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منھجیة الدراسة

أھمیة الدراسة:

تعد الحسابات الختامیة والمیزانیات العمومیة التي تعدھا الوحدات األقتصادیة من مصادر البیانات الفعلیة 
التي تفید في بیان الوضع المالي ونتیجة النشاط للوحدة في نھایة السنة المالیة وذات موثوقیة عالیة وتفید في 

. وبالنظر لكون ھذه الحسابات خل القوميالتحلیالت المالیة وحسابات الناتج المحلي اإلجمالي والد
معتمدة مفاھیم ومصطلحات محاسبیة قد التتالئم مع المفاھیم والمیزانیات معدة ألغراض المحاسبة التجاریة 

والمصطلحات المعتمدة في نظام الحسابات القومیة الذي یعتمد المفاھیم والمصطلحات األقتصادیة التي 
لغرض تطویع البیانات المحاسبیة إلغراض متطلبات نظام الحسابات جاءت بھا النظریة األقتصادیة و
القومیة جاءت أھمیة ھذه الدراسة .

مشكلة الدراسة:

لكونھا أعدت تبرز مشكلة بیانات المحاسبة التجاریة بعدم مالئمتھا مع متطلبات نظام الحسابات القومیة 
من تلك البیانات فأن ذلك یتطلب أعادة ألغراض غیر اغراض الحسابات القومیة ولكي یمكن األستفادة

.تبویبھا وتصنیفھا وفق مفاھیم نظام الحسابات القومیة

الھدف من الدراسة:

تھدف ھذه الدراسة إلى بیان الفروقات بین محاسبة األعمال (المحاسبة التجاریة) والمحاسبة القومیة 
بیانات محاسبة األعمال (المحاسبة ومعالجة تلك الفروقات من خالل أعداد حسابات وسیطة تربط بین

التجاریة) والمحاسبة القومیة بحیث یتم معالجة البیانات الناتجة عن محاسبة األعمال لكي تصبح متالئمة مع 
متطلبات نظام الحسابات القومیة .

منھجیة الدراسة:

ة األعمال (المحاسبة الواردة في كشوفات محاسبلمنھج التحلیلي من خالل تحلیل الفقراتلقد تم أعتماد ا
وكشوفات المحاسبة القومیة الواردة في نظام الحسابات التجاریة) الواردة في النظام المحاسبي الموحد 

القومیة وأیجاد حسابات وسیطة تربط بین تلك الكشوفات لتوفیر متطلبات نظام الحسابات القومیة .

ات األلبان .الشركة العامة لمنتوجمثال تطبیقي عن الحدود المكانیة: 

.31/12/2010السنة المالیة المنتھیة في الحدود الزمانیة:  

أضافة إلى المقدمة وھي:تلقد تضمنت الدراسة مجموعة فقرامحتویات الدراسة:

.لعالقة بین األقتصاد الجزئي واألقتصاد الكليا.1
.الحسابات الختامیة والمیزانیة العمومیة لمحاسبة األعمال التجاریة.2
.الحسابات الواردة في نظام الحسابات القومیة.3
.تعدیل البیانات.4
.أعداد الحسابات القومیة حسب البیانات المعدلة.5
.تقییم نشاط الشركة العامة لمنتوجات األلبان.6
األستنتاجات والتوصیات ..7



2

:المقدمة

بسبب زیادة الحاجة إلى لقد أزدادت أھمیة الحسابات القومیة في السنوات األخیرة بشكل كبیر وذلك 
مؤشرات تقیس مدى التنمیة األقتصادیة للبلدان وأفضل مؤشر لذلك ھو الدخل القومي وھناك مؤشرات 

(المواد والعمالة ورأس المال) من خالل أعداد سلسلة زمنیة تقیس الكفاءة اإلنتاجیة لمدخالت اإلنتاج 
وكذلك الحسابات القومیة تعطي مؤشرات عن لحسابات الدخل القومي توضح أثار التقدم في اإلنتاجیة ،

مستویات المعیشة من خالل متوسط أستھالك الفرد من السلع والخدمات وكذلك قیاس معامل رأس المال 
الذي یوضح إنتاجیة رأس المال . وكذلك فأن حسابات الدخل تعتبر وسیلة ألجراء المقارنات الدولیة في 

مي والتكوین الرأسمالي ومتوسط نصیب الفرد من الناتج المحلي مجاالت اإلنتاج والدخل واألنفاق القو
اإلجمالي والدخل القومي .

یمكن تعریف المحاسبة القومیة بأنھا مجموعة الحسابات التي تعد على مستوى األقتصاد الكلي والتي تھدف 
ن الوضع إلى توفیر بیانات أحصائیة عن الناتج المحلي اإلجمالي والدخل القومي وبیانات أخرى ع

األقتصادي للبلد .

على مجموعة من البیانات یتم الحصول علیھا من مصادر متعددة بات القومیة تعتمد في تحلیالتھا أن الحسا
منھا قانون الموازنة العامة للدولة والحسابات الختامیة والمیزانیات العمومیة للوحدات األقتصادیة ومیزان 

واألتصاالت التي تقوم بھا الدوائر األحصائیة ونتائج المسوحعن البنك المركزي المدفوعات الصادر 
المباشرة والمراسالت مع الوزارات والوحدات األقتصادیة المعنیة . وفیما یخص الحسابات الختامیة 
والمیزانیات العمومیة للوحدات األقتصادیة والتي تسمى أحیانا (حسابات األعمال التجاریة) التي تعد على 

األقتصادیة حسب النظام المحاسبي الموحد فأنھا تعتبر من المصادر المھمة للبیانات الفعلیة مستوى الوحدة
للحسابات القومیة إال أنھا أذا أخذت على ماھي علیھ فأنھا التفید الحسابات القومیة ألنھا أعدت حسب حاجة 

ال أن ھناك قصور في وأسس المحاسبة التجاریة وأن كانت تحتوي على بعض كشوفات الحسابات القومیة إ
توفیر البیانات ، لذا یجب تعدیل تلك البیانات من خالل أعداد حسابات وسیطة الغرض منھا تعدیل بیانات 

المحاسبة التجاریة بما یلبي متطلبات نظام الحسابات القومیة .

ین المحاسبة نظرا ألھمیة ھذا الموضوع في الوقت الحاضر فقد أرتئینا في بحثنا ھذا أن نبین الفروقات ب
الحسابات الوسیطة المطلوب أعدادھا والتي یمكن من خاللھا تعدیل بیانات التجاریة والمحاسبة القومیة و

المحاسبة التجاریة بما یلبي متطلبات نظام الحسابات القومیة .           

وهللا الموفق ... 

الباحث .
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