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مصطفى

:ملخص الدراسة
هدفت الدراسة إىل تسليط الضوء على نظام املعلومات احملاسيب يف املؤسسة كوسيلة تساعد على توصيل املعلومات
احملاسبية الضرورية للمهتمني هبا وذلك عن طريق القوائم والتقارير املالية اليت ترتبط جودهتا باخلصائص النوعية لتلك
 وقد مت من خالل هذه الدراسة،املعلومات اليت يقدمها نظام املعلومات احملاسيب كمخرجات هنائية تفيد يف اختاذ القرارات
.إجراء دراسة تطبيقية على مؤسسة اتصاالت اجلزائر (فرع البويرة) حماولة إلسقاط اجلانب النظري على اجلانب التطبيقي
وأهم ما أوصى به الطالبان من خالل هذه الدراسة أنه ضرورة إعطاء نظام املعلومات احملاسيب املزيد من االهتمام
والدراسة إلبراز دوره عند اعداد القوائم املالية وتقدميها لألطراف املعنية ملا يقدمه من معلومات قد تساهم يف زيادة جودة
.تلك القوائم والتقارير املالية
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Résumé:
L'étude vise à faire la lumière sur le système d'information comptable dans l'entreprise comme un
moyen d'aider à fournir des informations comptables nécessaires à ceux qui s'y intéressent, à travers
des rapport et des états financiers de qualité.
Les informations fournies par la comptabilité système d'information sont utilise pour la prise des
décisions qui ont été à travers cette procédure . L'étude empirique sur Enterprise Algérie Télécom
(Direction Bouira) tentative de renverser le côté théorique sur le côté pratique.
Et le plus important, tel que recommandé par les Etudiants dans cette étude et il devrait être donné
le système d'information comptable plus d'attention et d'étude pour mettre en évidence son rôle dans
la préparation des états financiers et de les soumettre aux parties concernées pour information qui
peut contribuer à améliorer la qualité de ces rapports et états financiers.
Mots clés:
Système d'information comptable, l'information, les états financiers, les normes comptables
internationales, la divulgation comptable, système de comptabilité financière.
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System comptable financier
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مقدمة:
مقدمة:
يشهد العامل اليوم تطورات كثرية يف عدة جماالت اقتصادية ،سياسية ،ثقافية واجتماعية ،ويعترب ظهور وتزايد املعلومات
العنصر األهم يف هذه التطورات ،ملا تقدمه من خدمات وتسهيالت للمستفيدين منها ومستخدميها.
خيضع إنتاج املعلومات احملاسبية وصياغتها يف القوائم املالية ،إىل مجلة من املبادئ العلمية احملاسبية ،كما أن املؤسسات
دائما ختتار األساليب والطرق اليت ترى صالحيتها ومالئمتها لإلفصاح عن احلقائق املتعلقة مبركزها املايل ونتائج أعماهلا،
حيث يعترب نظام املعلومات احملاسيب املسؤول عن إنتاج املعلومات احملاسبية داخل املؤسسة ،فهو األكثر أمهية فيها ،ويعد
املصدر األهم للبيانات الواجب معاجلتها للحصول على املعلومات احملاسبية ،وذلك هبدف توفريها جلميع األطراف داخل
املؤسسة وخارجها باختالف احتياجاهتم واستعماالهتم هلذه املعلومات.
فنظام املعلومات احملاسيب يعترب قلب نظام معلومات املؤسسة نظرا الرتباطه جبميع نظم املعلومات الفرعية للمؤسسة،
وحاجة كل املستويات الداخلية هلا إىل املعلومات اليت ينتجها هذا النظام للقيام بالعمليات املنوطة هبا ،باإلضافة إىل
األطراف خارج املؤسسة واليت تستهدف املعلومات املالية واحملاسبية املنتجة من طرف هذا النظام ،خاصة يف ظل التطور
احلاصل يف األسواق املالية ،أين حيتم على املؤسسات تبين معايري احملاسبة الدولية ،من أجل إنتاج معلومات ذات مستوى
جودة عالية ،ميكن االعتماد عليها الختاذ القرارات املناسبة ويف الوقت املناسب.
إن غاية نظام املعلومات احملاسيب هي تقدمي صورة وافية وصادقة عن الوضعية املالية للمؤسسة ،وهو يعتمد يف ذلك
على مجيع البيانات الناجتة عن العمليات املستمرة واليومية املتعلقة بنشاطاهتا واليت تعترب خمرجات األنظمة الفرعية األخرى
يف املؤسسة ،إذ يقوم بتسجيلها ومعاجلتها وعرضها يف حسابات تتضمنها الوثائق احملاسبية املساعدة يف إعداد القوائم
والتقارير املالية.
تعترب القوائم املالية من أهم مصادر املعلومات اليت يعتمد عليها املستثمرون واملقرضون واحملللون املاليون وغريهم من
األطراف املهتمة بأمر املؤسسة ،ورغم وجود تشابه يف طبيعة املعلومات املالية املتعلقة باملؤسسة اليت حتتاجها األطراف
املختلفة ،إال أن هناك باملقابل بعض االختالفات يف احتياجات تلك األطراف من املعلومات ،فقد حيتاج املستثمرون إىل
بعض املعلومات اليت قد ختتلف عن املعلومات اليت حيتاجها املقرضون أو كل من هلم عالقة بتلك القوائم.
اإلشكال الرئيسي:
إىل أي مدى يؤثر نظام املعلومات احملاسيب على جودة القوائم املالية؟
تتفرع عن اإلشكالية الرئيسية األسئلة التالية:
 ماهو الدور الرئيسي لنظام املعلومات احملاسيب يف املؤسسة؟
أ

مقدمة:
 كيف تساهم املعلومات احملاسبية يف حتسني الوضعية املالية يف املؤسسة؟
 كيف يتم قياس بنود القوائم املالية؟
 مامدى جودة نظام املعلومات احملاسيب يف مؤسسة اتصاالت اجلزائر؟
فرضيات الدراسة:
 يعترب نظام املعلومات احملاسيب أحد االنظمة الفرعية الرئيسية يف املؤسسة يقوم بعدة أدوار تتعلق باجلانب املايل.
 تكون املعلومات احملاسبية أكثر مالئمة وموثوقية عندما يكون نظام املعلومات احملاسيب يف املؤسسة فعال.
 تقاس بنود القوائم املالية بتطبيق سياسات حماسبية قد ختتلف من مؤسسة ألخرى.
أسباب إختيار الموضوع:
من بني األسباب اليت أدت إىل اختيارنا هذا املوضوع هي:
 التعرف على واقع نظام املعلومات احملاسيب يف مؤسسة اتصاالت اجلزائر.
 حسب طبيعة التخصص أي أن املوضوع حمل الدراسة يندرج ضمن ختصص حماسبة وتدقيق.
 حماولة إثراء املكتبة اجلامعية اجلزائرية بصفة عامة مبراجع جديدة ،يعين الربط بني نظام املعلومات احملاسيب يف
املؤسسات اجلزائرية والقوائم املالية وأخ ّذا على ذلك دراسة تطبيقية حول مؤسسة اتصاالت اجلزائر (فرع البويرة).
أهداف الدراسة:
يهدف هذا البحث إىل تبيان أمهية نظام املعلومات احملاسيب يف املؤسسة حمل الدراسة ،وعموما هذا النظام يرتكز على
برجميات متقدمة (أوراكل) ،أال وهي برجميات إعداد القوائم املالية وفق النظام احملاسيب املايل ،وكذلك تبيان أثرها وأثر
جودة املعلومات احملاسبية على تلك التقارير والقوائم املالية.
أهمية الدراسة:
من املعروف أن هناك إرتباط وثيق بني نظام املعلومات احملاسيب والقوائم املالية ألي مؤسسة تنشأ عنه أمهية بالغة
تكمن يف:
 حتديد أثر نظام املعلومات احملاسيب عند إعداد القوائم املالية ،نظرا للدور الذي يؤديه يف الرفع من فعالية
ومصداقية القوائم املالية وكذا تعزيز اإلفصاح فيها وبالتايل املساعدة يف اختاذ القرارات السليمة.
 احلصول على معلومات حماسبية ميكن اإلعتماد عليها يف تقييم املؤسسات.
 إن حاجة مستخدمي القوائم املالية للمعلومات احملاسبية حيتاج إىل أن تكون شاملة وكافية ملواجهة احتياجاهتم.


ب

مقدمة:
الدراسات السابقة:
من خالل إعدادنا هلذا البحث ،ومن خالل ما وقع بني أيدينا من مراجع تصب يف املوضوع وجدنا ماهي متعلقة
بنظام املعلومات احملاسيب وماهي متعلقة بالقوائم املالية ،ولكن فيما خيص الربط املباشر بني نظام املعلومات احملاسيب
والقوائم املالية من خالل جودة املعلومات احملاسبية اليت تزيد من من مصداقية هذه القوائم املالية ،فلم متس منه تلك
البحوث إالّ جانب بسيط منه ،حيث جند منها مايلي:
 دراسة صربينة بن عروج حتت عنوان ":أمهية وانعكاسات تطبيق النظام احملاسيب املايل على القوائم املالية " اليت
قدمت ضمن متطلبات نيل شهادة املاجستري يف جامعة اجلزائر سنة  ،2102حيث مت التطرق فيها إىل إبراز
كيفية إعداد وصياغة القوائم املالية واإلفصاح عن كل مايتعلق هبا وذلك مبا يوافق متطلبات النظام احملاسيب املايل
اجلديد الذي مت تطبيقه يف املؤسسات اجلزائرية سنة  2101وحماولة تقدميه واإلحاطة جبميع جوانبه خاصة مبا
يتعلق جبانب القوائم املالية.
 دراسة مداحي عثمان اليت مت االعتماد عليها يف الفصل األول املتعلق باملعلومات احملاسبية ونظام املعلومات
احملاسيب حتت عنوان ":دور املعلومات احملاسبية يف اختاذ القرارات االقتصادية " املقدمة لنيل درجة الدكتوراه يف
العلوم االقتصادية وعلوم التسيري ختصص علوم التسيري سنة  ،2112حيث مت التطرق فيها إىل تبيني أمهية ودور
نظام املعلومات احملاسيب يف عملية اختاذ القرارات كذلك مت تبيني فيها الفكر احملاسيب الذي تطرق إىل القوائم
املالية من حيث مفاهيمها وأهدافها ومفاهيم عناصر القوائم املالية مع التكيز على اإلطار الذي جاء به جملس
معايري احملاسبة املالية األمريكي وجلنة معايري احملاسبة الدولية وكذلك حماولة زيادة قدرة وكفاءة مستخدمي القوائم
والتقارير املالية على التحليل واختاذ القرارات ومتت هذه الدراسة بالوصول إىل جمموعة نتائج رئيسية من بينها أن
نظام املعلومات احملاسيب من أكثر مصادر املعلومات قدرة على إنتاج تقارير وقوائم مالية حتظى بثقة اجملتمع
املايل .يعترب نظام املعلومات احملاسيب من أهم األنظمة الفرعية املوجودة باملؤسسة ملا يؤديه من عمليات جتميع
البيانات واملعلومات احملاسبية اليت تعكس بصدق األحداث االقتصادية ذات الصلة باملؤسسة.
أما الطالبني فيهدفان من خالل هذه الدراسة إىل اإلحاطة جبميع اجلوانب املتعلقة بنظام املعلومات احملاسيب وكذا
القوائم املالية يف املؤسسات االقتصادية بغرض الوصول إىل تعزيز جودة القوائم املالية عن طريق املعلومات احملاسبية اليت
فيها واليت تعد خمرجات نظام املعلومات احملاسيب.


ت

مقدمة:
المنهج المتبع في الدراسة:
من أجل اإلجابة على اإلشكال املطروح واألسئلة الفرعية مت استخدام املنهج الوصفي ،وذلك من خالل اإلطالع
على الكتب والدراسات والرسائل العلمية وغريها من املراجع ذات االهتمام مبوضوع البحث بغرض استخراج املفاهيم
املتعلقة بعناصر موضوع البحث ،كما مت استخدام منهج دراسة احلالة يف اجلانب التطبيقي من هذه الدراسة وذلك من
خالل إجراء تربص تطبيقي يف مؤسسة اتصاالت اجلزائر (فرع البويرة).
حدود الدراسة:
إهتمت الدراسة أساسا بنظام املعلومات احملاسيب وكيفية تأثريه على جودة القوائم املالية من خالل املعلومات احملاسبية
اليت يتضمنها يف ظل النظام احملاسيب املايل واملعايري احملاسبية الدولية.
إن مضمون الدراسة وحدود إشكاليتها ونتائجها مرتبطة بالزمن الذي متت عليه الدراسة ،وكان ذلك سنيت 2102
و.2102
خطة الدراسة:
اعتمدنا يف عملية معاجلة املوضوع على اخلطة التالية واليت تتضمن مايلي:
املقدمة العامة وذلك متاشيا مع أسس البحث العلمي االكادميي حماولة يف إعطاء صورة عن املوضوع بصفة عامة
وتبيان خلفياته العلمية.
ومن أجل دراسة صلب املوضوع مت تقسيم البحث إىل ثالث فصول رئيسية كمايلي:
الفصل األول حتت عنوان مدخل إىل ماهية املعلومات احملاسبية وأثر نظام املعلومات احملاسيب عليها مت تقسيمه إىل
ثالث مباحث رئيسية كاأليت:
املبحث األول حتت عنوان احملاسبة والبيانات واملعلومات احملاسبية كذلك مت تقسيمه إىل ثالث مطالب رئيسية تتضمن
ماهية احملاسبة والبيانات واملعلومات احملاسبية والعالقة بينهما وكذا جودة املعلومات احملاسبية اليت تظهر من خالل
اخلصائص النوعية هلا الرئيسية والثانوية.
املبحث الثاين والذي مت التطرق فيه إىل كل ما يتعلق بنظام املعلومات احملاسيب من خالل ثالث مطالب رئيسية
تتضمن مفاهيم أولية لنظام املعلومات احملاسيب وكذا مقوماته وأهدافه وفروعه ووظائفه.


ث

مقدمة:
أما املبحث الثالث والذي هو عبارة عن تبيني ألثر نظام املعلومات احملاسيب يف تعزيز جودة املعلومات احملاسبية اليت
تعد خمرجات النظام مت تقسيمه كذلك إىل ثالث مطالب رئيسية تتمثل يف مدخالت نظام املعلومات احملاسيب واملعاجلة
واملخرجات من خالهلا يظهر األثر الذي مت التحدث عليه ساب ّقا.
الفصل الثاين حتت عنوان القوائم املالية واإلفصاح حسب املعايري احملاسبية الدولية والنظام احملاسيب املايل والذي مت
تقسيمه كذلك إىل ثالث مباحث رئيسية كاأليت:
املبحث األول حتت عنوان القوائم املالية واملعايري احملاسبية الدولية املتعلقة هبا قسم إىل ثالث مطالب رئيسية مت فيها
عرض اإلطار املفاهيمي إلعداد وعرض القوائم املالية وكذا املعيار احملاسيب الدويل األول الذي ينص على القوائم
املالية  ،IAS 1واملعيار احملاسيب الدويل السابع الذي ينص على التدفقات النقدية .IAS 7
املبحث الثاين بعنوان حمتويات القوائم املالية قسم إىل ثالث مطالب رئيسية تتضمن امليزانية وجدول حسابات النتائج
وجداول تدفقات اخلزينة ،تغري األموال اخلاصة واملالحق.
أما املبحث الثالث والذي يشمل املعلومات الواجب اإلفصاح عنها يف القوائم املالية يف ظل النظام احملاسيب املايل قسم
إىل ثالث مطالب رئيسية مشلت ماهية اإلفصاح ،التغريات يف الطرق والتقديرات احملاسبية وتصحيح األخطاء واألحداث
الالحقة لتاريخ امليزانية ،جوانب أخرى من اإلفصاح املطلوب.
الفصل الثالث والذي هو عبارة عن دراسة تطبيقية إلحدى املؤسسات االقتصادية اجلزائرية وهي مؤسسة اتصاالت
اجلزائر وذلك حماولة إلسقاط الدراسة على القوائم املالية للمؤسسة ،قسم إىل ثالث مباحث رئيسية كاأليت:
املبحث األول مت التحدث فيه عن املؤسسة بصفة عامة أي تقدمي عام للمؤسسة حمل الدراسة.
املبحث الثاين حتت عنوان نظم املعلومات املستخدمة يف مؤسسة اتصاالت اجلزائر
تصميم نظام  ORACLEومسار املعلومة فيه.
املبحث الثالث الذي مت فيه دراسة حالة مؤسسة اتصاالت اجلزائر.


ج
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الفصل األول:

مدخل إلى ماهية المعلومات المحاسبية وأثر نظام المعلومات المحاسبي عليها

تمهيد:
ميثل نظام املعلومات احملاسيب بنك املعلومات احملاسبية والبيانات وهو أداة للمعاجلة والتشغيل اليت تدخل يف إطار
نشاط املؤسسة سواء من الناحية اإلنتاجية أو التسيريية أو اخلدمات ،وأدى زيادة الطلب على املعلومات احملاسبية
والبيانات بصفة عامة إىل ضرورة االهتمام جبودة ونوعية تلك املعلومات احملاسبية حىت تضفي املصداقية الالزمة يف القوائم
املالية لكي يستفيد منها كافة األطراف املرتبطة باملؤسسة.
املعلومات احملاسبية اجليدة هي تلك املعلومات األكثر فائدة للمستخدمني واألكثر صالحية يف القوائم والتقارير املالية
يف املؤسسة ،وعند االستفادة من املعلومات احملاسبية ال يعتمد فقط على اخلصائص النوعية املتوفرة فيها بل يعتمد أيضا
على فعالية نظام املعلومات احملاسيب املطبق وكفاءة املسريين يف املؤسسة.
وعليه من أجل اإلملام باملعلومات احملاسبية ونظام املعلومات احملاسيب قمنا بتقسيم هذا الفصل إىل ثالث مباحث
رئيسية حيث سنتطرق يف املبحث األول إىل احملاسبة والبيانات واملعلومات احملاسبية ،أما يف املبحث الثاين سنتناول فيه
عموميات حول نظام املعلومات احملاسيب ،واملبحث الثالث سنذكر فيه نظام املعلومات احملاسيب وأثره يف تعزيز جودة
املعلومات احملاسبية.
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الفصل األول:
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المبحث األول :المحاسبة والبيانات والمعلومات المحاسبية
للبيانات واملعلومات احملاسبية مكانة هامة ومركزية وحساسة ضمن نظام املعلومات احملاسيب يف املؤسسة ،وقبل التطرق
إليها ،البد أوال من التطرق إىل احملاسبة بصفة عامة ،وعليه مت تقسيم هذا املبحث إىل ثالث مطالب تتضمن ماهية
احملاسبة ،البيانات واملعلومات احملاسبية والعالقة بينهما وكذا جودة املعلومات احملاسبية وخصائصها.
المطلب األول  :ماهية المحاسبة
 -1مفهوم المحاسبة:
لقد وردت عدة تعاريف لتوضيح ما املقصود مبفهوم احملاسبة ،سنحاول أو نورد بعض التعاريف اليت توضح مفهوم
احملاسبة الذي أورده بعض الكتاب و الباحثني يف جمال احملاسبة و كذلك بعض التعاريف الصادرة عن بعض اجلمعيات و
املعاهد املتخصصة يف احملاسبة.
 1-1تعريف المحاسبة:
تعريف:1
هي جمموعة من املبادئ العلمية املتعارف عليها واليت حتكم تسجيل وتبويب وحتليل العمليات ذات القيم املالية املتعلقة
باملشروع يف جمموعة من الدفاتر والسجالت ،قصد حتديد نتيجة أعمال املشروع من ربح أو خسارة خالل مدة معينة
وكذلك املركز املايل هلذا املشروع يف هناية هذه املدة.1
تعريف:2
عرفتها مجعية احملاسبة األمريكية على أهنا "عملية حتديد وقياس وتوصيل معلومات اقتصادية ميكن استخدامها يف

عملية التقييم واختاذ القرارات من قبل مستخدمي املعلومات.2
تعريف:3

هي نظام للمعلومات يهتم بتحديد وقياس وتوصيل املعلومات الكمية عن املؤسسة ،ميكن استخدامها يف عملية

التقييم واختاذ القرارات من قبل األطراف أو الفئات املستخدمة هلذه املعلومات.3
تعريف:4

احملاسبة فن خيتص بتسجيل وتصنيف مث تلخيص (بشكل عام ويف صورة نقدية) ،ما حيدث يف املؤسسة من عمليات

مالية واليت ذات طبيعة مالية ،ومن مث تفسري تلك العمليات.4

 1عبد الوهاب رميدي ،علي مساي ،المحاسبة المالية وفق النظام المالي والمحاسبي الجديد ،دار النشر بوزريعة ،اجلزائر ،1122 ،ص.21

 2هادي رضا الصفار ،مبادئ المحاسبة المالية ،اجلزء األول األسس العلمية والعملية يف القياس احملاسيب ،دار الثقافة للنشر والتوزيع ،األردن،1112 ،
ص.12

 3مؤيد راضي خنفر،غسان فالح املطارنة ،تحليل القوائم المالية مدخل نظري وتطبيقي ،الطبعة الثالثة ،دار املسرية للنشر والتوزيع ،عمان األردن،1122 ،
ص.21

 4حممد مطر ،مبادئ المحاسبة المالية الدورة المحاسبية ومشاكل االعتراف والقياس واإلفصاح ،الطبعة الرابعة ،دار وائل للنشر والتوزيع ،األردن،1112 ،
ص.11
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وخالصة القول نستنتج أن احملاسبة هتتم بتحليل العمليات املالية و تسجيلها يف مستندات وتبويبها هبدف ترشيد
القرارات على خمتلف املستويات.
 2-1أهمية المحاسبة:
تعترب احملاسبة من أهم وسائل الرقابة وهلا أمهية كبرية تتمثل يف :

1

بالنسبة للمؤسسة  :مهما كان نوع املؤسسة فإن القانون يلزم مسرييها مبسك الدفاتر احملاسبية ،وقد ألزم نص القانون

التجاري يف مادته التاسعة على ما يلي " :كل شخص طبيعي أو معنوي له صفة التاجر ملزم مبسك دفرت اليومية يقيد فيه
يوما بيوم عمليات املؤسسة".
إن هلذا اإللزام فائدة كربى بالنسبة للمؤسسة فبواسطة احملاسبة ميكن للمؤسسة :
 رصد حركية نشاطها ومعرفة تطور وضعيتها املالية.
 حتديد سعر منتجاهتا عن طريق حتديد عناصر تكاليف اإلنتاج.
 تزويد وتوفري إدارة املؤسسة بكافة املعلومات الالزمة ،سواء على شكل تقارير حماسبية أو قوائم مالية دورية أو غري
دورية .
 تشكل احملاسبة وسيلة إثبات إداري وقانوين لكل جمريات األحداث على امتداد السنة املالية الواحدة ،واليت
ترتجم بصورة أو بأخرى جممل العمليات اجملسدة لنشاطات املؤسسة سواء يف عالقتها مع نفسها أو مع حميطها.
بالنسبة لمحيطها :تليب احملاسبة ضرورات النظام االقتصادي واملايل وأيضا القانوين واجلبائي باعتبارها أداة لقياس الذمة
املالية للمؤسسة من خالل كشف نتائج النشاط وإبراز تشكيلة ذمتها املالية و وضعيتها احملاسبية من حني ألخر لتزويد
حميطها اخلارجي:
 الوصاية :حبسب ارتباطها اإلداري.
 جهاز الرقابة :مصاحل املنافسة واألسعار.
 اجلهاز احلكومي :املسامهة يف بناء نظام معلومايت على املستوى الوطين عن طريق بعض اجملاميع ،مما يسهل العمل
عل مستوى اإلقتصاد الوطين.
بالنسبة للضرائب :ميكن ملصاحل الضرائب حتديد الضريبة الواجبة الدفع عن طريق ما تقدمه املؤسسة من وثائق رمسية متثل

ملخصات لنشاطاهتا املختلفة.

بالنسبة لمصالح القضاء :تعترب الوثائق والدفاتر احملاسبية احلجج املادية اليت ميكن االستناد عليها يف احلكم ضد

املؤسسة ،سواء تعلق األمر بالزبائن أو املوردين أو الشركاء أو املسامهني أو غريهم.

بالنسبة لبقية المتعاملين االقتصاديين :كوسيلة جلب أو تنفيذ يف عالقتها مع الزبائن ،املوردين والبنوك.......

 1عبد الوهاب رميدي ،علي مساي ،مرجع سبق ذكره ،ص.21 -21
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 -2مبادئ المحاسبىة:
إن املبادئ هي قانون عام ،ليست قانونا طبيعيا يتم التوصل إليها عن طريق الربط املنطقي بني األهداف واملفاهيم
والفروض ،وبذلك متثل املبادئ جوهر النظرية وقمة البناء الفكري وهي :
 1-2مبدأ مقابلة النفقات باإليرادات:
ينبغي مقابلة تكلفة املبيعات والنفقات العائدة للدورة املالية باملبيعات واإليرادات العائدة هلا وفق عالقة سببية مع
حتديد نقطة زمنية فاصلة للمحاسبة من حيث البداية والنهاية عند معاجلة كل من املخزون السلعي واملصروفات والنفقات
وااللتزامات ،وبالتايل فالنفقات اليت ال ختص الدورة املالية احلالية جيب عدم إدخاهلا يف قائمة الدخل هلذا العام بل جيب
إظهارها يف قائمة املركز املايل باعتبارها نفقات مقدمة أو مستحقة أي جيب مراعاة أساس االستحقاق ،أما بالنسبة
1
للنفقات اليت ال ميكن ختصيصها لإليراد بشكل مباشر فإنه وفقا لطبيعتها:
 يتم حتميلها على قائمة الدخل يف مرحلة الحقة.
 يتم اعتبارها نفقات إرادية مؤجلة توزع على السنوات املستفيدة (كمصاريف التأسيس).
 يتم اعتبارها نفقات رأمسالية تضاف إىل تكلفة األصل الثابت املعين.
 2-2مبدأ التكلفة التاريخية:
يطبق هذا املبدأ يف املمارسة املهنية حتت مسمى التكلفة الفعلية ،ويعترب من أهم املبادئ احملاسبية اليت حتكم إعداد
القوائم املالية ،ومبوجب هذا املبدأ يتم إثبات أصول والتزامات املؤسسة حسب السعر التباديل الفعلي واملمثل لقيمة النقد
أو النقد املكافئ املدفوع حليازهتا يف تاريخ اقتناء األصل أو نشوء االلتزام ،أو ما يطرأ على التكلفة من تغيري بعد تاريخ
اقتناء األصل أو نشوء االلتزام.
مبوجب هذا املبدأ يفرض على احملاسب جتاهل ما يعرف بالتكاليف الضمنية مثل تكلفة الفرصة البديلة وذلك بالرغم
من األمهية الكبرية اليت قد تكون ملثل هذه التكاليف يف عملية اختاذ القرارات االستثمارية.
 3-2مبدأ اإلفصاح الكامل:
ويقصد بذلك اإلفصاح عن كافة املعلومات اليت تؤثر على الوضع املايل للمشروع سواء كانت تؤدي اىل زيادة الوضوح
و اكتمال جوانب الوضع املايل ،أو معلومات إضافية عن التزامات وعقود و استثمارات متوقعة ستؤثر عن الوضع املايل
املتوقع للمشروع يف الفرتة املالية الالحقة ،هذا اإلفصاح يعترب ضروري لتحقيق العدالة يف املعلومات اليت تتضمنها التقارير
احملاسبية.

 1عبد الوهاب رميدي ،علي مساي ،مرجع سبق ذكره ،ص.12 – 11
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الفصل األول:
 4-2مبدأ الحيطة والحذر:

يتطلب هذا األخري احليطة واحلذر يف القياس ،وإتباع الطرق والوسائل اليت من شأهنا اإلبتعاد عن املبالغة يف قيمة
األرباح املتحققة ،والتحوط باملقابل لكافة اخلسائر احملتملة.ومن أمثلة ذلك تقييم بضاعة اخر املدة بالتكلفة أو السوق
أيهما أقل.1
 5-2مبدأ األهمية النسبية:
يرتبط هذا املبدأ بشكل كبري مببدأ اإلفصاح ،وبناءا على هذا املبدأ فإن العناصر قليلة القيمة أو اليت تكون قيمتها
ضئيلة ال ينبغي أن تستغرق كثريا من اجلهد ،وإمنا معاجلتها بأكثر مالئمة واقتصاد.
ومن أمثلة هذا املبدأ ما تضعه بعض املؤسسات كحد أدىن العتبار أن النفقة مبثابة نفقة رأمسالية ،فمن الناحية النظرية
يعترب شراء بعض األدوات املكتبية ،مبثابة احلصول على أصول ينبغي استهالكها على سنوات استخدامها ،ولكن من
الناحية العملية جند أن تكاليف ختصيص هذه النفقات قد تعدى تكلفة األصول املشرتاة ،وبالتايل فإن عملية التخصيص
على سنوات احلياة اإلنتاجية لن تكون هلا ما يربرها من الناحية العملية ورغم استفادة أكثر من فرتة حماسبية من تلك
األدوات فإهنا تعاجل كلوازم تطبيقا ملبدأ األمهية النسبية يف احملاسبة.
 6-2مبدأ الموضوعية:
ينبغي أن تعتمد احملاسبة على أدلة موضوعية كلما كان هذا ممكنا ،مع األخذ بعني االعتبار مجيع احلقائق وفحصها
وتقدمي اإلثباتات واملستندات املؤيدة لصحة العمليات املالية للوصول إىل معلومات مالية صحيحة وموثوقة الستخدامها
يف اختاذ القرارات الرشيدة ،حيث أن املستندات التفصيلية املرفقة اليت توضح تفاصيل العمليات املختلفة متثل أدلة واضحة
وقوية ميكن مراجعتها عن طريق فحص األدلة واحلقائق اليت تثبت ذلك ،والتمسك مببدأ املوضوعية يساعد على ضمان
خلو القوائم املالية من أي احنياز أو تضخيم للمبالغ.
 7-2مبدأ عدم المقاصة:
ال جيب أن تكون مقاصة بني احلسابات لألصول واخلصوم يف امليزانية ،أو بني حسابات التكاليف واإليرادات يف
جدول حسابات النتائج ،وذلك لكي تظهر احلسابات يف القوائم املالية للداللة على طبيعتها.
 8-2مبدأ القيد المزدوج :

تكمن فائدته يف اكتشاف األخطاء ،ويشرتط فيه توازن احلسابات يف كل عملية .2

 -3وظائف وأهداف المحاسبة:
 1-3وظائفها:
تتمثل وظائف احملاسبىة يف :

3

 1هادي رضا الصفار ،مرجع سبق ذكره ،ص.51
 2عبد الوهاب رميدي ،علي مساي ،مرجع سبق ذكره ،ص.12

 3خالد أمني عبد اهلل ،محزة بشري أبو عاصي ،اساسيات المحاسبة وطرقها ،الطبعة الثانية ،دار وائل للنشر والتوزيع ،األردن ،1112 ،ص.1-4
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مدخل إلى ماهية المعلومات المحاسبية وأثر نظام المعلومات المحاسبي عليها

 تسجيل مجيع العمليات التجارية ذات األثر املايل بقيمتها النقدية ،سواء أكانت نقدية أم اجلة.
 تبويب العمليات املسجلة على شكل حسابات.
 تلخيص العمليات املسجلة واملبوبة على شكل قوائم وكشوفات.
 استخراج نتيجة عمل املشروع لسنة مالية من ربح وخسارة.
 حتديد املركز املايل للمشروع يف هناية العام املايل ومقارنته بالسنوات السابقة ،لبيان حتسنه أو بقائه على حاله أو
تراجعه.
 مراقبة مصروفات املشروع وإيراداته ،إلجراء الدراسة عليها من أجل حتقيق أكرب قدر ممكن من األرباح ،حبيث ال
تكون على حساب هدف اخر للمشروع.
 إعداد القوائم املالية ومقارنتها ألغراض الدراسة ،وللمساعدة على اختاذ القرارات.
 2-3أهدافها:
للمحاسبة عدة أهداف تتمثل فيما يلي:

1

 تسجيل العمليات املالية أوال بأول وفق تسلسلها التارخيي.
 تصنيف وتبويب العمليات املالية حسب طبيعتها إىل أصول وخصوم ومصاريف وإيرادات.
 تلخيص العمليات املالية يف جداول خاصة.
 حتليل العمليات املالية إىل أطرافها املدينة والدائنة.
 تزويد املهتمني باملعلومات املالية املتعلقة بالتدفقات النقدية للمشروع ومدى تزويد أصحاب العالقة من
املستثمرين واملقرضني واملوردين إضافة إىل أصحاب املشروع وغريهم من املعلومات اليت حيتاجوهنا.
 تساعد احملاسبة يف إجياد ضوابط رقابية على عمليات املشروع وذلك من أجل سالمة التقارير املالية اليت
تستخدم كأساس لفرض اإلنتاجية وحتديد املسؤولية.
 إعداد احلسابات اخلتامية للمؤسسة لتحديد نتيجة أعمال السنة املالية من ربح أو خسارة.
 تصوير قائمة املركز املايل (امليزانية العمومية) من أجل بيان أصول املؤسسة والتزاماهتا وحقوق ملكيتها يف
هناية فرتة مالية معينة وقد جرت العادة أن تكون سنة مالية.
 تزويد إدارة املؤسسة بكافة املعلومات الالزمة هلا واليت متكنها من القيام بالوظائف اإلدارية املختلفة من
ختطيط ورقابة وإشراف على أوجه نشاط املؤسسة وتقييم األداء واختاذ القرارات االقتصادية الرشيدة.2
وحىت تتحقق هذه األهداف البد من وجود نظام معلومات حماسيب سليم وفعال تراعى فيه املبادئ والقواعد
واملفاهيم احملاسبية املتعارف عليها.

