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مقــدمة
لممحاسبة ىدؼ أساسي ىو تقديـ معمومة كاممة ،قانونية ،موضوعية ،شفافة ،وأكثر
صدؽ تسمح بتشجيع المستثمريف ،وتضمف ليـ متابعة جيدة ألمواليـ فيي المصدر الموثوؽ
فيو بالنسبة لممعمومات االقتصادية والمالية ،وتقدـ صورة صادقة عف الوضعية المالية
لموحدة ،وقياس كفاءتيا ،وعف التغيير في الوضعية المالية في مقابؿ االلتزامات القانونية،
الواجب عمييا احتراميا.
ولقد أظير البعد الدولي المتنامي لألنشطة االقتصادية أف المحاسبة تختمؼ بمحتواىا
وتطبيقاتيا مف بيئة ألخرى ،ىذا أدى إلى بروز العديد مف المحاوالت التي ترمي لمحد مف
أثر اختالؼ تمؾ األنظمة عمى األنشطة المالية العالمية خاصة في ظؿ تعدد وتشابؾ
االرتباطات بيف األسواؽ المالية الدولية واألنشطة التجارية لضماف قراءة وفيـ عالمي موحد
لمقوائـ المالية والمعمومات المحاسبية التي تتضمنيا.
وىو ما جعؿ الكثير مف المنظمات والييئات الدولية تيتـ بموضوع التوحيد والتوافؽ
المحاسبييف الدولييف كاألمـ المتحدة ،منظمة التعاوف والتنمية االقتصادية واالتحاد األوروبي،
حيث نتج عف ىذا االىتماـ العديد مف المحاوالت الرائدة والتي خمصت وانصيرت جميعيا
في نتيجة واحدة ىي تبني المعايير المحاسبية الدولية ،وباعتبار الجزائر لـ تكف بمنأى عف
ىذه التطورات ،خاصة وأنيا تسعى إلى مواكبة االقتصاد العالمي وجذب االستثمارات
األجنبية منذ تبنييا االقتصاد الرأسمالي في نياية ثمانيات القرف الماضي ،مما توجب عمييا
أف تتفاعؿ مع البيئة الدولية بالقياـ بالعديد مف اإلصالحات .حيث مست ىاتو اإلصالحات
العديد مف الجوانب ،مف بينيا إصالح النظاـ المحاسبي.

أ

أوال :تحديد وصياغة إشكالية الدراسة :تماشيا مع اإلصالحات االقتصادية التي باشرتيا
السمطات العمومية في الجزائر ،أصبح مف الضروري تكييؼ المنظومة المحاسبية لمسايرة
نيج اإلصالح ومواكبة التطورات الحاصمة في مجاؿ المحاسبة عمى المستوى الدولي ،حيث
تـ إصدار القانوف رقـ 11-07 :المؤرخ في  25نوفمبر  2007المتضمف النظاـ المحاسبي
والمالي ،والمرسوـ التنفيذي رقـ 156-08 :المؤرخ في  26مايو  2008المتضمف تطبيؽ
أحكاـ القانوف  ،11-07وأخي ار القرار الوزاري المؤرخ في  26يوليو  2008يحدد قواعد
التقييـ والمحاسبة ومحتوى الكشوؼ المالية وعرضيا وكذا مدونة الحسابات وقواعد سيرىا.
إف النظاـ المالي المحاسبي يقرب الممارسة المحاسبية الجزائرية مف الممارسة العالمية
مف حيث االعتماد في العمؿ المحاسبي عمى ركيزة مرجعػية ومبادئ أكثر مالئػمة مع
االقتصػاد المعاصر ،كما أف ىذا النظاـ يحدد بوضوح المبػادئ والقواعد التي توجو التسجيؿ
المحاسبي لممع امػالت لمتقميؿ مف األخطػار وتسييؿ مراجعػة الحسابات ،كما أنو يستجيب
الحتياجات المستثمريف الحالية والمستقبمية بخصوص الحصوؿ عمى معمومات مالية منسجمة
ومقروءة تخص المؤسسػات ،وكفيمة بإجراء المقػارنات واتخاذ القػ اررات ،باإلضػافة إلى أنػو
يمكف الوحدات المصغرة مف تطبيؽ نظاـ معمومات مبني عمى محاسبة مبسطة.
وبدخوؿ ىذا النظاـ حيز التطبيؽ فاف المؤسسات مطالبة بتقديـ خمسة كشوؼ مالية
الميزنية ،جدوؿ حسابات النتائج ،جدوؿ تدفقات الخزينة ،جدوؿ تغير األمواؿ الخاصة
ا
ىي:
وممحؽ الكشوؼ المالية ،وىذا تماشيا مع متطمبات المعايير المحاسبية الدولية.
وبناءا عمى ما سبؽ ،يمكننا طرح إشكالية البحث عمى النحو التالي:
"ما ه و أثر تطبيق النظام المحاسبي المالي عمى مكونات القوائم المالية لممؤسسة
االقتصادية؟"
ولإلجابة عمى ىذه اإلشكالية يمكننا إدراج التساؤالت الفرعية التالية:

ب

 -1ماىي االصالحات التي قامت بيا الجزائر في المجاؿ المحاسبي؟
 -2ىؿ ىناؾ فروؽ جوىرية بيف مكونات القوائـ المالية المعدة وفؽ النظاـ المحاسبي المالي
وبيف مكونات القوائـ المالية وفؽ المخطط المحاسبي الوطني؟
 -3ما ىو أثر تطبيؽ النظاـ المحاسبي المالي عمى مكونات القوائـ المالية لوحدة مطاحف
الحضنة؟
وكإجابة مبدئية عمى التساؤالت المطروحة ،نضع الفرضيات الجزئية التالية:
 -1قامت الجزائر في اآلونة األخيرة بإجراء عدة إصالحات في المجاؿ المحاسبي نتج عنيا
إصدار النظاـ المحاسبي المالي الذي يستمد مبادئو مف المعايير المحاسبية.
 -2ىناؾ فروؽ جوىرية بيف مكونات القوائـ المالية المعدة وفؽ النظاـ المحاسبي المالي
وبيف مكونات القوائـ المالية وفؽ المخطط المحاسبي الوطني؛
 -3وحدة مطاحف الحضنة بدأت بتطبيؽ النظاـ المحاسبي المالي في سنة  ، 2010حيث
مكف النظاـ المحاسبي المالي مف سيولة قراءة وفيـ المعمومات المالية الموجية لمستعممي
المعمومة لمختمؼ المتعامميف االقتصادييف مع الوحدة.
ثانيا :أهداف البحث :ييدؼ ىذا البحث إلى تحقيؽ جممة مف األىداؼ نوجزىا في ما يمي:
 -1المساىمة في إثراء المعارؼ النظرية عف أثر تطبيؽ النظاـ المحاسبي المالي عمى
مكونات القوائـ المالية لممؤسسة االقتصادية؛
 -2محاولة الوقوؼ عمى دور القوائـ المالية وفؽ النظاـ المحاسبي المالي؛
 -3تشخيص واقع تطبيؽ النظاـ المحاسبي بوحدة مطاحف الحضنة –المسيمة-؛

ج

 -4المساىمة في إخراج البحث العممي مف المحيط الداخمي لمجامعة إلى المحيط العممي
الميداني.
ثالثا :أهمية البحث :تكمف أىمية البحث في معرفة المستجدات التي جاء بيا النظاـ
المحاسبي المالي ،وأىـ التغيرات التي طرأت عمى مكونات القوائـ المالية لممؤسسات
الجزائرية.
رابعا :دوافع إختيار الموضوع :األسباب الذي جعمتني أختار الموضوع ىو كوف الموضوع
ميـ وأساسي في المؤسسات االقتصادية الجزائرية ونوجزىا في ما يمي:
* المبررات الموضوعية:
 تطبيؽ المعمومات النظرية الخاصة بالموضوع عمى الواقع. تبييف العوائؽ التي تواجو المؤسسات اثر االنتقاؿ المباشر إلى النظاـ المحاسبي المالي.* المبررات الذاتية:
 حداثة النظاـ المحاسبي المالي والرغبة في التعرؼ عميو أكثر؛ يندرج ضمف إطار التخصص (مالية وجباية).خامسا :حدود البحث :لمبحث حدود مكانية كما لو حدود زمنية تتمثؿ في:
الحدود المكانية :قمنا بالدراسة التطبيقية في مؤسسة مطاحف الحضنة –المسيمة-
الحدود الزمنية :قمنا بالدراسة التطبيقية بمؤسسة مطاحف الحضنة وذلؾ بإسقاط الجانب
النظري

عمييا

بحيث

قمنا

بالتحميؿ

المالي

.2012،2013،2014

د

لقوائميا

لمثالثة

سنوات

األخيرة

سادسا :منهج الدراسة :مف أجؿ الدراسة الميمة والتحميؿ الشامؿ لمختمؼ العناصر
والمتغيرات المؤثرة في مفردات البحث الساعي إلى تبياف أثر تطبيؽ النظاـ المحاسبي المالي
عمى مكونات القوائـ المالية لممؤسسة االقتصادية ،تعتمد الدراسة عمى المنيج الوصفي
التحميمي لوصؼ الموضوع المراد دراستو مف خالؿ منيجية عممية صحيحة ،ومنيج دراسة
حالة الذي يمكف مف التعمؽ في فيـ مختمؼ جوانب الموضوع وكشؼ أبعاده ،وذلؾ
باالطالع عمى واقع وحدة مطاحف الحضنة -المسيمة ،-مف خالؿ الزيارات الميدانية،
المالحظة ،المقابمة ،باإلضافة إلى دراسة وتحميؿ مختمؼ الوثائؽ والبيانات والمعطيات
الفعمية ،وىذا ما يحسب في نظرنا أحد دوافع دراسة ىذا الموضوع المتمثؿ في إخراج البحث
العممي مف المحيط الداخمي لمجامعة إلى الميداف العممي.
سابعا :تقسيمات الدراسة :مف أجؿ دراسة ىذا الموضوع تـ تقسيـ البحث إلى ثالث فصوؿ،
خصص الفصؿ األوؿ منو لدراسة عرض عاـ حوؿ النظاـ المحاسبي المالي مف خالؿ
التطرؽ إلى عموميات حوؿ المحاسبة ،والى التوافؽ المحاسبي الدولي ،وكذا النظاـ
المحاسبي المالي؛
أما الفصؿ الثاني فقد خصص لدراسة القوائـ المالية وفؽ النظاـ المحاسبي المالي،
انطالقا مف التعرؼ عمى االطار المفاىيمي لمقوائـ المالية وفؽ النظاـ المحاسبي المالي،
والى عرض وتحميؿ القوائـ المالية وفؽ النظاـ المحاسبي المالي ،وكذا التطرؽ إلى تقييـ بنود
القوائـ المالية وفؽ النظاـ المحاسبي المالي؛
وخصص الفصؿ الثالث لدراسة حالة تطبيقية حوؿ أثر تطبيؽ النظاـ المحاسبي
المالي عمى مكونات القوائـ المالية لوحدة مطاحف الحضنة ،مف خالؿ التعرؼ عمى الوحدة
مف خالؿ التعريؼ النشأة وأى داؼ المؤسسة وأفاقيا المستقبمية ،وكذا التطرؽ إلى عرض
وتحميؿ مختمؼ القوائـ لوحدة مطاحف الحضنة.

ه

ثامنا :الدراسات السابقة:
مداني بن بمغيث ،أهمية إصالح النظام المحاسبي لممؤسسات في ظل أعمال التوحيد
الدولية ،أطروحة دكتوراه غير منشورة ،جامعة الجزائر ،الجزائر.4002 ،
تعالج ىذه األطروحة موضوع إصالح النظاـ المحاسبي لممؤسسات في الجزائر،
بيدؼ بعث واثراء الحوار العممي حوؿ الموضوع ببعد تصوري يأخذ باالعتبار أعماؿ التوحيد
والتوافؽ المحاسبييف الدولييف ،مف خالؿ البحث في طبيعة مسار التوحيد المحاسبي ،أىداؼ
ىيئة التوحيد المح اسبي ،وموقفيا مف العولمة وبروز التوحيد العالمي ،مكانة االصالح
المحاسبي في استراتيجية اإلصالح االقتصادي ،نموذج التوحيد المالئـ لسياسة االنفتاح
االقتصادي التي شرعت فييا الجزائر مع بداية التسعينات وتمخض عنيا أساسا إنشاء
بورصة القيـ المنقولة ،والمفاوضات الجارية إلتماـ اتفاقات الشراكة والتبادؿ الحر مع االتحاد
األوروبي واالنضماـ لممنظمة العالمية لمتجارة ،وبعد استعراض تاريخي وعرض المفاىيـ
النظرية لممحاسبة ،جاءت الدراسة العممية كمحاولة لتقييـ واقع وخصوصية الميداف المحاسبي
في الجزائر ،حيث أظيرت نتائج ىذه الدراسة إدراؾ قوي واجماع كبير حوؿ أىمية إصالح
النظاـ المحاسبي لممؤسسات في الجزائر.
سميم بن رحمون ،تكييف القوائم المالية في المؤسسات الجزائرية وفق النظام المحاسبي
المالي الجديد ،مذكرة ماجستير غير منشورة ،جامعة محمد خيضر-بسكرة ،-الجزائر،
.4002
تعالج ىذه المذكرة موضوع تكييؼ القوائـ المالية في المؤسسات الجزائرية وفؽ النظاـ
المحاسبي المالي الجديد ،بيدؼ االنتقاؿ مف المخطط الوطني المحاسبي الذي أصبح ال يفي
باحتياجات مختمؼ مستعممي القوائـ المالية إلى النظاـ المحاسبي المالي الذي دخؿ حيز
التطبيؽ في  01جانفي  ، 2010ويعتبر ىذا األخير مستوحى مف المعايير المحاسبية الدولية

و

ومعايير اإلبالغ المالي ،وقد كاف ىذا التحوؿ يدخؿ في إطار سياسة التقارب التي تنتيجيا
الجزائر لمسايرة المتغيرات الدولية ومواكبة التطورات االقتصادية واالجتماعية والقانونية
والمعموماتية ،بعد استعراض تاريخي لتطور المحاسبة وأعماؿ اإلصالح المحاسبي في
الجزائر ،أظيرت نتائج ىذه الدراسة أف تطبيؽ معايير المحاسبة والتقارير المالية الدولية مف
خالؿ النظاـ المحاسبي المالي ،مشروعا مثيال وأمر البد منو.
حنان خميس ،دور القوائم المالية وفق النظام المحاسبي المالي في إتخاذ الق اررات المالية،
مذكرة ماستر غير منشورة ،جامعة ورقمة ،الجزائر.4004 ،
في ظؿ االتجاه المتنامي لعولمة معايير المحاسبة الدولية ،تتفاعؿ البيئة المحاسبية
الجزائرية مع البيئة المحاسبية الدولية لمواكبة المستجدات الحادثة ،إعتمدت الجزائر نظاما
محاسبيا ماليا جديد يستجيب لممعايير الدولية لممحاسبة ،بموجب القانوف رقـ  11-07المؤرخ
في  ، 2007/11/25وبالتالي كاف لزاما عمى المحاسبة أف تتطور وتمبي االحتياجات الجديدة
لممستخدميف مف المعمومات المالئمة عف طريؽ التقارير المالية (القوائـ المالية) ،والتي
تساعد في ترشيد القرارات المختمفة خاصة منيا المالية لممؤسسات.

ز

اﻟﻔﺼﻞ اﻷول:
ﻋﺮض ﻋﺎم ﺣﻮل اﻟﻨﻈﺎم اﻟﻤﺤﺎﺳﺒﻲ
اﻟﻤﺎﻟﻲ

عرض عام حول النظام المحاسبي المالي

الفصل األول:
تمهيد

نظ ار لألىمية الكبيرة التي تكتسييا المحاسبة خاصة عمى المستوى اإلقتصادي ،والدور
الذي تمعبو ضمن مختمف المجاالت في تطوير مختمف المشاريع التي تقوم بيا المؤسسة
ونظ ار لألىمية الكبيرة التي تكتسييا المعمومة المحاسبية والمالية التي تنتجيا المحاسبة ،كان
ال بد من التطرق إلى موضوع المحاسبة من خالل جانبيا النظري من خالل مفيوميا
وميدانيا ومعرفة دورىا وأىدافيا ،فالمحاسبة الحالية ىي حصيمة تطور تاريخي متراكم عبر
العصور البشرية المتالحقة.
واستجابة الحتياجات مختمفة وغير متجانسة من المعمومات ألطراف مختمفة ،تطورت
المحاسبة عبر الزمن في مواكبة التحوالت والتطورات الحاصمة في الميدان االقتصادي
والقانوني حتى أصبحت ليا أىمية كبيرة في اتخاذ الق اررات لفئات عديدة تيتم بالمحاسبة،
تمعب المحاسبة المالية دو ار ميما من خالل توصيل المعمومات االقتصادية إلى المتعاممين
االقتصاديين ،واستخدام ىذه المعمومات في عممية التقييم واتخاذ الق اررات وما يمكن أن
نالحظو عمى ىذه األطراف ىو كثرة احتياجيم إلى المعمومات ،واختالف ىذه المعمومات
وتعارضيا وذلك لتعارض مصالحيم ألن كل طرف يسعى إلى الحصول عمى معمومات
تساعده عمى اتخاذ ق ارراتو.
ونظ ار لتزايد النشاط المالي عبر مختمف الدول وازدىار األسواق المالية بسبب رفع
القيود عمى حركة رؤوس األموال أصبح من الضروري التوجو نحو إيجاد نوع من التوافق
المحاسبي بين المعايير والممارسات المحاسبية عبر كل الدول.
وعميو س نتطرق في فصمنا ىذا إلى مفيوم المحاسبة المالية وتطورىا التاريخي ثم
نتطرق إلى معرفة العوامل التي أدت إلى التوافق الدولي وفي األخير سوف نتطرق إلى
النظام المحاسبي المالي.
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الفصل األول:
المبحث األول :عموميات حول المحاسبة

تمعب المحاسبة دو ار ىاما في الحياة االقتصادية وذلك من خالل إمداد المعمومات
االقتصادية إلى األطراف التي ليا عالقة مع المؤسسة واستخدام ىذه المعمومات في عممية
التقييم واتخاذ الق اررات.
المطمب األول :التطور التاريخي لعمم المحاسبة
لقد نشأت المحاسبة وتطورت فروعيا استجابة لعوامل اقتصادية واجتماعية وقانونية
في عصور مختمفة ،أدت إلى ظيور الحاجة إلى خدمات المحاسب المختص في تقديم
المعمومات التي تساعد عمى معرفة نتائج النشاط اإلنتاجي لممنشأة االقتصادية خالل فترة
معينة .لإلفصاح عن الوضعية المالية لممؤسسة أو المساىمة في إثراء قاعدة البيانات ألجل
اتخاذ الق اررات وفق معايير التسيير المالئمة.1
أوال :في العصور القديمة 2:في ىذه المرحمة كان ظيور المحاسبة مصاحبا لمعد الذي
استخدمتو الجماعات البشرية القديمة ،حيث ثبت استعمال المحاسبة في شكل مبسط من
خالل البحوث األثرية ،حيث وجدت حفريات وآثار قديمة تدل عمى ظيور المعامالت
التجارية والمالية ،فدلت تمك اآلثار عمى أن ىناك حضارات قديمة مثل الحضارة اآلشورية
تظير أقدم عمميات لمتسجيل المالي في شكل ما يدفعو المموك إلى جنودىم من رواتب في
شكل حيوانات أو مزروعات .كما أظيرت بعض الحفريات عن الحضارة البابمية آثار لما
يشبو السجالت المحاسبية كانت في شكل ألواح من الطوب ،كما نجد أيضا قانون حمورابي
الذي ىو عبارة عن قانون مدني وقانون تجاري وقانون بحري وقانون جزائي الذي تضمن
عمى نصوص تتعمق بأعمال االقتراض والودائع ،وأيضا مما ميز ىذا القانون ىو إجبارية
 1رضوان حلوة حنان ،تطور الفكر المحاسبي (مدخل نظرية المحاسبة) ،الطبعة األولى ،دار الثقافة للنشر والتوزٌع،
األردن ،2009 ،ص.11
 2إسماعٌل رزقً ،أعمال التوحيد المحاسبي في الجزائر  ،مذكرة ماجستٌر فً العلوم التجارٌة غٌر منشورة ،كلٌة العلوم
االقتصادٌة والتجارٌة وعلوم التسٌٌر ،جامعة الجزائر ،3الجزائر ،2010 ،ص .4 ،3
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عرض عام حول النظام المحاسبي المالي

الفصل األول:

األطراف المتعاقدة عمى تسجيل تعامالتيم .كما شيدت المحاسبة تطو ار كبي ار عند اليونانيين،
من خالل ما كان يعرف بمحاسبة المعابد ،حيث كانت المعابد آنذاك تمعب دور البنوك من
خالل استعمال الصكوك واإلشراف عمى أعمال اإلقراض والتحويل المالي ،كما تشكمت في
تمك الفترة ما يعرف بمحكمة المحاسبين التي ميمتيا مراجعة الحسابات العامة لمدولة .أما في
العيد الروماني فقد أجبرت األسر عمى مسك سجالت لتدوين الحسابات ،من أىميا ما يتعمق
بالمقبوضات والمدفوعات باإلضافة إلى سجالت أخرى ،حيث كان يتم التسجيل اليومي في
سجالت خاصة والتي يتم ترحيميا شيريا إلى سجل خاص .وفي العصر اإلسالمي ظيرت
الحاجة إلى تسجيل مختمف التعامالت والمبادالت حيث حث القرآن الكريم عمى كتابة الدين
من خالل آية الدين ،كما كان الرسول "صمى اهلل عميو و سمم" يحاسب العمال الذين يرسميم
لجمع أموال الزكاة ويحاسبيم أيضا عمى كل المصاريف المرتبطة بذلك .أيضا كان لمتوسع
الذي شيدتو الدولة اإلسالمية آنذاك دور في زيادة االىتمام بالمحاسبة لتسيير بيت مال
المسممين وذلك نظ ار لتنوع مصادر تحصيل أموال الزكاة التي تشكل المورد الرئيسي لبيت
مال المسممين.
ثانيا :في العصور الوسطى :شيدت العصور الوسطى نظم محاسبية لحصر موجودات
المزارع التي كان يممكيا اإلقطاعيون في انجمت ار وكذالك تسجيل نفقات وايرادات تمك المزارع،
إالا أن تمك النظم لم تكن تعرف التوازن الرياضي ،ولم تكن تشترط تسجيل العممية في جانبين
(مدين – دائن) ،ومع التطور الذي عرفتو التجارة واتساع رقعتيا ،وانتشار حركة ترجمة كتب
العرب في مجاالت مختمفة كالرياضيات ،الجبر والفمك إلى الالتينية وبدخول األرقام العربية
وانتشار استعماليا في أوروبا ،بدأت تعرف المحاسبة تطو ار في مختمف مجاالتيا ،خاصة
لسيولة إجراء العمميات الحسابية باألرقام العربية عوض األرقام الالتينية.1

 1مدانً بن بلغٌث ،أهمية إصالح النظام المحاسبي للمؤسسات في ظل أعمال التوحيد الدولية ،أطروحة دكتوراه دولة
غٌر منشورة ،كلٌة العلوم االقتصادٌة والتجارٌة وعلوم التسٌٌر ،جامعة الجزائر ،الجزائر ، 2004 ،ص.17
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الفصل األول:

ثالثا :في عصر النهضة 1:اشتيرت ايطاليا بمدنيا المتطورة في مجال التجارة الدولية ،فقد
ظيرت في فمورنسا قرب نياية القرن الثالث عشر مسك الدفاتر وفق القيد المزدوج ،فأقدم
السجالت المعروفة تعود إلى الفترة بين  ،1305-1296أما نظام االثبات المحاسبي
المتكامل وفق القيد المزدوج فقد وجد في السجالت التجارية في مدينة جنوه في عام 1340؛
إن اختراع القيد المزدوج ال يعني اكتمال النظام المحاسبي ،بل مازال ينقصو اإلقفال ،حيث
تدل الدراسات التاريخية أن أول السجالت المحاسبية التي تظير إقفاال شكميا يعود إلى دفاتر
أحد التجار الفينيسيين في الفترة الممتدة بين 1434-1406؛ وأول من أعطى الصيغة
النيائية لممحاسبة بالقيد المزدوج ،ىو المفكر ورجل الدين اإليطالي لوكا باسيولي الذي نشره
في فينيسيا (البندقية) عام  1494ضمن كتاب عام لمرياضيات باسم "مراجعة عامة في
الحساب واليندسة والنسبة والتناسب " .خصص فصال كامال منو حول مسك الدفاتر تحت
عنوان >>في الحساب والتسجيل<<2؛
ولقد استحدث باسيولي ثالثة سجالت لمتسجيل المحاسبي بطريقة القيد المزدوج وىي:
 المذكرة :تسجل فييا كل العمميات التي قام بيا التاجر ،دون تحميل لطبيعة ىذهالعمميات؛
 اليومية :تسجل فييا العمميات حسب طبيعتيا مدينة أو دائنة حسب الحسابات المرادفةلكل عنصر من عناصر العمميات ،وبترتيب زمني حسب تاريخ حدوثيا؛
 دفتر األستاذ :ترحل إليو الحسابات التي تم تسجيميا باليومية ،ويتم ترصيدىا بطرحالطرف المدين من الطرف الدائن لكل حساب ألجل استخراج الرصيد.

 1سلٌم بن رحمون ،تكييف القوائم المالية في المؤسسات الجزائرية وفق النظام المحاسبي المالي الجديد ،مذكرة
ماجستٌر غٌر منشورة فً علوم التسٌٌر ،كلٌة العلوم االقتصادٌة والتجارٌة وعلوم التسٌٌر ،قسم علوم التسٌٌر ،جامعة
بسكرة ،الجزائر ،2013 ،ص.4
 2رضوان حلوة حنان ،مرجع سابق ،ص .16 ،15
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الفصل األول:

رابعا :أثناء وبعد الثورة الصناعية 1:استجابة لمتطور في الظروف االقتصادية توصل
"  "Irson Cloudeإلى تحديد مفيوم الميزانية ،التي تم إحالليا مكان ميزان الحسابات.
اعتبرت الميزانية أداة لجمع العمميات الحسابية لمتجار والمؤسسات فترة بفترة ،أدى ظيور
الثورة الصناعية في بداياتيا إلى تطور أساليب اإلنتاج مثل المحرك البخاري ،السكك
الحديدية  ...الخ ،تطمب ظيور وحدات إنتاجية كبيرة تستوعب استثمارات ىائمة الحجم يفوق
إمكانيات شركات األشخاص ،أدى إلى ظيور شركات المساىمة التي لدييا االستطاعة في
تمويل المشاريع الكبيرة والعالمية ويعمل في ىذه المشاريع عدد كبير من العمال واآلالت
الصناعية .وانفصمت الممكية عن اإلدارة ،فمم يعد مالك المشروع ىو مديره .إن ىذه السمة قد
أثرت تأثي ار عميقا في الفكر المحاسبي ،بحيث ظيرت الحاجة إلى إدارة متخصصة ليذه
المشاريع لحساب موكمين (المساىمون) ،لذلك مست الحاجة إلى فروع المحاسبة األخرى
كمحاسبة التكاليف والمحاسبة اإلدارية ،وال يستطيع المساىمون وذوي العالقة من االطالع
عمى السجالت المحاسبية لمتأكد من مدى تمثيل الميزانية لحقيقة الظروف االقتصادية وذلك
لعدة أسباب أىميا:
 عدم توفر المعرفة الفنية لدى المساىمين واألطراف األخرى؛ عدم توفر الزمن الكافي لمثل ىذه الميمة؛ تواجد المساىمين في مناطق بعيدة جغرافيا عن مركز المشروع؛ -ال تسمح القوانين لجميع الميتمين بالشركة بمراجعة الحسابات.

 1مدانً بن بلغٌث ،مرجع سابق ،ص.19
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الفصل األول:

ليذه األسباب دعت الحاجة إلى ظيور مراجع الحسابات وكانت انجمت ار من أول الدول التي
نظمت ىذه المينة.1
المطمب الثاني :مفهوم المحاسبة المالية ودورها
أوال :تعريف المحاسبة المالية :لقد تعددت تعاريف المحاسبة المالية نذكر منيا:
المحاسبة المالية " :ىي مجموعة القواعد واالجراءات والمبادئ المحاسبية المتعارف
عمييا ،والتي تحكم طرق تسجيل وتبويب وتحميل العمميات المالية الخاصة بالمؤسسة في
مجموعة من الدفاتر والسجالت ،بيدف الوقوف عمى نتائج أعمال المؤسسة من ربح أو
خسارة ،وتحديد مركزىا المالي في نياية فترة زمنية معينة ،2كما عرفتيا الجمعية األمريكية
لممحاسبة ) (AAAعمى أنيا" :عممية تحديد وقياس وتوصيل معمومات اقتصادية يمكن
استخداميا في عممية التقييم واتخاذ الق اررات بواسطة من يستخدمون ىذه المعمومات ،"3حيث
أنيا تعتبر " :عمم وفن تختص بتسجيل وتبويب وتمخيص األحداث المالية بصورة ليا داللتيا
وأىميتيا في ترشيد الق اررات عمى مختمف المستويات ،"4وذلك من خالل أنيا تمثل :نظام
متكامل في معالجة المعمومات الذي ييتم بتحديد وقياس األحداث االقتصادية ،التي يكون ليا
تأثي ار عمى المنشاة وتقديم تمك األحداث إلى متخذي الق اررات بعد تفسيرىا وتحميل نتائجيا."5
ووفقا لممادة  3من القانون  11/07المؤرخ في  25نوفمبر  ،2007فان المحاسبة
المالية " :ىي تنظيم لتنظيم المعمومة المالية يسمح بتخزين معطيات قاعدية عددية وتصنيفيا
 1محمد علً حٌدر بنً عطا ،مقدمة في نظرية المحاسبة والمراجعة ،الطبعة األولى ،دار الحامد للنشر والتوزٌع ،األردن،
 ،2007ص .17 ،16
 2ولٌد ناجً الحٌالً ،اصول المحاسبة المالية  ،الجزء األول ،االكادٌمٌة العربٌة المفتوحة فً الدنمارك ،الدنمارك،
 ،2007ص.26
 3أحمد محمد نور وشحاتة السٌد شحاتة ،مبادئ المحاسبة المالية ،الدار الجامعٌة ،مصر ،2008 ،ص .16 ،15
 4كمال عبد العزٌز النقٌب ،المدخل المعاصر الى علم المحاسبة ،الطبعة األولى ،دار وائل للنشر ،األردن،2004 ،
ص.35
 5عبد الهادي بوقفة ،أثر تطبيق النظام المحاسبي المالي على مكونات القوائم المالية للمؤسسات الجزائرية ،مذكرة
ماستر غٌر منشورة فً العلوم التجارٌة ،كلٌة العلوم االقتصادٌة والتجارٌة وعلوم التسٌٌر ،جامعة ورقلة ،الجزائر،
 ،2011ص.6
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الفصل األول:

وتقييميا وتسجيميا وعرض كشوف تعكس بصورة صادقة الوضعية المالية وممتمكات الكيان
ونجاعتو ،ووضعية خزينتو في نياية السنة المالية".1
وفي االخير نورد التعريف الصادر عن لجنة المعايير المحاسبية الدولية حيث عرفت
المحاسبة عمى انيا ":عمم اصطالحي غرضو قياس الوضع المالي ونتائج العمميات لمنشاط
االقتصادي."2
ما يالحظ عمى مختمف ىذه التعاريف ىو اتفاقيا عمى أن المحاسبة تقوم بوظيفتين
أساسيتين تتمثل األولى في وظيفة القياس أي قياس النشاطات التي تقوم بيا المؤسسة خالل
فترة زمنية معينة ،والثانية في وظيفة االتصال وتتمثل أساسا تقديم مجموعة من المعمومات
الخاصة بنشاط المؤسسة خالل فترة زمنية معينة لجميع األطراف التي ليا مصالح متعمقة
بالمؤسسة.
ثانيا :دور المحاسبة المالية :يتمثل دور المحاسبة المالية في اآلتي:3
 تحديد عدد وشكل السجالت والدفاتر الواجب إمساكيا وتصميم النظام المحاسبي؛ تحديد ممتمكات والتزامات المؤسسة مع التغيرات التي تحدث فييا وكذا نتيجة نشاطالمؤسسة خالل فترة زمنية معينة؛
 إعداد الحسابات الختامية لتحديد األرباح والخسائر وتصوير قائمة المركز الماليلممؤسسة؛
 مساعدة اإلدارة ومن ييمو األمر في التعرف عمى نتيجة األعمال والمركز المالي ،ممايساعد عمى رسم السياسات واتخاذ الق اررات السميمة ،كق اررات اإلستثمار ومنح القروض؛
 1المادة  3من القانون  11-07المتضمن النظام المحاسبً المالً ،الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية
الشعبية ،العدد  25 ،74نوفمبر  ،2007ص.3
 2كمال عبد العزٌز النقٌب ،مرجع سابق ،ص.41
 3محمد أحمد خلٌل وآخرون ،مقدمة في علم المحاسبة ،الطبعة األولى ،دار وائل للنشر ،األردن ،2004،ص.35
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الفصل األول:

 توفير المعمومات المحاسبية المالية لألطراف الخارجية خاصة الدولة كتحديد الوعاءالضريبي بالتنسيق مع التشريع الجبائي لتجنب النزاعات الكبيرة والحساسة.
المطمب الثالث :الفروض والمبادئ المحاسبية
ترتكز المحاسبة في عمميا عمى مجموعة من المبادئ والفروض ،والتي تمثل القواعد
التي يسترشد بيا المحاسب في سبيل إنجاز عممو،
أوال:الفروض المحاسبية :تعرف الفروض عمى أنيا "مقدمات ال يمكن التحقق من صحتيا،
لكنيا تكون أساسا إلطار فكري يصمح لالستدالل و التوصل إلى نتائج محددة" ،1حيث يمكن
القول أنيا بديييات أو مسممات عند إعداد المعمومة المحاسبية والمالية .وتتميز بمجموعة
من الخصائص يمكن تمخيصيا فيما يمي:2
 ال بد أن تمقى القبول العام عمى أنيا صحيحة ومالئمة من قبل الميتمين بالشأنالمحاسبي؛
 ال بد أن تكون مستقمة عن بعضيا البعض ،إذ ال يجوز أن يستخدم فرض في تبرير آخر؛ ال بد أن تكون عمى العموم قميمة العدد ليسيل كشف أي تناقض قائم فيما بينيا.ومن أىم الفروض المحاسبية المتعارف عمييا ما يمي:
 -1فرض الوحدة المحاسبية :3ترتكز المحاسبة عمى وظيفتين أساسيتين ىما وظيفة القياس
ووظيفة االتصال ،فوظيفة القياس تتعمق باألحداث والمعامالت المالية والتجارية ومختمف

 1جبرائٌل كحالة وآخرون ،المحاسبة المالية بين النظرية والتطبيق ،دار زهران للنشر والتوزٌع ،األردن،1997 ،
ص.48
 2رضوان حلوة حنان وآخرون ،أسس المحاسبة المالية ،دار ومكتبة حامد ،عمان ،2004 ،ص.34
 3إسماعٌل رزقً ،مرجع سابق ،ص.24
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الفصل األول:

