدة في  هو وسيلة لنشر وعرض المعلومات والبيانات المرتبطة بنشاط المؤسسة وا 

البيانات حسب حاجة الجهات المستفيدة منها، وذلك  الوقت المحدد، لذا قد تختلف أسباب تقديم وعرض
 (1) :كما يلي

فقــد تختلــف حاجــة الجهــات الحكوميــة مــن البيانــات والمعلومــات عــن حاجــة البنــوك والمؤسســات  -
 .مليات تمويل المؤسسات االقتصاديةالمالية التي تقوم بع

بواجبـاتهم علـى أحسـن وجـه وكـذا أما العمال فهم بحاجة لإلفصاح عن المعلومات الداخلية للقيـام  -
توظيــف هــذه المعلومــات لرفــع مســتوى اإلنتــاج وبالتــالي تحقيــق الربحيــة المخطــط لهــا، وقــد يكــون لهــذه 

 .المعلومات المفصح عنها دور في تعديل الخطط والبرامج وفق المعطيات الجديدة المفصح عنها

عـن المـردود االقتصـادي أي  أما بالنسـبة للمسـتثمر وصـاحب األسـهم فـإن مـا يهمـه هـو معلومـات -
 .من استثماراته بالمؤسسة المعنية الريع الموزع للسهم الواحد الذي يحصل عليه

وهكذا بالنسبة لبقية المستفيدين من عملية اإلفصاح عن المعلومـات والبيانـات المتعلقـة بنشـاطات  -
 .المؤسسة

 (2):يلي بي فيماتتجسد متطلبات اإلفصاح المحاس :متطلبات اإلفصاح المحاسبي: رابعا

تقاس عناصر القوائم المالية بتطبيق سياسات محاسبية تختلف من مؤسسة  :السياسات المحاسبية  -
، وبالتالي فإن تضمن سياسات وطرق محاسبية مختلفةألخرى فالمبادئ المحاسبية المتعارف عليها ت

مالية مختلفة عن بعضها  استخدام ما هو متاح من السياسات المحاسبية المختلفة قد يسفر عن قوائم
البعض لمجموعة واحدة من األحداث والظروف لذلك يكون اإلفصاح عن السياسات المحاسبية وثيقة 

دت هامة للمعلومات تمكن من تفسير األرقام الواردة في القوائم المالية وفقا للسياسات المحاسبية التي أ
 .إليها

                                                           
، دار اإلفصاح المالي أثره وأهميته في نمو األعمال التجارية والعربية داخل البالد األجنبيةإبراهيم جابر السيد،  -1

 .56، ص0100غيداء للنشر والتوزيع، عمان، 
 .56، 56، مرجع سابق، ص صبورصة األوراق الماليةدليل المستثمر إلى طارق عبد العال حمادة،  -2
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ات القوائم المالية على وصف للصفقات الهامة يجب أن تشمل مالحظ: األطراف والصفات الهامة  -
التي أبرمت بين المؤسسة وأطراف أخرى، وكذلك العالقات الهامة التي تربط المؤسسة وأطراف خارجية 

 .أخرى كالعالقة بين الشركة القابضة والشركات التابعة
تكون متاحة للنشر  إن القوائم المالية تغطي فترة محدد من الوقت، ولكنها ال :األحداث الالحقة  -

مباشرة في نهاية الفترة المالية وغالبا ما تنشر بعد الفترة المالية بشهور وتسمى الفترة بين نهاية الفترة 
صدار ونشر القوائم المالية بالفترة الالحقة، وخالل الفترة الالحقة قد تحدث بعض األحداث  المالية وا 

ئم المالية التي تم إعدادها، فإذا لم تكن منعكسة في الهامة أو تتوفر معلومات جديدة متعلقة بالقوا
القوائم المالية فإن األمر يتطلب تعديل تلك القوائم أو عرضها في صورة المالحظات المرفقة بالقوائم 

 .المالية
يتم إعداد القوائم المالية على أساس افتراض استمرارية المؤسسة، : الشكوك حول استمرار المؤسسة  -

اب أي معلومات عن فشل المؤسسة أو عدم استمرارها فإنه يفترض أن تستمر المؤسسة ففي حالة غي
إلى ما النهاية، أما في حالة توفر معلومات بعدم استمرار المؤسسة أو أن هناك شكوكا حول استمرارها 

 .عندئذ يجب اإلفصاح عن تلك في صورة مالحظات مرفقة بالقوائم المالية
ويقصد بها االلتزامات غير المؤكد حدوثها أو مبالغها وتتمثل عادة في  :االلتزامات المحتملة  -

القضايا المرفوعة ضد المؤسسة أو منازعات مع أطراف أخرى، والتي قد تتطلب تحويل بعض المبالغ 
مستقبال عند تسوية النزاع، وفي حالة تأكد هذه االلتزامات فإنها تدخل ضمن الدفاتر المحاسبية لتصبح 

ن القوائم المالية، بينما يتم اإلفصاح عن االلتزامات المحتملة األقل تأكيدا في مالحظات جزء رسمي م
القوائم المالية واإلفصاح في هذه الحالة يخبر القارئ بالنتائج السلبية المحتملة لألحداث التي وقعت 

 .ولكنها لم تصل إلى درجة الموضوعية الالزمة إلدراجها ضمن القوائم المالية

 أنواع اإلفصاح والعوامل المؤثرة فيه: نيالثاالفرع 
يظهر من خالل تطور الفكر المحاسبي اتجاها متزايدا نحو التوسع في اإلفصاح : أنواع اإلفصاح: أوال

إلى درجة أن المحاسبين أخذوا يطمحون إلى تسجيل األحداث غير المالية ال ) والتعدد في مجاالته 
 (باتويحاولون باستمرار في تذليل العقيمكن التعبير عنها باألرقام في سجالتهم 
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عتبـار الهـدف مـن إعـداد البيانـات المحاسـبية والفئـة المسـتفيدة منهـا لـذلك يمكـن والبد من األخذ بعـين اال
 (1):اإلشارة إلى أنواع اإلفصاح تبعا لألهداف من خالل ما يلي

 يــدل علــى مــدى شــمولية التقــارير الماليــة وأهميــة تغطيتهــا ألي معلومــات ذات أثــر  :اإلفصــاح الكامــل
محســـوس علـــى القـــارئ ويـــتم التركيـــز علـــى ضـــرورة اإلفصـــاح الكامـــل مـــن خـــالل أهميـــة القـــوائم الماليـــة 
كمصـدر أساسـي يعتمـد عليـه فــي اتخـاذ القـرارات، وال يقتصـر اإلفصـاح علــى الحقـائق حتـى نهايـة الفتــرة 

لتــواريخ القــوائم الماليــة والتــي يكــون لهــا تــأثير جــوهري علــى  ةبــل إلــى بعــض الوقــائع الالحقــالمحاســبية 
 .مستخدمي القوائم المالية

 يهــتم اإلفصــاح العــادل بالرعايــة المتوازنــة الحتياجــات جميــع األطــراف الماليــة، إذ  :اإلفصــاح العــادل
تـــرجيح مصـــلحة فئـــة معينـــة علـــى يتوجـــب إخـــراج القـــوائم الماليـــة والتقـــارير بالشـــكل الـــذي يضـــمن عـــدم 

 .مصلحة الفئات األخرى من خالل مراعاة مصالح جميع هذه الفئات بشكل متوازن

 يقصــد بــه اإلفصــاح الــذي يراعــي حاجــة مســتخدمي البيانــات وظــروف المؤسســة : اإلفصــاح المالئــم
قيمـــة وطبيعـــة نشـــاطها، فلـــيس المهـــم فقـــط اإلفصـــاح عـــن المعلومـــات الماليـــة بـــل األهـــم أن تكـــون ذات 

 .ومنفعة بالنسبة لمستخدميها

  ويقصـد بـه اإلفصـاح عـن المعلومـات المناسـبة ألغـراض اتخـاذ : «اإلعالمـي» اإلفصاح التثقيفي
القــرارات كاإلفصــاح عــن التنبــؤات الماليـــة مــن خــالل الفصــل بــين العناصـــر العاديــة وغيــر العاديــة فـــي 

المخطــط ومصــادر تمويلــه، ويالحــظ أن هــذا القــوائم الماليــة، اإلفصــاح عــن اإلنفــاق الرأســمالي الحــالي و 
ـــى المعلومـــات  ـــة للحصـــول عل ـــى المصـــادر الداخلي النـــوع مـــن اإلفصـــاح مـــن شـــأنه الحـــد مـــن اللجـــوء إل

 .اإلضافية بطرق غير رسمية حيث يترتب عليها مكاسب لبعض الفئات على حساب أخرى
 الماليـة بحيـث تكـون يعتمد هذا اإلفصـاح علـى ضـرورة اإلفصـاح عـن التقـارير  :اإلفصاح الوقائي

ذو القدرة المحدودة على اسـتخدام « المستثمر العادي » غير مظللة وهذا بهدف حماية المجتمع المالي 
يتفـق الوقـائي المعلومات لهـذا يجـب أن تكـون المعلومـات علـى درجـة عاليـة مـن الموضـوعية فاإلفصـاح 

ــة للمســتثمرين مــع اإلفصــاح الكامــل ألنهمــا يفصــحان عــن المعلومــات المطلوبــة حتــى ت كــون غيــر مظلل
 .الخارجيين

                                                           
، دراسة حالة المطاحن الكبرى دور جودة المعلومات المحاسبية في تحسين اإلفصاح المحاسبيناجي بن يحي،  -1

بسكرة، مذكرة ماجستير، غير منشورة، تخصص محاسبة، جامعة محمد خيضر بسكرة، ص  GMSUDللجنوب 
 .16، 16ص
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 إن التسمية في حد ذاتها تفصح عن المضمون حيث يتم التركيز في القـوائم  :اإلفصاح التفاضلي
أو التفـــاوت بــــين عناصـــر مـــن خـــالل المقارنــــة " التفاضـــل " الماليـــة بصـــورة ملخصـــة ومختصــــرة علـــى 

بمعنـــى أن مؤيـــدي « التفاضـــل» أو  التغيـــراتلتوضـــيح التغيـــرات الجوهريـــة وتحديـــد االتجـــاه العـــام لتلـــك 
يفترضون مستثمرا أقل دراية واستيعابا من المستثمر العـادي الـذي تفترضـه مهنـة « اإلفصاح التفاضلي»

 .المحاسبة
وبصــفة عامــة فــإن اســتخدام القــوائم الماليــة الملخصــة والمختصــرة مــازال محــل خــالف وهــو إجــراء غيــر 

 .مقبول عموما

وبعيــدا عــن التحيــز ال بــد مــن اإلفصــاح عــن كافــة المعلومــات بشــكل موضــوعي مــن وفــي الواقــع العملــي 
 .خالل القوائم األساسية دون تبني وجهة نظر معينة

 العوامل المؤثرة في اإلفصاح عن المعلومات المحاسبية: ثانيا

المحاسبي  تعتبر القوانين والتشريعات والمعايير المحاسبية ومعايير التدقيق عوامل مؤثرة على اإلفصاح
 (1) :بالقوائم المالية على النحو التالي

 تختلـــف التقـــارير الماليـــة مـــن دولـــة ألخـــرى ألســـباب اجتماعيـــة  :العوامـــل التـــي لهـــا عالقـــة بالبيئـــة
واقتصــادية وسياســية وعوامــل ناتجــة عــن حاجــة المســتفيدين إلــى المزيــد مــن المعلومــات اإلضــافية عــن 

من أجل مقارنتها مـع المؤسسـات وتحديـد المسـؤوليات االجتماعيـة التغيرات البيئية وأثرها على المؤسسة 
 .لكل منها

 إن للمعلومات تأثيرا كبيرا على درجة اإلفصاح وخاصة مـن  :العوامل التي لها عالقة بالمعلومات
المقارنـة، ومقارنـة و ناحية مـدى تـوافر المالئمـة والثقـة فـي هـذه المعلومـات، باإلضـافة إلـى قابليـة التحقـق 

وفر بــالقوائم تــمســتوى اإلفصــاح المو وتحديــد تكلفــة المعلومــات « اقتصــادية المعلومــات» ة بالعائــد التكلفــ
 .المالية، بمعنى أن تكون منفعة الحصول على المعلومات تفوق تكلفة الحصول عليها

  بالمؤسسةالعوامل التي لها عالقة: 

جـــة اإلفصـــاح علـــى اتضـــح أن هنـــاك عالقـــة طرديـــة بـــين عـــدد المســـاهمين ودر : عـــدد المســـاهمين - أ
 .أساس أن زيادة عدد المساهمين يؤدي إلى زيادة درجة اإلفصاح 

                                                           
 .50، 50، ص صسابق مرجعرياض زالسي،  -1
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لهـــذا العامـــل أثـــر مباشـــر فـــي زيـــادة اإلفصـــاح، بســـبب : بســـوق األوراق الماليـــة مؤسســـةتســـجيل ال - ب
 .الشروط التي تضعها تلك األسواق 

تدقيقــــه لحســــابات حيــــث يقــــوم المــــدقق الخــــارجي بتقــــويم درجــــة اإلفصــــاح عنــــد : المــــدقق الخــــارجي -جـــــ
ـــى مـــدى التزامهـــا باألســـس والقواعـــد والمبـــادئ والسياســـات المحاســـبية والمعـــايير  المؤسســـة، للوقـــوف عل

 .والقواعد المهنية التي يفرضها دستور المهنة

 مــن أهمهــا صــافي الــربح، ورغبــة اإلدارة فــي اإلفصــاح عــن المعلومــات وأجهــزة  :العوامــل األخــرى
 .لشركات المساهمةاإلشراف والرقابة على أعمال ا

 وتتمثــل فــي الجهــات : العوامــل التــي لهــا عالقــة بالجهــات المســؤولة عــن وضــع معــايير اإلفصــاح
صـــدار معـــايير اإلفصـــاح، حيـــث تختلـــف بـــاختالف مـــداخل  المنظمـــة والمســـؤولة عـــن تطـــوير وتنظـــيم وا 

األطـراف المـؤثرة التنظيم المحاسبي المعتمد بكل دولـة، إذ نجـد كثيـرا مـن الـدول خاصـة الناميـة منهـا أن 
 .على عملية اإلفصاح غالبا ما تكون من المنظمات المهنية والحكومية

 باإلضـــافة إلـــى المنظمـــات والقـــوانين  :العوامـــل التـــي لهـــا عالقـــة بالمنظمـــات والمؤسســـات الدوليـــة
ية اإلفصاح، ومن أهم هذه المحاسبية فإن المنظمات والمؤسسات الدولية من األطراف المؤثرة على عمل

، حيــث تحــاول تحســين جــودة المعلومــات المفصــح (IASB) لجنــة معــايير المحاســبة الدوليــة  منظمــاتال
 .عنها على المستوى العالمي، من خل إصدارها لمجموعة من المعايير المحاسبية

 
    اتخاذ القراراتتحسين أهمية المعلومات المحاسبية في  :المطلب الثالث

المعلومات المحاسبية في مختلف مجاالت الحياة االقتصادية كان البد من نتيجة لتزايد استخدام     
مكانتها من د المعلومات المحاسبية أهميتها و حيث تستم ،ستفادة منها عند اتخاذ القراراتاستخدامها واال

 .اتخاذ القرارات وهذا ما سنتطرق له من خالل هذا المطلب تحسين خالل مساهمتها في
 

 اتخاذ القراراتلتحسين  لومات المحاسبية كأساسالمع: الفرع األول
القرار بشكل كبير على مدى جودة المعلومات التي يتخذ على أساسها، فإذا  اتخاذ تحسينرتبط ي   

كانت المعلومات غير مالئمة أو خاطئة أو غير دقيقة فمن الطبيعي توقع صدور قرار غير سليم، كما 
 .القرار اتخاذ وتحسينأنه كلما تحسنت جودة المعلومات كلما ازدادت فاعلية 



 المحاسبة المالية وتحسين اتخاذ قرارات المؤسسة االقتصاديةمخرجات     :الفصل الثالث
 

170 
 

المحاسبية ألداء وظائفها بكفاءة وفاعلية، من خالل سلطة ممارسة اتخاذ لى المعلومات إفاإلدارة تحتاج 
 .القرارات المختلفة وفي مختلف المواقف اإلدارة

ومما الشك فيه أن النظام المحاسبي يعد المصدر الرئيسي للحصول على هذه المعلومات ذات الطابع 
 .ة التي يسجلها المحاسب يومياالمالي واالقتصادي وغيرها، والتي تستخرج من البيانات العديد

كما أن المعلومات المحاسبية شأنها شأن أي معلومات أخرى، حيث تمثل زيادة في المعرفة وتخفيض 
مخاطر عدم التأكد لدى متخذي القرار، وعلى عكس المعلومات الوصفية أو الشخصية، فالمعلومات 

ألخيرة متخذ القرار بصورة أكثر فعالية المحاسبية عادة ما تكون كمية أو موضوعية، حيث تساعد هذه ا
 .(1)مما لو كانت وصفية أو شخصية

 (2):اتخاذ القرارات من خالل ما يلي تحسين كما تبرز أهمية المعلومات المحاسبية في
  ،إن درجة الجودة في المعلومات المتوفرة لمتخذ القرار لهـا تـأثير كبيـر علـى درجـة القـرار المتخـذة

الجودة في تلك المعلومات، كلما كان اختيار متخذ القرار من بين أفضـل البـدائل، أي فكلما زادت درجة 
أن المعلومـــات الجيــــدة تزيــــد مــــن معرفـــة متخــــذ القــــرار، وتقلــــل مـــن جوانــــب المخــــاطرة المرتبطــــة باتخــــاذ 

 .القرارات

 ة إن المعلومــات المحاســبية تــؤثر بشــكل كبيــر فــي توقعــات صــانع القــرار بالنســبة لألحــداث القادمــ
بحيـــث يصـــبح العائـــد المتوقـــع مـــن قـــرار أكبـــر مـــا يمكـــن، كمـــا تســـاعد المعلومـــات المحاســـبية أيضـــا فـــي 
توضيح الرؤية لصانع القرار، وتحسين وتنميـة إدراكـه وزيـادة فعاليـة صـانع القـرار وتحفيـزه التخـاذ القـرار 

 .قرار رشيد بصورة مباشرة من خالل االختيار الجيد من بين البدائل المتاحة، وبالتالي صدور

  إن هنـــاك اختالفـــا فـــي المســــتويات اإلداريـــة الثالثـــة، ومــــن ثـــم تـــأثير ذلــــك علـــى طبيعـــة ونوعيــــة
المعلومات المحاسبية الالزم توفرها بواسطة نظم المعلومـات المحاسـبية لتلبيـة احتياجـات اإلدارة فـي كـل 

 .مستوى

 ة بالكشف عن تـأثير مخرجـات االهتمام بتوجيه البحوث المحاسبية نحو الجوانب السلوكية المتعلق
أي معرفـــة ســـلوكيات متخـــذي . نظـــم المعلومـــات المحاســـبية المحوســـبة علـــى تصـــرفات متخـــذي القـــرارات

                                                           
، األباي نظم المعلومات المحاسبية المحوسبة مدخل معاصر ألغراض ترشيد القرارات اإلداريةفياض حمزة رملي،  -1

 .000، ص 0100للنشر والتوزيع، السودان، 
 .000، ص نفس المرجع -2
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القرار حيال استخدام المعلومات المحاسبية خاصة فيما يتعلق بدورية وسرعة التقارير المحاسـبية وكـذلك 
 .ت المناسب عند الطلبقو داد هذه التقارير وتسليمها في الالسرعة المطلوبة في إع

  أخيرا يتضح مـن خـالل مـا سـبق أهميـة المعلومـات المحاسـبية فـي مجـال اتخـاذ القـرارات، كمـا أن
المؤسسات أصبحت تعتمد وبشكل كبير على المعلومات المحاسبية، وهذا ما يفسـر التزايـد المسـتمر فـي 

 .الطلب على هذه المعلومات المحاسبية في السنوات األخيرة

مل الهامة التـي سـاعدت علـى هـذا التزايـد انخفـاض تكلفـة اسـتخدام أجهـزة الحاسـوب، وبالتـالي ومن العوا
أصبح متخذ القرار اليوم أكثر اسـتخداما للمعلومـات المحاسـبية واسترشـادا بهـا فـي قراراتـه مـن نظيـره فـي 

 .األمس

 اتخاذ القراراتتحسين خصائص المعلومات المطلوبة ل: الفرع الثاني
عة من الخصائص التي يجب أن تتوافر في المعلومات المقدمة لمتخذ القرار والتي هناك مجمو    

 (1):تكون ذات قيمة لمستخدميها، حيث سيتم عرضها وفق ثالثة أبعاد رئيسية كما يلي
 :يتضمن هذا البعد الجوانب التالية: البعد الزمني  -0

 وقــد تكــون المعلومــة القــرارت فــي الوقــت المناســب لمتخــذ ويقصــد بــه تــوفير المعلومــا: التوقيــت ،
مفيدة في الوقت الحضر ولكن قد تفقد أهميتها بعد زمن قليل لذا على متخذ القـرار أن يكـون قـادرا علـى 

 .الحصول على المعلومات في وقت الحاجة إليها

 يجــب أن تكــون المعلومــات متجــددة وحديثــة لالســتفادة منهــا عنــد تقــديمها لمتخــذ القــرار : الحداثــة
 .لحداثة دورا مهما في جودة المعلومات حيث تقل قيمة المعلومات بتقادمهاحيث تلعب ا

 يقصــد بهــا الفتــرة الزمنيــة المطلــوب تــوفير المعلومــات عنهــا، فالمعلومــات المالئمــة : الفتــرة الزمنيــة
 .هي التي تغطي الفترة الزمنية المطلوب االستعالم عنها

 نب التاليةويتضمن هذا البعد الجوا (:المحتوى) بعد المضمون  -0

 ذ أن دقــة المعلومــات تســاهم فــي جــودة القــرارات، كمــا إأي خلــو المعلومــات مــن األخطــاء : الدقــة
هــــدار الوقــــت ويختلــــف مــــدى الدقــــة فــــي  تعمــــل علــــى تجنــــب القــــرارات الخاطئــــة والتقليــــل مــــن التكلفــــة وا 

المعلومــاتي المعلومــات المطلوبــة حســب الحاجــة إلــى االســتخدام وطبيعــة المشــكلة، كمــا أن دقــة النظــام 

                                                           
، 0100الثقافة للنشر والتوزيع، عمان، ، دار نظم المعلومات المحوسبة ودعم اتخاذ القرارعبد الاله إبراهيم الفقي، -1

 .001 -006ص ص 
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يؤدي إلى زيادة تكلفـة المعلومـات لـذا ال بـد مـن الموازنـة بـين كلفـة المعلومـات والعائـد المتوقـع الحصـول 
 .عليه في حالة دقة المعلومات

 أي إعطــاء المعلومــات نفــس النتــائج التــي أعطتهــا فــي كــل مــرة اســتخدمت فيهــا : الصــدق والثبــات
از بالصــدق والواقعيــة وتتطــابق مــع معطيــات الواقــع شــكال وأن تكــون المعلومــات التــي يقــدمها النظــام تمتــ

 .ومضمونا وتوجها

 أي أن تكـــون المعلومـــات مالئمـــة ووثيقـــة الصـــلة ولهـــا دور فـــي تحســـين عمليـــة اتخـــاذ : المالءمـــة
 .الئمة للموضوع ولها عالقة بالمشكلة المراد اتخاذ القرار بشأنهامالقرار، وال بد أن تكون 

 ة المعلومــات علــى إعطــاء صــورة كاملــة عــن المشــكلة أو عــن الحقــائق ويقصــد بهــا قــدر : الشــمولية
الظـــاهرة لموضـــوع الدراســـة مـــع تقـــديم كـــل بـــدائل الحلـــول حتـــى يـــتمكن متخـــذ القـــرار مـــن تأديـــة وظائفـــه 

حتــى يتجنــب الوقــوع فــي  ةالمختلفــة، وعلــى متخــذ القــرار أن يقــدر كميــة المعلومــات الالزمــة لحــل المشــكل
 .« باإلغراق» بحر من المعلومات ما يسمى 