 1حسني ناجي عارف ،مبادئ المحاسبة  ،اجلزء األول ،الطبعة الثانية ،دار يافا العلمية للنشر والتوزيع ،عمان ،1112 ،ص .42
 2رضوان حممد العنايت ،مبادئ المحاسبة وتطبيقاتها ،الطبعة السادسة ،دار صفا ،عمان ،1112 ،ص.22
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المطلب الثاني :البيانات والمعلومات المحاسبية والعالقة بينهما
متثل املعلومات احملاسبية املخرجات النهائية لنظام املعلومات احملاسيب بعد تغذيته بالبيانات املالية ملعاجلتها وإخراجها يف
شكل تقارير مالية تؤدي إىل املعرفة العلمية والعملية ،حيث سنبني يف هذا املطلب كل من العالقة بني البيانات
واملعلومات احملاسبية وكذا جودهتا وخصائصها النوعية.
قبل التطرق اىل العالقة بني البيانات واملعلومات جيب أن نقدم تعاريف حوهلا:
 -1البيانات:
ميكن تعريف البيانات بأهنا  :جمموعة حقائق غري منظمة قد تكون يف شكل أرقام أو كلمات أو رموز ال عالقة بني
بعضها البعض ،أي ليس هلا معىن حقيقي وال تؤثر يف سلوك من يستقبلها ،وبالتايل فهي حقائق غري حمددة العدد وغري

مرتبطة ومن أمثلتها :أمساء العاملني ،الطاقة اإلنتاجية والبيانات يتم تشغيلها بغرض حتويلها إىل معلومات مفيدة.1

البيانات املالية وهي تتعلق بكافة األحداث االقتصادية اليت حتدث يف املؤسسة ويتبعها أثر مايل حبيث ميكن قياسه

والتعبري عنه بصورة مالية .2
 -1المعلومات:

يقصد باملعلومات البيانات اليت مت معاجلتها حىت تصبح هلا داللة معينة من وجهة نظر املستخدمني هلا ،وعرفها
الباحث قاسم" :بأهنا البيانات اليت متت معاجلتها بشكل مالئم لتعطي معىن كامل بالنسبة ملستخدميها ،مبا ميكنهم
استخدامها يف العمليات اجلارية واملستقبلية ".
حسب ولكنسون املعلومات هي":ما يتولد عن نظام املعلومات كناتج له .جيب متييزها عن البيانات ،فالبيانات حقائق
جمردة وأشكال وحىت رموز ،وهي تشكل يف جمموعها مدخالت نظام املعلومات احملاسيب ،ويف املقابل فإن املعلومات
حتتوي على البيانات اليت مت حتويلها بصورة أكثر فائدة من خالل التشغيل واملعاجلة ،فاملعلومات هي املعرفة ذات املعىن
املفهوم واليت تكون مفيدة يف الوصول إىل األهداف.3
ومنه جند أن العالقة بني البيانات واملعلومات هي عالقة تكاملية التتابع مرتابط التنسيق مبجرد احلصول على البيانات
يتم جتميعها مث معاجلتها للحصول على املعلومة احملاسبية.
لتوضيح العالقة بني البيانات واملعلومات نستخدم الشكل املوايل:

 1منري نوري ،نظام المعلومات المطبق في التسيير ،ديوان املطبوعات اجلامعية ،اجلزائر ،1121 ،ص.41
 2عطا اهلل السيد ،نظم المعلومات المحاسبية ،دار الراية للنشر والتوزيع ،األردن ،1111 ،ص.22

 3عثمان مداحي ،دور المعلومات المحاسبية في اتخاذ القرارات االقتصادية ،أطروحة مقدمة لنيل درجة الدكتوراه علوم يف العلوم االقتصادية وعلوم التسيري،
كلية العلوم االقتصادية وعلوم التسيري ،جامعة اجلزائر ،اجلزائر ،1111 ،ص.41
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الفصل األول:

الشكل رقم(:)1-1نظام معالجة البيانات

بيانات

معاجلة البيانات

معلومات

تغذية عكسية
المصدر :أمحد فوزي ملوخية ،نظم المعلومات اإلدارية ،دار الفكر اجلامعي ،مصر ،1112 ،ص.44
يالحظ من الشكل رقم ( )2-2السابق أن البيانات هي مدخالت النظام اليت يتم عليها إجراء العمليات الالزمة
لتبويبها وجتميعها وحتليلها ومعاجلتها للوصول إىل عرضها يف شكل خمرجات النظام احملاسيب ( التقارير والقوائم املالية ) اليت
تزيد املعرفة لدى املسريين ،فاملعلومات إن مل تتوصل إىل حل املشكلة وزيادة املعرفة لدى املسريين تعاد إىل النظام ليتم
معاجلتها وتعاد هذه البيانات املرتبة لتكون النظام عن طريق التغذية العكسية اليت يتم من خالهلا الرقابة على سري األداء
من خالل متابعة وتوجيه سري العمليات فيه.
المطلب الثالث :جودة المعلومات المحاسبية
إن جودة املعلومات احملاسبية تتمثل يف اخلصائص اليت تتسم هبا املعلومات احملاسبية والقواعد الواجب استخدامها
لتقييم نوعية املعلومات احملاسبية ،ويؤدي حتديد هذه اخلصائص إىل مساعدة املسؤولني عند إعداد التقارير املالية من
جهة ،ويف تقييم املعلومات احملاسبية اليت تنتج من تطبيقات حماسبية بديلة ،والتمييز فيما يعد ضروري وما ال يعد كذلك
من جهة أخرى.
كما تعد جودة املعلومات احملاسبية معيار ميكن على أساسه احلكم على مدى حتقيق املعلومات احملاسبية ألهدافها،
كما ميكن استخدامها كأساس للمفاضلة بني األساليب احملاسبية لغرض القياس واإلفصاح احملاسيب يف التقارير املالية.
كما جند أن املعلومات احملاسبية متثل كل املعلومات الكمية وغري الكمية اليت ختص األحداث االقتصادية اليت تتم
معاجلتها والتقرير عنها بواسطة نظام املعلومات احملاسبية يف التقارير املالية املقدمة للجهات احملاسبية .
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الفصل األول:

وقد عرفت املعلومات احملاسبية بأهنا ناتج نظام املعلومات احملاسيب الذي مت تغذيته بالبيانات وتسجيلها ملعاجلتها
وإخراجها يف شكل تقارير مالية ،تكون الغاية منها مبثابة احملرك للمؤسسة الستخدامها يف إدارة مشاريعها ،كما تتوقف
فعالية املؤسسة على مدى توفر هذه املعلومات احملاسبية .1
إن التعاريف السابقة للمعلومات احمل اسبية تظهر تبيان يف وجهة النظر حول املعلومات احملاسبية بتبيان اهلدف من
إنتاجها ،وكذا نوع القرارات املراد اختاذها سواء كان ذلك داخليا أو خارجيا.
ويف جمال مهنة احملاسبة جند أن مصطلح املعلومات احملاسبية أصبح متداوال بشكل واسع يف الكثري من األحباث اليت
ترى أ نه من الضروري النظر إىل احملاسبة من أبعاد متنوعة وجماالت خمتلفة بشكل متكامل ،فاملعلومات ذات املصادر
املختلفة هي اليت تشكل املادة احلية اليت ميكن التعامل معها ،وهذا ملعاجلتها وإخراجها يف شكل معلومات مفيدة
للمسريين.
ونستنج أن جودة املعلومات احملاسبية تتمثل يف اخلصائص النوعية هلا ،وإنه من الضروري التطرق إىل هذه اخلصائص
واليت سنعرضها كاآليت:

2

هناك نوعني من اخلصائص خصائص رئيسية وخصائص ثانوية.
 -1الخصائص الرئيسية:
هي اخلصائص اليت جيب توافرها يف املعلومات احملاسبية املنشورة وإالا فقدت هذه املعلومات أمهيتها وأصبحت غري

مفيدة للمستخدمني وتتمثل يف:
 1-1المالئمة:

تكون املعلومات احملاسبية مالئمة مبدة تأثريها على قرار املستخدم ،وتكون غري مالئمة مىت ضعف ذلك التأثري على
ذلك القرار ،وحىت تكون هذه املعلومات مالئمة جيب أن يتوفر فيها اخلصائص الفرعية التالية:
 1-1-1المالئمة في التوقيت:
إن توفر املعلومات احملاسبية للمستخدم بتوقيت مناسب يساعده يف اختاذ القرار املناسب ،بينما تفقد هذه املعلومات
قوهتا يف التأثري على القرارات عند توفرها للمستخدم بزمن غري كاف أو توقيت غري مالئم ،ورمبا دعوة اهليئات
واملؤسسات املهنية والعلمية احملاسبية للشركات إىل إصدار القوائم املالية والتقارير السنوية خالل مدة حمددة بعد انتهاء
السنة املالية ،ومطالبتها أيضا بإصدار التقارير املالية الفرتية هي حماولة إلضفاء املالءمة يف التوقيت على هذه املعلومات
والقوائم.

 1ناصر حممد علي اجملهلي ،خصائص المعلومات المحاسبية واثرها في اتخاذ القرارات ،مذكرة مقدمة ضمن متطلبات نيل شهادة املاجستري يف علوم التسيري،
كلية العلوم االقتصادية وعلوم التسيري ،جامعة باتنة ،اجلزائر ،1111 ،ص. 15
 2املرجع نفسه ،ص.14
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الفصل األول:

مدخل إلى ماهية المعلومات المحاسبية وأثر نظام المعلومات المحاسبي عليها

 2-1-1القدرة على التنبؤ في المستقبل:
جيب أن تساعد هذه املعلومات املستخدم وحتسن من قدرته على التنبؤ بالنتائج املتوقعة يف املستقبل ،وميكن
للمعلومات والتقارير املالية أن تقوم هبذا الدور من خالل اإلفصاح عن نتائج األحداث املاضية حني تصدر القوائم املالية.
 3-1-1القدرة على التقييم االرتدادي للتنبؤات السابقة:
وتعرف أيضا بالتغذية العكسية ويقصد هبا قدرة املعلومات على مساعدة متخذ القرار واملستخدم يف تقييم صحة

توقعاته السابقة ،وبالتايل تقييم نتائج القرارات اليت سبق وأن اختذها بناء على هذه التوقعات.1
 2-1الموثوقية ( المصداقية):

أي أن تكون املعلومات دقيقة وخالية من األخطاء والتحيز ،وميكن أن تكون املعلومات مالئمة ولكن غري موثوقة،
وهذا يعود إىل درجة دقة تلك املعلومات وتوقيت إصدارها وتتكون من:

2

 1-2-1التمثيل الصادق:
يقصد به التمثيل الصادق للعمليات املالية بشكل معقول ،ويف بعض احلاالت تكون املعلومة مبستوى أقل من التمثيل
الصادق.
 2-2-1الجوهر فوق الشكل:
أي احملاسبة عن العمليات طبقا جلوهرها وحقيقتها االقتصادية وليس لشكلها القانوين فحسب.
 3-2-1الحياد:
أي أن البيانات املالية خالية من التحيز ،وال جيب عرض املعلومات بصورة تظهر النتائج املرسومة مسبقا.
 4-2-1الحذر:
أي مكافحة حاالت عدم التأكد احمليطة بالكثري من األحداث ،ففي ظروف عدم التأكد ال تسجل األصول والدخل
بأكثر من اللزوم ،وال تسجل االلتزامات واملصاريف أقل من الالزم ،وعلى سبيل املثال :احتمال حتصيل ديون مشكوك
فيها ،واحتمال استخدام املمتلكات واملصانع واملعدات واملؤونات اليت قد حتدث أو ال.
 5-2-1االكتمال :
نعين به أن املعلومات املالئمة هي املعلومات الكاملة ،أي املكتملة يف حدود ما تسمح به اعتبارات األمهية النسبية
للتكلفة ،فقد يؤدي حذف بعض املعلومات إىل جعل القوائم املالية مزيفة ومضللة ومن مث تفقد مصداقيتها وال تكون
مالئمة ،سواء كانت املعلومات قابلة للقياس أو غري قابلة له.3
 1مؤيد راضي خنفر ،غسان فالح املطارنة ،تحليل القوائم المالية ،الطبعة الثالثة ،دار املسرية للنشر والتوزيع ،األردن ،1122 ،ص.21-21

 2حسني يوسف القاضي ،مسري معذى الريشاين ،موسوعة المعايير المحاسبية الدولية معايير اعداد التقارير المالية الدولية ،اجلزء األول عرض البيانات
املالية ،دار الثقافة للنشر والتوزيع ،عمان ،األردن ،1121 ،ص.21-21

 3هين حممد فؤاد ،طرق التقييم المحاسبي لعناصر القوائم المالية ،مذكرة مقدمة ضمن متطلبات نيل شهادة املاجيسرت يف علوم التسيري ،كلية العلوم االقتصادية
والتجارية وعلوم التسيري ،جامعة الشلف ،اجلزائر ،1125 ،ص .21
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مدخل إلى ماهية المعلومات المحاسبية وأثر نظام المعلومات المحاسبي عليها

الفصل األول:

 3-1قابلية المعلومات للفهم واالستيعاب:
الميكن االستفادة من املعلومات إذا كانت غري مفهومة ملن يستخدمها ،وتتوقف امكانية فهم املعلومات على طبيعة
البيانات اليت حتتويها القوائم املالية وكيفية عرضها من ناحية ،كما تتوقف على قدرات من يستخدمونه أو ثقافتهم من
ناحية أخرى ،وبالتايل فإنه يتعني على من يضعون معايري احملاسبة ،كما يتعني على من يقومون بإعداد القوائم املالية أن
يكونوا على بيئة من قدرات من يستخدمون هذه القوائم وحدود تلك القدرات ،وذلك حىت يتسىن حتقيق االتصال الذي
يكفل ابالغ البيانات اليت تشملها تلك القوائم املالية.1
 4-1العالقة بين خاصيتي المالئمة والموثوقية:
تعترب املالئمة واملوضوعية (الثقة) خاصيتني أساسيتني يف تقييم نوعية املعلومات املقدمة يف التقارير املالية بغرض
استخدامها يف اختاذ القرار .ذلك أن أي حتسني يف إحدامها يؤدي إىل التحسني يف األخرى لكن ال ميكن أن حيدث ذلك
دوما ،والسبب أن هناك الكثري من االختيارات احملاسبية اليت تستدعي التضحية مبقدار من املوضوعية يف سبيل حتقيق
املالئمة والعكس صحيح.
هناك احتمال التعارض بني هاتني اخلاصيتني الذي يكون ناتج من تطبيق بعض الطرق والسياسات احملاسبية مثل
تطبيق أساس التكلفة التارخيية ومن املعروف أن أرقام التكلفة التارخيية تتمتع بدرجة عالية من الثقة ،إال أهنا يف املقابل أقل
ارتباطا بطبيعة املعلومات اليت حيتاجها املستخدم للتقارير املالية ،وبالتايل تتمتع بدرجة منخفضة من املالئمة.2
ونتيجة هلذا التعارض بني خاصييت املالئمة والثقة فانه من املمكن التضحية مبقدار من املالئمة يف مقابل املزيد من الثقة،
والعكس فقد تقل الثقة يف املعلومات احملاسبية مقابل املزيد من املالئمة للمعلومات ،وميكن توضيح هذا التعارض بني
هاتني اخلاصيتني يف الشكل األيت:
الشكل رقم( :)2-1توضيح تعارض خاصيتي المالئمة والموثوقية

املالئمة
املوثوقية
المصدر :ناصر حممد علي اجملهلي ،مرجع سبق ذكره ،ص.11
 1سيد عطا اهلل السيد ،نظم المعلومات المحاسبية ،دار الراية للنشر و التوزيع ،األردن  ،1112ص.221-222
 2ناصر حممد علي اجملهلي ،مرجع سبق ذكره ،ص.11
02

الفصل األول:

مدخل إلى ماهية المعلومات المحاسبية وأثر نظام المعلومات المحاسبي عليها

 -2الخصائص الثانوية:
وهي اخلصائص اليت يتيح توفرها فائدة أكرب للمعلومات ولعل توفرها يعزز من فائدة اخلصائص الرئيسية اليت سبق
ذكرها ،وتتلخص هذه اخلصائص يف :
 1-2قابلية المعلومات للمقارنة:
إن استخدام املعلومات يف إجراء املقارنات يشكل أمرا هاما وأساسيا للمستخدم ،وذلك لعدم توفر مقاييس مطلقة
لتقييم األداء ،ويسعى املستخدم من خالل توفر هذه اخلاصية إىل اجراء املقارنات يف املؤسسة الواحدة لسنوات متعددة
أمال يف رصد التغريات وتفسريها ،كما يسعى إلجراء املقارنات بني الوحدات واملؤسسات املختلفة يف القطاع الواحد
لتقييم أدائها والتعرف على مواضع الضعف والقوة فيها ،وهو ما ال ميكن احلصول عليه يف أحيان كثرية دون اجراء مثل
هذه املقارنات ،وتتداخل هذه اخلاصية خباصية الثبات حيث ال ميكن أصال اجراء املقارنات قبل ضمان خاصية الثبات
باملعلومات.1
 2-2الثبات:
يعين ذلك أن القواعد والسياسات واملبادئ املستخدمة يف احلصول على املعلومات احملاسبية يف املؤسسة ثابتة من فرتة

ألخرى ،مع امكانية التغيري الضروري هلا بشرط اإلفصاح عن ذلك.2
ونقوم بتلخيص هذه اخلصائص يف الشكل كاأليت:

ِ 1مؤيد راضي خنفر ،غسان فالح املطارنة ،مرجع سبق ذكره ،ص .11

 2حممد مفتاحي ،تكنولوجيا المعلومات ودورها في تفعيل نظام المعلومات المحاسبي في المؤسسة ،مذكرة مقدمة ضمن متطلبات نيل شهادة املاجيسرت يف
العلوم التجارية ،كلية العلوم االقتصادية والعلوم التجارية وعلوم التسيري ،جامعة اجلزائر  ،5اجلزائر ،1121 ،ص .22
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الفصل األول:

مدخل إلى ماهية المعلومات المحاسبية وأثر نظام المعلومات المحاسبي عليها
الشكل رقم( :)3-1خصائص المعلومات المحاسبية
متخذو القرارات وصفاهتم

العائد< التكاليف

املوثوقية
التمثيل الصادق

األمهية النسبية
املعلومات مفيدة ملتخذي
القرار
املعلومات مفهومة ملتخذي
القرار
الخصائص

الرئيسية

املالئمة يف التوقيت
القدرة على التنبؤ يف املستقبل

اجلوهر فوق الشكل

القدرة على التقييم االرتدادي

احلياد

قابلية املعلومات للمقارنة

املالئمة

للتنبؤات املستقبلية
الخصائص

الثانوية

الثبات

المصدر :حممد سفري ،االفصاح في المؤسسات في ظل معايير المحاسبة الدولية ،مذكرة مقدمة ضمن متطلبات نيل
شهادة املاجستري ،كلية العلوم االقتصادية والتجارية وعلوم التسيري ،جامعة املدية ،اجلزائر ،1111 ،ص.51
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الفصل األول:

مدخل إلى ماهية المعلومات المحاسبية وأثر نظام المعلومات المحاسبي عليها

المبحث الثاني  :عموميات حول نظام المعلومات المحاسبي
يعترب نظام املعلومات احملاسيب من أقدم و أهم النظم الفرعية لنظم املعلومات يف املؤسسة ،ملا له من وزن ومكانة يف
أغلب منظمات األعمال ،واليت أولته عناية تليق مبكانته ،كقناة تسري وتنتقل عربها املعلومة املالية واحملاسبية ذات األمهية
البالغة داخل وخارج املؤسسة.
المطلب األول  :مفاهيم أولية حول نظام المعلومات المحاسبية
 -1تعريف نظام المعلومات المحاسبي:
لقد تعددت املفاهيم اليت تناولت مفهوم نظام املعلومات احملاسبية و منها:
"نظام املعلومات احملاسيب هو جمموعة من األنظمة الفرعية املستخدمة يف جتميع و تبويب و معاجلة و حتليل و توصيل
املعلومات املالئمة الختاذ القرارات إىل اإلدارة الداخلية واألطراف اخلارجية".
يعد نظام املعلومات احملاسيب أحد األنظمة الفرعية للمعلومات يف املؤسسة حيث يهتم فقط باألحداث االقتصادية
اليت ميكن التعبري عنها بشكل كمي ونقدي.
نظام املعلومات احملاسيب هو الذي يسهل عملية إدارة املؤسسة بكفاءة وفعالية وتأيت أمهيته من أمهية املعلومات نفسها
يف عملية التخطيط والرقابة واختاذ القرارات وحقيقة فإن جناح بعض املؤسسات االقتصادية أو فشلها قد يرجع أساسا إىل
مدى كفاءة نظم املعلومات احلسابية هبا .1
نظام املعلومات احملاسيب هو اجلزء األساسي واهلام من نظم املعلومات اإلدارية داخل املؤسسة يف جمال األعمال ،إذ
يقوم حبصر وجتميع البيانات املالية واحملاسبية من مصادر خارج وداخل املؤسسة ،مث يقوم بتشغيل هذه البيانات وحتويلها
إىل معلومات مالية وحماسبية مفيدة ملستخدمي هذه املعلومات خارج وداخل املؤسسة.2

يعرف نظام املعلومات احملاسيب بأنه أحد مكونات التنظيم اإلداري خيتص بتجميع وتبويب ومعاجلة وحتليل وتوصيل
املعلومات املالية املالئمة الختاذ القرارات لألطراف اخلارجية و إدارة املؤسسة.
ومن خالل التعاريف السابقة ميكن استخالص تعريف شامل لنظام املعلومات احملاسيب:
" هو ذلك النظام الفرعي من نظام املعلومات اإلدارية الذي يهتم جبمع ،معاجلة ،ختزين وإيصال املعلومات ذات
الطبيعة احملاسبية واملالية إىل األطراف املستخدمني هلا داخل وخارج املؤسسة ،حيث ميتد إىل كل نشاط املؤسسة فهو يشبه
القلب النابض الذي يضخ املعلومات احملاسبية لألطراف املختلفة يف اهليكل التنظيمي للمؤسسة ،كما يضخ املعلومات
لألطراف اخلارجية من خالل القوائم املالية اليت تعد من املخرجات النهائية هلذا النظام .

 1أمينة ربيعي ،نظام المعلومات المحاسبي ودوره في تفعيل عملية اتخاذ القرارات في المؤسسة ،مذكرة مقدمة ضمن متطلبات نيل شهادة املاسرت،كلية
العلوم اإلقتصادية والتجارية وعلوم التسيري ،جامعة البويرة ،اجلزائر ،1125 ،ص .11
 2حممد مفتاحي ،مرجع سبق ذكره ،ص .11
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مدخل إلى ماهية المعلومات المحاسبية وأثر نظام المعلومات المحاسبي عليها

الفصل األول:

الشكل رقم( :)4-1نظام المعلومات المحاسبي قلب نظام معلومات المؤسسة
املشرتيات

احملزونات

التثبيتات

الصيانة
امليزانية اجملمعة

احملاسبة العامة
واحملاسبة التحليلية
واملوازينية

اإلنتاج
املوازنات

اخلزينة
التصرحيات
اجلبائية

تسيري العالقات مع
الزبائن
إدارة املبيعات

القروض
االجور واملوارد
البشرية

المصدر :حممد مفتاحي ،مرجع سبق ذكره ،ص.11
 -2خصائص نظام المعلومات المحاسبي الفعال:
حىت يكون نظام املعلومات احملاسيب كفؤا وفعاال جيب أن يتميز مبجموعة من اخلصائص منها:

1

 جيب أن حيقق نظام املعلومات احملاسيب درجة عالية جدا من الدقة والسرعة يف معاجلة البيانات املالية عند حتويلها
ملعلومات حماسبية .
 أن يزود اإلدارة باملعلومات احملاسبية الضرورية ويف الوقت املالئم الختاذ قرار اختيار البدائل املتوفرة لإلدارة .
 أن يزود اإلدارة باملعلومات الالزمة لتحقيق الرقابة والتقييم ألنشطة املؤسسة االقتصادية.
 أن يزود اإلدارة باملعلومات الالزمة ملساعدهتا يف وظيفتها املهمة وهي التخطيط القصري واملتوسط والطويل األجل
ألعمال املؤسسة املستقبلية .
 أن يكون سريعا ودقيقا يف اسرتجاع املعلومات الكمية والوصفية املخزنة يف قواعد بياناته وذلك عند احلاجة إليها.
 أن يتصف باملرونة الكافية عندما يتطلب األمر حتديثه وتطويره لكي يتالئم مع التغريات الطارئة يف املؤسسة.

 1حممد مفتاحي ،مرجع سبق ذكره ،ص.21
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المطلب الثاني :مقومات نظم المعلومات المحاسبي وأهدافه
 -1مقوماته:
يعتمد نظام املعلومات احملاسيب على جمموعة من املقومات اليت تتكامل فيما بينها من أجل احلصول على معلومات
فعالة يف خمتلف االستخدامات سواء الداخلية أو اخلارجية ،ومن أهم هذه املقومات ما يلي:
 1-1المستندات:
متثل العمليات املالية مدخالت نظام املعلومات احملاسيب ،واليت يتم تسجيلها يف السجالت احملاسبية ،ويعترب توفر
املستندات ضروريا يف كوهنا هي اليت يتم التشغيل أو املعاجلة مبوجبها.
حتكم هذه املستندات جمموعة من املبادئ وهي:





استخدام أقل عدد من املستندات.
التبسيط والوضوح يف تصميم املستندات وإمهال كل ما هو غري ضروري من املعلومات.
استخدام عدة صور من نفس املستند.
منع االزدواج يف مجع البيانات وتسجيل العملية.

 جيب أن تستجيب هذه املستندات ملتطلبات الرقابة.
وتعترب املستندات يف دورهتا املنتظمة أداة هامة للنظام احملاسيب حيث يعتمد عليها يف مجع البيانات واملعلومات.
 2-1الترميز:
ميكن تعريف ا لرتميز على أنه وضع أرقام أو حروف هجائية أو عالمات أو صور أو ألوان لتمييز مفردات كل عنصر
1

من غريه ،وحيقق الرتميز األغراض التالية:
 تسهيل عملية جتميع املعلومات.
 تسهيل عملية االتصال والسرعة يف إجناز العمليات.
 تقليل احتماالت الوقوع يف اخلطأ.
 تسهيل إدخال أنظمة احلاسوب ،واعتماد قواعد البيانات.
 3-1دليل الحسابات:
هو عبارة عن جدول أو قائمة تضم مجيع احلسابات اليت وردت يف العمليات املالية للمؤسسة واليت قد تنشا فيما بعد،
وقد تكون هذه األمساء ممثلة يف رموز أو أرقام ذات داللة معينة ومبوبة يف جمموعة من احلسابات ذات الطبيعة املشرتكة ،
فقد تأخذ كل جمموعة من احلسابات رقما معينا ليشري إىل جمموعة من احلسابات املتجانسة.

 1حممد الكامل بلعيد ،دور االفصاح المحاسبي في جعل المعلومة المحاسبية أكثر فائدة لمستخدميها ،مذكرة مقدمة الستكمال شهادة املاسرت يف العلوم
التجارية كلية العلوم االقتصادية وعلوم التسيري والعلوم التجارية ،جامعة ورقلة ،اجلزائر ،1122 ،ص.21
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وتتفرع منه ا ألرقام للحسابات الفرعية املرتبطة باحلسابات الرئيسية والدليل احملاسيب يف املؤسسة هو مرشد احملاسب
حنو توجه القيد احملاسيب إىل أي عنصر من عناصر القوائم املالية لغرض تسهيل إعداد البيانات والقوائم املالية بالسرعة
والدقة املالئمة ملستخدميها.1
 3-1الرقابة الداخلية:
هي إحدى مقومات النظام احملاسيب يف املؤسسة وتعين اإلجراءات احملاسبية املتعلقة بكيفية تصميم املستندات احملاسبية
والدورة املستندية اخلاصة بتلك املمتلكات وإجراء املراجعة الداخلية واخلارجية املتبعة للتأكد من صحة التسجيل بالدفاتر
احملاسبية وضمان احملافظة على أصول املؤسسة .
 4-1المنفذون للنظام:
هم جمموعة احملاسبني الذين يتولون تنفيذ خطوات الدورة احملاسبية اليت تضمنها النظام احملاسيب يف املؤسسة ومتابعة
إجراءاته اخلاصة باحملافظة على أصول املؤسسة والرقابة عليها وتقييم اداء العامليني فيها ،واملقصود بالدورة احملاسبية لنظام
املعلومات احملاسيب تتابع إجراءات تسجيل العمليات املالية وتبويبها وحتليلها يف الدفاتر والسجالت احملاسبية ضمن

جمموعة متكاملة.2
 -2أهدافه:

يسعى نظام املعلومات احملاسيب إىل حتقيق مجلة من األهداف اليت تؤثر يف كيفية تصميمه منها:

3

 توفري املعلومات الالزمة إلجناز العمليات اليومية وكذلك لدعم عملية اختاذ القرارات.
 إنتاج التقارير الالزمة خلدمة أهداف املشروع سواء مالية ،بيانية ،احصائية أو تقارير املشروع.
 توفري تقارير حتتوي على درجة من الدقة يف اإلعداد والنتائج.
 حتقيق النظام احملاسيب لشروط الرقابة الداخلية الالزمة حلماية أصول املشروع ،ورفع كفاءة أدائها من خالل توفري
وسائل الرقابة الداخلية يف النظام.
 تناسب تكلفة كل من النظام وإنتاج بياناته مع األهداف املطلوبة.
وبالتايل فإن حتقيق هذه األهداف يؤدي إىل حتقيق األمن يف نظام املعلومات احملاسيب واحملافظة على سرية املعلومات
املتحصل عليها.

