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 مقدمة                                                                                                                    

 أ

 

ستخدامات، فمنها من اية التي صاحبت ظهورها عدة أوجه و أخذت المحاسبة على مر الفترات الزمن     
ئر هذه و خساأمجرد عملية حسابية لتحديد نتائج عتبرها آخرون ارها أساس النشاط التجاري في حين عتبا

بعاد أذت المحاسبة خأوعي المحاسبي لدى أصحاب األعمال ونمو القتصادية األنشطة، ومع التغيرات اال
أخرى، فأصبحت تعتبر نظام معلومات قائم بحد ذاته، الغرض منه معالجة مختلف البيانات المتحصل عليها 
بغرض تقديم معلومات محاسبية عن نتائج األحداث االقتصادية للمؤسسات إلى فئات عديدة من أصحاب 

من خالل التوصل إلى أن  أكده أغلب رواد المحاسبة من باحثين وجمعيات وهيئات دوليةوهذا ما  المصالح،
 .تخاذ القرارات االقتصاديةاذات فائدة في هدف المحاسبة هو توفير المعلومات التي يمكن أن تكون 

ختالف اوبصورة موحدة بعيدة عن أي فجوة  في إطار إيصال هذه المعلومات بشكل يخدم كافة الجهات      
سارعت أغلب الجهات الدولية إلى وضع عدة أسس ومفاهيم للعمل  ،من شأنها أن تؤدي لتعطيل هذا التواصل

لتكون المرشد في تحديد الطرق  المحاسبي الموحد من خالل إصدار ما يعرف بالمعايير المحاسبية الدولية
من الوحدات االقتصادية ناتج عن عدم حيث يعتبر إنهيار الكثير ، المناسبة لقياس األحداث المالية وعرضها

 .تطبيق المبادئ المحاسبية ونقص اإلفصاح والشفافية وعدم إظهار البيانات والمعلومات الحقيقية
إن من أبرز الجوانب التي تم التركيز عليها في إطار وضع المعايير المحاسبية الدولية نجد جانب إعداد      

عتباره الوسيلة اب تركيز على شكلها و مضمونها وجانب اإلفصاح المحاسبيالقوائم والتقارير المالية وذلك بال
داة الفعالة إليصال القوائم والتقارير المالية للجهات التي تحتاجها من أجل دعم قراراتهم خصوصا الرئيسية واأل

   .المتعلقة بمجاالت االستثمار والتمويل
وانطالقًا من أهمية القوائم والتقارير المالية كمخرجات للنظام المحاسبي القائم في المؤسسة يتوجب إعداد      

هذه القوائم على أسس تتفق مع متطلبات اإلفصاح عن األمور الغامضة ذات التأثير النسبي الهام في عملية 
ه القوائم من شأنه أن يفقدها أهميتها وبالتالي اتخاذ القرار إذ أن أي تضليل في المعلومات التي تحتويها هذ

التأثير على القرار المالي الذي يعتبر من القرارات الهامة والخطيرة مما يستلزم توافر معلومات على درجة 
 .كبيرة من الدقة والموضوعية

يب فالمعلومات التي يتم اإلفصاح عنها ضمن القوائم المالية المتعارف عليها تعد من أهم األسال
المستخدمة في عملية اتخاذ القرارات داخل المؤسسة سواء بالنسبة للجهات الداخلية أو الخارجية، ومن أبرز 

القرارات هتمام نجد القرارات المالية التي تعد من أهم تعطيها المؤسسة جانب كبير من اال القرارات التي
األخرى كالتخطيط، الرقابة والتنظيم وغيرها،  ساسها تتحدد مختلف القرارات الوظيفيةأاالستراتيجية التي على 

 .ستثماراتهاالمؤسسة أو هذه القرارات التي تتعلق بكل ماله عالقة بأموال ا
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عايير المحاسبية الدولية الشائع على مستوى الممارسات المحاسبية في الجزائر شرع في تطبيق الم
، كونه قد تضمن 0202معمول به منذ جانفي ستخدامها من خالل إصدار قانون النظام المحاسبي المالي الا

ستحداثه عالميا، ومن أبرز النقاط التي افروض التي قصد بها مواكبة ما تم دئ والاعدد من األسس، المب
توافق فيها النظام المحاسبي المالي مع ما جاءت به المعايير المحاسبية الدولية نجد التأكيد على ضرورة 
تحلي المعلومات المدرجة ضمن القوائم والتقارير المالية بخصائص جودة تميزها عن غيرها من المعلومات 

إعدادها وفق الشكل المعترف به ضمن المعايير السابقة الذكر واإلفصاح األخرى مع التأكيد على ضرورة 
 .حتياجاتهماستخدامها وفق اعنها وفق متطلبات وأسس محددة لتمكين الجهات أو األفراد من 

قرار الستخدام القوائم والتقارير المالية ذات الجودة المفصح عنها نجد احتياجات التي يتم فيها أبرز اال من 
ر الربط بين القرارات كونه محو  اكبير  اهتماماز القرارات التي توليها المؤسسة اري، الذي يعد من أبر االستثم

تحديد الهيكل التمويلي الالزم للقرار يتم خرى، فعلى أساسها يتخذ القرار التمويلي الذي من خالله المالية األ
، هذا القرار الذي يهدف بطبيعة الحال إلى ستخدام األمثل لمصادر التمويل المتاحةالاالستثماري أو توجيه ا
، بالتالي فإن توجيه قرارات (ستثمار الموجه نحوهحسب نوع اال)دى البعيد او القريب تحقيق أرباح على الم

المستثمرين يستدعي بالضرورة أن تتضمن القوائم والتقارير المالية المستخدمة في هذه العملية معلومات 
 .ية محددة من شأنها أن تضمن جودتها في العملية الموجهة نحوهامحاسبية تتميز بخصائص نوع

 :اإلشكالية -1

القوائم والتقارير المالية و متغير القرار االستثماري  نفصاح المحاسبي عكل من متغير اإلسقاط إطار إفي 
سؤال الرئيسي جة إشكالية، يمكننا طرح الفي قالب واحد وتحديد عالقة يمكن من خاللها بناء دراسة ومعال

 :على النحو المواليالذي يمكن صياغته 
في المؤسسات  ستثماريةير المالية على جودة القرارات االما تأثير اإلفصاح المحاسبي عن القوائم والتقار 

 ؟قتصادية الجزائريةاال

 األسئلة الفرعية -2

 :يمكن طرح األسئلة الفرعية التاليةمن هنا 
 بين آراء عينة الدراسة حول تكريس مبدأ اإلفصاح عن القوائم  هل هناك فروقات ذات داللة معنوية

قتصادية المشرع الجزائري في المؤسسات اال والتقارير المالية وفق النظام المحاسبي المالي من قبل
 الجزائرية؟
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 ستثمارية  داخلفي جودة القرارات اال الدراسة عينة آراء بين معنوية داللة ذات فروقات هناك هل 
 الجزائرية؟ قتصاديةاال المؤسسات

  القرارات جودة على أثر المالي المحاسبي النظام منظور من المحاسبي فصاحاإل أسس لتبنيهل 
 ؟الجزائرية قتصاديةاال المؤسسات في ستثماريةاال

  جودة على أثر عنها اإلفصاح المراد المالية التقارير على المحاسبي اإلفصاح محددات لتطبيقهل 
 ؟الجزائرية قتصاديةاال المؤسسات في ستثماريةاال القرارات

  المالي المحاسبي النظام وفق المعدة المالية التقارير عن المحاسبي اإلفصاح بمتطلبات لتزاملالهل  
 ؟الجزائرية قتصاديةاال المؤسسات في  ستثماريةاال القرارات جودة على أثر

 فرضيات الدراسة -3

 :الفرضيات التالية واألسئلة الفرعية تم صياغةلإلجابة على اإلشكالية الرئيسية 

- H01: والتقارير القوائم عن المحاسبي اإلفصاح مبدأ لتكريس  معنوية داللة ذات فروق توجد ال 
 أفراد لدى المهنية المتغيرات إلى تعزى الجزائري المشرع قبل من المالي المحاسبي النظام في المالية
 :الفرضية إلى الفرضيات الفرعية التاليةالدراسة، قسمت هذه  محل العينة

 والتقارير القوائم عن المحاسبي اإلفصاح مبدأ لتكريس معنوية داللة ذات فروق توجد ال 
 ؛العلمي المؤهل إلى تعزى الجزائري المشرع قبل من المالي المحاسبي النظام في المالية

 والتقارير القوائم عن المحاسبي اإلفصاح مبدأ لتكريس معنوية داللة ذات فروق توجد ال 
 ؛الوظيفة إلى تعزى الجزائري المشرع قبل من المالي المحاسبي النظام في المالية

 والتقارير القوائم عن المحاسبي اإلفصاح مبدأ لتكريس معنوية داللة ذات فروق توجد ال 
 ؛الخبرة إلى تعزى الجزائري المشرع قبل من المالي المحاسبي النظام في المالية

 والتقارير القوائم عن المحاسبي اإلفصاح مبدأ لتكريس  معنوية داللة ذات فروق توجد ال 
 .المستخدمة الهيئة إلى تعزى الجزائري المشرع قبل من المالي المحاسبي النظام في المالية

- H02: قتصاديةاال المؤسسات في المتخذة ستثماريةاال القرارات لجودة داللة ذات فروق توجد ال 
، قسمت هذه الفرضية إلى الدراسة محل العينة أفراد لدى المهنية المتغيرات إلى تعزى الجزائرية

 :الفرضيات الفرعية التالية

 المؤسسات في المتخذة ستثماريةاال القرارات لجودة معنوية داللة ذات فروق توجد ال 
 ؛العلمي المؤهل إلى تعزى الجزائرية قتصاديةاال
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 المؤسسات في المتخذة ستثماريةاال القرارات لجودة معنوية داللة ذات فروق توجد ال 
 ؛الوظيفة إلى تعزى الجزائرية قتصاديةاال

 المؤسسات في المتخذة ستثماريةاال القرارات لجودة معنوية داللة ذات فروق توجد ال 
 ؛الخبرة إلى تعزى الجزائرية قتصاديةاال

 المؤسسات في المتخذة ستثماريةاال القرارات لجودة معنوية داللة ذات فروق توجد ال 
 .المستخدمة الهيئة إلى تعزى الجزائرية قتصاديةاال

- H03: جودة على أثر المالي المحاسبي النظام منظور من المحاسبي االفصاح أسس لتبني يوجد ال 
قسمت  ،α = 0,05 المعنوية مستوى عند الجزائرية قتصاديةاال المؤسسات في ستثماريةاال القرارات

 :هذه الفرضية إلى الفرضيات الفرعية التالية

 واقع في أثر المالي المحاسبي النظام منظور من المحاسبي اإلفصاح أسس لتبني يوجد ال 
 ؛α = 0,05 المعنوية مستوى عند قتصاديةاال المؤسسات في ستثماريةاال القرارات تخاذا

 على أثر المالي المحاسبي النظام منظور من المحاسبي اإلفصاح أسس لتبني يوجد ال 
 المعنوية مستوى عند ستثماريةاال القرارات تخاذا في المستخدمة المحاسبية المعلومات جودة

α = 0,05. 

- H04: أثر عنها اإلفصاح المراد المالية التقارير على المحاسبي اإلفصاح محددات لتطبيق يوجد ال 
 = α المعنوية مستوى عند الجزائرية قتصاديةاال المؤسسات في ستثماريةاال القرارات جودة على

 :، قسمت هذه الفرضية إلى الفرضيات الفرعية التالية0,05

 عنها اإلفصاح المراد المالية التقارير على المحاسبي اإلفصاح محددات لتطبيق يوجد ال  
  α المعنوية مستوى عند قتصاديةاال المؤسسات في ستثماريةاال القرارات تخاذا واقع على أثر

 ؛0,05 = 

 عنها اإلفصاح المراد المالية التقارير على المحاسبي اإلفصاح محددات لتطبيق يوجد ال  
 مستوى عند ستثماريةاال القرارات تخاذا في المستخدمة المحاسبية المعلومات جودة على أثر

 .α = 0,05 المعنوية

- H05: النظام وفق المعدة المالية التقارير عن المحاسبي اإلفصاح بمتطلبات لتزاملال يوجد ال 
 عند الجزائرية قتصاديةاال المؤسسات في  ستثماريةاال القرارات جودة على أثر  المالي المحاسبي

 :، قسمت هذه الفرضية إلى الفرضيات الفرعية التاليةα = 0,05 المعنوية مستوى
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 النظام وفق المعدة المالية التقارير عن المحاسبي اإلفصاح بمتطلبات لتزاملال يوجد ال 
 عند قتصاديةاال المؤسسات في ستثماريةاال القرارات تخاذا واقع على أثر  المالي المحاسبي

 ؛α = 0,05 المعنوية مستوى

 النظام وفق المعدة المالية التقارير عن المحاسبي اإلفصاح بمتطلبات لتزاملال يوجد ال 
 القرارات تخاذا في المستخدمة المحاسبية المعلومات جودة على أثر المالي المحاسبي

 .α = 0,05 المعنوية مستوى عند ستثماريةاال

 نموذج الدراسة -4

 :النموذج التالي صياغةال متغيري الدراسة لخدمة الموضوع المراد معالجته تم من أجل تبسيط ك
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 ختيار الموضوعمبررات ا -5

 : ختيارنا لهذا الموضوع فيما يليتمثلت أهم مبررات ا
  ستثمارية المؤسسة بصفة عامة والقرارات اال تخاذ القرار فيعملية ااألهمية البالغة التي تحوزها

 ؛توسيع معارفنا في هذا الجانبمن خالل بصفة خاصة 

  الدولية والنقلة التي من خاللها حاولت أغلب دول العالم التطرق لجانب المعايير المحاسبية أهمية
 ؛مواكبتها في المجال المحاسبي ومن بينها الجزائر من خالل تطبيق النظام المحاسبي المالي

  تحديد أهم الجوانب النظرية والقانونية في ما يتعلق بإعداد القوائم والتقارير المالية ذات الجودة من
 ؛نوعية مميزةمنطلق توفرها على خصائص 

 

 تابع متغير متغير مستقل

 ستثماريةجودة القرارات اال اإلفصاح المحاسبي

أسس، محددات 
ومتطلبات اإلفصاح 

المحاسبي من منظور 
تطبيق النظام 
 .المحاسبي المالي

اتخاذ القرارات 
ستثمارية الرشيدة اال

لضمان جودة تحقيق 
 .األهداف المخطط لها

توفر الخصائص النوعية في 
المعلومات المحاسبية المدرجة 
 ضمن القوائم والتقارير المالية

 األثر
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 والتقارير المالية ذات الجودة  هم الجوانب العملية والنظرية لإلفصاح المحاسبي عن القوائمتحديد أ
 هم متطلباتها من منظور المعايير المحاسبية الدولية والنظام المحاسبي المالي؛وأ

 في  رير الماليةاإلفصاح عن القوائم والتقاأثر  اإلسقاط الواقعي لمتغيرات الدراسة من أجل تحديد
 .الجزائرية داخل المؤسسة االقتصادية ستثمارية ذات جودةقرارات ااتخاذ 

 أهمية الدراسة -6

أهمية هذه الدراسة في كونها تتطرق لموضوع ذو أهمية بالغة في المؤسسات االقتصادية نظرا تتجلى 
ستخدام االأثر بالغ في تحقيق األهداف المسطرة من قبلها، من خالل من  االستثماريةلما للقرارات 

 .للقوائم والتقارير المالية ذات الجودة والمفصح عنها بشفافية من قبل المؤسسةمثل ألا

 أهداف الدراسة  -7

 :يمكن تحديد أهداف الدراسة فيما يلي
 ؛ في المؤسسات االقتصاديةستثمارية القرار، االستثمار والقرارات اال التعرف على عملية اتخاذ 

 التعرف على المعايير المحاسبية الدولية والنظام المحاسبي المالي؛ 

 التعرف على القوائم والتقارير المالية وخصائصها النوعية ؛ 

 في اتخاذ القرارات  اإلفصاح المحاسبي عن القوائم والتقارير المالية ذات الجودةثر تبيان أ
 في المؤسسة االقتصادية؛ االستثمارية

 إطار الدراسة -8

 :التاليةالعمل على موضوع الدراسة ضمن األطر  تم
حاسبي في اتخاذ القرارات توجهت هذه الدراسة إلى تحديد أثر اإلفصاح الم: طار المكانياإل -

في المؤسسات االقتصادية الجزائرية التي تمثل مجتمع الدراسة و التي يتمحور أساس  ستثماريةاال
 .باتنة والية بسكرة ، سكيكدة ، خنشلة ، نشاطها في 

 :تمثل في كل من: الزمانيطار اإل -

 0202إلى غاية جوان  0202تم المباشرة في الجانب النظري من سنة : الجانب النظري. 

 مضمون و نتائج الدراسة الميدانية بالزمن الذي أجريت فيه الدراسة أي منذ يرتبط : الجانب التطبيقي
 .إلى غاية شهر ديسمبر من نفس السنة 0202بداية شهر جويلية 

 كذا مصلحة المالية و المحاسبة و تستند هذه الدراسة لآلراء و إجابات مسؤولي  :البشريطار اإل
 .ي المؤسسات االقتصادية الجزائريةف (تخاذ القرارامن لهم سلطة )عضاء مجلس اإلدارة أ
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 تبطة بالجانب المحاسبي بمواضيع ومحاور مر  هتمامنااذه كان في دراستنا ه :الموضوعي طاراإل
تخاذ اصائصها و مدى تأثيرها على عملية إلفصاح عن القوائم والتقارير المالية  وخاالمتعلق ب

الجزائرية خاصة بعد تطبيق النظام المحاسبي قتصادية ستثمارية في المؤسسات االالقرارات اال
 .المالي

 

 المنهج و األدوات المستخدمة في البحث -9

 الوصفي المنهج  داعتما تم الدراسة أهداف تحقيق أجل ومن المطروحة اإلشكالية على جابةاإل قصد     
 تم كما النظرية،التحليلي لعرض مختلف المعلومات المتعلقة بالموضوع محل الدراسة في الفصول  جهنملاو 

 ستمارةاال وهي أساسية أداة ذلك في مستخدمين التطبيقي الجانب في الحالة دراسة منهجعلى  أيضا عتماداال
 من اإلحصائية ختباراتاال بعض ستخداما تم كما وضعها، تم التي الدراسة فرضيات اختبار بغرض وهذا
 .النتائج تحليل أجل

 :الدراسات السابقة -11

 :برزها كما يليهذه الدراسة، وفيما يلي سنستعرض أتعددت الدراسات التي تطرقت لكال متغيري 
ثره على جودة وأ( IAS/IFRS)اإلفصاح المحاسبي في ظل معايير المحاسبة الدولية "نوال صبايحي،  

 .":المعلومات

 (:0200-0202) 3الجزائر  بجامعة ،محاسبة وتدقيق تخصص ماجستير، مذكرة    

سباب الرئيسية التي أدت إلى ظهورها، هم معايير المحاسبة الدولية واألالهدف من هذه الدراسة التطرق أل     
ثرها على جودة المعلومات الواردة في القوائم ح وفق معايير المحاسبة الدولية وأوالتطرق لمتطلبات اإلفصا

هذه المعايير وذلك من خالل تبني النظام  المالية، مع التركيز على التجربة الجزائرية في محاولة تطبيق
 .المحاسبي المالي الذي يتوافق إلى حد كبير مع معايير المحاسبة الدولية

من أبرز النتائج المتوصل إليها أن المعايير المحاسبية الدولية تختلف من دولة إلى أخرى نتيجة عدة     
لتزام بمتطلبات اإلفصاح فق الدولي، وأن االختالف وتحقيق التواعوامل مما فرض ضرورة تقليص فجوة اال

لذا فمعظم الدول بي على جودة المعلومات المحاسبية، ثر إجاوفق معايير المحاسبة الدولة له أ المحاسبي
ومن بينها الجزائر عمدت إلى تكييف معاييرها الوطنية مع المعايير الدولية من خالل تطبيق النظام 

 .إلى حد كبير رغم المعوقات التي واجهته المحاسبي المالي المتوافق معها
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وفق معايير المحاسبة الدولية  اإلفصاحخيار الجزائر بالتكيف مع متطلبات "، محمد سفير، أحمد زغدار 
(IAS/IFRS".) 

لمجلة الباحث، جامعة قاصدي مرباح، ورقلة  20قدمت هذه الدراسة ضمن مقالة منشورة في العدد     
(0222-0202:) 

الهدف من هذه الدراسة التطرق ألهم أساسيات اإلفصاح المحاسبي من منظور المعايير المحاسبية      
الدولية عن القوائم والتقارير المالية، وتحديد مدى توافق هذه األخيرة المعدة وفق النظام المحاسبي المالي، 

 .ذاكخصوصا في مدى قدرتها على توفير معلومات مسايرة للبعد الدولي الجديد آن

تساع الفرص االستثمارية والتمويلية لى إالبعد الدولي ألنشطة المؤسسات أدى إتم التوصل إلى أن       
سس وشكل ومحتوى القوائم رورة استفاء مجموعة من الضوابط وأوذلك بضللشركات على المستوى الدولي، 

ساس فإن القوائم دولية، وعلى هذا األالمحاسبية ال المالية المفصح عنها بالتوافق مع ماجاء به ضمن المعايير
المالية التي ينتجها هذا النظام المحاسبي المالي أصبحت تساير التطور الدولي في نفس المجال، كما عملت 
الجزائر إلى محاولة العمل على توفيق وتوحيد عملية اإلفصاح عن المعلومات المالية مع المعايير المحاسبية 

 (.IAS/IFRS)الدولية 

ستثمارية في سوق األوراق المحاسبي على ترشيد القرارات اال أثر اإلفصاح"الدين ديلمي، ناصر  
 ":-دراسة تطبيقية على سوق دبي–المالية 

 (:0202-0222)مذكرة ماجستير، تخصص مالية ومحاسبة، بجامعة المدية 

 األوراق سوق المستثمرين في قرارات على المحاسبي اإلفصاح تأثير دراسة هو البحث هذا من الهدف إن   
 .القرارات ترشيد على عنها المفصح المعلومات مساعدة ومدى المالية،

 تتأثر بشكل المالية األوراق سوق في االستثمارية القرارات أن إلى إليها المتوصل النتائج أهم تمثلت      
 .السوق في المدرجة المؤسسات طرف من عنها المفصح المحاسبية بالمعلومات كبير
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أثر تطبيق قواعد الحوكمة على اإلفصاح المحاسبي وجودة التقارير المالية "ماجد إسماعيل أبو حمام،  
 ":-ن لالوراق الماليةيدراسة ميدانية على الشركات المدرجة في سوق فلسط–

 (:0222) غزة-بالجامعة اإلسالمية  ،المحاسبة والتمويل تخصص ماجستير، مذكرة    

ة، التنظيمية، يبرزها التعرف على الجوانب الفكر عى الدراسة إلى تحقيق جملة من األهداف من أتس     
الشركات و أثرها على كل من اإلفصاح والشفافية وجودة المعلومات المحاسبية، باإلضافة التقييمة لحوكمة 

 .اخلة فيما بين المتغيرات السابقة الذكردإلى تحديد العالقة المت

همها أن تطبيق قواعد الحوكمة ساهم بشكل كبير في تعزيز الدراسة إلى مجموعة من النتائج أ توصلت     
رئيسي على تحسين  نعكس بشكلر المالية، كما أن تطور الحوكمة إوجودة التقاري دور اإلفصاح المحاسبي

 .ستمراريتها نحو بلوغ أهدافهاموقع الشركات وا

 :."ستثمارالوراق المالية في ترشيد قرار االدور اإلفصاح المحاسبي في سوق ا"زيود وآخرون، لطيف  

لمجلة جامعة تشرين للدراسات والبحوث العلمية،  02مقالة منشورة في المجلد  قدمت هذه الدراسة ضمن    
(0220 :) 

 اإلفصاحلى تحديد مدى وعي المتعاملين في سوق األوراق المالية بأهمية وضرورة هدفت هذه الدراسة إ     
ى المعلومات المحاسبي، باإلضافة إلى تحديد العوامل التي تؤثر على كفاءة سوق االوراق المالية وعل

 .ستثمارياتخاذ قرارهم االوالمعايير المتوفرة فيها لخدمة المستثمرين عند 

في ترشيد  ادت فاعليتهبرز النتائج التي تم التوصل إليها أنه كلما زاد اإلفصاح المحاسبي ز أمن      
حتوت معلومات أكثر اقصرت دورتها خالل السنة المالية القرارات، مع التأكيد على أنه كلما تعددت التقارير و 

شتملت التقارير على ستثمرين، باإلضافة إلى أنه كلما اواقعية بالتالي تصبح مالئمة أكثر لخدمة أهداف الم
 .أرقام مقارنة لعدة سنوات زادت كفاءة المعلومات لخدمة توقعات المستثمرين

مصارف ودورها في ترشيد قرارات اسبي في القوائم المالية للالقياس واإلفصاح المح"روال كاسر اليقة،  
 (."التجاري السوري فللمصر دراسة تطبيقية على المديرية العامة )ستثمار اال

 (:0220)رسالة ماجستير، تحصص المحاسبة المصرفية، جامعة تشرين 
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تخاذ القرارات على المستوى الداخلي وضيح أهمية التقارير المالية في االهدف من هذه الدراسة تمثل في ت    
لتزام المصارف بنشر القوائم االلزامية والحكم على درجة اإلفصاح اوالخارجي للمصرف، مع دراسة مستوى 

 .فيها، وبيان قصور القوائم المالية المنشورة حاليا من قبل المصرف ومدى فعاليتها

لمالية للمصرف التي تم اإلفصاح عنها في القوائم ا تم التوصل من خالل هذه الدراسة إلى أن المعلومات     
لتزام المصرف بإعداد القوائم المالية الخاصة به وفق حتياجات المستخدمين، نتيجة عدم اغير كافية لتلبية ا

 .المعايير المحاسبية الدولية

 :هيكل البحث -11

الدراسة تم تقسيمها إلى أربع قي لمتغيرات للوصول إلى نتائج منطقية وممنهجة من خالل العرض المنط     
 :كالتالي، تطبيقيخير منها ثالث فصول نظرية والفصل األ فصول

ستثمارية من خالل القرار، االستثمار والقرارات اال الجانب المفاهيمي لعملية اتخاذالفصل األول تضمن     
 ثالث مباحث رئيسية؛

فيه إلى تطبيق المعايير المحاسبية الدولية في المحيط المحاسبي الجزائري من  قالفصل الثاني تم التطر      
 خالل تطبيق النظام المحاسبي المالي بتقسيم هذا الفصل لثالث مباحث؛

تخاذ اثره في أالمالية و  الفصل الثالث تم التطرق فيه إلى اإلفصاح المحاسبي عن جودة القوائم والتقارير     
 .رية من خالل تقسيمه إلى ثالث مباحثستثماالقرارات اال

تصادية الفصل الرابع خصص للجانب التطبيقي الخاص بدراسة حالة مجموعة من المؤسسات االق      
 .ستبيان لمعالجة إشكالية هذه الدراسة، وتم تقسيمه إلى ثالث مباحثاالجزائرية من خالل إعداد 



 

  

ولالفصل األ     

  اإلطار المفاهيمي لعملية 

  ذ القراراتخا

  والقرارات االستثمارية
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  :تمهيد
ع التحدث عنها من مختلف الجوانب سواء ستثماري يعد من المواضيع التي شارغم أن موضوع القرار اال     

يبقى موضوعا ستثمار، إال أنه تجاهات االاالحقيقي أو غيرها من  ، المالي أوجنبيعلى الصعيد المحلي، األ
كافة الجوانب المحيطة به، فعالقة االستثمار داخل المؤسسة كمثال ال  سمتداوال نظرا لما له من تشعبات تم

ستقطاب اتها و تمس المؤسسة فقط بل تمس كافة المتعاملين معها، كون توسعها دليل على زيادة تعامال
 .موردين ومساهمين محتملين جدد، بالتالي زيادة حجم مبيعاتها

ارات التي تواجه المؤسسات أو عتبر من أصعب القر ستثمار يأن قرار االإنطالقا من هنا يمكن القول     
كنولوجية شخاص أو الدول بصفة عامة، فمع التطورات الحاصلة على كافة المستويات خاصة التاأل

يكون هناك مرجع تخاذه مخاطرة بحد ذاتها، لذا البد من أن استثماري محتمل اتجعل من كل قرار أصبحت
 .علمي لضمان السير الحسن لهذا القرارفكري و 

 :هذا الفصل للمباحث التاليةسنتطرق في من خالل ما سبق 
 ؛تخاذ القرارااإلطار النظري لعملية : المبحث األول 

 ؛ستثمارياال والمشروع الستثمارل النظري الجانب: المبحث الثاني 

 ستثماريةاال القرارات: المبحث الثالث. 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 



 ستثماريةتخاذ القرار و القرارات االاالمفاهيمي لعملية اإلطار : الفصـــــــل األول                                               

3 

 

 عملية اتخاذ القرارطار النظري لاإل: ولالمبحث األ 
لمختصين، أو أنها عملية اتخاذ القرار ليست مجرد فكرة سيتم تطبيقها أو مشكلة تنتظر الحل من قبل ا    

لى هدف محدد من خالل اتخاذ موقف ال جدال فيه، بل هي كل هذه اآلراء مجتمعة مع عمحاولة للوصول 
ومشاكل معقدة وتصبح فيها عملية  خاصة في المجاالت االقتصادية التي تواجهها حاالتبعضها البعض، 

 :تخاذ القرار نستعرض مايلياشمل عن ماهية عملية أأكثر صعوبة، وإلعطاء فكرة نظرية تخاذ القرار ا
 اتخاذ القرار عملية مفهوم  :األولالمطلب 

هتماما اتخاذ القرار اتوجهات والبحوث التي أولت عملية كأي عملية داخل المؤسسة تعددت األفكار وال     
جملة من الخصائص بالغا، فقد أعطيت تعاريف نظرية عديدة ناتجة عن دراسات متعددة لتخرج من خاللها ب

  :هم عناصر هذه العملية وفق التاليأالمميزة إلعطاء 
  اتخاذ القرارتعريف عملية  :أوال

ي يعني فيه مفهوم هناك فرق بين مفهومي القرار واتخاذ القرار، ففي الوقت الذالبد من اإلشارة إلى أن      
تخاذ القرار تشير إلى العملية التي تبنى ابين بديلين أو أكثر، فإن عملية  ختيار لبديل واحد منالقرار بأنه اال

 1.ختيار البدائلاللوصول إلى قرار معين في على الدراسة والتفكير الموضوعي 
 :تخاذ القرار بأنهااعملية عرف ت

 " عملية عقالنية رشيدة تتبلور في االختيار بين بدائل متعددة ذات مواصفات تتناسب مع اإلمكانيات
   2."المتاحة و األهداف المطلوبة

 "بديل من البدائل المتاحة إليجاد الحل المناسب لمشكلة جدية ناتجة عن عالم متغير، وتمثل  اختيار
 3".جوهر النشاط التنفيذي في األعمال

  يعني القرار(Decision)" : هو اختيار بين بدائل مختلفة و يتفق هذا المعنى مع طبيعة العديد من
يختار بديال معينا من بين  أن إليهف يطلب المدير دائما في موق أن، حيث نجد اإلداريةالمواقف 

 4".أمامهعدد من البدائل المطروحة 

 

                                                           

دراسة تطبيقية على عينة من الشركات في "دور الحوكمة  في دعم قرار االستثمار "، سندية مروان سلطان الحيالي، ليث محمد سعيد محمد الجعفر -1
العدد الصفر، مجلة االقتصاد و المالية، جامعة حسيبة بن بوعلي، مخبر االنظمة المالية و المصرفية، الشلف، الجزائر،  ،"سوق العراق لألوراق المالية

 .01، ص 5102
 .           77، ص 5112دار الشروق للنشر و التوزيع، عمان،  ،"مدخل اإلدارة العامة"، زيد منير عبوى، سامي محمد هشام حريز -2
 .02، ص 5112دار المناهج، األردن،  ،"(مدخل كمي)نظريات إتخاذ القرار"، عبد الحسين مؤيد الفضل -3

األهليددددددة للنشددددددر و التوزيددددددع، عمددددددان،  ،"(ســــــتراتيخية إتخــــــاذ القــــــرارامــــــدخل كمــــــي فــــــي )االقتصــــــاد اإلداري "، وليددددددد اسددددددماعيل السدددددديفو و  خددددددرون -4
 .21ص ، 5117األردن، 
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 خصائص عملية اتخاذ القرار: ثانيا
 1:لتكون عملية اتخاذ القرار واقعية ال بد أن تكون لها جملة من الخصائص يمكن حصرها فيما يلي      

 عملية قابلة للترشيد -1

تتم وفق خطوات متعددة ومختلفة وتحت تأثير ضغوط وعوامل بما أن عملية اختيار البديل المالئم 
متباينة، األمر الذي يجعل من غير الممكن الحصول على معلومات دقيقة وتنبؤ دقيق باألحداث 

 .تمكن متخذ القرار من اختيار البديل األمثل

 نسانية واختماعيةاعملية تتأثر بعوامل ذات صبغة  -2

ابعة من شخصية متخذ القرار والمرؤوسين وجميع األشخاص أي أنها تتأثر بعوامل سيكولوجية ن
الذين يساهمون في اتخاذ القرار باإلضافة إلى عوامل اجتماعية نابعة من بيئة القرار سواء كانت 

 . داخلية أو خارجية

 عملية تمتد في الماضي والمستقبل -3

ي سبق اتخاذها بل يعتبر وتنبع هذه الخاصية من كون القرار ال يتخذ بمعزل عن بقية القرارات الت
حلقة من سلسلة قرارات، كما تمتد هذه العملية إلى المستقبل من حيث كون أثار القرار تمتد إلى 

 .المستقبل

 وم على الخهود الخماعية المشتركةعملية تق -4

تعتبر هذه العملية نتاج جهد مشترك يبرز من خالل مراحلها المتعددة وما تتطلبه هذه المراحل من 
وتحضير وجمع للمعلومات وتحليلها وتقييمها وتنفيذ القرار وما يتطلبه التنفيذ من جهود إعداد 
 .مشتركة

 عملية تتصف بالعمومية والشمولية -5

فهي تتصف بالعمومية كون أن نوع القرارات و أسس وأساليب اتخاذها تكون عامة بالنسبة لجميع 
تيه وتتصف بالشمولية من حيث كون االمنظمات اإلدارية سواء كانت تجارية أو صناعية أو خدم

القدرة على اتخاذ القرار يجب أن تتوفر في جميع من يشغلون المناصب اإلدارية على مختلف 
 .مستوياتها 

 
 

                                                           

ص ، 5111دار الثقافددددددة للنشددددددر والتوزيددددددع، الطبعددددددة الثانيددددددة، األردن،  ،"(بــــــين النظريــــــة والتطبيــــــق)اتخــــــاذ القــــــرارات اإلداريــــــة " ،نددددددواف كنعددددددان  -1
  .11-77ص 
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 كية مستمرةيعملية دينام -6

هي عملية حركية من حيث كونها تنتقل من مرحلة ألخرى وصوال إلى الهدف المنشود لحل المشكلة 
 .بالتغيير المستمر من مرحلة ألخرى حسب متغيرات وظروف معينة محل القرار التي تتسم

 ءىعملية مقيدة تتسم بالبط -7

وهذا نابع من كون متخذ القرار يخضع لقيود متعددة أثناء قيامه باتخاذ القرار قد تكون قانونية أو 
التخاذ كما أنها تستغرق وقتا طويال تعرض لها أو نابعة من المرؤوسين نابعة من الضغوط التي ي

 .القرار بسبب تعقد المشكلة أو تردد متخذ القرار

 عملية معقدة و صعبة -8

هارات ألنها تتضمن نشاطات متعددة تتطلبها مراحلها المتعددة كما تتطلب هذه النشاطات قدرات وم
 .نجازها إل

 عناصر عملية إتخاذ القرار: ثالثا
 1:موضحة كاآلتيساسية، أعملية اتخاذ القرارات من عناصر  تتكون      
 متخذ القرار -1

فقد يكون فردا أو جماعة، و متخذ القرار الرشيد بحاجة إلى اإلبتكار، أي أن تكون لديه القدرة على 
 .إيجاد أفكار جديدة مفيدة ومناسبة للمشكلة، تختلف عما فعل سابقا

 موضوع القرار -2

المشاكل ال تظهر بشكل  غلبأتخاذ قرار بشأنها، فاو أالمشكلة التي تتطلب البحث عن حل وهو 
 .واضح، وهناك مشاكل ظاهرية التعبر عن المشكلة الحقيقية

 األهداف والدافعية -3

 .فال يتخذ القرار إال إذا كان وراءه دافع لتحقيق هدف محدد

 (الخصائص الرئيسية للمعلومات)ات المعلوم -4

 .لنجاح القرارلة حيوية أعن المشكلة، مس( ةيالمالءمة و الموثوق)إن توفر المعلومات 

 التنبؤ -5

 .تخاذ القرار بشأنهابعاد المشكلة تمهيدا الأفي إدراك يعد عنصرا أساسيا يساعد 
 
 

                                                           

 .25-20ص، ص 5101التوزيع، عمان، األردن، دار الصفاء للنشر و  ،"العمليات اإلدارية"، مصطفى عليان ربحي -1
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  البدائل -6

يمثل البديل مضمون القرار الذي سوف يتخذ لحل مشكلة ما، فمتخذ القرار الجيد هو الذي يختار 
 .البديل األنسب و األفضل من البدائل المتاحة لحل المشكلة

 القرار مناخ -7

مام متخذ القرار قيودا أضح و ظروف داخلية وخارجية، ت فيتخاذ القرار اأي الجو العام الذي يتم فيه 
 .تخاذه للقرار، لذا يجب عليه أن يحسن التعامل مع هذه القيوداعند 

 الفترة الزمنية -8

كل قرار في ضوء ما يسبقه من قرارات في فترة زمنية معينة، كما أن للقرار الجديد فترة يتحدد 
تخاذه و تتأثر به أيضا القرارات الالحقة في مجاله، كما أن اعتبارا من تاريخ اصالحية يسري فيها 

 1 .تخاذ القرارالمشكلة و كفاءة القرار تتحدد بالفترة الزمنية التي تكون بين ظهور ا

يالحظ مما سبق أن العناصر مترابطة بشكل تفاعلي، حيث يقوم متخذ القرار بناء على دوافعه و أهدافه      
لتنبؤ بالقرارات التي يريد الوصول إليها ببحث المشكلة موضوع القرار من خالل جمع المعلومات الجيدة، وا

الجو، المناخ العام، القيود التي  عتبارمنها، مع األخذ بعين اال ختيار األفضلاتخاذها و االتي من الممكن 
 .تخاذ القراراوالفترة الزمنية التي تستغرق في تواجه القرار 

 2:تخاذ القرارات و هيام في تحديد اإلطار العام لعملية هاكما أن هناك بعض العناصر التي تس     
 النتائج المحددة و اإلجمالية للقرار؛ -

 ستراتيجيات المختلفة لصناعة القرار؛اال -

 تخاذ القرار تحت ظروف المنافسة؛ا -

 .تخاذ القراراالقيم أو المنافع التي تحكم  -

 
 
 
 

                                                           

، ص 5101ورقة بحثية،  ،"ثرة وكيفية التغلب على معوقاتهاؤ ت في المؤسسات التعليمية والعوامل الماار تخاذ القر انماذج "، ربيع عبد الرؤوف عامر -1
  :أنظر.  2

http://iefpedia.com/arab/wp-content/uploads/2010/03.pdf-نماذج-اتخاذ-القرارات-في-المؤسسات-التعليمية-والعوامل-المؤثرة/
  .28/04/2017.16:57 وكيفية-التغلب-على-معوقاتها-ربيع-عبد-الرؤوف

 .2ص  ، مرخع سبق ذكره،ربيع عبد الرؤوف عامر -2

http://iefpedia.com/arab/wp-content/uploads/2010/03.pdf/نماذج-اتخاذ-القرارات-في-المؤسسات-التعليمية-والعوامل-المؤثرة-وكيفية-التغلب-على-معوقاتها-ربيع-عبد-الرؤوف%2028/04/2017.16:57
http://iefpedia.com/arab/wp-content/uploads/2010/03.pdf/نماذج-اتخاذ-القرارات-في-المؤسسات-التعليمية-والعوامل-المؤثرة-وكيفية-التغلب-على-معوقاتها-ربيع-عبد-الرؤوف%2028/04/2017.16:57
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 تخاذ القراراأهمية عملية : رابعا
ل المدير، و الذي يمكن ال يمكن أداء أي نشاط ما لم يتخذ بصدده قرار، فاتخاذ القرار هو أساس عم     

نجاز كل أنشطة المنظمة و تحديد مستقبلها و من هنا تبرز أهمية عميلة اتخاذ القرار في النقاط إمن خالله 
 1: التالية
 عملية مستمرة قراراتتخاذ ا  -1

تخاذ القرارات طوال حياته اليومية، فمنذ قيامه من نومه وهو يقرر دون توقف، و إذا ايمارس اإلنسان 
منظمات ماهو إال مجموعة مستمرة مجال العمل في الن إكان هذا هو موقف اإلنسان العادي ف

 .إلخ....متنوعة من القرارات اإلدارية في مختلف المجاالت كاإلنتاج و التسويق و التنظيم و 

 اذ القرارات أداة المدير في عملهتخا -2

ما يجب فعله؟ : القول بان اتخاذ القرارات هي أداة المدير في عمله اإلداري اليومي حيث يقرر فيمكن
و من يقوم به؟ و متى يتم القيام به؟ و عليه كلما ارتفعت قدرات المدير في اتخاذ القرارات كلما ارتفع 

 .مستوى أدائه اإلداري

 ستراتيخية تحدد مستقبل المؤسسةالالقرارات ا -3

ستراتيجية أو فشلها، حيث تلعب القرارات اال قرارات يكون لها تأثير كبير في نجاح المنظمةمثل هذه ال
 . المؤسسة وتحديد مكانتها أمام منافسيها دورا هاما في مصير

 رارات أساس إلدارة وظائف المؤسسةاتخاذ الق -4

الجوانب المختلفة إن الدور اإلداري في المنظمة يحتوي على مجموعة من القرارات الخاصة بإدارة 
ت الخاصة بتحديد حجم رأس المال لهذه الوظائف، فوظيفة التمويل تنطوي على مجموعة من القرارا

من خارجها، و نفس المبدأ يطبق على باقي  ور الحصول عليه من داخل المؤسسة أمصادو 
 .الوظائف األخرى

 القرارات خوهر العملية اإلدارية اتخاذ -5

هر وظيفة واحدة كوظيفة التخطيط ولكنه أساس و جوهر كل الوظائف إن اتخاذ القرارات ليس جو 
ن كال من هذه الوظائف تنطوي على مجموعة من خرى من تنظيم و توجيه و رقابة، ألاإلدارية األ

 .القرارات اإلدارية الحاسمة 
 
 

                                                           

  .42-42 ص ، ص5117الدار الجامعية، اإلسكندرية،  ،"اتخاذ القرار بين العلم و االبتكار"، أحمد ماهر -1
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 القرار الرشيد وأنواع القرارات: المطلب الثاني
رف قرار يخصه، ولكل حالة قرار ظاألهداف المنتظرة منها فلكل  و القرارت بتعدد األغراض دتتعد       

، وقبل البالغة لهذه العملية لألهميةساسيات العملية ذاتها نظرا أذا ال يلغي فكرة أنها تتشابه في يميزها، وه
مؤثرة هذه القرارات وأبرز أنواعه والعوامل ال التركيز على عنصر ترشيد منالتطرق ألهم أنواع القرارات البد 

 :فيه وفق التالي
 أساسيات القرار الرشيد: أوال
 رشادة القرار تعد المتحكم األساسي في الوصول للنتائج المرجوة من عملية اتخاذ القرار فمن منطلق    

 1: ساسيات القرار الرشيد فيمفهوم عملية القرار يمكن تحديد أهم أ
 القرار الرشيدتعريف  -1

ال يقتصر هداف في ضوء المستجدات البيئية التي تحيط بالقرار و األعلى أنه تعظيم إلنجاز "يعرف 
، في هذا الصدد "قراراتنا ألغراض تحقيق هذه األهداف تخاذمر على ذلك بل كيف نذهب الاأل

فالقرارات الرشيدة هي ذلك السلوك الذي يستلزم عملية تجميع لآلراء والحقائق والمعايير األساسية 
ئج المتوخاة هداف، ومن ثم تدعيمها بمنهجية علمية تضاعف من قيمة النتاومفاعلتها بعد تحديد األ

 .تخاذهامن القرارات المنوي ا

 الرشد العامأنواع  -2

 :نبينها وفق التالينواع رئيسية للرشد العام أعدة هناك 

الذي يعد السلوك المثالي لتعظيم المنفعة ويفترض وجود تفضيالت محددة  :الرشد الموضوعي -
ومعلومات كاملة عن البدائل ونتائجها المتوقعة، وينطبق على القرارات التي تتخذ لتعظيم وزيادة 

 .المنافع في موقف معين

موضوع  فهو ذلك السلوك الهادف لتعظيم المنفعة في ضوء المعلومات المحددة حول :الرشد الذاتي -
ختيار لتي تحد من قدرة اإلنسان على  االعتبار القيود المختلفة اما التخاذ القرار مع األخذ بنظر اال

 .األمثل

هداف أو الغايات، الصائب في الوسيلة للوصول إلى األلى درجة الحكم عالذي يشير  :الرشد الواعي -
م عن تذلك ي ن  ئل لتالءم الغايات، وا  ت فيها الوساوكعملية واعية، وهو ينطبق على القرارات التي عدل

 .وعي تام

                                                           

دراسة ميدانية في عينة )تخاذ القرارات الرشيدة استراتيخية في صنع القرار و أثر بعض العوامل اال"، صادق راشد الشمري، باسل محمد حسن العزاوي -1
 (.بتصرف. )72-70ص، ص 5104لجامعة، بغداد، العراق، لقتصادية ثون، مجلة كلية بغداد للعلوم االالعدد الرابع والثال ،"(من الوزارات العراقية
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ستخدام الوسيلة ك الدرجة من السلوك او الحكم في االذي يشير بدوره إلى تل :الرشد المعتمد -
ف في ضوء القصد هدا، للوصول إلى األ(لمؤسسة أو الفردمن قبل ا)والتعديالت التي تجري عليها 

 .األهدافختياره لتحقيق هذه الواعي الذي يتم ا

 .باألهداف الفردية االهتمامهي ذلك السلوك الموجه نحو تبني أو  :الرشدانية الفردية -

خطوات المقرة بإتباع ال مؤسسةالتي تعني الرشد الموجه نحو تحقيق أهداف ال :الرشدانية التنظيمية -
هذه سيق بين عتبار القيود التنظيمية، وبما يضمن التنرسميا، أو المحددة أصال مع األخذ بنظر اال

ألغراض  تخاذ القرار، وبالتالي يفترض بالتنظيم أن يوجه نوع من الرقابة عليهاالعوامل في حسابات ا
 .تحكيمية مع مالحظة الصلة مع العوامل البيئية المتغيرة

سة بزيادة درجة التعقيد الذي هو الزيادة في درجة التغيير الذي تحتاجه المؤس :الرشد التكنولوخي -
غراض نقل التكنولوجية المالئمة إلى المنظمة وبالشكل الذي يضمن كيفية فاعلة في هيكل البيئي أل

 .وتصميم المؤسسة لمواجهة التغيير المحيط بها وبدرجة الرشد

وهو الرشد الذي تبتغيه اإلدارة العليا في تفكيرها ألغراض تحقيق كسب أكثر في  :الرشد السياسي -
 .نظامها قراراتها عبر المحافظة على مكونات

دارة تعد أحد أهم الركائز األساسية لإل تخاذ القرارات اإلدارية الرشيدةن عملية اخالل ما تقدم فإمن 
 .في تحقيق أهدافها بفعالية

 االستراتيخية المؤثرة في القرار الرشيد العوامل -3

تاثير حول طرحت الكثير من األفكار  دجريت في هذا الصدد فقرغم قلة البحوث التطبيقية التي أ
فكرين والباحثين تم تخاذ القرارات، ومن ضمن النتائج التي قدمها بعض المبعض العوامل في عملية ا

فالنقص بالمعلومات  تخاذ القرار،د بمدى توفر المعلومات الكافية الن هذه العوامل تتحداإلشارة إلى أ
هداف باط قرارات األفراد بأون نضج، يضاف إلى ذلك مدى ارتتخاذ القرار إرتجاال أو بدقد يدفع إلى ا

 .المؤسسة بعيدا عن األغراض الشخصية
يمكن تلخيص أهم العوامل التي تؤثر في اتخاذ القرارات الرشيدة في كل من العوامل التنظيمية، 

 : البيئية والشخصية وتوضيحها بصورة ملخصة من خالل الشكل التالي
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تخاذ القرارات والتنظيمية والبيئية على عملية ا العوامل الشخصية تأثيرات(: 11)الشكل رقم 
 الرشيدة

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 .72ص  ، مرخع سبق ذكره،صادق راشد الشمري، باسل محمد حسن العزاوي :المصدر

 أنواع القرارات: ثانيا
 1:بموجب عدد من المعايير إلى عدة تصنيفات، وأهمهاتصنف القرارات      
  حسب إمكانية برمختها -1

 : تصنف إلى

جراءت تشرح بالتفصيل كيفية  :مبرمخة قرارات - أ هي القرارات المخططة والمحددة بواسطة قواعد وا 
 .معالجة مشكلة روتينية متكررة ومعروفة تتميز بوجود درجة عالية من التأكد من نتيجة القرار

                                                           

جامعة مسيلة،  ،"صنع القرار بالمؤسسة االقتصادية: قتصادية، الملتقى الدوليفعالية صنع القرار في المؤسسة اال"، وداد عزيزي، حنان بوفروم -1
 .2-4ص، ص 5111أفريل  02و  02الجزائر، يومي 

 البيئة الخاصة                                                              

 قتصاديةالخوانب اال                     الخوانب التكنولوخية                                                                     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

الخوانب السياسية والثقافية                     ختماعية                                                                       الخوانب اال

 ودرخته الرسميةالتنظيمي الهيكل                                                                                   

 

 النظام اإلداري                                                                                                  

 تخطيط، تنظيم،                                                                                   وضعية األفراد)
 الحالية                                                                                        (   رقابة، قيادة

 
 
 

 مراحل حل المشاكل                                                                 وضعية العمل             
 (  المهمة، التكنولوخيا)                                    (                  الخماعية والفردية)              

    
               نظام المكافآت                       ديناميكية الخماعة                                                                                                          

 العقليةالعمليات 

 اإلدراك

 الذاكرة

 الدافعية

 الدافعية

 التخيل

 العقل

 (صورة الذات)
 
 

 صنع واتخاذ القرارات
 الرشيدة

 



 ستثماريةتخاذ القرار و القرارات االاالمفاهيمي لعملية اإلطار : الفصـــــــل األول                                               

00 

 

هي قرارات غير مخططة وغير محددة مسبقا، تتناول مشاكل جديدة غير  :قرارات غير مبرمخة - ب
معروفة بصورة غير مسبقة، وال يمكن إتباع أساليب روتينية في عالجها مع وجود درجة عالية من 

  .عدم التأكد المرتبط بمدى قدرة القرار على عالج المشكلة

 حسب النمط القيادي لصانعها -2

 :إلى ارات وفق هذا المعيارتصنف القر 

ستشارة أي من ارجوع إلى أي جهة خبيرة، اي بدون تتخذ من طرف واحد دون ال :قرارات ارستقراطية - أ
 .المعنيين بالقرار

تخاذها عن طريق مشاركة كافة المستويات المختلفة في المؤسسة، وكل من ايتم  :قرارات ديمقراطية - ب
 .يعنيهم أمر القرار خارج المؤسسة

 تخاذهااحسب أساليب  -3

 :تصنف حسب هذا المعيار إلى

 .تعتمد على األساليب التقليدية القائمة على التقدير الشخصي لصانع القرار وخبراته :قرارات كيفية - أ

 .اعد واألساليب العلمية في تحليل المشكلةو تتسم بالرشد والعقالنية وتعتمد على الق :قرارات كمية - ب

 حسب المستويات اإلدارية -4

 1:في كل مستوى إداري عدة قرارات، و تختلف من مستوى آلخر، وتنقسم إلى

يتخذ المديرون والقادة في هذا المستوى اإلداري العديد من القرارات التي تكون  :المستوى التشغيلي -أ 
ثيرها أاءات محددة بصورة مسبقة، ويكون تمبرمجة وروتينية، وتخضع لمجموعة من القواعد و اإلجر 

 .د من ناحية التكلفةمعلوم ومحدو 

يكون عدد القرارات أقل في اإلدارة الوسطى، وتتسم هذه القرارات بانها غير مبرمجة  :اإلدارة الوسطى -ب 
 .وال تكون بصفة متكررة، وهي تؤثر على عدة مستويات تنظيمية واسعة

 .ومستقبل المؤسسةستراتيجية تتعلق بنشاط انها أالقرارات في هذا المستوى ب تتميز :اإلدارة العليا -ج 

 
 
 
 
 

                                                           

 .514، ص 5112الدار الجامعية، اإلسكندرية، امصر،  ،"-المبادئ والمهارات –اإلدارة "، أحمد ماهر -1
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 حسب النمط القيادي لمتخذها -5

  1:تخاذها إلىاصنيف القرارات من حيث القائمين بيمكن ت

القرار الفردي هو الذي ينفرد متخذ القرار بصنعه دون مشاركة في هذا الشأن من  :قرارات فردية - أ
ختيار البديل المناسب املية تحديد المشكلة و تحليلها و ن عإجانب من يعنيه أمر القرار، وبالتالي ف

 .لحلها تعتبر عمليات متأثرة كليا بالخيارات السابقة واألحكام الشخصية للفرد متخذ القرار

ب درجة أما القرار الجماعي فهو الذي يكون ثمرة جهد و مشاركة جماعية، وحس :قرارات خماعية - ب
 .ار النهائيتخاذ القر اثير أفراد الجماعة على أت

 2:كما تصنف القرارات حسب معايير كثيرة منها
 هداف؛ات أحادية الهدف وأخرى متعددة األهناك قرار  :الهدف -1

 قرارات ساكنة التأخذ بعد الزمن وأخرى متحركة ديناميكية أي تأخذ البعد الزمني؛ :الزمن -2

 قرارات تنظيمية وتخطيطية وتوجيهية ورقابية؛ :وظائف اإلدارة -3

 ة وقرارات في ظل عدم المنافسة؛فسل المناظقرارات في  :المنافسة -4

 ية وتشغيلية؛كستراتيجية وتكتياقرارات  :هميةاأل -5

 قرارات بسيطة وقرارات مصيرية؛ :الخطورة -6

 قرارات طويلة، متوسطة وقصيرة األجل؛ :مداها -7

 حتمالية وقرارات مؤكدة؛اقرارات  :حتمالاال -8

 .قرارات في ظل معلومات كاملة وقرارات في ظل معلومات غير كافية :المعلومات -9

ل صنف تضم تصنيفات من خالل الجدول التالي نعرض مجموعة من تصنيفات القرارات مع أمثلة عن ك
 :ضافة إلى تصنيفات أخرىسبق ذكرها باإل

 
 
 
 
 
 

                                                           

 .52، ص 0117دار المسيرة للنشر والتوزيع والطباعة، عمان،  ،"مدخل كمي في اإلدارة –نظريات القرارات اإلدارية "، حسن علي مشرقي -1
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 تصنيفات القرارات(: 11)خدول رقم 

 أمثلة أنواع القرارات التصنيف
حيث النشاط  من

 اإلداري
 .الدخول إلى أسواق خديدة .وتشمل التخطيط طويل األخل :قرارات التخطيط االستراتيخي

ويهتم بدرخة كفاءة وفاعلية : يكيقرارات التخطيط التكت
 .ستخدام الموارد وتقييم وفعالية أداء الوحدات التنظيميةا

 .قرارات تحديد األسعار

 .تقييم المديرين لتحفيزهم .قرارات الرقابة اإلدارية
وتشمل عمليات القرارات المرتبطة : قرارات الرقابة التشغيلية
 .بتسيير العمليات اليومية

 .قرار إعادة شراء مادة أولية

من حيث هيكل 
 المشكلة

 .عتماد سقف اإلئتمان للعمالءا .قرارت مهيكلة
المنتخات أو اختيار  تحديد أسعار .قرارات شبه مهيكلة

موظف إلحدى الوظائف اإلدارية 
 .المهمة

 .ستئخار عمالةا .قرارات العمالة من حيث الموارد
 .رفع مستوى خودة المواد .قرارات الموارد

 .بناء مصنع خديد .قرارات التسهيالت
 .إصدار أسهم .قرارات التحويل
 .الحصول على بيانات اقتصادية .قرارات البيانات

من حيث طبيعة 
 المشكلة

 .إعداد قائمة المركز المالي السنوية .قرارات متكررة
 .اإلندماج مع شركة أخرى .قرارات وحيدة

 .تحديد الرواتب للموظفين .قرارات روتينية
 .تحديد موقع مخزن خديد .قرارات معقدة

 .قتراض عن طريق الكمبياالتاال .قرارات قصيرة االخل
 .قتناء آلة خديدةا .طويلة األخل قرارات

من حيث الوظيفة 
 التشغيلية

 .ختيار طريقة تقييم المخزونا .قرارات محاسبية
 .قرارات تحديد حخم اإلنتاج .قرارات إنتاخية

توزيع مندوبي المبيعات على مناطق  .قرارات تسويقية
 .البيع

 .تحديد مستوى مخزون األمان .قرارات المواد
، 5117مكتبة المجتمع العربي للنشر و التوزيع، عمان، ، "نظم المعلومات المحاسبية" ادق مطيع و  خرون،صياسر  :المصدر

 .22ص 
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 عملية اتخاذ القرار ضوابط: الثالمطلب الث
تخاذ القرار، خاصة أن هذا األخير اعند  ل التي يجب أخذها بعين الحسبان هناك مجموعة من العوام     

تخاذه من أجل تجنب مجموعة من المشاكل امتعددة تعكس طبيعة كل قرار مراد يتخذ في ظروف وحاالت 
 :والمعوقات التي قد تحول دون تنفيذ هذه العملية كما يلي

 العوامل المؤثرة في عملية اتخاذ القرار: أوال
تخاذ القرارات ام الواحد، فقد يخطأ من يتصور أن يتخذها المدير في اليو بالرغم من تعدد القرارات التي      

ير تخاذ قرار واحد مهما كانت بساطته أو انخفضت تكلفته يستلزم التفكالية تتصف بالسهولة أو البساطة، فعم
على  ن حل المشكالت يواجه نفس األنواع من القيود او العوامل التي تؤثرأفي عدد من العوامل، نجد أيضا 

 1.فاعلية الحلول أو الحل المقترح
 2:تخاذ القرار نجداعملية  تؤثر فيالتي ل عوامال ومن أهم

 القيم و المعتقدات -1

للقيم والمعتقدات تأثير كبير في اتخاذ القرار ودون ذلك يتعارض مع حقائق وطبيعة النفس البشرية 
اتخاذ القرارات دون األخذ بعين االعتبار وتفاعلها في الحياة، وبالتالي متخذ القرار ال يقوم بعملية 

 .القيم و المعتقدات

 المؤثرات الشخصية -2

لكل فرد شخصيته التي ترتبط باألفكار والمعتقدات التي يحملها والتي تؤثر على القرار الذي سيتخذه، 
 .وبالتالي يكون القرار متطابقا مع تلك األفكار والتوجهات الشخصية للفرد

 الميول و الطموحات -3

تخاذ القرار لذلك يتخذ الفرد القرار النابع من ميوله وطموحاته اطموحات الفرد وميوله دور مهم في ل
 .دون النظر إلى النتائج المادية أو الحسابات الموضوعية المترتبة عن ذلك

 العوامل النفسية -4

والحيرة والتردد لها وابيته، فإزالة التوتر النفسي واالضطراب ثتخاذ القرار و اتؤثر العوامل النفسية على 
 .تأثير كبير في إنجاز العمل، وتحقيق األهداف والطموحات والمال التي يسعى إليها الفرد

 

                                                           

 .021، ص 5115دار الجامعة الجديدة للنشر، اإلسكندرية،  "أساسيات التنظيم و اإلدارة،"عبد السالم أبو قحف،  -1
صنع القرار بالمؤسسة االقتصادية، جامعة : الملتقى الدولي ،"قتصاديةالقرارات في المؤسسة االالمؤثرات الشخصية على صنع "عباس فرحات،  -2

 .7-7ص ص ، 5111أفريل  02و  02مسيلة، الجزائر، يومي 
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 العوامل الموضوعية -5

 1 :تتمثل فيالداخلية التي تؤثر على القرار و وهي تلك العوامل البيئية الخارجية منها و 

 : وهي العوامل التي تؤثر على القرار بطريقة غير مباشرة مثل :عوامل البيئة الخارخية - أ

قتصادي والتشجيع على علقة بالركود والرخاء والكساد االوهي العوامل المت :العوامل االقتصادية -
 .إلخ....ستثمار ودعم الحكومة اال

في الدول مثل سياسية السائدة وهي العوامل المتعلقة باألحوال ال :العوامل السياسية و التنظيمية -
 .ستقرار والقوانين والعالقات الخارجيةاال

 .وهي العوامل المتعلقة باللغة والدين والحضارة وغيرها :العوامل الثقافية -

 واتصاالتوهي العوامل المتعلقة بمدى التقدم التكنولوجي في الدولة من أجهزة  :العوامل التكنولوخية -
 .ومواصالت و غيرها

 :وهي العوامل التي تؤثر على القرار بشكل مباشر مثل :يةالعوامل البيئية الداخل - ب

 حجم المؤسسة؛ -

 القوانين و اللوائح في المؤسسة؛ -

 الموارد المالية والبشرية في المؤسسة؛ -

 .قسام و اإلداراتالعالقة بين مدراء األ -

 العوامل الذاتية -6

 :ومنها: القرار ي متعلقة بشخصية متخذألمؤثرة على صناع القرار ومتخذيه هي تلك العوامل ا

مستوى القدرة العلمية لمتخذ القرار ومدى خبرته العلمية بموضوع القرار و إحاطته بالظروف البيئية  -أ 
 الداخلية والخارجية للقرار؛

المؤسسية وعواطفه  -جتماعية والقيميةاال –الشخصية وخلفياته الثقافية  طباع متخذ القرار ونوازعه -ب 
 وميوله الشخصية؛

القرار ومتخذيه، وقدرته على إدارك فهم المشكلة، شجاعته وقدرته على المخاطرة،  درجة ذكاء صانع -ج 
 التوازن و العقالنية والرشد؛

ستخدام التقنيات العلمية اار وقدرته على قيادة فرق البحث و اإلمكانيات التنظيمية لصانع و متخذ القر  -د 
 .تخاذ القراراتاية المساعدة في تحليل المشكالت و والفن
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 المؤسسةأهداف  -7

ن يؤدي في النهاية إلى تحقيق أهداف المؤسسة أو أفيه أن أي قرار يتخذ وينفذ البد مما ال شك 
ساسي لكل المؤسسة مثال هي محور التوجه األ الهيئة او المجتمع المتخذ فيه القرار، فأهداف

نها أ التي يبدوختيار أنسب الوسائل اتخاذ القرار هي اهتمام في ن بؤرة االإالعمليات لها، لذلك ف
 .ستراتيجيةسوف تحقق أهداف المؤسسة اال

 الثقافة السائدة في المختمع -8

تخاذ القرار، ااألمور الهامة التي تتصل بعملية تعتبر ثقافة المجتمع وعلى األخص القيم من 
نما تباشر نشاطها في المجتمع وللمجتمع، ومن ثم فال بد من مراعاة  فالمؤسسة التقوم في فراغ وا 

 .األطر االجتماعية و الثقافية للمجتمع عند اتخاذ القرار

 الواقع و المعلومات المتاحة -9

عتبار سميه البعض بل يجب أن يؤخذ في االاليكفي المحتوى القيمي أو المحتوى األخالقي كما ي
 .الحقيقة والواقع وما ترجحه من وسيلة أو بديل على بديل

 العوامل السلوكية -11

 : سلوكي لمتخذ القرار في ثالث جوانب هييمكن تحديد اإلطار ال

ويتعلق بالبواعث النفسية لدى الفرد ومدى معقوليتها والتي يمكن من خاللها تفسير  :الخانب األول -أ 
 .السلوك النفسي للفرد في اتخاذ قراره

ويتصل بالبيئة النفسية للفرد حيث تعتبر المصدر األساسي الذي يوجه الشخص إلى  :الخانب الثاني -ب 
 .تخاذه لهاالبدائل التي أمامه، ومن ثم كان اختيار القرار بين 

 :دور التنظيم ذاته في خلق البيئة النفسية للفرد من خالل: الخانب الثالث -ج 

 تحديد األهداف له؛ -

 اب الخبرة داخل التنظيم؛كتسادارية و إتاحة الفرص للممارسة اإل -

 مده بالمعلومات والبيانات والبدائل؛ -

 .زم من السلطةسناد المسؤوليات له مع منحه القدر الال  إ -

 :من خالل الشكل التاليالسابق ذكرها المؤثرة في عملية اتخاذ القرار العوامل تلخيص ويمكن 
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 العوامل المؤثرة في عملية اتخاذ القرار(: 12)شكل رقم 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

، دار ومكتبة حامد للنشر والتوزيع، عمان، "مفاهيم وطرائق كمية –نظرية القرارات اإلدارية  "نصر كاسر المنصور، :المصدر
 .42، ص 5111األردن، 

 1:تخاذ القرار والتي تؤثر بشكل ما في المقرر ومن أهمهااتوجد بعض العوامل التي تمنع من  كما
 الفشل في إدراك المشكلة في الوقت المناسب؛ -أ 

 عدم االستعداد الستغالل الفرص التي تظهر فجأة؛ -ب 

 المماطلة والتسويف؛ -ج 

                                                           

صنع القرار بالمؤسسة االقتصادية، جامعة مسيلة، : ، الملتقى الدولي"تخاذ القراراستراتيخية نظم المعلومات في امؤسسة و أهداف ال"عمر شريف،  -1
 .1، ص 5111أفريل  02و  02الجزائر، يومي 

 عوامل متعلقة                  ظروف القرار
 بشخصية          

 متخذ القرار
 عوامل              

 عوامل                           داخلية       
 البيئة                    

 قوانين      الخارجية           
 وتشريعات             

 

 منافسة       

 
 الظروف 
 االقتصادية 

 
 العالقات    

 اإلجتماعية

 عادات وتقاليد  

 
 تقاليد      

 
 تطورات     

 ثقافية        

      
 شروط    
 تطور       اإلنتاج   

 نظم        
 المعلومات            

 اإلدارية               

 القوانني                                           
 واللوائح                               

 التنظيمية                      

 حجم
 المنظمة       

 وتطورها              

 
 تطور   
 التنظيم   

 
 عوامل   

 نفسية              

 عوامل شخصية       

 عدم      
 التأكد           

 التأكد      

 
 المخاطرة    

 رقابة                         
 
 
 تخطيط             القرار           توجيه 
 
 

 تنظيم                    
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 لى النمط والنماذج؛ععدم القدرة على فهم التحول  -د 

 اإلنغماس في المشكالت اليومية؛ -ه 

 السياسات الداخلية؛ -و 

 نقص التحكم في اإلدارة؛ -ز 

 العجز الشامل على مستوى المؤسسة؛ -ح 

 ضعف نظام التقارير؛ -ط 

 يحة؛عدم توافر البيانات الصح -ي 

 عدم الكفاءة و األهلية؛ -ك 

 التردد واالضطراب؛ -ل 

 .تخاذ القراراشتراك عدد كبير في عملية إ -م 
 القـرارعملية اتخـاذ  ظروف: ثانيا
 1:تخاذ القرارات المتعلقة بحل المشكلة في المنظمات، في ظل ثالث ظروف هيايتم       
 التأكـد التـام -1

تعتبر حالة ل بديل بشكل مسبق وقبل تنفيذه، و نتائج كتظهر حينما تتوفر المعلومات الكافية لتوقع 
تخاذ القرار والتحدي الذي يواجه متخذ القرار هو بكل االمثالية لحل المشكلة اإلدارية و التأكد الحالة 

الحظ فإن التأكد يعتبر الحالة بساطة تحديد البدائل التي تؤدي إلى الحل األفضل او المثالي، ولسوء 
 .القاعدة في اتخاذ القرارستثنائية ال اال

 المخاطرة -2

حتماالت البدائل المختلفة، ولكنه يعرف االكد التام فيما يتعلق بنتائج أحينما يفتقر متخذ القرار للت
على  اعتمادا االحتمالتحديد هو درجة إمكانية ظهور الحدث، ويمكن  واالحتمالالمرتبطة بحدوثها، 

فمثال يتمكن المدراء من تحديد الحدس الشخصي، عتمادا على اأساليب إحصائية موضوعة، أو 
د يتمكن من تحديد هذه معينة، أو ق مواصفاتتقديرات إحصائية لرفض المنتوج لعدم توفره على 

 .عتمادا على الخبرة السابقة، و تعتبر المخاطرة هي الحالة الشائعة اليوم في بيئة األعمالاالتقديرات 

 التأكدعدم  -3

حتماالت النتائج المحققة اعتماد عليها في تحديد تتوفر معلومات قليلة ال يمكن اال تظهر حينما
تخاذ القرار، ويضطر متخذ القرار األكثر صعوبة من الظروف الثالث الللبدائل، ويعد هذا الظرف 

                                                           

 .010، ص 5114دار الشروق للنشر و التوزيع، غزة، فلسطين، ، "سلوك الفرد و الخماعة–سلوك المنظمة " ماجدة العطية، -1
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بتكار لتحقيق النجاح في حل المشكلة، لى قدرة الفرد أو الجماعة على االعتماد بدرجة كبيرة علال
ستجابة لعدم التأكد بالحدس والتخمين المعرفي بتكارية و تتأثر االاتطلب بدائل متميزة جديدة، بدائل وت

رف عدم التأكد قد يتحسن بالتغير السريع في بيئة المؤسسة فيما يتعلق ظواإلحساس، هذا و أن 
قرار، وتأثير تخاذ الاو الخارجية، و متطلبات تكنولوجيا المعلومات المستخدمة في تحليل  بالظروف

مصطلح فوضى المنظمة، رف مثل هذا الظاألفراد على المشاكل وتعريف البدائل، وقد أطلق على 
نعدام الشرعية، االة تحول تتميز بتغير سريع جدا و تظهر حينما يكون القسم في المنظمة في ح التي

ت ذات التكنولوجيا وتعتبر هذه الحالة من الحاالت الخاصة جدا، ولكن يظهر أن العديد من المؤسسا
  .العالية وتلك التي تتوسع عالميا في عملياتها، تشترك بالعديد من هذه الخصائص لفوضى المنظمة

وعة من الوسائل التي تساعده على ستعانة بمجمظروف فإن متخذ القرار بإمكانه االفي ظل هذه ال    
: ستعمالاد بإمكان متخذ القرار ي ظل التأكختالف الظروف، ففاتخاذ القرار، وهي تتنوع وتختلف با

ستعانة المخاطرة فمتخذ القرار يمكنه اال إلخ، أما في ظل....  Pertالبرمجة الخطية، شبكة عمل 
ستعمال عدة اأخيرا في ظل عدم التأكد بإمكانه حتماالت كاألمل الرياضي، بمختلف طرق حساب اال

 -أقصى/قصى قيمة في مجموعة أدنى القيم، أقصىأأي  Max/Min –أدنى /أقصى)طرق للمقارنة مثل 
Max/Max أقصى/أي أقصى قيمة في مجموعة أقصى القيم، أدنى- Min/Max  دنى قيمة في أأي

 1.)مجموعة أقصى القيم
 مشاكل ومعوقات عملية اتخاذ القرار: ثالثا

ثالث  إلى عملية اتخاذ القرار ونستطيع أن نقسم هذه المشاكل فييواجه متخذ القرار مشاكل ومعوقات      
 2:سنقوم بتقديمها على التوالي كما يلي، و أنواع 
 المشاكل والمعوقات اإلدارية  -1

 :تتمثل في
 ؛المركزية الشديدة وعدم التفويض مما يصعب من تطبيق القرار ومدى قبوله عند العمال -أ 
التكدرار ، تشدتت أقسدام التنظديم الواحدد، تعددد مسدتويات التنظديمداريدة مثدل الوضع التنظيمي لألجهزة اإل -ب 

 غير رسمية داخل األجهزة اإلدارية؛، وجود تنظيمات اختصاصات زدواجية فيواإل
 باين وتعقد اإلجراءات؛البيروقراطية وت -ج 

                                                           

صنع القرار : ، الملتقى الدولي"قتصاديةية المساعدة في صنعه بالمؤسسة االتخاذ القرار و الطرق الكماماهية "عبد الحميد برحومة، طالل زغبة،  -1
 7-2ص ص ، 5111أفريل  02و  02بالمؤسسة االقتصادية، جامعة مسيلة، الجزائر، يومي 

 .47، ص5112، دار الحامد للنشر و التوزيع، األردن، "اتخاذ القرارات اإلداريةاألساليب الكمية في "منصور، النصر كاسر  -2
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 زمة التخاذ القرار؛المعلومات الال  عدم وفرة  -د 
 .التخطيط الغير سليم -ه 

 المشاكل والمعوقات البيئية  -2

 :تتمثل في
 عدم استقرار األنظمة السياسية؛ -أ 
 اعية وما يرتبط من عادات وتقاليد؛االجتم روثاتالمو  -ب 
  غموض وجمود األنظمة واللوائح؛ -ج 
 .عدم االستفادة من التقدم العلمي والتكنولوجي في مجال اإلدارة -د 

 ن وضع القيادات اإلداريةالمشاكل والمعوقات النابعة م  -3

 :تتمثل في
 اإلطارات القيادية ذات الكفاءة؛ر عدم توف -أ 
 أساليب اختيار القيادات اإلدارية؛عدم سالمة طرق و  -ب 
 كل المشاكل الطارئة؛ في تخاذ القرارالفرق القيادات من المسؤولية  -ج 

 .عدم إحساس القيادات باألمان واالطمئنان الوظيفي والنفسي عند اتخاذها -د 
 اليب ومراحل عملية اتخاذ القرارأس: المطلب الرابع
لى القرار النهائي المرتقب منها والذي يجب المبادرة في تنفيذه اتخاذ القرار بعدة مراحل للوصول اتمر عملية 

ومراقبته نهائيا، إال أن هذه المراحل البد أن تقترن بمجموعة من األساليب التي قد تكون بدائية أو عصرية أو 
 :سيتم عرضهما يعرف باألساليب العلمية في اتخاذ القرارات وفق ما 

 تخاذ القراراأساليب : أوال
تخاذها أو سهولتها بالنسبة للجهد والتكلفة والوقت والدقة اتخاذ القرار وتتنوع في صعوبة اتتعدد أساليب      

في تقدير النتائج، ويعتبر الحدس والحكم الشخصي من أسهل أساليب اتخاذ القرار ثم تتدرج تلك الوسائل في 
ساليب تخاذ القرار، ويمكن تصنيف األادام األساليب الكمية الحديثة في حين استخالصعوبة والتعقيد 

 1:تخاذ القرار إلى ما يلياالمستخدمة في 
 
 

                                                           

صنع : الملتقى الدولي ،CYCMA"دراسة حالة  –قتصادية الموازنات التقديرية أداة لصنع القرار في المؤسسة اال"شريف غياط، فيروز رجال،  -1
 .2-2ص ص ، 5111أفريل  02و  02القرار بالمؤسسة االقتصادية، جامعة مسيلة، الجزائر، يومي 
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 أسلوب الحدس الشخصي أو البديهة -1

ساليب الجدلية في اتخاذ القرار كونه يفتقر لألساس العلمي الصحيح، سلوب من األيعتبر هذا األ
الشخصي لمتخذ القرار ونظرته لألمور وتقديره لها على أساس شخصي، فهو يعتمد على الحدس 

كما أنه غالبا ما يستمد حكمه من خبراته السابقة وخلفياته الثقافية والمعلومات المتوفرة لديه، وطالما 
تخاذ القرار، فإن نجاح نتائج التنفيذ أو فشلها ايقة موضوعية أو معايير معينة في أنه ال يستخدم طر 

ستخدامها لوضع قواعد تقديرية ارية أو فشلها في فهم المعلومات و على مدى نجاح قدراته النظ يعتمد
 .ختيار الحل المناسبال

 ائمو أسلوب مراخعة الق -2

حيث يقوم على تحضير قائمة تحتوي على عدد كبير من يعتبر هذا األخير أكثر األساليب بساطة 
ختيار البديل اهذه العوامل إيجابية حتى يتم كون العوامل التي تؤثر على نتائج القرار، على أن ت

 .المناسب من بين البديلين فقط

 األسلوب الوصفي -3

يقوم هذا االخير على وصف الحقائق والعالقات الموجودة بين متغيرات مشكلة ما، حيث يدرس 
ير ليحدد في األخير غ، ثم يحدد أهمية كل مت(اإليجابية والسلبية)المسؤول صفات كل متغير 

ختيار متغير دون غيره من المتغيرات، ومن ثم يبني على هذه النتائج قراره االنتائج التي تترتب على 
هي طريقة  ،تخاذ القراراب مجموعة من الطرق المستخدمة في النهائي، ويتضمن هذا األسلو 

 .التصنيف أو األولويات وطريقة تحليل تشكل الحالة

 األسلوب المعياري -4

عض األساليب الكمية المستخدمة في اتخاذ القرار، السيما في حاالت يتضمن هذا األسلوب ب
المخاطرة وعدم التأكد، إذ يمكن من التوسع في دراسة العالقات التي تربط بين المتغيرات والعوامل 
المختلفة التي تؤثر في اتخاذ القرار وعلى تحديد النتائج التي يعطيها كل قرار بشكل كمي بعيدا عن 

 : خصي، ومن الطرق المعيارية المستخدمة في اتخاذ القرار نذكرالتقدير الش

 ؛لنقطة التعاد -أ 

 مصفوفة العائد؛ -ب 

 شجرة القرارات؛ -ج 

 على المخزون؛الرقابة  -د 

 .التحليل الحدي -ه 
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 األساليب الكمية -5

ستخدام مجموعة من األدوات والطرق الرياضية الوب بخالف األساليب السابقة على سيعتمد هذا األ
ذ القرارات بعيدا عن العشوائية تخاااسوب، تعتمد الطريقة العلمية في وتقنيات الحو اإلحصائية 

، التي تعمل على تحليل البيانات و المعلومات للوصول إلى القرار 1ساليب التجربة والخطأأو 
ت الخاطئة أو ستخدام هذه األساليب سوف يلغي التقديرااأن هذا ال يعني أن  المناسب، إال

 .ستخدامهان نسبة الخطأ ستكون أقل ما يمكن الوقوع في الخطأ، لكحتماالت ا

حل عامة من الطرق العددية لتحليل و  تشكيلة: "نهاأساليب الكمية بمكن تعريف األكما ي
 2."المشكالت

 تخاذ القرارامراحل : ثانيا
 : تخاذ القرار بمراحل عديدة هياتمر عملية       
 تحديد المشكلة؛ -

 تحديد البدائل؛ -

 تقييم البدائل؛ -

 ؛(األفضل)االمثل ختيار البديل ا -

 تنفيذ القرار؛ -

 3.متابعة تنفيذه وتقييمه -
 تحديد المشكلة -1

تتمثل في إدراك و تحسس اإلدارة بوجود مشكلة ما،  تخاذ القراراتاالخطوة األولى في عملية 
المرغوب فيها، ولقد ختالف الحالة القائمة عن الحالة اارة عن الخلل الذي يتواجد نتيجة فالمشكلة عب

سف الشديد في الغالب أهم من حلها، ولكن لأل أن تحديد المشكلة يكون" ألبرت أينشتاين"أوضح 
فإن كثيرا من الباحثين بدال من التركيز على وضع السؤال الصحيح يركزون على محاولة إيجاد 