المعامالت االقتصادية التي تحدث بين مختمف المتعاممين ،أما وظيفة االتصال فترتبط
بإيصال نتائج أعمال المؤسسة إلى مختمف من ييمو األمر.
فالمشرع الجزائري أخذ ىذا الفرض بعين االعتبار عند التمييز بين ذمة المؤسسة وذمة
الشركاء ،سواء كانت شركات أموال أو شركات أشخاص ،حيث يعتبر الشركاء والمساىمين
أطراف خارجية تسجل كل تعامالتيم مع المؤسسة في حسابات الحقوق وفي حسابات
الديون:
الحساب رقم  :44حقوق عمى الشركاء والشركات الحميفة؛
الحساب رقم  :55ديون تجاه الشركاء والشركات الحميفة.
 -2فرض االستمرارية :ويقصد باإلستم اررية االفتراض بأن المشروع مستم ار مالم يثبت
عكس ذلك ،حيث يقوم المحاسبون تحت ىذا االفتراض بإعداد قوائميم المالية ،مما يعني
إبراز وتقييم األصول الثابتة بكمفيا التاريخية واالستمرار بإىالكيا من سنة مالية إلى أخرى
طالما المنشأة مستمرة في إستخدام ىذه األصول لذا ال يمجأ المحاسبون إلى تقييم األصول
الثابتة بقيميا السوقية لطالما ال يوجد نية لبيع ىذه األصول أو نية لتصفية المنشأة وبالتالي
التخمص من أصوليا المختمفة.1
 -3فرض وحدة القياس :تتكون الموارد االقتصادية التي تمتمكيا الوحدة المحاسبية من
مجموعة عناصر غير متجانسة )أراضي ،مباني ،بضاعة ،آالت.....الخ ( ونظ ار لعدم
تجانس الموارد أصبح من الضروري إيجاد وحدة قياس موحدة يتم بموجبيا تسجيل العمميات
المالية التي تحدث في المنشأة وعرض النتائج التي تنجم عنيا عمميات الوحدة المحاسبية
خالل فترة معينة ،لذلك تم استخدام النقود كوحدة لقياس القيم باعتبارىا وسيمة تمقى قبوال عام
في القياس ،إال أن مشكمة وحدة القياس النقدي ىي عدم ثباتيا وتعرض قيمتيا الحالية
1

مؤٌد راضً خنفر وغسان فالح المطارنة ،تحليل القوائم المالية ،الطبعة األولى ،دار المسٌرة ،2006 ،ص.22
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الفصل األول:

لإلنخفاض المستمر ولذلك تكون البيانات التي تعرضيا القوائم المالية غير دقيقة في التعبير
عن حقيقة المركز المالي لموحدة المحاسبية ،مما أضعف االعتماد عمى األرقام التي تظيرىا
القوائم المالية باعتبار أنيا تجمع وحدات نقدية ذات قوة شرائية مختمفة .ولمعالجة التغيرات
في القوة الشرائية لمنقود لجأ فكر المحاسبين لبعض الطرق لتعديل البيانات التي تحمميا
القوائم المالية لتكون معبرة تعبي ار أقرب لمصحة وذلك باستخدام بعض الطرق اإلحصائية.1
 -4فرض الفترة الزمنية :بموجب ىذا الفرض ،تقسم الحياة المستمرة لنشاط المنشاة الى
فترات زمنية متساوية ) سنة ميالدية عادة( يتم في نياية كل فترة منيا توقف افتراضي
لنشاطيا بقصد اعداد ما يعرف بالحسابات ،حيث ان الفترة المحاسبية تعتبر قصيرة نسبيا
بالقياس الى عمر المنشاة ،لذا كان من الضروري تبني اساس االستحقاق في اعداد القوائم
المالية كما يتطمب ذلك من اجراء لمتسويات الجردية وذلك باإلضافة الى تطبيق مبداي
المقابمة واالعتراف باإليرادات والمصروفات.2
 -5فرض التوازن المحاسبي :من خالل دراسة تطور الفكر المحاسبي ،نستطيع التوقف
عند احد االحداث الميمة في ذلك التطور ،الذي يشكل منعطفا جذريا ،بل وتحول ثوري في
الفكر المحاسبي من خالل طرح افكار نظام القيد المزدوج خالل كافة المراحل التي سبقت
نشره واعالنو عام  1363من قبل الباحث العربي المسمم المازدراني وتاله وعمقو لوقا باشمو
عام  1494والتي شكمت اساسا لظيور فرضية التوازن المحاسبي.3
ثانيا :المبادئ المحاسبية :تقوم المحاسبة عمى جممة من المبادئ نشئت نتيجة الحاجة ليا
وحازت عبر مراحل مختمفة من التطبيق العممي عمى صفة القبول العام ،إذ تحكم ىذه
المبادئ خطوات واجراءات الدورة المحاسبية ،التي تنتيي بإظيار نتائج نشاط المؤسسة ،تمبية
 1عبد الهادي بوقفة ،مرجع سابق ،ص.8
 2محمد مطر ،مبادئ المحاسبة المالية ،الطبعة الرابعة ،دار وائل للنشر ،األردن ،2007 ،ص.42
 3كمال عبد العزٌز النقٌب ،مرجع سابق ،ص.183
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الفصل األول:

الحتياجات مختمف الفئات المستعممة لممعمومات المحاسبية .وفيما يمي نتناول أىم المبادئ
المحاسبية وىي:
 -1مبدأ التكمفة التاريخية :يتم وفق ىذا المبدأ تسجيل كل العمميات واألحداث االقتصادية
بقيمتيا الفعمية عند تاريخ حدوثيا مع افتراض ثبات قيمة النقود .بحيث تعبر القيم عن
الماضي دون األخذ باالعتبار التقمبات االقتصادية التي تؤثر عمى المؤسسة ،تنص المادة
 16من المرسوم التنفيذي  156-08بتاريخ  26ماي  2008المتضمن تطبيق أحكام
القانون  11-07المتضمن النظام المحاسبي المالي (" :)SCFعمى أنو يجب أن تقيد في
محاسبة الكيان عناصر األصول والخصوم واإليرادات واألعباء وتعرض في القوائم المالية
بتكمفتيا التاريخية عمى أساس قيمتيا عند تاريخ معاينتيا دون األخذ الحسبان أثار تغيرات
السعر أو تطور القدرة الشرائية لمعممة .غير أن األصول والخصوم ذات الخصوصية مثل
األصول البيولوجية واألدوات المالية تقيم بقيمتيا الحقيقية".1
 -2مبدأ الوحدة المحاسبية :بموجب ىذا المبدأ ال تيتم المحاسبة إال باألحداث التي ليا
عالقة بنشاط الوحدة االقتصادية أو القانونية ،وأنو يقع عمى المحاسبة فقط تسجيل األحداث
(العمميات) التي ليا تأثير عمى وضعية المؤسسة دون سواىا من الفئات األخرى الميتمة
بحياة وأعمال المؤسسة ،كالمالكين والمسيرين ،تنص المادة رقم  09من المرسوم التنفيذي
 156-08بتاريخ  26ماي  2008المتضمن تطبيق أحكام القانون  11-07المتضمن
النظام المحاسبي المالي" :عمى أنو يجب أن يعتبر الكيان كما لو كان وحدة محاسبية مستقمة
ومنفصمة عن مالكييا ،ويجب أن ال تأخذ القوائم المالية لمكيان في الحسبان إال معامالت
الكيان دون معامالت مالكيو".2

 1المادة رقم  16من المرسوم التنفٌذي  156-08المتضمن النظام المحاسبً المالً ،الجريدة الرسمية للجمهورية
الجزائرية الديمقراطية الشعبية ،العدد  ،27بتارٌخ  28ماي  ،2008ص.12
 2المادة رقم  09من المرسوم التنفٌذي  156-08المتضمن النظام المحاسبً المالً ،مرجع سابق ،ص.12
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الفصل األول:

 -3مبدأ االستمرار :يقوم ىذا المبدأ عمى فرضية عدم توقف نشاط المؤسسة في األجل
القريب  ،أي أن المؤسسين ال يفكرون في تصفية المؤسسة في ظل الظروف العادية ،وانما
يفترض دائما أن المؤسسة سوف تستمر في متابعة نشاطيا الذي تأسست ألجمو ،وتنص
المادة رقم  07من المرسوم التنفيذي  156-08بتاريخ  26ماي  2008المتضمن تطبيق
أحكام القانون  11-07المتضمن النظام المحاسبي المالي عمى أنو" :يجب أن تعد القوائم
والكشوف المالية عمى أساس استم اررية االستغالل ،بافتراض متابعة الكيان لنشاطاتو في
مستقبل متوقع ،إال إذا طرأت أحداث أو ق اررات قبل تاريخ نشر الحسابات والتي من الممكن
أن تؤدي إلى التصفية أو التوقف عن النشاط في مستقبل قريب".1
 -4مبدأ استقاللية الدورات :عمال بفكرة تقسيم حياة المؤسسة إلى فترات زمنية متساوية
(دورة مالية) استجابة لمتشريعات القانونية ،من أجل تحديد أعمال ونتائج المؤسسات خالل
تمك الفترات (ربح أو خسارة) لتسييل عمميات التسيير والرقابة والمقارنة .وعميو يقضي ىذا
المبدأ بتحمل كل دورة مالية ألعبائيا واستفادتيا من إيراداتيا ،وتنص المادة رقم  12من
المرسوم التنفيذي  156-08بتاريخ  26ماي  2008المتضمن تطبيق أحكام القانون -07
 11المتضمن النظام المحاسبي المالي عمى أنو " :عمى أنو يجب أن تكون نتيجة كل سنة
مالية مستقمة عن السنة التي سبقتيا والسنة التي تمييا ،وألجل تحديدىا يتعين أن تنسب إلييا
األحداث والعمميات الخاصة بيا فقط".2
-5مبدأ الحيطة والحذر :القاعدة الذىبية ليذا المبدأ تقضي بعدم أخذ المؤسسة في الحسبان
أية إيرادات متوقعة سوف تحدث في المستقبل ،مع االحتياط واألخذ في الحسبان لألعباء
التي قد تتحمميا والخسائر التي قد تتكبدىا في المستقبل ،وتنص المادة رقم  14من المرسوم
التنفيذي  156-08بتاريخ  26ماي  2008المتضمن تطبيق أحكام القانون 11-07
 1المادة رقم  07من المرسوم التنفٌذي  156-08المتضمن النظام المحاسبً المالً ،مرجع سابق  ،ص.11
 2المادة رقم  12من المرسوم التنفٌذي  156-08المتضمن النظام المحاسبً المالً ،نفس المرجع ،ص.12
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الفصل األول:

المتضمن النظام المحاسبي المالي عمى أنو " :يجب أن تستجيب المحاسبة لمبدأ الحيطة
الذي يؤدي إلى تقدير معقول لموقائع في ظروف الشك قصد تفادي خطر تحول لشكوك
موجودة إلى المستقبل من شأنيا أن تثقل بالديون ممتمكات الكيان أو نتائجو".1
-6مبدأ ثبات الطرق المحاسبية :يقوم ىذا المبدأ عمى ضرورة التزام المؤسسة بإتباع مبدأ
واحد أو طريقة واحدة في إعداد القوائم المالية ال تغيرىا من فترة إلى أخرى ،ومن نتائج
تطبيق ىذا المبدأ ،أنو يؤدي إلى سيولة إجراء المقارنات بين مختمف الدورات المحاسبية أو
المالية ،تنص المادة  05من المرسوم التنفيذي  156-08بتاريخ  26ماي  2008المتضمن
تطبيق أحكام القانون  11-07المتضمن النظام المحاسبي المالي عمى أنو " :تتمثل الطرق
المحاسبية في المبادئ واالتفاقيات والقواعد والتطبيقات الخصوصية المحددة في المواد التي
تمي والتي يجب عمى الكيان تطبيقيا بشكل دائم من سنة مالية إلى أخرى إلعداد وعرض
القوائم المالية".2
 -7مبدأ القيد المزدوج :وذلك حسب المادة  16من القانون  " 11-07تحرر الكتابات
المحاسبية حسب المبدأ المسمى القيد المزدوج يمس كل التسجيالت عمى األقل حسابين اثنين
أحدىما مدين واآلخر دائن في احترام التسمسل الزمني في تسجيل العمميات ،يجب أن يكون
المبمغ المدين مساويا لممبمغ الدائن".3
المبحث الثاني :التوافق المحاسبي الدولي ومعايير المحاسبة الدولية
في إطار تطوير المحاسبة يعد التوافق المحاسبي أحد أىم محصالت ىذا التطوير
نظ ار لشموليتو أغمب دول العالم من بينيا الجزائر ،التي تحولت من نظام المحاسبة العامة

 1المادة رقم  14من المرسوم التنفٌذي  156-08المتضمن النظام المحاسبً المالً ،مرجع سابق ،ص.12
 2المادة رقم  05من المرسوم التنفٌذي  156-08المتضمن النظام المحاسبً المالً  ،نفس المرجع ،ص.11
 3المادة رقم  16من القانون  11-07المتضمن النظام المحاسبً المالً ،مرجع سابق ،ص.4
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الفصل األول:

وفق المخطط المحاسبي الوطني  1975إلى المحاسبة المالية وفق النظام المحاسبي المالي
.2007
المطمب األول :تعريف وأهداف التوافق المحاسبي الدولي
يعتبر التوافق مفيوما مالزما لممحاسبة الدولية ،يفيد في الحد من الفروق أو التباين
بين األنظمة المحاسبية الوطنية.
أوال :تعريف التوافق المحاسبي الدولي :يقصد بالتوافق المحاسبي الدولي" :االحتكام لجممة
من المعايير المحاسبية تحظى بصفة القبول الدولي وتيدف إلى إضفاء االنسجام عمى
الممارسة المحاسبية ،أي أن التوافق يشمل المعايير المحاسبية التي يجب أن تكون موحدة
بين كل الدول والممارسة المحاسبية التي يفترض أن تكون متجانسة بين المؤسسات" ،1حيث
يمكن القول بأن التوافق المحاسبي الدولي" :ىو عممية تقميل الفروقات في تطبيقات التقرير
المالي فيما بين الدول ،مما يؤدي إلى زيادة إمكانية مقارنة القوائم المالية ،وتتضمن عممية
التوافق تطوير مجموعة من المعايير المحاسبية الدولية الواجب تطبيقيا في مختمف دول
العالم ،وىذا لزيادة عالمية أسواق رأس المال".2
من التعاريف السابقة يتبين لنا ان التوافق المحاسبي الدولي ىو مفيوم مالزم
لممحاسبة الدولية ىدفو االساسي ىو الحد من الفروقات واالختالفات المحاسبية بين االنظمة
المحاسبية عن طريق جعل المعايير والممارسات المحاسبية الوطنية متقاربة فيما بينيا.

 1مدانً بن بلغٌث ،التوافق المحاسبي الدولي ،المفهوم المبررات واألهداف ،مجلة الباحث العدد  ،2006 ،04الجزائر.
 2ثناء قبانً ،المحاسبة الدولية ،الدار الجامعٌة ،االسكندرٌة ،مصر ،2003 ،ص.170
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الفصل األول:

ثانيا :أهداف التوافق المحاسبي الدولي :1من األىداف األساسية التي ارتبطت بموضوع
التوافق المحاسبي مسألة تحقيق الكفاءة التي تقتضييا التبادالت اإلقتصادية الدولية ،إضافة
إلى أىداف أخرى مرتبطة بطبيعة األطراف الميتمة بعممية التوافق وأىميا:
 المؤسسة المعدة لمقوائم المالية :يساعد التوافق المحاسبي عمى: خفض تكاليف االستغالل المتعمقة بإعداد القوائم المالية خاصة فيما يتعمق بإعدادالحسابات المجمعة لممؤسسات ،والتي لدييا فروع تنشط في مناطق تختمف أنظمتيا
المحاسبية؛
 إنجاح عمميات التسيير والمراقبة التي تقوم بيا المؤسسات عمى مختمف فروعيا ،وقياسأدائيا بناء عمى التقارب الذي يحكم شروط التسيير وقابمية البيانات والتقارير لممقارنة؛
 تمكين المؤسسات من استغالل المعمومات المتاحة عن محيطيا بشكل فعال ،خاصة إذاتعمق األمر بالقيام بعمميات استثمارية أو إدماج مؤسسات أخرى أو أخذ مراقبتيا؛
 التموقع الجيد والتحكم في سياسة االتصال التي تضمن اإلقبال الكبير عمى استثماراتالمؤسسة ،وىذا لمساعدة عممية اتخاذ ق اررات االستثمار التي يقوم بيا المستثمرون الدوليون.
 األطراف المستعممة لمقوائم المالية :إن اليدف األساسي الذي يحققو التوافق المحاسبيالدولي ليذه الفئة المتمثمة أساسا في المستثمرين الدوليين ،ىو تمكينيم من مقارنة المعمومات
المتاحة عن كل المؤسسات ،بعد إلغاء أثر اختالف األنظمة التي كان يفترض أن تعد كل
مؤسسة معموماتيا عمى أساسيا وبالتالي استبعاد أي أثر من أجل اتخاذ ق اررات استثمارية
مالئمة.

 1هشام سفٌان صلواتشً" ،آفاق تطبيق المعايير المحاسبية الدولية في الجزائر في ظل التوافق المحاسبي المالي
الدولي " ،الملتقى الدولً االول حول النظام المحاسبً المالً الجدٌد فً ظل معاٌٌر المحاسبة الدولٌة ،معهد العلوم
االقتصادٌة والتجارٌة وعلوم التسٌٌر ،المركز الجامعً بالوادي ،الجزائر 17 ،و  18جانفً .2010
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 الهيئات األخرى :تتحقق أىداف التوافق المحاسبي ليذه الفئة من خالل عممية الرقابةوالمتابعة التي تقوم بيا بعض الييئات عمى المؤسسات مثل :األمم المتحدة ،ىيئات مراقبة
األسواق المالية الوطنية أو الدولية والبنك الدولي ،لما يتيحو من خفض تكاليف ىذه الرقابة
التي تتطمب في حالة العكس ( وجود اختالفات) ،أو أعباء إضافية تتعمق بتكوين المراجعين
وأدوات المراجعة والبرامج التكوينية.
المطمب الثاني :مزايا ومعوقات التوافق المحاسبي الدولي
أوال :مزايا التوافق المحاسبي الدولي :تتمثل فيما يمي:1
 تحسين عممية إتخاذ الق اررات من طرف المستثمرين الخارجيين؛ تسييل عممية اإلتصال المالي والتجاري وذلك بتوفير معمومات مالية تم إعدادىا وفققواعد ومبادئ ومعايير متناسقة ،مما يرفع من فعالية تشغيل األسواق المالية ويخفض درجة
الغموض في تفسير البيانات المالية؛
 زيادة درجة إنتظام وصدق حسابات المؤسسات مما يرفع من قيمتيا وأىميتيا في عممياتالمقارنة والرقابة واتخاذ الق اررات؛
 إقتصاد مبالغ معتبرة من التكاليف ،تعود بالفائدة عمى شركات التدقيق والخدماتاإلستشارية المالية.
ثانيا :معوقات التوافق المحاسبي الدولي :2رغم المزايا السابقة لمتوافق المحاسبي الدولي فإنو
يواجو مشاكل مختمفة أىميا:

 1نور الدٌن مزٌانً محمد الصالح وفروم" ،المعايير المحاسبية الدولية والبيئة الجزائرية ،مقومات ومتطلبات التطبيق"،
الملتقى الدولً األول حول النظام المحاسبً المالً الجدٌد فً ظل المعاٌٌر المحاسبٌة الدولٌة ،معهد العلوم االقتصادٌة
والتجارٌة وعلوم التسٌٌر ،المركز الجامعً بالوادي ،الجزائر 17 ،و  18جانفً.2010
 2نور الدٌن مزٌانً ومحمد الصالح فروم ،مرجع سابق.
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 -اإلختالفات البيئية والثقافية بين الدول؛

 تباين في مضمون وأىداف التشريعات القانونية لكل دولة؛ ضعف أو إنعدام القوة اإللزامية بتنفيذ ىذه القواعد والمعايير المحاسبية الدولية المتفقعمييا؛
 الطبيعة المعقدة التي تصاغ بيا بعض المعايير مثل المعايير المرتبطة باإلستثماراتوالمشتقات واألدوات المالية والمعايير المرتبطة بالقيمة العادلة ،ىذا ما يؤدي إلى عدم فيميا
ومن ثم عدم تطبيقيا عمى الوجو الصحيح؛
 غالبية الدول ليس ليا تشريعات منظمة لألدوات المالية عمى األقل ألنيا ال تتوفر عمىأسواق عمى درجة من الكفاءة التي تفرز قيم سوقية يمكن إعتمادىا في التقييم المحاسبي؛
 التوجو الضريبي والحكومي :بعض الدول يكون اليدف من التقارير المحاسبية فييا ىوحساب الربح الضريبي او توفير معمومات لممحاسبة الوطنية؛
 تعود المستثمرين والمستخدمين اآلخرين لمقوائم المالية عمى المعايير الوطنية إلى درجةيصعب فييا تحول أولئك المستخدمين إلى قراءة قوائم مالية أعدت باستخدام طرق محاسبية
أخرى خصوصا في حاالت ضعف الثقافة المحاسبية عند ىؤالء المستخدمين؛
 المعايير المحاسبية تصدر بالمغة اإلنجميزية وترجمتيا إلى المغات الوطنية أفقدىامضمونيا األصمي؛
 إصدار معايير محاسبية دولية في شكل نصوص عامة وترك التفاصيل لكل دولة فيذهالمعايير ال تتعاطى إال األحداث ذات الصبغة الدولية التي تبدي معظم الدول حاجة ممحة
ليا دون النظر لمعيار معين يالئم ظروف دولة أو مجموعة محددة من الدول بعينيا.
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المطمب الثالث :معايير المحاسبة الدولية

ىناك عدة ىيئات عممت عمى التوافق المحاسبي ،لكن الييئة المشرفة عمى إعداد
المعايير الدولية ىي الييئة الدولية لممعايير المحاسبية ()IASB

International

 ،Accounting Boardوىي ىيئة خاصة ليست تابعة ألية دولة ،قبل  2001كانت تسمى
( the international Accounting Standard Committee )IASCالتي أنشأت في
 1973بداية بعشرة دول ،بيدف تحقيق توافق في المعايير المحاسبية ،فقد رأت ىذه الييئة
أن المبادئ والقواعد التقميدية كانت تركز عمى محاسبة النشاطات الصناعية المدرة لممداخيل،
والتي ال تتوافق مع محاسبة وتقييم األدوات المالية المستعممة ألغراض تسيير المخاطر
المالية كالحقوق ،القروض ،السمفيات ،السندات وغيرىا ،ليذا بدأت بالتفكير في إعداد
المعايير المحاسبية الدولية1؛ وتمثل ( :)IASBمجموعة مستقمة من الخبراء ذوي خبرات
متطورة في المعايير المحاسبية ،المراجعة واستعمال التقارير المالية وتعميم المحاسبة ،حيث
التنوع الجغرافي مطموب.
أوال :مفهوم معايير المحاسبة الدولية :يعني المعيار في المغة العربية النموذج المعد مسبقا
ليقاس عمى ضوئو وزن شيء معين أو درجة جودتو ،2أما في المحاسبة فإن المعايير
المحاسبية " :ىي المرشد األساسي لقياس العمميات واألحداث والظروف التي تؤثر عمى
المركز المالي لممؤسسة ونتائج أعماليا وايصال المعمومات إلى المستفيدين ،وكذا توجيو
وترشيد الممارسات العممية في المحاسبة والتدقيق أو مراجعة الحسابات" ،3ويعرف المعيار
حسب ( " : )ISO: International standards organisationعمى أنو وثيقة أعدت
بإجماع ،ومصادق عمييا من قبل ىيئة معترف بيا ،تعطي الستعماالت مشتركة ومتكررة،
 1حنٌفة بن ربٌع ،الواضح في المحاسبة المالية وفق المعايير الدولية  ،الجزء األول ،دار هومة ،الجزائر،2010 ،
ص.19
 2سلٌم بن رحمون ،مرجع سابق ،ص.10
 3حواس صالح ،التوجه الجديد نحو معايير اإلبالغ المالي الدولية ،أطروحة دكتوراه دولة غٌر منشورة ،كلٌة العلوم
االقتصادٌة والتجارٌة وعلوم التسٌٌر ،جامعة الجزائر ،الجزائر ،2008 ،ص.58
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قواعد أو خطوط عريضة أو مواصفات لألنشطة أو نتائجيا لضمان مستوى تنظيم أمثل في
سياق معين".1
تأسيسا عمى ما سبق ،يمكن اعتبار المعايير المحاسبية عمى أنيا كل القواعد المتعمقة
بالمحاسبة ميما كانت طبيعتيا إلزامية أو اختيارية؛ أي أنيا كل ما من شأنو أن يشكل دليال
أو مرجعا سواء أكانت نصوص تشريعية أو تنظيمية أو توصيات ،صادرة عن سمطات مؤىمة
لتنظيم الميدان المحاسبي .كما أن مفيوميا يعني جميع القواعد التي تمتزم بتطبيقيا
المؤسسات ألجل إعداد قوائميا المالية.2
ثانيا :أهمية تطبيق معايير المحاسبة الدولية في الجزائر :يمكن عرض أىمية تطبيق
معايير المحاسبة الدولية في الجزائر من خالل النقاط التالية:3
 -1التحوالت اإلقتصادية التي تشهدها الجزائر :إن تبني الجزائر إقتصاد السوق وما يتطمبو
من مشاركة كافة الفعاليات اإلقتصادية والحاجة إلى تطوير كافة النظم اإلدارية والمحاسبية
المطبقة في المؤسسات ،السيما أن ىذه األخيرة تسعى الى الريادة والمنافسة عمى المستوى
الدولي ،يتطمب منيا تبني وتطبيق النظم والممارسات العالمية في ىذا المجال؛
 -2تشجيع اإلستثمار بكافة أشكاله :إن التوجو نحو تطبيق المعايير المحاسبية الدولية من
شأنو طمأنة المستثمرين المحميين واألجنبيين من خالل اإلعتماد عمييا في القياس المحاسبي
واحتساب األرباح واعداد القوائم المالية الختامية ،فقد لوحظ أن الشركات األجنبية التي تنشط
في قطاع المحروقات تمجأ إلى إستعمال محاسبة خاصة بيا وفي نياية كل دورة محاسبية
تقوم بإعداد مقاربة بين حساباتيا وحسابات المخطط المحاسبي الوطني رغم أن العقود
المبرمة بين شركة سوناطراك وىذه الشركات تنص عمى إستعمال ىذا المخطط ،وقد بررت
 1سلٌم بن رحمون ،مرجع سابق ،ص.10
 2مدانً بن بلغٌث ،مرجع سابق ،ص.62
 3نورالدٌن مزٌانً و محمد الصالح فروم  ،مرجع سابق.
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تصرفيا ىذا بقصور المخطط المحاسبي الوطني في تمبية حاجيات المستثمرين بإنتاج
معموما ت محاسبية كافية إلستعماليا في عممية إتخاذ الق اررات وتسيير الشركة.1
 -3فتح المجال لإلستثمار في القطاع المالي :لقد أصبح بإمكان القطاع الخاص إنشاء
بنوك ومؤسسات التأمين وفقا لمقوانين والنصوص التنظيمية المعمول بيا في ىذا المجال
(قانون النقد والقرض ،)....وقد لوحظ فعال إنشاء بنوك أجنبية في الجزائر (بنك الخميج ،بنك
البركة )....،وىي غالبا ما تكون مرتبطة ببنوك ومؤسسات مالية عربية ودولية تطبق معايير
المحاسبة الدولية أو تتعامل عادة مع شركات تطبق ىذه المعايير.
 -4سهولة إجراء التحميل المالي في الشركات :يمقى المحمل المالي في الجزائر سواء كان
داخل المؤسسة أو خارجيا صعوبات كبيرة في إجراء تحميل مالي متكامل بسبب إعداد القوائم
المالية الختامية حسب المخطط المحاسبي الوطني الصادر سنة  ،1975الذي ال يوفر
لممحمل المالي المعمومات المالية الكافية وبصورة ميسرة ومباشرة ،مما يضطره إلى إعادة
تشكيل الميزانية المحاسبية لتصبح ميزانية مالية تخدم (نسبيا) أىداف التحميل المالي
باإلعتماد عمى معمومات داخمية قد يصعب عمى المحمل المالي (خاصة الخارجي) الحصول
عمييا ،إضافة إلى ذلك يصعب عمى المحمل المالي تقييم الوضعية المالية لممؤسسة من
خالل المقارن ة سواء كانت زمنية (تطورىا عبر الزمن) أو مكانية (مقارنة مع شركات أخرى
محمية أو أجنبية مشابية ليا) ،نظ ار إلعتماد المخطط المحاسبي الوطني عمى مبدأ التكمفة
التاريخية فقط مما يجعل عممية المقارنة غير ممكنة خاصة في ظروف التضخم.
 -5سهولة اإلندماج في اإلقتصاد العالمي :إن توقيع إتفاق الشراكة مع اإلتحاد األوربي وما
ينجر عنو من فتح مناطق لمتبادل الحر في الجزائر وتوقع إنظمام الجزائر لممنظمة العالمية
لمتجارة تكون لممؤسسات الجزائرية عالقات دولية مع مثيالتيا األوربية وغير األوربية تطبق
 1شعٌب شنوف ،محاسبة المؤسسة طبقا للمعايير المحاسبية الدولية ،الجزء األول ،مكتبة الشركة الجزائرٌة بودواو،
الجزائر ،2008 ،ص.16
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معايير المحاسبة الدولية ،األمر الذي يتطمب من المؤسسات الجزائرية تطبيق ىذه المعايير
لرفع درجة مقروئية المعمومات المالية المنشورة في قوائميا المالية الختامية لدى الشركات
األجنبية نظ ار إلعدادىا بمغة محاسبية عالمية وموحدة (كفاءة اإلتصال المالي والتجاري).
 -6إعداد القوائم المالية الختامية وفق أسس واضحة :من أىم مزايا تطبيق معايير
المحاسبة الدولية في الجزائر ىو الحصول عمى القوائم المالية الختامية وفق أسس واضحة
ومفيومة لدى متخذي الق اررات ،فالكثير من المشاكل المحاسبية المطروحة حديثا ال نجد ليا
حموال في المخطط المحاسبي الوطني الصادر سنة  1975وعميو يتم معالجتيا بإجتيادات
شخصية من قبل المينيين قد ال تصب في مصمحة كل مستخدمي المعمومات المحاسبية،
بينما تتناول المعايير المحاسبية الدولية ىذه المشاكل وتوضح طريقة التعامل معيا محاسبيا
كما ىو الحال عند تعامل المؤسسة بقرض اإليجار.
 -7تطوير بورصة الجزائر :تطور عدد شركات المساىمة ونمو حجميا وسعييا لتطوير
نشاطاتيا في الجزائر وخارجيا ،يتطمب من السمطات المعنية تنشيط بورصة األوراق المالية
كبديل ثان لمتمويل الخارجي وال يمكن أن تعرف ىذه السوق حيوية إال إذا كانت الشركات
المقيدة فييا تطبق المعايير المحاسبية الدولية لضمان مستوى عال في اإلفصاح المالي
والمحاسبي في القوائم المالية المنشورة لممستثمرين الحاليين والمحتممين.
المبحث الثالث :تقديم النظام المحاسبي المالي
النظام المحاسبي المالي يتضمن إطا ار تصوريا لممحاسبة المالية ومعايير المحاسبة
ومدونة حسابات تسمح بإعداد كشوف مالية عمى أساس المبادئ المحاسبية المعترف بيا،
نتج عن االصالحات التي قامت بيا الجزائر في المجال المحاسبي إصدار النظام المحاسبي
المالي الجديد.
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المطمب األول :اإلطار المفاهيمي لمنظام المحاسبي المالي
إطار مفاىيميا بين مختمف المفاىيم الضمنية لتحضير
ا
قدم النظام المحاسبي المالي
وتقديم القوائم المالية ،حيث يقسم اإلطار المفاىيمي إلى:
أوال :التعريف ومجال التطبيق :إن النظام المحاسبي المالي ىو نظام لتنظيم المعمومة
المالية ،يسمح بتخزين معطيات قاعدية عددية ،تصنيفيا ،تقييميا وتسجيميا وعرض كشوف
تعكس صورة صادقة عن الوضعية المالية وممتمكات الكيان ونجاعتو ،ووضعية خزينتو في
نياية السنة المالية1؛ يطبق النظام المحاسبي عمى كل شخص طبيعي أو معنوي ممزم
بموجب نص قانوني أو تنظيمي بمسك المحاسبة المالية مع مراعاة األحكام الخاصة بيا،
يستثنى األشخاص المعنويون الخاضعون لقواعد المحاسبة العمومية ،كما تمتزم المؤسسات
التالية بمسك محاسبة مالية وىي:2
 الشركات الخاضعة ألحكام القانون التجاري؛ التعاونيات؛ األشخاص الطبيعيون أو المعنويون المنتجون لمسمع أو الخدمات التجارية وغير التجاريةإذا كانوا يمارسون نشاطات إقتصادية مبنية عمى عمميات متكررة؛
 كل األشخاص الطبيعيين أو المعنويين الخاضعين لذلك بموجب نص قانوني أو تنظيمي،ويمكن لمكيانات الصغيرة التي ال يتعدى رقم أعماليا وعدد مستخدمييا ونشاطيا الحد المعين،
أن تمسك محاسبة مالية مبسطة.

 1المادة  03من القانون رقم  ،11-07مرجع سابق ،ص.3
 2سفٌان أبحري ومراد آٌت محمد" ،النظام المحاسبي المالي الجديد في الجزائر ،تحديات وأهداف" ،ملتقى دولً حول
اإلطار المفاهٌمً للنظام المحاسبً المالً الجدٌد وآلٌات تطبٌقه فً ظل المعاٌٌر المحاسبٌة الدولٌة ،كلٌة العلوم االقتصادٌة
والتجارٌة وعلوم التسٌٌر ،جامعة البلٌدة ،الجزائر.2009 ،
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الفصل األول:

ثانيا :أهداف النظام المحاسبي المالي :ينشأ النظام المحاسبي المالي القواعد العامة لمسك،
تجميع ،تحديد وتقديم القوائم المالية لممؤسسات الجزائرية ولمييئات الخاضعة لمسك
المحاسبة ،من أجل تحقيق األىداف التالية:1
 السماح بالتحكم في الحسابات معطية كل الضمانات لممسيرين ،المساىمين والشركاء ،إلىالدولة والمستعممين اآلخرين المعنيين باألمر كالمستخدمين والدائنين ،فيما يخص إنتضاميم
صدقيم وشفافيتيم؛
 إعطاء صورة صادقة لموضعية المالية ،وأداء وتغيرات الوضعية المالية لممؤسسة ،بمراعاةااللتزامات القانونية التي يجب عمى الوحدات إحتراميا ،دون استثناء تنظيميا ،حجم وطبيعة
نشاطيا؛
 المساىمة في نمو ومردودية المؤسسات عن طريق أفضل معرفة لمميكانيزمات االقتصاديةوالمحاسبية التي تشترط نوعية وفعالية تسييرىا؛
 السماح بمقارنة موثوق فييا في ظرف زمني محدد ،داخل المؤسسة وفي مكان محدد،عمى المستوى الوطني والدولي بين المؤسسات؛
 نشر معمومة أكيدة ،كاممة ،عادلة ،موثوق فييا ،ذات شفافية لكي تساىم في تشجيعالمستثمرين والضمان ليم متابعة مرضية ألمواليم؛
 المساىمة في إعداد اإلحصائيات والحسابات االقتصادية لمقطاع (المؤسسات) عمىالمستوى الوطني انطالقا من معمومات معنوية ،مراقبة ومجمعة ضمن شروط الموثوقية
والسرعة المرضية؛

1

Samir merouani, Le projet du nouveau system comptable financier algérien, Anticiper et préparer le passage
du PCN 1975 aux normes IFRS, Mémoire de magistère, ESC, Algéria, Année 2007/2008, p94.
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الفصل األول:

 تستفيد الشركات المتعددة الجنسيات من أحسن تناسق لمتقارير الداخمية بفضل توحيداإلجراءات المحاسبية لمختمف الدول؛
 السماح بتسجيل بطريقة شاممة وموثوق فييا لكل المعامالت والعقود االقتصادية لممؤسسة،حتى تسمح بإعداد تصريحات جبائية موثوق فييا ،مضمونة ،منتظمة (الرسم عمى القيمة
المضافة ،الضرائب عمى األرباح) ،حيث أن ىذه النتيجة ستكون مقربة من القوائم المالية
التي تم إعدادىا حسب معايير التقارير المالية الدولية "."IFRS
المطمب الثاني :مميزات النظام المحاسبي المالي
ويتميز النظام المحاسبي المالي من الناحية النظرية عموما بأربع استحداثات رئيسية
وىي:1
 )1االستحداث األول :تقريب ممارستنا المحاسبية بالممارسة العالمية والذي سيسمح
لممحاسبة بأن تعمل عمى ركيزة مرجعية ومبادئ أكثر مالئمة مع االقتصاد الحديث والدولي
واعداد معمومات دقيقة تعكس صورة صادقة عن الوضعية المالية لممؤسسات ،ونالحظ ذلك
جميا من خالل المبدأ المحاسبي المتمثل في أسبقية الواقع االقتصادي عمى الشكل القانوني
حيث يعتبر من أىم التغيرات ،ال تخص تقنية المحاسبة في حد ذاتيا بل تخص أكثر بعض
قواعد المحاسبة وتقييم األصول والخصوم وأعباء المنتجات.
 )2االستحداث الثاني :اإلعالن بصفة أكثر وضوحا عن المبادئ والقواعد التي توجو
التسجيل المحاسبي لممعامالت ،تقييميا واعداد القوائم المالية ،األمر الذي سيسمح بالتقميل
من أخطار التالعب اإلداري وغير اإلداري بالقواعد ،وتسييل مراجعة الحسابات.