 1سعيدة رحيش ،مدى توافق القوائم المالية في المؤسسات الجزائرية مع معايير االبالغ المالي الدولية ،مذكرة مقدمة ضمن متطلبات نيل شهادة
املاجيسرت ،كلية العلوم االقتصادية وعلوم التسيري والعلوم التجارية ،جامعة بومرداس ،اجلزائر،1124 ،ص .12
 2أمينة ربيعي ،مرجع سبق ذكره ،ص.51

 3أمينة بلواضح ،نظام المعلومات المحاسبي وتأثيره على عملية مراقبة التسيير في المؤسسة االقتصادية الجزائرية ،مذكرة مقدمة ضمن متطلبات نيل
شهادة املاسرت يف علوم التسيري ،كلية العلوم االقتصادية والتجارية وعلوم التسيري ،جامعة اجلزائر ،1122 ،ص.51
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المطلب الثالث :فروع ووظائف نظام المعلومات المحاسبي
 -1فروع نظام المعلومات المحاسبي:
باالعتماد على أن نظام املعلومات احملاسبية يوفر املعلومات إىل نوعني من املستخدمني (مستخدمني داخل املؤسسة و
مستخدمني خارج املؤسسة ) ،ميكن أن منيز بني فرعني لنظام املعلومات احملاسيب مها احملاسبة املالية و احملاسبة اإلدارية أو
التسيري ،والشكل التايل يوضح ذلك:
الشكل رقم ( :)5-1فروع نظام المعلومات المحاسبي

نظام املعلومات احملاسبية

احملاسبة اإلدارية

احملاسبة املالية

املوازنة

حماسبة التكاليف

حماسبة املسؤولية

المصدر :حممد مفتاحي ،مرجع سبق ذكره ،ص.42
 1-1المحاسبة المالية:
تعترب مبثابة األصل الذي تفرعت عنه الفروع األخرى للمحاسبة ،وهتتم بتحليل وتسجيل وتبويب أو تصنيف العمليات
املالية اليت حتدث خالل الفرتة احملاسبية بني املؤسسة والغري وذلك قصد إعداد تقارير مالية خارجية ملستخدمي هذه
التقارير حتوي معلومات مالية عن نتيجة أعمال املؤسسة و مركزها املايل ،ولذا يرتكز اهلدف الرئيسي هلذا الفرع من فروع
احملاسبة باإلضافة إىل توفري اخلدمات اليت حتمي أصول املؤسسة ،على قياس الربح واملركز املايل للمؤسسة.1

 1حممد مطر ،مرجع سبق ذكره ،ص.12
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 2-1المحاسبة اإلدارية (التسيير):
وخيتص هذا الفرع حبفظ وحتليل وإعداد و توفري املعلومات احملاسبية اليت ختدم العملية اإلدارية للمشروع ،يف اجناز مهام
التخطيط واإلشراف والتوجيه واملتابعة ورفع كفاءة أداء النشاط ،مما يتطلب من احملاسبة توفري املعلوماتية كسيل متدفق من
التقارير املالية الدورية لغرض أحكام الرقابة اإلدارية ،واختاذ القرارات ذات الطبيعة القصرية األجل ،اليت تؤثر على العمليات
اجلارية للمشروع ،والطويلة األجل اليت تؤثر على اسرتاتيجية املشروع يف األمد البعيد .
وهتدف احملاسبة اإلدارية إىل حتقيق االستخدام األمثل للموارد االقتصادية املتاحة للمشروع ،عن طريق تقييم البدائل
املتوفرة واليت ميكن اختيارها لتعظيم املنافع اليت حيصل عليها املشروع ،ولذلك يطلق أحيانا على هذا الفرع من احملاسبة
مبحاسبة املراقبة.1
وتتضمن هذه احملاسبة مايلي :
 1-2-1محاسبة التكاليف :
وهي عبارة عن جمموعة من األساليب واإلجراءات املستخدمة يف مجع وتبويب وتسجيل بيانات التكاليف وحتليلها
هبدف احتساب تكاليف اإلنتاج أو اخلدمات أو األنشطة املختلفة من أجل تقدمي املعلومات الضرورية لإلدارة ألغراض
التسعري وممارسة الوظائف اإلدارية وتقييم األداء.
فمحاسبة التكاليف تعترب أداة ووسيلة فعالة يف يد احملاسبة اإلدارية لتوفري املعلومات التفصيلية عن نشاط املؤسسة
وتزويدها لإلدارة من أجل اختاذ القرار.
 2-2-1الموازنة :
تعترب املوازنة من أهم مراحل تنفيذ إسرتاتيجية املؤسسة ،وأهم مكونات املسار التخطيطي هلا ،فهي التعبري النقدي

ملخطط العمل ،لتحقيق هدف حمدد يف الكمية والزمن ،وتساعد يف عملية التنسيق والرقابة.2

فاملوازنة هي اخلطة أو الربنامج الذي جيب أن تسري عليه املؤسسة يف السنة اليت أعدت املوازنة من أجلها ،يف سبيل
التحقيق التدرجيي إلسرتاتيجية املؤسسة املتوسطة والطويلة األجل.
حيث ميكن وضع موازنة طويلة األجل ،أي من مخسة إىل مخسة عشر سنة القادمة ،واليت تكون عامة وتسمى املوازنة
الرأمسالية ،كما أن هناك موازنة تفصيلية ألثين عشر شهر القادمة  ،واليت تسمى املوازنة القصرية األجل ،واليت تكون أكثر
تفصيال من األوىل.
تساعد املوازنة املسريين باملؤسسة على تتبع مسار النشاط خالل السنة وحتديد االحنرافات ،وذلك إلزالتها عن طريق
القيام باإلجراءات التصحيحية.

 1هادي رضا الصفار ،مرجع سبق ذكره ،ص .11
 2حممد مفتاحي ،مرجع سبق ذكره ،ص.21
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 3-2-1محاسبة المسؤولية :
برزت هذه األخرية كنظام فرعي من نظام احملاسبة اإلدارية ،هبدف توفري معلومات حماسبية بصورة تقارير أداء ،تعمل
على رقابة عمل املسؤولني يف األقسام واإلدارات ،وذلك بتقييم أدائهم ضمن إطار املسؤولية املكلفني هبا والنابعة من
الصالحيات املمنوحة من قبل اإلدارة العليا.
فهي نظام يعمل على توفري املعلومات احملاسبية اخلاصة بأداء املديرين يف األقسام ،من خالل تقارير األداء باالعتماد
على مقارنة األداء الفعلي مع املخطط للوصول إىل االحنرافات وربطها مع الشخص املسؤول يف املؤسسة.
 3-2أوجه اإلختالف بين المحاسبة اإلدارية والمحاسبة المالية:

1

 تركز احملاسبة اإلدارية على توفري املعلومات الالزمة والكافية ملمارسة األنشطة التخطيطية والرقابية الداخلية ،على
عكس احملاسبة املالية اليت تركز أساسا على إعداد التقارير اخلارجية.
 احملاسبة اإلدارية تركز على املشاكل احلالية أو املستقبلية ،على عكس احملاسبة املالية اليت تركز اهتماما على
األحداث التارخيية.
 احملاسبة اإلدارية كوهنا غري مقيدة مبتطلبات إعداد التقارير اخلارجية فإن نظامها ميكنه استخدام بيانات أقل
موضوعية وأقل قابلية لإلثبات والتحقيق ،كما أن التنبؤات والتقديرات وتكاليف الفرصة البديلة تلعب دور
رئيسي يف جمال احملاسبة اإلدارية.
 معظم املشكالت اليت تتعرض هلا احملاسبة اإلدارية تكون شبه روتينية أو شبه مربجمة أو غري مربجمة أو غري واضحة
املعامل مما يؤدي إىل صعوبة برجمتها ولذا فإهنا هتتم باستخدام مبادئ وأساليب وأفكار من علوم ونظم أخرى.
 يتوقف جناح احملاسبة اإلدارية على مدى قدرة هذا النظام على حتفيز ومساعدة اإلدارة على حتقيق أهداف
التنظيم بكفاءة ويف الوقت املناسب.
 -2وظائف نظام المعلومات المحاسبي:
يسعى نظام املعلومات احملاسبية إىل القيام بالوظائف التالية:

2

 إيضاح التغريات على ميزانية املؤسسة.





حتديد تكاليف اإلنتاج و تكلفة وحدة املنتج.
حتديد التدفقات النقدية املتوقعة للمؤسسة من خالل الفرتة أو الفرتات القادمة.
حتديد طرق تقييم املشاريع و املفاضلة بني البدائل املختلفة.
حتديد السياسات املالية و إعداد املوازنات املالية.

 إعداد املوازنات التخطيطية على اختالف أنواعها.
 حتديد العالقة بني التكلفة واحلجم و العائد عن طريق إجياد العالقات التبادلية.
 1ياسر صادق مطيع وآخرون ،نظم المعلومات المحاسبية ،مكتبة اجملتمع العريب للنشر والتوزيع ،األردن ،1112 ،ص ص .11-12
 2حممد مفتاحي ،مرجع سبق ذكره ،ص.22-22
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 حتديد أسس الرقابة و كيفية وضع النظم املختلفة هلا.
 حتديد أسس التخطيط و التقييم وذلك عن طريق حتقيق التوازن بني خمتلف القطاعات.
 حتديد النظام احملاسيب الذي يتفق و املبادئ احملاسبية املتعارف عليه.
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المبحث الثالث :نظام المعلومات المحاسبي وأثره في تعزيز جودة المعلومات المحاسبية
يظهر أثر نظام املعلومات احملاسيب يف تعزيز جودة املعلومات احملاسبية من خالل املراحل اليت يشهدها ،وهذا ما سيتم
عرضه يف هذا املبحث املتكون من ثالث مطالب رئيسية كاأليت:
المطلب األول :مدخالت نظام المعلومات المحاسبي
تعد البيانات اليت تتولد عن األحداث املالية اليت تقوم هبا املؤسسة مبثابة مدخالت لنظام املعلومات احملاسيب ،أي أهنا
املادة اخلام اليت جتري عليها عمليات املعاجلة ،وعليه فإن البيانات اليت تتولد عن األحداث االقتصادية واليت تعد مدخالت
لنظام املعلومات احملاسيب ينبغي أن تتوفر على ثالث خصائص هي:

1

 أن تكون مرتبطة بنشاط املؤسسة.
 أن تكون قابلة للقياس الكمي يف شكل صورة نقدية.
 أن تكون قابلة للتحقيق.
حيث تتمثل مدخالت نظام املعلومات احملاسيب يف وثائق ومستندات تربيرية ( فاتورة ،أوامر البيع ،أوامر الشراء )....

واليت تعترب األساس يف عملية القياس احملاسيب واملرجع والدليل على حدوث العملية .2
 -1الفاتورة:

تعترب الفاتورة مستند أساسي إلثبات عمليات البيع و الشراء حتتوي على جمموعة من البيانات األساسية واهلامة يف

عملية التسجيل احملاسيب.3

ومنه اجلدول اآليت يوضح منوذج الفاتورة:

 1حممد عباس بدوي ،المحاسبة وتحليل القوائم المالية ،دار املكتب اجلامعي احلديث ،1111 ،ص ص.22،22
 2عثمان مداحي ،مرجع سبق ذكره ،ص.11
 3أمينة ربيعي ،مرجع سبق ذكره ،ص.41
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الفصل األول:

الجدول رقم ( :)1-1نموذج الفاتورة
فاتورة:

رقم الفاتورة:

اسم الشركة:

التاريخ:

املطلوب من:

رقم العميل:
رقم طلب البيع:

تاريخ الشحن:
شروط الدفع:

رقم الصنف

البيان

وحدة القياس

الكمية

السعر

القيمة

اجملموع
المصدر :أمينة ربيعي ،مرجع سبق ذكره ،ص.40
 -2أمر الشراء:
حيتوي على البيانات الرئيسية الواردة من طلب الشراء ،باإلضافة إىل حتديد املورد الذي سيتم الشراء من عنده،

واألسعار واسم الشخص املكلف بعملية الشراء.1
 -5تقرير االستالم:

هو عبارة عن مستند يعد من قبل جلنة االستالم ،أو أمني املخزن ،باألصناف املستلمة من حيث املواصفات
والكميات واألسعار ويتم إثبات املخالفات يف األصناف الواردة يف طلب الشراء أو الفاتورة ،سواء كان ذلك من حيث
الكميات ،أو املواصفات أو األسعار.

 1أمينة ربيعي ،مرجع سبق ذكره ،ص.42
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الفصل األول:

مدخل إلى ماهية المعلومات المحاسبية وأثر نظام المعلومات المحاسبي عليها
الجدول رقم( :)2-1نموذج تقرير اإلستالم

اسم الشركة.......
تقرير االستالم
الرقم......:
املورد..... :
تاريخ االستالم.......... :
الشاحن................ :
رقم أمر الشراء.......... :
رقم الصنف...... :

الكمية...... :

املواصفات.......... :

توقيع املستلم:
المصدر :أمحد جنان سعدون ،نظام المعلومات المحاسبي ودوره في اتخاذ القرارات ،مذكرة مقدمة ضمن متطلبات
نيل شهادة املاجستري ،كلية العلوم االقتصادية ،جامعة اجلزائر ،1114 ،ص.44

 -4مذكرة اإلدخال إلى المخازن:
هي عبارة عن مستند يعد من قبل أمني املخزن ،باألصناف اليت مت إدخاهلا إىل املخزن والكميات ،األسعار ،وهلذا
املستند أمهية يف حال كون جلنة االستالم اليت تعد مذكرة االستالم هم أشخاص آخرون غري أمني املخزن ،وتعد مبثابة
االثبات أن البضاعة املستلمة من قبل جلنة االستالم قد أدخلت إىل املخزن وأصبحت ضمن عهدة وحتت تصرف أمني

املخزن.1

المطلب الثاني :المعالجة
تتضمن املعاجلة جمموعة من العمليات اليت يتم من خالهلا حتويل البيانات املعربة عن األحداث االقتصادية إىل
خمرجات ،وتعد املعلومات الناجتة عن عمليات املعاجلة نافعة ومفيدة يف عملية القوائم املالية ،وتتكون عمليات املعاجلة من
عمليات فرعية تتمثل يف :التحليل ،التسجيل ،التبويب ،التلخيص.2
وميكن التمييز بني نوعني من املعاجلة اليت يقدمها نظام املعلومات احملاسيب ،معاجلة العمليات ومعاجلة املعلومات،
وختتص معاجلة العمليات بتقدمي معلومات عن نتائج العمليات ومعلومات رقابية ،وتتمثل تلك العمليات يف األحداث
 1عبد الرزاق حممد قاسم ،تحليل وتصميم نظم المعلومات المحاسبية ،دار الثقافة للنشر والتوزيع ،األردن ،1114 ،ص .221
 2حممد عباس بدوي ،مرجع سبق ذكره ،ص.22
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الفصل األول:

مدخل إلى ماهية المعلومات المحاسبية وأثر نظام المعلومات المحاسبي عليها

االقتصادية اليت ميكن قياسها والتعبري عنها بوحدات نقدية ،واليت تؤثر على األصول واخلصوم وتنعكس يف شكل
حسابات وقوائم مالية .وقد تكون هذه العمليات إما خارجية تتمثل يف عمليات التبادل بني املؤسسة واألطراف
اخلارجية ،أو عمليات داخلية تنشأ من داخل املؤسسة .وتتم عملية معاجلة العمليات بإتباع جمموعة من اإلجراءات
احملددة مسبقا واليت تنتج عنها يف النهاية القوائم والتقارير املالية.
أما معاجلة املعلومات فهي تركز على املعلومات الختاذ القرارات ،ويتم ذلك باستخدام وتطبيق منوذج اختاذ القرارات،

وتتمثل مصادر معاجلة املعلومات يف معلومات مستخلصة من معاجلة العمليات أو مصادر أخرى.1

تتم عملية تسجيل العمليات من واقع املستندات يف خمتلف الوثائق احملاسبية اليت سنتطرق إليها كما يلي:
 -2تسجيل العمليات في دفتر اليومية:
يتم التسجيل فيها وفق القيد املزدوج الذي ينص على أن كل عملية حماسبية تؤثر يف حسابني حيث جتعل أحدمها
مدين والثاين دائن ،ويكون احلسابان يف العملية الواحدة متساويني بالقيمة مما يؤدي إىل نشوء توازن مستمر بني أطراف
العملية ،واجلدول التايل يوضح الشكل النموذجي لدفرت اليومية:
الجدول رقم( :)3-1نموذج دفتر اليومية
املبالغ املدينة

رقم احلساب املدين رقم احلساب الدائن البيان

املبالغ الدائنة

المصدر :أمينة ربيعي ،مرجع سبق ذكره ،ص.45
 -1ترحيل الحسابات إلى دفتر األستاذ:
نتيجة تسجيل العمليات يف دفرت اليومية يتجمع عدد كبري من العمليات يف فرتة قصرية لذلك تنقل القيم املسجلة يف
دفرت اليومية إىل دفرت األستاذ الذي هو عبارة عن سجل يضم مجيع حسابات املؤسسة.
واجلدول املوايل يوضح منوذج لدفرت األستاذ:

 1عثمان مداحي ،مرجع سبق ذكره ،ص.41
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الفصل األول:

الجدول رقم( :)4-1نموذج دفتر األستاذ
التاريخ

البيان

املبالغ
مدينة

دائنة

األرصدة
مدينة

دائنة

المصدر:أمينة ربيعي ،مرجع سبق ذكره.41 ،
 -5إعداد ميزان المراجعة:
قبل استخدام أرصدة احلسابات يف إعداد القوائم املالية فيجب أن نتحقق أوال من جمموع األرصدة املدينة مساويا

جملموع األرصدة الدائنة ويتم ذلك باستخدام ميزان املراجعة.1

ميزان املراجعة هو بيان تلخيصي جلميع احلسابات اليت استخدمتها املؤسسة خالل الفرتة احملاسبية ،حىت ولو أدى
جمموع العمليات إىل رصيد معدوم ويساعد على املراقبة املزدوجة على أساس مبدأ القيد املزدوج من خالل املساواة التالية:
جمموع املبالغ املدينة = جمموع املبالغ الدائنة
جمموع األرصدة املدينة = جمموع األرصدة الدائنة
واجلدول التايل يوضح منوذج مليزان املراجعة:
الجدول رقم( :)5-1نموذج ميزان المراجعة
رقم احلساب

اسم احلساب

املبالغ
مدينة

األرصدة
دائنة

اجملاميع
المصدر :أمحد جنان سعدون ،مرجع سبق ذكره ،ص.24

1

أمينة ربيعي ،مرجع سبق ذكره ،ص.42
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مدينة

دائنة

الفصل األول:

مدخل إلى ماهية المعلومات المحاسبية وأثر نظام المعلومات المحاسبي عليها

المطلب الثالث :مخرجات نظام المعلومات المحاسبي
تتمثل املخرجات يف التقارير والقوائم املالية اليت يقوم نظام املعلومات احملاسيب بإنتاجها واليت متثل املنتج النهائي هلذا
النظام ،وتكون هذه القوائم موجهة ألطراف خارجية ملساعدهتم يف اختاذ قرارات سليمة ختص عالقاهتم باملؤسسة ،سواء
كانوا مستثمرين أو موردين أو أطراف داخلية ملساعدهتم يف اختاذ القرارات اإلدارية ،والقيام بالتخطيط والرقابة وتقييم

كفاءة األداء.1

وختتلف املعلومات اليت حتتويها تلك املخرجات من حيث االستفادة منها يف جمال التخطيط والتنفيذ والتشغيل والرقابة
وتقييم األداء من مستخدم إىل اخر.
قدم معهد احملاسبني القانونيني األمريكيني دراسة وضحت األهداف األساسية للتقارير املالية واليت تتلخص فيما يلي:

2

 توفري معلومات مالية عادلة موثوق فيها عن املوارد االقتصادية اليت متتلكها املؤسسة من جهة وااللتزامات املرتتبة
عليها جتاه املالكني واملقرضني من جهة اخرى.
 تزويد املستخدمني وأصحاب الصلة بالتغريات احلاصلة يف املركز املايل للمؤسسة.
 توفري املعلومات الالزمة والكافية لتمكني املستخدمني من اشتقاق واستخراج بعض املؤشرات الكمية املفيدة.
 االفصاح عن األسس والسياسات احملاسبية املستخدمة يف إعداد القوائم املالية حيث تقوم املؤسسة بتحقيق هذه
األهداف من خالل نشرها للتقارير املالية السنوية.
ويوفر نظام املعلومات احملاسيب عرب خمرجاته األساس الذي يسمح لألطراف املختلفة ذات االهتمام باملؤسسة احلصول
على املعلومات اليت تعتربها مفيدة وتساعدها على اختاذ القرارات السليمة يف كل اجملاالت.
إن نظام املعل ومات احملاسيب بوصفه نظاما مفتوحا بإيصال املعلومات اليت يقوم بتوليدها إىل األطراف اخلارجية
املستخدمة لتلك املعلومات ،ومن مث فإنه ينتظر ردود أفعال تلك األطراف وخمتلف القرارات اليت يتخذوهنا وهذا ما يعرف
بالتغذية العكسية اليت هتدف إىل ضبط عمليات النظام احملاسيب لتكون املخرجات موافقة لألهداف وتعمل على تقييم
النتائج.

 1مداحي عثمان ،مرجع سبق ذكره ،ص .14
2
مؤيد راضي خنفر ،غسان فالح املطارنة ،مرجع سبق ذكره ،ص.22
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الفصل األول:

الشكل رقم( :)6-1نظام المعلومات المحاسبي
أدوات الرقابة
البيئة المحيطة

البيئة المحيطة

األحداث االقتصادية

املدخالت
(البيانات)

املعاجلة

املخرجات
(املعلومات)

التقارير المالية
المستخدمون

التغذية العكسية
(حدود النظام)

(حدود النظام)
المصدر :عثمان مداحي ،مرجع سبق ذكره ،ص.12

يوضح هذا الشكل أن نظام املعلومات احملاسيب نظام مفتوح ،ذلك أنه يتعامل عند حدود البيئة احمليطة به ،وتتميز
البيئة احملاسبية أهنا بيئة بالغة التعقيد .كما نالحظ أن الرقابة تكون على مستوى كل مرحلة من املراحل اليت مير هبا نظام
املعلومات احملاسيب.
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خالصة الفصل:
يعترب تنظيم املعلومات احملاسبية يف املؤسسات مفتاح أساسي لنجاح أو فشل األنشطة اليت متارسها هذه املؤسسات،
وذلك من خالل ما يساهم فيه من تدعيم عملية التنسيق والدعم املعلومايت للعمليات اإلدارية يف مجيع املستويات
التنظيمية ،ومن جهة أخرى تزويد البيئة احمليطة باملؤسسة مبعلومات حماسبية مفيدة.
إ ن جودة املعلومات احملاسبية كمخرجات هنائية لنظام املعلومات احملاسيب بعد تغذيته بالبيانات املالية ومعاجلتها وفق
دورة البيانات واملعلومات احملاسبية وإخراجها ،تعتمد وبشكل أساسي على جودة وكفاءة التصميم لنظم املعلومات
احملاسبية ،فجودة املخرجات تعتمد على جودة املدخالت.
وانطالقا من هذا األثر فقد ا هتم هذا الفصل بدراسة ترتكز على مفاهيم جودة املعلومات احملاسبية وأثر نظام
املعلومات احملاسيب من تعزيز وحتسني قدرهتا يف إعطاء معلومات مفيدة ملستخدمي القوائم املالية ،باإلضافة إىل حتديد أهم
الصفات واخلصائص النوعية للمعلومات احملاسبية والعوامل املؤثرة هبا ،اليت جتعل املعلومات احملاسبية الواردة يف التقارير
والقوائم املالية أكثر إفادة بالنسبة للمستخدمني الداخليني واخلارجيني.
كما أن جودة املعلومات تؤثر وتتأثر مبجموعة من العوامل البيئية ،االقتصادية ،السياسية ،الثقافية ،القانونية
واإلجتماعية اليت تعكس طبيعة األحداث والعمليات االقتصادية اليت تعمل يف ظل ظروفها البيئية ،باالضافة إىل جمموعة
من العوامل املتعلقة باملعلومات احملاسبية نفسها وجبودة التقرير للمراجع اخلارجي.

31

الفصل الثاني:

القوائم المالية واإلفصاح حسب المعايير المحاسبية الدولية والنظام المحاسبي المالي

تمهيد:
تعد القوائم املالية من خمرجات النظام احملاسيب ألي مؤسسة ،وهي وسيلة أساسية لتوصيل املعلومات إىل مستخدميها
وحىت تكون هذه القوائم مفهومة وواضحة لكل األرطرا املستخدمة اها البد أن تعد وفق مبادئ وأسس متعار عليها
دوليا ،كذلك جيب على املؤسسات أيضا اإلفصاح عن املعلومات اليت حتتويها القوائم املالية ،حىت تكون أكثر فائدة
للمستخدمني واألرطرا املعنية.
سنتناول يف هذا الفصل "القوائم املالية واإلفصاح حسب املعايري احملاسبية الدولية والنظام احملاسيب املايل" القوائم املالية
واملعايري احملاسبية الدولية املتعلقة هبا وكذا حمتوياهتا وأهم املعلومات الواجب اإلفصاح عنها يف القوائم املالية يف ظل النظام
احملاسيب املايل.

23

الفصل الثاني:

القوائم المالية واإلفصاح حسب المعايير المحاسبية الدولية والنظام المحاسبي المالي

المبحث األول :القوائم المالية والمعايير المحاسبية الدولية المتعلقة بها
سنقوم يف هذا املبحث بعرض اإلرطار التصوري إلعداد وعرض القوائم املالية مربزين املعايري الدولية اليت تطرقت إليها
خاصة املعيار الدويل األول والسابع.
المطلب األول  :اإلطار المفاهيمي إلعداد وعرض القوائم المالية
يعترب اإلرطار املفاهيمي من بني اإلضافات اليت جاء هبا النظام احملاسيب املايل حيث تبىن عليها عملية إعداد وعرض
القوائم املالية حسب ما جاء يف املعايري احملاسبية الدولية ،وهذا اإلرطار ال ميثل معيار حماسيب دويل بل ميثل مرجعية تساعد
هيئات وضع املعايري الورطنية على تطوير حماسبة بلداهنا مبا يتوافق مع املرجعية الدولية ،كما تساعد معدي القوائم املالية
ومراجعيها يف تأويل املعلومات املتضمنة ،ومن مث فإن اإلرطار املفاهيمي ال يتضمن القواعد املفصلة للتقييم والتسجيل
وعرض املعلومات ،بل األسس واملقومات اليت تقوم عليها.
يعر اإلرطار املفاهيمي إلعداد وعرض القوائم املالية اليت تشكل أساس إعداد وعرض القوائم املالية حيث حيدد كل
من أهدا القوائم املالية ،م ستخدمو املعلومات احملاسبية ،الصفات النوعية للمعلومات احملاسبية ،تعريف عناصر القوائم
املالية والقواعد العامة للتسجيل والتقييم .
 -1أهداف القوائم المالية:

هتد القوائم املالية إىل تزويد مستخدميها مبعلومات شاملة حول الوضعية املالية للمؤسسة واألداء والتغريات يف هذه

الوضعية ،1حيث يوضح املخطط التايل أهم املعلومات من خالل القوائم املالية:

 1خلضر عالوي ،معايير المحاسبة الدولية ،دار النشر للتعليم واملعلومات ،اجلزائر ،3103 ،ص.23
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الشكل رقم ( :)1-2هدف القوائم المالية
تقدمي معلومات حول

الوضعية املالية

الفائدة

عااععى

 قياس قدرةاملؤسسة على جين
تدفقات اخلزينة.
 تقييم حاجةاملؤسسة إىل قروض
مستقبلية وتوزيع
تدفقات اخلزينة.
 قياس قدرةاملؤسسة على احرتام
التزاماهتا املالية يف
مواعيد االستحقاق.

األداء
 قياس قدرةاملؤسسة على جين
تدفقات اخلزينة
اعتمادا على املوارد
املوجودة.
 إعداد أحكامحول مدى الفعالية
الالزمة اليت ينبغي
توفرها حىت تستطيع
املؤسسة توظيف
موارد إضافية.

الوثيقة
امليزانية

حساب النتيجة

تغري الوضعية املالية
 أخذ نظرة حولنشارطات االستثمار
والتمويل والنشارطات
التشغيلية خالل
الدورة.
 أخذ نظرة حولقدرة املؤسسة على
حتقيق مداخيل
خزينة ومداخيل
شبه اخلزينة ،وحتديد
حاجة املؤسسة اىل
إستعمال التدفقات.
جدول تدفقات اخلزينة

المصدر :خلضر عالوي ،مرجع سبق ذكره ،ص.23
 -2مستخدمو المعلومات المحاسبية:
توفر القوائم امل الية معلومات لتلبية حاجات مستخدميها وذلك هبد
وميكن عرض مستخدمي القوائم املالية وحاجاهتم من املعلومات كما يلي:
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 1-2المستثمرون:
هم أول مستخدمي املعلومات املالية ،فهم يهتمون باملخارطرة املرتبطة باستثماراهتم والرحبية املتحققة منها ،فهم يبحثون
على املعلومات اليت متكنهم منم حتديد ما إذا عليه شراء أو بيع األسهم ،باإلضافة إىل أن املسامهني يهتمون بتقييم قدرة
املؤسسة على تسديد األرباح.1
 2-2الموظفون:

يهتم املوظفون واجملموعات املمثلة اهم باملعلومات املتعلقة باستقرار ورحبية األعمال ،كما أهنم يهتمون باملعلومات اليت
متكنهم من تقييم قدرة املؤسسة على دفع مكافآهتم وتعويضاهتم وغريها.

 3-2المقرضون:

يهتم املقرضون باملعلومات اليت تساعدهم على حتديد فيما إذا كانت قروضهم والفوائد املتعلقة هبا سو تدفع اهم
عند االستحقاق.

 4-2الموردون و الدائنون التجاريون اآلخرون:

يهتم املوردون والدائنون اآلخرون باملعلومات اليت متكنهم من حتديد ما إذا كانت املبالغ املستحقة اهم ستدفع عند
االستحقاق ،ويهتم الدائنون التجاريون على األغلب باملؤسسة على مدى أقصر من اهتمام املقرضني ،إال إذا كانوا

معتمدين على استمرار املؤسسة كعميل رئيسي اهم ( املدى الطويل ).
 5-2العمالء:

يهتمون باملعلومات املتعلقة باستمرارية املؤسسة ،خصوصا عندما يكون االرتباط رطويل املدى معها أو االعتماد عليها.