 أي تقــديم المعلومــات الالزمــة لألنـــواع المختلفــة مــن القــرارات حيـــث أنــه لكــل قــرار ومـــا  :اإليجــاز
يتطلبه من معلومات، إذ ال بد من إيجاز في المستوى أنه لكل قرار وما يتطلبه من معلومـات، إذ ال بـد 

ستوى اإلستراتيجي دون الخوض في كم كبير من المعلومات عن الموضوع، ويمكـن من اإليجاز في الم
 .لمحلل النظم أن يساعد متخذ القرار على تحقيق هذه المهمة بطريقة منطقية

يتعلق البعد الشكلي بكيف تقدم المعلومة وتكون حاضرة لمـن يطلبهـا، فهـي تتعلـق  :البعد الشكلي -0
 :من الجوانب التاليةويتض« كيف » باإلجابة عن التساؤل 

  أي تقديم المعلومات بطريقة وشـكل يسـهل فهمهـا مـن قبـل المسـتخدم كلمـا أمكـن ذلـك، : الوضوح
بحيث تكون المعلومات واضـحة وخاليـة مـن الغمـوض حتـى يـتمكن متخـذ القـرار مـن الوصـول إلـى قـرار 

 .صائب

 حــددة مســبقا يــتم ويقصــد بــه أن تقــدم المعلومــات بشــكل مرتــب ومنســق ضــمن معــايير م :التنظــيم
 .تعظيم االستفادة منها

 يقصد بها قابلية المعلومات على التكيف ألكثر من مستخدم وأكثر من تطبيق لذا يجب : المرونة
 .أن تكون المعلومات متوفرة بشكل مرن يمكن استخدامها مع األنواع المختلفة للقرارات بفاعلية

 بشـكل مناسـب كـأن تكـون مختصـرة أو ويقصد بـه طريقـة عـرض المعلومـات، كـأن تقـدم : العرض
 .تفصيلية بشكل كمي أو وصفي أو أن تعرض على شكل جداول توضيحية
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 اتخاذ القرار تحسين استخدام المعلومات المحاسبية في: الفرع الثالث  
اتخاذ تحسين إن الهدف األساسي من أي نظام محاسبي يتمثل في توفير المعلومات المناسبة ل   

الوقت المناسب، وبالشكل المناسب وبالمضمون المناسب، وبالتكلفة المناسبة وللشخص القرارات في 
المناسب، كما تعتبر المعلومات المحاسبية احد األركان األساسية للنظام المتكامل التخاذ القرارات على 

نها مستوى أي مؤسسة اقتصادية، بل إن من أهم أسباب وجود المحاسبة وتطورها المستمر يتمثل في أ
أساس التخاذ القرارات إذ يقوم المحاسب بتوفير المعلومات المناسبة سواء  رتوفر معلومات تعتب

 .(1)لألطراف الداخلية بالمؤسسة أو لألطراف الخارجية لترشيد عملية اتخاذ القرارات
 (2):اتخاذ القرارات فيما يلي لتحسينوتتمثل أهم الوظائف التي تقدمها المعلومات 

واألحــداث المختلفـة والمــؤثرة علـى اتخــاذ القـرار والتـي تمثــل المنـاخ الــذي يـتم فــي  وصـف المواقـف -
 .اتخاذ القرارتحسين إطاره 

تحليـل المواقـف واألحــداث السـابقة وتفســيرها للوصـول إلــى العوامـل والمتغيــرات األساسـية المحــددة  -
 .لها، وكذلك للوصول إلى العالقات التي تربط العوامل وتحركها

اتخـاذ القــرارات مـن خـالل تـوفير أســس المقارنـة والمفاضـلة بــين تحسـين ذ القـرار فــي مسـاعدة متخـ -
 .الحلول واإلجراءات البديلة الختيار أفضلها

األمـر الـذي يمكـن متخـذ القـرار « التنبـؤات» توفير المعلومات عن األحداث والظواهر المسـتقبلية  -
 .من اإلعداد لها والتخطيط لمواجهتها

 .قرارات لبيان مدى فعاليتها وكفاءتها لتوفير المعلومة الالزمة لمتخذ القرارتقييم السياسات وال -

 :(3)كما تتمثل المنافع التي يمكن أن تتحقق من استخدام وتوفر المعلومات لمتخذ القرار فيما يلي

 .تنمية قدرات متخذ القرار من خالل االستفادة من المعلومات المتاحة  -

القـرار مـن جهـد فـي البحـث والتطـوير علـى ضـوء مـا هـو متـاح مـن ترشيد وتنسيق ما يبذله متخذ  -
 .معلومات

 .اكتساب قاعدة معرفية عرضية لحل المشكالت -

                                                           
تقيم مدى كفاءة نظم المعلومات المحاسبية لدى شركات توزيع الوقود العاملة في قطاع ماهر سالم أبو هداف،  -1

 .00، ص 0100، مذكرة ماجستير، تخصص محاسبة وتمويل، الجامعة اإلسالمية غزة، غزة
 .006، ص جع سابقمر عبد الاله إبراهيم الفقي،  -2
 .066، 065، ص ص0101، دار وائل للنشر والتوزيع،عمان ، اتخاذ القرارات التنظيميةمحمد عبد الفتاح ياغي،  -3
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تـــوفير بـــدائل وأســـاليب حديثـــة لحـــل المشـــكالت واختيـــارات تكفـــل الحـــد مـــن هـــذه المشـــكالت فـــي  -
 .المستقبل

 .رفع مستوى وكفاءة النشاطات التي تقوم بها المؤسسات -

ـــع أقســـام المؤسســـة وعلـــى مختلـــف  واألهـــم مـــن كـــل مـــا - ســـبق ضـــمان القـــرارات الســـليمة فـــي جمي
 .مستويات المسؤولين فيها

 اتخـــاذ القـــرار فمـــرتبط بشـــكلتحســـين أمـــا بالنســـبة للـــدور الـــذي تلعبـــه المعلومـــات المحاســـبية فـــي عمليـــة 
ذات المـدى ، فمن المعلوم أن المعلومات المحاسبية تلعـب دورا أكبـر فـي القـرارات أساسي باألفق الزمني

 .(1)القصير عن الدور الذي تلعبه في القرارات ذات المدى الطويل

 اتخاذ القراراتتحسين العالقة بين المعلومات المحاسبية و : الفرع الرابع
تعتبر المحاسبة أسلوب لغوي وأداة لالتصال باعتبارها نظاما للمعلومات الواجب إيصالها إلى 

اتخاذ القرارات لذا إن هناك عالقة بين اتخاذ القرار والمعلومات المستخدمين لالستفادة منها في 
 :المحاسبية وهذا ما يوضحه الشكل التالي

 العالقة بين المعلومات المحاسبية واتخاذ القرار(: 16)شكل رقم 

 

 

 

 

 

، مذكرة ماجستير تخصص دراسـات ماليـة ومحاسـبة معمقـة، القوائم المالية في اتخاذ القرار ، وأهميةدورمشري حسناء، : المصدر
 .000، ص0118 -0116جامعة فرحات عباس، 

                                                           
دار الشروق للنشر والتوزيع، عمان،  ،"اتخاذ قرارات ورقابة " المحاسبة اإلدارية سليمان سفيان، مجيد الشرع،  -1

 .00، ص 0110

المعلومات المحاسبية  اليييىالقرار المشكلة
          

 البيئة
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طبيعـة المشـاكل التـي نواجههـا فـي ظـل بيئـة محـددة والتـي تسـتوجب أن تجمــع يتضـح مـن خـالل الشـكل 
والتــي تشــكل المصــدر األساســي لصــنع واتخــاذ القــرار بمعنــى آخــر حولهــا بعــض المعلومــات المحاســبية 

 .يجب أن تكون هذه المعلومات صالحة التخاذ القرار

إن نظام المعلومات المحاسبية جزء من نظام المعلومات الرئيسـي للمؤسسـة حيـث يقـوم بالحصـول علـى 
اتخــاذ القــرارات، وبهــذا  البيانــات وتشــغيلها وتحويلهــا إلــى معلومــات تكــون صــالحة للمســتخدم فــي عمليــة

 ".نظرية الصالحية " الصدد ظهرت نظرية تسمى  

ولقد ظهرت نظرية الصالحية في سنوات الستينات محدثة تغييرا هامـا فـي الطـرح المحاسـبي حيـث تـرى 
معلومات محاسبية لم يعد كافيا لوصف الحقيقة وال بد أنه في كثير من األحوال اسـتبدال " أن مصطلح 

ـــة " بمصـــطلح هـــذا المصـــطلح  ـــي تقـــوم عليهـــا هـــذه " معلومـــات مالي ـــرا عـــن الطبيعـــة االتصـــالية الت تعبي
ذ أنه من أهدافها تزويد متخذي القرارات االقتصادية بالمعلومات الالزمة ، وكما تحاول طرح  النظرية، وا 
مجموعــة مــن األســئلة مــن حيــث مفهــوم مســتخدم المعلومــات المحاســبية وأهــداف وخصــائص المعلومــات 

ســبية وكميـــة المعلومــات المحاســـبية الواجـــب توفيرهــا وتطـــوير الفكـــر المحاســبي والبحـــث التطبيقـــي المحا
 (1):ن تأثير المعلومات المحاسبية على القرارات اإلدارية ينقسم إلى درجتين، كما أالمحاسبي

رار تقــوم علــى أن المعلومــات المحاســبية تســهل عمليــة اتخــاذ القــرار مــن خــالل تزويــد متخــذ القــ :األولــى
 .بأكبر قدر من المعلومات حول موضوع القرار

 .تعتمد على قيام متخذ القرار باستخدام المعلومات المتاحة :الثانية

اتخـاذ القـرارات يتوقـف علـى  تحسـين وعليه يمكن القول بأن الدور الذي تلعبه المعلومـات المحاسـبية فـي
 :وامل ننجزها كما يليصالحية هذه المعلومات ودرجة الصالحية هنا تعتمد على عدة ع

 .الهدف من استخدام المعلومات -

 .توقيت إصدار المعلومات -

 .الطرف الموجه إليه المعلومات -

 .إلى أي مدى تشبع هذه المعلومات احتياجات المستخدم -

 .ما هي البدائل المتاحة لهذه المعلومات -

                                                           
 .000 -000، ص صسابقمرجع  ،مشري حسناء -1
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 اتخاذ القراراتتحسين نظام المعلومات المحاسبية و  :المبحث الثالث
يعتبر نظام المعلومات بشكل عام ونظام المعلومات المحاسبية بشكل خاص من األدوات الرئيسية     

جهات التي تستخدمها المؤسسات في توفير المعلومات التي تحتاجها كافة المستويات اإلدارية وكذا ال
ي عكس كم هائل من البيانات في إطار وظيفتها األساسية أال وهالخارجية، من خالل معالجة 

األحداث االقتصادية للمؤسسة، باإلضافة الستخدام نظام المعلومات المحاسبية كأداة التخاذ القرارات 
 :وهذا ما سيكون محور اهتمامنا من خالل هذا المبحث كالتالي بالمؤسسة االقتصادية،

 

 نظام المعلومات المحاسبةطبيعة  :األولالمطلب 
الوقت الحالي الجهة المسؤولة عن توفير المعلومات لإلدارة  يعتبر نظام المعلومات المحاسبة في   

لى مفهوم نظام المعلومات ووظائفه إمن خالل هذا المطلب  وسنتطرق واألطراف الخارجية األخرى
 .وكذا األنظمة الفرعية المكونة له

 مفهوم نظام المعلومات المحاسبة :الفرع األول

 تعريف نظام المعلومات المحاسبية: أوال
، وتوصيل تبويب ومعالجة وتحليلأحد مكونات التنظيم اإلداري يختص بجمع و : "بأنهعرف وي

 )1("المعلومات المالية والكمية التخاذ القرارات إلى األطراف الداخلية والخارجية
لمعروف بنظام عتبر جزء ال يتجزأ من التنظيم اإلداري اي وبالتالي فنظام المعلومات المحاسبية 

ام المعلومات اإلدارية أو ال يعتبر بديال لنظ ة، كما أن نظام المعلومات المحاسبياإلداريةالمعلومات 
نما يعتبر من النظام منفصال   لمكونة له وينحصر الفرق بينهما أن األول يختصالفرعية اعنه وا 

على نشاط  ، بينما الثاني يختص بكافة البيانات والمعلومات التي تؤثربالبيانات والمعلومات المحاسبية
 ( 2)المؤسسة

 

 

 

                                                           
 ،عمان ، دار المناهج للنشر والتوزيع،نظم المعلومات المحاسبية أحمد حلمي جمعة، عصام فهذ العربيد، زياد أحمد الزعبي، -1

 .00ص ، 0110
 . 05، ص0111السعودية، ،،دار المريخ للنشرنظم المعلومات الحسابية التخاذ القراراتسيمكن، .ج.موسكوف، مارك.ستيفن أ -2
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 خصائص نظام المعلومات المحاسبية : ثانيا
 ( 1): بمجموعة من الخصائص أهمها ةالمحاسبيالمعلومات  يجب أن يتميز النظام

أكبر من أو  ةالمحاسبي المعلومات ي ضرورة أن تكون منافع وعوائد النظامأ: تشغيلالاقتصادية -0
 .تساوي تكلفة تشغيله حتى يمكن أن نصفه بأنه اقتصادي

زادت منافعه وعوائده بحيث تزداد  ةالمحاسبيالمعلومات  كلما زادت بساطة نظام: هيكلالبساطة -2
ستعابه والتعامل معه واالستفادة منه يصعب على محاسبي المؤسسة و  ،قدرة المحاسبين على فهمه وا 

هيكله كلما تشابكت وتعقدت مما يحد من إمكانيات استخدامه وبالتالي كلما كان من إستعاب مكوناته و 
 .النظام بسيطا زادت فاعليته في تحقيق األهداف المرجوة منه 

بالمرونة حتى تزيد مقدرته على التكيف مع  ةالمحاسبيالمعلومات  يجب أن يتسم النظام :المرونة-1
أي تغيرات قد تحدث في احتياجات مستخدميه أو األهداف المرجوة منه نظرا ألن هؤالء المستخدمين 

 .يعملون في بيئة داخلية أو خارجية متغيرة ومتقلبة باستمرار

ئمة إذا كانت دقيقة يجب أن تتسم المعلومة التي يوفرها النظام بالمالئمة وتكون مال: مةءالمال -4
وتناسب إحتياجات مستخدميها وتصلهم في الوقت المناسب وهذا بدوره يتطلب الدقة والثقة في 

 .دي حتما إلى إنتاج معلومات خاطئةالمدخالت ألن حدوث أي خطأ في المدخالت يؤ 
 ( 2): كما انه من خصائصه

  .تصةأن يسهل عملية التدقيق والرقابة التي تمارسها الجهات المخ-9
 .تدقيق داخلي وخارجينظام مراقبة و  ةالمحاسبيالمعلومات نظام  أن يتضمن-6

 مقومات نظام المعلومات المحاسبية : ثالثا
   (3) :العناصر التالية علىنظام المعلومات المحاسبي  يقوم -
المحاسبة ساس فالمستندات هي أ: مجموعة من المستندات الممثلة ألوجه النشاط المختلفة للمؤسسة -أ

  .على دقة النتائج التي تؤدي إليها قفتتو  ودقتها
 ويتم القيد فيها من واقع المستندات : اليوميةدفاتر  -ب

                                                           
 .00،00ص ص ،0116مركز التعليم المفتوح جامعة القاهرة،، مطبعة تصميم النظم المحاسبة، ، وأخرونطه الطاهر إبراهيم -1

دارتهعقيلة محمد يوسف المبيضين،  -2  .00ص ،0111 ،عمان ،، دار وائل للنشرالنظام المحاسبي الحكومي وا 
 ،0118، ، لبنان، دار الرسامالمالية توتقييم األداء في المصارف والمؤسسانظم المحاسبة والرقابة ، يسين حسن السيصالح الد -3

 .00ص
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ور المحاسبة وعن طريقها ، وتعتبر محواسطتها تبويب الحاسبات في دفاتر اليوميةب: األستاذدفاتر  -ج
  .تحقيق أهداف النظام المحاسبي يمكن

  .، قوائم نتائج األعمال وقوائم المركز الماليشوفات، موازين المراجعةالتقارير أو الكمجموعة من  -د
نجاز عم -هـ ية القيد والترحيل لإستخدام األجهزة الحديثة والمتطورة حيث تساعد على دقة وسرعة وا 

 .لوقت على تقليل األخطاء والتكلفةوتعمل في نفس ا

 مكونات نظام المعلومات المحاسبية : رابعا

مجموعة من المكونات يمكن عرضها بإختصار على النحو  على ةنظام المعلومات المحاسبييشتمل 
  (1) :التالي

يقوم هذا الجزء بتجميع البيانات من البيئة المحيطة بالمؤسسة أو عن طريق : وحدة تجميع البيانات-
روجات المطلوبة تأثير والتسجيل ، كما أن ألهداف المؤسسة وطبيعة المخية بالمالحظة التغذية العكس

   .كبير على نوع البيانات التي تجمعها وتسجلها في النظام

ولية بحيث تكون قابلة تمثل الوسيلة المادية التي يتم من خاللها تحويل البيانات األ: وحدة المعالجة-
  .خالل التسجيل بالدفاتر المحاسبة ، وقد تتم من خالل المحاسب أو منلإلستخدام

ص هذه الوحدة بتخزين البيانات والمعلومات تتخ: وحدة التخزين واستخراج البيانات أو المعلومات-
  .ويادالمحاسبية والحفاظ عليها لغرض الرجوع إليها عند الحاجة سواء كان هذا التخزين آليا أو ي

لمعلومات المحاسبية وقد نقل وتوصيل البيانات واتم ي بها وهي الوسيلة التي: وحدة توصل المعلومات-
 .لورق حسب الغرضالوسيلة آلية على شاشات أو يدوية على ا تكون هذه

 وأهدافهوظائف نظام المعلومات المحاسبية : الفرع الثاني
جموعة من الوظائف م ةيؤدي نظام المعلومات المحاسبي: وظائف نظام المعلومات المحاسبية :أوال

 (2): فيما يليتتمثل 
  .بكفاءة وفعالية المؤسسةجمع وتخزين البيانات المتعلقة بأنشطة وعمليات  -

  .إلخ...معالجة البيانات عبر عمليات الفرز والتصنيف والتلخيص  -
 .وتوفيرها للمستفيدين اتمعلومات مفيدة التخاذ القرار  إنتاج -

                                                           
 . 01ص، 0115الدار الجامعية، اإلسكندرية، دخل معاصر في نظم المعلومات المحاسبية، مكمال الدين الدهراوي،  - 1
2

 .06، 05ص ، ص0116 ،عمان دار الثقافة،تحليل وتصميم نظم المعلومات المحاسبية،  ،عبد الرزاق محمد قاسم -
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، وتؤكد ات المتعلقة بأنشطة األعمال بدقةالبيانتأمين الرقابة الكافية التي تؤكد تسجيل ومعالجة  -
 ألخرىاأيضا حماية هذه البيانات وأصول المؤسسة 

   :ويمكن تقديم شرح مختصر لهذه الوظائف كما يلي
تتضمن هذه المرحلة والتي يطلق عليها عملية إدخال البيانات الحصول على : عملية اإلدخال  -0

وقد تكون هذه األحداث داخلية أو خارجية وتسجل في دية للمؤسسة قة باألحداث االقتصاالبيانات المتعل
، يقوم أكد من شمولية المستندات وكمالهاالتو ، التحقق من صحة البيانات لمالئمةالمستندات والوثائق  ا

بإستالم المستندات األساسية الناجمة عن نظام العمليات مثل الفاتورة أمر  ةالمحاسبيالمعلومات  نظام
  .خإل....يقة الشحن البيع وث

، كما أن الترقيم اتومن خالل مجموعة من اإلجراءات يتم التأكد من صحة هذه البيانات والمستند
 .المسبق لكل مستند أو وثيقة يؤدي إلى تسهيل العمل وتحسين الرقابة

 ستندات التي تم الحصولالم علىخاللها إجراء مجموعة من عمليات المعالجة يتم من : المعالجة-2
 : عليها مثل

ملف فواتير المبيعات : مثلتصنيف المستندات التي تم الحصول عليها وفقا لمعايير محددة مسبقا  -
 إلخ ...أو ملف أوامر الدفع 

يتضمن نقل محتويات فاتورة نقل محتوى المستندات إلى مستندات أخرى مثل إعداد أمر الدفع، الذي  -
  .أمر الشراء إلى المستند الجديد ،االستالم الشراء، وصل

ترحيل محتوى الوثائق والمستندات إلى السجالت المحاسبية المالئمة مثال ترحيل فواتير المبيعات  -
  .جيل العملية في اليومية وترحيل إلى دفتر االستاذحسابات المدينين  ذات العالقة وتسألجله إلى 

القسمة بغرض انات كعمليات الجمع والطرح والضرب و إجراء مجموعة العمليات الحسابية على البي -
 إلج   ...، ومجموعة العمليات المسجلة في اليومية حساب أرصدة الحسابات

 ىإجراء بعض عمليات المقارنة بين محتوى السجالت المختلفة لتأكد من صحة التسجيل والترحيل إل -
 السجالت المختلفة 

التقارير والقوائم  إنجاز وتتمثل في ةم المعلومات المحاسبيوهي الوظيفة الثالثة لنظا: المخرجات-1
وذلك من خالل توفير معلومات  ةالمحاسبية وهي بمثابة المنتج النهائي لنظام المعلومات المحاسبي

  .مفيدة لإلدارة واألطراف الخارجية



 المحاسبة المالية وتحسين اتخاذ قرارات المؤسسة االقتصاديةمخرجات     :الفصل الثالث
 

180 
 

األصول من الضياع وتحقق وظيفة الرقابة على البيانات هدفان رئيسيان هما حماية : رقابة البيانات-4
والتأكد من تمام ودقة البيانات والتشغيل الصحيح لها وتتعدد اإلجراءات واألساليب المستخدمة في ظل 

  .نظام المعلومات المحاسبي من أجل فرض الرقابة على البيانات
 يظهره وهذا ما ةالمحاسبي المعلومات لنظاموظائف من خالل الدورة المحاسبية ويمكن تجسيد هذه ال

            :الشكل التالي
 ةالمحاسبي المعلومات الدورة المحاسبية لنظام: (19) الشكل رقم           

                                                            

 

 

 

 

                                                                                                                       

 .005، ص0111مكتبة الجامعة الشارقة، األردن، ، مبادئ المحاسبة العامة، مسعد محمود الشرقاوي: المصدر   

أي مؤسسة لتحقيق  ى نظام المعلومات المحاسبية فيعيس: أهداف نظام المعلومات المحاسبية: ثانيا
 (1):األهداف التالي

توفير المعلومات والتي تمثل مخرجات النظام في صورة تقارير محاسبية بحيث تكون هذه التقارير  -
 ذات أهمية كبيرة في اتخاذ القرارات 

 الحاسب  يوفر نظام المعلومات المحاسبية الكثير من المدخالت للنظم الفرعية المعتمدة على -

 يجب أن تتوافر في بياناته وتقاريره الدقة في اإلعداد والنتائج  -

 يجب أن تقدم التقارير في الوقت المناسب  -

 .ناته مع األهداف المطلوبةايجب أن تتناسب تكلفة النظام وتكلفة إنتاج بي -
 

                                                           
1
 . 00، 00، ص ص0186، اإلسكندرية ،والتوزيعللنشر مؤسسة الشباب  ،تصميم النظام المحاسبي ،السيد عبد المقصود بيان - 

تسجيل في 
اليومـية 

العامة من 
واقــع 

المستندات 
 المؤيـدة 

قيودترحيل   

اليومية إلى 
دفتر األستاذ 

عــداد  وا 
ميـــزان 

 المراجعـة 

إعداد القوائم 
ة ـــالمالي

ونشرها من 
أجل توصيل 

ات ـمعلومال
 المحاسبيـة

 مخرجات معالجة مدخالت
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 (1):كما تتجلى أهدافه في

 .                   مصداقية العمليات المالية  -
 .على ممتلكات النشاط االقتصادي  المحافظة -
 . المحافظة على المعلومات المدونة بشكل ثابت ومفهوم لدى مختلف العاملين بحقل المحاسبة  -