  4.اإلجابة الصحيحة

                                                           

، 7المجلد  ،"(دراسة ميدانية بقطب المحروقات في والية سكيكدة بالخزائر)تخاذ القرارات اإلدارية استخدام األساليب الكمية في اواقع "، أحسن طيار -1
 .025، ص 5105لة األردنية في إدارة األعمال، األردن، ، المج0العدد 

2
- Donald Waters, "Quantitative Methods for Business", Fifthe Edition, Kindle Editio, FT Prentce Hall, New 

Jersey, 2011, p20. 
 .05، ص 5117للنشر والتوزيع، األردن، ، دار حامد "الخديد في األساليب الكمية وبحوث العمليات"سهيلة عبد اهلل سعيد،  -3

4
- Michel Derbelet, "Economie D'entreprise", Edition Foucher, Parise, 1992, p 11. 
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لى قرار سليم يساعد على الوصول إ هم دعاماتأاضح ومحدد من يعتبر تحديد المشكلة بشكل و 
نحراف غير او أاهرة والمشكلة، فالظاهرة هي عرض حل هذه المشكلة، ولذا يجب التفرقة بين الظ

عادي عن الوضع المألوف زيادة ونقصا، أما المشكلة فهي السبب الحقيقي وراء حدوث الظاهرة، 
عتبارها مشكلة سوف ااع بالظاهرة و دتبدو أهمية التفرقة بين الظاهرة والمشكلة من منظور اإلنخ

ختفاء الظاهرة السبب الحقيقي للمشكلة وتعمل على لى حلول ال تقضي على اعيؤدي للوصول 
 1.مؤقتا ثم بروزها مرة أخرى لبقاء المشكلة دون حل

على طبيعة المشكلة وتحديدها يجب ان يتم تحليلها، أي تصنيفها وتجميع ن يتم التعرف أبعد 
ة لغرض معرفة الفرد قائق والمعلومات المتعلقة بها، ومن الضروري تصنيف المشكلالبيانات والح
تخاذ القرار والذي يجب أن اعند تخاذ القرارات بشأنها واألفراد الذين يجب استشارتهم االذي سيقوم ب

  2.يبلغوا بصدور القرار ومحتواه، واألفراد الذين سينفذون القرار

 تحديد البدائل -2

البدائل الممكنة للمشكلة وفقا للبيانات والمعلومات التي تم جمعها في  رالمرحلة حصيتم في هذه  
3.المرحلة السابقة، و استبعاد البدائل غير المناسبة حتى يتسنى إيجاد حل ممكم للمشكلة

 

يقصد بهذه المرحلة التفتيش و التحري عن الحلول المختلفة لحل المشكلة التي تم تشخيصها بدقة و 
قتراح بدائل أو حلول مختلفة، وهذا ما يعتمد احلة تحديد المشكلة، وهي تفترض رحلة تلي مر وهذه الم

عتماد على التجارب والسجالت يجاد حلول جديدة باالإلدارة على التحليل و االبتكار إلعلى قدرة ا
لمدير  بأن ال يتخذ قرارا، السابقة ومعلومات وخبرات اآلخرين، وقد يقتضي الموقف الذي يواجه ا

 4.تخاذ قرار قد يكون بحد ذاته حال أمثلياافعدم 

 تقييم البدائل -3

5:ةبعد تحديد البدائل المتاحة للمدير، وجب عليه بعد ذلك تقييم كل بديل من خالل النقاط التالي
 

 إمكانية تنفيذ البديل ومدى توافر اإلمكنيات المادية و البشرية لتنفيذه؛ -

                                                           

ترجمة تيب توب لخدمات التعريب والترجمة، دار الفاروق للنشر والتوزيع، القاهرة، مصر،  ،"تخاذ القرارات الفعالةاحل المشاكل و "، ساندي بوكراس -1
 .22، ص 5110

صنع القرار بالمؤسسة : الملتقى الدولي ،"تخاذ القرارات داخل المؤسسةاظم اإلتصاالت اإلدارية في عملية دور ن "،عبد السالم مخلوفي، كمال برباوي -2
 .7، ص 5111أفريل  02و  02الجزائر، يومي  االقتصادية، جامعة مسيلة،

 .525، ص 5112مؤسسة شباب الجامعة، اإلسكندرية، مصر،  ،"اإلدارة الحديثة"، أحمد محمد المصري -3
، الجزائر، 4ر ، المجلة الجزائرية للعولمة والسياسات االقتصادية، جامعة الجزائ7العدد  ،"تخاذ القرارااألسس النظرية والعلمية في "، فتيحة بلحاج -4

 .575،  ص 5102
 .52، ص 5112دار كنوز المعرفة للنشر و التوزيع، عمان، االردن،  ،"تخاذ القرار اإلدارياإدارة "، خليل محمد العزاوي -5
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 تنفيذ البديل ومدى الكفاية التي يحققها من حيث االقتصاد والسرعة و اإلتقان؛تكاليف  -

 أثار تنفيذ البديل داخل المؤسسة أو خارجها في المجتمع ككل؛ -

 جتماعية للبديل؛اآلثار النفسية واال -

 مناسبة الوقت والظروف لتنفيذ هذا البديل؛ -

 ستجابة المرؤوسين للبديل؛ا -

 .بديلالزمن الذي يستغرقه هذا ال -

نجاح المدير في تقييمه للبديل يتوقف على مدى صدق وحداثة البيانات التي  نومن الطبيعي أ      
 .يجب أن يحاط بها، وعلى مدى وصول هذه المعلومات في الوقت قبل إصدار القرار

 ختيار افضل بديلا -4

1:أن بد تخاذ القرار الاتخاذ القرار، ولكن قبل افي هذه المرحلة يتم 
 

من أن هذا البديل سيحقق الهدف  والتأكدختياره ادف و مطابقته مع البديل الذي تم مراجعة الهتتم  -
 المطلوب؛

 .يتم التأكد من أن هذا البديل ال يحتوي على أخطاء -

تخاذ القرار ولعل هذه المرحلة هي أخطر اهذه المرحلة هي عبارة عن مرحلة  ويمكن القول أن
 2.ختيار البديل المناسبا المراحل وأصعبها وفيها يتم

 :ختيار أفضل بديلاالشكل التالي يمكن توضيح مرحلة  ومن خالل
 ختيار أفضل بديلا(: 13)الشكل رقم 

 
 
 
 

 
 

 ، 5114سكندرية، القاهرة، لدار الجامعية الجديدة للنشر، اإل، ا"إدارة األعمال"جالل إبراهيم العيد،  :المصدر
 .542ص 

                                                           

 .45، ص 5115دار هومة للطباعة و النشر والتوزيع، الجزائر،  ،"اإلدارة وعملية اتخاذ القرار"جمال لعويسات،  -1
، المجلة الجزائرية للدراسات المحاسبية و المالية، 5عدد  ،"دارية بالمؤسسةحصائية في اتخاذ القرارات اإلدور المعلومات اإل"، الحميد بوخاريعبد  -2

 .022، ص 5102جامعة قاصدي مرباح، ورقلة، الجزائر، 

 هل البديل               هل البديل                           هل نتائج                         أيستمر في تقديم البديل      
 مجدي؟                     مرضي؟                         البديل مقبولة؟                              ودراسته؟       

 نعم                          نعم                               نعم                                  نعم           
 
 

 ال                             ال                                ال              ال                     
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 تنفيذ القرار -5

تجاه حل انوايا حسنة ناويا ن القرار ال يعدو أكثر من كونه التنفيذ فإع البديل موضع ما لم يوض
 1:المشكلة، ويتم وضع البديل موضع التنفيذ من خالل إتباع الخطوات التالية

 ؛(خطوة–خطوة )تحديد خطوات الحل  -أ 

 تصال بأطراف المشكلة إذا كان ذلك ضروريا إلعالمهم بالحل المطروح وتهيئتهم لقبوله؛اال -ب 

 زمة لتنفيذ الحل المقترح؛تخصيص الموارد الال تحديد و -

 وضع جدول زمني لتنفيذ الحل المقترح؛ -

 .تخاذ القرارات حسب المستوى التنظيمي لمتخذ القراراصدار القرار من الشخص المخول له إ -

 متابعة تنفيذ القرار وتقييمه -6

مطلوبة لتحقيق األهداف متابعة تنفيذ القرار المتخذ تسمح بالتأكد بأن التنفيذ يسير بالصورة ال
 2:المرجوة، ولكي تمر مرحلة التنفيذ بنجاح هناك مجموعة من الخطوات يجب إتباعها، وهي

 التأكد على أن كل فرد يجب عليه معرفة المهمة الموكلة إليه؛ -أ 

 أن يلتزم الجميع بالخطوات المحددة طوال عملية التنفيذ؛ -ب 

 وضع نظام للمتابعة والمراقبة؛ -ج 

، لمواجهة كافة المشاكل المتوقع حدوثها في (خطط الطوارئ) الخطط البديلةأخيرا، تحديد  -د 
 .المستقبل، وما يمكن عمله لتفادي هذه المشاكل

في إطار متابعة تنفيذ القرار يجب قياس مدى التقدم في تنفيذ القرار من حيث الوقت والموارد 
لزمني المعد للتنفيذ، وعند القياس تتم لتزام بالجدول اثار المترتبة على القرار ومدى االاألخرى واآل

ذا كان القرار ال يساهم في حل المشكلة تراجع خط وات مقارنة النتائج بالخطة الموضوعة للتنفيذ، وا 
 3. ختيار البديل وتنفيذها: القرار السابقة مباشرة وهي

 :المراحل السابق التطرق لها يمكن تلخيصها في الشكل التالي
 
 

                                                           

، أطروحة "-دراسة حالة مخمع إسمنت الشرق الخزائري–صادية قتتخاذ القرار في المؤسسة االادور و أهمية نظم المعلومات في "، الطيب الوافي -1
 .12، ص5105-5100دكتوراه، جامعة فرحات عباس، سطيف، الجزائر، 

 ،"دراسة تطبيقية على العاملين في مخلس الشورى السعودي–عملية صنع القرارات وعالقتها بالرضا الوظيفي "عبد العزيز بن محمد الحميضي،  -2
 .55-50ص ص ،  5117امعة نايف العربية للعلوم األمنية، الرياض، المملكة العربية السعودية، رسالة ماجستير، ج

 .420، ص 5110دار الصفاء للطباعة والنشر والتوزيع، عمان، االردن،  ،"النظريات والعمليات والوظائف: مبادئ اإلدارة"محمد قاسم القيروني،  -3
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 تخاذ القراراخطوات عملية (: 14)الشكل رقم 

 
 
 
 
 

 (.بتصرف) 552، ص 5111الدار الجامعية، مصر،  ،"ممبادئ اإلدارة و التنظي"، و خرون محمد فريد صحن :المصدر
 

 ستثماريوالمشروع اال ستثماراللالخانب النظري : المبحث الثاني
و من أجل زيادة ثروات الدول والمؤسسات أو األفراد أ إتباعهاستثمار من الطرق التي يتم يعتبر اال     

وضاع المحيطة بهم بصفة عامة، ويعد من األدوات الفعالة لتحقيق غيرهم، مما ينجر عليه تحسين األ
محتملة  استثماريةبتنفيذ مشاريع  نتاج لفكرة تعرف هو إال للمجتمع، واالستثمار ما االقتصاديةاألهداف 

، في هذا المبحث سيتم استعراض ماهية ستغالل األمثل للطاقات المتوفرة سواء مادية، بشرية أو ماليةلال
 :مار والمشاريع االستثمارية كالتالياالستث

 ستثمارمفهوم اال :المطلب األول
وله صلة وثيقة مع مجموعة المفاهيم االقتصادية  االقتصادصوله كمفهوم من علم أ االستثماريستمد      

تم عرض كل من تعريف ومبادئ يبتعدد مجاالته أو طبيعة النشاط االقتصادي الذي سيتم الخوض فيه وهنا س
 :هميته وأهدافه كما يلياالستثمار، عناصره، أ

 ومبادئه ستثمارتعريف اال :أوال
 :نذكر منها ،ستثمارلمصطلح االتعددت التعاريف التي تطرقت      

و ثمر ة، و ثمرة الشيء هو ما تولد عنه، طلب الحصول على الثمر لم يخرج عن كونه  " :ةلغ ستثماراال
 1."و نماهالرجال ماله أي أحسن القيام عليه 

عنصرا رئيسيا في النشاط االقتصادي لما له من مكانة بارزة في " ستثمارمن الناحية االقتصادية يعد اال
مصدر للتوسع في الطاقة اإلنتاجية من ناحية و جزء مهم في الطلب  ستثمارنظرية الدخل والتشغيل، فاال

                                                           

دار المطبوعات الجامعية، اإلسكندرية، مصر،  ،"االستثمار األخنبي في تطوير أحكام القانون الدولي الخاصدور "، صفوت احمد عبد الحفيظ -1
 .07، ص 5112

 تحديد البدائل تحليل وتقييم البدائل تحديد المشكلة

 اختيار البديل االفضل تنفيذ القرار متابعة تنفيذه وتقييمه
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بأنه إضافة جديدة إلى األصول اإلنتاجية في  ستثماراالقتصاد الكلي من ناحية أخرى، لهذا عرف رجال اال
 1." المجتمع قصد زيادة الناتج في الفترات التالية

يدة متنوعة بهدف تكوين استثمار توظيف األموال في أدوات ومجاالت "أما من الناحية المالية فيعرف بأنه      
والمجتمع أو لتحقيق قتصاد ى االإنتاج جديد أو توسيع اإلنتاج الحالي وزيادة تكوين رأس المال على مستو 

 2." زيدادة فعلية في الثروة
ات في تلك الوسائل المادية، و القيم ستثمار تتمثل اال: ""فجاء فيه أنه ستثمارأما التعريف المحاسبي لال     

ستخدامها في المؤسسة، ال من أجل بيعها، بل ال غير المادية، ذات المبالغ الضخمة، إشترتها أو أنشأتها
 3." اطها لمدة طويلةنش

 :  في مفهوم هذا األمر ما يأتي ستثماريقصد باال"من منظور المشرع الجزائري      
ستحداث نشاطات جديدة، او توسيع قدرات اإلنتاج، أو إعادة اإقتناء أصول تندرج في إطار  -

 ؛التأهيل، أو إعادة الهيكل

 مؤسسة في شكل مساهمات نقدية أو عينية؛ المساهمة في رأس مال -

  4."ستعادة النشاطات في إطار خوصصة جزئية او كليةا -

إن االستثمار مجال حيوي في اقتصاد أي دولة، فإنه يقوم على مجموعة من المبادئ، يمكن تلخيصها      
 5:في

 ختيارمبدأ اال -1

 .المتعددة تتناسب مع حجم مدخراتهستثمارية ر الرشيد يبحث دائما عن الفرص االإن المستثم

 مبدأ المقارنة -2

جوهره، ومقارنة  ن البدائل االستثمارية المتاحة وذلك بتحليل عناصر كل بديل فييأي المفاضلة ب
 .ختيار البديل األفضلنتائج التحليل ال

 
                                                           

العدد الثالث، مجلة الحقوق  ،"الضمانات و الحوافز التي تبناها المشرع الخزائري لتشخيع االستثمار األخنبي"، فضيل خان، شعيب محمد توفيق -1
، جامعة محمد 5102فيفري  55/54ستثمار في الدول المغاربية، يومي الضمانات القانونية لال: عشر حول والحريات، أعمال الملتقى الدولي السادس

 .220، ص 5102خيضر، بسكرة، الجزائر، ديسمبر 
المجلد السابع و العشرون، العدد  ،"(دراسة حالة)ية في تقييم القرارات االستثمارية ستخدام األساليب الكمية و الرياضاأهمية "، خولة شهاب نجم -2

 .27، ص 5102الخامس، مجلة التقني، هيئة التعليم التقني، العراق، 
، مجلة مجاميع 4د ، العد4المجلد  ،"االستثمار في الخزائر في ظل المحفزات القانونية و معيقات الواقع"، عبد القادر هاملي، سفيان بولعراس -3

 .40، ص 5102المعرفة، المركز الجامعي تندوف، أكتوبر 
 .2، ص 5، المادة 27الجريدة الرسمية العدد  ،"المتعلق بتطوير االستثمار "،، 5110أوت  51المؤرخ في  14-10األمر رقم  -4
 .75ص ، 5101، الجزائر، Pages Bleues، "الضرائب الوطنية والدولية"نصيرة بوعون يحياوي،  -5
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 مبدأ المالءمة -3

وأدواته ما يالءم رغباته، يطبق المستثمر هذا المبدأ عمليا عندما يختار بين مجاالت االستثمار 
 .إلخ....سيولته وعمله 

 مبدأ التنويع -4

 .يلجأ المستثمر لتنويع استثماراته للحد من مجال المخاطرة
 ستثمارعناصر اال: ثانيا
 1:مجموعة من العناصر هي تتحكم فيها ستثماراال عملية إن     
 التكاليف -1

 ؛الضرائبباإلضافة لمعدل الفائدة و ثابتة أو متغيرة عدة تكاليف  ستثماريترتب على اال

 اإليرادات -2

حالة ر بمستوى النشاط و نوع المنتوج و مجموعة من العوائد المنتظرة و التي تتأث ستثمارينتج عن اال
 . والسوققتصاد اال

 التوقعات -3

 ؛حسب الظروف المحيطة به ستثمارالتنبؤ بالعوائد المستقبلية لال من خالل

 ستثمارالميل لال -4

 .ستثمارتصبح هناك رغبة حقيقية في اال ستثمارالمستثمر القدرة على اال عند امتالك
 ستثمارأهمية اال: ثالثا

 2:أهمية كبيرة تتمثل فيما يلي ستثمارلال     
متوسط نصيب الفرد منه  ارتفاعو  الوطنيلى زيادة الدخل إزيادة اإلنتاج و اإلنتاجية مما يؤدي  -

 وبالتالي تحسين مستوى معيشة المواطنين؛

 توفير الخدمات للمواطنين والمستثمرين؛ -

 توفير فرص العمل وتقليل نسبة البطالة؛ -

 زيادة معدالت التكوين الرأسمالي للدولة؛ -

 توفير التخصصات المختلفة من الفنيين واإلداريين و العمالة الماهرة؛ -

                                                           

ديددددددوان المطبوعددددددات الجامعيددددددة، الجددددددزء  ،"لتحليــــــل االقتصــــــادي الكلــــــي بــــــين النظريــــــة و التطبيــــــقا"، مسددددددعود صددددددديقي، نمددددددر محمددددددد الخطيددددددب  -1
 .011، ص 5111-5117األول، الجزائر، 

 .51، ص 5105ردن، األدار المسيرة للنشر و التوزيع والطباعة، عمان،  ،"إدارة االستثمار"، موسى شقيري و  خرون -2
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 الخدمات التي تشبع حاجات المواطنين؛إنتاج السلع و  -

زمة لشراء اآلالت األجنبية الال  تصدير الفائض من السلع و الخدمات للخارج، مما يوفر العمالت  -
 .المعدات وزيادة التكوين الرأس ماليو 

  1:تكمن فيما يلي ستثمارفإن أهمية االباإلضافة لما سبق 
هو المحرك الوحيد والرئيسي للنمو فهو  ستثمارفاال يكون على المدى الطويل ، ستثمارأهم دور لال -

 ذو بعد في المستقبل وله منفعة شبه دائمة؛

 استغالل المصادر الهامة و الطاقات و القدرات الجامدة للنشاط؛ -

يزيد في تنويع اإلنتاجية، و يفتح باب المنافسة في السوق التجارية، و المؤسسة التي ال تستثمر  -
ها ال تقوى على المنافسة و مسايرة التطورات التي والتوقف عن النشاط، ألن   محكوم عليها بالزوال،

 تشهدها نوعية المنتوجات؛

هو العامل الرئيسي للتنمية و النمو االقتصادي في األجل الطويل، فقد ساهمت  ستثماراال -
 ؛ات في الوصول إلى مستوى معيشة مرتفع في الدول المتقدمة وبعض الدول الناميةستثمار اال

يؤثر في التنمية، و كذلك يؤثر  ستثماريخلق أساسيات التنمية، و ندرة رأس المال و اال ستثماراال -
 على عوامل اإلنتاج األخرى؛

ات، و استغالل الطاقات واإلمكانيات المتاحة ستثمار لإلسراع في التنمية البد أن تواكبه زيادة اال -
 للمجتمع أحسن استغالل؛

دة اقتصادية، حيث يعتبر سر وجودها و عامل استمرارها و تطورها، مهم للمؤسسة كوح ستثماراال -
الوطني على قتصاد نه يعتبر عماد التنمية و النمو لالأي، كما و هذا على المستوى الجزئي أو الوحد

لما لها من ات، ستثمار لذلك نجد أن الدول تسعى جاهدة لجذب و تطوير و ترقية اال ،المستوى الكلي
 .مختلف النواحي و األطرافيجابي على إتأثير 

 ستثمارأهداف اال :رابعا
بالمفهومين االقتصادي والمالي الذي تم التعرض له  نفا، والذي يتمثل في  ستثمارمن المؤكد أن اال      

توظيف أموال ضخمة في مشاريع يفترض أن تدر على صاحبها أرباحا وتجعله يكسب أمواال تفوق ما 
، ويستوي في ذلك أن يتعلق ستثماراستثمره أضعافا مضاعفة، الشيء الذي يدفعنا إلى التطرق ألهداف اال

داف من أجل النفع العام والتنمية االقتصادية واالجتماعية وزيادة الدخل القومي، وخلق مناصب األمر بأه

                                                           
1
- André Bussery Charois," Analyse et Evaluation des Projets d'Investissements", Paris, 1999, p64.    



 ستثماريةتخاذ القرار و القرارات االاالمفاهيمي لعملية اإلطار : الفصـــــــل األول                                               

31 

 

الشغل تقليال من نسبة البطالة، كما هو الحال في المشروعات العامة التي تقوم بها الدولة أو المشروعات 
 1: نجد ستثمارالخاصة، و من أهم أهداف اال

 المالئمتحقيق العائد  -1

ال شك فيه أن أول هدف للمستثمر من توظيف أمواله هو تحقيق عائدات ضخمة، وأن يدر عليه  مما
ه هذا أرباحا تلبي احتياجاته، وتسمح له باالستمرار في مشروعه، بل وتمكنه من توسيع استثمار 
 .يستثمار االنشاطه 

لغ الذي يحصل عليه إن الهدف الرئيسي ألي مستثمر هو تحقيق العائد، ويعرف العائد على أنه المب
مواله في الوقت الحاضر، و ذلك نتيجة أحتفاظ بر في وقت الحق مقابل التضحية باالالمستثم
 2.ه ألمواله لفترة زمنية معينةاستثمار 

يقوم  استثمارأو المحفز لكل  ستثمارهو مبلغ أو نسبة األرباح المحققة من اال ستثمارفالعائد على اال
به المستثمر، ويعبر عن قدرة الموجودات على تحقيق دخل معبر عنه كنسبة عائد، وهذه النسبة 

و الخسارة المترتبة أية وغير التشغيلية، أو هو الربح تكشف عن ربحية المؤسسة في عملياتها التشغيل
 3.خالل مدة زمنية معينة ستثمارعلى اال

 ظة على رأس المال األصلي للمشروعالمحاف -2

بما أن المستثمر يسعى إلى تحقيق الربح، كأول هدف له، فإنه إذا لم يفلح في تحقيق هذا الربح 
يسعى من باب أولى أال يقع في خسارة وذلك من خالل المفاضلة بين المشاريع والتركيز على أقلها 

يسعى مخاطرة،ألن أي شخص يأمل في الربح يتوقع الخسارة، ولهذا فإذا لم يحقق مشروعه ربحا، ف
 إلى المحافظة على رأس المال األصلي؛

 استمرارية الدخل -3

يهدف المستثمر إلى تحقيق دخل مستقر ومستمر بوتيرة معينة بعيدا عن االضطراب والتراجع في 
ي، بل وسعيا حثيثا من أجل الزيادة في هذا ستثمار ظل المخاطرة حفاظا على استمرارية النشاط اال

 الدخل؛
 

                                                           

العدد الثالث، مجلة الحقوق والحريات، أعمال الملتقى الدولي  ،"التالزم بين االستثمار الناخح و مبادئ الشفافية و الديمقراطية" سليمان حاج عزام، -1
، جامعة محمد خيضر، بسكرة، الجزائر، ديسمبر 5102فيفري  55/54ستثمار في الدول المغاربية، يومي الضمانات القانونية لال: عشر حول السادس
 .015-010ص ص ، 5102

، مجلة البدر، جامعة بشار، الجزائر، جوان 2، العدد2المجلد ، "ستثماريةتخاذ القرارات االالى عقتصادية و تأثيرها دراسة الخدوى اال"أحمد بديار،  -2
 .040، ص 5102

3
- V.Gangadhar, Ramesh Babu, "Investsment Management", Anmol Publications, Pvt. Ltd, india, 2006, p28.  
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 ضمان السيولة المالية -4

ي بحاجة إلى تمويل وسيولة جاهزة لمواجهة التزامات العمل كالمصاريف اليومية ستثمار إن النشاط اال
الجارية، تجنبا للضائقة المالية التي قد يتعرض لها المشروع فيتعثر اإلنتاج، وبالتالي قد تلحق به 

 .الخسائر
 أنواع و مخاالت االستثمار: الثانيالمطلب 

مع  تستثمار التي يمكن التطرق لها من خالل عدة تصنيفاهم أنواع االأهذا المطلب سنستعرض  في     
 :تحديد أبرز مجاالت االستثمار وفق التالي

 نواع االستثمارأ: أوال
 1:لالستثمارات تصنيفات عديدة نظرا ألهدافها وطبيعتها وأهميتها و من هذه التصنيفات نذكر     
 حيث الطبيعة القانونية من  -1

 :يمكن تصنيف االستثمار إلى ثالث أنواع
و هي استثمارات تقوم بها الدولة من أجل التنمية الشاملة، و لتحقيق حاجيات  :استثمارات عمومية -أ 

 .المصلحة العامة، مثل االستثمارات المخصصة لحماية البيئة 

و تتميز هذا النوع من االستثمارات بطابع الربح الذي يتوقعه أصحابها من  :االستثمارات الخاصة -ب 
 .وراء عملية االستثمار، وهي تنجز من طرف األفراد و المؤسسات الخاصة

و تتحقق هذه االستثمارات بدمج القطاع العام و الخاص إلقامة المشاريع  :االستثمارات المختلطة -ج 
الكبيرة التي تتطلب رؤوس أموال ضخمة و لها األهمية القصوى في انتعاش االقتصاد الوطني، حيث 
تلجأ الحكومات إلى رؤوس األموال الخاصة المحلية أو األجنبية، ألنها ال تستطيع تحقيق هذه 

 .ا الخاصالمشاريع برأسماله
 من حيث المدة الزمنية  -2

 :و تصنف من حيث مدتها الزمنية إلى ثالث أصناف هي
و هي االستثمارات التي تقل مدة إنجازها عن السنتين، وتكون نتائجها في  :استثمارات قصيرة األخل -أ 

 .نهاية الدورة ألنها تتعلق بالدورة االستغاللية

لتي تقل مدة إنجازها عن خمدس سنوات و تزيد عن و هي االستثمارات ا :استثمارات متوسطة األخل -ب 
 .ستراتيجية التي تحددها المؤسسةنتين، و هي التي تكمل األهداف االالس

                                                           

ستثمار و التنمية المستدامة، جامعة محمد الشريف قانون اال: ملتقى وطني حول ،"قتصاديةاال ستثمار و عالقته بالتنميةاال"محمد خميسي بن رجم،  -1
 .7-2ص ص ، 5105نوفمبر  57/57مساعدية، سوق أهراس، الجزائر، يومي 
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تؤثر هذه االستثمارات بشكل كبير، على المؤسسة بصفة خاصدة و على  :استثمارات طويلة األخل -ج 
 .ازها خمس سنواتالمجتمع بصفة عامة، وهي تتطلب لرؤوس أموال ضخددمة و تفوق مدة إنج

 من حيث األهمية و الغرض  -3

 :تنقسم بدورها إلى عدة أقسام منها
و تتمثل في التجديدات التي تقوم بها المؤسسة، و ذلك بشدراء اآلالت و المعدات  :استثمارات التخديد -أ 

 ،مكن من مسايرة التقدم التكنولوجيو جل وسائل اإلنتاج، و ذلك الستبدال المعدات القديمة، حتى تت
فهي تسعى لشراء المعدات األكثر تطورا، و بالتالي فإنها تتمكن من تحسين النوعية و زيادة األرباح 

 .، و بصفة عامة هدفها األساسي هو الحفاظ على القدرة التنافسية للمؤسسة 

ع التوزياقات اإلنتاجية لتنمية اإلنتاج و هدفها األساسي تحسين الط (:االستراتيخية ) استثمارات النمو  -ب 
بالنسبة للمؤسسة لتوسيع مكانتها في السوق، إذ تقوم بتسويددق منتجات و ابتكارات جديدة و متميزة، 
لفرض نفسها على المنتجين اآلخرين، و هذا ما يسمى باالستثمارات الهجومية، أما االستثمارات 

 .اإلنتاج الدفاعية، فهي التي تسعى المؤسسة من خاللها إلى الحفاظ على األقل على نفس وتيرة

و هي استثمارات تنقسم على أساس معيدار تكلفتها، فكلما  :االستثمارات المنتخة و الغير منتخة -ج 
كانت الزيادة في إنتاج المؤسسة مع تحسن النوعية و بأقل التكاليدف الممكنة، سميت هذه 

 . االستثمارات باالستثمارات المنتجة، و في حالة العكس فهي غير منتجة

ما اقتصادية أو اجتماعية، فاالجتماعية هي التي تهدف من خاللها إو تكون  :اإلخباريةاالستثمارات  -د 
أما االقتصادية . الدولة إلى تطوير البنية االجتماعية للفرد، و ذلك بتوفير المرافق العمومية الضرورية

ا يرة كم  خفغرضها هو تلبية الحاجات المختلفة لألفراد من سلع و خدمات مختلفة مع تحسين هذه األ
 .ونوعا

موال ستهلك منه بأأرأس المال على حاله، و تعويض ما هدفها الحفاظ على  :االستثمارات التعويضية -ه 
هتالكات، أما الصافية منها فتهدف إلى رفع رأس مال المؤسسة باستثمارات جديدة بحسب الطلب او 

 .و الظروف

هذا النوع من االستثمارات نتائجه غير مباشرة، حيث تقوم بتحسين القدرة  :استثمارات الرفاهية -و 
 .الشرائية للمؤسسة، وبالتالي إعطاء صورة حسنة عنها لدى المتعاملين معها و المستهلكين لمنتوجها

 من حيث الموطن -4

 :و تنقسم االستثمارات إلى قسمين
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و تتمثل في تدفقات رؤوس األموال األجنبية التي ترد في شكل إسهام مباشر  :االستثمارات األخنبية -أ 
، (االستثمارات األجنبية المباشرة ) من رأس المال األجنبي في األصول اإلنتاجية لالقتصاد المضيف 

أو كافة صور القروض االئتمانية طويلة األجل، التي تتم في صورة عالقة تعاقدية بين االقتصاد 
 (.االستثمار األجنبي الغير مباشر ) ها و االقتصاد المقرض المضيف ل

و تتمثل في كل أشكال االستثمار المذكورة سابقا، و لكن ملكية رأس المال  :االستثمارات المحلية -ب 
 .وكافة األصول تعود بالكامل للطرف المحلي

 من حيث الخهة المستثمرة  -5

 1: نتطرق إلى بعضها كما يلي
 .عندما يوجه الفرد مدخراته الفردية إلى تكوين رأسمال حقيقي جديد :ستثمار الفردياال -أ 

ا عن طريق قي جديد، وتمويله إم  عندما تقوم الشركات بتكوين رأسمال حقي :ستثمار الشركاتا -ب 
ما من القروض التي تحصل عليها هذه الشركاتاال  .حتياطات المكونة من األرباح المحتجزة، وا 

بتكوين رأسمال حقيقي جديد، إما  -الحكومة -ويكون ذلك حينما يقوم القطاع العام :ستثمار العاماال -ج 
ما كتتاب العام، أو من من حصيلة القروض التي يطرحها لال من فائض دخله على إنفاقه العادي، وا 

 .يحصل عليها من الهيئات أو الحكومات األجنبية تيالقروض األجنبية ال
 ستثمارمخاالت اال: ثانيا
يقصد به نوع أو طبيعة النشاط االقتصادي الذي يوظف فيه المستثمر أمواله بغرض الحصول على      

إلخ، و يتم تحديد هذه المجاالت وفق ...... عائد مثل مجال الصناعة، مجال الزراعة، مجال السياحة
 2:التالي
 ستثمارمعايير تحديد مخاالت اال -1

 :ستثمارهناك معياران لتحديد مجاالت اال

 :ات خارجيةاستثمار ات محلية و استثمار ت إلى ستثمار وفقا لهذا المعيار تقسم اال :المعيار الخغرافي - أ

 في السوق المحلية بصرف النظر عن  ستثمارات المحلية في الفرص المتاحة لالستثمار تتمثل اال
 إلخ؛..... المستعملة كالعقارات، المشروعات التجارية، الصناعية ستثمارأدوات اال

                                                           

: الملتقى الدولي العلمي الثاني حول ،"-دراسة حالة خيخل–ستثمار السياحي في المناطق السياحية اال"، طيب داودي، عبد الحفيظ مسكينال -1
 7-7صص ، 5102نوفمبر  52/57االستثمار السياحي بالجزائر و دوره في تحقيق التنمية المستدامة، المركز الجامعي تبازة، الجزائر، يومي 

امعة محمد خيضر، بسكرة، جتهاد القضائي، جالعدد السادس، مجلة اال ،"ستثماردور الخماعات المحلية في مخال اال"، فريدة مزياني -2
 .27-27ص ص ، 5101الجزائر،
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 في األسواق األجنبية مهما كانت أدوات  ستثمارات الخارجية في الفرص المتاحة لالستثمار تتمثل اال
 .المستعملة ستثماراال

و من ثم يمكن تقسيمها إلى ما  ستثمارعتبار محل االيأخذ هذا المعيار في اال :المعيار النوعي -ب     
 :يلي

  ر للمستثمر الحق في حقيقيا أو اقتصاديا إذا وف   ستثماريعد اال :قتصاديةاات حقيقية أو استثمار
قتصادية احقيقي كل أصل له قيمة إلخ، ويقصد باألصل ال.... عقار، السلع لحيازة أصل حقيقي كا

 .قتصادية إضافيةاستخدامه منفعة ايترتب على و 

 شهادة سند أو )أو حصة في قرض ( سهم)مال  يقصد بها شراء حصة في رأس :ات الماليةستثمار اال
 .تمنح لمالكها حق المطالبة باألرباح أو الفوائد أو الحقوق( إيداع

 ستثمارأدوات اال -2

لقاء المبلغ الذي  و المالي الذي يحصل عليه المستثمرأبأنها األصل الحقيقي  ستثمارتعرف أداة اال
 :ما يلي ستثماردوات االأيستثمره، ومن 

بعد األوراق المالية، إذ تتوافر  ستثمارالثاني في مجال االإن المتاجرة بالعقارات تحتل المركز : العقار - أ
ن المستثمر يحوز أصال حقيقيا له مطلق الحرية بالعقار درجة عالية من األمان أل في االستثمار

ستيالء تضمن لحاملها اال مضمونةللتصرف فيه بالبيع أو التأجير، كما أن حمل السندات العقارية 
 .المدين عن تسديد قيمة السنداتعلى العقار في حالة عجز 

نتشارا االحقيقي  ستثماردوات االأية من أكثر قتصادتعد المشروعات اال: يةقتصادالمشروعات اال - ب
لتنوع أنشطتها في المجال الصناعي، الزراعي، التجاري و غيرها، كون المستثمر في المشروعات 

ذ إوتوفر له ميزة المالءمة يرا من األمان، ية يحقق عائدا معقوال مستثمرا، ويوفر له قدرا كبقتصاداال
يختار من المشروعات ما يناسب ميوله، ويدير أصوله بنفسه أو يفوض الغير بإدارتها لحسابه، كما 

فراد كما تقديم خدمات لأل جتماعيا من خالل إنتاج السلع أواية دورا قتصادتحقق المشروعات اال
 .تعمل على توفير مناصب شغل

  وعواملهااالستثمار  ستراتيخية ا: الثالثالمطلب 
للخوض في أي استثمار البد من مراعات الخطة االستراتيجية المحددة لهذا االستثمار مع مراعات عدة       

 .عوامل لهذه االستراتيجية
البد من تحديد الخطوط العريضة ألي استثمار وفق استراتيجية معينة، من خالل معرفة نوع المستثمر       

  : في هذه الحالة وتبيان أهم العوامل التي يجب مراعاتها في إطار االستراتيجية المراد العمل عليها وفق التالي
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 ستراتيخية المالءمة لالستثماراال: أوال

المستثمر على ضوء منحنى تفضيله الشخصي، وهو المعيار الذي يصنف المستثمر إلى ستراتيجية ا ىتبن    
 1:عدة أصناف

 ستراتيخية المستثمرصر المحددة الالعنا -1

يتميز المستثمرون عن بعضهم البعض من حيث ميوالتهم وأولوياتهم االستثمارية، فلكل مستثمر 
و األمان، ويتحدد ميول المستثمر منحنى تفضيله االستثماري الذي يتخذه من خالل الربحية، السيولة 

توقعه تجاه عنصر السيولة، وعنصر االمان بالمخاطرة التي يستطيع تحملها مقابل العائد الذي يا
 .بينما يترجم ميل المستثمر لعنصر الربحية بمعدل العائد على االستثمار المتوقع

 صناف المستثمرينأ -2

طبيعيا أنه كلما زاد العائد تزيد المخاطرة، وتبعا لهذا سوف يكون هناك مستثمرا يقبل بعائد منخفض 
حدود فيستثمر في أصول ومخاطرة متدنية، بينما مستثمر  خر ال يهاب المخاطرة يذهب إلى أبعد ال

ذات مخاطرة مرتفعة مقابل عائد مغري، وعليه فإن المستثمرين يصنفون إلى عدة أصناف تتمثل فيما 
 :يلي

هذا النوع من المستثمرين يهاب المخاطرة، و بالتالي ال يقبل الدخول في استثمارات  :المستثمر المتحفظ -
خاطرة متدنية بالرغم من عوائدها المنخفضة بمعنى ت ماذات مخاطرة عالية، ولكن ال يقبل باستثمارات ذ

أنه يفضل عنصر األمان على عنصر المخاطرة، ويرجع هذا التفضيل إلى قيود موضوعية تتعلق 
 ,بمحدودية الموارد لدى المستثمر

على عكس المستثمر المتحفظ، هناك نوع  خر من المستثمرين ال يهابون من  :المستثمر المضارب -
ون األصول المالية ذات المخاطرة المرتفعة، وذلك قصد الحصول على عوائد مرتفعة، المخاطرة فيفضل

بمعنى أن هذا الصنف من المستثمرين يعطي األولوية لعنصر العائد مهما كانت المخاطر المرتبطة 
 . باالستثمار

العائد هتمامه لعنصري ايد الذي يأخذ الحل الوسط، فيوجه هو المستثمر الرش :المستثمر المتوازن -
، وهكذا يكون قراره االستثماري سوالمخاطرة بقدر متوازن، فال يقبل بالربحية على حساب األمان أو العك

 .في أصول مالية ذات عائد ومخاطرة معقولين

 

                                                           

صنع القرار بالمؤسسة االقتصادية، جامعة مسيلة، : الملتقى الدولي ،"تخاذ قرار االستثمار الماليادور المعلومات المحاسبية في " سليمة نشنش، -1
 .2-4ص ص ، 5111أفريل  02و  02الجزائر، يومي 
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 ستثمارستراتيخية االاعوامل : ثانيا

ستراتيجية استثماري و يرسم على المستثمر أن يتخذ القرار اال ستثمار وتوظيف أموال يستوجباإن كل      
 1:معينة لهذه االستثمارات، مراعيا في ذلك العوامل التالية

 ستثمارالتنويع في اال -1

ستثمارية مختلفة و ذلك بهدف تقليل ااريع مختلفة و التعامل مع أدوات ستثمار في مشو يقصد به اال
 .العوائدعلى األرباح و أأو تجنب الخسائر و المخاطر الكبيرة و تحقيق 

 ستثمارآخال اال -2

 .البد على المستثمر أن يحافظ على درجة السيولة المناسبة بالتوفيق بين اإلستحقاقات و التدفقات

 حدود اإلنكشاف -3

أو البيع والشراء  قتراضرجة المخاطرة فمثال ال يبالغ باالهي حدود ال يسمح بتجاوزها للتقليل من د
 .من جهة معينة

 ئتمانيدرخة التصنيف اال  -4

ئتمانية تتوافق اي للمؤسسات، فكل مؤسسة لها درجة و يقصد بذلك السمعة االئتمانية و المركز المال
ختيار األداة االستثمارية المالئمة من حيث العائد و او لذلك فعلى المستثمر  مع المركز المالي،

 .درجة المخاطرة

 ستثماريةالمشاريع اال: المطلب الرابع
، والذي "المشروع االستثماري"مصطلح  باالستثمارفي البحوث و الدراسات الخاصة  نصادفكثيرا ما      

فالفرق الجوهري بين المصطلحين يكمن أن هذا الفهم خاطئ،  إال مصطلح االستثمار،ل مرادفيعتبره األغلب 
مشروع ستثمار كعملية أو قرار نهائي، أي ان الستثماري يسبق االفي الفترة الزمنية، كون المشروع اال

ستثمار معين، استثماري من أجل القيام باتخاذ قرار اساسها أطة األولية التي يتم على االستثماري هو الخ
 :ويتضح هذا المعنى أكثر من خالل العناصر التالية

 مفهوم المشروع االستثماري: اوال
هذا االخير الذي تعددت  وع االستثماري البد من تحديد ماهية المشروع أوال،ر قبل التطرق لتعريف المش     

 :التعاريف التي تطرقت له ونذكر من اهمها
 

                                                           

 .50-51ص  ص،0117 عمان، األردن، دار المناهج للنشر و التوزيع، ،"ستثمارمبادئ اال"، أحمد زكريا صيام -1
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نشطة والعمليات التي تستهلك موارد من األعبارة عن مجموعة كاملة ": يعرف المشروع على أنه     
 1."نقدية أو غير نقدية( عوائد)محدودة، ومن المتوقع أن تولد إيرادات 

فكرة محددة الستخدام بعض الموارد االقتصادية بطريقة معينة " :ما يمكن تعريف المشروع على أنه ك     
ولفترة معينة للوصول إلى هدف معين أو عدة أهداف على أن تزيد إيرادات المشروع على تكاليف إنشائه 

 2."وتشغيله
عبارة عن تخصيص موارد مالية : "المشروع االستثماري هون أالقول ب من خالل تعريف المشروع يمكن      

إنتاجية قائمة أو  طاقة إنتاجية قائمة أو إعادة تأهيل طاقة استكمالوبشرية إلنشاء طاقة إنتاجية جديدة، أو 
نتاجية حالية، وذلك لتحقيق منافع مستقبلية سواء على مستوى المستثمر الخاص أو إاقة طإحالل وتجديد 

 3."ستثمار أو على المجتمع ككلالدولة المضيفة لالعلى مستوى 
ستثماري من أجل تحقيق هدف محدد ابمثابة قرار "عتباره اشمل للمشروع االستثماري يمكن أف وكتعري      

متداد فترة زمنية معينة، بهدف تكوين طاقة إنتاجية جديدة أو رفع انتاج على ينحصر في تكوين تيار من اإل
 4."ئمة أو كليهما معاكفاءة الطاقة القا

مما سبق نستنتج أن كل مشروع يتميز بمجموعة من الخصائص تميزه عن أنشطة المشاريع األخرى، ومن    
 5:أهم هذه الخصائص ما يلي

 الغرض -1

 يعتبر تحديد الغرض أو الهدف المراد تحقيقه نقطة انطالق وبداية ألي مشروع استثماري؛

 دورة الحياة -2

ء ثم تتزايد األنشطة فيه حتى تصل ىكائن عضوي له دورة حياة حيث تبدأ ببطيعتبر المشروع بمثابة 
 إلى الذروة ثم تنخفض حتى تنتهي عند اكتمال المشروع ؛

 نفراديةاإل  -3

 يتميز كل مشروع بخصائص فريدة و مختلفة تميزه عن باقي المشاريع األخرى؛
 

                                                           
1- LASARY, "Evaluation et financement de projet", édition Dar El Othmania, Alger, 2007, p12. 

 .02، ص 5112دار ومكتبة الحامد، األردن، ، "دراسة الخدوى وتقييم المشروعات"عبد الكريم عبد العزيز مصطفى،  -2
دارية، جامعة الدول تنمية اإلللمنشورات المنظمة العربية  ،"ستثمارية مع نماذج علميةدراسات خدوى المشروعات اال"، محمد عبد الفتاح العشماوي -3

 .2، ص 5117العربية، 
 .04، ص 5112دار الحامد للنشر والتوزيع، االردن،  ،"دراسة الخدوى و تقييم المشروعات" عبد العزيز مصطفى عبد الكريم، -4

العدد السابع، مجلة اقتصاديات شمال أفريقيا، ، "دراسة الخدوى االقتصادية للمشاريع االستثمارية"منور أوسرير، فتيحة بن حاج جياللي مغراوة،  -5
 .440،  ص 5111جامعة حسيبة بن بوعلي، الشلف، الجزائر، جوان 
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 الصراع -4

أي مشروع مواقف تتميز بالصراع، ومن هذه المواقف هو تنافس المشاريع فيما بينها للفوز  يواجه
 بالعرض المحدود من الموارد البشرية والمالية والطبيعية المتاحة وكذلك تعدد األطراف المهتمة به؛

 التداخالت -5

ويل، التصنيع، ومن يواجه كل مشروع تداخالت مستمرة مع األقسام الوظيفية للمشروع كالتسويق، التم
 .جهة أخرى نشوء عالقات ترابط و تداخل مع مشاريع أخرى

ن تحديد األهداف المراد تحقيقها من المشروع من خالل خصائص المشروعات االستثمارية نستنتج أ      
، وهو يسعى إلى تحقيق جملة من األهداف استثمارييعتبر بمثابة النقطة المحورية لدراسة جدوى أي مشروع 

 1:نذكر منها
 و الخدمي الممكن تسويقه بفعالية وزيادة الدخل الوطني؛  السلعي زيادة اإلنتاج  -

 ء واألعلى لعوامل اإلنتاج؛ىزيادة قدرة المشروع على االستخدام الكف -

 تطوير أساليب اإلنتاج المحلية وتحديد التكنولوجيا؛ -

 مجاالت الحياة؛جتماعية لمواكبة التطورات المختلفة في تحقيق التنمية اال -

عتبار المشروع مجهود جماعي بين مختلف العاملين في الداخل اترسيخ مبادئ العمل الجماعي ب -
 وتحقيق التفاعل بين أفراد المجتمع؛

 ستقرار االجتماعي بتوفير حاجات المجتمع في السلع والخدمات الضرورية؛تحقيق اال -

 .أو التخفيف من حدة البطالة توفير فرص العمل و القضاء -
 أنواع المشاريع االستثمارية: نياثا

نواع كل نوع يندرج ضمن معيار معين و نذكر من أم المشاريع االستثمارية الى عدة يمكن تقسي      
 2:أهمها
 معيار قابلية القياس -1

 : و التي تنقسم المشاريع االستثمارية وفقها إلى

وهي تلك المشاريع التي تنتج منتجات أو تقدم خدمات قابلة للتقييم النقدي  :المشاريع القابلة للقياس - أ
 .إلخ.... المشاريع الزراعية، الصناعية : مثل

                                                           

 .440سابق، ص نفس المرجع ال -1
، مذكرة ماجيستير، جامعة "S.CI.BSستمنت ببني صاف مع دراسة حالة شركة اإل -ستثماريةدراسة وتقييم المشاريع اال"نصر الدين بن مسعود،  -2

 .41-47ص ص  ،5101-5111 بي بكر بلقايد، تلمسان، الجزائر، 
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وهي التي يصعب تقييم منتجاتها بسهولة في صورة نقدية مثل  :المشاريع غير القابلة للقياس - ب
 .مشاريع الصحة، التعليم والبيئة

 معيار العالقة التبادلة -2

 :لمشاريع االستثمارية التاليةويضم ا

وهي تلك المشاريع التي يمنع إقامة إحداها إقامة اآلخر طالما توفرت الموارد  :المشاريع المستقلة - أ
 زمة؛الال

خط مياه الشرب من : وهي المشاريع التي يلزم إقامة إحداها إقامة اآلخر، مثال :المشاريع المتكاملة - ب
ه البحر، فإقامة الثاني ضروري إلقامة االول يعني متكاملين أحد البحار و إقامة مشروع لتحلية ميا

 .حتى يكون هناك منفعة

 معيار طبيعة االستثمار -3

ستثماري جديدا، أو استكماال لمشروع قائم، أو توسعا في مشروع في هذه الحالة قد يكون المشروع اال
جديد مثل المؤسسات قائم، أو القيام بعمليات إحالل وتجديد لألصول التابعة أو إنتاج منتج 

 .الصناعية

 معيار نوع المنتج -4

نتاج سلع مادية وملموسة إمشاريع تقوم بطبقا لهذا المعيار يتم تصنيف المشاريع االستثمارية الى  
ولها مواصفات معينة، وتحقق إشباعا معينا لمن يستهلكها مثل األغذية، ومشاريع تقدم سلع غير 

 .لمتلقيها أو المستفيد منها مثل التعليم، المستشفيات والبنوكوتحقق إشباعا ( الخدمة)ملموسة 

 معيار النشاط -5

 : ستثمارية إلىفي ضوء هذا المعيار يتم تصنيف المشاريع اال

والمتمثلة في الصناعات االستراتيجية مثل صناعات استخراج البترول والفحم،  :مشاريع صناعية -أ 
 .إلخ... الذهب والمعادن األخرى أو الصناعات التحويلية مثل الصناعات الغذائية والغزل و النسيج 

وهي تلك التي تقوم على أساس عمليات الشراء بغرض البيع وتحقيق الربح مثل  :مشاريع تخارية -ب 
 .والتصدير، التجارة بالجملة والتجزئةاالستيراد 

نتاج الحيواني الزراعة مثل استصالح األراضي، اإلوهي المشاريع الخاصة ب :مشاريع زراعية -ج 
 .وغيرها

 .فراد بهدف تحقيق الربحوهي التي تقدم خدمات لأل :مشاريع الخدمات -د 
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 معيار الحخم -6

 :لى نوعين هماإيمكن تصنيفها 

مثل هي مشاريع ذات ميزانية ضئيلة وحجم الموارد المستعملة صغير : مشاريع ذات الحخم الصغير - أ
 .بناء محل صغير

وهي المشاريع ذات ميزانية كبيرة وحجم الموارد المستعملة ضخم مثل : مشاريع ذات الحخم الكبير - ب
 .بناء جامعات

 يةمعيار الملك -7

 1:ثمارية وفق معيار الملكية إلىتنقسم المشاريع االست
وتشتمل على كل المشاريع التي تمتلكها وتديرها الحكومة أو إحدى التنظيمات  :المشاريع العامة -أ 

شكال رئيسية للمشاريع أفيها الغير، وعموما توجد ثالثة  التابعة لها، سواء إنفردت بذلك أو شاركت
 :العامة هي

تحمل تبعا وهي المشاريع التي تمتلكها السلطة العامة وتقوم بإدارتها وت :اشرةبالمشاريع العامة الم -
لذلك كل المخاطر المرتبطة بها، وتدمج إيرادات ونفقات هذه المشاريع ضمن الموازنة العامة للدولة، 

 .كما قد تكون موازنتها ملحقة بالموازنة العامة مثل مشاريع النفقات العامة

لموازنة وهي مشاريع تمتلكها الدولة ولكن لها كيان قانوني مستقل عن ا :المشاريع العامة المستقلة -
 .العامة، ولها ميزانية مستقلة تخضع لرقابة خاصة

وحق التصرف فيها لألفراد في شكل وتجمع هذه المشاريع بين ملكية الدولة  :المشاريع شبه العامة -
 .ستغالل مرفق أو نشاط معيناتياز معين يعطي للقطاع الخاص حق ما

ستقاللية اة لفرد أو أكثر، ويتمتع بكية خاصو تشمل كل مشروع يكون مملوكا مل :المشاريع الخاصة -ب 
 .تامة دون تدخل مباشر من السلطات العامة

 .فراد معا في نفس الوقتولة و األوهي مشاريع تمتلكها الد :المشاريع المشتركة -ج 
 ستثماريساسية لتقييم المشروع االالمراحل األ: ثالثا

جل الوصول في النهاية أمجموعة من المراحل المتسلسلة من البد أن يمر المشروع االستثماري على       
 2: ساسية التي البد منها فيقرار النهائي، وتتمثل المراحل األإلى ال

                                                           

-22ص ص ، 5114مجموعة النيل العربية، مصر،  ،"-تحليل خزئي–المشروع قتصادية على مستوى السياسات اال"عبد الحميد عبد المطلب،  -1
22. 

 (بتصرف. )02، ص 5110سكندرية، مصر، دار الجامعة، اإل، "دراسات خدوى المشروع األساسية والمفاهيم" صالح محمد الحناوي،  -2
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 ة التعرف على الفرصة االستثماريةمرحل -1

إن تحديد الهدف المرغوب فيه من االستثمار يمثل نقطة البداية في تحليل المشروع، وقد يكون هذا 
حالية أو تطوير المنتوج الحالي إمكانية إضافة سلعة جديدة أو شكال جديدا في السلع الهو التأكد من 

فكار الجديدة المتعلقة بالسلع أو التنويع هو د من نوع جديد، وقد يكون مصدر األستخدام موااب
الطريق الغير رسمي المتمثل في اآلراء التي يبديها المتعاملون مع المؤسسة، وكذا الموزعين 

أسلوب داخلي مخطط نافسين وغيرهم، كما أن المصدر قد يكون الطريق الرسمي المتمثل في والم
 .ومنظم لتنمية األفكار الجديدة

 مرحلة الدراسة التمهيدية -2

هي المرحلة التي يتم فيها تقرير مدى صالحية المشروع على أساس مؤقت، وهي ال تختلف عن 
المعلومات وعمق التحليل في الثانية عن األولى الدراسة التفصيلية في هيكلها ولكن في تفصيل 

لجوانب الفرصة المتاحة، ولكن في بعض الحاالت قد يكون هناك عمق في الدراسة القانونية وأحيانا 
البيئية في المرحلة التمهيدية بشكل أكبر من التفصيلية، ويرجع ذلك إلى ضرورة التأكد من عدم وجود 

مة عن المشروع تدفع إلى التوقف الضروري عن القيام بمثل هذه قيود قانونية أو مشاكل بيئية ناج
الفكرة االستثمارية، فمن خالل هذه الدراسة يتم اإلعالن بالسماح لالستمرار في الدراسة التفصيلية أو 

 .التوقف

 (التحليلية)ة الدراسة التفصيلية مرحل -3

المرحلة التمهيدية عن مؤشرات مبدئية يتم القيام بالدراسات التفصيلية في حالة ما إذا أسفرت دراسات 
زمة التخاذ قرارات االستثمار، لصالحية المشروع، وفي هذه الحالة ينبغي توفير جميع البيانات الال

دراسة بيئية، : وهي حصيلة مجموعة من الدراسات المتتابعة والمتداخلة، والتي يمكن تحديدها في
 .ودراسة اقتصادية واجتماعيةدراسة قانونية، دراسة تسويقية، دراسة مالية، 

إن  خر ما تختم به المرحلة التحليلية هو تقرير االقتراح االستثماري للمشروع، والغرض منه هو إقناع 
 .مصادر األموال بأن المشروع يمثل استثمارا مرغوبا فيه

 (لتقييما)تخاذ القرار النهائي امرحلة  -4

ال بد من اتخاذ قرار القيام أو عدم القيام بالمشروع االستثماري، فبالنسبة لرجل األعمال، فإن مرحلة 
الدراسة المالية تعتبر كافية حتى يتمكن من اتخاذ قرار القبول أو الرفض، فهو تهمه بالدرجة األولى 

اسة االقتصادية حتى يتخذ الربحية التجارية، أما المسؤول الحكومي عن التخطيط فهو يهتم أكثر بالدر 
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القرار، ألن له أهداف استراتيجية وطنية يسعى إلى تحقيقها من خالل هذه المشاريع، فهو يهتم أكثر 
 .بالربحية االقتصادية و االجتماعية

 ستثماريةالقرارات اال: المبحث الثالث
ستمرارية نشاطها، القرارات االستثمارية من أبرز القرارات المالية الواجب اتخاذها من أجل ضمان ا تعتبر     

 :ومن خالل هذا المبحث سنتطرق لهذه القرارات وتحديد أبرز جوانبها النظرية وفق التالي
 ستثمارمفهوم قرار اال: المطلب األول

العديد من الباحثين من جوانب عدة و لتبيان مفهومة سنركز ي كقرار استراتيجي تناوله ستثمار القرار اال      
 :في هذه النقطة على تحديد ما يلي

 وأهم صعوباته يستثمار قرار االالتعريف : أوال
ستثمار و من ثم المشروع تخاذ القرار و االاعملية طرق لكل من المفاهيم المتعلقة بمن خالل الت     

الوصول إلى تحديد تعريف دقيق و بسيط للقرار االستثماري، هذا األخير االستثماري، كان الهدف من هذا 
ن به من بحوثهم ألجل التوسع فيه و األجانب جزء ال يستهاأله عدد كبير من الباحثين العرب  الذي خصص

 .غة في استمرارية المؤسسة وتطورهاكثر، لما له من أهمية بالأ
ارات المالية و التي تعد من أهم حد انواع القر أات االستثمارية هي القرار  كما تجدر بنا اإلشارة إلى أن      

القرار الذي يشمل عدة قرارات، كاالختيار بين : "نواع القرارات على مستوى المؤسسة و التي تعرف على أنهاأ
والتمويل ( التمويل الذاتي)ختيار بين التمويل الداخلي ولة الفائضة وتوزيع األرباح، واالإعادة استثمار السي

  1."الخارجي
 :من خالل هذا التعريف نستنتج أن القرارات المالية يندرج ضمنها     
 زمة للمؤسسة؛ساسه يتم توفير السيولة الالأقرار التمويل الذي على  -

 ،(متوقع)جل تحقيق عائد مستقبلي أله يتم استثمار هذه السيولة، من قرار االستثمار الذي من خال -

 .الذي يتم من خالله توزيع العائد المحقق على الجهات المستفيدة رباحقرار توزيع األ -

ه نتطرق ألهم تعاريفه وفق طار دراستنا للقرار االستثماري وللتوسع اكثر في مفهومإمن هنا و في      
 :التالي

                                                           

العدد الرابع، مجلة  ،"-دراسة حالة البنوك التخارية بوالية خيخل–المالية تخاذ القرارات اأثر التدفقات النقدية على "محمود جمام، أميرة دباش،  -1
 .70، ص 5102قتصادية و المالية، جامعة العربي بن مهيدي، أم البواقي، الجزائر، ديسمبر البحوث اال
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محتملين أو ستثماري واحد بين بديلين اختيار بديل اعملية : "هو نهأعلى  ستثماريالقرار اال تم تعريف      
أكثر لتحقيق هدف أو مجموعة من األهداف خالل فترة زمنية معينة في ضوء معطيات كل من البيئة 

 1".الداخلية والخاريجة والموارد المتاحة للمنظمة
القرار االستثماري من أهم و أصعب القرارات التي تتخذها اإلدارة في المؤسسة، إذ أن هذه "ويعد       

ستمرار ونمو استثمار، وتؤثر هذه القرارات على بقاء و اال لتحديد الهيكل المالي األمثل لحجمالقرارات تهدف 
 2."المؤسسة

ختيار بديل من البدائل االستثمارية التي اعملية " ان القرار االستثماري هوشمل يمكن القول أوكتعريف       
جل تحقيق عوائد أموال من رة بقدر من األتم تحديدها بناءا على مشروع استثماري مخطط له، مقابل المخاط

مختلف الظروف المحيطة بالمؤسسة، التي لها مستقبلية متوقعة خالل فترة زمنية محددة، مع ضرورة مراعاة 
 ."تأثير مباشر أو غير مباشر على هذا القرار

ذلك صعوبات معينة و  واجه متخذ القرارمن خالل التعاريف السابقة للقرار االستثماري يمكن القول بأنه ت     
 3:لسببين هما

 إن القرار االستثماري يعتمد كليا على التنبؤات؛  -

 د تهامراعاة أن يكون االستثمار الجديد متماشيا مع أنشطة الشركة و أهدافها و سياسا  -

أما فيما يتعلق بالتجانس و التناسق بين قرار االستثمار و أهداف و سياسات المشروع، فهي ليست      
السياسات معلنة بطريقة واضحة،  عملية سهلة كما يعتقد، ففي كثير من المشروعات ال تكون األهداف و

قد يؤثر في مستقبل  غير المدروسة قد تتعارض مع هذه األهداف مماالهذا يعني أن سياسة االستثمار و 
 .المشروع

 ستثماريخصائص القرار اال: ثانيا
بالعديد من الخصائص و السمات، و التي يمكن هيكلتها في أربع مجموعات  االستثمارتنفرد قرارات       

 4:أساسية من الخصائص، وهي على النحو التالي
 
 

                                                           

، ص 5111رية، مصدددددددر، مؤسسدددددددة شدددددددباب الجامعدددددددة، اإلسدددددددكند، "أساســـــــيات اإلدارة وبيئـــــــة األعمـــــــال"عبدددددددد الغفدددددددار حنفدددددددي، رسدددددددمية قريددددددداقص،  -1
271. 

2 -  khemici Chiha, "Finance d'entreprise (approche stratégique)", Houma édition, Alger, 2009, p (136-137). 
 (بتصرف. )02ص ، 5111دار المستقبل للنشر والتوزيع، األردن،  ،"أساسيات االستثمار"طاهر حيدر حردان،  -3

دراسة حالة بنك البركة –خل معامل خصم في ظل الضوابط الشرعية أمن : سالميةستثمارية في البنوك االاالتخاذ القرارات ا"الغالي بن إبراهيم،  -4
 .71-77ص ص ، 5104-5105أطروحة دكتوراه، جامعة محمد خيضر، بسكرة، الجزائر، ، "-الخزائري
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 لخصائص التي ترتبط بالبعد الزمنيا -1

كتمال الحصول على العوائد المتوقعة في احدوث النفقة المبدئية و إن هناك فاصل زمني واضح بين 
نما ينتشر حدوثها المستقبل، وتجدر اإل شارة إلى أن الحصول على تلك العوائد ال يتم دفعة واحدة، وا 

لك فإن الخاصية ود، وبذعلى مدار فترة زمنية ال تقل عن سنة، وهذا يثير مشكلة القيمة الزمنية للنق
 : ستثماري يتفرع منها مجموعة من الخصائص ذات الصلة وهيللقرار اال

ن العوائد والمنافع المتولدة عنها ال تتحقق إال بعد ستثمار عادة باآلجال الطويلة، ألترتبط قرارات اال -
 فترات زمنية معينة؛

مارية ووقت الحصول على العائد تخاذ القرارات االستثامني بين وقت إنفاق األموال لحظة الفاصل الز  -
 دائما ما يكون نسبيا أطول مقارنة مع اإلنفاق الجاري؛

 .إن تخطيط قرارات االستثمار هو تخطيط طويل األجل يمتد إلى فترة زمنية طويلة -

 ستثماريصائص التي ترتبط بظروف القرار االالخ -2

الضروري التغلب عليها، مثل ظروف يحيط القرار االستثماري عدد من المشاكل والظروف التي من 
سس أللقياس الكمي، وكلها تحتاج إلى  قابلية بعض المتغيرات معدم التأكد والمخاطرة، ومشاكل عد

ستخالص أهم خصائص القرار االستثماري المتعلقة بظروف امكن يعلمية للتعامل معها، وعليه 
 : القرار نفسه كما يلي

بعنصري المخاطرة وعدم  االستثماررتباط قرارات الحدوث، نظرا القع يكون غير مؤكد إن العائد المتو  -
 قترانها بالمستقبل؛االتأكد و 

ستثماري في صعوبة العدول عنه دون تحقيق خسائر كبيرة، وهذا ما يتطلب تكمن مخاطر القرار اال -
 المزيد من الدراسات العلمية المتخصصة والتي تكفل نجاحه بصورة سليمة في المستقبل؛

تواجه قرارات االستثمار مشاكل التنبؤ بالمبيعات بسبب تقلبات مستويات األسعار وكيفية تقدير  -
 .تكاليفها للسنوات المقبلة واألرباح المحتملة، وكذا معدل تكلفة رأس المال

 ائص التي ترتبط بالهيكل التمويليالخص -3

رتباط مالي انه يحتوي على أل نه أكثر قرار اإلدارة خطورة وأهمية، وذلكأستثمار بيتميز قرار اال
ستخدام معين، يصعب تحويلها إلى انفاقها في اب عليه التضحية بمبالغ ضخمة يتم كبير، يترت

ص أهم الخصائص ستخالاذلك التحويل حدوث خسائر، ويمكن  ن يصاحبأستخدام بديل دون ا
 : ستثماري فيما يليالمالية للقرار اال
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نسبيا، يخصص جزء كبير منها في مبالغ مالية ضخمة  معظم قرارات االستثمار تحتاج إلى -
 ستثمار في األصول الثابتة لفترة طويلة؛اال

ترتبط قرارات االستثمار بشكل وثيق بقرارات التمويل، مما يتعين معه تخطيط هيكل التمويل األمثل  -
 ستثمار؛قرار االعند اتخاذ 

المتاحة حاليا للحصول على عوائد  يتضمن القرار االستثماري تخصيص قدر من الموارد المالية -
 .قتراضبحث على مصادر تمويلية بديلة كاالمغرية مستقبال، مما يستدعي من المؤسسة ضرورة ال

 الخصائص العامة -4

إضافة للخصائص السالفة الذكر التي تميز القرار االستثماري، إال أن هناك مميزات أخرى عامة 
 :رات األخرى، وهيتميز القرار االستثماري عن غيره من القرا

 تتصف عملية اتخاذ القرار االستثماري بالواقعية؛ -

 نسانية والنفسية لمتخذ القرار؛ذ القرار االستثماري بالعوامل االتخااتتأثر عملية  -

 متداد من الحاضر إلى المستقبل؛إالقرار االستثماري هو  -

 هي عملية مركبة من مجموعة من الخطوات والمراحل؛ عملية اتخاذ القرار االستثماري -

 .ستمراريةتخاذ القرار االستثماري باالالية تتصف عم -
 أنواع ومحددات قرار االستثمار: المطلب الثاني

تخاذها وتحديد أهم محددات هذا النوع اع القرارات االستثمارية المحتمل من خالل التطرق لكل من أنوا     
 :التاليمن القرارات وفق 

 يةستثمار اال القراراتأنواع : أوال
 1 :وتتمثل هذه القرارات في     
 ستثماراال أولوياتقرارات تحديد  -1

المتاحة والممكنة لتحقيق نفس  حيث يتم اتخاذ القرار االستثماري بناءا على عدد من البدائل
من عائد أو منفعة خالل  هداف، حيث يقوم المستثمر باختيار البديل المناسب وفقا لما يعود عليهاأل

هتماماته الخاصة بكل مرحلة، ومن ثم ايب االستثمارات طبقا ألولوياته و فترة زمنية معينة، فيقوم بترت
تنفيذ البديل األفضل على أن يؤجل باقي البدائل إلى التوقيت المناسب في المستقبل إذا رغب في 

 .ذلك

                                                           

-24ص ص ، 5115الددددددار الجامعيدددددة، مصدددددر،  ،"القـــــرارات االســـــتثماريةدراســـــات الخـــــدوى االقتصـــــادية التخـــــاذ "عبدددددد الحميدددددد عبدددددد المطلدددددب،  -1
22. 
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 ستثماررفض اال أوقرارات قبول  -2

، ومن ثم عليه أن يحدد أمواله الستثمارتعذر على المستثمر تحديد أكثر من بديل وهي الحالة التي ي
قرار االستثمار في هذا البديل أو االحتفاظ بأمواله دون استثمار، وعليه فإن هذا النوع من القرارات 

 .األولوياتاالختيار أمام المستثمر محدودة وأضيق بكثير من قرارات تحديد يجعل فرص 
 المانعة تبادليا ستثمارقرارات اال -3

ذ يمكن للمستثمر تحديد أكثر من بديل الستثمار أمواله، ولكن إذا وقع اختباره على بديل معين من إ
هذه البدائل المتاحة، فإن ذلك يمنعه من االستثمار في بديل  خر في نفس الوقت، ومن هنا فإن 

تعبر عن مقدار ما ضحى به نتيجة  المستثمر يتحمل تكلفة تتمثل في تكلفة الفرصة البديلة التي
 .التخلي عن البديل اآلخر

 و المخاطرة و عدم التأكد التأكدية في ظروف ستثمار القرارات اال -4

ة يمكن لمتخذ فالقرارات التي يتم اتخاذها في ظروف التأكد تتسم بمخاطر ضئيلة جدا، وفي هذه الحال
راية تامة دحيث تتوفر لديه معلومات كاملة و  تخاذ قراره بسهولة وببساطة،االقرار االستثماري 
 ,بالمستقبل ونتائجه

في ظروف المخاطرة، فهي القرارات التي تتسم بنسبة معينة من  تخاذهااأما القرارات التي يتم 
المخاطر، وكلما انخفضت هذه النسبة كلما كان احتمال نجاحها أكبر، ومن ثم فإنها تحتاج إلى 

ن المعلومات التي تساعد على اهج علمية لتوفير أكبر قدر ممكن مدراسات قائمة وفق أسس ومن
 .تخاذ القرار المناسباالمخاطر ومن ثم  تدني

التي تتميز بدرجة كما يوجد نوع  خر من القرارات يتم اتخاذها في حالة عدم التأكد، وهي القرارات 
، وهي قرارات نادرا ما تحدث في الواقع العلمي وتحتاج (%011تقترب بقوة من )ر طعالية من المخا

دقة كبيرة وتطبيق إلى خبرة وكفاءة عالية في مجال إجراء الدراسات الخاصة بها، وتحتاج إلى 
 .تخاذ القرار االستثماري في مثل هذه الظروفليب على درجة مرتفعة من التقدم الأسا

 حليل الكميالوصفي و الت ية التي تعتمد على التحليلستثمار القرارات اال -5

جراء مجموعة من التحاليل الوصفية فقط وهي قرارات إستثمارية يتم اتخاذها بناءا على فهناك قرارات ا
قليلة الحدوث، كما يوجد نوع  خر من القرارات التي تعتمد على التحليل الكمي فقط وهي ايضا قليلة 

في غالب األحيان االعتماد على كال الحدوث، ولكن الواقع العلمي وظروف االستثمار يحتم 
 .التحليلين للوصول إلى اتخاذ القرار السليم
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 المالية األوراقية في مخال ستثمار القرارات اال -6

 1: ويتم تقسيم القرارات في هذه الحالة إلى
المستثمر إلى هذا القرار عندما يتمثل هذا القرار في الرغبة في حيازة اصل مالي، ويلجأ  :الشراء قرار 

ن القيمة الحالية للتدفقات النقدية المتوقعة، مع األخذ بعين االعتبار المخاطرة المصاحبة لهذه أيرى ب
ن الرغبة التدفقات النقدية تفوق القيمة السوقية الحالية لألصل محل التداول، فهذه المعادلة تكو 

 .تخاذ قرار الشراءوالحافز لدى المستثمر ال

ما أصل مالي تكون قيمته السوقية الحالية تساوي إفي هذا النوع يكون المستثمر  :التداول عدم قرار 
الوضعية التكون هناك عوائد  هالقيمة الحالية للتدفقات النقدية المتوقعة في ظل المخاطرة، وفي هذ

 .رها المستثمر، وبالتالي ال يقوم بأي قرار سواء شراء أو بيعظينت

صل المالي الذي بحوزته سوقية لأليلجأ المستثمر إلى هذا القرار عندما تكون القيمة ال :البيع قرار 
لي في هذه الحالة يرى كبر من القيمة الحالية للتدفقات النقدية المتوقعة في ظل المخاطرة، وبالتاأ

ديدة التي وينتظر الوضعيات الجا يتخذ قرار البيع لفرصة مواتية لتحقيق أرباح، وعندهن اأالمستثمر ب
مه، وهكذا تدور دتخاذ قرار الشراء أو عاطلب في السوق، ليعيد من جديد تفرزها قوى العرض وال

 .الدورة االستثمارية

 يستثمار محددات القرار اال: ثانيا
ي محددات متعددة تؤثر فيه بشكل مباشر ويختلف هذا التأثير من حالة ألخرى، وتتمثل ستثمار للقرار اال      
 2:المحددات فيما يليهذه 

 التطور التكنولوخي -1

قتصادي يعد من اي نشاط أفي مجال إنتاجي معين أو التكنولوجي مما ال شك فيه أن التطور 
ية جديدة، إذ أن إنتاج مادة جديدة أو إتباع طرق إنتاجية استثمار العوامل المهمة في خلق فرص 

ية وبالتالي زيادة ستثمار إلى زيادة الطرق االمتطورة في إنتاج السلع وفتح أسواق جديدة كلها تؤدي 
 .ات جديدةاستثمار أو القيام ب ستثمارقدرة المستثمرين على توسيع حجم اال

 تخاه التوقعات ودرخة المخاطرةا -2

( التفاؤل والتشاؤم)من حيث درجة اإلنتعاش و درجة اإلنكماش  االقتصادييعد عامل التوقع بالظرف 
و حجمه، وذلك من خالل تأثيرها المباشر على تقديرات  ستثمارمن العوامل المؤثرة أيضا في قرار اال

                                                           

 .5-0ص ص سليمة نشنش، مرجع سبق ذكره،  -1
 .021، ص 5112الدار الجامعية، بيروت، لبنان،  ،"ستثماراتهيكل أساليب تقييم اال"عبد العزيز فهمي،  -2
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في  ستثمارفي مجال معين، أي تقديراتهم و توقعاتهم لعائد اال ستثمارالمستثمرين لما سيؤول إليه اال
زدياد حجم السوق المتوقع و اقع باإلنتعاش أي التفاؤل من حيث عين، فإذا كان التو ي ماستثمار مجال 

و توسع مجاالته، أما إذا كان  ستثمارستقرار الوضع السياسي، فإن ذلك سيشجع على زيادة حجم االا
ستقرار السياسي فإن ذلك ، من حيث ضيق نطاق السوق وعدم االالتوقع باإلنكماش أي التشاؤم

قعات الربحية ، ذلك أن تو ستثمارية و بالتالي حجم االستثمار ا على مقدار حجم الفرص االسيؤثر سلب
 .عتيادية أو ظروف اإلنتعاش و التفاؤلون أقل مما هي عليه في الظروف االو العائد المتوقع ستكأ

 يستثمار و طبيعة المناخ اال ستثمارحخم سوق اال -3

ستخدام الموارد االقتصادية المتاحة وتحقيق ايعد من عوامل زيادة الكفاءة في  تساع حجم السوقا
تساع حجم السوق يؤدي إلى خلق افة إلى ، إضاستثمارالوفرات االقتصادية، بالتالي زيادة حجم اال

ات القائمة، كما أنه يؤدي إلى زيادة ربحية ستثمار ية جديدة و متكاملة أو مرتبطة مع االاستثمار فرص 
 استثمارستخدام و اجديدة، من خالل تأثيره في قرار  يةاستثمار ات القائمة مما يخلق فرصا ستثمار اال

ي الذي يتضمن العوامل األساسية ستثمار هذه األرباح في مجاالت متعددة، باإلضافة إلى المناخ اال
لبنية األساسية قتصادي ودرجة كفاءة الدولة في بناء استقرار السياسي واالالتي تعتمد على درجة االو 

 .زيادتهاية و استثمار جتماعي المالئم لخلق فرص المناخ السياسي و االقتصادي واال األمر الذي يوفر

 القوانين و التعليمات المالية -4

القائم، ومن هذه  ستثمارأو توسيع اال ستثمارإن للقوانين و التعليمات المالية أثرا في زيادة حجم اال
تجاهاته اوفي تحديد  ستثمارالضرائب التي تؤثر بشكل مباشر في قرار االلة أاألمور القانونية مس

 .يةستثمار طبيعة حجم العائد المتوقع من تلك الفرص االو 
 ستثماريسس العلمية للقرار االألالمبادئ وا: المطلب الثالث

سير الجيد ال ستثماري من أجل ضمانتخاذ القرار االاين االعتبار عند هناك عدة مبادئ يجب أخذها بع    
 :يلي سس العلمية للوصول بها إلى الهدف المرجو من خالل ماتباع مجموعة من األإلهذه العملية من خالل 

 يمبادئ القرار االستثمار : أوال
 1:يلي ما ولكي تكون عملية اتخاذ القرار االستثماري فعالة يجب على متخذ القرار أن يراعي      
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 االستثماريةبدأ تعددية الخيارات م -1

يجب على متخذ القرار االستثماري أن يراعي أن الفوائض النقدية المتوفرة لديه نادرة ومحدودة، في  
ختيار البديل األنسب بعد القيام بعملية استثمارية كثيرة، مما يفرض عليه حين أن الفرص اال

 .المفاضلة بينها

 مبدأ الخبرة و التأهيل -2

تخاذ القرار االستثماري الرشيد يتطلب دراية وخبرة قد ال تتوفر لدى فئات ايقضي هذا المبدأ إلى أن 
 : المستثمرين، ويقسم متخذي القرار إلى ثالث فئات هي

لكن اليملكون الدراية والخبرة  حيث يملك هؤالء فوائض يرغبون في استثمارها: فئة المستثمرين السذج -
 ختيار األداة االستثمارية المناسبة؛ال

 تخاذ القرار االستثماري؛عون بالخبرة و الدراية الكافية الالذين يتمت: ون المحترفونالمستثمر  -

 .ستشارة و النصح للمستثمرين من الفئة األولىاألفراد الذين يحترفون تقديم اال -

تخاذ قراراته االستثمارية بمشورة ذوي الخبرة اي المستثمر الساذج أن يستعين في لذلك يفترض ف
 .المستشارين والمحللين المختصين لترشيد القرار االستثماريومشورة فئة 

 مبدا المالءمة -3

وتعني  ساسية التي يفترض على المستثمر مراعاتهالمالءمة ركنا مهما من األركان األويشكل مبدأ ا
 .ن تكون المعلومات المالية المعروضة على صلة بالقرار الذي سيتم اتخاذههذه الخاصية أ

 االستثماريةستراتيخية الا  -4

ختيار المجال االستثماري المناسب ثم اأ في الواقع العلمي عندما يقوم بويطبق المستثمر هذا المبد
دارات االستثمار المتعددة والمتاحة له  .األداة االستثمارية المناسبة في ذلك المجال من بين مجاالت وا 

 يع أو توزيع المخاطر االستثماريةمبدأ التنو  -5

المستثمر في تحقيق عائد مستهدف على االستثمار، مما يعني أن كل مستثمر إذ تتلخص أهداف 
ته وذلك في صورة هدف، أو ما ايحدد العائد على االستثمار الذي يطمح في تحقيقه من استثمار 

ن المستثمر يحدد عادة العائد على االستثمار الذي يطمح في أيعرف بالعائد على االستثمار، أي 
ته، ولتحديد هذا العائد الهدف يجب أن يتم خصم التدفقات النقدية المتوقعة بمعدل اتحقيقه من استثمار 

خصم ما يعادل العائد المستهدف، وذلك إليجاد القيمة الحالية لهذه التدفقات، فإذا كان صافي القيمة 
على الحالية للتدفقات النقدية المخصومة موجبا هذا يعني أن االستثمار مجد والعكس بالعكس، وبناء 
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بتحقق شرطين  هذا ال يمكن للمستثمر أن يضمن تماما تحقق العائد المستهدف على استثماراته إال
 :وهما

 أن تكون التدفقات النقدية المتوقعة مؤكدة تماما من حيث القيمة؛ -

 .أن تكون مؤكدة تماما من حيث التوقيت -

بالمستقبل ينعكس ضمنا  و أي خلل يحدث في الشرطين السابقين بسبب حالة عدم التأكد المحيطة
حتمال عدم تحقق أي من الشرطين السابقين مخاطرة تحيط االعائد المستهدف، لذلك ينشأ عن  على

ويتفاوت مداها وفقا لطبيعة أدوات ومجاالت االستثمار، ويمكن أن  همار، وتتنوع مخاطر باالستث
 :نصنف هذه المخاطر بوجه عام إلى مخاطر سوقية ومخاطر غير سوقية

 أو العادية سببها يرتبط بظروف السوق المالي وبالظروف االقتصادية وتنعكس  :المخاطر السوقية
  ثارها على جميع أدوات االستثمار وال يمكن تجنبها بالتنويع؛

 ذا حدثت فإن :المخاطر الغير سوقية دوات  ثارها تنعكس على األ يصعب عادة التنبؤ بها وا 
تجنبها أو على األقل تخفيض  ثارها عن طريق األدوات  من هنا يمكن ؛االستثمارية بعينها

 .االستثمارية
 ستثماريتخاذ القرار االعلمية ال األسس ال: ثانيا

تخاذ القرار ان الخطوات واألسس التي تقود إلى لتزام بمجموعة مستثمار ينبغي االتخاذ قرار االاقبل       
 1:الصائب، ومن بين هذه األسس مايلي

 االستثمار موضوع الدراسةنوعية تحديد  -1

 :ستثمار تتمثل في اآلتيأن هناك ثالثة أنواع لمشاريع اال حيث

 نتاجية جديدة لم تكن موجودة من قبل؛إستثمارات جديدة بهدف توليد طاقة ا -

 بالفعل بهدف إضافةقائمة  الستثماراتستثمارات إضافية مطلوب إضافتها افي ستثمارات توسعية وتتمثل ا -
 طاقة إنتاجية جديدة؛

ستبدال بعض األصول القديمة اوالتي تتمثل في عمليات إحالل أو ستثمارات تتعلق باإلحالل والتجديد ا -
 .صول أخرى جديدة كرد فعل لعوامل التقدم التكنولوجيأفتراضي بداخل دائرة عمرها اال

 

                                                           

مؤسسة إنتاج األنابيب : ستثمار في المؤسسة اإلنتاخيةة الضرورة في تقييم قرار االستخدام معيار درخامدى " محمد بوهالي، عمر لعبني، -1
ص ، 5107غواط، الجزائر، جوان قتصادي، جامعة عمار ثلجي، األ، مجلة دراسات العدد اال15العدد  ،02، المجلد "بغرداية ALFAPIPEالصناعية 
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 (و المتاحةأ)الممكنةتحديد البدائل  -2

حالل لحسم الموقف سواء     .كان االستثمار جديدا أو توسعيا أو مرتبط بعمليات تجديد وا 

ختيارات في و في حاالت أخرى قد تنحصر هذه االوهنا يمكن أن تتعدد البدائل المتاحة أمام متخذ القرار أ -
تمهيدا لالختيار، ( عائد وتكلفة)بديل واحد، ففي حاالت التعدد األولى يتم تحديد مزايا وعيوب كل بديل 

بالبديل الوحيد المطروح تمهيدا أما في الحالة الثانية فيتمثل التحديد هنا في تحديد التكلفة والعائد المرتبطة 
 .تخاذ القرار المتعلق بالقبول أو الرفضال

 د مزايا وعيوب كل بديلتحدي -3
حيث يتم ذلك بإتباع طرق تقييم موضوعية تعطى عند تطبيقها على كل بديل نتائج رقمية تعبر عن 

قة كل النتيجة النهائية للمقابلة بين التكلفة والعائد المرتبطة بالبديل المطروح والمرتبطة أساسا بعال
 .و المشروعأمنها بتعظيم قيمة المؤسسة 

 االستثماريتخاذ القرار ا -4

والذي يتم من خالل نتائج المرحلة السابقة، وذلك بإقرار البديل الذي ينتج عنه أفضل نتائج رقمية، 
بح القرار إيجابيا أو سلبيا ومن المنطقي أنه في تلك الحالة التي يكون أمامنا فيها بديل واحد فيص

 .تجاه النتائج المستخلصة من تقييم البديل بالطرق المستخدمةاحسب 
 ستثمارية والعوامل المؤثرة في القرار االنماذج تقييم البدائل االستثماري: المطلب الرابع

قرار والتي تختلف من ا الاة مجموعة من العوامل المحيطة بهذستثماري فعال البد من مراعاتخاذ قرار ال      
يتم تقييم البدائل من تحديد أهم النماذج التي بها لى أنه البد باإلضافة إ، ألخرىومن دولة مؤسسة ألخرى 

 :فضلها وفق التاليأختيار ااالستثمارية و 
توجد بصفة عامة نماذج متعددة  :نماذج تقييم البدائل االستثمارية في ظل ظروف القرار االسثماري: أوال

االستثماري، و هي على النحو تخاذ القرار استثمارية في ظل الظروف المحيطة بتستخدم في تقييم البدائل اال
 1:التالي
 اريع االستثمارية في حالة التأكدنماذج تقييم المش 1

 : يمكن تقسيم النماذج المستخدمة في هذه الحالة إلى مجموعتين هما

 : نماذج ال تأخذ بعين االعتبار القيمة الزمنية للنقود و تشمل -

 نموذج فترة االسترجاع؛ 

                                                           

: الملتقددددى الددددددولي ،"ســـــتراتيخية فــــي صـــــنع قــــرارات االســـــتثمار الرأســـــماليدور معلومـــــات محاســــبة التســـــيير اال "،حسددددين بلعجددددوز، محددددداد عريددددوة -1
 .1-7ص ص ، 5111أفريل  02و  02ة مسيلة، الجزائر، يومي صنع القرار بالمؤسسة االقتصادية، جامع
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 نموذج العائد على االستثمار؛ 

 نموذج معدل العائد المحاسبي. 