 6-2الجهات الحكومية:
هتتم بتوزيع املوارد وبالتايل بأنشطة املؤسسة املختلفة ،وحتتاج تلك اجلهات إىل معلومة الستخدامها يف توجيه وتنظيم
تلك األنشطة ووضع السياسات الضريبية وكذلك كأساس لإلحصاءات املتعلقة بالدخل القومي وما مياثلها.2
 7-2الجمهور العام:
تساعد املعلومات احملاسبية واملالية اجلمهور العام عن رطريق تزويده باملعلومات املتعلقة باجتاهات وأنشطة املؤسسة،
واملستجدات املتعلقة بأنشطتها وفرص ازدهارها.
 -3تعريف عناصر القوائم المالية:
سبق وتطرقنا اهد القوائم املالية ،حيث يتمثل يف إعطاء معلومات صادقة حول الوضعية املالية للمؤسسة ،األداء
والتغريات يف هذه الوضعية ،حيث تصور القوائم املالية اآلثار املالية للعمليات واألحداث األخرى وذلك لتجميعها
وتوزيعها على تصنيفات رئيسية تبعا خلصائصها االقتصادية ،وتعر هذه التصنيفات الرئيسية بعناصر القوائم املالية،
 1صربينة بن عروج ،أهمية وانعكاسات تطبيق النظام المحاسبي المالي على القوائم المالية ،مذكرة مقدمة ضمن متطلبات نيل شهادة املاجستري يف العلوم
التجارية ،كلية العلوم االقتصادية وعلوم التسيري والعلوم التجارية ،جامعة اجلزائر  ،2اجلزائر ،3103 ،ص.01
 2اسية مطبوع ،اثر االختالف بين المفاهيم المحاسبيى والجبائية على النتيجة المالية ،مذكرة مقدمة ضمن متطلبات نيل شهادة املاجستري ،كلية العلوم
االقتصادية ،والتجارية وعلوم التسيري ،جامعة املسيلة ،اجلزائر ،3102 ،ص.34
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حيث متثل العناصر املتعلقة مباشرة بقياس الوضعية املالية يف ميزانية املؤسسة ،األصول واخلصوم ورؤوس األموال ،والعناصر
املتعلقة مباشرة بقياس األداء يف حساب النتيجة ،اإليرادات واألعباء ،ويعكس بيان التغريات يف الوضعية املالية عادة
عناصر حساب النتائج والتغريات يف عناصر امليزانية.
حدد اإلرطار التصوري لعناصر القوائم املالية:
 1-3العناصر المحددة للوضعية المالية ( الميزانية ):


األصول :موارد حتت رقابة املؤسسة ناتج عن أحداث ماضية حتقق املؤسسة من وراءه تدفقات اقتصادية



الخصوم :التزام حايل للمؤسسة ناتج عن أحداث ماضية والتخلص منه يتم خبروج موارد اقتصادية.



األموال الخاصة :ما تبقى من أصول املؤسسة بعد رطرح كافة خصومها.

مستقبلية.

 2-3العناصر المحددة لألداء (حساب النتائج):
يستخدم الربح غالبا كمقياس لألداء وكأساس ملقاييس أخرى ،وإن العناصر املرتبطة مباشرة بقياس الربح هي اإليرادات
واألعباء ،واالعرتا هبما وقياسهما وبالتايل الربح يعتمد جزئيا على مفهومي رأس املال واحلفاظ عليه من قبل املؤسسة
إلعداد قوائمها املالية وتعر عناصر اإليرادات واألعباء كما يلي:
 1-2-3اإليرادات:

متثل اإليرادات تزايد امل نافع االقتصادية خالل الفرتة يف شكل إدخاالت أو زيادات يف األصول أو نقصان يف اخلصوم
مما ينشأ عنها زيادة يف رأس املال خالفا لتلك املتعلقة مبسامهات املشاركات فيه.

كما متثل اإليرادات املبيعات ،الفوائد واألتعاب املتحصل عليها ،قسائم األرباح ،إجيارات وغريها ،ناجتة من األنشطة
العادية للمؤسسة ،باإلضافة إىل األرباح املتأتية من التنازل عن أصول رطويلة األجل ،وأرباح آتية من إعادة تقييم أوراق
مالية متبادلة يف األسواق .
 2-2-3األعباء:
هي نقصان يف املنافع االقتصادية خالل الفرتة احملاسبية على شكل تدفقات نقدية خارجة أو استنفاد أصول أو حتمل
خصوم واليت ينشأ عنها نقصان يف األموال اخلاصة خالفا لتلك املتعلقة بالتوزيعات إىل املشاركني يف رأس املال.
متثل األعباء الناجتة من النشاط العادي للمؤسسة ( تكلفة املبيعات ،األجور ،اإلهتالكات  )...واخلسائر ( خسائر

الكوارث الطبيعية ،خسائر ناجتة عن التنازل عن األصول رطويلة األجل وخسائر تغريات سعر الصر ) .1
 3-2-3النتيجة:

متثل الزيادة يف رأس املال،كما يعرب عنها بالفرق بني اإليرادات واألعباء.

 -4تغيرات الوضعية المالية (جدول تدفقات الخزينة)

.

 1خلضر عالوي ،مرجع سبق ذكره ،ص.33-24
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الفصل الثاني:

 -5القواعد العامة للتسجيل :
يتم االعرتا بعناصر القوائم املالية على النحو التايل:
 1-5األصول:
يتم االعرتا هبا يف امليزانية عندما يكون من احملتمل تدفق املنافع املستقبلية املرتبطة هبا إىل املؤسسة وأن لألصل تكلفة
أو قيمة ميكن قياسها مبوثوقية ،مع ضرورة مراعاة األمهية النسبية لالعرتا باألصول واعتبارها أعباء لضالة حجمها.
 2-5الخصوم:
يتم االعرتا

هبا يف امليزانية عندما يكون من احملتمل أن تتدفق خلارج املؤسسة موارد ذات منافع اقتصادية ناجتة عن

تسديد التزام حايل وأن مبلغ التسديد ميكن قياسه مبوثوقية.
 3-5اإليرادات:
يتم االعرتا

هبا يف حساب النتائج عندما تنشأ زيادة يف املنافع االقتصادية املستقبلية تعود إىل زيادة يف األصل ،أو

نقص يف االلتزام وميكن قياسه مبوثوقية ،وهذا بشكل متزامن مع االعرتا بزيادات يف األصول أو نقص يف اخلصوم ،فعلى
سبيل املثال الزيادة الصافية يف األصول الناجتة عن بيع سلع أو خدمات أو النقص يف اخلصوم نتيجة التنازل عن ديون
يستحق سدادها.
 4-5األعباء:

يتم االعرتا هبا يف حساب النتائج عندما يكون هناك نقص يف املنافع االقتصادية املستقبلية يعود إىل نقص يف
األصول أو زيادة يف االلتزامات وميكن قياسه مبوثوقية ،وهذا يعين أن االعرتا باألعباء جيري بشكل متزامن مع االعرتا
بزيادة يف اخلصوم أو نقص يف األصول على سبيل املثال إثبات استحقاقات املستخدمني أو استهالك للمعدات.

 -6القواعد العامة للتقييم:

التقييم أو القياس هو عملية حتديد القيم النقدية للعناصر اليت سيعرت هبا يف القوائم املالية ،وترتكز رطريقة تقييم
العناصر املقيدة يف احلسابات كقاعدة عامة على مبدأ التكلفة التارخيية وميكن إجراء مراجعة اهذا على أساس:
القيمة العادلة ، ،القيمة احملينة (قيمة املنفعة).
 1-6التكلفة التاريخية:

متثل التكلفة احلقيقية الفعلية املدفوعة أو امللتزم بدفعها وقت اقتناء األصل أو نشوء االلتزام ،حبيث يتطلب تسجيل

األحداث املالية وجود دليل مادي لإلثبات والتوثيق يوفره أساس التكلفة التارخيية من خالل مستندات تكفي إلقامة
احلجة على وقوع احلدث املايل وأدلة إثباته ،وتتآلف التكلفة التارخيية للسلع واملمتلكات املقيدة يف أصول امليزانية عند
إدراجها يف احلسابات ،عقب خصم الرسوم القابلة لالسرتجاع والتخفيضات التجارية والتنزيالت ،وغري ذلك من العناصر
املماثلة حسب األيت:1


السلع املكتسبة مبقابل فتقيم بتكلفة الشراء.

 1صربينة بن عروج ،مرجع سبق ذكره ،ص.01
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السلع املستلمة كمسامهة عينية فالتقييم يكون حسب قيمة املسامهة.
السلع املكتسبة جمانا فتقيم بالقيمة العادلة يف تاريخ دخواها.
السلع املكتسبة عن رطريق التبادل ،تسجل األصول غري املتماثلة بالقيمة العادلة لألصول املستلمة ،و تسجل
األصول املتماثلة بالقيمة احملاسبية لألصول املقدمة للمبادلة.
السلع أو اخلدمات اليت تنتجها املؤسسة فتقيم بتكلفة اإلنتاج.

 2-6القيمة المحينة:

يتم إثبات األصول بالقيمة احملينة ( احلالية ) لصايف التدفقات النقدية الداخلة املستقبلية اليت يولدها العنصر ضمن

النشاط العادي ،وتسجل اخلصوم بالقيمة احملينة لصايف التدفقات النقدية اخلارجة واملستقبلية املنتظر رطلبها لتسديد
االلتزامات ضمن النشاط العادي.
 3-6القيمة العادلة:

تعر بأهنا املبلغ الذي ميكن مبادلة األصل به ،أو تسوية التزام بني أرطرا

مطلعة وراغبة يف التعامل يف إرطار االتفاق

املربم ،ويف شروط املنافسة العادية ،وتؤدي عملية التقييم بالقيمة العادلة إىل إظهار عناصر القوائم املالية بالقيمة األقرب
إىل قيمتها احلالية يف تاريخ إعداد القوائم املالية.
 -7إعداد القوائم المالية وفقا لمعايير المحاسبة الدولية:
 1-7المسؤول عن إعداد القوائم المالية:

مسؤولية إعداد القوائم املالية قبل كل شيء ،وعليها بيان أهنا قد مارست الدقة واالكتمال يف إعدادها وأهنا متثل واقع
املؤسسة املايل احلقيقي ،كما أن حدوث أخطاء هبا تعود مسؤوليته الكاملة إلدارة املؤسسة.

 2-7اإلفصاح عن السياسات المحاسبية:

جيب على إدارة املؤسسة تطوير السياسات احملاسبية للتأكد من أن القوائم املالية مصدر هام وفعال للتزويد باملعلومات
املالية بأهنا:1



مناسبة ملستخدمي القوائم املالية.
موثوق هبا عن رطريق أهنا معروضة بطريقة صادقة وعادلة وحمايدة ومكتملة من مجيع النواحي.

 3-7مبدأ االستمرارية:
جيب على إدارة املؤسسة أن تقيم مدى قدرة املؤسسة على االستمرار يف مزاولة نشارطها إال إذا كانت هناك نية
التصفية أو الرغبة يف التوقف عن مزاولة النشاط أو إذا مل يكن هناك بديل آخر حقيقي.
 4-7مراعاة مبدأ األهمية النسبية عند إعداد القوائم المالية:

 كل بند ذو أمهية جيب أن يظهر مستقال يف القوائم املالية أما البنود غري ااهامة فتجمع مع بنود أخرى مماثلة يف
رطبيعتها حتت بند واحد منفصل.

 1أمحد حممد العداسي ،التحليل المالي للقوائم المالية ،مكتبة اجملتمع العريب للنشر والتوزيع ،األردن ،3100 ،ص.43
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 مبدأ األمهية النسبية يشرتط أن متطلبات االفصاح وفق ملعايري احملاسبة الدولية هي للبنود ذات األمهية بالنسبة
لقيم مبالغها.
 5-7قابلية المعلومات المالية للمقارنة:

القوائم املالية املقارنة تظهر التغريات واالجتاهات يف املركز املايل ونتائج األعمال خالل فرتة رطويلة وبذلك تكون أكثر

فائدة للمستثمرين والدائ نني على القوائم املالية اخلاصة بسنة واحدة ،وعند عرض قوائم مالية مقارنة بواسطة املؤسسة جيب
على املراجع أن يقوم بتحديث تقريره على القوائم املالية الضرورية أو الفرتات املعروضة على أساس مقارنة مع الفرتة
احلالية.1
المطلب الثاني :المعيار المحاسبي الدولي األول

صدر املعيار يف شهر جوان  2003و ساري املفعول يف  2004حيث سنتطرق يف هذا املطلب إىل كل من هد
و نطاق هذا املعيار.
 -1الهدف:
إن ااهد من هذا املعيار بيان أساس عرض القوائم املالية لألغراض العامة لضمان إمكانية مقارنتها مع القوائم املالية
اخلاصة باملؤسسة للفرتات ا لسابقة والقوائم املالية للمؤسسات األخرى ،ولتحقيق هذا ااهد حيدد هذا املعيار االعتبارات
الكلية لعرض القوائم املالية واإلرشادات اخلاصة هبيكلها واحلد األدىن من املتطلبات حملتوى القوائم املالية.2
ومن أهم املبادئ األساسية اليت حتكم إعداد القوائم املالية هي:

3

 1-1مبدأ استمرارية المؤسسة:
عند إعداد القوائم املالية جيب على اإلدارة إجراء تقييم لقدرة املؤسسة على البقاء كمؤسسة مستمرة ،و جيب إعداد
القوائم املالية على أساس أن املؤسسة مستمرة ما مل تكن هناك نية لدى اإلدارة تصفية املؤسسة و املؤسسة ملزمة
باإلفصاح عن ذلك.
 2-1مبدأ االستحقاق في المحاسبة:
جيب على املؤسسة املستمرة إعداد قوائمها املالية فيما عدا املعلومات اخلاصة بالتدفق النقدي مبوجب احملاسبة على
أساس االستحقاق حيث يتم االعرتا بالعمليات واألحداث عند حدوثها ،ويتم تسجيلها يف السجالت احملاسبية
واإلبالغ عنها يف القوائم املالية للفرتات اليت تتعلق هبا.
يتطلب معيار احملاسبة الدويل األول إفصاحات معينة يف صلب القوائم املالية (البيانات املالية) و يشمل مصطلح
اإلفصاح يف معىن واسع ،ويشمل بنود مقدمة يف بداية كل قائمة مالية وكذلك يف إيضاحات القوائم املالية ،ويتم عمل
اإلفصاحات املطلوبة مبوجب معايري احملاسبة الدولية األخرى حسب متطلبات هذا املعيار.
 1أمحد حممد العداسي ،مرجع سبق ذكره ،ص ص .43، 43

 2حممد بوتني ،معايير المحاسبة الدولية ،دار الورقة الزرقاء الدولية ،اجلزائر ،3111 ،ص.03

 3حواس صاحل ،التوجه الجديد نحو معايير اإلبالغ المالي الدولية ،أرطروحة مقدمة ضمن متطلبات نيل دكتوراه ،كلية العلوم االقتصادية والعلوم التجارية
وعلوم التسيري ،جامعة اجلزائر ،اجلزائر ،3111 ،ص.040
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يقوم هذا املعيار بتحديث املتطلبات يف املعايري اليت حل حملها كمعيار احملاسبة الدويل اخلامس  IAS 5ومعيار احملاسبة
الدولية الثالث عشر  IAS13مبا يتفق مع إرطار جلنة معايري احملاسبة الدولية إلعداد القوائم املالية املعروضة باستخدام
1
معايري احملاسبة الدولية من خالل :
 ضمان أن القوائم املالية اليت تصرح بأهنا متتثل ملعايري احملاسبة الدولية ختضع لكل معيار ينطبق عليها ،مبا يف ذلك
كافة متطلبات اإلفصاح.
 توفري اإلفصاح واإلرشاد بشأن هيكل القوائم املالية.
 وضع متطلبات عملية بشأن مواضع معينة مثل املادية واالستمرارية للمؤسسة واختيار املبادئ والسياسات
احملاسبية عند عدم وجود معيار ينص على ذلك.
ينطبق هذا املعيار على كافة أنواع املؤسسات مبا يف ذلك البنوك وشركات التأمني.
ويقصد بالقوائم املالية عرض مايل هيكلي للمركز املايل للمؤسسة والعمليات اليت تقوم هبا ،وااهد
وأداؤها وتدفقاهتا النقدية مما هو نافع ملختلف املستخدمني عند اختاذ قراراهتم االقتصادية.

منها للمؤسسة

كما تساعد هذه املعلومات باإلضافة إىل املعلومات األخرى الواردة يف اإليضاحات حول القوائم املالية ،املستخدمني
يف توقع التدفقات النقدية املستقبلية للمؤسسة.
ويعترب جملس اإلدارة وااهيئة احلاكمة للمؤسسة مسؤول عن إعداد وتقدمي قوائمها املالية.
 يشجع معيار احملاسبة الدويل األول املؤسسات على أن تقوم اإلدارة بتقدمي مراجعة مالية خارج القوائم املالية،
تبني وتوضح املالمح الرئيسية لألداء املايل واملركز املايل للمؤسسة ،وكذا نواحي الشكوك الرئيسية ملختلف
املعامالت اليت تواجهها،كما حيتوي هذا التقرير على مراجعة ملا يلي:
 العوامل والتأثريات الرئيسية اليت حتدد األداء مبا يف ذلك التغيريات يف البيئة اليت تعمل هبا املؤسسة ،ما مدى
استجابة املؤسسة اهذه التغريات وتأثريها ،وسياسة املؤسسة اخلاصة باالستثمار للمحافظة على مستوى األداء
وحتسينه وحىت سياستها اخلاصة بتوزيع األرباح.
 مصادر التمويل للمؤسسة وسياسة التمويل بواسطة القروض وإدارة املخارطر.
إن التطبيق املناسب ملعايري احملاسبة الدولية مع إفصاح إضايف حينما يكون ذلك ضروري ينجم عنه قوائم مالية حتقق
عرضا عادال يف أغلب األحوال.
2

 -2النطاق:

 جيب تطبيق هذا املعيار يف عرض القوائم املالية اخلاص جبميع األغراض العامة املعدة واملعروضة مبوجب معايري
احملاسبية الدولية.

 1جملس معايري احملاسبة الدولية ) ، (IASBاملعيار احملاسيب الدويل األول) "(IAS1عرض البيانات املالية" ،الفقرة .13

 2حممد بوتني ،مرجع سبق ذكره ،ص.03
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 إن القوائم املالية لألغراض العامة هي تلك اليت يقصد هبا تلبية احتياجات املستخدمني الذين هم ليسوا يف موقع
ميكنهم فيه رطلب تقارير مصممة خصيصا لتلبية احتياجاهتم من املعلومات احملددة.
 ينطبق هذا املعيار على كافة أنواع املؤسسات مبا يف ذلك البنوك وشركات التأمني ،وهناك متطلبات إضافية
للبنوك واملؤسسات املالية ا ألخرى تتناسب مع متطلبات هذا املعيار ورد ذكرها يف املعيار احملاسيب الدويل رقم
ثالثون  ( IAS 30اإلفصاحات يف القوائم املالية للبنوك و املؤسسات املالية املماثلة).
 يستخدم هذا املعيار مصطلحات مناسبة ملؤسسة هدفها الربح.
المطلب الثالث :معيار المحاسبة الدولي السابع
يتناول معيار احملاسبة الدويل السابع " IAS 7قائمة التدفقات النقدية وهي ":القائمة اليت تبني املقبوضات النقدية
واملدفوعات النقدية للمؤسسة خالل فرتة معينة ،يصنف املعيار التدفقات النقدية إىل تدفقات من األنشطة التشغيلية،
وتدفقات من األنشطة االستثمارية ،وتدفقات من األنشطة التمويلية " ،وقد عر املعيار احملاسيب الدويل السابع IAS 7
كمايلي:1
 النشارطات التشغيلية :وهي النشارطات الرئيسة لتوليد اإليراد يف املؤسسة والنشارطات األخرى اليت ال تعترب من
النشارطات االستثمارية أو التمويلية.
 النشارطات االستثمارية :وهي النشارطات املتمثلة يف امتالك األصول رطويلة األجل والتخلص منها ،وغريها من
االستثمارات اليت ال تدخل ضمن البنود اليت تعادل النقدية.
 النشارطات التمويلية :وهي النشارطات اليت ينتج عنها تغريات يف حجم ومكونات ملكية رأس املال وعمليات
االقرتاض اليت تقوم هبا املؤسسات.
 -1فوائد قائمة التدفقات النقدية:

2

 تقدم ملستخدمي القوائم املالية معلومات متكنهم من تقييم التغريات يف صايف أصول املؤسسة ،وتوفر معلومات
عن سيولة املؤسسة وقدرهتا على سداد التزاماهتا ،وكذلك درجة املرونة املالية لدى املؤسسة ،كما تساهم القائمة
يف حتسني قابلية املقارنة بني تقارير األداء بني املؤسسات ألهنا تعزل اآلثار النامجة عن استخدام املعاجلات
احملاسبية املختلفة لنفس العمليات املالية باعتبارها ترتكز على األساس النقدي وليس أساس االستحقاق.
 تعطي مؤشر املبالغ وتوقيت ودرجة التأكد املتعلقة بالتدفقات النقدية املستقبلية ،وبيان العالقة بني الربح احملاسيب
والربح النقدي.
 -2هدف المعيار ونطاقه:
إن املعلومات املتعلقة بالتدفقات النقدية ألي مؤسسة مفيدة يف تزويد مستخدمي القوائم املالية باألساس الالزم
لقياس قدرة تلك املؤسسة على توليد نقدية أو ما يعاداها واحتياجات املؤسسة الستخدام و االنتفاع من تلك التدفقات

 1جملس معايري احملاسبة الدولية ) ، (IASBاملعيار احملاسيب الدويل السابع ) " (IAS7قائمة التدفقات النقدية " ،الفقرات  03 ،02و .03
 2حممد أبو نصار ،محيدات مجعة ،معايير المحاسبة واالبالغ المالي الدولية ،الطبعة الثالثة ،دائرة املكتبة الورطنية ،األردن ،3103 ،ص.43
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النقدية ،وتتطلب القرارات االقتصادية ملستخدمي املعلومات تقييم قدرة املؤسسة على توليد نقدية وما يعاداها وكذلك
توقيت ودرجة التأكد املتعلقة بتوليد تلك التدفقات.
ويهد هذا املعيار إىل إلزام املؤسسات بتقدمي معلومات عن التغريات الفعلية يف النقدية و ما يعاداها وذلك بإعداد
قائمة للتدفقات النقدية مع تقسيم التدفقات النقدية خالل الفرتة إىل تدفقات من النشارطات التشغيلية واالستثمارية
والتمويلية .
ويتمثل نطاق هذا املعيار يف":على املؤسسة إعداد قائمة التدفقات النقدية مبوجب متطلباته ،وعرضها كجزء مكمل
للقوائم املالية األخرى ألي فرتة تقدم عنها القوائم املالية".
إن حمتوى املعيار احملاسيب الدويل السابع  IAS 7موجه أساسا إىل تعريف القواعد واملبادئ ،اليت تعتمد عليها املؤسسة
يف تصميم وعرض جدول تدفقات اخلزينة ،ويهد أيضا إىل تلبية متطلبات القرارات االقتصادية ملستخدمي املعلومات
يف تقييم قدرة املؤسسة على توليد نقدية (النقدية باخلزينة والبنك والودائع حتت الطلب) ،وما يعاداها (تتكون من
االستثمارات قصرية األجل واليت ميكن حتويلها إىل مقدار حمدد ومعرو من النقدية) ،وكذلك توقيت ودرجة التأكد

املتعلقة بتوليد تلك التدفقات.1
كما يلزم املؤسسات بتقدمي معلومات عن التغريات الفعلية يف النقدية وما يعاداها ،وقدرهتا على خلق سيولة من خالل
إظهار القيمة احلالية للتدفقات املستقبلية للمؤسسة ،وذلك بإعداد قائمة للتدفقات النقدية مع تقسيمها خالل الفرتة إىل
تدفقات نشارطات االستثمار ونشارطات التمويل ونشارطات االستغالل.2
على املؤسسة إعداد بيان التدفق النقدي وفقا ملتطلبات هذا املعيار وتقدميها كجزء مكمل لقوائمها املالية ألي فرتة
تقدم عنها القوائم املالية ،مبعىن آخر أن كل املؤسسات اخلاضعة لتطبيق معايري احملاسبة الدولية ملزمة بعرض قائمة
تدفقات اخلزينة ضمن قوائمها املالية ،وذلك لكل فرتة من الفرتات اليت تقوم املؤسسة بإعداد قوائمها املالية.
فاملؤسسات رغم اختال أنشطتها الرئيسية املولدة لإليرادات واملصروفات ،حتتاج إىل النقدية وذلك لتأدية وظائفها
التشغيلية وسداد التزاماهتا ولتوفري عائد للمستثمرين.
المبحث الثاني  :محتوى القوائم المالية وأهميتها
تعترب القوائم املالية املرآة العاكسة للعمليات واألحداث الناجتة عن املعامالت اليت قامت هبا املؤسسة خالل الدورة
املالية ،وذلك باعتبارها الوسيلة الوحيدة لإلبالغ املايل ،وسنتطرق يف هذا املبحث إىل حمتوى القوائم املالية.
المطلب األول :عرض الميزانية
 -1تعريف الميزانية:
هي قائمة مالية ختامية تٌظهر بصورة مفصلة العناصر املرتبطة مباشرة بتقييم الوضعية املالية للمؤسسة واملتمثلة يف
األصول واخلصوم واألموال اخلاصة ،حيث حتافظ امليزانية دائما على توازهنا ألن األصول اإلمجالية املستثمرة يف النشاط

 1املعيار الدويل السابع " قائمة التدفقات النقدية "  ،مرجع سبق ذكره ،الفقرة .10
 2صالح حواس ،مرجع سبق ذكره ،ص.043
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االقتصادي يف أي مرحلة زمنية جيب أن تقابلها ديون وأموال خاصة مساوية اها ،مبعىن آخر نقول أن امليزانية تظهر لنا يف
رطر اخلصوم مصادر األموال يف املؤسسة وهي األموال اخلاصة ،ديون رطويلة األجل ،ديون قصرية األجل ،أما جانب
األصول فيظهر استخدامات هذه األموال يف املؤسسة ،وبناءا على هذا فإن امليزانية تعكس الوضع املايل للمؤسسة حلظة
إعدادها.1
 -2جانب األصول من الميزانية:

األصل هو مورد مراقب من رطر املؤسسة نتيجة ألحداث سابقة ينتج عنه احتمال تدفق منافع اقتصادية مستقبلية
إىل املؤسسة ،وبناء على هذا التعريف يتم االعرتا باألص ل إذا كان حتت سيطرة املؤسسة وعليه فاألصل احملصل مبوجب

عقد اإلجيار يعترب أصال إذا كانت املؤسسة تسيطر على املنافع اليت من املتوقع أن تتدفق منه ،وهذا تطبيقا ملبدأ تغليب
2
اجلوهر اإلقتصادي على الشكل القانوين أي أن حق امللكية القانونية ال يعد جوهريا لالعرتا باألصول.
ويعر األصل وفق املادة  31من املرسوم التنفيذي املتضمن تطبيق أحكام النظام احملاسيب املايل كاآليت" :تتكون
األصول من املوارد اليت تسريها املؤسسة بفعل أحداث ماضية واملوجهة ألن توفر له منافع اقتصادية مستقبلية".
أما املادة  30من املرسوم السابق الذكر تبني تصنيف األصول إىل:
 0-3أصول غير جارية:

وهي األصول املوجهة خلدمة املؤسسة بصفة دائمة (أي لفرتة رطويلة) ،وهذه األصول تشمل:




األصول املوجهة لالستعمال املستمر لتغطية احتياجات أنشطة املؤسسة وهي األصول املعنوية (برامج اإلعالم
اآليل واحملل التجاري) واألصول العينية (املباين واملعدات).
األصول املالية اليت تتم حيازهتا بغرض توظيفها على املدى الطويل األجل أو غري املوجهة ألن يتم بيعها خالل
 12شهر ابتداءا من تاريخ هناية الدورة.

 3-2أصول جارية:

هي األصول اليت تتوقع املؤسسة بيعها أو استهالكها خالل دورة االستغالل العادية واليت تعتمد بني تاريخ شراء املواد
األولية وتاريخ بيع املنتجات ،كما تشمل األصول اجلارية على األصول اليت يتم شراؤها هبد بيعها خالل  12شهرا

وكذا على العمالء والنقديات.
 -3جانب الخصوم من الميزانية:
اخلصوم تبني مصادر التمويل للمؤسسة ،وهذه املصادر قد تكون ذاتية مثل مسامهات الشركاء وقد تكون خارجية
مثل القروض مبختلف أنواعها.

 1منري شاكر واخرون ،التحليل المالي مدخل صناعة القرارات ،الطبعة الثانية  ،دار وائل للنشر ،األردن  ،3113 ،ص ص .03 ،02
 2املرجع نفسه ،ص.41
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لقد عرفتها املادة  33من النظام احملاسيب املايل كاآليت " :تتكون اخلصوم من االلتزامات الراهنة للمؤسسة الناجتة عن
أحداث ماضية واليت يتمثل انقضاؤها بالنسبة للمؤسسة يف خروج موارد ممثلة ملنافع اقتصادية" ،هذا التعريف ال يعترب
األموال اخلاصة خصوما.
تعترب اخلصوم خصوم جارية عندما يتوقع تسديدها خالل دورة االستغالل العادية أو خالل  12شهر املوالية لتاريخ
هناية الدورة احملاسبية ،أما باقي اخلصوم مصنف ضمن اخلصوم غري اجلارية ،واليت ال يتم تسديدها خالل دورة االستغالل
العادية للمؤسسة أو اليت تستحق خالل فرتة أكثر من  12شهر ،وينبغي للمؤسسة أن تستمر يف تصنيف التزاماهتا
الطويلة األجل واليت تستحق عليها فوائد كخصوم غري جارية ،حىت وإن كان تسديدها سيتم خالل  12شهر املوالية
لتاريخ إقفال السنة املالية إذا كان:




استحقاقها األصلي أكثر من  12شهر.
املؤسسة تنوي إعادة متويل االلتزام.
أن تكون هذه النية مدعومة باتفاق إعادة متويل أو إعادة جدولة املدفوعات النهائية تثبت قبل تاريخ إقفال
احلسابات.

 -4األموال الخاصة:

ومتثل الفرق املوجب بني أصول املؤسسة وجمموع خصومها اجلارية وغري اجلارية ،حيث تظهر يف امليزانية يف جانب

اخلصوم رغم أهنا ال تعرب خصوم واجبة التسديد وتشمل رأس املال الذي ميثل األموال اليت وضعها الشركاء (أو املستغل يف
حالة املؤسسة فردية) حتت تصر املؤسسة لدى تكوينها أو بعد ذلك.1
 -5شكل الميزانية:

ونبينها يف اجلدول التايل:

 1عبد القادر نوري ،مرجع سبق ذكره ،ص .33
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الفصل الثاني:

الجدول رقم ( :)1-2نموذج الميزانية حسب النظام المحاسبي المالي
األصول

اخلصوم

األصول غير المتداولة:

األموال الدائمة:

 القيم الثابتة املالية. القيم الثابتة املادية. -القيم الثابتة املعنوية.

 رأس املال املطلوب. االحتيارطات. -فارق إعادة التقييم.

 القيم الثابتة اجلارية. -األصول الضريبية املؤجلة.

 نتيجة الدورة.الخصوم غير المتداولة:
 قروض وديون مالية. ضرائب مؤجلة.الخصوم المتداولة:

األصول المتداولة:

 -احملزونات واحلسابات اجلارية.

 -املوردون واحلسابات امللحقة.

 الزبائن واحلسابات امللحقة. -حسابات اخلزينة املوجبة.

 الضرائب. -حسابات اخلزينة السالبة.