 األنظمة المكونة لنظام المعلومات المحاسبية: لثالفرع الثا
  :ة من مجموعة من األنظمة الفرعية تتمثل فيالمحاسبيالمعلومات يتكون نظام 

 : مل عملية الشراء على الخطوتين رئيسيتين توتش: أوامر الشراءنظام -0

، في حين ؟، ومن أين ؟، وما هي الكمية المطلوبة ؟ تتمثل األولى في تحديد ما هو المطلوب شراؤه
 تتعلق الثانية بآلية الطلب واالستالم ، والموافقة على الدفع للموردين 

  ( 2): اسية التاليةذاك يشتمل نظام الشراء على الوظائف األسبو 

  .إعداد طلب الشراء والحصول على موافقة عليه -

صدار أمر الشراء -   .إختيار الموردين وا 

عداد محضر االستالمإستالم المواد  -   .، ثم المرافقة على الدفعأو البضاعة وا 

  .إعداد شيك الدفع وتسليمه للمورد -

العمالء وينتج فاتورة العميل والبيانات الضرورية لتحليل  طلبياتبمعالجة يختص : نظام أوامر البيع-2
المؤسسات تختص هذه النظم بتتبع طلبيات العمالء  وفي كثير من زونخالمبيعات والرقابة على الم
، كما أنه رز طلبيات العمالء وصفقات البيع، ويقوم هذا النظام بتسجيل وفحتى تشحن المنتجات إليهم
ت المقبولة من نظام مراقبة المخزون بحيث تعالج هذه األخيرة بأكبر سرعة يقدم معلومات عن الطلبيا

  .ممكنة

 ( 3):ويقوم نظام أوامر البيع بالوظائف الرئيسية التالية
 تلقي طلب العميل ومعالجته في نظام المعلومات  -
 اعة وشحنها للعميل بضإعداد ال -

 إرسال الفاتورة له لسداد قيمة البضاعة  -

                                                           
1
 .00، ص 0111، ليبيا ، الدار الجماهرية للنشر والتوزيع،النظم المحاسبيةعبد اللطيف محمد حمزة،  - 
 008ص  ،سابقمرجع  ،أحمد حسين على حسين -2
، غير ، رسالة ماجستير مساهمة المراجعة الداخلية في تقييم نظام المعلومات المحاسبي للمؤسسةعيادي محمد لمين،  - 3

 .01، ص 0118-0116، مال، جامعة الجزائر، فرع إدارة األعلتسييركلية العلوم االقتصادية وعلوم ا منشورة،
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 .داعه في حساب المؤسسة يمبلغ البضاعة وا  إستالم  -

غالبا ما يفضل التعامل و تشكل المدفوعات النقدية أحد أهم النظم : نظام المدفوعات النقدية-1
، وتعد حماية النقدية من أهم إجراءات الرقابة الداخلية كما أن نظام بالشيكات بدال من التعامل بالنقد

  (1):م في العديد من القرارات اإلدارية من أهمهاالمعلومات النقدية يقدم معلومات تساه

 التسديد في الوقت المناسب من أجل  االستفادة من الخصم  -

 المساهمة في وضع الموازنة النقدية  -

الرقابة على عمليات سداد االلتزامات والمدفوعات النقدية سواء كانت شيكات خاصة بالموردين أو  -
 .بأجور العاملين شيكات خاصة

، وتوجد صة وتخضع ألشد متابعة ورقابة على عملياتهالنقدية أهمية خال: نظام المقبوضات النقدية-4
   (2): مجموعة أساسية من اإلجراءات لحماية هذا األصل الهام والحساس ومنها

 .اإليداع  الفوري للنقدية المقبوضة  - 

 . اإلحتفاظ بالحد األدنى من األرصدة النقدية في المؤسسة   -

 .وجود سجالت للنقدية  -

 .التسجيل الفوري للعمليات النقدية  -

 .دخول محدود إلى مناطق حفظ النقدية  -

الموردين حيث تسجل فيه بدفتر أستاذ يحتفظ قسم الحسابات الدائنة : نظام الحسابات الدائنة-9
أيضا بملف للفواتير ظ هذا القسم ف، كما يحتمورد عمليات السداد الخاصة بكللة و جاآلعمليات الشراء 

فاتورة المورد  التي سددت بالفعل وبمجرد إستالم للفواتير ملف، و موعد سدادها المصادقة التي لم يحن
، طلب الشراء، أمر شراء:) المستندات التالية مصادق عليها من قسم المشتريات تتم مطابقتها مع 

م قسم الحسابات الدائنة بإعداد الشيكات ، يقو صداقيتها ودقة بيناتهاالتحقق من مبعد و ( محضر إستالم 
قسم  بقيم الفواتير المستحقة بعد إستبعاد الخصومات المستحقة ويرسلها مع المستندات األخرى إلى

  (3)في دفتر أستاذ الموردينو ية في حساب المورد د، ثم تسجل المدفوعات النقالمدفوعات النقدية للتوقيع

                                                           
1
    . 010 ص مرجع سابق،، عبد الرزاق محمد قاسم - 

2
 015ص  مرجع سابق،، عبد الرزاق محمد قاسم - 

3
 006ص  ،، مرجع سابقعلي حسينأحمد حسين  - 
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مقابل البضاعة المدينة حق المؤسسة على العمالء سابات تمثل الح: نظام الحسابات المدينة-6
أستاذ العمالء على حساب مستقل لكل  ، ويحتوي دفترتقديمها للعمالء المباعة أو الخدمات التي تم

 (1).عميل يظهر فيه حركة المبيعات اآلجلة والمقبوضات من العمالء

الصادرة من حسابات العمالء، حسابات يانات يختص هذا النظام بدمج الب :نظام دفتر األستاذ-9
المؤسسة، ، وفي نهاية كل فترة محاسبية يتم إقفال دفاتر ونظم المعلومات المحاسبية األخرى، الموردين

عداد ميزان المراجعة، وجدول  ير عن اإلرادات حسابات النتائج وميزانية المؤسسة إلى جانب عدة تقار وا 
على القيام بهذه حوسب لدفتر األستاذ يساعد المؤسسة ن النظام المكما أ ،ومصاريف المسيرين

  ( 2).األعمال بطريقة مرتبة ودقيقة ويقلل من عدد األفراد والتكاليف مقارنة بالطرق اليدوية

 تدفق البيانات المحاسبية وخرائط التدفق: المطلب الثاني
تحصل عليها من يتدفق البيانات التي  أساسا على نظام المعلومات المحاسبية يعتمدإن عمل      

للتحقق  ومن الضروري أن يخضع تدفق البيانات هذا إلدارة ورقابة سليمة ةكافة إدارات وأقسام المؤسس
 :من مصداقيتها ودقتها، ولهذا سنحاول من خالل هذا المطلب التطرق إلى

 
 تدفق البيانات المحاسبية: الفرع األول

ة التي تقوم بها المؤسسة من خالل ممارستها لنشاطها المصدر األساسي تشكل العمليات االقتصادي   
للبيانات التي يعالجها نظام المعلومات المحاسبية، وتتكون إما من عمليات اقتصادية داخلية أو من 

 .خالل عالقة المؤسسة مع محيطها
 تعريف تدفق البيانات المحاسبية: أوال

ير لمصادر البيانات وعمليات المعالجة التي تخضع لها، عرض وتصو : " يعرف تدفق البيانات بأنه
والجهات التي ستوجه إليها نتائج المعالجة من دون التعرض إلى البناء المادي للنظام مثل وسائل 

  (3)."التخزين، البرمجيات المستخدمة والتنظيم المادي للبيانات على وسائط التخزين

                                                           
  006ص  ،، مرجع سابقعلي حسينأحمد حسين  - 1
 . 01، صمرجع سابق، عيادي محمد لمين - 2
 .61ص ،مرجع سابق عبد الرزاق محمد قاسم، -3
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نقطة بداية تدفق البيانات المحاسبية إلى نظام المعلومات المحاسبية ويتم تسجيل  تعتبر المستنداتو 
البيانات التي تتضمنها المستندات في اليومية أوال ثم ترحل إلى دفتر األستاذ أين يتم حساب األرصدة 

    1.اليةالنهائية ثم تنقل إلى ميزان المراجعة بهدف التحقق من صحتها ودقتها ومنه إعداد القوائم الم
 تصنيفات البيانات المحاسبية: ثانيا

 (2):سيين التاليينيتصنف البيانات المحاسبية إلي الصنفين الرئ
وتتمثل في كافة األحداث االقتصادية التي تحدث بالمؤسسة ويتبعها أثرا ماليا، : بيانات مالية -0

 :األحداث الرئيسية اآلتيةبحيث يمكن قياسها والتعبير عنها بصورة مالية، وهي تشمل كافة 
األحداث التمويلية المتعلقة بكيفية الحصول على األموال الالزمة لممارسة المؤسسة لنشاطها  -أ

 . االقتصادي
األحداث الرأسمالية المتعلقة بكيفية الحصول على الموجودات الثابتة واندثارها ومجاالت التصرف  -ب

 (.بيع أو إستبدال)فيها 
 .ادية المتعلقة بكيفية تحقيق أرباح النشاطاألحداث اإلير  -ج
وتتعلق بكافة األحداث االقتصادية التي تحدث في المؤسسة وال يتبعها أثرا : بيانات غير مالية -0

 :ماليا، وهي نوعان
وهي تلك البيانات التي يمكن التعبير عنها بصورة كمية، مثل عدد العمال، عدد : بيانات كمية -أ

 .إلخ...، األسهم، ساعات العمل
وهي تلك البيانات التي ال يمكن التعبير عنها بصورة كمية، مثل مدى : بيانات غير كمية -ب

 . إلخ...االستفادة من البرامج التدريبية للعاملين، أذواق المستهلكين،

 خرائط التدفق: الفرع الثاني
 في الحصول على البيانات المحاسبية األساسالمؤسسة تعتبر األحداث االقتصادية التي تحدث في    

 .والتي يتم انتقالها وتدفقها من خالل خرائط التدفق
 
 
 

                                                           
 .66ص ،مرجع سابق عيادى محمد لمين، -1
 .06،06ص ص ،مرجع سابق قاسم محسن إبراهيم الحبيطي، زياد هاشم يحي السقا، -2
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 خرائط التدفق تعريف :أوال
رسم تصوري باستخدام مجموعة من الرموز المتعارف عليها دوليا، إذ  :"ف خرائط التدفق بأنهاتعر 

 .(1)"واألنشطة داخل نظام معينيوضح بيانيا تدفق البيانات والمعلومات وتتابع العمليات 
 (2):يخرائط تدفق البيانات فيما يل تتجلى أهم خصائص :خصائص خرائط تدفق البيانات

  .بالعباراتصف بمعنى أنها تستخدم العرض البياني بدل الو : بيانية -0
  .العمل الكلي وتقسمه إلى أجزاء بسيطت أي أنها تساعد في :مجزأة -0

 .الخ... مرحلة األولى من التفاصيل بمعنى تبيان تفاصيل الكل ثم تفاصيل: دمتعددة األبعا -0

العمليات التي والمخرجات لكل عملية من  تركز على المدخالت :تركز على تدفق البيانات -0
 . يتضمنها النظام

 (3): حقق اآلتيي البيانات ن استخدام خرائط تدفقأكما 
  .ماعرض جميع مكونات النظ -0
  .المعلومات والعملتتبع تدفق  -0

خراج وتخزين البيانات -0   .عرض الوسائل المادية إلدخال وا 

 .إظهار العمليات األساسية ونقاط القرار -0
 :أنواع خرائط التدفق: ثانيا

 :أنواع خرائط التدفق في أربعة مجموعات هيتظهر 
فعادة ما تتضمن ذه الخرائط تركز على األجزاء الرئيسية التي تهم مستخدم ه: خرائط تدفق النظام -0

كما توضح أيضا  ةتدفق العناصر األساسية لمعالجة العمليات داخل نظام المعلومات المحاسبي خرائط
 األفراد واألقسام 

بحيث يتمكن القارئ لهذه الخريطة أن يتعرف بسهولة ذ األنشطة المختلفة داخل النظام، التي تقوم بتنفي
  (4):ناصر األساسية للمعالجة وهيويسر على اإلجابة على األسئلة الخاصة بالع

 ما هي مدخالت النظام ؟ 

                                                           
 ،0116السعودية،جامعة الملك سعود للنشر والطباعة،  ،نظم المعلومات اإلداريةكمال السيد غراب، فادية محمد حجازي،  - 1

 000ص
 .010ص ،نفس المرجع -  2
 .086ص ،0115الدار الجامعية، اإلسكندرية،  ،نظم المعلومات اإلداريةإبراهيم سلطان،  - 3
 .058ص مرجع سابق،حمد حسين علي حسين، أ -4
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  ماهي الموارد المستخدمة في النظام ؟ 

  ما هو تتابع أو تسلسل العمليات وتدفق األنشطة داخل النظام؟ 

  ما هي الملفات والدفاتر وطرق ووسائل التخزين المستخدمة في النظام؟ 

   ما هي مخرجات النظام؟ 

   الرقابة الداخلية المطبقة في النظام؟ما هي إجراءات 

تركز على تدفق المستندات بين المؤسسات أو داخل المؤسسة في حد : خرائط تدفق المستندات -0
ذاتها، تتكون هذه الخريطة من عدة أعمدة بحيث يظهر كل عمود وظيفة أو قسم ما داخل المؤسسة 

ين هذه الخرائط بغرض توثيق دققالمالخ، ويستخدم ...قسم المشتريات، المخازن، الحسابات: مثل
كما توضح مراحل إنشاء وتدفق وحفظ المستندات بالنظام ،إجراءات نظام الرقابة الداخلية للمؤسسة 

تحديد نقاط نشأة المستند ومسارات توزيعه  أي وكذا تدفق اإلجراءات التي تتم على هذه المستندات
  (1).داخل أقسام النظام إلى أن يصل إلى مقره األخير

جل تحويل البيانات إلى مخرجات هناك عدة خطوات للمعالجة، وكل امن  :خرائط تدفق البرامج -0
خطوة تحتاج إلى برنامج مكتوب بلغة الحاسوب لتنفيذ عملية المعالجة كما يقوم المحاسبين بفحص 

ا مصممي خريطة تدفق البرامج عند تقييم نظام الرقابة الداخلية لنظام الحاسب اآللي وكذلك يستخدمه
ومحللي النظم عند تصميم نظام محاسبي جديد فهو يوضح التتابع المنطقي للعمليات التي يجب أن 

 (2).تنفذ من قبل الحاسب أثناء تنفيذ البرنامج
ج :خرائط تدفق النظم -0 راءات تشغيله، عبارة عن تمثيل بياني يوضح العالقة بين مكونات النظام وا 

لتوصيف اإلجراءات اآللية والعمليات اليدوية وحركة المدخالت خرائط النظم ويستخدم المحاسبون 
 (3)ماوالمخرجات من والى النظ

 
 
 
 
 

                                                           
 .001، صمرجع سابقكمال الدين الدهراوي،  -1
 .005-000، ص ص نفس المرجع -2

3
 .251، صمرجع سابق ،وآخرون ،السيد عبد المقصود دبيان - 
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 :العناصر األساسية لتمثيل خرائط التدفق: ثالثا

 :هناك ثالث رموز أساسية لتمثيل مختلف أشكال التدفقات الفعلية للمعلومات والعمليات وهي
النمطية التي تستخدم في تمثيل األنشطة والعمليات  الرموز تم التوصل إلى مجموعة من :الرموز-0

 :ويمكن تصنيفها إلى (1)واإلجراءات المختلفة التي يمكن التعبير عنها من خالل خرائط التدفق
 ويمكن تجسيدها من خالل الجدول التالي: رموز خاصة بالمدخالت والمخرجات: 

 والمخرجاتالرموز خاصة بالمدخالت   (12 :)الجدول رقم 

 الشــــــــــــرح الرمـز اسـم الرمـز

 

 

مـــستند أـــوـــ ـوـــثـــيقة مـــعدةـــ بــــشكل يـــدـوــيـــ أــــوـــ بـــواــــسطة    مستند أو وثيقة   
 .الحاسوب

أي عمليـــة ادخـــل بيانـــات إلـــى النظـــام أو الحصـــول علـــى  اإلدخال و اإلخراج 
 .معلومات من النظام تمثل بهذا الرمز

تعـــــرض علـــــى احـــــد وســـــائط المعلومـــــات التـــــي يجـــــب أن  العرض 
 .اإلخراج المباشر مثل الشاشة

يـــــتم إدخـــــال البيانـــــات إلـــــى النظـــــام الحاســـــوبي عبـــــر  إدخال يدوي 
 .وحدات إدخال البيانات المباشرة

 .80ص ،0116،عمان دار الثقافة،تحليل وتصميم نظم المعلومات المحاسبية،  ،عبد الرزاق محمد قاسم :المصدر
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
-2006، ، الدار الجامعية اإلسكندريةالبيانات والبرامج الجاهزة نظم المعلومات ومعالجة ناصر نور الدين عبد اللطيف، - 1

 .371ص، 2001
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  ويمكن تمثيلها من خالل الجدول التالي :بالمعالجةرموز خاصة: 
 خاصة بالمعالجةالالرموز : (11)الجدول رقم 

 الشـــــــــــــرح الرمـز اسـم الرمـز

 .عملية المعالجة المنفذة بواسطة الحاسوب المعالجة 

 .عملية معالجة تنفذ بشكل يدوي عملية يدوية 

 

 

الحاجة إلى اتخاذ قرار للتحويل من موقف ألخر أو يمثل  عملية القرار           
 .من بديل لآلخر

 

 

 إعداد وتحضير

 

تــشير إــلــى اــالــنــتقالــ مــن بــرنــامــج إــلــى آــخــر أــوــ تــعديــل 
 .تعليمة معينة

نظم المعلومات المحاسبية وتكنولوجيا السيد عبد المقصود دبيان، ناصر نور الدين عبد اللطيف، : المصدر
 .006، ص0110الجامعية، اإلسكندرية، ،الدار المعلومات

 ويمكن تجسيدها في الجدول التالي :رموزخاصة التخزين: 
 التخزينبالرموز الخاصة : ( 14)الجدول رقم 

 الشــــــــــــــرح الرمـز اسـم الرمـز

تخزين متصل  
 بالحاسوب

                                                                                                                                                             مخرجات                                /يستخدم لتمثيل وظيفة مدخالت 
 .ألي نوع من أنواع التخزين المتصل بالحاسوب

ملف تخزين منقل  
 عن  الحاسوب

مخرجات لألي نوع / يستخدم لتمثيل وظيفة مدخالت 
 .من أنواع التخزين المنفصل عن الحاسوب

،  الدار الجامعية،اإلسكندرية ،اإلطار الفكري والنظم التطبيقية ، نظم المعلومات المحاسبيةأحمد حسين على حسين :المصدر
 .060ص
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ومـــن المفتـــرض أن يكـــون  تســـتخدم لـــربط الرمـــوز بخريطـــة تـــدفق المســـتندات: خطـــوط التـــدفق- 2
ذ تــم إتبــاع هــذا  ،خــرائط التــدفق مــن األعلــى إلــى األســفل ومــن اليســار إلــى اليمــيناالتجــاه فــي  وا 
إلى رسـم رأس السـهم، ولكـن البـد مـن رسـم رأس السـهم إذا كـان التـدفق عكـس  داعيالشرط فال 

 (1).ذلك
 الجدول التاليويمكن تمثيل أهم أنواع خطوط التدفق من خالل  :رموز خطوط التدفق: 

 رموز خطوط التدفق: (19)الجدول رقم   

 الشــــــــــرح الرمـز اسـم الرمـز

 . اتجاه سير عمليات المعالجة أو المستندات سير المستند أوالمعالجة          
 

 

 

ــلــبيانــاتــ مــن مــكانــ إــلــى آــخــر بــواــسطة  خطوط االتصال تــحويــل ا
 .خطوط  االتصال

 .هذا الرمز لتمثيل المالحظات اإلضافية يستخدم إيضاح 

 .80، صمرجع سابقعبد الرزاق محمد قاسم، : المصدر                           

وهي تستخدم لتساعد قارئ خريطة التدفق أن يحدد التغيرات في المسؤوليات : مجاالت المسؤولية -4
 .األقسام أو موظف بالقسموقد تكون مجاالت المسؤولية أقسام بالمشروع أو أجزاء داخل 

هناك أربع فئات رئيسية تعتبر بمثابة المستخدم الرئيسي لخرائط  :مستخدمي خرائط التدفق: رابعا
 (2) :التدفق هي

التي يمكن استخدام خرائط التدفق د من المشاكل أثناء أداء العمل و يواجه المدير العدي :المدير -7
بخرائط التدفق أن يستخدمها في اختبار بعض التغيرات من للمساعدة على حلها، فيمكن للمدير الخبير 

 .ثم يختار من أحسن البدائل المقترحة كحلول لمشكلة معينة" ؟..ماذا لو"خالل طرح السؤال 
                                                           

 .  51، ص0110- 0110، الدار الجامعية، اإلسكندرية، نظم المعلومات المحاسبيةثناء علي قباني،  -1
 .718صمرجع سابق، أحمد حسين علي حسين،  - 2
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يحتاج المحاسب كذلك إلى استخدام خرائط التدفق وذلك من خالل مشاركته في تحليل  :المحاسب -2
ابة الداخلية المحاسبية ، كما تستخدم خرائط التدفق في وتصميم النظم وعلى وجه الخصوص نظام الرق

 .هذا المجال في توثيق النظام وتقيمه من فترة إلى أخرى
يتحمل المختصون في قسم معالجة البيانات المسؤولية الكبيرة : المختصون في معالجة البيانات -3

لتدفق من أدوات أساسية في تحسين النظام القائم أو تطويره أو تصميم نظام جديد، وتعتبر خرائط ا
 .لتحليل وتصميم وتطوير النظم

تعتبر خرائط التدفق من األدوات الضرورية و األساسية لعمليات الفحص و التقييم التي  :المدقق -4
يقوم بها المدققون في الوقت الحالي، ويقوموا بإعدادها بأنفسهم في حالة عدم توفرها من اجل الحصول 

في هذا النظام، كما تعتبر أداة أساسية لتحليل وتقييم نظام الرقابة الداخلية على فهم كامل لكيفية العمل 
 .  وتحديد مدى إمكانية االعتماد عليه

 :مزايا وعيوب خرائط التدفق: خامسا
 :يمكن إبراز مزايا وعيوب خرائط التدفق من خالل الجدول التالي

  مزايا وعيوب خرائط التدفق ( : 16) الجدول رقم 
 العيوب                         المزايا                     

توضح التسلسل المنطقي الذي تحدث به العمليات  -
 المعقدة 

في تصور الموارد المطلوبة التي تحدث  المساعدة -
 خالل العمليات 

تصف عن طريق الرسم ماذا يمكن ان يحدث وتتبعه  -
 كنتيجة التخاذ قرار معين

أشكال التوثيق في الفهم لكل من اإلدارة من أسهل  -
 والعمالء

غالبا ما تستخدم من طرف المدقيقين لفهم إجراءات  -
 .الرقابة بالمؤسسة وبالنظام 

لبيان كيفية  ةال تمد المحلل بالتفاصيل الالزم -
 أداء العمل  

ال تعطى تفاصيل عن عمل البرامج من خالل  -
 النظام 

التي قد تخفى وراءها  ارتباطها بتدفق المعلومات -
 إجراءات هامة للنظام

 

 081 ، مرجع سابق، صنظم  المعلومات االداريةابراهيم سلطان، : المصدر
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 اتخاذ القرارات تحسين فينظام المعلومات المحاسبية أهمية : الثالثالمطلب 
اتخاذ القرارات، حيث  تحسين يعتبر نظام المعلومات المحاسبية من أهم الوسائل التي تستخدم في    

أن له دور كبير في تسهيل عملية اتخاذ القرارات كما أن توفره بالمؤسسة له فوائد كبيرة إذ أنه يؤثر 
 . على مختلف مراحل اتخاذ القرار وهذا وسنحاول التركيز عليه من خالل هذا المطلب

 راراتاتخاذ الق تحسيننظام المعلومات المحاسبية في  إستخدام: الفرع األول 

يمكن اعتبار نظم المعلومات في المؤسسة على أنها وسائل الكتشاف الحقائق ذات الصلة      
ومشاهدته  هيعتمد عند اتخاذه للقرارات على ذاكرت ةالصغير  ةالفردي ؤسسةبالقرارات، فصاحب الم