 : نماذج تأخذ بعين االعتبار القيمة الزمنية للنقود و تشمل -

 نموذج صافي القيمة الحالية؛ 

 نموذج معدل العائد الداخلي؛ 

 نموذج مؤشر الربحية؛ 

 نموذج البرمجة الرياضية. 

 يع االستثمارية في حالة المخاطرةنماذج تقييم المشار  2

 : لتي تستخدم في هذه الحالة و نذكر منهاهناك العديد من النماذج ا

 نموذج صافي القيمة الحالية المتوقعة؛ -

 نموذج شجرة القرار؛ -

 نموذج نظرية المنفعة المتوقعة؛ -

 نموذج تحليل الحساسية؛ -

 نموذج القيمة المتوقعة؛ -

 نموذج البايزي؛ -

 .البرمجة الرياضية االحتمالية -

مزايددداه  نمدددا لكدددل نمدددوذجإمثدددل للتقيددديم و أنتدددائج مختلفدددة حيدددث ال يوجدددد نمدددوذج و تعطدددي هدددذه النمددداذج 
 .عيوبهو 

 االستثمارية في حالة عدم التأكد نماذج تقييم المشاريع 3

 :هم النماذج المستخدمة في هذه الحالة نجدأمن 

 نموذج المحاكاة؛ -

 نظرية المباريات؛ -

 نظرية االحتماالت؛ -

 أقصى؛-معيار أقصى -

 أدنى؛ –معيار أقصى  -

 سف؛معيار األ -

 المتساوية؛ تمعيار االحتماال -
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      .معيار الواقعية -

 ستثمارالعوامل المؤثرة على قرار اال: ثانيا
 1:بمجموعة من العوامل تتمثل في ستثماريتأثر اال     
 الظروف االقتصادية -1

طار ما يعرف إمن الرواج و فترات من الكساد في ن النشاط االقتصادي يمر بفترات أمن المعروف 
 .يجابيا و سلبياإبالظروف السائدة  ستثمارعملية اال تتأثربالدورة االقتصادية، و 

 الظروف السياسية -2

همية االستقرار الذي يميز بيئة ما، ومن األ هميتها من خالل ترجمتها لمدىأالظروف السياسية  تأخذ
 .ستثماراتخاذ قرار االن تولى دراسة و تحليل الظروف السياسية العناية الكافية قبل أ

 مكانيات و الموارد المتاحةاإل -3

 .تضافر مجموعة من العوامل المادية و غير المادية لتحقيق الهدف منهب

 سعار الفائدةأ -4

نفقة اقتراض النقود، و يتوقع  لثمن المدفوع لقاء عملية االقتراض أي هو عبارة عن ا هو سعر الفائدة
ية استثمار الطلب على القروض ألغراض  ن  أحيث  ستثمارن يكون مؤثرا قويا على مستوى االأ

 .يتناسب عكسيا مع معدالت الفائدة السائدة في السوق

 التوقعات -5

ة في المستقبل ومن هذا عن الثق وي الذي يصدره المستثمر اآلن هو تصرف ينمستثمار ن القرار االإ
رض لخسائر كبيرة، ن يتعأنه يمكن إذا اخطأ في حدسه حول التوقعات فإن المستثمر إالمنطلق ف

 .هاو خطئصحتها أي سواء اثبتت ستثمار لسلوك االن التوقعات تلعب دورا كبيرا في اتجاهات اإبذلك ف

 رباحاأل  -6

في المشاريع  ستثمارلى االإن المستثمر يسعى دائما أحيث  باألرباح ستثمارتأثر قرار االن يأيمكن 
 . الممكنة و المتاحة ستثماركثر ربحية من بين مجموعة فرص االاأل

 دارةاإل -7

وعي  إلى كيرجع ذلو ية ستثمار هم العوامل المؤثرة على نجاح العديد من الفرص االأدارة أحد تمثل اإل
 .دارة المواردإلمي في التسيير و الرقابة و حسن الع باألسلوبلتزامها إ دارة واإل

                                                           

 ص  ، ص5104دار كندددددوز المعرفدددددة، االردن،  ،"-فـــــي ظـــــل عـــــدم التأكـــــد واألزمـــــة الماليـــــة -القـــــرار االســـــتثماري"هدددددواري معدددددراج و  خدددددرون،  -1
27-24 . 
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 التشريعات الضريبية -8

ات في مسارات ستثمار تعمل على توجيه اال ستثمارالمتعلقة باال ن التشريعات الضريبية و القوانينإ
 .محددة بما يتماشى و السياسات العامة للدولة
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 :خالصة الفصل

تخاذ القرار عملية ديناميكية تنطوي على عدة عناصر مترابطة مع بعض، فهي تمس كافة عملية ا    
تمويل وتوزيع األرباح بالمؤسسة، خاصة الجانب المالي، ممثلة أهمها في قرارات الالجوانب المهمة الخاصة 

 : ستثماري،  هذا األخير الذي إرتكزت عليه دراستنا في هذا الفصل وتم التوصل إلى أنوالقرار اال
 :كونها مؤسسة أي داخل ودائمة مستمرة عملية القرار تخاذا عملية تعتبر -
 بما حدى على كل   اإلدارية المستويات وتدعيم المهام تقسيم إلى القرار متخذ خاللها من يسعى عملية -

 للسلطات؛ تفويض من يناسبه
 ضرورة حتراما مع الخاصة بقراراتها تنفرد وظيفة كل كون المؤسسة ائفوظ لمختلف األساسي المحرك -

 بها؛ المرتبطة القرارات مع تماشيها
 والسياسية االقتصادية الظروف كافة وتواكب بالمؤسسة المحيطة الظروف بتغير تتغير ديناميكية عملية -

 .العملية لهذه الجيد السير لضمان وغيرها واالجتماعية
 فائض عن ناتجة تكون قد والتي المؤسسة عليها تتوفر التي المالية الموارد لمختلف األمثل ستغاللاال -

 ما؛ لغرض عليها الحصول تم أو مالي
 المؤسسة خاللها من تضمن جديدة ستثماريةا مشاريع تحديد خالل من المؤسسة نشاط في التوسع -

 ستثماري؛اال القرار طريق عن المتوقعة العوائد من قدر أكبر على للحصول المالية مواردها ستغاللا
 في البدء أو( ستثماراتاال) متوقعة كبيرة عوائد على الحصول عليها ينجم التي المالية القرارات تعتبر -

 وتتميز فيها، للمباشرة مالية سنة من أكثر تستغرق األجل طويلة قرارات بأنها( القروض) لتزاماتهاا تسديد
 المخاطرة؛ بعنصر

 كافي بقدر يتحلى فردا يكون أن متخذها على يجب لذا الخطورة من كبير بجانب المالية القرارات تتميز -
 .العملية لهذه الجدي السير لضمان والرشادة المسؤولية من



  

  

  نيالفصل الثا

  تبني المعايير المحاسبية

  الدولية

  ىمن قبل المشرع الجزائر 
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  :تمهيد
ما يعرف عنها بالكساد قتصادية أو والمشاكل المحاسبية التي برزت بظهور األزمة اال نتيجة العراقيل     

برز مست أاضحة كونها قتصاد العالمي بصورة و والتي أثرت على اال 9191سنة ( بيرنهيار الكاإل)الكبير 
ادية كبيرة مست جوانب متعددة قتصعنه تحوالت ا نجرإ، مما آنذاكقتصادية للدول الرأس مالية الكيانات اال

 .برزها الجانب المحاسبيمن أ
لحل هذا النوع من  هور التكلتالت والجمعيات المحاسبية المحلية والدولية أحد الطرق المنتهجةفكان ظ    

ولة سس، المبادئ والمفاهيم المحاسبية لمحاتم التوصل إليها ضرورة توحيد األ التيهم األفكار األزمات، ومن أ
نفتاح السوق العالمية، ومن منطلق تحول المؤسسات على زمات في إطار ما يعرف باتفادي هذا النوع من األ

المجالس و توحيد، برز ما يعرف بالمؤسسات المحاسبية الدولية واللجان الالمستوى الدولي للبحث في سبل 
المحاسبية التي أعطت ما يعرف بالمعايير المحاسبية الدولية، والتي القت رواجا كبيرا للعمل بها على 

 .الصعيد الدولي
بما أن الجزائر من الدول التي تشتهر بتعامالتها الدولية سواء عن طريق التصدير أو اإلستراد و أن بها    

في نطاقها الجغرافي، فكان البد لها من التأقلم مع هذه  عدد كبير من المؤسسات األجنبية التي تنشط
 .المتغيرات المحاسبية على الصعيد الدولي من خالل تبني النظام المحاسبي المالي

 :التطرق لما يليمن خالل الفصل التالي سنحاول     
 ؛بوادر ظهور المحاسبة الدولية :المبحث االول 

 ؛الدوليةالمعايير المحاسبية  :المبحث الثاني 

 النظام المحاسبي المالي من منظور المعايير المحاسبية الدولية :المبحث الثالث. 
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 بوادر ظهور المحاسبة الدولية: لالمبحث األو
االختالف الذي طال السياسات والممارسات المحاسبية على المستوى الدولي كان له األثر الكبير على      

حداث توافق في وجهات نظر مستخدميها من دولة التي تميزت بكونها غير قادرة على المعلومات المحاسبية ا
إلى أخرى، هذا التفاوت الذي ساهم في تفاقمه ظهور الشركات متعددة الجنسيات، وفي إطار تكافل دولي تم 

ن لم يكن بالمعنى الحرفي للكلمة ومن خالل هذا الم بحث سيتم اللجوء إلى محاولة خلق فكر محاسبي موحد وا 
 :التطرق ألهم جوانب بروز هذا الفكر من خالل مايعرف بالمحاسبية الدولية

 ختالف المحاسبي اال: المطلب االول
يعتبر االختالف في الممارسات المحاسبية أحد أهم البوادر التي ساهمت في خلق موجة من التحركات      

زالة هذه االختالفات للوصول إلى الهدف المرجو من ورائها، وفيما  الدولية نحو وضع منهج محاسبي موحد وا 
 :ختالف المحاسبي فيما بين الدولاهر االظعوامل و مليلي سيتم التطرق 

 ختالف المحاسبيعوامل اال:  الأو 
ساهمت العديد من العوامل في التأثير على المحاسبة سواء كمهنة أو كقانون عمل، من خالل إنفراد كل      

دولة بمجموعة من الخصائص والمحددات التي تعطيها طابع خاص بها، فلكل دولة مستقلة بذاتها قوانين 
قتصادية عن ختالف ظروفها االاام سياسي متميز بها، كذا تحكمها، باإلضافة إلى أنها تحوز على نظ

ظروف الدول األخرى، وقيمها وعاداتها وتقاليدها التي تعطيها طابع خاص في مختلف المجاالت الحياتية، 
 : ولتبسط هذه العوامل تم االستعانة بالشكل التالي
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 عوامل االختالفات المحاسبية :(05)الشكل رقم 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

Source: Bernard Raffounier et autre, "La Comptabilité Internationale", Edition VUIBERT, 

Paris, 1997, P2. 

عن العوامل  ختالفات المحاسبية فيما بين الدول تنجم أساسامن خالل الشكل أعاله يتضح أن اال     
قتصادية والثقافية هذه العوامل لها أثر كبير في توجهات و أهداف القائمين اال عية،جتماالمتعلقة بالبيئة اال

على النشاطات االقتصادية حسب المحيط الذي تنشط فيه، هذا االختالف يترتب عليه أن لكل دولة ميزة 
فق مبادئ خاصة في إعداد وتقديم معلوماتها المحاسبية في شكل قوائم وتقارير مالية، هذه األخيرة التي تعد و 

متعددة لكل تشريع بصيغته التي تخدم المتواجدين في محيطه مما يترتب عليها تناقض فيما بين المبادئ 
 .المحاسبية للدول األخرى والتي قد يكون هناك تعامالت فيما بينها

 : ختالفين همااإعداد القوائم المالية ينجر عنه ختالف المبادئ المحاسبية في امن منطلق 
 فسير القوائم الماليةفي إعداد وتختالف اال -1

عداد القوائم المالية من خالل إبح هناك تعدد فيما بين الدول في من منطلق المبادئ المعمول بها يص
تجميع المعلومات المالية المتوفرة فيها، مع عدم مراعاة المبادئ التي تعمل على أساسها الدول التي 

ختالف في اابرة القارات، هذا مايترتب عليه للشركات عقد تستقبل هذه المعلومة خاصة بالنسبة 
 .تفسير هذه القوائم من جهة ألخرى أو من دولة الخرى

 

 

 ختالفات المحاسبيةاال

 االختالف في العرض والتسجيل المحاسبي والقياس االختالف في إعداد وتفسير القوائم المالية

 االختالف في المبادئ المحاسبية في تشكيل القوائم المالية

 االختالف في األهداف والقوائم المالية

 الثقافيةاالختالف في البيئة االجتماعية، االقتصادية و 
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 العرض والتسجيل المحاسبي والقياسختالف في اال -2

فلكل دولة من منطلق مبادئها المحاسبية ميزة خاصة في قياس معلوماتها المالية و لها أسلوب محدد 
فصيغة  وتصنيفها وتقديمها للجهات التي تحتاجها عن طريق عرضها،لتسجيل هذه المعلومات 

خرى ففي دول معينة البد من عرض القوائم المالية على المستفيدين العرض هنا تختلف من جهة أل
منها، ومن جهة أخرى هناك دول أخرى تتحفظ فيما يخص عرض قوائم وعدم عرض أخرى أما من 

 .ي صفة كانتأاتها بعرض معلوم الجهة الثالثة تمتنع بعض الدول عن

 ختالفات المحاسبيةمظاهر اال: ثانيا
اهر تتجلى في ظلدول يمكن مالحظته من خالل عدة ماالختالف في الممارسات المحاسبية فيما بين ا     

  1:صعوبات تتصدى المؤسسات التي تسعى للتوسع من دولة إلى أخرى، أهم هذه المظاهر
 إعداد قوائم مالية موحدة صعوبة -1

تترتب عن عملية إعداد القوائم المالية الموحدة للكيانات التي لها عمليات مع جهات أجنبية أخرى 
إلى عملة بلد المؤسسة االم،  جهود وتكاليف معتبرة، سببها تحويل العملة المحلية للعمليات األجنبية،

لذي تنشط فيه بادئ والتشريعات المحلية للبلد اباإلضافة إلى أن قوائمها المالية المعدة وفقا للم
قواعد البلد األصلي تستدعي تطوير خبرة العاملين في المؤسسة ودراية كبيرة من قبلهم ولترجمتها إلى 

 .بالمبادئ المحاسبية ألكثر من دولة

 ل إلى أسواق رأس المالي األجنبيةصعوبة الدخو -2

ى عن أن تستقطب مساهمين من دول أخر  من أجل أن تحصل المؤسسة على رأس مال أكثر أو
قتراض مالي من جهة أجنبية البد أن يتم إعداد مجموعة من القوائم والتقارير اطريق إصدار أسهم أو 

ل المالية وفق المبدائ المحاسبية المعمول بها في البلد الذي يتواجد فيه السوق المالية، مما يحم
 .كاليف التي تم بها إعداد القوائم المالية المحليةكبر من التأالكيان تكاليف إضافية قد تكون 

 قابلية القوائم المالية للمقارنةصعوبة  -3

ات في بلدان إمكانية مقارنة القوائم المالية بين المؤسس ضختالفات المحاسبية في انخفاتتسبب اال
القرارات الهامة تخاذ حليل القوائم المالية األجنبية اليؤثر بشكل كبير على ت نمختلفة، وهذا يمكن أ

ن لهذا النقص قتراض، كما يمكن أن يكو ستثمار أو التمويل عن طريق االتي من بينها قرارات االال
 .تخاذ القرارات المتعلقة بالمعامالت األجنبيةاأثر سلبي فيما يخص 

                                                           
1- Timothy S. Doupnik, Hector Perera," International Accounting", Business and Economics, Paperback, 3ed 

Edition, USA, 2012, p p 31-33. 
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 لمعلومات المحاسبية عالية الجودةنقص ا -4

عنه بنقص معايير محاسبة عالية  ختالف الممارسات المحاسبية يعبراالمظهر الرابع الخاص ب
زمة المالية أن تعثر العديد من البنوك في األ الجودة في بعض دول العالم، وهناك إجماع عام على

سبابه عدم وجود شفافية في العمليات المحاسبية، إذ أكان من أهم  9111ت شرق آسيا سنة التي مس
م تعكس ل كاف بسبب أن القوائم المالية للم يتمكن المستثمرون والمقرضون من تقييم المخاطر بشك

ختالف فيما يخص االفصاح عن المعلومات المحاسبية لهذه البنوك مدى التعرض للخطر نظرا لال
 .بصورة صادقة

 التوحيد المحاسبي الدولي: المطلب الثاني
لسعي نحو لى اإالمخلفات التي إنجرت عن االختالفات المحاسبية دفعت بالباحثين في هذا المجال      

وتحقيق فكر محاسبي معاصر من بوادره  يهوض بالمحاسبة على المستوى الدولإعطاء حلول متعددة للن
 :توحيد الممارسات المحاسبية على المستوى الدولي من خالل ما يعرف بالتوحيد المحاسبي وفق التالي

 مفهوم التوحيد المحاسبي: أوال
 .عتدالاإليقصد بالتوحيد جعل الشيء واحدا أي التماثل، التناسق، التطابق و  ةلغ     
صطالحية للتوحيد هو مصطلح كثير االستعمال في ميادين متعددة خاصة في أما من الناحية اإل     

شكال وأحجام منتوج معين يلتزم بها عدد كبير من منتجي نفس أنواع و أالمجال الصناعي، ويقصد به توحيد 
تعمال اسالل توحيد المفاهيم والمصطلحات و نتوج، أما التوحيد المحاسبي يعني توحيد اللغة المحاسبية من خالم

عداد المعلومات واإل تعاريف موحدة وتوحيد المبادئ وحتى فصاح عنها وصوال إلى توحيد طرق العمل وا 
 1.أشكال القوائم المالية وتصنيف وترتيب محتوياتها

خالصة محاسبية موحدة لحسابات شركات مترابطة فيما "يمكن تعريف التوحيد المحاسبي على أنه  كما     
 2."بينها على الصعيد المالي

عتراف بأنه قد تم التوصل إلى مفهوم نهائي محدد بصورة االتم من خالل التعاريف السابقة ولكي ي     
 3:ل فين يمس مستويات معينة تتمثأواضحة لماهية التوحيد البد 

 على مستوى المبادئ -1

ساسية التي يمكن والمبادئ المحاسبية والمعايير األسس ر التوحيد في هذا المستوى على األإذ يقتص
 اإلهتداء بها عند تطبيق األسس والمبادئ التي يتم توحيدها؛

                                                           
1- Bernard Colasse, "Comptabilité générale (PCG et IAS)", Edition Economica, Paris, 2001, p25. 
2- Josette et Max PEYRARD, "Dictionnaire de FINANCE", 2eme édition, librairie Vuibert, paris, 2001, p 65. 

 .35، ص 9119، مجلة الباحث، جامعة قاصدي مرباح، ورقلة، الجزائر، 19العدد  ،"تجربة الجزائر"إشكالية التوحيد المحاسبي "مداني بن بلغيث،  -3
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 على مستوى القواعد -2

 :وتتطلب هذه العملية مايليويشمل في هذا المستوى توحيد القواعد واإلجراءات والوسائل المحاسبية، 

ستخدامها االمستخدمة فعال، والتي يمكن  جراءات واألساليب المحاسبيةحصر القواعد واإل -أ 
 لتحقيق أهداف المحاسبة؛

فضل منها تماشيا مع مقتضيات ساليب األبين هذه القواعد واإلجراءات واأل ختيار مناال -ب 
 المبادئ الموضوعية؛

 .واإلجراءات البديلةستخدام القواعد االحذر عند  -ج 

 على مستوى النظم -3

سس ومبادئ أالمحاسبي ككل بما يقوم عليه من  ويشمل التوحيد في هذا المستوى، توحيد النظام
جراءات، ويمتد إلى تنميط النتائج المحاسبية والقوائم المالية  لى التكاليف ع باإلضافةوقواعد ووسائل وا 

 .سس والمبادئ التي تقوم عليهاواأل
يترتب على التوحيد المحاسبي لو تم تطبيقه فوائد نذكر  :فوائد وصعوبات التوحيد المحاسبي الدولي: ثانيا

 1: منها ما يلي
زيادة داللة البيانات المحاسبية، وذلك لقيامها على أسس موحدة ومفاهيم مشتركة بما يزيد من إمكانية  -

 االعتماد عليها لتحقيق أهداف المحاسبة؛

زيادة إمكانية وسهولة المقارنة بين الوحدات االقتصادية المختلفة بهدف قياس كفايتها النسبية أو  -
 لغرض اتخاذ القرارات؛

زيادة قابلية البيانات المحاسبية المستخرجة على أساس موحد للتعديل بما يتفق واالحتياجات والمفاهيم  -
لتعديل بما يصعب من إمكانية إجرائه، لكن االقتصادية، فتعدد األسس والطرق المحاسبية ووسائل ا

أسس وطرق التعديل بما يزيد من إمكانية  دتوحيد األسس والطرق المحاسبية يترتب عليه توحي
 تحقيقه؛

إمكانية وسهولة تعديل البيانات المحاسبية القائمة على أسس موحدة ومفاهيم محددة لما قد يطرأ من  -
 ألسعار؛لتقلبات في المستوى العام 

                                                           

فريل العراق، أمجلة المحاسب القانوني،  ،93العدد ، الجزء الثالث، "دور الهيئات األكاديمية في اعتماد معايير محاسبة الدولية"محمد ياسين غادر،  -1
 .1 ، ص9112
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في توجه  ثر كبيرأس ومبادئ محاسبية موحدة عالميا، فإن ذلك سيكون له ا ما تم االتفاق على أسإذ -
البحث األكاديمي المحاسبي على تحسين أداء المحاسبة لوظائفها عن طريق البحث في الوسائل 

 البديلة بدال من تركيزه حول الجدل في مزايا وعيوب البدائل المحاسبية الموحدة؛

ية التجميع المرحلي للبيانات المحاسبية بما يخدم احتياجات المستويات االقتصادية إلى توفير إمكان -
 .بيانات

لتوحيد على الصعيد المحاسبي، تعرض هذا المفهوم كغيره من المفاهيم الجديدة إلى مجموعة ارغم فوائد      
 1:من الصعوبات التي حالت دون تطبيقه تمثلت أهمها فيما يلي

 التعليمي بين الدول؛ تباين المستوى 

 ؛(إلخ.... رأس مالي، إشتراكي )ختالف النظام السياسي ا 

 ختالف قانون الشركات والضرائب من دولة إلى أخرى؛ا 

 ؛...(الدول المتقدمة، الدول النامية )قتصادي تباين كبير في مستوى التطور اال 

 ولن مختلف الديختالف والتباين في الممارسات المهنية للمحاسبة باال. 

 التوافق المحاسبي الدولي: المطلب الثالث
إن محاولة إسقاط فكرة التوحيد المحاسبي على الواقع العملي مهمة جد صعبة، وإلعطائها جانب من     

المتقاربة تم تخفيف حدة القبول لدى الجهات المهتمة بالمحاسبة والساعية نحو خلق جو من التعامالت 
المحاسبي أي محاولة خلق جو من التناسب في المعامالت الدولية وفق لى ما يعرف بالتوافق عالتوحيد 

 :التالي
 مفهوم التوافق المحاسبي :أوال
محاولة لجمع عدة أنظمة محاسبية مختلفة مع بعضها البعض، فهي عملية مزج "التوافق المحاسبي هو     

ختبار ائج متقاربة، عن طريق إلعطاء نتا وتقريب الممارسات المحاسبية المتنوعة في هيكل منهجي مرتب
 2."ختالفتفاق ونقاط االظة ومعرفة نقاط االومقارنة األنظمة المحاسبية المختلفة لغرض مالح

عملية تقليل الفروقات في تطبيقات التقرير المالي "نهأبالتوافق المحاسبي الدولي كما يمكن التعبير عن       
مقارنة القوائم المالية، وتتضمن عملية التوافق مجموعة المعايير فيما بين الدول مما يؤدي إلى زيادة إمكانية 

 3."المحاسبية الدولية الواجب تطبيقها في مختلف دول العالم وهذا لزيادة عالمية أسواق رأس المال

                                                           

 .22، ص 9111دار الثقافة للنشر والتوزيع، االردن،  ،"المحاسبة الدولية"حسين القاضي، مأمون حمدان،  -1
2- Bernard Colasse, "Encyclopédie de Comptabilité, Contrôle de Gestion et Audit", économica, paris, France, 

2000, p 757. 
 .911، ص 9119الدار الجامعية، االسكندرية، مصر،  ،"المحاسبة الدولية"ثناء قباني،  -3
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عات التوفيق بأنه درجة من التنسيق أو التماثل فيما بين مجمو "ف على أنه وكتعريف آخر للتوافق عر       
 1."شكال التقارير الماليةأمن المعايير والطرق و مختلفة 
المحاسبي الدولي مسألة تحقيق الكفاءة التي  من األهداف األساسية التي ارتبطت بموضوع التوافق      

الجنسيات بلوغها من خالل  االقتصادية الدولية، والتي عادة ما تسعى المؤسسات المتعددة تقتضيها التبادالت
االقتصادية  شروط المنافسة التي تحكم النشاط االقتصادي داخل التجمعات ال، وتوحيدخفض تكلفة رأس الم

 2:مرتبطة بطبيعة األطراف المهتمة بعملية التوافق وأهمها  أو التكتالت اإلقليمية، إضافة إلى أهداف أخرى
 المؤسسات المعدة للقوائم المالية -1

 :المحاسبي على  يساعد التوافق

خاصة ما تعلق بإعداد الحسابات المجمعة  تكاليف االستغالل المتعلقة بإعداد القوائم المالية، خفض -أ 
 لديها فروع تنشط في مناطق تختلف أنظمتها المحاسبية للمؤسسات التي

على مختلف فروعها، وقياس أدائها بناءا  بها المؤسسات إنجاح عمليات التسيير والمراقبة التي تقوم -ب 
 للمقارنة ؛ ذي يحكم شروط التسيير وقابلية البيانات والتقاريرال على التقارب

محيطها بشكل فعال، خاصة إذا تعلق األمر  تمكين المؤسسات من استغالل المعلومات المتاحة عن -ج 
 مراقبتها ؛ بعمليات استثمارية أو إدماج مؤسسات أخرى أو أخذ بالقيام

اإلقبال الكبير على استثمارات المؤسسة،  تضمنالتموقع الجيد والتحكم في سياسة االتصال التي  -د 
 الدوليون ا المستثمرونبه عملية اتخاذ قرارات االستثمار التي يقوم وهذا لمساعدة

 األطراف المستعملة للقوائم المالية -2

لهذه الفئة المتمثلة أساسا في المستثمرين  إن الهدف األساسي الذي يحققه التوافق المحاسبي الدولي
أثر اختالف  من مقارنة المعلومات المتاحة عن كل المؤسسات، بعد إلغاء هو تمكينهمالدوليين، 

ا على أساسها، وبالتالي استبعاد أثر العوامل تهمعلوما األنظمة التي كان يفترض أن تعد كل مؤسسة
 .قرارات االستثمار المالئمة والقيمية والعوامل األخرى على حسابات المؤسسة ألجل اتخاذ الثقافية

  الهيئات األخرى -3

نجاح عمليات الرقابة والمتابعة التي تقوم بها  تتحقق أهداف التوافق المحاسبي لهذه الفئة، من خالل
مراقبة األسواق  المؤسسات، مثل االتحاد األوروبي، األمم المتحدة ، هيئات بعض الهيئات على

                                                           
1-Harry I.Wolk et Autres, "Accounting Theory : A conceptual and Institutional Approach " , SouthWestern 

Publishing Co, 3rd Edition, Ohio, USA,1992, p 527 
، مجلة الباحث، جامعة قاصدي مرباح، ورقلة، الجزائر، 2العدد  ،"-هدافالمبررات واألالمفهوم  -التوافق المحاسبي الدولي"مداني بن بلغيث،  -2

 .991، ص 9112
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تكاليف هذه الرقابة، التي تتطلب  في ضيخفتيتيحه من  المالية الوطنية أو الدولية والبنك الدولي، لما
المراجعين وأدوات المراجعة  أعباء إضافية تتعلق أساسا بتكوين (وجود اختالفات(العكس  في حالة

مصداقية  ينتمون لثقافة واحدة لمراجعة الفروع، ما يطرح مسألة وبرامجها، واالستعانة بمراجعين ال
 .معلمجتهذه األعمال وتطابقها مع أهداف مراجعي ا

  معوقات التوافق المحاسبي الدوليمزايا و : االثث
 1:لتحقيق التوافق المحاسبي الدولي مجموعة من المزايا والعيوب يمكن إيجازها فيما يلي     
 مزايا التوافق المحاسبي الدولي -1

دولة في  93أن  9119عام  IFADلقد أظهرت دراسة قام بها المنتدى الدولي لتطوير المحاسبة 
تحاد األوروبي لديها خطة رسمية صادرة عن جهة حكومية، وذلك للتوافق مع معايير عضو اال

دراكا منها للمزايا الكثيرة لهذا التوافق والتي نذكر منها  :المحاسبة الدولية وا 
 تخاذ القرارات من طرف المستثمرين الخارجيين؛اتحسين عملية  -أ 

مالية تم إعدادها وفق قواعد ومبادئ ومعايير تصال المالي وذلك بتوفير معلومات تسهيل عملية اال -ب 
 متناسقة، مما يرفع من فاعلية تشغيل األسواق المالية؛

 تسهيل عملية تقييم أداء الشركات متعددة الجنسيات؛ -ج 

ا في عمليات المقارنة زيادة درجة انتظام وصدق حسابات المؤسسات مما يرفع من قيمتها وأهميته -د 
 تخاذ القرارات؛اوالرقابة و 

 .صاد مبالغ معتبرة من التكاليف تعود بالفائدة على شركات التدقيق والخدمات االستشارية الماليةقتا -ه 

 معوقات التوافق المحاسبي الدولي -2

 : رغم المزايا السابقة في التوافق المحاسبي الدولي فإنه يواجه مشاكل مختلفة أهمها
 ختالفات البيئية والثقافية بين الدول؛اال -أ 

 وأهداف التشريعات القانونية لكل دولة؛تباين في مضمون  -ب 

لزامية بتنفيذ هذه القواعد والمعايير المحاسبية الدولية المتفق القوة اال -أحيانا–و إنعدام أضعف  -ج 
 عليها؛

                                                           

 ،"-وتحديات البيئة الجزائريةبين االستجابة لمتطلبات تطبيق معايير المحاسبة الدولية - النظام المحاسبي الجزائري الجديد"نور الدين مزياني،  -1
 .1-1، ص 9111، جامعة العلوم التطبيقية الخاصة، البتراء، االردن، "التحديات العالمية المعاصرة"المؤتمر العلمي الثالث حول إدارة منظمات االعمال 
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ستثمارات والمشتقات عايير مثل المعايير المرتبطة باالالطبيعة المعقدة التي تصاغ بها بعض الم -د 
المرتبطة بالقيمة العادلة، هذا ما يؤدي إلى عدم فهمها ومن ثم عدم واألدوات المالية والمعايير 

 تطبيقها على الوجه الصحيح؛

نها ال تتوفر على أسواق على دوات المالية على األقل ألدول ليس لها تشريعات منظمة لألغالبية ال -ه 
 عتمادها في التقييم المحاسبي؛اكفاءة التي تفرز قيم سوقية يمكن درجة من ال

بعض الدول يكون الهدف من التقارير المحاسبية فيها هو حساب الربح : الضريبي والحكومي التوجه -و 
 الضريبي أو توفير معلومات للمحاسبة الوطنية؛

تعود المستثمرين والمستخدمين اآلخرين للقوائم المالية على المعايير الوطنية إلى درجة يصعب فيها  -ز 
لية أعدت باستخدام طرق محاسبية أخرى، خصوصا في تحول أولئك المستخدمين إلى قراءة قوائم ما

 حاالت ضعف الثقافة المحاسبية عند هؤالء المستخدمين؛

أفقدها ( غير اإلنجليزية)المعايير المحاسبية تصدر باللغة اإلنجليزية وترجمتها إلى اللغات الوطنية  -ح 
 مضمونها األصلي؛

تفاصيل لكل دولة، هذه المعايير ال إصدار معايير محاسبية دولية في شكل نصوص عامة وترك ال -ط 
تتعاطى إال األحداث ذات الصبغة الدولية التي تبدي معظم الدول حاجة ملحة لها دون النظر لمعيار 

 .معين يالئم ظروف دولة أو مجموعة محددة من الدول بعينها
 المحاسبة الدولية: مطلب الرابعال

د منهج عمل محاسبي موحد لم يكن من فراغ، بل هو مخطط نحو توحي عبروز الفكر الرامي لوض     
قل توحيد المفاهيم المحاسبية الدولية، هذه  األخيرة التي تم إدراجها ضمن الممارسات المحاسبية أو على األ

مكانيات إن توفرت في موحد على الصعيد الدولي، هذا األ محاولة خلق منهج محاسبي خير يتطلب جهد وا 
لق منهج محاسبي متوافق دوليا تتوفر باألخرى لذا تم مسايرة هذه االختالفات والسعي من جديد لخ دولة لن

 :وهو ما أصبح يعرف بالمحاسبة الدولية وفق اآلتي
 المحاسبة الدولية تعريف: أوال

ثالث سفر بحث أجري في أا لمفهوم المحاسبة الدولية، وقد يوجد حتى اآلن تعريف متفق عليه دولي ال     
من الجامعات األمريكية، وهي جامعة إلينوي ونيويورك وواشنطن عن ظهور ثالثة مداخل لدراسة المحاسبة 

 1:الدولية أدت لظهور ثالثة مفاهيم لها وهي
 

                                                           

 .91، ص 9111ديثة، بور سعيد، مصر، مكتبة الجالء الح، "دراسات وبحوث في المحاسبة الدولية"زين العابدين فارس، هادي محسن دعية،  -1
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 (المدخل الوصفي المقارن)الدولية مفهوم المحاسبة  -1

م بدراسة الفرضيات التي تهتنها أحد فروع المحاسبة أب"اسبة الدولية وفق هذا المفهوم وقد عرفت المح
" ختالفهااسباب ة في الدول المختلفة والتحري عن أسس والقواعد المحاسبية المطبقوالمفاهيم واأل

 :ويركز هذا التعريف على

سس والقواعد من خالل المفاهيم والفرضيات واأل دراسة األنظمة المحاسبية في الدول المختلفة -أ 
 المحاسبية؛

 ختيار النظام األكثر مالءمة؛ختالفها الاسبية للتحري عن أسباب دراسة األنظمة المحا -ب 

 .عتماد على الدراسة الوصفية المقارنة للفرضيات والمفاهيم والقواعد واألسساال -ج 

 (المدخل النظري)محاسبة العالمية مفهوم ال -2

مجموعة المعايير والمبادئ الموحدة والمقبولة على المستوى الدولي "عرفت المحاسبة الدولية بأنها  وقد
 :وقد ركز التعريف على" لتحكم الممارسة العلمية للمهنة

 إن المحاسبة نظام عالمي يمكن أن تتبناه جميع الدول؛ -أ 

 لخدمة المستثمر الدولي؛هدف المحاسبة الدولية توفير المعلومات المحاسبية وغير المحاسبية  -ب 

 .تطوير المبادئ والمعايير المحاسبية من خالل الدراسات النظرية المكثفة -ج 

 (مدخل النقاط الخاصة)ة االجنبية مفهوم المحاسبة في الشركات التابع -3

ألساليب احد فروع المحاسبة التي تهتم بأ"نها أبة الدولية من خالل هذا المدخل بوقد عرفت المحاس
وقد ركز هذا التعريف " محاسبية الخاصة بالمعامالت المالية للشركات متعددة الجنسياتوالمشاكل ال

  :على

 الممارسات السائدة في عالقة الشركة األم بشركاتها التابعة األجنبية؛ -أ 

 التركيز على المشاكل المحاسبية المتعلقة بترجمة القوائم المالية األجنبية؛ -ب 

 .للشركات التابعة األجنبيةمبادئ توحيد القوائم المالية  -ج 

 أهداف المحاسبة الدولية: ثانيا
 :ستنتاج أهم األهداف الرئيسية للمحاسبة الدولية كالتاليايمكن من خالل التعاريف السابقة 

حتياجات تلك إلى النظام األكثر مالئمة ال دراسة النظم المحاسبية في دول العالم المختلفة للوصول -
 الدولة؛

 ستعانة بها لتطوير األنظمة المحاسبية المحلية؛وقواعد ومعايير دولية يمكن االسس التوصل أل -

 ختالف المعلومات والبيانات المحاسبية في تقارير الشركات الدولية؛ا سبابأإظهار  -
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 توفير المعلومات المحاسبية الموحدة للشركات الدولية؛ -

 تخاذ القرار؛مالئمة الير قوائم وتقارير مالية خدمة المستثمر الدولي من خالل توف -

 .الدول المختلفة اقتصادياتمعرفة مدى تأثير األنظمة المحاسبية المختلفة على  -
 العوامل المؤثرة في المحاسبة الدولية: ثالثا

لبيئية المحاسبة الدولية كنظام خاص لكل دولة هي نتاج لتفاعالت معقدة لمجموعة من العوامل ا     
ثير كبير على طبيعة أة والدينية وهذه المجموعات لها تالسياسية، القانونية، التعليميجتماعية، االقتصادية، اال

هذه العوامل من دولة ألخرى بسبب ثير أمتبع في تلك الدولة، حتى ينعكس توعمل النظام المحاسبي ال
 :ختالف النظم المحاسبية بين الدول ويوضحها الشكل التاليا

 العوامل المؤثرة في النظم المحاسبية الدولية(: 06)الشكل رقم 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

محاضرات في مقياس المحاسبة الدولية، الجامعة اإلسالمية، غزة، فلسطين،  ،"المحاسبة الدولية"رأفت حسين مطير، : المصدر
 .91ص ، 9193

 
 

 

 :العوامل الدينية
 المعتقدات الدينية؛-
 .نظرة افراد المجتمع للقضاء والقدر-

 النظام المحاسبي
 أسس محاسبية

 مفاهيم
 قواعد
 مبادئ
 إجراءات

 :جتماعيةالعوامل اال
درجةةةةةةةة الحيذةةةةةةةة والحةةةةةةة ر السةةةةةةةائدة فةةةةةةةي -

 المجتمع؛
 درجة السرية وعدم الثقة؛-
 الشعور السائد اتجاه الشركات الكبرى؛-
 .للمحاسبة كمهنةنظرة المجتمع -
 

 :العوامل االقتصادية
درجة التدخل الحكومي في األنشذة -

 االقتصادية؛
 مصادر التمويل؛-
 حجم النشاط التجاري الخارجي؛-
 معدل التضخم؛-
 .التكتالت والروابط االقتصادية-

 :العوامل السياسية والقانونية
 الحريات السياسية؛-
 التشريعات والنظم والقوانين؛-
 .قوانين الشركات-

 :العوامل التعليمية
 المستوى التعليمي للمواطنين؛-
 االتجاه العام للنظام التعليمي؛-
قدرة النظام التعليمي على تلبية حاجات -

 .المجتمع
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 المعايير المحاسبية الدولية: المبحث الثاني
 عو وض للوصول إلى أساس موحد في العمل المحاسبي عن طريق تقليل الفروق المحاسبية الدولية     

ولية، التي من خاللها بية الدسء ما يعرف حاليا بالمعايير المحانشاإلمحاسبة الدولية حيز التنفيذ تم مصطلح ا
ستعراض افي هذا التطبيق وفيما يلي سيتم  سس العمل المحاسبي مع مراعات ظروف كل دولةأيتم تحديد 

 :الجوانب النظرية للمعايير المحاسبية الدوليةأهم 
 المعايير المحاسبية الدولية مفهوم: المطلب األول

نتقال لتعريف المعايير المحاسبية الدولية ساس االمن خالل التطرق لكل من تعريف المعيار الذي يعد أ     
 :ومن ثم تحديد كما يلي

 تعريف المعايير المحاسبية الدولية: أوال
 قطعتين من مكونة قياس أداة تعني والتي  ( Norma )نيةالتال الكلمة إلى معيار كلمة أصل يعود لغويا     

 (Norme)كلمة  استعمال فترادف صطالحاإ أما الهندسي، بالقياس وتسمح القائمة الزاوية تعطي متعامدتين
 وتحديد الشيء لمعرفة ومقياس الجميع بين عليها متفق كقاعدة اعتباره يمكن فالمعيار القاعدة، مفهوم مع

 لترشيد عن أداة عبارة المعيار أن يرى من فهناك المعيار تعريف تجاها النظر وجهات وتعددت بدقة، مميزاته

 بيان أنه المعيار على يعرف من وهناك للمحاسبة، النظري األساس وبين بينه الفجوة تضييق تحاول التطبيق

 من نوع المالية أو القوائم بعناصر البيان هذا يتعلق مهنية أو رسمية محاسبية تنظيمية هيئة تصدره كتابي

 العرض أو أو القياس أسلوب تحديد أو األعمال ونتائج المالي بالمركز الخاصة األحداث أو العمليات

التطبيق  في عليه متفق أساس هو المحاسبي المعيار أن ( Littleton )ليتلتون  ويرى المناسبة، التوصيل
 1.للمقارنة كأداة ويستخدم السليم المحاسبي

أو طول شيء معين او يعني المعيار في اللغة العربية النموذج المعد مسبقا لقياس على ضوئه وزن      
درجة جودته، أيا كانت هذه المعايير يمكن النظر إليها على أنها المقاييس أو الموازين المعتمدة والمقبولة من 

منها ماهي  سعلى جودة شيء معين، هذه المقايي قبل المجتمع أو الدولة أو العالم لقياس أو للحكم بواسطتها
 2.طبيعية ومنها ماهي وضعية ومنها ماهي إالهية

نماذج أو إرشادات عامة تؤدي إلى توجيه وترشيد "من هذا المنطلق يمكن تعريف المعايير محاسبيا بأنها     
 3."الممارسات العملية في المحاسبة والتدقيق أو مراجعة الحسابات

                                                           

مؤسسة الوراق للنشر والتوزيع، ، "المحاسبة الدولية مع التطبيق العلمي للمعايير المحاسبية الدولية"يوسف محمد جربوع، سالم عبد اهلل حلس،  -1
 .53، ص 9119األردن، 

نعكاساتها على الدول العرب"محمد المبروك أبو زيد،  -2  .31، ص 9113إيتراك للطباعة والنشر، مصر،  ،"يةالمحاسبة الدولية وا 
 .915، ص 9111دار الثقافة للنشر والتوزيع، عمان، األردن، ، "المحاسبة الدولية ومعاييرها" حسين القاضي، مامون محمود، -3



  تبني المعايير المحاسبية الدولية من قبل المشرع الجزائري: الفصـــــــل الثاني                                                

56 

 

 1:عتبارها تعالج مشاكل محاسبية من ثالثة أجزاء أساسية كاآلتياتتكون المعايير المحاسبية، بوما عم    
 وصف مفصل للمشكلة المراد معالجتها؛ -

 عرض طرق لحل المشكلة؛ -

 .عتماد حل معين يكون مبرراا -

والقياس فصاح قياس محاسبية تستخدم في مجال اإل فتعبر عن أدوات"ما المعايير المحاسبية الدولية أ    
 2."والتقييم المحاسبي وتحظى بقبول عام لمعظم األطراف المستخدمة والمستفيدة من القوائم المالية

 3:اآلتي خلصمن خالل التعاريف السابقة نست
 يتصف المعيار بالبناء جراء عملية الممارسة؛ -

 المعيار بالقبول لدى األطراف؛ ىيحض -

 المحاسبية؛يسترشد بالمعيار في تأطير الممارسات  -

 .يمكن المعيار من إجراء عملية المقارنة -
 أهمية المعايير المحاسبية الدولية: ثانيا
 4:خالل من المحاسبية المعايير أهمية تتجلى     
 : عتراف بـالحاجة إليها تأتي من خالل اال -1
 تحديد و قياس األحداث المالية للشركات؛ -أ 

 المالية؛إيصال نتائج القياس إلى مستخدمي القوائم  -ب 

 تحديد الطريقة المناسبة للقياس؛ -ج 

 .تخاذ القرار المناسبا -د 

 :عتراف بـلذلك فإن غيابها سوف يؤدي إلى اال -2
 ستخدام طرق محاسبية قد تكون غير سليمة؛ا -أ 

 ؛(حسب الرغبة)إعداد قوائم مالية كيفية  -ب 

                                                           

 .919، ص 9111دار اليازوري، الجزء األول، عمان، األردن،  ،"النظرية المحاسبية"أحمد بلقاوي،  -1
عرض تجارب بعض الدول والجزائر كحالة )المعايير المحاسبية الدولية ومتطلبات التوافق والتطبيق "صالح مرزاقة، فاطمة الزهراء طلحي،  -2

و  93، الجزائر: الملتقى الوطني حول معايير المحاسبة الدولية والمؤسسة االقتصادية الجزائرية متطلبات التوافق والتطبيق، جامعة سوق اهراس ،"(خاصة
 .1، ص 9191ماي  92

ص ، 9192دار الهدى، عين مليلة، الجزائر،  ،"IAS/IFRSالمحاسبة المالية طبقا للنظام المحاسبي المالي الجزائري "مسعود صديقي وآخرون،  -3
51. 

الملتقى الدولي حول النظام ، "أهمية تطبيق المعايير المحاسبية الدولية في تحسين جودة اإلفصاح المحاسبي"سعيدي يحيى، أوصيف لخضر،  -4
 92-95، جامعة سعد دحلب، البليدة، (ISA)و المعايير الدولية للمراجعة  (IAS-IFRS)المحاسبي المالي في مواجهة المعايير الدولية للمحاسبة 

 .1،91ص ص ، 9199ديسمبر 
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تحدد و تعالج العمليات و األحداث المحاسبية للمؤسسة الواحدة أو المؤسسات  ختالف األسس التيا -ج 
 المختلفة؛

صعوبة اتخاذ قرار داخلي أو خارجي من قبل المستفيدين و كذلك الدارسين و غيرهم من الجدير  -د 
بالذكر أن أهمية المعايير المحاسبية الدولية إزدادت في الوطن العربي حيث أصدرت بعض 

لتزام التام أو الجزئي بهذه المعايير، و ة تعليمات تقتضي االقابية في بعض الدول العربيالسلطات الر 
 . تعمل بقية الدول على القيام بذلك أيضا

 مزايا تطبيق معايير المحاسبة الدولية: ثالثا
، ومن معايير المحاسبة الدولية بمختلف المؤسسات نضمام ألسواق المال العالمية أدى إلى استخداماال     

 1:بين مزايا استخدام هذه المعايير ما يلي
تحسين جودة المعلومات المالية بالمؤسسة تبعا للمعايير المحاسبية الدولية المعمول بها، و بالتالي  -

 تخاذ قرارات مناسبة؛اادة كفاءة أداء إدارة المؤسسة و زي

و متعارف عليها على المستوى المحلي و الدولي يساعد على  إنشاء معايير محاسبية دولية مقبولة -
 التأهيل العلمي و العملي لممارسي مهنة المحاسبة بالمؤسسة؛

الحق موحدة متوافر معايير محاسبية دولية يساعد معد المعلومات المالية على إعداد قوائم مالية و  -
ال المحلية و بالتالي زيادة للشركات متعددة الجنسيات، و يؤدي إلى توسع أماكن أسواق الم

 .االستثمارات المالية و اإلنتاجية على المستوى الدولي
 بية الدوليةنشأة المعايير المحاس: الثانيالمطلب 

عن الظروف التي نشأت فيها معايير المحاسبة  المعايير المحاسبية الدولية قد نشأت في ظروف تختلف     
لصالح الشركات  لنشوئها هو التقليل من االختالفـات المحاسـبية وللوطنية للدول، حيث كان الدافع األا

 2.الدولية والمتعددة الجنسيات، إال أن تطبيق هذه المعايير مرتبط بمدى مالءمتها القتصاد البلد المطبق لها
 التطور التاريخي لظهور المعايير المحاسبية الدولية: أوال

الثانية شهد االقتصاد العالمي تحوالت جذرية في العالقات االقتصادية الدولية مرورا بعد الحرب العالمية      
إلى تطبيق أحكام المنظمة العالمية للتجارة سنة  9121سنة  GATTمن تطبيق العالمية للتعريف الجمركية 

                                                           

الملتقى الدولي حول  ،"ظل تطبيق المعايير المحاسبية الدوليةمكانة النظام المحاسبي المالي الجزائري في "، بلقاسم سعودي، عبد الصمد سعودي -1
 92-95، جامعة سعد دحلب، البليدة، (ISA)و المعايير الدولية للمراجعة  (IAS-IFRS)النظام المحاسبي المالي في مواجهة المعايير الدولية للمحاسبة 

 .2ص  ،9199ديسمبر 

الملتقى الدولي ، "النظام المحاسبي المالي وفق مستجدات معايير المحاسبة والتقارير المالية الدوليةإشكالية تحديث " اللطيف طيبي، معاد طلبة، -2
 .3، ص 9199نوفمبر 51-91جامعة قاصدي مرباح، ورقلة،  حول اإلصالح المحاسبي في الجزائر،
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ر المنظورة، مما لتحرير التجارة الخارجية من القيود الجمركية واإلدارية على كل السلع المنظورة وغي 9113
قتصاديات دول العالم الثالث التي اا في ستثمارات أفقيا ورأسيركات متعددة الجنسيات في توسع االسمح للش

ستثمار األجنبي المباشر ترتب عن ذلك توسع فروع عتماد على االقتصاد العالمي واالاال توجهت نحو
الشركات متعددة الجنسيات في الدول المختلفة التي تنفرد بأنظمة محاسبية ال تخدم مصالح الشركات متعددة 

إلى فك العوائق التي تحول دون الجنسيات، وال حتى العولمة المالية، لذا أخذت المنظمات المحاسبية الدولية 
ختالف وحدة القياس، وبذلك تم الوصول إلى تقريب وجهات اي عن القوائم المالية من جراء فصاح الحقيقاإل

من قبل األمم المتحدة في سنة  IASCسيس لجنة أات المتماثلة،  ونتيجة لذلك تم تالنظر حتى ال تتاثر الشرك
المستوى الدولي وقد  أسندت إليها عملية إصدار معايير المحاسبة الدولية التي تلقت قبوال عاما على 9115

: دول وهي كل من 91تم تأليف لجنة المعايير المحاسبية الدولية وهي تمثل المحاسبين القانونيين من 
أستراليا، بريطانيا، كندا، ألمانيا، فرنسا، اليابان، الواليات المتحدة األمريكية، المكسيك، هولندا و إيرلندا وقد 

 .دولة أخرى إلى هذا المجتمع 31إليها حوالي  مضان
إن توسع فروع الشركات متعددة الجنسيات على المستوى الدولي زاد في إنتقال حركة رؤوس األموال      

السيما في دخول األلفية الثالثة، وعليه تطور  الدولي االقتصادعلى المستوى الدولي مما أدى إلى تطور 
ة تعمل على المساهمة في معايير مهم بإنشاءالدولية وذلك  االقتصاديةتغيرات النظام المحاسبي ليعكس الم

 IFACسس اإلتحاد الدولي للمحاسبين أونتيجة لذلك تالعالمي والعمل على تعميمها دوليا،  االقتصادتطوير 
بعد إعادة  IASCعلى إثر إتفاق بين الجمعيات والمعاهد ولجنة المعايير المحاسبية الدولية  9111سنة 

إذ يعتبر المسؤول االول عن  9119سنة  IASBهيكلتها أصبحت تسمى مجلس معايير المحاسبة الدولية 
 1.معيار محاسبي دولي لهذه السنة 29إصدار المعايير المحاسبية الدولية إذ تم إصدار 

لتحل بتسميتها الجديدة  IFRSالدولية إلعداد التقارير المالية  لس تدريجيًا بإصدار المعاييرالمج أثم بد       
سوف  IASالمحاسبة الدولية  ولذلك فإن التسمية القديمة وهي معايير، IASمحل معايير المحاسبة الدولية 

 مـع IFRSتختفي من األدب المحاسبي تدريجيًا لتحل محلها المعايير الدوليـة إلعـداد التقـارير الماليـة 

رغبة  IFRS ىإل IASة لمعايير المحاسبة الدولية، ويعكس التغيير من اإلصدارات الجديدة والتعديالت المحتمل
IASB 2المعلومات المالية عموماً  ىلانشاطها  في توسيع دائـرة 

                                                           

، 5قتصاد والتسيير والتجارة، جامعة الجزائر ، مجلة علوم اال92العدد  ،"قتصاد الجزائريالنظرية المحاسبية وأثرها على االالتوحيد في "محمد رجاج،  -1
 .95-99ص ص ، 9199الجزائر، 

على القيام بمراجعة وتقدير مخاطر القيمة العادلة والتقديرات  IFRSدراسة أثر المعايير الدولية إلعداد التقارير المالية "سعد، أزينب أسعد  -2
إتجاهات –في تفعيل أداء المؤسسات والحكومات ( IPSAS-IFRS-IAS)الملتقى الدولي حول دور معايير المحاسبة الدولية  ،"المحاسبية األخرى

 .932ص ، 9192نوفمبر  93و 92جامعة قاصدي مرباح، ورقلة، الجزائر،  ،الدولية بعلى ضوء التجار ( المالي والعمومي)النظام المحاسبي الجزائري 
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 عالمياIAS/IFRS) )تبني المعايير الدولية إلعداد التقارير المالية : ثانيا
قبوال " المعايير الدولية إلعداد التقارير المالية"تلقى معايير المحاسبة الدولية التي أعيد تسميتها حاليا الى  

 1 :عالميًا حيث

حرزت عملية وضع معايير المحاسبة الدولية في السنوات القليلة الماضية عددا من النجاحات في أ -
 ؛IAS/IFRS)) للمعايير الدولية إلعداد التقارير المالية تحقيق اعتراف واستخدام أكبر

تشريعا  2002كان أحد األهداف الرئيسية المفاجئة هو عندما أصدر االتحاد األوروبي في عام  -
ا تهفي اوروبا تطبيق المعايير الدولية إلعداد التقارير المالية في بيانا يقتضي من الشركات المدرجـة

شركة في  7000أكثر من  وينطبق على 2005وأصبح التشريع نافذ المفعول عام . المالية الموحدة
وتعني عملية تبني المعايير الدوليـة . بلدا، بما في ذلك فرنسا وألمانيا واسبانيا والمملكة المتحدة 28

التقارير المالية في أوروبا أن تحل محل معايير ومتطلبات المحاسبة الوطنية كأساس إلعداد  إلعـداد
 المدرجة في أوروبا؛ وعرض البيانات المالية الجماعيـة للشـركات

ففي . هناك بلدان أخرى كثيرة خارج أوروبا تتجه نحو تبني المعايير الدولية إلعداد التقارير المالية -
المعايير إلزامية في بلدان عديدة في جنوب شرق آسيا وآسيا الوسطى  أصبحت هـذه 2005عام 

بلدان أخرى  الكاريبي، ويضاف لذلك أن وأمريكا الالتينية وجنوب إفريقيا والشـرق األوسـط وبلـدان
استراليا  كانت قد تبنت معايير محاسبة وطنية تعكس المعايير الدولية إلعداد التقـارير الماليـة مثـل

بلدا طلبت من شركاتها المدرجة 70وقدر أن أكثر من . وهونغ كونغ ونيوزيلندا والفلبين وسنغافورة
 2005. وعرضها للبيانات المالية فيإلعداد التقارير المالية عند إعدادها  تطبيق المعايير الدوليـة

يرحب المستثمرون والدائنون والمحللون الماليون وغيرهم من مستخدمي البيانات المالية بتبني  -
فمن الصعب في غياب المعايير . الجودة وشفافة وقابلة للمقارنة المعايير التي تتطلب معلومات عالية

. نحاء مختلفة من العالمأ المؤسسـات المتواجـدة فيالمشتركة مقارنة المعلومات المالية التي تعدها 
وفي سياق االقتصاد اآلخذ في العولمة على نحو متزايد، يسهل استخدام مجموعة واحدة من معايير 

الستثمار والقرارات االقتصادية األخرى عبر الحدود ويزيد من كفاءة السوق لالجودة  المحاسبة عاليـة
 .المالويقلل من تكاليف جمع رأس 

 
 

                                                           

جمعية المجتمع العربي للمحاسبين القانونيين، المطابع المركزية، عمان، ، "المعايير الدولية إلعداد التقارير المالية"عباس علي ميرازا وآخرون،  -1
    .9-9ص  ص،9112األردن، 
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 1متثال إلى المعايير المحاسبية الدوليةجهات النظر المؤيدة والمعارضة لالو : ثالثا
 : يستند المؤيدون لوجود معايير محاسبية دولية إلى     
لذي يرفع كفاءة تحسين جودة المعلومات التي ينتجها النظام المحاسبي وفق المعايير الدولية، األمر ا -

 القرارات المالية والتنظيمية والقضائية؛تخاذ امتخذي القرار في 

 :خلق تناسق دولي متعدد األبعاد وتسريع حركية االندماج في االقتصاد العالمي، على غرار -

 تراطات إتفاقيات تحرير التبادل والتدفق لـ المنظمة العالمية للتجارة شإWTO  والمعايير الدولية للجودة
ISO  والمعايير الدولية للرقابة المصرفيةBCBS سواق أمة الدولية للهيئات المشرفة على والمنظ
 وعلى مراقبي قطاع التأمينات؛ IOSCOالمال 

 قتصادي واإلنماء ية والراشدة لـ منظمة التعاون االمبادئ الحوكمة المؤسساتOECDP؛ 

  ضوابط آليات مكافحة الفساد وتعزيز الشفافية الخاصة بمنظمة الشفافية الدوليةTIO؛ 

 جتماعية للعمال خاصة بمنظمة العمل الدولية قضايا التشغيل والشوق االILO  ....إلخ. 

تجاه اإلى  وباالنصياعقتصاد المعاصر بالتعقد والغموض وشدة التغير وسرعة التطور إتسام اال -
إلى شمولي سمته العولمة، والمعايير المحاسبية الدولية هي واحدة من اآلليات المهمة لتسهيل الدخول 

 المعترك العالمي فضال عن المعترك المحلي؛

، وفي تقييم أنها عملية للشركات متعددة الجنسيات، حيث تساهم في خفض تكلفة المعامالت الدولية -
في شكل قوائم مالية موحدة، من منطلق أنها وبغض النظر عن صول وخصوم أعناصر الميزانية من 

مكان تواجد فروعها وشركاتها التابعة والزميلة سوف يتندون على معايير واحدة موحدة فيسهل 
 التواصل والتقييم واالفصاح؛

فقات رؤوس أنها ستكون ذات منفعة عالية للمستثمرين وطالبي التمويل، حيث ستعمل على تحفيز تد -
نخفاض الحصول على المعلومات ارات  مباشرة وغير مباشرة في ضوء ستثمااال دوليا في شكل األمو 

مهمة لتسهيل طلب التمويل الخارجي في حال  ةاستها بالتوازي ستكون بمثابة أدادوليا وبالتالي در 
 حتياجات المالية؛واق التمويل المحلية عن تلبية االعجز أس

ساس تقديم أاية والرقابة الجبائية على عتمادها كأساس للجباتنمي فعالية الحكومات، حيث يمكن  -
 .إقرارات جبائية موحدة ولو ببعد دولي

                                                           

تطبيقية في مصرف دراسة –أثر االختالف في تطبيق المعايير والقواعد المحاسبية الدولية على القياس واإلفصاح المحاسبي "على كاظم حسين،  -1
، جامعة بغداد، بغداد، العراق، االقتصاديةقتصادية، كلية العلوم ، مجلة كلية بغداد للعلوم اال51د العد ،"-مال شركة مساهمة خاصةشالبالد ومصرف ال

 .951، ص 9192
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 : في المقابل يستند المعارضون لوجود معايير محاسبية دولية إلى      
وأنها معارضة العولمة بالنظر إلى التحديات الجسيمة المنبثقة عنها أو بحكم اإلديولوجية، السيما  -

لى ضغوطات الشركات المتعددة د البعض التبعية االتكرس عن قتصادية في البلدان المتقدمة وا 
 الجنسيات ومصالح المستثمر األجنبي؛

ين والصادرة عن الدواو  GAAPعتماد فقط على مبادئ وقواعد المحاسبة المقبولة عموما يمكن اال -
 قتصاد وقدراته؛الوطنية ألنها ملمة بخصائص اال

ات المتحدة األمريكية والمملكة يالدولية خاضع لهيمة الواليعتقدون أن مجلس معايير المحاسبة  -
 المتحدة ومآرب الشركات متعددة الجنسيات والشركات العمالقة؛

لى تدهور نوعية عحتكار معايير المحاسبة من قبل جهة واحدة سيؤدي ال محالة ايعتقدون أن  -
 .المعايير والثقة فيها مستقبال

 هيئات الدولية للمعايير المحاسبية ال: المطلب الثالث
إلعداد المعايير المحاسبية الدولية و إصدارها، لذا البد من تسليط تكافل مجموعة من الهيئات الدولة ت     

 : وفق التاليوأهم المؤتمرات التي تم عقدها إلصدار المعايير المحاسبية الدولية الضوء على هذه الهيئات 
 المؤتمرات المحاسبية الدولية :اوال

تخص أهم المؤتمرات التي تم عقدها من أجل إرساء فكر المحاسبة الدولة، والتي إنجر عنها إصدار      
 : هم هذه المؤتمرات من خالل الجدول التاليأمعايير المحاسبية الدولية ونذكر ال

 أهم المؤتمرات المحاسبية الدولية(: 00)جدول رقم 
 موضوعه وأهم المشاركين فيه المحاسبي المؤتمر

ـــدولي  المـــؤتمر المحاســـبي ال
 :1رقم 

 1001عقد عام 
بسانت لويس والية ميسـوري 
فـــــــــي الواليـــــــــات المتحـــــــــدة 

 األمريكية

برعايـــة إتحـــاد جمعيـــات المحاســـبين القـــانونيين األمريكيـــة قبـــل تأســـيس مجمـــع المحاســـبين 
تمر حـــول إمكانيـــة توحيـــد القـــوانين وقـــد دار البحـــث فـــي  لـــ  المـــؤ  1011األمـــريكيين عـــام 

 .المحاسبية بين الدول

ـــدولي  المـــؤتمر المحاســـبي ال
 :0رقم 

  1006عقد سنة 
 في أمستردام
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 :3المؤتمر الدولي رقم 
 1000عقد سنة 

 في نيويور 

 :وقدمت فيه ثالثة أبحاث رئيسية وهي
 ستهال  والمستثمر؛اال -

عادة التقو اال -  يم؛ستهال  وا 

 .التجارية أو الطبيعية السنة -
ـــدولي  المـــؤتمر المحاســـبي ال

 :1رقم 
 1033عقد سنة 
 في لندن

زائـرا  10مندوبا عنها باإلضافة إلى حضور  00منظمة محاسبية عينت  10وقد شاركت فيه 
ــد عــدد الــدول التــي مثلــت المــؤتمر  ــة منهــا أســتراليا ونيوزيالنــدا  00مــن الخــارج وقــد بل دول

 .وبعض الدول اإلفريقية

ـــدولي  المـــؤتمر المحاســـبي ال
 :5رقم 

 1031عقد سنة 
 في برلين

 .مشار  من باقي انحاء العالم 050وفدا فضال عن  300بمشاركة 

ـــدولي  المـــؤتمر المحاســـبي ال
 :6رقم 

  1050عقد سنة 
 في لندن

المـؤتمر فـي مـن المنظمـات التـي رعـت  1150أعضاء مـن بيـنهم  0510سجل في المؤتمر 
 .دولة أخرى 00الكومنولث والباقي  دولمن  106بريطانيا و

ـــدولي  المـــؤتمر المحاســـبي ال
 1رقم 

 1051عقد سنة 
 في أمستردام

زائـر مـن الخـارج  1650دولـة وحضـر   10منظمـات محاسـبية مـن  101شار  في المـؤتمر 
 . عضوا من البلد المضيف هولندا 1000و

ـــدولي  المـــؤتمر المحاســـبي ال
 :1رقم 

 1060عقد سنة 
 في نيويور 

مـن دول أخــرى  0101عضـوا مـن الواليــات المتحـدة االمريكيـة باإلضــافة إلـى  1601حضـر  
 .بحثا 15دولة وقد قدم فيه  11منظمة يمثلون  13وشار  فيه 

ـــدولي  المـــؤتمر المحاســـبي ال
 :0رقم 

 1061عقد سنة 
 في باريس

 

ـــدولي  المـــؤتمر المحاســـبي ال
 1010عقد سنة : 10رقم 

 .دولة 50مندوبا من  1311حضر  

ـــدولي   .حضر  مندوبين عن أكثر من مئة دولة من دول العالمالمـــؤتمر المحاســـبي ال
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  1011عقد سنة : 11رقم 
 خ ألمانيا يفي ميون

ـــدولي  المـــؤتمر المحاســـبي ال
  1010عقد سنة : 10رقم 

 في المكسي 

 

ـــدولي  المـــؤتمر المحاســـبي ال
 1011عقد سنة : 13رقم 

 في طوكيو

 

ـــدولي المـــؤتمر المحاســـبي  ال
 1000عقد سنة : 11رقم 

 في الواليات المتحدة

هيئــة  106قتصــاد الشــامل، شــار  فيــه نحــو ضــوع المــؤتمر دور المحاســبين فــي االكــان مو 
، ولــم ت ــب منــدوبا عــن مختلــف أنحــاء العــالم 0600دولــة وحضــر  نحــو  11محاســبية مــن 

لكويـــت، مصـــر ا لبنـــان، ســـوريا،: المشـــاركة العربيـــة عـــن المـــؤتمر التـــي تمثلـــت بوفـــود مـــن
ـــة اال  ـــدولي للمحاســـبين والســـعودية، برعاي ـــة منظمـــات  IFACتحـــاد ال ـــث استضـــافته ثالث حي

وجمعيـة المحاسـبين اإلداريــين  AICPAمحاسـبية امريكيـة هـي مجمـع المحاســبين االمريكيـة 
IMA  وجمعية المراجعين الداخليينIIA. 