المصدر :ربيع بوصبع العايش وآخرون ،جدول سيولة الخزينة في ظل النظام المحاسبي المالي ،مداخلة مقدمة ضمن
امللتقى الورطين حول :واقع وأفاق النظام احملاسيب املايل يف املؤسسات الصغرية واملتوسطة يف اجلزائر ،يومي-13 :
 ،3102/13/13كلية العلوم االقتصادية والتجارية وعلوم التسيري ،جامعة الوادي ،اجلزائر ،ص.3
المطلب الثاني :عرض حسابات النتائج

1

يعر حساب النتائج يف النظام احملاسيب املايل كالتايل:
هو بيان ملخص لألعباء واملنتوجات (أي النواتج) املنجزة من خالل املؤسسة خالل السنة املالية ،وال يأخذ يف احلساب
تاريخ التحصيل أو تاريخ السحب ،ويربر بالتمييز النتيجة الصافية للسنة املالية الربح أو اخلسارة ،أي أن نتيجة السنة
املالية متثل الفرق بني نواجتها وأعبائها .
كما بني النظام احملاسيب املايل أهم النتائج والنواتج واألعباء اليت جيب أن تظهر يف حساب النتائج وشكل هذا
احلساب الذي جيب إعداده تبعا لطبيعة األعباء والنواتج غري أنه بإمكان املؤسسات إعداد هذا الكشف حسب الوظيفة.
يتم إعداد حساب النتائج على أساس تصنيف األعباء واإليرادات حسب الطبيعة أو حسب الوظيفة املرتبطة هبا
وكالمها يِؤدي إىل نفس النتيجة ،إالا أن تصنيف اإليرادات واألعباء يف احملاسبة حسب الطبيعة واستنادا إىل مدونة

حسابات النتائج عملية إجبارية ،يف حني ترك حرية االختيار للمؤسسة بإمكانية تقدمي حساب النتائج حسب الوظيفة يف

 1عبد الرمحان عطية ،المحاسبة العامة وفق النظام المحاسبي المالي ،الطبعة الثانية ،دار النشر جيطلي ،اجلزائر،3100 ،ص.01
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امللحق وزيادة عن مدونة حسابات اإليرادات واألعباء حسب الطبيعة تستعمل مدونة حسابات حسب الوظيفة مكيفة

حسب خصوصياهتا واحتياجاهتا.1

 -0حساب النتائج حسب الطبيعة:

تعرض االيرادات واألعباء يف حساب النتائج حسب رطبيعتها (سلع ،بضائع ،مواد أولية مستهلكة ،)...... ،احل اد
2
األدىن من املعلومات اليت جيب أن تظهر يف حسابات النتائج ما يلي:
 حتليل األعباء حسب رطبيعتها من أجل حتديد جماميع التسيري الرئيسية ،ااهامش اإلمجايل ،القيمة املضافة ،الفائض
اإلمجايل لالستغالل.








إيرادات األنشطة العادية.
اإليرادات املالية واألعباء املالية.
أعباء املستخدمني.
الضرائب والرسوم والتسديدات املماثلة.
خمصصات االهتالكات وخسائر القيمة اليت ختص التثبيتات العينية واملعنوية.
نتيجة األنشطة العادية والعناصر غري العادية (منتجات وأعباء).
النتيجة الصافية للفرتة قبل التوزيع.

 النتيجة الصافية لكل سهم من األسهم بالنسبة لشركات املسامهة.
وميكن أن نوضح حساب النتائج حسب الطبيعة من خالل اجلدول املوايل:

 1اجلمهورية اجلزائرية الدميقرارطية الشعبية ،وزارة املالية ،القرار املؤرخ يف  33جويلية  3111احملدد لقواعد التقييم واحملاسبة وحمتوى الكشو املالية وعرضها وكذا
مدونة احلسابات وقواعد سريها ،اجلريدة الرمسية ،العدد  33 ،04مارس  ،3114ص.32
 2صربينة بن عروج ،مرجع سبق ذكره ،ص.43
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الجدول رقم( :)2-2حساب النتائج حسب الطبيعة
مالحظة

البيان
رقم األعمال
تغيري خمزون املنتجات املصنعة واملنتجات قيد الصنع
اإلنتاج املثبت
إعانات االستغالل
 -1انتاج السنة المالية
املشرتيات املستهلكة
اخلدمات اخلارجية واالستهالكات األخرى
 -2استهالك السنة المالية
 -3القيمة المضافة لالستغالل ()2-1
أعباء املستخدمني
الضرائب والرسوم واملدفوعات املشاهبة
 -4الفائض اإلجمالي عن االستغالل
املنتجات العملياتية األخرى
األعباء العملياتية األخرى
خمصصات اإلهالكات واملؤونات
استئنا عن خسائر القيمة واملؤونات
 -5النتيجة العملياتية
املنتوجات املالية
األعباء املالية
 -6النتيجة المالية
 -7النتيجة العادية قبل الضرائب ()6+5
الضرائب الواجب دفعها عن النتائج العادية
الضرائب املؤجلة (تغريات) حول النتائج العادية
جمموع منتجات األنشطة العادية
جمموع أعباء األنشطة العادية
 -8النتيجة الصافية لألنشطة العادية
العناصر غري العادية –منتجات يطلب بياهنا
العناصر غري العادية –أعباء يطلب بياهنا
 -9النتيجة غير العادية
 -11النتيجة الصافية للسنة المالية
حصة الشركات املوضوعة موضع املعادلة يف النتيجة الصافية
 -11النتيجة الصافية للمجموع المدمج ()1
ومنها حصة ذوي األقلية ()0
حصة اجملمع ()0

( )0ال تستعمل إال لتقدمي الكشو املالية املدجمة.
المصدر :اجلريدة الرمسية للجمهورية اجلزائرية الدميقرارطية الشعبية ،مرجع سبق ذكره ،ص.21
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 -2حسابات النتائج حسب الوظيفة:
يتمثل هذا النوع يف تصنيف األعباء حبسب الوظيفة ( تكاليف الصنع ،التكاليف اإلدارية ،تكاليف التوزيع) وااهد
كرب حجم وظائفها باإلضافة إىل تزويد مستخدمي القوائم املالية بفهم رؤية
من هذه الطريقة عكس تنظيم املؤسسة و ا
أفضل حول أداء املؤسسة .1
واجلدول املوايل يوضح حسابات النتائج حسب الوظيفة:

 1القرار املِؤرخ يف  33جويلية  ،3111مرجع سبق ذكره ،ص.43
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الجدول رقم ( :)3-2حساب النتائج حسب الوظيفة
املالحظة

البيان
رقم األعمال
تكلفة املبيعات
هامش الربح اإلجمالي

منتجات أخرى عملياتية

التكاليف التجارية
األعباء اإلدارية
أعباء أخرى عملياتية
النتيجة العملياتية

تقدمي تفاصيل األعباء حسب الطبيعة
(مصاريف املستخدمني املخصصات لإلهالكات)
منتجات مالية
أعباء مالية
النتيجة العادية قبل الضريبة

الضرائب الواجبة على النتائج العادية
الضرائب املؤجلة على النتائج العادية (التغريات)
النتيجة الصافية لألنشطة العادية

املنتوجات غري العادية
األعباء غري العادية

النتيجة الصافية للسنة المالية

حصة الشركات املوضوعة موضع املعادلة يف النتائج الصافية ()0
النتيجة الصافية للمجموع املدمج ()0
منها حصة ذوي األقلية ()0
حصة اجملمع ()0
( )0ال تستعمل إال لتقدمي الكشو املالية املدجمة.
المصدر :اجلريدة الرمسية للجمهورية اجلزائرية الشعبية ،مرجع سبق ذكره ،ص.20
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المطلب الثالث :جداول تغيرات األموال الخاصة ،تدفقات الخزينة ،المالحق
 -1جدول تغيرات األموال الخاصة

حسب النظام احملاسيب املايل يشكل جدول تغريات األموال اخلاصة حتليال للحركات اليت أثرت يف كل عنصر من

عناصر األموال اخلاصة خالل السنة املالية.1
ااهد األساسي من املعلومات حول التغريات يف األموال اخلاصة هو حتديد كافة النتائج الناشئة عن أنشطة املؤسسة
خالل الدورة .
وحيدد النظام احملاسيب املايل يف الفقرة  0 .331من القرار املؤرخ يف  33جويلية  3111واملعيار احملاسيب الدويل األول
لعرض القوائم املالية املعلومات املطلوب تقدميها يف هذا اجلدول:
 النتيجة الصافية للدورة .
 كل من عناصر اإليرادات واألعباء املسجلة مباشرة ضمن األموال اخلاصة.
 األثر الرتاكمي لتغري الطرق احملاسبية وتصحيح األخطاء األساسية املسجلة وفقا للمعاجلة املرجعية يف املعيار



احملاسيب الدويل رقم . 1
املعامالت الرأمسالية (رفع رأس املال أو ختفيضه) .
توزيع النتيجة والتخصيصات املقررة خالل السنة املالية .

وميكن عرض جدول تغريات األموال اخلاصة فيما يلي:

1

Anne jallet auguste et autre ،Normes comptable intenationales ، IAS I IFRS ، edition de becks
،Université ،paris ،2005،p22.
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الفصل الثاني:

الجدول رقم ( :)4-2جدول حركة رؤوس األموال الخاصة
البيان

رأس المال عالوات فارق
اإلصدار إعادة

األرصدة يف N-2/03/20
أثر تغريات الطرق احملاسبية
األرصدة املعاد معاجلتها
زيادة متعلقة بإعادة تقييم األموال الثابتة
نقص متعلق بإعادة تقييم التوظيفات

نقص متعلق بإعادة تقييم األموال الثابتة
زيادة متعلقة بإعادة تقييم التوظيفات
فوارق التحويالت

التقييم
.......

......

).....( ........

.......

.....

()......

()....

.......

.......

().....

.......

......

األرصدة يف N/03/20

.......
......

......

().....

().....
().....

.......

.......

......

.......

......

املبلغ الصايف لألرباح واخلسائر غري
املدرجة يف حساب النتيجة
النتيجة الصافية للسنة املالية
حصص األرباح
زيادة رأس املال

التحويل

المجمعة
غير الموزعة

فارق التحويل
املبلغ الصايف لألرباح واخلسائر غري
املدرجة يف حساب النتيجة
النتيجة الصافية للسنة املالية
حصص األرباح
زيادة رأس مال الشركة
األرصدة يف N-1/03/20

فارق

النتائج

المجموع
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().....
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().....
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().....
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 -2جدول تدفقات الخزينة:
يعرض هذا اجلدول التدفقات النقدية خالل الدورة يصنفها حسب األنشطة التشغيلية ،االستثمارية ،التمويلية كما يلي:
 0-3التدفقات النقدية الناتجة عن األنشطة التشغيلية :وتتمثل يف :







1

املقبوضات النقدية الناجتة من بيع السلع وتقدمي اخلدمات .
املقبوضات النقدية من أتعاب وعموالت ونواتج أخرى.
املدفوعات النقدية حنو املوردين مقابل شراء سلع أو احلصول على خدمات.
املدفوعات النقدية اجتاه املستخدمني أو حلساباهتم .
املدفوعات واملقبوضات النقدية ملؤسسات التأمني .
املدفوعات النقدية لضرائب على النتيجة أو املبالغ املسرتدة ما مل تتعلق باألنشطة االستثمارية و التمويلية.

 2-2التدفقات النقدية من األنشطة االستثمارية:
ومتثل التدفقات النقدية اخلارجة من األنشطة االس تثمارية ،ما يتم دفعه لشراء استثمارات يف أوراق مالية من أسهم
وسندات تصدرها جهات أخرى من أجل احلصول على عوائد عن هذه االستثمارات ،أو أي موارد أخرى تستخدم يف
توليد تدفقات نقدية مستقبلية ،كاحلصول على تثبيتات مادية من مباين أو أراضي ،كما تتضمن تدفقاهتا النقدية الداخلة
مجيع املقبوضات اليت يتم حتصيلها عن بيع االستثمارات يف األوراق املالية ،وبيع املوجودات رطويلة األجل وحتصيل النقدية

من املقرتضني.2

 3-2التدفقات النقدية عن األنشطة التمويلية :
وتتمثل يف كل التدفقات املرتبطة بالتغريات يف األموال اخلاصة اململوكة أو هيئة االقرتاض (الديون)
 حتصيالت مصادر التمويل :املسامهات النقدية ،إعانات االستثمار ،القروض رطويلة األجل ومتوسطة األجل
 تسديدات مصادر التمويل :توزيع األرباح ،تسديد القروض  ،إعادة شراء األسهم.3
ويتم عرض جدول تدفقات اخلزينة وفق رطريقتني :الطريقة املباشرة والطريقة غري املباشرة
 1-3-2الطريقة المباشرة:
هي تقدمي مباشر للمقبوضات واملدفوعات الناجتة عن النشاط الرئيسي (األنشطة التشغيلية) للمؤسسة ،وفائدة الطريقة
بالنسبة للمستعمل أهنا تقدم معلومة جديدة إضافية غري موجودة يف امليزانية وال يف جدول حسابات النتائج.

 1صربينة بن عروج ،مرجع سبق ذكره  ،ص .43

 2حممد مطر ،موسى السويطي ،التأصيل النظري للمارسات المهنية المحاسبية في مجاالت القياس ،العرض ،اإلفصاح ،الطبعة الثانية ،دار وائل للنشر،
األردن ،3111 ،ص .333
 3سفيان بن بلقاسم ،النظام المحاسبي المالي الدولي وترشيد عملية اتخاذ القرار في سياق العولمة وتطور األسواق المالية ،مذكرة مقدمة ضمن نيل
شهادة الدكتوراه ،كلية العلوم االقتصادية وعلوم التسيري ،جامعة اجلزائر ،3101 ،ص .02
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 2-3-2الطريقة غير المباشرة:
تستخرج التدفقات املرتبطة بأنشطة التشغيل حسب هذه الطريقة باالعتماد على جدول امليزانية وحساب النتائج
حبيث حيذ من النتيجة الصافية احملاسبية األعباء واإليرادات اليت ال أثر اها على اخلزينة ( وهي يف الغالب خمصصات
اإلهالك وإرجاع اإلهتالكات واملؤونات ) أو اليت ال عالقة اها بالنشاط (فائض القيمة الناتج عن التنازل عن التثبيتات

مثال ).1
اجلدول املوايل يوضح منوذج لقائمة التدفقات النقدية:

 1عبد القادر نوري ،مرجع سبق ذكره ،ص.32
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الجدول رقم( :)5-2نموذج قائمة التدفقات النقدية
المبالغ الجزئية

البيان
( )0التدفقات النقدية الداخلة من أنشطة التشغيل:
النقدية املقبوضة من العمالء
( )3التدفقات النقدية اخلارجة من أنشطة التشغيل:

المبالغ الكلية
...........

النقدية املدفوعة للموردين
النقدية املدفوعة ملصاريف التشغيل
الفوائد والضرائب النقدية

.........
.........
.........
ــــــــــــــــــــــــ

( )2جمموع التدفقات النقدية من أنشطة التشغيل)3-0( :
التدفقات النقدية من أنشطة االستثمار:
شراء معدات
بيع أراضي

.........

...........

........
........
ــــــــــــــــــــــــ

( )3جمموع التدفقات النقدية من أنشطة االستثمار:

............

التدفقات النقدية من أنشطة التمويل:
الزيادة يف القروض رطويلة األجل
أقساط قروض
توزيعات أرباح
( )3جمموع التدفقات النقدية من أنشطة التمويل:

ـــــــــــــــــــــــــ

صايف الزيادة يف النقدية خالل الفرتة ()3+3+2
رصيد النقدية أول املدة (رصيد النقدية للسنة السابقة)
رصيد النقدية هناية املدة (رصيد النقدية للسنة احلالية)

............
...........
...........

المصدر :احملاضرة الرابعة ،القوائم املالية األساسية (قائمة التدفقات النقدية) ،أرطلع عليه يوم  3103/13/33على

الساعة ،03:31 :متاح على املوقع:

www.almounkez.com
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 -3محتوى الملحق:
وجيب أن يشتمل امللحق على املعلومات ذات أمهية بالغة ومفيدة لفهم العمليات الواردة يف القوائم املالية:

1

 1-3القواعد والطرق المحاسبية المعتمدة لمسك المحاسبة وإعداد القوائم المالية:






مطابقة أو عدم مطابقة املعايري ،وكل خمالفة اهذه املعايري جيب تفسريها وتربيرها.
تقييم اهتالكات التثبيتات املادية واملعنوية.
تقييم ومتابعة املخزونات.
تقييم األصول واخلصوم يف حالة خمالفة رطريقة التقييم بالتكلفة التارخيية.
بيان األخطاء ااهامة اليت مت تصحيحها خالل السنة املالية ،رطبيعتها ،تأثريها على حسابات السنة املالية ،رطريقة
اإلدراج يف احلسابات ،إعادة معاجلة املعلومات القابلة للمقارنة واخلاصة بالسنة املالية.

 2-3مكمالت إعالم ضرورية لفهم أفضل للميزانية وحسابات النتائج ،وجدول تدفقات الخزينة ،جدول تغيرات
األموال الخاصة:








بيان االهتالكات و خسائر القيمة مع تبيان رطرق احلسابات املستعملة.
االلتزامات املتعلقة بالقرض االجياري ،رطبيعة األصول ،املعاجلة احملاسبية ،االستحقاق املبالغ.

توضيحات حول رطبيعة الديون اخلاصة غري احملددة ومبلغها ومعاجلتها احملاسبية.
املؤونات.
يف حالة حساب القيم املعاد تقييمها :
التغري خالل السنة املالية وتقييم الفارق الناتج عن إعادة التقييم.
ذكر املعلومات من حيث التكلفة التارخيية بالنسبة للتثبيتات املعاد تقييمها.

 3-3المعلومات التي تخص المؤسسات المشاركة والمعامالت التي تمت مع هذه المؤسسة أو مسيريها:







معلومات حول الشركة اليت متتلك املؤسسة حصة يف رأمسااها بنسبة أكثر من  % 31واليت متارس عليها املؤسسة

تأثري بارز عليها.
التربير عند عدم جتميع املؤسسة التابعة.
يف حالة عدم إمكانية استعمال سياسات حماسبية متماثلة يف إعداد القوائم املالية اجملمعة فيجب اإلفصاح عن
هذه احلقيقة ،مع توضيح عناصر القوائم املالية املوحدة .
معلومات حول فوارق اإلدماج األول ورطريقة إهتالك فارق االقتناء .

 -4أهمية القوائم المالية:

سيتم تبيان أمهية القوائم املالية من خالل حمتوياهتا:

2

 1اجلريدة الرمسية للجمهورية اجلزائرية الدميقرارطية الشعبية ،مرجع سبق ذكره ،ص.30 -21

 2حممد مسري الصبان ،حممد القيومي ،التحليل المالي للقوائم المالية ،الدار اجلامعية ،بريوت لبنان ،3113 ،ص.012-013
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 1-4أهمية قياس المركز المالي:
تعترب امليزانية من أهم القوائم املالية اليت تقوم املؤسسة بإعدادها حبيث حتقق املزايا التالية:
 بيان وقياس املركز املايل للمؤسسة يف حلظة زمنية معينة حبيث يتطلب األمر مقابلة أو مقارنة ما لدى املؤسسة من
أصول وما عليها من التزامات .






تقييم القدرة اإلمتانية للمؤسسة من خالل مقارنة التزاماهتا حبقوق ملكيتها وفقا ملا يعر بنسب التغطية واليت
تعين مدى تغطية حقوق ملكية املؤسسة إللتزاماهتا (قدرة املؤسسة على سداد الديون الطويلة األجل).
التعر على مدى قدرة املؤسسة على سداد التزاماهتا املستحقة الدفع ،ويتم قياس ذلك بنسب التداول
والسيولة.
التعر على مدى اعتماد املؤسسة على التمويل الذايت بقيمة األرباح اليت يتم احتجازها ،أو التمويل اخلارجي
بنسب التزاماهتا إىل حقوق امللكية.

 2-4أهمية حسابات النتائج:
تكمن أمهيته يف توفري معلومات مفيدة تساعد يف تقدير حجم وتوقيت التدفقات املستقبلية ودرجة عدم التأكد اليت
تصاحبها ،باإلضافة يساعد يف حتديد درجة املخارطرة املتعلقة بعدم حتقيق مستوى معني من التدفقات النقدية ،إذ ميكن
من خالل حتليل مكونات حساب النتائج من إيرادات وأعباء ومكاسب وخسائر والتعر على العالقات فيما بينها .
باإلضافة إىل ذلك فإن حساب النتائج حيقق امليزات التالية:
 التعر على كفاءة االدارة يف أدائها املايل ،ويستخدم الربح كمقياس لقياس األداء .
 التعر على نتيجة األعمال املتعلقة بنشارطات املؤسسة غري املستمرة وكذا نشارطاهتا غري العادية.
 احتساب بعض النسب املالية مثل نسب الرحبية.
 3-4أهمية جدول تغيرات األموال الخاصة :تكمن أمهيته فيما يلي:




التعر على مقدار األموال اخلاصة وعناصرها وأي تفصيالت أخرى عنها.
التعر على التغريات اليت حتدث لألموال اخلاصة خالل الفرتة.
التعر على عناصر األعباء و املنتوجات اليت مت االعرتا هبا مباشرة يف األموال اخلاصة.

 4-4أهمية جدول تدفقات الخزينة:
يوفر جدول تدفقات اخلزينة معلومات عن املقبوضات واملدفوعات النقدية لكل مؤسسة خالل السنة املالية ،حيث
تساعد هذه املعلومات املستثمرين واملقرضني وغريهم من مستخدمي القوائم املالية يف:
 تقييم مدى قدرة املؤسسة على احلصول على تدفقات نقدية موجبة يف املستقبل.
 تقييم قدرة املؤسسة على مواجهة وسداد التزاماهتا وكذلك مدى قدرهتا على توزيع األرباح ومدى حاجتها
ملصادر متويل خارجية.

33

الفصل الثاني:

القوائم المالية واإلفصاح حسب المعايير المحاسبية الدولية والنظام المحاسبي المالي



جدول تدفقات اخلزينة أداة لتقييم السيولة واملرونة املالية للمؤسسة أي مدى قدرهتا على توفري أموال نقدية



لالستفادة من أي فرص استثمارية جديدة أو إحالل األصول يف املستقبل.
يسمح جدول تدفقات اخلزينة مبقارنة املركز النقدي بني املؤسسات املختلفة ويف املؤسسة ذاهتا يف الفرتات املالية
املختلفة.

 5-4أهمية الملحق:

إن امللحق املرفق بالقوائم املالية جزء ال يتجزأ منها ،وذلك نظرا ملا يتضمنه من توضيحات ملا حتتويه القوائم املالية،
واليت تعترب ضرورية لفهم القوائم املالية وبانتفاء وجودها تعترب القوائم املالية غامضة وال ميكن أن تكون أساسا سليما

الختاذ القرارات برشد وعقالنية.1
واهذا يعترب امللحق ذا أمهية كبرية يف املساعدة على فهم القوائم املالية وتوضيح املعلومات اليت يصعب إدراجها يف
القوائم املالية ،حيث تكمن أمهية اإليضاحات املرفقة بالقوائم املالية فيما يلي:
 تقدمي معلومات عن األسس والطرق احملاسبية املستخدمة من قبل املؤسسة يف إعداد قوائمها املالية.


اإلفصاح عن أي بيانات أو معلومات مل تظهر يف صلب القوائم املالية ،إالا أن نشرها يعترب ضروري لتوفري
العرض العادل للقوائم املالية واملساعدة على فهم حمتوياهتا.

 1حممد مسري الصبان ،مرجع سبق ذكره ،ص.012
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الفصل الثاني:

المبحث الثالث :المعلومات الواجب اإلفصاح عنها في القوائم المالية في ظل النظام المحاسبي المالي
حىت تكون القوائم املالية ذات مصداقية عالية وموثوقية جيب أن يتم اإلفصاح عنها وذلك إلعطاء معلومات هامة
للمستثمرين واملستخدمني حول الوضعية املالية للمؤسسة ،وعليه سنتطرق إىل ثالث مطالب.
المطلب األول :اإلفصاح مفهومه ،انواعه ،مقوماته
 -1مفهوم اإلفصاح في القوائم المالية:

توجد الكثري من املفاهيم املرتبطة باإلفصاح احملاسيب يف القوائم املالية ،فقد عُار على أنه" :عبارة عن عرض
للمعلومات ااهامة للمستثمرين وغريهم من املستفيدين بطريقة تسمح بالتنبؤ مبقدرة املشروع على حتقيق األرباح يف

املستقبل وقدرهتا على التزاماته".كما ميكن تعريفه على أنه ":مشول التقارير املالية على مجيع املعلومات الالزمة والضرورية
1
إلعطاء مستخدمي هذه التقارير بصورة واضحة وصحيحة عن املؤسسة".
كذلك يعر اإلفصاح على أنه ":الوضوح وعدم االهبام يف عرض املعلومات احملاسبية عند إعداد احلسابات والقوائم
2

املالية والتقارير احملاسبية".
وتوجد بعض التعريفات اخلاصة باإلفصاح الذي صدر عن املعهد األمريكي للمحاسبني القانونيني وهي:3
" اإلفصاح احملاسيب املناسب وهو أن تفصح التقارير املالية مجيع املعلومات الضرورية الكفيلة جبعل تلك التقارير غري
مضللة".
" اإلفصاح احملاسيب املناسب هو إظهار كافة املعلومات اليت تؤثر يف موقف متخذ القرار املتعلق بالوحدة احملاسبية وهذا
يعين أن تظهر املعلومات يف القوائم أو التقارير احملاسبية بلغة مفهومة للقارئ دون أي لبس أو تضليل".
ومنه باالعتماد على ما سبق ميكن إعطاء تعريف شامل لإلفصاح وهو أنه عبارة عن رطريقة تساعد األرطرا الداخلية
واخلارجية يف املؤسسة على معرفة وضعية املؤسسة من مجيع النواحي ويكون ذلك عن رطريق التقارير وغريها.
 -2أنواع اإلفصاح:

يصنف االفصاح احملاسيب إىل أنواع ختتلف حسب رطبيعة ونوعية وكمية املعلومات والبيانات اليت يشملها ،من هذه
األنواع مايلي:

1-2اإلفصاح العادل:

ويعين هذا النوع بتوفري رعاية متوازنة الحتياجات كافة األرطرا املعنية.4

1عبد الكرمي خريي ،مساهمة النظام المحاسبي المالي في قياس وتقييم األداء المالي ،مذكرة مقدمة ضمن متطلبات نيل شهادة املاجستري ،كلية العلوم
االقتصادية والتجارية وعلوم التسيري ،جامعة املسيلة ،اجلزائر ،3100 ،ص.33

 2دادة دليلة ،اإلفصاح المحاسبي في القوائم المالية للبنوك وفق النظام المحاسبي المالي،مذكرة مقدمة الستكمال متطلبات نيل شهادة املاجستري يف العلوم
التجارية ،كلية العلوم االقتصادية والتجارية وعلوم التسيري ،جامعة ورقلة ،اجلزائر ،3102 ،ص.12
 3صديقي مسعود ،صديقي فؤاد ،انعكاس النظام المحاسبي المالي على سياسات اإلفصاح في الجزائر ،مداخلة مقدمة ضمن امللتقى الورطين حول :واقع

وآفاق النظام احملاسيب املايل يف املؤسسات الصغرية واملتوسطة يف اجلزائر ،يومي ،3102/13/13-13 :كلية العلوم االقتصادية والتجارية وعلوم التسيري ،جامعة
الوادي ،اجلزائر ،ص.2
 4عبد الكرمي خريي ،مرجع سبق ذكره ،ص.33
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 3-3اإلفصاح الكامل:
يتضمن املعلومات والبيانات اليت تتعلق باملؤسسة بشكل كامل ،أي حماولة اإلفصاح عما ميكن اإلفصاح عنه لكي ال
يفسح اجملال أمام أي غموض أو نقص لدى املستفيدين من هذه املعلومات ،ويعول هذا النوع من اإلفصاح احملاسيب على
ما حيتويه من معلومات شاملة إال أن هناك مأخذ عليه يتمثل يف كثرة املعلومات والتفاصيل اليت قد ال هتم املستفيد من
اختاذ قراره ،كما أهنا قد تربك املعلومات املهمة اليت حتتويه نظرا حلشر بيانات ومعلومات كثرية ال تستوجب وجوهبا.
 3-2اإلفصاح الكافي:

يعترب األكثر استعماال بني الكتاب واملهتمني بالشأن احملاسيب ،والذي يقصد به توفري املعلومات والبيانات الكافية

واملالئمة اليت تتفق مع حاجات املستفيدين واملستخدمني اها ،وميثل خالصة ملا جاء يف النوعني السابقني من اإلفصاح
احملاسيب  ،ألنه حيتوي يف جوهره على كل من خصائص اإلفصاح الكامل واإلفصاح العادل ،أي جيمع بني الكمال والعدل
يف البيانات واملعلومات املتعلقة بنشارطات املؤسسة.1
كذلك هناك تصنيفات أخرى لإلفصاح احملاسيب تتعلق باألشكال وااللتزامات القانونية األخرى منها:
 4-2اإلفصاح اإلجباري:

يتمثل يف املعلومات اليت تلزم الشركات بعرضها مبوجب املعايري احملاسبية وقانون الشركات وقانون األوراق املالية،
ومبوجب تعليمات اإلفصاح الصادرة عن هيئة البورصة.
من األسباب اليت حتث على اعتماد هذا النوع من اإلفصاح احملاسيب ما يلي:
 احتكار املؤسسة للمعلومات :كما هو احلال بالنسبة للمؤسسة اجلزائرية ،اليت حتتكر املعلومات اخلاصة هبا ،وال
تفصح عنها ،ويتم استغالاها داخليا كمعلومات خاصة من قبل األرطرا الداخلية لتحقيق منفعة ذاتية من
استغالاها.
 فشل اإلفصاح االختياري :غالبا املؤسسات ال تفصح ذاتيا ومن غري إلزام على كل املعلومات الالزمة
للمستثمرين.
 5-2اإلفصاح االختياري:

وميثل املعلومات اليت تبادر الشركات إىل نشرها رطوعا وبدون إلزام ،وذلك سعيا منها لتحسني نوعية اإلفصاح،
فاإلفصاح اإلضايف ليس فقط مفيد ملستخدمي املعلومات احملاسبية بل للمؤسسة نفسها أيضا ،ألنه حيسن من صورهتا

لد ى الغري خاصة يف سوق األوراق املالية ،مما ينعكس بصورة إجيابية على سعر أسهمها فيه ،فاملستثمرون يقومون بتوجيه
مدخراهتم حنو املؤسسات الناجحة اليت توفر اهم معلومات دقيقة وموثوقة.
يهد إىل تدعيم مفهوم املالئمة باعتبار ذلك أحد اخلصائص األساسية للمعلومات احملاسبية ،ويفيد يف إبراز
املعلومات املالئمة لصنع القرارات.
 1عبد القادر نوري ،اإلفصاح المحاسبي واثره على القوائم المالية ،مذكرة مقدمة ضمن متطلبات نيل شهادة املاسرت ،كلية العلوم االقتصادية والتجارية وعلوم
التسيري ،جامعة اجللفة ،اجلزائر ،3102 ،ص ص.33،33
34

القوائم المالية واإلفصاح حسب المعايير المحاسبية الدولية والنظام المحاسبي المالي

الفصل الثاني:

وبناء على هذا فإن مصطلح اإلفصاح التثقيفي أو اإلعالمي يشري إىل االجتاه حنو زيادة حجم املعلومات املفصح
عنها ،والرتكيز على املعلومات اليت حتتاج لدرجة أكرب من الدراسة واخلربة يف استخدامها من خالل عرض كل من:
 البيانات املالية املعدلة باملستوى العام لألسعار.
 التقارير املالية املرحلية.
 التنبؤات املالية املوحدة.
 سياسة اإلدارة فيما يتعلق بتوزيع األرباح والصفقات عن االستثمارات واالستثمار يف الشركات التابعة.1
وعليه ميكن القول أن االعتماد على نظم إفصاح قوية تساعد على جذب رؤوس األموال واحلفاظ على الثقة يف
أسواق رأس املال ،فاملسامهون واملستثمرون املرتقبون حيتاجون إىل املعلومات املنظمة اليت تتسم بدرجة عالية من القابلية
للمقارنة مع البيانات األخرى ،وبدرجة من التفصيل الكافية اليت متكنهم من ترشيد عملية اختاذ القرار ،كما جتدر اإلشارة
إىل أنه من الضروري أن تكون منفعة املعلومة املطلوب اإلفصاح عنها تفوق تكلفة إنتاجها وتوصيلها ملتخذي القرارات.
2

 -3متطلبات اإلفصاح:

 1-3السياسات المحاسبية:
تقاس بنود القوائم املالية بتطبيق سياسات حماسبية قد ختتلف من مؤسسة ألخرى ،فاملبادئ احملاسبية املتعار عليها
تتضمن سياسات ورطرق حماسبية خمتلفة ،وقد أوضحت املعايري احملاسبية الدولية ذلك بالقول أنه يعترب استخدام سياسات
حماسبية خمتلفة يف جماالت متعددة من العوامل اليت تؤدي إىل صعوبة تفسري القوائم املالية ،وليست هناك جمموعة معينة
للسياسات احملاسبية املقبولة ميكن الرجوع إليها.
 2-3األطراف والصفقات الهامة:

جيب أن تشمل االيضاحات املكملة للقوائم املالية على وصف للصفقات املربمة بني املؤسسة وأرطرا

أخرى،

وكذلك العالقات ااهامة بينها وبني األرطرا اخلارجية مثل العالقة بني املؤسسة القابضة واملؤسسة التابعة.
 2-2األحداث الالحقة:

تغطي القوائم املالية فرتة حمددة من الوقت ،ولكنها ال تكون متاحة للنشر مباشرة يف الفرتة املالية ،وغالبا ما تنشر بعد
انتهاء الفرتة املالية بعدة شهور ،وتسمى الفرتة بني الفرتة املالية ونشر القوائم بالفرتة الالحقة.

