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  أي محتوى للمعلومات؟ :التقارير المالية

  
   

  د رحال علي.أ
  كلية العلوم االقتصادية وعلوم التسيير

  باتنةجامعة 
    

  الملخص
تتعدد الجهات المستخدمة للتقارير المالية، منها من له عالقة مباشرة ودائمة 

ة عالق(بالوحدة المحاسبية كالمسيرين والمالك، ومنها من له عالقة غير مباشرة 
ولقد . الخ...مثل المقرضين، الموردين) تعامل ظرفية تحددها المصلحة المشتركة

نشأت عن هذا التعدد في االستعماالت رغبات في المعلومات المطلوبة تتوقف إلى 
  .حد كبير على مجال القرار الذي يراد اتخاذه، أي االستعماالت الداخلية والخارجية

التي تثيرها عملية تحديد أهداف التقارير الواقع أن جانبا كبيرا من المشاكل 
المالية تنشأ من احتماالت تعارض وجهات نظر المجموعات التي تؤثر وتتأثر 
بوظيفة إعداد التقارير المالية وما قد يفرضه ذلك من ضرورة تغليب وجهة نظر 

  . ىمجموعة على وجهات النظر األخر
ي تبيان وتفصيل و انطالقا من هذه االنشغاالت سيخصص هذا المقال ف

المعلومات المحتواة في التقارير المالية وفق ما تتطلبه احتياجات مختلف المستخدمين 
 .لها

Résumé : 
 

 Le présent article se propose  essentiellement à définir et décrire 
le contenu informationnel des états financiers publiés par les 
entreprises.  

 قتصادية والتسيير آلية العلوم اال - جامعة محمد خيضر بسكرة



 د رحال علي.أ

  مقدمة
 إن التقارير المالية الصادرة من مختلف المؤسسات تعتبر وثائق إعالمية  حاملة 

 يتم استعمالها أو  لإلطالع عليها من طرف عدة مستعملين أوجزهم  األستاذ عقاري  لبيانات

 – موردون – عمال -  دولة- مقرضون- مستثمرون  :   أصناف وهم08مصطفى في 

  1. آخرون– منافسون –إدارة 

الذين  لهم دور كبير  في ) مكاتب الدراسة(هذا وقد نظيف المحللون  والمستشارون  

  .توجيه  أصحاب رؤوس األموال  ونصحهم ومدهم بخبايا عالم المال واألعمال 

فئة  :      تشير القائمة السابقة إلى فئتين من مستعملي مخرجات  النظام  المحاسبي

عمال واإلدارة اللذين يمكنهم االطالع على  هذه داخلية مثل ال. داخلية وفئة خارجية

 االجتماعات ، االمعلومات الخاصة بنشاط المؤسسة من عدة مصادر داخلية أخرى نذكر منه

أما المستعملين الخارجيين فيمكن  حصرهم في . نشرة المؤسسة ، تقارير المحاسبة اإلدارية

  :األصناف التالية

  المستثمرون الدائمون والمؤقتين 

  قرضونالم 

  مكاتب االستشارة 

  الموردون 

  مصالح الضرائب 

  عموم الناس 

     إن احتياجات  هذه الفئات إلى المعلومات  متباينة جدا حيث تتراوح  من معرفة 

نتائج المؤسسة، آفاقها  المستقبلية مرورا بقدرتها على الوفاء بالتزاماتها إلى تقييم مدى 

  :  هذا التباين في المصفوفة التاليةيمكن توضيح. مساهمتها  في تطوير المجتمع
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  مصفوفة المعلومات ومستعملي التقارير المالية
 

  المعلومة

  

  المستعمل
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  +  +  +  +  +  +  +  +  +  تثمرونالمس

        +  +  +  +  +  +  المقرضون

مكاتــــــب 

  االستشارة

+  +  +  +  +  +  +      

        +  +  +  +      الزبائن

        +  +  +        الموردون

مـــــصالح 

  الضرائب

+          +        

  +  +              +  عموم الناس

  02  02  02  06  05  05  04  03  05  المجموع

  07  07  07  01  02  02  05  06  02  الترتيب

دول أعاله تتجلى بوضوح أهمية المعلومات بالنسبة لكل فئة مستخدمة للتقارير من الج

حيث نالحظ على سبيل المثال مدى تفوق المعلومات حول مؤشر تقييم السيولة على . المالية