الشخصية، ألن ذاكرته تحوي ما قد يحتاج إليه من بيانات، ولكن قدرة ذاكرة الفرد محدودة، وكلما ازداد 
عدد ونوع الخبرات التي يود متخذ القرار أن يعتمد عليها التخاذ قراره كلما ظهرت الحاجة إلى وسائل 

 .أخرى الستكمال احتياجاته

، بل ذاكرة توجد ذاكرة طبيعية للمؤسسة ، حيث الؤسسةم الموتزداد المشكلة تعقيدا مع تزايد حج
إلى فقدان ما تجمع من بيانات في  ؤسسةتعرض المت، وقد ن الذين يعملون بأقسامه المختلفةالموظفي

ذاكرة موظفيه لو قرروا ترك العمل، لهذا ظهرت حاجة ماسة إلى نظم للمعلومات تقوم بتجميع وحفظ 
 .البيانات

رسال إرشادات عنها إلى متخذ ويقوم جامع البي انات بمالحظة األحداث االقتصادية في المؤسسة، وا 
القرار الذي يقوم بدوره بتفسيرها في ضوء المعلومات السابق تخزينها في ذاكرته، وما يشاهده في مناخ 
ر العمل، فإذا كان االتصال فعاال، فإن اإلرشادات التي يرسلها جامع البيانات، سوف تحدث نفس األث

 .في متخذ القرار كما لو شاهد األحداث بنفسه

وفي دراسة تحليلية نظرية عن العالقة بين البيانات المحاسبية وعملية اتخاذ القرارات في المؤسسة، 
 :حيث يقوم التحليل على تميز عملية اتخاذ القرار بثالثة عوامل رئيسية هي

 مدخالت القرارات/ أ
 مخرجات القرارات / ب 
 .تخاذ القراراتنماذج ا/ جـ



 المحاسبة المالية وتحسين اتخاذ قرارات المؤسسة االقتصاديةمخرجات     :الفصل الثالث
 

192 
 

فمدخالت القرار عبارة عن العوامل التي يعتمد عليها متخذ القرار التخاذ القرار ومخرجات القرار عبارة 
عن القرار الذي قوم باتخاذه مدير المؤسسة، أما نماذج القرارات فهي تمثل العالقة التي تربط بين 

 .القرار ومجموعة من مدخالت القرار

أحد األغراض الرئيسية إلعداد وتوزيع البيانات المحاسبية هو مساعدة متخذ وتجدر اإلشارة إلى أن 
القرار في عملية التنبؤ بقيمة المتغيرات في نماذج اتخاذ القرار التي يقوم باستناد إليها، حيث أن مثل 

ساهمة هذا التنبؤ  بقيمة المتغيرات يعتبر ركنا أساسيا في عملية اتخاذ القرار، لذلك يمكن القول بأن م
نظام المعلومات المحاسبية تنحصر في توليد البيانات ذات الطابع االقتصادي التي يستند إليها متخذ 

ار من بين يالقرار في التنبؤ بقيمة المتغيرات في نماذج اتخاذ القرارات التي يقوم بإتباعها في االخت
 .(1)استعماالت الموارد االقتصادية المحدودة إلدارة المؤسسة 

 فوائد نظام المعلومات في اتخاذ القرار: الثاني الفرع
تقدم نظم المعلومات العديد من الفوائد لمتخذي القرار كما تساعد العاملين في المؤسسة على      

 (2):أدائهم لوظائفهم، ومن أهم الفوائد التي يمكن أن تقدمها نظم المعلومات ما يلي
 .اتخاذ القرار تحسين القرار في تقديم المعلومات لمساعدة القائمين على اتخاذ -

 .تقديم المعلومات لجميع العاملين لمساعدتهم في أداء أنشطتهم الوظيفية -

جراء عملية الرقابة -  .المساعدة في تقييم أنشطة المؤسسة وا 

 .مساعدة متخذي القرار على التنبؤ بالمستقبل بالنسبة لجميع أنشطة المؤسسة -

دية بين الوحدات المختلفة بالمؤسسة لتسهيل عملية استرجاع تحديد قنوات االتصال األفقية والعمو  -
 .البيانات 

 .حفظ البيانات لغرض إتاحتها عند الحاجة لمستخدميها -

فنظم المعلومات في اتخاذ القرار بدأت تشهد توسعا بشكل ملفت للنظر، ومنجزات هذه النظم اتسمت  
لماضية، بمعنى تزايد معدل نمو بخصائص جديدة فاقت أهمية ما شهده العالم خالل العقود ا

 .المعلومات والتقنية في عصرنا الحاضر
                                                           

المحاسبية على جودة البيانات المالية في قطاع الخدمات في أثر استخدام نظم المعلومات منذر يحي الداية،  -1
، مذكرة ماجستير، تخصص محاسبة وتمويل، كلية التجارة، قسم المحاسبة والتمويل، الجامعة اإلسالمية، غزة، قطاع غزة
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اتخاذ القرار، وتنوعت فوائد تحسين لقد اكتسبت نظم المعلومات صفة األداء الفعالة في التخطيط و 
 :استخداماتها في العديد من االستخدامات التخطيطية والتنموية والتي يمكن إجمالها فيما يلي

 .عددة األشكال واألحجام بتقنية عالية فضال عن السرعة في معالجة المعلوماتتوافر معلومات مت -

 .إمكانية الحصول على معلومات حديثة متجددة عن المجال الذي يتخذ فيه القرار -

إمكانية تحليل ومعالجة كم كبير من البيانات للبحث عن المعلومات المطلوب الحصول عليها  -
 .بدقة عالية

 .ة تساهم في مساعدة متخذ القرار بدقة وسرعة واإلجابة عن أسئلة كثيرةتمنح معلومات موضوعي -

 .فاءة األجهزة والبرامج المستخدمةمعالجة المعلومات التي تعتمد بدورها على ك -

 .وفيرة فاق والكلفة مما يوفر موارد ماليةتوفر زمن إلعداد ودقة المخرجات، وتقليص حجم اإلن -

 .المختلفة التي لها عالقة بإدارة المعلومات واتخاذ أفضل القراراتيتعامل مع كافة النشاطات  -

تنفرد نظم المعلومات بقدرتها على تحليل المعلومات الكمية والوصفية معا، وفهم العمليات  -
المختلفة وعرضها بصورة رقمية، وهذا بدوره مؤشر واضح على استيعاب مجال اتخاذ القرار للتكنولوجيا 

 .المتقدمة

 مراحل عملية اتخاذ القرار تحسين دور نظام المعلومات في: الثالثالفرع 

إن الهدف األساسي من نظام المعلومات المحاسبية هو خدمة عملية اتخاذ القرار في المؤسسات     
مرحلة من مراحل اتخاذ القرار ولهذا سنحاول إظهار طبيعة الدور الذي تلعبه نظم المعلومات في كل 

 (1):يليكما

أهم ما تحتاجه هذه المرحلة هو القيام بعملية  :نظام المعلومات في مرحلة تحديد المشكلةدور  -0
مسح للمحيط الداخلي والخارجي للمؤسسة وبالتالي فإن لنظام المعلومات وخاصة المبني على 
الحاسوب أن يفيد متخذ القرار في هذه المرحلة خاصة من خالل المعلومات المخزنة مسبقا، وكذا من 

ل ما يقدمه من تقارير تساهم في عملية البحث عن المشكلة وذلك من خالل مقارنة األداء الفعلي خال
 .باألداء المخطط

يفترض في مرحلة وضع الحلول البديلة : دور نظام المعلومات في مرحلة وضع الحلول البديلة -2
نظام المعلومات في هذه  توفر كل البيانات الالزمة إلجراء المزيد من التحليل، فمن المتوقع أن يتضمن
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المرحلة على نماذج للتخطيط والتنبؤ وبالتالي توفير العديد من النماذج الكمية والرياضية التي تساعد 
 .في التعرف على بدائل الحلول المختلفة وتقيمها 

كما أن النظم الخبيرة يمكن أن تساعد في إظهار بدائل الحل بالنسبة للمشكالت المعقدة كما يمكن أن 
 .اء عمليات التنبؤ بنتائج البدائلتساهم في إجر 

يمكن أن يساهم هذا النظام في مرحلة االختيار من : دور نظام المعلومات في مرحلة االختيار -1
خالل إجراء عمليات التقييم الكمي للبدائل، وأيضا من خالل إجراء تحليل الحساسية وتقديم اإلجابات 

 .ومن ثم يمكن تحديد الحلول البديلة لحل المشكالت "لو  –ماذا " السليمة فيما يخص أسئلة 
في مرحلة التنفيذ فإن األمر يتطلب إقناع األطراف : دور نظام المعلومات في مرحلة التنفيذ -4

المشاركة والتي سوف تقوم بالتنفيذ، وعليه فإن األمر يحتاج إلى عمليات اتصال بين العديد من 
استخدام نظم المعلومات يسهل هذه االتصاالت من خالل شبكات  األطراف المعنية بالقرار وبالتالي فإن

اإلعالم اآللي وكذا تسهيل عمليات التفسير والتبرير المصاحبة للقرار الذي تم اتخاذه حتى يسهل 
 .(1)تنفيذه

 التغيرات الرئيسية لنظم المعلومات في اتخاذ القرار: الفرع الرابع
 (2):اتخاذ القرار تتمثل فيما يليأحدثت نظم المعلومات تغيرات رئيسية في 

تحسين جعلت نظم المعلومات القرار أكثر تبسيطا وأقل تعقيدا، وأحدث تغييرات في إجراءات  -
اتخاذ القرار، فالمؤسسات غير المتطورة التي ال تستعمل نظم المعلومات والحواسيب هي في الغالب 

 .ديثامن المؤسسات التي وجدت ح غير كفؤة وبطيئة، وأقل تنافسية

حيث إن تكنولوجيا  Separating work from location" المحل " ل العمل عن الموقع صف -
االتصاالت المرتبطة بنظم المعلومات المحوسبة، قد حدت وقصرت المسافات لكل متخذي القرار 

 .باإلضافة إلى الحداثة في المعلومات

قد حلت محل  المعلومات فنظم Reorganizing work flowsإعادة التنظيم في انسيابية العمل  -
إجراء العمل اليدوي بشكل متقدم باستخدام إجراءات محوسبة وبالتالي التقليل من تكلفة العمليات في 
العديد من مواقع اتخاذ القرار التي كانت تستخدم األساليب الورقية والطرق اليدوية التقليدية كما أن 
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رار ليس في تقليل التكلفة فقط بل في تحسين القرارات إنسيابية العمل قد مكنت العديد من متخذي الق
 .في حد ذاتها

زيادة المرونة في اتخاذ القرار، حيث يستطيع متخذ القرار استخدام التكنولوجيا في التنظيم بطرق  -
أكثر مرونة وزيادة قدراته بتلمس وتحسس المتغيرات والتجاوب معها ونظم المعلومات تستطيع أن 

 .نة لمعالجة بعض المحددات التي تفرض عليها وكيفية التعامل معهاتعطي للمؤسسات مرو 

إيجاد طرق جديدة حيث أن السمة الرئيسية لمتخذ القرار المعاصر هي القدرة على القيام بعمله  -
عبر حدود المكان وبنفس الكفاءة تقريبا، وكما أنه يؤدي عمله عبر الشبكات التي تسمح بالتنسيق مع 

 .بعيدة اآلخرين عبر مسافات
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 :خالصة الفصل

تعتبر عملية اتخاذ القرار جوهر العملية اإلدارية لذلك فان نجاح أو فشل أي مؤسسة يعتمد على    
اتخاذ القرار فان األمر يتطلب االعتماد  تحسين ومن اجل الوصول إلى جودة القرارات التي يتخذونها،

 :خرجات المحاسبة المالية حيثعلى م

ـــــــ تعتبر القوائم المالية انعكاسا للنشاط االقتصادي بالمؤسسة وحتى تساهم في تحسين اتخاذ القرارات 
لبد من تحليل هذه القوائم المالية من أجل إعطاء صورة صادقة وشفافة عن وضعية هذه القوائم التخاذ 

 .القرارات المناسبة

ية المؤسسة وتقييم أدائها وتوفير معلومات تساعد في ــــــ تسمح مؤشرات التوازن المالي من معرفة وضع
 .تحسين اتخاذ القرارات

ــــــ إن للنسب المالية القدرة على إلقاء الضوء على جوانب مهمة من الناحية المالية لتفسير وتقييم القوائم 
 .المالية، وتتميز بمجموعة من الصفات تحسن من اتخاذ القرارات

محاسبية بمجموعة من الخصائص والتي تساهم وبشكل كبير في تحسين اتخاذ ـــــ تتمتع المعلومات ال
 .القرارات

 .في تحسين اتخاذ القرارات كبيرة ــــــ للمعلومات المحاسبية أهمية

ـــــ يعتبر نظام المعلومات المحاسبية بمثابة المرآة التي تعكس واقع األحداث االقتصادية بالمؤسسة فهو 
سناد بال  .نسبة لمتخذ القرارأداة دعم وا 

 

 



 

 

 

 الرابعل ـصـفـال
 

 

 

تحسين و المحاسبة المالية 
اتخاذ القرارات بمؤسسة 

 –للجنوب المطاحن الكبرى 
 -بسكرة



  -بسكرة –بمؤسسة المطاحن الكبرى للجنوب اتخاذ القرارات  تحسينو  المحاسبة المالية:الفصل الرابع

 

198 
 

 :تمهيد

سقاطه على أرض الواقع تم     بغرض المساهمة في تجسيد الجانب النظري في الميدان التطبيقي وا 
 -بسكرة–اختيار إحدى المؤسسات االقتصادية الجزائرية أال وهي مؤسسة المطاحن الكبرى للجنوب 

يتم وذلك من خالل التعرف على المؤسسة، ووصف وفهم أسس تدفق البيانات المحاسبية المالية وكيف 
اتخاذ تحسين اتخاذ القرارات بالمؤسسة محل الدراسة، وعليه ما هو واقع المحاسبة المالية و  تحسين

مخرجات المحاسبة ؟ وهل المؤسسة تعتمد على -بسكرة–القرارات بمؤسسة المطاحن الكبرى للجنوب 
 .هذا ما سيتجلى ضمن محاور الفصل ؟هاالمالية في اتخاذ قرارات
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 -بسكرة  -مؤسسة المطاحن الكبرى للجنوب : المبحث األول

من أهم وأنجح المؤسسات االقتصادية خاصة  -بسكرة –تعتبر مؤسسة المطاحن الكبرى للجنوب    
من خالل هذا المبحث تقديم لهذه المؤسسة من خالل تعريفها على المستوى المحلي، ولذلك سوف يتم 

 .ونشأتها وأهدافها وعرض مختلف مراحل اإلنتاج بالمؤسسة محل الدراسة

 

 -بسكرة–تقديم لمؤسسة المطاحن الكبرى للجنوب : مطلب األولال

 -بسكرة –سنتطرق من خالل هذا المطلب إلى نظرة عامة عن مؤسسة المطاحن الكبرى للجنوب     
 .من خالل تعريفها وأهم الوحدات التي تتضمنها باإلضافة إلى أهميتها في المجال االقتصادي

 

 -بسكرة–تعريف بمؤسسة المطاحن الكبرى للجنوب: الفرع األول

هي مؤسسة خاصة، أنشئت في إطار الشراكة بين مستثمر وطني ومجموعة العزيز اإلماراتية 
برأس " SARL"والفالحية، وقد تأسست كشركة ذات مسؤولية محدودة المختصة في الصناعات الغذائية 

مليون دينار جزائري، تقع ببلدية أوماش التابعة لدائرة أورالل والية بسكرة، يجتازها  005مال قدره 
الواصل بين شمال الجزائر وجنوبها الشرقي وكذا خط السكة الحديدية الرابط  10الطريق الوطني رقم 

نوب الشرقي وبالمحاذاة من مؤسسة المطاحن الكبرى للجنوب توجد تعاونية الخضر بين الشمال والج
لقد تم إقامة المشروع ". اللين والصلب" القمح بنوعيه : والحبوب الجافة التي تزودها بالمواد األولية

 بالمنطقة الصناعية أوماش لعدة اعتبارات أهمها االعتبارات الجبائية حيث أن المؤسسة استفادت من
كون أوماش ضمن ( 10 -00) االعفاءات الضريبية المنصوص عنها في المرسوم التشريعي رقم 

 .المناطق الخاصة

حيث رفع "  SPA" تم تحويل الشكل القانوني للمؤسسة إلى شركة ذات أسهم  0116جوان  10في 
وب على مليون دينار جزائري تتربع مؤسسة المطاحن الكبرى للجن 011رأسمالها االجتماعي إلى 

مغطاة موزعة على وحدة الفرينة والدقيق بمساحة تقدر بـ  0م 0101، منها  0م 50005مساحة تبلغ 
 .0م 0161، ووحدة الكسكسي بـ 0م 0851
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 :تتضمن مؤسسة المطاحن الكبرى للجنوب أربع وحدات هي

 وحدة إنتاج الدقيق والفرينة وهي الوحدة الرئيسية. 

  المتوسط والرقيقوحدة إنتاج الكسكسي بنوعيه. 

  وحدة االستيراد والتصدير للمواد الغذائية ومواد تغذية األنعام بميناء جن جن بجيجل لكنها
 :ركزت نشاطها على استيراد القمح بنوعيه القمح اللين والصلب وذلك من أجل 

 .التنازل عن طريق الوحدات لوحدة السميد والفرينة -

 .بيعه في السوق الجزائرية -

 بوالية جيجل" جن جن " خزين الحبوب وهي في طور اإلنجاز تقع بميناء وحدة صوامع ت. 

مرت عملية إنجاز المؤسسة بعدة مراحل إلى أن تم الدخول الفعلي في مرحلة اإلنتاج، حيث بدأت 
باستيراد القمح بنوعيه وبيعه في السوق الوطنية  0111وحدة االستيراد والتصدير العمل في سنة 

دها في تمويل إنجاز الوحدات األخرى، أما بداية األشغال بوحدة الدقيق والفرينة ولتحقيق فوائض تساع
، واالنتاج الفعلي كان في شهر  0110ونهاية األشغال في جويلية  0111كانت في شهر أكتوبر عام 

 . 0110مارس من سنة 

وانتهت في  0110أما فيما يتعلق بوحدة الكسكسي فقد كانت بداية األشغال في شهر سبتمبر عام 
 . 0110، ودخلت مرحلة اإلنتاج الفعلي في سبتمبر  0110ديسمبر 

 :وبذلك تنتج المؤسسة الفرينة والدقيق والكسكسي وغيرها بأحجام مختلفة وفق ما يبينه الجدول التالي
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 -بسكرة–منتجات مؤسسة المطاحن الكبرى للجنوب (: 07)الجدول رقم 

 سعة الكيس النوع المنتج

 كلغ 05/ 51 "الخبز" عادية  الفرينة

 كلغ 10/ 10/ 01/ 05/ 51 ممتازة

 كلغ 05 خشن الدقيق

 كلغ 05 عادي درجة ثانية

 كلغ 15/ 01/ 05 ممتاز

 كلغ 01/ 05 رفيع

 كلغ 05 (SSSF) سموالت 

 كلغ 15/ 10 متوسط الكسكسي

 كلغ 15/ 10 رقيق

 كلغ 01  النخالة

 من إعداد الباحثة اعتمادا على وثائق المؤسسة :المصدر          

 -بسكرة–التعريف بالجانب القانوني لمؤسسة المطاحن الكبرى للجنوب : الفرع الثاني

مؤسسة المطاحن الكبرى للجنوب هي مؤسسة إنتاجية مندرجة قانونا ضمن شركات األموال حيث    
مليون دينار، ثم  005برأس مال قدره "  SARL" بدأت نشاطها في شكل شركة ذات مسؤولية محدودة 

.  0116مليون دينار جزائري في جوان  011برأس مال قدره "  SPA" تحولت إلى شركة مساهمة 
، كما أنها تخضع للنظام الحقيقي الجزائرى تتمنع بالشخصية المعنوية وتخضع ألحكام القانون التجاري

 .في تحديد الربح الضريبي

إن المؤسسة تخضع لجميع االلتزامات الجبائية والنظام الضريبي المتعلق من الناحية الجبائية ف
 :باألشخاص المعنويين وتتمثل هذه الضرائب في
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  الضريبة على أرباح الشركات(I.B.S )على أساس الربح المحقق. 

  الرسم على القيمة المضافة (T.V.A ) فرينة، " على جميع عمليات البيع % 1بمعدل
 ".نخالة، كسكسى

  الرسم على النشاط الصناعي والتجاري (T.A.P  ) على أساس رقم األعمال المحقق بمعدل
0% . 

  الدفع الجزافي(V.F  ) على أساس كتلة األجور والمعاشات الممنوحة للعمال والموظفين
 .بالمؤسسة

  الرسم العقاري (T.F ) على أساس جميع الممتلكات العقارية للمؤسسة سواء كانت مبنية أو
 .مبنيةغير 

 -10)كما استفادت المؤسسة من االمتيازات الضريبية المنصوص عنها في المرسوم التشريعي رقم 
 .في إطار النظام الخاص باعتبار أن بلدية أوماش مصنفة ضمن المناطق الخاصة( 00

 

 -بسكرة –أهمية مؤسسة المطاحن الكبرى للجنوب : الفرع الثالث

تعتبر المؤسسة محل الدراسة ذات أهمية اقتصادية كبيرة على أساس أنها تقوم بإنتاج منتجات      
أساسية ذات طابع استهالكي واسع، وتوجه هذه المنتجات إلى فئات واسعة من المستهلكين من خالل 

اإلنتاج  تقديم مستوى عالي من الجودة تنافس به المنتجات األخرى، وهذا نتيجة التحكم في تقنيات
 :المتطورة، ومن هنا تكمن أهمية المؤسسة في

 تعتبر منتجات أساسية وضرورية للمستهلك. 

 تغطي جزءا كبيرا من احتياجات السوق. 

 توفير مناصب شغل وامتصاص جزء كبير من البطالة. 

 الموقع الجغرافي واإلستراتيجي مما يمكنها من االتصال بالمناطق األخرى. 
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 -بسكرة–أهداف مؤسسة المطاحن الكبرى للجنوب : الفرع الرابع

تسعى المؤسسة لتحقيق ميزة تنافسية خاصة بها، وجذب أكبر قدر ممكن من الزبائن لذلك سطرت    
 :مجموعة من األهداف تتمثل في

 جلب أكبر عدد ممكن من الزبائن وتغطية رغباتهم. 

  دقيق، فرينة ، كسكسي" المنتجات الغذائية العمل على توفير احتياجات السوق من. 

 وضع سياسات إنتاجية تتماشى ومتطلبات السوق. 

 وضع سياسات تجارية قادرة على مواجهة المنافسة. 

 توسيع وتطوير وحدات اإلنتاج والعمل. 

 تخفيض تكاليف اإلنتاج باالستفادة من اقتصاديات الحجم من أجل الحصول على أسعار تنافسية. 