ـــدولي  المـــؤتمر المحاســـبي ال
 1001عقد سنة : 15رقم 

 في المكسي 

 

ـــدولي  المـــؤتمر المحاســـبي ال
 0000عقد سنة : 16رقم 

 في هوند كوند

مولية عنوانـا تـدرجت موضـوعاته مـن حـوارات سـاخنة مثـل الشـ 00حيث تمت مناقشة حوالي 
 .قتصاد المعرفة على مهنة المحاسبةاوأخالقيات المهنة إلى أثر 

ـــدولي  المـــؤتمر المحاســـبي ال
 0006عقد سنة : 11رقم 

 في اسطنبول

تحت شعار تحقيق النمو واالستقرار االقتصادي العالمي، ومساهمة المحاسبة في تطـوير  عقد
األمم، اسـتقرار أسـواق رأس المـال فـي أنحـاء العـالم ودور المحاسـبين فـي عمليـة التقيـيم فـي 

 .المشروعات
 .95-99ص ص  ،9199، الجزائر، IAS/IFRS" ،Bages Bleuesمعايير المحاسبة الدولية  "،لخضر عالوي :المصدر

مين، من مستخدمي القوائم المالية من مساهأسفرت هذه المؤتمرات التي كانت نتيجة الضغوط المتزايدة      
حكومية عن تشكيل  تحادات تجارية، منظمات دولية، جمعيات حكومية وأجهزةامستثمرين، دائنين، نقابات، 

هم هذه أالالزم لتطبيق هذه المعايير، و خ ستهدفت وضع المعايير الدولية وتهيئة المنااعدة منظمات 
 .هم مهامهاأمنظمات سيتم التطرق لها و تبيان ال

يمكن إبراز هذه الهيئات ومهامها من خالل الجدول  :مهام هيئات المعنية بالمعايير المحاسبية الدولية: ثانيا
 :التالي
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 المحاسبية الدوليةأهم مهام الهيئات الدولية المعنية بالمعايير (: 03)الجدول رقم 
المنظمة 
 الدولية

 (الدور)المهام  النشأة والتعريف

لجنــــــة معــــــايير 
المحاســــــــــــــــــبة 

 الدولية
IASC 

إثـــر إتفـــاق  00/06/1013تأسســـت فـــي 
بين الجمعيات والمعاهد المهنية الرائدة فـي 

ــا، )دول  10 اســتراليا، كنــدا، فرنســا، ألماني
ــــــة  ــــــدا، المملك ــــــان، المكســــــي ، هولن الياب

وهـي ( المتحدة والواليات المتحدة األمريكية
معــايير  إعــدادمنظمــة مســتقلة تهــدف إلــى 

ـــــن  ـــــل الشـــــركات  اســـــتخدامهايمك مـــــن قب
فـي والمؤسسات لدى إعداد القـوائم الماليـة 

جميـــع أنحـــاء العـــالم، ومثلـــت اللجنـــة فـــي 
بلــدا  101منظمــة فــي  131 1000سـنة 

وهي الهيئة المستقلة الوحيدة التي عهـدت 
ـــــة  إليهـــــا المؤسســـــات المحاســـــبية المهني
األعضاء بمسؤولية وسلطة إصدار معـايير 

را معيــــــا 11محاســـــبية دوليــــــة وأصــــــدرت 
 .محاسبيا دوليا قبل إعادة هيكلتها

صــيا ة ونشـــر معـــايير المحاســبة الدوليـــة والتعهـــد  -
 بقبول ومراعاة معايير المحاسبة دوليا؛

مناقشــة مــا يتعلــق بالمحاســبة فــي الــدول المشــاركة  -
 في اللجنة؛

ـــي يمكـــن أن تتبناهـــا  - طـــرح األفكـــار المحاســـبية الت
 اللجنة وتصدرها كمعايير دولية تخدم الجميع؛

العمـــل علـــى تحقيـــق أكبـــر توافـــق بـــين الممارســـات  -
المحاســبية بــين الــدول المشــاركة، مــن أجــل تســهيل 
القابلية للمقارنة والوصول إلـى مسـتوى مـن الجـودة 

 في التطبيق المحاسبي؛

التأكــــد مــــن أن المــــراجعين مقتنعــــون بــــأن القــــوائم  -
 المالية تتماشى مع المحاسبة الدولية؛

علــى تحقيــق أكبــر قــدر مــن الموافقــة الدوليــة  العمــل -
 وقبول ما يصدر عن اللجنة من معايير؛

تأكيــد العالقــة بــين لجنــة معــايير المحاســبة الدوليــة  -
ـــن خـــالل االرتبـــاط  ـــدولي للمحاســـبين م واالتحـــاد ال

 .بينهما
مجلـــس معـــايير 
المحاســــــــــــــــــبة 

 الدولية
IASB 

 05بعـــد حـــوالي  6/0/0001تشـــكل فـــي 
عاما من البدء في تطوير المعايير، ظهرت 

 IASCالحاجـــة إلـــى ت ييـــر هيكـــل اللجنـــة 
 وال ي تقع علـى عاتقـه المسـؤولية لتطـوير

معايير التقارير المالية الدوليـة ليحـل محـل 
لجنة المعايير المحاسبية الدوليـة، ويتكـون 

الـــرئيس ونائـــب الـــرئيس : عضـــوا 11مـــن 
 . عضوا دائما ومقر  في لندن 10و

 إعداد ونشر وتعديل المعايير المحاسبية الدولية؛ -

نشــــر مــــ كرات اإليضــــاح حــــول مشــــاريع المعــــايير  -
 المحاسبية الدولية الجارية؛

 إعداد إجراءات معالجة التدخالت؛ -

ستشــارية المتخصصــة تشــكيل كــل انــواع اللجــان اال -
 إلبداء رأيها حول المشاريع المهمة؛

بالدراسات في الدول المتقدمة والناشئة للتأكد القيام  -
 .من قابلية المعايير للتطبيق

اإلتحــاد الــدولي 
للمحاســــــــــــــبين 

IFAC 

، وهــو منظمــة دوليــة 1011تأســس عــام 
تظـــــم فـــــي عضـــــويتها هيئـــــات المحاســـــبة 
والمراجعة والهيئات المحاسبية  ات الصـلة 

تعزيــز مهنــة المحاســبة فــي العــالم والمســاهمة فــي  -
مـن خـالل إنشـاء معـايير  دولـي قـوي اقتصادتطوير 

 مهنية عالية المستوى والتشجيع على إعتمادها؛
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 155في دول العالم، ويضم فـي عضـويته 
ولــة، يمثلــون د 111عضــو ومنظمــة فــي 

مليـــون محاســـب ويــــرتبط  0,5أكثـــر مـــن 
 .IASBبعالقة وثيقة مع 

إصــدار معــايير المراجعــة الدوليــة ومعــايير خــدمات  -
 التأكيد األخرى؛

 إصدار معايير رقابة الجودة لعمليات المراجعة؛ -

 إصدار قواعد السلو  المهني؛ -

 إصدار قواعد وضوابط التعليم المستمر؛ -

 .إصدار معايير المحاسبة في القطاع العام -
المنظمــــــــــــــــــــــة 
الدوليــة لهيئــات 

 االوراق المالية
IOSCO 

ونمـــت نمــــوا  1013ي أفريــــل تأسســـت فـــ
هيئــــة تــــداول  111تتكــــون مــــن ســــريعا، 

وطنيــــة مــــن معظــــم أنحــــاء العــــالم، يــــنظم 
مـــــن حجـــــم  %00أعضـــــاؤها أكثـــــر مـــــن 

 .استثمارات األوراق المالية في العالم
ــايير  ــة المع ــى أعمــال لجن بعــد إطالعهــا عل

وفـــرض بعـــض  IASCالدوليـــة للمحاســـبة 
التعديالت عليها، قامت بالموافقـة بعـد  لـ  
ــة للمحاســبة وقبولهــا  ــايير الدولي ــى المع عل

ـــــون أســـــاس إعـــــد ـــــة لتك ـــــوائم المالي اد الق
للمؤسســــــات المســــــجلة فــــــي البورصــــــات 

 .العالمية
وتوصــــــية الســــــلطات  11/5/0000فــــــي 

بالبورصات واالسـواق الماليـة عبـر المكلفة 
 .العالم بقبول تطبيقها

حمايــة االســتثمارات خــارج الحــدود وتنظــيم عمليــات  -
 القيد الخارجي بوضع معايير مناسبة ل ل ؛

نزاعـــــات بـــــين حمايـــــة مصـــــالو أعضـــــائها وحـــــل ال -
األعضاء من خالل تحقيق إتفاق دولـي حـول تبـادل 

 المعلومات؛

 زيادة حجم االستثمارات الخارجية؛ -

توفير مساعدات متبادلة مع اإلشراف والرقابـة علـى  -
 .اإللتزام بتطبيق المعايير

اللجنـــة الدائمـــة 
لتفســـــــــــــــــــــــــير 

 المعايير
SIC 

 IASCوشــــكل إدارة  1001أنشــــأت عــــام 
لبحـــــــث  SICلجنـــــــة دائمـــــــة للتفســـــــيرات 

القضايا المحاسبية التي يحتمل أن تخضـع 
لمعالجــة بديلــة أو  يــر مقبولــة فــي  يــاب 
توجهـات محــددة وعنـد صــيا ة التفســيرات، 

 .تستشير لجانا وطنية مماثلة

ينب ي أن يتضمن الموضوع تفسيرا لمعيار قائم ضم  -
 سياق محدد؛

 أن يتصل الموضوع بنمط واقعي محدد؛ ينب ي -

أن ال تكون هنـا  تفسـيرات متعارضـة متناقضـة فـي  -
 أو سبيلها إلى الظهور؛الواقع العملي 

 .تفسيرا SIC 31قدم  -
لجنــــــة تفســــــير 
 التقارير المالية

IFRIC 

قترح  0001تأسست في جويلية   IASBوا 
إلـــــى لجنـــــة تفســـــيرات  SICت ييـــــر إســـــم 

كمـــا تـــم  IFRICالتقـــارير الماليـــة الدوليـــة 
توســيع نطــاق إختصاصــه وتمــت الموافقــة 

الدوليـة الترجمة والتعليق وتقييس معايير المحاسبة  -
ـــاهيمين نطـــاق اإلطـــار ضـــم ـــ  مـــن أجـــل  المف و ل

لمجلــس معــايير المحاســبة  IASBضــمان التطبيــق 
المتجــــــانس للمعــــــايير وتنفيــــــ  مطالــــــب  الدوليــــــة 
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 .0001على ه ا القرار في ديسمبر 
ــــي إصــــدار الشــــروحات  ــــل مهمتهــــا ف تتمث

حول المعـايير التـي تصـدر عـن ( تفسيرات)
IASB  عـــــــداد  المالحظـــــــاتوترجمتهـــــــا وا 

ـــديم  ـــل تق ـــة حـــول مســـائل محـــددة قب التقني
ــين، تتكــون مــن  ــار مع تعريــف نهــائي لمعي

عضـــوا مـــن دول مختلفـــة، لكـــل منهـــا  10
ــى أســاس  حــق التصــويت وهــي تتعامــل عل

ـــي  مـــع القضـــايا المحاســـبية الممكـــن )زمن
مواجهتهــــــا لمعالجــــــة مختلفــــــة أو  يــــــر 

 .(مقبولة

 المجلس؛

 تقدم التفسيرات والحلول التطبيقية؛ -

 .تفسيرا IFRIC  10وقد قدمت  -

 
 

لجنــــة ممارســــة 
ـــــــــــــــــــــة  المراجع

 الدولية
IAPC 

أعضــاء مـــن  1001مـــن  ابتــداءتضــمنت 
أستراليا، البرازيل، كنـدا، مصـر، )دولة  13

هولنـدا، اليابـان، المكسي ، ألمانيا، فرنسا، 
المملكـة المتحـدة والواليـات الهند، السـويد، 

تعيــين أعضــائها  ويــتم( المتحــدة األمريكيــة
اء يمثلــــون دوال ضـــمـــن قبـــل منظمــــات اع

 IFACيختارها 

ــايير  ــة صــالحيات إلصــدار مســودات مع أعطيــت هــ   اللجن
علـى  IFACالمراجعة والخدمات التابعة بالنيابة عن مجـال 

أن تســــعى لتحقيــــق القبــــول الطــــوعي لتلــــ  المعــــايير أو 
 .البيانات وتعزيزها

ــــة  ــــة لجن إتحادي
المعـــــــــــــــــــــــايير 
المحاســــــــــــــــبية 

 الدولية 
ASCF 

وهــي منظمــة خاصــة مســتقلة  ات إهتمــام 
ـــي، تســـير مـــن قبـــل مجلـــس للمراقبـــة  دول

 10الـــ ي يتكـــون مـــن  بـــاإلداريينيعـــرف 
يمثلــــون كــــل الهيئــــات المحاســــبية، حيــــث 
يتنـــوع هـــؤالء األعضـــاء كـــونهم مـــن أكبـــر 
مكاتب التدقيق، ممثلي جمعيـات الشـركات، 
أسات ة في الحقوق وممثلـي هيئـات مراقبـة 

 5أن   لـــ    عـــنناهيـــ SECالبورصـــات 
بــتقتراحهم مــن  IFACأعضــاء مــنهم يقــوم 

ــــي  ــــر المجموعــــات المحاســــبية ف ــــين أكب ب
: العالم، أمـا ج رافيـا فهـم يتوزعـون كـا تي

أعضاء  6أعضاء من أميركا الشمالية،  6
 3أعضـــاء مـــن أســـيا، أمـــا  1مـــن أوربـــا، 

تجميــع األمــوال لتمويـــل مشــاريع وأعمــال المجلـــس  -
 والهيئات األخرى؛

 IASB/IASCنشــــــر تقــــــارير ســــــنوية لنشــــــاطات  -
عداد تنبؤات السنة القادمة؛  وا 

ييـر أعضــاء كــل مــن مجلــس المعــايير المحاســبية  ت -
 اإلستشاري؛الدولية والمجلس 

تقيـــــيم االســـــتراتيجية التنظيميـــــة وفعاليـــــة مجلـــــس  -
IASB؛ 

حــــداث تقــــارب بــــين  - تشــــجيع إســــتعمال المعــــايير وا 
المعــايير المحاســبية الوطنيــة والمعــايير المحاســبية 
ـــة إلعتمـــاد  كحـــل نـــوعي لمشـــكل الفروقـــات  الدولي

 المحاسبية المتواجدة بين الدول؛

ى إنطالقــا مـــن دورهــا الســابق إلـــ IASCFوتســعى  -
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فيـتم تعييـنهم مـن بـاقي دول العـالم الباقين 
أن إختيـــار لحفـــظ التـــوازن الج رافـــي، كمـــا 
ســنوات  3هــؤالء األعضــاء يــتم بعقــد لمــدة 

 .قابلة للتجديد مرة واحدة

مجموعــة معــايير محاســبية –للصــالو العــام -تطــوير
 ات نوعيـــة عاليـــة ســـهلة الفهـــم وقابلـــة للتطبيـــق، 
إلستخدامها عند إعداد القوائم المالية، حتـى تـتمكن 

احتواء معلومات  ات جودة عاليـة، ه   األخيرة من 
ــــة، األشــــ ــــة للمقارن ــــ ي سيســــاعد فافة وقابل مــــر ال

إتخـا  قـرارت الفاعلين  في اسـواق راس المـال علـى 
 .اقتصادية ناجحة

المجلــــــــــــــــــــــس 
االستشـــــــــــــــاري 

 للمعايير
SAC 

هــــــو هيئــــــة ل ستشــــــارة مكلــــــف بمهمــــــة 
ـــايير  ـــق المع المشـــاركة فـــي إجـــراءات تطبي

ة للمحاســــــبة والمعلومــــــة الماليــــــة الدوليــــــ
رشـــاد ونصـــو اللجنـــة لأل طـــراف المعنيـــة، وا 

التنفي يــة ومجلــس المتابعــة حــول أولويــات 
في المناقشات التوحيد المحاسبي، ويساهم 

 15التقيـــيس، يتكـــون مـــن  وفـــي منهجيـــة
ـــــة  عضـــــوا مـــــن منـــــاطق وقطاعـــــات مهني
مختلفة، يعينون مـن طـرف اإلداريـين لمـدة 

سـنوات قابلــة للتجديــد، وهــو مــن هيئــات  3
IASB. 

إبـــــداء الـــــراي للمجلـــــس عـــــن القـــــرارات المرتبطـــــة  -
 بالمستجدات؛

يئــات والخــواص المنتمــين إعــالم المجلــس بــرؤى اله -
ستشـارية فيمـا يخـص المشـروعات الهامـة للهيأة اال
 للتقييس؛

إعـــالم ونصـــو المجلـــس والمنظمـــات فـــي المجـــاالت  -
 .األخرى

اإلطار  ،"SCFتقنيات المحاسبة العامة وفق النظام المحاسبي المالي الجديد "، أحمد طرطار، عبد العالي منصر: المصدر
 .29-53ص  ص،9193النظري، جسور للنشر والتوزيع، الجزائر، 

هذه الهيئات السابقة يمكن إيجاز عالقتها ببعضها البعض من خالل الشكل التالي الذي يوضح         
 :الهيكل التنظيمي لهم
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 الهيكل التنظيمي لهيئات معايير المحاسبة الدولية(: 01)الشكل رقم
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Source: Pascal Parneto, "Normes IFRS- Application Aux états Financiers", 2
eme

 édition, 

Dunod, Paris, 2006, p27. 

 

 مسار وضع المعايير المحاسبية الدولية: رابعالمطلب ال
تمر عملية وضع المعايير المحاسبية الدولية على عدة خطوات منهجية مدروسة من أجل الوصول إلى 

 : الهدف المرجو من هذه المعايير مع ضرورة إحترام مجموعة من المبادئ وهي
 مبادئ وضع المعايير المحاسبية الدولية: أوال
 1:ساسية عند القيام بمهامهم كاألتيحترام بعض المبادئ األإمن الضروري على واضعي المعايير     

 ضرورة تناسق معايير المحاسبة المصاغة مع اإلطار المفاهيمي وأهداف المعلومة المالية؛ -

ي تأثير أستقاللية كافيتين لتجنب اعايير من قبل هيئة تتمتع بسلطة و ينبغي أن تتم عملية وضع الم -
 سياسي؛

 نتاج معايير محاسبية ذات جودة عالية؛ءات والموارد المالية الضرورية إلتهيئة الكفا -

                                                           
1- Ross M. Skinner, J.Alex Milburn, "Normes Comptables: Analyses et Concepts", Quebec, Canada, 2éme 

Edition, 2003,p p 800- 801. 
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بالتوحيد 
المحاسبي 
الوطني 
واألطراف 
ذات 
 العالقة

المجالس االستشارية 
 والتخصصات األخرى

 تعيين           
 ستشارةا        

Renvoi      
 إقتراحات       
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ينبغي أن تعمل الهيئة المصدرة للمعايير على حماية المصالح العامة وذلك ما ينعكس على المعايير  -
التي تقوم بإصدارها، وأن تكون إجراءات إصدار المعايير مفتوحة وشفافة لضمان مشاركة كل 

 األطراف المهتمة؛

سباب التي أدت إلى قبول أو رفض معيار محاسبي معين، األيجب تفسير بشكل واضح ومفصل  -
وفي حالة كان المعيار معقد أو يتضمن إجراءات غير مألوفة يصبح من الضروري تقديم أمثلة 

 .و دورات تكوينيةأيقية وأحيانا تقديم حصص إرشادية تطب
 مخطط إعداد المعايير المحاسبية الدولية: ثانيا
أو  IASBعملية إعداد المعايير المحاسبية عادة بحل المشاكل التي يتم طرحها من قبل المجلس  تهتم

 1:عداد المعايير المحاسبية المسار التاليبع عملية إأعضاء الهيئة أو الهيئات التي تربطها عالقات معها، وتت
سه عضو من المجلس تحديد طبيعة المشكل الذي يتطلب إعداد معيار، ثم يتم تشكيل فوج عمل يترأ -

 ويضم ممثلي هيئات توحيد لثالث دول على األقل؛

ستعراض أهم المشكل المطروح، يقوم فوج العمل ببعد أن يستعرض مختلف المسائل المرتبطة با -
طار التصوري، من ثم لوطنية، ثم يقوم بإسقاطها على اإلهيئات التوحيد ا الحلول التي تعتمدها
 أهم النقاط التي سوف يتناولها؛ IASCيعرض على المجلس 

إعالن )بعد تلقي فوج العمل ردا على اقتراحاته من المجلس، يقوم بإعداد ونشر مشروع أولي  -
للمعيار المقترح، يتضمن مختلف الحلول المقترحة والتبريرات المرفقة لها، بعد موافقة ( معياري

 لى الردود خالل فترة ستة اشهر عادة؛المجلس يتم توزيع المشروع بشكل واسع إلثرائه ثم الحصول ع

بعد تلقي الردود يقوم فوج العمل بتحرير الوثيقة النهائية التي تتضمن إعالن المبادئ، ويعرضها على  -
 المجلس للمصادقة؛

في شكل مذكرة إيضاح، يتم نشرها مشروع معيار  بإعدادبعد مصادقة المجلس يقوم فوج العمل  -
ثلثي  بأغلبية، بعد أن يكون قد صادق عليها المجلس (خالل فترة شهر)ثرائها وتلقي الردود عليها إل

 ؛9/5األعضاء 

بعد تلقي ودراسة الردود وما تتضمنه من اقتراحات يقوم فوج العمل بإعداد مشروع نهائي للمعيار  -
أعضاء المجلس  5/2رباع أالمعيار إذا حضي بموافقة ثالثة  وبعد عرضه على المجلس يعتمد هذا

 .األقلعلى 

                                                           

 دكتوراهأطروحة ، "-بالتطبيق على حالة الجزائر–أهمية إصالح النظام المحاسبي للمؤسسات في ظل أعمال التوحيد الدولية "، مداني بن بلغيث -1
 .952، ص 9112، جامعة الجزائر، الجزائر، علوم
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صدار المعايير المحاسبية الدولية       :من خالل الشكل التالي يمكن تبسيط مسار عملية إعداد وا 
 مسار إصدار المعايير المحاسبية الدولية :(01)الشكل رقم 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

مكتبة الشركة الجزائرية بوداود،  ،"IAS/IFRSمحاسبة المؤسسات طبقا للمعايير المحاسبية الدولية "شعيب شنوف،  :المصدر
 .955، ص 9111الجزائر، الجزء االول، 

 تطبيق المعايير المحاسبية الدوليةو أثار مجاالت  :ثالثا
 1:المعايير المحاسبية الدولية الشركات اآلتية يشمل مجال تطبيق 

 شركات المساهمة -1

شركات المساهمة العامة التي يتم تداول أسهمها في  لمعايير المحاسبية الدولية جميعتلزم بتطبيق ا
 (.البورصات)هيئات أسواق المال 

                                                           

ــق"، محمــد صــالح زويتــة -1 ــة ومتطلبــات التطبي ــر األهمي ــد فــي الجزائ ــة والنظــام المــالي الجدي الملتقــى الــوطني حــول معــايير  ،"معــايير المحاســبة الدولي
 .2، ص 9191ماي  92و  93الجزائر، : المحاسبة الدولية والمؤسسة االقتصادية الجزائرية متطلبات التوافق والتطبيق، جامعة سوق اهراس

 

مشروع المعيار 
المحاسبي 
 الدولي النهائي

نشر 
المعيار

الموافقة 
على 
 المشروع

عرض مسائل 
محاسبية 

حول موضوع 
معين

التعليق على 
المشروع 
 األولي

عرض 
مشروع أولي 

 للمعيار

التعليق 
على 

المسائل 
 المحاسبية

الموافقة 
على 
 العرض

إعالن 
وعرض 
 المبادئ

التعليق 
على م كرة 
 اإليضاح

نشر م كرة 
 اإليضاح

مشروع م كرة 
 إيضاح

الموافقة 
على م كرة 
 اإليضاح

ما قبل 
 الدراسة

دراسة 
 وتشاور

صياغة 
ونشر 
 :إيضاحات المعيار

 فوج العمل                   المجلس                 

 اللجنة االستشارية والمنظمات األخرى               
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 الشركات  ير المساهمة -2

أن تطبق المعايير لما ستحققه من منافع على تنصح شركات القطاع الخاص غير المساهمة 
 .مع المؤسسات الوطنية والدوليةالمستوى اإلداري الداخلي وفي تعاملها 

 المؤسسات الص يرة والمتوسطة -3

يتجه مجلس معايير المحاسبة الدولية إلى إقرار معيار خاص بالمؤسسات الصغيرة والمتوسطة 
قرارها  حتياجات اسطة تركز على ، وهي معايير مب9111وتقديمها سنة الحجم، التي تم إعدادها وا 

 .تلك المؤسسات

جديد فقد ترتب عن تطبيق المعايير المحاسبية الدولية في المؤسسات التي تطبقها  وكأي فكر أو موضوع
 1:مجموعة من اآلثار منها ماهو إجابي ومنها ماهو سلبي وفق التالي

 ا ثار اإليجابية -1

 :يساهم تطبيق المعايير المحاسبية في تحسين آداء العمل

 التقارب بين المحاسبة التحليلية والمحاسبة العامة؛ -أ 

 لتنسيق بين الوظائف العملياتية والمحاسبية؛ا -ب 

 المحاسب شريك أساسي في المؤسسة؛ -ج 

 ستراتيجية عن المؤسسة؛االمحاسب يملك معلومات  -د 

 ستخدام التدفقات المالية؛اتعميم  -ه 

 ستخدام القيمة الحالية عند التقييم؛ا -و 

 عملية المراجعة والتدقيق يصبح أداة عمل لكل شركاء المؤسسة؛ -ز 

 :القيم السوقية من أجل معرفة -ح 

 تحديد إعادة تقييم األصول الثابتة؛ -

 تحديد القيمة المدفوعة؛ -

 .تقييم القيم المالية -

 ا ثار السلبية -2

 :تطبيق المعايير المحاسبية الدولية يضع قيودا على عمل المؤسسة

التقليدي ألغراض ضريبية وتستخدم المعايير  يجب على المؤسسة أن تعمل بالنظام المحاسبي -أ 
 الدولية؛

                                                           

 .66سبق ذكره، ص  مرجع، محمد صالح زويتة -1
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 تطبيق المعايير الدولية ليس سهال بل يتطلب جهدا وتأهيال؛ -ب 

 ضرورة بذل مجهودات إعالمية أكبر إلعالم المستثمرين؛ -ج 

 آجال تسليم القوائم المالية يجب تقليصها؛ -د 

 معلومات أكثر يتم وضعها في التقارير الشهرية؛ -ه 

المعايير المحاسبية والتحكم في أكثر لتطوير وسائل العمل التقنية من أجل متابعة تطور  تكاليف -و 
 .بيقهاطت

 
 نظور المعايير المحاسبية الدوليةالنظام المحاسبي المالي من م: المبحث الثالث

 الجزائر كغيرها من الدول حاولت مسايرة التطورات الحاصلة على الصعيد الدولي من خالل محاولة    
حداث جملة من التعديالت على أسسها وأساليبها التي اتطلبات السوق العالمية، من خالل تماشيها مع م

مست مختلف القطاعات واألنشطة والعمليات، ومن أبرز التغييرات التي أحدثت نقلة نوعية في أعمالها نجد 
 :المحاسبي المالي وفق التاليتبنيها العمل وفق المعايير المحاسبية الدولية عن طريق تطبيقها للنظام 

 من قبل المشرع الجزائريي المعايير المحاسبية الدولية نمبررات تب: المطلب االول
ن تبني المعايير المحاسبية الدولة خطوة نحو مجارات األحداث الدولة الداعية بنظام محاسبي دولي إ    

ل بها، وفق هذا المطلب سيتم التطرق المعمو  والمبادئموحد أو على األقل متقارب من حيث الممارسات 
 :فق التاليلضرورة السعي نحو تبني هذه المعايير و 

 IAS/IFRS  1عتماد معايير المحاسبة الدولية ا نتقال إلىضرورة اإل  :أوال
الوطني على  االقتصاد إنفتاح التي قامت بها الدولة الجزائرية ترتب عنها االقتصاديةإن اإلصالحات       
كان السوق ف اقتصاد الخارجي وزيادة المبادالت التجارية من خالل تحرير التجارة الخارجية واعتماد العالم

، كونه أصبح االقتصادفي  إصالح النظام المحاسبي حتى يساير هذا التطور السريع يواكب ذلك لزاما أن
ها إلى القوائم المالية نقائص عديدة تمس كل جوانبه إبتداء من المبادئ العامة التي يقوم علي يعاني من

تعجيل بتغييره وجعله متالئما بقواعد التقييم و تصنيف الحسابات، لذا أصبح من الضروري ال المقدمة مرورا
مستعملي المعلومات المحاسبية على المستوى الوطني والدولي، من خالل إعداد نظام محاسبي  حتياجاتامع 

 .معايير المحاسبة الدولية يتوافق مع

                                                           

عينة –معلومات المحاسبية في المؤسسات االقتصادية الجزائرية دراسة حالة أثر تطبيق النظام المحاسبي المالي على نوعية ال"عبد الكريم شناي،  -1
 .53، ص 9193/9192أطروحة دكتوراه، جامعة محمد خيضر، بسكرة، الجزائر، ، "-من المؤسسات
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هذا التوجه الجديد في اإلصالح بدأ من خالل تعديل القانون التجاري الذي جاء به المرسوم التشريعي       
مؤشرا قويا على  1996/12/09الصادر في  27/96واألمر رقم ، 1993/04/25الصادر في 08/93 : رقم

عطاء الضوء األخضر لتصفية ا  يترتب عنها بروز شركات جديدة، و  جديدة اقتصاديةسياسة  التوجه نحو
 .بالعمل بالتحكيم التجاري الشركات، والبدء

المهم في الجانب المحاسبي هو بروز هذه الشركات في مختلف المجاالت، وما ترتب عن ذلك من      
 ستوجب أن تسايرار وطرق تمويل جديدة، األمر الذي مصطلحات جديدة وأصناف جديدة وأشكال تسيي إدخال

 .ا التغيير والتعبير عنه بكل دقةة هذالمحاسب

التعديالت التي نص عليها القانون التجاري، هناك قانونين آخرين من لى العدد الهائل إباإلضافة       
الشركات القابضة : إيجاد حاالت جديدة تحتم اإلسراع في إصالح النظام المحاسبي الجزائري وهما ساهما في
 المتعلق بتسيير رؤوس األموال التجارية التابعة1995/09/25 الصادر في 25/95 بها القانون رقم  التي جاء

 المتضمن 2004/08/20در في الصا01/2004 وشركات مساهمات الدولة الذي جاء بها األمر رقم  للدولة،

 وتباين بين األمر الذي ترتب عنه فراغات محاسبيةوخوصصتها،  االقتصاديةتنظيم المؤسسات العمومية 

 في المعالجات المحاسبية لنفس العملية، وهذا يتنافى مع ما تصبو إليه المحاسبة وفق المنظور المحاسبين

 .الجديد من موثوقية وقابلية للمقارنة

 حول النظام المحاسبي 25 /2007/11بتاريخ 11/07نتيجة لألحداث السابقة الذكر صدر القانون رقم      
ة يسمح بتخزين معطيات نظام لتنظيم المعلومات المالي" بأنها المحاسبة المالية  03  مادته رقم وعرف في
كشوف تعكس صورة صادقة عن الوضعية المالية  وتصنيفها، وتقييمها وتسجيلها و عرض ةيدقاعدية عد

نطالقة اال 2010فكانت بداية سنة  ."و نجاعته، ووضعية خزينته في نهاية السنة المالية وممتلكات الكيان
 .محاسبي الماليال لتطبيق النظام

 دوافع تبني النظام المحاسبي المالي: ثانيا
 1:نلخص دوافع تبني النظام المحاسبي المالي في     
س االختيار الدولي الذي يقرب ممارساتنا المحاسبية بالممارسات العالمية والذي يسمح بأن نعمل يم -

 مرجعية ومبادئ أكثر مالئمة مع االقتصاد المعاصر؛ على ركيزة

التمكين من إعداد معلومات دقيقة تعكس صورة صادقة عن الوضعية المالية للمؤسسات االقتصادية   -
 الجزائرية؛

                                                           

شمال إفريقيا، جامعة قتصاديات ا، العدد السادس، مجلة "في الجزائر IFRS-IASمتطلبات تطبيق النظام المحاسبي الموحد "عاشور كتوش،  -1
 .912-913ص  ص،9111يبة بن بوعلي، الشلف، الجزائر، سح
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جه التسجيل المحاسبي للمعامالت، اي تو تيتعلق باإلعالن أكثر وضًوحا عن المبادئ والقواعد ال -
عداد ب اإلداري وغير اإلداري القوائم المالية، األمر الذي سيسمح بالتقليل من أخطار التالع تقييمها وا 

كما أخذ النظام المحاسبي الجديد على عاتقه احتياجات  .الحسابات بالقواعد، وتسهيل مراجعة
لهم بالحصول على معلومات مالية منسجمة  المستثمرين الحالية والمستقبلية األمر الذي يسمح

 القرارات؛ ومقروءة تخص المؤسسات وتمكنهم من إجراء المقارنات واتخاذ

 يتعلق بالكيانات الصغيرة ويتلخص في إمكانية تطبيقها لنظام معلومات مبني على محاسبة مبسطة؛ -

ي خلفها المخطط المحاسبي الوطني الذي يتالءم والنظام تتالفي بعض النقائص والثغرات ال -
 اقتصاد السوق؛ االقتصادي السابق ال

لمعامالت المالية والمحاسبية لوقايته محاولة جلب المستثمر األجنبي من خالل تدويل اإلجراءات وا -
 اختالف النظم المحاسبية سواء من حيث اإلجراءات أو من حيث إعداد القوائم المالية من مشاكل

 اإلطار التشريعي للنظام المحاسبي المالي: ثالثا
 1:يتضمن اإلطار التشريعي المتضمن النظام المحاسبي المالي ما يلي     
 11-01القانون رقم  -1

 :مادة ويحتوى على 25يتضمن النظام المحاسبي المالي من خالل  93/99/9111المؤرخ في 

 ؛(3إلى  9المواد من )تعريفات ومجال التطبيق : الفصل األول -أ 

 ؛(1إلى  2المواد من )اإلطار التصوري والمبادئ المحاسبية والمعايير المحاسبية : الفصل الثاني -ب 

 ؛(92إلى  91المواد من )تنظيم المحاسبة : الثالث الفصل -ج 

 ؛(51إلى  93المواد من )الكشوف المالية : الفصل الرابع -د 

 ؛(52إلى  59المواد من )الحسابات المجمعة والحسابات المدمجة : الفصل الخامس -ه 

 ؛(21إلى  51المواد من )تغيير التقديرات والطرق المحاسبية : الفصل السادس -و 

 (.25غلى  29المواد من )حكام ختامية أ: الفصل السابع -ز 

 156-01المرسوم التنفي ي رقم  -2

مادة مقسمة  22ويحتوي على  11/99يتضمن تطبيق أحكام القانون  92/13/9111المؤرخ في 
 :كما يلي

                                                           

ــر فــي ظــل النظــام المحاســبي المــالي "ســليمان بلعــور، عبــد القــادر قطيــب،  -1 ــة المحاســبة فــي الجزائ ــة مــن –متطلبــات مهن ــة علــى عين دراســة ميداني
فـي تفعيـل  (IAS-IFRS-IPSAS)ملتقـى الـدولي حـول دور معـايير المحاسـبة الدوليـة ال، "-األكادميين والمهنيين والعاملين في مجال المحاسبة والمالية

، جامعـــة قاصـــدي مربـــاح، ورقلـــة، -الدوليـــة ةعلـــى ضـــوء التجـــار ( المـــالي والعمـــومي)إتجاهـــات النظـــام المحاســـبي الجزائـــري –أداء المؤسســـات والحكومـــات 
 .911-911ص ص ، 9192نوفمبر  93-92الجزائر، 
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 ؛(مواد 2)تعريف اإلطار التصوري للمحاسبة المالية  -أ 

 ؛(مادة 93)تعريف الطرق المحاسبية وما ترتبط بها من مبادئ  -ب 

 ؛(مواد 1)ريف عناصر القوائم المالية تع -ج 

 ؛(قرار من وزير المالية–مادة  9)المعايير المتعلقة بطرق القياس ومحاسبة عناصر الكشوف المالية  -د 

 ؛(قرار من وزير المالية–مادة  9) مدونة الحسابات  -ه 

 ؛(مواد 2)تعريف القوائم المالية  -و 

 1)بية، مسك المحاسبة المالية المبسطة م الحسابات المدمجة، تغيير الطرق المحاسضمتفرقات وت -ز 
 (.مواد

 0001جويلية  06لقرار المؤرخ في ا -3

بتاريخ  91الذي يحدد قواعد التقييم المحاسبي ومدونة الحسابات، الصادر في الجريدة الرسمية عدد 
 :ويحتوي على 9111مارس  93

دراجها في  -أ   الحسابات؛قواعد تقييم االصول والخصوم واألعباء والمنتوجات وا 

 عرض الكشوف المالية؛ -ب 

 مدونة الحسابات وسيرها؛ -ج 

 .طة المطبقة على الكيانات الصغيرةالحسابات المبس -د 

 1: باإلضافة إلى     
 11-00التنفي ي رقم المرسوم  -4

 فرو ظضمنت اإلجراءات التنظيمية والمادة ت 92، تضمن هذا المرسوم 9111أفريل  11المؤرخ في 
 الواجب توفرها عند المعالجة المحاسبية بواسطة برامج اإلعالم اآللي؛

 00التعليمة رقم  -5

تضمنت هذه والتي تتضمن أول تطبيق للنظام المحاسبي المالي،  9111أكتوبر  91الصادرة بتاريخ 
، 9191التعليمة المبادئ العامة حول اإلنتقال بحيث يجب أن يتم إعداد وعرض القوائم المالية لسنة 

 .وكأن الحسابات أوقفت حسب النظام المحاسبي المالي

                                                           

-IAS)الملتقــى الــدولي حــول دور معــايير المحاســبة الدوليــة  ،"واقــع تطبيــق النظــام المحاســبي المــالي بعــد ثالثــة ســنوات"مــراد آيــت محمــد وآخــرون،  -1

IFRS-IPSAS)  ة ، جامعـ-علـى ضـوء التجـاري الدوليـة( المـالي والعمـومي)إتجاهات النظام المحاسـبي الجزائـري –في تفعيل أداء المؤسسات والحكومات
 .325-329ص ، 9192نوفمبر  93-92قاصدي مرباح، ورقلة، الجزائر، 
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صدار مجموعة من التعليمات المنهجية، إن خالل المجلس الوطني للمحاسبة بقامت وزارة المالية م
، أي مع بداية تطبيق النظام المحاسبي المالي، هذه التعليمات 9191وذلك بعد الفاتح من جانفي 

 9111أكتوبر  91المؤرخة في  19ات أكثر للتعليمة الوزارية رقم جاءت في جلها تدعم وتقدم شروح
 :والمتعلقة بتطبيق النظام المحاسبي المالي ألول مرة، وتتمثل هذه التعليمات فيما يلي

والتي تتضمن التطبيق األول للنظام  9191أكتوبر  91المؤرخة بتاريخ  :19المذكرة المنهجية رقم  -أ 
 المحاسبي المالي؛

 والمتعلقة بالتثبيتات المعنوية؛ 9191ديسمبر  91المؤرخة بتاريخ : 19نهجية رقم المذكرة الم -ب 

 والمتعلقة بالمخزونات؛ 9191ديسمبر  91المؤرخة بتاريخ : 15المذكرة المنهجية رقم  -ج 

 والمتعلقة بالتثبيتات العينية؛ 9199مارس  91المؤرخة بتاريخ : 12المذكرة المنهجية رقم  -د 

والمتعلقة بمنافع الموظفين قصيرة  9199مارس  92المؤرخة بتاريخ : 13المذكرة المنهجية رقم  -ه 
 وطويلة األجل؛

يرادات خارج والمتعلقة بالمصاريف واإل 9199اي م 13المؤرخة بتاريخ . 12المذكرة المنهجية رقم  -و 
-212-219)هذه المذكرة المنهجية بكيفية اإلنتقال الخاصة بالحسابات حيث تعلقت  االستغالل

 ؛(211-211-119-131-111-121-111-111

 والمتعلقة بالعقود طويلة األجل؛ 9199ماي  92المؤرخة بتاريخ : 11المذكرة المنهجية رقم  -ز 

وتضمنت المذكرة بعض األمثلة المتعلقة  9199جوان  11المؤرخة بتاريخ : 11المذكرة المنهجية رقم  -ح 
 نتقال؛باألصول والخصوم المالية الخاصة بكيفية اإل

من خالل سرد توقيت صدور المذكرات المنهجية، يتضح أنها تتعلق بعناصر محددة، كما أن آخر 
من القانون  676و مع التوازي مع مضمون المادة ، 2011جوان7 مذكرة منهجية صـدرت في

السنة خالل الستة أشهر التي  التجاري، و التي تلزم اجتماع الجمعية العادية مرة على األقل في
سبق قفل السنة المالية، و فيها يشترط محافظ الحسابات إلى إتمام المهمة التي ُأسِندت إليه، يبـين ت

وزارة المالية في إصدار هذه المذكرة، مما يعني تأخر بعض المؤسسات التجارية في إيداع  تـأخر
إيداع الحسابات  و يتأكد ذلك من خالل تأجيل آجال التجاري، حساباتها لـدى المركـز الـوطني للسـجل

إلى 2011 جويلية  31التجاري من  لدى المركـز الـوطني للسـجل2010 االجتماعية الخاصة بسنة 
 . أوت31
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 النظام المحاسبي الماليهوم مف: المطلب الثاني
سس وضوابط قانونية أالمحاسبة المالية من خالل إتباع النظام المحاسبي المالي تم تبنيه لتكريس فكرة      

 :محددة بموجب القوانين المعمول بها وفق إطار تصوري نستعرضه وفق التالي
 تعريف المحاسبة المالية: أوال
 : وال وفق التاليمالية يجب تحديد مفهوم المحاسبة أقبل التطرق لماهية المحاسبة ال    
القانونية مية ذات الصيغة تقنية محاسبية موجهة لتزويد أو تقديم العديد من المعلومات الرق"المحاسبة هي     

 ".واالقتصادية في كل وقت
 : ويقصد بـ

 ستعمال لغة وقواعد خاصة بالمحاسبة؛ا: تقنية محاسبية

 : المعلومات الرقمية -

 إلخ؛.... سلع، عتاد، بنايات وأراضي : طالع على كل ما تملكه المؤسسة منتسمح باال 

 لخ؛إ.... الكراء، النقل، الصيانة واألجور : ومادفعته من مصاريف 

 أرباح أو خسائر: النتائج السنوية. 

.... وان، نوفمبر جمارس، )كل لحظة من أي تاريخ كان نطلع على المعلومات في : في كل وقت -
 1(."لخإ

ليل، كتقنية تهتم بتح" :أنهامن أهم أنواع المحاسبة نجد المحاسبة المالية والتي يمكن تعريفها على      
قتصادية مؤثرة اث مادية، قانونية أو تلخيص لكل العمليات الناتجة عن أحدا، تبويب و (رقمي)تسجيل عددي 

خالل فترة محددة بقصد إعداد القوائم المالية التي تقدم للمستخدمين ( مالها و ما عليها) على ذمة المؤسسة 
مين الداخليين، و هي تهدف إلى حماية أصول المؤسسة باإلضافة إلى الخارجيين بالدرجة األولى و المستخد

 2."قياس أرباحها و مركزها المالي
 03  مادة رقمال في 25 /2007/11بتاريخ  11/07القانون رقم وعرفها المشرع الجزائري بموجب       

وتصنيفها،  نظام لتنظيم المعلومات المالية يسمح بتخزين معطيات قاعدية عديدة" المحاسبة المالية بأنها 
و نجاعته،  وتقييمها وتسجيلها و عرض كشوف تعكس صورة صادقة عن الوضعية المالية وممتلكات الكيان

 ."ووضعية خزينته في نهاية السنة المالية
 

                                                           

 .95ص ، 9199، الجزائر، SCF" ،Pages Bleuesمدخل إلى المحاسبة العامة وفق " ير،ناصر مرزوق، عزام بش -1
 .99، ص 9191دار هومة، الجزء األول، الجزائر،  ،"IAS/IFRSالواضو في المحاسبة المالية وفق المعايير الدولية "حنيفة بن ربيع،  -2
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 مكونات النظام المحاسبي المالي(: 00)الشكل رقم 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

، "النظام المحاسبي المالي و إشكالية تطبيق المعايير المحاسبية الدولية في اقتصاد  ير مؤهل"مختار مسامح،  :المصدر
 .91، ص 9111العدد الرابع، مجلة األبحاث االقتصادية و اإلدارية، جامعة محمد خيضر، بسكرة، الجزائر، 

 خصائص النظام المحاسبي المالي: نياثا
النظام المحاسبي المالي مجموعة من العناصر تمثل أهم خصائص المعايير المحاسبية الدولية  يتضمن     
 1:وهي

 نجلوساكسونية؛ا إطار مرجعي مستمد من النظرة األله -

 معدة لصالح المستثمرين؛ -

 ة، أي إطار مفاهيمي وليس قواعد؛قبية من خالل مبادئ محاسبية متطابمعالجة العمليات المحاس -

 إجباري لكل المعايير وكل التفسيرات؛تطبيق  -

 أولوية الميزانية على حساب النتيجة وأهمية الملحقات؛ -

إدخال مفهوم التحيين والتي تهدف إلى معرفة أثر عنصر الزمن من األصل على عملية تقييم  -
 األصول والخصوم؛

 تفوق الجوهر على الشكل والتطبيق بأثر رجعي؛ -

                                                           

 .919، ص مرجع سبق ذكرهعاشور كتوش،  -1

 النظام المحاسبي المالي

 تنظيم المحاسبة التعاريف و مجال التذبيق

طار التصوري، المبادئ اإل
 والمعايير

 التقديرات و الذرق المحاسبية

القوائم )الكشوفات المالية 
 (المالية

الحسابات المجمعة، 
 الحسابات المدمجة
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م األصول الصحيحة والتي تعوض التكلفة التاريخية في عملية تقييإدخال مفهوم القيمة العادلة أو  -
صل أو الخصم مة التي يمكن بها شراء أو بيع األأو الصحيحة وهي القي ةوالخصوم بقيمتها العادل

 .في تاريخ إقفال الحسابات، وذلك بغية معرفة وتقدير الذمة المالية بطريقة جيدة
 المحاسبي الماليهداف النظام أأهمية و : المطلب الثالث

تطبيق النظام المحاسبي المالي له أهمية بالغة على الجهات العاملة به من أجل تحقيق جملة من      
 1:األهداف التي جاء بها هذا النظام وفق التالي

 أهمية النظام المحاسبي المالي: أوال
 :تكمن أهمية النظام المحاسبي المالي في     
بتوفير معلومة مالية مفصلة ودقيقة تعكس الصورة الصادقة للوضعية المالية للمؤسسة  يسمح -

وتوضيح المبادئ المحاسبية الواجب مراعاتها عند التسجيل المحاسبي والتقييم وكذا إعداد القوائم 
 المالية، مما يقلص من حاالت التالعب؛

 أنه يسمح بإجراء المقارنة؛ يستجيب الحتياجات المستثمرين الحالية والمستقبلية، كما -

تخاذ القرار أفضل للمعلومات التي تشكل أساس اليساهم في تحسين تسيير المؤسسة من خالل فهم  -
 وتحسين إتصالها مع مختلف األطراف المهتمة بالمعلومات المالية؛

 يسمح بالتحكم في التكاليف مما يشجع االستثمار ويدعم القدرة التنافسية للمؤسسة؛ -

 عملية مراقبة الحسابات التي ترتكز على مبادئ محددة بوضوح؛يسهل  -

 حتياجات المستثمرين األجانب؛ستجابته الالستثمار األجنبي المباشر نظرا اليشجع ا -

يضمن تطبيق المعايير المحاسبية الدولية المتعامل بها دوليا مما يدعم شفافية الحسابات وتكريس  -
 الثقة في الوضعية المالية للمؤسسة؛

 نسجام النظام المحاسبي المالي المطبق في الجزائر مع األنظمة المحاسبية العالمية؛إ -

 تحسين تسيير القروض من طرف البنوك من خالل توفير وضعية مالية وافية من قبل المؤسسة؛ -

يسمح بمقارنة القوائم المالية للمؤسسة مع مؤسسة أخرى لنفس القطاع سواء داخل الوطن أو  -
 دول التي تطبق المعايير المحاسبية الدولية؛خارجه، أي مع ال

 يؤدي إلى زيادة ثقة المساهمين بحيث يسمح لهم بمتابعة أموالهم في المؤسسة؛ -

 يسمح للمؤسسات الصغيرة بتطبيق محاسبة مالية مبسطة؛ -

                                                           

العدد األول، مجلة جديد االقتصاد، الجمعية الوطنية لالقتصاديين الجزائريين، ، "المحاسبي بالنسبة للشركات الدوليةأهمية التوحيد "شعيب شنوف،  -1
 .22-23ص ص ، 9111الجزائر، 
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على القيمة العادلة في تقييم أصول المؤسسة باإلضافة إلى التكلفة التاريخية المعتمدة في  يعتمد -
 المخطط المحاسبي الوطني، مما يسمح بتوفير معلومات مالية تعكس الواقع؛

تقديم صورة وافية عن الوضعية المالية للمؤسسة من خالل إستحداث قوائم مالية جديدة، تتمثل في  -
زينة وتغيير األموال الخاصة، باإلضافة إلى جدول حسابات النتائج حسب قائمتي سيولة الخ

 .الوظيفة
ليحدد الضوابط و القواعد العامة لمسك  اء النظام المحاسبي الماليج :أهداف النظام المحاسبي المالي: ثانيا

لمحاسبة بهدف وتجميع و تحديد وتقديم القوائم المالية للمؤسسات الجزائرية، و الهيئات الخاضعة لمسك ا
 1:تحقيق األهداف التالية

تقديم صورة واضحة للوضعية المالية للمؤسسة و أدائها المالي و مختلف التغيرات التي طرأت عليها،  -
مع األخذ بعين االعتبار الضوابط القانونية التي يجب االلتزام بها دون استثناء و مهما كانت طبيعة 

 و حجم نشاط المؤسسة؛

الجيد في الحسابات بإعطاء كافة الضمانات بصفة مستمرة، تضمن الصدق و الشفافية لكافة  التحكم -
 األطراف التي لها عالقة بالمؤسسة،

تخاذ ايرين و المستثمرين و غيرهم ليتم إعداد القوائم المالية بغرض إيصال المعلومات إلى المس -
 القرارات المالئمة؛

 مونة؛إعداد تصريحات جبائية موثوق فيها، مض -

 توحيد اإلجراءات المحاسبية و التقارير المالية لمختلف الدول حتى تستفيد منها الشركات العالمية؛ -

تماشي التعديالت الجديدة مع البرامج المحاسبية التي تسمح بتسجيل المعطيات المحاسبية و إعداد  -
 القوائم المالية؛

ر مفاهيمي يخدم أساس المساهمين، ثم هو تقديم إطا من النظام المحاسبي الماليالهدف األساسي  -
ن إلخ، أل.....بائن، إدارة الضرائب بعد ذلك األطراف األخرى مثل البنوك و الموردين، الز 

المستعملين المستهدفين أوال هم المساهمين في النظام الجديد عوض إدارة الضرائب في المخطط 
 .القديم، و أصبحت المعلومات كمية ونوعية في نفس الوقت

 

                                                           

 ،"النظام المحاسبي الجزائري الجديد بين متطلبات التوافق مع المعايير الدولية للمحاسبة و تحديات التطبيق مع البيئة الجزائرية"العربي تيقاوي،  -1
، جامعة سعد (ISA)و المعايير الدولية للمراجعة  (IAS-IFRS)الملتقى الدولي حول النظام المحاسبي المالي في مواجهة المعايير الدولية للمحاسبة 

 (بتصرف. )99،95 ص ص، 9199ديسمبر  92-95دحلب، البليدة، 
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 فروض، مبادئ ومجاالت تطبيق النظام المحاسبي المالي: لمطلب الرابعا
لتزام بها عند تطبيق النظام ساسية التي يجب االرع مجموعة من المبادئ والفروض األحدد المش    

 :المحاسبي المالي، هذا األخير الذي تعنى بها كيانات معينة مقابل كيانات أخرى وفق التالي
 1المبادئ المحاسبية وفق النظام المحاسبي الماليالفرضيات و  :أوال

 :تتمثل أهم الفرضيات المحاسبية في الفرضيتين التاليتين
 استمرارية االست الل -1

صاح في ، على أن يتم اإلفالمشروع مستمر في المستقبلفتراض أن ايتم إعداد البيانات المحاسبية ب
 .فتراضالحاالت المغايرة لهذا اال

 (ست اللمحاسبة اال)بة التعهد حاسم -2

 .ار التدفقات النقديةظدوث اإلتفاق وليس من الضروري إنتبحيث تتم المعالجة المحاسبية لمجرد ح
إعتمد النظام المحاسبي المالي المبادئ المحاسبية المعترف بها على المستوى العام من خالل تبنية      

 :للمبادئ الدولية وال سيما المبادئ التالية
 التكلفة التاريخيةمبدأ  -1

 .أو إنتاجها( االقتناء)يقر مبدأ التكلفة التاريخية تسجيل األحداث االقتصادية بتكلفة شرائها 

 (عدم التعويض)مبدأ عدم المقاصة  -2

هذه صول والخصوم، اإليرادات واألعباء، إال إذا كانت دم القيام بمقاصة مختلف عناصر األينبغي ع
إجراء إتفاقية، مثال المقاصة التي تتم بين الرسم على القيمة المضافة و أالمقاصة مسموح بها قانونيا 

 .على المشتريات والرسم على القيمة المضافة على المبيعات

يوجب هذا المبدأ الحفاظ والمداومة على المنهج المحاسبي المعتمد  :مبدأ مداومة الطرق المحاسبية -3
 .لى أخرىإمن سنة مالية 

 الماليةستقاللية ال مة امبدأ  -4

 .قتصادية وقانونية قائمة بذاتها عن الذمة المالية لمالكهاان المؤسسة وحدة أيعتبر هذا المبدأ 

 مبدأ األهمية النسبية -5

 .همية النسبية في تصنيف المعلوماتاأل أي هذا المبدطيع
 
 

                                                           

 .92-95ص ص لخضر عالوي، مرجع سبق ذكره،  -1
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 (السنوية)مبدأ الدورية  -6

ثني عشر شهرا، يجدر اإلشارة إلى أن هناك إساس دورة مالية متكونة من أتقوم المحاسبة على 
ثني عشر شهرا مثال في بعض إحاالت استثنائية حيث قد تكون الدورة المالية أقل أو أكثر من 

 .القطاعات الزراعية

 مبدأ إستقاللية الدورات المالية -7

يراد المنتوجلية مستقلة عن األخرى في تحمل األحيث تعتبر كل دورة ما  .عباء وا 

 فتتاحية أو السابقةالميزانية االالمساس بمبدأ عدم  -8

مقفلة، وعدم ستقاللية الدورات المالية من خالل إحترام الدورة المالية الايعني هذا المبدأ مراعاة 
 .فتتاحية للسنة المالية الحالية لمخالفة هذا لمصداقية المحاسبةالمساس بالحسابات اال

 مبدأ الوحدة النقدية -9

ة بالعملية الوطنية، يع المؤسسات داخل اإلقليم الوطني تقديم القوائم الماليعلى جم أيفرض هذا المبد
 .حداث التي تقع بالعملة األجنبية فقد حدد النظام المحاسبي المالي طرق معالجتهاوفي حالة األ

 1مجاالت تطبيق النظام المحاسبي المالي: ثانيا
وفقا للنظام المحاسبي المالي بمجال التطبيق، تحديد الكيانات الملزمة قانونا بمسك محاسبة مالية  يقصد     

 :وهي 99-11الجزائري، والتي حددها القانون 
 الكيانات الملزمة بالتطبيق -1

على أنه تطبق أحكام هذا القانون على كل  99-11من القانون  19نصت الفقرة األولى من المادة 
و معنوي ملزم بموجب نص قانوني أو تنظيمي بمسك محاسبة مالية، كما حددت شخص طبيعي أ

من نفس القانون الكيانات الملزمة بمسك محاسبة مالية وفق النظام المحاسبي المالي  12المادة 
 :وهي

 الشركات الخاضعة ألحكام القانون التجاري؛ -أ 

 التعاونيات؛ -ب 

 اوالخدمات التجارية وغير التجارية إذا كانو  األشخاص الطبيعيون أو المعنويون المنتجون للسلع -ج 
 قتصادية مبنية على عمليات متكررة؛ايمارسون نشاطات 

 .كل األشخاص الطبيعيين والمعنويين الخاضعون لذلك بموجب نص قانوني أو تنظيمي -د 

 

                                                           

 .991-992ص ص أحمد طرطار، عبد العالي منصر، مرجع سبق ذكره،  -1
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  ير الملزمة بالتطبيقالالكيانات  -2

ستثنى من مجال تطبيق هذا على أنه ي 99-11من القانون  19نصت الفقرة الثانية من المادة 
المحاسبة العمومية، كما يمكن للكيانات الصغيرة القانون األشخاص المعنويون الخاضعون لقواعد 

وعدد ( يشمل رقم األعمال مجموعة النشاطات الرئيسية والثانوية)التي ال يتعدى رقم أعمالها 
ية نشاطها خالل سنتين حسب نوع( المستخدمون الذين يعملون ضمن الوقت الكامل)مستخدميها 

 :ماليتين متتاليتين وفق الحدود اآلتية

 .ماليين دينار 1 9رقم األعمال ال يتعدى : النشاط التجاري -أ 

 .أجراء 1عدد المستخدمين ال يتعدى                   

 .ماليين دينار 2رقم األعمال ال يتعدى : النشاط اإلنتاجي والحرفي -ب 

 .أجراء 1عدد المستخدمين ال يتعدى                   

 .ماليين دينار 2رقم األعمال اليتعدى : النشاط الخدمي والنشاطات األخرى -ج 

 .أجراء 1عدد المستخدمين ال يتعدى                   
ات وضعية السنة المالية، حساب: أن تمسك محاسبة مالية مبسطة تسمى بمحاسبة الخزينة وتتضمن     

 .   النتائج للسنة المالية وجدول تغيرات الخزينة خالل السنة المالية
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      :خالصة الفصل
ستعراضه فيما يخص جانب السعي الدولي نحو توحيد الممارسات المحاسبية نجد أن من خالل ما تم ا     

تجسيد فكرة التوافق المحاسبي على الطموحات التي تم بناؤها صعب تحقيقها إنما تم بلورتها من خالل 
 .الصعيد الدولي فيما يتعلق بالممارسات المحاسبية كل حسب إمكانياته وتوجهاته وسياساته الداخلية

ممارسة المحاسبية على مستوى الجزائر للتماشي مع التغيرات الدولية قامت بإجراء فيما يخص ال     
أبرزها تبني النظام المحاسبي المالي، وفي هذا اإلطار يمكن تعديالت على أنظمتها المحاسبية ولعل أهمها و 

 :القول أن أهم النتائج التي تم التوصل إليها من خالل هذا الفصل أن
 هم األفكار المحاسبية لتقليل الفروق المحاسبية بين الدول؛أو التوافق المحاسبي الدولي أحد أالتوحيد  -

يعد سببا من أسباب التأخر  ،تسهيل الممارسات المحاسبيةتبني المعايير المحاسبية الدولية ساهم في  -
 في تطورها؛

 بروز المنظمات والهيئات واللجان الدولية أعطى مصداقية أكثر للمعايير التي تصدرها؛ -

 النظام المحاسبي المالي جاء في إطار مواكبة أهم المعايير المحاسبية الدولية؛ -

 .بيق القانون المحاسبي الماليتطتبسيط مفاهيم العمل المحاسبي من منظور   -

تم من خالل هذا الفصل التركيز على كل من عنصري المعايير المحاسبية الدولية والنظام المحاسبي     
ن القوائم المالية لتسهيل عملية المالي كونهما هما المحددان األساسيان لتكريس فكرة اإلفصاح المحاسبي ع

 .تكون محور دراستنا في الفصل التاليتخاذ القرارات داخل المؤسسة، والتي سا



  

  

  ثالثالفصل ال

  أثر اإلفصاح المحاسبي

  عن القوائم والتقارير المالية

  ذات الجودة

  اتخاذ القرارات االستثماريةفي 
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  :تمهيد
أهم ما تم تقديمه بموجب يعتبر من مقترن بمنطق التوحيد المحاسبي كفكر حديث  المحاسبي اإلفصاح    

وذلك لخلق جو من الشفافية والمصداقية بين المؤسسة والمتعاملين معها، نتشار المعايير المحاسبية الدولية، ا
ساسي هو تعامالت الخارجية أصبح محددها األالقرارات الهامة التي تتوقف عليها أغلب المعظم  كون

اإلفصاح والعرض الشفاف للمعلومات المحاسبية والمالية ضمن القوائم أو التقارير المالية السنوية، التي يجب 
 .أن تقدم صورة صادقة ومنطقية عن الوضعية الحقيقية للمؤسسة

اخلية أو الخارجية فإن ستثمارية الدقرارات االالمع توسع نطاق القرارات المالية للمؤسسات الدولية وخاصة     
الالزمة لهذا النوع من القرارات، فجودة هذا  ساسي لها هو توفير القدر الكافي من المعلومات الماليةالمحدد األ

خاذها، مع ضرورة مراعات مختلف تامدى جودة القوائم المستخدمة في  النوع من القرارات تتوقف على
 .وبمتخذهاروف المحيطة بها ظال

جودتها، وكيف يتم  نين تكمأل تحديد ماهية القوائم المالية و مما سبق ومن خالل هذا الفصل سنحاو    
 :ستثمارية وفق التاليلإلفصاح عنها أثر في القرارات االاإلفصاح عنها محاسبيا وهل 

 ؛والتقارير الماليةلقوائم اجودة : المبحث األول 
 ؛المحاسبياإلفصاح : المبحث الثاني 

 تخاذا في المستخدمة الجودة ذات المالية والتقارير القوائم عن المحاسبي اإلفصاح: المبحث الثالث 
 .ستثماريةا قرارات
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 والتقارير المالية الماليةالقوائم جودة : المبحث االول
للمؤسسة، من خالل تحديد من منطلق إعطاء صورة واضحة حول الوضعية الحقيقية تعد القوائم المالية      

مركزها المالي ومختلف الجوانب المالية التي تتعلق بها، ومن هنا يمكن القول أن هذه القوائم يجب أن تتميز 
بخصائص تجعل مستخدمها يعتمد عليها في تحليل وتأكيد وضعية المؤسسة، هذه الخصائص التي تؤدي إلى 

الية ذات جودة، وهذا ما سنحاول تحديده من خالل المبحث القول بأن المعلومات المدرجة ضمن القوائم الم
 :التالي

 والتقارير الماليةمفهوم القوائم : المطلب االول
هم التعاريف التي تم فيها تبيان ماهية القوائم المالية وأهمية وأهداف هذه أمن خالل التطرق إلى تحديد      
 :القوائم
 المالية تعريف القوائم: أوال

 :من أهم التعاريف نذكر ما يلي     
 بينها، فيما للفصل قابلة وغير والمالية المحاسبية الوثائق من كاملة مجموعة"القوائم المالية بأنها  عرفت     

 إقفمال عنمد للمؤسسمة الماليمة الوضمعية ولتغيمر ولمدداء الماليمة، للوضمعية صمادقة صمورة بإعطماء وتسممح

 1".الحسابات
 ينظر حيث عن المؤسسة، المالي لإلبالغ األساسية الوسيلة" المالية القوائم وفي تعريف آخر تعتبر      

 كذلك ويمكن النقدية، المالي وتدفقاتها وأدائها للمؤسسة المالي المركز تقيس بأنها فيها الواردة للمعلومات

 فترة خالل المؤسسة في النشاط نتاج تمثل وهي الملكية، وحقوق المالي المركز في التغييرات على التعرف

 لتزاماتاو  أصول على وتأثيراتها المالية واألحداث كمي للعمليات ملخص هي أخرى بعبارة أو معينة، زمنية

 2."المالية القرارات اتخاذ في أداة مهمة وتعتبر ملكيتها، وحقوق المؤسسة
يات التي يقوم بها ملللمركز المالي للمنشأة والعكلي تقديم عرض مالي هي"ويقصد بالقوائم المالية       

ة وأدائها ألمعلومات عن المركز المالي للمنشوالهدف من القوائم المالية ذات األغراض العامة هو تقديم ا
 3."تخاذهم قرارات اقتصاديةايد قطاع عريض من المستخدمين عند وتدفقاتها النقدية وبما يف

البعض  قد يعتقدالذي مصطلح التقارير المالية البد من التطرق لتعريف في إطار تعريف القوائم المالية 
التعريف التالي للتقارير ستنتاجه من خالل اأنه ال يختلف عنه وهذا ما يمكن  مرادفا للقوائم المالية، إالأنه 

                                                           

1-  Jean-François des Robert et Autres," Normes IFRS et PME" , dunod, Paris,2004, p12. 

 .93،ص، 2008األردن ، عمان، للنشر والتوزيع، إثراء ،"2007المالية الدولية  التقارير معايير" ،خالد جمال الجعرات -2 
 .93ص ، 5002الدار الجامعية ، مصر، اإلسكندرية،  ،"التقارير المالية"،حماد  طارق عبد العال - 3
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غير المالية هي اإلطار العام األوسع الذي يضم القوائم المالية والمعلومات " ، التي تعرف على أنهاالمالية
التي ال يمكن اإلفصاح عنها في القوائم المالية، كما تحتوي هذه التقارير المالية على تقارير مجلس اإلدارة 

  1."والمدقق الخارجي للحسابات باإلضافة إلى اإليضاحات والتفصيالت المكملة للقوائم المالية
 .ة المعدة وفق الغرض المخصص لهابالتالي فالقوائم المالية ماهي إال جزء من التقارير المالي

 القوائم الماليةالتقارير و أهمية : ثانيا
عتبارها مصدرا هاما من مصادر المعلومات المحاسبية والمالية من خالل النقاط اتتجسد أهمية القوائم المالية ب

 2 :التالية
 الرشيدة؛ القرارات تخاذال األساسية المعلومات مصادر من تعد -
التعامل في السوق المالي أكثر عدالة ألنها توفر فرصا متكافئة للمستثمرين في الحصول على  تجعل -

 المعلومات؛

توضيح  في تساعد والتي إدارية أو محاسبية كانت سواء تتضمنها التي المعلومات بتنوع تتصف -
 المختلفة؛ قتصاديةاال الوحدات نشاطات

 المالي؛ السوق في األسهم أسعار تحديد في األساسية العوامل من تعد -

 بدوره الذي و المالي السوق واستمرارية وازدهار نمو فرصة من وتزيد مالئما استثماريا مناخا توفر -

 ككل؛ االقتصاد وازدهار على نمو يؤثر
 .تساعد البنوك في تقييم عمالئهم على سداد القروض والفوائد المترتبة عنها -
 والتقارير المالية أهداف القوائم المالية: ثالثا
  3 :تتمثل األهداف األساسية للقوائم المالية فيما يلي     
هدف القوائم المالية هو إعطاء معلومات حول الوضعية المالية واالداء  :تقديم معلومات مالية مفيدة -1

 حتياجات مجموع مستخدمي هذه المعلومات؛ية المالية للمؤسسة حتى يستجيب الوتغيرات الوضع

القوائم المالية تسمح بضمان الشفافية للمؤسسة من خالل معلومات  :معلومات مالية شفافة تقديم -5
عط  تخاذ القرار؛اء عرض وافي للمعلومات المفيدة الحتياجات اشاملة وا 

                                                           

 52، ص5002دار المسيرة للنشر والتوزيع، عمان،  ،"تحليل القوائم المالية" مؤيد راضي خنفر، -1

 القوائم من لعينة تحليلية دراسة - المالية السلطة لدى المالية بالقوائم الثقة تعزيز في الحسابات مراقب دور"،الخليل القادر عبد هيثم سماهر -2

 .5، ص  2006د، العراق،بغدا ،جامعة القانونيين للمحاسبين العربي المعهدرسالة نهاية التكوين ب، "المالية والمقدمة للسلطة المدققة المالية
قتصادية بوالية إستطالعية لعينة من المؤسسات اال دراسة–أثر إستخدام المحاسبة اإلبداعية على جودة القوائم المالية  عبد القادر شيخ وآخرون، -3

 .192 ، ص5012، المركز الجامعي عبد الحفيظ بوصوف، ميلة، ديسمبر، JFBE، العدد الثامن، مجلة إقتصاديات المال واألعمال -بسكرة
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القوائم المالية تمثل الوسيلة الرئيسية إليصال  :إيصال المعلومات المالية لمختلف المستخدمين -3
 .لف المستخدمين الداخليين والخارجيين عن المؤسسةالمعلومات المالية لمخت

يمكن القول أن القوائم المالية تهدف إلى تزويد مستخدميها بمعلومات شاملة حول الوضعية المالية  كما     
للمؤسسة واألداء والتغييرات في هذه الوضعية حيث يوضح المخطط التالي أهم المعلومات من خالل القوائم 

 :المالية
 هدف القوائم المالية(: 10)رقم الشكل 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 .32ص مرجع سبق ذكره، لخضر عالوي،  :المصدر

 توفير في صلختت والتقارير المالية المالية القوائم أهداف أهم من خالل الشكل السابق يمكن القول أن     

 1 :التالية لدغراض معلومات

 المالية؛ القروض و الحصول علىأمنح  و االستثمارية القرارات تخاذا -

                                                           

 .52 ص ،4500القاهرة،  ،الثاني الجديدة، الطبعة الجامعة دار ،"المالية المحاسبة في متقدمة دراسة "،الفتاح عبد وصفى المكارم أبو -1

 

 :تقديم معلومات حول

 المالية الوضعيةتغير  األداء الوضعية المالية

قياس قدرة المؤسسة  -
تـــــدفقات  علـــــى جنـــــي

 الخزينة؛
ـــــــــــيم حاجـــــــــــة  - تقي

المؤسسة إلى قروض 
ـــــــ   مســـــــتقبلية وتوزي

 تدفقات الخزينة؛
قيـــــــــــــاس قـــــــــــــدرة  -

المؤسسة على احترام 
التزاماتهــا الماليــة فــي 

 .مواعيد اإلستحقاق

قياس قدرة المؤسسة  -
ــــــدفقات  ــــــي ت ــــــى جن عل
ـــى  الخزينـــة إعتمـــادا عل

 الموارد الموجودة؛
إعــــداد أحكــــام حــــول  -

الالزمـــة  مــدى الفاعليــة
التي ينبغي توفرها حتـى 
تســــــــتطي  المؤسســــــــة 

 .توظيف موارد إضافية

نظـــرة حـــول نشـــاطات أخــذ -
ــــــــــــــل  االســــــــــــــتثمار، التموي
والنشــاطات التشــغيلية خــالل 

 الدورة؛
أخـــــذ نظـــــرة حـــــول قـــــدرة  -

المؤسســــــة علــــــى تحقيـــــــق 
مــداخيل للخزينــة و مــداخيل 
شــبا الخزينــة، وعلــى تحديــد 
حاجــــــــة المؤسســــــــة إلــــــــى 

 .استعمال التدفقات

 الوثيقة المرج  جدول تدفقات الخزينة حساب النتائج الميزانية

 الفائدة



 القرارات االستثمارية في اتخاذالمالية ذات الجودة  والتقارير اإلفصـاح المحــــــــــــاسـبي عن القوائم أثر :الفصــل الثالث        

011 

 

 أو المؤسسة ومدى قدرتها على الوفاء بإلتزاماتها سواء كانت طويلة  األجلدراسة وتقييم درجة سيولة  -

  قصيرة األجل؛

ملكية  حقوق شكل في كانت سواء الموارد هذه مصادر للمؤسسة، وتقييم المتاحة قتصاديةاال الموارد تقييم -
 ؛قروض أو
 .للمؤسسة المالي المركز على تطرأ التي التغيرات على التعرف -

من خالل ما سبق ذكره وفيما يتعلق بالتقارير المالية فهي تعد أداة إتصال بين نظم المعلومات      
المحاسبية والمستفيدين المختلفين داخل المؤسسة وخارجها، فإضافة إلى القوائم المالية فهي تحوي أيضا 

تعلق فاعلية نظم المعلومات بجودة تقارير المديرين وتصريحات مجلس اإلدارة وتقارير المراجعين وغيرها، لذا ت
 1:التقارير المالية ومدى مالءمتها للمستخدم، وأهدافها تتلخص في أنها

ستثمار م العوائد والمخاطر المتعلقة باالستخدام الكفء للموارد والمساعدة في تقييتساعد في تحديد اال -
 والفرص المتاحة؛

 تساعد في خلق بيئة مناسبة لقرارات تكوين راسمال؛ -

 رتقاء باألداء الكفء لرأسمال واالسواق األخرى؛تساعد في اإل -

 تقديم معلومات عادلة ومحايدة وغير متحيزة؛ -

قتصادية بدون تحديد ما يجب أن تكون خاذ قرارات األعمال والقرارات االتتقديم المعلومات المفيدة في ا -
 .عليه تلك القرارات

 المالية التقاريرو  القوائم أنواع: المطلب الثاني
كنقطة أولى من ثم تبيان  ماليةالقوائم المالية البد من تحديد أنواع التقارير ال نواع قبل التطرق ألهم أ     
 :القوائم المالية المعمول بها وفق التاليأنواع أبرز 
 نواع التقارير الماليةأ: أوال

 2:في شكل تقارير لمختلف مستخدميها، وأهم التقارير المالية التي يوفرها المالية المعلوماتعرض  يتم    

 القوائم المالية -1

لى األطراف الخارجية خاصة، إلية فهي وسيلة لتوصيل المعلومات هي الجزء المحوري للتقارير الما
ذات فائدة إلدارة المؤسسة فهي توضح مدى نجاحها أو فشلها في استغالل الموارد المتاحة  كمما أنهما

                                                           

 ،-حالة ملبنة الساحل مستغانم–ستخدام تكنولوجيا المعلومات في النظم المحاسبية واثرها على جودة التقارير المالية اعثمان عبد اللطيف،  -1
 .542-542ص  ص ،5012، مجلة المالية واالسواق، جامعة عبد الحميد إبن باديس، مستغانم، الجزائر، 2، العدد 4المجلد 

 .50، ص 5003الدار الجامعية، اإلسكندرية، مصر،  ،"مبادئ المحاسبة المالية"حمد محمد نور، أ -2
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عن فترة زمنية محددة عادة سنة وتظهر المركز  لها، وتلخص القوائم المالية عمليات المؤسسة
وقعات هدف القوائم المالية إلى المساعدة في تقييم نواحي القوة المالية وتحديد الربحية والتتو ، المالي

وتعد القوائم المالية على أساس مجموعة من القواعد  المستقبلية في مجال المركز المالي والربحية،
 .واالفتراضات يطلق عليها المبادئ المحاسبية المقبولة

 قرارات الضريبيةاال -2

فمثال باإلضافة إلى القوائم المالية يوفر نظام المعلومات المحاسبية تقارير يفرضها القانون الضريبي 
الضريبي الجزائري يلزم المؤسسات بتقديم ميزانية ضريبية تختلف عن الميزانية المحاسبية من  القانون

التي تختلف عن الربح المحاسبي بإجراء بعض  حيث تقديم الحسابات وتحديد النتيجة الضريبية
 .التغييرات لتحديد الوعاء الضريبي

 ةالتقارير اإلداري -3
إلى القوائم المالية إلى معلومات محاسبية تفصيلية تساعدها في تخطيط ورقابة تحتاج اإلدارة إضافة  

اليومية، ويوفر نظام المعلومات ثالثة أنواع من المعلومات، النوع األول هو المعلومات  العمليات
خطيط والبيع، النوع الثاني هو المعلومات الالزمة لت الالزمة التخاذ القرارات الروتينية مثل قرار الشراء

الالزمة لحل  العمليات غير الروتينية مثل قرار إضافة منتج آخر، أما النوع الثالث هو المعلوممات
 .المشاكل

 القوائم المالية نواعأ: ثانيا
، وتضم خمس قوائم وفق ماتم إقراره ضمن المعيار القوائم المالية جزء من التقارير المالية بما أن      

الخاص بعرض الكشوف المالية وهي نفس القوائم التي تم تبنيها من قبل  IAS01المحاسبي الدولي األول 
التالية وفق ما نص عليه  وتتخذ األشكال ، 5002جويلية  52المشرع الجزائري بموجب القرار المؤرخ في 

 :القانون
 الميزانية -1

 1."هي صورة فوتوغرافية للذمة المالية للمؤسسة في تاريخ معين" تعرف الميزانية على أنها
 أصوله حيث من للمشروع المالي المركز تصور هذه القائمة"تعرف كذلك بقائمة المركز المالي إذ 

 2."مالية معينة فترة في التزامات من عليه حقوق وما من له ما أو وخصومه

                                                           

 .53ص ، مرجع سبق ذكره، ناصر مرزوق، عزام بشكير -1
2- Eric Ducasse Et Autres, "Normes Comptables, Internationales, IAS / IFRS Avec exercices d'application 

corrigés", De boeck, Paris, 2005, p 17.  
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عناصر األصول : تصف الميزانية بصفة منفصلة" يحين تم تعريفها من قبل المشرع الجزائري كما يل في
 :وعناصر الخصوم، وتبرز بصورة منفصلة على األقل الفصول، عند وجود عمليات تتعلق بهذه الفصول

 : في األصول


 التثبيتات المعنوية، 


 التثبيتات العينية، 


 االهتالكات، 


 المساهمات، 


 المالية،األصول  


 المخزونات، 


 ،(مع تمييز الضرائب الؤجلة)أصول الضريبة  


 ،(أعباء مثبته مسبقا)الزبائن والمدينون األخروين واألصول األخرى المماثلة  


 .خزينة األموال اإليجابية ومعدالت الخزينة اإليجابية 
 :في الخصوم


تاريخ اإلقفال، مع تمييز  رؤوس األموال الخاصة قبل عمليات التوزيع المقررة أو المقترحة قبل 

حتياطات والنتيجة الصافية للسنة المالية والعناصر واال( في حالة الشركات)ل الصادر  رأس الما
 األخرى،


 الخصوم غير الجارية التي تتضمن الفائدة، 


 دون والدائنون اآلخرون،ر المو  


 ،(مع تمييز الضرائب المؤجلة)خصوم الضريبة  


 ،(منتوجات مثبتة مسبقا)لمماثلة المرصودات لدعباء وللخصوم ا 


 1."موال السلبية ومعادالت الخزينة السلبيةخزينة األ 

الجداول  أنظر) كما بين المشرع في نفس القرار طريقة عرض الميزانية وأهم الحسابات المدرجة فيها
 (01الملحق رقم  المدرجة في

 2:الميزانية المذكورة سابقا بأنها عناصروتعرف 

                                                           

 ،"الحسابات وقواعد سيرهاقواعد وأصول التقييم والمحاسبة ومحتوى الكشوف المالية وعرضها وكذا مدونة "، 5002جويلية  52القرار المؤرخ في  -1
 .53، ص220.1، المادة 5009مارس  52، 19الجريدة الرسمية العدد 

2
- Joëlle Le Vrouch-Meouchy et Autres, "Normes comptables internationales guide pratique", Editions The 

World Bank / FIDEF, Washington, 2003, P 7. 
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 منه تحصل نأ المؤسسة تتوقع و سابقة ألحداث نتيجة المؤسسة لسيطرة تخضع موارد هي :األصول -

 .مستقبلية قتصاديةامنافع  على
 سداده يتطلب أن المتوقع ومن سابقة أحداث عن ناشئ المؤسسة على حالي تعهد هي :الخصوم -

 . اقتصادية منافع على والمحتوية المؤسسة تملكها التي المواد من تدفقات خارجة
 النتائج حسابجدول  -2

عبارة عن أداة لتحقيق مبدأ مقابلة اإليرادات بالمصروفات لتحديد صافي "يعرف هذا الجدول على أنه 
  1."الربح أو الخسارة بطريقة مبسطة وواضحة

 مالية فترة خالل خسارة أو من ربح المشروع عمل نتيجة تصور" التي تعتبرقائمة الدخل أيضا بيعرف 

 2."معينة
هو بيان ملخص لدعباء والمنتوجات المنجزة من الكيان خالل " في حين عرفه المشرع الجزائري بأنه 

ويبرز بالتمييز النتيجة الصافية . وال يأخذ في الحساب تاريخ التحصيل أو تاريخ السحب. السنة المالية
 3."الكسب أو الخسارة/المالية الربح للسنة

 :يلي مافي تتمثل عناصر جدول حساب النتائج 
 شكل في المحاسبية الفترة خالل قتصاديةاال المنافع في يرادات بأنها الزيادةتعرف اإل :اإليرادات -

 .لتزاماتاال في نقص أو األصول، هذه في زيادة األصول، أو داخلة من تدفقات
 خارجة تدفقات شكل على المحاسبية الفترة خالل قتصاديةاال المنافع في النقص وهي :المصروفات -

 4.لتزاماتا تحمل أو ستهالكها،ا األصول أو من

عرض الكشوف المالية بين أنه يتم من خالل جدول  IAS01بموجب المعيار المحاسبي الدولي األول 
تكاليف التصنيع، تكاليف )وظيفتها  بف إيرادات وأعباء المؤسسة إما حسحساب النتائج عرض مختل
، أي ..(سلع، بضائع، مواد أولية، نفقات المستخدمين)حسب طبيعتها ، أو ...(التوزيع، التكاليف اإلدارية

على األساس الذي يقدم من خالله معلومات صادقة حول وضعية المؤسسة، وبطبيعة الحال فإن 
حسب طبيعتها، عباء ه يشجع على تطبيق طريقة تصنيف األالطريقتان تؤديان إلى نفس النتيجة إال أن

إلى طريقة تصنيف األعباء بحسب وظائفها ، ينبغي إعطاء معلومات إضافية ختيار المؤسسة اوفي حال 
، نفقات (التدهور)هتالكات، نقص القيمة عة األعباء، خاصة فيما يتعلق باالفي الملحق حول طبي

                                                           

 .529، ص 5003دار حنين للنشر والتوزيع، عمان،  ،"مبادئ القياس واإلفصاح المحاسبي: المحاسبة المالية"عبد اإلله نعمة جعفر،  -1
2-

 Eric Ducasse Et Autre, Op.cit, p 17. 
 .54، ص 530.1، مرجع سبق ذكره، المادة 5002جويلية  52القرار المؤرخ في  -3

4-  Joëlle Le Vrouch-Meouchy et Autres, Op - cit, P 7. 
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، لغرض السماح لمستخدمي القوائم المالية بإجراء مقارنة بين مؤسستين لم تتبعا نفس ...المستخدين
  1.طريقة العرض

  2:بين المشرع أن المعلومات الدنيا المقدمة في حساب النتائج هي اآلتية


الهامش : سيير الرئيسية اآلتيةتحليل األعباء حسب طبيعتها، الذي يسمح بتحديد مجاميع الت 
 ستغالل،جمالي عن االالمضافة، الفائض اإل جمالي، القيمةاال


 منتجات األنشطة العادية،  


 المالية واألعباء المالية، المنتوجات 


 أعباء المستخدمين، 


 الضرائب والرسوم والتسديدات المماثلة، 


 هتالكات ولخسائر القيمة التي تخص التثبيتات العينية،المخصصات لال 


 هتالكات ولخسائر القيمة التي تخص التثبيتات المعنوية،المخصصات لال 


 نتيجة األنشطة العادية، 


 ،(منتجات وأعباء)العناصر غير العادية  


 النتيجة الصافية للفترة قبل التوزيع، 


  .النتيجة الصافية لكل سهم من األسهم بالنسبة إلى شركات المساهمة 

( الوظيفة حسب الطبيعة،حسب)بين المشرع في هذا القرار شكل جدول حساب النتائج وفق الطريقتين 
 ضمنأنظر الجداول المدرجة )وأهم الحسابات المدرجة في جدول حساب النتائج حسب الطبيعة 

 (02الملحق رقم 
 (جدول التدفقات النقدية)سيولة الخزينة  جدول -3

 3".التدفقات النقديةجدول يتم من خالله عرض مصادر "هو يعرف على أنه 
مدفوعات ومتحصالت لمؤسسة ما خالل فترة زمنية عبارة عن جدول يوضح لنا " كما عرف على أنه 

معينة، ويختلف هذا الجدول عن الجداول المالية األخرى ألنه يساعد المؤسسة في تقييم مدى قدرتها 
 4."على توليد األموال في الحاضر والتنبؤ بالمستقبل

                                                           

 .20ص ، لخضر عالوي، مرجع سبق ذكره -1
 .54، ص 530.5، مرجع سبق ذكره، المادة 5002جويلية  52القرار المؤرخ في  -2
 .23لخضر عالوي، مرجع سبق ذكره، ص  -3
 .40، ص 5009دار حامد للنشر والتوزيع، الطبعة الثانية، االردن، ، "اإلدارة المالية"فايز سليم حداد،  -4
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كانيزمات المالية هو جدول يشرح كيفية تغير الخزينة ويظهر التدفقات التي تشرح المي"وكتعريف آخر 
 1."للمؤسسة ومساهمة كل وظيفة في التغير اإلجمالي للخزينة

ونظرا ألهمية هذا الجدول وأهمية العناصر التي يتضمنها خصص له معيار محاسبي خاص به على 
جدول  سيولة ) النقدية  تدفقاتقائمة ال IAS07المستوى الدولي هو المعيار المحاسبي الدولي 

ن المعلومات المتعلقة بالتدفقات النقدية ألي منشأة مفيدة في تزويد أ والهدف منه، ( الخزينة
باألساس الالزم لقياس قدرة تلك المنشأة على توليد نقدية أو ما يعادلها  مستخدمي البيانات المالية

ة وتتطلب القرارات االقتصادي. الستخدام واالنتفاع من تلك التدفقات النقدية واحتياجات المنشأة
 .المعلومات تقييم قدرة المنشأة على توليد نقدية وما يعادلها  لمستخدمي

عادلها ي ات بتقديم معلومات عن التغيرات الفعلية في النقدية وماالمؤسسويهدف هذا المعيار إلى إلزام 
النشاطات من  وذلك بإعداد قائمة للتدفقات النقدية مع تقسيم التدفقات النقدية خالل الفترة إلى تدفقات

 2.التشغيلية واالستثمارية والتمويلية
الهدف من جدول سيولة الخزينة هو إعطاء مستعملي الكشوف المالية " حسب المشرع الجزائري 

ستخدام هذه اائرها وكذلك المعلومات بشأن ضدرة الكيان على توليد األموال ونأساسا لتقييم مدى ق
 3."السيولة المالية

جويلية فإنه يندرج ضمن هذا الجدول التدفقات  52من القرار المؤرخ في  5. 540المادة  بموجب
 :المالية الداخلة والخارجة خالل السنة المالية حسب مصدرها ممثلة في

والغير مرتبطة ال الخاصة باألنشطة التي تتولد عنها منتوجات )نشطة التشغيلية تدفقات األ -
 ؛(باالستثمار وال بالتمويل

موال عن إقتناء وتحصيل ألموال عن بيع عمليات سحب األ)ستثمار تدفقات المالية ألنشطة االال -
 ؛(أصول طويلة األجل

 (.أنشطة تكون نتيجتها تغيير حجم وبنية األموال الخاصة أو القروض)تدفقات أنشطة التمويل  -