وبعبارة أخرى فإن تقييم السيولة يعتبر . باقي المعلومات المرتبطة بالمؤشرات األخرى

ستعملين للتقارير المالية، غير أن ذلك ال يعني أبدا عدم فائدة المؤشر األكثر استقطابا لم

المؤشرات األخرى بل تستعمل جميعها لشرح وتفسير العالقات االرتباطية فيما بينها للتنبؤ 

  .بالتوجهات التي تتصل بمجاالت الربحية، السيولة، اإلنتاج، التكاليف

عملين للتقارير المالية وما كما نالحظ من خالل هذه المصفوفة أن احتياجات المست

بجميع ) المالك(حيث يهتم المستثمر الدائم . تحتويه من بيانات تختلف من فئة إلى أخرى
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أنواع المعلومات والمصنفة في تسعة مجموعات، بينما تهتم إدارة الضرائب عموما بصحة 

هتم الموردون ، بينما ي)تقييم السيولة(المعلومات المبينة لنتائج المؤسسة ووضعها المالي 

يمكن القول . اأساسا بمعرفة درجة التوازن المالي للمؤسسة وقدرتها على الوفاء بالتزاماته

أن أهم  معلومة بالنسبة لهذا  الصنف  من المستخدمين   تتمثل  في  تقييم  مخاطر 

  :وفي ما يلي توضيح مضمون هذه المعلومات. المؤسسة  التي يتعاملون معها

  المحاسبية ومحتوياتها أنواع المعلومات 
كما هو مشار إليه في الجدول نجد تسعة أنواع من المعلومات نعتقد أنها مصدر 

  : استخدام من طرف مختلف مستعملي التقارير المالية، نوجز محتوياتها في النقاط الموالية

 : نتائج المؤسسة -1
لصادرة من يشترك ستة مستعملين في معرفة هذه المعلومة  التي تتضمنها الوثائق ا

 كما يستحسن تفصيل - ربح أو خسارة -  مصالح المؤسسة والمتمثلة في نتيجة نشاطها

  عليه  من جراء أعمال االستغالل  ، خارج االستغالل ، الربح  من لالربح المتحص

 ...العمليات المالية الخ

وهذا الن تكتسي هذه المعلومة بطبيعة الحال أهمية بالغة بالنسبة ألغلبية المستعملين، 

  :  عادة ما توجه إلى االستعماالت التاليةةالنتيجة االيجابي

جزء يوزع على العاملين في شكل مكافآت وذلك لتحفيزهم على المزيد من العطاء ) أ

  .والوالء للمؤسسة

  . جزء ثاني يبقى بالمؤسسة الستعماالت الحقة في شكل استثمار وتوسع) ب

  .جزء أخير يوزع لحملة األسهم) ج

 :ييم التسييرتق -2
 ويعني هذا قياس فعالية استعمال واستغالل موارد المؤسسة، ويتم ذلك على أساس 

 : حساب عدة  نسب نذكر منها

  المشتريات المستهلكة / ) 360×  المخزون المتوسط (  = دوران المخزون-

  المبيعات/  ) 360 × الزبون (  = دوران الزبون -
  المشتريات  ) /  360  × المورد (   = دوران المورد-

  تاالستثمارا/ المبيعات =  دوران رأس المال -
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  مصاريف اليد العاملة/ القيمة المضافة =   إنتاجية اليد العاملة -

  :أفاق المؤسسة ويتم من خالل -3
معرفة : تحديد إمكانيات الربح، األمر الذي يستوجب تحليل الوضعية االقتصادية)  أ

ؤسسة، السوق، نقاط القوة ونقاط الضعف، هل  هناك  قطاع النشاط المتواجدة فيه الم

  .خطة  للنمو؟

إن  المستثمرين  لرؤوس األموال يتوقعون عادة  مردودا سنويا  بنسبة  تتراوح  ) ب

 األمر الذي يستوجب تحديد القيمة الحالية والمستقبلية للمؤسسة والتي %40 إلى  25من 

  على ضوئها يتحدد حجم االستثمار

يهتم المستثمر بالمؤسسات التي ستتيح له  فرصة التحول         ) أ، ب ( ى النقطة   إضافة إل )ج

  . بيسر من  استثمار إلى آخر

 : تقييم  المخاطر -4
يتم من  خالل  دراسة تحليلية للمخاطر الحالية  والمستقبلية  الممكن التعرض لها 

يولة، مخاطر  السوق االستغالل، الس: والتي  يمكن تلخيصها  عادة  في ستة أصناف

 .، البشرية، والقانونيةناالئتما
 

وتتجلى في التغيرات الواقعة في رقم األعمال وتطوره األمر الذي          : مخاطر  السوق   