وأثناء الفرتة الالحقة قد حتدث أحداث هامة أو تتاح معلومات جديدة متصلة بالقوائم املالية اليت مت إعدادها ،فإذا مل
تكن منعكسة على القوائم املالية فإن األمر يتطلب تعديل القوائم أو عرضها يف صورة املالحظات املرفقة بالقوائم املالية.

1صربينة بن عروج ،مرجع سبق ذكره ،ص.34-31
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 4-3الشكوك حول استمرار المؤسسة:
يتم إعداد القوائم املالية على أساس استمرار املؤسسة ،وأنه يف ظل غياب أي معلومات وتوقعات بفشل املشروع أو
عدم استمراريته فإنه يفرتض أن املشروع مستمر ،ويف حال توفر لدى معدي القوائم املالية معلومات تفيد بعدم استمرارية
املشروع ،أو أن هناك شكوكا حول استمرار املشروع ،عندئذ جيب اإلفصاح عن تلك املعلومات يف صورة مالحظات
مرفقة للقوائم املالية.
 3-2االلتزامات المحتملة:

تتمثل عادة بالتزامات حتيط الكثري من عدم التأكد ،فيما خيتص حبدوثها أو مبالغها ،وتظهر عادة نتيجة للقضايا

املرفوعة ضد املؤسسة أو املنازعات مع األرطرا األخرى ،واليت تتطلب حتويل بعض املبالغ مستقبال عند تسوية النزاع ،ويف
بعض احلاالت اليت يتأكد فيها بعض هذه االلتزامات فإهنا تدخل ضمن الدفاتر احملاسبية لتصبح جزءا من القوائم املالية
بينما يتم اإلفصاح عن االلتزامات احملتملة األقل تأكيدا يف مالحظات القوائم املالية ،واإلفصاح يف احلالة خيرب القارئ
بالنتائج السلبية احملتملة لألحداث اليت وقعت ولكنها مل تصل إىل الدرجة املوضوعية الالزمة إلدخااها إىل القوائم املالية.
المطلب الثاني :التغيرات والطرق والتقديرات المحاسبية وتصحيح األخطاء واألحداث الالحقة لتاريخ الميزانية

يف ملحق القوائم املالية يتم اإلفصاح عن تغري التقديرات والطرق احملاسبية وتصحيحات األخطاء واألحداث الالحقة
لتاريخ امليزانية ،وهذا ما سيتم توضيحه.

ميكن أن تلجأ املؤسسة إىل تغيري التقديرات احملاسبية أو الطرق احملاسبية إذ كان الغرض منها زيادة درجة املالئمة
واملوثوقية يف القوائم املالية ،وبناءا على هذا سيتم احلديث عن التغريات يف الطرق والتغريات يف التقديرات احملاسبية مث
األخطاء احملاسبية وكيفية تصحيحها باالستناد إىل ما جاء يف النظام احملاسيب املايل و ما جاء يف املعيار الدويل الثامن
املتعلق هبا.1

 -1التغير في الطرق المحاسبية:

يقصد بالطرق احملاسبية املبادئ واألسس والقواعد احملاسبية الواجبة التطبيق من رطر املؤسسة إلعداد وعرض القوائم
املالية ،وبناءا على هذا فإن التغري يف الطرق احملاسبية خيص تغري املبادئ واألسس والقواعد احملاسبية إذا كان هذا التغري

سيسمح بعرض القوائم املالية بصورة صادقة.
2
وقد مسح املعيار الدويل الثامن  IAS 8بالتغري يف الطرق احملاسبية يف احلالتني التاليتني:
 إذا تطلب معيار أو تفسري جديد اهذا التغري ،وهذا ما يطلق عليه بالتغري اإللزامي كإلغاء أسلوب الوارد أخريا
الصادر أوال ( )lifoيف تقييم تكلفة املخزون مبوجب املعيار احملاسيب الدويل
 إذا كان هذا التغري يساهم يف التزويد مبعلومات موثوقة وأكثر مالئمة حول الوضعية املالية للمؤسسة وأدائها
وتدفقاهتا النقدية.
IAS 2

 1صربينة بن عروج ،مرجع سبق ذكره ،ص.002
 2املرجع نفسه ،ص.003
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وهذا ما نص عليه النظام احملاسيب املايل يف الفقرة  021.2من القرار املؤرخ يف  33جويلية  3111و املادة  24من
القانون رقم  00-13املؤرخ يف  33نوفمرب  3113أنه ال يتم أي تغيري يف الطرق احملاسبية.
حيتاج مستخدمي القوائم املالية أن يكون بإمكاهنم مقارنة القوائم املالية للمؤسسة خالل فرتة زمنية حىت يتعرفوا على
التغريات يف املركز املايل واألداء والتدفقات النقدية.
ولذلك تطبق عادة نفس السياسات احملاسبية يف كل فرتة.
جيب االقتصار على إجراء تغيري يف السياسة احملاسبية فقط يف احلاالت اليت يتطلبها القانون أو هيئة وضع املعايري
احملاسبية أو إذا كان ذلك من شأنه تقدمي عرض أكثر مناسبة لألحداث والعمليات يف البيانات املالية اخلاصة باملؤسسة.
يتم عرض األحداث والعمليات يف البيانات املالية بطريقة أكثر مناسبة عندما ينتج عن السياسة احملاسبية اجلديدة
معلومات أكثر مناسبة ومعتمدة عن املركز املايل و األداء والتدفقات النقدية للمؤسسة.
ال تعترب األمور التالية تغيريا يف السياسات احملاسبية:
 تبىن سياسة حماسبية ألحداث أو عمليات ختتلف من حيث اجلوهر عن أحداث أو عمليات حدثت يف السابق.
 تتبىن سياسة حماسبية جديدة ألحداث أو عمليات مل حتدث يف السابق أو كانت غري مادية.1
التغيري يف السياسة احملاسبية يطبق بأثر رجعي أو على الفرتات املستقبلية حسب متطلبات هذا املعيار ،ويؤدي التطبيق
بأثر رجعي إىل أن السياسة احملاسبية اجلديدة اجلاري تطبيقها على األحداث والعمليات كما لو كان قد مت تطبيقها
دائما ،و لذلك تطبق السياسة احملاسبية على األحداث والعمليات منذ بدء ظهور هذه البنود ،ويعين التطبيق على الفرتات

املستقبلية أن السياسة احملاسبية اجلديدة قد رطبقت على األحداث والعمليات اليت حتدث بعد تاريخ التغيري ،وال يتم إجراء
أية تعديالت تتعلق بالفرتات السابقة سواء للرصيد االفتتاحي لألرباح احملتجزة أو لبيان صايف الربح أو اخلسارة للفرتة
احلالية ألنه ال جيري إعادة احتساب األرصدة القائمة ،ويتعني تطبيق السياسة احملاسبية اجلديدة على األرصدة القائمة منذ
تاريخ التغيري.
مثال :ميكن أن تقرر املؤسسة إجراء تغيري يف الطريقة احملاسبية اخلاصة بتكاليف االقرتاض وتقوم برمسلة تلك التكاليف
حسب املعاجلة البديلة املسموح هبا يف املعيار احملاسيب الدويل  IAS 23واخلاص بتكاليف االقرتاض ،ولذا فإن التطبيق
املستقبلي للطريقة اجلديدة ينطبق فقط على تكاليف االقرتاض اليت حدثت بعد تاريخ التغيري يف الطريقة احملاسبية.
للتغري يف الطرق احملاسبية يتوجب على املؤسسة اإلفصاح عن ذلك يف امللحق فيما يتعلق ب:
ونتيجة ا
التغري يف الطرق احملاسبية واألسباب املؤدية لذلك.
 رطبيعة ا
 مبلغ التعديل للفرتة احلالية والفرتات السابقة املعروضة ،إذا كان ذلك عمليا ،أما إذا تعذر إعادة العرض بأثر
رجعي فيجب تقدمي توضيحات عن ذلك.2

 1جملس معايري احملاسبة الدولية ) ، (IASBاملعيار احملاسيب الدويل الثامن) " (IAS08صايف الربح أو اخلسارة للفرتة األخطاء اجلوهرية ،والتغيريات يف
السياسات احملاسبية "  ،الفقرة .12
 2صربينة بن عروج ،مرجع سبق ذكره ،ص.003-003
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 -2التغير في التقديرات المحاسبية:
يقصد به تعديل املبلغ املسجل ألصل أو التزام ،أو مبلغ مرتبط باستهالك األصل والذي نتج من تقييم األرباح
وااللتزامات احلالية واملستقبلية املرتبطة باألصول والديون ،وعليه فإن التغري يف التقديرات احملاسبية ناتج عن معلومات
جديدة أو تطورات جديدة مثال :إعادة تقدير العمر اإلنتاجي لآللة بتوفري معلومات تشري إىل أن العمر املتبقي لآللة
خيتلف عما تقديره سابقا.
1
تتطلب عملية إعداد القوائم املالية االستخدام املتكرر للتقديرات للعديد من العناصر:
 األعمار اإلنتاجية لألصول القابلة لالستهالك أو منط االستهالك املتوقع للمنافع االقتصادية املستقبلية املتمثلة يف
تلك األصول.
 تقادم املخزون.
 قيمة اخلردة لألصول امللموسة رطويلة األجل.
 الديون املشكوك يف حتصيلها.
 تكاليف التقاعد.
 القيمة العادلة لألصول وااللتزامات اليت ليس اها سوق نشط.
حيث أن التغري يف التقدير احملاسيب يقتصر أثره على الفرتة املالية اجلارية والفرتات املستقبلية ويتم االعرتا به يف حسابات
النتائج:
 فرتة التغري ،إذ كان هذا التغري يؤثر فيه فقط كإعادة تقدير الديون املشكوك يف حتصيلها.
 فرتة التغري والفرتات املستقبلية كإعادة تقدير العمر اإلنتاجي للتثبيتات املادية ،حبيث سو يؤثر هذا التغري على
مبالغ االهتالك للسنة اجلارية والسنوات املستقبلية مبعىن أن التغري يف التقدير سيؤثر على كل فرتة من فرتات التغري
والفرتات الالحقة.
ينبغي اإلفصاح يف اإليضاحات املرفقة بالقوائم املالية عن رطبيعة التغيري وأثره على كل من صايف الدخل قبل املكاسب
واخلسائر االستثنائية ،وعلى صايف الدخل يف املدة املالية اجلارية بالنسبة للتغريات النادرة أو غري العادية يف التقديرات
احملاسبية أو التغريات اليت تؤثر على املدة املالية اجلارية واملدة املالية املقبلة ،كما هو احلال بالنسبة للتغريات يف تقدير العمر
اإلنتاجي لألصل الثابت.
ليس من الضروري اإلفصاح عن التغري يف التقدير الذي جيري كل مدة مالية عند احملاسبة عن األنشطة العادية
للمؤسسة كما هو احلال بالنسبة لتقدير "خمصص الديون املشكوك يف حتصيلها".2

 1حممد أبو نصار ،مجعة محيدات ،معايير المحاسبة واالبالغ المالي الدولية ،دار املكتبة الورطنية ،األردن ،3111 ،ص.024
2

وجدى حامد حجازي ،تحليل القوائم المالية في ظل المعايير المحاسبية ،دار التعليم اجلامعي ،مصر ،3100 ،ص.033
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 -3تصحيح األخطاء المحاسبية:
هنالك العديد من األخطاء احملاسبية اليت ميكن أن حتدث خالل الدورة احملاسبية مما يصعب حصرها ،ولكن من
الضروري كشفها وتعديلها إلعادة القوائم املالية إ ىل حالتها الطبيعية ،قد تكون هذه األخطاء ناجتة عن أخطاء السهو
والنسيان أو أخطاء حسابية أو أخطاء يف املعاجلة نتيجة لعدم اإلملام بالسياسات واملبادئ واملعايري احملاسبية ،وقد تكون

عمدية هبد التزوير والتالعب يف احلسابات.1

المطلب الثالث :جوانب أخرى من اإلفصاح المطلوب

سبق وأن بينا متطلبات اإلفصاح وفق املعيار احملاسيب الدويل األول املتبين يف النظام احملاسيب املايل متثل احلد األدىن من

املعلومات الواجب االفصاح عنها يف القوائم املالية ذات الغرض العام كما تطرقنا إىل اإلفصاح عن التغري يف التقديرات
احملاسبية وتصحيح األخط اء ،باإلضافة إىل ذلك هناك معلومات إضافية مشلها النظام احملاسيب املايل املستمد من املعايري
احملاسبية الدولية يتم اإلفصاح عنها من رطر مؤسسات معينة واملتمثلة يف املعلومة القطاعية ،اإلفصاح عن األرطرا ذات
العالقة ،التقارير املالية املرحلية ،وهذا ما سنحاول تبيانه من خالل هذا املطلب باالسرتشاد باملعايري الدولية احملاسبية.
 -1المعلومة القطاعية :

نظرا لتوجه املؤسسات إىل التنويع يف خطوط اإلنتاج واخلدمات يف منارطق جغرافية خمتلفة ختتلف فيها معدالت الرحبية
وفرص النمو ودرجة املخارطرة ،وبالتايل ظهرت احلاجة إىل ضرورة اإلبالغ عن املعلومات القطاعية من أجل مساعدة

مستخدمو القوائم املالية لفهم أفضل لتقدير املخارطر املصاحبة ألداء هذه القطاعات ،اهذا جاء املعيار  IAS 14املتعلق
بالتقارير القطاعية ،والذي يهد لتحديد أسس اإلبالغ عن املالية القطاعية املتعلقة باألنواع املختلفة للمنتجات
واخلدمات ملؤسسة ما أو املنارطق اجلغرافية اليت تعمل فيها.2
 1-1نطاق التطبيق:

جيب تطبيق هذا املعيار يف اجملموعات الكاملة للقوائم املالية املنشورة واملعدة وفق متطلبات معايري احملاسبة الدولية،
واليت تضم امليزانية وحساب النتائج وقائمة التدفق النقدي وقائمة التغريات يف حقوق امللكية وامللحق املرفق هبا كما هو
وارد يف معيار احملاسبة الدويل رقم األول "عرض القوائم املالية" ،كما يطبق هذا املعيار على املؤسسات اليت مل يتم تداول
امسها وأدوات الدين يف سوق األوراق املالية ،باإلضافة إىل املؤسسات اليت هي قيد إصدار ملثل هذه األدوات املالية.3

 2-1المعلومات القطاعية المقدمة وفق المعيار المحاسبي الدولي الرابع عشر :IAS 14
جيب على املؤسسة حتديد فيما سيتم استخدام قطاعا ت األعمال أو القطاعات اجلغرافية ألغراض اإلفصاح القطاعي
األساسي باالعتماد على ما إذا كانت املخارطر والعوائد تتأثر بشكل رئيسي باملنتجات واخلدمات اليت تقوم بإنتاجها أو
حبقيقة عملها يف منارطق جغرافية متعددة.

 1هادي رضا الصفار ،مرجع سبق ذكره ،ص.233
 2صربينة بن عروج ،مرجع سبق ذكره ،ص.033
 3جملس معايري احملاسبة الدولية ) ، (IASBاملعيار احملاسيب الدويل الرابع عشر) " (IAS14التقارير املالية للقطاعات " الفقرة . 10
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يفرض املعيار احملاسيب الدويل الرابع عشر تقدمي املعلومات التالية:1
 املبيعات املتعلقة بالقطاع.
 نتيجة القطاع.
 أصول القطاع املستخدمة.
 رطريقة حتديد سعر التبادل بني القطاعات.
من أجل املستوى األول للمعلومة القطاعية ملؤسسة ما (قطاع أعمال أو قطاعات جغرافية) ،املعيار يطلب معلومات
إضافية حول:
 االلتزامات القطاعية.
 تكلفة التثبيتات املادية واملعنوية املشرتاة خالل الدورة.
 مصاريف االهتالك.
 مقارنة املعلومات املقدمة من رطر القطاعات والقوائم اجملمعة.
إذا كان الشكل األويل لتقدمي املعلومات هو قطاعات األعمال ،فيجب تقدمي املعلومات اآلتية كمعلومات ثانوية:
 اإليرادات اخلارجية حسب املوقع اجلغرايف لكل قطاع جغرايف متثل إيراداته اخلارجية على األقل  01%من
اإليرادات اخلارجية اإلمجالية للمؤسسة.
 القيمة اإلمجالية لألصول حسب املوقع اجلغرايف متثل على األقل  % 01من األصول اإلمجالية للتكاليف
املستحقة خالل الدورة حليازة أصول القطاع حسب املوقع اجلغرايف.
 3-1أهمية اإلفصاح عن المعلومة القطاعية:

تكمن أمهية اإلفصاح عن املعلومة القطاعية يف توفري معلومات متكن مستخدمي القوائم املالية من التنبؤ بالتدفقات

النقدية املستقبلية ،ومن مقارنة األداء ملؤسسة تعمل يف قطاع معني مع مؤسسة أخرى تعمل يف قطاع آخر ،إذ أن جناح
املؤسسة كوحدة يعتمد على أداء كافة القطاعات جمتمعة ،كما أن إفصاح املؤسسات عن معلومات قطاعية كافية يساعد
مستخدمي القوائم املالية على التنبؤ باألرباح اليت قد حتققها املؤسسة.
 -2اإلفصاح عن األطراف ذات العالقة:

حسب املعيار  IAS 24تعترب األرطرا ذات العالقة إذا كان لطر منها القدرة على السيطرة على الطر اآلخر أو
ممارسة تأثري بارز عليه فيما يتعلق باختاذ القرارات املالية والتشغيلية ،ويكون الطر ذو عالقة باملؤسسة يف احلاالت التالية:
 املؤسسات اليت تسيطر أو يسيطر عليها بشكل مباشر أو غري مباشر وتشمل الشركات القابضة والتابعة.
 الطر ذا العالقة عبارة عن مؤسسة زميلة ( حسب ما جاء يف املعيار  IAS 82فإن مصطلح مؤسسة زميلة
يشري إىل مؤسسة اليت يكون للمستثمر تأثري فعال عليها ،ولكن ال ميكن اعتبارها مؤسسة تابعة وال مشروعا
مشرتكا مع املستثمر).
 1املعيار احملاسيب الدويل الرابع عشر) ،(IAS14مرجع سبق ذكره ،الفقرة .14
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 الطر ذا عالقة عبارة عن عقد مشرتك ( حسب ما جاء يف املعيار  IAS 31يعر العقد املشرتك على أنه
اتفاق تعاقدي يقوم مبوجبه رطرفان أو أكثر باالتفاق على مزاولة نشاط اقتصادي خيضع للسيطرة املشرتكة).
 الطر ذا العالقة أحد املسريين الرئيسيني يف املؤسسة أو مؤسستها األم.
 األشخاص الطبيعيون الذين ميلكون حصة من حقوق التصويت يف مؤسسة وميارسون تأثري بارز عليها.
1

وال ميكن اعتبار احلاالت التالية أرطرا ذات عالقة:
 مؤسستان اهما نفس املدير.
 متعاقدان اهما سيطرة مشرتكة على عقد مشرتك.
 املمولني ،االحتادات التجارية ،ااهيئات والوكاالت احلكومية يف عالقاهتا العادية باملؤسسة.
 العميل املنفرد ،املورد ،صاحب حق التأليف ،املوزع ،الوكيل العام والذين تتعامل معهم املؤسسة.
وعليه جيب اإلفصاح عن إمجايل تعويضات املسريين الرئيسيني وكذلك عن كل الفئات التالية:
 منافع املوظفني قصرية األجل.
 منافع ما بعد اخلدمة.
 منافع أخرى رطويلة األجل.
 الدفع على أساس األسهم.
إذا حدثت معامالت بني األرطرا ذ ات العالقة فيجب على املؤسسة اإلفصاح عن رطبيعة العالقة بني هذه األرطرا ،
باإلضافة إىل املعلومات حول املعامالت واألرصدة الالزمة لفهم التأثري احملتمل للعالقة على البيانات املالية.
 -3التقارير المالية المرحلية:

وتعين تقرير مايل يتضمن إما جمموعة كاملة وإما جمموعة خمتصرة من القوائم املالية للفرتة املؤقتة و اليت هي أقل من سنة

مالية ،حيث يهد املعيار  IAS 34إىل حتديد احلد األدىن من حمتويات التقرير املايل املؤقت ،وكذلك مبادئ التسجيل
والتقييم املطبقة يف القوائم املالية الكاملة أو املختصرة لفرتة مرحلية.
ال يلزم املعيار  IAS 34املؤسسات مبوجب إصدار تقارير مالية مؤقتة ،وال كذلك مدى تكرارها أو الفرتة الفاصلة بعد
هناية التقرير املايل املؤقت ،واعترب أن مثل هذه القضايا مرتوكة للحكومات احمللية ،املشرعني املتعلقني باألوراق املالية،
األسواق املالية وااهيئات احملاسبية.2
 1-3محتوى التقرير المالي المرحل:
يتضمن مايلي:
 ميزانية خمتصرة.
 قائمة الدخل خمتصرة.

 1خالد مجال اجلعارات ،معايير التقارير المالية الدولية ،دار إثراء للنشر والتوزيع ،األردن ،3111 ،ص.331
 2املرجع نفسه ،ص.031
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 قائمة خمتصرة تتضمن إما مجيع التغريات يف حقوق امللكية.
 قائمة تدفقات نقدية خمتصرة.
 مالحظات تفسريية.
كما جيب على املؤسسة أن تدرج يف اإليضاحات حول القوائم املالية املرحلية أية أحداث ومعلومات ذات أمهية يف
فهم الفرتة املرحلية احلالية إذا كان حذفها سو جيعل من القوائم املالية املؤقتة مضللة ،وتتضمن ما يلي:
 اإلقرار على أنه مت اتباع نفس السياسات احملاسبية يف إعداد القوائم املالية املرحلية باملقارنة مع القوائم املالية
السنوية احلالية ،وإذا حدثت تغريات يف ذلك فيجب اإلبالغ عن رطبيعة التغري وأثره.
 إيضاحات تفسريية عن مومسية أو تكرار العمليات التشغيلية خالل الفرتة املرحلية.
 رطبيعة وقيمة التغريات يف التقديرات احملاسبية اخلاصة بالفرتة املالية املؤقتة أو بالسنوات املالية.
 اإلفصاح عن املعلومات القطاعية.
 األحداث ااهامة الالحقة للفرتة املؤقتة احلالية ،واليت يتم إدراجها يف القوائم املالية املرحلية.





أثر التغريات يف هيكل املؤسسة وتشمل اندماج األعمال ،إعادة ااهيكلة ،االستثمارات رطويلة األجل.
تصحيح أخطاء الدورات السابقة.
االفصاح عن عمليات احليازة والتنازل عن األصول املادية.
خسائر القيمة لألصول املادية واملعنوية.

 التعهدات حبيازة أصول مادية.
 أي عجز يف تسديد االلتزامات أو اإلخالل يف تنفيذ اتفاقيات الديون.
 2-3أهمية القوائم المالية المرحلية:
اكتسبت القوائم املالية املرحلية أمهيتها من خالل توفريها ملعلومات حماسبية فورية ويف الوقت املناسب ملستخدمي
القوائم املالية وخاصة املتعاملني يف سوق األوراق املالية ،حيث تسمح للمستثمرين بتوفري معلومات مستمرة تساعدهم
على تقييم أداء املؤسسات باستمرار خالل السنة ،وهذا يؤدي إىل زيادة تأثري القوائم املالية على أسعار األوراق املالية،
كما توفر هذه القوائم احلماية للمستثمر من خالل توفري معلومات تفيده ،أو اليت يستعملها الوسطاء املاليون لتقييم
األداء املايل للمؤسسة ،ويف تصور أدائها املستقبلي ،كل هذا من شأنه تشجيع االستثمار يف سوق األوراق املالية ،وجلب
األفراد إىل توظيف مدخراهتم ،وبالتايل تنشط سوق األوراق املالية.
ومن ناحية أخرى فإن توفري املعلومات على فرتات متقاربة يساعد املستثمرين على ختفيض درجة عدم التأكد عند
التنبؤ باألرباح املتوقعة وعائد السهم ،باإلضافة إىل إمكانية االعتماد على تلك املعلومات يف اختاذ قرارات االستثمار و
االئتمان.1

 1صربينة بن عروج ،مرجع سبق ذكره ،ص.022
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خالصة الفصل:
لقد تطرقنا من خالل هذا الفصل إىل اإلحارطة جبميع جوانب القوائم املالية يف ظل النظام احملاسيب واملايل وحسب
املعايري احملاسبية الدولية ،وتبني لنا أن القوائم املالية هي عبارة عن ترمجة مالية للعمليات واألحداث الناجتة عن املعامالت
اليت قامت هبا املؤسسة خالل الدورة املالية وذلك باعتبارها الوسيلة الوحيدة لإلبالغ املايل ،وإن تطبيق املعاير احملاسبية
الدولية يعطي املعلومات احملاسبية مصداقية أكثر وبالتايل استعمااها يف التحليل املايل.
كما جتدر االشارة أن كل القوائم املالية اليت تطرقنا إليها تعترب كنماذج ينبغي مسكها من رطر املؤسسة وذلك قصد
إعطاء معلومات مالية تستجيب أكثر ألهدا النظام احملاسيب املايل ،وانطالقا من أمهية القوائم املالية كمخرجات لنظام
املعلومات احملاسيب للمؤسسة فإنه جيب أن يتم إعداد هذه القوائم على أسس سليمة ،أي إعطاء صورة صادقة وعادلة عن
املعلومات الواردة ضمنها واإلفصاح عن كل غموض فيها ،وهذا ماسيتم تبيينه يف الفصل املوايل املخصص لدراسة حالة
مؤسسة اتصاالت اجلزائر.
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تمهيد:
بعد التطرق إىل اجلانب النظري والذي ضمه الفصالن السابقان ،يف هذا الفصل وحماولة منا إلقسقا اجلانب النظري
على الواقع العملي قمنا بدراقسة ميدانية يف املديرية املركزية لشركة اتصاالت اجلزائر بوالية البويرة.
ومن أجل تقييم نظام املعلومات احملاقسيب يف الشركة وتبيني أثره يف حتسني جودة القوائم املالية ،تعرفنا على املديرية
املركزية للمحاقسبة وخمتلف املصاحل فيها ،وا قستنادا على املعلومات اليت مت مجعها بعد املقابالت الشخصية مع املسؤولني
والعاملني يف مؤقسسة اتصاالت اجلزائر و اإلطالع على أنظمة املعلومات املستخدمة من أجل القيام بدراقسة تطبيقية حول
أثر هذه األنظمة على جودة القوائم املالية.
ولقد قسمت هذه الدراقسة إىل ثالثة مباحث حيث يف املبحث األول قسنتطرق إىل تقدمي عام ملؤقسسة اتصاالت اجلزائر،
ويف املبحث الثاين إىل نظم املعلومات املستخدمة يف مؤقسسة اتصاالت اجلزائر أما املبحث الثالث قسنعرض فيه دراقستنا
التطبيقية حول مؤقسسة اتصاالت اجلزائر بالبويرة.
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المبحث األول:تقديم عام لمؤسسة اتصاالت الجزائر
إن االنفتاح الذي عرفه االقتصاد اجلزائري كان له أثر بالغ األمهية يف مجيع اجملاالت وباألخص جمال االتصاالت والذي
عرف خالل فرتة وجيزة جدا تطورات هامة.
وقد مت هذا االنفتاح من خالل املرقسوم  20/022املؤرخ يف  20أوت  0222والذي أقسفر على ظهور خدمات
جديدة يف هذا اجملال اقستجابة ملتطلبات السوق ولرغبات الزبائن.
هذا املرقسوم جاء بعهد جديد ،فبعدما كان قسوق اتصاالت وخدمات الربيد عبارة عن هيئة واحدة تابعة للربيد
واملواصالت ،مت من خالل هذا املرقسوم اإلعالن عن الفصل التام هلاتني اهليئتني إىل " :اتصاالت اجلزائر" و"بريد اجلزائر".
المطلب األول :نبذة تاريخية عن مؤسسة اتصاالت الجزائر
اتصاالت اجلزائر شركة ذات أقسهم ورأس مال عمومي عملي يف قسوق الشبكات وخدمات االتصاالت اإللكرتونية،
نشأهتا كانت مبوجب قرار وزاري حتت رقم  20/0222املؤرخ يف  20أوت  0222املتعلق واملتممن إعادة هيكلة قطاع
الربيد واملواصالت من خالل هذا القانون مث فصل قطاع الربيد عن قطاع املوصالت إذ أعيد بعثها حتت تسمية اتصاالت
اجلزائر.
أصبحت مهامها حمصورة مبوجب قانون  20/0222الراجع للنظام األقساقسي للمؤقسسة العمومية االقتصادية ذات
طابع قانوين لشركة ذات أقسهم دخلت رمسيا يف ممارقسة نشاطها ابتداء من  20جانفي قسنة  .0220وذلك باعتمادها
على ثالثة أهداف يف عامل التكنولوجيات واإلعالم واالتصاالت:
 املردودية.
 الفعالية.
 جودة اخلدمة.
رغبتها هي حتقيق مستوى عايل قياقسي ،تقين ،اقتصادي واجتماعي لتبقى دوما الرائد يف ميداهنا نظرا جلودهتا يف حميط
تنافسي ،وهدفها تنمية مسعتها واحلفاظ على مكانتها يف ظل اإلقسرتاتيجيات التسويقية اليت تممن هلا البقاء واالقستمرارية.
المطلب الثاني :نشاطات وأهداف مؤسسة اتصاالت الجزائر
تتمثل خمتلف النشاطات واألهداف اليت تسعى لتحقيقها املؤقسسة فيما يلي:
-1نشاطات مؤسسة اتصاالت الجزائر:
النشا األقساقسي التصاالت اجلزائر يتمثل يف:
 تقدمي خدمات تسمح يف حتويل وتبادل اآلراء بالنسبة للرقسائل املكتوبة (االنرتنت) ،املعطيات الرقمية واملعلومات
السمعية البصرية.
 تقوم بتنمية اقستغالل وتسيري الشبكات العمومية واخلاصة باالتصاالت.
 تعمل على وضع اقستغالل وتسيري االتصاالت احمللية مع املتعاملني يف الشبكة.
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 -0أهداف مؤسسة اتصاالت الجزائر:
اتصاالت اجلزائر اندجمت يف عامل التكنولوجيات اإلعالم واالتصال لألهداف التالية:
 العمل على زيادة طلب اخلدمات اهلاتفية ،تسهيل عملية إيصال اخلدمات ألكرب عدد من مستخدمي الشبكة
اهلاتفية خاصة يف املناطق الريفية.
 ترقية نوعية اخلدمات املقدمة مع تفعيل خمتلف خدمات االتصاالت.
 تطوير شبكة وطنية لالتصاالت مرتبطة بشبكة املعلومات.
المطلب الثالث :تنظيم مؤسسة اتصاالت الجزائر
يتم تنظيم مؤقسسة اتصاالت اجلزائر كما يلي:
 -1نظام اتصاالت الجزائر:

يتمثل نظام اتصاالت اجلزائر يف املديريات اآلتية:

املركزية ،اجلهوية والعملية للوالية بواقسطة أعماهلا الثابتة وخدماهتا من جهة ،ومن جهة أخرى بواقسطة هذه البيئة تماف
خدمات النقال ،وتقدمي مشروع مديريتني حيث هتتم إحدامها بشبكة االنرتنت بينما هتتم األخرى بعامل االتصاالت.
كما يتممن نظامها على ثالثة فروع أقساقسية:
 1-1فرع موبيليس  :Mobilisالذي يهتم بتطوير شبكة اهلاتف النقال.
 2-1فرع جواب  :Djawabالذي يعترب النقل اجلوي لشركة اتصاالت اجلزائر ،ومهمتها هي وضع خربهتا وقدرهتا على
االبتكار الذي يدفع خدمة املشاريع.