 

  -بسكرة  –الهيكل التنظيمي لمؤسسة المطاحن الكبرى للجنوب : لثانيالمطلب ا

تنقسم المؤسسة محل الدراسة إلى عدة مديريات ومصالح من أجل التسيير الحسن، وتسهيل      
عمليات الرقابة، ويوضح الهيكل التنظيمي مختلف الوظائف والمستويات اإلدارية والعالقات المختلفة 

 .بين مكونات المؤسسة

   -بسكرة –لمؤسسة المطاحن الكبرى للجنوب  الهيكل التنظيمي: الفرع األول

 :فيما يلي -بسكرة –ويتجسد الهيكل التنظيمي لمؤسسة المطاحن الكبرى للجنوب 
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 –بسكرة –الهيكل التنظيمي لمؤسسة المطاحن الكبرى للجنوب (  11)الشكل رقم 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 مدرية اإلدارة العامة: المصدر 

 

 

 

 

 المدير العام 

لمدير التنفيذيا  

 األمانة العامة 

 

 المديرية التجارية 

 

مديرية المحاسبة 

 والمالية

 

 مديرية اإلنتاج 

 

 مدير اإلدارة العامة 
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 تحليل الهيكل التنظيمي للمؤسسة محل الدراسة: الفرع الثاني

 :يظم الهيكل التنظيمي لمؤسسة المطاحن الكبرى للجنوب مايلي  

جزائريين  15)ويقوم بترؤس مجلس المراقبة الذي يتكون من المالكين : المدير العام للمؤسسة -0
، هذا المجلس الذي يعمل على مراقبة العمل وتطور المؤسسة، باإلضافة إلى إنشاء (إماراتيين 0و

 .عالقات مع المؤسسات األخرى، إال أنه ال يتدخل في سير العمل

حيث تقوم بتسيير شؤون األمانة بما فيها تسجيل البريد الصادر والوارد كذا  :األمانة العامة -0
والزوار لتسهيل االتصال بالمدير، واستقبال المكالمات الهاتفية وتحويلها بين مختلف استقبال العمالء 

المديريات والمصالح وتبليغ المعلومات لهذه األخيرة، استقبال الفاكس واإلرسال عبر متابعة البريد 
 .اإللكتروني

ومن مهام المدير التنفيذي تسيير المؤسسة إداريا وتنفيذيا واتخاذ القرارات  :المدير التنفيذي -0
 :الالزمة في األوقات المناسبة والتنسيق بين مختلف مصالح المؤسسة التالية

 تهتم هذه المديرية بتطبيق القوانين وضبطها، حيث تتفرع إلى المصالح : مديرية اإلدارة العامة
 :التالية

تحرص هذه المصلحة على تسيير شؤون الموظفين من بداية : دمينستخمصلحة تسيير الم -
العمل إلى نهايته من خالل تسيير األجور، العطل، حركة الموظفين الخاصة بالنقل والترقية والتسريح، 

 .حوادث العمل وغير ذلك من األعمال التي تخص الموظفين

ية المتعلقة بالعالقات العامة وتعمل على القيام بالعمليات الخارج: مصلحة العالقات العامة -
 .للمؤسسة مثل التعامالت مع صندوق الضمان االجتماعي، مصلحة السجل التجاري

تعمل على تأمين طلبات واحتياجات مختلف مصالح المؤسسة وكذا : مصلحة الوسائل العامة -
 :القيام باألشغال الخاصة بالمؤسسة، وتندرج تحتها األقسام التالية

 هذا القسم بتسيير حظيرة المؤسسة من توفير وسائل النقل واالهتمام بالنقل  ويقوم: قسم النقل
 .اليومي الموظفين باإلضافة إلى إيصال الطلبيات للزبائن والمواد األولية إلى المؤسسة

 تسهر على توفير األمن للمؤسسة باإلضافة إلى تسجيل دخول وخروج الشاحنات: خلية األمن. 
 ة ومراقبة كل تجهيزات المؤسسة سواء الخاصة باإلنتاج أو وسائل وتهتم بصيان: قسم الصيانة

 .النقل أو غيرها حيث تقوم بعمليات الصيانة الوقائية والعالجية



  -بسكرة –بمؤسسة المطاحن الكبرى للجنوب اتخاذ القرارات  تحسينو  المحاسبة المالية:الفصل الرابع

 

206 
 

  تشرف على عمليات اإلنتاج خصوصا من ناحية الجودة، مراقبة نوعية : نتاجمديرية اإل
 :وتندرج تحت هذه المديرية الصالح التالية...المنتوج

تشرف هذه المصلحة على وحدة السميد والفرينة ووحدة الكسكسي وتتمثل : اجمصلحة اإلنت -
مهامها في استقبال المادة األولية واألكياس، الصيانة الوقائية والفنية، تحضير وتنظيف القمح بنوعيه 

 .لطحنه، تخزين المنتوج وتحضير األجهزة ومراقبة النوعية والجودة

مخبر مخصص للقيام بتحاليل معينة، فمن مهامها للمؤسسة مخبرين حيث أن كل : المخبر -
مراقبة المواد األولية والمنتوج النهائي وذلك بتحديد الخصائص التحليلية من أجل احترام المواصفات 
مراقبة الجودة، متابعة المادة األولية عند وصولها، إمكانية المزج بين مختلف المواد األولية لتحسين 

باإلضافة إلى توفر المخبر على مطحنة تجريبية تضمن اختيار عينات . ينالجودة وكذا إمكانية التخز 
القمح المقترحة من طرف المورد والتحاليل األساسية المنجزة على مستوى المخبرين هي نسبة الرطوبة، 
الوزن النوعي للقمح بنوعيه، نسبة المواد المعدنية، نسبة الشوائب، مؤشر السقوط بالنسبة للقمح، وأخيرا 

وم المخبر بإعداد تقارير يومية يتم فيها تحديد النتائج النهائية المتوصل إليها إلعطاء منتوج ذو جودة يق
وتجدر اإلشارة إلى أن المؤسسة تتعامل مع مخبرين آخرين أحدهما في قسنطينة واآلخر في . عالية

التحاليل التي قام بها  باتنة وذلك للقيام بالتحاليل الخاصة بالبكتيريا والفطريات، إضافة للتأكد من
 .مخبريها

تقوم هذه المصلحة بتخزين كل ما تحتاجه المؤسسة لضمان السير العادي : نتخزيمصلحة ال -
حيث هناك ثالث أنواع للمخزون أولهم ويتمثل في مخزون المادة األولية والمنتوج النهائي وهو الخاص 

ائل الكهربائية والميكانيكية الخاصة بوحدات اإلنتاج، والمخزون الثاني خاص بقطع الغيار والوس
 .بالمؤسسة ككل، أما المخزون الثالث فيخص التجهيزات المكتبية ويتعلق بالجانب اإلداري للمؤسسة

 تقوم هذه المديرية بجميع العمليات المتعلقة بالتسجيل المحاسبي : اليةمديرية المحاسبة والم
حيث أن هذه . ن شأنها التأثير على المركز الماليومعالجة البيانات المحاسبية وكل العمليات التي م

 :المديرية تتفرع عنها المصالح التالي

تقوم بتسيير الحسابات اليومية للتدفقات النقدية الداخلة : مصلحة المحاسبة العامة والمالية -
عداد الميزانية الختامية وجدول حسابات النتائج، باإلضافة إلى إع لى المؤسسة وا  داد والخارجة من وا 

 .التقارير الشهرية الخاصة بالمالية توضح من خاللها الوضعية المالية للمؤسسة
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عداد كشف المبيعات وجدول  :مصلحة محاسبة المواد - تهتم بالمتابعة اليومية لتحركات المواد وا 
 .الشراء والبيع والحالة التجارية للمبيعات

من جهة ومن جهة أخرى قبض يقوم بتسديد كل المصاريف وأعباء المؤسسة : أمين الصندوق -
 .المداخيل النقدية

 يتسم التنسيق بين هذه المصلحة ومصلحة اإلنتاج، حيث يتم إرسال  :مديرية التجارة
المخزونات لهذه المصلحة ليتم توزيعها حسب األولوية كون أن الطلب أكبر من اإلنتاج حيث تقوم هذه 

ث توضع في دفتر الطلبات، هذا األخير يتضمن المصلحة بدراسة الطلبية وترتيبها حسب األولوية، حي
تاريخ الطلبية، حجم المعامالت بالنسبة للزبون، حجم الحقوق، وذلك لتحقيق التوازن بين كمية 

 .المخزونات وحجم الطلبيات

يشرف على العمليات السابقة رئيس مصلحة التجارة، كما يشرف أعوان هذه المصلحة على عمليات 
حقوق المؤسسة الخاصة لكل زبون هذا من ناحية، ومن الناحية األخرى متابعة تسجيل البيع ومتابعة 

الفوترة ليتم بعدها إرسال الفواتير إلى مصلحة المحاسبة، حيث تقوم هذه األخيرة بتقديم تصريح شهري 
 .إلى مصلحة الضرائب

 

 .-بسكرة-المطاحن الكبرى للجنوب  مؤسسةبمراحل اإلنتاج : المطلب الثالث

، حيث كانت في فير المادة األولية القمح بنوعيةالقيام بعملية اإلنتاج تقوم المؤسسة بتو  قبل    
يات المتحدة األمريكية، الوال) تفضل استيراد المادة األولية من الخارج  2006إلى  2003السنوات 

األولية ذات العتبارات السعر والجودة حيث للمؤسسة إمكانية اختيار المادة ( ألماني، فرنسا، سوريا
 .جودة والسعر المناسب 

وبعد تغير المعطيات الدولية وغالء أسعار القمح في األسواق الدولية مما دفع المؤسسة إلى حصر 
شراء المادة األولية من الدولة عن طريق تعاونية الحبوب والخضر الجافة التي تتبع نظام الحصص 

  .فقط من طاقتها اإلنتاجية% 50حيث تزود المؤسسة بقيمة 

وبعد جلب المادة األولية سواء عن طريق وسائل نقل المؤسسة أو عن طريق وسائل نقل الممون فيتم 
وزن الشاحنة في مدخل المؤسسة المزود بالجسر الوازن ثم يفرغ القمح في ألة االستقبال التي تحتوي 
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لتخزين والجزاء األخر يمر على قنوات تأخذ المادة األولية للتصفية األولية وبعد ذلك جزء منها يوجه ل
 :بمراحل اإلنتاج التي سنوضحها في ما يلي 

من أجل الحصول على منتوج الدقيق أو الفرينة فإنه  :مراحل إنتاج السميد والفرينة: ولالفرع األ 
 :يمر عبر المراحل التالية 

ظيفا أوليا ثم بعد ما يتم استقبال القمح الصلب أو اللبن على مستوى المخازن تنظيفه تن :0مرحلة 
تخزين " تخزينه حيث يتم في هذه المرحلة التخلص من األوساخ الكبيرة والشوائب وتخزينها في الخاليا 

 .على مستوى المطاحنالخاليا الموجودة " أولى 

حيث يعاد تنظيفه حيث يستخدم في هذه " تنظيف ثاني " ثم تأتي مرحلة التنظيف التكميلي  :6مرحلة 
، ثم يضاف إليه الماء ويترك لبعض الوقت ليأخذ متطورة للتنظيف من أجل تصفية ت  المرحلة عدة أال

 .لتسهيل عملية الطحن حتى يتم نزع القشرة عن اللب" فترة راحة " درجة رطوبة معينة 

وتتم عملية الطحن عدة مرات " الدار افيل " تسمى  آالتثم تأتي مرحلة الطحن باستخدام : 3مرحلة 
نوعية المطلوبة وفي األخير تتم الغربلة حيث يتم فيها فصل الفرينة عن النخالة حتى الحصول على ال

 .جينثم تخزين المنتو    plansichterبواسطة استعمال أالت تسمى 

 يتم وضح المنتوج في أكياس خاصة 

 : ويمكن توضيح مراحل العملية اإلنتاجية بالمؤسسة من خالل الشكل التالي 
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  إنتاج السميد والفرينة بالمؤسسة محل الدراسةمراحل : (12) الشكل رقم

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 من إعداد الباحث اعتماد على معلومات من مصلحة اإلنتاج :المصدر

 

 بالمؤسسة محل الدراسة الكسكسىمراحل إنتاج : الفرع الثاني

هذا األخير من وحدة إنتاج ، ويتم الحصول على هي السميد الكسكسىالمادة أولية لإلنتاج  نإ   
، ومن جهة أخرى هناك مجمع لتقدير الماء ثم يتم خلط يث يتجمع السميد في مجمع لتقديره، حالسميد

إلى الفرن المزود بالبخار  الكسكسىج ثم ينتقل السميد والماء في خالط لينتقل الخليط إلى مجمع اإلنتا
ثم إلى المجفف ومنه  إلى المبرد وبعده إلى الغربال حيث يتم فيه تصفية المنتجات التامة وتحويلها إلى 

، ومن جهة أخرى يتم عودة السميد من تغليفها في أكياس مختلفة ألحجام مخزن خاص بها ومن ثم
الخالط وهناك كذلك طاحنة بعد الغربلة تقوم بطحن المواد الخشينة الغربال ومن مجفف إلنتاج إلى 

يمكن توضيح هذه العملية أكثر من خالل الشكل تمر مرة أخرى بالمراحل السابقة و لتعود إلى المجفف و 
 : التالي 

 المرحلة الثالثة  المرحلة الثانية  المرحلة األولى 

 استقبال المواد األولية
 
تنظيف أولى المواد  -

 األولية 
 تخزين المواد األولية  -

 تنظيف القمح وتهيئة للطحن

المواد إعادة تنظيف  -
ضافة الماء  األولية وا 

ترك الحبوب لبعض  -
الوقت لتأخذ بنسبة رطوبة 

  معينة 

 الحصول على المنتوج تام 

صحن وغربلة وفصل  -
 .الفرينة عن النخالة 

تخزين المادة المنتجة  -
 وتغليفها 
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 بالمؤسسة محل الدراسة يمراحل إنتاج الكسكس: (01)الشكل رقم 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 رئيس مصلحة اإلنتاج :المصدر              

 عودة السميد 

 فرن 

 مجفف

 مجمع اإلنتاج 

 كسكس رقيق 
كلغ  7كيس   
كغ  5كيس   

 تغليف 

 طاحنة 

 

 غربال 

مخزون المنتوجات 
 النهائية 

 مبرد 

 كسكس 
 : متوسط 

كغ  5كيس   

 مخزون السميد  مخزون الماء 

 مجمع تقدير الماء 

 خالط 

 مجمع تقدير السميد 

 عودة 

 إنتاج البخار 
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 .الجانب التسويقي لمنتجات المؤسسة محل الدراسة : الفرع الثالث

، فهي تسعى إلى تحديد المزيج التسويقي رة ضمنيا بكامل المهام التسويقيةتقوم مديرية التجا    
يحقق للمؤسسة زيادة حصتها السوقية وتحسين أدائها وتنحصر السياسة التسويقية  يالمناسب الذ

 .الدراسة في للمؤسسة محل

لى منتوج ثانوي يتمثل في ، الفرينة والكسكسي إضافة غتنتج المؤسسة السميد: سياسة المنتج -7
 حقيق نوعية من هذه المنتجاتيضم عدة أنواع أخرى ومن أجل ت ، وكل نوع من هذه المنتجاتالنخالة

، فكلما كانت النوعية حافظة على مستوى الجودة المرغوبةقامت المؤسسة بإنشاء مخبر يساعد في الم
، كما تستخدم المؤسسة محل الدراسة بالتالي تسهيل عملية التوزيعجيدة زاد إلقبال على المنتجات و 

 .نظام ألي عبر كافة مراحل إلنتاج د علىتجهيزات تتصف بالحداثة ومواكبة التكنولوجيا حيث تعتم

، ويتم تحديده عن طريق ير من أهم عناصر المزيج التسويقييعتبر هذا األخ: سياسة التسعير -2
يحدد على أساس  ، ثم يضاف إليها هامش ربحإلنتاجيةادخلت في العملية  حصر كل التكاليف التي

أ تؤثر على توزيع المنتجات حيث أن أي تغير يطر ، ويشكل السعر أهم العوامل التي إلجماليةاالتكلفة 
 .كسية بين السعر والكميات المباعةهناك عالقة ع أيالمباعة  عليه ينتج عنه تغير في الكميات

إلشهار اتقوم بعملية  فإنها  ةحصتها السوقية في السوق المحلى معتبر  أنرغم : سياسة الترويج -3
، وكذلك المشاركة في لى جميع وسائل النقل التابعة لهامن خالل العالمة التجارية علمنتوجاتها 

عبر  خاصة لمنتوج الفرينة لإلشهار تألجنها أ كماالمعارض المقامة على مستوى التراب الوطني ،
  .. tv  ،fifty 4  ،allégorieسميرة قناة  :المؤسسات التالية

 .تتجسد سياسة التوزيع بالمؤسسة في الطرق التالية   :سياسة التوزيع -4

بمعنى وجود عالقة مباشرة بين العمالء والمؤسسة دون وسيط وتتعامل المؤسسة : الطريقة المباشرة-
 .، والمستهلكين الصناعيينسات التابعة للدولة وتجار الجملةوفق هذه الطريقة مع المؤس

يتم الستعانة بالوسطاء لتعريف المنتجات وهم تجار الجملة  وفق هذه الطريقة: الطريقة غير المباشرة-
 .ابعة للمؤسسةتونقاط البيع ال والتجزئة
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         بمؤسسة  تاتخاذ القراراتحسين واقع استخدام المحاسبة المالية في  :المبحث الثاني
- بسكرة –الكبرى للجنوب  المطاحن

الضوء على استخدام المحاسبة المالية بالمؤسسة محل  طسنحاول من خالل هذا المبحث تسلي    
المؤسسة حيث تعتبر المحاسبة المالية من أهم مصادر الحصول على بقرارات الالدراسة وواقع اتخاذ 

المعلومات والتي تستخدم في اتخاذ القرارات، وعليه سنحاول من خالل المبحث التركيز على المحاسبة 
 .مؤسسة محل الدراسةالمالية واتخاذ القرارات بال

 

- بسكرة –المحاسبة المالية بمؤسسة المطاحن الكبرى للجنوب : المطلب األول

وهي تستخدم المحاسبة التي تعتمد على  -بسكرة –مؤسسة المطاحن الكبرى للجنوب  منذ تأسيس    
 . اإلعالم اآللي وهي مضبوطة ومحكمة وتخضع لكل القوانين المنصوص عليها قانونا 

وسنتطرق من خالل هذا المطلب إلى الوثائق المساعدة على تطبيق المحاسبة المالية وكيفية تدفق 
 .البيانات المحاسبية بالمؤسسة محل الدراسة وكذا أهم مخرجات المحاسبة المالية بالمؤسسة

 
 الوثائق المساعدة على تطبيق المحاسبة المالية بالمؤسسة محل الدراسة: ولالفرع األ 

اإللمام والتعرف على مختلف الوثائق التي تستعمل في تطبيق المحاسبة المالية بالمؤسسة سنحاول 
 .محل الدراسة

 الوثائق المستعملة في عملية الشراء: أوال

  وصل طلب الشراء "Bon de comande " يتم إرسال هذا الوصل من طرف المؤسسة
 (. 10ملحق رقم )واللوازم  ويقدم للمورد ويحرر من طرف الجهة الطالبة للمواد األولية

  وصل االستالم "Bon de Reception  " يثبت هذا الوصل دخول المواد األولية واللوازم
 (.10ملحق رقم ) إلى مخازن المؤسسة 
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 من كل المعلومات ، وهي وثيقة تتضستالم هذه الوثيقة من المورديتم ا: فاتورة الشراء
 (.10ملحق رقم )ا والمبلغ اإلجمالي للفاتورة سعرهو رد والكمية المشتراة الشخصية عن المو 

  طلب التسديد "Demande de paiement  " يحرر هذا الطلب من طرف مصلحة
، بتسديد مبلغ الطلبية للمورد أمرالمحاسبة والمالية بعد استالم كل الوثائق السابقة الذكر وهو 

 :ويكون التسديد بطريقتين

تحرر هذه الوثيقة من أجل تسديد المورد  :" Demande de cheque" إما بطلب شيك  -
 (.10الملحق رقم ) عن طريق تحرير شيك بنكي 

 مستحقات  من خالل هذه الوثيقة يتم تسديد":  Ordre de verment"  لأو بطلب تحوي -
 (.15الملحق رقم ) حسابه  بالتحويل إلىالمورد مباشرة 

 الوثائق المستعملة في عملية البيع: ثانيا

  طلبية الشراء "Demande D’achat  " تقدم هذه الوثيقة من طرف الزبون إلى مصلحة
 (.16الملحق رقم )الخ...التجارة تتضمن الكمية المطلوبة نوعها

 وصل التسديد يحرر من طرف أمين الصندوق عند تسديد الزبون لمبلغ الطلبية. 

  وصل التحميل "Bon D’enlevement  "ارة من أجل يحرر من طرف مصلحة التج
 (.16ملحق رقم . )السماح للزبون بتحميل المنتوجات المباعة

  وصل التسليم "Bon de livraison  :" يقدم للزبون عندما يتم شحن البضاعة يتم إعداده
 (.18ملحق رقم . ) من طرف مصلحة التوزيع

  مراقبة حالة التسبيقات التجارية "Etat suivi des avances commerciales : " هي و
وثيقة خاصة بالمراقبة وتسيير المعامالت المالية التجارية مع الزبون وهي مقيدة في جهاز 

 . الحاسوب بمصلحة التجارة

 وتحتوي هذه تم نقل ملكية البضاعة إلى الزبونبعد إتمام عملية البيع ي: فاتورة البيع ،
الضريبة، تاريخ الفاتورة، رقم الوثيقة على بيانات عن كمية البضاعة المباعة، مبلغ الفاتورة، مبلغ 
ل التجاري، العنوان، رقم الفاتورة، باإلضافة إلى معلومات شخصية عن المؤسسة كالسج

 (.11الملحق رقم ) الخ ...الهاتف
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 :من أهم الخصائص التي يجب أن تتوفر في الوثائق هي :خصائص الوثائق المستعملة :ثالثا

 يةأن تصدر من الجهة المخولة وأن تكون أصل. 

 تكون مرقمة وتتضمن توقيع األشخاص والمسؤولين أن. 

 تكون واضحة ومحددة حيث تسهل قراءتها وفهمها أن. 

 أن تأخذ شكال نظاميا يتماشى مع العرف وتحقق الغاية من وجودها. 

