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 امقٖمغ العامغ:

نڤاعها امختل تعٖ امحاسبغ من اإٔڣاػ سساػ ب ڣتساعٖ  فغامهمغ التي تساعٖ علګ ضبٰ أعماڋ ام

ٙاػ  ٚا ٙ التي تكفل  الصعبغالقائميڗ عليها علګ اتخاٗ الق ٚا سساػ ڣمساهمژها في تقڤيغ ڣتٖعيږ  استم تلڊ ام

تلڀ ااقتصإ الڤطنی۔ حين شهٖػ الحقبغ اماضيغ تغيڇاػ كبيڇع علګ امستڤييڗ العالمي ڣامحلي، مسـ مخ

ٙسغ العمل  ٚڬ أڣ أسلڤب مما ٙها الفك طا ٙيغ سڤا من ناحيغ  جڤانظ امحاسبغ، ڣأحٖثـ تغيڇاػ ج٘

يإع ااتجاه نحڤ  ٚع في بيئغ اأعماڋ ٛڣ اػ امعاص ٚكاػ امساهمغ ڣتنشيٰ  نشاامحاسبي، كما إٔػ التطٙڤ ش

لګ معلڤماػ ماليغ مفيٖع يمكن ااعتمإ ٛيإع الحاجغ  لګ  ٙاػ ااقتصإيغ  أسڤاځ اماڋ،  ٚا عليها في اتخاٗ الق

ٙ ا غفامختل لګ نفي ه٘ا اإطا ٙيجيا  طلقـ بع٬ الجهٕڤ ڣامحاڣاػ لڤضٸ أس٠ ٕڣليغ مهنغ امحاسبغ إٔػ تٖ

لګ تڤحيٖ ام ٚف للمعاييڇ امحاسبيغ الٖڣليغ، التي ڴهٖف  امحاسبيغ علګ مستڤڥ العالږب من  إبنشڤ ما يع

ع القڤا ٚا سساػږ اماليغ مختلڀ ئأجل تڤفيڇ قاعٖع ڣاحٖع لق  من مختلڀ البلٖاڗب ام

ٚيغ، ڣفي ظل  ٜائ سسغ ااقتصإيغ الج ٚا في ام ث اػ التي أصبحـ تشكل محيطا م في ظل ه٘ه التطٙڤ

 ٚ ٚڬ علګ العڤمغ من خاڋ اانضمام ام ٜائ نڢ ا انفتاٍ ااقتصإ الج ٙع ، ف لګ امنظمغ العاميغ للتجا تقظ 

لګ   ٚ ٜائ يمكن للمخطٰ امحاسبي الڤطني أڗ يبقى جامٖا في تحڤاػ امحيٰ امڤجٕڤ فيڢ، ڣه٘ا ما ٕفٸ الج

ٚڣٵ النظام امحاسبي امالي  الجٖيٖبنت  بي امعاييڇ امحاسبيغ الٖڣليغ من خاڋ مش

ٚييڗ ڣمعايشژ ٜائ لګ  32هږ للمخطٰ امحاسبي الڤطني لحڤالي ا أڗ تشبٸ امهنييڗ الج سنغ، باإضافغ 

ٚيعاػ ڣ القڤانيڗ ا سيما الجبائيغ، أڣجٖ العٖيٖ من  التباعٖ ٚڣٍ بيڗ النظام الجٖيٖ ڣالعٖيٖ من التش امط

لګ سنغ جيل تطبيڄ النظام الجٖيٖ  ٚٙ  ةتة2 الصعڤباػ أجل تطبيقڢ، ڣه٘ا ما بينڢ ت ، عك٠ ما كاڗ مق

نڢ ا يتږ تطبيڄ النظام امحاسبي 9ةة2ا بٖايغ من سابقتطبيقڢ  ٚيغ ف ٜائ سساػ الج ، أما علګ مستڤڥ ام

ٚغږ من أڗ النظام امحاسبي  ٚػ في تطبيقڢ، ڣه٘ا بال خ سساػ ت ٚيقغ صحيحغ، كما أڗ بع٬ ام الجٖيٖ بط