 4:المباشرةغير اليقدم جدول سيولة الخزينة وفق الطريقة المباشرة أو الطريقة 
 : فالطريقة المباشرة الموصى بها تتمثل في
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قصد ...( الزبائن، الموردون، الضرائب )تقديم الفصول الرئيسية لدخول وخروج األموال اإلجمالية  -
 .إبراز تدفق مالي صافي

 .تقريب هذا التدفق المالي الصافي إلى النتيجة قبل ضريبة الفترة المقصودة -
 :مثل في تصحيح النتيجة الصافية للسنة المالية مع األخذ بالحسبانوالطريقة غير المباشرة تت

هتالك، تغيرات الزبائن، المخزونات، تغيرات الموردين ا)عامالت دون التأثير في الخزينة أثار الم -
 ؛...(

 ؛(الضرائب المؤجلة)التفاوتات أو التسويات  -
وهذه ..( قيمة التنازل الزائدة أو الناقصة )ستثمار أو التمويل فقات المالية المرتبطة بأنشطة االالتد -

  (03أنظر الجداول المدرجة ضمن الملحق رقم ).التدفقات تقدم كال على حدى
  (تغير حقوق الملكية)األموال الخاصة  تغيرجدول  -4

لتفصح عن المعلومات الخاصة بكل من "تعد قائمة التغير في حقوق المالك عن الفترة المحاسبية 
بداية الفترة، اإلضافات إلى حقوق المالك خالل الفترة مثل زيادة رأس المال، نتيجة حقوق المالك 

الفترة من صافي دخل أو صافي خسارة، وأيضا أسباب التخفيض في حقوق المالك خالل الفترة مثل 
 1."المسحوبات والتوزيعات على المالك، وأخيرا رصيد حقوق المالك نهاية الفترة

أن جدول تغير االموال الخاصة يشكل تحليال للحركات التي أثرت في كل بين المشرع الجزائري 
 .فصل من الفصول التي تتشكل منها رؤوس األموال الخاصة للكيان خالل السنة

 :المعلومات الدنيا المطلوب تقديمها في هذا الجدول تخص الحركات المرتبطة بما يأتي
 ؛النتيجة الصافية للسنة المالية -
 ؛تصحيحات األخطاء المسجل تأثيرها مباشرة كرؤوس أموالو تغييرات الطريقة المحاسبية  -
المنتوجات واألعباء األخرى المسجلة مباشرة في رؤوس األموال الخاصة ضمن إطار تصحيح أخطاء  -

 ؛هامة
 ؛ ...(، التسديد ضنخفارتفاع، االاال)عمليات الرسملة  -
 (04أنظر الملحق رقم ) 2."ل السنة الماليةتوزيع النتيجة والتخصيصات المقررة خال -
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 المالحق -5
 1".التفسيرية يضاحاتواإل المحاسبية السياسات توضح"بصفة مختصرة  المالحق 

أن ملحق القوائم  5002جويلية  52من القرار المؤرخ في  1. 520بين المشرع الجزائري في المادة 
في نفس المادة متى كانت هذه المعلومات  المالية يشتمل على معلومات تخص عدة نقاط تم تحديدها

 .تكتسي طابعا هاما أو كانت مفيدة لفهم العمليات الواردة في القوائم المالية
يضاحات المتممة للقوائم المالية معلومات خاصة الدولي األول يتطلب أن تتضمن اإل حسب المعيار

 :2بمايلي
 أساس إعداد القوائم المالية؛ -

 المحاسبية األساسية المستخدمة؛  السياسات -

المعلومات المطلوبة عن طريق معايير المحاسبة الدولية األخرى التي لم يتم عرضها في مكان أخر  -
 في القوائم المالية؛

معلومات إضافية لم يتم عرضها في صلب القوائم المالية ولكنها تعتبر ضرورية ألغراض العرض  -
 .العادل

كما يتطلب المعيار الدولي األول عرض تلك المعلومات بطريقة منهجية ومنظمة وبطريقة تتسم بأنها  -
 . مرجعية للبنود ذات الصلة في صلب القوائم المالية

( الكشوف)سابق الذكر محتوى ملحق القوائم المن القرار  2وقد حدد المشرع الجزائري في الفصل 
 (لف الجداول المدرجة ضمنابمخت 05أنظر الملحق رقم )المالية 
 القوائم المالية أساسيات اإلطار المفاهيمي إلعداد: المطلب الثالث

في جب العمل على مراعاتها قبل المباشرة تنطوي عملية إعداد القوائم المالية على عدة أساسيات هامة ي     
 :يلي هذه العملية، من أبرزها ما
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 1حتياجاتهم من المعلوماتا مستخدمو القوائم المالية و: أوال
الرشيدة، وقد حدد اإلطار  االقتصاديةتخاذ القرارات اتخدام القوائم المالية في عملية ستلجأ فئات متعددة ال    

المفاهيمي إلعداد وعرض القوائم المالية عدد من الفئات كمستخدمين للقوائم المالية، كما حدد اإلطار طبيعة 
 :المعلومات التي تحتاجها كل فئة على النحو التالي

 المستثمرين الحاليين والمحتملين -1

 :آلتيأهم المعلومات التي تحتاجها هذه الفئة تتمثل في ا     
 تخاذ قرار الشراء أو بيع أسهم المؤسسة؛امعلومات التي تساعد المستثمر في ال -

المعلومات التي تساعد المستثمر في تحديد مستوى توزيعات األرباح الماضية والحالية والمستقبلية  -
 وأي تغيير في أسعار سهم المؤسسة؛

 المستثمر في تقييم كفاءة إدارة المؤسسة؛ المعلومات التي تساعد -

المعلومات التي تساعد المستثمر في تقييم سيولة المؤسسة ومستقبلها وتقييم سهم المؤسسة بالمقارنة  -
 .مع أسهم المؤسسات االخرى

 الموظفون -2

يحتاج الموظف في المؤسسة إلى معلومات تتعلق بمدى األمان الوظيفي، ومدى التحسن الوظيفي 
في المستقبل، باإلضافة إلى معلومات تساعد في تعزيز مطالب الموظفين بتحسين أوضاعهم  المتوقع
 .الوظيفية

 الموردين والدائنين التجاريين -3

تحتاج هذه الفئة إلى معلومات تساعدها في تقدير ما إذا كانت المؤسسة ستكون عميل جيد قادر 
 .على سداد ديونه

 العمالء -4

ستمرار لمؤسسة المستقبلي وقدرتها على االاعد على التنبؤ بوضع ايحتاج العمالء إلى معلومات تس
 .في عملية إنتاج وبيع سلعها
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 المقرضين -5

لى معلومات تساعد في تقدير قدرة المؤسسة المقترضة على توفير النقدية الالزمة لسداد إبحاجة 
الشركة المقترضة  أصل القرض والفوائد المستحقة عليه في الوقت المناسب، وفي تقدير عدم تجاوز

 .لبعض المحدادات المالية مثل نسبة الديون للغير
 المؤسسات ألعمالوالجهات المنظمة  ودوائرها المختلفة،الحكومة  -6

من مدى إلتزام المؤسسة بالقوانين ذات العالقة  التأكدتحتاج هذه الفئات إلى معلومات تساعدها في 
الدخل، كما تحتاج إلى معلومات تساعد في تقدير نون المؤسسات وقانون الضريبة على قامثل 

الضرائب المختلفة على المؤسسة وتحديد مدى قدرة المؤسسة على تسديد هذه الضرائب، ومدى 
 .المساهمة العامة للمؤسسة في االقتصاد الوطني

 الجمهور -7

لومات بحاجة إلى المعلومات التي تخص األطراف السابقة أعاله، كما قد يحتاج الجمهور إلى مع
 .خاصة إضافية قد يكون من الصعب توفيرها ضمن القوائم المالية ذات الغرض العام

 ومن الجدير بالذكر أن فئات مستخدمي القوائم المالية تتسع لتشمل جميع من لهم مصلحة في المؤسسة       
وعرض البيانات أو غير مباشر، ومن هذه الفئات والتي لم يرد ذكرها ضمن إطار إعداد سواء بشكل مباشر 

يون والسوق المالية الصادر عن لجنة معايير المحاسبة الدولية في المؤسسة، والمحللون والمستشارون المال
 .، والمنافسون والمحامونالمالي
وقد ورد ضمن اإلطار المفاهيمي إلعداد وعرض القوائم المالية أن المستثمرين هم الجهة التي تزود     

المؤسسة برأس المال، وهم الجهة األكثر تحمال للمخاطر، وبالتالي فإن تزويد المستثمرين بالمعلومات التي 
علومات مالية عامة، ويوضح اإلطار يحتاجونها سيلبي معظم ما يحتاجه بقية مستخدمي القوائم المالية من م

المفاهيمي أن العامل المشترك لجميع مستخدمي القوائم المالية هو الحصول على معلومات تساعدهم في 
عملية تقييم مدى قدرة المؤسسة في توليد تدفقات نقدية أو تدفقات شبه نقدية وتوقيت ودرجة التأكد في مدى 

 .حصول هذه التدفقات في المستقبل
ال يمكن أن تلبي جميع ما يحتاجه مستخدمي القوائم كما ورد في اإلطار المفاهيمي أن القوائم المالية     
تخاذ القرارات االقتصادية، فالمعلومات التي تنشر في القوائم المالية اية من معلومات تساعدهم في عملية المال

لتي تتخذ من قبل معظم مستخدمي تغطي عملية قياس ألحداث حصلت في الماضي، في حين أن القرارات ا
القوائم المالية تتعلق بالمستقبل، من جهة أخرى فإن ما يعرض في القوائم المالية هي معلومات مالية في حين 

 .يحتاج مستخدمي القوائم المالية للعديد من المعلومات غير المالية
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خدمي القوائم المالية من معلومات، فإن بناء على ما سبق، ونظرا لعدم إمكانية تلبية جميع ما يحتاجه مست    
القوائم المالية ذات الغرض العام تركز على تلبية المعلومات التي تشكل القاسم المشترك بين جميع مستخدمي 

 .القوائم المالية
 أساليب قياس عناصر القوائم المالية: ثانيا
تحديد القيمة النقدية للعناصر التي تظهر ": نهأالمعايير المحاسبة الدولية على  عرف القياس وفقا للجنة     

بها في القوائم المالية و التي ستظهر بها قائمة المركز المالي و بيان الدخل ويتضمن ذلك اختيار أساس 
 1."محدد للقياس

دراج عناصر المعلومات المالية      عملية القياس تتمثل في تحديد القيم المالية التي يتم بموجبها إقرار وا 
ختيار أساس معين للقياس، وقد تم وضع مبادئ قاعدتها المبادئ القوائم المالية، ويتطلب ذلك اضمن 

المحاسبية المتعارف عليها بإضافة عنصر الشفافية إلى العناصر التي اعتمدت المبادئ عليها والتي انطلقت 
 2:من عنصر األمانة، ويمكن تلخيص أساليب القياس التي يمكن العمل بها في

 ة التاريخيةالتكلف -1

سلوب تسجل الموجودات بقيمة النقد المدفوع أو ما يعادله أو بالقيمة العادلة لمقابل بموجب هذا األ
جودات التي تم نتقائها، أما المطلوبات فتسجل بقيمة المو الحصول على الموجودات كما بتاريخ ا
المطلوبات ضمن النشاط العادي  لتزام، أو ما يعادل النقد المتوقع دفعه لتسوية تلكستالمها مقابل االا

 .للمؤسسة
 التكلفة الجارية -2

بموجب هذا األسلوب تدرج الموجودات بقيمة النقد أو النقد المعادل الذي يتوجب دفعه حاليا مقابل 
للنقد ( سميةالقيمة اال)بالقيمة غير المخصومة الحصول على أصل مماثل، وتدرج المطلوبات 

 .لتزاما لتسديد االه حاليومعادل النقد المطلوب دفع
 القيمة القابلة للتحقيق -3

حاليا بموجب هذا األسلوب، تدرج الموجودات بقيمة النقد أو النقد المعادل الذي يمكن الحصول عليه 
بها، أي بالقيم غير إذا بيع األصل بطريقة منظمة، وتدرج المطلوبات بالقيم التي يمكن تسويتها 
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لتزامات ضمن النشاط العادي النقد الذي يتوقع دفعه لتسوية االللنقد أو معادل ( سميةاال)المخصومة 
 .للمؤسسة

 القيمة الحالية -4

بموجب هذا األسلوب، تدرج الموجودات بالقيمة الحالية المخصومة لصافي التدفقات النقدية الواردة 
 والمتوقع الحصول عليها من هذا البند في المستقبل وذلك ضمن النشاط العادي للمؤسسة، وتدرج

ستخدامها في تسوية اة المتوقع الموجودات بالقيمة الحالية المخصومة لصافي التدفقات النقدية الصادر 
 .لتزام خالل الدورة العادية لنشاط المؤسسةاال

ستخداما من قبل المؤسسات في إعداد قوائمها اي أكثر أساليب القياس هرغم أن التكلفة التاريخية 
ا إلى جنب مع أساليب أخرى للقياس، فالبضاعة تدرج عادة بالتكلفة أو المالية، فإنه يستخدم عادة جنب

القيمة القابلة للتحقق أيهما أقل، أما األوراق المالية القابلة للتسويق فيمكن إدراجها بالقيمة السوقية، 
التقاعد فيتم إدراجها على أساس قيمتها الحالية، وتستخدم بعض  جورلتزامات الخاصة باأللكن اال

ستخدام نموذج التكلفة التاريخية في الفة الجارية على ضوء عدم قدرتها سلوب التكالمؤسسات أ
 .التعامل مع آثار األسعار المتغيرة للموجودات غير النقدية

العناصر المقيدة في الحسابات، ( قياس)أنه ترتكز طريقة تقييم  د المشرع الجزائري في هذا اإلطارحد     
التي تتألف للسلع والممتلكات المقيدة في أصول الميزانية عند ) تفاقية التكاليف التاريخية كقاعدة عامة، على إ

نزيالت وغير ذلك من تإدراجها في الحسابات، عقب خصم الرسوم القابلة لالسترجاع والتخفيضات التجارية وال
لنسبة إلى بعض في حين يعمد حسب بعض الشروط التي يحددها هذا التنظيم وبا(. العناصر المماثلة

يقدر الكيان عند كل تاريخ إقفال الحسابات التي فقدت قيمتها ) العناصر إلى مراجعة تجري على ذلك التقييم
عتبارها أعلى قيمة بين ثمن البيع االصلي والقيمة القيمة الممكن تحصيلها من األصل بوالقيام بتقدير ا

 1:ستناد إلىباال (النفعية
 ؛ (الراهنة)القيمة الحقيقية  -1
 ؛نجازقيمة اال  -2
 .(أو قيمة المنفعة)المحينة القيمة  -3

ستعمال األصل بشكل متواصل ااألموال المستقبلية المنتظرة من هي القيمة المحينة لتقدير سيولة 
 (.والتنازل عنها في نهاية مدة االنتفاع به
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  المالية والتقارير خصائص القوائم: المطلب الراب 
لكي تحقق المعلومات المحاسبية الفائدة المرجوة من قبل مستخدميها، فإن هناك مجموعة من      

الخصائص التي يجب أن تتسم بها المعلومات المحاسبية، و تتعلق هذه الخواص بمعايير يمكن من خاللها 
 FASB لمالية الحكم على مدى تحقق الفائدة من المعلومات المحاسبية، و قد قام مجلس معايير المحاسبة ا

بعنوان الخصائص النوعية للمعلومات المحاسبية، أوضح  1920في سنة ( 05)بإصدار قائمة المفاهيم رقم 
من خاللها مجموعة من الخواص الرئيسية و الفرعية للمعلومات المحاسبية إضافة إلى القيود أو المحددات 

 :يالتال الشكل على إنتاج المعلومات المحاسبية و التي يمكن تلخصها من خالل
 مةعلومات المحاسبية وقيودها الحاكالخصائص النوعية للم(: 11)الشكل رقم 

 
 
 
 

  
 

  
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

رسالة  ،"دور المعلومات المحاسبية في ترشيد قرارات اإلنفاق الرأسمالي"، سحق عبد السالم أبو هويديانهاد  :المصدر
 .19ص، 5011ماجستير، غير منشورة،  الجامعة اإلسالمية، غزة، 

 المحاسبيةمستخدمو المعلومات  

 قيد حاكم

 خصائص متعلقة بالمستخدم

 معيار حاكم

 متخذو القرارات و خصائصهم
 (المسبقة مثل الفهم أو المعرفة)

 التكلفة >المنفعة 

 القابلية للفهم

 المنفعة للقرار

 المالئمة الموثوقية
 بالقرار متعلقة أساسية خصائص
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 صدق الحياد

 في التعبير
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 مناسب

 قدرة

 تقييم

 ارتدادي

 قدرة
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 خصائص ثانوية متفاعلة
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 خصائص رئيسية: أوال
 :تتمثل في كل من

 خاصية المالءمة -1

، وتساعدهم في تمتلك المعلومات خاصية المالئمة عندما تؤثر على القرارات االقتصادية للمستخدمين
ة متقييم األحداث المتعلقة بالمنشأة سواء كانت األحداث ماضية أو حاضرة، عادة ما تكون مالء

 1.المعلومة مرتبطة بطبيعتها وأهميتها النسبية
تلك المعلومات التي تحمل على األقل ثالثة أبعاد و هي التأثير في : "المالءمة هي المعلومات

لمالءمة الداللية، و التأثير في األهداف وتسمى المالءمة لدهداف، و التأثير في الفهم و تسمى با
 2."تخاذ القرارات وتسمى المالءمة للقراراتا

 : وتندرج ضمن هذه الخاصية ثالث خصائص فرعية هي
يجب توفير المعلومات المحاسبية في فترة زمنية مناسبة معينة، يتم  :لتوقيت المناسبا -أ 

التعبير عنها بالفترة الزمنية الالزمة التخاذ قرار معين من قبل متخذ القرار لكي ال تفقد 
 .تخاذ القراراة يقيمتها أو قدرتها على التأثير في عمل

أي أن للمعلومات المحاسبية إمكانية تحقيق إستفادة منها في اتخاذ القرارات  :القيمة التنبؤية -ب 
 .التي لها عالقة بالتنبؤات المستقبلية

أي أن تكون للمعلومات المحاسبية إمكانية  (:التغذية العكسية أو الرجعية)القيمة الرقابية  -ج 
ألخطاء التي يمكن أن االستخدام في الرقابة والتقييم من خالل التغذية العكسية وتصحيح ا

 .الخ.. تنتج عن سوء االستخدام أو عدم الكفاية 
 خاصية الموثوقية -2

عتماد دي والتحيز، ويمكن للمستخدمين االتكون المعلومات موثوقة إذا كانت خالية من الخطأ الما
ا تماشيا مع جب معالجة األحداث وعرضهيعليها لتظهر بصدق ما يراد لها أن تظهره، وبالتالي 

 3.قتصادية وليس فقط شكلها القانونيطبيعتها وحقيقتها اال
 4: من خالل ما سبق يمكن القول أن الخصائص الفرعية لهذه الخاصية تتمثل في

                                                           

 .524ص، مرجع سبق ذكره، حمدانمأمون حسين القاضي،  -1
ية بغداد للعلوم لالعدد الثالثون، مجلة ك ،"الخصائص النوعية للمعلومات المحاسبية بين النظرية و التطبيق"إسماعيل خليل إسماعيل، ريان نعوم،  -2

 .590، ص 5015االقتصادية، جامعة بغداد، العراق، 
 .132، ص 5002 الرياض، السعودية،  ،دار المريخ، "نظرية المحاسبة" وآخرون، ريتشارد شرويدر - 3
 13، ص 5011الصفحات الزرقاء، الجزائر،  ،"محاسبة المؤسسة والجباية وفق النظام المحاسبي الجديد" جمال لعشيشي، -4
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 للمعلومة المالية؛ التمثيل الصادق -أ 

 ؛يتم إعداد الوثائق المالية بكل موضوعية  :الحيادية -ب 
المبالغة في تقييم األصول واإليرادات الهدف من هذه الخاصية هو عدم  :الحيطة والحذر -ج 

 .والتقليل من الخصوم والتكاليف
 الخصائص الثانوية :ثانيا

 :تتمثل في كل من خاصية
  القابلية للمقارنة -1

يقصد بها إمكانية مقارنة المعلومات المحاسبية لفترة مالية معينة مع القوائم المالية لفترة أو لفترات 
يستفيد مستخدمي المعلومات المحاسبية من إجراء المقارنة  أخرى سابقة لنفس المؤسسة، حيث

ستثمار والتمويل و تتبع أداء المؤسسة ومركزها المالي من فترة تخاذ القرارات المتعلقة باالاراض ألغ
ألخرى، كما تعتبر المعلومات التي تم قياسها و التقرير عنها بصورة مماثلة عن المؤسسات المختلفة 

ختالف األساسية في تفاق و االية المستخدمين من تحديد جوانب االمكن هذه الخاصقابلة للمقارنة وت
 1.ستخدام طرق محاسبية غير مماثلةاأنه لم يتم إخفاء هذه الجوانب ب الظواهر االقتصادية طالما

  الثبات -2
أن تطبق المؤسسة نفس األساليب  هي خاصية مبنية على أساس مبدأ الثبات و الذي يقصد به

لنفس األحداث المحاسبية من فترة محاسبية إلى أخرى، فعندما تطبق طريقة محاسبية واحدة  الطرق و 
ستخدامها للمعايير المحاسبية، و ال يعني ذلك أن اترة ألخرى فأنها تعتبر ثابتة في لنفس الحدث من ف

لسياسات المؤسسة ال يمكنها التحول من طريقة محاسبية معينة إلى أخرى، حيث يمكنها التغيير في ا
والطرق المحاسبية إذا أثبتت أفضليتها، في هذه الحالة يلزم اإلفصاح عن طبيعة و أثر التغير 

 2.المحاسبي في التقارير المالية وخاصة بالفترات التي حدث فيها التغيير
إن الخصائص النوعية للمعلومات المحاسبية هي أحد المكونات األساسية لإلطار النظري للمحاسبة     
لمالي الية والمستوى الثاني من مستويات اإلطار النظري للمحاسبة، وتعد جسر يربط بين هدف اإلبالغ االم

عتراف من جهة أخرى، كما أنها تعد الصفات والسمات التي تجعل المعلومات من جهة ومفاهيم القياس واال
المتضمن  122-02من المرسوم التنفيذي  02المالية ذات فائدة كبيرة، وقد نص المشرع الجزائري في المادة 

                                                           

 .10ص ، مرجع سبق ذكره، محمد أبو نصار، جمعة حميدات -1

الحوكمة المحاسبية للمؤسسة  ى الوطني حولالملتق ،"دور حوكمة الشركات في تحقيق جودة المعلومات المحاسبية"، جمعة هوام، نوال لعشوري -2
 .12 ،12ص ص ، 5010ديسمبر  02-02، جامعة العربي بن مهيدي، أم البواقي، الجزائر، (واقع، رهانات و آفاق'
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 يجب أن تتوفر المعلومة الواردة في: "متضمن للنظام المحاسبي المالي ال 11-02لتطبيق أحكام القانون 
 1."الكشوف المالية على الخصائص النوعية المالءمة والدقة وقابلية المقارنة والوضوح

ولكي يكون الحكم عادال على المعلومات المحاسبية المدرجة ضمن القوائم المالية فإن هناك مجموعة من    
 :ستخدامها، ومن هذه الصفاتتسم بها متخذ القرار الذي يقوم باالصفات التي يجب أن ي

 ؛(دراكاإل)درة على فهم محتوى المعلومات قال -
جلها تلك لمناسبة والمالئمة التي أعدت من أح للمعلومات في القرارات استخدام الصحيالقدرة على اال -

 المعلومات؛

 .الخبرة النوعية والزمنية المتعلقة بالتعامل مع أنواع المعلومات المحاسبية خالل فترة سابقة -
فالوظيفة الرئيسية للقوائم المالية وطبيعة المعلومات التي يجب أن تحتويها إنما تعتمد على المعلومات      

قراراتهم، لذلك فإنه يلزم تحديد التي يحتاجها مستخدمو هذه القوائم لما لها من تأثير على سلوكياتهم ومن ثم 
عملية إنتاج وتوزيع المعلومات المحاسبية، إال  حتياجات مستخدمي القوائم المالية وتغليب وجهة نظرهم فيا

دارية، فال بد من التوسع ذي يعتمد عليه متخذو القرارات اإلأن القوائم المالية ليست هي المصدر الوحيد ال
 2.كثر والتفصيل في تقديم التقارير المالية الشاملة وهذا ما إتفق عليه أغلب الباحثين في هذا المجالأ

  اإلفصاح المحاسبي: الثاني المبحث
المالية فإنه يجب أن تعد على أسس تتوافق مع  والتقارير من خالل ما سبق تقديمه فيما يتعلق بالقوائم    

جل أن يكون هناك تناسب بين ما تم إعداده وما سيتم أساسية لإلفصاح المحاسبي من ت األالمتطلبا
 : اإلفصاح عنه بشفافية، وهذا ما سيتم التطرق له مفاهيميا من خالل هذا المبحث

 مفهوم اإلفصاح: المطلب األول
هم التعاريف المتعلقة بهذا المصطلح ألإلفصاح المحاسبي البد من تحديد إلعطاء مفهوم نوعا ما شامل     
 :يته وأهدافه وفق التاليهمأتحديد و 

 المحاسبي تعريف اإلفصاح: أوال
 3."الكشف و التباين و اإلفشاء"يعرف على أنه  ةلغ     

                                                           

 مـــــن وجهـــــة نظـــــر مهنيـــــي المحاســـــبة،: دور المعرفـــــة المحاســـــبية فـــــي تحســـــين جـــــودة المعلومـــــات الماليـــــةياسمممممين لعكيكمممممزة، محممممممد زرقمممممون،  -1
 .129، ص 5012، 5قتصاد والتنمية البشرية، جامعة على لونيسي، بليدة ، مجلة اال3، العدد 09المجلد 

قتصممممادية ، مجلممممة العلمممموم اال9العممممدد  أثــــر تطبيــــق حوكمــــة الشــــركات علــــى جــــودة المعلومــــات المحاســــبية، حكيمممممة بوسمممملمة، ،مصممممطفى عقمممماري -2
 .20، ص 5013سيلة، والتسيير والعلوم التجارية، جامعة محمد بوضياف، م

حتياجات االمالية ومدى كفايتها في تلبية  الصادرة عن هيئة األوراق اإلفصاحأهمية تعليمات "محمد حسين أبو نصار، علي عبد القادر الذنيبات،  -3
 .112ص ، 5002دارية، الجامعة األردنية، عمان، األردن، ، مجلة دراسات في العلوم اال35لد ، مج1العدد  ،"مستخدمي البيانات المالية
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الفصاحة والبيان، ويقال رجل فصيح وكالم فصيح أي "بصورة مفصلة اإلفصاح في اللغة العربية هو      
بليغ، ولسان فصيح أي طليق، فصاحة الرجل إنطالق اللسان بكالم صحيح واضح، ويقال أفصح الصبح أو 

 1.إفشاء، وكل ما يكشف عنه Disclosure، وتعني أفصح األمر أي وضع وبدأ في الظهور
، االقتصاديةوتقديم المعلومات الضرورية عن الوحدات  إظهارعملية "يعرف اإلفصاح على أنه       

يضا أن تعرض أ، وهذا يعني االقتصاديةلدطراف التي لها مصالح حالية أو مستقبلية بتلك الوحدات 
 2."تضليلالمعلومات بالبيانات والتقارير المالية بلغة مفهومة للقارئ الواعي دون لبس أو 

ضمون تقديم المعلومات والبيانات إلى المستخدمين بشكل م: "يعرف اإلفصاح المحاسبي على أنه هو     
تخاذ القرارات، لذلك فهو يشمل المستخدمين الداخليين والخارجيين في آن اوصحيح ومالئم لمساعدتهم في 

  3."واحد
يعتبر الوظيفة الرئيسية الثانية للمحاسبة إلى جانب وظيفة "وكتعريف آخر لإلفصاح يمكن القول أنه       
قتصادية والمالية، وتعددت وجهات النظر حول مفهوم اإلفصاح حداث والمعامالت االالمحاسبي لد القياس

 4."المحاسبي وعلى وجه العموم هو العالنية الكاملة

ن عرض المعلومات واإلفصاح عنها بالغ األهمية لمستخدمي البيانات إ"كن القول بصورة أشمل يم     
ولهذا فان معايير المحاسبة الدولية تبنت موقفين . المالية من أجل تزويدهم بمعلومات ضرورية التخاذ قراراتهم

األول فيتعلق بالقضايا العامة، حيث تم إصدار مجموعة من المعايير العامة  أما. يتعلقان بالعرض واإلفصاح
التي ركزت على اإلفصاح عن السياسات المحاسبية وأنواع المعلومات التي يتم عرضها في القوائم المالية 

مثال أما الثاني فيتعلق بإصدار معايير أكثر خصوصية تتعلق . وكيفية عرض األصول وااللتزامات المتداولة
عداد  بالتقرير عن التدفقات النقدية واإلفصاح عن األخطاء األساسية والتغيرات في المبادئ المحاسبية، وا 
التقارير عن الفروع واألقسام واإلفصاح عن األطراف ذات العالقة والعمليات التي تمت معهم، القاسم المشترك 

الذين لهم الحق في الحصول على معلومات  في كل هذه المعايير هو التوتر بين أن تكون متوفرة ألولئك
   5".المؤسسة والحفاظ على سرية المعلومات التجارية التي تمنح المؤسسة ميزتها التنافسية

                                                           

 .25، ص 5015دار الفكر الجامعي، مصر،  ،"اإلفصاح  والشفافية كأحد مبادئ الحوكمة في قانون الشركات" أحمد علي خضر، -1
 .222محمد المبروك أبو زيد، مرجع سبق ذكره، ص  -2
 .511، ص 5001الدار العلمية الدولية، األردن،  ،"تطور الفكر المحاسبي"رضوان حلوة حنان،  -3
قتصمادية، جامعمة ، مجلمة األبحماث اال13العمدد  ،-نموذج مقتـرح–جتماعية في القوائم المالية إلفصاح المحاسبي عن المسؤولية االافطوم أمحمدي،  -4

 .304، ص 5012، البليدة، 5البليدة

5  - clare Roberts and others, "International Financial Reporting – A Comparative Approach", Third edition, FT 

Prentce Hall,  Britain, 2005, p 52. 
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ت ومتطور االحتياجات من خالل التعاريف السابقة ومن منطلق أننا في عالم سريع التغير ومعقد العالقا     
سبي عليه مسايرة هذه الحاالت وأن يرقى بأساليب عمله إلى المستوى النظام المحا"ثيرات، فإن ومتشابك التأ

الذي يلبي فيه حاجات جميع األطراف بدقة وشفافية، وهذا ال يكون إال عن طريق اإلفصاح المحاسبي والذي 
يمكن النظر إلى كونه اإلخبار الدقيق الموضوعي عن المعلومات المحاسبية بعد تحليلها ماليا سواء أكان 

حصائية ي ديناميكي باستخدام األساليب اإلليل مالي ساكن بواسطة النسب المالية أو تحليل مالالتح
 :عتبارات التاليةفصاح المحاسبي كونه مبني على االوالرياضية، لذا فإن النظرية المحاسبية تنظر إلى اإل

 إنتهاج الوضوح الكامل في عرض القوائم المالية؛ -

 الحقائق المهمة عن المؤسسة؛الشفافية في إظهار جميع  -

 1." أن اإلفصاح له وظيفة إخبارية مهمة -
لشركة هو عملية إطالق جميع المعلومات ذات الصلة با"في إطار دراستنا يعرف اإلفصاح على أنه      

 2."ستثماروالتي قد تؤثر على قرار اال
المقصود باإلفصاح المنهجية "يجب اإلشارة هنا إلى أن هناك فرق بين الشفافية واإلفصاح، حيث أن     

السياسية معلومة من خالل النشر في الوقت المناسب، وهو يختلف  المعلومات وجعل القراراتالخاصة بتوفير 
عن الشفافية التي يقصد بها خلق بيئة تكون فيها المعلومات المتصلة بالظروف والقرارات واألعمال القائمة 

الشفافية إلى تحسين القرارات  متاحة ومنظورة وقابلة للفهم من جانب كل المشاركين في السوق، وتؤدي
تخاذ القرارات في مؤسسات صنع السياسات اتفعيل الحوكمة، وكذا جودة عملية دية وتعزيز المساءلة و قتصااال

 3."وأحكام المراقبة
 أهمية اإلفصـاح المحاسبي : ثانيا
ترجع أهمية اإلفصاح  للدور الرئيسي الذي يلعبه  في توفير المعلومات المحاسبية  التي توفر  البيئة      

لقرارات على كافة  مستوياتهم  وأنواعهم، ولقد زاد من أهمية  اإلفصاح  لزيادة  الحاجة إلى الجيدة لمتخذي  ا
معلومات مالية  وغير مالية توفر للمستثمرين والدائنين وكافة  األطراف التي لها عالقة  بالوحدة االقتصادية 

ادة ويه من معلومات تزيد بزيتالي  بما تحالمناخ الجيد التخاذ القرار ألن الفائدة المحققة  لمستخدم  التقرير الم

                                                           

نعكاسـاتها علـى ( IFRS/IAS)مدى إرتباط المعـايير الدوليـة إلعـداد التقـارير الماليـة بوبكر رزيقات، محمد السعيد سعيداني،  -1 باإلفصـاح والشـفافية واع
 .103ص ، 5012قتصادي، جامعة زيان عاشور، الجلفة، العدد الثالث، مجلة البديل اال لية،تطوير التقارير الما

دار غيداء للنشر والتوزيع، االردن،  ،"اإلفصاح المالي أثره وأهميتا في نمو األعمال التجارية العربية داخل البالد األجنبية"إبراهيم جابر السيد،  -2
 .12، ص 5014

3- Hennie Van Greuninig, "International Financial Reporting Standards: A Practical Guide", World Bank 

Publications, 4
th

 edition, USA, 2006, p6. 
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ويمكن ذكر على سبيل المثال  وليس على سبيل  الحصر بعض النقاط تظهر   ،قيمة المعلومات المحتواة فيه
 1: أهمية اإلفصاح 

دارة إدارة في مدى نجاح اإل نالمساهمين في بيا تساعد المعلومات المتوفرة في التقارير المالية -
 ؛المساهميندارة اقتصادية تهدف إلى تنمية حقوق إاألموال 

دارة  في العمليات االستثمارية  المختلفة  للوحدة ر المالية في إظهار مدى كفاءة اإلتساعد التقاري -
 ؛االقتصادية

االعتماد على تلك  المعلومات في رسم الخطط والبرامج للوصول إلى األهداف المنشودة للوحدة  -
  ؛االقتصادية

المستثمرين والدائنين بالمعلومات الالزمة لهم حتى في إمداد معلومات التقارير المالية  تساعد -
 ؛المالئمة ألهدافهمتمكنهم من اتخاذ القرارات 

في مجال خلق اإليرادات ونجاحها في دارة ن جهود اإلمة الدخل على بيائتساعد معلومات قا -
القتراض على الى بيان أثر قرار التمويل و ينمة باإلضافة إتحقيق األهداف الربحية خالل مدة مع

 ؛(الربمح)نتيجة األعمال 
 ؛مثمل مصلحة الضرائبات المختلفة للجه تقديم معلومات ذات األثر المالي -
ل على المعلومات في الحصو مستخدمين الذين لهم قدرة محدودة أو سلطة ضعيفة خدمة هؤالء ال -

 ؛ت حول األنشطة االقتصادية للوحدةعلى القوائم المالية كمصدر أساسي للمعلوما والذين يعتمدون
قدرة الوحدة االقتصادية على تحقيق المستخدمين للتقارير المالية بالمعلومات المقارنة وتقييم   ادإمد -

 ؛الدخل
سين ة حول العمليات واألحداث المالية التي تساهم في تحوالواضح تقديم المعلومات الحقيقية  -

التي أسست ضيح الفروض الخاصة بتلك العمليات والمفاهيم وسيتبع ذلك بالضرورة تو   ،وظيفة التنبؤ
 ؛عليها

القوائم المالية في إعداد التقارير الخاصة بأنشطة الوحدة االقتصادية ذات األثر على  تساهم -
أهمية بالنسبة  لدور  المجتمع والتي يمكن أن تقبل القياس أو التحديد أو الوصف، والتي  تشكل

 .الوحدة  االقتصادية خدمة  البيئة االجتماعية التي تتواجد فيها
 

                                                           

التحوالت  المؤسسات في ضوء)، الملتقى الوطني حول مستجدات األلفية الثالثة "اإلتجاهات العالمية في اإلفصاح بالبنوك التجارية"، فرجزوينة بن  -1
 .2-2ص  ص،5002نوفمبر  55و 51، جامعة باجي مختار، عنابة، الجزائر، (المحاسبية الدولية
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 المحاسبي اإلفصاح المؤثرة على عواملال: ثانيا
 1:في إطار هذا ظهرت عوامل عديدة تفعل من أهمية مبدأ اإلفصاح وتتمثل بما يأتي

 عوامل بيئية -1

تختلف المعلومات المالية المقدمة في شكل قوائم وتقارير مالية من دولة ألخرى وألسباب  حيث
 ، وعوامل تاريخية عن حاجة المستفيدين؛اقتصاديةاجتماعية، سياسية، 

 عوامل تتعلق بالمعلومات -2

 حيث تتأثر درجة اإلفصاح عن المعلومات في مدى توافر المالءمة والثقة بهذه المعلومات إضافة
 إلى القابلية للتحقق والمقارنة؛

 االقتصاديةعوامل تتعلق بالوحدة  -3

مثل حجم الوحدة االقتصادية ، عدد المساهمين، القوانين المعمول بها، المدقق الخارجي والضوابط 
 التي تستلزمها عملية التدقيق؛

لتعليمات فضال عن عوامل أخرى تؤثر في مبدأ اإلفصاح مثل التشريعات والقوانين المحلية و ا -4
 .  إلخ... غراض الضريبية والرقابة اصة باإلفصاح لوظيفة المؤسسة واألالمحاسبية الخ

 سبيأهداف اإلفصاح المحا: رابعا
 2:يهدف اإلفصاح المحاسبي إلى تقديم معلومات إلى المستخدمين من أجل     

ذات عالقة بهذه العناصر بخالف مقاييس  وصف العناصر المعترف بها وتقديم مقاييس -
 المستخدمين للقوائم المالية مثل تقدير القيمة العادلة لبنود الميزانية العمومية؛

وصف العناصر غير المعترف بها وتقديم مقاييس مفيدة لهذه العناصر مثل مبلغ الضرائب  -
 المؤجلة غير المعترف بها؛

حتماالت للعناصر المعترف بها م المخاطر واالئنين لتقييتوفير معلومات لمساعدة المستثمرين والدا -
 وغير المعترف بها؛

 تقديم المعلومات المهمة التي تسمح لمستخدمي القوائم المالية بعمل المقارنات بين السنوات؛ -

 تقديم معلومات عن التدفقات النقدية الداخلة والخارجة مستقبال؛ -

 .ستثماراتهماة المستثمرين لتقييم العائد على مساعد -

                                                           

-52عمان، األردن،  ،، جامعة االسراءبحث مقدم للمؤتمر العلمي الثالث ،"األزمة المالية العالمية بين مبدأ اإلفصاح والشفافية"سالم محمد عبود،  -1
 https://www.kantakji.com/media/9240/35.pdf : أنظر الموقع. 13ص  ،59/04/5009

2- Ahmed Belkaoui, "Accounting Theory", 5th Edition, Thomson Learning, London, 2004, p 266. 

https://www.kantakji.com/media/9240/35.pdf
https://www.kantakji.com/media/9240/35.pdf
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عرض القوائم المالية إلى هو  بالدرجة األولى بصفة عامة يمكن القول أن الهدف من اإلفصاح    
المستثمرين بصورة خالية من التشويش والتضليل في هذه القوائم ومعرفة المركز المالي للشركة، كما يهدف 

ومعرفة مدى جدوى االستثمار في هذه اإلفصاح إلى معرفة الوضع المالي للشركة من الناحية االستثمارية 
الشركات، كما أن هدف اإلفصاح في القوائم المالية هو سرد جميع المعلومات التي يجب أن تتضمنها القوائم 
المالية للشركة حتى تكون مفيدة لمن يستخدمونها، ومن أهداف اإلفصاح هي طبيعة المعلومات التي يجب أن 

 1.تاج إليها من يستخدمون هذه القوائم بصفة أساسيةتحتويها القوائم المالية التي يح

 مستويات اإلفصاح: خامسا
عرض هذه المستويات  ختلف فقهاء الفكر المحاسبي التقليدي فياإن لإلفصاح أكثر من مستوى وقد     

بمستوى واحد فقط، ومنهم من قسمها ألكثر من مستوى، من أبرز هذه التقسيمات لدينا  هومنهم من حدد
  2:المستويات التالية

 المستوى المثالي -1

 : ويتحقق هذا المستوى بثالث شروط

 ان تكون القوائم المالية على درجة عالية من التفصيل؛ -

 ان تكون األرقام المالية على درجة عالية من الدقة والمصداقية؛ -

 .أن يكون عرض القوائم المالية متوافق مع رغبات األطراف ذات العالقة وفي الوقت المناسب -
  :المستوى الواقعي -5

 :يتحقق أيضا بثالث شروط هي
 إحترام المبادئ واألصول المحاسبية؛ -

 .دلة التدقيقأوالرقابة و شراف اإلدارية، لوائح السياسات اإل -
 لإلفصاح المحاسبيطار النظري أساسيات اإل: الثانيالمطلب 

ساسية لإلفصاح عن ن منطلقها يتم تحديد المقومات األعدة أنواع  لكل منها غرض معين ملإلفصاح     
 :كما يلي واجب اإلفصاح عنهاتبيان أهم اإليضاحات والمالحق الو  المعلومات المالية

 
 

                                                           

ملتقى دولي حول النظام المحاسبي  ،"معايير المحاسبة الدولية في تحسين جودة اإلفصاح المحاسبيأهمية تطبيق "، يحي سعيدي، لخضر أوصيف -1
، 5011ديسمبر 14-13التحدي، جامعة سعد دحلب بالبليدة، الجزائر، : المالي في مواجهة المعايير الدولية للمحاسبة والمعايير الدولية للمراجعة

 .11ص

 .13ص ه، ، مرجع سبق ذكر سالم محمد عبود  -2
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 واع اإلفصاحأن :أوال
يعتمد مقمدار المعلومات التي ينبغي اإلفصاح عنها ليس فقط على خبرة القارئ ولكن يعتممد أيضا على      

ختيار النوع المناسب الذي امختلفة لإلفصاح يجب على المحاسب نوع اإلفصاح المطلوب، فهناك أنواع 
يمكن من خاللمه توصيل المعلومات لمستخدمي القوائم المالية، ميز الباحثمون بين مدخلين رئيسيين في تحمديد 

 1:اإلفصاح المحاسبي همما أنواع
  لالمدخل األو  -1

 :وهمي أنوعتم التركيز فيه على مدى أو نطاق اإلفصاح، يمكن التمييز بين ثالثة 
أن تطبيق هذا  علومات الالزم اإلفصاح عنها، إالتوفير كافة الم أي :التام أو الكاملاإلفصاح  -أ 

 :اإلفصاح يواجهه مجموعة من المشاكل تتمثل في
صعوبة تقدير المنافع التي تعود من تطبيق اإلفصاح الكامل مع سهولة تحديد التكاليف المدفوعة،  -

أي  50%تاج إلى زيادة عدد المحاسبين حيث أنه لو تم تطبيق هذا اإلفصاح فإن الشركة ستح
 .محاسب ولكن المنفعة من وراء ذلك صعب تحديدها 450محاسب إلى  300التحول من 

خاصة وأن مهنة المحاسبة , صعوبة تطوير سياسات اإلفصاح للوفاء بتطبيق مبدأ اإلفصاح الكامل -
رشاداتها لتحدد مدى أهمية وطريقة اإلفص ، لذا ال يعني ....احفي مرحلة تطوير لمعاييرها وا 

 .اإلفصاح التام عرض كافة التفاصيل من أحداث وعمليات دون تمييز

وهو تجسيمد للمدخل األخالقي في المحاسبة، ويعني تقديم البيانات : اإلفصاح العادل أو الواضح -ب 
خضع هذا المستوى من اإلفصاح والمعلومات المالية التي تقدم إلى كل األطراف على حد سواء، وي

 .عتبارات سلوكية تتعلق بمعدي البيانات المحاسبيةاإلى 
من اإلفصاح الحمد األدنى  و يتطلب هذا النوعويسمى أيضا الفعال أو المناسب،  :اإلفصاح الكافي -ج 

 .من المعلومات مما يجعمل القوائم المالية مفهومة وغير مضللة
نتقادات الموجهمة إليه لكونه ال يفصح مستويات اإلفصاح رغم اال ألخير منيمكن القول أن المستوى ا

عتباره يقع اإلفصاح مالءمة للتطبيق العملي، با هو أكثر أنواععن كافة البيانات والمعلومات المالية 
في موقع الوسط بين اإلفصاح التام وما يترتب عنه من زيادة في تكاليف إعداد ونشر البيانات 

 .عتبارات سلوكية وأخالقية يصعب التحكم فيهاية، واإلفصاح العادل الذي يخضع الوالمعلومات المال

                                                           

دراسـة ميدانيـة لـبعض البنـوك التجاريـة  –متطلبات اإلفصاح المحاسبي في القوائم المالية للبنوك وفـق المعـايير المحاسـبية الدوليـة "زوينة بن فرج،  -1
 .22 -22ص ص ، 5012لة العلوم االقتصادية و علوم التسيير، جامعة سطيف، الجزائر، ج، م12العدد ، "الجزائرية
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فهناك إجماع عام في المحاسبة بضرورة وجود إفصاح كافي للمعلومات، ويتطلب اإلفصاح 
عداد القوائم والتقارير ال مالية بحيث تصور بدقة األحداث المحاسبي الكافي بأن يتم تصميم وا 

ت بالمؤسسة خالل فترة النشاط، وأن تحتوي هذه القوائم والتقارير المالية على قتصادية التي أثر اال
بيانات ومعلومات كافية تجعلها مفيدة ونافعة وال تكون مضللة للمستثمر العادي أو لمستخدمي القوائم 

ة كل والتقارير المالية بصورة عامة، وهذا يعني ضرورة أن تتضمن القوائم والتقارير المالية والمحاسبي
المعلومات الهامة التي تظهر المؤسسة في صورة تعبر عن أوضاعها الحقيقية في ظل الظروف 

    1.البيئية المختلفة المحيطة بها
 المدخل الثاني -2

 :في هذا المدخل يتم التركيز على نوعية اإلفصاح، حيث يقسم اإلفصاح إلمى
مول، يهتم الدور الوقائي لإلفصاح بضمان توفير المعلومات للجمهور في شكل معق :اإلفصاح الوقائي -أ 

 .عتماد عليهاوفي وقت مناسب بحيث يمكن اال

تجاه معاصر يعتمد على أن مستخدم البيانات المالية لديه القدرة على اوهو  :اإلفصاح التثقيفي -ب 
جراء التنبؤات بطريقة مهنيمة  .التحليل وعقمد المقارنات وا 

ختياري أو إجباري إلى اويرجمع تصنيف اإلفصماح إلى  :إلفصاح االختياري و اإلفصاح اإلجباريا -ج 
 .البيئة والتشريعات والقوانين النافذة في تلك البيئة

 المالية ساسية لإلفصاح عن المعلوماتت األالمقوما :ثانيا
عشوائية، بل توجد مجموعة من  يمكن القول أن اإلفصاح عن المعلومات بالقوائم المالية ليس عملية     

 2:العوامل المؤثره على عملية اإلفصاح تتمثل في
 تخدم المستهدف للمعلومات الماليةتحديد المس  -1

ستخدامها لهذه المعلومات فمنها من اللمعلومات المالية قد تختلف طرق إن الفئات المستخدمة 
مباشرة ومن األمثلة على مستخدمي تستخدمها بصورة مباشرة ومنها من تستخدمها بصورة غير 

لون والدائنون والمحللون الماليون، الموظفون والجهات المالك الحاليون والمحتم: لماليةالمعلومات ا
 .وغيرها االجتماعيةالحكومية ثم الجهات التي تهتم بالشؤون 

                                                           

العممدد  ،(دراســة علميــة)درجــة ومــدى اإلفصــاح المحاســبي فــي الشــركات الصــناعية بالمملكــة العربيــة الســعودية  قيــاسعمالل إبممراهيم عرابممي سممجيني،  -1
 .139، ص 1992الثامن، المجلة العلمية لكلية االدارة واالقتصاد، جامعة قطر، قطر، 

وظيفــة اإلفصــاح المحاســبي فــي القــوائم الماليــة وفــق معــايير المحاســبة واإلبــالغ المــالي تجاهــات الحديثــة لتطــوير اال "محمممد الهممادي ضمميف ا ،  -2
ــة ديسمممبر  2و 4المممؤتمر الممدولي للمحاسممبة والمراجعممة فممي ظممل بيئممة األعمممال الدوليممة، جامعممة محمممد بوضممياف، مسمميلة، الجزائممر، ، "(IAS/IFRS)الدولي
 .2-2ص ص ، 5015
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 المالية تحديد األغراض التي ستستخدم فيها المعلومات  -2

اصية مالءمة المعلومات إذ تعد معلومة ما مالئمة لمستخدم معين إذا ويتم توضيحها من خالل خ
كان من المتوقع لهذا المستخدم أن يستفيد منها في غرض معين، فرقم صافي الربح مثال يعد معلومة 

حتمال كبير في أن يستخدم هذا القارئ تلك المعلومة في ارئ البيانات المالية نظرا لوجود مالءمة لقا
 .غرض ما

 ت المالية التي يجب اإلفصاح عنهاديد طبيعة ونوع المعلوماتح  -3

ظهار جميع الحقائق المالية الهامة التي تعتمد عليها  يعني اإلفصاح إتباع سياسة الوضوح الكامل وا 
فية األطراف المهتمة بالمؤسسة، وهذا يعني أن تشمل القوائم المالية المالحظات والمعلومات اإلضا

المعلومات المتاحة المتعلقة  بالمؤسسة لتجنب تضليل األطراف  ضافة إلى كلالمرفقة بها، باإل
تب على عدم المهتمة بالمؤسسة، ويجب على المحاسب اإلفصاح عن المعلومات الهامة والتي يتر 

 .تخاذ قرارات مستخدمي القوائم الماليةاختالف جوهري في ااإلفصاح عنها تغير و 
 المعلومات المالية ات اإلفصاح عنتحديد أساليب وأدو  -4

مؤسسة عن فترة معينة، قتصادية للليات االحتى تكون الصورة واضحة ومكتملة عن األحداث والعم
 :ساليب والطرق اآلتية في هذا المجالستخدام األافإنه يمكن 

ضافية بين األقواس بشكل مختصر بعد البند الوارد في يضاحات اإلوتقدم اإل :التوضيح بين قوسين -
 المالية مباشرة؛القائمة 

وتستخدم عندما يكون مناسبا إظهار اإليضاحات بين قوسين، خصوصا عندما يتطلب  :المالحظات -
 التوضيح شرحا مطوال؛

بمعنى أن تندرج المعلومات في مكان ما من القائمة وتدرج معلومات مرتبطة  :بنود مقابلة أو متصلة -
 بها في مكان آخر من القائمة نفسها؛

ستخدام جداول منفصلة لعرض المزيد من المعلومات التفصيلية عن ايتم حيث  :المرفقةالجداول  -
 .بعض الموجودات او المطلوبات

 المالية معلوماتتوقيت اإلفصاح عن ال -5
يجاد فرق في القرار، وذلك بمساعدة إلمالءمة هي التي تكون قادرة على المعلومات المالية ا

أو  تأكيدالمستخدمين على تشكيل تنبؤات عن نتائج الماضي والحاضر واألحداث المستقبلية أو 
تصحيح التوقعات السابقة، وبالنسبة للمعلومات فإنها قد توجد فرقا في القرارات عن طريق تحسين 

تقديم تغذية عكسية عن التوقعات األولية،  القدرات الخاصة بمتخذي القرارات في التنبؤ أو عن طريق
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متخذ القرار قبل  ىلد لى قرار، أي توفر المعلوماتإلوصول لها في الوقت المطلوب فيه ويتم توفير 
أن تفقد قدرتها في التأثر على القرارات، ويجب أن يركز على المالءمة والموثوقية في المعلومات 

قارنة وتكسب المعلومات الخاصة بمؤسسة معينة منفعة التي يتم اإلفصاح عنها، وتكون قابلة للم
أكبر في حالة إمكانية مقارنة المعلومات الخاصة بها مع المعلومات المماثلة عن المؤسسات 

 .األخرى
رغم اإلجماع العام على أنه من غير الممكن عرض كل المعلومات الجوهرية واألحداث والعمليات 

الهامة للدورة كاملة عن مؤسسة معينة في ملخصات محدودة من البيانات المالية، إال أن  االقتصادية
هناك إتفاق على وجوب أن تبين التقارير المالية والمالحظات عليها والمعلومات اإلضافية المرفقة 

 على الحكم الشخصي للتأثيرأيه معلومات أخرى بصورة تكفي ها عن أية حقائق مالية جوهرية، و مع
 .المالئم االقتصاديتخاذ القرار ادم لهذه التقارير بحيث تمكنه من للقارئ الواعي المستخ

 اإلفصاح عن اإليضاحات والمالحق اإلضافية: ثالثا
 1:يمكن تقسيمها كما يلي    

 (اإليضاحات)اإلفصاح عن المالحظات والهوامش  -1
قل أهمية والمتعلقة معلومات أوضيح أو تفسير أو إضافة ستخدام المالحظات الهامشية لتيتم ا

لى أن إبعناصر القوائم المالية والتي يمكن إظهارها في صلب القوائم المالية، ويجب اإلشارة 
ن تستخدم كمية أو وصفية، وبشكل عام يمكن أ المالحظات الهامشية يمكن أن تحتوي على معلومات

 :المالحظات الهامشية في اإلفصاح عن المعلومات مثل
 عن األحداث الالحقة لتاريخ الميزانية؛اإلفصاح  -

 اإلفصاح عن المبادئ والطرق المحاسبية المتبعة؛ -

 لتزامات؛اإلفصاح عن الحقوق و اال -

 .لتزامات المحتملةاإلفصاح عن اال -
 :وتتمتع اإليضاحات المرفقة بالقوائم المالية بعدة مزايا، حيث يتم استخدامها في النواحي التالية

  الكمية كجزء مكمل للتقارير المالية؛عرض المعلومات غير 

  بتة وصول الثارهون لبعض األالقيود على البنود الواردة في القوائم المالية، مثل وجود عن اإلفصاح 
 قيود على األرباح؛ية أ

                                                           

حالة ) IFRS/IASالدراسة المحاسبية وحدود اإلفصاح في البيانات المالية للبنوك والمؤسسات المالية المماثلة في ظل "أمينة محمد طيفور،  -1
 .143-141ص ص ، 5012/5012أطروحة دكتوراه، جامعة حسيبة بن بوعلي، الشلف،   ،"(الجزائر
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 اإلفصاح وبمقدار أكبر من التفصيل مقارنة بما يتم عرضه في صلب القوائم المالية؛ 

 همية ثانويةأيه معلومات كمية أو وصفية ذات أ لعرض. 
 :و عيوب لتلك اإليضاحات، تتمثل فيما يليحيث أن هناك نواحي قصور أ

 قد تبدو صعبة القراءة والفهم دون دراسة متمعنة، لذلك قد يتم إهمالها من قبل القارئ للبيانات المالية؛ 

 اذ القرارات مقارنة بعرض المعلومات تخالنصوص الوصفية أكثر صعوبة عند استخدامها ال تعتبر
 .المالية في القوائم

 اإلفصاح عن الجداول والمالحق اإلضافية -2

ترفق مع القوائم األصلية، يتم من خاللها إعطاء  التي تشتمل المالحق على القوائم اإلضافية
مش، ومن تفاصيل عن بعض البنود الواردة بالقوائم المالية والتي ال تستوعبها المالحظات والهوا

 :بين هذه القوائم اإلضافية ما يلي
 قائمة التغير في المركز المالي؛ -

 ستهالك؛قائمة االصول الثابتة وطرق اال -

 قائمة المدينين ومخصص الديون المشكوك فيها؛ -

 .سعارستوى العام لدقائمة المركز المالي على أساس التغير في الم -
معلومات قيمتها أقل أهمية من تلك الواردة في صلب  اول فيتم وضعها بشكل مستقل وتحتويأما الجد

 .ستيعابها من قبل مستخدميهاتزيد من فهم قراءة هذه األخيرة واالقوائم المالية إال أنها 
المعايير المحاسبية من منظور المالية والتقارير متطلبات اإلفصاح المحاسبي للقوائم  :ثالثالمطلب ال

 الدولية
 :المالية وتتمثل أهمها فيوالتقارير قت لعنصر اإلفصاح المحاسبي الخاص بالقوائم هناك عدة معايير تطر    
 IAS1متطلبات اإلفصاح المنصوص عليها في المعيار المحاسبي الدولي األول : أوال
 1:تتمثل في 

 اإلفصاح عن السياسات المحاسبية -1

التالية لدى المفاضلة بين السياسات دارة مراعاة االعتبارات الثالثة وجب هذا المعيار على اإلأ قد
 .الحيطة و الحذر، تفوق الجوهر على الشكل و األهمية النسبية: المحاسبية الختيار السياسة األفضل

 
 

                                                           

 .20-29ص ، مرجع سبق ذكره، ص زوينة بن فرج -1
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 المعلومات التي يجب اإلفصاح عنها في الكشوف المالية المنشورة -2

يعالج المعيار الدولي األول المعلومات التي يجب اإلفصاح عنها في البيانات المالية التي تشمل 
الميزانية العمومية و بيان الدخل والمالحظات على البيانات األخرى الملحقة بتلك البيانات التي تعتبر 

حد األدنى لإلفصاح جزءا مكمال لها، إن متطلبات اإلفصاح التي يحددها هذا المعيار إنما تمثل ال
المطلوب في الكشوف المالية، أما التفاصيل فيتم اإلشارة إليها في المعايير المحاسبية الصادرة بشأن 

 . الموضوعات المحاسبية المختلفة
 IAS7متطلبات اإلفصاح المنصوص عليها في المعيار المحاسبي الدولي الساب  : ثانيا

لى المؤسسة أن تقوم بإعداد قائمة التدفقات النقدية، و يجب في نطاق تطبيق هذا المعيار يجب ع      
اإلفصاح عن هذه القائمة كجزء متمم للكشوف المالية و ذلك لكل فترة من الفترات التي تقوم المؤسسة بإعداد 

ستخدام اية قيامها بتوليد و كشوف مالية عنها؛ بحيث يهتم مستخدمو الكشوف المالية للمؤسسة بمعرفة كيف
و ما يعادلها  و ذلك بغض النظر عن طبيعة أنشطة المنشآت المختلفة وعما إن كانت النقدية يمكن  النقدية

النظر إليها على أنها المنتج النهائي للمؤسسة كما هو الحال بالنسبة للمؤسسات المالية، و قد حدد هذا 
المباشرة و الطريقة غير المعيار طريقتين لإلفصاح عن قائمة التدفقات النقدية وعرضها و هما الطريقة 

 1.المباشرة

 IAS27،IFRS 10  ،IFRS 12القوائم المالية المنفصلة والمجمعة ومتطلبات اإلفصاح المتعلقة بها : ثالثا
باإلضافة للمعيارين السابقين هناك أنواع من الكشوف الواجب إدراجها في حالة الشركات كبيرة الحجم       

زعة توسعية فتهدف إلى امتالك استثمارات في مؤسسات أخرى و قد تختلف والمتعددة الجنسية، إذ تتصف بن
نسبة المساهمة في رأس المال وكذا نسبة حقوق التصويت من مؤسسة مستثمرة إلى أخرى، و فيما يلي 

 2:سنحاول إبراز أهم ما يميز هذه القوائم و ما تتطلبه في حالة اإلفصاح

 IAS 27القوائم المالية المنفصلة  -1

أو سيطرة ( فرع)أو مستثمر يملك حق السيطرة في شركة تابعة ( األم)قوائم المالية للمؤسسة هي ال
مشتركة أو تأثير هام، و قد حدد المعيار الحد األدنى من المعلومات الواجب توفرها في القوائم 

طالع على ن مختلف المستثمرين من االالمالية المنفصلة حتى يسهل فهمها و مقارنتها و يتمك

                                                           

، المجلد 5مجلة اإلقتصاد و المجتمع، جامعة قسنطينة  ،"قائمة التدفقات النقدية 00المعيار المحاسبي الدولي رقم "، بوهرينصالح مرازقة، فتيحة  -1
 .22، ص 5010، 2، العدد 2
لمؤسسات ا دراسة عينة من –أثر محددات اإلفصاح المحاسبي و المالي على نوعية المعلومات الواردة في التقارير السنوية "فوزية العايب،  -2
 (.بتصرف. )22 -22ص ، ص 5012/5012، 5أطروحة دكتوراه، جامعة قسنطينة ، "-قتصادية الجزائريةاال
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استثمارات هذه المؤسسة في المؤسسات األخرى ، وتعد هذه القوائم عندما تختار المؤسسة األم أن 
 .ال تعد قوائم مالية موحدة

 IFRS 12 واإلفصاح عن الحصص في المنشآت األخرى IFRS 10القوائم المالية المجمعة  -2

لى مؤسسة أو مؤسسات أخرى ، فلقد إذا كانت تسيطر ع( موحدة)المؤسسة قوائم مالية مجمعة تعد 
عتبر المعيار أن السيطرة هي أساس التجميع، هذا المعيار تضمن إجراءات التجميع و شروحات ا

حول كيفية تقييم سيطرة مؤسسة أم على مؤسسة أو مؤسسات أخرى و لكنه لم يتضمن عنصر 
شتمل على مجمل إار خاص ايير بل ورد ذلك في معيالمعلومات الواجب اإلفصاح عنها كأغلبية المع

اإلفصاحات المرتبطة باستثمار مؤسسة في مؤسسات أخرى على اختالف نوعية االستثمار من 
مؤسسة تابعة إلى مؤسسة زميلة أو مشروع مشترك و كل هذا في معيار التقارير المالية الدولي رقم 

 .اإلفصاح عن الحصص في المنشآت األخرى 15
 المالية من منظور النظام المحاسبي المالي قوائمصاح المحاسبي عن المتطلبات اإلف: المطلب الراب 

يتم اإلفصاح المحاسبي عن المعلومات المحاسبية والمالية ضمن الكشوف المالية، هذه المعلومات التي      
تبرز جودة هذه المعلومات المالية يجب أن تكون ذات جودة لتعطي تعبير صادق عن وضع المؤسسة، و 

االقتصادية  بها وقابلة للمقارنة دوليا، وتكون أداة هامة في اتخاذ القرارات كونها تكون مفهومة، موثوقامن 
عليه المعايير المحاسبية الدولية، وتزيد جودة المعلومات  لعدة أطراف أهمها المستثمرون، وهو ما تتوفر

ة للمعلومة المالية، التي جاء بها بالنظر إلى أن إعداد الكشوف المالية يتم على أساس الخصائص النوعي
والمعتمد كذلك في النظام  1989سنة  IASCاإلطار المفاهيمي الذي أصدرته لجنة المعايير المحاسبية الدولية 

المحاسبي المالي، والذي يعرف بوضوح قواعد التسجيل المحاسبي والتقييم، وتضمن المبادئ، الفرضيات 
لى قواعد واضحة تضمن مزيدا من التناسق وتقلل من عدم الفهم، وسد واالتفاقيات المحاسبية، واحتوائه ع

 .الثغرات والنقائص التي كان يعاني منها المخطط الوطني للمحاسبة في هذا الجانب
على اعتبار أن النظام المحاسبي المالي في الجزائر مستنبط من المعايير المحاسبية الدولية هو بحد      

بحيث بإمكان المستثمر األجنبي أن يفهم بسهولة القوائم المالية التي تصدرها  ذاته مؤشر على الشفافية،
المؤسسات الجزائرية، بما أنها معدة بنفس القواعد المحاسبية المعترف بها دوليا، ويساهم ذلك في اتخاذ 

 .للمؤسسة قرارات صحيحة من األطراف المتعاملة مع المؤسسة، وتسهيل المراقبة الداخلية والتدقيق الخارجي
وتحتوي الكشوف المالية على العناصر الضرورية التي تعمل على إعطاء صورة صادقة وواضحة عن       

وضعية المؤسسة وأدائها، خاصة الملحق الذي يحتوي على كل المعلومات التفصيلية واإليضاحات الضرورية 
ل بين العناصر الجارية وغير من أجل تقديم إفصاح شامل عن المؤسسة، فضمن الميزانية مثال هناك فص
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الجارية، بما يفيد في حساب المؤشرات والنسب المالية والقيام بالتحليل المالي، باإلضافة إلى بعض المؤشرات 
الهامة والجديدة مثل الفائض الخام لالستغالل والنتيجة المالية ضمن جدول حساب النتائج، وعندما يكون 

ى التقليل من عدم تماثل المعلومات  بالنسبة للمتعاملين مع المؤسسة هناك مستوى عال من اإلفصاح يؤدي إل
والمستفيدين من قوائمها المالية، ويؤدي ذلك بدوره إلى التقليل من تكلفة رأس المال، ويقلل كذلك من التشتت 

  1.وارتكاب األخطاء عند إعداد التوقعات والتنبؤات من المحللين الماليين
اإلفصاح المحاسبي للكشوف المالية التي سنها المشرع الجزائري بناءا على تطبيق برز متطلبات أ من      

  2:المعايير المحاسبية الدولية تمثلت من خالل النصوص القانونية التي تم سنها كما يلي
 11-00القانون رقم : أوال

 59، 52 ،52، 52في الفصل الرابع من هذا القانون المتعلق بالكشوف المالية وبموجب المواد 
 : نصت على انه

يجب أن تعرض الكشوف المالية بصفة وفية الوضعية المالية للكيان و نجاعته و كل تغيير يطرأ  -
 على حالته المالية؛

جل أقصاه أربعة أشهر من تاريخ قفل أتحت مسؤولية المسيرين و تعد في  تضبط الكشوف المالية -
 ملة الوطنية؛السنة المالية المحاسبية، وتعرض هذه الكشوف بالع

توفر الكشوف المالية معلومات تسمح بإجراء مقارنات مع السنة المالية السابقة؛ إذ يتضمن كل قسم  -
من أقسام الميزانية وحساب النتائج و جدول تدفقات الخزينة، إشارة إلى المبلغ المتعلق بالقسم الموافق 

 له في السنة المالية السابقة؛ 

 

 

                                                           

، مجلة "-دراسة حالة الجزائر–ن مزايا و صعوبات التطبيق م (IAS/IFRS)المعايير المحاسبية الدولية "عبد القادر بكحيل، عاشور كتوش،  -1
 -22ص  ص،5012، جانفي 12قتصادية و القانونية، جامعة حسيبة بن بوعلي، الشلف، العدد نسانية، العلوم االاالجتماعية و األكاديمية للدراسات اال

22. 
 :لإلطالع أنظر -2

، 52، 52،52)، المواد 24الجريدة الرسمية عدد  ،"المتضمن النظام المحاسبي المالي"،5002نوفمبر  52، بتاريخ 11-02القانون رقم  -
 .2ص ، (59
، المواد 52الجريدة الرسمية عدد  ،"11-00المتضمن تطبيق أحكام القانون "،  5002ماي  52، بتاريخ 122-02المرسوم التنفيذي رقم  -
 .12-11، ص ص (32، 32، 32، 34، 33، 35، 19، 12، 11، 09، 02، 02، 02، 03، 05)
 .3، ص مرجع سبق ذكره، 5002جويلة  52القرار المؤرخ في  -
الصادرة عن المجلس الوطني ، "2010تتضمن أول تطبيق للنظام المحاسبي المالي " ،5009أكتوبر  59، بتاريخ 05التعليمة رقم  -

 .2-4للمحاسبة، ص ص 
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 151-00رقم المرسوم التنفيذي : ثانيا

، بحيث 44وهذا ما برز من خالل مواده الم 11-02جاء هذا القانون في إطار تطبيق أحكام القانون 
، 09، 02، 02، 02عتبار و هي المواد التي أخذها هذا القانون بعين اال حددت المواد 01أن المادة 

 :المالية تتمثل في من القانون السابق الذكر، و ما يتعلق منها بالكشوف 40، 32، 30، 52، 55
من  02و 02من المرسوم أقرت على التوالي ما يتعلق بتطبيق أحكام المواد  03و  05المواد  -

إذ بينت أن اإلطار التصوري للمحاسبة المالية والذي جاء فيه أهم المفاهيم التي  11-02القانون 
سبية التي يتعين التقيد تفاقيات و المبادئ المحاعداد و عرض الكشوف المالية ، كاالتشكل أساس إ

بها وكذا الخصوصيات النوعية للمعلومات المالية التي تدرج ضمن الكشوف المالية، باإلضافة أن 
المعايير المحاسبية تحدد محتوى الكشوف المالية و كيفية عرضها مع العمل على إبداء الرأي حول 

 مدى مطابقة الكشوف المالية مع المعايير؛

من المرسوم التنفيذي التي جاءت لتوضيح كيفية  19، 12، 11، 09، 02، 02، 02المواد  -
 :من خالل النقاط التالية 11-02من القانون  02تطبيق أحكام المادة 

  كل المعامالت و غيرها من األحداث تتم محاسبتها على أساس محاسبة اإللتزام عند حدوثها وتعرض
 في الكشوف المالية للسنوات المالية المرتبطة بها؛

  ستغالل ؛ف المالية على أساس استمرارية االتعد الكشو 

 يجب أن تتوفر المعلومات الواردة في الكشروف المالية على الخصائص النوعية؛ 

 يجب أال تأخذ الكشوف المالية للكيان في الحسبان إال معامالت الكيان دون معامالت مالكيها؛ 

 تؤثر على حكم مستعمليها إتجاه الكيان؛ يجب أن تبرز الكشوف المالية كل معلومة مهمة يمكن أن 

  يجب أن تعكس الصورة الصادقة للكشوف المالية معرفة المسيرين للمعلومة التي يحملونها عن الواقع
 و األهمية النسبية لدحداث المسجلة؛ 

  ،تقيد العمليات المحاسبية وتعرض ضمن كشوف مالية طبقا لطبيعتها و لواقعها المالي واالقتصادي
 التمسك فقط بمظهرها القانوني؛دون 

  يجب أن تستجيب الكشوف المالية بطبيعتها و نوعيتها و ضمن إحترام المبادئ و القواعد المحاسبية
 .إلى هدف إعطاء صورة صادقة بمنح معلومات مناسبة عن الوضعية المالية للكيان

من المرسوم التنفيذي أتت إليضاح أحكام  32، 32، 32، 34، 33، 35في حين أن المواد  -
التي بينت أهم الكشوف المالية الواجب إعدادها و اإلفصاح عنها  11-02من القانون  52المادة 
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، و باقي المواد تم فيها إعطاء 52المطابق في مضمونه لنص المادة  35من خالل نص المادة 
 .هية كل قائمة و تبيان أهمية إعدادها من قبل الكيانتوضيحات لما

 2000جويلية  21القرار المؤرخ في : ثالثا

من هذا القرار بينت أن الملحق األول المرفق بهذا القرار يحدد قواعد تقييم ومحاسبة  05المادة 
نة األصول والخصوم واألعباء والمنتوجات ومحتوى الكشوف المالية وكيفية عرضها وكذا مدو 

 .الحسابات وقواعد سيرها
 2009أكتوبر  29المؤرخة في  02التعليمة رقم : رابعا

هذه التعليمة جاءت من أجل تسهيل مهمة اإلنتقال من المخطط المحاسبي الوطني بمختلف حيثياته 
و العمل بالنظام المحاسبي المالي الجديد عمال بالنصوص القانونية السابق ذكرها، فيما يخص 

نطالق تطبيق النظام الجديد جاءت هذه التعليمة اية التي كان البد من إعدادها مع الالكشوف الم
 :بعدة إجراءات موضوعة للتنفيذ تمثلت أهمها في

 01/01/5010إعداد الكشوف المالية الالزمة وفق النظام الجديد فور مباشرة العمل به أي بتاريخ  -
 متمثلة في الميزانية االفتتاحية؛

لغاء بعض األصول و الخصوم األخذ بعين اإل - عتبار األصول و الخصوم الغير مقيدة مسبقا، وا 
 المقيدة مسبقا؛

 .إعادة ترتيب بعض األصول و الخصوم -
تخاذ قرارات افي ذات الجودة المستخدمة المالية والتقارير اإلفصاح المحاسبي عن القوائم : المبحث الثالث

 ستثمارية ا
فإن لإلفصاح المحاسبي عن القوائم والتقارير المالية دور من خالل النقاط التي تم التطرق لها سابقا       

ستثمارية، ومن خالل خاصة القرارات اال تخاذ القرارامستخدميها، خاصة فيما يخص عملية هام في توجهات 
بية المساهمة في المعلومات المحاسهذا المبحث سنحاول تحديد الدور الذي من خالله يمكن لإلفصاح عن 

 :ستثمارية وفق التاليجودة القرارت اال
 قياس مستوى اإلفصاح المحاسبي : المطلب األول

فكانت هناك محاوالت  :اعتماد الخصائص النوعية للمعلومات المحاسبية زاد اإلهتمام  بمفهوم الجودة    
لقياس وتقييم المعلومات المالية المنتجة من قبل المؤسسات واشتركت أغلب البحوث في قياس جودة 
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تصال بالمؤسسة أال وهي ية عن طريق إنشاء مؤشر إفصاح باالعتماد على أهم وسيلة االمعلومات المال
 1:صاح المحاسبيهم خطوات قياس مستوى اإلفض ألالتقارير السنوية، وفيما يلي عر 

 :من خالل أربع خطوات هي وضع مؤشر اإلفصاحتتم عملية آلية 
 وض  وتحديد متغيرات القياس: أوال

ختيار البنود فيما بعد، وأهم مرحلة ألنها هي التي تحدد ا لإن وضع المتغير الذي يقيسه المؤشر أو     
 :يمكن تقسيمها إلى قسمين رئيسيين هماوضعها والمتغيرات التي تم قياسها فإنه فحسب المؤشرات التي تم 

 متغيرات تختص بمدى أو مستوى اإلفصاح؛ -

 .متغيرات تختص بنوعية وجودة المعلومات -
 إختيار ووض  بنود المؤشر: ثانيا

 ختيار البنودا -

مثال في حالة دراسة جودة المعلومات فيتم و ضع البنود باالستناد لمجموع المستخدمين و ليس  
هتمام خاص أو إو نفس الوزن نظرا ألنها ال تعكس البنود نفس القيم أ يتعطلفئة محددة كما 

 ،منفعة خاصة تختص بها فئة معينة من المستخدمين
 تقييم وترجيح بنود المؤشر -

و ضع البنود ينبغي إعطاء قيم لهذه األخيرة وهي التي تعكس وزن كل معلومة في المؤشر و  بعد
ستجابة اإلفصاح الحتياجات إيكون ذلك فقط عند دراسة مستوى النسبية لها و  ذلك حسب األهمية

هذه األخيرة بتنقيط أو بإعطاء قيم للبنود حسب احتياجاتها  فئة معينة من المستخدمين حيث تقوم
على اختيارات بين الواحد و الخمسة  من المعلومات وفي هذه الحالة يرسل استبيان للعينة يحتوي

 .ليكارت وذلك حسب مقياس
 اختيار مصدر جم  المعلومات ومدة التحليل: ثالثا

إلبالغ التي تعتمد عليها المؤسسة في تعامالتها مع مختلف ا لرغم من تعدد وسائل االتصال أوبا     
التقرير السنوي بأهمية بالغة كما يعتبر أهم وسيلة إبالغ عن المعلومات فكل الدراسات  ىيحضالمستخدمين 

 .ترتكز على تحليل التقارير السنوية المعلوماتحول مستوى و جودة 
 حساب المؤشر: رابعا
 إلى باالستناد اإلفصاح مؤشر ويحسب السنوي التقرير قراءة عند عليها حصلتالم النتائج جمع يتم     
 :التالية الصيغ

                                                           

 (بتصرف. )42-43ص ، مرجع سبق ذكره،ص فوزية العايب - 1
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 : حيث

- sTj  =المؤشر اإلجمالي للمؤسسة j؛ 
- Sthj =المؤشر النظري للمؤسسة؛ 

- = n؛المؤشر في البنود عدد 
- m =  عدد البنود الممكن أن تفصح عنها المؤسسةj   ؛   حيث 
- Si  = نتيجة البندi  إذا لم يفصح عنه 0إذا كان مفصح عنه و. 