 
 بة المالية بالمؤسسة محل الدراسةأسس تدفق بيانات المحاس: ثانيالفرع ال

 بالمؤسسة محل الدراسة" الشراء" أسس نشاط التموين : أوال

من  -بسكرة-تعتبر عملية الشراء من أهم العمليات التي تقوم بها مؤسسة المطاحن الكبرى للجنوب
شراء المواد األولية : أجل توفير المستلزمات األساسية التي تحتاجها، وتنحصر عملية الشراء أساسا في

 .واللوازم

ئها فهي بالنسبة للمواد األولية واللوازم التي تقوم المؤسسة بشرا: عملية شراء المواد األولية واللوازم -
اللين والصلب، األكياس، الخيوط، الماء، بطاقات خاصة بالمنتج ومستلزمات  القمح بنوعيه: تتمثل في

 : أخرى، ويتم شراء هذه المواد من خالل

ة لكل من مصلحة إرسال نسخ يتم إعداده من طرف مصلحة التخزين ويتم: أمر بالشراء -   
  . اإلنتاج و المحاسبة والمصلحة التجارية

يصدر من طرف المصلحة التجارية "  Bon de commande" الشراء إعداد وصل طلب  -
حسب حاجة المؤسسة ويرسل للموارد ويتم ذلك بالتنسيق مع مصلحة اإلنتاج ومصلحة التخزين 

على كل تفاصيل المواد واللوازم وكذا مصلحة المحاسبة والمالية، حيث يتضمن هذا الوصل 
 .الخ...المراد شراؤها من حيث المواصفات التقنية والكميات

ويتم إعداده من طرف غرفة التحكم والمراقبة ":   Bon de réception" وصل االستالم  -
الموجودة عند مدخل المؤسسة حيث يثبت استالم المواد األولية واللوازم " مصلحة االستالم"
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مختلف البيانات كالكمية المستلمة، نوع المواد، وكذا تاريخ االستالم، وتكون ممضاة وتتضمن 
 .ومرقمة ويتم إرسال نسخة إلى مصلحة المحاسبة والمالية ونسخة إلى المصلحة التجارية

يتم إعداده من طرف مصلحة التخزين وذلك بعد فحص ومعاينة المواد المشتراة : وصل الدخول -
 .د المطلوبة من حيث الكمية والنوعية والمواصفاتومطابقتها مع الموا

كما يتم إرسال نسخة إلى مصلحة المحاسبة والمالية ونسخة إلى المصلحة التجارية من أجل مطابقة ما 
بتحرير شيك للمورد  أمرهو موجود فعال في فاتورة الشراء، ومن ثم يتم تسديد المورد من خالل إرسال 

 .مصلحة المحاسبةيحرره من طرف أو أمر بتحويل 
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- بسكرة-خريطة تدفق لنشاط التموين بمؤسسة المطاحن الكبرى للجنوب(: 00)الشكل رقم 
 المورد مصلحة االستالم المصلحة التجارية مصلحة المحاسبة مصلحة اإلنتاج مصلحة التخزين الوثائق

   أمر شراء
 
 
 

    

 
 شراءطلب 

 

      

 وصل
 استالم 

   
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

  
 
 

  وصل دخول

 

 

   

 

     

  فاتورة

 

     

  طلب التسديد

 

 

      

 الجهة التي تقوم بإصدار الوثيقة:      

 االحتفاظ بنسخة من الوثيقة:       
  من إعداد الباحثة: المصدر

0    

0   

0    

0    
0    

0    

0    

2 

1 

2 

استالم 

المواد 

 واللوازم

إرسال 

المواد 

 واللوازم

0 

0 

0 
0 

0 

دخول المواد 

 واللوازم

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 
0 

0 
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 :المطاحن الكبرى للجنوب أسس نشاط اإلنتاج بمؤسسة: ثانيا

تقوم عملية اإلنتاج بالمؤسسة محل الدراسة من خالل تحويل المواد واللوازم المشتراة إلى منتجات نهائية 
 :جاهزة للبيع ويتم ذلك كما يلي" فرينة، سميد، كسكسي" 

مر اإلنتاج ويتم إعداده على مستوى المصلحة التجارية ويسلم إلى مصلحة اإلنتاج وذلك في أ -
 .المطلوبة من المنتجات في المخازنحالة عدم توفر الكميات 

طلب المواد واللوازم ويتم إعداده من طرف مصلحة اإلنتاج ويسلم إلى مصلحة التخزين حيث  -
يحتوي على كمية ونوعية الموارد واللوازم المطلوبة ليتم تحويلها إلى منتجات نهائية حسب أوامر 

 .اإلنتاج

رف مصلحة التخزين عند تسليم المواد وصل خروج المواد واللوازم ويعد هذا الوصل من ط -
 .المطلوبة إلى ورشات اإلنتاج

 .وصل دخول المنتجات التامة إلى المخازن ويتم إعداد هذا األخير من طرف مصلحة التخزين -
" كل شهر وليس يوميا" بالنسبة لوصل الخروج ووصل الدخول المواد واللوازم يتم التعامل بها شهريا 

يقوم المحاسب بمقارنة ما هو موجود في فواتير الشراء مع ما هو مسجل حيث مع مصلحة المحاسبة 
 لدى مصلحة التخزين

بالنسبة لألكياس والخيوط (  01ملحق رقم)  Billon D’activitéوفي وثيقة تسمى ميزانية النشاط 
 .المنتوج بطاقاتو 

 ( 00ملحق رقم ) أما بالنسبة الستهالك القمح فهناك وثيقة تسمى حالة حركة القمح
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– بسكرة  -خريطة تدفق لنشاط اإلنتاج بمؤسسة المطاحن الكبرى للجنوب(: 06) الشكل رقم

 

المصلحة  الوثائق
 التجارية

مصلحة  مصلحة اإلنتاج
 التخزين

ورشات 
 اإلنتاج

 آمر االنتاج 

 

    

 طلب المواد

 

  

 

  

 وصل خروج

 المواد

 

    

وصل دخول 
 المنتجات التامة

    

 

 الجهة التي تصدر الوثيقة: 

 احتفاظ بنسخة من الوثيقة: 

 من إعداد الباحثة :المصدر                       

 
 

0 0   

    0 

0 
0 

0 

0 

0    

  

 



  -بسكرة –بمؤسسة المطاحن الكبرى للجنوب اتخاذ القرارات  تحسينو  المحاسبة المالية:الفصل الرابع

 

219 
 

 -بسكرة -أسس نشاط عملية البيع بمؤسسة المطاحن الكبرى للجنوب: ثالثا

طلبية الشراء، السجل : الرئيسي للمؤسسة محل الدراسة، وتشترط عملية البيعتشكل عملية البيع اإليراد 
 .التجاري، البطاقة الضريبية

ترسل من طرف الزبون إلى المصلحة التجارية وتتضمن كل التفاصيل عن المنتجات : طلبية الشراء -
 .الخ...من حيث المواصفات والكمية

المصلحة التجارية يسلم للزبون ويحتوي على معلومات عن الزبون ونوعية  هتقوم بإعداد :أمر البيع -
 .وكمية المنتجات المطلوبة وكذا األسعار المتفق عليها، تاريخ الشحن

يحرر من طرف أمين  الصندوق حيث يقوم الزبون بتسديد قيمة المبيعات بناءا على  :وصل التسديد -
 .آمر البيع 

المصلحة التجارية، ويرسل إلى مصلحة التخزين حيث تقوم هذه  يحرر من طرف: وصل التحميل -
 .األخيرة بتحضير طلبية الزبون وشحنها

عندما يتم تسليم البضاعة يحرر من طرف مصلحة التخزين : Bon de livraison: وصل التسليم -
 :للزبون يتكون من نسخ

 نسخة عند الزبون
 .مدخل المؤسسةنسخة عند الخروج غرفة التحكم والمراقبة عند 

 .نسخة للمصلحة تجارية
 نسخة لمصلحة الشحن والتوزيع

يتم إعداد الفاتورة للزبون بناءا على وصل التسليم من طرف المصلحة التجارية حيث تحتوي الفاتورة  -
على معلومات تتعلق بالمؤسسة والزبون ورقم وصل التسليم، المنتجات المباعة والمبالغ وطريقة 

 .يتم إرسال نسخة من الفاتورة إلى مصلحة المحاسبة والماليةو . الخ... الدفع
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  -بسكرة–خريطة تدفق لنشاط عملية البيع بمؤسسة المطاحن الكبرى للجنوب (: 03) شكل رقم    

المصلحة  زبون الوثائق
 التجارية

أمين 
 صندوق

مصلحة 
 التخزين

مصلحة 
 المحاسبة

غرفة 
التحكم 
 والمراقبة

       ة شراءيطلب

   امر البيع

 

    

وصل 
 التسديد

      

وصل 
 التحميل

      

وصل 
 التسليم

 

 

 

     

  الفاتورة

 

 

     

 الوثيقةالجهة التي تقوم بإصدار  :               

                إحتفاظ بنسخة من الوثيقة :               

 .من إعداد الباحثة :المصدر                                  

0 

0 

0 0 
0 

 

0 
0 

0 

0 

0 

0 

0 

 

0 

0 

0 

0 

0 
0 

0 0 



  -بسكرة –بمؤسسة المطاحن الكبرى للجنوب اتخاذ القرارات  تحسينو  المحاسبة المالية:الفصل الرابع

 

221 
 

  –بسكرة  –أهم التقارير الداخلية بمؤسسة المطاحن الكبرى للجنوب : ثالثالفرع ال

مؤسسة اقتصادية وهي تقوم بتطبيق المحاسبة  -بسكرة –تعتبر مؤسسة المطاحن الكبرى للجنوب 
المالية وفق ما نص عليه النظام المحاسبي المالي ومن أهم مخرجات المحاسبة المالية الميزانية وجدول 

 .اتخاذ القراراتالداخلية التي تساعد في عملية  اإلداريةحسابات النتائج باإلضافة إلى بعض التقارير 

 النتائج الميزانية وجدول حساب -0
 يتم إعدادها في نهاية كل دورة مالية بعد االنتهاء من عملية الجرد كما : الميزانية

 يوضحه
 تتم إعداده أيضا في نهاية كل دورة مالية حيث يوضح كل : النتائج جدول حساب

 .ة المحصل عليهاجمن األعباء واإليراد ونتي
 –بسكرة –لجنوب لالتقارير الداخلية بمؤسسة المطاحن الكبرى   -6
 إقرارات الضريبة   -تقارير النشاط             -
 تقرير مجلس إدارة -تقرير محافظ الحسابات      -تقرير التسيير             -

تقوم مؤسسة المطاحن الكبرى للجنوب بإعداد مجموعة من التقارير والتي تعتبر ذات أهمية كبيرة لما 
تحتوي عليه من معلومات تساعد على حسن سير العمل والرقابة وكذا اتخاذ القرارات ومن أهم هذه 

 : التقارير نجد

 يعد هذا التقرير شهريا ويقدم  :تقرير النشاطrapporte d’activité مصلحة المحاسبة ل
 :والمالية حيث يحتوي هذا التقرير على

التعريف اس والخيوط والبطاقات كيوهي خاصة بحركة األ: bilan d’activité :ميزانية النشاط -
الكمية المشتراة،  ،المخزون األولى: بالمنتوج يتم إعدادها من طرف مصلحة التخزين وتتضمن

 (70الملحق رقم )مخزون آخر المدة، ، الكمية المستهلكة

م إعداد هذه الوثيقة من تي Etat de mouvements pour blé dur'' حالة حركة القمح  -
مخزون : طرف مصلحة االنتاج حيث تتضمن هذه الوثيقة على حركة القمح في كل يوم من حيث

خالل  أول المدة، الكمية المشتراة، تنظيف القمح عن طريق التنظيف األولى ثم التنظيف الثاني من
 (77الملحق رقم )إضافة الماء، الكمية المستعملة، مخزون آخر المدة 
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تقوم بإعداده مصلحة اإلنتاج ويتضمن الكميات  :situation de production'' وضعية اإلنتاج   -
الدقيق الخشن، دقيق من درجة أولى، دقيق ممتاز، سموالت، فرينة الخبر، : المنتجة خالل الشهر من

 (72الملحق رقم )فرينة ممتازة  نخالة من القمح اللين، ونخالة من القمح الصلب 

م بإعداد مصلحة حيث يحتوي على تقو  Etat des mouvement matières المواد حالة حركة -
المخزون األولى الكمية المنتجة، الكمية المباعة مباشرة، الكمية المباعة لدى نقاط البيع، الكمية 

 (.73الملحق رقم )الخ ....المتنازل عنها من وحدة الدقيق إلى وحدة الكسكسي 

 خالله تقيم أداء كل من  يعد كل سنة من طرف المراجع الداخلي للمؤسسة، يتم من :تقرير التسيير
وحدة الفرينة والكسكسي، متابعة تطور عناصر األصول والخصوم، تحليل جدول حسابات النتائج من 

 . خالل إتباع أسلوب المقارنة مع السنوات
 يتم إعداد من طرف محافظ الحسابات خارج المؤسسة ويتضمن رأي محافظ : تقرير محافظ الحسابات

 .حسابات المؤسسة والقوائم المالية التي تم تدقيقهاالحسابات ومالحظاته حول 
 يتضمن الخطط المستقبلية، حيث يتضمن إجتماع لكل رؤساء المصالح من  : تقرير مجلس االدارة

 .اجل مناقشة وتحليل وضعية المؤسسة والخروج بنتائج وحلول تهم مستقبل المؤسسة
  تتضمن : تصريحات شهرية :قرارات الضريبةg50 على  حيث تحتويTAP  الرسم على النشاط

 الضريبة على المدخل اإلجمالي  IRGالرسم على القيمة المضافة،  TVAالمهني، 

، كشف التصريح باألجور والمرتبات خالل Etat 104تتضمن كشف العمالء : تصريحات سنوية -
 .، الميزانية الضريبيةG29السنة 
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 -بسكرة– القرارات بمؤسسة المطاحن الكبرى للجنوب اتخاذ: المطلب الثاني

   مؤسسة المطاحن الكبرى للجنوبنتطرق من خالل هذا المطلب إلى آليات اتخاذ القرارات ب    
 . وكذا أهم أنواع القرارات التي تتخذ على مستوى المؤسسة محل الدراسة -بسكرة

 آليات اتخاذ القرارات بالمؤسسة محل الدراسة

يتم اتخاذ القرارات بمؤسسة المطاحن الكبرى للجنوب من خالل دراسة شاملة للموضوع المراد اتخاذ 
التنسيق بين مختلف المصالح والمسؤولين،  باإلضافة إلىالقرار بشأنه وكذا توفير المعلومات الكافية، 

 .رارات صائبةمن أجل الخروج بق حيث يتم عقد اجتماع بين مدير المؤسسة ومختلف رؤساء المصالح

 ومن أهم أنواع القرارات المتخذ بالمؤسسة محل الدراسة

 ةاإلدار تتطلب دراسة دقيقة من طرف  من القرارات الهامة بالمؤسسة حيث :قرارات االستثمار: أوال
ذات األهمية البالغة والتي تخصص لها المؤسسة مبالغ ضخمة  اإلستراتيجيةالعليا، وهي من القرارات 

وتتطلب دراسة دقيقة ومعمقة ألنه من الصعب التنبؤ بربحيتها كما أن أي خطأ في القرارات قد يؤدي 
 .إلى نتائج وخيمة وال يمكن التراجع عنها

 : وتقسم قرارات االستثمار بمؤسسة المطاحن الكبرى للجنوب بسكرة إلى

والغرض من هذا القرار هو استبدال آالت قديمة بأخرى جديدة حيث تكون أكثر  :إلحاللقرارات ا -7
ولقد  اإلنتاجنوعية المنتوجات وزيادة وتيرة و مواكبة للتطورات التكنولوجية وذلك من أجل تحسين جودة 

 . اإلحاللقامت المؤسسة منذ تأسيسها بالعديد من قرارات 
 :بالمؤسسة محل التربص بالخطوات التالية اإلحاللويتم اتخاذ قرار 

بمعاينة اآلالت من أجل تحديد  ''enjeneur'' المجال مهندس  اقوم مختص في هذي :الدراسة التقنية
الحاجة إلى التغير اآلالت سواء كان ذلك بسبب قدم اآلالت أو من أجل الحصول على آالت أكثر 

 .تطورا

بعد انتهاء من الدراسة التقنية تأتي مرحلة الدراسة المالية من طرف مديرية المحاسبة  :الدراسة المالية
 .والمالية وذلك من خالل تحديد حجم المشروع وتكلفته والقدرة المؤسسة على تمويله
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عند  بالمؤسسة حيث يقوم بدراستها والموافقة عليها اإلدارةترفع الدراسة التقنية والمالية إلى مجلس  -
العامة والتي تقوم  اإلدارةعلى هذا المشروع يقوم هو اآلخر برفعه إلى مديرية  اإلدارةفقة مجلس موا

آلالت القديمة فغالبا ما يتم االحتفاظ بها واستعمالها لبالموافقة على شراء اآلالت الجديدة أما بالنسبة 
 .قطع غيارك

سواء كان ذلك  اإلحاللت مقارنة بقرارات التوسع من أهم وأصعب القرارا قرارات تعتبر  :قرارات التوسع -6
نشاء وحدات أخرى أو إدخال نوع جديد من المنتوجات  .التوسع من خالل توسيع المؤسسة وا 

ومن أهم قرارات التوسع التي قامت بها المؤسسة محل الدراسة قرار إنشاء وحدة صوامع لتخزين 
مليار دينار جزائري ويعتبر هذا المشروع  2: لهذا المشروع ب اإلجماليالحبوب، ويقدر االستثمار 

 3.6: ته تقدر بن ناحية الطاقة التخزينية، فمساحلحبوب بإفريقيا من ناحية المساحة وملأكبر مخزن 
جن جن، أما الطاقة التخزينية '' هكتار تحصلت عليها المؤسسة بموجب اتفاقية بينها وبين إدارة ميناء 

ألف طن، مع مساحة مغطاة لتخزين كمية قدرها  760: صومعة تقدر ب 78مكونة من لهذه الوحدة ال
صوامع أخرى بطاقة تخزين  03ألف طن، ولقد برمجت توسعة هذا المشروع كمرحلة ثانية إلنجاز  25
 .وال يزال هذا المشروع قيد اإلنجاز، ألف طن 25مساحة مغطاة للتخزين ب الف طن، و  80: تبلغ

 التمويلقرارات : اثاني

يتم اتخاذ قرارات التمويل بمؤسسة المطاحن الكبرى للجنوب بسكرة من خالل مراعاة مدى قدرتها على 
كذا مدى إمكانيتها على خلق عوائد مالية تساعدها في و مواجهة التزاماتها بتواريخ استحقاقها من جهة 

 .تطوير نشاطها وتوسيعها من جهة أخرى، مما يضمن لها البقاء في سوق

لبا يتم تمويل مشاريع التي تقوم بها المؤسسة من خالل تمويل ذاتي باإلضافة إلى اللجوء إلى غا
نظر لكون اآلالت التي تقوم باستعمالها المؤسسة  CPAن بنك القرض الشعبي الجزائري ماالقتراض 

 .باهظة الثمن، وذات تكاليف ضخمة لذلك فهي تلجأ لالقتراض

الفرينة في األكياس  ءيملبخرا حيث تقوم اآلالت ؤ قامت باقتنائها م لك اآلالت التيوخير مثال على ذ
كلغ حيث تقوم مليء الكيس ووزنه وغلقه مباشرة دون لجوء إلى الوزن التقليدي  5 -كلغ 7مباشرة 

 .، فهي تعمل أليا وذات تكنولوجيا متطورة مما ساهم في تسريع وتيرة اإلنتاجوغلق التقليدي
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اتخاذ القرارات بمؤسسة المطاحن تحسين أهمية المحاسبة المالية في : المطلب الثالث
– بسكرة  –لجنوب ل                 الكبرى 

تعتبر المحاسبة المالية بمثابة المرآة التي تعكس لنا واقع األحداث االقتصادية بالمؤسسة محل الدراسة، 
حيث تقوم بتزويد كل مصالح المؤسسة بالمعلومات فكلما كانت المحاسبة المالية تسير بشكل جيد 

ة صادقة ودقيقة وهذا ومحكم فإن هذا يضمن لنا أن المعلومات المحاسبية التي تتضمنها القوائم المالي
 .بحيث يمكن االعتماد عليها والوثوق بها اتخاذ القرارات تحسينله دور كبير في 

 تحسين وعليه سنحاول من خالل اآلتي التركيز على كيفية استخدام واستغالل المحاسبة المالية في
ذا ما كانت اتخاذ القرارات المالية عند اتخاذ  محل الدراسة تعتمد على مخرجات المحاسبة المؤسسة، وا 

 .قراراتها

في هذه الحالة فإن المؤسسة تسعى إلى إقتناء آالت جديدة لتحل محل : في حالة قرارات اإلحالل
من جهة ومن جهة أخرى كون اآلالت الجديدة تتميز بالتطور  والتآكلاآلالت القديمة نتيجة التقادم 

بسكرة  –المطاحن الكبرى للجنوب ومن خالل زيارتنا لمؤسسة  اإلنتاجيةطاقة الالتكنولوجي وزيادة في 
 :فإن المؤسسة تعتمد على قرارات إحالل من خالل

 .تكاليف دراسة شاملة القتناء اآلالتملف الدراسة  -
 .ستهلك هذه اآللةتمنتج في هذه اآللة كل ما ال، عدد العمال على هذه اآللة، تكلفة هامصاريفها، ثمن -

فاق مع تبميزانية تقديرية لدخول هذه اآللة الجديدة في المؤسسة ثم بعد ذلك يتم االالخروج في األخير 
 .من أجل دراسة المشروع والحصول على الموافقة إلقتناء هذه اآللة CPAبنك 

تخاذ قراراتها إال أنها ال نالحظ أن المؤسسة بالرغم من كل اإلجراءات التي تقوم بها من أجل تحسين ا
 االستغاللإلى عدم  باإلضافةتعتمد على النسب المالية والتوازنات المالية في تحسين اتخاذ قراراتها، 

 .مؤسسةالجيد للمعلومات المحاسبية في تحسين اتخاذ القرارات بال
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اتخاذ القرارات  استخدام مخرجات المحاسبة المالية لتحسينالمساهمة ب: المبحث الثالث
 -بسكرة  – بمؤسسة المطاحن الكبرى للجنوب

اتخاذ القرارات تحسين بعدما تطرقنا في المبحث السابق لواقع استخدام المحاسبة المالية في     
مخرجات مساهمة إلبراز دور تقديم ، سنحاول فيما يلي -بسكرة–بمؤسسة المطاحن الكبرى للجنوب 

تحليل  اتخاذ القرارات بالمؤسسة محل الدراسة من خالل التركيز على تحسين فيالمالية  المحاسبة 
معرفة كيفية تطبيقها في اتخاذ القرارات ل المالية والنسب المالية استخدام التوازناتو  القوائم المالية

 بالمؤسسة محل الدراسة

 
اتخاذ القرارات بمؤسسة لتحسين  استخدام التوازنات المالية كأسلوب: المطلب األول

  -بسكرة -المطاحن الكبرى للجنوب

بلغة مالية، تعتبر القوائم المالية انعكاسا أساسيا لنشاط المؤسسة فهي تعكس لنا صورة المؤسسة      
واستخدام محتوى هذه القوائم المالية وبذل جهد من أجل تحليلها وفهمها بغرض  لذا البد من استغالل

 .اتخاذ القرارات المناسبةتحسين تستخدم في  الحصول على معلومات

 .2075-2077: نقوم باستخدام ميزانيات المؤسسة للفترة
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 30/06/6106أصول الميزانية بتاريخ (: 11)جدول رقم 

 الوحدة دج                                                                                                          

 N-1صافي  Nصافي   األصول
   أصول غير جارية

   فارق إقتناء
   تثبيتات معنوية
   تثبيتات عينية

 14175080.00 14175080.00 أراضي
 376853436.04 305767843.70 مباني

 31336725.55 23255528.10 تثبيتات عينية أخرى
   تثبيتات ممنوح امتيازها

 3565523.34 4182164.31 االنجاز تثبيتات قيد
 0.00 0.00 تثبيتات مالية

 0.00 0.00 سندات موضوعة موضع معادلة
 0.00 0.00 مساهمات أخرى وحسابات دائنة ملحقة بها

 0.00 0.00 سندات أخرى مثبتة
 773303802.26 763.304336.68 إقراض وأصول مالية أخرى غير جارية

 3853041.30 3853041.30 ضرائب مؤجلة على األصل
 266633110.22 512223620.32 مجموع األصول غير الجارية

   أصول جارية
 44057133.82 47344357.10 مخزونات ومنتوجات قيد التنفيذ

 0.00 0.00 حسابات دائنة واستخدامات مماثلة
 32201371.66 15385865.53 الزبائن

 85556807.34 23465440.62 مدينون آخرون
 0.00 0.00 الضرائب وما يشبهها

 0.00 0.00 حسابات دائنة أخرى واستخدامات مماثلة
 0.00 0.00 الموجودات وما شابهها

 0.00 0.00 األموال موظفة وأصول مالية جارية أخرى
 23065415.88 22814434.35 الخزينة

 644110224.21 026222014.44 مجموع األصول الجارية
 122005122.32 221321445.11 االصولالمجموع العام 

 (.71)و (74) الملحق رقم وثائق المؤسسة: المصدر
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 37/72/2072الجدول التالي يوضح خصوم الميزانية بتاريخ 

 30/06/6106خصوم الميزانية بتاريخ (: 12)جدول رقم

 الوحدة دج                                                                                                

 N N-1 الخصوم
   رؤوس األموال الخاصة

 300000000.00 300000000.00 رأس مال تم اصداره
   رأس مال غير مستعان به

   عالوات واحتياطات احتياطات مدمجة
   إعادة التقييمفوارق 

   فارق المعادلة
 24673233.33 -5837884431 النتيجة الصافية

 743182027.73 714335254.52 رؤوس أموال خاصة أخرى الترحيل من جديد
 277133566.25 737345882.63 الحسابات بين الوحدات
   حصة الشركة المدمجة

   حصة ذوي األقلية
 212011161.22 541166626.01 (0)المجموع 

   الخصوم غير الجارية
 26827770.23 337280.00 قروض وديون مالية

  7608683.20 الضرائب المؤجلة والمرصد لها
   ديون أخرى غير جارية

   مؤونات ومنتوجات ثابتة مسبقا
 62160001.63 0232223.61 6مجموع الخصوم غير الجارية

   الخصوم الجارية
 744863835.14 732545252.43 والحسابات الملحقةالموردون 
 5381463.33 5226331.32 الضرائب

 3241185.14 72636600.06 ديون أخرى
   خزينة الخصوم

 054015045.40 601411021.46 (3)مجموع الخصوم الجارية 
 122005122.32 221321445.11 مجموع العام للخصوم

 ( 78)و( 75)الملحق رقم :وثائق المؤسسة :المصدر
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 .30/06/6104أصول الميزانية بتاريخ (: 01)جدول رقم 