ع عاليغ  بامالي الجٖيٖ مستمٖ من امعاييڇ امحاسبيغ الٖڣليغ التي تعتبڇ ٗاػ جٕڤ

 البحن: شكاليغ -ت

شكاليغ ه٘ا امڤضڤٵ كالتالي:   مما سبڄ تبڇٛ 

ٚيغ؟ فيما - ٜائ سساػ الج شكاليغ تطبيڄ النظام امحاسبي امالي الجٖيٖ في ام  تكمن 

ٙه من ه٘ه اإشكاليغ مجمڤعغ اأسئلغ    ٚعيغڣ تتٖ  التاليغ: الف

 امحاسبي ڣ التخلي عن امخطٰ الڤطني للمحاسبغ؟ تبني النظامما هي ٕڣافٸ  - 
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 ڣ ماٗا؟ هي امميڈاػ التي جا بها ه٘ا اأخيڇ؟ ما طبيعغ النظام امحاسبي الجٖيٖ؟ ڣما - 

ٙجغ  ما -  سساػهي ٕ قلږ ام  ؟التي ڣاجهژهامٸ النظام امحاسبي امالي، ڣ ما أهږ الصعڤباػ  ت

ٙاسغ : - 2   أهٖاف الٖ

لګ تحقيڄ التالي :  ٙاستنا    الهٖف من خاڋ ٕ

ٕٙع في اإشكاليغب -  اإجابغ علګ اأسئلغ الڤا

ٙاسغ النظام امحاسبي امالي الجٖيٖ   - ٚځ للمخطٰ امحاسبي الڤطني ڣ ٕ  التط

ٙف جٖيٖع ت -  ٚ ناكتساب معا ٚنا ڣ فك  ال٘ڬ يستعيڗ به٘ا البحنب القاٙ مي فك

ٚيغ للنظام امحاسبي امالي الجٖيٖ -  ٜائ سساػ ااقتصإيغ الج لګ ڣاقٸ تطبيڄ ام ٚځ   التط

ٙاسغ :  - 3  أهميغ الٖ

ٚڬ، ڣالتي تتميڈ بالتحڤڋ ڣ اانتقاڋ              ٜائ تي ه٘ه اأهميغ في الفًڇع التي يغطيها البحن في ااقتصإ الج ت

ٚ نظام امحاسبغ فيها،  لګ تطبيڄ النظام امحاسبي امالي امستمٖ من امعاييڇ امحاسبيغ الٖڣليغ، بهٖف تطڤي

ٚف مستخٖمي  ع القڤائږ اماليغ من ط ٚا ٚيبڢ من التطبيقاػ امحاسبيغ علګ الصعيٖ الٖڣلي لتسهيل ق ڣتق

 امعلڤمغ امحاسبيغب

ٛ مٖڥڣ تكمن أهميغ البحن ك٘لڊ في            ٚا سساػ ااقتص استعٖإ ب إيغ لتطبيڄ النظام ڣ استجابغ ام

 امحاسبي الجٖيٖ ڣتحٖيٖ أهږ الصعڤباػ امڤاجهغ عنٖ التطبيڄب

ٙاسغ : - 4  حٖڣد الٖ

ٚا أهميغ امڤضڤٵ ڣ  جږ  نظ ٙاسغاتساٵ   :البحن، ابٖ من ڣضٸ حٖٕڣ للٖ

ٚڬ :     * الجانظ النظ

ٚځ  ٜائٚ من خاڋ التط ٙاسغ النظام امحاسبي في الج الڤطني ڣ امحاسبي  لګ امخطٰسڤف تتږ ٕ

ٚا٩ ٙاسغ امعاييڇ امحاسبيغ النظام امحاسبي امالي الجٖيٖ، باإضاف استع لګ ٕ ٚجٸ غ  ٙها م الٖڣليغ باعتبا

 للنظام امحاسبي الجٖيٖب
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  * الجانظ التطبيقي : 

ٙاسغ علګ ڣاقٸ تطبيڄ النظ ٜ في ه٘ه الٖ ٚك سساػ سڤف ن ااقتصإيغ بڤايغ ام امحاسبي امالي في ام

ٚحڤم مستغانږ من خاڋ ااستبياڗ امڤجڢ   مكتظ امحاسبغ لأستاٗ م

ٙاسغ:صعڤبغ  - 5  الٖ

 يلي:أهږ الصعڤباػ التي ڣاجهناها خاڋ العمل اميٖاني تتلخ٨ فيما 

ٚ ڣ النظام امحاسبي امالي الجٖيٖب  ٜائ ٚاجٸ التي تناڣلـ اإصاحاػ امحاسبيغ في الج  * قلغ ام