يستدعي معرفة عدد المنافسين، خصائصهم، حجمهم، حصة السوق التـي يـسيطرون            

ما هي مميزات المؤسسة مقارنة مع المنافسين؟، و هل أسعارها تنافسية؟، ومـا             . عليها

  المنتجات البديلة؟ هي هيكلتها، ما هو خطر

ويتمثل في قدرة المسيرين على القيام  بالتغيرات على مـستوى           : مخاطر االستغالل  

  .التسيير اليومي 

يزداد  هذا الخطر كلما زاد  مستوى الديون  بالمؤسـسة، حيـث              : مخاطر السيولة  

ومما ال شك فيـه أن     . بة عنها تقوم  هذه األخيرة بتسديدات دورية لديونها والفوائد المترت        

كل  تأخير قد تترتب عنه تنازالت تمنحها المؤسسة لصالح الدائنين، و قد تـؤول فـي                 

  .بعض األحيان إلى التصفية
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يحدث هذا عندما تجد المؤسسة نفسها غير قادرة على تحـصيل           : نمخاطر  االئتما   

على مؤشـر درجـة     فيترتب عن هذا الوضع انعكاسات سلبية       . مستحقاتها تجاه العمالء  

  . السيولة، وكذلك على مستوى مؤشر الربحية

تتمثل هذه المخاطر في األخطاء البشرية التي ترتكب أثنـاء تأديـة            : مخاطر العمل  

مختلف األنشطة، ولتفاديها تتحمل المؤسسة أنواعا مختلفة من المصاريف يضاف عبؤها           

  بكل تأكيد على صافي األرباح

) أو عـدم معرفتهـا    (تبة عن عدم احتـرام المؤسـسة        والمتر: المخاطر  القانونية   

يترتب عن هذا الخطر مجموعة مـن الغرامـات   . لمجموعة القوانين المسيرة لنشطتها    

  .المالية وبعض التعويضات التي قد تشوه صورة ومكانة المؤسسة

 : ةو المر دودي التوازن المالي - -5
ية من خالل  دراسة ومتابعة وهو قدرة المؤسسة على الوفاء بالتزاماتها سواء الحال

 .السيولة أو المستقبلية المرتبطة برقم األعمال ، حجم التكاليف والربح المحقق

  :2يتم  هذا من خالل األجوبة على األسئلة التالية
 تمكنهـا مـن     ا  هل المؤسسة تملك الوسائل لتحقيق طموحاتها ؟ و هل مرد وديته            -أ  

  :لى هذين التساؤلين يتم حساب النسبة التاليةومن أجل اإلجابة ع. تسديد التزاماتها؟

  . قدرة التمويل الذاتي بالسنوات\ الديون المالية 

  .عندما تساوي اقل من ثالث سنوات) مرغوب فيها(تعتبر النسبة عادية 

  هل للمؤسسة ظروف جيدة للتمويل؟ ومصداقية كافية للتفـاوض علـى أحـسن               -ب  

  :سبة التاليةتحسب الن  لغرض معرفة ذلك. المعدالت؟

  . الديون البنكية\ المصاريف المالية 

  .تعتمد المؤسسات المالية على هذه النسبة لتقدير درجة الثقة التي تتمتع بها المؤسسة

 هل مستوى السيولة المتولدة من النشاط كاف، وهل يتزايد؟ للوقوف علـى هـذا               -ج  

  . االستغالللالمستوى واتجاهاته نطرح المصاريف من مدا خي
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 هل تستطيع المؤسسة مواجهة تعهدات طارئة، و تـسديد  التزاماتهـا قـصيرة               -د    

األجل؟ لإلجابة على هذا السؤال يمكن الرجوع والبحث عن المعلومات المفسرة للعالقة            

  : التالية

    . الديون قصيرة األجل\ األصول المتداولة 
 : تقييم السيولة -6

ة حيث تعبر هذه المعلومة عن قدرة تعتبر السيولة من أهم المؤشرات االقتصادي

طالما يتم تسديد الديون من السيولة المتوفرة  . المؤسسة في مواجهة التزاماتها قصيرة األجل

 .السيولة العامة ، المحدودة و السريعة: فلذلك  تحسب  المؤشرات التالية
 

  :مقارنة بين المؤسسات -7
قياس األداء  مقارنة بأداء ويسمى كذلك  بالقياس المقارن وهو عبارة عن عملية 