 الوحد دج                                                   

 N-1صافي  Nصافي   األصول

   أصول غير جارية

 14175080.00 14175080.00 أراضي

 233410621.78 282255705.58 مباني

 72067385.81 8601532.10 أخرىتثبيتات عينية 

 0.00 0.00 تثبيتات ممنوح امتيازها

 4132364.31 730400382.48 تثبيتات قيد االنجاز

 0.00 0.00 تثبيتات مالية

 0.00 0.00 سندات موضوعة موضع معادلة

 0.00 0.00 مساهمات أخرى وحسابات دائنة ملحقة بها

 0.00 0.00 سندات أخرى مثبتة

 737512041.53 262333583.35 مالية غير جارية إقراض وأصول

 3853041.30 380402.58 ضرائب مؤجلة على األصل

 512425053.56 251221253.31 مجموع األصول غير الجارية

   أصول جارية

 41386053.66 45518800.15 مخزونات ومنتوجات التنفيذ

 63063482.72 17703333.33 الزبائن

 3365032.22 73847521.40 مدينون آخرون

 3635032.22 773358742.86 الضرائب وما شابهها

 0.00 0.00 حسابات دائنة أخرى واستخدامات مماثلة

 0.00 0.00 الموجودات وما شابهها

 0.00 0.00 األموال موظفة وأصول مالية جارية أخرى

 4078577723 30210356.78 الخزينة

 021252212.51 624051160.06 مجموع األصول الجارية

 222063120.16 0136152524.46 مجموع العام لألصول

 (23)، (20)الملحق  :وثائق المؤسسة :المصدر
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 .         30/06/6104خصوم الميزانية بتاريخ (: 00)الجدول رقم 

 الوحدة دج                                                               

 N N-1 الخصوم

   رؤوس األموال الخاصة

 300000000.00 300000000.00 رأس مال تم اصداره 

   رأس مال غير مستعان به

   عالوات واحتياطات احتياطات مدمجة

   فوارق إعادة التقييم 

   فارق المعادلة

 23877382.42 28386443.76 النتيجة الصافية

 776016130.35 733888113.31 رؤوس أموال خاصة أخرى الترحيل من جديد

 774633441.70 224006027.57 الحسابات بين الوحدات

   حصة الشركة المدمجة

   حصة ذوي األقلية

 554561661.42 226610631.14 (0)المجموع 

   الخصوم غير الجارية

 3377280.00 727418531.42 قروض وديون مالية

 7608683.20 7608683.20 الضرائب المؤجلة والمرصد لها

   ديون أخرى غير جارية

   مؤونات ومنتوجات ثابتة مسبقا

 0232223.61 063112661.26 6مجموع الخصوم غير الجارية 

   الخصوم الجارية

 20165283034 204373104.02 الموردون والحسابات الملحقة

 4735350.56 2004304.11 الضرائب

 8866035.86 77717706.31 ديون أخرى

   خزينة الخصوم 

 661254122.35 602412005.22 (3)مجموع الخصوم الجارية 

 222063120.16 0136152524.46 مجموع العام للخصوم

 (24)، (27) الملحق   :وثائق المؤسسة :المصدر
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 .30/06/6105أصول الميزانية بتاريخ (: 06)جدول رقم 

 الوحدة دج

 Nصافي   األصول

  جاريةأصول غير 

 14175080.00 أراضي

 217033583.38 مباني

 3084083.02 تثبيتات عينية أخرى

  تثبيتات ممنوح امتيازها

 730400382.48 تثبيتات قيد االنجاز

  تثبيتات مالية

  سندات موضوعة موضع معادلة

  مساهمات أخرى وحسابات دائنة ملحقة بها

  سندات أخرى مثبتة

 232106460.33 غير جاريةإقراض وأصول مالية 

 380402.58 ضرائب مؤجلة على األصل

 221362523.11 مجموع األصول غير الجارية

  أصول جارية

 3258258220 مخزونات ومنتوجات التنفيذ

  الزبائن

 773732631.02 مدينون آخرون

 72301543.46 الضرائب وما شابهها

 753213785.64 حسابات دائنة أخرى واستخدامات مماثلة

  الموجودات وما شابهها

  األموال موظفة وأصول مالية جارية أخرى

 78201533.72 الخزينة

 335513212.44 مجموع االصول الجارية

 0003131611.44 مجموع العام لألصول

 (26)الملحق  :وثائق المؤسسة: المصدر
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 30/06/6105خصوم الميزانية بتاريخ (: 03)الجدول رقم 

 الوحدة دج

                                                          

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 (21)على الملحق  امن إعداد الباحثة اعتماد: المصدر

 

 N الخصوم
  رؤوس األموال الخاصة

 300000000.00 رأس مال تم اصداره
  رأس مال غير مستعان به

  عالوات واحتياطات احتياطات مدمجة
  فوارق إعادة التقييم

  فارق المعادلة
 -356165.02 النتيجة الصافية

 768215276.53 رؤوس أموال خاصة أخرى الترحيل من جديد
 214272133.06 الوحداتالحسابات بين 

  (7)حصة الشركة المدمجة 
  حصة ذوي األقلية

 246030021.52 (0)المجموع 
  الخصوم غير الجارية
 770530348.68 قروض وديون مالية

 7608683.20 الضرائب المؤجلة والمرصد لها
  ديون أخرى غير جارية

  مؤونات ومنتوجات ثابتة مسبقا
 772733637.88 2الجارية مجموع الخصوم غير 

  الخصوم الجارية
 243153117.22 الموردون والحسابات الملحقة

 2543354.85 الضرائب
 73262257.37 ديون أخرى

  خزينة الخصوم
 652552322.21 (3)مجموع الخصوم الجارية 

 0003131611.44 مجموع العام للخصوم
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 .6105-6100: عرض الميزانية المختصرة للفترة

، 2075-2077انطالقا من المعلومات المالية للميزانيات السابقة، تم إعداد الميزانيات المختصرة للفترة
 ميزانيةمع تمثيل بياني لكل 

 ''الوحدة دج ''                                   6100الميزانية المختصرة للفترة (: 04)جدول رقم 

 % المبالغ الخصوم % المبالغ األصول

 %16.63 173003337.00 األموال الدائمة %20.22 622233087.63 األصول الثابتة

 %13.73 686788820.11 الخاصةاألموال  %61.64 244887344.10 األصول المتداولة

 %3.03 26827770.23 ديون طويلة األجل %5.08 44057133.82 قيم االستغالل

 %02.22 754705745.47 ديون قصيرة األجل  %20.5 711164173.00 قيم غير جاهزة

 %2.66 23065415.88 قيم جاهزة

 %011 861775016.33 المجموع %011 861775016.33 المجموع

 .2077إعداد الباحثة اعتمادا على ميزانية المؤسسة سنة : المصدر

 : فيكون كما يلي 2077التمثيل البياني للميزانية المختصر لسنة  وفيما يلي

 .6100المختصر لسنة الميزانية  صولأل مخطط(: 04)شكل رقم ال

 

 .2077إعداد الباحثة باالعتماد على الميزانية المختصرة لسنة : المصدر

 األصول

 قيم جاهزة قيم غير جاهزة قيم االستغالل أصول ثابة



  -بسكرة –بمؤسسة المطاحن الكبرى للجنوب اتخاذ القرارات  تحسينو  المحاسبة المالية:الفصل الرابع

 

234 
 

 .6100المختصر لسنة  خصوم الميزانيةل مخطط(: 05)شكل رقم ال

 

 

 

 

 

 

 

 .2077إعداد الباحثة باالعتماد على الميزانية المختصرة لسنة : المصدر

 2072أما الجدول التالي يبين الميزانية المختصرة لسنة 

 .6106الميزانية المختصرة لسنة (: 05)جدول رقم 

 ''الوحدة دج'' 
 % المبالغ الخصوم % المبالغ األصول

 26.33% 543362255.38 األموال الدائمة 22.62% 581613267.36 األصول الثابتة

 %12.01 548022232.78 األموال الخاصة  66.20% 712631784.44 األصول المتداولة

   0.26% 7333363.20 ديون طويلة األجل 5.44% 47344357.10 قيم االستغالل

 %62.22  270408730.42 ديون قصيرة األجل  %73.13 704857306.75 قيم غير جاهزة

 3.07% 22814434.35 قيم جاهزة

 %011 160310445.80 المجموع %011 160310445.80 المجموع

 .2072إعداد الباحثة اعتمادا على ميزانية المؤسسة لسنة  :المصدر               

 الخصوم

 ديون قصيرة االجل ديون طويلة االجل أموال خاصة 
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 .2072المختصرة لسنة عرض التمثيل البياني للميزانية 
 .6106لميزانية المختصرة لسنة ألصول امخطط (: 02)شكل رقم ال
 

 

 

 

 

     

         

 .2072إعداد الباحثة اعتمادا على ميزانية المؤسسة لسنة  :المصدر  

 
 .6106للميزانية المختصرة لسنة  لخصوممخطط (: 02)شكل رقم ال

 

 

 

 

 

 

    

 .2072إعداد الباحثة اعتمادا على ميزانية المؤسسة لسنة  :المصدر  

 األصول

 قيم جاهزة قيم غير جاهزة قيم  االستغالل األصول الثابتة

 الخصوم

 ديون قصيرة االجل ديون طويلة االجل األموال الخاصة
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 .6103الميزانية المختصرة لسنة (: 02)الجدول رقم 

 ''الوحدة دج'' 

 % المبالغ الخصوم % المبالغ األصول

 %20.20 556468783.66 األموال الدائمة %25.42 586465753.52 األصول الثابتة

 %17.36 554528220.46 األموال الخاصة %64.53 41386053.66 األصول المتداولة

 %0.25 7333363.20 ديون طويلة األجل %6.71 41386053.66 قيم االستغالل

 %61.32 220654811.35 ديون قصيرة األجل  %73.73 702486136.67 قيم غير جاهزة

 %5.71 40785777.23 قيم جاهزة

 %011 160310445.80 المجموع %011 111723067.02 المجموع

 .2073لسنة  إعداد الباحثة اعتماد على ميزانية المؤسسة :المصدر

 .2073لسنة  والشكالن التاليان يوضحان أصول وخصوم المؤسسة

 
 .6103لميزانية المختصرة لسنة صول األ مخطط(: 01)شكل رقم ال
 

 

 

 

 

 

 2073لسنة  إعداد الباحثة اعتماد على ميزانية المؤسسة :المصدر         

 األصول الثابتة

 قيم الإلستغالل

 قيم غير جاهزة

 فيم جاهزة
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 .6103لميزانية المختصرة لسنة لخصوم امخطط  (:02)شكل رقم ال

 

 

 

 

 

 

 

 

 2073لسنة  إعداد الباحثة اعتماد على ميزانية المؤسسة :المصدر

 .6104الميزانية المختصرة لسنة (: 02)الجدول رقم 

 ''الوحدة دج "

 % المبالغ الخصوم % المبالغ األصول

 %21.24 875368458.66 األموال الدائمة %23.42 158638153.30 األصول الثابتة

 %61.03 632287238.04 األموال الخاصة %62.54 214758872.72 األصول المتداولة

 %77.37 723081220.62 ديون طويلة األجل %4.47 45518800.15 قيم االستغالل

 %60.12 271483775.16 ديون قصيرة األجل  73.20% 738303664.73 قيم غير جاهزة

 %2.33 30210356.78 قيم جاهزة

 %011 7032851514.42 المجموع %011 7032581514.42 المجموع

 .2074على ميزانية المؤسسة لسنة  اإعداد الباحثة اعتماد :المصدر             

 الخصوم

 ديون قصيرة األجل ديون طويلة األجل األموال الخاصة 
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 : ، يتم عرض مختلف عناصرها كما يلي2074لميزانية المختصرة لسنة ولتسهيل تحليل ا 

 6104لميزانية المختصرة لسنة ا ألصولمخطط (: 61)شكل رقم ال

 

 

 

 

 

 

                            
 . 2074على ميزانية المؤسسة لسنة  اإعداد الباحثة اعتماد :المصدر              

 
 6104المختصرة لسنة لميزانية ا لخصوم التمثيل البياني(: 60)شكل رقم ال
 

 

 

 

 

 

 

 .2074على ميزانية المؤسسة لسنة  اإعداد الباحثة اعتماد :المصدر              

 الخصوم

 ديون قصيرة األجل ديون طويلة األجل األموال الخاصة

 األصول 

 قيم جاهزة قيم غير جاهزة قيم اإلستغالل األصول الثابة
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 .6105الميزانية المختصرة لسنة (: 01)الجدول رقم 

 ''الوحدة دج '' 

 % المبالغ الخصوم % المبالغ األصول

 %16.10 854210822.45 األموال الدائمة %63.88 118326533.00 األصول الثابتة

 %66.63 142737730.51 األموال الخاصة %30.72 335503601.44 األصول المتداولة

 %70.01 772733637.88 ديون طويلة األجل %2.33 32582582.20 قيم االستغالل

 %23.30 253533311.38 ديون قصيرة األجل  %25.56 284173426.72 قيم غير جاهزة

 %7.63 78201533.727 قيم جاهزة

 %700 7773830200.44 المجموع %700 7773830200.44 المجموع

 .2075إعداد الباحثة اعتماد على ميزانية المؤسسة لسنة  :المصدر            
 .2075لميزانية المختصرة لسنة ألصول وخصوم ا عرض التمثيل البياني

 
 6105 المختصرة لسنةلميزانية صول األ مخطط(: 66)شكل رقم ال

 

 

 

 

 

 

 

 .2075إعداد الباحثة اعتماد على ميزانية المؤسسة لسنة  :المصدر

 األصول

 قيم جاهزة قيم غير جاهزة قيم اإلستغالل األصول الثابتة
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 6105 لميزانية المختصرة لسنةخصوم ال مخطط(: 63)شكل رقم ال
 
 

 

  

 

 

 

 2075إعداد الباحثة اعتماد على ميزانية المؤسسة لسنة  :المصدر            
الحظ أن يسنوات، حيث  5مدار  عدم استقرارصول في األالحظ أن عناصر يمن خالل ما سبق 

 التسجل ارتفاع 2073و 2072 في سنة  ثم انخفضت 2077كانت مرتفعة سنة األصول الثابتة 
وانخفضت سنة  2077بينما األصول المتداولة كانت مرتفعة سنة  2075وسنة  2074سنة  املحوظ
 .2073لترتفع قيم االستغالل والقيم الجاهرة سنة  2072

سجلت القيم غير الجاهز ارتفاعا ملحوظا بينما انخفضت القيم  2075وسنة  2074في حين سنة 
 .ستغالل والقيم الجاهزةاال

وهذا راجع  2072وانخفضت سنة  2077سنة  صة كانت مرتفعةأما بالنسبة للخصوم فاألموال الخا   
        وال الخاصة سنة مكبر ارتفاع في األوسجلت أ 2073سالبة التي حققتها المؤسسة لترتفع سنة اللنتيجة ل

 .2075و2074

وبقيت في انخفاض مستمر وذلك  2077في حين الديون طويلة األجل شهدت أكبر ارتفاع سنة 
 .لتسديد المؤسسة لديونها الطويلة األجل

 .2075سنة  حتىوبقيت في تزايد مستمر  2077بينما الديون قصير األجل فكانت أقل سنة 

 

 األصول

 قيم جاهزة قيم غير جاهزة قيم اإلستغالل األصول الثابتة
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انتهاء من إعداد الميزانيات المختصرة نلجأ إلى اشتقاق عدة مؤشرات مالية هامة نستخدمها من بعد 
  :أجل اتخاذ القرارات المناسبة وهذه المؤشرات تتمثل في

 رأس المال العامل
 احتياجات رأس المال العامل

 الخزينة
 :وسنقوم بحساب مختلف هذه المؤشرات من خالل الجدول التالي

 
  6105-6100للفترة  المؤشرات المالية في المؤسسة محل الدراسة(: 02)جدول رقم 

 الوحدة دج    

 6105 6104 6103 6106 6100 طريقة حسابها البيان
رأس المال العامل 

 اإلجمالى
 335503601.44 214758827.72 730651301.50 712631784.44 244887334.10 األصول المتداولة 

رأس المال العامل 
 (الدائم ) الصافى

-األصول دائمة ا
 ألصول الثابتة 

30116843.37 31177005.38 -23336363.86 -56663105.36 15344223.45 

 –األصول المتداولة 
 ديون ق األجل 

30116843.37 31177005.38 -23336363.86 -56663105.36 15344223.45 

رأس المال العامل 
 الخاص

 –األموال خاصة 
 األصول الثابتة

63355133.08 33650363.78 -37336333.06 -66471575.26 -36735402.43 -

رأس المال العامل 
 "األجنبي" الخارجى 

 317633003.86 340516336.38 222534840.55 272348753.62 780326255.64 مجموع الدين 

احتياجات رأس المال 
 العامل 

 –األصول المتداولة ) 
 (القيم الجاهزة 

 –الديون ق األجل ) 
 (سلفات مصرفية 

61177313.47 
 

60585440.33 -10782087.08 -26333343.78 51136630.34 

رأس المال العامل  الخزينة الصافية
 احتياجات –الصافي 

 رأس المال العامل 

23065415.3 22814434.35 40785777.23 30210356.78 78201533.72 

سلفات  –قيم جاهزة  الخزينة الصافية
 مصرفية 

23065415.3 22814434.35 40785777.23 30210356.78 78201533.72 

 2075-2077إعداد الباحثة اعتمادا على الميزانيات المختصرة لسنة  :المصدر
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 : وكتفسير للنتائج المحصل عليها في الجدول أعاله نالحظ أن

 بتحديد األموال التي القيام  وهو األصول المتداولة ويقصد به :المال العامل اإلجمالي سرأ
يمكن استرجاعها خالل فترة قصيرة، ولهذا المؤشر أهمية كبيرة في التعرف على قيمة السيولة 

 الموجودة في المؤسسة
وهذا النخفاض المخزونات  2073و 2072الحظ أن رأس المال العامل اإلجمالي انخفض في سنة يو 

 .والزبائن

  الحظ أن المؤسسة حققت رأس مال عامل دائم مرتفع سنة ي: أس المال العامل الدائم الصافير
حققت رأس مال العامل دائم سالب وهذا يدل على أن  2073و 2072، ثم في سنة 2077

وسنة  2074األموال الدائمة غير كافية لتمويل االحتياجات المالية الثابتة، ثم ارتفع سنة 
أن المؤسسة تملك هامش آمان، وهو ما يفسر أيضا وجود سيولة في وهذا يدل على  2075

مؤسسة قدرة على الوفاء بديونها بعد تغطية أصولها الثابتة، للالمدى القصير وهذا يعني أن 
 .انطالقا من أموالها الدائمة

 أما باقي  2077الحظ أن رأس المال العامل الخاص موجبا سنة ي: رأس المال العامل الخاص
ت األربعة األخرى فكان سالبا وهذا ما يدل على أن المؤسسة محل الدراسة غير قادرة السنوا

على تغطية أصولها الثابتة من مواردها الخاصة دون اللجوء إلى موارد خارجية وهذا ما يفسر 
 .ارتفاع الديون  طويلة األجل وقصيرة األجل

  أس المال العامل األجنبي نالحظ من خالل دراسة ر '' األجنبي '' رأس المال العامل الخارجي
مؤسسة محل الدراسة مرتبطة بديون خارجية، حيث أن نسبة األموال األجنبية في ارتفاع الأن 

 .مستمر من سنة إلى أخرى
 الي للمؤسسة خالل اآلجال قصيرة موهو يفسر التوازن ال: احتياجات رأس المال العامل

سالب وهذا يدل على  أس مال عاملاحتياجات ر  2073وسنة  2072والمؤسسة حققت سنة 
 .2073وسنة  2072تستطيع تغطية احتياجات الدورة خالل سنة المؤسسة أن 

فالمؤسسة تعاني من عجز والبد لها من البحث عن موارد  2075وسنة  2074بينما سنة    
 .إضافية لمواجهة العجز
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 نالحظ أن  ،ف المؤسسةفعال تحت تصر  دةجو و وهي تعني المبالغ المالية م: الخزينة الصافية
–الخزينة الصافية كانت موجبة خالل كل سنوات الدراسة بمؤسسة المطاحن الكبرى للجنوب 

لمؤسسة موارد إضافية لتغطية احتياجاتها إذ يجب عليها تسديد ل، وهذا ما يدل أن -بسكرة
 .بعض التزاماتها من خالل هذا الفائض

 

 اتخاذ القرارات بمؤسسة تحسين كأسلوب لاستخدام النسب المالية : المطلب الثاني

 -بسكرة -الكبرى للجنوب المطاحن                  

خاذ يها في تحليل القوائم المالية لتحسين اتباإلضافة إلى المؤشرات المالية السابقة التي اعتمدنا عل    
القرارات يعتبر التحليل بواسطة النسب المالية جدا مهم بالنسبة للمؤسسة ولذلك سوف نركز على أهم 

 : النسب واألكثر استعماال في تحليل المراكز المالية، كما تطرقنا لها في الجانب النظري وهي

  ''الربحية''نسب المردودية ، نسب التمويل، نسب السيولة

 6105-6100للفترة  النسب المالية بالمؤسسة محل الدراسة(: 61)الجدول رقم 

 6105 6104 6103 6106 6110 طريقة حسابها النسبة

 نسبة السيولة

 السيولة العامة

 السيولة المختصرة

 

 ''الحالية''السيولة الجاهزة 

األصول المتداولة
الديون ق األجل

 

القيم غير جاهزة قيم جاهزة

الديون ق األجل
 

القيم الجاهزة

الديون قصيرة األجل
 

7.53 

 

7.3 

 

0.75 

0.82 

 

0.67 

 

0.77 

0.86 

 

0.46 

 

0.78 

7.26 

 

7.05 

 

0.74 

7.23 

 

7.71 

 

0.01 

 نسب التمويل

 

 نسبة التمويل الدائم

 

أموال دائمة

األصول الثابتة 
 

األموال الخاصة

األصول الثابتة 
 

 

 

7.76 

 

7.70 

 

0.34 

 

0.33 

 

0.35 

 

0.35 

 

7001 

 

0.37 

 

7.7 

 

0.35 
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-2077وجدول حسابات النتائج لسنة إعداد الباحثة اعتمادا على الميزانيات المختصرة : المصدر
2075. 