 
 .النظري المؤشر على اإلجمالي المؤشر قسمة حاصل هو النهائي فالمؤشر

 ستثمارلمؤثرة في ترشيد قرار االالعوامل والمتغيرات ا: المطلب الثاني
 1:يمكن تقسيم العوامل التي تؤثر في قرارات المستثمرين كالتالي     
 عوامل متعلقة بسوق االوراق المالية: أوال

ها لق بسوق األوراق المالية يمكن إيجاز هناك العديد من العوامل التي تؤثر على قرارات المستثمرين وتتع     
 :في

 قوائم الماليةالثقة في ال -1

تعتبر القوائم المالية أهم مصادر المعلومات التي يعتمد عليها سوق االوراق المالية في تحديد  
 حتوائها على معلومات مهمة ومفيدة لجمهور المتعاملين بها؛يل أسعار األوراق المالية وذلك الوتعد

 الحادة في األسعارالتقلبات  -2

 وتعني وجود حركة اسعار مفاجئة في السوق؛

 وت السمسرةيالمحللين وب مستوى أداء -3

                                                           

روحة طأ ،"-دراسة حالة بورصة الجزائر–سوق األوراق المالية ستثماري في محاسبي ودوره في ترشيد القرار االاإلفصاح ال"ثامر بن صوشة،  -1
 (بتصرف. )142-132ص ص ، 5012/5012دكتوراه، جامعة حسيبة بن بوعلي، الشلف، 
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هناك دور كبير للمحللين وبيوت السمسرة في تعزيز كفاءة سوق األوراق المالية عن طريق مساعدة 
 المستثمرين بما يقدمونه لهم من معلومات ليكونو أكثر دقة في تقييم االوراق المالية؛

 ستثمارالمخاطر الكلية لال -4

 :المصادر التاليةترجع المخاطر الكلية لالستثمار إلى 
 مخاطر معدل الفائدة؛ 

 مخاطر السوق؛ 

 مخاطر التضخم؛ 

 مخاطر األعمال؛ 

 مخاطر مالية؛ 

 مخاطر السيولة؛ 

 مخاطر سعر الصرف؛ 

 المخاطر السياسية؛ 

 دارةمخاطر اإل. 
 عوامل متعلقة بنوعية وخصائص المعلومات: ثانيا

 :من أبرزها
 توقيت نشر المعلومة -1

في الوقت المناسب مما يساعد في تحسين كفاءة القرار االستثماري من خالل توفير المعلومات 
 المتخذ؛

 القدرة التنبؤية للمعلومات المحاسبية -2

سعار في المستقبل القريب أو البعيد، دير أكبر قدر من المعلومات عن األمن خالل قدرتهم على تق
 :وتنقسم المعلومات التنبؤية للقرار االستثماري في

 في المبيعات؛ الزيادة المتوقعة -

 سهمها؛قتصادية عن األرباح وقيمة أالتنبؤات التي تعدها الوحدة اال -

 قتصادية؛النظرة االقتصادية المستقبلية للوحدة اال -

 قتصادية؛واألنشطة التجارية للوحدة االمستقبل الصناعة  -

 .المستقبل المرتقب للحياة التجارية والصناعية -
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 قتصاديةالمعلومات اال -3

 :معلومات اقتصادية تفيد في اتخاذ القرار االستثماري منها هناك عدة
 اإلنتاج اإلجمالي المحلي؛ -

 معلومات القيمة المضافة؛ -

 معلومات التدفقات النقدية؛ -

 قتصاديةعلقة ببيئة الوحدة االعوامل مت: ثالثا
 :قتصادية نذكر منهاثمرين والمتعلقة ببيئة الوحدة االتتعدد العوامل التي تؤثر في قرارات المست    

 في الطرق المحاسبية المستخدمةالتغير  -1

 هتالك أو التقييد المحاسبي؛ة المحلية كطرق القياس أو طرق االمثل التغير في السياسات المحاسبي

 توزيعات األرباح المدفوعة -2

قية أو ستقرار في سعر السهم ينعكس على نسبة عائد الورقة المالية مقارنتا بقيمتها السو تقلب وعدم ا
 الدفترية؛

 هيكل التمويل -3

 كونه يعتبر من المتغيرات الرئيسية التي تؤثر في قرار المستثمر؛

 (منتظمة وخاصة)المخاطر  -4
 ر متعلقة بالسهم؛مخاط -

خضاعها للرقابة من طرف اإلمخاطر منتظمة عامة ال يمكن السيطرة ع -  دارة؛ليها وا 

 .ويمكن تجنبها( خاصة)مخاطر غير منتظمة  -
 عوامل مهنية وقانونية: رابعا
 :أهمها
 نوعية المعلومات المتاحة -1

 :هناك العديد من المعلومات التي تتاح في السوق وتؤثر في قرارات المستثمرين ومنها
 قتصادية الدولية؛ف واألحوال االالمعلومات المتعلقة بالظرو  -

 قتصادية المحلية؛ات المتعلقة بالظروف واألحوال االالمعلوم -

 قتصادية؛ناعة التي تنتمي إليها الوحدة االالمتعلقة بالصالمعلومات  -

 .قتصاديةوالمعلومات المتعلقة بالوحدة اال البيانات -
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 المعايير والمبادئ المحاسبية -2

 .تساهم المعايير المحاسبية في تنشيط سوق األوراق المالية األمر الذي يزيد من كفاءتها
 الماليةستثمارات في األوراق القياس المحاسبي لال -3

ستثمارات بعد حيازتها حيث تتعدد أساليب القياس المحاسبي التي تظهر مشكلة القياس المحاسبي لال
تفاظ به، ختالف مدة االحستثمار وباختالف طبيعة االس القياس تختلف بايمكن إتباعها وأس

 .ستثماراتها بالتكلفة أو على أساس القيمة العادلةفالشركات عادة ما تقيم ا
بالتالي توفر معلومات مالية يعتبر من أهم المتغيرات والعوامل التي تؤثر في ترشيد القرار االستثماري،      

ة كمحدد غير أن فاعلية المعلومات الماليحيث تتضمن كافة المعلومات المتعلقة باألداء المتوقع لهذا القرار، 
م وقياس التغيرات في المؤشرات مر على تقييتثوعامل مؤثر في القرار االستثماري يتوقف على قدرة المس

طار مجموعة من أدوات التحليل منها التحليل المالي التقارير، حيث يستعمل في هذا اإل ساسية المتوفرة فياأل
ؤ وتقدير التغيرات المستقبلية، حصائية التي تسمح بالتنببعض األدوات اإل والنسب المالية، باإلضافة إلى

 .لمالية له تأثير كبير في ترشيد قرار المستثمركتساب المعلومات افا
   ستثماريةالقرارات االتخاذ القوائم والتقارير المالية في اجودة أهمية  :ثالثالالمطلب 

ضمن القوائم والتقارير على جودة المعلومات المالية المفصح عنها ستثمارية تتوقف جودة القرارات اال    
االستثماري المتخذ نحو  بالقرارومدى تعبيرها عن الوضعية الحقيقية للمؤسسة، من أجل الوصول المالية 

 : ما يلي سنتطرق إلى من هذا المنطلقالهدف المرجو منه، 
 القوائم والتقارير الماليةجودة تجاهات تحديد مفهوم ا: أوال
تعني ما تتمتع به هذه المعلومات من مصداقية وما "يمكن القول أن جودة المعلومات المحاسبية التي      

ن تعد في ضوء مجموعة من المعايير ليل وأتخدمين وأن تخلو من التحريف والتضتحققه من منفعة للمس
 1."مهاستخداة بما يساعد على تحقيق الهدف من االقانونية والرقابية والمهنية والفني

تي يمكن تقسيمها تباينت اآلراء ووجهات النظر فيما يتعلق بتحديد مفهوم جودة القوائم والتقارير المالية، وال    
 2:همهافي عدة إتجاهات أ

 
 

                                                           

دراســة ميدانيــة لعينــة مــن –دور التــدقيق فــي تحســين جــودة المعلومــات المحاســبية فــي ظــل تكنولوجيــا المعلومــات علمي بممن قطيممب، السممعيد قاسمممي،  -1
 .502، ص 5012، مجلة الباحث، جامعة ثاصدي مرباح، ورقلة، 12عدد  ،-ي الحسابات في والية تيارتظالخبراء المحاسبين ومحاف

ــة احتياجــات مســتخدميها،وليممد سمممير عبممد العظمميم الجبلممى،  -2 ــارير الماليــة وتلبي ــادة جــودة التق ــرج لزي ، مجلممة العلمموم 5، العممدد 11المجلممد  نمــوذج مقت
 .40-32 صص ، 5012التسيير والعلوم التجارية، جامعة محمد بوضياف، مسيلة، قتصادية و اال
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 يتبنى مفهوم جودة المعلومات: تجاه األولاال  -1

تتصف  تتقدم معلومايرى أنصار هذا اإلتجاه أن جودة التقارير المالية تشير إلى تلك التقارير التي 
قتصادية، ولذلك يجب ان تتصف هذه المعلومات تخاذ القرارات االبالجودة حتى تكون مفيدة ال

 :بمجموعة من الخصائص أهمها المالءمة والثقة والقابلية للمقارنة
تجاه أن جودة القوائم والتقارير المالية تتطلب أن تقوم الشركات من خالل وبذلك يرى أنصار هذا اال

تلك التقارير والقوائم بتوفير معلومات لحملة األسهم حول الخسائر، وحاالت الفشل المالي واألحداث 
ية للتحقق بما يسمح المالية غير المالئمة على أن تكون تلك المعلومات على درجة عالية من القابل

 .تخاذ القرارات الذكيةللمستثمرين با
 يتبنى مفهوم جودة الربح: تجاه الثانياال  -2

ستناد إلى م والتقارير المالية، حيث يتم االتجاه أن جودة الربح تعني جودة القوائااليرى أنصار هذا 
التقارير المالية، القوائم و ستخدامها كمؤشر على جودة المعايير للحكم على جودة الربح وامجموعة من 

إلى مقدرته في الفترة الحالة على التعبير  الربح تشيروفي هذا الصدد يرى أحد الباحثين أن جودة 
المستثمرين على مر الذي يؤدي إلى زيادة قدرة ع بحقيقة في الفترات المقبلة، األعن الربح المتوق

تراضات المسجلة حول عداء الفترة الحالية، ومن أبرز االداء المستقبلي من واقع أستدالل على األاال
 :جد األسباب التاليةتجاه نهذا اال

لى الرقم المرغوب فيه، والذي دارة بقصد الوصول إانب اإلسهل إدارته من جإن الربح المحاسبي ي -
 خرى؛المتعاملين مع الشركة من ناحية أ يحقق مصالحها الذاتية من ناحية ويحقق تنبؤات وتوقعات

إال إذا  القيمة لن تتحقق ن هذهرة تحقيق قيمة لحملة األسهم حيث أإن نمو األرباح ال يعني بالضرو  -
 .ستثمارات يزيد معدل عائدها عن تكلفة رأس المالة ادار تبنت اإل

 يتبنى مفهوم جودة اإلفصاح :اإلتجاه الثالث -3

يرى أنصار هذا االتجاه أن جودة القوائم والتقارير المالية يمكن تحقيقها من خالل التوسع في 
عن كافة األحداث والعمليات  اإلفصاح المحاسبي وزيادة جودته، وذلك من خالل اإلفصاح بشفافية

في والتوقعات األساسية، ومن ثم تحقيق جودة المعلومات المحاسبية وبالتالي جودة التقارير المالية، و 
ن جودة اإلفصاح تستخدم في تقييم المنفعة النسبية المحتملة لى أحد الباحثين إهذا الصدد أشار أ

لى جودتها، حيث يعتبر اإلفصاح عن المعلومات لمحتوى القوائم والتقارير المالية، والتي تشير إ
حتياجات ارير والتي البد أن تقابل مختلف االجيدة من أهم السياسات التي تنتهج عند إعداد التق

 .مستخدمي التقارير عن طريق اإلفصاح الجيد لتقديم صورة واضحة وصحيحة عن المؤسسة
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 يتبنى مفهوم جودة معايير المحاسبة :تجاه الراب اال  -4

محاسبية تجاه أن جودة التقارير المالية، هي نتاج تطبيق مجموعة من المعايير الرى أنصار هذا االي
يها ن تطبيق معايير محاسبية جيدة سينتج عنه معلومات تتوافر فالتي تتصف بالجودة، حيث أ

ية، وفي تخاذ القرارات، ومن ثم تتحقق جودة القوائم والتقارير المالخصائص الجودة، وتكون نافعة ال
عتبار أي مجموعة من معايير وافر مجموعة من الشروط حتى يمكن اهذا الصدد ال بد من ت

 :المحاسبة ذات جودة عالية، من أهمها
 وجود تنظيم جيد لهيئة إصدار المعايير يرتبط به أجهزة ولجان عالية المستوى؛ -

 توافر موارد بشرية وفنية عالية المستوى؛ -

 .لتزام المؤسسات والشركات بهذه المعاييرا وجود كيانات قوية لمراقبة -
هذا ما يؤكد على أن جودة معايير المحاسبة هي شرط من مجموعة شروط يجب توافرها لتحقيق جودة      

مر ار بدائل السياسات المحاسبية، األختيلمحاسبة تتيح قدرا من الحرية في االقوائم والتقارير المالية، فمعايير ا
ستخدام الحرية المتاحة لها في هذا ية في حالة إساءة اإلدارة اللمالالقوائم والتقارير ا الذي يؤثر على جودة

 :ستنتاج ما يلية القوائم والتقارير المالية تم اتجاهات المتعلقة بجوداللالصدد، وفي ضوء العرض السابق 
مفاهيم جزئية تكون  عتبارهااهات بديلة أو متعارضة، بل يمكن اتجتجاهات السابقة الذكر ال تمثل االا -

 في مجملها مفهوم شامل لجودة التقارير المالية؛

ة عالية الجودة، لتقديم معلومات تتوافر فيها يجودة التقارير المالية ترتكز على تطبيق معايير محاسب -
عن كافة المعلومات بشفافية وفقا لنظام إفصاح يتصف بالجودة،  اإلفصاحخصائص الجودة، ويتم 

 تخاذ قراراتهم؛م يعتمدون عليها بشكل أساسي عند الك التقارير يثقون فيها، ومن ثيجعل مستخدمي ت

التقرير المالي الجيد هو التقرير الذي يلبي حاجة مستخدميه، ويحقق الحد االقصى من الخصائص  -
نتاج أفضل التفاصيل بما يتواءم مع متطلبات بيئة المعلومات في ظل القيود عليها، إلالنوعية لجودة 

 .الممارسة وما يحكمها من ظروف ومتغيرات
 قياس جودة المعلومات المالية: ثانيا
فضل من ال جودة، وهذه أن تكون المعلومات بجودة عالية أ إن قياس جودة المعلومات يبقى نسبي، لكن     

 1:بعض المعايير لقياس الجودة وهي

                                                           

 مساهمة حوكمـة المؤسسـات فـي تحقيـق جـودة المعلومـات المحاسـبية واإلفصـاح المحاسـبي حالـة شـركات التأمينـات،الغالي بوخروبة، بلقاسمم دواح،  -1
 .332 -332 ص  ، ص5012ميلة، جوان  قتصاديات المال واألعمال، المركز الجامعياالعدد السادس، مجلة 
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جودة المنفعة في كمية المعلومات  ستخدام المعلومات من أجل منفعة معينة، وتكمنوهي ا :المنفعة -1
 :وسهولة الحصول عليها كما يمكن التمييز بين عدة أشكال للمنفعة

 حتياجات المستخدم؛تجانس الشكل مع ا :منفعة شكلية -

 ستخدامها؛الحصول عليها وقت الحاجة ال :منفعة زمنية -

 سهولة الحصول عليها؛ :منفعة مكانية -

 .أهميتها في تقييم القرارات المتخذة (:تصحيحية)منفعة التقييم  -
إن المعلومات الدقيقة تكون مهمة في التقييم الدقيق لدحداث سواء في المستقبل أو الحاضر  :الدقة -2

 .أو الماضي
الن من بين أهم اهداف  كلما كانت المعلومة مساعدة على التنبؤ كلما كانت أكثر جودة، :التنبؤ -3

 .عن الماضي في التنبؤ بمعلومات متوقعة عن المستقبل ةيستخدام معلومات حقيقالمعلومة ا
ألجلها هداف والنتائج، أي مدى تحقيق المعلومات لدهداف المسطرة هي العالقة بين األ :الفعالية -4

 .ستخدامهاوذلك بمقارنتها مع نتائج ا
ثر منفعة من أكستخدام والنتائج، أي أن تكون المعلومة بأقل التكاليف وبهي العالقة بين اال :الكفاءة -5

 .وراءها
 ستثمارتخاذ قرارات االاورها في التقارير المالية و دالقوائم و : ثالثا

ستخدامها امحايدة و غير متحيزة، التي يمكن التقارير المالية يتطلب تقديم معلومات عادلة و القوائم و إن دور 
 1:من قبل متخذ القرار بطريقة عقالنية ورشيدة، من خالل توفير ما يلي

 ستثمارومات المفيدة لقرارات االالمعل  -1

المرتقبين و الدائنين ت المفيدة للمستثمرين الحاليين و التقارير المالية المعلوما القوائم و يجب أن توفر
كذلك القرارات المتشابهة، ستثمار الرشيدة و تخاذ قرارات االامستخدمين اآلخرين، و ذلك من أجل الو 
بفهم معقول لدنشطة االقتصادية يجب أن تكون هذه المعلومات مفهومة لهؤالء الذين يتمتعون و 
 .أنشطة األعمال و يكون لديهم الرغبة في دراسة المعلومات بمثابرة معقولةو 

 وقعات التدفقات النقديةالمعلومات المفيدة لتقييم ت  -2

لمساعدة المستثمرين الحاليين و المرتقبين في تقييم يجب أن تقدم التقارير المالية المعلومات المفيدة 
بيعات و المتحصالت النقدية مقادير و توقيتات و عدم التأكد المرتبط بالمتحصالت النقدية من الم

                                                           

، الدار الجامعية، اإلسكندرية، مصر، "(نظرة حالية و مستقبلية)ئتمان ستثمار و منح اال تحليل القوائم المالية ألغراض اال "،طارق عبد العال حماد -1
 (بتصرف. )42-43ص، ص 5002
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، (ت األرباح و الفوائد المحصلةتوزيعا)ستثمارات المالية و منح القروض لشركات أخرى من اال
 .ستثمارات الماليةبق منحها لشركات أخرى أو بيع االاالمتحصالت من استرداد القروض السو 

 علقة بتلك الموارد و التغير فيهامعلومات عن موارد المؤسسة و المطالبات المت -3

لتزامات المقابلة الموارد االقتصادية للمؤسسة و االيجب أن توفر التقارير المالية معلومات عن 
ا تأثيرات التعامالت و األحداث و أيض (الخصوم وحقوق الملكية)للحصول على هذه الموارد 

 .الظروف التي تغير الموارد أو المطالبات المتعلقة بهاو 
 ةلتزامات و حقوق الملكيدية و اال الموارد االقتصا -4

حقوق لتزامات و قتصادية للمؤسسة و االيجب أن توفر التقارير المالية معلومات عن الموارد اال
المستثمرين والدائنين و األطراف األخرى في التعرف على جوانب الملكية، فهذه المعلومات تساعد 

القوة أو الضعف باإلضافة إلى تقييم سيولة المؤسسة و قدرتها على السداد، وبالنسبة للمعلومات عن 
نها تقدم كذلك أساسا للمستثمرين والدائنين وغيرهم من أجل إلتزامات و حقوق الملكية فد و االالموار 

حتماالت التدفق ذلك فإنها تقدم إشارات مباشرة ال ؤسسة خالل فترة معينة وعالوة علىتقييم أداء الم
 .لتزاماتالنقدية المطلوبة للوفاء ببعض االالنقدي لبعض الموارد و أيضا 

 لومات عن أداء المؤسسة و مكاسبهامع -5

بالنسبة و  المالي للمؤسسة في فترة معينة،يجب أن توفر التقارير المالية معلومات عن األداء 
للمساعدة ( عن فترات سابقة)للمستثمرين و الدائنين فإنهم يستخدمون في الغالب معلومات تاريخية 

 .في تقييم التوقعات الخاصة بالمؤسسة
إن التركيز األساسي للتقارير المالية هو المعلومات التي تعبر عن أداء المؤسسة و التي يتم قياس 

ها، و التدفقات النقدية مبوبة حسب األنشطة، و تقدم هذه تقدمها من خالل الربحية و مكونات
 :المعلومات المساعدة لدطراف المهتمة بالمؤسسة في

 دارة؛تقييم أداء اإل -

 تقدير القدرة الكسبية للمؤسسة و التنبؤ بالمكاسب المستقبلية؛ -

 .ستثمار المتعلقة بالمؤسسةتقدير مخاطر اال -
 السداد و تدفقات األموالدرة على معلومات عن السيولة و الق  -6

ة على النقدية و أوجه إنفاقها، يجب أن توفر التقارير المالية معلومات عن كيفية حصول المؤسس
كذلك المعلومات عن القروض التي تحصل عليها و عمليات السداد للقروض، و كذلك معلومات و 
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ات األخرى لموارد المؤسسة توزيععن العمليات المتعلقة برأس المال تشمل التوزيعات النقدية و ال

  .العوامل األخرى التي قد تؤثر على سيولة المؤسسة و قدرتها على السدادو 

 دارةتوضيحات و تفسيرات اإل -7

يجب أن تشمل التقارير المالية توضيحات و تفسيرات بغرض مساعدة المستخدمين على تفهم 

خالل التوضيحات التي تقدمها  دالمعلومات المحاسبية المقدمة، فمنفعة المعلومات يمكن أن تزي

دارة تعرف الكثير عن المؤسسة و شؤونها أكثر من المستثمرين و الدائنين دارة عن المعلومات، فاإلاإل

الظروف ات المالية لألحداث و وغيرهم، و يمكن من خالل التوضيحات و التفسيرات و شرح االنعكاس

  .التي تؤثر على المؤسسة أن تزيد من منفعة المعلومات

تخاذ قرارات لمالية الالزمة المما سبق و من خالل الشكل التالي يمكن تبسيط هيكل التقارير و القوائم ا      

  :ستثمار وقرارات مماثلة كما يلياال

  ستثمارتخاذ قرارات االاية المستخدمة في القوائم و التقارير المال): 12(م شكل رقال

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

  

 

 .43ص مرجع سبق ذكره،  ،"التقارير المالية" ،طارق عبد العال حماد: المصدر

كل المعلومات المستخدمة في قرارات 

 و القرارات المماثلة ئتمانواإل ستثماراإل

المعلومات 

 األخرى

مرتبطة بالقوائم 

المالية 

  المالحضاتو 

تقارير مالية 

 اخرى

متاحة وقت 

 طلبها

المالحضات 

  على 

 القوائم المالية

القوائم 

 المالية

 الماليةالمعلومات التي تتضمنها التقارير 

المعلومات 

 األخرى

 تقارير مالية ذات غرض عام

 د معلومات ملزمة

 معلومات إضافية

 )أ( )ب( )جـ(
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 1 ستثماريتخاذ القرار االاخذها في الحسبان عند العوامل الواجب أ: رابعا
تخاذ قرار سليم اأجل تتطلب عملية اتخاذ أي قرار بعض العوامل التي يجب ان تأخذ في الحسبان من     

 :خطاء وتتمثل أهمها فيخالي من أي أ
على عدة  صول التي قد تمتيدخل تحد هذا البند ثمن شراء األ النقدية الداخلية والخارجية،التدفقات  -

 سنوات؛

دارة األالتدفقات النقدية السنوية  - تدفقات نقدية داخلية وخارجية )ستثماري صل االالمتعلقة بتشغيل وا 
عباء والنفقات النقدية للعمليات أهم التدفقات الداخلية، ثم يأخذ أيضا األ، وتعتبر المبيعات (سنويا

ستثماري، ومن الضروري األخذ في الصل اعلى مدى العمر االقتصادي لد( تدفقات نقدية خارجة)
 صول المتداولة خالل الفترة؛الحسبان التغيرات المتوقعة في األ

دفقات النقدية الداخلة من نذكر منها الت: ستثماريصل االالمتوقعة في نهاية مدة األ التدفقات النقدية -
قرار تخاذ يؤدي إلى االقيمة إال أن إهمالها صل كخردة وعلى الرغم من صعوبة تقدير هذه بيع األ

 إغفال نفقات تخريد األصل؛ خاطئ، مع عدم

ن المؤسسة رابحة فافتراض أ: الخارجة والمتمثلة في الضرائباألخذ في الحسبان التدفقات النقدية  -
قبل الوصول إلى الربح الضريبي  ستثمار تخصم من اإليراداترض أن كل األعباء المترتبة عن االيف

 :ب ضريبية عن كل فترة، وبذلك يمكن النظر إلى هذا اإلعفاء من عدة زوايافهي تحقق وفرا أو مكاس

ستخدامها من الناحية الضريبية والتي تحقق أقصى ربح اختيار طريقة االهتالك المسموح ايجب إذ 
قتصادي ر االقد تكون هذه الطريقة غير مرتبطة بالعموتحقق أقصى الوفورات من هذه الناحية، 

صل خالل الفترة المسموح بها من الناحية الضريبية حتى ولو كان اهتالك األلدصل وبذلك يمكن 
 لدصل قيمة في نهاية الفترة؛

 : صعب القرارات التي تتخذ لسببين رئيسيين هماستثماري من أكما يعتبر القرار اال     

 أنه يعتمد كليا على التنبؤات؛ -

 .مع أنشطة المؤسسة وأهدافها وسياستها المقبلة ستثمار الجديد متماشيامراعاة أن يكون اال -

ستثمار الذي يتم فيه تخصيص موارد حالية بقصد الحصول على موارد مستقبلية في ويبقى يحتاج قرار اال    
  .تخاذ القرار الصحيحمعلومات تساعد متخذي القرار على اظل ظروف المخاطرة وعدم التأكد إلى 

   

                                                           

دراسة حالة لعينة من –قتصادية ستثمار في المؤسسات االيل واالترشيد قرارات التمو جودة المعلومات المحاسبية ودورها في "أمال أوالد قادة،   -1
 .149-142صص ، 5012/5012كتوراه، جامعة حسيبة بن بوعلي، الشلف،  دأطروحة ، "-المؤسسات الجزائرية
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 ستثماريفي جودة القرار اال القوائم والتقارير الماليةمساهمة اإلفصاح المحاسبي عن : الراب  المطلب
ستثمارية المتخذة ال بد من أن تتم في إطار تفاعل ق الغاية المرجوة من القرارات االللوصول إلى تحقي    

بد من توفر معايير أساسية عدة عناصر مع بعضها البعض، وبالتركيز على جودة هذه القرارات وتحقيقها ال 
 .التي يجب اإلفصاح عنها بشفافية لضمان جودة المعلومات المحاسبية المدرجة ضمن قوائم وتقارير مالية

 1المالية لتفعيل اإلفصاح المحاسبي القوائم والتقارير : أوال
تفهم سياساتها طة الشركة وكذا ات تفهم جميع األطراف لهياكل وأنشيساهم اإلفصاح في تحسين مستوي    

عتبرت القوائم المالية التي أتى بها النظام المحاسبي المالي كذا عالقة الشركة بمحيطها، لهذا أوأدائها و 
المستمد من المعايير المحاسبية الدولية مثل الميزانية المالية، حسابات النتائج، التدفقات النقدية، تغيرات 

كبيرة في مجال اإلفصاح المحاسبي والمالي في المحيط لى المالحق، خطوة رؤوس األموال باإلضافة إ
 .الجزائري

هم المعايير الدولية للمحاسبة والمعلومة المالية لها أهمية بالغة ر تبني النظام المحاسبي المالي ألإذ يعتب     
ة وهذا في تحسين مستوى الشفافية والثقة لدى مختلف األطراف ويعزز من جودة المعلومات المالية والمحاسبي

اإلفصاح يضا ما  سيساهم في رفع درجة بفضل اإلطار التصوري للمجلس الدولي للمعايير المحاسبية، وهذا أ
على تطوير وتحسين إعداد وتقديم القوائم المالية مما يسمح  IAS01حيث يعمل المعيار المحاسبي الدولي 

لى أكبر يضا بتوجيه المعلومات إيسمح أو  بسهولة تفسيرها وفهمها من قبل المستثمرين األجانب والمحليين،
بتعريف المستثمرين بصافي موجودات فإنه يسمح  IAS07قدر ممكن منهم، وفيما يخص المعيار الدولي 
على  IAS34الءة المالية ويعمل معيار التقارير المرحلة المالشركة وهيكلها التمويلي بما في ذلك السيولة و 

لمستثمرين على إطالع دائم بالوضع المالي والمستجدات المتعلقة بالشركة، ستثمارية بجعل اترشيد القرارات اال
وتمكن أيضا أهمية معيار اإلفصاحات في التقارير القطاعية في توفير معلومات أكثر تفصيلية عن أداء 

كيد الشركة والقطاع الذي تنتمي إليه، باإلضافة إلى المعايير الموجهة للمؤسسات المالية التي ستساهم بالتأ
 .في رفع درجة اإلفصاح في البنوك والمؤسسات المالية األخرى

فصاح المحاسبي وفقا للنظام المحاسبي المالي يضمن ثقة المستثمر في المعلومات باإلضافة إلى أن اإل     
دم التاكد فيما يتعلق بقرارات المالية والمحاسبية التي تعرضها الشركات، فإنه يؤدي إلى تخفيض درجة ع

ستثمار، وذلك باإلفصاح عن كل التفاصيل وتقديم مختلف التفسيرات والتوضيحات بخصوص األرقام اال
 .الواردة في القوائم المالية، والسياسات المحاسبية المطبقة في الشركة

                                                           

قتصمماد ، مجلممة اال5 ، العممدد4المجلممد  الشــركات،تعزيــز اإلفصــاح بعــد اإلصــالح المحاســبي فــي الجزائــر ودوره فــي تفعيــل حوكمــة مسممعود صمماغور،  -1
 .29-22 ص ، ص5013، 05والتنمية البشرية، جامعة بليدة 
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  1المعلومات المحاسبية المفصح عنهامصداقية  مؤشرات: ثانيا
الصادق لذلك المحتوى من خالل وظيفة اإلفصاح تترجم مصداقية القوائم المالية من خالل العرض     

 :المحاسبي، فمصداقية المعلومات المحاسبية تضم ثالث أركان هي
قتصادية تتعلق في التعبير لما تعكسه من حقائق ا بمعنى صدق القيم المالية: الصدق في التقويم -

 بالمؤسسة؛

 الصدق في التسجيل؛ -

 .قتصاديةالية قيما المحيث يجب أن تكون القيم ا: الصدق في التفسير -

 :ومن أهم مؤشرات المصداقية في المعلومات المحاسبية الواجب اإلفصاح عنها نجد    
 وح عن المركز المالي والتدفقات النقدية للمؤسسة؛ضرورة التعبير بوض -

 التطبيق السليم للمعايير المحاسبية وذلك في نطاق اإلعداد في تلك القوائم المالية؛ -

 ستيفاء كافة متطلبات اإلفصاح المحاسبي؛الصحيح لسالمة العرض واإلفصاح با الوصف -

ختيار والتطبيق لسياسات المحاسبة مع العرض المالئم والموثوق فيه للمعلومات ضرورة اال -
 المحاسبية؛

 إن ضمان القوائم المالية يتوقف على صياغة السياسة المحاسبية التي توفر المعلومات المحاسبية؛ -

ظعتراف بالمعامالت واألحداث عند وقو اال - هارها في القوائم عها وقيدها في سجالت المحاسبة وا 
 ؛(مقابلة محاسبية بين اإليرادات والمصروفات)المالية للفترات المالية المتعلقة بها 

 .الثبات في العرض والتبويب للبنود المحاسبية ومعالجتها من فترة إلى أخرى -
 عن المعلومات المحاسبية وعالقتها بالمستثمر والشركةسبي دقة اإلفصاح المحا: ثالثا
حترام فصاح عن المعلومات المحاسبية باسيتم توضيح أهمية دقة وشفافية اإلمن خالل الشكل التالي      

 :تقديمها وفق معايير تضمن جودتها ومدى إستفادة المستثمر والشركات منها
 
 
 
 
 

                                                           

، 5012العدد السادس، مجلة آفاق للعلوم، جامعة زيان عاشور، الجلفة،  أثر تطبيق حوكمة الشركات على مصداقية القوائم المالية،ذهبية عيشور،  -1
 .324ص 
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ة ذات الجودة في رشادة المحاسبي عن المعلومات المحاسبياإلفصاح دقة مساهمة (: 13)الشكل رقم 
 ستثماريالقرار اال

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

دراسة ميدانية لعينة –مساهمة دقة القياس واإلفصاح المحاسبي في جودة المعلومة المالية " فاطمة الزهراء رقايقية، :المصدر
المحاسبة والمراجعة في ظل بيئة األعمال الدولية، جامعة محمد بوضياف، "الدولي االول المؤتمر ، "-من المؤسسات الجزائرية

 (بتصرف) .13، ص 5015ديسمبر  02-04مسيلة، 

من خالل الشكل السابق يمكن القول أن اإلفصاح هو العملية أو المنهجية المرتبطة بتوفير المعلومات وجعل 
خالل نشرها في التوقيت المناسب، وتظهر العالقة بين الشفافية القرارات المتخذة معروفة من طرف الكل من 

واإلفصاح من خالل المساءلة المحاسبية، وذلك بتبرير التصرفات السياسات وقبول المسؤولية المتعلقة 
 عتبار أن المستثمرون لما يطالبوا بتقاربر مالية شفافة تتيح لهم بياناتات والنتائج المترتبة عنها، على ابالقرار 

المخاطر والمزايا التي  تعبر بمصداقية وموضوعية عن العمليات التي قامت بها الشركة بما يمكنهم من تقرير
ستثماراتهم، ومن الجدير بالذكر أن إعداد القوائم والتقارير المالية ذات الشفافية العالية يتعدى مجرد تتضمنها ا

 :تتضمن
 المالءمة؛-
 الثقة؛-

وما تشتمالن عليا من 
 .خصائص فرعية

 

 دقة اإلفصاح المحاسبي

 معايير جودة المعلومات المحاسبية

 رقابية معايير معايير فنية معايير مهنية معايير قانونية

 :تتضمن
ــــــــــــالقوانين - اإللتــــــــــــزام ب

 المنظمة؛

 اإللتزام باللوائح المنظمة-

 :تتضمن
 دور المراجعين؛-
 دور لجان المراجعة؛-
 دور المساهمين؛-

 .دور األطراف ذات العالقة

 :تتضمن
معايير -

 المحاسبة؛
 .معايير المراجعة-

 يستفيد المستثمر والشركات

 اتخاذ القرار الرشيد إمكانية اتخاذ القرار المعلومات المحاسبيةالثقة في 
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فير التناسق وقابلية المقارنة إلى العالنية واإلفصاح لى تو ن المعايير المحاسبية التي تهدف إتطبيق مجموعة م
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 : خالصة الفصل
في نهاية السنة المالية من قبل تقديمها الية من أهم المخرجات التي يتم تعتبر القوائم والتقارير الم    

افر مجموعة من العناصر والمكونات معلوماتها المحاسبية، من خالل تض المؤسسة عن طريق نظام
 المالية وخاصة إلعطائها الشكل النهائي، هذه القوائم تعد بمثابة الركيزة االساسية في اتخاذ القرارات

و المحتمل تقوم باإلفصاح على المستثمر سواء الحالي أ ستثمارية منها، كون المؤسسة وفي إطار إبقائهااال
يسهل على المتحصل عليها فهمها  عن معلوماتها المحاسبية والمالية المتضمنة في القوائم المالية بطريقة

 .ستخدامهاوا
 :ل إلى انصو ي تم تناوله في هذا الفصل تم التمن خالل العرض الذ    

  فيه؛ ستستخدم الذي للغرض مالءمتها يضمن مما المناسب الوقت في المالية والتقارير القوائم تقديم -
 تنبؤية قدرة لها كون المالئمة تعد المالية والتقارير القوائم منها تتكون التي المحاسبية المعلومات -

 المستقبلية؛ المعلومات تحديد في( عكسي أثر) إرتدادية قدرة ولها مستقبلية
 أنها يضمن موحدة أساليب و بطرق المحاسبية المعلومات قياس فيها تم التي المالية والتقارير القوائم -

 بتوفر يعرف ما وهذا فيها يعرض ما عن التعبير وصدق الموضوعية بالحياد، وتتميز للتحقق قابلة
 الموثوقية؛ خاصية

  ؛قوائم وتقارير مالية ذات جودة توفير في الكبير الدور لها الدولية المحاسبية المعايير تطبيق -
 تتحلى أنها يضمن مالية وتقارير قوائم شكل في المقدمة المحاسبية المعلومات عن اإلفصاح -

 .حاجته وفق بها العمل متلقيها على ليتسه خاللها من التي بالخصائص
 :أن خالل االستثمارية من القرارات تخاذا في فعال دور لها الجودة ذات المحاسبية المعلومات

يتم اإلفصاح عن القوائم والتقارير المالية  أن البد لذا محددة آجال في تتخذ ستثماريةالقرارات اال -
 لضمان الخصائص من كافي قدر على توفرها ضرورةفي الوقت المناسب مع  الغرض لهذا الالزمة
 القرارات؛ هذه تخاذا في جودتها

 أساس على يتم ستثماريةاال المشاريع بين المفاضلةاإلفصاح المحاسبي يساهم في تسهيل عملية  -
 .المشاريع هذه بنتائج تنبؤية قدرة لها محاسبية معلومات توفير



  

  

  الفصل الرابع

أثر اإلفصاح المحاسبي على جودة 

  في مجموعة القرارات االستثمارية

  من المؤسسات االقتصادية 

  الجزائرية
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 : تمهيد
ختبار صحة الفرضيات التي تم بناؤها من منطلق اإلشكالية المطروحة، كان البد من تدعيم الفصول ال    

للجهة المسؤولة عن إعداد القوائم  هةلت في إعداد استمارة استبيان موجالنظرية السابقة بدراسة ميدانية، تمث
لدى مجموعة من المؤسسات ستثمارية ات االرار تخاذ القاصاحبة السلطة في والتقارير المالية والجهة 

 .الجزائريةاالقتصادية 
هذه الدراسة دون غيرها من الدراسات التطبيقية ستبيان في ستخدام ااكان السبب الرئيسي وراء اختيار     

كاللجوء لتحليل القوائم المالية أو إجراء مقارنة بين عدد من المؤسسات االقتصادية هو أن المتغير  ،األخرى
األساسي في الدراسة والمتمثل في اإلفصاح المحاسبي ال يمكن تقديره من خالل القوائم المالية أو من خالل 

نسب أستبيان هو ن االأمكن القول لية، من هذا المنطلق ياألرقام و التوضيحات المبينة في التقارير الما
ير المالية على جودة القرارات ثر الذي يعود به اإلفصاح عن القوائم والتقار جل قياس األأطريقة من 

 .ستثمارية داخل المؤسسات االقتصادية الجزائريةاال
 : وإلعطاء هذا الفصل الصيغة النهائية تم التطرق فيه إلى النقاط التالية    
 ؛اإلجراءات المنهجية للدراسة الميدانية :المبحث األول 
 ؛ستبيان و فقراتهاالحصائي لمحاور التحليل اإل :المبحث الثاني 
 ختبار فرضيات الدراسةاتحليل و  :المبحث الثالث. 
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  اإلجراءات المنهجية للدراسة الميدانية : المبحث األول
األدوات لضمان أفضل معالجة للموضوع ، حيث اعتمدنا  عتماد على جملة منتتطلب الدراسة الميدانية اال   

عداد االستبيان يعتبر من أهم وأكثر األدوات استخداما من قبل الباحثين فذ على االستبيان إ عملية تصميم وا 
تتطلب من صاحبها دراية وخبرة بمختلف جوانب ومتغيرات الموضوع لما له من مزايا عملية في غاية األهمية 

تطابق وجهات النظر مع أفراد العينة الموجه لها هذا االستبيان من جهة وسهولة استخدامها  في مجال قياس
ية إشكالية محاسب لحلعتماد على االستبيان ن االإذ أ، ل عليها من جهة أخرىومعالجة البيانات التي نحص

حلها من ترجمتها و  اكل المحاسبية البدأن أغلب المش باعتبارستخدامها، ايعد من أصعب الطرق التي يمكن 
حيث سنتعرض في هذا المبحث إلى أهم ، عدادهإل بدقة و عناية كبيرةختيار األسئلة ا منالبد  لذلكعدديا، 

المراحل التي تم من خاللها اإلجابة على التساؤل الخاص بالجانب التطبيقي والتحقق من الفروض 
 .ضافة إلى حدود ومشكل الدراسةته إمجتمع الدراسة وعينختيار اتحديد كيفية  مع ،المستخلصة منه
 ستبياناالخطوات تحضير : المطلب األول

، ويمكن تعريف االستبانة على أنها وسيلة وأداة تبانة كأداة وحيدة لجمع البياناتتم االعتماد على االس
لجمع المعلومات المتعلقة بموضوع البحث عن طريق استمارة معنية تحتوي على عدد من األسئلة مرتبة 

 .بأسلوب منطقي مناسب ، يجري توزيعها على أشخاص معينين لتعبئتها
 :كما يليستبانة تصميم االعتمادها في احاول تبيان أهم الخطوات التي تم نوسوف  
 ستمارة االستبياناتحضير أسئلة : أوال

و تقارير  ستثمارية من خالل االعتماد على قوائمح المحاسبي على جودة القرارات االلمعرفة أثر اإلفصا
من خالل هذا المبحث إعطاء فكرة توضيحية ألهم الوسائل المستخدمة في جمع  الباحث  استهدف ، مالية

فضال عن األساليب اإلحصائية التي إتبعها الباحث  بالجانب الميداني المتعلقةالمعلومات البيانات و مختلف 
ك بهدف قياس وتحليل االختبارات اإلحصائية آلراء ، وذلستمارة االستبياناوالمتمثلة في  لمعالجة أداة الدراسة

طالع على بعض الدراسات السابقة اال إضافة إلى ،ستبيانيةاإلجابة على محاورها االومقترحات فئات العينة ب
التي تناولت كال متغيري الدراسة، مع إجراء بعض التعديالت للتماشي مع التغيرات التي طرأت على واقع 

 .المحاسبية الدولية و الجزائريةالممارسات 
بتعاد عن التعقيد حتى تكون قابلة للفهم من التي جاء بها هذا االستبيان و االحاول الباحث تبسيط األسئلة    

 على جزئين االستمارة اشتملتقبل أفراد العينة الموجهة لهم، إذ 
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  الجزء األول -1
المهنية له ، سنوات الخبرة التخصص العلميل العلمي، كالمؤهالمعلومات الشخصية جمع مخصص ل

 ؛التعرف على خصائص مجتمع الدراسة وهي بيانات تفيد في والوظيفة التي يشغلها
  الجزء الثاني -2

  ؛من أجل الوصول إلى الهدف المرغوب منه محورينتم تخصيصه لمحاور الدراسة و الذي قسم بدوره إلى 
 ستبيانمجاالت و محاور اال: ثانيا

 : ماه حورين رئيسيينم إلىفقرة مقسمة  22ستبيان من تكون اال
موزعة على فقرة  22تضمن و  ،واقع اإلفصاح المحاسبي وفق النظام المحاسبي المالي :المحور األول -1

 : مجاالت هي( 2)

  70تضمن  ،المحاسبي الماليأسس اإلفصاح المحاسبي من منظور تطبيق النظام : المجال األول 
 ؛فقرات

   70تضمن  ،المالية المراد اإلفصاح عنها محددات اإلفصاح المحاسبي على التقارير : الثانيالمجال 
 ؛فقرات

  لتزام بمتطلبات اإلفصاح المحاسبي عن التقارير المالية المعدة وفق النظام اال:  المجال الثالث
 ؛فقرات 70تضمن ، المحاسبي المالي

فقرة  11من المؤسسات االقتصادية الجزائرية، وتضستثمارية في جودة القرارات اال :المحور الثاني -2
 : موزعة على مجالين هما

 70تضمن ، واقع اتخاذ القرارات االستثمارية في المؤسسات االقتصادية الجزائرية:  المجال األول 
 ؛فقرات

  ؛فقرة 12تضمن ، أهمية جودة المعلومات المحاسبية في عملية اتخاذ القرار:  المجال الثاني 
 (60الملحق رقم أنظر )

 ستبيانقياس مدى الموافقة على محاور اال :ثالثا
ستبيان ، فإن المقياس قة أفراد العينة على فقرات االإن كان الهدف من هذه الدراسة هو قياس درجة مواف     

يقوم الباحث بوضع  إذ، "مقياس ليكارت"المناسب هو مقياس درجة الموافقة، ومن أشهر هذه المقاييس 
مجموعة من الفقرات ذات العالقة المباشرة بالظاهرة المدروسة و أمامها مجموعة من الدرجات تتراوح بين 



قتصادية ثمارية في مجموعة من المؤسسات االستجودة القرارات االعلى أثر اإلفصاح المحاسبي : الفصــل الرابع    
 الجزائرية

255 

 

كأساس ختيار مقياس ليكارت الخماسي افي هذا البحث تم أكثر حسب سلم ليكارت المختار، و  ثالث أو
  :للتعبير عن درجات الموافقة بإعطاء األوزان اآلتية للفقرات

 درجات سلم ليكارت الخماسي(: 60)جدول رقم ال

 بناء على مقياس ليكارت الخماسي جدولإعداد ال تم :المصدر

 تحديد عينة و حدود الدراسة: نيالمطلب الثا
اسة المستهدفة من خالل هذه الدراسة البد من تحديد مجتمع الدر قبل التطرق لماهية عينة الدراسة 

العينة المستهدفة في هذا المجتمع مع مراعاة حدود الدراسة و كذا تبيان المقصود من هذا البحث من ثم 
 :المصادر المستخدمة في جمع بيانات هذه الدراسة كما يلي

 : مجتمع و عينة الدراسة: أوال
 يستحيل في كثير من األحيان أن يتم دراسة جميع أفراد مجتمع الدراسة لذلك يضطر إلى اختيار عينة قد 

  .مثل المجتمع األصلي تمثيال صادقامن مجتمع الدراسة والتي يتم اختيارها وفق أسس منهجية بحيث ت
 مجتمع الدراسة -1

 1.المشكلة أو الظاهرة قيد الدراسة يعرف مجتمع الدراسة بأنه يشمل جميع عناصر ومفردات
التي تعد من وجهة نظر الباحث  قتصادية الجزائريةن المؤسسات االمجموعة معلى مجتمع الدراسة يتكون و 

األنشطة في مجال المؤسسات نظرا للدور المتميز الذي تلعبه هذه ،  عا مناسبا إلجراء العمل الميدانيمتمج
ى القطر الجزائري من التي تعمل على تدعيم الحركة التجارية على مستو والخدماتية  ،الصناعية ،التجارية

دارية تخاذ قرارات إاللجوء الى ادون ال يتم هذا الدور و ،  منتجاتها على عدد من واليات الوطنخالل توزيع 
المحاسبية المعلومات نظرا لمدى توفر  تزيد من جودة القرارات االستثمارية  نها أنمن شأالتي و مالية أكانت 

 .بجودة عالية
 
 
 

                                                           

،  ، عمان 72ء للنشر والتوزيع، ط دار صفا ،العلميأساليب البحث العلمي األسس النظرية والتطبيق ، ربحي مصطفى عليان، عثمان محمد غنيم 1
 . 120، ص  2771

 غير موافق بشدة غير موافق محايد موافق موافق بشدة االستجابة
 1 2 3 0 5 الدرجة
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 عينة الدراسة -2

جـزء من مجتمع أو عدة عناصر من المجتمع ، وتعود أسبـاب استخدام العينة بداًل : "تعرف العينة بأنها 
ستحالة إجتمع وهو ما يؤدي إلى صعوبـة أو من تجميـع البيانـات عن المجتمع كلـه هو كبر حجم مفردات الم

  1" .المجتمع ويعتبر عامل الوقت والتكلفة من القيود على دراسة المجتمع كلهدراسة كل مفردة من مفردات 
قتصادية من المؤسسات اال مؤسسة 27ممثلة في طريقة العشوائية وفق العينة الدراسة  ختياراقد تم 
وباتنة ولقد تم  ، خنشلةيع االستبيان عليها بوالية بسكرة، سكيكدةالتي تم توز  (60 رقم الملحق أنظر)الجزائرية 

فراد مستخدمة م الوصول إلى أكبر شريحة أختيار شريحة األفراد لفئات عينة الدراسة بعناية فائقة، بحيث تا
من ممكن أكبر قدر  و ذلك بهدف التمكن من الوصول إلى أو مسؤولة عن إعدادهاللمعلومات المحاسبية 

 .المفيدة للدراسةالنتائج الواقعية و 
بعد عملية التوزيع بدأت فراد العينة المحددة سابقا، و ألت ملس ستمارةا 107 بلغ عدد االستمارات الموزعة 

من االستمارات  %02نسبته  أي ما ستمارة ا 120 المسترجعة بلغ عدد االستماراتستالم، إذ عملية اال
نظرا لعدم تحقيقها شروط  ستماراتا 70إلغاء تقرر فحص الو بعد عملية الفرز و مؤسسة  20من الموزعة 

 :ستخلصنا الجدول التالياخير ، و في األستمارةا 127اإلبقاء على ، و اإلجابة الصحيحة
 اإليضاحات الخاصة باالستمارات المقبولة(: 65)الجدول رقم 

 ويةالنسبة المئ العدد 
 %177 107 عدد االستمارات الموزعة

 %02 120 عدد االستمارات الواردة
 %07 127 عدد االستمارات المقبولة 

 %72 70 عدد االستمارات الملغاة
 %10 20 عدد االستمارات غير المسترجعة 
 باالعتماد على بيانات االستبيان من إعداد الباحث :المصدر

  :الشكل التاليويمكن ترجمت قيم الجدول في 
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 باالستمارات المقبولةاحات الخاصة التمثيل البياني لإليض(: 10)شكل رقم ال
 

 
 .عتماد على الجدول السابقمن إعداد الباحث باال: المصدر

 مصادر جمع البيانات: ثانيا
 : كما يليوية ومصادر البيانات األولية الحصول على البيانات عن طريق المصادر الثانيتم 

 المصادر الثانوية -1

التي أصدرها المشرع الجزائري لما توفره تم الحصول على المعلومات من خالل القوانين والمراسيم 
ية ذات الصلة بالموضوع بمن معلومات محاسبية ، إضافة إلى الكتب والمراجع العربية واألجن

والرسائل الجامعية والمجالت والمداخالت وكذا الدراسات السابقة ، والمواقع من شبكة المعلومات 
كل مباشر أو غير مباشر ، بهدف تقديم إطار المتعلقة بالموضوع قيد البحث والدراسة ، سواء بش

 .حاطة بالموضوع اهيمي نظري للمتغيرين ومحاولة اإلمف
  :وليةالمصادر األ  -2

تم الحصول على البيانات من خالل تصميم استبانة تم توزيعها على عينة من مجتمع البحث ، ومن 
SPSS (Statistical Package For Social Sciences )ثم تفريغها وتحليلها باستخدام برنامـج 

(V.23) ختبارات اإلحصائية المناسبة بهدف الوصول إلى دالالت ذات قيمة ، وباستخدام اال
 .ومؤشرات تدعم موضوع البحث الذي قمنا به 

 األساليب اإلحصائية المستخدمة: المطلب الثالث
 :ختبارات اإلحصائية التاليةاالساليب واالستخدام اختبار فرضياتها تم الغرض تحليل نتائج الدراسة و     
 Pearsonمعامل إرتباط بيرسون : أوال
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ستبيان مع المحور الذي تنتمي إليه هذه اق الداخلي لكل فقرة من فقرات االتسلقياس مدى صدق اال    
 .الفقرة
 Alpha de Cronbachمعامل ألفا كرونباخ : ثانيا
ستبانات التي يرات التي تم التحصل عليها من االالتقدستخدامه لقياس ثبات اهذا المعامل الذي سيتم     

 .تقيس موضوع يفترض تجانس فقراته
 النسب المئوية والتكرارات: ثالثا
 .ستبيانوالمتمثلة في الجزء األول من اال لوصف الخصائص المهنية لعينة الدراسة    
 نحراف المعياريتوسط الحسابي واال الم: رابعا
يعرف المتوسط الحسابي على أنه هو القيمة التي تجتمع حولها مجموعة القيم، ويتم حسابه لمعرفة      

ي على أنه القيمة نحراف المعيار أقل متوسط حسابي، في حين يعرف االترتيب فقرات االستبيان من أعلى إلى 
المتوسط كلما كان ف عن نحراطها الحسابي، فكلما زادت قيمة االنحراف الفقرات عن متوساالتي تبين مدى 

 .نحراف عالي و العكس صحيحاال
 One Way ANOVAإختبار تحليل التباين األحادي : خامسا
الهدف من هذا االختبار التحقق من داللة الفروق بين متوسطات عدد من المجموعات يفوق عددها      

 .الفرضية األولى والثانية ختبار على كل منر تابع واحد، وسيتم تطبيق هذا االثالثة مع متوسط متغي
 نحدار الخطي البسطتبار اال خا: سادسا
الثالثة ، )لقياس أثر عدد من المتغير المستقل على المتغير التابع لكل فرضية من فرضيات الدراسة      

نحدار الخطي البسيط لكل منها والذي يمكن ترجمته من ، باإلضافة إلى تحديد نموذج اال(ةالرابعة والخامس
 : خالل معادلة رياضية يمكن بها قياس أثر أحد المتغيرين على اآلخر وفق التالي

Y=B0+B1X1+e 

 : حيث أن
 Y =المتغير التابع؛ 

 X1 =المتغير المستقل؛ 

 B0 =نحدار؛ثابت اال 

 B1 =نحدارمعامل اال. 
 e =البواقي. 
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 ستبيان وفقراته التحليل اإلحصائي لمحاور اال: المبحث الثاني 
نظرا لألهمية العلمية والعملية التي يحضى بها الجانب الميداني إلنجاز هذه الدراسة ، فقد استهدف 

توضيح األساليب اإلحصائية المستخدمة لمعالجة أداة الدراسة وعرض الباحث من خالل هذا المبحث 
 .ستبيان ى عرض النتائج الوصفية لمحاور االإلضافة إلالخصائص الوصفية لعينة الدراسة ، با

 االختبارات المرتبطة بأداة الدراسة :  األولالمطلب 
ختبار أولي لها ، عن طريق عرضها على محكمين اان في جمع البيانات قمنا بعملية ستبيقبل استخدام اال

ستبيان لمفهومة إن وجدت ، ومدى تغطية االبيان األسئلة الغامضة أوغير اتوالطلب إليهم التعليق عليها و 
لموضوع البحث ، وقد مكنت هذه الخطوة من معرفة بأن الفقرات في عمومها جاءت بلغة سهلة ومفهومة من 

 .معظم الباحثين فيما عدا بعض الفقرات التي وقع عليها تعديل بسبب غموضها 
           كرونباخ استخدام مقياس ألفاعامل الثبات بوللتأكد من ثبات أداة الدراسة جرى استخراج م

Cronbach’s Alpha)) رتباط  داة الدراسة تم استخدام معامل االتساق الداخلي أل، وقياس مدى صدق اال
Pearsone . 

 ستبيان صدق اال: أوال 
 ( تساق اال) دق المحكمين والصدق الداخلي وهو جزئين ص     
 صدق المحكمين  .1

خضع لعملية تحكيم من قبل مجموعة من األساتذة األكادميين المتخصصين ستبيان فقد قبل نشر اال
طالع في مجال المحاسبة من أجل االسترشاد بآر  ستبيان ائهم حول الفقرات التي تضمنها االومن لهم خبرة وا 

كمين من تعديل أو حذف لعبارات والتأكد من سالمة بناءه من مختلف الجوانب ، حيث تم األخذ بآراء المح
 )60أنظر الملحق رقم ) .ستبيان في صورته النهائيةخرج االستبيان وبذلك اال

 تساق الداخلي صدق اال  .2
ستبيان مع المجال الذي تنتمي إليه، س مدى ترابط كل فقرة من فقرات االتساق الداخلي قياالمقصود باال     

والدرجة الكلية للمجال الذي  من خالل إيجاد معامل االرتباط بيرسون بين درجة كل فقرة من فقرات المجال
، 22إصدار  SPSSستخدام البرنامج اإلحصائي ا، وذلك ب(α= 0.05)تنتمي إليه عند مستوى المعنوية 

 :والجداول التالية توضح ذلك
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 معامل االرتباط بيرسون لفقرات المحور األول(: 60)جدول رقم
معامل ارتباط  الفقرات

 بيرسون
 مستوى المعنوية

(Sig) 

س 
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الم
ي 
سب
محا
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نظا
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يوجـب النظـام المحاسـبي المـالي علـى المؤسسـات إعـداد كـل  1
الميزانية، جدول حساب النتائج، جدول سيولة )القـوائم الماليـة 

 الخزينة، جدول تغير األمـوال
 (الخاصة المالحق المرفقة والتفسيرية

7.772** 7.777 

سـاهم تنـوع منظومـة اإلفصـاح المحاسـبي عـن القـوائم الماليـة  2
والتقـارير الماليـة وفق النظام المحاسبي المالي في تقديم صورة 

 .وفية عن واقع المؤسسات 

7.772** 7.777 

عـــرض القـــوائم  يــنص النظــام المحاســبي المــالي علـــى 2
 .الماليـــة وفـــق اعتبــارات مالئمة

7.207** 7.777 

يـولي النظـام المحاسـبي المـالي أهميـة بالغـة لإلفصـاح عـن  2
 .القـوائم الماليـة فـي اآلجال المحددة قانونا

7.201** 7.777 

متطلبـات اإلفصـاح المحاسـبي وفـق النظـام المحاسـبي المـالي  7
 .حتياجـات أغلبية مستخدمي المعلومات المحاسبيةاتلبـي 

7.210** 7.777 

يوجب النظام المحاسبي المالي الثبات في استخدام طرق  0
 اإلفصـاح المحاسـبي عن المعلومات

7.200** 7.777 

إلتـــزام المؤسســـات بمتطلبـــات اإلفصـــاح المحاســـبي وفـــق  0
لتزامات الضريبية في المالي يتوافق مع اال النظـــام المحاســـبي 

 (اإلفصاح االجباري)الجزائر 

7.272** 7.777 
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اإلفصــاح المحاســبي الشــفاف عــن التقــارير الماليــة يتطلــب  0
 .درجــة عاليــة مــن التفصيل

7.722** 7.777 

إســـتهداف الجهـــة المســتخدمة للتقـــارير الماليــة يـــؤثر علـــى  1
 .شـــفافية اإلفصـــاح المحاسبي

7.200** 7.777 

مالءمة التقارير المالية تستند على تحقيـق الهـدف المرجـو  17
 .مـن خـالل اإلفصـاح عن معلومات محددة 

7.222** 7.777 

وطبيعـــة المعلومــات المدرجــة ضــمن التقــارير تحديــد نـــوع  11
 .الماليــة يـــؤثر علــى مستوى اإلفصاح المحاسبي عنها

7.220** 7.777 
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تـــؤثر األســـاليب المســـتخدمة فـــي عـــرض التقـــارير الماليـــة  12
 .علـــى جـــودة عمليـــة اإلفصاح المحاسبي

7.222** 7.777 

ينعكس توقيت عرض التقارير المالية على نوع اإلفصاح  12
 المحاسبي

7.717** 7.777 

تغييـر السياسـات و الطـرق المحاسـبية يـؤثر علـى قابليـة  12
 المعلومـات المحاسـبية للمقارنة

7.272** 7.777 

أخذ األحـداث الالحقـة بعـين االعتبـار وفـق النظـام المحاسـبي  17
يزيـد مـن موثوقية المعلومات المحاسبية المفصح المـالي 

 .عنها

7.200** 7.777 

الي
الم
ي 
سب
محا

م ال
نظا
ق ال

 وف
عدة
الم
ية 
مال
ر ال

اري
التق
ن 
 ع
بي
اس
مح
ح ال

صا
اإلف
ت 
طلبا

بمت
زام 

إللت
ا

 

تعرض التقارير المالية صورة وفية عن الوضعية المالية  10
 للمؤسسة وكل تغير يطرأ عليها

7.702** 7.777 

( 0)إعـداد وضـبط التقـارير الماليـة فـي أجـل أقصـاه أربـع   10
أشـهر مـن تـاريخ قفـل السنة المالية لإلفصاح عنها بعد هذا 

 .التاريخ مباشرة ذو أهمية بالغة 

7.212** 7.777 

إعـداد  اإلفصاح عن السياسات و الطرق المحاسبية المتبعة في 10
 .مر ضروريأالتقـارير الماليـة يعد 

7.212* 7.712 

توفر القوائم المالية معلومات تسمح بإجراء مقارنات مـع السـنة  11
 .الماليـة السـابقة أو مع مؤسسة من نفس القطاع

7.221** 7.777 

التقـارير الماليـة حقيقـة  تعكـس المعلومـات المفصـح عنهـا فـي 27
علــى أســاس )ومـدى اسـتمرارية المؤسســة فــي النشــاط 
 (الفــروض األساســية للنظــام المحاســبي المالي

7.200** 7.777 

اإلفصاح عن طـرق القيـاس المحاسـبي فـي التقـارير الماليـة  21
 يزيـد مـن اعتمادية المعلومات المحاسبية( المالحـق)

7.277** 7.777 

تعرض المعلومات المدرجة ضمن التقارير الماليـة المفصـح  22
قتصادي أكثر من جانبها هـا طبقـا لطبيعتهـا ولواقعها االعن

 .القانوني

7.712** 7.777 

ـارير الماليـة المعلومـات المحاسـبية المدرجـة ضـمن التق 22
 .ـى بالفهم والوضوحضالمفصـح عنهـا تح

7.210** 7.777 

 (α= 0.05)عند  SPSS V.23عتمادا على مخرجات برنامج امن إعداد الباحث  :المصدر
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نالحظ أن معامل االرتباط بيرسون بين درجة كل فقرة من فقرات المحور األول ( 70)من خالل الجدول      
فقرة والدرجة الكلية له دالة عند مستوى  22البالغة ( واقع االفصاح المحاسبي وفق النظام المحاسبي المالي)

، فيما كان الحد األعلى (71212)رتباط حيث كان الحد األدنى لمعامالت اال ،(α= 0.05)المعنوية 
 .، وبهذا يعتبر المحور صادقا لما وضع لقياسه(71712)

 رتباط بيرسون لفقرات المحور الثانيمعامل اال (: 60)جدول رقم 
معامل  الفقرات

ارتباط 
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ستثمارية في المؤسسة من أهم القرارات التي تعتبر القرارات اال 22
 تتخذها اإلدارة

7.020** 7.777 

إتبـاع )ستثمارية يحتاج إلى دراسة مفصـلة القرارات االتخاذ ا 27
جـراءات واضحة  (مراحـل وا 

7.702** 7.777 

ســتثمارية الرشــيدة تتطلــب تمتــع متخــذها بــالخبرة و القــرارات اال 20
القــدرة علــى القراءة الصحيحة لما يصاحب هذا القرار من مخاطر 

 مستقبلية

7.071** 7.777 

رية علـى التوفيـق ستثماتخاذ القرارات االاتعمل المؤسسة من خالل  20
 حتياجاتها و مصادرها المالية لتحقيق أهدافهااألمثـل بـين 

7.702** 7.777 

ستثمارية تعظيم قيمـة تخاذ القرارات االاالهدف االستراتيجي من  20
 المؤسسـة مـن خالل تحقيق أرباح على المدى الطويل

7.022** 7.777 

تخضــع عمليــة تنفيــذ القــرارات االســتثمارية إلــى عمليــة المراقبــة  21
التغذية )للتأكــد مــن نجاحها وتصحيح االنحرافات التي قد تواجهها 

 (العكسية

7.220** 7.777 

يشـــــترط بالضــــرورة تنـــــوع  تعــــدد القـــــرارات االســـــتثمارية 27
المدرجة ضمن التقارير المالية  وكفايــــة المعلومـــــات المحاسبية

 تخاذ القرار األنسبال 

7.772** 7.777 
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ير الماليـة تميـز المعلومـات المحاسـبية المدرجـة ضـمن التقـار  21
 .تخاذ القرارات االستثمارية المناسبةابالدقـة يسـاهم فـي 

7.720** 7.777 

 7.777 **7.772تخاذ القـرارات ارير المالية في الوقت المناسب ال إيصال التق 22
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 سـتثمارية يخـدم مصالح مستخدميهااال

الماليــــة بالقــــدرة تميــــز المعلومــــات الــــواردة فــــي التقــــارير  22
ساعد في ترشيد إتخاذ التنبؤيــــة لألحــــداث والمخاطر المستقبلية ي

 ستثماريةالقرارات اال

7.027** 7.777 

المعلومات الواردة في التقارير المالية تسمح بتصحيح االنحرافات  22
 التـي تترتـب عن عدم مالءمة القرارات االستثمارية المتخذة

7.002** 7.777 

ـــي التقــــارير الماليــــة االعتمــــاد علــــى المعلومــــات الــــواردة فـ 27
 تخــــاذ القــــرارات االستثمارية يعكس مدى مالءمتها لمستخدميهاال 

7.070** 7.777 

من التقـارير توحيد أساليب وطرق قياس المعلومـات المدرجـة ضـ 20
القرارات االستثمارية يساهم في ترشيد هذا تخاذ الماليـة المعـدة ال 
 النوع من القرارات

7.070** 7.777 

يـؤدي إلـى تحقيـق المنفعـة مـن خلو التقارير الماليـة مـن التحّيـز  20
 تخـاذ القـرارات االستثمارية حسب ظروف مستخدميهاا

7.722** 7.777 

ـــي التقــــارير الماليــــة فـ االعتمــــاد علــــى المعلومــــات الــــواردة 20
تخــــاذ القــــرارات االستثمارية يبرر شفافيتها وتعبيرها الصادق ال 

 عن واقع المؤسسات

7.702** 7.777 

فــي التقــارير الماليــة فــي االعتمــاد علــى المعلومــات الــواردة  21
لدى تخــاذ القــرارات االستثمارية يعكس مدى موثوقيتها ا

 مستخدميها

7.721** 7.777 

تخـاذ القـرارات اقـارير الماليـة المسـتخدمة فـي تتميز الت 27
ستخدام نفس الطرق والسياسات اسـتثمارية بالثبـات فـي اال

 المحاسبية إلعدادها

7.217** 7.777 

مـن  قابليـة المعلومـات الـواردة فـي التقـارير الماليـة للمقارنـة يزيـد 21
 ستثمارية لألهداف المرجوةفاعليـة تحقيـق القرارات اال

7.211** 7.777 

تـوفر المعلومـات المحاسـبية بجـودة عاليـة يرفـع مـن احتماليـة  22
 جـودة القـرارات االستثمارية المتخذة

7.710** 7.777 

 (α= 0.05)عند  SPSS V.23عداد الباحث إعتمادا على مخرجات برنامج امن  :المصدر

 الثانينالحظ أن معامل االرتباط بيرسون بين درجة كل فقرة من فقرات المحور ( 70)من خالل الجدول      
فقرة والدرجة الكلية له دالة عند  11البالغة ( ستثمارية في المؤسسات االقتصادية الجزائريةجودة القرارات اال)
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، فيما كان الحد األعلى (71220)رتباط لمعامالت االحيث كان الحد األدنى ، (α= 0.05)مستوى المعنوية 
 .، وبهذا يعتبر المحور الثاني صادقا لما وضع لقياسه(71002)

  ثبات أداة الدراسة : ثانيا
هذه األداة نفس النتيجة لو تم إعادة توزيعها أكثر  ياة الدراسة والذي يقصد به أن تعطللتحقق من ثبات أد

ستبيان ستقرار في نتائج االبيان يعني االست، أو بعبارة أخرى أن ثبات االروطمن مرة تحت نفس الظروف والش
 .وعدم تغييرها بشكل كبير فيما لو تم إعادة توزيعه على أفراد العينة عدة مرات خالل فترات زمنية معينة 

النتائج وكانت  Cronbach's Alphaستخراج معامل الثبات آلفا كرونباخ اللتأكد من ثبات أداة الدراسة تم و  
 :ستبيان ككل كما هي مبينة في الجدول التاليلمحاور أداة الدراسة واال

 آلفا كرونباخالثبات معامل (: 60)رقم الجدول 
 معامل آلفا كرونباخ المحاور

 6.030 فصاح المحاسبي وفق النظام المحاسبي الماليواقع اإل :المحور األول 
 6.0.6 ستثمارية في المؤسسات االقتصادية الجزائريةجودة القرارات اال :المحور الثاني 

 6.006 ستبيان ككلثبات اال
 SPSS V.23عتمادا على مخرجات برنامج امن إعداد الباحث  :المصدر

ستبيان إذ نباخ كانت مرتفعة في كل محاور االألفا كرو يتضح أن قيمة معامل ( 0)من خالل الجدول      
لمحوري (  7.017و  7.020) بين وهو الحد األدنى المقبول لمعامل ألفا ، حيث تراوحت  7.0تجاوزت 

 .ستخدامها ألغراض هذه الدراسةاتتمتع بثبات مقبول وجيد لتبرير  وهذا يدل على أن األداة ستبيان ،اال
 ائص المهنية ألفراد عينة الدراسةوصف الخص: المطلب الثاني 

شهادة أو المؤهل العلمي، المهنة، سنوات المن حيث  ةنتناول فيما يلي خصائص المستجوبين للعين     
 .، والهيئة المستخدمة الخبرة
 من حيث المؤهل العلمي : أوال

 : يمكن توضيح توزيع مفردات العينة حسب الشهادة أو المؤهل العلمي من خالل الجدول أدناه 
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 تصنيف أفراد العينة حسب المؤهل العلمي :(.6)رقم الجدول 
 النسبة التكرار البيان

 8.6 % 12 دراسات عليا

 29.3% 01 ماستر
 37.1 % 52 ليسانس

 14.3 % 26 شهادة مهنية
 10.7 % 15 شهادة الكفاءة
 100 % 106 المجموع

 SPSS V.23عتمادا على مخرجات ا من إعداد الباحث :المصدر

 يالتمثيل البياني لعينة الدراسة حسب المؤهل العلم :(15)رقم الشكل 

 
 .عتمادا على معطيات الجدول السابقامن إعداد الباحث  :المصدر

لألفراد الحائزين على شهادة ليسانس ، وتليها  % 20.1هي نسبة أكبر نسبة من أفراد العينة  نالحظ أن
، بعدها فئة المتحصلين على شهادة مهنية بنسبة   % 21.2األفراد الحائزين على شهادة ماستر بنسبة 

، في األخير فئة المتحصلين على  % 17.0، بعدها فئة المتحصلين على شهادة الكفاءة بنسبة  % 12.2
 . % 0.0دراسات عليا بنسبة 

 من حيث المهنة أو الوظيفة : ثانيا

 :والموضحة في الجدول أدناه 
 

37.1% 

29.3 % 

14.3 % 

10.7% 

8.6% 

 ليسانس

 ماستر

 شهادة مهنية 

 شهادة كفاءة

 دراسات عليا 
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 نة حسب الوظيفةتصنيف أفراد العي :(16)رقمالجدول 
 النسبة التكرار البيان
 12.1% 10 مدير

 22.9 % 32 عضو مجلس إدارة
 23.6 % 33 مدير مالي
 41.4 % 50 محاسب
 100 % 106 المجموع

 SPSS V.23عتمادا على مخرجات ا من إعداد الباحث :المصدر

 : يمكن توضيح توزيع مفردات العينة حسب الوظيفة من خالل الشكل التالي 

 بياني لعينة الدراسة حسب الوظيفةالتمثيل ال :(10)رقم الشكل 

 
 

 .عتمادا على معطيات الجدول السابقا من إعداد الباحث :المصدر

من خالل االستمارات وتبويبها حسب الوظيفة ، وجدنا أن نسبة المستجوبين الذين يمارسون وظيفة 
ووظبفة عضو مجلس إدارة  % 22.0وتليها وظيفة مدير مالي بنسبة  ، %21.2محاسب مؤسسة بنسبة 

 .منصب مدير يشغلها  % 12.1، وأقل نسبة هي  %  22.1بنسبة 
 

12.1 % 

22.9% 

23.6% 

41.4% 

 مدير 

 عضو مجلس إدارة 

 مدير مالي 

 محاسب
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 من حيث الخبرة : ثالثا

 : التي يمكن توضيحها في الجدول التالي 
 تصنيف أفراد العينة حسب الخبرة :(11) رقمالجدول 

 النسبة  التكرار البيان
 18.6 % 20 سنوات 5أقل من 

 34.3 % 00 سنوات 16إلى  0من 
 25.7 % 30 سنة 15إلى  11من 
 10 % 10 سنة 26إلى  10من 

 11.4 % 10 سنة 26أكثر من 
 100 % 106 المجموع

 SPSS V.23عتمادا على مخرجات امن إعداد الباحث  :المصدر

 : والشكل التالي يوضح توزع أفراد العينة حسب الخبرة المهنية 

 التمثيل البياني لعينة الدراسة حسب الخبرة :(10)رقمالشكل 

 
 .عتمادا على معطيات الجدول السابقا من إعداد الباحث :المصدر

سنوات مثلت أكبر نسبة من عينة الدراسة حيث  7من خالل الشكل نالحظ أن الخبرة المهنية األكثر من 
، في حين نجد الخبرة األقل  % 27.0سنة مثلت نسبة  17إلى  11أما الخبرة من  ، % 22.2قدرت ب 

سنة ، إذ أن الخبرة  27بالنسبة للخبرة التي تفوق  % 11.2، تليها نسبة  % 10.0سنوات نالت نسبة  7من 
 . % 17سنة كانت نسبتها  27إلى  10المتراوحة من 

18.6% 

34.3% 
25.7% 

10% 

11.4% 

 سنوات  5أقل من 

 سنوات  10إلى  6من 

 سنة  15سنة إلى  11من 

 سنة 20إلى  16من 

 سنة  20أكثر من 
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 من حيث الكيان أو الهيئة المستخدمة : رابعا

 :التي يمكن تصنيفها كما هو موضح في الجدول التالي 
 تصنيف أفراد العينة حسب الهيئة المستخدمة :(12) رقم الجدول

 النسبة التكرار البيان
 % 06.0 05 مؤسسة صناعية
 % 30.1 52 مؤسسة تجارية
 % 2.1 3 مؤسسة خدماتية

 % 166 106 المجموع
 SPSS V.23عتمادا على مخرجات امن إعداد الباحث  :المصدر

 :يمكن توضيح توزيع مفردات العينة حسب الهيئة المستخدمة من خالل الشكل التالي 
 التمثيل البياني لعينة الدراسة حسب الهيئة المستخدمة :(10)رقم الشكل 

 
 .عتمادا على معطيات الجدول السابقا من إعداد الباحث :المصدر

 % 07.0تصنيف المؤسسات المشكلة للعينة إذ تمثل نسبة ب االقتصادية ، قمناعات على أساس القطا
من  % 2.1، وفي األخير ما نسبته لمؤسسات تجارية  % 20.1مؤسسات صناعية ، وتنتمي نسبة 

 المؤسسات الخدماتية 
 تحليل آراء أفراد عينة الدراسة :المطلب الثالث

لتحليل الوصفي لبيانات ستخدام اافيما يتعلق بموضوع الدراسة، بسة سيتم تحليل آراء أفراد عينة الدرا   
 .نحراف المعياري، وترتيب الفقرات وفق هذه النتائجستخراج المتوسط الحسابي واالاالدراسة ب

60.7% 

37.1% 

2.1% 

 مؤسسة صناعية 

 مؤسسة تجارية 

 مؤسسة خدماتية 



قتصادية ثمارية في مجموعة من المؤسسات االستجودة القرارات االعلى أثر اإلفصاح المحاسبي : الفصــل الرابع    
 الجزائرية

211 

 

 فصاح المحاسبي وفق النظام المحاسبي الماليواقع اإلتحليل آراء عينة الدراسة حول : أوال 
خالل النظر إلى المتوسطات الحسابية واالنحراف المعياري إلجابات أفراد العينة فيما يتعلق بواقع  من   

 :الجدول التالياإلفصاح المحاسبي وفق النظام المحاسبي المالي الواردة في 
 تحليل آراء أفراد عينة الدراسة حول المحور األول(: 13) جدول رقم

المتوسط  الفقرات
 الحسابي

 اإلنحراف
 المعياري

 الترتيب

يوجـب النظـام المحاسـبي المـالي علـى المؤسسـات إعـداد  1
الميزانية، جدول حساب النتائج، جدول )كـل القـوائم الماليـة 

 سيولة الخزينة، جدول تغير األمـوال
 (الخاصة المالحق المرفقة والتفسيرية

211701 
 

100120, 2 

سـاهم تنـوع منظومـة اإلفصـاح المحاسـبي عـن القـوائم  2
الماليـة والتقـارير الماليـة وفق النظام المحاسبي المالي في 

 .تقديم صورة وفية عن واقع المؤسسات 

217070 
 

077770, 7 

يــنص النظــام المحاســبي المــالي علـــى عـــرض القـــوائم  3
 .مالئمةالماليـــة وفـــق اعتبــارات 

211777 
 

071100, 2 

يـولي النظـام المحاسـبي المـالي أهميـة بالغـة لإلفصـاح عـن  0
 .القـوائم الماليـة فـي اآلجال المحددة قانونا

211212 
 

027710, 1 

لنظـام المحاسـبي متطلبـات اإلفصـاح المحاسـبي وفـق ا 5
حتياجـات أغلبية مستخدمي المعلومات االمـالي تلبـي 

 .المحاسبية

210777 
 

171770, 10 

يوجب النظام المحاسبي المالي الثبات في استخدام طرق  0
 اإلفصـاح المحاسـبي عن المعلومات

211777 
 

022710, 17 

إلتـــزام المؤسســـات بمتطلبـــات اإلفصـــاح المحاســـبي وفـــق  0
الضريبية النظـــام المحاســـبي المالي يتوافق مع اإللتزامات 

 (اإلفصاح االجباري)في الجزائر 

217122 
 

120070, 0 

 1 .625315 026320أسس اإلفصاح المحاسبي من منظور تطبيق : 0-1الفقرات من 
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 النظام المحاسبي المالي
اإلفصــاح المحاســبي الشــفاف عــن التقــارير الماليــة  0

 .يتطلــب درجــة عاليــة مــن التفصيل
217701 

 
112070, 1 

ســـتهداف الجهـــة المســتخدمة للتقـــارير الماليــة يـــؤثر ا .
 .علـــى شـــفافية اإلفصـــاح المحاسبي

210070 
 

1171021 22 

مالءمة التقارير المالية تستند على تحقيـق الهـدف المرجـو  16
 .مـن خـالل اإلفصـاح عن معلومات محددة 

210022 
 

170210, 11 

تحديــد نـــوع وطبيعـــة المعلومــات المدرجــة ضــمن التقــارير  11
 .الماليــة يـــؤثر علــى مستوى اإلفصاح المحاسبي عنها

210121 
 

127220, 21 

تـــؤثر األســـاليب المســـتخدمة فـــي عـــرض التقـــارير  12
 .الماليـــة علـــى جـــودة عمليـــة اإلفصاح المحاسبي

211701 
 

171210, 17 

ينعكس توقيت عرض التقارير المالية على نوع اإلفصاح  13
 المحاسبي

210000 
 

102270, 22 

تغييـر السياسـات و الطـرق المحاسـبية يـؤثر علـى قابليـة  10
 المعلومـات المحاسـبية للمقارنة

210777 
 

107100, 27 

النظـام  أخذ األحـداث الالحقـة بعـين االعتبـار وفـق 15
المحاسـبي المـالي يزيـد مـن موثوقية المعلومات المحاسبية 

 .المفصح عنها

211701 
 

112010, 12 

محددات اإلفصاح المحاسبي على التقارير : 15-0الفقرات من 
 المالية المراد اإلفصاح عنها

320550 6250552 3 

تعرض التقارير المالية صورة وفية عن الوضعية المالية  10
 للمؤسسة وكل تغير يطرأ عليها

210000 
 

1170200 10 

( 0)إعـداد وضـبط التقـارير الماليـة فـي أجـل أقصـاه أربـع   10
أشـهر مـن تـاريخ قفـل السنة المالية لإلفصاح عنها بعد 

 .هذا التاريخ مباشرة ذو أهمية بالغة 

211270 
 

170210, 11 
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 المحاسبية المتبعة فياإلفصاح عن السياسات و الطرق  10
 .مر ضروريأإعـداد التقـارير الماليـة يعد 

217122 
 

1100712 0 

توفر القوائم المالية معلومات تسمح بإجراء مقارنات مـع  .1
 .السـنة الماليـة السـابقة أو مع مؤسسة من نفس القطاع

217122 
 

110210, 0 

التقـارير الماليـة  تعكـس المعلومـات المفصـح عنهـا فـي 26
علــى )حقيقـة ومـدى اسـتمرارية المؤسســة فــي النشــاط 
 (أســاس الفــروض األساســية للنظــام المحاســبي المالي

211200 
 

002710, 12 

اإلفصاح عن طـرق القيـاس المحاسـبي فـي التقـارير  21
يزيـد مـن اعتمادية المعلومات ( المالحـق)الماليـة 
 المحاسبية

211212 
 

170100, 12 

تعرض المعلومات المدرجة ضمن التقارير الماليـة المفصـح  22
قتصادي أكثر من جانبها هـا طبقـا لطبيعتهـا ولواقعها االعن

 .القانوني

217121 
 

2122222 2 

المعلومـات المحاسـبية المدرجـة ضـمن التقـارير الماليـة  23
 .بالفهم والوضوح المفصـح عنهـا تحظـى

210000 
 

127220, 10 

اإللتزام بمتطلبات اإلفصاح المحاسبي عن : 23-10الفقرات 
 التقارير المالية المعدة وفق النظام المحاسبي المالي

32.506 6202000 2 

 2 6251036 32.056 جميع فقرات المحور
 SPSS V.23عتمادا على مخرجات برنامج امن إعداد الباحث  :المصدر

نحراف المعياري إلجابات أفراد عينة الدراسة فيما تمثلة في المتوسطات الحسابية واالمن خالل النتائج الم
تجاه ا، نالحظ أن (12) رقم يخص واقع اإلفصاح المحاسبي وفق النظام المحاسبي المالي المبينة في الجدول

لفقرات الدراسة كانت أعلى من متوسط متوسطات الحسابية الإجابات عينة الدراسة كانت إيجابية، فجميع 
نحراف معياري تراوح او ( 211212 -210000)لحسابية بين ، إذ تراوحت المتوسطات ا(2)الدراسة المقدر بـ 

نسجام في آراء عينة الدراسة حول الفقرات ا، مما يشير الى وجود إتفاق و  (,022710 -,110210)ما بين 
التي بلغ ( 1-10-10)ء الفقرات ستثنااالنظام المحاسبي المالي، بق المتعلقة بواقع االفصاح المحاسبي وف

نحراف افي حين كان أكبر ( 1171021 -1170200 -1100712)نحراف المعياري لها على التوالي اال
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تعرض المعلومات المدرجة ضمن "التي جاء في نصها ( 22)معياري للفقرات المدروسة سابقا يخص الفقرة 
 (.2122222)بـ " قتصادي أكثر من جانبها القانونيهـا طبقـا لطبيعتهـا ولواقعها االالمفصـح عنالتقارير الماليـة 

( 217220 -210772)ن هذا وقد تراوح المتوسط الحسابي للمجاالت الثالث المكونة لهذا المحور ما بي    
تفاق في آراء امما يشير إلى وجود ( 7102000 -7172171)نحراف المعياري حصر ما بين في حين أن اال

أسس اإلفصاح المحاسبي من منظور أفراد عينة الدراسة حول هذه المجاالت خاصة المجال األول المتعلق ب
ستثناء الفقرة ابقرات المرتبة من العشر األوائل والتي تندرج ضمنها أغلب الف  تطبيق النظام المحاسبي المالي

، من ثم يليه المجال الثالث المتعلق باإللتزام بمتطلبات اإلفصاح المحاسبي عن التقارير المالية (7)رقم 
المعدة وفق النظام المحاسبي المالي الذي تضمن هو اآلخر أغلب الفقرات المرتبة بالتوالي بعد فقرات المجال 

بمحددات اإلفصاح لذي حاز الترتيب الثالث والمتعلق األول من هذا المحور، من ثم المجال الثاني ا
 .والتي جاءت أغلب فقراته ضمن الترتيب األخير المحاسبي على التقارير المالية المراد اإلفصاح عنها

 ستثمارية في المؤسسات االقتصادية الجزائريةجودة القرارات االتحليل آراء عينة الدراسة حول : ثانيا 
ما يتعلق بواقع خالل النظر إلى المتوسطات الحسابية واالنحراف المعياري إلجابات أفراد العينة في من

 :ستثمارية في المؤسسات االقتصادية الجزائرية الواردة في الجدول التاليجودة القرارات اال
 تحليل آراء أفراد عينة الدراسة حول المحور الثاني (:10)جدول رقم 

 المتوسط الفقرات
 الحسابي

اإلنحراف 
 المعياري

 الترتيب

ستثمارية في المؤسسة من أهم تعتبر القرارات اال 20
 القرارات التي تتخذها اإلدارة

211701 
 

1170001 12 

ستثمارية يحتاج إلى دراسة مفصـلة تخاذ القرارات االا 25
جـراءات واضحة)  (إتبـاع مراحـل وا 

217070 
 

100700, 7 

ســتثمارية الرشــيدة تتطلــب تمتــع متخــذها القــرارات اال 20
بــالخبرة و القــدرة علــى القراءة الصحيحة لما يصاحب 

 هذا القرار من مخاطر مستقبلية

217012 
 

1171727 0 

رية ستثماتخاذ القرارات االامؤسسة من خالل تعمل ال 20
حتياجاتها و مصادرها اعلـى التوفيـق األمثـل بـين 

 لتحقيق أهدافهاالمالية 

211200 
 

020710, 1 
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ستثمارية الستراتيجي من إتخاذ القرارات االالهدف ا 20
تعظيم قيمـة المؤسسـة مـن خالل تحقيق أرباح على 

 المدى الطويل

217012 
 

072020, 0 

تخضــع عمليــة تنفيــذ القــرارات االســتثمارية إلــى  .2
عمليــة المراقبــة للتأكــد مــن نجاحها وتصحيح 

 (التغذية العكسية)االنحرافات التي قد تواجهها 

211122 
 

071200, 2 

يشـــــترط بالضــــرورة  تعــــدد القـــــرارات االســـــتثمارية 36
المدرجة ضمن  تنـــــوع وكفايــــة المعلومـــــات المحاسبية

 تخاذ القرار األنسبالتقارير المالية ال 

211701 
 

072710, 17 

ستثمارية في تخاذ القرارات االاواقع : 36-20الفقرات من 
 المؤسسات االقتصادية الجزائرية

026551 6201300 1 

ير المعلومـات المحاسـبية المدرجـة ضـمن التقـار  تميـز 31
تخاذ القرارات االستثمارية االماليـة بالدقـة يسـاهم فـي 

 .المناسبة

217270 
 

122700, 0 

تخاذ وقت المناسب ال إيصال التقارير المالية في ال 32
 سـتثمارية يخـدم مصالح مستخدميهاالقـرارات اال

211200 
 

007100, 2 

المعلومــــات الــــواردة فــــي التقــــارير الماليــــة  تميــــز 33
بالقــــدرة التنبؤيــــة لألحــــداث والمخاطر المستقبلية 

 ستثماريةتخاذ القرارات االاساعد في ترشيد ي

211701 
 

1172210 11 

الواردة في التقارير المالية تسمح بتصحيح  المعلومات 30
االنحرافات التـي تترتـب عن عدم مالءمة القرارات 

 االستثمارية المتخذة

210121 
 

1111200 11 

االعتمــــاد علــــى المعلومــــات الــــواردة فــــي التقــــارير  35
تخــــاذ القــــرارات االستثمارية يعكس مدى الماليــــة ال 

 مالءمتها لمستخدميها

210212 
 

102010, 17 



قتصادية ثمارية في مجموعة من المؤسسات االستجودة القرارات االعلى أثر اإلفصاح المحاسبي : الفصــل الرابع    
 الجزائرية

211 

 

من توحيد أساليب وطرق قياس المعلومـات المدرجـة ضـ 30
تخاذ القرارات االستثمارية التقـارير الماليـة المعـدة ال 

 يساهم في ترشيد هذا النوع من القرارات

210000 
 

110010, 10 

يـؤدي إلـى تحقيـق خلو التقارير الماليـة مـن التحّيـز  30
تخـاذ القـرارات االستثمارية حسب ظروف االمنفعـة مـن 
 مستخدميها

211012 
 

100000, 1 

ـــي التقــــارير االعتمــــاد علــــى المعلومــــات الــــواردة فـ 30
شفافيتها  تخــــاذ القــــرارات االستثمارية يبررالماليــــة ال 

 وتعبيرها الصادق عن واقع المؤسسات

211777 
 

1177202 12 

االعتمــاد علــى المعلومــات الــواردة فــي التقــارير  .3
تخــاذ القــرارات االستثمارية يعكس مدى االماليــة فــي 

 موثوقيتها لدى مستخدميها

210777 
 

1171210 10 

سـتخدمة فـي إتخـاذ القـرارات تتميز التقـارير الماليـة الم 06
ستخدام نفس الطرق اسـتثمارية بالثبـات فـي اال

 والسياسات المحاسبية إلعدادها

210701 
 

100210, 10 

قابليـة المعلومـات الـواردة فـي التقـارير الماليـة للمقارنـة  01
ستثمارية لألهداف مـن فاعليـة تحقيـق القرارات اال يزيـد

 المرجوة

210000 
 

010000, 12 

تـوفر المعلومـات المحاسـبية بجـودة عاليـة يرفـع مـن  02
 احتماليـة جـودة القـرارات االستثمارية المتخذة

211212 
 

072170, 2 

 أهمية جودة المعلومات المحاسبي: 02-31الفقرات من 
 في عملية اتخاذ القرار االستثمار

32.630 625.300 2 

 1 6255660 32.5.0 جميع فقرات المحور
 SPSS V.23عتمادا على مخرجات برنامج امن إعداد الباحث  :المصدر

سة فيما نحراف المعياري إلجابات أفراد عينة الدراواالمن خالل النتائج المتمثلة في المتوسطات الحسابية 
، نالحظ  (12)رقم المبينة في الجدول  ستثمارية في المؤسسات االقتصادية الجزائريةيتعلق بجودة القرارات اال
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، فجميع المتوسطات الحسابية لفقرات الدراسة كانت أعلى من ة تجاه إجابات عينة الدراسة كانت إيجابياأن 
نحراف او ( 211200 -2.0121)، إذ تراوحت المتوسطات الحسابية بين (2)متوسط الدراسة المقدر بـ 

نسجام في آراء عينة الدراسة اتفاق و الى وجود شير إ، مما ي( 7.11001 -7.02071)معياري تراوح ما بين 
ستثناء الفقرات ا، بستثمارية في المؤسسات االقتصادية الجزائرية بجودة القرارات االحول الفقرات المتعلقة 

 -1171727 -1170001)نحراف المعياري لها على التوالي التي بلغ اال( 22-20-22-22-20-21)
1172210- 1111200-1177202-1171210 ). 