المؤسسات الرائدة في نفس المجال، وتحديد الكيفية التي عن  طريقها حققت تلك المؤسسات  

ذلك المستوى من األداء، واستخدام تلك  المعلومات كأساس لألهداف واالستراتيجيات 

  .والتطبيق، وذلك بهدف  تحسين أدائها

تريد تحقيقـه،    ن بناء على رؤية المؤسسة لما     يمكن تحديد عدة أنواع من القياس المقار      

  :3أهمها
، والمتمثل في مقارنة الوحدات فيما بينها داخل نفس المؤسسة،          القياس المقارن الداخلي  

فهذا النوع يساعد على اكتساب المعرفة والتعلم، كما يوفر التناسق واالستقرار الخاص            

  .بسير العمليات  واإلجراءات داخل المؤسسة

، وفيه تتم المقارنة بين مؤسستين  أو أكثر لمنتج أو عملية ما             لمقارن الخارجي القياس ا 

داخل صناعة معينة، فهو يسمح بالتعرف على ثغرات نظـام أو عمليـات  المؤسـسة                

  .واقتراح كيفية سد هذه الثغرات

القياس المقارن الوظيفي، والذي يشمل المقارنة بناء على الوظائف، مما يساعد على            

فضل في هذا المجال  مع  اقتراح الطرق الممكنة  للقضاء  على  فجـوات              تحديد األ 

  .األداء وتحسين العمليات على مستوى  الصناعة ككل
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، والذي يضم العمليات و اإلجراءات المختلفة،فهو يفيد فـي          القياس المقارن الشامل  

ر التعرف على المؤسسات  المتميزة  على مستوى الصناعات  غير المترابطة  وغي             

  .المتماثلة

  :احترام القوانين -8
 بعد ما عانت بورصة األوراق المالية من تضارب في األسس المحاسبية المستخدمة 

 أن الحل األفضل (AICPA)في التطبيق العملي أكد المعهد األمريكي للمحاسبين القانونيين 

 :لهذه المشكلة يكمن في

   تثقيف مستخدمي التقارير المحاسبية-       

أي تـرك   .  تحسين التقارير المحاسبية لجعلها أكثر إعالما وإفصاحا للمـستخدمين         -       

الحرية للشركة في اختيار طرقها المحاسبية لكن عليها اإلفصاح عن الطرق المستخدمة وان             

  :4تستمر بتطبيقها من عام إلي آخر وتم اقتراح المباديء التالية

  س مؤكد منطقيا بالبيع ما لم يكن التحصيل ليإليراداتحقيق  1

 يجب استبعاد المكاسب الرأسمالية من قائمة الدخل 2

ال تعد األرباح المكتسبة من شركة تابعة جزءا من أرباح الشركة المـسيطرة إذا               3

 كانت متحققة قبل السيطرة

ال تستخدم القيمة االسمية لألسهم المستعادة من قبل الشركة لقياس قيمة األصـول              4

 في الميزانية

لمتحصالت المستحقة على الشركة أو شركتها التابعـة وإظهارهـا          يجب استبعاد ا   5

 ,كمفردة مستقلة

 : مساهمة في تطوير المجتمع -9
تكتسي هذه المعلومات أهمية بالغة حيث يتم إدماج المعلومات االجتماعية والمالية في 

المشروع وحدة . تقرير واحد وذلك الن األنشطة االجتماعية تؤثر في النشاط االقتصادي

يتضمن  إذا التقرير األداء . حدة حيث هناك تكامل بين األهداف االقتصادية واالجتماعية وا

 .االجتماعي  واالقتصادي

8 وإدارية اقتصادية أبحاث



 أي محتوى للمعلومات؟: التقارير المالية

الرقابة على : تتضمن القائمة كل ما قامت به المؤسسة من منافع اجتماعية نذكر منها

لعامالت تلوث وحماية البيئة، التبرعات الخيرية، بناء دور الحضانة ألطفال العاملين و ا

  ,,,الخ

  خاتمة
يتضح مما سبق بأنه ال توجد قائمة مالية واحدة تلبي مختلف االحتياجات من 

المعلومات بل البد من توفر قوائم مالية أخرى تقدم معلومات إضافية تساهم في  شرح 

وتفسير العالقات التي تربط بين مختلف عناصر مكونات القوائم المالية من أجل التقييم 

  .كام ، أو اتخاذ قراراتإلصدار أح
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