 :ها في الجدول أعاله نالحظ أننوكتفسير للنتائج المحصل ع

 حساب نسب السيولة للمؤسسة من أجل معرفة قدرة المؤسسة على يتم : تحليل نسب السيولة
 .الوفاء بالتزاماتها قصيرة األجل في تاريخ استحقاقها بواسطة أصولها المتداولة

وهذا يعني  7.53أنها تقدر ب  2077نالحظ من خالل نسبة السيولة لسنة : العامة نسبة السيولة -
  وجود فائض في األصول المتداولة بعد تغطية كل الديون قصيرة األجل وأما في سنة 

فإن نسبة السيولة العامة انخفضت وهذا يدل على أن المؤسسة ال تتمتع بالسيولة  2073و2072
يرة األجل وهي تعتبر مؤشر عن عدم مقدرة المؤسسة على سداد الخصوم لمواجهة كل التزاماتها قص

 7.26أصبحت تقدر ب 2075و2074إال أنها في سنة ، الجارية بواسطة أصولها المتداول
وهذا يدل على سالمة المركز المالي للمؤسسة حيث أن  7على التوالي وهي أكبر من  7.23و

وهذا يعني أن المؤسسة قادرة على  7ة األجل أكبر من نسبة تغطية األصول المتداولة للديون قصير 

 ''الذاتي''نسبة التمويل الخاص 

 

 نسبة استقالل المالي

 

 نسبة القدرة على السداد

األموال الخاصة

الديونمجموع
 

مجموع الديون

مجموع األصول 
 

  

3.13 

 

0.20 

 

2.58 

 

0.28 

 

2.43 

 

0.23 

 

2.03 

 

0.33 

 

2.00 

 

0.33 

 نسب الربحية

 المردودية االقتصادية

 

 المردودية المالية

 

 مردودية النشاط

النتيجة االجمالية

مجموع األصول 
 

النتيجة الصافية

األموال الخاصة 
 

 النتيجة االجمالية

 رقم األعمال السنوي 
 

  

0.03 

 

0.04 

0.02 

 

0.08- 

 

0.77- 

0.05- 

 

0.005- 

 

0.001- 

0.003- 

 

0.04 

 

0.04 

0.04 

 

3.73- 

 

4.87- 

3.87- 
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تسديدة التزاماتها قصيرة األجل وهذا ما يفسر أيضا وجود رأس المال العامل، دائم موجب خالل هذه 
 .الفترة
تقوم هذه النسبة على استبعاد المخزون السلعي عند حساب : ''المختصر'': السريعة السيولة نسبة -

كانت هذه النسبة تقدر  2077ففي سنة . األصول تحول إلى نقدية قل العناصرقيمتها باعتبار أنه أ
بمعنى أن المؤسسة قادرة على تسديد دونها خالل هذه  7وهي نسبة جيدة بما أنها أكبر من  7.3 ـب

 0.46و 0.67 ـأصبحت هذه النسبة تقدر ب 2073و 2072السنة بكل سهولة إال أنه خالل سنة 
من خالل القيم  على أن المؤسسة غير قادرة على تسديد ديونها قصيرة األجل على التوالي وهذا يدل

المؤسسة حققت نسبة سيولة  2075و 2074جاهزة، إال أنه وخالل سنة الغير الجاهزة والقيم 
على التوالي وهذا يدل على أن وضعية المؤسسة تحسنت حيث  7.75و 7.05 ـسريعة تقدر ب

جاهزة وهذا راجع الغير األجل من خالل القيم الجاهزة و  أصبحت قادرة على تسديد ديونها قصيرة
 .بشكل كبير خالل هذه الفترة زبائنزيادة نسبة ال

المؤسسة تغطية ديونها القصيرة من خالل هذه النسبة تستطيع  :''الحالية''نسبة السيولة الجاهزة  -
دون اللجوء إلى التنازل عن مخزوناتها أو تحصيل '' السيولة الجارية'' األجل من خالل القيم الجاهزة 

ديونها، ونالحظ من خالل هذه النسبة أن المؤسسة تمكنت من تغطية ديونها قصيرة األجل خالل 
 ـنسبة  بشكل واضح حيث أصبحت تقدر بحيث انخفضت هذه ال 2075سنوات الدراسة باستثناء سنة 

وهذا راجع لنقص السيولة الجاهزة باإلضافة إلى زيادة الديون القصيرة األجل بشكل كبير  0.001
 .خالل هذه السنة

 من خالل حساب مختلف نسب التمويل للمؤسسة محل الدراسة نالحظ : تحليل نسب التمويل
 :أن
لنسبة للمؤسسة محل الدراسة نالحظ بان المؤسسة من خالل حساب هذه ا: نسبة التمويل الدائم -

حيث  2075، 2074، 2077تمكنت من تغطية كل أصولها الثابتة من أموالها الدائمة خالل سنة 
كان هناك  2073و2072وهذا  يدل على أن المؤسسة متوازنة ماليا باستثناء سنة  7كانت أكبر من 

 على التوالي 0.35و 0.34انخفاض قليل جدا حيث كانت هذه النسبة تقدر ب 
وتدل هذه النسبة على مدى تغطية األموال الخاصة لألصول : ''الذاتي'' نسبة التمويل الخاص  -

ممولة عن طريق وهذا يعني أن األصول الثابتة  2077في سنة  7حيث فاقت هذه النسبة  الثابتة
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ه النسبة انخفضت فإن هذ 2075حتى  2077خرى من األموال الخاصة إال أنه خالل السنوات األ
 .7نوعا ما إال أنها قريبة جد ا من 

نالحظ أن نسبة التمويل الذاتي للمؤسسة محل الدراسة خالل كل : نسبة االستقالل المالي -
وهذا يدل على  7وهي نسبة موجبة ألنها أكبر من  2.00و 3.15سنوات الدراسة كانت محصورة بين 

تتمتع باالستقاللية المالية بمعنى تعتمد بشكل كبير  -بسكرة–أن مؤسسة المطاحن الكبرى للجنوب 
 .على أموالها الخاصة أي أنها تعتمد على التمويل الداخلي

على أموال الغير في تمويل مدى اعتماد المؤسسة توضح هذه النسبة : نسبة القدرة على السداد -
من مجموع  %20بمعنى أن الديون تمثل  2077سنة  0.2: أصولها حيث كانت هذه النسبة تقدر ب

 ـفتقدر ب 2075و2074أما في سنة  2073سنة  0.23و2072سنة  0.28األصول ثم ارتفعت إلى 
وهذا يعني في كل الحاالت على أن المؤسسة قادرة على تسديد ديونها ألن جميع نسب القدرة  0.33

 .0.5سنوات كانت أقل من  5على السداد وخالل 
  المردودية'' نسبة الربحية : 
توضح هذه النسبة معدل العائد على مجموع األصول، ومن خالل : لمردودية االقتصاديةنسبة ا-

تقدر  2077الجدول نالحظ أن نسبة المردودية ضعيفة خالل سنوات الدراسة حيث أنه في سنة 
فقد قدرة  2072من النتيجة وفي سنة  0.03دينار من األموال تستثمره يولد  7بمعنى أن كل  0.03ب

أما في سنة  -58378463.51تساوي ا راجع أن المؤسسة حققت نتيجة وهذ -0.08ب 
فقد  2075وهذا لكون المؤسسة لسنة  0.04فنسبة المردودية االقتصادية قدرة ب     2074و2073
ذا ارتفاع مجموع األصول -3.73قدرة ب   وهذا ألن نتيجة سالبة وا 

الخاصة أي النتيجة الصافية  األموالهذه النسبة مردودية  تبين: نسبة المردودية المالية -
يالحظ أن نسبة ( 20رقم  الجدول)ومن خالل  ،ها من استخدام األموال الخاصةنالمتحصل ع

 7أي أن كل  00004رة وتقدر ب قكانت مست 2074 ،2073 ،2077المردودية المالية خالل سنوات 
والتي   2075و 2072تثناء سنة د ج من النتيجة الصافية باس 0004دينار من األموال الخاصة يحقق 

وذلك راجع المؤسسة حققت نتيجة  -4087و  -0077ـــحققت فيها نسبة مردودية مالية سالبة تقدر ب
 . سالبة
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 2073و 2077تتمثل هذه النسبة مردودية رقم األعمال حيث انه وخالل سنة : مردودية النشاط  -
حيث ارتفعت  0004ـــثم ب 0002ـــــ مردودية النشاط ارتفاعا ملحوظا حيث قدر ب نسبةعرفت  2074و

 ــحيث قدرة نسبة مردودية النشاط ب 2075و2072النتيجة مقارنة برقم األعمال باستثناء في سنة 
 .   السنتين ققت نتيجة سالبة خالل هتينوذلك لكون المؤسسة ح -3087و -0005

 

اتخاذ القرارات بمؤسسة تحسين ة في يالمحاسب استخدام المعلومات: المطلب الثالث
 .بسكرة–المطاحن الكبرى للجنوب 

واقع األحداث  ديم معلومات محاسبية تترجمتعتبر الوظيفة األساسية للمحاسبة المالية هو تق     
تساعد المؤسسة في اتخاذ ي االقتصادية بالمؤسسة وتعكس لنا مركزها المالي ونتائج نشاطها وعليه فه

وبما أن المؤسسة تعمل في مجال الدقيق والفرينة فبإمكانها فتح فروع . القرارات المناسبة والرشيدة
هذه المنتوجات جد  خاصة وأنليتلي كرونة، السباغيتي، والتعكالم: للعجائن الغذائيةإنتاجية جديدة 

مطلوبة في كل البيوت الجزائرية واتخاذ مثل هذا القرار فإنه البد من االعتماد على المعلومات من أجل 
البد من توفر بعض المعلومات هو أنه الحصول على اآلالت بالمؤسسة وطريقة التي تتبعها المؤسسة 

 : المحاسبية تتمثل في

 .ةملواد األولية الالزمة لإلنتاج واليد العامعلومات عن توفر الم-

 .معلومات عن تكاليف القيام بهذه المنتوجات الجديدة وكذا االيرادات المترتبة عنها-

 معلومات عن مدى إقبال العمالء على هذه المنتجات ومدى احتياج السوق لهذه المنتوجات -

منتوجات وخاصة أن المؤسسة أصبحت معلومات عن المصاريف الالزمة للدعاية واإلشهار لهذه ال-
 .تهتم بهذا الجانب في اآلونة األخيرة

 .ودممعلومات عن المنافسين وقدرة المؤسسة على الص-

 معلومات عن تكاليف الحصول على اآلالت اإلنتاجية الجديدة -
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 معلومات عن أسعار الصرف بالعمالت األجنبية خاصة أن المؤسسة تقوم في الغالب باقتناء آالت-
  .من الخارج وذات تكنولوجيا جد متطورة

من خالل ما سبق يمكن القول أن للمعلومات المحاسبية دور كبير وجد مهم في اتخاذ القرارات 
وعلى المؤسسة أن تقوم باالعتماد عليها في اتخاذ قراراتها  -بسكرة–بمؤسسة المطاحن الكبرى للجنوب 

 .ليف إضافية هي في غنى عنهاألن هذا سوف يجنبها من الوقوع في خسائر وتكا
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 :خالصة الفصل

فمن خاللها يتم تحصيل المعلومات فضال عن إسقاط  تكتسي الدراسة الميدانية أهمية كبيرة    
كمحل  -بسكرة –الجانب النظري على أرض الواقع، حيث تم اختيار مؤسسة المطاحن الكبرى للجنوب 

لمؤسسة محل للدراسة ومن أجل إبراز الدور الذي تلعبه المحاسبة المالية في تحسين اتخاذ القرارات با
–عن كيفية تدفق البيانات المحاسبية بمؤسسة المطاحن الكبرى للجنوب  الدراسة تم تقديم وصف

تم تسليط الضوء على أهم  كما تطرقنا إلى آليات اتخاذ القرارات بالمؤسسة محل التربص حيث -بسكرة
 .أنواع القرارات بالمؤسسة وطرق وكيفية اتخاذ القرارات بها

م المالية لمؤسسة المطاحن كما أنه ومن خالل تجسيدنا لواقع الموضوع بالمؤسسة حاولنا تحليل القوائ
فمن  ، حيث الحظنا بأن لها دور كبير في تحسين اتخاذ قرارات المؤسسة لذا-بسكرة–للجنوب  الكبرى

لى تحليل القوائم المالية عند اتخاذ قراراتها ألن هذا سوف يؤدي بها إلى إاألفضل أن تلجأ للمؤسسة 
ساعدها على تحقيق أهدافها ورسم سياستها اإلستراتيجية والحفاظ على مكانتها يتحسين قراراتها و 

 .السوقية

 

 

 

 

 

 



 

 

 
 خاتمة
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 :ةـــــــمـاتــخ

الركيزة األساسية في أي مؤسسة،  تعتبر بمثابة المحاسبة الماليةفان الدراسة هذه على ضوء      
القتصادية بالمؤسسة كما أن لها اتعكس لنا واقع األحداث  المرآة التيومهما كانت طبيعة نشاطها فهي 

ية ، وذلك من خالل التركيز على مخرجات المحاسبة المالالقراراتاتخاذ  تحسين دور كبير في
اتخاذ تحسين ما تحتويه من معلومات محاسبية تساهم  وبشكل كبير في و ، والمتمثلة في القوائم المالية

القرارات بالمؤسسة االقتصادية فمن األهداف األساسية للقوائم المالية هو توفير معلومات محاسبية من 
شأنها زيادة المعرفة العلمية والعملية لتخذى القرارات خاصة في ظل التعقيد الذي يصاحب عملية اتخاذ 

ه المنافسة وحالة عدم التأكد حيث انه كلما توفرت في المعلومات المحاسبية دات في عالم تسو القرار 
تساعد في تحسين  كما أن هناك تقنيات، تأثيرها على القرار والتوقيت المناسب كلما زادة درجةالدقة 

عالة التخاذ القرارات والنسب المالية والتي تعتبر وسيلة جد ف توازنات الماليةاتخاذ القرارات كاستخدام ال
كقرارات ولها تأثير كبير على مصير المؤسسة جد مهمة القرارات أساسية و  هذه خاصة إذا كانت

 .الستثمار والقرارات التمويلا

نما أن ومما الشك فيه     هي وسيلة لتحقيق جملة من  المحاسبة المالية ليست غاية في حد ذاتها وا 
وللتأكد من أن المحاسبة المالية تعكس فعال  أطراف داخلية وخارجية،الغايات في مقدمتها حاجات عدة 

ي عملية واقع األحداث االقتصادية بالمؤسسة فان هذا يظهر من خالل مخرجاتها ومدى مساهمتها ف
كما أن القوائم المالية وما  حيث تعتبر هذه األخيرة جوهر العملية اإلدارية، ،اتخاذ القرارات بالمؤسسة

أنها تساهم وبشكل كبير في  حيثمعلومات محاسبية هي اللبنة األساسية التخاذ القرارات ويه من تتح
 .االقتصادية تحسين اتخاذ القرارات بالمؤسسة

وعلى ضوء ما سبق ارتأت هذه الدراسات إلى إبراز دور المحاسبة المالية في تحسين اتخاذ     
، وقد -بسكرة -مطاحن الكبرى للجنوب القرارات وتجسيدها على ارض الواقع من خالل مؤسسة ال

 :نتائج أبرزها ما يلي ةسمحت هذه الدراسة بالخروج بعد

  .المستقبلتمكن من معرفة الماضي والحاضر و المحاسبة المالية هي بمثابة ذاكرة مرنة  -
تعتبر القوائم المالية همزة وصل بين المعلومات المحاسبية واتخاذ القرارات أي بين منتج  -

 .   مستخدم المعلومات المحاسبية
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تعتبر القوائم المالية مصدرا أساسيا من مصادر المعلومات المحاسبية المفيدة  التخاذ القرارات  -
وى في اتخاذ القرارات إال في حين ال تعد أيه معلومات المحاسبية ذات منفعة وذات جد

 .بإستفائها لعدة خصائص
إن المعلومات المحاسبية التي تتضمنها القوائم المالية تمثل المحور ألساسي لعملية اتخاذ   -

 . القرار

تقاس منفعة المعلومات المحاسبية بدرجة تأثيرها على القرار وهذا يتوقف على الدقة وتوقيت  -
 .  الحصول عليها

رار إلى معلومات المحاسبية ليعتمد عليها في اتخاذ قراراته ويجب أن تكون يحتاج متخذ الق  -
 .هذه المعلومات حاملة لمجموعة من الصفات تؤلها لذلك

على المحاسبة المالية باعتبارها الصورة  -بسكرة -تعتمد مؤسسة المطاحن الكبرى للجنوب -
زمة التخاذ القرارات خاصة المعبرة عن وضعية المؤسسة وهي مصدر المعلومات المحاسبية األ
 .إذا كانت هذه القرارات مصيرية كقرارات االستثمار وقرارات التمويل

مؤسسة محل الالمعلومات المحاسبية المحركة الرئيسي والمنبع المغذى لعملية اتخاذ القرار ب -
 .الدراسة

 .برى للجنوبللمعلومات المحاسبية دورا هاما وحيويا عند اتخاذ القرارات بمؤسسة المطاحن الك -
محكمة  تسير بشكل جيد وهي - بسكرة –المحاسبة المالية بمؤسسة المطاحن الكبرى للجنوب  -

 . للغاية

من خالل اجتماع بين  -بسكرة –تتم عليه اتخاذ القرارات بمؤسسة المطاحن الكبرى للجنوب  -
 .                                  دراسة الموضوع من كل النواحيو مختلف رؤساء المصالح بالمؤسسة 

الستثمار بمؤسسة المطاحن الكبرى للجنوب من خالل دراسة تقنية لكافة ايتم اتخاذ قرارات  -
  .جوانب الستثمار المراد اقتناه

 القرض من بنك يفي  الغالب للتمويل الخارج -بسكرة–تلجأ مؤسسة المطاحن الكبرى للجنوب  -
        .مبالغ ضخمةبطورة و تتستورد آالت م ألنها  CPAالشعبي الجزائري 
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 :اختبار صحة الفرضيات

تمكنا من اختبار صحة الفرضيات  ،لة اإلحاطة بمختلف جوانب الموضوعمحاو من الطرح المعتمد و  
 :كما يلي

 :الفرضية األولى

اتخاذ تحسين ايجابية بين المحاسبة المالية و  أظهرت الدراسة صحة الفرضية األولى وان هناك عالقة
 .اتخاذ القرارات تحسينفكلما كانت المحاسبة المالية تسير بشكل فعال ومحكم كلما ساهمت في  القرار،

 :الفرضية الثانية

اتخاذ  تحسين يشير البحث إلى تأكيد الفرضية الثانية حيث أن مخرجات المحاسبة المالية تساهم في
حيث أن تحليل القوائم وما تحتويه من معلومات محاسبية القوائم المالية  خالل منالقرارات وذلك 

كما أن للمعلومات المحاسبية الدور الكبير  المالية يساهم في تشخيص الوضعية المالية لمتخذ القرار،
 .بها مجموعة من الخصائص تاتخاذ القرارات خاصة إذا توفر  تحسين في

 :ثالثةالفرضية ال

حيث أن المؤسسة محل الدراسة تعتمد على المحاسبة المالية  ثالثةالدراسة صحة الفرضية الأظهرت 
 قرارات وذلك خاصة من ناحية اتخاذ القرارات،تحسين ل هي اللبنة األساسيةلما لها من دور فعال ف

 .ائم المالية، علما أنها ال تعتمد على تحليل القو االستثمارات وكذا في حالة اللجوء إلى قرارات التمويل

 :االقتراحات

من خالل هذه الدراسة وبناء على النتائج المتحصل عليها تمكنا من وضع مجموعة من التوصيات     
 : تتمثل في

 .  ضرورة توعية متخذي القرارات بأهمية المحاسبة المالية عملية في اتخاذ القرارات -

 العتماد على أساليبلذلك لبد من اإن عملية اتخاذ القرارات عملية شاملة وكلية بالمؤسسة  -
 .علمية عند اتخاذ القرارات
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يجب االعتماد على المعلومات المحاسبية ألنها هي اللبنة األساسية التخاذ القرارات بالمؤسسة  -
 .                                                                              االقتصادية

المؤشرات المالية عند اتخاذ القرارات بمؤسسة المطاحن الكبرى ضرورة استخدام النسب و  -
 .  -بسكرة–للجنوب 

يستحسن أن تقوم مؤسسة المطاحن الكبرى للجنوب بدراسة معمقة لسوق وذلك لمعرفة الفرص  -
  .المتاحة أمامها والوقوف في وجه المنافسة وتعزيز مكانتها السوقية

                                                                      

                                                                                                                     :أفاق البحث
الدراسة ور التي تستحق المزيد من البحث و ختام هذه الدراسة يتضح أن هناك بعض المحاوفي 

 : نذكر منها

 أهمية تحليل القوائم المالية في اتخاذ القرارات   . 

  دور خصائص المعلومات المحاسبية في اتخاذ القرارات. 
 دور المحاسبة المالية في تحسين جودة المعلومات المحاسبية  . 

   دور نظام المعلومات المحاسبية في تفعيل اتخاذ القرارات.                      
 

 

 تم بحمد اهلل
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 توجه معايير المحاسبة نحو القيم العادلة وأثر ذلك على االقتصاد الوطنيأحمد قايد نور الدين،  -2

معايير المحاسبة الدولية والمؤسسة االقتصادية الجزائرية متطلبات التوافق والتطبيق، : ي الوطني حولملتق
 26/05/2070و25جامعة سوق أهراس، يومي 

) المحاسبة العامة والمعايير الدولة للمحاسبة و المعلومة المالية كتوس عاشور، بلعزوز بن علي،   -3
IAS/IFRS ) النظام المحاسبي المالي والمعايير المحاسبة الدولية المركز الجامعي ، المتلقي الدولي حول

    . 78/07/2070و71الوادي، يومي 
ملتقي  قراءة اإلطار المفاهيمى والتنظيمي للمعايير المحاسبية الدولية،عبد اهلل غالم، حنان سبع،  -4

ة متطلبات التوافق والتطبيق، جامعة معايير المحاسبة الدولية والمؤسسة االقتصادية الجزائري: الوطني حول
 26/05/2070و25سوق أهراس، يومي 

، ملتقي الوطني أهميتها و متطلبات تطبيقها: معايير المحاسبة الدوليةألبا يزيد وهيبة، هبري أسيا،  -5
معايير المحاسبة الدولية والمؤسسة االقتصادية الجزائرية متطلبات التوافق والتطبيق، جامعة سوق : حول

 26/05/2070و25هراس، يومي أ
، أمكانية النظام المحاسبي المالي الجديد في ظل المعايير الدولية المحاسبيةفاطمة الزهراء عبادى،  -6

 IFRS – IASحول النظام المحاسبي والمالي في المواجهة المعايير الدولية للمحاسبة  : الملتقي الدولي
 .2077ديسمبر  74و73دحلب البليدة، يومى ، جامعة سعد ISAوالمعايير الدولية للتدقيق 

، الملتقي متطلبات تكييف القواعد الجبائية مع النظام المحاسبي الماليعزور على، منشاوي محمد،  -1
حول النظام المحاسبي المالي، في ظل معايير المحاسبة الدولية، المركز الجامعي الوادي، : الدولي األول

 .2070جانفي  78- 71يومي 
محاسبة المؤسسة االقتصادية الجزائرية من المخطط الوطني إلى النظام المحاسبي دي نبيل، حما -8

 . 2070الملتقى الدولي، جامعة المدية، يومي، سنة  المالي،
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النظام المحاسبي بين قابلية الممارسة وصعوبات رزيق كمال، هزرشي طارق، رابحي مختار،  -3
حول النظام المحاسبي والمالي : ، الملتقي الدوليالحساباتالتطبيق من وجهة نظر عينة من محافظي 

، جامعة سعد  ISAوالمعايير الدولية للتدقيق  IFRS – IASفي المواجهة المعايير الدولية للمحاسبة  
 .2077ديسمبر  74و73دحلب البليدة ، يومى 

حول : الملتقي الدولي األول النظام المحاسبي المالي الجديد في ظل المعايير الدولية،ناصر مراد،  -70
 78- 71الوادي، يومي  النظام المحاسبي المالي، في ظل معايير المحاسبة الدولية، المركز الجامعي

 .2070 ،جانفي
 

 :الجرائد والمجالت
، يحدد قواعد التقييم والمحاسبة ومحتوى 0118جويلية،06، قرار صادر في الجزائرية الجمهورية1-

 01 العدد وعرضها وكذا مدونة الحسابات وقواعد سيرها، الجريدة الرسمية،الكشوف المالية، 

، مجلة الباحث، العدد األول، مجلة «تجربة الجزائر» إشكالية التوحيد المحاسبي بن بلغيت مدني،  -2
 .2002تصدر عن كلية الحقوق والعلوم االقتصادية، جامعة ورقلة، 

، مجلة في الجزائر(  IAS / IFRS) محاسبي الموحد متطلبات تطبيق النظام الكتوش عاشور،  -3
 .6اقتصاديات شمال إفريقيا، جامعة الشلف، العدد 

 إصالح النظام المحاسبي الجزائري للتوافق مع المعايير المحاسبية الدولية،جودي محمد رمزي،  -4
دارية، العدد السادس، جامعة محمد خيضر بسكرة، ديسمبر   .2003مجلة أبحاث اقتصادية وا 

، مجلة في الجزائر  IAS/HFRS) )متطلبات تطبيق النظام المحاسبي الموحدكتوش عاشور،  -5
 6ل إفريقيا، جامعة الشلف، العدد اقتصاديات شما

، جامعة 07، مجلة الباحث، العدد "ة الجزائرتجرب" إشكالية التوحيد المحاسبي  مداني بن بلغيث، -6
 2002ورقلة، 

، مجلة دور حوكمة الشركات في تحقيق جودة المعلومات المحاسبيةمحمد أحمد إبراهيم الخليل،  -1
 2005الدراسات والبحوث التجارية، كلية التجارة، العدد األول، مصر، 

خيار الجزائر بالتكييف مع متطلبات اإلفصاح وفق معايير المحاسبة زغدار أحمد، سفير محمد،  -8
   2070- 2003، ورقلة، 01، مجلة الباحث، العدد  (IAS/IFRS) الدولية 
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