 1عمر لشهب ،تقييم تطبيق النظام المحاسبي المالي ،مذكرة ماستر فً العلوم التجارٌة غٌر منشورة ،كلٌة العلوم
االقتصادٌة والتجارٌة وعلوم التسٌٌر  ،جامعة ورقلة ،الجزائر ،2012 ،ص ص .70-68
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الفصل األول:

 )3االستحداث الثالث :ينص عمى أن النظام المحاسبي المالي أخذ باحتياجات المستثمرين
الحالية والمستقبمية ،األمر الذي يسمح ليم بالحصول عمى معمومات مالية منسجمة ومقروءة
تخص المؤسسات وتمكن من إجراء المقارنات واتخاذ الق اررات.
 )4االستحداث الرابع :يتعمق بالكيانات الصغيرة ،ويتمخص في إمكانية تطبيقيا لنظام
معمومات مبني عمى محاسبة مبسطة.
كما تشمل استحداثات وهي:
 )1من حيث بنية الحسابات :من خالل بنية الحسابات في النظام المحاسبي المالي نالحظ
أنو تم االعتماد عمى المخطط المحاسبي العام الفرنسي المعدل سنة  ،1983بحيث تم
اقتباس أغمب حساباتو.
 )2من حيث المعالجة المحاسبية الجديدة:
المعالجة المحاسبية لعقود اإليجار – تمويل :تم اعتماد وتبني معالجة محاسبية جديدة لعقود
اإليجار -تمويل ،بحيث أصبحت تعالج من خالل الميزانية بعد ما كان يتم تسجيميا من
خالل جدول حسابات النتائج.
المعالجة المحاسبية لمضرائب المؤجمة :تم اعتماد المعالجة المحاسبية لضرائب الدخل
المؤجمة طبقا لممعايير المحاسبية الدولية ،من خالل الحسابات ( 693،692و .)134،133
 في حالة ضرائب األصول المؤجمة ،يجعل حساب  133مدينا ،مقابل جعل حساب 692دائنا.
 في حالة ضرائب الخصوم المؤجمة ،يجعل حساب  134دائنا ،مقابل جعل حساب 693مدينا.
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الفصل األول:

المعالجة المحاسبية لمتخفيضات التجارية خارج فاتورة الشراء – البيع :تتم بطريقة تختمف
عما كانت عميو ،بحيث كانت تتم معالجة التخفيضات التجارية خارج فاتورة الشراء – البيع
وكأنيا تخفيضات مالية ،أما من خالل النظام المحاسبي الجديد فتتم المعالجة من خالل
الحسابات ( 629،619،609و .)709
المعالجة المحاسبية لمديون من خالل النظام المحاسبي المالي :من خالل النظام
المحاسبي المالي نجد أن المعالجة المحاسبية لمديون تتم من خالل عدة أصناف ،ويمكن
تمخيصيا في ما يمي:
الصنف األول من خالل:
* حساب  16القروض والديون المماثمة.
* حساب  17ديون متعمقة بالمساىمات.
الصنف الرابع من خالل:
* حساب  40الموردين والحسابات المماثمة :أغمب الحسابات الفرعية ليذا الحساب تمثل
ديونا ،باستثناء بعض الحسابات مثل الحساب .409
* حساب  42المستخدمين أجور مستحقة :أغمب الحسابات الفرعية ليذا الحساب تمثل
ديونا ،باستثناء بعض الحسابات مثل الحسابات  445 ،444و .447
الصنف الخامس من خالل:
 حساب  51xمن خالل حساب  519وبعض الحسابات األخرى. )3عناصر القوائم المالية :باإلضافة إلى الميزانية وجدول حسابات النتائج المذان تم إحداث
عمييما بعض التعديالت ،تم إضافة جدول تدفقات الخزينة (سيولة الخزينة لتوضيح الصورة
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الفصل األول:

أكثر لو ألنو ييدف إلى تقديم قاعدة لمستعممي القوائم المالية لتقييم قدرة المؤسسة عمى توليد
سيولة الخزينة وما يعادليا وكذلك معمومات حول استعمال ىذه السيولة) ،جدول تغيرات رأس
المال ،والمالحق.
 )4القياس والتقييم المحاسبي :باإلضافة إلى مبدأ التكمفة التاريخية (تكمفة الشراء ،تكمفة
االقتناء ،تكمفة االنجاز )....فانو تم اعتماد في بعض الحاالت تقييم بعض العناصر انطالقا
من:
* القيمة العادلة أو السوقية في ظل المنافسة العادية.
* القيمة المحققة.
* القيمة الحالية.
كما جاء بمفاىيم جديدة مثل :اإلطار التصوري أو المفاىيمي ،الشفافية في العمل المحاسبي،
العمميات بالعممة األجنبية ،المعايير المحاسبية ،المسك اآللي لممحاسبة.
المطمب الثالث :أهمية تطبيق النظام المحاسبي المالي في المؤسسات اإلقتصادية
الجزائرية
يتوقع أن تكون ىناك آثار إيجابية عمى المؤسسات عند تحوليا إلى تطبيق النظام
المحاسبي المالي ،والتي تتمثل في:1
 تسييل مراقبة الحسابات التي تعتمد في إطاره عمى مفاىيم وقواعد محددة بدقة ووضوح،ويزيد من الشفافية حول وضعية المؤسسات ،مما يساىم في اتخاذ ق اررات صحيحة؛

 1سفٌان نقماري ورحمة بلهادف" ،واقع تكيف المؤسسات الجزائرية مع النظام المحاسبي المالي –العوائق والرهانات،"-
الملتقى الوطنً حول النظام المحاسبً المالً بالجزائر وعالقته بالمعاٌٌر الدولٌة ،كلٌة العلوم االقتصادٌة والتجارٌة وعلوم
التسٌٌر ،جامعة عبد الحمٌد ابن بادٌس مستغانم ،الجزائرٌ ،ومً  14/13جانفً .2013
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الفصل األول:

 توفير فرصة لممؤسسات لتحسين نوعية عالقاتيا واتصاالتيا مع األطراف المتعاممة معياوالتي تستفيد من قوائميا المالية؛
 النظام المحاسبي المالي يجمب الشفافية لممعمومات المحاسبية والمالية المنشورة فيالحسابات والقوائم المالية ،ويزيد من مصداقيتيا والوثوق بيا أمام المستعممين لممعمومة عمى
المستويين الوطني والدولي ،ويكون كضمان يساىم في تعزيز ثقتيم بالمؤسسة؛
 يقترح النظام المحاسبي المالي حموال تقنية لمتسجيل المحاسبي لمعمميات غير المعالجة فيالمخطط الوطني لممحاسبة ،منيا عمميات القرض االيجاري ،ويسمح باالنتقال من محاسبة
الذمة إلى المحاسبة المالية ،بتغميبو لمحقيقة االقتصادية عمى المظير القانوني عند تسجيل
التعامالت التي تقوم بيا المؤسسة؛
 يمكن من إجراء أفضل مقارنة في الزمن لنفس المؤسسة ،وفي نفس الوقت بين المؤسساتوطنيا أو دوليا ،حول الوضعيات المالية واألداء ،وسيولة قراءة وفيم المعمومات المالية
الموجية لمستعممي المعمومة من داخل الجزائر وخارجيا؛
 يتوافق مع الوسائل والبرامج المعموماتية التي تسمح بتسجيل البيانات المحاسبية واعدادالقوائم المالية وعرض وثائق التسيير حسب النشاط بأقل جيد وتكمفة ،خاصة مع وجود دول
متطورة سبقت الجزائر في تطبيق المعايير الدولية لممحاسبة والمعمومة المالية ،وتتوفر عمى
أنظمة معمومات محاسبية متطورة متوافقة مع ىذه المعايير ،ويمكن االستفادة من تجاربيا؛
 يساعد المؤسسات الجزائرية من جانب التمويل ،من خالل إجبارىا عمى تقديم معموماتتيم المستثمرين ،بما يفيدىا في االعتماد عمى مصادر أخرى إضافة لمتمويل ،خاصة بالنسبة
لممؤسسات التي ليا إستراتيجيات لالستثمار في خارج الجزائر ،بتقديميا المعمومة المالية
المطموبة والمساعدة ألصحاب أموال الراغبين في االستثمار؛
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الفصل األول:

 تستفيد الشركات المتعددة الجنسيات التي تنشط في دول متعددة من تكييف البيئةالمحاسبية في الجزائر مع البيئة المحاسبية الدولية؛
 يأتي النظام المحاسبي المالي لسد الثغرات السابقة ،بوضع أدوات مالئمة لجميع المعطياتوتحميميا بشكل يرسخ التسيير الشفاف لممؤسسات الخاضعة لمنظام التجاري ،تمك األدوات
معتمدة دوليا وستفضح كل المخالفات واالختالسات ومحاوالت الفساد.
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الفصل األول:
خالصة الفصل األول:

إن الدور الذي تمعبو المحاسبة ضمن مختمف المجاالت في تطوير المشاريع
اإلقتصادية ،ذات الطابع الحيوي ،ويتجمى ىذا في ما قامت عميو من مجموعة من األسس
والمبادئ التي تطورت عبر السنين ،أدت إلى تفرعيا إلى عدة فروع منيا :المحاسبة المالية،
المحاسبة التحميمية ،المحاسبة الضريبية ...الخ ،إضافة إلى إعطاء صورة لمغير تمكن من
معرفة درجة القدرة اإلقتصادية.
كما أن المحاسبة تتأثر بالبيئة المحيطة بيا ،حيث أن لكل دولة تاريخيا وأنظمتيا
السياسية واالقتصادية والقانونية التي يؤدي اختالفيا إلى اختالف طرق وأساليب المعالجة
المحاسبية من دولة ألخرى ،ومع أن توافق األنظمة المحاسبية يدفع إلى توحيد شروط
المنافسة بين المؤسسات التي تنشط في إطار التجمعات االقتصادية الدولية ،إال أنو يطرح
عدة إستفيامات حول طبيعة المؤسسات الممزمة بتطبيق المعايير الدولية ومدى قدرتيا عمى
تبني الممارسات الجديدة ،خاصة وأنيا مكمفة وثقيمة وتتطمب تضاف ار لإلمكانيات المادية
والبشرية.
إن الخيار الجزائري بشأن إعداد نظام محاسبي يتوافق مع معايير المحاسبة الدولية
يتطمب جيود كبيرة لمتكيف مع محتواه وتطبيقاتو من طرف المؤسسات و الممارسين
لممحاسبة ،حيث يعتري ىذا الخيار الكثير من الصعوبات ،خصوصا في ظل تشبع المينيين
الجزائريين ومعايشتيم لممخطط المحاسبي الوطني لحوالي  32سنة ،باإلضافة إلى التباعد
المطروح بين النظام الجديد والعديد من التشريعات و القوانين ال سيما الجبائية ،ما أوجد
العديد من الصعوبات ألجل تطبيقو ،وىذا ما بينو تأجيل تطبيق النظام الجديد إلى
سنة  ،2010بعد ما كان مقر ار تطبيقو سابقا بداية من .2009/01/01
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اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺜﺎﻧﻲ:
اﻟﻘﻮاﺋﻢ اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ وﻓﻖ اﻟﻨﻈﺎم اﻟﻤﺤﺎﺳﺒﻲ
اﻟﻤﺎﻟﻲ

القوائم المالية وفق النظام المحاسبي المالي

الفصل الثاني:

تمهيد
تتعدد الجيات المستخدمة لمقوائم المالية ،منيا من لو عالقة مباشرة ودائمة بالوحدة
المحاسبية ومنيا من لو عالقة غير مباشرة ،وىذا التعدد في المستخدمين أدى إلى تعدد
الرغبات في المعمومات المطموبة التي تتوقف عمى مجال القرار الذي يراد إتخاذه ،فال توجد
قائمة واحدة تمبي مختمف اإلحتياجات من المعمومات ،بل البد من توفر قوائم مالية أخرى تقدم
معمومات إضافية تساىم في شرح وتفسير العالقات التي تربط بين مختمف عناصر مكونات
القوائم المالية من أجل التقييم إلصدار األحكام أو إتخاذ الق اررات.
وتعتبر وظيفة التقييم المحاسبي بمثابة العمل األساسي في مجال التطبيق المحاسبي،
ومن بين أىم النقاط التي جاءت بيا المعايير المحاسبية الدولية ىي استحداث طرق تقييم
جديدة لعناصر القوائم المالية ،فبعدما كان االعتماد عمى مبدأ التكمفة التاريخية كمبدأ أساسي
في عممية التقييم أصبح ىذا المبدأ غير قادر عمى توفير معمومة مالية تعكس الصورة الحقيقية
لمعناصر موضوع التقييم وبالتالي الصورة الحقيقية لممؤسسة ،خاصة وأن النظام المحاسبي
المالي جاء بمفاىيم جديدة عن الممارسة المحاسبية في الجزائر مما شكل تحديا أمام
الممارسين ليذه المينة من أجل تطبيق متطمباتو وقواعده خاصة فيما يتعمق بعممية التقييم
لعناصر القوائم المالية.
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الفصل الثاني:

المبحث الول :اإلطار المفاهيمي لمقوائم المالية وفق النظام المحاسبي المالي
إن أي مؤسسة ميما اختمف القطاع الذي تنشط فيو ،والبمد الذي تتواجد بو ،تقوم
بإعداد وعرض القوائم المالية ،تمبية لالحتياجات المختمفة لممتعاممين معيا ،ورغم أنو قد يبدو
أن تمك القوائم متشابية بين بمد وآخر ،إال أنو ىناك اختالفات جوىرية فيما بينيا ،ىذه
االختالفات قد ترجع إلى اختالف الظروف االجتماعية واالقتصادية والقانونية من بمد إلى
آخر ،كما قد ترجع إلى تفاوت األىمية التي تؤخذ بعين االعتبار فيما يتعمق بتحديد احتياجات
مختمف الفئات المستخدمة ليذه القوائم عند إعداد .فاختالف الظروف أدى إلى استخدام
تعاريف متعددة لعناصر القوائم المالية ،والى استخدام أسس مختمفة لمقياس واإلفصاح عن
محتوياتيا.
المطمب الول :تعريف وأهداف القوائم المالية
أوال :تعريف القوائم المالية :تعرف القوائم المالية عمى أنيا" :وسائل أساسية لتوصيل
المعمومات المحاسبية لألطراف الخارجية ،وعمى الرغم من أن القوائم المالية قد تحتوي عمى
معمومات من مصادر خارج السجالت المحاسبية ،إال أن النظم المحاسبية مصممة بشكل عام
عمى أساس عناصر القوائم المالية (األصول ،الخصوم ،اإليرادات ،المصروفات....الخ)"1؛
حيث أن القوائم المالية ىي" :الوسيمة الرئيسية أمام المحاسبة في توصيل المعمومات إلى من
ىم خارج المؤسسة ،وىي بمثابة المنتوج الرئيسي لممحاسبة ،وتتركز المعمومات التي تحتوي
عمييا حول رأس المال والنتيجة المذان يرتبطان بوحدة محاسبية ،قد تكون في شكل مؤسسة
فردية أو شركة تضامن أو مساىمة أو الفصل األول المحاسبة وتطورىا الفكري ذات مسؤولية

 1طارق عبد العال حماد ،التقارير المالية أسس اإلعداد والعرض والتحليل ،الدار الجامعٌة ،اإلسكندرٌة ،2002 ،ص.38
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الفصل الثاني:

محدودة ،سواء كانت تنشط في القطاع التجاري أو الصناعي أو الخدمي ،بغرض تحقيق الربح
أو عدم تحقيقو" ،وقد تضمنت ىذه القوائم حسب المعيار المحاسبي الدولي األول كل من:1
 الميزانية العامة (قائمة المركز المالي). حساب النتيجة (حسب الطبيعة ،حسب الوظيفة). قائمة التدفقات المتعمقة بالخزينة. قائمة تغيرات األموال الخاصة. الممحق.وحسب ما حددتو المادة  25من القانون  11/07المتعمق بالنظام المحاسبي المالي
أنو " :تعد الكيانات التي تدخل في مجال تطبيق ىذا القانون ،الكشوف المالية سنويا عمى
األقل؛ تتضمن الكشوف المالية الخاصة بالكيانات عدا الكيانات الصغيرة:2
 الميزانية؛ حساب النتائج؛ جدول سيولة الخزينة؛ جدول تغير األموال الخاصة؛ ممحق يبين القواعد والطرق المحاسبية المستعممة ويوفر معمومات مكممة عن الميزانيةوحساب النتائج".

 1هشام دغموم ،إعداد القوائم وفق المعايير الدولية للمحاسبة ( )IAS/IFRSودوره في تحقيق التنمية ،مذكرة ماجستٌر
غٌر منشورة فً علوم التسٌٌر  ،معهد العلوم اإلقتصادٌة والتجارٌة وعلوم التسٌٌر ،قسم علوم التسٌٌر ،جامعة الدكتور ٌحً
فارس-المدٌة ،-الجزائر ،2009 ،ص.30
 2المادة  25من القانون  11/07ال متضمن النظام المحاسبً المالً ،مرجع سابق ،ص.5
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الفصل الثاني:

ثانيا :أهداف القوائم المالية :إن الغرض من إعداد القوائم المالية ذات الغرض العام ىو توفير
المعمومات حول الوضع المالي لممؤسسة ،وأدائيا المالي ،باإلضافة إلى كشف التدفقات النقدية
لممؤسسة كل ذلك يتطمب أن يكون مفيدا ونافعا لطبقة واسعة من المستعممين أثناء قياميا
بعممية اتخاذ الق اررات ،1وتتمثل األىداف الرئيسية لمقوائم المالية فيما يمي:2
 تقديم المعمومات عن الوضع المالي ونتائج األعمال والتغير في الوضع المالي لممؤسسة،بحيث تكون ىذه المعمومات مفيدة لكل المستخدمين ليا فيما يتعمق باتخاذ الق اررات ،وىذا
تحقيقا لمبدأ العدالة أمام المعمومة؛
 تقديم معمومات تسمح بتقييم كفاءة اإلدارة في القيام بواجبات تسمح بتقييم كفاءة اإلدارة فيالقيام بواجباتيا ،وتساعد في محاسبتيا عن الموارد المؤتمنة عمييا؛
 تساعد المستخدمين في التنبؤ بالتدفق النقدي لممؤسسة في المستقبل؛ تمكين مستخدمييا من تقييم مقدرة المؤسسة عمى توليد النقدية أو ما يعادليا ،وكذلك تقييمتوقيت الحص ول عمى تمك النقدية ودرجة التأكد المرتبطة بيا ،ويفيد تقييم ىذه المقدرة في
تحديد قدرة المؤسسة عمى دفع الرواتب لمموظفين وسداد مستحقات الموردين ،وسداد القروض
والفوائد المترتبة عنيا ،ودفع أرباح األسيم إلى المساىمين؛
 توفير المعمومات المتعمقة بييكل التمويل ،وىو األمر الذي يفيد في التنبؤ باحتياجاتالمؤسسة من القروض ،ومعرفة كيف سيتم توزيع األرباح والنفقات النقدية المستقبمية ،بين
أصحاب المصمحة في المؤسسة ،كما تفيد أيضا في التنبؤ بمدى نجاح المؤسسة في الحصول
عمى التمويل الالزم في المستقبل؛

 1مصطفى عقاري" ،عرض القوائم المالية"  ،مجلة ابحاث اقتصادٌة وادارٌة غٌر منشورة ،العدد االول ،كلٌة العلوم
االقتصادٌة والتجارٌة وعلوم التسٌٌر ،جامعة باتنة ،الجزائر.2007 ،
 2هشام دغموم ،مرجع سابق ،ص .33 ،32
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الفصل الثاني:

 تفيد المعمومات المتعمقة بأداء المؤسسة والتي ترد في حساب النتيجة ،في تقييم التغيراتالمحتممة في الموارد االقتصادية ،التي يتوقع أن تسيطر عمييا المؤسسة في المستقبل ،كما
أن ىذه المعمومات تسمح بالتنبؤ بقدرة المؤسسة عمى توليد تدفقات نقدية من مواردىا المتاحة
حاليا ،كما تفيد أيضا في الحكم عمى قدرة وفعالية المؤسسة في توظيف موارد إضافية؛
 تسمح المعمومات المضمنة في الميزانية العامة ،بتقييم األنشطة االستثمارية و التمويميةوالتشغيمية خالل الفترة التي يتم إعداد القوائم المالية حوليا ،وتفيد ىذه المعمومات في تزويد
المستخدم بأساس مناسب لتقييم قدرة المؤسسة عمى توليد تدفقات نقدية أو ما يعادليا،
واحتياجات المؤسسة لتوظيف تمك التدفقات.
 تحقيق الحاجات العامة لغالبية المستخدمين ،ولكن القوائم المالية عمى كل حال ال توفركافة المعمومات التي يحتاجيا المستخدمين لصنع الق اررات االقتصادية ،ألن ىذه القوائم
المالية تعكس إلى حد كبير اآلثار المالية لألحداث السابقة وال توفر بالضرورة معمومات غير
مالية.
المطمب الثاني :الخصائص النوعية لممعمومات المالية
إن ما تقدمو القوائم المالية بصفة عامة من معمومات يجب أن تتوافر فييا مجموعة
من الصفات أو الخصائص النوعية تجعميا قابمة لمفيم المباشر من قبل المستخدمين ذوي
الدرجة ال معقولة من المعرفة باألعمال واألنشطة االقتصادية ،وواضحة ومفيدة لكل
المستخدمين ،كما تعبر بصدق عن الوضعية المالية وتغيراتيا ،وأداء المؤسسة ،وبقية
األحداث األخرى.
وحتى تصبح المعمومات التي تفصح عن يا القوائم المالية مفيدة لجميع األطراف التخاذ
ق ارراتيم المناسبة ،يتطمب احترام القواعد والمبادئ المحاسبية ،ىناك خصائص معينة متفق
عمييا بين الجميع وتشتمل الخصائص الرئيسية عمى ما يمي:
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الفصل الثاني:

 -1المالئمة :يؤثر مفيوم المالئمة بشكل كبير في تحديد العناصر التي تخضع لمتسجيل
المحاسبي والتي تخضع لعمميات المحاسبة بشكل عام ،وأيضا في تحديد العناصر التي تدرج
في التقارير والقوائم المالية ،إن المعمومات المالئمة ىي المعمومات التي تساعد عمى إتخاذ
الق اررات السميمة ،وتساعد عمى تفسير التساؤالت والشكوك التي قد تكون في ذىن من
يستخدمون تمك المعمومات .وليس من السيل وضع تعريف محدد لخاصية المالئمة في
المعمومات المالية ،ذلك ألن ىذا التعريف يتوقف عمى من يستخدمون المعمومات المالية
وعمى إحتياجاتيم ،وبالتالي فإن تحديد ما ىو مالئم وما ىو غير مالئم ال يعتبر أم ار سيال.1
 -2القابمية لمفهم :وتعني ىذه الخاصية أنو يجب عمى المعمومات الواردة في القوائم المالية
أن تكون مفيومة من طرف مستخدمين تتوفر لدييم الكفاءة الالزمة في الميدان االقتصادي
والمحاسبي وتكون ليم الرغبة في دراسة القوائم المالية في ظرف سريع نسبيا.
 -3الموثوقية (االعتمادية أو الوثوق في المعمومات المالية) :لكي تكون المعمومات مفيدة
فانو يجب أن يكون موثوقا بيا  ،أي يمكن االعتماد عمييا ،وتعتبر المعمومات موثوقا بيا إذا
كانت خالية من األخطاء المادية وبعيدة عن التحيز ،ويمكن االعتماد عمييا بواسطة
المستخدمين في التمثيل بصدق عما تمثمو أو ما يتوقع أن تمثمو بدرجة معقولة ،وتكون درجة
الثقة التي تمنح لممعمومات المقدمة في القوائم المالية كبيرة كمما كان عدد األخطاء أقل،
والعكس صحيح .ويرتبط بالثقة أيضا خاصية القدرة عمى التحقق ،أي إتباع أساليب وطرق
القياس التي يكون عمييا إجماع في الرأي وبشكل يمكن معو الوصول إلى نفس النتائج إذا تم
القياس من خالل أشخاص مستقمين باستخدام نفس طرق القياس ،وبالنسبة لصدق التعبير
فإنو يرجع إلى التماثل أو االتفاق بين األرقام المحاسبية والموارد أو األحداث التي يتم التعبير
عنيا.2
 1أحمد محمد نور ،مبادئ المحاسبة المالية ،شركة الجالل ،اإلسكندرٌة ،2002 ،ص.50
 2الحاج نوي ،إنعكاسات تطبيق التوحيد المحاسبي على القوائم المالية للمؤسسة االقتصادية الجزائرية ،مذكرة ماجستٌر
غٌر منشورة فً علوم التسٌٌر ،جامعة حسٌبة بن بوعلً الشلف ،الجزائر ،2008 ،ص.56
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الفصل الثاني:

 -4القابمية لممقارنة :يكون أمام المستثمرين والمقرضين فرص إستثمار وفرص إقراض
متعددة ينبغي عمييم المفاضمة واإلختيار بينيا .ويبنى المستثمرون والمقرضون ق ارراتيم عمى
أساس ما يقومون بو من مقارنات بالنسبة لمبيانات الخاصة بالمنشآت المختمفة .وحتى يكون
لتمك المقارنات قيمة البد أن تكون المعمومات في صورة قابمة لممقارنة.1
المطمب الثالث :احتياجات مستخدمو القوائم المالية لممعمومات
يشمل مستخدمو القوائم المالية المستثمرين الحاليين والمتوقعين والعاممين والمقرضين
والموردين وغيرىم من الدائنين التجاريين والعمالء والجيات الحكومية والجميور بصفة عامة،
ويستخدم ىؤالء البيانات المالية لموفاء ببعض احتياجاتيم المتنوعة من المعمومات ،2وتتضمن
تمك االحتياجات عمى ما يمي:
 -1المساهمون (المستثمرون الحاليون) :ييتم المساىمون ومستشارييم بالمخاطر والعوائد
المتعمقة باستثماراتيم ،وتتطمب ىذه الفئة من المستخدمين معمومات تساعدىم في اتخاذ
الق اررات المتعمقة بشراء ،أو االحتفاظ ،أو بيع االستثمارات ،كما تحتاج ىذه الفئة أيضا إلى
معمومات تمكنيم من تقييم قدرة المؤسسة عمى إجراء توزيعات األرباح (التنبؤ باألرباح التي
ستوزع).3
 -2العاممون :الموظفون والمجموعات الممثمة ليم ييتمون بالمعمومات المتعمقة باستقرار
وربحية رب العمل ،كما أنيم ييتمون بالمعمومات التي تمكنيم من تقييم قدرة المؤسسة عمى
االستمرار ودفع مكافآتيم وتعويضاتيم.4

 1أحمد محمد نور ،مرجع سابق ،ص.55
 2شعٌب شنوف ،مرجع سابق ،ص.184
 3هشام دغموم ،مرجع سابق ،ص.33
 4فاٌز زهدي الشلتونً ،مدى داللة القوائم المالية كأداة لإلفصاح عن المعلومات الضرورية الالزمة لمستخدمي القوائم
المالية ،مذكرة ماجستٌر غٌر منشورة فً المحاسبة والتموٌل ،كلٌة التجارة ،الجامعة االسالمٌة بغزة ،فلسطٌن،2005 ،
ص.34
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الفصل الثاني:

 -3المقرضون :وىم فئة مقرضي المؤسسة من البنوك والمؤسسات المالية المختصة سواء
من الذين قدموا قروض طويمة األجل أو قصيرة األجل ،والمقرضون ييتمون بشيء واحد وىو
أن يتم تسديد قروضيم مع الفوائد المترتبة عنيا ،فعند التقدم لمبنك لمحصول عمى قرض فإنو
يطمب معمومات مالية لمتأكد من قدرة المؤسسة عمى السداد لعل أىميا قائمة التدفقات النقدية
والتي يستخدميا البنك في اتخاذ ق ارره فيما يخص منح القرض من عدمو.1
 -4الموردون وغيرهم من الدائنين التجاريين :ييتم ىؤالء بالمعمومات التي تمكنيم من
معرفة ما إذا كانت المبالغ المستحقة ليم سوف تسدد في موعدىا ،وعمى عكس المقرضون
فان الدائنون التجاريون يركزون اىتماميم عمى المؤسسة في األجل القصير ويستثنى من ذلك
حالة اعتمادىم عمى المؤسسة في األجل الطويل كعميل رئيسي.2
 -5الزبائن (العمالء) :يعد العمالء من أصحاب المصمحة في المؤسسة وييميم نجاحيا
واستمرارىا عمى األقل لضمان إستمرار إمدادىم بالسمع والخدمات.كما يمكنيم عند الشراء
عمى الحساب أن يحصموا عمى فترات سماح أفضل ونسب خصم أعمى عمى ما يسددونو من
ديون لممؤسسة .حيث كل ما كانت المؤسسة ناجحة كمما أمكن العمالء الحصول عمى سمع
وخدمات ذات جودة أعمى وبأسعار مناسبة.3
 -6الجهات الحكومية :تيتم الجيات الحكومية بتوزيع الموارد ،وبالتالي بأنشطة المؤسسات
المختمفة ،وتحتاج ىذه الفئة من المستخدمين إلى المعمومات الستخداميا في توجيو وتنظيم

1عٌاد السعدي ،أثر مخرجات النظام المحاسبي المالي في صنع قرار التمويل في المؤسسة االقتصادية ،مذكرة ماجستٌر
غٌر منشورة فً العلوم التجارٌة  ،كلٌة العلوم االقتصادٌة والتجارٌة وعلوم التسٌٌر ،جامعة المسٌلة ،الجزائر،2014 ،
ص.23
 2شعٌب شنوف ،مرجع سابق ،ص.184
 3دلٌلة دادة ،اإلفصاح المحاسبي في القوائم المالية للبنوك وفق النظام المحاسبي المالي ،مذكرة ماجستٌر فً العلوم
التجارٌة غٌر منشورة ،كلٌة العلوم االقتصادٌة والتجارٌة وعلوم التسٌٌر ،قسم العلوم التجارٌة ،جامعة ورقلة ،الجزائر،
 ،2013ص.75
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الفصل الثاني:

تمك األنشطة ،ووضع السياسات الضريبية ،وكذلك تستخدميا كأساس لإلحصاءات المتعمقة
بالدخل الوطني وما يماثميا.1
 -7الجمهور العام :تؤثر المؤسسات عمى أفراد الجميور بطرق متنوعة وعمى سبيل المثال،
قد تقدم المؤسسات مساعدات كبيرة لإلقتصاد المحمي بطرق مختمفة منيا عدد األفراد الذين
تستخدميم ورعايتيا لمموردين المحميين ،ويمكن لمقوائم المالية أن تساعد الجميور بتزويدىم
بمعمومات حول اإلتجاىات والتطورات الحديثة في نماء المؤسسة وتنوع نشاطاتيا.2
 -8اإلدارة :تمثل اإلدارة وكيل عن المالك في إستخدام وادارة مواردىم المستثمرة في
المؤسسة .وعادة يسعى المديرون لتحقيق أعمى أداء إقتصادي ممكن ،ألن ذلك يعني
إستقرارىم اإلداري والمادي.3
المبحث الثاني :عرض وتحميل القوائم المالية وفق النظام المحاسبي المالي
التحميل المالي ىو عبارة عن معالجة لمبيانات المالية لتقييم األعمال وتحديد الربحية
عمى المدى الطويل ،وىو ينطوي عمى استخدام البيانات والمعمومات ،لخمق نسب ونماذج
رياضية ،تيدف إلى ا لحصول عمى معمومات تستخدم في تقييم األداء واتخاذ الق اررات الرشيدة
كما يعتبر التحميل المالي مكون أساسي من المكونات القوية والمنافسة التي تساعد عمى فيم
أفضل لمواطن القوة والضعف.4
المطمب الول :عرض وتحميل الميزانية وفق النظام المحاسبي المالي
أوال :تعريف الميزانية حسب النظام المحاسبي المالي :حسب المادة  33من المرسوم
التنفيذي  156-08المتضمن النظام المحاسبي المالي فإنو" :5تحدد الميزانية بصفة منفصمة
 1هشام دغموم ،مرجع سابق ،ص.34
 2أمٌن أحمد السٌد لطفً ،المحاسبة الدولية ،االسكندرٌة ،الدار الجامعٌة ،2004 ،ص.461
 3دلٌلة دادة ،مرجع سابق ،ص.74
 4مصطفى الشٌخ فهمً ،التحليل المالي ،الطبعة األولى ،رام هللا ،فلسطٌن ،بدون دار نشر ،2008 ،ص.2
 5المادة  33من المرسوم التنفٌذي  156-08المتضمن النظام المحاسبً المالً ،مرجع سابق ،ص.14
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الفصل الثاني:

عناصر األصول وعناصر الخصوم ،ويبرز عرض األصول والخصوم داخل الميزانية الفصل
بين العناصر الجارية (المتداولة) والعناصر غير الجارية ،حيث أن األصول ترتب حسب
درجة سيولتيا أما الخصوم حسب درجة استحقاقيتيا باإلضافة إلى مبدأ السنوية في التفرقة
بين العناصر المتداولة وغير المتداولة".
ثانيا :مكونات الميزانية :وتتمثل في:
 -1الصول :تتكون من الموارد التي يسيرىا أو يراقبيا الكيان بفعل أحداث سابقة والموجية
ألن توفر لو منافع اقتصادية مستقبمية ،1والمقصود بمراقبة األصل ىنا ىي قدرة الكيان عمى
الحصول عمى منافع اقتصادية مستقبمية من األصل دون األخذ بممكية األصل.
تشكل عناصر األصول الموجية لخدمة نشاط الكيان بصورة دائمة أصوال غير
جاري ة ،أما األصول التي ليست ليا ىذه الصفة بسبب وجيتيا أو طبيعتيا ،فإنيا تشكل
أصوال جارية.2
تحتوي األصول الجارية عمى ما يأتي:
 األصول التي يتوقع الكيان تحقيقيا أو بيعيا أو استيالكيا في إطار دورة االستغاللالعادية التي تمثل الفترة الممتدة بين اقتناء المواد األولية أو البضائع التي تدخل في عممية
االستغالل وانجازىا في شكل سيولة الخزينة؛
 األصول التي تتم حيازتيا أساسا ألغراض المعامالت أو لمدة قصيرة والتي يتوقع الكيانتحقيقيا خالل االثني عشر شيرا؛
 -السيوالت أو شبو السيوالت التي ال يخضع استعماليا لقيود؛

 1المادة  20من المرسوم التنفٌذي  156-08المتضمن النظام المحاسبً المالً ،مرجع سابق ،ص.13
 2المادة  21من المرسوم التنفٌذي  156-08المتضمن النظام المحاسبً المالً ،نفس المرجع ،ص.13

49
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الفصل الثاني:

تحتوي األصول غير الجارية عمى ما يأتي:
 األصول الموجية لالستعمال المستمر لتغطية احتياجات أنشطة الكيان مثل األموالالعينية الثابتة أو المعنوية؛
 األصول التي تتم حيازتيا لغرض توظيفيا عمى المدى الطويل أو غير الموجية ألن يتمتحقيقيا خالل االثني عشر شي ار ابتداء من تاريخ اإلقفال.
 -2الخصوم :وتتشكل الخصوم من االلتزامات الراىنة أو الحالية لمكيان والناتجة عن أحداث
ماضية يتطمب انقضاؤىا أو تسويتيا خروج موارد ممثمة في منافع اقتصادية بالنسبة لمكيان،1
وتصنف الخصوم كذلك إلى خصوم جارية وغير جارية.
تصنف الخصوم خصوما جارية عندما:
 يتوقع أن تتم تسويتيا خالل دورة االستغالل العادية؛ أو يجب تسديدىا خالل االثني عشر شي ار الموالية لتاريخ اإلقفال.تصنف باقي الخصوم كخصوم غير جارية.
ثالثا :التحميل المالي لمميزانية :يتم تحميل الميزانية المالية من خالل أداتان ىما :التحميل
المالي الوظيفي والنسب المالية.
 -1التحميل المالي الوظيفي :يتم التحميل المالي الوظيفي لمميزانية من خالل الخطوات
التالية:
أ -إعداد الميزانية الوظيفية :تعرف الميزانية الوظيفية عمى أنيا" :أداة إعالمية لطرق تمويل
االستخدامات المستقرة (االستثمارات) ودورة االستغالل ،ىدفيا تحميل التوازن المالي لممؤسسة
 1المادة  22من المرسوم التنفٌذي  156-08المتضمن النظام المحاسبً المالً ،مرجع سابق ،ص.13
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الفصل الثاني:

بناءا عمى القاعدة الذىبية لمتحميل المالي "التوازن األدنى" القائمة عمى توفيق بين مدة
االستخدام ومدة استحقاق الدين (االستثمار طويل األجل يمول بمورد مستقر) .1يتم تنظيم
تدفقات الموارد واالستخدامات وفق ثالث دورات:
 دورة االستثمار= االستخدامات المستقرة (األصول غير المتداولة بالقيم اإلجمالية)؛ دورة التمويل = الموارد الدائمة (رؤوس األموال الخاصة والقروض ألكثر من سنةباإلضافة إلى مخصصات اإلىتالكات والمؤونات)؛
 دورة االستغالل = األصول والديون الجارية.ويوضح الشكل رقم ( )01نموذج الميزانية الوظيفية:

 1حبٌبة قشً ،تحليل مالي معمق ،محاضرات غٌر منشورة ،كلٌة العلوم االقتصادٌة والتجارٌة وعلوم التسٌٌر ،قسم العلوم االقتصادٌة ،جامعة
المسٌلة ،الجزائر.2013 ،
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الفصل الثاني:
الشكل رقم ( :)01الميزانية الوظيفية
السنة المالية المقفمة بتاريخ......................:
الصــــــــــــول

المبمغ

الخصـــــــــــــــوم

اإلجمالي

االستخـــدامات المستقرة
Emplois Stables
األصول غٌر المتداولة
 القٌم الثابتة المعنوٌة القٌم الثابتة المادٌة القٌم الثابتة فً شكل امتٌاز القٌم الثابتة الجاري انجازها القٌم الثابتة المالٌة الضرائب المؤجلة على األصولاستخدامات االستغالل
Emplois d’exploitation
المخزونات والمنتوجات قيد التنفيذ

المبمغ

الموارد الــــدائمة
Ressources durables
 رؤوس األموال الخاصة الخصوم غير المتداولة-

مخصصات

والمؤونات

اإلىتالكات

FRng
مـــوارد االستغالل
Ressources d’exploitation

حسابات الغير

الخصوم المتذاولت
مـــــوارد خارج االستغالل
Ressources
hors
d’exploitation
العناصر غير المرتبطت مباشرة
بذورة االستغالل
مـــوارد الخزينة
Ressources de trésorerie
المساىمات البنكية الجارية

استخدامات خارج االستغالل
Emplois hors Exploitation
العناصر غير المرتبطة مباشرة بدورة

االستغالل

استخدامات الخزينة
Emplois de trésorerie
األصول المالية المتداولة باستثناء القيم
المنقولة لمتوظيف
مجموع الصول
المصدر:

مجموع الخصوم

Jacqueline DELAHAYE et Florence DELAHAYEK , Finance d’entreprise (Manuel et applications),

DUNOD, Paris, 2007,P116.
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الفصل الثاني:

ب  -حساب مؤشرات التوازن المالي :من خالل العالقة التالية:
FRng = BFR + Tn
ومنو فان مؤشرات التوازن المالي ىي:
ب :1-رأس المال العامل الصافي االجماليLe Fonds de roulement net global :
) :(FRngىو ذلك الجزء من الموارد المالية المخصصة لتمويل األصول المتداولة
)استخدامات االستغالل( ،حيث يمثل الفائض المالي الناتج عن تمويل االحتياجات المالية
الدائمة )االستخدامات المستقرة( باستخدام الموارد المالية الدائمة يتم حسابو تبعا لمنظورين:1
 -منظور أعمى الميزانية:

FRng = Rd - Es

حيث تمثل الموارد الدائمة ( :) Rdرؤوس األموال الخاصة  +الديون المالية المستقرة +
مخصصات اإلىتالكات والمؤونات.
أما االستخدامات المستقرة ( :) Esفتمثل مجموع األصول غير المتداولة بالمبمغ اإلجمالي.
 منظور أسفل الميزانيةFRng = (Eex + Ehex + Et) – (Rex + Rhex + Rt) :تقيم كل العناصر ىنا بالمبالغ اإلجمالية.
ب :2-االحتياج في رأس المال العامل االجمالي:

)Le Besoin en fond de roulement (BFR

يمثل  BFRإجمالي األموال التي تحتاجيا المؤسسة خالل دورة االستغالل (حيث أن منح
آجال طويمة لمعمالء ،مخزون ذو دوران بطيء ،ضعف أداء التفاوض التجاري وذلك بقبول
آجال قصيرة من طرف المورد لتسديد الدين  ،).....يتولد عنيا احتياج مالي لالستغالل
يتوجب عنو البحث عن مصادر أخرى لتمويمو.
 1ناصر دادي عدون ،تقنيات مراقبة التسيير ،الجزء األول ،دار المحمدٌة العامة ،الجزائر ،1988 ،ص .47 ،46
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الفصل الثاني:
يتج أز االحتياج في رأس المال العامل إلى :

 االحتياج في رأس المال العامل لالستغالل ( :)BFRhexوالذي يمثل الفرق بيناستخدامات االستغالل وموارد االستغالل ،أي يتميز بإنتماء جميع عناصره سواء كانت
استخدامات أو موارد إلى دورة االستغالل ،حيث يحسب بالعالقة التالية:

BFRex = Eex – Rex

 االحتياج في رأس المال العامل خارج اإلستغالل ( :)BFRhexيعبر عن االحتياجاتالمالية الناتجة عن النشاطات غير الرسمية والتي تتميز بالطابع االستثنائي ،يحسب من
خالل الفرق بين االستخدامات خارج االستغالل والموارد خارج االستغالل.
BFRhex = Ehex - Rhex

ب :3-الخزينة الصافية : La Trésorerie nette (Tn) :تتشكل الخزينة الصافية عندما
يستخدم رأس المال العامل الصافي اإلجمالي

في تمويل العجز في احتياجات دورة

االستغالل وغيرىا وىو ما قصدنا بو االحتياج لرأس المال العامل ،وعميو فإذا تمكنت
المؤسسة من تغطية ىذا االحتياج تكون الخزينة موجبة وىي حالة الفائض في التمويل ،وفي
الحالة المعاكسة تكون الخزينة سالبة وىي حالة العجز في التمويل.1
وتحسب الخزينة الصافية من خالل:
أو:

Tn = FRng – BFR

Tn = Et – Rt

جـ -شروط التوازن المالي :لكي يتحقق التوازن المالي حسب التحميل الوظيفي ،يجب أن
يتحقق ما يمي:2
الشرط الول :رأس المال العامل الصافي اإلجمالي موجب ،أي أنFRng>0 :

 1ناصر دادي عدون ،مرجع سابق ،ص.51
 2إلياس بن ساسي ويوسف قريشي ،التسيير المالي ،دار وائل لمنشر ،عمان ،2006 ،ص .83
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الفصل الثاني:

ويتحقق ذلك إ ذا تمكنت المؤسسة من تمويل االستخدامات المستقرة اعتمادا عمى الموارد
الدائمة ،أي تمويل استثمارات المؤسسة اعتمادا عمى الموارد الطويمة والمتوسطة األجل
والمتمثمة في رؤوس األموال الخاصة والخصوم غير المتداولة باإلضافة إلى مخصصات
اإلىتالكات والمؤونات.
الشرط الثاني :أن يغطي أرس المال العامل الصافي اإلجمالي االحتياج في أرس المال
العامل ،أي أن :FRng>BFR :إذ ال يكفي أن تحقق المؤسسة أرس مال عامل موجب بل
يجب أن يكفي ىذا اليامش لتغطية احتياجات دورة االستغالل.
الشرط الثالث :خزينة موجبة  :Tn>0ويتحقق ذلك بتحقق الشرطين السابقين ،وعندىا
تتمكن المؤسسة من تغطية موارد الخزينة المتمثمة في المساىمات البنكية الجارية بواسطة
استخدامات الخزينة والمتمثمة في المتاحات.
 -2التحميل بإستخدام النسب المالية :من أجل تحميل الوضعية المالية لممؤسسة ،فإن
المحمل المالي يستخدم عدة أدوات من بينيا التحميل المالي بإستخدام النسب المالية.
أ -مفهوم النسبة المالية :تعرف النسب المالية عمى أنيا" :عالقة بين بعض القيم في
القوائم المالية سواء كانت تمك القيم في نفس الميزانية أو قيم مشتقة من أكثر من قائمة مالية،
مثل الميزانية المالية وحساب النتائج وجدول تدفقات الخزينة ،حيث تنتج النسب المالية عن
طريق قسمة أي عنصر من عناصر القوائم المالية السابقة عمى عنصر آخر".1
ب -أنواع النسب المالية :ىناك عدة تقسيمات لمنسب المالية المستعممة في التحميل المالي،
وذلك حسب أىداف المحممين الماليين ،ومن بين ىذه التقسيمات يوجد:

 1حبٌبة قشً ،مرجع سابق.
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الفصل الثاني:

ب :1-نسب السيولة :وىي النسب التي يقاس بيا مدى قدرة المؤسسة عمى مواجية
التزاماتيا قصيرة األجل عند استحقاقيا باستخدام أصوليا المتداولة دون تحقيق خسائر،
ويمكن أن نجد النسب التالية:1
* نسبة السيولة العامة (نسبة التداول) :تحسب من خالل العالقة التالية:
األصول المتداولة/الخصوم المتداولة < 01

تعبر ىذه النسبة عن عدد المرات التي تستطيع فييا األصول المتداولة تغطية الخصوم
المتداولة ،وكمما زادت ىذه النسبة دل ذلك عمى قدرة المؤسسة عمى مواجية أخطار سداد
االلتزامات المتداولة المفاجئ دون الحاجة إلى تحويل جزء من األصول الثابتة إلى سيولة أو
الحصول عمى قروض جديدة.
* نسبة السداد السريع (أو معدل التداول السريع) :تمثل العالقة بين األصول المتداولة بعد
طرح المخزونات وبين الخصوم المتداولة ،كما تسمى بنسبة الخزينة اإلجمالية وتحسب من
خالل العالقة التالية:

(حسابات الغير  +األصول المالية المتداولة)  /الخصوم المتداولة > 01

* نسبة النقدية أو السيولة الحالية :تحسب من خالل العالقة التالية:
األصول المالية المتداولة  /الخصوم المتداولة > 0.5

ب :2-نسب البنية المالية :تتمثل نسب المالية في القواعد األساسية لمتحميل المالي
والمتمثمة في:
* قاعدة التوازن الدنى :تقاس بمعدل تغطية رؤوس األموال المستقرة ،من خالل النسب
التالية:

1

الموارد الدائمة ( /االستخدامات المستقرة  +االحتياج في رأس المال العامل)

مبارك لسموس ،التسيير المالي ،ديوان المطبوعات الجامعية ،الجزائر ،2004 ،ص .46،47
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الفصل الثاني:

يجب أن تكون ىذه النسبة أكبر من  ، 1ألن األصول المستقرة يجب أن تمول بالموارد
الدائمة ،كما أن نسبة تغطية األصول المتداولة برأس المال العامل الصافي اإلجمالي تسمح
بالتحقق من التوازن األدنى:

رأس المال العامل الصافي اإلجمالي  /األصول المتداولة

* قاعدة التوازن العظم :تقاس من خالل:
معدل االستدانة المالية = االستدانة المالية  /رؤوس األموال الخاصة > 01

إن اليدف من ىذه القاعدة ىو جعل المؤسسة تتمتع باإلستقاللية المالية ،أي أال يفوق
مجموع ديونيا حجم رؤوس األموال الخاصة ،بمعنى أن يظل مالك المؤسسة مساىمين في
احتياجاتيا أكبر من مقرضييا ،وىذا أمر ميم خصوصا فيما يتعمق بحاالت التوقف عن
الدفع والعسر المالي ومخاطر اإلفالس.
فإذا كان قرار االستدانة يجعل أموال المقرضين أعمى من مساىمة المالكين ،فإن ىذا القرار
غير عقالني من منظور االستقاللية المالية ،ويجب أن يعوض بقرار آخر وليكن فتح رأس
المال لممساىمة أو التنازل عن بعض االستثمارات أو التخمي عن بعض النشاطات...الخ
 معدل االستدانة المالية الصافية :تتمثل االستدانة المالية الصافية"net

" L'endettement financier

=االستدانة المالية( -القيم المنقولة لمتوظيف +المتاحات) ،وتقاس بالعالقة التالية:
االستدانة المالية الصافية /رؤوس األموال الخاصة

* قاعدة القدرة عمى السداد :تقوم ىذه القاعدة عمى أن االستدانة المالية يجب أال تفوق
ثالثة أضعاف القدرة عمى التمويل الذاتي ،وتقاس بالنسبتين التاليتين:
االستدانة المالية الصافية3  CAF/

االستدانة المالية3  CAF/

تعتبر ىذه النسبة عن مدة السداد المتوسطة بين المؤسسة ودائنييا والتي تقل عن  3سنوات،
ويمكن أن تترجم ىذه القاعدة عمى أن المؤسسة تستطيع تغطية مجمل ديونيا بإستخدام
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الفصل الثاني:

قدرتيا عمى تمويل الذاتي ،أي أن القدرة عمى التمويل الذاتي لثالث سنوات قادمة تغطي
إجمالي الديون المالية.
عدم اإل لتزام بيذه القاعدة يعني االستمرار في االستدانة بغض النظر عن مستوى القدرة عمى
التمويل الذاتي ،وذلك مؤشر عن زيادة احتمال عدم القدرة عمى السداد ،وبالتالي التوقف عن
دفع الديون في آجال استحقاقيا ،وبالتالي ارتفاع احتمال اإلفالس.
كما تعتبر النسبة أعاله مؤشر لممقرضين ،يساعد عمى منح قرض لممؤسسة من عدمو ذلك
ألن ممف القرض يحوي كل المعطيات المالية التي تساعد المقرض عمى حساب نسبة القدرة
عمى السداد ومن ثم اتخاذ ق ارره.
* وزن اإلستدانة :يجب أن ال تتعدى ىذه النسبة ،%50وتقاس بالعالقة التالية:
األعباء المالية /الفائض اإلجمالي لإلستغالل

ب :3-نسب النشاط والمردودية :تظير القيمة المضافة الثروة التي تحققيا المؤسسة من
ممارسة نشاطيا ،وعميو فالنسب التي تقيس تقسيم ىذه الثروة توضح في عالقة القيمة
المضافة والعوامل المستفيدة من ىذه الثروة :المستخدمين ،الدولة ،المقرضين ،المساىمين
وأخي ار المؤسسة نفسيا  ،وتتمثل معدالت النمو وفق ما يوضحو الجدول التالي.
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الفصل الثاني:

الجدول رقم ( :)01معدالت النمو
مـــــــــعدالت النــــــــــمو

التـــــــــــــــــــــــــــــــفسير

العـــــــــــــــــــــــــــالقة

معدل نمو رقم األعمال خارج (CAn-CAn-1)/CAn-1

التطور في رقم األعمال يسمح

الرسم

بقياس معدل نمو المؤسسة.

معدل نمو القيمة المضافة

(VAn-VAn-1)/VAn-1

معدل التكامل

VAex / CAHT

التطور

في

القيمة

المضافة

لالستغالل يساوي مؤشر نمو

الثروة المتولدة من قبل المؤسسة.

يقيس معدل تكامل المؤسسة في
عممية

اإلنتاج

التكاليف الخارجية.
توزيع القيمة المضافة

األجراء

أعباء المستخدمين/القيمة المضافة

المقرضين

أعباء الفوائد/المضافة

الدولة

(الضرائب والرسوم  +الضرائب عمى

الشركاء

األرباح)  /القيمة المضافة

القدرة عمى التمويل الذاتي /القيمة

والمساىمين المضافة

المصدر :حبيبة قشي ،مرجع سابق.
معدالت المردودية تنتج من خالل عالقة النتيجة بمستويات عديدة:
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الفصل الثاني:

الجدول رقم ( :)02معدالت المردودية
العالقة
معدالت المردودية
معدل نمو النتيجة (Rn- Rn-1)/Rn-1

التطور في النتيجة الصافية يسمح بقياس تطور مردودية

الصافية

المؤسسة.

معدل اليامش الصافي

معدل اليامش التجاري

Rn / CAHT

تقيس قدرة المؤسسة في خمق النتيجة الصافية انطالقا من رقم

األعمال.
اليامش

التجاري/مبيعات يطبق ىذا المعدل في المؤسسات التجارية وحدىا ويسمح

البضائع خارج الرسم
معدل اليامش اإلجمالي EBE / CAHT
المردودية المالية

التفسير

بمقارنة نشاطيا مع المؤسسات العاممة في نفس القطاع.
يقيس قدرة المؤسسة عمى خمق مردودية االستغالل انطالقا

من رقم األعمال.

النتيجة الصافية/رؤوس األموال تقيس قدرة المؤسسة في إعادة رأس المال المساىم إلى

الخاصة

الشركاء.

المصدر :حبيبة قشي ،مرجع سابق.

المطمب الثاني :عرض وتحميل حساب النتائج وفق النظام المحاسبي المالي
أوال :تعريف حساب النتائج :يعرف حساب النتائج عمى أنو" :جدول تمخيصي لألعباء
والمنتوجات التي حققيا الكيان خالل السنة المالية وال يأخذ بعين االعتبار تاريخ التحصيل أو
الدفع ،ويبرز النتيجة الصافية لمسنة المالية سواء كانت ربحا أو خسارة ،وذلك بالفرق بين
قيمتي األعباء والمنتوجات ،كما يسمح كذلك بتحديد المجاميع الرئيسية لمتسيير المتمثمة في
اليامش اإلجمالي ،القيمة المضافة والفائض الخام لالستغالل".1

 1المادة  34من المرسوم التنفٌذي  156-08المتضمن النظام المحاسبً المالً ،مرجع سابق ،ص.14

60

القوائم المالية وفق النظام المحاسبي المالي

الفصل الثاني:

ثانيا :مكونات حساب النتائج :يعرف النظام المحاسبي المالي العناصر المكونة لحساب
النتائج كما يمي:1
 تتمثل المنتوجات في تزايد المزايا االقتصادية التي تحققت خالل السنة المالية في شكلمداخيل أو زيادة في األصول أو انخفاض في الخصوم ،كما تدخل ضمن المنتوجات
استرجاع خسائر القيمة واالحتياطات المسجمة خالل السنوات السابقة؛
 أما األعباء فتتمثل في تناقص المزايا االقتصادية التي تحصل عمييا الكيان خالل السنةالمالية في شكل خروج أو انخفاض أصول أو في شكل ظيور خصوم ،كما تشمل األعباء
مخصصات اإلىتالك واالحتياطات وخسائر القيمة؛
 النت يجة الصافية لمسنة المالية ىي الفارق بين مجموع المنتوجات ومجموع األعباء لمسنةالمالية وتكون مطابقة لتغير األموال الخاصة بين بداية السنة المالية ونيايتيا ما عدا
العمميات التي تؤثر مباشرة عمى رؤوس األموال الخاصة وال تؤثر عمى األعباء والمنتوجات.
ثالثا :التحميل المالي لحساب النتائج :وذلك من خالل :تحميل الرصدة الوسيطية لمتسيير
وتقييم الداء المالي واالقتصادي لممؤسسة:
 -1هامش الربح اإلجمالي " :"Marge Bruteيمثل ىامش الربح اإلجمالي الفرق بين
مبيعات البضائع وتكمفة شرائيا ويمكن حسابو عمى النحو اآلتي:
هامش الربح اإلجمالي = مبيعات البضائع  -تكمفة البضائع المباعة.

وتتعدد استخدامات ىامش الربح اإلجمالي في التحميل وأىم ىذه االستخدامات:2

 1محمد فؤاد هنً ،طرق التقييم المحاسبي لعناصر القوائم المالية ،مذكرة ماجستٌر غٌر منشورة فً علوم التسٌٌر ،كلٌة
العلوم االقتصادٌة والتجارٌة وعلوم التسٌٌر ،قسم علوم التسٌٌر ،جامعة حسٌبة بن بوعلً بالشلف ،الجزائر،2013 ،
ص.136
 2إلياس بن ساسي ويوسف قريشي ،مرجع سابق ،ص .172
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الفصل الثاني:

 يقيس اليامش التجاري قدرة المؤسسة عمى التفاوض من الجيتين (المورد والعمالء)،
حيث كمما اتسع ىامش الربح كمما عبر ذلك عن قوة المؤسسة التفاوضية ،سواء مع
المورد بتدني أسعار الشراء أو مع العميل بتعظيم أسعار البيع.
 استخدام معدل اليامش التجاري وىو نسبة  MB/CAفي تحميل النتيجة في حاالت
التشخيص المقارن مع باقي المؤسسات المنافسة.
 -2القيمة المضافة لإلستغالل " :Valeur ajoutée d'exploitation "VAexتعبر عن
القيمة اإلضافية التي قدمتيا المؤسسة من خالل نشاطيا األساسي ،كما تعرف عمى أنيا
الفرق بين المدخالت المالية المباشرة (إنتاج السنة المالية) والمخرجات المالية المباشرة
(استيالك السنة المالية) .ويمكن حسابيا بالعالقة التالية:
القيمة المضافة لإلستغالل = إنتاج السنة المالية – إستهالك السنة المالية

يساعد رصيد القيمة المضافة عمى تحميل مختمف الوضعيات المالية ومن بين استخداماتو:1
*قياس نمو المؤسسة :يستخدم رصيد  VAexفي قياس نمو المؤسسة باإلعتماد عمى
العالقة التالية:

C = (VA1-VA0)/VA0

حيث:
 =VA1 القيمة المضافة في السنة الحالية
 =VA0 القيمة المضافة في السنة السابقة
 = C معدل النمو

1

الياس بن ساسي ويوسف قريشي ،مرجع سابق ،ص .176،175
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الفصل الثاني:
 -3الفائض االجمالي لالستغالل

القوائم المالية وفق النظام المحاسبي المالي
"Brut D’exploitation "EBex

 :Excédentيمثل الفائض

االجمالي لالستغالل الثروة المالية المحققة عن طريق النشاط األساسي لممؤسسة ،وتحسب
بالعالقة التالية:
(EBex = VAex – )charges de personnel + Impôts. Taxes et Versement assimilés

من بين استخدامات الفائض اإلجمالي لإلستغالل في التحميل ما يمي:
 يقيس الفائض اإلجمالي لإلستغالل الكفاءة الصناعية واإلنتاجية لممؤسسة؛ يقيس دورة اإلستغالل عمى توليد الفوائض؛ يعتبر مؤش ار استراتيجيا ىاما ،يعتمد عميو بشكل أساسي في اتخاذ ق اررات تغيير النشاط أواإلستمرار فيو أو اإلنسحاب منو.
 -4النتيجة العممياتية " :Résultat Opérationnel "Roىي رصيذ دورة االستغالل
ومصاريف االستغالل وتحسب وفق العالقت التاليت :
النتيجة العممياتية = الفائض االجمالي لالستغالل  +المنتجات العممياتية الخرى  +استئناف عن خسائر
القيمة والمؤونات – (العباء العممياتية الخرى  +مخصصات اإلهتالكات والمؤونات)

تعبر النتيجة العممياتية (نتيجة اإلستغالل) عن قدرة نشاط المؤسسة عمى توليد الفوائض
وتكوين الثروة اإلجمالية لممؤسسة ،وتعطي قراءة واضحة حول كيفية تشكيل النتيجة إذ
تتحول إلى نتيجة صافية بعد تغطية مصاريف العمميات المالية واالستثنائية والضرائب عمى
األرباح ،كما تعبر عن مجموع األرصدة الوسيطية لمتسيير الموضحة أعالء.
 -5النتيجة المالية " :Resultat Financier "ROتمثل النتيجة المالية الفرق بين االيرادات
المالية والمصاريف المالية.
 -6النتيجة العادية قبل الضريبة " : "Résultat Ordinaire avant impôtsويتم الحصول عمى
النتيجة العادية قبل الضريبة انطالقا من النتيجة العممياتية ،وذلك بإضافة النتيجة المالية.
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الفصل الثاني:
 -7النتيجة الصافية لألنشطة العادية
بالعالقة التالية:

"net des activités ordinaires

 :"Résultatوتحسب

النتيجة الصافية لألنشطة العادية=النتيجة العادية قبل الضرائب – الضرائب

 -8النتيجة غير العادية

"extraordinaire

 :"Resultatوىي عبارة عن الفرق بين العناصر

غير العادية (النواتج) والعناصر غير العادية (األعباء).
 -9النتيجة الصافية لمسنة المالية  :Resultat net de l’exerciceوىي عبارة عن جمع
أو طرح (حسب الحالة) النتيجة الصافية لألنشطة العادية والنتيجة غير العادية.
المطمب الثالث :عرض وتحميل جدول تدفقات الخزينة حسب النظام المحاسبي المالي
أوال :مفهوم جدول تدفقات الخزينة :ييدف جدول سيولة الخزينة إلى تقديم قاعدة لمستعممي
الكشوف المالية لتقييم قدرة المؤسسة عمى توليد سيولة الخزينة وما يعادليا وكذا معمومات
حول استعمال ىذه السيولة.1
ثانيا :مكونات جدول تدفقات الخزينة :2حيث يقدم جدول تدفقات الخزينة مداخيل ومخرجات
الموجودات المالية الحاصمة أثناء السنة المالية حسب مصادرىا إلى ثالث مجموعات
رئيسية:
 التدفقات التي تولدىا أنشطة اإلستغالل )األنشطة التي تتولد عنيا منتجات وغيرىا مناألنشطة غير المرتبطة باإلستثمار والتمويل)؛
 تدفقات الخزينة المرتبطة باإلستثمار أو التي تولدىا أنشطة اإلستثمار)عمميات تسديدأموال من أجل إقتناء إستثمار وتحصيل لألموال عن طريق التنازل عن أصل طويل األجل)؛

 1المادة  35من المرسوم التنفٌذي  156-08المتضمن النظام المحاسبً المالً ،مرجع سابق ،ص.15
 2فاطمة الزهرة لحرش ،أهمية جدول تدفقات الخزينة في المؤسسة اإلقتصادية ،مذكرة ماستر غٌر منشورة ،كلٌة العلوم
االقتصادٌة والتجارٌة وعلوم التسٌٌر ،قسم العلوم التجارٌة ،جامعة ورقلة ،الجزائر ،ص.10
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الفصل الثاني:

 التدفقات الناشئة عن أنشطة التمويل (أنشطة تكون ناجمة عن تغيير حجم وبنية األموالالخاصة أو القروض(؛
ثالثا :تحميل جدول تدفقات الخزينة :يتم التحميل من خالل نسب التدفقات النقدية ،حيث
تشكل نسب التدفقات النقدية أسموب ميما من أساليب تحميل التدفقات النقدية وتقييم األداء
في المؤسسات اإلقتصادية ،بإعتبار أن جدول تدفقات الخزينة يضم معمومات عن تدفقات
نقدية تساعد في الحكم عمى سيولة واستم اررية المؤسسة ،ومن بين أىم ىذه النسب
نذك ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــر:1
 -1نسبة كفاية التدفق النقدي :وتحسب بالعالقة التالية:
نسبة كفاية التدفق النقدي = صافي تدفقات أموال الخزينة المتأتية من النشطة العممياتية  /الخصوم
المتداولة

تقيس ىذه النسبة قدرة المؤسسة عمى توليد التدفقات النقدية الالزمة لمقابمة وتغطية االلتزامات
قصيرة األجل ،حيث المؤشر العالي ليذه النسبة يعبر عن السيولة الجيدة لممؤسسة.
 -2نسبة تغطية النقدية :وتحسب بالعالقة التالية:
نسبة تغطية النقدية = صافي تدفقات أموال الخزينة المتأتية من النشطة العممياتية  /اجمالي
تدفقات النقدية الخارجة لنشطة اإلستثمار والتمويل

وأىم ما يمكن ان تقدمو ىذه النسبة ىو التعرف عمى مدى كفاية صافي التدفقات النقدية
العممياتية (باعتبارىا المصدر األساسي لمتدفقات النقدية في المؤسسة) في تغطية أنشطة
اإلستث مار والتمويل كشراء القيم الثابتة وسداد الديون والقروض المستحقة الدفع ،والمؤشر
العالي ليذه النسبة يعتبر دليال جيداً عمى سيولة المؤسسة وقدرتيا عمى اإلستمرار في
أنشطتيا الرئيسية دون أية مشاكل.

1

منٌر شاكر محمد وآخرون ،التحليل المالي ،الطبعة الثانٌة ،دار وائل للنشر ،االردن ،2005 ،ص ص .166-163
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الفصل الثاني:

 -3مؤشر النقدية التشغيمية :وتحسب بالعالقة التالية:
مؤشر النقدية التشغيمية = صافي تدفقات أموال الخزينة المتأتية من النشطة العممياتية  /صافي الربح

تبين ىذه النسبة إلى مدى نجحت المؤسسة في دعم أرباحيا المتحققة عبر تدفقاتيا النقدية
العممياتية ،بمعنى آخر قدرة األرباح المحققة عمى توليد التدفق النقدي التشغيمي ،والمؤشر
العالي ليذه النسبة يشير إلى األداء الجيد لممؤسسة.
 -4مؤشر التدفقات النقدية الضرورية :وتحسب بالعالقة التالية:
مؤشر التدفقات النقدية الضرورية = صافي تدفقات أموال الخزينة المتأتية من النشطة العممياتية /

إجمالي الديون

كمما كان اإلرتفاع لمؤشر ىذه النسبة كمما كان ذلك مؤش ًار جيدًا يبين قدرة المؤسسة عمى
تغطية التزاماتيا ،لذا نرى أن أكثر ما يمجأ إلى ىذه النسبة ىم المقرضون والمؤسسات
المصرفية.
في ضوء كل ما سبق يجب اإلشارة إلى ما يمي:
 أن نسب التدفقات النقدية أسموبا ميما من أساليب تحميل التدفقات النقدية وخاصة فيمجاالت الحكم عمى سيولة واستم اررية المؤسسات؛
 ال تعتبر نسب التدفقات النقدية بديال عن النسب التقميدية؛ لمحصول عمى نتائج ومؤشرات أكثر أىمية يجب عند استخدام نسب التدفقات النقديةمقارنة ىذه النسب بنسب أخرى ألعوام سابقة متتالية أو بنسب القطاع الذي تنتمي لو
المؤسسة ذات الصمة.
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الفصل الثاني:

المطمب الرابع :عرض وتحميل جدول تغيرات الموال الخاصة والمالحق
أوال :جدول تغيرات الموال الخاصة :سنتطرق إلى مفيوم وكيفية تحميل جدول تغيرات
األموال الخاصة:
 -1مفهوم جدول تغيرات الموال الخاصة" :يشكل جدول تغير األموال الخاصة تحميال
لمحركات التي أثرت في الفصول المشكمة لرؤوس األموال الخاصة بالمؤسسة خالل السنة
المالية".1
تتكون حسابات األموال الخاصة من البنود األساسية التالية:
 -رأسمال المؤسسة؛

 -فارق إعادة التقييم؛

 -عالوة اإلصدار؛

 -االحتياطات والنتيجة.