 على التوالي ( 211720 -217771)لهذا المحور  المكونين د تراوح المتوسط الحسابي للمجالينهذا وق    
مما   7171202، والمجال الثاني قدر ب  7101220 للمجال األول قدر ب نحراف المعياريفي حين أن اال

بأهمية المتعلق  ثانييشير إلى وجود إتفاق في آراء أفراد عينة الدراسة حول هذه المجاالت خاصة المجال ال
قرات المرتبة من والتي تندرج ضمنها أغلب الف ،جودة المعلومات المحاسبية في عملية اتخاذ قرار االستثمار

لمعلومات أهمية جودة االمتعلق ب الثاني، من ثم يليه المجال  (22)ستثناء الفقرة رقم االعشر األوائل ب
الذي تضمن هو اآلخر أغلب الفقرات المرتبة بالتوالي بعد فقرات ذ قرار االستثمار االمحاسبية في عملية اتخ

 .هذا المحورالمجال األول من 
ستثمارية جودة القرارات االألولى المتعلق بالمرتبة ا يأتي في المحور الثاني نجدأما فيما يخص المحورين 

، ثم يليه  7177770وبانحراف معياري  211712في المؤسسات االقتصادية الجزائرية بمتوسط حسابي 
ستثمارية في المؤسسات االقتصادية الجزائرية بمتوسط حسابي بواقع جودة القرارات االالمحور األول المتعلق 

 . 7171227وانحراف معياري  211277
 ختبار فرضيات الدراسةانتائج تحليل : الثالث المبحث
التحليل، سنتطرق حصائية الوصفية لتحليل بيانات الدراسة وتقديم نتائج بعد القيام بعدد من االساليب اإل      

متوصل إليها من إجراء التحليل ختبار فرضيات الدراسة بهدف التأكد من صحة النتائج الفي هذا المبحث ال
 .آلراء عينة الدراسة حصائي الوصفياإل

 تكريس مبدأ اإلفصاح المحاسبي عن القوائم والتقارير المالية في النظام المحاسبي المالي: المطلب األول
التوجد " ، التي تنص على أنه ( H01)ختبار الفرضية األولى للدراسة اسيتم من خالل هذا المطلب  

المحاسبي عن القوائم والتقارير المالية في النظام المحاسبي فروق ذات داللة معنوية  لتكريس مبدأ اإلفصاح 
 ت،  ولقد تضمن"المالي من قبل المشرع الجزائري تعزى إلى المتغيرات المهنية لدى أفراد العينة محل الدراسة

هذه الفرضية أربع فرضيات فرعية لقياس مدى إدراك أفراد عينة الدراسة ألهمية تكريس مبدأ اإلفصاح 
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، وفيما يلي سنستعرض نتائج  القوائم والتقارير المالية داخل المؤسسات االقتصادية الجزائرية على المحاسبي
لكل  One Way ANOVAختبار استخدام اة المكونة للفرضية األولى وذلك بختبار الفرضيات الفرعيا

 :ختبار تنص على أن، حيث أن القاعدة لهذا اال الفرعيةفرضية جزئية مكونة للفرضية 
o Sig > 6265  (ال توجد فروق معنوية)نقبل الفرضية الصفرية  

o Sig > 6265  (توجد فروق معنوية)نقبل الفرضية البديلة 
 ختبار الفرضية الفرعية األولىا: أوال

لتكريس مبدأ اإلفصاح المحاسبي ال توجد فروق ذات داللة معنوية  "بأنه ( H011)التي جاء في نصها       
، " عن القوائم والتقارير المالية في النظام المحاسبي المالي من قبل المشرع الجزائري تعزى إلى المؤهل العلمي

 :هذه األخيرة  التي قسمت إلى ثالث فرضيات جزئية وفق التالي
o الجزئية األولى الفرضية: H0111  ال توجد فروق ذات داللة معنوية حول تبني أسس اإلفصاح

 المحاسبي من منظور النظام المحاسبي المالي تعزى إلى المؤهل العلمي؛

o الجزئية الثانية الفرضية: H0112  ال توجد فروق ذات داللة معنوية حول تطبيق محددات اإلفصاح
 ى إلى المؤهل العلمي؛المحاسبي على التقارير المالية المراد اإلفصاح عنها تعز 

o الفرضية الجزئية الثالثة: H0113  لتزام بمتطلبات اإلفصاح جد فروق ذات داللة معنوية حول االال تو
 ي المالي تعزى إلى المؤهل العلمي؛المحاسبي عن التقارير المالية المعدة وفق النظام المحاسب

 :الذكر مبينة في الجدول الموالي ختبار سابقختبار هذه الفرضيات بعد تطبيق االانتائج       
 نتائج تحليل التبيان األحادي بين متوسطات الفرضيات الجزئية والمؤهل العلمي(: 15)رقم الجدول 
المتغير 
 التابع

مصدر 
 التباين

مجموع 
 المربعات

درجات 
 الحرية

متوسط 
 المربعات

 القرار F Sigقيمة 

تبني 
أسس 

اإلفصاح 
 المحاسبي

بين 
 المجموعات

12601 0  62200  
 

62.00 
 

 
 

6203. 
 

 
قبول 

الفرض 
 الصفري

داخل 
 المجموعات

302260 135 62203 

  .13 .3.220 المجموع
تطبيق 

محددات 
بين 

 المجموعات
6220. 0 62606  

 
 
 

 
قبول 
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اإلفصاح 
 المحاسبي

داخل 
 المجموعات

الفرض  62.35 62260 .6233 135 052001
 الصفري

  .13 002606 المجموع
اإللتزام 

بمتطلبات 
اإلفصاح 
 المحاسبي

بين 
 المجموعات

22003 0 620.3  
 

12615 

 
 

62062 

 
قبول 

الفرض 
 الصفري

داخل 
 المجموعات

.22215 135 62003 

  .13 02.00. المجموع
 (α= 0.05)عند  SPSS V.23عتمادا على مخرجات برنامج امن إعداد الباحث  :المصدر

 : من خالل نتائج الجدول أعاله نالحظ أن     
  قيمةSig  لذا نرفض الفرضية البديلة  7177وهي أكبر من  7.221للفرضية الجزئية األولى تساوي

ال توجد فروق ذات داللة معنوية حول تبني أسس : نه أونقبل الفرضية الصفرية التي تنص على 
 المالي تعزى إلى المؤهل العلمي؛اإلفصاح المحاسبي من منظور النظام المحاسبي 

  قيمةSig  لذا نرفض الفرضية البديلة  7.77وهي أكبر من  7.127للفرضية الجزئية الثانية تساوي
ال توجد فروق ذات داللة معنوية حول تطبيق محددات :  نهأ ونقبل الفرضية الصفرية التي تنص على

 اح عنها تعزى إلى المؤهل العلمي ؛اإلفصاح المحاسبي على التقارير المالية المراد اإلفص
  قيمةSig  لذا نرفض الفرضية البديلة ونقبل  7.77وهي أكبر من  7.272للفرضية الثالثة تساوي

ال توجد فروق ذات داللة معنوية حول االلتزام بمتطلبات :  نهأ الفرضية الصفرية التي تنص على
 ظام المالي تعزى إلى المؤهل العلمي ؛اإلفصاح المحاسبي عن التقارير المالية المعدة وفق الن

مي ختبار بين متوسطات الفرضية الفرعية األولى والمؤهل العلهذه النتيجة قمنا بتطبيق هذا اال وللتأكد من 
 :وتوصلنا إلى النتائج التالية
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تحليل التبيان األحادي بين متوسطات تكريس مبدأ اإلفصاح المحاسبي والمؤهل  نتائج(: 10)رقم الجدول 
 العلمي

مجموع  مصدر التباين
 المربعات

درجات 
 الحرية

متوسط 
 المربعات

 القرار F Sigقيمة 

بين 
 المجموعات

62000 0 62100  
620.. 

 
625.0 

 
قبول 

الفرض 
 الصفري

داخل 
 المجموعات

302626 135 62200 

  .13 302000 المجموع
 (α= 0.05)عند  SPSS V.23عتمادا على مخرجات برنامج امن إعداد الباحث  :المصدر

لذا نرفض  7177وهي أكبر من  71712تساوي  Sigمن خالل نتائج الجدول أعاله نالحظ أن قيمة       
الفرضية البديلة ونقبل الفرضية الصفرية، أي أنه ال توجد فروق ذات داللة معنوية  لتكريس مبدأ اإلفصاح 
المحاسبي عن القوائم والتقارير المالية في النظام المحاسبي المالي من قبل المشرع الجزائري تعزى إلى 

لنتائج الخاصة بالفرضيات الجزئية المكونة لها، وهذا راجع إلى أن المؤهل العلمي المؤهل العلمي، ما يؤكد ا
 .في المؤسسات الجزائرية ليس له أي تأثير فيما يتعلق بتكريس مبدأ اإلفصاح المحاسبي

 ختبار الفرضية الفرعية الثانيةا: ثانيا
لتكريس مبدأ اإلفصاح المحاسبي وية ال توجد فروق ذات داللة معن "بأنه ( H012)التي جاء في نصها       

هذه ، " عن القوائم والتقارير المالية في النظام المحاسبي المالي من قبل المشرع الجزائري تعزى إلى الوظيفة
 :األخيرة  التي قسمت إلى ثالث فرضيات جزئية وفق التالي

o الجزئية األولى الفرضية: H0121  ال توجد فروق ذات داللة معنوية حول تبني أسس اإلفصاح
 المحاسبي من منظور النظام المحاسبي المالي تعزى إلى الوظيفة؛

o الجزئية الثانية الفرضية: H0122  ال توجد فروق ذات داللة معنوية حول تطبيق محددات اإلفصاح
 الوظيفة؛المحاسبي على التقارير المالية المراد اإلفصاح عنها تعزى إلى 

o الفرضية الجزئية الثالثة: H0123  لتزام بمتطلبات اإلفصاح جد فروق ذات داللة معنوية حول االال تو
 .المحاسبي عن التقارير المالية المعدة وفق النظام المحاسبي المالي تعزى إلى الوظيفة

 :ق الذكر مبينة في الجدول الموالي ختبار سابختبار هذه الفرضيات بعد تطبيق االانتائج       
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 نتائج تحليل التبيان األحادي بين متوسطات الفرضيات الجزئية والوظيفة(: 10) رقم الجدول
المتغير 
 التابع

مصدر 
 التباين

مجموع 
 المربعات

درجات 
 الحرية

متوسط 
 المربعات

 القرار F Sigقيمة 

تبني 
أسس 

اإلفصاح 
 المحاسبي

بين 
 المجموعات

62060 3 62200  
 

62.00 
 

 
 

62026 
 

 
قبول 

الفرض 
 الصفري

داخل 
 المجموعات

302005 130 62203 

  .13 .3.220 المجموع
تطبيق 

محددات 
اإلفصاح 
 المحاسبي

بين 
 المجموعات

62253 3 62600  
 

62251 

 
 

62001 

 
قبول 

الفرض 
 الصفري

داخل 
 المجموعات

052000 130 62330 

  .13 002606 المجموع
اإللتزام 

بمتطلبات 
اإلفصاح 
 المحاسبي

بين 
 المجموعات

22200 3 62002  
 

1211. 

 
 

62300 

 
قبول 

الفرض 
 الصفري

داخل 
 المجموعات

.22066 130 62002 

  .13 02.00. المجموع
 (α= 0.05)عند  SPSS V.23عتمادا على مخرجات برنامج امن إعداد الباحث  :المصدر

 : من خالل نتائج الجدول أعاله نالحظ أن     
  قيمةSig  لذا نرفض الفرضية البديلة  7177أكبر من  وهي  7.227للفرضية الجزئية األولى تساوي

ال توجد فروق ذات داللة معنوية حول تبني أسس :  انه التي تنص على ونقبل الفرضية الصفرية
 ؛اإلفصاح المحاسبي من منظور النظام المحاسبي المالي تعزى إلى الوظيفة 

  قيمةSig  لذا نرفض الفرضية البديلة  7.77وهي أكبر من  7.001للفرضية الجزئية الثانية تساوي
ات داللة معنوية حول تطبيق محددات ال توجد فروق ذ:  انه ونقبل الفرضية الصفرية التي تنص على

 ؛اإلفصاح المحاسبي على التقارير المالية المراد اإلفصاح عنها تعزى إلى الوظيفة 
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  قيمةSig  لذا نرفض الفرضية البديلة ونقبل  7.77وهي أكبر من  7.222للفرضية الثالثة تساوي
ال توجد فروق ذات داللة معنوية حول االلتزام بمتطلبات :  نهأ الفرضية الصفرية التي تنص على

 تعزى إلى الوظيفة ؛اإلفصاح المحاسبي عن التقارير المالية المعدة وفق النظام المالي 
والوظيفة وتوصلنا  لثانيةختبار بين متوسطات الفرضية الفرعية اهذه النتيجة قمنا بتطبيق هذا اال وللتأكد من  

 :يةإلى النتائج التال
 نتائج تحليل التبيان األحادي بين متوسطات تكريس مبدأ اإلفصاح المحاسبي والوظيفة(: 10)رقم الجدول 

مجموع  مصدر التباين
 المربعات

درجات 
 الحرية

متوسط 
 المربعات

 القرار F Sigقيمة 

بين 
 المجموعات

62061 3 62200  
12616 

 
623.1 

 
قبول 

الفرض 
 الصفري

داخل 
 المجموعات

352.05 130 62200 

  .13 302000 المجموع
 (α= 0.05)عند  SPSS V.23عتمادا على مخرجات برنامج امن إعداد الباحث  :المصدر

لذا نرفض  7177وهي أكبر من  7.211تساوي  Sigمن خالل نتائج الجدول أعاله نالحظ أن قيمة       
ال توجد فروق ذات داللة معنوية  لتكريس مبدأ  ة البديلة ونقبل الفرضية الصفرية التي تنص على أنهالفرضي

اإلفصاح المحاسبي عن القوائم والتقارير المالية في النظام المحاسبي المالي من قبل المشرع الجزائري تعزى 
 .الوظيفة إلى 
 ختبار الفرضية الفرعية الثالثةا: ثالثا

لتكريس مبدأ اإلفصاح المحاسبي معنوية ال توجد فروق ذات داللة  "بأنه ( H013)التي جاء في نصها       
 " عن القوائم والتقارير المالية في النظام المحاسبي المالي من قبل المشرع الجزائري تعزى إلى الخبرة

 :التي قسمت إلى ثالث فرضيات جزئية وفق التاليهذه األخيرة 
o الجزئية األولى الفرضية: H0131  ال توجد فروق ذات داللة معنوية حول تبني أسس اإلفصاح

 المحاسبي من منظور النظام المحاسبي المالي تعزى إلى الخبرة؛

o الجزئية الثانية الفرضية: H0132  ال توجد فروق ذات داللة معنوية حول تطبيق محددات اإلفصاح
 لخبرة؛المحاسبي على التقارير المالية المراد اإلفصاح عنها تعزى إلى ا
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o الفرضية الجزئية الثالثة: H0133  لتزام بمتطلبات اإلفصاح جد فروق ذات داللة معنوية حول االال تو
 .المحاسبي عن التقارير المالية المعدة وفق النظام المحاسبي المالي تعزى إلى الخبرة

 :الذكر مبينة في الجدول الموالي ختبار سابقختبار هذه الفرضيات بعد تطبيق االانتائج       
 نتائج تحليل التبيان األحادي بين متوسطات الفرضيات الجزئية والخبرة(: .1)رقم الجدول 

المتغير 
 التابع

مصدر 
 التباين

مجموع 
 المربعات

درجات 
 الحرية

متوسط 
 المربعات

 القرار F Sigقيمة 

تبني 
أسس 

اإلفصاح 
 المحاسبي

بين 
 المجموعات

121.0 0 622..  
 

12602 
 

 
 

62300 
 

 
قبول 

الفرض 
 الصفري

داخل 
 المجموعات

302602 135 62202 

  .13 .3.220 المجموع
تطبيق 

محددات 
اإلفصاح 
 المحاسبي

بين 
 المجموعات

12310 0 6232.  
 

62..3 

 
 

62010 

 
قبول 

الفرض 
 الصفري

داخل 
 المجموعات

002020 135 62331 

  .13 002606 المجموع
لتزام اال

بمتطلبات 
اإلفصاح 
 المحاسبي

بين 
 المجموعات

02236 0 12650  
 

12503 

 
 

62105 

 
قبول 

الفرض 
 الصفري

داخل 
 المجموعات

.62050 135 62002 

  .13 02.00. المجموع
 (α= 0.05)عند  SPSS V.23عتمادا على مخرجات برنامج امن إعداد الباحث  :المصدر

 : من خالل نتائج الجدول نالحظ أن      
  قيمةSig  لذا نرفض الفرضية البديلة  7177وهي أكبر من   7.200للفرضية الجزئية األولى تساوي

ال توجد فروق ذات داللة معنوية حول تبني أسس :  انه ونقبل الفرضية الصفرية التي تنص على
 اإلفصاح المحاسبي من منظور النظام المحاسبي المالي تعزى إلى الخبرة ؛
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  قيمةSig  لذا نرفض الفرضية البديلة  7.77وهي أكبر من  7.212للفرضية الجزئية الثانية تساوي
ت داللة معنوية حول تطبيق محددات ال توجد فروق ذا:  نهأ ونقبل الفرضية الصفرية التي تنص على

 اإلفصاح المحاسبي على التقارير المالية المراد اإلفصاح عنها تعزى إلى الخبرة ؛
  قيمةSig  لذا نرفض الفرضية البديلة ونقبل  7.77وهي أكبر من  7.107للفرضية الثالثة تساوي

لتزام بمتطلبات ة حول االة معنويال توجد فروق ذات دالل:  نهأ الفرضية الصفرية التي تنص على
 اإلفصاح المحاسبي عن التقارير المالية المعدة وفق النظام المالي تعزى إلى الخبرة؛

والخبرة  الثالثةختبار بين متوسطات الفرضية الفرعية تيجة قمنا بتطبيق هذا االوللتأكد من هذه الن
 :وتوصلنا إلى النتائج التالية

 تحليل التبيان األحادي بين متوسطات تكريس مبدأ اإلفصاح المحاسبي والخبرة نتائج(: 26)رقم الجدول 
مجموع  مصدر التباين

 المربعات
درجات 
 الحرية

متوسط 
 المربعات

 القرار F Sigقيمة 

بين 
 المجموعات

12000 0 62300  
12060 

 
62230 

 
قبول 

الفرض 
 الصفري

داخل 
 المجموعات

3522.0 135 62201 

  .13 302000 المجموع
 (α= 0.05)عند  SPSS V.23عتمادا على مخرجات برنامج امن إعداد الباحث  :المصدر

لذا نرفض الفرضية  7177وهي أكبر من  71220تساوي  Sigمن خالل نتائج الجدول نالحظ أن قيمة       
 لتكريس مبدأ اإلفصاحة ال توجد فروق ذات داللة معنوي أنه التي تنص،  البديلة ونقبل الفرضية الصفرية

المحاسبي عن القوائم والتقارير المالية في النظام المحاسبي المالي من قبل المشرع الجزائري تعزى إلى  
 .الخبرة
 ختبار الفرضية الفرعية الرابعةا: رابعا

لتكريس مبدأ اإلفصاح المحاسبي ال توجد فروق ذات داللة معنوية  "بأنه ( H014)التي جاء في نصها       
عن القوائم والتقارير المالية في النظام المحاسبي المالي من قبل المشرع الجزائري تعزى إلى الهيئة 

 " المستخدمة
 :التي قسمت إلى ثالث فرضيات جزئية وفق التاليهذه األخيرة 
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o  الجزئية األولى ضيةالفر: H0141  ال توجد فروق ذات داللة معنوية حول تبني أسس اإلفصاح
 المحاسبي من منظور النظام المحاسبي المالي تعزى إلى الهيئة المستخدمة؛

o الجزئية الثانية الفرضية: H0142  ال توجد فروق ذات داللة معنوية حول تطبيق محددات اإلفصاح
 تعزى إلى الهيئة المستخدمة؛المحاسبي على التقارير المالية المراد اإلفصاح عنها 

o الفرضية الجزئية الثالثة: H0143  لتزام بمتطلبات اإلفصاح جد فروق ذات داللة معنوية حول االال تو
 .المحاسبي عن التقارير المالية المعدة وفق النظام المحاسبي المالي تعزى إلى الهيئة المستخدمة

 :ختبار سابق الذكر مبينة في الجدول المواليختبار هذه الفرضيات بعد تطبيق االانتائج       
 الهيئة المستخدمة نتائج تحليل التبيان األحادي بين متوسطات الفرضيات الجزئية و(: 21) رقم الجدول

المتغير 
 التابع

مصدر 
 التباين

مجموع 
 المربعات

درجات 
 الحرية

متوسط 
 المربعات

 القرار F Sigقيمة 

تبني 
أسس 

اإلفصاح 
 المحاسبي

بين 
 المجموعات

62200 2 62130  
 

62000 
 

 
 

62010 
 

 
قبول 

الفرض 
 الصفري

داخل 
 المجموعات

3.2663 130 62205 

  .13 .3.220 المجموع
تطبيق 

محددات 
اإلفصاح 
 المحاسبي

بين 
 المجموعات

22235 2 12110  
 

320.0 

 
 

62633 

 
قبول 

الفرض 
 البديل

داخل 
 المجموعات

032065 130 62326 

  .13 002606 المجموع
اإللتزام 

بمتطلبات 
اإلفصاح 
 المحاسبي

بين 
 المجموعات

1225. 2 62030  
 

12220 

 
 

622.0 

 
قبول 

الفرض 
 الصفري

داخل 
 المجموعات

.32326 130 62001 

  .13 02.00. المجموع
 (α= 0.05)عند  SPSS V.23من إعداد الباحث اعتمادا على مخرجات برنامج  :المصدر
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 : من خالل نتائج الجدول نالحظ أن      
  قيمةSig  لذا نرفض الفرضية البديلة  7177وهي أكبر من  7.010للفرضية الجزئية األولى تساوي

ال توجد فروق ذات داللة معنوية حول تبني أسس :  نهأ ونقبل الفرضية الصفرية التي تنص على
 اإلفصاح المحاسبي من منظور النظام المحاسبي المالي تعزى إلى الهيئة المستخدمة ؛

  قيمةSig لذا نرفض الفرضية البديلة  7.77وهي أكبر من  7.210لثة تساوي للفرضية الجزئية الثا
جد فروق ذات داللة معنوية حول تطبيق محددات ال تو :  نهأ ونقبل الفرضية الصفرية التي تنص على

 اإلفصاح المحاسبي على التقارير المالية المراد اإلفصاح عنها تعزى إلى الهيئة المستخدمة ؛
   قيمة نجد في حين أن الفرضية الجزئية الثانيةSig تخاذ اوقبل  7177وهي أقل من  71722اوي تس

ختبار البعدي مصدر هذه الفروق قمنا بإجراء اال تبيانجل ار قبول أو رفض هذه الفرضية ومن أقر 
Tukey الموضحة نتائجة في الجدول التالي: 

للفروق في إتجاهات أفراد العينة حول تطبيق محددات اإلفصاح  Tukeyختبار انتائج (: 22)رقم الجدول 
 المحاسبي على التقارير المالية المراد اإلفصاح عنها بحسب الهيئة المستخدمة

الهيئة المستخدمة 
 محل المقارنة

الهيئات المستخدمة 
 األخرى

الفروق في 
 المجموعات

الخطأ 
 المعياري

Sig 

 71772 7171177 7122220 مؤسسة تجارية مؤسسة صناعية
 71011 7122210- 7121201 مؤسسة خدماتية

 71772 7171177- 7122220 مؤسسة صناعية مؤسسة تجارية
 71220 7122210 0,54808- مؤسسة خدماتية

 71011 7122210 7121201 مؤسسة صناعية مؤسسة خدماتية
 71220 7122210 0,54808 مؤسسة تجارية

 (α= 0.05)عند  SPSS V.23عتمادا على مخرجات برنامج امن إعداد الباحث  :المصدر

إنطالقا من النتائج الموضحة في الجدول أعاله يمكن القول أنه ال توجد فروق ذات داللة معنوية بين       
اعية مقارنة بالمؤسسات الهيئات المستخدمة إال أن هناك فرق يمكن االستدالل به بين المؤسسات الصن

يتم رفض  فعليه 7177المعمول به بمستوى الداللة  7.772تساوي التي  Sigبمقارنة قيمة  هحيث أن التجارية
أنه التوجد فروق ذات داللة معنوية حول تطبيق  التي تنص علىل الفرضية الصفرية و قبالفرضية البديلة و 

 .محددات اإلفصاح المحاسبي على التقارير المالية المراد اإلفصاح عنها تعزى إلى الهيئة المستخدمة
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التي تنتمي إليها هذه الفرضية من خالل  الرابعة الفرضية الفرعية ختباراولتأكيد النتائج أكثر البد من      
 :الجدول التالي

نتائج تحليل التبيان األحادي بين متوسطات تكريس مبدأ اإلفصاح المحاسبي (: 23) رقم الجدول
 الهيئة المستخدمة و

مجموع  مصدر التباين
 المربعات

درجات 
 الحرية

متوسط 
 المربعات

 القرار F Sigقيمة 

بين 
 المجموعات

1225. 2 6202.  
2202. 

 
626.2 

 
قبول 

الفرض 
 الصفري

داخل 
 المجموعات

352560 130 6225. 

  .13 302000 المجموع
 (α= 0.05)عند  SPSS V.23عتمادا على مخرجات برنامج امن إعداد الباحث  :المصدر

لذا نرفض الفرضية  7177وهي أكبر من  71712تساوي  Sigمن خالل الجدول أعاله نالحظ أن قيمة       
أنه ال توجد فروق ذات داللة معنوية  لتكريس مبدأ اإلفصاح  التي تنص على البديلة ونقبل الفرضية الصفرية

لجزائري تعزى إلى الهيئة المحاسبي عن القوائم والتقارير المالية في النظام المحاسبي المالي من قبل المشرع ا
 .المستخدمة 

توصلنا ختبار الفرضيات الفرعية المكونة للفرضية األولى اتائج المتحصل عليها فيما يتعلق بالنمن خالل 
عن القوائم ولى ونفي الفرضية البديلة أي أن تكريس مبدأ اإلفصاح المحاسبي لقبول الفرضية الصفرية األ

لى المتغيرات المهنية لدى أفراد والتقارير المالية في النظام المحاسبي المالي من قبل المشرع الجزائري تعزى إ
ولى إلى تطبيق القوانين المتعلقة بهذا الجانب والتي كريس هذا المبدأ راجع بالدرجة األفت العينة محل الدراسة

 . تكون بالضرورة ملزمة للجهات المعنية للعمل بها
 قتصادية الجزائرية ستثمارية في المؤسسات االجودة القرارات اال: المطلب الثاني

ال توجد " ، التي تنص على أنه ( H02)ختبار الفرضية الثانية للدراسة اسيتم من خالل هذا المطلب  
قتصادية الجزائرية تعزى إلى المتغيرات ستثمارية المتخذة في المؤسسات االروق ذات داللة لجودة القرارات االف

،  ولقد تضمنت هذه الفرضية أربع فرضيات فرعية لقياس مدى إدراك  "المهنية لدى أفراد العينة محل الدراسة
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، وفيما يلي  ستثمارية في المؤسسات االقتصادية الجزائريةنة الدراسة حول جودة القرارات االأفراد عي
 . ختبار الفرضيات الفرعية المكونة لهذه الفرضيةاسنستعرض نتائج 

 ختبار الفرضية الفرعية األولىا: أوال
ستثمارية المتخذة داللة معنوية لجودة القرارات اال ال توجد فروق ذات" بأنه ( H021)جاء في نصها  التي 

فرضيتين هذه األخيرة  التي قسمت إلى ، "جزائرية تعزى إلى المؤهل العلميقتصادية الفي المؤسسات اال
 :وفق التالي جزئيتين
o الجزئية األولى الفرضية: H0211  القرارات تخاذ افروق ذات داللة معنوية حول واقع ال توجد

 قتصادية الجزائرية تعزى إلى المؤهل العلمي؛ستثمارية في المؤسسات االاال

o الجزئية الثانية الفرضية: H0212  ال توجد فروق ذات داللة معنوية حول أهمية جودة المعلومات
 .المؤهل العلميستثمارية تعزى إلى تخاذ القرارات االاسبية في عملية المحا

 :ختبار هذه الفرضيات مبينة في الجدول المواليانتائج       
 نتائج تحليل التبيان األحادي بين متوسطات الفرضيات الجزئية والمؤهل العلمي(: 20)رقم الجدول 
المتغير 
 التابع

مصدر 
 التباين

مجموع 
 المربعات

درجات 
 الحرية

متوسط 
 المربعات

 القرار F Sigقيمة 

إتخاذ واقع 
القرارات 

 ستثماريةاال

بين 
 المجموعات

62050 0 62105  
 

62036 
 

 
 

62000 

 
قبول 

الفرض 
 الصفري

داخل 
 المجموعات

512052 135 62303 

  .13 522316 المجموع
أهمية جودة 
المعلومات 
 المحاسبية 

بين 
 المجموعات

22061 0 62066  
 

22605 
 

 
 

626.2 

 
قبول 

الفرض 
 الصفري

 داخل
 المجموعات

002210 135 62302 

  .13 0.2610 المجموع
 (α= 0.05)عند  SPSS V.23عتمادا على مخرجات برنامج امن إعداد الباحث  :المصدر

 : من خالل نتائج الجدول نالحظ أن 
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  قيمةSig  لذا نرفض الفرضية البديلة  7177وهي أكبر من  7.000للفرضية الجزئية األولى تساوي
تخاذ القرارات احول واقع ال توجد فروق ذات داللة معنوية : نهأ الفرضية الصفرية التي تنص علىونقبل 

 قتصادية الجزائرية تعزى إلى المؤهل العلمي ؛ستثمارية في المؤسسات االاال
  قيمةSig لذا نرفض الفرضية البديلة  7.77وهي أكبر من  7.712تساوي  نيةللفرضية الجزئية الثا

حول أهمية جودة ال توجد فروق ذات داللة معنوية : نهأ ونقبل الفرضية الصفرية التي تنص على
 ستثمارية تعزى إلى المؤهل العلمي ؛تخاذ القرارات االاسبية في عملية المعلومات المحا

بين متوسطات واقع إتخاذ القرارات االستثمارية والمؤهل نتائج تحليل التبيان األحادي (: 25)رقم الجدول 
 العلمي

مجموع  مصدر التباين
 المربعات

درجات 
 الحرية

متوسط 
 المربعات

 القرار F Sigقيمة 

بين 
 المجموعات

12551 0 62300  
122.2 

 
62200 

 
قبول 

الفرض 
 الصفري

داخل 
 المجموعات

062560 135 62366 

  .13 022650 المجموع
 (α= 0.05)عند  SPSS V.23عتمادا على مخرجات برنامج امن إعداد الباحث  :المصدر

لذا نرفض الفرضية  7177وهي أكبر من  71200تساوي  Sigمن خالل نتائج الجدول نالحظ أن قيمة 
داللة معنوية لجودة القرارات  أنه ال توجد فروق ذاتعلى البديلة ونقبل الفرضية الصفرية ، التي تنص 

 .قتصادية الجزائرية تعزى إلى المؤهل العلمي ستثمارية المتخذة في المؤسسات االاال
 ختبار الفرضية الفرعية الثانيةا: ثانيا

ستثمارية داللة معنوية لجودة القرارات اال ال توجد فروق ذات" بأنه ( H022)التي جاء في نصها       
 "الوظيفة قتصادية الجزائرية تعزى إلىالمتخذة في المؤسسات اال

 :وفق التالي فرضيتين جزئيتينالتي قسمت إلى هذه األخيرة 
o الجزئية األولى الفرضية: H0221 نوية حول واقع إتخاذ القرارات ال توجد فروق ذات داللة مع

 قتصادية الجزائرية تعزى إلى الوظيفة؛ستثمارية في المؤسسات االاال
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o الجزئية الثانية الفرضية: H0222  ال توجد فروق ذات داللة معنوية حول أهمية جودة المعلومات
 .ستثمارية تعزى إلى الوظيفةتخاذ القرارات االاسبية في عملية المحا

 لفرضيات مبينة في الجدول المواليختبار هذه اانتائج       
 متوسطات الفرضيات الجزئية والوظيفة نتائج تحليل التبيان األحادي بين(: 20)رقم الجدول 

المتغير 
 التابع

مصدر 
 التباين

مجموع 
 المربعات

درجات 
 الحرية

متوسط 
 المربعات

 القرار F Sigقيمة 

واقع إتخاذ 
القرارات 

 اإلستثمارية

بين 
 المجموعات 

6.060 3 6.262  
 

6.531 

 
 

6.001 
 

 
قبول 

الفرض 
 الصفري

داخل 
 المجموعات

51.060 130 6.306 

  .13 52.316 المجموع
أهمية جودة 
المعلومات 
 المحاسبية 

بين 
 المجموعات

6..05 3 6.322  
6..16 

 
6.030 

 
قبول 

الفرض 
 الصفري

داخل 
 المجموعات

00.653 130 6.353 

  .13 610..0 المجموع
  (α= 0.05)عند  SPSS V.23عتمادا على مخرجات برنامج امن إعداد الباحث  :المصدر

 : من خالل نتائج الجدول أعاله نجد أن 
  قيمةSig  لذا نرفض الفرضية البديلة  7177وهي أكبر من  7.001للفرضية الجزئية األولى تساوي

نوية حول واقع إتخاذ القرارات ال توجد فروق ذات داللة مع: نهأ ونقبل الفرضية الصفرية التي تنص على
 قتصادية الجزائرية تعزى إلى الوظيفة ؛ستثمارية في المؤسسات االاال

  قيمةSig  لذا نرفض الفرضية البديلة  7.77وهي أكبر من  7.220للفرضية الجزئية الثانية تساوي
ال توجد فروق ذات داللة معنوية حول أهمية جودة : نهأ ونقبل الفرضية الصفرية التي تنص على

 .ستثمارية تعزى إلى الوظيفة تخاذ القرارات االاسبية في عملية المعلومات المحا
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 تخاذ القرارات االستثمارية والوظيفةاتبيان األحادي بين متوسطات واقع نتائج تحليل ال(: 20)رقم الجدول 
مجموع  مصدر التباين

 المربعات
درجات 
 الحرية

متوسط 
 المربعات

 القرار F Sigقيمة 

بين 
 المجموعات

6.015 3 6.230  
6.000 

 
6.565 

 

 
 قبول

الفرض 
 الصفري

داخل 
 المجموعات

01.303 130 6.360 

  .13 02.650 المجموع
 (α= 0.05)عند  SPSS V.23عتمادا على مخرجات برنامج امن إعداد الباحث  :المصدر

لذا نرفض الفرضية  7177وهي أكبر من  7.777تساوي  Sigمن خالل نتائج الجدول نالحظ أن قيمة 
داللة معنوية لجودة القرارات  أنه ال توجد فروق ذات على البديلة ونقبل الفرضية الصفرية ، التي تنص

 .قتصادية الجزائرية تعزى إلى الوظيفة ستثمارية المتخذة في المؤسسات االاال
 ختبار الفرضية الفرعية الثالثةا: ثالثا
ستثمارية داللة معنوية لجودة القرارات اال ال توجد فروق ذات" بأنه ( H023)التي جاء في نصها       

 "قتصادية الجزائرية تعزى إلى الخبرةالمتخذة في المؤسسات اال
 :وفق التالي فرضيتين جزئيتينهذه األخيرة التي قسمت إلى 

o الجزئية األولى الفرضية: H0231 نوية حول واقع إتخاذ القرارات ال توجد فروق ذات داللة مع
 قتصادية الجزائرية تعزى إلى الخبرة؛ستثمارية في المؤسسات االاال

o الجزئية الثانية الفرضية: H0232  ال توجد فروق ذات داللة معنوية حول أهمية جودة المعلومات
 .ستثمارية تعزى إلى الخبرةتخاذ القرارات االاسبية في عملية المحا

 :ختبار هذه الفرضيات مبينة في الجدول المواليانتائج       
 
 
 
 
 



قتصادية ثمارية في مجموعة من المؤسسات االستجودة القرارات االعلى أثر اإلفصاح المحاسبي : الفصــل الرابع    
 الجزائرية

211 

 

 نتائج تحليل التبيان األحادي بين متوسطات الفرضيات الجزئية والخبرة(: 20)رقم الجدول 
المتغير 
 التابع

مصدر 
 التباين

مجموع 
 المربعات

درجات 
 الحرية

متوسط 
 المربعات

 القرار F Sigقيمة 

واقع إتخاذ 
قرارات ال
 ستثماريةاال

 بين
 المجموعات

2.260 0 6.551 1.000 6.216  
قبول 

الفرض 
 الصفري

داخل 
 المجموعات

56.160 135 6.301 

  .13 25.316 المجموع
أهمية جودة 
المعلومات 
 المحاسبية 

بين 
 المجموعات 

1.010 0 6.060 1.151 6.335  
قبول 

الفرض 
 الصفري

داخل 
 المجموعات 

00.061 135 6.351 

  .13 610..0 المجموع 
 (α= 0.05)عند  SPSS V.23عتمادا على مخرجات برنامج امن إعداد الباحث  :المصدر

 : من خالل نتائج الجدول أعاله نجد أن 
  قيمةSig  لذا نرفض الفرضية البديلة  7177وهي أكبر من  7.217للفرضية الجزئية األولى تساوي

تخاذ القرارات انوية حول واقع ال توجد فروق ذات داللة مع: نهأ ونقبل الفرضية الصفرية التي تنص على
 قتصادية الجزائرية تعزى إلى الخبرة ؛ستثمارية في المؤسسات االاال

  قيمةSig  لذا نرفض الفرضية البديلة 7.77وهي أكبر من  7.227للفرضية الجزئية الثانية تساوي 
د فروق ذات داللة معنوية حول أهمية جودة ال توج: نهأ على ونقبل الفرضية الصفرية التي تنص

 .ستثمارية تعزى إلى الخبرة تخاذ القرارات االاسبية في عملية المعلومات المحا
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 تخاذ القرارات االستثمارية والخبرةاتبيان األحادي بين متوسطات واقع نتائج تحليل ال(: .2)رقم الجدول 
مجموع  مصدر التباين

 المربعات
درجات 
 الحرية

متوسط 
 المربعات

 القرار F Sigقيمة 

بين 
 المجموعات

1.065 0 6.020 1.020 6.22.  
قبول 

الفرض 
 الصفري

داخل 
 المجموعات

06.353 135 6.2.. 

  .13 02.650 المجموع
 (α= 0.05)عند  SPSS V.23عتمادا على مخرجات برنامج امن إعداد الباحث  :المصدر

لذا نرفض الفرضية  7177وهي أكبر من  7.221تساوي  Sigنالحظ أن قيمة  من خالل نتائج الجدول
داللة معنوية لجودة القرارات  أنه ال توجد فروق ذات على البديلة ونقبل الفرضية الصفرية ، التي تنص

 .الخبرةقتصادية الجزائرية تعزى إلى ستثمارية المتخذة في المؤسسات االاال
 الفرضية الفرعية الرابعة ختبارا: رابعا

ستثمارية داللة معنوية لجودة القرارات اال ال توجد فروق ذات" بأنه ( H024)التي جاء في نصها       
 ؛"قتصادية الجزائرية تعزى إلى الهيئة المستخدمةالمتخذة في المؤسسات اال

 :وفق التالي فرضيتين جزئيتينالتي قسمت إلى هذه األخيرة 
o الجزئية األولى الفرضية: H0241 تخاذ القرارات انوية حول واقع ال توجد فروق ذات داللة مع

 قتصادية الجزائرية تعزى إلى الهيئة المستخدمة؛ستثمارية في المؤسسات االاال

o الجزئية الثانية الفرضية: H0242  ال توجد فروق ذات داللة معنوية حول أهمية جودة المعلومات
 .ستثمارية تعزى إلى الهيئة المستخدمةتخاذ القرارات االاسبية في عملية المحا

 :ختبار هذه الفرضيات مبينة في الجدول المواليانتائج       
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 نتائج تحليل التبيان األحادي بين متوسطات الفرضيات الجزئية والهيئة المستخدمة(: 36)رقم الجدول 
المتغير 
 التابع

مصدر 
 التباين

مجموع 
 المربعات

درجات 
 الحرية

متوسط 
 المربعات

 القرار F Sigقيمة 

تخاذ اواقع 
القرارات 

 ستثماريةاال

بين 
 المجموعات 

6.000 2 6.300  
 

1.621 

 
 

6.303 

 
قبول 

الفرض 
 الصفري

داخل 
 المجموعات

51.501 130 6.300 

  .13 52.316 المجموع
أهمية جودة 
المعلومات 
 المحاسبية 

بين 
 المجموعات

3.603 2 1.501  
 

0.5.0 

 
 

6.612 

 
قبول 

الفرض 
 البديل

داخل 
 المجموعات

05..35 130 6.355 

  .13 610..0 المجموع
 (α= 0.05)عند  SPSS V.23عتمادا على مخرجات برنامج امن إعداد الباحث  :المصدر

 :من خالل نتائج الجدول أعاله نالحظ أن     
  قيمةSig  لذا نرفض الفرضية البديلة  7177وهي أكبر من  7.202تساوي للفرضية الجزئية األولى

تخاذ القرارات انوية حول واقع ال توجد فروق ذات داللة مع: نهأ ونقبل الفرضية الصفرية التي تنص على
 قتصادية الجزائرية تعزى إلى الهيئة المستخدمة ؛ستثمارية في المؤسسات االاال

  في حين أن الفرضية الجزئية الثانية قيمةSig  وهذا ما يشير إلى  7177وهي أقل من  71712تساوي
مصدر هذه الفروق  ، لتأكيد نتائج هذه الفرضية وتبيان وجود فروق ذات داللة معنوية في هذه الفرضية

 :الموضحة نتائجه في الجدول التالي Tukeyختبار البعدي قمنا بإجراء اال
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 تجاهات أفراد العينة حول أهمية جودة المعلوماتاللفروق في  Tukeyختبار انتائج (: 31)رقم الجدول 
 ستثمارية بحسب الهيئة المستخدمةتخاذ القرارات االاالمحاسبية في 
الهيئة المستخدمة 

 محل المقارنة
الهيئات المستخدمة 

 األخرى
الفروق في 

 المجموعات
الخطأ 

 المعياري
Sig 

 71712 7117112 7121217* مؤسسة تجارية صناعية مؤسسة
 71072 7122710- 7121220 مؤسسة خدماتية

 71712 7117112- 7121217* مؤسسة صناعية مؤسسة تجارية
 71270 7122202 0,50748- مؤسسة خدماتية

 71072 7122710 7121220 مؤسسة صناعية مؤسسة خدماتية
 71270 7122202 0,50748 مؤسسة تجارية

 (α= 0.05)عند  SPSS V.23عتمادا على مخرجات برنامج امن إعداد الباحث  :لمصدرا

إنطالقا من النتائج الموضحة في الجدول أعاله يمكن القول أنه توجد فروق ذات داللة معنوية ويرجح       
بمستوى  مقارنة  Sig71712=بالمؤسسات التجارية  حيث أن  لصالح المؤسسات الصناعية مقارنة الفرق

أنه توجد فروق  التي تنص علىلذا نقبل الفرضية البديلة ونرفض الفرضية الصفرية  7177الداللة المعمول به 
ستثمارية تعزى إلى تخاذ القرارات االاسبية في عملية ذات داللة معنوية حول أهمية جودة المعلومات المحا

 .المؤسسات الصناعية لصالح المؤسسات التجارية
ية الجزئية الثانية قمنا بتطبيق ختبار البعدي للفرضة الفرضيات الجزئية والمدعمة باالللتأكد من نتيج      
ة  وتوصلنا إلى بين متوسطات الفرضية الفرعية الرابعة والهيئة المستخدم  One Way ANOVA ختبارا

 :النتائج التالية
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تخاذ القرارات االستثمارية والهيئة ااألحادي بين متوسطات واقع نتائج تحليل التبيان (: 32)رقم الجدول 
 المستخدمة

مجموع  مصدر التباين
 المربعات

درجات 
 الحرية

متوسط 
 المربعات

 القرار F Sigقيمة 

بين 
 المجموعات

2.62. 2 1.615 3.002 6.630  
قبول 

الفرض 
 البديل

داخل 
 المجموعات

06.620 130 6.2.2 

  .13 02.650 المجموع
 (α= 0.05)عند  SPSS V.23عتمادا على مخرجات برنامج امن إعداد الباحث  :المصدر

وهي أقل من  7.722للفرضية الفرعية الرابعة تساوي  Sigمن خالل نتائج الجدول أعاله نالحظ أن قيمة    
 هذه الفرضية وتبيان، لتأكيد نتائج  هذا ما يشير إلى وجود فروق ذات داللة معنوية في هذه الفرضية 7177

 :الموضحة نتائجه في الجدول التالي Tukeyختبار البعدي مصدر هذه الفروق قمنا بإجراء اال
 للفروق في إتجاهات أفراد العينة حول أهمية جودة المعلومات Tukeyختبار انتائج (: 33)رقم الجدول 

 ستثمارية بحسب الهيئة المستخدمةتخاذ القرارات االاالمحاسبية في 
الهيئة المستخدمة 

 محل المقارنة
الهيئات المستخدمة 

 األخرى
في الفروق 

 المجموعات
الخطأ 

 المعياري
Sig 

 7.722 7.71710 7.22100 مؤسسة تجارية مؤسسة صناعية
 7.112 7.21072-  7.12177 مؤسسة خدماتية

 7.722 7.71710-  7.22100 مؤسسة صناعية مؤسسة تجارية
 7.202 7.22717 - 7.20700 مؤسسة خدماتية

 7.112 7.21072 7.12177 مؤسسة صناعية مؤسسة خدماتية
 7.202 7.22717 7.20700 مؤسسة تجارية

 (α= 0.05)عند  SPSS V.23عتمادا على مخرجات برنامج امن إعداد الباحث  :المصدر

فروق ذات داللة معنوية ويرجح نطالقا من النتائج الموضحة في الجدول أعاله يمكن القول أنه توجد ا      
بمستوى  مقارنة Sig71722= أنحيث  بالمؤسسات التجارية لصالح المؤسسات الصناعية مقارنة الفرق
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لذا نقبل الفرضية البديلة ونرفض الفرضية الصفرية أي أنه توجد فروق ذات داللة  7177الداللة المعمول به 
قتصادية الجزائرية تعزى إلى المؤسسات ي المؤسسات االستثمارية المتخذة فمعنوية لجودة القرارات اال

 .الصناعية لصالح المؤسسات التجارية
ختبار الفرضيات الفرعية المكونة للفرضية الثانية اتائج المتحصل عليها فيما يتعلق بمن خالل الن      

داللة لجودة القرارات روق ذات ال توجد فتوصلنا لقبول الفرضية الصفرية ونفي الفرضية البديلة أي أنه 
قتصادية الجزائرية تعزى إلى المتغيرات المهنية لدى أفراد العينة محل ستثمارية المتخذة في المؤسسات االاال

لها بالضرورة أن تكون الدراسة المتمثلة في كل من المؤهل العلمي، الوظيفة والخبرة، فهذه المتغيرات ليس 
الفرض البديل ورفض الفرض ستثمارية  في حين أنه تم قبول ات االساسي في تحديد جودة القرار المتحكم األ

قتصادية ستثمارية المتخذة في المؤسسات االلة معنوية لجودة القرارات االه توجد فروق ذات دالالصفري أي أن
بالمؤسسات التجارية كون هذا  مثلة في المؤسسات الصناعية مقارنةالجزائرية تعزى إلى الهيئة المستخدمة م

  .ستمراريتهااالقرارات لما له أهمية بالغة في لنوع من المؤسسات هو األكثر إلماما بجودة هذا النوع من ا
من منظور النظام المحاسبي المالي على جودة اإلفصاح المحاسبي أثر تبني أسس : المطلب الثالث

 قتصادية الجزائريةستثمارية في المؤسسات االارات االالقر 
ال يوجد " ، التي تنص على أنه ( H03)ختبار الفرضية الثالثة للدراسة اسيتم من خالل هذا المطلب        

ستثمارية في المالي أثر على جودة القرارات االلتبني أسس االفصاح المحاسبي من منظور النظام المحاسبي 
فرضية  فرضيتين تضمنت هذه ال،  ولقد "α = 0,05قتصادية الجزائرية عند مستوى المعنوية المؤسسات اال

 :ختبارهما مبينة وفق التاليافرعيتين، ونتائج 
  ختبار الفرضية الفرعية األولىا: أوال

ال يوجد لتبني أسس اإلفصاح المحاسبي من منظور النظام المحاسبي "أنه  H031التي جاء في نصها      
 ".α = 0,05قتصادية عند مستوى المعنوية المؤسسات االستثمارية في ي أثر في واقع إتخاذ القرارات االالمال
 :ليلنتائج المبينة في الجدول التانحدار الخطي البسيط توصلنا إلى اختبار االامن خالل إجراء      
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 نحدار الخطي البسيط لنموذج الفرضية الفرعية األولىمعامل إختبار اال (: 30)رقم الجدول 
 المعامالت                        

 النموذج
 نحدارمعامل اال 

 B 

المعامل المعياري 
Bêta  

 معامل التحديد
 R-deux 

 المعنوية
Sig 

 62666- -  12500 الثابت
 62666 62202 62531 62012 تبني أسس اإلفصاح المحاسبي

 ستثماريةتخاذ القرارات االاواقع : التابع المتغير 
 (α= 0.05)عند  SPSS V.23عتمادا على مخرجات برنامج امن إعداد الباحث  :المصدر

 :إنطالقا من النتائج المبينة في الجدول السابق نالحظ أن
  ن معنويا حيث أالنموذج الخاص بهذه الفرضية دالSig  وهي معنوية عند  7.777تساويα = 0,05؛ 
 وهذا ما يؤدي إلى رفض الفرضية  بمعنى أدق تأثير المتغير المستقل معنوي على المتغير التابع ،

 .  الصفرية وقبول الفرضية البديلة التي تدل على وجود تأثير بين المتغيرين
 نحدار الخاصة بهذه الفرضية يتم صياغتها وفق النموذج التالي دالة اال: 

Y=1.586+0.612X 
ام المحاسبي النظهتمام متخذي القرار بتبني أسس اإلفصاح المحاسبي من منظور اأي أنه كلما زاد 

ستثمارية تخاذ القرارات االاتمامهم بعملية هاراف معياري واحدة تحدث زيادة في نحاالمالي بمقدار وحدة 
 ؛ %0112بنسبة 

  قيمة معامل التحديدR-deux  المبينة في الجدول أعاله تشير إلى أن تبني أسس  اإلفصاح المحاسبي
تخاذ اطرأ على عملية من التغيرات التي ت %2012من منظور النظام المحاسبي المالي تفسر ما نسبته 

فإنها  %0110 ، أما النسبة المتبقية و المقدرة بـ قتصادية الجزائريةستثمارية في المؤسسات االالقرارات اال
 .عود إلى متغيرات أخرى خارج هذا النموذجت
 ختبار الفرضية الفرعية الثانيةا: ثانيا

ال يوجد لتبني أسس اإلفصاح المحاسبي من منظور النظام المحاسبي " H032 التي تنص على أنه      
المعنوية  ستثمارية عند مستوى تخاذ القرارات االاالمستخدمة في  المالي أثر على جودة المعلومات المحاسبية

"α = 0,05؛ 
 :ختبار الخاص بهذه الفرضية توصلنا إلى النتائج المبينة في الجدول التاليبعد إجراء اال      
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 ختبار اإلنحدار الخطي البسيط لنموذج الفرضية الفرعية الثانيةامعامل (: 35)رقم الجدول 
 المعامالت                        

 النموذج
 نحدارمعامل اال 

 B 

المعامل المعياري 
Bêta  

 معامل التحديد
 R-deux 

 المعنوية
Sig 

 6.666-          -           1.0.0 الثابت
 6.666 .6.21 6.000 6.522 تبني أسس اإلفصاح المحاسبي

 ستثماريةتخاذ القرارات االاالمستخدمة في  جودة المعلومات المحاسبية: المتغير التابع. 
 (α= 0.05)عند  SPSS V.23عتمادا على مخرجات برنامج امن إعداد الباحث  :المصدر

 :إنطالقا من النتائج المبينة في الجدول السابق نالحظ أن
  النموذج الخاص بهذه الفرضية دال معنويا حيث انSig  وهي معنوية عند  7.777تساويα = 0,05؛ 
 وهذا ما يؤدي إلى رفض الفرضية  التابع بمعنى أدق تأثير المتغير المستقل معنوي على المتغير ،

 .   الصفرية وقبول الفرضية البديلة التي تدل على وجود تأثير بين المتغيرين
 نحدار الخاصة بهذه الفرضية يتم صياغتها وفق النموذج التالي دالة اال 

Y= 1.798 + 0.522X 
ام المحاسبي المحاسبي من منظور النظهتمام متخذي القرار بتبني أسس اإلفصاح اأي أنه كلما زاد 

اتخاذ  عملية جودة المعلومات المستخدمة فينحراف معياري واحدة تحدث زيادة في االمالي بمقدار وحدة 
 ؛  52.2 % بنسبة  ستثماريةالقرارات اال

  قيمة معامل التحديدR-deux اإلفصاح المحاسبي  جدول أعاله تشير إلى أن تبني أسسالمبينة في ال
المعلومات  من التغيرات التي تطرأ على %21.1من منظور النظام المحاسبي المالي تفسر ما نسبته 

، أما النسبة  قتصادية الجزائريةستثمارية في المؤسسات االتخاذ القرارات االاعملية في  المستخدمة
 .  فإنها تعود إلى متغيرات أخرى خارج هذا النموذج %00.1المتبقية و المقدرة 

على أثر تطبيق محددات اإلفصاح المحاسبي على التقارير المالية المراد اإلفصاح عنها : المطلب الرابع
 قتصادية الجزائريةستثمارية في المؤسسات االجودة القرارات اال

ال يوجد " ، التي تنص على أنه ( H04)للدراسة ختبار الفرضية الثالثة اسيتم من خالل هذا المطلب        
عنها  أثر على جودة القرارات  لتطبيق محددات اإلفصاح المحاسبي على التقارير المالية المراد اإلفصاح

،  ولقد تم تقسيم هذه "α = 0,05قتصادية الجزائرية عند مستوى المعنوية ستثمارية في المؤسسات االاال
 :ختبارهما مبينة وفق التالياى  فرضيتين فرعيتين وكانت نتائج الفرضية إل
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 إختبار الفرضية الفرعية األولى: أوال
ال يوجد لتطبيق محددات اإلفصاح المحاسبي على التقارير المالية  " أنه H041التي جاء في نصها      

قتصادية عند مستوى المؤسسات االستثمارية في تخاذ القرارات االاأثر على واقع  المراد اإلفصاح عنها 
 "α = 0,05المعنوية 

 :نحدار الخطي البسيط توصلنا إلى النتائج المبينة في الجدول التاليختبار االامن خالل إجراء      
 نحدار الخطي البسيط لنموذج الفرضية الفرعية األولىختبار اال امعامل (: 30)الجدول 

 المعامالت                        
 النموذج

 معامل اإلنحدار
 B 

المعامل المعياري 
Bêta  

 معامل التحديد
 R-deux 

 المعنوية
Sig 

 6.666-        -          2.606 الثابت
 6.666 6.230 6.000 6.510 تطبيق محددات اإلفصاح المحاسبي

 ستثماريةتخاذ القرارات االاواقع : التابع المتغير 
 (α= 0.05)عند  SPSS V.23عتمادا على مخرجات برنامج امن إعداد الباحث  :المصدر

 :إنطالقا من النتائج المبينة في الجدول السابق نالحظ أن
 ن أاص بهذه الفرضية دال معنويا حيث النموذج الخSig  وهي معنوية عند  7.777تساويα = 0,05؛ 
 وهذا ما يؤدي إلى رفض الفرضية  بمعنى أدق تأثير المتغير المستقل معنوي على المتغير التابع ،

 .  الصفرية وقبول الفرضية البديلة التي تدل على وجود تأثير بين المتغيرين
 نحدار الخاصة بهذه الفرضية يتم صياغتها وفق النموذج التالي دالة اال 

Y= 2.060 + 0.518X 

محددات اإلفصاح المحاسبي على التقارير المالية المراد بتطبيق هتمام متخذي القرار اأي أنه كلما زاد 
تخاذ القرارات اهتمامهم بعملية اراف معياري واحدة تحدث زيادة في نحابمقدار وحدة اإلفصاح عنها 

 ؛ % 71.0ستثمارية بنسبة اال
  قيمة معامل التحديدR-deux  تطبيق محددات اإلفصاح المبينة في الجدول أعاله تشير إلى أن

من التغيرات التي تطرأ  % 22.0تفسر ما نسبته المحاسبي على التقارير المالية المراد اإلفصاح عنها 
المقدرة ، أما النسبة المتبقية و  قتصادية الجزائريةمارية في المؤسسات االستثتخاذ القرارات االا عمليةعلى 

 .ج هذا النموذجفإنها تعود إلى متغيرات أخرى خار  % 00.2 بـ
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 إختبار الفرضية الفرعية الثانية: ثانيا
أنه ال يوجد لتطبيق محددات اإلفصاح المحاسبي على التقارير المالية المراد " H042التي جاء في نصها      

ستثمارية عند مستوى تخاذ القرارات االاالمستخدمة في  اإلفصاح عنها  أثر على جودة المعلومات المحاسبية
 "α = 0,05المعنوية 
 :ختبار الخاص بهذه الفرضية توصلنا إلى النتائج المبينة في الجدول التاليبعد إجراء اال      

 نحدار الخطي البسيط لنموذج الفرضية الفرعية الثانيةختبار اال امعامل (: 30)رقم الجدول 
 المعامالت                        

 النموذج
 نحدارمعامل اال 

 B 

المعامل المعياري 
Bêta  

 معامل التحديد
 R-deux 

 المعنوية
Sig 

 6.666-           -     1.022 الثابت
 6.666 .6.30 6.020 6.000 تطبيق محددات اإلفصاح المحاسبي

 ستثماريةتخاذ القرارات االاالمستخدمة في  جودة المعلومات المحاسبية: المتغير التابع 
 (α= 0.05)عند  SPSS V.23عتمادا على مخرجات برنامج امن إعداد الباحث  :المصدر

 :إنطالقا من النتائج المبينة في الجدول السابق نالحظ أن
  النموذج الخاص بهذه الفرضية دال معنويا حيث انSig  وهي معنوية عند  7.777تساويα = 0,05؛ 
  وهذا ما يؤدي إلى رفض الفرضية  المتغير التابعبمعنى أدق تأثير المتغير المستقل معنوي على ،

 .  الصفرية وقبول الفرضية البديلة التي تدل على وجود تأثير بين المتغيرين
 نحدار الخاصة بهذه الفرضية يتم صياغتها وفق النموذج التالي دالة اال 

Y= 1.422 + 0.644X 
بتطبيق محددات اإلفصاح المحاسبي على التقارير المالية المراد هتمام متخذي القرار اأي أنه كلما زاد 
جودة المعلومات المحاسبية نحراف معياري واحدة تحدث زيادة في ابمقدار وحدة  اإلفصاح عنها 
 ؛ % 02.2ستثمارية بنسبة تخاذ القرارات االالمستخدمة في ا

  قيمة معامل التحديدR-deux  تطبيق محددات اإلفصاح المبينة في الجدول أعاله تشير إلى أن
من التغيرات التي تطرأ  % 20.1تفسر ما نسبته المحاسبي على التقارير المالية المراد اإلفصاح عنها 

قتصادية ت االستثمارية في المؤسسااال على جودة المعلومات المحاسبية المستخدمة في اتخاذ القرارات
 .فإنها تعود إلى متغيرات أخرى خارج هذا النموذج %0110 ما النسبة المتبقية و المقدرة بـ، أ الجزائرية
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عن التقارير المالية المعدة وفق النظام لتزام بمتطلبات اإلفصاح المحاسبي أثر اال  :المطلب الخامس
 قتصادية الجزائريةسسات االستثمارية في المؤ على جودة القرارات اال المحاسبي المالي

ال يوجد " ، التي تنص على أنه ( H05)للدراسة  خامسةختبار الفرضية الاسيتم من خالل هذا المطلب        
لمالي  أثر على لتزام بمتطلبات اإلفصاح المحاسبي عن التقارير المالية المعدة وفق النظام المحاسبي الال

،  ولقد "α = 0,05قتصادية الجزائرية عند مستوى المعنوية سات االستثمارية  في المؤسجودة القرارات اال
 :ختبارهما مبينة وفق التاليارى إلى  فرضيتين فرعيتين ونتائج قسمت هي األخ

 ختبار الفرضية الفرعية األولىا: أوال
ال يوجد لإللتزام بمتطلبات اإلفصاح المحاسبي عن التقارير المالية "أنه  H051التي جاء في نصها      

قتصادية ستثمارية في المؤسسات االتخاذ القرارات االاأثر على واقع  المعدة وفق النظام المحاسبي المالي 
 "α = 0,05عند مستوى المعنوية 

 :النتائج المبينة في الجدول التالينحدار الخطي البسيط توصلنا إلى ختبار االامن خالل إجراء      
 ختبار اإلنحدار الخطي البسيط لنموذج الفرضية الفرعية األولىامعامل (: 30)رقم الجدول 

 المعامالت                        
 النموذج

 نحدارمعامل اال 
 B 

المعامل المعياري 
Bêta  

 معامل التحديد
 R-deux 

 المعنوية
Sig 

 6.666-        -          02..2 الثابت
 6.666 6.100 .6.30 6.201 اإللتزام بمتطلبات اإلفصاح المحاسبي

 ستثماريةتخاذ القرارات االاواقع : التابع المتغير 
 (α= 0.05)عند  SPSS V.23عتمادا على مخرجات برنامج امن إعداد الباحث  :المصدر

 :نالحظ أن إنطالقا من النتائج المبينة في الجدول السابق     
  النموذج الخاص بهذه الفرضية دال معنويا حيث انSig  وهي معنوية عند  7.777تساويα = 0,05؛ 
 وهذا ما يؤدي إلى رفض الفرضية  بمعنى أدق تأثير المتغير المستقل معنوي على المتغير التابع ،

 .   الصفرية وقبول الفرضية البديلة التي تدل على وجود تأثير بين المتغيرين
 نحدار الخاصة بهذه الفرضية يتم صياغتها وفق النموذج التالي دالة اال 

Y= 2.942 + 0.281X 
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بمتطلبات اإلفصاح المحاسبي عن التقارير المالية المعدة وفق  متخذي القرار  التزامأي أنه كلما زاد 
تخاذ اتمامهم بعملية هاراف معياري واحدة تحدث زيادة في نحابمقدار وحدة النظام المحاسبي المالي 

 ؛% 20.1ستثمارية بنسبة القرارات اال
  قيمة معامل التحديدR-deux  االلتزام بمتطلبات اإلفصاح المبينة في الجدول أعاله تشير إلى أن

من  % 20.1تفسر ما نسبته المحاسبي عن التقارير المالية المعدة وفق النظام المحاسبي المالي 
، أما  قتصادية الجزائريةستثمارية في المؤسسات االتخاذ القرارات االاطرأ على عملية التغيرات التي ت

 . فإنها تعود إلى متغيرات أخرى خارج هذا النموذج %0111 النسبة المتبقية و المقدرة بـ
 ختبار الفرضية الفرعية الثانيةا: ثانيا
لتزام بمتطلبات اإلفصاح المحاسبي عن التقارير المالية ال يوجد لال"أنه  H052التي جاء في نصها      

تخاذ القرارات االمستخدمة في  المعدة وفق النظام المحاسبي المالي  أثر على جودة المعلومات المحاسبية
 "α = 0,05ستثمارية عند مستوى المعنوية اال

 :المبينة في الجدول التاليختبار الخاص بهذه الفرضية توصلنا إلى النتائج بعد إجراء اال      
 نحدار الخطي البسيط لنموذج الفرضية الفرعية الثانيةختبار اال امعامل (: .3)رقم الجدول 

 المعامالت                        
 النموذج

 نحدارمعامل اال 
 B 

المعامل المعياري 
Bêta  

 معامل التحديد
 R-deux 

 المعنوية
Sig 

 6.666-        -         2.005 الثابت
 6.666 6.1.0 6.003 6.310 لتزام بمتطلبات اإلفصاح المحاسبياال 
 ستثماريةتخاذ القرارات االاالمستخدمة في  جودة المعلومات المحاسبية: المتغير التابع 

 (α= 0.05)عند  SPSS V.23عتمادا على مخرجات برنامج امن إعداد الباحث  :المصدر

 :نطالقا من النتائج المبينة في الجدول السابق نالحظ أنا
  النموذج الخاص بهذه الفرضية دال معنويا حيث انSig  وهي معنوية عند 7.777تساويα = 0,05 ؛ 
 وهذا ما يؤدي إلى رفض الفرضية  بمعنى أدق تأثير المتغير المستقل معنوي على المتغير التابع ،

 .  الصفرية وقبول الفرضية البديلة التي تدل على وجود تأثير بين المتغيرين
 نحدار الخاصة بهذه الفرضية يتم صياغتها وفق النموذج التالي دالة اال 

Y= 2.645 + 0.318X 
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بمتطلبات اإلفصاح المحاسبي عن التقارير المالية المعدة وفق متخذي القرار  لتزاماأي أنه كلما زاد 
جودة المعلومات نحراف معياري واحدة تحدث زيادة في ابمقدار وحدة  النظام المحاسبي المالي 
 ؛ % 21.0ستثمارية بنسبة تخاذ القرارات االالمحاسبية المستخدمة في ا

  قيمة معامل التحديدR-deux االلتزام بمتطلبات اإلفصاح  المبينة في الجدول أعاله تشير إلى أن
من  % 11.0النظام المحاسبي المالي تفسر ما نسبته  المحاسبي عن التقارير المالية المعدة وفق

 ستثمارية فيخاذ القرارات االجودة المعلومات المحاسبية المستخدمة في اتالتغيرات التي تطرأ على 
فإنها تعود إلى متغيرات  % 07.2 ، أما النسبة المتبقية و المقدرة بـ قتصادية الجزائريةالمؤسسات اال

 . أخرى خارج هذا النموذج
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 خالصة الفصل
ح المحاسبي على من أجل معرفة أثر اإلفصاالدراسة الميدانية هذا الفصل بإجراء قام الباحث من خالل      

صادية الجزائرية، من خالل قتثلة في مجموعة من في المؤسسات االستثمارية على عينة ممجودة القرارات اال
فصاح سس اإلأتبني ، و قد تم التوصل إلى أن ين رئيسيينور محالدراسة الذي تم تقسيمه إلى ستبيان توزيع ا

ممثلة  والمالية المحاسبيةعلومات لتزام بمحدداته في إطار اإلفصاح عن المبيق متطلباته واالالمحاسبي وتط
 .ستثماريةتخاذ القرارات االاملية في ع ملموسأثر ذات الجودة لها  في كل من القوائم والتقارير المالية السنوية

      
 

 
 
 
 



  

  

   خـــاتـمــــة
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 الجودة ذات المالية القوائم عن المحاسبي اإلفصاح أن إلى خلصنا الدراسة هذه في عرضه سبق مما      
 تفرعاتها بمختلف المختصة للجهات ضمنها المدرجة المحاسبية المعلومات إليصال وسيلة إال ماهو

 من زاد كلما المحاسبي العمل أسس مع ويتماشى ومبرمج مقنن المحاسبي اإلفصاح كان وكلما حتياجاتها،وا
 المتخذة القرارات مختلف وترشيد تعزيز في تساهم التي االخيرة هذه عنها، المفصح المعلومات جودة و أهمية
 القرارات عصب تعد التي االستثمارية بالقرارات يتعلق فيما خاصة االقتصادية المؤسسة مستوى على

 .المؤسسة في المدى بعيدة االستراتيجية
 وفرضيات أسس تبني بموجب المالي المحاسبي النظام تطبيق من الهدف أن إلى التوصل تم كما     

 القوائم لمحتوى المحاسبي اإلفصاح عملية تقنين منطلق من الدولية المحاسبية المعايير قدمتها أساسية
 المؤسسة بين الشفافية من نوع خلق بغرض كان الجزائرية االقتصادية المؤسسات تعدها التي المالية والتقارير

وقراراتهم  ختياراتهما ضبط و تحديد عملية في والتكلفة الجهد لتقليل أخرى وجهات مستثمرين من وجمهورها
 .خاصة في جانب االستثمار من عدمه سواء على المستوى الداخلي أو الخارجي

ختصار بعض النتائج واختبار ، يمكن اراسته في الفصول األربعة السابقةخالل ما تم د بشكل عام، ومن
  :كما يلي لفرضياتاصحة 

 نتائج الدراسة: أوال

 :ما تم عرضه ضمن الفصول النظرية والفصل التطبيقي تم التوصل إلىمن خالل     
 تنوع منظومة اإلفصاح المحاسبي عن القوائم والتقارير المالية وفق النظام المحاسبي المالي  إن

 ة عن واقع المؤسسات؛يساهم في تقديم صورة وفي  

  تتأثر جودة عملية اإلفصاح المحاسبي حسب األساليب المستخدمة في عرض القوائم والتقارير
 المالية؛

  يعتبر اإلفصاح عن السياسات والطرق المحاسبية المتبعة في إعداد القوائم والتقارير المالية أمر
 ضروري؛

 من اعتمادية المعلومات  يزيد( المالحق(ة اإلفصاح عن طرق القياس المحاسبي في التقارير المالي
 المحاسبية؛

 حتياجاتها ومصادرها المالية تسهل عملية اإلفصاح المحاسبي على المؤسسة التوفيق األمثل بين ا
 التخاذ قرارات استثمارية تحقق أهدافها؛

 ؤية لألحداث والمخاطر كلما تميزت المعلومات الواردة في القوائم والتقارير المالية بالقدرة التنب
 ، يساعد في ترشيد القرارات االستثمارية؛المستقبلية
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   لفئة معتبرة من تحقيق المنفعة  كلما أدى إلىز، كلما كانت القوائم والتقارير المالية خالية من التحي
 ذ القرارات االستثمارية؛اتخا مستخدمي المعلومات المحاسبية فيما يخص

 في ( كما ونوعا)وف رت المعلومات المحاسبية الالزمة ذاتكون القوائم المالية مالئمة لمستخدميها إ
 ؛(المالحق)داول مكم لة الوقت المناسب سواء كانت في شكل قوائم مالية أو هوامش وج

 الدولية لمعايير المحاسبيةساهمت ا(IAS/IFRS) اإلفصاح  شفافية كبير في زيادة درجة بشكل
  ؛المحاسبي للقوائم والتقارير المالية

  النظام المحاسبي المالي وفقيساعد اإلفصاح المحاسبي(SCF )تلبية احتياجات المؤسسات  على
 ؛المثلىاختيار البدائل  من خاللومختلف المستثمرين، 

  شفافيتها يؤكداتخاذ القرارات االستثمارية في إن االعتماد على المعلومات الواردة في التقارير المالية 
 ت؛وتعبيرها الصادق عن واقع المؤسسا

 اإلفصاح المحاسبي زادت فعاليته في اتخاذ قرار استثماري رشيد؛ ت شفافيةكلما زاد 

  ميق، من أجل الوصول الى لتحليل ع (في صورة خام)واضحة ت الغير المعلومات والبياناتحتاج
 ؛اتالقرار مختلف ن المؤسسة والمستثمرين من اتخاذ استنتاجات واضحة، تمك  

   وفق النظام المحاسبي  مات التي يقوم عليها اإلفصاح المحاسبيتعتبر وظيفة اإلتصال من أهم المقو
 ؛(SCF)المالي

 كما يساهم في تنوع وتعدد الجهات  المحاسبي أهمية كبيرة في صنع قرارات االستثمار، لإلفصاح
 من هذه المعلومات؛المستفيدة 

 يزيد من فاعلية تحقيق وائم والتقارير المالية للمقارنة عبر السنواتقابلية المعلومات الواردة في الق ،
 القرارات االستثمارية لألهداف المرجوة؛

 عطاء نظرة اقتصادية عن الوضعية المالية الحقيقية للمؤسسة المحاسبية الدولية على إلمعايير تعمل ا
 سمح لها باتخاذ القرارات االستثمارية؛بما ي

  يعكس أولوية عن المعلومات التي تحتويها القوائم المالية وفق المعايير المحاسبية الدولية، اإلفصاح
 القانوني؛واقعها االقتصادي أكثر من جانبها طبيعتها و 

 التقييم حيث يسمح سبية والمالية، القيمة العادلة يزيد من جودة المعلومة المحا نموذجتطبيق عتماد ا
 بتخفيض درجة عدم التأكد؛ المستند على السوق 
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  نشر معلومات من خالل وضعية أنشطة المؤسسات  تقديمفي يساهم النظام المحاسبي المالي
، على المستوى الداخلي أو الخارجي قبل مستعملي القوائم المالية مندة وموح  مفهومة وسهلة القراءة 

 ؛من خالل اإلفصاح الشاملباتخاذ قرارات يسمح مما 

 نتائج اختبار فرضيات الدراسة: ثانيا

ال توجد فروق ذات داللة معنوية لتكريس مبدأ "التي تنص على أنه: ولىالفرضية األساسية األ -
اإلفصاح المحاسبي عن القوائم والتقارير المالية في النظام المحاسبي المالي من قبل المشرع الجزائري 

، وبعد اختبار الفرضيات الفرعية األربعة "هنية لدى أفراد العينة محل الدراسةملى المتغيرات الإتعزى 
إلى أن تكريس هذا المبدأ راجع بالدرجة األولى إلى تطبيق القوانين  توصلنا ،ولىللفرضية األ المكونة

والتي تعتبر ملزمة للجهات ( SCF)المتعلقة بهذا الجانب والواردة في نصوص النظام المحاسبي المالي
  .بديلةولى ونفي الفرضية القبول الفرضية الصفرية األالمعنية بالمسك المحاسبي، وهذا يؤكد 

ال توجد فروق ذات داللة لجودة القرارات االستثمارية "التي تنص على أنه :ساسية الثانيةالفرضية األ-
فراد العينة محل تعزى الى المتغيرات المهنية لدى أالمتخذة في المؤسسات االقتصادية الجزائرية 

كل من إلى أن نة للفرضية الثانية توصلنا ، وبعد اختبار الفرضيات الفرعية األربعة المكو  "الدراسة
بالضرورة أن تكون المتحكم األساسي في تحديد متغيرات ليس هي المؤهل العلمي، الوظيفة والخبرة، 

جودة القرارات االستثمارية المتخذة في المؤسسات تعزى جودة القرارات االستثمارية، في حين 
ناعية مقارنة بالمؤسسات مثلة في المؤسسات الصالهيئة المستخدمة م إلىاالقتصادية الجزائرية 

 .التجارية، وهذا يؤكد قبول الفرضية الصفرية ونفي الفرضية البديلة
اليوجد لتبني أسس اإلفصاح المحاسبي من منظور " التي تنص على أنه :ساسية الثالثةالفرضية األ-

المؤسسات االقتصادية الجزائرية عند النظام المحاسبي المالي أثر على جودة القرارات االستثمارية في 
 :لىنة للفرضية الثالثة توصلنا إ، وبعد اختبار الفرضيتين الفرعيتين المكو  "α= 0.05ة مستوى المعنوي

ال يوجد لتبني أسس اإلفصاح المحاسبي من "أنه  التي تنص على :بالنسبة للفرضية الفرعية األولى -
واقع اتخاذ القرارات االستثمارية في المؤسسات االقتصادية عند منظور النظام المحاسبي المالي أثر في 

نه توجد فروق ذات داللة معنوية لتبني أسس اإلفصاح أإلى ، توصلنا " α= 0.05 ةمستوى المعنوي
دل المحاسبي المالي على واقع اتخاذ القرارات االستثمارية في المؤسسات االقتصادية الجزائرية، وهذا ي

بين المتغيرين، وعليه يمكن رفض الفرضية الفرعية الصفرية وقبول الفرضية الفرعية على وجود تأثير 
 .البديلة لها
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يوجد لتبني أسس اإلفصاح المحاسبي من  ال"أنه  التي تنص على: بالنسبة للفرضية الفرعية الثانية -
منظور النظام المحاسبي المالي أثر على جودة المعلومات المحاسبية المستخدمة في اتخاذ القرارات 

، توصلنا إلى أنه يوجد لتبني أسس األفصاح المحاسبي "α= 0.05االستثمارية عند مستوى المعنوية 
ة المعلومات المحاسبية المستخدمة في اتخاذ من منظور النظام المحاسبي المالي أثر على جود

وعليه يمكن رفض الفرضية الفرعية  ،القرارات االستثمارية، وهذا يدل على وجود تأثير بين المتغيرين
 .الصفرية وقبول الفرضية الفرعية البديلة لها

الفرضية الفرعية الفرضية األساسية الثانية الصفرية وقبول ومن النتيجتين الفرعيتين السابقتين ترفض 
 .البديلة لها

ال يوجد لتطبيق محددات اإلفصاح المحاسبي على "التي تنص على أنه :الفرضية األساسية الرابعة -
التقارير المالية المراد اإلفصاح عنها أثر على جودة القرارات االستثمارية في المؤسسات االقتصادية 

اختبار الفرضيتين المكونتين للفرضية الرابعة توصلنا ، وبعد "α= 0.05الجزائرية عند مستوى المعنوية 
إلى أنه يوجد أثر لمحددات اإلفصاح المحاسبي على جودة القرارات االستثمارية في المؤسسات 

 .االقتصادية الجزائرية، وهذا يؤكد رفض الفرضية الصفرية وقبول الفرضية البديلة لها
لاللتزام بمتطلبات اإلفصاح أثر اليوجد "نهالتي تنص على أ: الفرضية األساسية الخامسة - 

عن التقارير المالية المعدة وفق النظام المحاسبي المالي على جودة القرارات االستثمارية في  المحاسبي
فرعيتين ، وبعد اختبار الفرضيتين ال"α= 0.05 المؤسسات االقتصادية الجزائرية عند مستوى المعنوية

توصلنا إلى أنه يوجد أثر لاللتزام بمتطلبات اإلفصاح المحاسبي عن ، المكونة للفرضية الخامسة
التقارير المالية المعدة وفق النظام المحاسبي المالي على جودة القرارات االستثمارية في المؤسسات 

 .الفرضية البديلة لها الفرضية األساسية الصفرية وقبول رفضذا يؤكد وه، االقتصادية الجزائرية
 حاتاقتر اال: ثالثا

حات اقتر ذه الدراسة يمكن تقديم عدد من االبناء على النتائج التي تم التوصل إليها في ه
 :المتمثلة في

 لتفادي التخفيض من قيمة الضرائب على أرباح الشركات ومنح امتيازات جبائية للمؤسسات ،
 ؛اإلحتيال من خالل المعلومات المحاسبية

 زالة العقبات التي تعرقل نمو االستثمارات تسهيل وتوفير الحوافز  المالئمة من طرف الحكومة وا 
 ؛وتوفير مناخها
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  إعداد قوائم مالية شفافة وواقعية معدة وفق معايير المحاسبة على المؤسسات والشركات الجزائرية
قوائم ولية تجعلها هي وكل متعامليها من اتخاذ قرارات سليمة ورشيدة، وعدم التركيز على إعداد الد

 مالية ترضي بها مصلحة الضرائب؛

  التزام الشركات بنشر قوائمها بصفة منتظمة وصادقة تعبر عن المركز المالي الحقيقي لها، وعدم
 .التالعب باألرقام للرفع من درجة اإلفصاح التخاذ مختلف القرارات 

  فة؛تلتزم بنشر قوائم حقيقية وغير شفافرض عقوبات على مختلف المؤسسات التي ال 

  تنظيم دورات تكوينية ألصحاب مهنة المحاسبة واألكاديميين حول المعايير الدولية إلعداد التقارير
  المالية؛

 العمل على إرساء مبادئ و أخالقيات األعمال 

 ،إرساء مبادئ الحوكمة في بيئة األعمال الجزائرية 

  التي لها عالقة بالمحاسبة المنظمات المهنية الوطنية في التنظيمات الدولية العمل على مشاركة
 من أجل االستفادة من الخبرات الدولية لخدمة المصالح الوطنية؛

 المالي حاسبي النظام الم وتحيين تحديث(SCF)  الدولية إلعداد  لمعاييرافي سياق مستجدات
 ؛(IFRS)التقارير المالية

 الجزائرية باألسواق المالية الدولية؛ العمل على ربط المؤسسات االقتصادية 

 والنظام الضريبي  يتقليص الفجوة بين النظام المحاسبي المال. 