 3-1فرع  ATSاتصاالت الجزائر للساتيليت  :Satelliteتستغل اتصاالت اجلزائر خدمات القمر الصناعي اخلاص

هبا.

كما اشرتكت اتصاالت اجلزائر يف عملية التطور االقتصادي للمجتمع بتقدمي خدماهتا ومن جهة أخرى تستخدم هذه
الشركة وقسائل جد راقية إلخراج بعض املناطق من عزلتها ،وكذلك املؤقسسات الرتبوية باقستعماهلا التسويق الفعال والعمل
التجاري إلعادة االعتبار وحتسني صورة اتصاالت اجلزائر وذلك جللب الزبون خاصة وبعدما أصبحت تعتمد يف عملها
على نظام اإلعالم اآليل .GAYA
أما معايري االلتزام فهي تتخلص فيما يلي:





تعيني املوظفني و التكوين.
الشراكة اليت متكنها من اقستغالل املهارات واليت تعترب مبثابة اجلوهر األقساقسي هلا ،مع تنويع نشاطاهتا املختلفة.
التفتح على االقستثمارات للحصول على مردود رفيع املستوى ،والفائدة تشمل اجلميع.
إدخال التكنولوجيا اجلديدة والمخمة.
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 -2تنظيم مؤسسة اتصاالت الجزائر:
 1-2األداة الوطنية للمشروع :IDT

هتتم بتحديد نظام االتصاالت من خالل اقستعمال اإلعالم اآليل وذلك عن طريق إنشاء قواعد املعلومات اخلاصة

بالزبائن والربجميات لتحديث عملية الفوترة والتحصيل.
 2-2المفتشية العامة :IG

هتتم مبراقبة ومتابعة كل الطعون والشكاوي املقدمة من طرف املواطنني ،وكذا مراقبة مدى اقستجابة املصاحل الداخلية

للمؤقسسة للزبائن والسهر على محاية املوارد املالية للمؤقسسة من االختالقسات.
 3-2إدارة الموارد البشرية :DRH
هتتم بشؤون العمال من حيث األجور ،اخلدمات االجتماعية ،التوظيف وحتسني ظروف العمل ،كما تقوم باقستعمال
خمتلف طرق التحفيز لعنصرها البشري ماديا ومعنويا ،كما تقوم مبنح دورات تكوينية وتدريبية إلطاراهتا من أجل احلصول
على أكثر مردودية وفعالية خلدمتها.
 4-2اإلدارة المالية والمحاسبة :DFC

هتتم هذه اإلدارة باجلوانب املالية واحملاقسبية للمؤقسسة وكذا إعداد تقارير مالية دورية وقسنوية إذا اقستدعى األمر لذلك.

 5-2إدارة البرامج و أنظمة المعلومات :DPSI

تقوم بالتخطيط مع إحصاء التجهيزات الالزمة لتقدمي خدمات اتصاالت اجلزائر فهي تعمل مع
.DEE ،DET

DEC

 6-2إدارة تجهيزات التحويل:DEC

هتتم بشراء كل التجهيزات املتعلقة بعملية التحويل ،وذلك من خالل عقد صفقات مع املوردين.

 7-2إدارة تجهيزات اإلرسال:DET
هتتم بشراء كل التجهيزات املتعلقة باإلرقسال (اخليو اهلاتفية على اختالف أنواعها).
 8-2إدارة تجهيزات الطاقوية : DEE

هتتم بشراء كل التجهيزات اخلاصة بالطاقة والتربيد أي كل ما ميكن أن يكون مصدر للطاقة.

 9-2إدارة التسيير التقني للشبكة:DGTR
تقوم هذه اإلدارة بالتسيري التقين للشبكة وبالصيانة التقنية ،وذلك عن طريق خمتلف الوحدات املنتشرة عرب الرتاب
الوطين .CECLI
 11-2قسم التسويق و تسيير الجودة :DMGQ
وهي تنقسم إىل ثالثة مديريات فرعية:
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 1-11-2إدارة الحسابات الكبرى  :DGCوهي هتتم باملؤقسسات الكربى اليت تشكل نسبة فواتريها جزء مهم
من رقم أعمال اتصاالت اجلزائر ،واليت تستعمل خدمات أخرى باإلضافة إىل خدمة اهلاتف (مثل البنوك اليت تستعمل
شبكات نقل املعلومات).
 2-11-2إدارة الدراسات والبرامج  :DEPتقوم هذه اإلدارة بدراقسة الربامج اليت توضع لتطوير االتصاالت كما
تسهر على تسعري املكاملات اهلاتفية وكل املنتوجات واخلدمات اليت تقدمها اتصاالت اجلزائر.

 3-11-2إدارة النشاط التجاري  :DACهتتم هذه املديرية بالنشا التجاري الداخلي ملؤقسسة اتصاالت اجلزائر فيما
خيص خدمات اهلاتف الثابت وهي تنقسم إىل ثالث إدارات فرعية وهي كالتايل:
 اإلدارة الفرعية للفواتري.
 اإلدارة الفرعية لرتقية اخلدمات.
 اإلدارة الفرعية للفواتري احمللية.
والشكل أقسفله يوضح اهليكل التنظيمي ملؤقسسة اتصاالت اجلزائر:
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الشكل رقم ( :)1 -3الهيكل التنظيمي لمؤسسة اتصاالت الجزائر
الرئيس المدير العام

املساعدين

املستشارين

قطب االنرتنيت جواب

املكلفني باملهمات

فرع احملاقسبة و املالية

مديرية اإلتصاالت

املديرية املركزية للمالية و املسامهات

مديرية املشاريع

املديرية املركزية للمحاقسبة

فرع املراجعة

مديرية مراقبة التسيري
مديرية األمن
فرع املفتشية العامة
املديرية اجلهوية االتصاالت اهلاتفية

فرع العالقات مع الزبائن

املديرية العملياتية االتصاالت اهلاتفية

فرع النظام املعلومايت

الوكالة التجارية

فرع العمليات و تطوير شبكة االتصاالت

مركز اإلنتاج لالتصاالت

لالتصاالت

فرع املوارد البشرية و التكوين

اتصاالت اجلزائر ملوبيليس

فرع اليقظة التكنولوجية

اتصاالت اجلزائر للساتليت

المصدر :من اعداد الطالبني اعتمادا على الوثائق الداخلية للمؤقسسة.
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الفصل الثالث:

الشكل رقم ( :)2 -3الهيكل التنظيمي للمديرية المحاسبة

المديرية المركزية للمحاسبة
املساعدين
قسم احملاقسبة املركزية وجتميع
احلسابات

قسم التطهري وحتليل
البيانات

مصلحة تسيري األجور
واملوردين

مصلحة التطهري و حتليل
احلسابات الدائنة

مصلحة متابعة
الزبائن والزبائن
األجانب

مصلحة التطهري و حتليل
حسابات الذمم

مصلحة متابعة
العمليات اخلارجية

مصلحة التطهري و حتليل
حسابات اخلزينة

مصلحة العمليات ما
بني الوحدات وجتميع
احلسابات

مصلحة التطهري و حتليل
حسابات االقستثمارات
واملخزونات

قسم جباية املؤقسسة

مصلحة اجلباية

مصلحة الشؤون
القانونية

قسم حماقسبة ما بني املراكز
احملاقسبية
مصلحة العمليات ما
بني املراكز احملاقسبية

مصلحة مراقبة العمليات
احملاقسبية

قسم متابعة التحصيل

المصدر :من إعداد الطالبني اعتمادا على الوثائق الداخلية للمؤقسسة.
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الفصل الثالث:

المبحث الثاني :نظم المعلومات المستخدمة في مؤسسة اتصاالت الجزائر

يرتكز نشا شركة اتصاالت اجلزائر على نظم للمعلومات تساعد العاملني فيها للقيام بوظائفهم ومهامهم ،وهذا

املبحث خصص لعرض خمتلف نظم املعلومات.
ومبا أن الدراقسة يف هذا تكمن يف اجلانب احملاقسيب ختصصنا يف دراقسة نظام أوراكل املايل""FINANCE ORACLE
الذي يستعمل يف مديرية احملاقسبة ونظام " "GAYAيف املديرية التجارية للفوترة.
المطلب األول :نظام

GAYA

هو نظام يقدم جمموعة متكاملة من الوظائف املطلوبة من طرف املتعاملني يف جمال اإلتصاالت عرب العامل .حيث
يممن هذا النظام للمتعاملني السري اجليد لعملياهتم يف اجملال التجاري ،املايل والتقين وتستعمله شركة إتصاالت اجلزائر
لفوترة زبائنها ،حتصيل الديون ،السيطرة على األخطار املالية ،تسيري ،تسجيل ومتابعة العقود مع الزبائن .وكأهم ميزة هلذا
النظام اإلتصال والتواصل مع باقي األنظمة.
وهو برنامج حيدد رقم األعمال و يسمح بـ:
 تطوير قاعدة معطيات املتواجدة على مستوى كل

Actel

(وكالة) والذي يتلقى وخيزن طلب الزبون وكل

املعلومات اخلاصة به ،كعنوانه ،توارخيه (لتسديد الفواتري).
 التقليل من تبادل األوراق بني مصاحل اخلدمات التقنية"."CECLI ET L'ACTEL
 يسمح للزبائن لإلطالع على فواتريهم بواقسطة شبكة اإلنرتنت ،وكذا الفوترة املفصلة.
والشكل اآليت يوضح ما قسبق ذكره:
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الشكل رقم ( :)3-3ميادين تطبيق

نظام GAYA

المصدر :دليل تطبيق نظام " GAYAملفات داخلية للمؤقسسة".
يوضح هذا الشكل جمال تطبيق نظام  GAYAوعالقته باملديريات األخرى ،وهذا النظام متمركز يف املديرية التجارية،
يقوم مستعملي النظام بتسجيل الفواتري املستلمة من عند املوردين وتسيري طلبات الزبائن واحتجاجاهتم وفوترهتم بعد
التأكد من صحة املعلومات املسجلة يف النظام يقوم املوظف املسؤول عن  GAYAبتحميل املعلومات إىل نظام
.ORACLE
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الفصل الثالث:

الشكل رقم ( :)4-3نافذة الدخول إلى  GAYAوالخروج منه

المصدر :دليل تطبيق نظام  ،GAYAمرجع قسبق ذكره.
تفتح هذه النافذة للدخول أو اخلروج من و إىل النظام.
 -1الدخول إلى نظام

: GAYA

 نفتح متصفح االنرتنت.
 يف الفراغ املخصص للبحث

RECHERCHE

نقوم بكتابة اقسم الربنامج أين جند

GAYA LOGIN OU

.CONNEXION

 يف اخلانة املخصصة القسم املستعمل نكتب اقسم املستعمل اخلاص واخلانة الثانية نكتب كلمة السر كما هو
موضح يف الصورة أعاله.
 -2الخروج من نظام

:GAYA

يف القائمة كما يف الصورة نمغط على .DECONNEXION
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الفصل الثالث:

الشكل رقم ( :)0- 3طريقة التسجيل في نظام

GAYA

المصدر :دليل تطبيق نظام  ،GAYAمرجع قسبق ذكره.
تفتح هذه النافذة من أجل تسجيل الزبون اجلديد يف النظام كما هو موضح يف الشكل أعاله.
المطلب الثاني :نظام

ORACLE

قاعدة بيانات أوراكل هي حل كامل ومتكامل للتطور السريع حملاقسبة الشركة ،أنشأها الري إليسون يف خمتربات
تطوير الربجميات لالقستثمارات عام0711م برفقة بوب مينر وإيد أويش وقامت الشركة بتطوير النسخة األوىل من
برجميات أوراكل من االقسم الرمزي ملشروع ممول من طرف وكالة املخابرات األمريكية عمل عليه الري إليسون عندما
كان موظفا يف امبيكس.
نظرا لالمتيازات اليت يتمتع هبا برنامج
قسنة .0220
قسرى تطبيقه والعمل به منذ 20جانفي  0221إىل يومنا هذا ORACLE FINANCE ،موجه إىل مديرية احملاقسبة
ORACLE FINANCE

قررت مؤقسسة اتصاالت اجلزائر اقتناء هذا الربنامج

واملالية .مت حتديث برنامج أوراكل يف  1جانفي  0202ويف إطار إقسرتاتيجية مؤقسسة اتصاالت اجلزائر لتبين حمتواه كان
من الالزم تكييفه وفقا ملتطلبات  SCFويف هذا الصدد قام فريق بالعمل الذي كونته املديرية العامة لالنتقال من PCN
إىل  SCFباألعمال اآلتية :
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الفصل الثالث:

 تكوين قاعدة معلومة  SCFيف برنامج .ORACLE
 إدخال يف هذه القاعدة معلومات املخطط احملاقسيب اجلديد

SCF

اخلاصة مبؤقسسة اتصاالت اجلزائر اليت متت

إعدادها من قبل.
 تكوين يوميتني مساعدتني جديدتني un journal de translation et un journal
de retraitement

هذا وفقا ملتطلبات التعليمة رقم  0الصادرة يف  07أكتوبر .0227
حىت يتمكن هذا الربنامج من إعداد القوائم املالية املفروضة من طرف املشرع قام فريق العمل يف اجلانب التقين بتصميم
القوائم املالية املفروضة من النظام احملاقسيب املايل واليت تتمثل يف :
 امليزانية.
 جدول حسابات النتائج.
 جدول تدفقات اخلزينة.
 حالة تقيم رؤوس األموال اخلاصة.
 املالحق.
الشكل رقم ( :)6-3تصميم نظام

المصدرoracle FA:

. Formation AlBM
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الفصل الثالث:

قاعدة بيانات أوراكل هي مصب ملختلف التعامالت اليت تقوم هبا الشركة ،كما هو يف الشكل أعاله جملس اإلدارة
حباجة ملعرفة كل املعامالت اليت تقوم هبا املديريات الفرعية فتطلب املعلومة من نظام أوراكل" كفاتورة ،منتوج ،زبون
وأقسعار اخلدمات"...
مصلحة تسيري طلبيات الزبائن تدرس الطلبات وحتملها للنظام فمثال زبون يطلب خط اهلاتف الثابت يقوم بإرقسال
الطلبية وإعطاء الزبون رقم حساب يسجل يف نظام أوراكل وبدوره إىل مصلحة تسيري شبكات االتصال.
المطلب الثالث:تصميم نظام أوراكل ومسار المعلومة فيه.
يف هذا املطلب يتم توضيح تصميم برنامج أوراكل من الشركة األم ومدخالت وخمرجات هذا النظام.
الشكل رقم ) :)1-3برامج  ORACLEالمالي

المصدر:

Formation AlBM oracle FA

.OP-CIT

يفسر الشكل تصميم نظام أوراكل حيث جند كأقساس أوراكل للمحاقسبة العامة
وهو القاعدة الرئيسية ألوراكل مث تتفرع منه جمموعة من الربامج الفرعية وهي كاآليت:

ORACLE GENERA LEDGER
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دراسة حالة مؤسسة اتصاالت الجزائر  -فرع البويرة -

 :ORACLE HRميثل هذا الربنامج تسيري املوارد البشرية( .اتصاالت اجلزائر ال تستخدمه)
 :ORACLE INVهذا الربنامج خيص االقستثمارات( .مشروع اقتناء)
:ORACLE PAخيص هذا الربنامج التثبيتات اجلارية.
:ORACLE FAخيص هذا الربنامج النقديات.
 :ORACLE POخيص هذا الربنامج املوردين.
:ORACLE APخيص هذا الربنامج الدفعات احملاقسبية.
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الفصل الثالث:

الشكل رقم ( :)8-3مدخالت ومخرجات نظام

ORACLE

 -0البيانات العادية

معلومات للمساعدة يف

الروتينية من العمليات

أداء العمليات اليومية

الداخلية

العادية

 -0بيانات
العمليات اليومية

التقارير املالية

العادية مع

نظام المعلومات المحاسبي

وتقارير أخرى

ORACLE

للمستخدمني

احملاقسبة (املالية ،اإلدارية،

اخلارجيني

األطراف
اخلارجية

التكاليف)

 -0بيانات
خاصة أخرى من
مصادر خارجية
 -4بيانات خاصة من

معلومات للمساعدة يف

قرارات إدارية داخلية

اختاذ القرارات اإلدارية

مؤقسسة اتصاالت اجلزائر

المصدر :من اعداد الطالبني.
يوضح الشكل أعاله مدخالت نظام أوراكل وبعد املعاجلة يتم اخراج القوائم املالية املذكورة قسابقا.

85

الفصل الثالث:

دراسة حالة مؤسسة اتصاالت الجزائر  -فرع البويرة -

المبحث الثالث :دراسة تطبيقية على القوائم المالية لمؤسسة اتصاالت الجزائر
قسنتطرق من خالل هذا املبحث إىل عرض القوائم املالية للمؤقسسة حمل الدراقسة وكذلك حناول تقدمي شروحات
وتوضيحات عليها  ،ويف األخري نبني التوافق بني القوائم املالية ملؤقسسة واخلصائص النوعية للمعلومات احملاقسبية ،وذلك من
خالل ثالث مطالب كاآليت:
المطلب األول :عرض القوائم المالية لمؤسسة اتصاالت الجزائر
لقد أعدت مؤقسسة اتصاالت اجلزائر القوائم املالية املنصوص عليها حسب النظام احملاقسيب املايل واملتمثلة يف امليزانية،
جدول حسابات النتائج ،جدول تدفقات اخلزينة ،قائمة تغريات األموال اخلاصة وامللحق ونكتفي بعرض كل من امليزانية
وجدول حسابات النتائج وجدول تدفقات اخلزينة كمايلي:
 -0عرض ميزانية مؤسسة اتصاالت الجزائر (أصول):
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الفصل الثالث:

الجدول رقم ( :)1-3ميزانية اتصاالت الجزائر (أصول)
األصول

القيمة اإلجمالية

الوحدة :الدينار الجزائري.

اإلهالكات ونقص القيمة المحاسبية القيمة
القيمة

الصافية

2113

للسنة الصافية

المحاسبية

2112

للسنة

أصول غير جارية:
2.22
2.22
2.22
2.22
2.22
2.22
706020.62 0008240.24 0074002.64
0400.44
2.22
0400.44
ــــــــــ
ــــــــــ
ــــــــ
2.22
2.22
2.22

فارق احليازة
تثبيتات معنوية
تثبيتات غري معنوية
تثبيتات جاري اجنازها
التثبيتات املالية
السندات املوضوعة موضوع املعادلة
 املؤقسسات املشاركة -املسامهات األخرى واحلسابات الدائنة امللحقة
احلسابات األخرى املثبتة
القروض واألصول املالية غري اجلارية
ضريبة مؤجلة أصول

2.22
2.22
2.22
177.41

مجموع األصول غير الجارية

962757.51 2338145.14 3175548.11

2.22
2.22
2.22
2.22

2.22
2.22
2.22
177.41

2.22
2.22
701000.20
2.22
ــــــــ
2.22
2.22
2.22
2.22
04202.88
951182.89

أصول جارية:
خمزونات جارية
احلسابات الدائنة
الزبائن
مدينون اخرون
المرائب
األصول اجلارية األخرى
املوجودات وما مياثلها
توظيفات وأصول مالية جارية
اخلزينة

020010.86
ــــــــ
074841.00
040.04
0020.64
2.22
ـــــــ
2.22
08747.81

08.10
ــــــــ
2.22
2.22
2.22
2.22
ــــــــ
2.22
2.22

020001.00
ـــــــــ
074841.00
040.04
0020.64
2.22
ــــــ ـ
2.22
08747.81

062687.70
ــــــــ ـ
400841.70
040.04
0220.17
2.22
ــــــ
2.22
0600.00

مجموع األصول الجارية

518818.13

18.37

518799.29

591437.11

مجموع األصول

1481556.81 2338163.77 3819621.57

المصدر :من إعداد الطالبني باالعتماد على وثائق املؤقسسة.
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 -2عرض ميزانية مؤسسة اتصاالت الجزائر (خصوم):
الجدول رقم ( :)2-3ميزانية اتصاالت الجزائر (خصوم)
2113

الخصوم

الوحدة :الدينار الجزائري.
2112

رؤوس األموال الخاصة
رأس مال مت إصداره
رأس مال غري مستعان به
عالوات واحتياطات – احتياطات مدجمة -

2.22
2.22
2.22

2.22
2.22
2.22

فوارق إعادة التقييم
فارق املعادلة
النتيجة الصافية
رؤوس أموال خاصة أخرى

2.22
2.22
-226831.21
2.22

2.22
2.22
-141450.81
020084.22

مرحل من جديد

0000140.70

0060646.00

مجموع األموال

1328911.72

1223779.4

الخصوم غير الجارية:

القروض والديون املالية
المرائب (املؤجلة واملرصود هلا)

2.22
02404.70

2.22
04480.21

الديون غري اجلارية األخرى
املؤونات واملنتجات املدرجة يف احلسابات قسلفا

2.22
002070.67

2.22
002070.67

مجموع الخصوم غير الجارية

151118.61

145176.76

الخصوم الجارية:

املوردون واحلسابات امللحقة

00000.08

02806.00

المرائب
الديون األخرى
خزينة خصوم

000006.10
06700.10
2.22

001082.02
02010.00
2.22

مجموع الخصوم الجارية

167583.68

158618.44

المجموع الكلي للخصوم

1647514.11

1527464.6

المصدر :من إعداد الطالبني باالعتماد على وثائق املؤقسسة.
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الفصل الثالث:

دراسة حالة مؤسسة اتصاالت الجزائر  -فرع البويرة -

 -3جدول حسابات النتائج (حسب الطبيعة) لمؤسسة اتصاالت الجزائر  -فرع البويرة –
الجدول رقم ( :)3-3جدول حسابات نتائج مؤسسة اتصاالت الجزائر

الوحدة :الدينار الجزائري.

البيان

2113

2112

املبيعات واملواد امللحقة

460706.00

424602.08

تغيري خمزون املنتجات النهائية واجلارية

2.22

2.22

اإلنتاج املثبت

00000.02

1400.22

اعانات اإلقستغالل

2.22

2.22

 -1إنتاج الدورة

496191.35

412122.38

مشرتيات مستهلكة

000200.01

12801.00

اخلدمات اخلارجية األخرى

00840.10

08006.01

 -2إستهالكات الدورة

175896.18

119193.79

 -3القيمة المضافة لإلستغالل ()2-1

321194.27

312928.59

مصاريف املستخدمني

460700.64

400000.14

المرائب والرقسوم والتسديدات املماثلة

7822.82

8021.47

 -4الفائض اإلجمالي لإلستغالل

-155542.17

-141931.64

منتجات األخرى لإلقستغالل

06000.80

6000.01

األعباء األخرى لإلقستغالل

4040.84

1000.61

خمصصات اإلهالكات واملؤونات والتموينات وخسائر القيمة

74440.02

008.02

اقسرتجاع اإلقستغالل عن خسائر القيمة

2.22

2.22

 -5نتيجة اإلستغالل

-228119.28

-142139.84

املنتجات املالية

2.22

2.22

األعباء املالية

2.22

2.22

 -6النتيجة المالية

1.11

1.11

 -7النتيجة العادية قبل الضريبة ()6+5

-228119.28

-142139.84

المريبة املستحقة على النتيجة العادية

2.22

2.22

المريبة املؤجلة على النتيجة العادية

2.22

2.22

جمموع ايرادات األنشطة العادية

000020.08

408004.70

جمموع أعباء األنشطة العادية

102000.46

062074.17

النتيجة الصافية لألنشطة العادية

-228119.28

-142139.84

العناصر غري العادية (ايرادات)

0088.21

087.20

العناصر غري العادية (أعباء)

2.22

2.22

النتيجة غير العادية

1188.17

589.13

النتيجة الصافية

-226831.21

-141451.81

النتيجة الصافية لوحدات اجملمع

2.22

2.22

حقوق األقلية

2.22

2.22

حصة اجملمع

2.22

2.22

المصدر :من إعداد الطالبني باالعتماد على وثائق املؤقسسة.
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دراسة حالة مؤسسة اتصاالت الجزائر  -فرع البويرة -

 -4جدول تدفقات الخزينة لمؤسسة اتصاالت الجزائر:
الجدول رقم ( :)4-3جدول تدفقات خزينة مؤسسة اتصاالت الجزائر
البيان

الوحدة :الدينار الجزائري.
2113

تدفقات أموال الخزينة المتأتية من األنشطة العملياتية
التحصيالت املقبوضة من عند الزبائن
املبالغ املدفوعة للموردين واملستخدمني
الفوائد واملصاريف املالية األخرى املدفوعة
المرائب عن النتائج املدفوعة

000200.04
-070670.18
-102.42
-0100.22

تدفقات أموال اخلزينة قبل العناصر غري العادية

01720.06

تدفقات أموال اخلزينة املرتبطة بالعناصر غري العادية (جيب توضيحها)

2.22

صايف تدفقات أموال اخلزينة املتأتية من األنشطة العملياتية (أ)

57915.36

تدفقات أموال الخزينة المتأتية من أنشطة اإلستثمار

-66877.93

احملسوبات عن إقتناء تثبيتات عينية أو معنوية
التحصيالت عن عمليات التنازل عن تثبيتات عينية أو معنوية
احملسوبات عن إقتناء تثبيتات مالية
التحصيالت عن عمليات التنازل عن تثبيتات مالية
الفوائد اليت مت حتصيلها عن التوظيفات املالية
احلصص واألقسا املقبوضة من النتائج املستلمة

2.22
2.22
2.22
2.22
2.22

صايف تدفقات أموال اخلزينة املتأتية من أنشطة اإلقستثمار (ب)

-66877.93

تدفقات أموال الخزينة المتأتية من أنشطة التمويل
التحصيالت يف أعقاب إصدار أقسهم
احلصص وغريها من التوزيعات اليت مت القيام هبا
التحصيالت املتأتية من القروض
تسديدات القروض أو الديون األخرى املماثلة

2.22
2.22
2.22
2.22

صايف تدفقات أموال اخلزينة املتأتية من أنشطة التمويل (ج)

2.22

تأثريات تغريات قسعر الصرف على السيوالت وشبه السيوالت
تغري أموال اخلزينة يف الفرتة (أ+ب+ج)

8972.57

أموال اخلزينة ومعادلتها عند افتتاح السنة املالية
أموال اخلزينة ومعادلتها عند إقفال السنة املالية
تغري أموال اخلزينة خالل الفرتة

0600.00
-0002.00

المقاربة مع النتيجة المحاسبية

11314.44

المصدر :من إعداد الطالبني باالعتماد على وثائق املؤقسسة.
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الفصل الثالث:

المطلب الثاني :تحليل القوائم المالية لمؤسسة اتصاالت الجزائر
 -1الميزانية (أصول) بعد حساب النسب المئوية والفروقات:
الجدول رقم ( :)5-3ميزانية (أصول) بعد حساب النسب والفروقات
األصول
أصول غير جارية:

املبالغ الصافية
0200

النسبة
املئوية %

املبالغ الصافية
0200

الوحدة :الدينار الجزائري.
النسبة
املئوية %

الفرق

فارق احليازة.
تثبيتات معنوية.
تثبيتات غري معنوية.
تثبيتات جاري اجنازها
تثبيتات مالية.
قسندات موضوعة موضع املعادلة.
املسامهات األخرى.
احلسابات األخرى املثبتة.
قروض وأصول مالية غري جارية.
ضريبة مؤجلة أصول.

2.22
2.22
706020.6
5452.44
ـــــــــ
0.00
ــــــــ
0.00
2.22
799.47

ــــــ
ــــــ
64.0
0.36
ــــــ ـ
ــــــــ
ــــــ ـ
ـــــــ
ـــــــ
2.20

2.22
2.22
927131.01
0.00
ــــــــــ
0.00
ـــــــــ
0.00
0.00
04202.88

ـــــــ ـ
ـــــــ ـ
60.1
ـــــــــ
ـــــــــ ـ
ــــــــ
ـــــــــ
ـــــــ ـ
ـــــــ ـ
0.00

ـــــــــ
ـــــــــ
29374.59
5452.44
ـــــــــ
0.00
ـــــــــ
0.00
0.00
()00000.40

مجموع األصول غير الجارية.

962757.51

64.9

951182.89

61.6

11575.62

أصول جارية:
خمزونات جارية.
حسابات دائنة.
زبائن.
مدينون اخرون.
المرائب.
أصول جارية أخرى.
املوجودات وما مياثلها
توظيفات وأصول مالية جارية.
اخلزينة.

020001.00
ــــــــــ
074841.00
040.04
0020.64
2.22
ــــــــ
2.22
08747.81

6.76
ــــــ ـ
06.60
2.20
2.0
ـــــــ
ــــــ ـ
ــــــــ
0.01

062687.70
ــــــــــ
400841.70
040.04
0220.17
2.22
ــــــــ ـ
2.22
0600.00

02.40
ــــــــ
01.40
2.20
2.00
ــــــــ
ــــــــ
ــــــــ
2.06

()01400.17
ــــــــ
()08222.40
ــــــــ
()020.00
ــــــــ ـ
ــــــــ
ـــــــــ
00071.60

مجموع األصول الجارية.