 فارق التقييم؛ -2تحميل جدول تغيرات الموال الخاصة :يتم التحميل بواسطة النسب المالية وذلك من
خالل:2
 نسبة النتيجة الصافية  /رأس المال نسبة التوزيعات والتغيرات في حقوق المساىمين  /األموال الخاصة نسبة األسيم ،توزيع األرباح وقياس القيم السوقية :وتحسب من خالل:األرباح الموزعة  /قيمة السيم السوقية أو
األرباح الموزعة  /عدد األسيم
 1المادة  36من المرسوم التنفٌذي  156-08المتضمن النظام المحاسبً المالً ،مرجع سابق ،ص.15
 2شعٌب شنوف ،التحليل المالي الحديث ،الطبعة األولى ،دار زهران للنشر والتوزٌع ،األردن ،2013 ،ص .208 ،207
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الفصل الثاني:

 نسبة توزيع األرباح :وتحسب من خالل :االرباح الموزعة  /األرباح الصافية. معامل سعر السيم إلى عائده أو مضاعف السعر لمعائد :متوسط قيمة السيم السوقية /ربح السيم
 نسبة سعر السوق مقارنة بالقيمة المحاسبية :قيمة السيم السوقية  /القيمة الدفترية لمسيم معدل دوران األسيم :وتحسب من خالل  :عدد األسيم التي تم تداوليا خالل الدورةالمحاسبية  /عدد االسيم المكتتب بيا في نياية الدورة المحاسبية.
ثانيا :ممحق القوائم المالية :1يمثل ممحق القوائم المالية كل المعمومات ذات األىمية والتي
تفيد في فيم العمميات الواردة في القوائم المالية األخرى وتكون مكممة ليا ،من بين المعمومات
التي يمكن عرضيا ضمن الممحق عل سبيل المثال ما يمي:
القواعد والطرق المحاسبية المعتمدة في المحاسبة واعداد القوائم المالية ،واعطاء كلالتوضيحات؛
 المعمومات الضرورية المكممة من أجل فيم أحسن لمميزانية ،حساب النتائج ،جدول تدفقاتالخزينة جدول تغيرات رؤوس األموال الخاصة؛
 المعمومات التي تخص المؤسسات الشريكة ،الفروع والمؤسسة األم ،والعمميات التي تتم معىذه األطراف أو مسيرييا ،بتوضيح طبيعة العالقات ،نوعية التعامالت ،حجم ومبمغ
التعامالت ،سياسة تحديد األسعار الخاصة بيذه العمميات؛
المبحث الثالث :تقييم بنود القوائم المالية وفق النظام المحاسبي المالي
لقد ركز النظام المحاسبي المالي الجديد عمى إدراج األصول والخصوم واألعباء
والمنتوجات في الحسابات وفق قواعد خاصة لمتقييم واالدراج ،حيث ترتكز طريقة تقييم ىذه
1

محمد فؤاد هنً ،مرجع سابق ،ص.137
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الفصل الثاني:

العناصر عمى أساس التكمفة التاريخية ،في حين يتم حساب بعض الشروط التي يحددىا ىذا
التنظيم إلى تقييم بعض ا لبنود وفق طرق أخرى ممثمة في القيمة الحقيقية ،قيمة اإلنجاز
والقيمة المحينة.
وسنحاول التطرق غمى بعض البنود المذكورة في النظام المحاسبي المالي الجديد كما
يمي:
المطمب الول :تقييم بنود الصول
وتتمثل في الموارد التي يسيرىا الكيان بفعل أحداث ماضية والموجية ألن توفر لو
منافع اقتصادية مستقبمية ،ومراقبة األصول ىي قدرة الحصول عمى منافع اقتصادية توفرىا
ىذه األصول ،وتتمثل في العناصر التالية:
أوال :التثبيتات العينية والمعنوية :1التثبيت العيني ىو أصل عيني يحوزه الكيان من أجل
االنتاج ،وتقديم الخدمات ،واإليجار ،واالستعمال ألغراض إدارية ،والذي يفترض أن تستغرق
مدة استعمالو إلى ما بعد مدة السنة المالية.
أما التثبيت المعنوي ىو أصل قابل لمتحديد غير نقدي وغير مادي ،مراقب ومستعمل في
إطار أنشطتو العادية ،والمقصود منو ىنا المحالت التجارية المكتسبة والعالمات وبرامج
المعموماتية........إلخ.
 -1االعتراف بالتثبيتات العينية والمعنوية :2طبقا لمقاعدة العامة لتقييم األصول ،يدرج
التثبيت العيني أو المعنوي في الحسابات كأصل ،إذا كان:
 من المحتمل أن تؤول منافع اقتصادية مستقبمية مرتبطة بو إلى المؤسسة؛ 1القرار الوزاري المؤرخ فً " 2008/07/26قواعد التقييم والمحاسبة ومحتوى الكشوف المالية وعرضها ،ومدونة
الحسابات" ،الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية ،العدد  ،19الصادر بتارٌخ ،2009/03/25
ص.8
 2نفس المرجع ،ص.8
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الفصل الثاني:

 تكمفة األصل من الممكن تقييميا بصورة صادقة. -2تقييم التثبيتات العينية والمعنوية :1وتدرج التثبيتات في الحسابات بتكمفتيا المنسوبة
إلييا مباشرة ،وتندرج فييا مجموع التكاليف االقتناء ،ووضعيا في أماكنيا ،والرسوم المدفوعة،
واألعباء المباشرة األخرى ،وال تدرج المصاريف العامة والمصاريف اإلدارية ،ومصاريف
االنطالق في النشاط بالتي تدرج ضمن ىذه التكاليف.
أما بالنسبة لمتقييم الالحق ،فحسب المعالجة المرجعية المنصوص عمييا ،يتم إدراج
أي تثبيت عيني في الحسابات عقب إدراجو األول باعتباره أصال بتكمفتو منقوصا منيا
مجموع اإلىتالكات ومجموع خسائر القيمة.
غير أنو يرخص لمكيان استعمال معالجة أخرى ،بإدراج كل تثبيت معني بعد إدراجو
األولي باعتباره أصال بمبمغو المعاد تقييمو ،أي بقيمتو الحقيقية في تاريخ إعادة تقييمو
منقوصا منيا مجموع اإلىتالكات ومجموع خسائر القيمة الالحقة ،بحيث تتم عمميات إعادة
التقييم بانتظامية كافية حتى ال تختمف القيمة المحاسبية لمتثبيتات المعينة اختالفا كبي ار عن
القيمة التي قد تكون حددت باستعمال القيمة الحقيقية في تاريخ اإلقفال.2
واذا ارتفعت القيمة المحاسبية ألصل ما عقب إعادة تقييمو ،فإن الزيادة تقيد مباشرة
في شكل رؤوس أموال خاصة تحت عنوان "فارق إعادة التقييم" ،أما إذا أبرزت عممية إعادة
التقييم وجود خسارة في القيمة (إعادة تقييم سمبية) فإن ىذه الخسارة في القيمة ينسب عمى
سبيل األولوي ة إلى فارق إعادة التقييم سبق إدراجو في الحسابات كرؤوس أموال خاصة،
ويقيد الرصيد المحتمل (فارق إعادة التقييم السمبية الصافية) كعبء من األعباء ،ويشير

 1القرار الوزاري المؤرخ فً " 2008/07/26قواعد التقييم والمحاسبة ومحتوى الكشوف المالية وعرضها ،ومدونة
الحسابات" ،مرجع سابق ،ص .9 ،8
 2نفس المرجع ،ص.10
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الفصل الثاني:

النظام المحاسبي المالي إلى أن المعالجة باستعمال القيمة الحقيقية ال يرخص بيا إال إذا
كانت القيمة الحقيقية لمتث بيت المعنوي يمكن تحديدىا باالستناد إلى سوق نشطة.1
ثانيا :الصول المالية (التثبيتات المالية) والضرائب المؤجمة كأصل
 -1التثبيتات المالية :2وتتمثل في األصول المالية غير الجارية ،ومكونة من العناصر
األربعة التالية:
 سندات المساىمة والحسابات الدائنة الممحقة التي يعد امتالكيا الدائم مفيدا لنشاطالمؤسسة؛
 السندات المثبتة لنشاط المحفظة الموجية لكي توفر لمكيان عمى المدى الطويل بقدر أوبآخر مردودية مرضية ،لكن دون التدخل في تسيير الكيانات التي تمت الحيازة عمى سنداتيا؛
 السندات المثبتة األخرى التي تمثل أقساط رأس مال أو توظيفات ذات أمد طويل والتييمكن لمكيان االحتفاظ بيا حتى حمول أجل استحقاقيا؛
 القروض والحسابات الدائنة التي أصدرىا الكيان والتي ال ينوي أو ال يسعو القيام ببيعيافي األجل القصير (الحسابات الدائنة لدى الزبائن ،وغيرىا من الحسابات الدائنة لالستغالل
والقروض التي تفوق مدتيا  12شيرا).
ويتم تقييم األصول المالية عند دخوليا ضمن أصول الكيان بتكمفتيا التي ىي القيمة
الحقيقية لمقابل معين بما في ذلك جميع المصاريف والرسوم المتعمقة بالعممية ،عدا
الحصص والفوائد المتوقع استالميا غير المدفوعة والمستحقة قبل االكتساب.

 1القرار الوزاري المؤرخ فً  ،2008/07/26مرجع سابق ،ص.11
 2نفس المرجع ،ص.12
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الفصل الثاني:

أ ما خالل التقييم الالحق ،فسندات المساىمة والحسابات الدائنة المرتبطة التي تمت
حيازتيا بغرض التنازل عنيا الحقا ،وكذلك السندات المثبتة لنشاط المحفظة كما لو كانت
أدوات مالية متاحة لمبيع ،يتم تقييميا عقب إدراجيا األولي في الحسابات بقيمتيا الحقيقية
التي ىي عمى الخصوص:
 بالنسبة إلى السندات التي تم تسعيرىا ،فتقيم بقيمتيا التفاوضية المحتممة ،ويمكن تحديدىذه القيمة بالقيمة الحقيقية مباشرة في شكل انخفاض أو ارتفاع لرؤوس األموال الخاصة؛
 بالنسبة إلى السندات التي لم يتم تسعيرىا ،فتقيم بقيمتيا التفاوضية المحتممة ،ويمكن تحديدىذه القيمة انطالقا من نماذج وتقنيات التقييم المقبولة عمى العموم.
ويدرج في الحسابات ما يظير من فوارق التقييم المستخرجة من ىذا التقييم بالقيمة
الحقيقية مباشرة في شكل انخفاض أو ارتفاع لرؤوس الخاصة ،وبالنسبة لمتوظيفات المالية
والتي تمت حيازتيا حتى حمول استحقاقيا وكذلك القروض والحسابات الدائنة التي يصدرىا
الكيان ولم تتم حيازتيا ألغراض معاممة تجارية فتقيم بالتكمفة الميتمكة ،وتخضع كذلك عند
إقفال كل سنة مالية الختبار تناقص في القيمة قصد إثبات أي خسارة محتممة في القيمة،
وىذا طبقا لمقواعد العامة لتقييم األصول .وعند القيام بالتنازل عن تثبيتات مالية ،تدرج القيم
الفائضة أو الناقصة كمنتوجات أو أعباء عممياتية.
 -2الضرائب المؤجمة أصول :1وىي عبارة عن مبمغ ضريبة عن األرباح قابل لمتحصيل
(ضريبة مؤجمة أصول) خالل سنوات مالية مستقبمية ،وتسجل في الميزانية وحساب النتائج،
وتنتج عن:

 1مسعود دراوسً ومحمد الهادي ضٌف هللا ،الملتقى الدولي األول حول "النظام المحاسبي المالي في مواجهة المعايير
الدولية للمحاسبة والمعايير الدولية للمراجعة" ،مداخلة بعنوان" :مكانة النظام المحاسبً المالً الجزائري فً ظل
المعاٌٌر الدولٌة للمحاسبة ،كلٌة العلوم االقتصادٌة والتجارٌة وعلوم التسٌٌر ،جامعة سعد دحلب البلٌدة ،الجزائرٌ ،ومً 13
و  14دٌسمبر .2011
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الفصل الثاني:

 اختالل بين االثبات المحاسبي لمنتوج ما أو عبء ما وأخذه في الحسبان النتيجة الجبائيةلسنة مالية الحقة في مستقبل متوقع؛
 عجز جبائي أو قروض ضريبية قابمة لمتأجيل إذا كانت نسبتيا إلى أرباح جبائية أوضرائب مستقبمية محتممة في مستقبل منظور؛
 ترتيبات واقصاء واعادة معالجة تمت في إطار إعداد كشوف مالية مدمجة.وأثناء تقديم الحسابات تفصل الضرائب المؤجمة كأصل عن الحسابات الدائنة
الضريبية الجارية ،وتحدد أو تراجع عند كل إقفال لمسنة المالية عمى أساس التنظيم الجبائي
المعمول بو في تاريخ اإلقفال أو المنتظرة من السنة المالية التي ينجز األصل خالليا ،أو
يسوى الخصم الجبائي دون حساب التحيين.
ثالثا :المخزونات والمنتوجات قيد التنفيذ :1يعرف النظام المحاسبي المالي المخزونات عمى
أساس أصول يمتمكيا الكيان ،وتكون موجية لمبيع في إطار االستغالل الجاري أو قيد
اإلنتاج ،أو مواد أولية أو لوازم موجية لالستيالك خالل عممية اإلنتاج ،أو تقديم الخدمات.
وتقيم المخزونات والمنتجات قيد التنفيذ بالتكمفة التي تشمل:
 جميع تكاليف الشراء (المشتريات ،المواد القابمة لالستيالك خالل عممية اإلنتاج،المصاريف المرتبطة بالمشتريات)؛
 جميع تكاليف التحويل (مصاريف المستخدمين واألعباء األخرى المتغيرة والثابتة باستثناءاألعباء التي يمكن تحميميا ألي استعمال غير أمثل لقدرة االنتاج في المؤسسة)؛
 المصاريف العامة والمصاريف المالية ،والمصاريف اإلدارية المنسوبة بشكل مباشر إلىالمخزونات.
 1القرار الوزاري المؤرخ فً  ،2008/07/26مرجع سابق ،ص .13 ،12
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الفصل الثاني:

وتحسب ىذه التكاليف إما عمى أساس التكاليف الحقيقية ،واما عمى أساس تكاليف
محددة مسبقا (التكاليف الموحدة القياسية) التي تتم مراجعتيا بانتظام تبعا لمتكاليف الحقيقية،
وعمال بمبدأ الحيطة والحذر تقيم المخزونات بأقل قيمة بين تكمفتيا وقيمة انجازىا الصافية
(سعر البيع بعد طرح تكمفتي اإلتمام والتسويق) ،وتدرج أي خسارة في قيمة المخزونات في
الحساب كعبء في حساب النتائج عندما تكون كمفة مخزون ما أكثر من القيمة الصافية
إلنجاز ىذا المخزون ،ويتم تقييم السمع عند خروجيا من المخزن أو عند الجرد باستخدام
طريقة الداخل أوال صادر أوال ( )FIFOأو التكمفة المتوسطة المرجحة.
المطمب الثاني :تقييم بنود الخصوم
تتكون الخصوم من االلتزامات الحالية والناتجة عن أحداث اقتصادية ماضية ،ويتم
الوفاء بيا مقابل النقصان في الموارد ،وينتظر الحصول عمى منافع اقتصادية .وتضم
الخصوم الجارية التي يتوقع تسويتيا أو تسديدىا خالل دورة االستغالل العادية ،وتصنف
باقي الخصوم خصوم غير جارية.1
أوال :مؤونات المخاطر والعباء والضرائب المؤجمة كخصوم
 -1مؤونات المخاطر والعباء :2مؤونة األعباء ىي خصوم يكون استحقاقيا أو مبمغيا غير
مؤكد ،وتدرج في الحسابات في الحاالت اآلتية:
 عندما يكون لكيان ما التزام راىن (قانوني أو ضمني) ناتج عن حدث ماضي؛ عندما يكون من المحتمل أن يكون خروج موارد أم ار ضروريا إلطفاء ىذا االلتزام؛ -عندما يمكن القيام بتقدير ىذا االلتزام تقدي ار موثوقا منو.

 1شعٌب شنوف ،محاسبة المؤسسة ،مرجع سابق ،ص.32
 2القرار الوزاري المؤرخ فً  ،2008/07/26مرجع سابق ،ص.14
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الفصل الثاني:

ويكون المبمغ المدرج في الحسابات عمى سبيل مؤونات األعباء في نياية السنة
المالية ىو أفضل تقدير لمنفقات الواجب تحمميا حتى تالشي اإللزام المعني ،وتكون المؤونات
محال لتقدير جديد عند إقفال كل سنة مالية.
بالنسبة لمخسائر العممياتية المستقبمية ال تعتبر محال لمؤونات األعباء ،كما ال
يستعمل أي مؤونة لألعباء إال في النفقات التي من أجميا تم إدراجو أصال في الحسابات.
 -2الضرائب المؤجمة خصوم :1ىي عبارة عن مبمغ ضريبة عن األرباح قابل لمدفع (ضريبة
مؤجمة خصمية) خالل سنوات مالية مستقبمية ،وتسجل في الميزانية وفي حساب النتائج،
وتنتج عن:
 اختالل زمني بين اإلثبات المحاسبي لمنتوج ما أو عبء ما وأخذه في الحسبان النتيجةالجبائية لسنة مالية الحقة في مستقبل متوقع؛
 عجز جبائي أو قروض ضريبية قابمة لمتأجيل إذا كانت نسبتيا إلى أرباح جبائية أوضرائب مستقبمية محتممة في مستقبل منظور؛
 ترتيبات واقصاء واعادة معالجة تمت في إطار إعداد كشوف مالية مدمجة.وأثناء تقديم الحسابات تفصل الضرائب المؤجمة كخصم عن الديون الضريبية الجارية،
وتحدد أو تراجع عند كل إقفال لمسنة المالية عمى أساس التنظيم الجبائي المعمول بو في
تاريخ اإلقفال أو المنتظرة من السنة المالية التي ينجز األصل خالليا ،أو يسوى الخصم
الجبائي دون حساب التحيين.
ثانيا :القروض والخصوم المالية الخرى :2يتم تقييم القروض والخصوم المالية األخرى في
األصل حسب تكمفتيا التي ىي القيمة الحقيقية لممقابل الصافي المستمم بعد طرح التكاليف
 1القرار الوزاري المؤرخ فً  ،2008/07/26مرجع سابق ،ص .19 ،18
 2نفس المرجع ،ص .15 ،14
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الفصل الثاني:

التابعة المستحقة عند تنفيذىا ،وبعد االقتناء تقيم الخصوم المالية حسب التكمفة الميتمكة،
باستثناء الخصوم التي تمت حيازتيا ألغراض التعامل التجاري والتي تقيم بقيمتيا الحقيقية.
وتدرج تكاليف القروض في الحسابات كأعباء مالية لمسنة المالية المترتبة فييا إال إذا أدمجت
في كمفة األصل طبق لممعالجة المحاسبية المرخص بيا ،حيث تدمج كمف (فوائد) االقتراض
المنسوبة مباشرة إلى اقتناء او بناء أو إنتاج أصل يتطمب مدة طويمة من التحضير (أكثر من
 12شيرا) قبل أن يستعمل أو يباع في كمفة ىذا األصل ،ويتم التوقف عن إدماج تكاليف
االقتراض في حالة انقطاع نشاط اإلنتاج أو انتياء عممية األنشطة الضرورية لتحضير
األصل قبل استعمالو أو بيعو.
المطمب الثالث :تقييم اإليرادات والعباء الناتجة عن بعض العناصر
وسنتطرق ىنا إلى إبراز كيفية تقييم وادراج األعباء والمنتوجات الناشئة عن اإلعانات
العمومية واألعباء والمنتوجات المالية ،باإلضافة إلى معالجة العمميات الناتجة عن العقود
طويمة األجل.
أوال :اإلعانات (المنح العمومية) :1وتنتج من خالل تحويل موارد عمومية مخصصة
لتعويض التكاليف التي تحمميا أو سيتحممو المستفيد من اإلعانة بفعل امتثالو لبعض الشروط
المرتبطة ماضيا أو مستقبال.
وتدرج اإلعانات في الحسابات كمنتوجات (إيرادات) في حساب النتائج في سنة مالية
أو عدة سنوات بنفس وتيرة التكاليف التي تمحق والتي يفترض فييا تعويضيا ،فبالنسبة
لإلعانات المرتبطة باألصول القابمة لإلىتالك تدرج في الحسابات كمنتجات حسب تناسب
اإلىتالك المحتسب ،وتظير في الميزانية كمنتوجات مؤجمة ،أما اإلعانات الموجية لتغطية
األعباء أو الخسائر تدرج كمنتوجات في التاريخ الذي تم اكتسابيا فيو ،وال تدرج في
 1القرار الوزاري المؤرخ فً  ،2008/07/26مرجع سابق ،ص .14 ،13
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الفصل الثاني:

الحسابات اإلعانات العمومية بما في ذلك اإلعانات النقدية المقيمة بقيمتيا الحقيقية ضمن
حساب النتائج أو في شكل أصل إال إذا توفر ما يمي:
 بأن الكيان يمتثل لمشروط الممحقة باإلعانات؛  -وبأن اإلعانات سيتم استالميا.ثانيا :العباء والمنتوجات المالية :1تؤخذ األعباء والمنتوجات المالية في الحسبان تبعا
النقضاء الزمن وتمحق بالسنة المالية التي ترتبت الفوائد خالليا ،والعمميات التي تم الحصول
من أجميا عمى تأجيل الدفع أو منح التأجيل بشروط تقل عن شروط السوق تدرج في
الحسابات بقيمتيا الحقيقية بعد طرح المنتوج المالي أو التكمفة المالية المرتبطة بيذا التأجيل،
الفارق بين القيمة االسمية لممقابل والقيمة الحقيقية لمعممية التي تناسب الكمفة التقديرية
لمقرض المتحصل عميو أو الممنوح يدرج في الحسابات كأعباء مالية في حسابات المشتري،
وكمنتوجات مالية في حسابات البائع.
ثالثا :العباء والمنتوجات الناتجة عن العقود طويمة الجل :2تتضمن العقود طويمة األجل
إنجاز سمعة أو خدمة أو مجموعة من السمع والخدمات تقع تواريخ انطالقيا واالنتياء منيا

في سنوات مالية مختمفة ،وتتمثل ىذه العقود في (عقود البناء ،عقود إصالح حالة أصول أو
بيئة ،عقود تقديم الخدمات) ،وتسجل األعباء والمنتوجات التي تخص العمميات التي تمت في
إطار ىذه العقود ،عن طريق تحرير نتيجة محاسبية بالتتابع وبمقياس إنجاز العممية

(التسجيل حسب طريقة التقدم) ،واذا كان غير ممكن تطبيق طريقة التقدم أو كانت النتيجة
النيائية لمعقد ال يمكن تقديرىا بصورة صادقة ،فإنو تسجل المنتوجات بمبمغ يعادل مبمغ

األعباء المثبتة والتي يكون تحصيميا محتمال (التسجيل حسب طريقة اإلتمام) ،وفي تاريخ

الجرد ،واذا توقع أن مجموع تكاليف العقد سيفوق مجموع منتجاتو ،أو وقوع حوادث طارئة أو

معروفة في ذلك التاريخ ،فانو يمجأ إ لى تكوين رصيد بما يفوق الخسارة اإلجمالية لمعقد غير

الموضحة بعد بالتسجيالت الحسابية.
 1القرار الوزاري المؤرخ فً  ،2008/07/26مرجع سابق ،ص.15
2
نفس المرجع ،ص.18

77

القوائم المالية وفق النظام المحاسبي المالي

الفصل الثاني:
خالصة الفصل الثاني:

من خالل تطبيق النظام المحاسبي المالي أصبحت حركة تداول المعمومات تعكس
مدى تقارب البيانات المالية لممؤسسات ،حيث تعتبر القوائم المالية المنتج النيائي لمنظام
المحاسبي ،حيث ىي الوسيمة الرئيسية التي من خالليا توصل المعمومات إلى األطراف
المعنية وتزودىم بمعمومات ضرورية مالئمة ألغراض التقرير المالي وتساعدىم في اتخاذ
وترشيد الق اررات االقتصادية.
يعتبر التحميل المالي لمقوائم المالية أداة يستعمميا العديد من األطراف ذات العالقة
بالمؤسسة ،فيو ال يخرج من كونو دراسة تفصيمية لمقوائم المالية المنشورة وفيميا من أجل
معرفة الوضعية المالية واألداء وتغيرات الوضعية المالية واألداء وتغيرات الوضعية المالية
لممؤسسة  ،وتعني عممية تحميل القوائم المالية تحميل مخرجات النظام المحاسبي المالي
المتشكمة أساسا من :الميزانية ،حسابات النتائج ،قائمة التدفقات النقدية ،قائمة تغيرات األموال
الخاصة والمالحق ،وذلك باستخدام مجموعة من األدوات واألساليب.
يمكن القول أن تطبيق النظام المحاسبي المالي سيواجو صعوبات خاصة فيما يخص
جانب التقييم المحاسبي بال طرق الجديدة بسبب تأخر الممارسات االقتصادية والتجارية في
الجزائر ،كما يعتبر المجوء إلى استخدام القيمة العادلة في تقييم بعض عناصر القوائم المالية
أم ار صعب التحقيق بسبب عدم تحكم المؤسسة في ىذا العنصر ،وعدم توافر أسواق نشطة
ومصادر معمومات لتحديد القيمة العادلة.
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اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺜﺎﻟﺚ:
أﺛﺮ ﺗﻄﺒﻴﻖ اﻟﻨﻈﺎم اﻟﻤﺤﺎﺳﺒﻲ اﻟﻤﺎﻟﻲ ﻋﻠﻰ ﻣﻜﻮﻧﺎت

اﻟﻘﻮاﺋﻢ اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﻟﻮﺣﺪة ﻣﻄﺎﺣﻦ اﻟﺤﻀﻨﺔ

الفصل الثالث :أثر تطبيق النظام المحاسبي المالي عمى مكونات القوائم المالية لمؤسسة مطاحن الحضنة

تمهيد:
في ىذا الفصل سنحاول إسقاط الجانب النظري عمى الجانب العممي متخذين في ذلك
مؤسسة مطاحن الحضنة الواقعة بوالية المسيمة ،كمحل لمدراسة من أجل إعطاء الموضوع
أكثر واقعية من خالل تحميل مختمف القوائم المالية لممؤسسة.
وفي ىذا الفصل سوف نتطرق إلى مبحثين وىم كاآلتي:
المبحث األول :تقديم مؤسسة مطاحن الحضنة بالمسيمة
المبحث الثاني :عرض وتحميل مختمف الكشوف المالية لمؤسسة مطاحن الحضنة
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المبحث األول :تقديم مؤسسة مطاحن الحضنة بالمسيمة
ألجل معرفة واقع تطبيق النظام المحاسبي المالي في المؤسسات الجزائرية حاولنا
إجراء الدراسة الميدانية بوحدة مطاحن الحضنة بالمسيمة.
المطمب األول :لمحة تاريخية عن مؤسسة مطاحن الحضنة
بعد أن تحصمت الجزائر عمى استقالليا بدأت في تأميم المؤسسات ففي سنة 1965
وبالضبط في  25مارس تم تأميم جميع القطاعات الخاصة بالطحن وأصبحت تسمى
المؤسسة الوطنية لمدقيق والطحن وأصبحت تسمى المؤسسة الوطنية لمدقيق والطحن غير أن
دورىا آنذاك كان مقتص ار عمى صالحيات اإلدارة العامة الذي عيدتو كذلك وضع خطة
لتجديد المصانع الضرورية ووضع وحدات أخرى في بعض المناطق ،ففي سنة  1982قامت
المؤسسة الوطنية لمدقيق والطحن بإنشاء خمس مؤسسات مماثمة لمصناعة الغذائية من
الحبوب ومشتقاتيا بسطيف ،فقد أنشأت بمرسوم تنفيذي رقم  367/82بتاريخ  27نوفمبر
 1982إبتداءا من  2أفريل  1990تحولت غمى شركة مساىمة في إطار اإلصالحات
االقتصادية رأسماليا في  1997قدر بـ 2.525.000.000 :دج ،تمتمك المؤسسة عدة
وحدات موزعة عدة واليات منيا (سطيف ،المسيمة ،برج بوعريريج ،بجاية ،بسكرة ،ورقمة).
كما تجدر اإلشارة إلى أنو بعد أن تحولت المؤسسة إلى شركة مساىمة في سنة
 1995حققت الرياض سطيف أرباحا معتبرة فقد تطورت أرباحيا الصافية بنسبة % 68.51
خالل ثالث سنوات األخيرة والتي قدرت بـ 21.032.231.000 :دج في سنة  1997مقابل
 13.866.198.000دج سنة .1995
كما يمكن االشارة إلى أنو تم زيادة رأس المال مرتين سنة  1997/1993وذلك عن
طريق إصدار أسيم نقدية وادماج االحتياطات.
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مالحظة :إن الزيادة في رأس المال في سنة  1997يطابق إصدار  3.150.000سيم بقيمة
ألف دينار لمسيم ،إن رأس المال اإلجمالي لمشركة موزع كالتالي:
 -1مطاحن الصومام  /ش م /سيدي عيش 628.000.000 :دج
 -2مطاحن البيبان  /ش م /برج بوعريريج 627.000.000 :دج
 -3مطاحن الحضنة  /ش م /المسيمة 479.000.000 :دج
 -4مطاحن اليضاب العميا  /ش م /سطيف 265.000.000 :دج
 -5مطاحن الواحات  /ش م /تقرت 261.000.000 :دج
 -6مطاحن الزيبان  /ش م /القنطرة 235.000.000 :دج
 -7مطاحن سيدي عيسى  /ش م 81.000.000 : /دج
 -8نقل الفوارة  /ش م /القنطرة 42.000.000 :دج
 -9الفالحة الجنوبية  /ش م /برج بوعريريج 4.000.000 :دج
-10صورمي  /ش م /سطيف 3.500.000 :دج
مالحظة :يقدر رأس مال رياض سطيف الحالي  5.000.000.000دج ،وبعد خروجيا من
البورصة أصبح رأس ماليا يقدر بـ  4054530000.00دج.
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شكل رقم( )02الهيكل التنظيمي " لرياض سطيف "

الشركة القابضة العمومٌة الزراعٌة
الغذائٌة األساسٌة
الرٌاض سطٌف – شركة
مساهمة
الشركات التابعة
للشركة
طحن الحبوب

االنجاز و الصٌانة الصناعٌة

الفالحة

النقل

مطاحن الهضاب
العلٌا/ش م /سطٌف 100
%
مطاحن البٌبان/ش م/
برج بوعرٌرٌج % 100

صور مً  /ش م /
سطٌف %100

الزراعة الجنوبٌة
ورقلة % 100

نقل الفوارة/ش م/
%100

 / AGEش م /
البلٌدة % 100

مطاحن الصومام /ش م /
بجاٌة % 100
مطاحن الحضنة  /ش م /
المسيلة %100

مطاحن الزٌبان  /ش م /
بسكرة % 100
مطاحن الواحات  /ش م /
ورقلة % 100

مطاحن سٌدي عٌسى
 /ش م /المسٌلة % 100

المصدر :المصمحة التجارية بالمؤسسة
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المطمب الثاني  :تعريف بمؤسسة مطاحن الحضنة –المسيمة-
 –1نشأة مطاحن الحضنة بالمسيمة :
الشركة التابعة مطاحن " الحضنة " بالمسيمة ،أنشأت في الثاني من شير أكتوبر
( 1997مخمص من محضر اجتماع رقم  6لمجمس اإلدارة بتاريخ  )1997/09/27في
إطار إعادة ىيكمة مؤسسة الصناعات الغذائية من الحبوب و مشتقاتيا بسطيف إلى مجمع
"الرياض سطيف" تحولت إلى شركة مساىمة رأس ماليا إلى  497.000.000دج سنة
. 2005/04/30
 –2المقر االجتماعي :
Route de B.B.A M’sila

طريق برج بوعريريج

Boite Postale N° : 111 M’sila

صندوق بريد رقم  111المسيمة
الياتف 035.55.16.86 :

Téléphone : 035.55.16.86

الفاكس 035.55.00.60 :

Télé fax : 035.55.00.60

السجل التجاري 98.B.562030 :

Register commerce: 98.B.562030

 -3الممتمكات :
تمتمك الشركة التابعة لمطاحن الحضنة مسمدتين و مطحنة واحدة عمماً أن :
 مطحنة السميد و الدقيق أنجزت من طرف الشركة السويسرية  Buhlerقدرتيا اإلنتاجية 2000قنطار يومياً (  1000قنطار قمح صمب و  1000قنطار قمح لين )
تكمفة المشروع  220.915.480.55دج
تاريخ االنطالق في اإلنتاج سنة 1981
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 ارتفعت القدرة اإلنتاجية إلى  3000قنطار يومياً سنة  1999بزيادة (  500قنطار صمبو  500قنطار لين )
تكمفة لرفع القدرة اإلنتاجية قدرت بـ  242.202.253.51 :دج
مطحنة سمــيد من انجاز شركة ايطالية  GolfIetoقدرة إنتاجيا  4000قنطار يومياً و قدرةتكمفة المشروع  563.986.101.84دج و كان تاريخ االنطالق في اإلنتاج سنة .1993
 – 4قدرة الطحن:
Blé dur

القمح الصمب5.500 Qx / J :

Blé tendre

القمح المين1.500 Qx / J :
القدرة اإلنتاجية :

 السميد  3630قنطار يوميًا (سمـيد ممتاز بنسبة استخراج )% 66 الدقيق  1080قنطار يوميًا (دقيق المخابز بنسبة استخراج تقدر ب )% 72جدول رقم ( :)03يبين قدرة تخزين المادة األولية
القمح الصمب

62.500 Qx

Blé Dur

القمح المين

62.500 Qx

Blé tendre

المجموع

125.000 Qx

Total

المصدر :مدير اإلدارة والمالية
جدول رقم ( :)04يبين قدرة نقل المادة األولية
عدد الشحنات

12 unités

الحمولة اإلجمالية

193 tonnes

المصدر :مدير اإلدارة والمالية
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الهيكل التنظيمي لمطاحن الحضنة :إن الييكل التنظيمي لموحدة ما ىو إال وسيمة لإلعالم
يمكننا من خاللو معرفة تقسيم العمل والتركيب السممي واإلداري لدوائر ومصالح وفروع
الشركة وىو ما يساعدنا عمى تحديد االختصاصات والمسؤوليات وميام كل دائرة من ىذه
الدوائر حتى تستخمص فكرة عامة عمى ىذه المؤسسة.
الشكل رقم ( :)03الهيكل التنظيمي لمؤسسة مطاحن الحضنة  -المسيمة -

المصدر :مديرية اإلدارة والمالية
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المطمب الثالث :مهام مصالح المؤسسة
رئيس المدير العام :مكمف بإدارة جميع شؤون المؤسسة والتنسيق بين مختمف المصالح
المتواجدة بالمؤسسة وكذلك التنسيق بين المؤسسة ومثيالتيا من نفس القطاع واالتصال
بجميع السمطات المعنية بنشاط المؤسسة وليذا توكل لو عدة ميام أىميا:
 االتصال بكل السمطات المعنية بنشاط المؤسسة. يعتبر الواجية األولى لممؤسسة. التنسيق بين المؤسسة وممثمييا من نفس القطاع. يقوم بالربط بين جميع الدوائر. يقوم بإعالم الرئيس المدير العام برياض سطيف بالحالة اليومية لممؤسسة.* وتنقسم المصالح التي تعمل مباشرة مع المدير العام إلى قسمين ىما:
أو اال  :قسم التنظيم والتسيير الداخمي – الهيكمي – لممؤسسة :وينقسم الى:
 -1األمانة العامة :تابعة لممديرية العامة ومكمف بتسجيل البريد الصادر والوارد وطبع
المراسالت الصادرة عن المديرية العامة.
 -2مسؤول ضمان النوعية :مكمف بنوعية اإلنتاج وفقًا لممعايير المحددة سواءاً كانت ىذه
المعايير قانونية متمثمة في الكمية ،تغميف أو معايير إنتاجية متمثمة في الجودة ومقدار
المنافسة.
 -3المحاسب :يقوم بمساعدة المدير العام في الحسابات التي يقوم بيا.
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 -4المستشار القانوني  :يقوم المدير العام باستشارتو أو بمناقشتو في الق اررات التي سوف
تصدرىا المؤسسة وذلك لتفادي الوقوع في خطأ قانوني وىو المحامي لدى الشركة والمكمف
بالمنازعات التي تدخل فييا الشركة سواء كانت بين الشركة وموردييا أو زبائنيا أو داخل
المؤسسة.
 – 5مكتب مساعد األمن والوقاية :وميمتو حماية الشركة داخمياً وكذا الوقاية خاصة من
ناحية الحرائق ،السرقة وحركة مختمف وسائل النقل في الوحدة وحمايتيا من مختمف
األخطار.
ثانيا :قسم اإلشراف عمى العمال والتسيير اإلداري والمالي والمبيعات :وينقسم ىذا القسم إلى
ثالث مديريات أساسية ىي:
 – 1مديرية االستغالل :و تنقسم بدورىا إلى أربعة مصالح ىي:
 -1-1مصمحة التموين :ومن مياميا ما يمي :
 شراء الحبوب والمواد األولية التي تدخل في عممية اإلنتاج. تزويد مختمف المصالح والمديريات بالتجييزات الخاصة بالتنظيم واإلنتاج. -2-1مصمحة اإلنتاج :ميمتيا خاصة بالعممية اإلنتاجية الكاممة أي من دخول المادة
األولية إلى خروجيا كمادة مصنعة مرو ًار بكل دورات العممية اإلنتاجية وتيتم برسم وتنظيم
مخطط اإلنتاج وعمميات تنفيذه في ورشات اإلنتاج والعمل عمى احترام كل مراحل اإلنتاج
وطرق تنفيذىا محددة عممياً وتنقسم ىذه المصمحة إلى مصنعين ىما:
 مصنع التحويل رقم ( :) 1يضم آالت تحويل القمح الصمب إلى سميد بطاقة إنتاجية قدرىا 5000قنطار خالل  24ساعة.
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 مصنع التحويل رقم ( :) 2يضم آالت تحويل القمح الصمب والمين إلى دقيق وفرينة عمىالترتيب بطاقة إنتاجية  1500قنطار من القمح الصمب و  1500قنطار من القمح المين
خالل  24ساعة.
كما أن ىذه المصمحة تتفرع إلى ثالث فروع:
* فرع محاسبة المواد .
* فرع الطحن واإلنتاج .
* فرع الشحن والتوظيف .
 ويوجد تحت تصرف ىذه المصمحة مخبر يعمل عمى متابعة النوعية المنتجة وكذا متابعةالوزن تبعًا لمقانون كما تعمل عمى استم اررية اإلنتاج وذلك بتخصيص أفواج عمل تعمل
بالتناوب طيمة  24ساعة وليذا تعتبر من أىم المصالح.
 -3-1م صمحة الصيانة :ويشغميا رئيس المصمحة وميمتو إصالح العطب الخاص بآالت
اإلنتاج وتشغيل ىذه األجيزة  24سا  24 /سا وتتفرع ىذه المصمحة إلى:
* فرع اإللكتروميكانيك والكيرباء :وميمتو صيانة التجييزات الكيربائية كالثالجات
والمكيفات.
* فرع الميكانيك العام :وىو فرع خاص بصيانة اآلالت الطاحن والشاحنات.
 -4-1مصمحة تسيير المخزونات  :تتكفل بتخزين المواد األولية والمنتجات ودورىا الرئيسي
ىو تسجيل حركة المخزون والقيام بعمميات الجرد الشيرية والسنوية ،وتتفرع إلى ثالث فروع
متمثمة في:
* فرع استقبال وتخزين الحبوب.
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* فرع تسيير مخزونات األكياس.
* فرع تسيير قطع الغيار والتجييزات.
 – 2مديرية التسويق :وىي مديرية حديثة النشأة بعدما كانت مصمحة تابعة لمديرية
االستغالل و تشرف ىذه المديرية عمى توزيع جميع المواد المنتجة عبر المراكز الموجودة
تحت تصرفيا (المسيمة ،بوسعـادة ،عين الممح) كما ليا نقاط بيع محمية.
 – 3مديرية اإلدارة و المالية :وتنقسم إلى ثالث مصالح وىي:
 -1-3مصمحة المحاسبة والمالية :تعتبر من أىم النشاطات حيث أن ليا عالقة مع جميع
المصالح األخرى ويقع عمى عاتقيا تسجيل كل العمميات المتعمقة بالنشاط التجاري مع
الوحدات وتتفرع ىذه المصمحة إلى:
* فرع المالية و الصندوق.
* فرع المحاسبة العامة.
* فرع محاسبة المبيعات.
* فرع المحاسبات.
 -2-3مصمحة الموارد البشرية :ليا عالقة مباشرة مع العمال حيث تيتم بالشؤون اإلدارية
لمعمال وكيفية تنظيم الموارد البشرية داخل الوحدة بكيفية تتماشى مع متطمبات العمل من
أجل تكييف الوسط العمالي وذلك إلعطاء أكبر كفاءة ،تتفرع ىذه المصمحة إلى:
* فرع تسيير المستخدمين.
* فرع الخدمات االجتماعية.
 -3-3مصمحة الوسائل العامة :و من مياميا:
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 متابعة جميع األشغال و الترميمات التابعة لموحدة. المتابعة الميدانية لالستثمارات.مكتب اإلعالم اآللي  :و يعمل ىذا المكتب بكل ما يتعمق بوسائل اإلعالم اآللي و متطمباتو.
المطمب الرابع :أهداف المؤسسة و آفاقها المستقبمية
تنشط المؤسسة مطاحن الحضنة في بيئة تسودىا منافسة قوية وشديدة من بين 24
منافس ليا داخل تراب الوالية وليذا فإن المؤسسة مطاحن الحضنة تسعى إلى تحقيق أىداف
وآفاق مستقبمية أىميا:
 تعظم الربح الناتج عن الفرق بين سعر البيع والتكمفة النيائية. زيادة اإلنتاجية عن طريق االستعمال األمثل لوسائل اإلنتاج وتحسين نوعيتو. محاولة تقديم سمع ذات جودة عالية. التسيير األحسن لمموارد البشرية في المؤسسة. تمويل السوق المحمية بالمنتجات الوطنية. سد حاجيات المستيمك بمادتي السميد والفرينة. المساىمة في بناء وتطوير االقتصاد الوطني. خمق جو تنافسي عمى مستوى الوحدة. الطموح إلى خمق جو تنافسي خارجي لزيادة كمية اإلنتاج وتسويقو. -محاولة كسب رضا الزبائن والحصول عمى والئيم بأقل تكمفة وبجودة عالية.
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 محاولة القضاء عمى المشاكل السائدة داخل المؤسسة مثال :مشاكل اإلنتاج ،التوزيعواالتصال ...إلخ
 -الحصول عمى أفضل نقاط بيع داخل الوالية وخارجيا.