 ودفع المؤسسات إلى اإلدراج فيها تفعيل بورصة الجزائر. 

 فاق الدراسةأ:رابعا
عالجت الدراسة موضوع أثر األفصاح المحاسبي على جودة القرارات االستثمارية في مجموعة 

إلى الدور الكبير الذي يلعبه اإلفصاح عن القوائم المالية  المؤسسات االقتصادية الجزائرية وتوصلنامن 
أفاق بحث في ليها يمكن توجيه وصل إوفي ظل النتائج المت للرفع من جودة اتخاذ القرار االستثماري،

 :دراسات مستقبلية منها
  القرارات المالية؛اإلفصاح وفق النظام المحاسبي المالي في تحسين دور 
  ؛الرفع من مستوى اإلفصاح المحاسبيمساهمة المعايير الدولية إلعداد التقارير المالية في 
 دور اإلفصاح المحاسبي وفق المعايير المحاسبية الدولية في التنبؤ بالمخاطر المالية ؛ 
 اردور اإلفصاح المحاسبي في تنشيط سوق المال في الجزائر وأثره على قرار االستثم. 
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دراسة حالة –قتصادية تخاذ القرار في المؤسسة االادور و أهمية نظم المعلومات في " ،الطيب الوافي -1
-4100، أطروحة دكتوراه، جامعة فرحات عباس، سطيف، الجزائر، "-مجمع إسمنت الشرق الجزائري

4104. 
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ظل من أجل معامل خصم في : سالميةستثمارية في البنوك اإلتخاذ القرارات االا"الغالي بن إبراهيم،  -2
أطروحة دكتوراه، جامعة محمد خيضر، بسكرة، ، "-دراسة حالة بنك البركة الجزائري–الضوابط الشرعية 

 .4102-4104الجزائر، 

ستثمار في التمويل واال رها في ترشيد قراراتجودة المعلومات المحاسبية ودو "أمال أوالد قادة،  -3
كتوراه، جامعة دأطروحة ، "-دراسة حالة لعينة من المؤسسات الجزائرية– قتصاديةالمؤسسات اال

 .4102/4101حسيبة بن بوعلي، الشلف،  

الدراسة المحاسبية وحدود اإلفصاح في البيانات المالية للبنوك والمؤسسات "أمينة محمد طيفور،  -4
أطروحة دكتوراه، جامعة حسيبة بن بوعلي،  ،("حالة الجزائر) IFRS/IASالمالية المماثلة في ظل 

 .4102/4101الشلف،  

–ستثماري في سوق األوراق المالية محاسبي ودوره في ترشيد القرار االاإلفصاح ال"ثامر بن صوشة،  -5
 .4102/4101أطروحة دكتوراه، جامعة حسيبة بن بوعلي، الشلف،  ،"-دراسة حالة بورصة الجزائر

دور التدقيق الخارجي في عملية تحويل المشأة االقتصادية من القطاع "خولة حسين حمدان العبودي،  -6
 .4112ق، اأطروحة دكتوراه، جامعة بغداد، العر  ،("الخصخصة)العام إلى القطاع الخاص 

 السلطة لدى المالية بالقوائم الثقة تعزيز في الحسابات مراقب دور"،الخليل القادر عبد هيثم سماهر -7

، رسالة نهاية "المالية والمقدمة للسلطة المدققة المالية القوائم من لعينة تحليلية دراسة - المالية
 . 2006د، العراق،بغدا ،جامعة القانونيين للمحاسبين العربي التكوين بالمعهد

دراسة تطبيقية –عملية صنع القرارات وعالقتها بالرضا الوظيفي "عبد العزيز بن محمد الحميضي،  -8
رسالة ماجستير، جامعة نايف العربية للعلوم األمنية،  ،"الشورى السعوديعلى العاملين في مجلس 

 .4111الرياض، المملكة العربية السعودية، 

أثر تطبيق النظام المحاسبي المالي على نوعية المعلومات المحاسبية في "عبد الكريم شناي،  -9
وحة دكتوراه، جامعة محمد أطر ، "-عينة من المؤسسات–المؤسسات االقتصادية الجزائرية دراسة حالة 

 .4102/4102خيضر، بسكرة، الجزائر، 

أثر محددات اإلفصاح المحاسبي و المالي على نوعية المعلومات الواردة في "فوزية العايب،  -11
أطروحة دكتوراه، جامعة ، "-قتصادية الجزائريةدراسة عينة من المؤسسات اال –وية التقارير السن

 .4102/4101، 4قسنطينة 
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–أهمية إصالح النظام المحاسبي للمؤسسات في ظل أعمال التوحيد الدولية "، مداني بن بلغيث -11
 .4112أطروحة دكتوراه، جامعة الجزائر، الجزائر، ، "-بالتطبيق على حالة الجزائر

منت سمع دراسة حالة شركة اإل -ستثماريةدراسة وتقييم المشاريع اال"نصر الدين بن مسعود،  -12
 .4101-4112، مذكرة ماجيستير، جامعة آبي بكر بلقايد، تلمسان، الجزائر، "S.CI.BSببني صاف 

دور المعلومات المحاسبية في ترشيد قرارات اإلنفاق نهاد اسحق عبد السالم أبو هويدي،  -13
 .4100، رسالة ماجستير، غير منشورة،  الجامعة اإلسالمية، غزة، الرأسمالي

III- المجالت و المقاالت: 

، 2، العدد2المجلد ، "ستثماريةالقرارات اال تخاذاقتصادية و تأثيرها على دراسة الجدوى اال"أحمد بديار،  -1
 .4102مجلة البدر، جامعة بشار، الجزائر، جوان 

دراسة ميدانية بقطب )القرارات اإلدارية  تخاذاستخدام األساليب الكمية في اواقع "، أحسن طيار -2
، المجلة األردنية في إدارة األعمال، 0، العدد 2المجلد  ،("المحروقات في والية سكيكدة بالجزائر

 .4104األردن، 

معلومات المحاسبية بين النظرية الخصائص النوعية لل"إسماعيل خليل إسماعيل، ريان نعوم،  -3
 .4104ية بغداد للعلوم االقتصادية، جامعة بغداد، العراق، لة ك، العدد الثالثون، مجل"التطبيقو 

 المحاسبية المعلومات جودة تحقيق في المؤسسات حوكمة مساهمة دواح، بلقاسم بوخروبة، الغالي -4
 المركز واألعمال، المال قتصادياتا مجلة السادس، العدد التأمينات، شركات حالة المحاسبي واإلفصاح
 .4102 جوان ميلة، الجامعي

 المالية التقارير إلعداد الدولية المعايير رتباطا مدى سعيداني، السعيد محمد رزيقات، بوبكر -5
(IFRS/IAS )مجلة الثالث، العدد المالية، التقارير تطوير على نعكاساتهااو  والشفافية باإلفصاح 

 .4102 الجلفة، عاشور، زيان جامعة قتصادي،اال البديل

دراسة )ستخدام األساليب الكمية و الرياضية في تقييم القرارات االستثمارية اأهمية "، خولة شهاب نجم -6
 .4102المجلد السابع و العشرون، العدد الخامس، مجلة التقني، هيئة التعليم التقني، العراق،  ،("حالة

 آفاق مجلة السادس، العدد ،المالية القوائم مصداقية على الشركات حوكمة تطبيق أثر عيشور، ذهبية -7
 .4101 الجلفة، عاشور، زيان جامعة للعلوم،
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متطلبات اإلفصاح المحاسبي في القوائم المالية للبنوك وفق المعايير المحاسبية "زوينة بن فرج،  -8
، محلة العلوم االقتصادية و علوم 02، العدد "دراسة ميدانية لبعض البنوك التجارية الجزائرية –الدولية 

 .4102 التسيير، جامعة سطيف، الجزائر،

العدد الثالث،  ،"التالزم بين االستثمار الناجح و مبادئ الشفافية و الديمقراطية" سليمان حاج عزام، -9
ستثمار في الضمانات القانونية لال: عشر حول مجلة الحقوق والحريات، أعمال الملتقى الدولي السادس

 .4102الجزائر، ديسمبر ، جامعة محمد خيضر، بسكرة، 4102فيفري  44/42الدول المغاربية، يومي 

دور الحوكمة  في دعم قرار االستثمار "سندية مروان سلطان الحيالي، ليث محمد سعيد محمد الجعفر،  -11
العدد الصفر، مجلة  ،"دراسة تطبيقية على عينة من الشركات في سوق العراق لألوراق المالية"

االقتصاد و المالية، جامعة حسيبة بن بوعلي، مخبر االنظمة المالية و المصرفية، الشلف، الجزائر، 
4102. 

العدد األول، مجلة جديد ، "المحاسبي بالنسبة للشركات الدوليةأهمية التوحيد "شعيب شنوف،  -11
 .4111ر، االقتصاد، الجمعية الوطنية لالقتصاديين الجزائريين، الجزائ

مجلة  ،"قائمة التدفقات النقدية 17المعيار المحاسبي الدولي رقم "، صالح مرازقة، فتيحة بوهرين -12
 .4101، 2، العدد 2، المجلد 4قتصاد و المجتمع، جامعة قسنطينة اال

ستراتيجية في صنع القرار أثر بعض العوامل اال"صادق راشد الشمري، باسل محمد حسن العزاوي،  -13
مجلة العدد الرابع والثالثون، ، ("دراسة ميدانية في عينة من الوزارات العراقية)القرارات الرشيدة  تخاذاو 

 .4102بغداد، العراق، قتصادية الجامعة، كلية بغداد للعلوم اال

، العدد السادس، "في الجزائر IAS-IFRSمتطلبات تطبيق النظام المحاسبي الموحد "عاشور كتوش،  -14
 .4112يبة بن بوعلي، الشلف، الجزائر، سشمال إفريقيا، جامعة ح قتصادياتامجلة 

، 4عدد  ،"دارية بالمؤسسةاالحصائية في اتخاذ القرارات اإل دور المعلومات"، عبد الحميد بوخاري -15
 .4102المجلة الجزائرية للدراسات المحاسبية و المالية، جامعة قاصدي مرباح، ورقلة، الجزائر، 

ن مزايا و صعوبات يب (IAS/IFRS)المعايير المحاسبية الدولية "ور كتوش، عبد القادر بكحيل، عاش -16
قتصادية نسانية، العلوم االجتماعية و اال، مجلة األكاديمية للدراسات اال"-دراسة حالة الجزائر–التطبيق 

 .4102، جانفي 02و القانونية، جامعة حسيبة بن بوعلي، الشلف، العدد 
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دراسة –ستخدام المحاسبة اإلبداعية على جودة القوائم المالية اأثر عبد القادر شيخ وآخرون،  -17
قتصاديات المال ا، العدد الثامن، مجلة -قتصادية بوالية بسكرةاستطالعية لعينة من المؤسسات اال

 .4102صوف، ميلة، ديسمبر، و بجامعي عبد الحفيظ ، المركز الJFBEواألعمال 

االستثمار في الجزائر في ظل المحفزات القانونية و معيقات "، عبد القادر هاملي، سفيان بولعراس -18
 .4102، مجلة مجاميع المعرفة، المركز الجامعي تندوف، أكتوبر 2، العدد 2المجلد  ،"الواقع

 التقارير جودة على ثرهاأو  المحاسبية النظم في المعلومات تكنولوجيا ستخداما اللطيف، عبد عثمان -19
 عبد جامعة سواق،واأل المالية مجلة ،2 العدد ،2 المجلد ،-مستغانم الساحل ملبنة حالة– المالية
 .4102 الجزائر، مستغانم، باديس، إبن الحميد

أثر االختالف في تطبيق المعايير والقواعد المحاسبية الدولية على القياس "على كاظم حسين،  -21
 ،"-مساهمة خاصةمال شركة شتطبيقية في مصرف البالد ومصرف الدراسة –واإلفصاح المحاسبي 

قتصادية، كلية العلوم االقتصادية، جامعة بغداد، بغداد، العراق، ، مجلة كلية بغداد للعلوم اال22د العد
4102. 

 بالمملكة الصناعية الشركات في المحاسبي اإلفصاح ومدى درجة قياس سجيني، عرابي إبراهيم عالل -21
 قطر، جامعة واالقتصاد، االدارة لكلية العلمية المجلة الثامن، العدد ،(علمية دراسة) السعودية العربية
 .0221 قطر،

 ظل في المحاسبية المعلومات جودة تحسين في التدقيق دور قاسمي، السعيد قطيب، بن علي -22
 والية في الحسابات ومحافضي المحاسبين الخبراء من لعينة ميدانية دراسة– المعلومات تكنولوجيا

 .4102 ورقلة، مرباح، اصديق جامعة الباحث، مجلة ،02 عدد ،-تيارت

، المجلة الجزائرية للعولمة والسياسات 1العدد  ،"تخاذ القرارااألسس النظرية والعلمية في "، فتيحة بلحاج -23
 .4102، الجزائر، 2امعة الجزائر االقتصادية، ج

الجزائري لتشجيع الضمانات و الحوافز التي تبناها المشرع "، فضيل خان، شعيب محمد توفيق -24
: عشر حول العدد الثالث، مجلة الحقوق والحريات، أعمال الملتقى الدولي السادس ،"االستثمار األجنبي

، جامعة محمد خيضر، 4102فيفري  44/42ستثمار في الدول المغاربية، يومي الضمانات القانونية لال
 .4102بسكرة، الجزائر، ديسمبر 

 ،-مقترح نموذج– المالية القوائم في جتماعيةاال المسؤولية عن المحاسبي اإلفصاح أمحمدي، فطوم -25
 .4102 البليدة، ،4البليدة جامعة قتصادية،اال األبحاث مجلة ،02 العدد
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العدد السادس، مجلة اإلجتهاد القضائي، ، "ستثماردور الجماعات المحلية في مجال اال"، فريدة مزياني -26
 .4101جامعة محمد خيضر، بسكرة، الجزائر،

المكتب  ،"المحاسبة المتوسطة وفقا لمعايير المحاسبة المالية"كمال الدين مطصفى الدهراوي،  -27
 .4112الجامعي الحديث، اإلسكندرية، 

ستثمار في ر درجة الضرورة في تقييم قرار االستخدام معياامدى " محمد بوهالي، عمر لعبني، -28
العدد  ،02، المجلد "بغرداية ALFAPIPEمؤسسة إنتاج األنابيب الصناعية : المؤسسة اإلنتاجية

 .4102غواط، الجزائر، جوان قتصادي، جامعة عمار ثلجي، األ، مجلة دراسات العدد اال14

أهمية تعليمات اإلفصاح الصادرة عن هيئة "محمد حسين أبو نصار، علي عبد القادر الذنيبات،  -29
، 24، مجلد 0العدد  ،"مستخدمي البيانات المالية حتياجاتاالمالية ومدى كفايتها في تلبية  األوراق

 .4112مجلة دراسات في العلوم اإلدارية، الجامعة األردنية، عمان، األردن، 

، مجلة علوم 42العدد  ،"قتصاد الجزائريظرية المحاسبية وأثرها على االالنالتوحيد في "محمد رجاج،  -31
 .4104زائر، ، الج2قتصاد والتسيير والتجارة، جامعة الجزائر اال

، الجزء الثالث، العدد "دور الهيئات األكاديمية في اعتماد معايير محاسبة الدولية"محمد ياسين غادر،  -31
 .4112، مجلة المحاسب القانوني، العراق، أفريل 42

دراسة حالة البنوك –القرارات المالية  تخاذاأثر التدفقات النقدية على "محمود جمام، أميرة دباش،  -32
قتصادية و المالية، جامعة العربي بن مهيدي، العدد الرابع، مجلة البحوث اال ،"-التجارية بوالية جيجل

 .4102أم البواقي، الجزائر، ديسمبر 

النظام المحاسبي المالي و إشكالية تطبيق المعايير المحاسبية الدولية في اقتصاد "مختار مسامح،  -33
العدد الرابع، مجلة األبحاث االقتصادية و اإلدارية، جامعة محمد خيضر، بسكرة، الجزائر، ، "غير مؤهل

4112. 

، مجلة الباحث، جامعة 10العدد  ،"تجربة الجزائر"إشكالية التوحيد المحاسبي "مداني بن بلغيث،  -34
 .4114قاصدي مرباح، ورقلة، الجزائر، 

، مجلة الباحث، 2العدد  ،"-هدافالمفهوم المبررات واأل -الدولي التوافق المحاسبي"مداني بن بلغيث،  -35
 .4112جامعة قاصدي مرباح، ورقلة، الجزائر، 

 حوكمة تفعيل في ودوره الجزائر في المحاسبي اإلصالح بعد اإلفصاح تعزيز صاغور، مسعود -36
 .4102 ،14 بليدة جامعة البشرية، والتنمية قتصاداال مجلة ،4 العدد ،2 المجلد الشركات،
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 العدد المحاسبية، المعلومات جودة على الشركات حوكمة تطبيق أثر بوسلمة، حكيمة عقاري، مصطفى -37
 .4102 مسيلة، بوضياف، محمد جامعة التجارية، والعلوم والتسيير قتصاديةاال العلوم مجلة ،2

 احتياجات وتلبية المالية التقارير جودة لزيادة مقترج نموذج الجبلى، العظيم عبد سمير وليد -38
 محمد جامعة التجارية، والعلوم والتسيير قتصاديةاال العلوم مجلة ،4 العدد ،00 المجلد مستخدميها،

 ،4102 مسيلة، بوضياف،

 وجهة من: المالية المعلومات جودة تحسين في المحاسبية المعرفة دور زرقون، محمد لعكيكزة، ياسين -39
 لونيسي، على جامعة البشرية، والتنمية قتصاداال مجلة ،2 العدد ،12 المجلد ،المحاسبة مهنيي نظر
 .4102 ،4 بليدة

IV-  ،مؤتمرات وطنية و دوليةملتقيات 

دراسة حالة –ستثمار السياحي في المناطق السياحية اال"، الطيب داودي، عبد الحفيظ مسكين -1
االستثمار السياحي بالجزائر و دوره في تحقيق التنمية : الملتقى الدولي العلمي الثاني حول ،"-جيجل

 .4102نوفمبر  42/41المستدامة، المركز الجامعي بتبازة، الجزائر، يومي 

النظام المحاسبي الجزائري الجديد بين متطلبات التوافق مع المعايير الدولية "العربي تيقاوي،  -2
، الملتقى الدولي حول النظام المحاسبي المالي في "تحديات التطبيق مع البيئة الجزائريةللمحاسبة و 

، جامعة سعد (ISA)و المعايير الدولية للمراجعة  (IAS-IFRS)مواجهة المعايير الدولية للمحاسبة 
 .4100ديسمبر  02-02دحلب، البليدة، 

سبي المالي وفق مستجدات معايير إشكالية تحديث النظام المحا" اللطيف طيبي، معاد طلبة، -3
الملتقى الدولي حول اإلصالح المحاسبي في الجزائر، جامعة ، "المحاسبة والتقارير المالية الدولية

 .4100نوفمبر 21-42قاصدي مرباح، ورقلة، 

مكانة النظام المحاسبي المالي الجزائري في ظل تطبيق "بلقاسم سعودي، عبد الصمد سعودي،  -4
، الملتقى الدولي حول النظام المحاسبي المالي في مواجهة المعايير "المحاسبية الدوليةالمعايير 

، جامعة سعد دحلب، البليدة، (ISA)و المعايير الدولية للمراجعة  (IAS-IFRS)الدولية للمحاسبة 
 .4100ديسمبر  02-02

، الملتقى "لمحاسبيةدور حوكمة الشركات في تحقيق جودة المعلومات ا"جمعة هوام، نوال لعشوري،  -5
، جامعة العربي بن مهيدي، أم (واقع، رهانات و آفاق(حول الحوكمة المحاسبية للمؤسسة  الوطني

 .4101ديسمبر  12-11البواقي، الجزائر، 
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ستراتيجية في صنع قرارات دور معلومات محاسبة التسيير اال" حسين بلعجوز، محاد عريوة، -6
صنع القرار بالمؤسسة االقتصادية، جامعة مسيلة، الجزائر، : ، الملتقى الدولي"االستثمار الرأسمالي

 .4112أفريل  02و  02يومي 

، الملتقى الوطني حول مستجدات "تجاهات العالمية في اإلفصاح بالبنوك التجاريةاال "، فرجزوينة بن  -7
باجي مختار، عنابة، ، جامعة (المؤسسات في ضوء التحوالت المحاسبية الدولية)األلفية الثالثة 

 .4111نوفمبر  44و 40الجزائر، 

على القيام بمراجعة  IFRSدراسة أثر المعايير الدولية إلعداد التقارير المالية "زينب أسعد أسعد،  -8
الملتقى الدولي حول دور معايير  ،"وتقدير مخاطر القيمة العادلة والتقديرات المحاسبية األخرى

تجاهات النظام ا–تفعيل أداء المؤسسات والحكومات في ( IPSAS-IFRS-IAS)المحاسبة الدولية 
على ضوء التجارب الدولية، جامعة قاصدي مرباح، ورقلة، ( المالي والعمومي)المحاسبي الجزائري 

 .4102نوفمبر  42و 42الجزائر، 

: الملتقى الدولي ،"قتصاديةعلى صنع القرارات في المؤسسة اال المؤثرات الشخصية"عباس فرحات،  -9
 .4112أفريل  02و  02صنع القرار بالمؤسسة االقتصادية، جامعة مسيلة، الجزائر، يومي 

ية المساعدة في صنعه تخاذ القرار و الطرق الكماماهية "عبد الحميد برحومة، طالل زغبة،  -11
يلة، الجزائر، صنع القرار بالمؤسسة االقتصادية، جامعة مس: ، الملتقى الدولي"قتصاديةبالمؤسسة اال

 .4112أفريل  02و  02يومي 

تخاذ القرارات داخل اظم اإلتصاالت اإلدارية في عملية دور ن" ،عبد السالم مخلوفي، كمال برباوي -11
و  02صنع القرار بالمؤسسة االقتصادية، جامعة مسيلة، الجزائر، يومي : الملتقى الدولي ،"المؤسسة

 .4112أفريل  02

صنع : ، الملتقى الدولي"تخاذ القراراستراتيجية نظم المعلومات في اة و أهداف المؤسس"عمر شريف،  -12
 .4112أفريل  02و  02القرار بالمؤسسة االقتصادية، جامعة مسيلة، الجزائر، يومي 

بحث مقدم للمؤتمر العلمي  ،"األزمة المالية العالمية بين مبدأ اإلفصاح والشفافية"سالم محمد عبود،  -13
 :أنظر الموقع .42/12/4112-42 الثالث، عمان، األردن،

https://www.kantakji.com/media/9240/35.pdf 

الدولية في تحسين جودة  المحاسبية يق المعاييرأهمية تطب"سعيدي يحيى، أوصيف لخضر،  -14
، الملتقى الدولي حول النظام المحاسبي المالي في مواجهة المعايير الدولية "اإلفصاح المحاسبي

https://www.kantakji.com/media/9240/35.pdf
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 02-02، جامعة سعد دحلب، البليدة، (ISA)و المعايير الدولية للمراجعة  (IAS-IFRS)للمحاسبة 
 .4100ديسمبر 

 متطلبات مهنة المحاسبة في الجزائر في ظل النظام المحاسبي"سليمان بلعور، عبد القادر قطيب،  -15
-دراسة ميدانية على عينة من األكادميين والمهنيين والعاملين في مجال المحاسبة والمالية–المالي 

تفعيل أداء في  (IAS-IFRS-IPSAS)الملتقى الدولي حول دور معايير المحاسبة الدولية ، "
 بعلى ضوء التجار ( المالي والعمومي)النظام المحاسبي الجزائري  تجاهاتا–المؤسسات والحكومات 

 .4102نوفمبر  42-42، جامعة قاصدي مرباح، ورقلة، الجزائر، -الدولية

صنع : الملتقى الدولي ،"دور المعلومات المحاسبية في إتخاذ قرار االستثمار المالي" سليمة نشنش، -16
 .4112أفريل  02و  02لجزائر، يومي القرار بالمؤسسة االقتصادية، جامعة مسيلة، ا

دراسة  –قتصادية أداة لصنع القرار في المؤسسة اال الموازنات التقديرية"شريف غياط، فيروز رجال،  -17
صنع القرار بالمؤسسة االقتصادية، جامعة مسيلة، الجزائر، يومي : الملتقى الدولي ،CYCMA"حالة 

 .4112أفريل  02و  02

المعايير المحاسبية الدولية ومتطلبات التوافق والتطبيق "، فاطمة الزهراء طلحي، صالح مرزاقة -18
الملتقى الوطني حول معايير المحاسبة الدولية  ،("عرض تجارب بعض الدول والجزائر كحالة خاصة)

 42و  42الجزائر، : والمؤسسة االقتصادية الجزائرية متطلبات التوافق والتطبيق، جامعة سوق اهراس
 .4101 ماي

دراسة –مساهمة دقة القياس واإلفصاح المحاسبي في جودة المعلومة المالية " فاطمة الزهراء رقايقية، -19
المحاسبة والمراجعة في ظل بيئة "المؤتمر الدولي االول ، "-ميدانية لعينة من المؤسسات الجزائرية

 .4104ديسمبر  12-12األعمال الدولية، جامعة محمد بوضياف، مسيلة، 

تجاهات الحديثة لتطوير وظيفة اإلفصاح المحاسبي في القوائم المالية اال "محمد الهادي ضيف اهلل،  -21
المؤتمر الدولي للمحاسبة والمراجعة ، "(IAS/IFRS)وفق معايير المحاسبة واإلبالغ المالي الدولية

 .4104ديسمبر  2و 2في ظل بيئة األعمال الدولية، جامعة محمد بوضياف، مسيلة، الجزائر، 

قانون : ملتقى وطني حول ،"قتصاديةستثمار و عالقته بالتنمية االاال"محمد خميسي بن رجم،  -21
 41/42ستثمار و التنمية المستدامة، جامعة محمد الشريف مساعدية، سوق أهراس، الجزائر، يومي اال

 .4104نوفمبر 
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الجزائر األهمية ومتطلبات  معايير المحاسبة الدولية والنظام المالي الجديد في"، محمد صالح زويتة -22
الملتقى الوطني حول معايير المحاسبة الدولية والمؤسسة االقتصادية الجزائرية متطلبات  ،"التطبيق

 .4101ماي  42و  42الجزائر، هراس، التوافق والتطبيق، جامعة سوق ا

ملتقى الدولي ال ،"واقع تطبيق النظام المحاسبي المالي بعد ثالثة سنوات"مراد آيت محمد وآخرون،  -23
–تفعيل أداء المؤسسات والحكومات في  (IAS-IFRS-IPSAS)حول دور معايير المحاسبة الدولية 

، جامعة قاصدي -الدولية بعلى ضوء التجار ( المالي والعمومي)تجاهات النظام المحاسبي الجزائري ا
 .4102نوفمبر  42-42مرباح، ورقلة، الجزائر، 

بين االستجابة لمتطلبات تطبيق معايير -المحاسبي الجزائري الجديد النظام "نور الدين مزياني،  -24
المؤتمر العلمي الثالث حول إدارة منظمات االعمال  ،"-المحاسبة الدولية وتحديات البيئة الجزائرية

 .4112، جامعة العلوم التطبيقية الخاصة، البتراء، االردن، "التحديات العالمية المعاصرة"

صنع القرار  الملتقى الدوليقتصادية، فعالية صنع القرار في المؤسسة اال"، بوفروموداد عزيزي، حنان  -25
 .4112أفريل  02و  02، جامعة مسيلة، الجزائر، يومي "بالمؤسسة االقتصادية

أهمية تطبيق معايير المحاسبة الدولية في تحسين جودة اإلفصاح "يحي سعيدي، لخضر أوصيف،  -26
ظام المحاسبي المالي في مواجهة المعايير الدولية للمحاسبة ، ملتقى دولي حول الن"المحاسبي

 .4100ديسمبر 02-02التحدي، جامعة سعد دحلب بالبليدة، الجزائر، : والمعايير الدولية للمراجعة

V- والتعليمات القرارات، ن، األوامرالقواني: 

الجريدة الرسمية  ،"المتعلق بتطوير االستثمار" ،، 4110أوت  41المؤرخ في  12-10األمر رقم  -1
 .21العدد 

الجريدة  ،"المتضمن النظام المحاسبي المالي"،4111نوفمبر  42، بتاريخ 00-11القانون رقم  -2
 .12الرسمية عدد 

-17المتضمن تطبيق أحكام القانون "،  4112ماي  42، بتاريخ 022-12المرسوم التنفيذي رقم  -3
 .41الجريدة الرسمية عدد  ،"11

قواعد وأصول التقييم والمحاسبة ومحتوى الكشوف المالية "، 4112جويلية  42القرار المؤرخ في  -4
 .4112مارس  42، 02الجريدة الرسمية العدد  ،"وعرضها وكذا مدونة الحسابات وقواعد سيرها

تتضمن أول تطبيق للنظام المحاسبي المالي " ،4112أكتوبر  42، بتاريخ 14التعليمة رقم  -5
 .لصادرة عن المجلس الوطني للمحاسبةا، "2111
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VI- ونشريات دروس، ، أوراق بحثيةمحاضرات 

، محاضرات في مقياس المحاسبة الدولية، الجامعة اإلسالمية، "المحاسبة الدولية"رأفت حسين مطير،  -1
 .4102غزة، فلسطين، 

في المؤسسات التعليمية والعوامل المثرة وكيفية التغلب  تخاذ القراارتانماذج "ربيع عبد الرؤوف عامر،  -2
 : أنظر 4101ورقة بحثية، ، "على معوقاتها

http://iefpedia.com/arab/wp-content/uploads/2010/03.pdf -في-القرارات-اتخاذ-نماذج/
 الرؤوف-عبد-ربيع-معوقاتها-على-التغلب-وكيفية-المؤثرة-والعوامل-التعليمية-المؤسسات

82/40/84.21.71021  

 : أنظر في الموقع .قائمة التدفقات النقدية( 1992المعدل في عام )معيار المحاسبي الدولي السابع لا -3

_______.pdf________________-//www.q8control.com/07_http:  
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اجلزائرية للمنسوجات وحدة النسيج والتجهيز   24
TIFIP  

  05  05  بسكرة

  03  03  سكيكدة  شركة الرزم املعدين عزابة  25
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  07  07  باتنة  مطاحن األوراس وحدة آريس  26

  03  03  بسكرة  جممع طهراوي  27

  06  06  خنشلة  مؤسسة األشغال العمومية كشرود علي  28

  04  04  بسكرة  لوطاية Enasel –SPAمؤسسة امللح   29

  06  07  بسكرة  جممع العموري  30

  04  04  بسكرة  لوطاية 02سونطراك حمطة الضخ رقم   31

  02  02  بسكرة  مطاحن الغزال  32

  03  03  سكيكدة  الشركة الوطنية للورق املقوى بومعيزة  33

  04  04  بسكرة  الصيدلية املركزية للمستشفيات  34

  01  01  بسكرة  الوطاية للفخار  35

  04  04  بسكرة  وحدة النجارة العامة  36

  02  02  بسكرة  مطاحن اإلخوة حوحو  37

  02  02  بسكرة  مؤسسة بيسكو فروي  38

  00  10  بسكرة  الشركة اجلزائرية لتوزيع الكهرباء والغاز  39

  00  08  بسكرة  مؤسسة توزيع األدوية بالتجزئة  40

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوع    147  175  المجمـــــــ
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  ���08ق ر�م 


ن��  ا��
ذة ا������ن ���

  ���	 ا����	 ا�  ا�ر�
	  ���ذا�م ا�  
�رة  -أ-���ذ ����رأ  ���د ر�زي �ودي  01�
  
02  ���رة  -أ-���ذ ����رأ  ���ر 
ن ���
  
  ور#�	  -أ-���ذ ����رأ  "��د �!دم   03
��	  -أ-���ذ ����رأ  �
د ا�&ور ھ
�ل   04&"  
  #�&ط�&	  - ب-���ذ ����رأ  '&�	 
ن �ر�و   05
  ا�وادي  - ب-���ذ ����رأ  �����ن ���ر   06
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  ����9 ر�� 

 

Oneway 

 

[DataSet1] D:\rahmoun.sav 

ANOVA 

 Sum of Squares df Mean Square F Sig. 

S1A Between Groups 32,621 103 ,317 1,713 ,034 

Within Groups 6,658 36 ,185   

Total 39,279 139    

S1B Between Groups 37,838 103 ,367 1,612 ,052 

Within Groups 8,202 36 ,228   

Total 46,040 139    

S1C Between Groups 76,197 103 ,740 5,697 ,000 

Within Groups 4,675 36 ,130   

Total 80,872 139    

 

Oneway 

[DataSet1] D:\rahmoun.sav 

NOVA 

 Sum of Squares df Mean Square F Sig. 

S2A Between Groups 44,277 100 ,443 4,973 ,000 

Within Groups 3,472 39 ,089   

Total 47,750 139    

S2B Between Groups 45,132 100 ,451 1,684 ,034 

Within Groups 10,450 39 ,268   

Total 55,582 139    
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ONEWAY S2 BY S1 

  /MISSING ANALYSIS. 

Oneway 

[DataSet1] D:\rahmoun.sav 

ANOVA 

S2 

 Sum of Squares df Mean Square F Sig. 

Between Groups 38,272 100 ,383 3,764 ,000 

Within Groups 3,965 39 ,102   

Total 42,237 139    

 

ONEWAY S1 BY S2 

  /MISSING ANALYSIS. 

Oneway 

Notes 

Output Created 21-févr.-2019 04:22:26 

Comments   

Input Data D:\rahmoun.sav 

Active Dataset DataSet1 

Filter <none> 

Weight <none> 

Split File <none> 

N of Rows in Working Data 

File 

140 

Missing Value Handling Definition of Missing User-defined missing values are 

treated as missing. 

Cases Used Statistics for each analysis are based 

on cases with no missing data for any 

variable in the analysis. 



247 

  

Syntax ONEWAY S1 BY S2 

  /MISSING ANALYSIS. 

 

Resources Processor Time 00 00:00:00,015 

Elapsed Time 00 00:00:00,015 

 

[DataSet1] D:\rahmoun.sav 

ANOVA 

S1 

 Sum of Squares df Mean Square F Sig. 

Between Groups 33,986 103 ,330 5,133 ,000 

Within Groups 2,314 36 ,064   

Total 36,300 139    

Reliability 

Scale: ALL VARIABLES 

Case Processing Summary 

 N % 

Cases Valid 140 100,0 

Excludeda 0 ,0 

Total 140 100,0 

a. Listwise deletion based on all variables in the 

procedure. 

 

Reliability Statistics 

Cronbach's 

Alpha N of Items 

,895 46 

Reliability 
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Scale: ALL VARIABLES 

Case Processing Summary 

 N % 

Cases Valid 140 100,0 

Excludeda 0 ,0 

Total 140 100,0 

a. Listwise deletion based on all variables in the 

procedure. 

Reliability Statistics 

Cronbach's Alpha Part 1 Value ,753 

N of Items 23a 

Part 2 Value ,890 

N of Items 23b 

Total N of Items 46 

Correlation Between Forms ,681 

Spearman-Brown 

Coefficient 

Equal Length ,811 

Unequal Length ,811 

Guttman Split-Half Coefficient ,809 

a. The items are: دة�k�ا�n�k	_ا����ن, ا�"
رة, ا��k&	, ا��ؤھل_أو_� , A1, A2, A3, A4, A5, A6, A7, 

A8, A9, A10, A11, A12, A13, A14, A15, A16, A17, A18, A19. 

b. The items are: A20, A21, A22, A23, B24, B25, B26, B27, B28, B29, B30, B31, 

B32, B33, B34, B35, B36, B37, B38, B39, B40, B41, B42. 
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Correlations 

[DataSet1] D:\rahmoun.sav 

Correlations 

 S1A S1B S1C S1 

S1A Pearson Correlation 1 ,426** ,562** ,786** 

Sig. (2-tailed)  ,000 ,000 ,000 

N 140 140 140 140 

S1B Pearson Correlation ,426** 1 ,499** ,771** 

Sig. (2-tailed) ,000  ,000 ,000 

N 140 140 140 140 

S1C Pearson Correlation ,562** ,499** 1 ,880** 

Sig. (2-tailed) ,000 ,000  ,000 

N 140 140 140 140 

S1 Pearson Correlation ,786** ,771** ,880** 1 

Sig. (2-tailed) ,000 ,000 ,000  

N 140 140 140 140 

**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed). 

Correlations 

[DataSet1] D:\rahmoun.sav 

Correlations 

 S2A S2B S2 

S2A Pearson Correlation 1 ,637** ,897** 

Sig. (2-tailed)  ,000 ,000 

N 140 140 140 

S2B Pearson Correlation ,637** 1 ,912** 

Sig. (2-tailed) ,000  ,000 

N 140 140 140 
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S2 Pearson Correlation ,897** ,912** 1 

Sig. (2-tailed) ,000 ,000  

N 140 140 140 

**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed). 

Regression 

[DataSet1] D:\rahmoun.sav 

Variables Entered/Removedb 

Model 

Variables 

Entered 

Variables 

Removed Method 

1 S2B, S2Aa . Enter 

a. All requested variables entered. 

b. Dependent Variable: S1A 

Model Summary 

Model R R Square 

Adjusted R 

Square 

Std. Error of the 

Estimate 

1 ,560a ,314 ,304 ,44348 

a. Predictors: (Constant), S2B, S2A 

ANOVAb 

Model Sum of Squares df Mean Square F Sig. 

1 Regression 12,335 2 6,168 31,360 ,000a 

Residual 26,944 137 ,197   

Total 39,279 139    

a. Predictors: (Constant), S2B, S2A 

b. Dependent Variable: S1A 

Coefficientsa 

Model 

Unstandardized Coefficients 

Standardized 

Coefficients 

t Sig. B Std. Error Beta 
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1 (Constant) ,917 ,145  6,346 ,000 

S2A ,444 ,083 ,489 5,331 ,000 

S2B ,086 ,077 ,103 1,120 ,264 

a. Dependent Variable: S1A 

Regression 

[DataSet1] D:\rahmoun.sav 

Variables Entered/Removedb 

Model 

Variables 

Entered 

Variables 

Removed Method 

1 S1C, S1B, S1A . Enter 

a. All requested variables entered. 

b. Dependent Variable: S2 

Model Summary 

Model R R Square 

Adjusted R 

Square 

Std. Error of the 

Estimate 

1 ,728a ,530 ,519 ,38218 

a. Predictors: (Constant), S1C, S1B, S1A 

ANOVAb 

Model Sum of Squares df Mean Square F Sig. 

1 Regression 22,373 3 7,458 51,060 ,000a 

Residual 19,864 136 ,146   

Total 42,237 139    

a. Predictors: (Constant), S1C, S1B, S1A 

b. Dependent Variable: S2 

Coefficientsa 

Model 

Unstandardized Coefficients 

Standardized 

Coefficients 

t Sig. B Std. Error Beta 
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1 (Constant) ,374 ,146  2,556 ,012 

S1A ,207 ,075 ,200 2,748 ,007 

S1B ,376 ,066 ,393 5,666 ,000 

S1C ,213 ,055 ,295 3,892 ,000 

a. Dependent Variable: S2 

Regression 

[DataSet1] D:\rahmoun.sav 

Variables Entered/Removedb 

Model 

Variables 

Entered 

Variables 

Removed Method 

1 S1a . Enter 

a. All requested variables entered. 

b. Dependent Variable: S2 

Model Summary 

Model R R Square 

Adjusted R 

Square 

Std. Error of the 

Estimate 

1 ,719a ,518 ,514 ,38424 

a. Predictors: (Constant), S1 

ANOVAb 

Model Sum of Squares df Mean Square F Sig. 

1 Regression 21,863 1 21,863 148,078 ,000a 

Residual 20,375 138 ,148   

Total 42,237 139    

a. Predictors: (Constant), S1 

b. Dependent Variable: S2 
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Coefficientsa 

Model 

Unstandardized Coefficients 

Standardized 

Coefficients 

t Sig. B Std. Error Beta 

1 (Constant) ,426 ,137  3,109 ,002 

S1 ,776 ,064 ,719 12,169 ,000 

a. Dependent Variable: S2 

Frequencies 

[DataSet1] D:\rahmoun.sav 

Statistics 

 

N 

Mean Std. Deviation Variance Skewness 

Std. Error of 

Skewness Valid Missing 

A1 140 0 1,8929 ,98694 ,974 1,767 ,205 

A2 140 0 1,9143 ,80005 ,640 1,097 ,205 

A3 140 0 1,9000 ,75198 ,565 1,094 ,205 

A4 140 0 1,8786 ,83509 ,697 1,285 ,205 

A5 140 0 2,1500 ,95905 ,920 1,282 ,205 

A6 140 0 2,0500 ,74259 ,551 ,668 ,205 

A7 140 0 1,9857 ,93675 ,877 ,828 ,205 

A8 140 0 1,9929 ,99275 ,986 1,044 ,205 

A9 140 0 2,2143 1,01631 1,033 ,851 ,205 

A10 140 0 2,1357 ,90729 ,823 ,958 ,205 

A11 140 0 2,2071 ,92524 ,856 ,735 ,205 

A12 140 0 2,0929 ,95131 ,905 1,033 ,205 

A13 140 0 2,2214 ,98235 ,965 ,881 ,205 

A14 140 0 2,2000 ,97597 ,953 ,671 ,205 

A15 140 0 2,0929 ,91271 ,833 ,966 ,205 

A16 140 0 2,1214 1,08268 1,172 1,342 ,205 
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A17 140 0 2,0643 ,90729 ,823 1,162 ,205 

A18 140 0 2,1357 ,98339 ,967 1,197 ,205 

A19 140 0 1,9857 ,99629 ,993 1,402 ,205 

A20 140 0 2,0714 ,86201 ,743 1,229 ,205 

A21 140 0 2,0786 ,90616 ,821 ,962 ,205 

A22 140 0 2,2643 ,89451 ,800 ,798 ,205 

A23 140 0 2,1214 ,94044 ,884 1,228 ,205 

B24 140 0 2,0429 1,07871 1,164 1,275 ,205 

B25 140 0 1,9143 ,97807 ,957 1,437 ,205 

B26 140 0 1,9286 1,01530 1,031 1,484 ,205 

B27 140 0 1,8714 ,74759 ,559 ,633 ,205 

B28 140 0 1,9286 ,85362 ,729 1,124 ,205 

B29 140 0 1,8857 ,75946 ,577 ,795 ,205 

B30 140 0 2,0429 ,80351 ,646 ,682 ,205 

B31 140 0 1,9643 ,92457 ,855 1,346 ,205 

B32 140 0 1,8714 ,88018 ,775 1,475 ,205 

B33 140 0 2,0429 1,02397 1,049 1,300 ,205 

B34 140 0 2,3071 1,19288 1,423 1,061 ,205 

B35 140 0 2,1786 ,98381 ,968 1,059 ,205 

B36 140 0 2,2214 ,99689 ,994 1,088 ,205 

B37 140 0 2,0286 ,96666 ,934 1,154 ,205 

B38 140 0 2,1000 1,05462 1,112 1,142 ,205 

B39 140 0 2,2000 1,01216 1,024 1,150 ,205 

B40 140 0 2,2429 ,98821 ,977 ,765 ,205 

B41 140 0 2,1214 ,81768 ,669 1,213 ,205 

B42 140 0 1,8786 ,85215 ,726 1,298 ,205 
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Statistics 

 

Kurtosis 

Std. Error of 

Kurtosis Sum 

A1 3,485 ,407 265,00 

A2 1,856 ,407 268,00 

A3 2,402 ,407 266,00 

A4 2,436 ,407 263,00 

A5 1,806 ,407 301,00 

A6 1,290 ,407 287,00 

A7 ,399 ,407 278,00 

A8 ,715 ,407 279,00 

A9 ,436 ,407 310,00 

A10 ,826 ,407 299,00 

A11 ,542 ,407 309,00 

A12 ,926 ,407 293,00 

A13 ,708 ,407 311,00 

A14 -,072 ,407 308,00 

A15 1,108 ,407 293,00 

A16 1,467 ,407 297,00 

A17 1,829 ,407 289,00 

A18 1,476 ,407 299,00 

A19 2,002 ,407 278,00 

A20 2,458 ,407 290,00 

A21 ,900 ,407 291,00 

A22 ,489 ,407 317,00 

A23 1,756 ,407 297,00 

B24 1,276 ,407 286,00 

B25 2,149 ,407 268,00 
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B26 2,253 ,407 270,00 

B27 ,275 ,407 262,00 

B28 1,776 ,407 270,00 

B29 ,761 ,407 264,00 

B30 ,335 ,407 286,00 

B31 2,186 ,407 275,00 

B32 2,818 ,407 262,00 

B33 1,632 ,407 286,00 

B34 ,313 ,407 323,00 

B35 ,995 ,407 305,00 

B36 1,020 ,407 311,00 

B37 1,313 ,407 284,00 

B38 1,023 ,407 294,00 

B39 1,192 ,407 308,00 

B40 ,126 ,407 314,00 

B41 2,489 ,407 297,00 

B42 2,625 ,407 263,00 

Frequency Table 

A1 

 

Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid ����� قv35,7 35,7 35,7 50 �وا 

 87,9 52,1 52,1 73 �واvق

 92,9 5,0 5,0 7 ����د

 94,3 1,4 1,4 2 '�ر �واvق

 100,0 5,7 5,7 8 '�ر �واvق �����

Total 140 100,0 100,0  
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A2 

 

Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid ����� قv29,3 29,3 29,3 41 �وا 

 85,7 56,4 56,4 79 �واvق

 94,3 8,6 8,6 12 ����د

 99,3 5,0 5,0 7 '�ر �واvق

 100,0 7, 7, 1 '�ر �واvق �����

Total 140 100,0 100,0  

A3 

 

Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid ����� قv27,9 27,9 27,9 39 �وا 

 87,1 59,3 59,3 83 �واvق

 95,7 8,6 8,6 12 ����د

 99,3 3,6 3,6 5 '�ر �واvق

 100,0 7, 7, 1 '�ر �واvق �����

Total 140 100,0 100,0  

A4 

 

Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid ����� قv32,9 32,9 32,9 46 �وا 

 86,4 53,6 53,6 75 �واvق

 94,3 7,9 7,9 11 ����د

 98,6 4,3 4,3 6 '�ر �واvق

 100,0 1,4 1,4 2 '�ر �واvق �����

Total 140 100,0 100,0  
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A5 

 

Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid ����� قv20,7 20,7 20,7 29 �وا 

 78,6 57,9 57,9 81 �واvق

 90,0 11,4 11,4 16 ����د

 95,7 5,7 5,7 8 '�ر �واvق

 100,0 4,3 4,3 6 '�ر �واvق �����

Total 140 100,0 100,0  

A6 

 

Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid ����� قv20,7 20,7 20,7 29 �وا 

 77,9 57,1 57,1 80 �واvق

 97,1 19,3 19,3 27 ����د

 99,3 2,1 2,1 3 '�ر �واvق

 100,0 7, 7, 1 '�ر �واvق �����

Total 140 100,0 100,0  

A7 

 

Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid ����� قv35,0 35,0 35,0 49 �وا 

 74,3 39,3 39,3 55 �واvق

 93,6 19,3 19,3 27 ����د

 98,6 5,0 5,0 7 '�ر �واvق

 100,0 1,4 1,4 2 '�ر �واvق �����

Total 140 100,0 100,0  

 



259 

  

A8 

 

Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid ����� قv35,0 35,0 35,0 49 �وا 

 77,9 42,9 42,9 60 �واvق

 90,0 12,1 12,1 17 ����د

 97,9 7,9 7,9 11 '�ر �واvق

 100,0 2,1 2,1 3 '�ر �واvق �����

Total 140 100,0 100,0  

A9 

 

Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid ����� قv24,3 24,3 24,3 34 �وا 

 69,3 45,0 45,0 63 �واvق

 88,6 19,3 19,3 27 ����د

 96,4 7,9 7,9 11 '�ر �واvق

 100,0 3,6 3,6 5 '�ر �واvق �����

Total 140 100,0 100,0  

A10 

 

Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid ����� قv21,4 21,4 21,4 30 �وا 

 77,1 55,7 55,7 78 �واvق

 89,3 12,1 12,1 17 ����د

 98,6 9,3 9,3 13 '�ر �واvق

 100,0 1,4 1,4 2 '�ر �واvق �����

Total 140 100,0 100,0  
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A11 

 

Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid ����� قv21,4 21,4 21,4 30 �وا 

 68,6 47,1 47,1 66 �واvق

 91,4 22,9 22,9 32 ����د

 97,9 6,4 6,4 9 '�ر �واvق

 100,0 2,1 2,1 3 '�ر �واvق �����

Total 140 100,0 100,0  

A12 

 

Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid ����� قv25,7 25,7 25,7 36 �وا 

 77,9 52,1 52,1 73 �واvق

 89,3 11,4 11,4 16 ����د

 97,9 8,6 8,6 12 '�ر �واvق

 100,0 2,1 2,1 3 '�ر �واvق �����

Total 140 100,0 100,0  

A13 

 

Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid ����� قv22,1 22,1 22,1 31 �وا 

 69,3 47,1 47,1 66 �واvق

 90,0 20,7 20,7 29 ����د

 96,4 6,4 6,4 9 '�ر �واvق

 100,0 3,6 3,6 5 '�ر �واvق �����

Total 140 100,0 100,0  
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A14 

 

Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid ����� قv24,3 24,3 24,3 34 �وا 

 69,3 45,0 45,0 63 �واvق

 87,9 18,6 18,6 26 ����د

 98,6 10,7 10,7 15 '�ر �واvق

 100,0 1,4 1,4 2 '�ر �واvق �����

Total 140 100,0 100,0  

A15 

 

Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid ����� قv25,0 25,0 25,0 35 �وا 

 75,7 50,7 50,7 71 �واvق

 92,1 16,4 16,4 23 ����د

 97,9 5,7 5,7 8 '�ر �واvق

 100,0 2,1 2,1 3 '�ر �واvق �����

Total 140 100,0 100,0  

A16 

 

Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid ����� قv27,1 27,1 27,1 38 �وا 

 79,3 52,1 52,1 73 �واvق

 88,6 9,3 9,3 13 ����د

 92,9 4,3 4,3 6 '�ر �واvق

 100,0 7,1 7,1 10 '�ر �واvق �����

Total 140 100,0 100,0  
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A17 

 

Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid ����� قv25,0 25,0 25,0 35 �وا 

 78,6 53,6 53,6 75 �واvق

 92,9 14,3 14,3 20 ����د

 97,1 4,3 4,3 6 '�ر �واvق

 100,0 2,9 2,9 4 '�ر �واvق �����

Total 140 100,0 100,0  

A18 

 

Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid ����� قv23,6 23,6 23,6 33 �وا 

 77,1 53,6 53,6 75 �واvق

 90,0 12,9 12,9 18 ����د

 95,7 5,7 5,7 8 '�ر �واvق

 100,0 4,3 4,3 6 '�ر �واvق �����

Total 140 100,0 100,0  

A19 

 

Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid ����� قv32,1 32,1 32,1 45 �وا 

 82,9 50,7 50,7 71 �واvق

 90,7 7,9 7,9 11 ����د

 95,7 5,0 5,0 7 '�ر �واvق

 100,0 4,3 4,3 6 '�ر �واvق �����

Total 140 100,0 100,0  
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A20 

 

Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid ����� قv22,1 22,1 22,1 31 �وا 

 79,3 57,1 57,1 80 �واvق

 94,3 15,0 15,0 21 ����د

 97,1 2,9 2,9 4 '�ر �واvق

 100,0 2,9 2,9 4 '�ر �واvق �����

Total 140 100,0 100,0  

A21 

 

Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid ����� قv25,0 25,0 25,0 35 �وا 

 77,9 52,9 52,9 74 �واvق

 90,7 12,9 12,9 18 ����د

 98,6 7,9 7,9 11 '�ر �واvق

 100,0 1,4 1,4 2 '�ر �واvق �����

Total 140 100,0 100,0  

A22 

 

Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid ����� قv15,7 15,7 15,7 22 �وا 

 70,7 55,0 55,0 77 �واvق

 88,6 17,9 17,9 25 ����د

 98,6 10,0 10,0 14 '�ر �واvق

 100,0 1,4 1,4 2 '�ر �واvق �����

Total 140 100,0 100,0  
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A23 

 

Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid ����� قv22,1 22,1 22,1 31 �وا 

 78,6 56,4 56,4 79 �واvق

 90,7 12,1 12,1 17 ����د

 96,4 5,7 5,7 8 '�ر �واvق

 100,0 3,6 3,6 5 '�ر �واvق �����

Total 140 100,0 100,0  

B24 

 

Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid ����� قv33,6 33,6 33,6 47 �وا 

 78,6 45,0 45,0 63 �واvق

 89,3 10,7 10,7 15 ����د

 94,3 5,0 5,0 7 '�ر �واvق

�واvق �����'�ر   8 5,7 5,7 100,0 

Total 140 100,0 100,0  

B25 

 

Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid ����� قv36,4 36,4 36,4 51 �وا 

 84,3 47,9 47,9 67 �واvق

 91,4 7,1 7,1 10 ����د

 96,4 5,0 5,0 7 '�ر �واvق

 100,0 3,6 3,6 5 '�ر �واvق �����

Total 140 100,0 100,0  
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B26 

 

Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid ����� قv37,1 37,1 37,1 52 �وا 

 82,9 45,7 45,7 64 �واvق

 92,1 9,3 9,3 13 ����د

 95,0 2,9 2,9 4 '�ر �واvق

 100,0 5,0 5,0 7 '�ر �واvق �����

Total 140 100,0 100,0  

B27 

 

Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid ����� قv32,1 32,1 32,1 45 �وا 

 83,6 51,4 51,4 72 �واvق

 97,1 13,6 13,6 19 ����د

 100,0 2,9 2,9 4 '�ر �واvق

Total 140 100,0 100,0  

B28 

 

Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid ����� قv31,4 31,4 31,4 44 �وا 

 82,9 51,4 51,4 72 �واvق

 94,3 11,4 11,4 16 ����د

 98,6 4,3 4,3 6 '�ر �واvق

 100,0 1,4 1,4 2 '�ر �واvق �����

Total 140 100,0 100,0  
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B29 

 

Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid قvوا� �����  43 30,7 30,7 30,7 

 85,0 54,3 54,3 76 �واvق

 95,7 10,7 10,7 15 ����د

 100,0 4,3 4,3 6 '�ر �واvق

Total 140 100,0 100,0  

B30 

 

Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid ����� قv23,6 23,6 23,6 33 �وا 

 78,6 55,0 55,0 77 �واvق

 93,6 15,0 15,0 21 ����د

 100,0 6,4 6,4 9 '�ر �واvق

Total 140 100,0 100,0  

B31 

 

Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid ����� قv30,7 30,7 30,7 43 �وا 

 83,6 52,9 52,9 74 �واvق

 92,1 8,6 8,6 12 ����د

 97,1 5,0 5,0 7 '�ر �واvق

�واvق �����'�ر   4 2,9 2,9 100,0 

Total 140 100,0 100,0  
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B32 

 

Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid ����� قv34,3 34,3 34,3 48 �وا 

 87,9 53,6 53,6 75 �واvق

 92,9 5,0 5,0 7 ����د

 97,9 5,0 5,0 7 '�ر �واvق

 100,0 2,1 2,1 3 '�ر �واvق �����

Total 140 100,0 100,0  

B33 

 

Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid ����� قv30,7 30,7 30,7 43 �وا 

 79,3 48,6 48,6 68 �واvق

 90,7 11,4 11,4 16 ����د

 95,0 4,3 4,3 6 '�ر �واvق

 100,0 5,0 5,0 7 '�ر �واvق �����

Total 140 100,0 100,0  

B34 

 

Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid ����� قv23,6 23,6 23,6 33 �وا 

 72,1 48,6 48,6 68 �واvق

 83,6 11,4 11,4 16 ����د

 90,0 6,4 6,4 9 '�ر �واvق

 100,0 10,0 10,0 14 '�ر �واvق �����

Total 140 100,0 100,0  
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B35 

 

Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid ����� قv22,1 22,1 22,1 31 �وا 

 75,0 52,9 52,9 74 �واvق

 88,6 13,6 13,6 19 ����د

 96,4 7,9 7,9 11 '�ر �واvق

 100,0 3,6 3,6 5 '�ر �واvق �����

Total 140 100,0 100,0  

B36 

 

Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid ����� قv20,0 20,0 20,0 28 �وا 

 74,3 54,3 54,3 76 �واvق

 87,9 13,6 13,6 19 ����د

 95,7 7,9 7,9 11 '�ر �واvق

 100,0 4,3 4,3 6 '�ر �واvق �����

Total 140 100,0 100,0  

B37 

 

Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid ����� قv30,0 30,0 30,0 42 �وا 

 79,3 49,3 49,3 69 �واvق

 90,7 11,4 11,4 16 ����د

 97,1 6,4 6,4 9 '�ر �واvق

 100,0 2,9 2,9 4 '�ر �واvق �����

Total 140 100,0 100,0  

 



269 

  

B38 

 

Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid ����� قv30,0 30,0 30,0 42 �وا 

 75,7 45,7 45,7 64 �واvق

 89,3 13,6 13,6 19 ����د

 95,0 5,7 5,7 8 '�ر �واvق

 100,0 5,0 5,0 7 '�ر �واvق �����

Total 140 100,0 100,0  

B39 

 

Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid ����� قv21,4 21,4 21,4 30 �وا 

 75,0 53,6 53,6 75 �واvق

 88,6 13,6 13,6 19 ����د

 95,0 6,4 6,4 9 '�ر �واvق

 100,0 5,0 5,0 7 '�ر �واvق �����

Total 140 100,0 100,0  

B40 

 

Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid ����� قv21,4 21,4 21,4 30 �وا 

 70,0 48,6 48,6 68 �واvق

 86,4 16,4 16,4 23 ����د

 97,9 11,4 11,4 16 '�ر �واvق

 100,0 2,1 2,1 3 '�ر �واvق �����

Total 140 100,0 100,0  
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B41 

 

Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid ����� قv17,1 17,1 17,1 24 �وا 

 79,3 62,1 62,1 87 �واvق

 93,6 14,3 14,3 20 ����د

 97,9 4,3 4,3 6 '�ر �واvق

 100,0 2,1 2,1 3 '�ر �واvق �����

Total 140 100,0 100,0  

B42 

 

Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid ����� قv34,3 34,3 34,3 48 �وا 

 84,3 50,0 50,0 70 �واvق

 95,7 11,4 11,4 16 ����د

 97,9 2,1 2,1 3 '�ر �واvق

 100,0 2,1 2,1 3 '�ر �واvق �����

Total 140 100,0 100,0  
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Correlations 

[DataSet1] D:\rahmoun.sav 

Correlations 

 S1A S1B S1C S1 

S1A Pearson Correlation 1 ,426** ,562** ,786** 

Sig. (2-tailed)  ,000 ,000 ,000 

N 140 140 140 140 

S1B Pearson Correlation ,426** 1 ,499** ,771** 

Sig. (2-tailed) ,000  ,000 ,000 

N 140 140 140 140 

S1C Pearson Correlation ,562** ,499** 1 ,880** 

Sig. (2-tailed) ,000 ,000  ,000 

N 140 140 140 140 

S1 Pearson Correlation ,786** ,771** ,880** 1 

Sig. (2-tailed) ,000 ,000 ,000  

N 140 140 140 140 

**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed). 

Correlations 

[DataSet1] D:\rahmoun.sav 

Correlations 

 S2A S2B S2 

S2A Pearson Correlation 1 ,637** ,897** 

Sig. (2-tailed)  ,000 ,000 

N 140 140 140 

S2B Pearson Correlation ,637** 1 ,912** 

Sig. (2-tailed) ,000  ,000 

N 140 140 140 
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S2 Pearson Correlation ,897** ,912** 1 

Sig. (2-tailed) ,000 ,000  

N 140 140 140 

**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed). 

Descriptives 

[DataSet1] D:\rahmoun.sav 

Descriptive Statistics 

 N Minimum Maximum Sum Mean 

Std. 

Deviation Variance Skewness 

Statistic Statistic Statistic Statistic Statistic Statistic Statistic Statistic 

ا��ؤھل_أو_���kدة  140 1,00 5,00 405,00 2,8929 1,09739 1,204 ,315 

	&k��502,- 1,133 1,06461 2,9429 412,00 4,00 1,00 140 ا 

 538, 1,505 1,22672 2,6143 366,00 5,00 1,00 140 ا�"
رة

ا�n�k	_ا����ن  140 1,00 3,00 198,00 1,4143 ,53625 ,288 ,775 

A1 140 1,00 5,00 265,00 1,8929 ,98694 ,974 1,767 

A2 140 1,00 5,00 268,00 1,9143 ,80005 ,640 1,097 

A3 140 1,00 5,00 266,00 1,9000 ,75198 ,565 1,094 

A4 140 1,00 5,00 263,00 1,8786 ,83509 ,697 1,285 

A5 140 1,00 5,00 301,00 2,1500 ,95905 ,920 1,282 

A6 140 1,00 5,00 287,00 2,0500 ,74259 ,551 ,668 

A7 140 1,00 5,00 278,00 1,9857 ,93675 ,877 ,828 

A8 140 1,00 5,00 279,00 1,9929 ,99275 ,986 1,044 

A9 140 1,00 5,00 310,00 2,2143 1,01631 1,033 ,851 

A10 140 1,00 5,00 299,00 2,1357 ,90729 ,823 ,958 

A11 140 1,00 5,00 309,00 2,2071 ,92524 ,856 ,735 

A12 140 1,00 5,00 293,00 2,0929 ,95131 ,905 1,033 

A13 140 1,00 5,00 311,00 2,2214 ,98235 ,965 ,881 

A14 140 1,00 5,00 308,00 2,2000 ,97597 ,953 ,671 
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A15 140 1,00 5,00 293,00 2,0929 ,91271 ,833 ,966 

A16 140 1,00 5,00 297,00 2,1214 1,08268 1,172 1,342 

A17 140 1,00 5,00 289,00 2,0643 ,90729 ,823 1,162 

A18 140 1,00 43,00 338,00 2,4143 3,58852 12,877 10,564 

A19 140 1,00 5,00 278,00 1,9857 ,99629 ,993 1,402 

A20 140 1,00 5,00 290,00 2,0714 ,86201 ,743 1,229 

A21 140 1,00 5,00 291,00 2,0786 ,90616 ,821 ,962 

A22 140 1,00 11,00 327,00 2,3357 1,15435 1,333 3,355 

A23 140 1,00 5,00 297,00 2,1214 ,94044 ,884 1,228 

B24 140 1,00 5,00 286,00 2,0429 1,07871 1,164 1,275 

B25 140 1,00 5,00 268,00 1,9143 ,97807 ,957 1,437 

B26 140 1,00 5,00 270,00 1,9286 1,01530 1,031 1,484 

B27 140 1,00 4,00 262,00 1,8714 ,74759 ,559 ,633 

B28 140 1,00 5,00 270,00 1,9286 ,85362 ,729 1,124 

B29 140 1,00 4,00 264,00 1,8857 ,75946 ,577 ,795 

B30 140 1,00 4,00 286,00 2,0429 ,80351 ,646 ,682 

B31 140 1,00 5,00 275,00 1,9643 ,92457 ,855 1,346 

B32 140 1,00 5,00 262,00 1,8714 ,88018 ,775 1,475 

B33 140 1,00 5,00 286,00 2,0429 1,02397 1,049 1,300 

B34 140 1,00 5,00 323,00 2,3071 1,19288 1,423 1,061 

B35 140 1,00 5,00 305,00 2,1786 ,98381 ,968 1,059 

B36 140 1,00 5,00 311,00 2,2214 ,99689 ,994 1,088 

B37 140 1,00 5,00 284,00 2,0286 ,96666 ,934 1,154 

B38 140 1,00 5,00 294,00 2,1000 1,05462 1,112 1,142 

B39 140 1,00 5,00 308,00 2,2000 1,01216 1,024 1,150 

B40 140 1,00 5,00 314,00 2,2429 ,98821 ,977 ,765 

B41 140 1,00 5,00 297,00 2,1214 ,81768 ,669 1,213 

B42 140 1,00 5,00 263,00 1,8786 ,85215 ,726 1,298 
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S1A 140 1,00 4,14 275,43 1,9673 ,53159 ,283 ,969 

S1B 140 1,00 3,63 300,25 2,1446 ,57552 ,331 ,200 

S1C 140 1,00 8,38 300,87 2,1491 ,76277 ,582 4,142 

S2A 140 1,00 3,60 272,90 1,9493 ,58611 ,344 ,688 

S2B 140 1,00 4,00 299,89 2,1421 ,63235 ,400 ,560 

S1 140 1,08 5,19 292,18 2,0870 ,51103 ,261 2,119 

S2 140 1,05 3,52 286,39 2,0457 ,55124 ,304 ,696 

Valid N 

(listwise) 

140 
       

 

Descriptive Statistics 

 

Skewness Kurtosis 

Std. Error Statistic Std. Error 

ا��ؤھل_أو_���kدة  ,205 -,446 ,407 

	&k��407, 1,078- 205, ا 

 407, 564,- 205, ا�"
رة

ا�n�k	_ا����ن  ,205 -,559 ,407 

A1 ,205 3,485 ,407 

A2 ,205 1,856 ,407 

A3 ,205 2,402 ,407 

A4 ,205 2,436 ,407 

A5 ,205 1,806 ,407 

A6 ,205 1,290 ,407 

A7 ,205 ,399 ,407 

A8 ,205 ,715 ,407 

A9 ,205 ,436 ,407 

A10 ,205 ,826 ,407 

A11 ,205 ,542 ,407 
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A12 ,205 ,926 ,407 

A13 ,205 ,708 ,407 

A14 ,205 -,072 ,407 

A15 ,205 1,108 ,407 

A16 ,205 1,467 ,407 

A17 ,205 1,829 ,407 

A18 ,205 119,858 ,407 

A19 ,205 2,002 ,407 

A20 ,205 2,458 ,407 

A21 ,205 ,900 ,407 

A22 ,205 21,963 ,407 

A23 ,205 1,756 ,407 

B24 ,205 1,276 ,407 

B25 ,205 2,149 ,407 

B26 ,205 2,253 ,407 

B27 ,205 ,275 ,407 

B28 ,205 1,776 ,407 

B29 ,205 ,761 ,407 

B30 ,205 ,335 ,407 

B31 ,205 2,186 ,407 

B32 ,205 2,818 ,407 

B33 ,205 1,632 ,407 

B34 ,205 ,313 ,407 

B35 ,205 ,995 ,407 

B36 ,205 1,020 ,407 

B37 ,205 1,313 ,407 

B38 ,205 1,023 ,407 

B39 ,205 1,192 ,407 



276 

  

B40 ,205 ,126 ,407 

B41 ,205 2,489 ,407 

B42 ,205 2,625 ,407 

S1A ,205 2,223 ,407 

S1B ,205 -,350 ,407 

S1C ,205 31,233 ,407 

S2A ,205 ,435 ,407 

S2B ,205 -,023 ,407 

S1 ,205 9,267 ,407 

S2 ,205 -,047 ,407 

Valid N (listwise)    
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Frequencies 

[DataSet1] D:\rahmoun.sav 

Statistics 

ا��ؤھل_أو_���kدة   	&k��رة ا
ا�n�k	_ا����ن ا�"  

N Valid 140 140 140 140 

Missing 0 0 0 0 

Sum 405,00 412,00 366,00 198,00 

Frequency Table 


دةHI�_ا��ؤھل_أو  

 

Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid ���� 8,6 8,6 8,6 12 درا��ت 

 37,9 29,3 29,3 41 ����ر

 75,0 37,1 37,1 52 ����&س

	�&k� دة�k� 20 14,3 14,3 89,3 

��kدة ا���zءة 100,0 10,7 10,7 15 

Total 140 100,0 100,0  

PQHا�� 

 

Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid 12,1 12,1 12,1 17 �د�ر 

 35,0 22,9 22,9 32 ��و ����س إدارة

� 58,6 23,6 23,6 33 �د�ر ���

 100,0 41,4 41,4 58 ����ب

Total 140 100,0 100,0  
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 ا�R�رة

 

Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid  وات 5أ#ل �ن&�  26 18,6 18,6 18,6 

�&وات 10- �6ن   48 34,3 34,3 52,9 

�&	 15إ�|  �11ن   36 25,7 25,7 78,6 

�&	 20-�16ن   14 10,0 10,0 88,6 

�&	 20أ�{ر �ن   16 11,4 11,4 100,0 

Total 140 100,0 100,0  

ا�H�PS_ا���
ن  

 

Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid 	���&� 	60,7 60,7 60,7 85 �ؤ�� 

 97,9 37,1 37,1 52 �ؤ��	 ���ر�	

 100,0 2,1 2,1 3 �ؤ��	 "د����	

Total 140 100,0 100,0  
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  : ملخص 

تعترب القوائم والتقارير املالية من أهم املخرجات اليت يتم تقدميها يف اية السنة املالية من قبل املؤسسة ، من خالل 

، هذه القوائم تعد مبثابة الركيزة األساسية يف اختاذ الشكل النهائي ونات إلعطاءهاكتظافر جمموعة من العناصر وامل

أو املفاضلة بني املشاريع  زيادة عدد مستثمريهاالقرارات املالية خاصة االستثمارية منها كون املؤسسة ويف إطار 

املتحصل عليها  ائم املالية بطريقة يسهل معو االستثمارية تقوم باإلفصاح عن معلوماا احملاسبية واملالية املتضمنة يف الق

  . ، كما تكون هلا قدرة تنبؤية بنتائج هذه املشاريع فهمها واستخدامها

شكالية أثر اإلفصاح احملاسيب على جودة القرارات االستثمارية يف املؤسسات ينا دراسة املوضوع لإلجابة عن إأارت

ؤسسات االقتصادية باستخدام االقتصادية اجلزائرية ومن أجل ذلك اعتمد الباحث على دراسة حالة عينة من امل

من  العديد يفزمة بتوزيع االستبيان على ذوي االختصاص ، بعد مجع البيانات الّال SPSSبرنامج احلزم اإلحصائية 

ذات  ومن بني أهم النتائج املتوصل إليها أنه توجد عالقة ارتباطية .تصادية ذات الطابع اخلاص والعاماملؤسسات االق

اإلفصاح احملاسيب عن القوائم والتقارير املالية ذات اجلودة واختاذ القرارات االستثمارية يف املؤسسات حصائية بني داللة إ

  .االقتصادية اجلزائرية 

  : الكلمات المفتاحية 
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  .ماري ستثاال

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



 

- 280 - 

 

Abstract  :  

The financial statements and lists are the most important outputs that are 

presented at the end of the financial year by the institution, through the 

combination of a set of elements and components to give them the final 

form. These lists are the main pillar in making financial decisions, 

especially the investment, such as the institution and within the 

framework of increasing the number of investors or The differentiation 

between investment projects discloses the accounting and financial 

information contained in the financial statements in such a way as to 

facilitate their understanding and use, and have a predictive capacity for 

the results of these projects. 

The researcher studied the case of a sample of economic institutions 

using the SPSS statistical package program, after collecting the necessary 

data to distribute the questionnaire to specialists in many economic 

Private and public institutions. One of the most important findings is that 

there is a significant statistical correlation between accounting disclosure 

of financial statements and quality reports and investment decisions in 

Algerian economic institutions. 

key words : 

Decision making, investment, investment decision, quality of financial 

statements and reports, accounting disclosure, quality of investment 

decision. 

  