518799.29

35.11

591437.11

38.33

()72637.71

مجموع األصول

1481556.8

111

1542619.89

111

()61162.19

املصدر :من إعداد الطالبني.
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الفصل الثالث:

 -2الميزانية (خصوم) بعد حساب النسب المئوية والفروقات:
الجدول رقم ( :)6-3ميزانية (خصوم) بعد حساب النسب والفروقات
اخلصوم
رؤوس األموال الخاصة:

القيمة
0200

الصافية النسبة
املئوية %

2.22
2.22
-احتياطات 2.22

ــــــــ
ـــــــ
ـــــــ

القيمة
0200

الوحدة :الدينار الجزائري.

الصافية النسبة املئوية الفرق
%

2.22
2.22
2.22

ــــــ
ــــــ
ــــــ

رأس مال مت إصداره
رأس مال غري مستعان به
عالوات واحتياطات
مدجمة-
فوارق اعادة التقييم
فرق املعادلة
النتيجة الصافية
رؤوس أموال خاصة أخرى
مرحل من جديد

ـــــــ
2.22
ــــــــ ـ
2.22
ــــــ ـ
2.22
ــــــــ
2.22
)7.06( -040402.80 )00.16( -006800.00
6.10 020084.22
ــــــــ ـ
2.22
80.66 0060646.00 74.40 0000140.70

مجموع األموال الخاصة

81.11 1223779.41

81.66 1328911.72

خصوم غير جارية:

ــــــ
ــــ ـ
ــــــ
ـــــــ
ـــــــ
()80082.4
()020084.22
070276.10
115132.32

2.22
قروض وديون مالية
02404.70
المرائب (املؤجلة واملرصود هلا)
2.22
الديون غري اجلارية األخرى
املؤونات واملنتجات املرصدة يف احلسابات 002070.67
قسلفا

ــــــــ ـ
0.00
ــــــ ـ
1.70

2.22
04480.21
2.22
002070.67

ــــــــ ـ
2.74
ـــــــ
8.04

ــــــــ
0740.80
ــــــــ
ــــــــ

151118.61

9.16

145176.76

9.49

5941.85

مجموع الخصوم غير الجارية
خصوم جارية:
املوردون واحلسابات امللحقة
المرائب
الديون األخرى
خزينة خصوم

00000.08
000006.10
06700.10
2.22

2.74
8.0
0.20
ــــــــ

02806.00
001082.02
02010.00
2.22

2.10
8.78
2.67
ــــــــ ـ

4604.76
()0240.00
6060.60
ـــــــــ

مجموع الخصوم الجارية

167583.68

11.17

158618.44

11.38

8975.24

مجموع الخصوم

111 1647514.11

املصدر :من إعداد الطالبني.
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111 1527464.61

121149.41

الفصل الثالث:

دراسة حالة مؤسسة اتصاالت الجزائر  -فرع البويرة -

من خالل مالحظتنا مليزانية مؤقسسة اتصاالت اجلزائر ( جانب األصول) قدمنا تربيرات على املبالغ املوجودة يف
حساباهتا كاآليت:
بلغت جمموع األصول غري اجلارية  760101.00دينار جزائري ،وذلك بنسبة مئوية تقدر ب  64.7 %من
اجملموع الكلي لألصول قسنة  ،0200مقارنة مع قسنة  0200اليت بلغت فيها  700080.87دينار جزائري بنسبة %
 ،60.6وهذا ما يعين أهنا قد ارتفعت بقيمة  00010.60دينار جزائري ،وميكن تربير هذا اإلرتفاع بكون ظهور
تثبيتات قامت املؤقسسة بإجنازها واليت ظهرت يف قسنة  0200بقيمة  0400.44دينار جزائري وبنسبة .2.06 %
التثبيتات غري املعنوية ارتفعت بقيمة  07014.07دينار جزائري وذلك بسبب إحداث تطورات على نظام
املعلومات احملاقسيب املستخدم (برجمية أوراكل).
أما األصول اجلارية بلغت قسنة  0200قيمة  008177.07دينار جزائري وبنسبة  ،00.20%أما قسنة 0200
بلغت ما قيمته  070401.22دينار جزائري بنسبة  ،38.33%ويرجع هذا االخنفاض إىل نقص يف قيمة املخزونات
مببلغ  10400.17دينار جزائري مقارنة مع قسنة  ،0200وكذلك اخنفاض يف حتصيالت الزبائن بقيمة 0822.40
دينار جزائري ويعود هذا االخنفاض يف التحصيالت إىل السياقسة املنتهجة من طرف املؤقسسة يف حتصيل ديون الزبائن،
وشهد حساب اخلزينة اخنفاض بقيمة  00071.60دينار جزائري راجع هذا إىل توظيفات األموال يف عمليات
االقستغالل وخارج االقستغالل.
من خالل مالحظتنا مليزانية مؤقسسة اتصاالت اجلزائر ( جانب اخلصوم) قدمنا تربيرات على املبالغ املوجودة يف
حساباهتا كاآليت:
جند يف ميزانية خصوم املؤقسسة جمموع األموال اخلاصة قسنة  0200يقدر ب  0008700.10دينار جزائري أي
بنسبة  82.66 %من جمموع اخلصوم مقارنة مع قسنة  0200بلغت  0000117.4دينار جزائري بنسبة %
 82.00وهذا ما يعين أن هناك ارتفاع يف األموال اخلاصة ويتمثل يف حساب املرحل من جديد بقيمة 070276.10
دينار جزائري.
جيب االشارة إىل أن حسابات رؤوس األموال اخلاصة معدومة على مستوى ميزانيات املؤقسسات الفرعية ملؤقسسة
اتصاالت اجلزائر ،ويرجع ذلك إىل التعليمات من طرف املديرية العامة للمؤقسسة األم الواقعة باجلزائر العاصمة ،حيث
ترقسل حسابات رؤوس األموال للمؤقسسات الفرعية ويتم دجمها وجتميع حسابات الشركة األم مع فروعها.
أما بالنسبة لرؤوس األموال اخلاصة األخرى ظهرت يف قسنة  0200بقيمة  020084.22دينار جزائري وانعدامها
قسنة  0200وهذا ألن التعليمة مل تكن قسارية املفعول قسنة .0200
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دراسة حالة مؤسسة اتصاالت الجزائر  -فرع البويرة -

جند يف اخلصوم غري اجلارية ارتفاع بقيمة  0740.80دينار جزائري وهذا راجع إىل الزيادة يف قيمة المرائب املؤجلة
املوضوعة هلا ،وجند كذلك أن قيمة القروض والديون املالية معدومة ألن املؤقسسة ال تعتمد على قسياقسة القروض.
أما اخلصوم اجلارية تعادل قيمتها  061080.68دينار جزائري قسنة  0200بنسبة  02.01%من جمموع اخلصوم
و 158608.44قسنة  0200وهذا ما يدل على وجود ارتفاع يف قيمة اخلصوم اجلارية بقيمة  8710.04دينار
جزائري وهذا ما يربر باالخنفاض املشهود يف قيمة المرائب بقيمة  0240.00دينار جزائري نتيجة إصدار قانون داخلي
من طرف املؤقسسة األم ينص على أن المرائب يتم تسديدها من طرف املؤقسسة األم اعتمادا على التقارير والتصرحيات
اجلبائية اليت ترقسل شهريا من طرف املؤقسسات الفرعية منها فرع والية البويرة إالا يف بعض احلاالت االقستثنائية فيتم دفعها
على مستوى الفرع.
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 -3جدول حسابات النتائج بعد حساب الفروقات:
الوحدة :الدينار الجزائري.

الجدول رقم ( :)7-3حسابات النتائج بعد حساب الفرق
البيان

2113

2112

الفرق

املبيعات واملواد امللحقة

460706.00

424602.08

08000.81

تغيري خمزون املنتجات التامة واجلارية

2.22

2.22

اإلنتاج املثبت

00000.02

1400.22

اعانات اإلقستغالل

2.22

2.22

 -1إنتاج الدورة

496191.35

412122.38

84167.97

مشرتيات مستهلكة

000200.01

12801.00

00076.00

اخلدمات اخلارجية األخرى

00840.10

08006.01

04626.04

 -2استهالكات الدورة

175896.18

119193.79

66812.29

 -3القيمة المضافة لإلستغالل ()2-1

321194.27

312928.59

17265.68

مصاريف املستخدمني

460700.64

400000.14

02080.7

المرائب والرقسوم والتسديدات املماثلة

7822.82

8021.47

0470.00

 -4الفائض اإلجمالي لإلستغالل

-155542.17

-141931.64

()14611.53

منتوجات اإلقستغالل األخرى

06000.80

6000.01

07817.06

أعباء اإلقستغالل األخرى

4040.84

1000.61

()0218.80

خمصصات اإلهالكات واملؤونات والتموينات وخسائر القيمة

74440.02

008.02

74001

اقسرتجاع اإلقستغالل عن خسائر القيمة

2.22

2.22

2.22

 -5نتيجة اإلستغالل

-228119.28

-142139.84

()85979.44

اإليرادات املالية

2.22

2.22

2.22

األعباء املالية

2.22

2.22

2.22

 -6النتيجة المالية

1.11

1.11

1.11

 -7النتيجة العادية قبل الضرائب ()6+5

-228119.28

-142139.84

()85979.44

المرائب املستحقة على النتيجة العادية

2.22

2.22

2.22

المرائب املؤجلة على النتيجة العادية

2.22

2.22

2.22

جمموع ايرادات األنشطة العادية

000020.08

408001.10

024084.40

جمموع أعباء األنشطة العادية

102000.46

062001.07

072060.81

 -8النتيجة الصافية لألنشطة العادية

-228119.28

-142139.84

()85979.44

العناصر غري العادية (ايرادات)

0088.21

087.20

077.24

العناصر غري العادية (أعباء)

2.22

2.22

222

النتيجة غيرالعادية

1188.17

589.13

599.14

النتيجة الصافية

226831.21

-141451.81

()85381.4

النتيجة الصافية للوحدات اجملمعة

2.22

2.22

2.22

حقوق األقلية

2.22

2.22

2.22

حصص اجملمع

2.22

2.22

2.22

المصدر :من إعداد الطالبني.
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ـــــــــ
00140.02
ـــــــــ

الفصل الثالث:
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أعدت مؤقسسة اتصاالت اجلزائر حسابات النتائج حسب الطبيعة لدوريت  0200و 0200وحتملت خسائر عليها
( )006800.00دينار جزائري و( )040402.80دينار جزائري على التوايل ،ويعود السبب الرئيسي املربر لذلك،
كون أن املؤقسسة التدرج احلسابات الكربى املتمثلة يف إتفاقيات بني املديريات (مثل املؤقسسة تقوم بعقد اتفاقية تقدمي
خدمات مبقابل مع مديرية مصاحل الدرك الوطين) ،وهذا حسب ما أدىل به املوظفون املعنيون يف املؤقسسة.
كذلك ميكن تربير اخلسارة للدورتني مبصاريف املستخدمني للسنتني  460700.64دينار جزائري قسنة  0200و
 400000.14والذي شهد إرتفاع يف القيمة ب 02080.72دينار جزائري وهي مبالغ معتربة باملقارنة مع املصاريف
األخرى ،كون هذه املؤقسسة خدماتية أكثر منها جتارية يغلب عليها الطابع البشري.
جند أيما حساب اإلهالكات واملؤونات ونقص القيمة الذي قساهم بشكل كبري يف اخنفاظ لسنة  ،0200حيث بلغ
 008.02دينار جزائري قسنة  0200و 74440.02دينار جزائري قسنة  0200أي بفرق  74001.22دينار
جزائري  ،وكما نعلم أنه حساب اإلهالكات واملؤونات هو من احلسابات الومهية اليت التعرب عن تدفق نقدي حقيقي وتأثر
على النتيجة.
 -4قراءة وتحليل جدول تدفقات الخزينة:
 1-4قراءة جدول تدفقات الخزينة:
ميكن معرفة مصدر النقدية خالل الدورة و اقستخداماهتا وبشكل مفصل حسب أنشطة املؤقسسة أنشطة االقستغالل،
أنشطة التمويل ،أنشطة اإلقستثمار ،حيث يعود مصدر النقدية خالل الدورة إىل التحصيالت املقبوضة من عند الزبائن
والبالغة  000200.04دينار جزائري ،إضافة إىل النقدية املتأتية من التوظيفات واليت مل تظهر يف جدول تدفقات اخلزينة
هي كذلك حتصيالت أخرى اليت مل تقم هبما مؤقسسة اتصاالت اجلزائر حيث أن التحصيالت األخرى ال تظهر يف
ميزانيتها بل تدمج هذه التحصيالت على مستوى املؤقسسة األم ،وهذا ما يعين أن مصدر النقدية هو النشا الرئيسي
للمؤقسسة (نشا اإلقستغالل) ،أما اقستخدامات النقدية خالل الدورة فمعظمها يتعلق بسداد املوردين واملستخدمني مببلغ
 070670.18دينار جزائري ،والمرائب عن النتائج املدفوعة واليت بلغت قيمتها  0100.22دينار جزائري إضافة إىل
املسحوبات عن اقتناء التثبيتات املادية أو املعنوية واليت بلغت قيمتها  66811.70دينار جزائري.
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الفصل الثالث:

 2-4تحليل قائمة التدفقات النقدية من خالل بعض النسب:
الجدول رقم ( :)8-3حركة نقدية مؤسسة اتصاالت الجزائر سنة .2113
البيان

2113

صافي النقدية عن أنشطة االستغالل

01720.06

صافي النقدية عن أنشطة االستثمار

-66072.70

صافي النقدية عن أنشطة التمويل

2.22

صافي النقدية وما يعادلها

-8710.01

النقدية وما يعادلها في بداية الفترة

0600.00

النقدية وما يعادلها في نهاية الفترة

-0002.00

 1-2-4نسبة كفاية التدفقات النقدية عن أنشطة االستغالل:
تحدد هذه النسبة بالعالقة التالية:
كفاية التدفقات النقدية عن األنشطة

=

كفاية التدفقات النقدية عن أنشطة االستغالل  /االحتياجات النقدية االساسية
كفاية التدفقات النقدية عن األنشطة = 25929.11 / 57915.36
كفاية التدفقات النقدية عن األنشطة = 1.22
االحتياجات النقدية األساسية = تدفقات اخلزينة اخلارجة عن أنشطة االقستغالل  +مدفوعات أعباء الديون املتمثلة يف

الفوائد واألقسا املستحقة  +اإلنفاق الرأمسايل الالزم للحفاظ على الطاقة اإلنتاجية  +املدفوعات الالزمة لتسديد
توزيعات األرباح على املسامهني.
االحتياجات النقدية األساسية = 2 + 66811.70 + 102.4 + 070670.18
االحتياجات النقدية األساسية =  007070.00دينار جزائري.

تسمح نسبة كفاية التدفقات النقدية عن أنشطة االقستغالل بتقييم مقدرة املؤقسسة على توليد تدفقات نقدية تشغيلية
كافية لتغطية احتياجات النقدية باألخص قسداد الديون ،حيازة األصول ،دفع العوائد ،وكلما كانت النسبة كبرية ادلت
على ذلك.
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الفصل الثالث:
 2-2-4نسبة تغطية النقدية
تحدد هذه النسبة بالعالقة التالية:
نسبة تغطية النقدية

= صافي التدفقات عن دورة االستغالل  /جملة التدفقات النقدية الخارجة
لألنشطة االستثمارية والتمويلية

نسبة تغطية النقدية = 66811.70 / 01720.06
نسبة تغطية التدفقات = 2.86
حتسب مجلة تدفقات اخلزينة اخلارجة عن األنشطة االقستثمارية و التمويلية كما يلي:
جملة تدفقات الخزينة الخارجة عن األنشطة االستثمارية و التمويلية = املسحوبات عن اقتناء التثبيتات املادية أو
املعنوية  +التوزيعات على األرباح.
جملة تدفقات الخزينة الخارجة عن األنشطة االستثمارية و التمويلية = 2 + 66811.70
جملة تدفقات الخزينة الخارجة عن األنشطة االستثمارية و التمويلية =  66811.70دينار جزائري.
أهم ما ميكن أن تقدمه هذه النسبة هو التعرف على مدى كفاية صايف تدفقات اخلزينة عن االقستغالل واليت من
املفرتض أن تكون املصدر األقساقسي للتدفقات النقدية يف املؤقسسة ،وتبني هذه النسبة مدى كفاية هذه التدفقات يف
تغطية أنشطة االقستثمار والتمويل كشراء األصول الثابتة وقسداد الديون و القروض املستحقة الدفع باإلضافة إىل قسداد
توزيعات األرباح النقدية املستحقة على املؤقسسة للمسامهني أو أية تدفقات نقدية خارجية أقساقسية أو ضرورية يف أنشطة
التمويل واالقستثمار ،واملؤشر العايل هلذه النسبة يعترب دليال جيدا على قسيولة املؤقسسة وقدرهتا على االقستمرار يف أنشطتها
الرئيسية دون أية مشاكل.
المطلب الثالث :تبيان توافق القوائم المالية لمؤسسة اتصاالت الجزائر مع الخصائص النوعية للمعلومات
المحاسبية
 -1مدى توافق المعلومات المحاسبية المتضمنة في القوائم المالية لمؤسسة اتصاالت الجزائر مع :IAS 1

لقد تممن املعيار احملاقسيب الدويل األول إعداد وعرض القوائم املالية  ،وضع من أجل ضمان قابلية املقارنة بني القوائم
املالية ملؤقسسة مع مؤقسسة أخرى أو مقارنة القوائم املالية لنفس املؤقسسة على عدة قسنوات ،ومن خالل اإلطالع وحتليل

القوائم املالية ملؤقسسة اتصاالت اجلزائر اقستنتج مايلي:
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يتطلب هذا املعيار عند عرض القوائم املالية وجود املعلومات التالية على األقل:
اقسم املؤقسسة ،بلد التأقسيس ،الشكل القانوين للمؤقسسة ،الفرتة املالية ،ملخص النشا  ،عملة القيد...
القوائم املطلوب عرضها ضمن هذا املعيار هي:
امليزانية ،قائمة جدول حسابات النتائج ،قائمة التدفقات النقدية ،قائمة التغري يف حقوق امللكية (األموال اخلاصة)،
املالحق اليت توضح السياقسات احملاقسبية واإليماحات عن خمتلف التغريات.
ونالحظ من خالل القوائم املالية ملؤقسسة اتصاالت اجلزائر أهنا قد اقستوفت بعض العناصر كاآليت:
 اقسم املؤقسسة :اتصاالت اجلزائر – فرع البويرة –
 بلد التأقسيس :اجلزائر.
 الشكل القانوين للمؤقسسة :شركة مسامهة
 الفرتة املالية 0200/20/20 :إىل 0200/00/00
 عملة القيد :الدينار اجلزائري.
أعدت مؤقسسة اتصاالت اجلزائر القوائم املالية وفق النظام احملاقسيب املايل واملعايري احملاقسيب الدولية.
 1-1الميزانية:
مت إعداد ميزانية اتصاالت اجلزائر وفق نظام املعلومات املستخدم نظام أوراكل الذي يتماشى مع املعيار احملاقسيب الدويل
األول يف كيفية إعداد امليزانية وذلك من حيث شكلها ،ومت عرضها يف شكل جدول يمم دورتني  0200و0200
واملتممنة ملختلف العناصر (أصول وخصوم).
 2-1حسابات النتائج:
أعدت املؤقسسة حمل الدراقسة جدول حسابات النتائج حسب الطبيعة  ،وهو يمم دوريت  0200و 0200بنتيجة
صافية على التوايل 040402.80 :دينار جزائري و 006800.00دينار جزائري حيث هي عبارة عن خسارة
للدورتني.
كما نالحظ أن املؤقسسة أدرجت فيه كل العناصر اليت جيب توضيحها من خالله وهذا ما ينص عليه املعيار الدويل
األول وما جاء به النظام احملاقسيب املايل وبالتايل فحسابات النتائج يتوافق مع كل منهما.
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 -2مدى توافق المعلومات المحاسبية المتضمنة في القوائم المالية لمؤسسة اتصاالت الجزائر مع :IAS 7
أعدت مؤقسسة اتصاالت اجلزائر هذه القائمة وفق الطريقة املباشرة ،وصنفت التدفقات النقدية إىل تدفقات نقدية من
األنشطة التشغيلية ،تدفقات نقدية من األنشطة االقستثمارية وتدفقات نقدية من األنشطة التمويلية حيث قامت بعرض
مباشر للتحصيالت والتسديدات اإلمجالية للخزينة املرتبطة مبختلف عمليات االقستغالل واقستخراج التدفق الصايف بعد
طرح املخرجات ،وهذا ما يتوافق مع ما نص عليه املعيار احملاقسيب الدويل السابع.
ويف األخري نستنج أن نظام املعلومات احملاقسيب املستخدم يف مؤقسسة اتصاالت اجلزائر (نظام أوراكل) يقوم بإعداد
القوائم املالية وفق ما تنص عليه املعايري الدولية وما جاء يف النظام احملاقسيب املايل وهذا ما جيعلها ذات جودة وأكثر
مصداقية ،وبالتايل تقدم ملستخدميها معلومات مفيدة حول الوضعية املالية للمؤقسسة ،ولكن هذا اليعين أنه خايل من
بعض النقائص واليت قسنذكرها كنتائج يف اخلامتة العامة.
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خالصة الفصل :
يف هذا الفصل أقسقطنا اجلانب النظري على اجلانب التطبيقي لتبيني أثر نظام املعلومات احملاقسيب على املعلومات
املتممنة يف القوائم املالية يف املؤقسسات فقمنا بدراقسة حالة مؤقسسة اتصاالت اجلزائر – فرع البويرة . -
وبدءا مت التعريف باملؤقسسة حمل الدراقسة يف املبحث األول ،ويف املبحث الثاين بينا نظام املعلومات احملاقسيب املطبق يف
املؤقسسة والتعريف باألنظمة ،لنصل يف املبحث الثالث الذي مت فيه عرض القوائم املالية للمؤقسسة وحتليلها ،وكذا مطابقة
املعلومات املتممنة يف تلك القوائم مع املعايري الدولية احملاقسبية املتعلقة هبا.
ويف األخري ميكن القول أن تطبيق نظام املعلومات احملاقسيب يف مؤقسسات اتصاالت اجلزائر – فرع البويرة -يكون وفق
ما تنص عليه املعايري الدولية احملاقسبية وما جاء يف النظام احملاقسيب املايل إال أنه يواجه صعوبات كبرية خاصة فيما يتعلق
جبانب إعداد القوائم املالية ،حيث جيد مستعملوه (نظام أوراكل) صعوبات يف إدخال املعلومات فيه ،مما جيربهم على
طلب املساعدة من الشركة األم ،وعادة ما يؤدي هذا إىل تأخري إعداد القوائم املالية.

101

خاتمة:
خاتمة:
م ن خالل تناولنا ملوضوع نظام املعلومات احملاسيب وأثره على جودة القوائم املالية ودراستنا حلالة مؤسسة اتصاالت
اجلزائر حاولنا معاجلة اإلشكال الرئيسي الذي ينص على " إىل أي مدى ميكن االعتماد على القوائم املالية والتقارير املالية
اليت تؤثر على املتطلبات التنظيمية لنظام املعلومات احملاسيب" ،وذلك من خالل فصلني نظريني وفصل ثالث تطبيقي،
وهذا انطالقا من الفرضيات األساسية ،والذي تبني لنا أنه من املواضيع اهلامة اليت هلا انعكاسات مباشرة على قرارات
األطراف الداخلية واخلارجية املهتمة بالقوائم والتقارير املالية ،كون هذه األخرية ترتبط جودهتا باخلصائص النوعية
للمعلومات احملاسبية واملالية املتضمنة فيها.
ويف جمال مهنة احملاسبة جند أن مصطلح املعلومات احملاسبية أصبح متداول بشكل كبري يف الكثري من األحباث اليت
ترى أنه من الضروري النظر إىل احملاسبة من أبعاد متنوعة وجماالت خمتلفة بشكل متكامل ،فاملعلومات احملاسبية هي عبارة
عن ناتج (خمرجات) نظام املعلومات احملاسيب يف شكل تقارير وقوائم مالية ،تساعد مستخدميها على اختاذ القرارات يف
الوقت املناسب حول الوضع املايل للمؤسسات.
 -1نتائج اختبار فرضيات البحث:
انطالقا من طريقة العرض اليت مت اعتمادها واليت مجعت بني الدراسة النظرية والتطبيقية مت التوصل إىل:
 الفرضية األوىل :تنص على أن نظام املعلومات احملاسيب يعترب أحد األنظمة الفرعية والرئيسية يف املؤسسة يقوم
بعدة أدوار تتعلق باجلانب املايل ،ومنه هذه الفرضية حتققت وذلك من خالل أن اجلانب احملاسيب هو األهم يتم
على أساسه تبيني مسار العمليات واألحداث االقتصادية لبيت حتدث يف املؤسسة.
 الفرضية الثانية :تنص على أن املعلومات احملاسبية تكون أكثر مالئمة وموثوقية ،عندما يكون نظام املعلومات
احملاسيب يف املؤسسة فعال ،هذه الفرضية قد حتققت وذلك من خالل تزويده لإلدارة باملعلومات احملاسبية
الضرورية ويف الوقت املالئم الختاذ القرارات.
 أما الفرضية الثالثة :تقاس بنود القوائم املالية بتطبيق سياسات حماسبية قد ختتلف من مؤسسة ألخرى ،هذه
الفرضية خاطئة ألن بنود القوائم املالية متثل العناصر املتعلقة مباشرة بقياس الوضعية املالية يف ميزانية املؤسسة،
وعناصر متعلقة مباشرة بقياس األداء يف حسابات النتيجة ويتم قياسها من خالل استخدام عدة بدائل للتقييم،
وذلك بالرجوع إىل املبادئ احملاسبية املعرتف هبا يف املعايري الدولية.
 -2نتائج الدراسة:
 جودة املعلومات احملاسبية معيار ميكن على أساسه احلكم على مدى حتقيق املعلومات احملاسبية ألهدافها
تستخدم للمفاضلة بني األساليب احملاسبية لغرض القياس واإلفصاح احملاسيب يف التقارير املالية.
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 املعلومات احملاسبية هي كل املعلومات الكمية وغري الكمية اليت يتم التقرير عنها يف القوائم املالية الستخدامها يف
إدارة مشاريع املؤسسة ،كما تتوافق فعالية هذه املؤسسة على مدى توفر هذه املعلومات.
 تكون املعلومات احملاسبية مالئمة يف القوائم املالية مبدة تأثريها على قرار املستخدم ،وتكون موثوقة عندما تكون
دقيقة وخالية من األخطاء.
 نظام املعلومات احملاسيب القلب النابض الذي يضخ املعلومات احملاسبية لألطراف الداخلة يف اهليكل التنظيمي
للمؤسسة وكذا األطراف اخلارجية.
 هتدف القوائم املالية إىل تقدمي معلومات حول التغري يف الوضعية املالية للمؤسسة وبالتايل تساعدهم على اختاذ
القرارات.
 يتم إعداد القوائم املالية على أساس أن املؤسسة مستمرة وعلى أساس االستحقاق يف احملاسبة أي أن االعرتاف
بالعمليات واألحداث عند حدوثها.
 يلزم النظام احملاسيب املايل املؤسسات إعداد جدول حسابات النتائج حسب الطبيعة ،يف حني ترك حرية االختيار
للمؤسسة بإمكانية تقدمي حسابات النتائج حسب الوظيفة يف امللحق وهذا ما ينطبق على املؤسسة حمل
الدراسة.
 لكي يتم فهم امليزانية ،حسابات النتائج ،جدول تدفقات اخلزينة وجدول تغريات األموال اخلاصة جيب أن تقوم
املؤسسة بإعداد امللحق اليت توضح فيه خمتلف املعلومات اليت مل يتم ذكرها يف تلك القوائم وكذا تقدمي التربيرات
الالزمة.
 تلجأ املؤسسات إىل تغيري التقديرات أو الطرق احملاسبية إذا كان الغرص منها زيادة درجة املالئمة واملوثوقية يف
القوائم املالية ،ويتوجب على املؤسسة اإلفصاح عن ذلك يف امللحق بشكل مفصل.
 تساهم التقارير املرحلية (ميزانية خمتصرة ،قائمة الدخل )......يف توفري معلومات حماسبية فورية ويف الوقت
املناسب وهي غري إلزامية ،تقوم هبا املؤسسات املدرجة يف السوق املايل بكثرة ،ملا هلا الفصل على محاية
املستثمرين.
 جيد املستعملون لنظام املعلومات احملاسيب أوراكل صعوبة يف إدخال املعلومات إىل النظام ،مما جيرب املستعملني
على طلب املساعدة من أشخاص أكثر خربة وهذا يؤدي إىل تضييع الوقت والتأخر يف إصدار القوائم املالية.
 عدم قدرة حتكم املستعملني اجلدد غري املكونني بنظام املعلومات احملاسيب (برجمية أوراكل) مما يؤدي إىل وجود
نواقص وأخطاء فنية حماسبية.
 يعتمد نظام املعلومات احملاسيب يف مؤسسة اتصاالت اجلزائر  -فرع البويرة  -على شبكة االنرتنت ويف حال
انقطاعها يؤدي ذلك إىل تأخري يف التسجيالت احملاسبية ويف إعداد القوائم املالية.
 ال يتم دفع كل الضرائب على مستوى هذا الفرع وإمنا جزء منها فقط كالضرائب على الرسم على النشاط املهين،
واجلزء اآلخر تدفعه املؤسسة األم وذلك بعد إستالم التصرحيات اجلبائية منه.
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خاتمة:
 -3التوصيات:
 من املستحسن أن تقوم مؤسسة اتصاالت اجلزائر بإحداث نظام شبكي خاص هبا وخمتلف فروعها لتفادي
التعطل أثناء العمل يف حالة انقطاع يف شبكة االنرتنت.
 يستحسن طلب رخص استعمال برنامج أوراكل من املؤسسة األم حسب عدد املستعملني للنظام لتفادي الوقوع
يف أخطاء التسجيل املزدوج لنفس املعطيات.
 استغالل باقي برامج أوراكل املقتناة وغري املستغلة ،وتعميم نظام أوراكل على مجيع املصاحل.
 حماولة إدخال جدول تدفقات اخلزينة يف برجمية أوراكل حيت يسهل اإلطالع عليه.
 من األفضل تكوين املستعملني لنظام املعلومات احملاسيب أوراكل وذلك لتفادي التأخر يف إعداد القوائم املالية
وكذلك تفادي األخطاء والنواقص فيها.
 -4آفاق البحث:
بعدما تناولت دراستنا هذا املوضوع واملتمثل يف نظام املعلومات احملاسيب وأثره على جودة القوائم املالية وبالرغم من صعوبة
تبيان ،أنه ميكن فتح الباب لعدة إشكاليات وحبوث مستقبلية تستحق الدراسة وذلك بالتطرق للمواضيع املتعلقة ب:
 دور اإلفصاح احملاسيب يف القوائم املالية وفق النظام احملاسيب واملعايري الدولية.
 دور املعلومات احملاسبية يف حتسني الوضعية املالية للمؤسسة.
 املعيار احملاسيب الدويل األول وتأثريه على جودة القوائم املالية.
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