المبحث الثاني :عرض وتحميل مختمف الكشوف المالية لمؤسسة مطاحن الحضنة
كما في المؤسسات االقتصادية الجزائرية التي تبنت تطبيق النظام المحاسبي المالي،
فإن القوائم المالية لوحدة مطاحن الحضنة تمثمت في :الميزانية ،حساب النتائج ،جدول
تدفقات الخزينة ،وجدول تغيرات األموال الخاصة ،والمالحق ،وىذا ما سيتم التطرق إليو في
المطمب الموالي:
المطمب األول :عرض وتحميل الميزانية المالية لمؤسسة مطاحن الحضنة
أوال :عرض الميزانية المالية :من خالل الجدول رقم ( )05الموضح لمميزانية المالية لسنة
 ، 2014تتكون الميزانية المالية من جانبين جانب األصول وجانب الخصوم ،وذلك وفق ما
جاء بو النظام المحاسبي المالي حيث تتكون األصول من جزئين :األصول غير المتداولة
واألصول المتداولة أما الخصوم فتتكون من ثالث أجزاء :رؤوس األموال الخاصة ،الخصوم
الغير متداولة والخصوم المتداولة.
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الجدول رقم ( :)05الميزانية المالية لسنة 2014
مالحظة

األصول

2014
إجمالي

صافي

2013

إهتالكات/مؤونات

أصول غير جارية
أصول غير مادية
أصول مادية

01

115 653 .49

92 522 .79

23 70.130

46 261 .39

2 996 104 828,99

1 746 867 080,96

1 249 237 748,03

1 212 026 257,90

255 898 153,36

255 898 153,36

915 641 126,65

934 077 675,15
14 968 096,60
7 082 332,79

أراضي

255 898 153,36

مباني

1 451 600 268,55

535 959 141,90

معدات تقنية ،معدات األدوات الصناعية

1 110 981 852,38

1 088 123 266,91

22 858 585,47

أصول مادية أخرى

177 624 554,70

122 784 672,15

54 839 882,55

481 992 211,17

481 992 211,17

أصول مالية

18 800,00

18 800,00

18 800,00

اقتراضات وأصول مالية أخرى غير جارية

18 800,00

18 800,00

18 800,00

11 880 809,56

11 880 809,56

10 741 976,43

1 743 152 699,46

1 222 833 295,72

القيم الثابتة الجاري انجازىا

ضرائب مؤجمة عمى األصول

02

03

3 490 112 303,21

مجموع األصول غير الجارية

746 959 603,75

األصول الجارية
المخزونات قيد التنفيذ

04

169 259 857,95

80 194 647,80

172 792 225,67

118 885 219,44

21 276 827,23

46 681 865,05

42 519 129,76

3 692 773,46

16 398 690,81

383 125 302,06

326 750 824,01

56 374 478,05

45 838 009,99

347 802 397,31

326 750 824,01

21 051 573,30

9 228 457,63

9 778 716,59

9 778 716,59

18 015 840,14

25 544 188,16

25 544 188,16

18 593 712,22

679 006 015,59

679 006 015,59

1 044 417 998,87

المواد والموازم األولية

118 885 219,44

تموينات أخرى

50 214 232,77

مخزونات المنتوجات

05

المدينون واألصول المماثمة
الزبائن

06

المدينون اآلخرون
الضرائب والعناصر المرتبطة بيا

07

النقديات المماثمة

3 532 367,72

3 532 367,72

3 692 773,46

443 000 000,00

التوظيفات واألصول المالية األخرى الجارية 08
679 006 015,59

1 044 417 998,87

مجموع األصول الجارية

1 234 923 543,32

330 283 191,73

904 640 351,59

1 170 450 656,66

المجموع العام لألصول

4 725 035 846,53

2 077 242 795,48

2 647 793 051,05

2 393 283 952,38

الخزينة

09

679 006 015,59
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مالحظة

الخصـــــــــوم

2014

2013

األموال الخاصة
1 449 460 000,00

الرأسمال المدفوع

1 449 460 000,00

الرأسمال غير المدفوع
عالوات واحتياطات

10

127 332 048,84

190 237 647,23

فرق إعادة التقييم
النتيجة الصافية

11

112 022 925,11

الرصيد المرحل من جديد

114 026 511,20
-30 096 507,06

أموال خاصة أخرى

-146 835 602,53

12
1 688 814 973,95

مجموع األموال الخاصة 1

1 576 792 048,84

الخصوم غير الجارية
االقتراضات والديون المماثمة
مؤونات

لممعاشات

المماثمة

13

وااللتزامات 14

الضرائب المؤجمة عمى الخصوم

15

مجموع الخصوم غير الجارية 2

217 633 433,97
45 181 039,08

41 167 491,10

190 605,63

1 543 951,19

263 005 078,68

42 711 442,29

الخصوم الجارية
640 000 000,00

670 810 961,25

ديون داخل المجمع
موردو المواد األولية

1 236 951,66

3 793 340,81

الموردون والحسابات الدائنة األخرى 17

7 399 113,46

47 265 117,47

ضرائب

33 315 421,24

31 317 610,00

14 021 512,06

20 593 431,72

مجموع الخصوم الجارية 3

695 972 998,42

773 780 461,25

المجموع العام لمخصوم

2 647 793 051,05

2 393 283 952,38

ديون الخصوم الجارية األخرى

16

18

المصدر :من إعداد الطالب باالستناد إلى القوائم المالية لوحدة مطاحن الحضنة المتوفرة في المالحق رقم
( ،)01و( ،)02و(.)03
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الفصل الثالث :أثر تطبيق النظام المحاسبي المالي عمى مكونات القوائم المالية لمؤسسة مطاحن الحضنة

ثانيا :تحميل الميزانية المالية :وذلك باستخدام التحميل المالي الوظيفي ،كاآلتي:
أ -إعداد الميزانية الوظيفية :باالعتماد عمى المالحق رقم ( ،)01و( ،)02و( ،)03كاآلتي:
الجدول رقم ( :)06الميزانية الوظيفية
السنة المالية المقفمة بتاريخ2014/12/31 :
االستخدامات

المبمغ

2012

2013

اإلستخدامات المستقرة Es

2931637892

2937797340

3490112303

2931637892

2937797340

3490112303

958258200

459201571

555917527

180759105

83802737

172792225

األصول غير المتداولة
إستخدامات اإلستغالل Eex

المخزونات والمنتوجات قيد التنفيذ

اإلجمالي المبمغ

2014

375398834

383125302

إستخدامات خارج االستغالل EHex

0,00

443000000

0,00

إستخدامات الخزينة Et

819251997

601417998

679006015

مجموع االستخدامات

12089148089

حسابات الغير

777499095

اإلجمالي

المبمغ

اإلجمالي

4441416909

4725035845

الموارد

المبمغ اإلجمالي 2012

المبمغ اإلجمالي 2013

المبمغ اإلجمالي 2014

 RDالموارد الدائمة

3542919624

3667636448

4029062846

1462765537

1576792048

1688814973

2028489281

2048132958

2077242795

1111226611
1111226611

773780461

695972998

رؤوس األموال الخاصة
الخصوم غير المتداولة
مخصصات اإلهتالكات والمؤونات

 Rexموارد االستغالل
الخصوم المتداولة
موارد

االستغالل

خارج

42711442

51664806

0,00

263005078

773780461

695972998

0,00

0,00

RHex
 Rtموارد الخزينة
مجموع الموارد

0.00

0.00

0.00

4709148089

4441416909

4725035844

المصدر :من اعداد الطالب استنادا إلى القوائم المالية لوحدة مطاحن الحضنة.
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الفصل الثالث :أثر تطبيق النظام المحاسبي المالي عمى مكونات القوائم المالية لمؤسسة مطاحن الحضنة

ب -حساب مؤشرات التوازن المالي لمؤسسة مطاحن الحضنة:
الجدول رقم ( :)07مؤشرات التوازن المالي
2013

2014

مؤشرات التوازن المالي 2012
FRng=Rd–Es

611281732

729839108

538950543

BFR=Eex–Rex

-207970265

-314578890

-140055471

Tn=Et–Rt

819251997

601417998

679006015

المصدر :من إعداد الطالب إستنادًا إلى القوائم المالية لوحدة مطاحن الحضنة.

جـ -التعميق :من خالل مؤشرات التوازن المالي نالحظ ما يمي:
 رأس المال العامل اإلجمالي ( :)FRngقيمتو موجبة لمثالث سنوات األخيرة وذلك الرتفاعالموارد الدائمة عمى حساب االستخدامات المستقرة ،وىو ما يعني أن المؤسسة تممك ىامش
أمان من التمويل تستطيع من خاللو تغطية إحتياجات دورة االستغالل ،إال أن ما يمكن
مالحظتو في سنة  2014أن ىناك انخفاض في رأس المال العامل اإلجمالي وىذا راجع
لنمو الموارد الدائمة بمعدل أقل من نمو االستخدامات المستقرة وىو ما أدى إلى تناقص رأس
المال العامل اإلجمالي.
 االحتياج في رأس المال العامل االجمالي ( :)BFRgقيمتو سالبة لمثالثة سنوات األخيرةوذلك الرتفاع موارد االستغالل عمى حساب استخدامات االستغالل ،كما نالحظ أن ىناك
إنخفاض تدريجي الستخدامات االستغالل من سنة  958258200( 2012ون) إلى
( 555917527ون) في سنة  2014وىو ما يعني أن ىناك تصريف لممخزونات وتسديد
الزبائن لمستحقاتيم ،ونفس الشيء بالنسبة لموارد االستغالل حيث نالحظ بأن ىناك
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الفصل الثالث :أثر تطبيق النظام المحاسبي المالي عمى مكونات القوائم المالية لمؤسسة مطاحن الحضنة

انخفاض محسوس من سنة  1166228465( 2012ون) إلى ( 695972998ون) في
سنة  2014وىو ما يعني تسديد المؤسسة لخصوميا المتداولة.
 الخزينة الصافية ( :)Tnقيمتيا موجبة لمثالثة سنوات األخيرة ،كما نالحظ أن مواردالخزينة معدومة ىذا ما يدل عمى أن المؤسسة في حالة فائض مالي والسيولة الموجودة لدييا
كافية لتسديد مستحقاتيا وىو ما يدل عمى الوضعية المالية الجيدة لممؤسسة.
خالصة:
وعميو بما أن :رأس المال العامل االجمالي موجب ،ورأس المال العامل االجمالي أكبر من
االحتياج في رأس المال العامل االجمالي ،والخزينة موجبة ،يمكن القول بأن الوضعية المالية
لممؤسسة جيدة.
المطمب الثاني :عرض وتحميل حساب النتائج حسب الطبيعة لمؤسسة مطاحن الحضنة
أوال :عرض حساب النتائج

حسب الطبيعة لمؤسسة مطاحن الحضنة :سوف نعرض

حساب النتائج لسنة  2014لمؤسسة مطاحن الحضنة كمثال والباقي سنعرضو في المالحق:
الممحق رقم ( ،)04و( ،)05و(.)06
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الفصل الثالث :أثر تطبيق النظام المحاسبي المالي عمى مكونات القوائم المالية لمؤسسة مطاحن الحضنة

الجدول رقم ( :)08جدول حسابات النتائج حسب الطبيعة لمؤسسة مطاحن الحضنة
مالحظة

العناصر

2014

2013

1 756 578 029,90

1 566 238 417,88

المبيعات من البضاعة

1 174 134,50

1 236 697,10

المبيعات من المنتجات تامة الصنع

1 750 793 163,41

1 559 772 678,85

مبيعات المنتجات األخرى

556 542,39

395 327,34

تقديمات أخرى

4 054 189,60

4 833 714,59

تغير المخزونات من المنتجات تامة الصنع

-12 705 917,36

11 528 743,87

إعادة التوازن

617 454,55

853 407,71

إنتاج الفترة -1-

1 744 489 567,09

1 578 620 569,46

مشتريات مستيمكة

-1 410 759 309,15

-1 295 054 886,21

-34 051 875,38

-28 825 312,67

رقم األعمال

خدمات خارجية واستيالكات أخرى

19

20

-1 444 811184,53

إستهالك الفترة -2-

-1 323 880 198,88

299 678 382,56

254 740 370,58

-138 184 316,03

-133 087 981,54

-5 246 167,00

-5 544 148,06

156 247 899,53

116 108 240,98

المنتجات العممياتية األخرى

18 146 369,55

28 465 316,53

األعباء العممياتية األخرى

-1 662 862,67

-1 018 136,91

-31 995 558,99

-24 921 901,08

مخصصات من خسائر القيمة والمؤونات

-335 181 909,74

-333 168 913,77

استرجاع من خسائر القيمة والمؤونات

334 054 083,80

347 622 705,92

النتيجة العممياتية -5-

139 608 021,48

133 087 311,67

القيمة المضافة لالستغالل )2-1( -3-

أعباء المستخدمين

21

الضرائب والرسوم والمدفوعات المشابية
الفائض اإلجمالي لإلستغالل -4-

مخصصات اإلىتالكات والمؤونات

22

23
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الفصل الثالث :أثر تطبيق النظام المحاسبي المالي عمى مكونات القوائم المالية لمؤسسة مطاحن الحضنة

24

نواتج مالية

1 288 947,94

9 143 494,16

أعباء مالية
النتيجة المالية -6-

1 288 947,94

النتيجة العادية قبل الضريبة )6+5( -7-

142 230 805,83 140 896 969,42

الضرائب الواجب دفعيا عن النتائج العادية

25

الضرائب المؤجمة (التغيرات) عمى النتائج

9 143 494,16

-31 366 223,00

-28 226 682,00

2 492 178,69

22 387,37

العادية

مجموع نواتج النشاطات العادية

2 097 978 968,38

1 963 852 086,07

مجموع أعباء النشاطات العادية

-1 985 956 043,27

-1 849 825 574,87

النتيجة الصافية لمنشاطات العادية -8-

112 022 925,11

114 026 511,20

العناصر غير العادية (نواتج) (لمتوضيح)
العناصر غير العادية (أعباء) (لمتوضيح)

النتيجة غير العادية -9-
النتيجة الصافية لمفترة -10-

112 022 925,11

26

114 026 511,20

الحصة من النتائج الصافية لمشركات
موضع المعادلة ()1

النتيجة الصافية لممجموعة المدمجة ()1
منيا حصة ذوي األقمية ()1

حصة المجمع ()1

المصدر :من إعداد الطالب باالستناد إلى القوائم المالية لوحدة مطاحن الحضنة المتوفرة في المالحق رقم
( ،)04و( ،)05و(.)06

ثانيا :تحميل حساب النتائج حسب الطبيعة لوحدة مطاحن الحضنة :ويتم ذلك من خالل
تحميل مختمف األرصدة الوسيطية لمتسيير:
من خالل حساب النتائج حسب الطبيعة الموضح في المالحق رقم( ،)04و( ،)05و(،)06
ندرس األرصدة الوسيطية لمتسيير في ما يمي:
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الفصل الثالث :أثر تطبيق النظام المحاسبي المالي عمى مكونات القوائم المالية لمؤسسة مطاحن الحضنة

الجدول رقم ( :)09األرصدة الوسيطية لمتسيير
األرصدة الوسيطية

2013

2012

2014

CAHT

1568732126

1566238417

1756578029

VAex

277834682

254740370

299678382

EBex

112367210

116108240

156247899

Ro

90515390

133087311

139608021

Rn

77329412

114026511

112022925

المصدر :من إعداد الطالب إستنادًا إلى قوائم حساب النتائج حسب الطبيعة لوحدة مطاحن الحضنة.

التعميق:

 رقم األعمال خارج الرسم :بالنسبة لرقم األعمال خارج الرسم والذي يمثل ايراداتالمؤسسات من مبيعات المنتوجات تامة الصنع ،نالحظ بأن ىناك نمو تدريجي من سنة
 2012إلى سنة  ،2014وىذا ما يدل عمى زيادة نمو المبيعات ،وبأن ىناك تصريف
لممنتوجات تامة الصنع ،ومن خالل الجدول أدناه الموضح لمعدالت نمو رقم األعمال
نستطيع استخالص معدل النمو في رقم األعمال خارج الرسم من سنة ألخرى كاآلتي:
الجدول رقم( :)10معدالت نمو رقم األعمال
 CAHTمعدل نمو
CAHTn - CAHTn-1/ CAHTn-1

2013

2014

% 0.16 -

% 12.15

المصدر :من إعداد الطالب.

حيث نالحظ بأن ىناك انخفاض بمقدار ( )% 0.16في سنة  2013وليرتفع بعد ذلك في
سنة  2014بمعدل .% 12.15
 القيمة المضافة لالستغالل :تمثل القيمة المضافة لالستغالل ثروة المؤسسة االقتصاديةوتساىم في تسديد أغمب تكاليف االستغالل لممؤسسة ،وبالنسبة لوحدة مطاحن الحضنة
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الفصل الثالث :أثر تطبيق النظام المحاسبي المالي عمى مكونات القوائم المالية لمؤسسة مطاحن الحضنة

نالحظ بأن ىناك ارتفاع تدريجي من سنة  2013إلى سنة  ،2014بينما ىناك انخفاض من
سنة  2012إلى سنة  ،2013وىذا ما يوضحو الجدول رقم (.)11
الجدول رقم ( :)11معدل نمو القيمة المضافة لالستغالل
معدل نمو VAex
VAexn – VAexn-1/ Vaexn-1

2013

2014

%8.31 -

% 17.64

المصدر :من إعداد الطالب.

نالحظ بأن ىناك انخفاض في قيمة الثروة المتولدة عن الوحدة في سنة  2013بمعدل
 % 8.31وىذا راجع إلى ارتفاع استيالك الدورة بمعدل أكبر من إنتاج الدورة ،حيث نالحظ
أن السبب يرجع إلى ارتفاع قيمة الخدمات الخارجية األخرى بمعدل  ،% 61.59حيث أن
الزيادة في المبيعات تتطمب زيادة في مصاريف الشحن ،النقل ،مصاريف االتصاالت....الخ.
أما في سنة  2014نالحظ

بأن ىناك ارتفاع في القيمة المضافة لالستغالل بمعدل

 %17.64وذلك راجع إلى نمو في انتاج الدورة (وبصفة أخص رقم األعمال) بمعدل أكبر
من استيالك الدورة وىو ما أدى الى القدرة عمى تغطية أعباء دورة االستغالل.
وتتوزع القيمة المضافة عمى األطراف التالية:
الجدول رقم ( :)12نسب تجزئة القيمة المضافة
توزيع القيمة المضافة

2013

2012

2014

نسبة األجراء

%57.80

%52.24

%46.11

نسبة الدولة

%7.73

%11.08

%11.30

نسبة التمويل الذاتي

%65.76

%71.81

%62.20

المصدر :من إعداد الطالب إستنادًا إلى القوائم المالية لوحدة مطاحن الحضنة.
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الفصل الثالث :أثر تطبيق النظام المحاسبي المالي عمى مكونات القوائم المالية لمؤسسة مطاحن الحضنة

من خالل جدول توزيع القيمة المضافة نالحظ بأن نسبة التمويل الذاتي أكبر من مجموع
نسبتي الدولة واألجراء ىذا يدل عمى أن السياسة التمويمية التي تتبعيا المؤسسة جيدة.
 الفائض االجمالي لالستغالل :من خالل ما توضحو المعطيات المالية لممؤسسة ىو قدرةدورة االستغالل لممؤسسة عمى توليد الفوائض ،والتي ىي في نمو ممحوظ من سنة 2012
إلى سنة  ، 2014وىو ما يعني قوة الكفاءة الصناعية والتجارية لوحدة مطاحن الحضنة.
 النتيجة العممياتية :من خالل حساب النتائج لمسنوات الثالث نالحظ قيمة النتيجةالعممياتية موجبة وىذا راجع إلى أن الفائض اإلجمالي لالستغالل موجب إضافة إلى انخفاض
األعباء عمى اإليرادات وىو ما يعني قدرة نشاط المؤسسة عمى توليد الفوائض وتكوين الثروة
اإلجمالية.
 النتيجة الصافية :بالنسبة لمنتيجة الصافية لمسنة المالية نالحظ بأن ىناك انخفاض فيسنة  2014بمعدل  ،% 1.75وىذا راجع إلى ارتفاع الضرائب المؤجمة من 22387 :في
سنة  ،2013إلى 2492178 :في سنة .2014
المطمب الثالث :عرض وتحميل جدول تدفقات الخزينة لوحدة مطاحن الحضنة
أوال :عرض جدول تدفقات الخزينة :سوف نعرض جدول تدفقات الخزينة لسنة  2014لمؤسسة
مطاحن الحضنة كمثال والباقي سنعرضو في المالحق أنظر الممحق رقم ( ،)07و( ،)08و(.)09
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الفصل الثالث :أثر تطبيق النظام المحاسبي المالي عمى مكونات القوائم المالية لمؤسسة مطاحن الحضنة

الجدول رقم ( :)13جدول تدفقات الخزينة وفق الطريقة المباشرة لمؤسسة مطاحن الحضنة

الفترة من  2014/01/01إلى 2014/12/31
مالحظة

البيان

2013

2014

تدفقات الخزينة من األنشطة العممياتية
التحصيالت المقبوضة من عند الزبائن

1 741 109 204,66

1 588 845 693,87

المبالغ المدفوعة لمموردين والمستخدمين

2 003 272 213,61 -

1 334 700 741,42 -

الفوائد والمصروفات المالية األخرى المدفوعة

4 671 593,88-

الضرائب عمى النتائج المدفوعة

45 696 830,00 -

 1 215 503,4437 723 357,00 -

تدفقات أموال الخزينة قبل العناصر غير العادية
تدفقات الخزينة المرتبطة بالعناصر غير العادية

444 160 053,15

443 000 000,00 -

صافي تدفقات أموال الخزينة المتأتية من

179 079 520,32

227 793 907,99 -

األنشطة العممياتية
تدفقات أموال الخزينة المتأتية من أنشطة

االستثمار

158 371 432,95 -

المسحوبات عن اقتناء التثبيتات المادية أو

8 818 018,03 -

المعنوية
التحصيالت عن عمميات التنازل عن التثبيتات

المادية أو المعنوية

المسحوبات عن اقتناء التثبيتات المالية
تحصيالت عمى التنازل لمتثبيتات المالية
7 176 600,00

الفوائد التي تم تحصيميا عن توظيفات مالية
الحصص

المستممة

واألقساط

المقبوضة

عن

النتائج
151 194 832,95 -

صافي تدفقات أموال الخزينة المتأتية من أنشطة
االستثمار
تدفقات أموال الخزينة المتأتية من أنشطة
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التمويل
التحصيالت في أعقاب إصدار األسيم
الحصص وغيرىا من التوزيعات التي تم القيام بيا
67 749 133,35

التحصيالت المتأتية من القروض
تسديدات القروض أو الديون األخرى المماثمة

67 749 133,35

صافي تدفقات أموال الخزينة المتأتية من أنشطة

التمويل

تأثير تغيرات سعر الصرف عمى السيوالت وشبو

السيوالت

تغيرات أموال الخزينة لمفترة

95 633 820,72

236 611 926,02 -

تغيرات أموال الخزينة ومعادالتيا عند افتتاح السنة

95 633 820,72

236 611 926,02 -

المالية

677 004 663,32

581 370 842,60

تغيرات أموال الخزينة خالل الفترة

95 633 820,72

236 611 926,02 -

النتيجة المحاسبية

207 656 745,83

122 585 414,82 -

أموال الخزينة ومعادالتيا عند إقفال السنة المالية
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المصدر :من إعداد الطالب إستناداً إلى القوائم المالية لوحدة مطاحن الحضنة.

ثانيا :تحميل جدول تدفقات الخزينة :يتم تحميل جدول تدفقات الخزينة وفق الطريقة المباشرة
باستخدام النسب اآلتية:
 -1نسبة كفاية التدفق النقدي:

الجدول رقم ( :)14نسبة كفاية التدفق النقدي

البيــــــــــــــــــــــــــــــان

2012

صافي تدفقات أموال الخزينة المتأتية من 550574017

2013

2014

227793907 -

179079520

األنشطة العممياتية
الخصوم المتداولة

1166228465

773780461

695972998

نسبة كفاية التدفق النقدي

0.47

0.29 -

0.25

المصدر :من إعداد الطالب إستناداً إلى جدول تدفقات الخزينة لوحدة مطاحن الحضنة.
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التعميق :من خالل نسبة كفاية التدفق النقدي نالحظ عدم قدرة صافي تدفقات أموال الخزينة
المتأتية من األنشطة العممياتية عمى تغطية الخصوم المتداولة ،وىذا راجع الرتفاع التدفقات
النقدية الخارجة لألنشطة العممياتية.
 -2نسبة تغطية النقدية:

الجدول رقم ( :)15نسبة تغطية النقدية
2012

البيـــــــــــــــــــــــــــان

صافي تدفقات أموال الخزينة المتأتية من األنشطة 550574017

2013

2014

227793907 -

179079520

العممياتية
اجمالي التدفقات النقدية الخارجة

8818018 -

ألنشطة 0.00

158371432

اإلستثمار والتمويل
نسبة تغطية النقدية

0.25 -

////////

1.13

المصدر :من إعداد الطالب إستناداً إلى جدول تدفقات الخزينة لوحدة مطاحن الحضنة.

التعميق :من خالل حساب نسبة تغطية النقدية نالحظ بأن ىناك تحسن ممحوظ لممؤسسة،

حيث بمغ المعدل في سنة  2014ما يقارب  1.13وىو ما يعني قدرة أموال الخزينة المتأتية
من األنشطة العممياتية عمى تغطية إجمالي التدفقات النقدية الخارجة ألنشطة االستثمار
والتمويل.

 -3مؤشر النقدية التشغيمية:

الجدول رقم( :)16مؤشر النقدية التشغيمية
2013

2014

البيــــــــــــــــــــــــــــــان

2012

-227793907

179079520

النتيجة الصافية

77329412

114026511

112022925

مؤشر النقدية التشغيمية

7.11

-1.99

1.59

صافي تدفقات أموال الخزينة 550574017

المتأتية من األنشطة العممياتية

المصدر :من إعداد الطالب إستناداً إلى القوائم المالية لوحدة مطاحن الحضنة.
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التعميق :من خالل الجدول نالحظ أن مؤشر النقدية التشغيمية لسنة  2012كانت مرتفعة
ىذا يعبر عمى مدى نجاح المؤسسة في دعم أرباحيا المتحققة عبر تدفقاتيا النقدية العممياتية
بمعنى آخر قدرة األرباح المحققة عمى توليد التدفق النقدي التشغيمي ،عمى العكس لسنتي
 2014 ،2013الذي انخفض فييا مؤشر النقدية التشغيمية ىذا يعني عدم قدرة األرباح
المحققة عمى توليد التدفق النقدي التشغيمي.
 -4مؤشر النقدية الضرورية:
الجدول رقم( :)17مؤشر تدفقات النقدية الضرورية
البيان

2012

صافي تدفقات أموال الخزينة المتأتية 550574017

2013

2014

-227793907

179079520

من األنشطة العممياتية
إجمالي الديون

1217893271

816491903

958978076

مؤشر تدفقات النقدية الضرورية

0.45

- 0.27

0.18

المصدر :من إعداد الطالب إستناداً إلى القوائم المالية لوحدة مطاحن الحضنة.

التعميق :من خالل حساب مؤشرات النقدية الضرورية نالحظ عدم كفاية أموال الخزينة
المتأتية من األنشطة العممياتية في تغطية اجمالي ديون المؤسسة ،وبالتالي السيولة المتأتية
من األنشطة العممياتية غير كافية.
المطمب الرابع :عرض وتحميل جدول تغيرات األموال الخاصة لمؤسسة مطاحن الحضنة
أوال :عرض جدول تغيرات األموال الخاصة : :سوف نعرض جدول تدفقات الخزينة لسنة
 2014لوحدة مطاحن الحضنة كمثال والباقي سنعرضو في المالحق أنظر الممحق رقم
( ،)10و( ،)11و(:)12
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الجدول رقم ( :)18جدول تغيرات األموال الخاصة
مالحظة

البيان

رأسمال الشركة

عالوة

فارق

اإلصدار

التقييم

فارق إعادة االحتياطات
التقييم

449 460 000,00

الرصيد في  31ديسمبر2012

والنتيجة
13 305 537,64

تغيير الطريقة المحاسبية
تصحيح األخطاء اليامة
إعادة تقييم التثبيتات
األرباح أو الخسائر غير المدرجة
في حسابات النتيجة
الحصص المدفوعة
زيادة رأس المال
صافي نتيجة السنة المالية

114 026 511,20

الرصيد في  31ديسمبر2013

1 563 486 511,20

13 305 537,64

تغيير الطريقة المحاسبية
-13 750 658,19

تصحيح األخطاء اليامة
إعادة تقييم التثبيتات
األرباح أو الخسائر غير المسجمة
في حسابات النتيجة
حصص مدفوعة
زيادة رأس المال

112 022 925,11

النتيجة الصافية لمسنة المالية
الرصيد في  31ديسمبر2014

28

13 305 537,64

1 675 509 436,31

ثانيا :تحميل جدول تغيرات األموال الخاصة :من خالل قائمة تغيرات األموال الخاصة الموضح في
المالحق رقم( ،)10و( ،)11و( ،)12ندرس قائمة تغيرات األموال الخاصة في ما يمي:
تشكل قائمة تغيرات األموال الخاصة تحميال لمحركات التي أثرت في كل فصل من الفصول المشكمة
لرؤوس األموال الخاصة لممؤسسة خالل السنة المالية.
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خالصة الفصل الثالث:
من خالل قيامنا بالدراسة الميدانية لمؤسسة مطاحن الحضنة والتعرف عمى المؤسسة
من خالل التعريف بالوحدة ونشأتيا ،قمنا بتحميل قوائميا المالية باستخدام مختمف أدوات
التحميل المالي خالل الفترة الممتدة من  2012إلى  2014الحظنا بأن المؤسسة في وضعية
مالية جيدة.
فمن خالل الدراسة الميدانية توصمنا إلى ما يمي:
 فمن خالل التحميل الوظيفي لميزانية مؤسسة مطاحن الحضنة ،تم التوصل إلى أن رأسالمال العامل االجمالي موجب ،ووجدنا بأن رأس المال العامل االجمالي أكبر من االحتياج
في رأس المال العامل االجمالي ،والخزينة موجبة ،ومنو يمكن القول بأن الوضعية المالية
لممؤسسة جيدة.
 بالنسبة لتحميل حساب النتائج حسب الطبيعة لمؤسسة مطاحن الحضنة ،وذلك من خاللتحميل مختمف األرصدة الوسيطية لمتسيير وجدنا بأن الوحدة تحقق نتائج إيجابية من خالل
النتيجة العممياتية والفائض االجمالي لإلستغالل والقيمة المضافة لالستغالل ومعدالت النمو،
من خالل جدول توزيع القيمة المضافة الحظنا بأن نسبة التمويل الذاتي أكبر من مجموع
نسبتي الدولة واألجراء ىذا يدل عمى أن السياسة التمويمية التي تتبعيا المؤسسة جيدة.
 وبالنسبة لتحميل جدول تدفقات الخزينة تم التوصل إلى عدم كفاية تدفقات الخزينة المتأتيةمن األنشطة العممياتية عمى تغطية إجمالي ديون المؤسسة.
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ﺧﺎﺗﻤﺔ

خاتمة:
يعتبر النظام المحاسبي المالي ضرورة حتمية لممؤسسات االقتصادية الجزائرية بصفة
عامة خاصة ألجل االندماج في السوق العالمي ،حيث أنو جاء في إطار االستجابة
إلستراتيجية توحيد القواعد المحاسبية عمى المستوى العالمي ،إن تطبيق النظام المحاسبي
المالي أدى إلى التغير في العادات والممارسات المحاسبية السابقة وأثر عمى الوظيفة المالية
والمحاسبية في المؤسسات.
إن النظام المحاسبي المالي ىو نظام لتنظيم المعمومة المالية ،يسمح بتخزين معطيات
قاعدية عددية ،تصنيفيا ،تقييميا وتسجيميا وعرض كشوف تعكس صورة صادقة عن
الوضعية المالية وممتمكات الكيان ونجاعتو ،ووضعية خزينتو في نياية السنة المالية ،والذي
ظير إلصالح العيوب في المخطط المحاسبي الوطني حيث حسب المادة ( )52من القانون
 11-70المتعمق بالنظام المحاسبي المالي فان القوائم المالية حسب النظام المحاسبي المالي
ىي :الميزانية؛ حساب النتائج؛ جدول سيولة الخزينة؛ جدول تغير األموال الخاصة؛ ممحق
يبين القواعد والطرق المحاسبية المستعممة ويوفر معمومات مكممة عن الميزانية وحساب
النتائج".
وحسب الفرضية األولى التي تتمثل في أن الجزائر قامت في اآلونة األخيرة بإجراء
عدة إصالحات في المجال المحاسبي نتج عنيا إصدار النظام المحاسبي المالي الذي يستمد
مبادئو من المعايير المحاسبية الدولية والمخطط المحاسبي العام الفرنسي ( ،)PCGوذلك
لتشجيع المؤسسات االقتصادية الجزائرية عمى إعداد قوائم مالية تكون قابمة لممقارنة مع
القوائم المالية لممؤسسات األجنبية ،وتتماشى مع الطبيعة الجديدة لالقتصاد الجزائري ،وىذا ما
يثبت صحة الفرضية األولى.
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أما الفرضية الثانية فيي ىناك فروق جوىرية بين مكونات القوائم المالية المعدة وفق
النظام المحاسبي المالي وبين مكونات القوائم المالية وفق المخطط المحاسبي الوطني ،حيث
أن القوائم وفق النظام المحاسبي المالي تتكون من :الميزانية ،جدول حسابات النتائج ،جدول
تدفقات الخزينة ،جدول تغيرات األموال الخاصة ،والمالحق ،أما القوائم المالية وفق المخطط
المحاسبي الوطني كانت تتكون من الميزانية وجدول حسابات النتائج فقط .وىذا ما يثبت
صحة الفرضية الثانية.
وقد أكدت الدراسة الميدانية صحة الفرضية الثالثة التي تكمن في أن النظام المحاسبي
المالي مكن من سيولة قراءة وفيم المعمومات المالية الموجية لمستعممي المعمومة لمختمف
المتعاممين االقتصاديين مع وحدة مطاحن الحضنة ،من خالل عرض وتحميل القوائم المالية
لمطاحن الحضنة توصمنا إلى نتائج الدراسة الميدانية:
 فمن خالل التحميل الوظيفي لميزانية وحدة مطاحن الحضنة ،تم التوصل إلى أن رأسالمال العامل االجمالي موجب ،و وجدنا بأن رأس المال العامل االجمالي أكبر من االحتياج
في رأس المال العامل االجمالي ،والخزينة موجبة ،ومنو يمكن القول بأن الوضعية المالية
لممؤسسة جيدة.
 بالنسبة لتحميل حساب النتائج حسب الطبيعة لوحدة مطاحن الحضنة ،وذلك من خاللتحميل مختمف األرصدة الوسيطية لمتسيير وجدنا بأن الوحدة تحقق نتائج إيجابية من خالل
النتيجة العممياتية والفائض االجمالي لإلستغالل والقيمة المضافة لالستغالل ومعدالت النمو،
من خالل جدول توزيع القيمة المضافة الحظنا بأن نسبة التمويل الذاتي أكبر من مجموع
نسبتي الدولة واألجراء ىذا يدل عمى أن السياسة التمويمية التي تتبعيا المؤسسة جيدة.
 وبالنسبة لتحميل جدول تدفقات الخزينة تم التوصل إلى عدم كفاية تدفقات الخزينة المتأتيةمن األنشطة العممياتية عمى تغطية إجمالي ديون المؤسسة.
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 طريقة عرض القوائم المالية لموحدة تسيل عمى المستثمر قرار استثماره من عدمو.أفاق الدراسة :بعد دراستنا ليذا الموضوع ،أثر تطبيق النظام المحاسبي عمى مكونات القوائم
المالية لممؤسسة االقتصادية  ،تبين أنو يمكن فتح الباب لعدة إشكاليات وبحوث مستقبمية
تستحق الدراسة وذلك بالتطرق لممواضيع المتعمقة:
 أىمية تطبيق النظام المحاسبي المالي في زيادة القدرة التنافسية لممؤسسة االقتصادية. أثر النظام المحاسبي المالي عمى نجاح وتطور المؤسسات الصغيرة والمتوسطة. -دور النظام المحاسبي المالي في شفافية ومصداقية القوائم المالية لممؤسسة االقتصادية.
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اﻟﻤراﺠﻊ:
أ -اﻟﻤراﺠﻊ ﺒﺎﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌرﺒﯿﺔ:
.i

اﻟﻛﺘب:

 -1ﺤﻠوة ﺤﻨﺎن رﻀوان ،ﺘطور اﻟﻔﻛر اﻟﻤﺤﺎﺴﺒﻲ )ﻤدﺨل ﻨظرﯿﺔ اﻟﻤﺤﺎﺴﺒﺔ( ،اﻟطﺒﻌﺔ اﻷوﻟﻰ،
دار اﻟﺜﻘﺎﻓﺔ ﻟﻠﻨﺸر واﻟﺘوزﯿﻊ ،اﻷردن.2009 ،
 -2ﺤﯿدر ﺒﻨﻲ ﻋطﺎ ﻤﺤﻤد ﻋﻠﻲ ،ﻤﻘدﻤﺔ ﻓﻲ ﻨظرﯿﺔ اﻟﻤﺤﺎﺴﺒﺔ واﻟﻤراﺠﻌﺔ ،اﻟطﺒﻌﺔ اﻷوﻟﻰ،
دار اﻟﺤﺎﻤد ﻟﻠﻨﺸر واﻟﺘوزﯿﻊ ،اﻷردن.2007 ،
 -3ﻨﺎﺠﻲ اﻟﺤﯿﺎﻟﻲ وﻟﯿد ،اﺼول اﻟﻤﺤﺎﺴﺒﺔ اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ ،اﻟﺠزء اﻷول ،اﻻﻛﺎدﯿﻤﯿﺔ اﻟﻌرﺒﯿﺔ اﻟﻤﻔﺘوﺤﺔ
ﻓﻲ اﻟدﻨﻤﺎرك ،اﻟدﻨﻤﺎرك2007 ،
 -4ﻤﺤﻤد ﻨور أﺤﻤد وﺸﺤﺎﺘﺔ اﻟﺴﯿد ﺸﺤﺎﺘﺔ ،ﻤﺒﺎدئ اﻟﻤﺤﺎﺴﺒﺔ اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ ،اﻟدار اﻟﺠﺎﻤﻌﯿﺔ،
ﻤﺼر.2008 ،
 -5ﻋﺒد اﻟﻌزﯿز اﻟﻨﻘﯿب ﻛﻤﺎل ،اﻟﻤدﺨل اﻟﻤﻌﺎﺼر اﻟﻰ ﻋﻠم اﻟﻤﺤﺎﺴﺒﺔ ،اﻟطﺒﻌﺔ اﻷوﻟﻰ ،دار
واﺌل ﻟﻠﻨﺸر ،اﻷردن.2004 ،
 -6ﺨﻠﯿل ﻤﺤﻤد أﺤﻤد وآﺨرون ،ﻤﻘدﻤﺔ ﻓﻲ ﻋﻠم اﻟﻤﺤﺎﺴﺒﺔ ،اﻟطﺒﻌﺔ اﻷوﻟﻰ ،دار واﺌل ﻟﻠﻨﺸر،
اﻷردن.2004،
 -7ﻛﺤﺎﻟﺔ ﺠﺒراﺌﯿل وآﺨرون ،اﻟﻤﺤﺎﺴﺒﺔ اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ ﺒﯿن اﻟﻨظرﯿﺔ واﻟﺘطﺒﯿق ،دار زﻫران ﻟﻠﻨﺸر
واﻟﺘوزﯿﻊ ،اﻷردن.1997 ،
 -8ﺤﻠوة ﺤﻨﺎن رﻀوان وآﺨرون ،أﺴس اﻟﻤﺤﺎﺴﺒﺔ اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ ،دار وﻤﻛﺘﺒﺔ ﺤﺎﻤد ،ﻋﻤﺎن،
.2004
 -9ﺨﻨﻔر ﻤؤﯿد راﻀﻲ وﻓﻼح اﻟﻤطﺎرﻨﺔ ﻏﺴﺎن ،ﺘﺤﻠﯿل اﻟﻘواﺌم اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ ،اﻟطﺒﻌﺔ اﻷوﻟﻰ ،دار
اﻟﻤﺴﯿرة.2006 ،

 -10ﻤطر ﻤﺤﻤد ،ﻤﺒﺎدئ اﻟﻤﺤﺎﺴﺒﺔ اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ ،اﻟطﺒﻌﺔ اﻟراﺒﻌﺔ ،دار واﺌل ﻟﻠﻨﺸر ،اﻷردن،
.2007
 -11ﻗﺒﺎﻨﻲ ﺜﻨﺎء ،اﻟﻤﺤﺎﺴﺒﺔ اﻟدوﻟﯿﺔ ،اﻟدار اﻟﺠﺎﻤﻌﯿﺔ ،اﻻﺴﻛﻨدرﯿﺔ ،ﻤﺼر،2003 ،
ص.170
 -12ﺒن رﺒﯿﻊ ﺤﻨﯿﻔﺔ ،اﻟواﻀﺢ ﻓﻲ اﻟﻤﺤﺎﺴﺒﺔ اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ وﻓق اﻟﻤﻌﺎﯿﯿر اﻟدوﻟﯿﺔ  ،اﻟﺠزء اﻷول،
دار ﻫوﻤﺔ ،اﻟﺠزاﺌر.2010 ،
 -13ﺸﻨوف ﺸﻌﯿب ،ﻤﺤﺎﺴﺒﺔ اﻟﻤؤﺴﺴﺔ طﺒﻘﺎ ﻟﻠﻤﻌﺎﯿﯿر اﻟﻤﺤﺎﺴﺒﯿﺔ اﻟدوﻟﯿﺔ ،اﻟﺠزء اﻷول،
ﻤﻛﺘﺒﺔ اﻟﺸرﻛﺔ اﻟﺠزاﺌرﯿﺔ ﺒودواو ،اﻟﺠزاﺌر.2008 ،
 -14ﻋﺒد اﻟﻌﺎل ﺤﻤﺎد طﺎرق ،اﻟﺘﻘﺎرﯿر اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ أﺴس اﻹﻋداد واﻟﻌرض واﻟﺘﺤﻠﯿل ،اﻟدار
اﻟﺠﺎﻤﻌﯿﺔ ،اﻹﺴﻛﻨدرﯿﺔ.2002 ،
 -15ﻨور أﺤﻤد ﻤﺤﻤد ،ﻤﺒﺎدئ اﻟﻤﺤﺎﺴﺒﺔ اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ ،ﺸرﻛﺔ اﻟﺠﻼل ،اﻹﺴﻛﻨدرﯿﺔ.2002 ،
 -16اﻟﺴﯿد ﻟطﻔﻲ أﻤﯿن أﺤﻤد ،اﻟﻤﺤﺎﺴﺒﺔ اﻟدوﻟﯿﺔ ،اﻻﺴﻛﻨدرﯿﺔ ،اﻟدار اﻟﺠﺎﻤﻌﯿﺔ.2004 ،
 -17اﻟﺸﯿﺦ ﻓﻬﻤﻲ ﻤﺼطﻔﻰ ،اﻟﺘﺤﻠﯿل اﻟﻤﺎﻟﻲ ،اﻟطﺒﻌﺔ اﻷوﻟﻰ ،رام اﷲ ،ﻓﻠﺴطﯿن ،ﺒدون دار
ﻨﺸر.2008 ،
 -18دادي ﻋدون ﻨﺎﺼر ،ﺘﻘﻨﯿﺎت ﻤراﻗﺒﺔ اﻟﺘﺴﯿﯿر ،اﻟﺠزء اﻷول ،دار اﻟﻤﺤﻤدﯿﺔ اﻟﻌﺎﻤﺔ،
اﻟﺠزاﺌر.1988 ،
 -19ﺒن ﺴﺎﺴﻲ إﻟﯿﺎس وﻗرﯿﺸﻲ ﯿوﺴف  ،اﻟﺘﺴﯿﯿر اﻟﻤﺎﻟﻲ ،دار واﺌل ﻟﻠﻨﺸر ،ﻋﻤﺎن.2006 ،
 -20ﻟﺴﻠوس ﻤﺒﺎرك ،اﻟﺘﺴﯿﯿر اﻟﻤﺎﻟﻲ ،دﯿوان اﻟﻤطﺒوﻋﺎت اﻟﺠﺎﻤﻌﯿﺔ ،اﻟﺠزاﺌر. 2004 ،
 -21ﺸﺎﻛر ﻤﺤﻤد ﻤﻨﯿر وآﺨرون ،اﻟﺘﺤﻠﯿل اﻟﻤﺎﻟﻲ ،اﻟطﺒﻌﺔ اﻟﺜﺎﻨﯿﺔ ،دار واﺌل ﻟﻠﻨﺸر ،اﻻردن،
.2005
 -22ﺸﻨوف ﺸﻌﯿب ،اﻟﺘﺤﻠﯿل اﻟﻤﺎﻟﻲ اﻟﺤدﯿث ،اﻟطﺒﻌﺔ اﻷوﻟﻰ ،دار زﻫران ﻟﻠﻨﺸر واﻟﺘوزﯿﻊ،
اﻷردن.2013 ،

.ii

اﻟﻤذﻛرات واﻟﻤﺠﻼت واﻟﻤﺤﺎﻀرات:

 -1ﺒن ﺒﻠﻐﯿث ﻤداﻨﻲ ،أﻫﻤﯿﺔ إﺼﻼح اﻟﻨظﺎم اﻟﻤﺤﺎﺴﺒﻲ ﻟﻠﻤؤﺴﺴﺎت ﻓﻲ ظل أﻋﻤﺎل اﻟﺘوﺤﯿد
اﻟدوﻟﯿﺔ ،أطروﺤﺔ دﻛﺘوراﻩ دوﻟﺔ ﻏﯿر ﻤﻨﺸورة ،ﻛﻠﯿﺔ اﻟﻌﻠوم اﻻﻗﺘﺼﺎدﯿﺔ واﻟﺘﺠﺎرﯿﺔ وﻋﻠوم
اﻟﺘﺴﯿﯿر ،ﺠﺎﻤﻌﺔ اﻟﺠزاﺌر ،اﻟﺠزاﺌر.2004 ،
 -2رزﻗﻲ إﺴﻤﺎﻋﯿل ،أﻋﻤﺎل اﻟﺘوﺤﯿد اﻟﻤﺤﺎﺴﺒﻲ ﻓﻲ اﻟﺠزاﺌر ،ﻤذﻛرة ﻤﺎﺠﺴﺘﯿر ﻓﻲ اﻟﻌﻠوم
اﻟﺘﺠﺎرﯿﺔ ﻏﯿر ﻤﻨﺸورة ،ﻛﻠﯿﺔ اﻟﻌﻠوم اﻻﻗﺘﺼﺎدﯿﺔ واﻟﺘﺠﺎرﯿﺔ وﻋﻠوم اﻟﺘﺴﯿﯿر ،ﺠﺎﻤﻌﺔ
اﻟﺠزاﺌر ،3اﻟﺠزاﺌر.2010 ،
 -3ﺒن رﺤﻤون ﺴﻠﯿم ،ﺘﻛﯿﯿف اﻟﻘواﺌم اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ ﻓﻲ اﻟﻤؤﺴﺴﺎت اﻟﺠزاﺌرﯿﺔ وﻓق اﻟﻨظﺎم
اﻟﻤﺤﺎﺴﺒﻲ اﻟﻤﺎﻟﻲ اﻟﺠدﯿد ،ﻤذﻛرة ﻤﺎﺠﺴﺘﯿر ﻏﯿر ﻤﻨﺸورة ﻓﻲ ﻋﻠوم اﻟﺘﺴﯿﯿر ،ﻛﻠﯿﺔ اﻟﻌﻠوم
اﻻﻗﺘﺼﺎدﯿﺔ واﻟﺘﺠﺎرﯿﺔ وﻋﻠوم اﻟﺘﺴﯿﯿر ،ﻗﺴم ﻋﻠوم اﻟﺘﺴﯿﯿر ،ﺠﺎﻤﻌﺔ ﺒﺴﻛرة ،اﻟﺠزاﺌر،
.2013
 -4ﺒوﻗﻔﺔ ﻋﺒد اﻟﻬﺎدي ،أﺜر ﺘطﺒﯿق اﻟﻨظﺎم اﻟﻤﺤﺎﺴﺒﻲ اﻟﻤﺎﻟﻲ ﻋﻠﻰ ﻤﻛوﻨﺎت اﻟﻘواﺌم اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ
ﻟﻠﻤؤﺴﺴﺎت اﻟﺠزاﺌرﯿﺔ ،ﻤذﻛرة ﻤﺎﺴﺘر ﻏﯿر ﻤﻨﺸورة ﻓﻲ اﻟﻌﻠوم اﻟﺘﺠﺎرﯿﺔ ،ﻛﻠﯿﺔ اﻟﻌﻠوم
اﻻﻗﺘﺼﺎدﯿﺔ واﻟﺘﺠﺎرﯿﺔ وﻋﻠوم اﻟﺘﺴﯿﯿر ،ﺠﺎﻤﻌﺔ ورﻗﻠﺔ ،اﻟﺠزاﺌر.2011 ،
 -5ﺒن ﺒﻠﻐﯿث ﻤداﻨﻲ ،اﻟﺘواﻓق اﻟﻤﺤﺎﺴﺒﻲ اﻟدوﻟﻲ ،اﻟﻤﻔﻬوم اﻟﻤﺒررات واﻷﻫداف ،ﻤﺠﻠﺔ
اﻟﺒﺎﺤث اﻟﻌدد  ،2006 ،04اﻟﺠزاﺌر.
 -6ﺼﻼح ﺤواس ،اﻟﺘوﺠﻪ اﻟﺠدﯿد ﻨﺤو ﻤﻌﺎﯿﯿر اﻹﺒﻼغ اﻟﻤﺎﻟﻲ اﻟدوﻟﯿﺔ ،أطروﺤﺔ دﻛﺘوراﻩ دوﻟﺔ
ﻏﯿر ﻤﻨﺸورة ،ﻛﻠﯿﺔ اﻟﻌﻠوم اﻻﻗﺘﺼﺎدﯿﺔ واﻟﺘﺠﺎرﯿﺔ وﻋﻠوم اﻟﺘﺴﯿﯿر ،ﺠﺎﻤﻌﺔ اﻟﺠزاﺌر ،اﻟﺠزاﺌر،
.2008
 -7دﻏﻤوم ﻫﺸﺎم ،إﻋداد اﻟﻘواﺌم وﻓق اﻟﻤﻌﺎﯿﯿر اﻟدوﻟﯿﺔ ﻟﻠﻤﺤﺎﺴﺒﺔ ) (IAS/IFRSودورﻩ ﻓﻲ
ﺘﺤﻘﯿق اﻟﺘﻨﻤﯿﺔ ،ﻤذﻛرة ﻤﺎﺠﺴﺘﯿر ﻏﯿر ﻤﻨﺸورة ﻓﻲ ﻋﻠوم اﻟﺘﺴﯿﯿر ،ﻤﻌﻬد اﻟﻌﻠوم اﻹﻗﺘﺼﺎدﯿﺔ

واﻟﺘﺠﺎرﯿﺔ وﻋﻠوم اﻟﺘﺴﯿﯿر ،ﻗﺴم ﻋﻠوم اﻟﺘﺴﯿﯿر ،ﺠﺎﻤﻌﺔ اﻟدﻛﺘور ﯿﺤﻲ ﻓﺎرس-اﻟﻤدﯿﺔ،-
اﻟﺠزاﺌر.2009 ،
 -8ﻨوي اﻟﺤﺎج ،إﻨﻌﻛﺎﺴﺎت ﺘطﺒﯿق اﻟﺘوﺤﯿد اﻟﻤﺤﺎﺴﺒﻲ ﻋﻠﻰ اﻟﻘواﺌم اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ ﻟﻠﻤؤﺴﺴﺔ
اﻻﻗﺘﺼﺎدﯿﺔ اﻟﺠزاﺌرﯿﺔ ،ﻤذﻛرة ﻤﺎﺠﺴﺘﯿر ﻏﯿر ﻤﻨﺸورة ﻓﻲ ﻋﻠوم اﻟﺘﺴﯿﯿر ،ﺠﺎﻤﻌﺔ ﺤﺴﯿﺒﺔ ﺒن
ﺒوﻋﻠﻲ اﻟﺸﻠف ،اﻟﺠزاﺌر.2008 ،
 -9اﻟﺸﻠﺘوﻨﻲ ﻓﺎﯿز زﻫدي ،ﻤدى دﻻﻟﺔ اﻟﻘواﺌم اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ ﻛﺄداة ﻟﻺﻓﺼﺎح ﻋن اﻟﻤﻌﻠوﻤﺎت
اﻟﻀرورﯿﺔ اﻟﻼزﻤﺔ ﻟﻤﺴﺘﺨدﻤﻲ اﻟﻘواﺌم اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ ،ﻤذﻛرة ﻤﺎﺠﺴﺘﯿر ﻏﯿر ﻤﻨﺸورة ﻓﻲ
اﻟﻤﺤﺎﺴﺒﺔ واﻟﺘﻤوﯿل ،ﻛﻠﯿﺔ اﻟﺘﺠﺎرة ،اﻟﺠﺎﻤﻌﺔ اﻻﺴﻼﻤﯿﺔ ﺒﻐزة ،ﻓﻠﺴطﯿن.2005 ،
 -10ﻟﺸﻬب ﻋﻤر ،ﺘﻘﯿﯿم ﺘطﺒﯿق اﻟﻨظﺎم اﻟﻤﺤﺎﺴﺒﻲ اﻟﻤﺎﻟﻲ ،ﻤذﻛرة ﻤﺎﺴﺘر ﻓﻲ اﻟﻌﻠوم اﻟﺘﺠﺎرﯿﺔ
ﻏﯿر ﻤﻨﺸورة ،ﻛﻠﯿﺔ اﻟﻌﻠوم اﻻﻗﺘﺼﺎدﯿﺔ واﻟﺘﺠﺎرﯿﺔ وﻋﻠوم اﻟﺘﺴﯿﯿر  ،ﺠﺎﻤﻌﺔ ورﻗﻠﺔ ،اﻟﺠزاﺌر،
.2012
 -11اﻟﺴﻌدي ﻋﯿﺎد ،أﺜر ﻤﺨرﺠﺎت اﻟﻨظﺎم اﻟﻤﺤﺎﺴﺒﻲ اﻟﻤﺎﻟﻲ ﻓﻲ ﺼﻨﻊ ﻗرار اﻟﺘﻤوﯿل ﻓﻲ
اﻟﻤؤﺴﺴﺔ اﻻﻗﺘﺼﺎدﯿﺔ ،ﻤذﻛرة ﻤﺎﺠﺴﺘﯿر ﻏﯿر ﻤﻨﺸورة ﻓﻲ اﻟﻌﻠوم اﻟﺘﺠﺎرﯿﺔ ،ﻛﻠﯿﺔ اﻟﻌﻠوم
اﻻﻗﺘﺼﺎدﯿﺔ واﻟﺘﺠﺎرﯿﺔ وﻋﻠوم اﻟﺘﺴﯿﯿر ،ﺠﺎﻤﻌﺔ اﻟﻤﺴﯿﻠﺔ ،اﻟﺠزاﺌر.2014 ،
 -12دادة دﻟﯿﻠﺔ ،اﻹﻓﺼﺎح اﻟﻤﺤﺎﺴﺒﻲ ﻓﻲ اﻟﻘواﺌم اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ ﻟﻠﺒﻨوك وﻓق اﻟﻨظﺎم اﻟﻤﺤﺎﺴﺒﻲ
اﻟﻤﺎﻟﻲ ،ﻤذﻛرة ﻤﺎﺠﺴﺘﯿر ﻓﻲ اﻟﻌﻠوم اﻟﺘﺠﺎرﯿﺔ ﻏﯿر ﻤﻨﺸورة ،ﻛﻠﯿﺔ اﻟﻌﻠوم اﻻﻗﺘﺼﺎدﯿﺔ
واﻟﺘﺠﺎرﯿﺔ وﻋﻠوم اﻟﺘﺴﯿﯿر ،ﻗﺴم اﻟﻌﻠوم اﻟﺘﺠﺎرﯿﺔ ،ﺠﺎﻤﻌﺔ ورﻗﻠﺔ ،اﻟﺠزاﺌر.2013 ،
 -13ﻗﺸﻲ ﺤﺒﯿﺒﺔ ،ﺘﺤﻠﯿل ﻤﺎﻟﻲ ﻤﻌﻤق ،ﻤﺤﺎﻀرات ﻏﯿر ﻤﻨﺸورة ،ﻛﻠﯿﺔ اﻟﻌﻠوم اﻻﻗﺘﺼﺎدﯿﺔ
واﻟﺘﺠﺎرﯿﺔ وﻋﻠوم اﻟﺘﺴﯿﯿر ،ﻗﺴم اﻟﻌﻠوم اﻻﻗﺘﺼﺎدﯿﺔ ،ﺠﺎﻤﻌﺔ اﻟﻤﺴﯿﻠﺔ ،اﻟﺠزاﺌر.2013 ،
 -14ﻫﻨﻲ ﻤﺤﻤد ﻓؤاد ،طرق اﻟﺘﻘﯿﯿم اﻟﻤﺤﺎﺴﺒﻲ ﻟﻌﻨﺎﺼر اﻟﻘواﺌم اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ ،ﻤذﻛرة ﻤﺎﺠﺴﺘﯿر
ﻏﯿر ﻤﻨﺸورة ﻓﻲ ﻋﻠوم اﻟﺘﺴﯿﯿر ،ﻛﻠﯿﺔ اﻟﻌﻠوم اﻻﻗﺘﺼﺎدﯿﺔ واﻟﺘﺠﺎرﯿﺔ وﻋﻠوم اﻟﺘﺴﯿﯿر ،ﻗﺴم
ﻋﻠوم اﻟﺘﺴﯿﯿر ،ﺠﺎﻤﻌﺔ ﺤﺴﯿﺒﺔ ﺒن ﺒوﻋﻠﻲ ﺒﺎﻟﺸﻠف ،اﻟﺠزاﺌر.2013 ،

 -15ﻟﺤرش ﻓﺎطﻤﺔ اﻟزﻫرة ،أﻫﻤﯿﺔ ﺠدول ﺘدﻓﻘﺎت اﻟﺨزﯿﻨﺔ ﻓﻲ اﻟﻤؤﺴﺴﺔ اﻹﻗﺘﺼﺎدﯿﺔ ،ﻤذﻛرة
ﻤﺎﺴﺘر ﻏﯿر ﻤﻨﺸورة ،ﻛﻠﯿﺔ اﻟﻌﻠوم اﻻﻗﺘﺼﺎدﯿﺔ واﻟﺘﺠﺎرﯿﺔ وﻋﻠوم اﻟﺘﺴﯿﯿر ،ﻗﺴم اﻟﻌﻠوم
اﻟﺘﺠﺎرﯿﺔ ،ﺠﺎﻤﻌﺔ ورﻗﻠﺔ ،اﻟﺠزاﺌر.
 .iiiاﻟﻤؤﺘﻤرات واﻟﻤﻠﺘﻘﯿﺎت:
 -1أﺒﺤري ﺴﻔﯿﺎن وآﯿت ﻤﺤﻤد ﻤراد " ،اﻟﻨظﺎم اﻟﻤﺤﺎﺴﺒﻲ اﻟﻤﺎﻟﻲ اﻟﺠدﯿد ﻓﻲ اﻟﺠزاﺌر ،ﺘﺤدﯿﺎت
وأﻫداف" ،ﻤﻠﺘﻘﻰ دوﻟﻲ ﺤول اﻹطﺎر اﻟﻤﻔﺎﻫﯿﻤﻲ ﻟﻠﻨظﺎم اﻟﻤﺤﺎﺴﺒﻲ اﻟﻤﺎﻟﻲ اﻟﺠدﯿد وآﻟﯿﺎت
ﺘطﺒﯿﻘﻪ ﻓﻲ ظل اﻟﻤﻌﺎﯿﯿر اﻟﻤﺤﺎﺴﺒﯿﺔ اﻟدوﻟﯿﺔ ،ﻛﻠﯿﺔ اﻟﻌﻠوم اﻻﻗﺘﺼﺎدﯿﺔ واﻟﺘﺠﺎرﯿﺔ وﻋﻠوم
اﻟﺘﺴﯿﯿر ،ﺠﺎﻤﻌﺔ اﻟﺒﻠﯿدة ،اﻟﺠزاﺌر.2009 ،
 -2ﻨﻘﻤﺎري ﺴﻔﯿﺎن وﺒﻠﻬﺎدف رﺤﻤﺔ" ،واﻗﻊ ﺘﻛﯿف اﻟﻤؤﺴﺴﺎت اﻟﺠزاﺌرﯿﺔ ﻤﻊ اﻟﻨظﺎم اﻟﻤﺤﺎﺴﺒﻲ
اﻟﻤﺎﻟﻲ –اﻟﻌواﺌق واﻟرﻫﺎﻨﺎت ،"-اﻟﻤﻠﺘﻘﻰ اﻟوطﻨﻲ ﺤول اﻟﻨظﺎم اﻟﻤﺤﺎﺴﺒﻲ اﻟﻤﺎﻟﻲ ﺒﺎﻟﺠزاﺌر
وﻋﻼﻗﺘﻪ ﺒﺎﻟﻤﻌﺎﯿﯿر اﻟدوﻟﯿﺔ ،ﻛﻠﯿﺔ اﻟﻌﻠوم اﻻﻗﺘﺼﺎدﯿﺔ واﻟﺘﺠﺎرﯿﺔ وﻋﻠوم اﻟﺘﺴﯿﯿر ،ﺠﺎﻤﻌﺔ ﻋﺒد
اﻟﺤﻤﯿد اﺒن ﺒﺎدﯿس ﻤﺴﺘﻐﺎﻨم ،اﻟﺠزاﺌر ،ﯿوﻤﻲ  14/13ﺠﺎﻨﻔﻲ .2013
 -3دراوﺴﻲ ﻤﺴﻌود وﻀﯿف اﷲ ﻤﺤﻤد اﻟﻬﺎدي ،اﻟﻤﻠﺘﻘﻰ اﻟدوﻟﻲ اﻷول ﺤول "اﻟﻨظﺎم
اﻟﻤﺤﺎﺴﺒﻲ اﻟﻤﺎﻟﻲ ﻓﻲ ﻤواﺠﻬﺔ اﻟﻤﻌﺎﯿﯿر اﻟدوﻟﯿﺔ ﻟﻠﻤﺤﺎﺴﺒﺔ واﻟﻤﻌﺎﯿﯿر اﻟدوﻟﯿﺔ ﻟﻠﻤراﺠﻌﺔ"،
ﻤداﺨﻠﺔ ﺒﻌﻨوان" :ﻤﻛﺎﻨﺔ اﻟﻨظﺎم اﻟﻤﺤﺎﺴﺒﻲ اﻟﻤﺎﻟﻲ اﻟﺠزاﺌري ﻓﻲ ظل اﻟﻤﻌﺎﯿﯿر اﻟدوﻟﯿﺔ
ﻟﻠﻤﺤﺎﺴﺒﺔ ،ﻛﻠﯿﺔ اﻟﻌﻠوم اﻻﻗﺘﺼﺎدﯿﺔ واﻟﺘﺠﺎرﯿﺔ وﻋﻠوم اﻟﺘﺴﯿﯿر ،ﺠﺎﻤﻌﺔ ﺴﻌد دﺤﻠب اﻟﺒﻠﯿدة،
اﻟﺠزاﺌر ،ﯿوﻤﻲ  13و  14دﯿﺴﻤﺒر .2011
 -4ﻤزﯿﺎﻨﻲ ﻨور اﻟدﯿن وﻓروم ﻤﺤﻤد اﻟﺼﺎﻟﺢ" ،اﻟﻤﻌﺎﯿﯿر اﻟﻤﺤﺎﺴﺒﯿﺔ اﻟدوﻟﯿﺔ واﻟﺒﯿﺌﺔ اﻟﺠزاﺌرﯿﺔ،
ﻤﻘوﻤﺎت وﻤﺘطﻠﺒﺎت اﻟﺘطﺒﯿق" ،اﻟﻤﻠﺘﻘﻰ اﻟدوﻟﻲ اﻷول ﺤول اﻟﻨظﺎم اﻟﻤﺤﺎﺴﺒﻲ اﻟﻤﺎﻟﻲ
اﻟﺠدﯿد ﻓﻲ ظل اﻟﻤﻌﺎﯿﯿر اﻟﻤﺤﺎﺴﺒﯿﺔ اﻟدوﻟﯿﺔ ،ﻤﻌﻬد اﻟﻌﻠوم اﻻﻗﺘﺼﺎدﯿﺔ واﻟﺘﺠﺎرﯿﺔ وﻋﻠوم
اﻟﺘﺴﯿﯿر ،اﻟﻤرﻛز اﻟﺠﺎﻤﻌﻲ ﺒﺎﻟوادي ،اﻟﺠزاﺌر 17 ،و  18ﺠﺎﻨﻔﻲ.2010
 -5ﺼﻠواﺘﺸﻲ ﻫﺸﺎم ﺴﻔﯿﺎن" ،آﻓﺎق ﺘطﺒﯿق اﻟﻤﻌﺎﯿﯿر اﻟﻤﺤﺎﺴﺒﯿﺔ اﻟدوﻟﯿﺔ ﻓﻲ اﻟﺠزاﺌر ﻓﻲ ظل
اﻟﺘواﻓق اﻟﻤﺤﺎﺴﺒﻲ اﻟﻤﺎﻟﻲ اﻟدوﻟﻲ" ،اﻟﻤﻠﺘﻘﻰ اﻟدوﻟﻲ اﻻول ﺤول اﻟﻨظﺎم اﻟﻤﺤﺎﺴﺒﻲ اﻟﻤﺎﻟﻲ

اﻟﺠدﯿد ﻓﻲ ظل ﻤﻌﺎﯿﯿر اﻟﻤﺤﺎﺴﺒﺔ اﻟدوﻟﯿﺔ ،ﻤﻌﻬد اﻟﻌﻠوم اﻻﻗﺘﺼﺎدﯿﺔ واﻟﺘﺠﺎرﯿﺔ وﻋﻠوم
اﻟﺘﺴﯿﯿر ،اﻟﻤرﻛز اﻟﺠﺎﻤﻌﻲ ﺒﺎﻟوادي ،اﻟﺠزاﺌر 17 ،و  18ﺠﺎﻨﻔﻲ .2010
 .ivاﻟﺠراﺌد ،اﻟﻘواﻨﯿن واﻟﻤراﺴﯿم اﻟﺘﻨﻔﯿذﯿﺔ:
 -1اﻟﻘﺎﻨون  07-11اﻟﻤﺘﻀﻤن اﻟﻨظﺎم اﻟﻤﺤﺎﺴﺒﻲ اﻟﻤﺎﻟﻲ ،اﻟﺠرﯿدة اﻟرﺴﻤﯿﺔ ﻟﻠﺠﻤﻬورﯿﺔ
اﻟﺠزاﺌرﯿﺔ اﻟدﯿﻤﻘراطﯿﺔ اﻟﺸﻌﺒﯿﺔ ،اﻟﻌدد  25 ،74ﻨوﻓﻤﺒر .2007
 -2اﻟﻘرار اﻟوزاري اﻟﻤؤرخ ﻓﻲ " 2008/07/26ﻗواﻋد اﻟﺘﻘﯿﯿم واﻟﻤﺤﺎﺴﺒﺔ وﻤﺤﺘوى
اﻟﻛﺸوف اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ وﻋرﻀﻬﺎ ،وﻤدوﻨﺔ اﻟﺤﺴﺎﺒﺎت" ،اﻟﺠرﯿدة اﻟرﺴﻤﯿﺔ ﻟﻠﺠﻤﻬورﯿﺔ
اﻟﺠ ازﺌرﯿﺔ اﻟدﯿﻤﻘراطﯿﺔ اﻟﺸﻌﺒﯿﺔ ،اﻟﻌدد  ،19اﻟﺼﺎدرة ﺒﺘﺎرﯿﺦ .2009/03/25
 -3اﻟﻤرﺴوم اﻟﺘﻨﻔﯿذي  156-08اﻟﻤﺘﻀﻤن اﻟﻨظﺎم اﻟﻤﺤﺎﺴﺒﻲ اﻟﻤﺎﻟﻲ ،اﻟﺠرﯿدة اﻟرﺴﻤﯿﺔ
ﻟﻠﺠﻤﻬورﯿﺔ اﻟﺠزاﺌرﯿﺔ اﻟدﯿﻤﻘراطﯿﺔ اﻟﺸﻌﺒﯿﺔ ،اﻟﻌدد  ،27ﺒﺘﺎرﯿﺦ  28ﻤﺎي .2008
ب -اﻟﻤراﺠﻊ ﺒﺎﻟﻠﻐﺔ اﻷﺠﻨﺒﯿﺔ:
1- Samir merouani, Le projet du nouveau system comptable
financier algérien, Anticiper et préparer le passage du PCN 1975
aux normes IFRS, Mémoire de magistère, ESC, Algéria, Année
2007/2008.

اﻟﻤﻼﺣﻖ
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(01) اﳌﻠﺤﻖ رﻗﻢ

Bilan Actif
Arrêté à : Clôture < Etat Provisoire >
Identifient Fiscal : 99728010499903
Libellé

Not

Brut

Amort. / Prov.

Net

Net (N-1)

ACTIFS NON COURANTS
Immobilisations incorporelles
Immobilisations corporelles

01

Terrains

115 653,49

46 261,40

69 392,09

92 522,79

2 921 006 053,87

1 689 995 882,28

1 231 010 171,59

1 255 198 097,17

255 898 153,36

255 898 153,36

255 898 153,36

Bâtiments
Instalation technique.matrial et outil .ind
Autres immobilisations corporelles

1 451 462 857,84

498 887 290,10

952 575 567,74

971 089 365,44

1 098 152 328,69

1 080 194 522,41

17 957 806,28

17 656 969,29

115 492 713,98

110 914 069,77

4 578 644,21

10 553 609,08

18 800,00

2 521 572,00

Immobilisations en concession
Immobilisations en cours
Immobilisations financières

18 800,00

Titres filiales
Autres participations et créances rattachées
Autres titres immobilisés
Prêts et autres actifs financiers non courants

02

18 800,00

18 800,00

2 521 572,00

Impôts différés actif

03

10 497 385,17

10 497 385,17

9 234 569,57

TOTAL ACTIF NON COURANT

2 931 637 892,53

1 690 042 143,68

1 241 595 748,85

1 267 046 761,53

180 759 105,31

2 244 714,09

178 514 391,22

198 421 082,17

129 041 497,63

143 316 621,86

44 599 117,83

47 943 595,29

4 873 775,76

7 160 865,02

441 296 671,44

452 159 910,49

394 694 700,39

394 694 700,39

14 979 931,86

31 951 241,80

ACTIF COURANT
Stocks et encours

04

Matiére premiéres et fournitures

129 041 497,63

Autres approvisionnements

46 843 831,92

Stocks de produits

2 244 714,09

4 873 775,76

Autres stocks
Créances et emplois assimilés

777 499 095,45

336 202 424,01

Créances parafiscalités céréaliéres
Créances intra - groupe

394 694 700,39

Clients

05

351 182 355,87
6 420 344,53

6 420 344,53

7 065 426,42

06

25 201 694,66

25 201 694,66

18 448 541,88

819 251 997,95

819 251 997,95

688 400 898,80

819 251 997,95

819 251 997,95

266 400 898,80

Autres débiteurs
Impôts et assimilés

336 202 424,01

Autres créances et emplois assimilés
Disponibilités et assimilés
Placements et autres actifs financiers courants

07

Trésorerie

08

TOTAL ACTIF COURANT

TOTAL GENERAL ACTIF

422 000 000,00

1 777 510 198,71

338 447 138,10

1 439 063 060,61

1 338 981 891,46

4 709 148 091,24

2 028 489 281,78

2 680 658 809,46

2 606 028 652,99
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(01) اﳌﻠﺤﻖ رﻗﻢ

Bilan Passif
Arrêté à : Clôture < Etat Provisoire >
Identifient Fiscal : 99728010499903
Libellé

Not

Exercice

Exercice Précédent

CAPITAUX PROPRES
Capital émis

1 449 460 000,00

1 449 460 000,00

190 237 647,23

190 237 647,23

Réserves consolidées
Autres primes et réserves
Ecart de réévaluation
Résultat net

09

Ajustement resultant changement de méthodes/correction d'erreurs
Autres capitaux propres

10

TOTAL CAPITAUX PROPRES I

77 329 412,63

113 731 954,42

-30 096 507,06

-30 096 507,06

-224 165 015,16

-337 896 969,58

1 462 765 537,64

1 385 436 125,01

50 343 058,92

43 527 747,75

PASSIFS NON-COURANTS
Subventions d'equipement et d'investissement
Obligations tresor
Autre emprunts et dettes assimlés
Dettes rattachées à des participations
Autres dettes non courantes
Autres produits et charges différés
Provisions pour pensions et obligations similaires

11

Provisions pour charges -litiges fiscaux et sociaux
Autres provisions pour charges -(impot/renouvellement des immobilisations en co
Provisions et produits constatés d’avance
Impots différes passif

12

TOTAL PASSIFS NON COURANTS II

1 321 747,30

1 798 016,50

51 664 806,22

45 325 764,25

1 064 920 078,07

1 064 920 078,07

1 293 426,84

1 021 238,45

49 536 948,95

37 531 590,17

21 956 925,00

32 091 270,11

28 521 086,74

39 702 586,93

1 166 228 465,60

1 175 266 763,73

2 680 658 809,46

2 606 028 652,99

PASSIFS COURANTS
Obligations tresor
Dettes parafiscalites céréaliéres
Dettes intra -groupe
Interets echus des obligations et des titres participatifs
Fournisseurs matiéres premiers
Autres fournisseurs et comptes rattachés

13

Impôts
Autres dettes passifs courants

14

Trésorerie du passif
TOTAL PASSIFS COURANTS III

TOTAL GENERAL PASSIF
(1)

à utiliser uniquement pour la présentation d’états financiers consolidés
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(03) اﳌﻠﺤﻖ رﻗﻢ

Bilan Actif
Arrêté à : Clôture < Etat Provisoire >
Identifient Fiscal : 99728010499903
Libellé

Not

Brut

Amort. / Prov.

Net

Net (N-1)

ACTIFS NON COURANTS
Immobilisations incorporelles
Immobilisations corporelles

01

Terrains

115 653,49

92 522,79

23 130,70

46 261,39

2 996 104 828,99

1 746 867 080,96

1 249 237 748,03

1 212 026 257,90

255 898 153,36

255 898 153,36

255 898 153,36

Bâtiments
Instalation technique.matrial et outil .ind
Autres immobilisations corporelles

1 451 600 268,55

535 959 141,90

915 641 126,65

934 077 675,15

1 110 981 852,38

1 088 123 266,91

22 858 585,47

14 968 096,60

177 624 554,70

122 784 672,15

54 839 882,55

7 082 332,79

Immobilisations en concession
Immobilisations en cours

02

Immobilisations financières

481 992 211,17

481 992 211,17

18 800,00

18 800,00

18 800,00

Titres filiales
Autres participations et créances rattachées
Autres titres immobilisés
Prêts et autres actifs financiers non courants
Impôts différés actif

03

TOTAL ACTIF NON COURANT

18 800,00

18 800,00

18 800,00

11 880 809,56

11 880 809,56

10 741 976,43

3 490 112 303,21

1 746 959 603,75

1 743 152 699,46

1 222 833 295,72

172 792 225,67

3 532 367,72

169 259 857,95

80 194 647,80

118 885 219,44

21 276 827,23

46 681 865,05

42 519 129,76

3 692 773,46

16 398 690,81

ACTIF COURANT
Stocks et encours

04

Matiére premiéres et fournitures

118 885 219,44

Autres approvisionnements
Stocks de produits

50 214 232,77
05

3 532 367,72

3 692 773,46

Autres stocks
Créances et emplois assimilés

383 125 302,06

326 750 824,01

56 374 478,05

45 838 009,99

06

347 802 397,31

326 750 824,01

21 051 573,30

9 228 457,63

9 778 716,59

9 778 716,59

18 015 840,14

07

25 544 188,16

25 544 188,16

18 593 712,22

679 006 015,59

679 006 015,59

1 044 417 998,87

679 006 015,59

679 006 015,59

601 417 998,87

Créances parafiscalités céréaliéres
Créances intra - groupe
Clients
Autres débiteurs
Impôts et assimilés
Autres créances et emplois assimilés
Disponibilités et assimilés
Placements et autres actifs financiers courants

08

Trésorerie

09

TOTAL ACTIF COURANT

TOTAL GENERAL ACTIF

443 000 000,00

1 234 923 543,32

330 283 191,73

904 640 351,59

1 170 450 656,66

4 725 035 846,53

2 077 242 795,48

2 647 793 051,05

2 393 283 952,38
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(03) اﳌﻠﺤﻖ رﻗﻢ

Bilan Passif
Arrêté à : Clôture < Etat Provisoire >
Identifient Fiscal : 99728010499903
Libellé

Not

Exercice

Exercice Précédent

CAPITAUX PROPRES
Capital émis

1 449 460 000,00

1 449 460 000,00

10

127 332 048,84

190 237 647,23

11

112 022 925,11

114 026 511,20

Réserves consolidées
Autres primes et réserves
Ecart de réévaluation
Résultat net
Ajustement resultant changement de méthodes/correction d'erreurs
Autres capitaux propres

-30 096 507,06
12

-146 835 602,53

Liaison intre -unités
TOTAL CAPITAUX PROPRES I

1 688 814 973,95

1 576 792 048,84

PASSIFS NON-COURANTS
Subventions d'equipement et d'investissement
Emprunts et dettes financieres

13

217 633 433,97

14

45 181 039,08

41 167 491,10

15

190 605,63

1 543 951,19

263 005 078,68

42 711 442,29

640 000 000,00

670 810 961,25

1 236 951,66

3 793 340,81

7 399 113,46

47 265 117,47

33 315 421,24

31 317 610,00

14 021 512,06

20 593 431,72

695 972 998,42

773 780 461,25

2 647 793 051,05

2 393 283 952,38

Dettes rattachées à des participations
Autres dettes non courantes
Autres produits et charges différés
Provisions pour pensions et obligations similaires
Provisions pour charges -litiges fiscaux et sociaux
Autres provisions pour charges -(impot/renouvellement des immobilisations en co
Provisions et produits constatés d’avance
Impots différes passif
TOTAL PASSIFS NON COURANTS II
PASSIFS COURANTS
Dettes parafiscalites céréaliéres
Dettes intra -groupe

16

Interets echus des obligations et des titres participatifs
Fournisseurs matiéres premiers
Autres fournisseurs et comptes rattachés

17

Impôts
Autres dettes passifs courants

18

Trésorerie du passif
TOTAL PASSIFS COURANTS III

TOTAL GENERAL PASSIF
(1)

à utiliser uniquement pour la présentation d’états financiers consolidés
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(12) اﳌﻠﺤﻖ رﻗﻢ

Etat de Variation des Capitaux Propres
Arrêté à : Clôture < Etat Provisoire >
Identifient Fiscal : 99728010499903

Intitulé

Not

Solde au 31 décembre N-2

Capital

Prime

Ecart

Ecart de

Réserves et

Social

d'émission

d'évaluation

réévaluation

Résultat

1 449 460 000,00

13 305 537,64

Changement de méthode comptable
Correction d'erreurs significatives
Réévaluation des immobilisations
Profits ou pertes non comptabilisés
Dans le compte de résultat
Dividendes payés
Augmentation de capital
Résultat net de l'exercice

114 026 511,20

Solde au 31 décembre N-1

1 563 486 511,20

13 305 537,64

Changement de méthode comptable
Correction d'erreurs significatives

-13 750 658,19

Réévaluation des immobilisations
Profit ou pertes non comptabilisés
Dans le compte de résultat
Dividendes payés
Augmentation de capital
Résultat net de l'exercice

Solde au 31 décembre N

112 022 925,11

28

1 675 509 436,31

13 305 537,64
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(05) اﳌﻠﺤﻖ رﻗﻢ

Comptes de Résultat
(par Nature)
Arrêté à : Clôture < Etat Provisoire >
Identifient Fiscal : 99728010499903

Libellé
Chiffre d’affaires

Not
16

Ventes de marchandises
Ventes de produits finis
Ventes autres produits
Autres Prestations
Variation stocks produits finis et en cours

Exercice

Exercice Précédent

1 566 238 417,88

1 568 732 126,15

1 236 697,10

934 500,00

1 559 772 678,85

1 560 696 082,40

395 327,34

352 570,66

4 833 714,59

6 748 973,09

11 528 743,87

-2 278 390,87

Production immobilisée
Subventions d’exploitation
I. PRODUCTION DE L'EXERCICE
Achats consommés
Services extérieurs et autres consommations

17

II. CONSOMMATION DE L'EXERCICE
III. VALEUR AJOUTEE D’EXPLOITATION (I - II)
Charges de personnel

18

Impôts, taxes et versements assimilés
IV. EXCEDENT BRUT D’EXPLOITATION

19

853 407,71

1 116 976,18

1 578 620 569,46

1 567 570 711,46

-1 295 054 886,21

-1 271 898 532,81

-28 825 312,67

-17 837 495,90

-1 323 880 198,88

-1 289 736 028,71

254 740 370,58

277 834 682,75

-133 087 981,54

-160 594 431,65

-5 544 148,06

-4 873 040,65

116 108 240,98

112 367 210,45

Autres produits opérationnels

28 465 316,53

30 400 186,84

Autres charges opérationnelles

-1 018 136,91

-17 148 391,98

Dotations aux amortissements et aux provisions

-24 921 901,08

-29 229 064,22

-333 168 913,77

-347 000 364,75

Reprise sur pertes de valeur et provisions

347 622 705,92

341 125 814,49

V. RESULTAT OPERATIONNEL

133 087 311,67

90 515 390,83

9 143 494,16

4 810 800,00

Dotations aux provisions et pertes de valeur

Produits financiers

20

21

Charges financières
VI. RESULTAT FINANCIER

9 143 494,16

4 810 800,00

VII. RESULTAT ORDINAIRE AVANT IMPOTS (V + VI)

142 230 805,83

95 326 190,83

Impôts exigibles sur résultats ordinaires

-28 226 682,00

-19 735 863,00

22 387,37

1 739 084,80

TOTAL DES PRODUITS DES ACTIVITES ORDINAIRES

1 963 852 086,07

1 943 907 512,79

TOTAL DES CHARGES DES ACTIVITES ORDINAIRES

-1 849 825 574,87

-1 866 578 100,16

114 026 511,20

77 329 412,63

114 026 511,20

77 329 412,63

Impôts différés (Variations) sur résultats ordinaires

VIII.RESULTAT NET DES ACTIVITES ORDINAIRES
Eléments extraordinaires (produits) (à préciser)
Eléments extraordinaires (charges)) (à préciser)
IX. RESULTAT EXTRAORDINAIRE
X. RESULTAT NET DE L’EXERCICE
Part dans les résultats nets des sociétés mises en équivalence (1)
XI. RESULTAT NET DE L’ENSEMBLE CONSOLIDE (1)
Dont part des minoritaires (1)
Part du groupe (1)
(1) à utiliser uniquement pour la présentation d’états financiers consolidés

22
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(06) اﳌﻠﺤﻖ رﻗﻢ

Comptes de Résultat
(par Nature)
Arrêté à : Clôture < Etat Provisoire >
Identifient Fiscal : 99728010499903

Libellé
Chiffre d’affaires

Not
19

Ventes de marchandises
Ventes de produits finis
Ventes autres produits
Autres Prestations
Variation stocks produits finis et en cours

Exercice

Exercice Précédent

1 756 578 029,90

1 566 238 417,88

1 174 134,50

1 236 697,10

1 750 793 163,41

1 559 772 678,85

556 542,39

395 327,34

4 054 189,60

4 833 714,59

-12 705 917,36

11 528 743,87

Production immobilisée
Subventions d’exploitation
I. PRODUCTION DE L'EXERCICE
Achats consommés
Services extérieurs et autres consommations

20

II. CONSOMMATION DE L'EXERCICE
III. VALEUR AJOUTEE D’EXPLOITATION (I - II)
Charges de personnel

21

Impôts, taxes et versements assimilés
IV. EXCEDENT BRUT D’EXPLOITATION

853 407,71
1 578 620 569,46

-1 410 759 309,15

-1 295 054 886,21

-34 051 875,38

-28 825 312,67

-1 444 811 184,53

-1 323 880 198,88

299 678 382,56

254 740 370,58

-138 184 316,03

-133 087 981,54

-5 246 167,00

-5 544 148,06

156 247 899,53

116 108 240,98

Autres produits opérationnels

18 146 369,55

28 465 316,53

Autres charges opérationnelles

-1 662 862,67

-1 018 136,91

Dotations aux amortissements et aux provisions

22

617 454,55
1 744 489 567,09

23

-31 995 558,99

-24 921 901,08

-335 181 909,74

-333 168 913,77

Reprise sur pertes de valeur et provisions

334 054 083,80

347 622 705,92

V. RESULTAT OPERATIONNEL

139 608 021,48

133 087 311,67

1 288 947,94

9 143 494,16

Dotations aux provisions et pertes de valeur

Produits financiers

24

Charges financières
VI. RESULTAT FINANCIER

1 288 947,94

9 143 494,16

140 896 969,42

142 230 805,83

-31 366 223,00

-28 226 682,00

2 492 178,69

22 387,37

TOTAL DES PRODUITS DES ACTIVITES ORDINAIRES

2 097 978 968,38

1 963 852 086,07

TOTAL DES CHARGES DES ACTIVITES ORDINAIRES

-1 985 956 043,27

-1 849 825 574,87

112 022 925,11

114 026 511,20

112 022 925,11

114 026 511,20

VII. RESULTAT ORDINAIRE AVANT IMPOTS (V + VI)
Impôts exigibles sur résultats ordinaires

25

Impôts différés (Variations) sur résultats ordinaires

VIII.RESULTAT NET DES ACTIVITES ORDINAIRES
Eléments extraordinaires (produits) (à préciser)
Eléments extraordinaires (charges)) (à préciser)
IX. RESULTAT EXTRAORDINAIRE
X. RESULTAT NET DE L’EXERCICE
Part dans les résultats nets des sociétés mises en équivalence (1)
XI. RESULTAT NET DE L’ENSEMBLE CONSOLIDE (1)
Dont part des minoritaires (1)
Part du groupe (1)
(1) à utiliser uniquement pour la présentation d’états financiers consolidés

26
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(08) اﳌﻠﺤﻖ رﻗﻢ

Tableau des Flux de Trésorerie
(Méthode Directe)
Arrêté à : Clôture < Etat Provisoire >
Identifient Fiscal : 99728010499903

Intitulé

Not

Exercice

Exercice Précédent

Flux de trésorerie provenant des activités opérationnelles
Encaissement reçus des clients et autres
Sommes versées aux fournisseurs , personnel et autre
Intérêts et autres frais financiers payés
Impôts sur les résultats payés

1 588 845 693,87

1 609 516 043,62

-1 334 700 741,42

-1 431 138 004,92

-1 215 503,44

-80 740,89

-37 723 357,00

-56 559 680,50

Flux de trésorerie avant éléments extraordinaires
Flux de trésorerie lié à des éléments extraordinaires (à préciser)
Virement de fonds
Souscription DAT

-443 000 000,00

Restitution DAT

428 836 400,00

Flux de trésorerie net provenant des activités opérationnelles (A)

-227 793 907,99

550 574 017,31

Flux de trésorerie provenant des activités d’investissement
Décaissements sur acquisition d'immobilisations corporelles ou incorporelles

-8 818 018,03

Encaissements sur cessions d'immobilisations corporelles ou incorporelles
Autres encaissements d'immobilisations corporelles ou incorporelles
Encaissements sur cessions d'immobilisations financières
Intérêts encaissés sur placements financiers
Dividendes et quote-part de résultats reçus
Flux de trésorerie net provenant des activités d'investissement (B)

-8 818 018,03

Flux de trésorerie provenant des activités de financement
Encaissements suite à l'émission d'actions
Décaissement rachat des actions ERIAD Sétif /Spa
Dividendes et autres distributions effectués
Encaissements provenant d'emprunts
Remboursements d'emprunts ou d'autres dettes assimilés
Flux de trésorerie net provenant des activités de financement (C)

Incidences des variations des taux de change sur liquidités et quasi – liquidités
Variation de trésorerie de la période (A+B+C)

-236 611 926,02

550 574 017,31

817 982 768,62

265 282 681,53

581 370 842,60

817 982 768,62

Variation de trésorerie de la période

-236 611 926,02

552 700 087,09

Rapprochement avec le résultat comptable

-122 585 414,82

630 029 499,72

Trésorerie et équivalents de trésorerie à l'ouverture de l'exercice
Trésorerie et équivalents de trésorerie à la clôture de l'exercice

23
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(09) اﳌﻠﺤﻖ رﻗﻢ

Tableau des Flux de Trésorerie
(Méthode Directe)
Arrêté à : Clôture < Etat Provisoire >
Identifient Fiscal : 99728010499903

Intitulé

Not

Exercice

Exercice Précédent

Flux de trésorerie provenant des activités opérationnelles
Encaissement reçus des clients et autres
Sommes versées aux fournisseurs , personnel et autre
Intérêts et autres frais financiers payés
Impôts sur les résultats payés

1 741 109 204,66

1 588 845 693,87

-2 003 272 213,61

-1 334 700 741,42

-4 671 593,88

-1 215 503,44

-45 696 830,00

-37 723 357,00

Flux de trésorerie avant éléments extraordinaires
Flux de trésorerie lié à des éléments extraordinaires (à préciser)
Virement de fonds

47 450 900,00

Souscription DAT

-443 000 000,00

Restitution DAT

444 160 053,15

Flux de trésorerie net provenant des activités opérationnelles (A)

179 079 520,32

-227 793 907,99

-158 371 432,95

-8 818 018,03

Flux de trésorerie provenant des activités d’investissement
Décaissements sur acquisition d'immobilisations corporelles ou incorporelles
Encaissements sur cessions d'immobilisations corporelles ou incorporelles
Autres encaissements d'immobilisations corporelles ou incorporelles
Encaissements sur cessions d'immobilisations financières
Intérêts encaissés sur placements financiers

7 176 600,00

Dividendes et quote-part de résultats reçus
Flux de trésorerie net provenant des activités d'investissement (B)

-151 194 832,95

-8 818 018,03

Flux de trésorerie provenant des activités de financement
Encaissements suite à l'émission d'actions
Décaissement rachat des actions ERIAD Sétif /Spa
Dividendes et autres distributions effectués
Encaissements provenant d'emprunts

67 749 133,35

Remboursements d'emprunts ou d'autres dettes assimilés
Flux de trésorerie net provenant des activités de financement (C)

67 749 133,35

Incidences des variations des taux de change sur liquidités et quasi – liquidités
Variation de trésorerie de la période (A+B+C)

Trésorerie et équivalents de trésorerie à l'ouverture de l'exercice
Trésorerie et équivalents de trésorerie à la clôture de l'exercice
Variation de trésorerie de la période

Rapprochement avec le résultat comptable

27

95 633 820,72

-236 611 926,02

581 370 842,60

817 982 768,62

677 004 663,32

581 370 842,60

95 633 820,72

-236 611 926,02

207 656 745,83

-122 585 414,82
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(02) اﳌﻠﺤﻖ رﻗﻢ

Bilan Actif
Arrêté à : Clôture < Etat Provisoire >
Identifient Fiscal : 99728010499903
Libellé

Not

Brut

Amort. / Prov.

Net

Net (N-1)

ACTIFS NON COURANTS
Immobilisations incorporelles
Immobilisations corporelles

01

Terrains

115 653,49

69 392,10

46 261,39

69 392,09

2 926 920 910,56

1 714 894 652,66

1 212 026 257,90

1 231 010 171,59

255 898 153,36

255 898 153,36

255 898 153,36

Bâtiments
Instalation technique.matrial et outil .ind
Autres immobilisations corporelles

1 451 478 762,95

517 401 087,80

934 077 675,15

952 575 567,74

1 099 136 199,70

1 084 168 103,10

14 968 096,60

17 957 806,28

120 407 794,55

113 325 461,76

7 082 332,79

4 578 644,21

18 800,00

18 800,00

Immobilisations en concession
Immobilisations en cours
Immobilisations financières

18 800,00

Titres filiales
Autres participations et créances rattachées
Autres titres immobilisés
Prêts et autres actifs financiers non courants
Impôts différés actif

02

TOTAL ACTIF NON COURANT

18 800,00

18 800,00

18 800,00

10 741 976,43

10 741 976,43

10 497 385,17

2 937 797 340,48

1 714 964 044,76

1 222 833 295,72

1 241 595 748,85

83 802 737,56

3 608 089,76

80 194 647,80

178 514 391,22

21 276 827,23

129 041 497,63

42 519 129,76

44 599 117,83

16 398 690,81

4 873 775,76

45 838 009,99

441 296 671,44

ACTIF COURANT
Stocks et encours

03

Matiére premiéres et fournitures

21 276 827,23

Autres approvisionnements

46 127 219,52

Stocks de produits

16 398 690,81

3 608 089,76

Autres stocks
Créances et emplois assimilés

375 398 834,00

329 560 824,01

Créances parafiscalités céréaliéres
Créances intra - groupe

04

Clients

05

Autres débiteurs
Impôts et assimilés

06

394 694 700,39
338 789 281,64

329 560 824,01

9 228 457,63

14 979 931,86

18 015 840,14

18 015 840,14

6 420 344,53

18 593 712,22

18 593 712,22

25 201 694,66

1 044 417 998,87

1 044 417 998,87

819 251 997,95

Autres créances et emplois assimilés
Disponibilités et assimilés
Placements et autres actifs financiers courants

07

443 000 000,00

443 000 000,00

Trésorerie

08

601 417 998,87

601 417 998,87

819 251 997,95

TOTAL ACTIF COURANT

TOTAL GENERAL ACTIF

1 503 619 570,43

333 168 913,77

1 170 450 656,66

1 439 063 060,61

4 441 416 910,91

2 048 132 958,53

2 393 283 952,38

2 680 658 809,46
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(02)اﳌﻠﺤﻖ رﻗﻢ

Bilan Passif
Arrêté à : Clôture < Etat Provisoire >
Identifient Fiscal : 99728010499903
Libellé

Not

Exercice

Exercice Précédent

CAPITAUX PROPRES
Capital émis

1 449 460 000,00

1 449 460 000,00

190 237 647,23

190 237 647,23

Réserves consolidées
Autres primes et réserves
Ecart de réévaluation
Résultat net

09

Ajustement resultant changement de méthodes/correction d'erreurs
Autres capitaux propres

10

TOTAL CAPITAUX PROPRES I

114 026 511,20

77 329 412,63

-30 096 507,06

-30 096 507,06

-146 835 602,53

-224 165 015,16

1 576 792 048,84

1 462 765 537,64

41 167 491,10

50 343 058,92

PASSIFS NON-COURANTS
Subventions d'equipement et d'investissement
Obligations tresor
Autre emprunts et dettes assimlés
Dettes rattachées à des participations
Autres dettes non courantes
Autres produits et charges différés
Provisions pour pensions et obligations similaires

11

Provisions pour charges -litiges fiscaux et sociaux
Autres provisions pour charges -(impot/renouvellement des immobilisations en co
Provisions et produits constatés d’avance
Impots différes passif

12

TOTAL PASSIFS NON COURANTS II

1 543 951,19

1 321 747,30

42 711 442,29

51 664 806,22

670 810 961,25

1 064 920 078,07

3 793 340,81

1 293 426,84

47 265 117,47

49 536 948,95

31 317 610,00

21 956 925,00

20 593 431,72

28 521 086,74

773 780 461,25

1 166 228 465,60

2 393 283 952,38

2 680 658 809,46

PASSIFS COURANTS
Obligations tresor
Dettes parafiscalites céréaliéres
Dettes intra -groupe

13

Interets echus des obligations et des titres participatifs
Fournisseurs matiéres premiers
Autres fournisseurs et comptes rattachés

14

Impôts
Autres dettes passifs courants

15

Trésorerie du passif
TOTAL PASSIFS COURANTS III

TOTAL GENERAL PASSIF
(1)

à utiliser uniquement pour la présentation d’états financiers consolidés
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(11) اﳌﻠﺤﻖ رﻗﻢ

Etat de Variation des Capitaux Propres
Arrêté à : Clôture < Etat Provisoire >
Identifient Fiscal : 99728010499903

Intitulé

Not

Solde au 31 décembre N-2

Capital

Prime

Ecart

Ecart de

Réserves et

Social

d'émission

d'évaluation

réévaluation

Résultat

1 449 460 000,00

-64 023 874,99

Changement de méthode comptable
Correction d'erreurs significatives
Réévaluation des immobilisations
Profits ou pertes non comptabilisés
Dans le compte de résultat
Dividendes payés
Augmentation de capital
Résultat net de l'exercice

77 329 412,63

Solde au 31 décembre N-1

1 449 460 000,00

13 305 537,64

Changement de méthode comptable
Correction d'erreurs significatives
Réévaluation des immobilisations
Profit ou pertes non comptabilisés
Dans le compte de résultat
Dividendes payés
Augmentation de capital
Résultat net de l'exercice

Solde au 31 décembre N

114 026 511,20

24

1 449 460 000,00

127 332 048,84
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Comptes de Résultat
(par Nature)
Arrêté à : Clôture < Etat Provisoire >
Identifient Fiscal : 99728010499903

Libellé
Chiffre d’affaires

Not
15

Ventes de marchandises
Ventes de produits finis
Ventes autres produits
Autres Prestations
Variation stocks produits finis et en cours

Exercice

Exercice Précédent

1 568 732 126,15

1 742 545 814,81

934 500,00

11 562,11

1 560 696 082,40

1 734 780 391,30

352 570,66

192 060,30

6 748 973,09

7 561 801,10

-2 278 390,87

4 703 470,47

Production immobilisée
Subventions d’exploitation

1 116 976,18

I. PRODUCTION DE L'EXERCICE
Achats consommés
Services extérieurs et autres consommations
II. CONSOMMATION DE L'EXERCICE
III. VALEUR AJOUTEE D’EXPLOITATION (I - II)
Charges de personnel

16

Impôts, taxes et versements assimilés
IV. EXCEDENT BRUT D’EXPLOITATION
Autres produits opérationnels
Autres charges opérationnelles
Dotations aux amortissements et aux provisions
Dotations aux provisions et pertes de valeur
Reprise sur pertes de valeur et provisions
V. RESULTAT OPERATIONNEL
Produits financiers

17

1 567 570 711,46

1 747 249 285,28

-1 271 898 532,81

-1 412 059 288,75

-17 837 495,90

-27 418 550,40

-1 289 736 028,71

-1 439 477 839,15

277 834 682,75

307 771 446,13

-160 594 431,65

-145 986 424,59

-4 873 040,65

-5 525 187,20

112 367 210,45

156 259 834,34

30 400 186,84

12 028 614,33

-17 148 391,98

-799 272,67

-29 229 064,22

-29 101 593,98

-347 000 364,75

-355 736 222,44

341 125 814,49

349 660 442,41

90 515 390,83

132 311 801,99

4 810 800,00

7 319 075,00

Charges financières
VI. RESULTAT FINANCIER

4 810 800,00

7 319 075,00

95 326 190,83

139 630 876,99

-19 735 863,00

-27 885 765,00

1 739 084,80

1 986 842,43

TOTAL DES PRODUITS DES ACTIVITES ORDINAIRES

1 943 907 512,79

2 116 257 417,02

TOTAL DES CHARGES DES ACTIVITES ORDINAIRES

-1 866 578 100,16

-2 002 525 462,60

77 329 412,63

113 731 954,42

77 329 412,63

113 731 954,42

VII. RESULTAT ORDINAIRE AVANT IMPOTS (V + VI)
Impôts exigibles sur résultats ordinaires
Impôts différés (Variations) sur résultats ordinaires

VIII.RESULTAT NET DES ACTIVITES ORDINAIRES
Eléments extraordinaires (produits) (à préciser)
Eléments extraordinaires (charges)) (à préciser)
IX. RESULTAT EXTRAORDINAIRE
X. RESULTAT NET DE L’EXERCICE
Part dans les résultats nets des sociétés mises en équivalence (1)
XI. RESULTAT NET DE L’ENSEMBLE CONSOLIDE (1)
Dont part des minoritaires (1)
Part du groupe (1)
(1) à utiliser uniquement pour la présentation d’états financiers consolidés
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Tableau des Flux de Trésorerie
(Méthode Directe)
Arrêté à : Clôture < Etat Provisoire >
Identifient Fiscal : 99728010499903

Intitulé

Not

Exercice

Exercice Précédent

Flux de trésorerie provenant des activités opérationnelles
Encaissement reçus des clients et autres
Sommes versées aux fournisseurs , personnel et autre
Intérêts et autres frais financiers payés

1 609 516 043,62

1 748 842 481,64

-1 431 138 004,92

-2 150 900 843,34

-80 740,89

-108 756,75

-56 559 680,50

-37 325 438,46

Restitution DAT

428 836 400,00

415 000 000,00

Flux de trésorerie net provenant des activités opérationnelles (A)

550 574 017,31

-24 492 556,91

Impôts sur les résultats payés
Flux de trésorerie avant éléments extraordinaires
Flux de trésorerie lié à des éléments extraordinaires (à préciser)
Virement de fonds
Souscription DAT

Flux de trésorerie provenant des activités d’investissement
Décaissements sur acquisition d'immobilisations corporelles ou incorporelles

-3 008 415,42

Encaissements sur cessions d'immobilisations corporelles ou incorporelles
Autres encaissements d'immobilisations corporelles ou incorporelles

-362 700,00

Encaissements sur cessions d'immobilisations financières
Intérêts encaissés sur placements financiers

7 096 500,00

Dividendes et quote-part de résultats reçus
Flux de trésorerie net provenant des activités d'investissement (B)

3 725 384,58

Flux de trésorerie provenant des activités de financement
Encaissements suite à l'émission d'actions
Décaissement rachat des actions ERIAD Sétif /Spa
Dividendes et autres distributions effectués
Encaissements provenant d'emprunts
Remboursements d'emprunts ou d'autres dettes assimilés
Flux de trésorerie net provenant des activités de financement (C)

Incidences des variations des taux de change sur liquidités et quasi – liquidités
Variation de trésorerie de la période (A+B+C)

550 574 017,31

-20 767 172,33

265 282 681,53

286 049 853,86

817 982 768,62

265 282 681,53

Variation de trésorerie de la période

552 700 087,09

-20 767 172,33

Rapprochement avec le résultat comptable

630 029 499,72

92 964 782,09

Trésorerie et équivalents de trésorerie à l'ouverture de l'exercice
Trésorerie et équivalents de trésorerie à la clôture de l'exercice
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Etat de Variation des Capitaux Propres
Arrêté à : Clôture < Etat Provisoire >
Identifient Fiscal : 99728010499903

Intitulé

Not

Solde au 31 décembre N-2

Capital

Prime

Ecart

Ecart de

Réserves et

Social

d'émission

d'évaluation

réévaluation

Résultat

1 449 460 000,00

-168 054 212,65

Changement de méthode comptable
Correction d'erreurs significatives

-9 701 616,76

Réévaluation des immobilisations
Profits ou pertes non comptabilisés
Dans le compte de résultat
Dividendes payés
Augmentation de capital
Résultat net de l'exercice

113 731 954,42

Solde au 31 décembre N-1

1 449 460 000,00

-64 023 874,99

Changement de méthode comptable
Correction d'erreurs significatives
Réévaluation des immobilisations
Profit ou pertes non comptabilisés
Dans le compte de résultat
Dividendes payés
Augmentation de capital
Résultat net de l'exercice

Solde au 31 décembre N

77 329 412,63
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1 449 460 000,00

13 305 537,64






:الممخص
تيدف ىذه المذكرة إلى دراسة آثار تطبيق النظام المحاسبي المالي عمى مكونات القوائم
 وذلك من خالل التطرق إلى الجوانب النظرية لمموضوع الذي تمت،المالية لممؤسسة االقتصادية
 تقديم القوائم المالية وفق النظام، تقديم النظام المحاسبي المالي:معالجتو وىذا من خالل ما يمي
 وألجل معرفة األثر الميداني ليذه الدراسة قمنا بتطبيق أدوات وأساليب التحميل،المحاسبي المالي
.-المالي عمى القوائم المالية لوحدة مطاحن الحضنة –المسيمة
 تكمن فعالية إعداد وعرض القوائم المالية:وقد توصمت ىذه الدراسة إلى عدة نتائج أبرزىا
في مدى مالئمة ومصداقية البيانات والمعمومات المالية والمحاسبة المنشورة بحيث تستطيع
. وقياس كفاءتيا ومعرفة التغير في وضعيتيا،المؤسسة تقديم صورة صادقة عن وضعيا المالي
، النظام المحاسبي المالي، التوافق المحاسبي، المعايير المحاسبية الدولية:الكممات المفتاحية
.القوائم المالية

Résumé:
Ce présente mémoire a pour but, l’étude des effets de l’application du
système comptable financier sur les composants des états financiers de
l’entreprise économique, et ce, en procédant à l’étude des aspects théoriques du
sujet traité, et ce, à travers: la présentation de système comptable financier, la
présentation des états financiers conformément au système comptable financier,
Et pour connaitre l’impact de cette étude on a appliqué les méthodes et les outils
de l’analyse financière sur les états financiers de l’entreprise (filiale les moulins
du hodna m'sila(.
Aussi à travers cette étude on a abouti à plusieurs résultats, que les états
financiers conformément au nouveau SCF se distingue dans le confort et la
fiabilité des données, ce qui permet à l’entreprise de fournir une image fidèle de
sa situation financière et de mesurer l’efficacité et la connaissance du
changement.
Mots clés: normes comptables internationales, L’harmonisation comptable,
système comptable financier, états financiers.