ٙاساػ اميٖانيغ للمڤضڤٵب    * قلغ الٖ

ٙاسغ  يجإ* صعڤبغ  سساػ للقيام بالٖ سساػ  اميٖانيغ،م ٚا لعٖم اإفصاٍ في ام ٚيغبنظ ٜائ  الج
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 : مقٖمغ الفصل

ٚاف  أڗ امحاسبغ ڣاستجابغ منها احتياجاػ مختلفغ ڣغيڇ متجانسغ من امعلڤماػ امحاسبيغ اأط
ٜمن في تعاي٤ م٘هل مٸ التحڤاػ ااقتصإيغ  ػ عبڇ ال ٚكيغ تجاه ه٘ه  امتاحقغ،مختلفغ، تطٙڤ مثبتغ ح

ٚا٩ ٙ  التغيڇاػ ڣمجيبغ علګ طلباػ جٖيٖع معلڤماػ جٖيٖع خٖمغ أغ ٚا التسييڇ السليږ، ڣعمليغ اتخاٗ الق
 بڣبالتالي خٖمغ ااقتصإ

ا تطبيڄ امخطٰ امحاسبي ٜائٚ ما كاڗ لها  العام  من ه٘ا امنظٙڤ ڣبحكږ ااستقاڋ الحٖين للج
ڣف عن النظا نشا امجل٠امٙڤ ٚن٦ ي، ڣ مٸ بٖايغ السبعيناػ ڣ بالضبٰ مٸ  اأعلګ للمحاسبغ قام ه٘ا  م الف

عٖإ امخطٰ امحاسبي الڤطني ال٘ڬ يستجيظ احتياجاػ التڤجڢ ااشًڇاكي، ڣب٘لڊ أصبِ يمثل  اأخيڇ ب
ٜائٚ ٚيٸ امحاسبي بالج ٚئي٦ ي للتش ٙ ال  بامصٖ

ا بع٬   ه  نشا ٚف ه٘ا امخطٰ من٘  بع٬  ڣ من خاڋ استعمالڢ بٖأػ تظهٚ التغيڇاػ،لږ يع
ٜائٚ علګ اقتصإ السڤځ، ڣسعيا منها لجلظ امستثمٚ اأجنبي، نشا  النقائ٨، ڣ بانفتاٍ الج لګ  باإضافغ 

ٜائٚ، أصبِ امخطٰ امحاسبي الڤطني ا يتما٧ ی مٸ ه٘ه صغ الج اػب بٙڤ  التطٙڤ

ٙاسغ امحاسبغ،  لګ ٕ ٚځ من خاڋ ه٘ا الفصل  ٚا٩ امخطٰ امحاسبيسنتط الڤطني، ڣ هٖا  ڣ استع
ٙبعغ مباحن:  لګ أ  بتقسيږ الفصل 

 امبحن اأڣڋ:  عمڤمياػ حڤڋ امحاسبغ

ٙاسغ امخطٰ امحاسبي الڤطني   امبحن الثاني: ٕ

 امخطٰ امحاسبي الڤطني  نقائ٨ڣ  امبحن الثالن: سلبياػ

ٚابٸ:   ٙنغ بيڗ امخطٰ امحاسبي الڤطنامبحن ال  ي ڣ امعاييڇ امحاسبيغ الٖڣليغامقا
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 : امبحن اأڣڋ: عمڤمیاػ حڤڋ امحاسبغ

 : أهٖافهاامطلظ اأڣڋ: مفهڤم امحاسبغ ڣ 

ٚيڀ امحاسبغ -ت  :تع

ٚيفاػ أڗ  ٚيفاػ متعٖٕع ڣمتنڤعغ بالنظٚ أهميژها في الحياع ااقتصإيغ، من بيڗ ه٘ه التع للمحاسبغ تع
 امحاسبغ هي: 

جيل  سسغ حسظ مخطٰ محاسبي معيڗأب ت الت 1اليڤمي لجميٸ العملياػ ااقتصإيغ التي تقڤم بها ام
 ت 

جيل،   ٚڣ٩ ڣ السياساػ امحاسبيغ التي تستخٖم في تحٖيٖ، ت بب ت مجمڤعغ من القڤاعٖ ڣ امبإ ڣ الف
لګ نتائٌ نشا٭ سسغ عن  ڣتبڤيظ ڣ تلخي٨ العملياػ اماليغ، ڣتڤصيل امعلڤماػ اماليغ يهٖف التڤصل  ام

ٚ الڤضٸ امالي لها في نهايغ الفًڇع  تب2فًڇع ماليغ معينغ، ڣ تصڤي

ٚيقغ مميڈع ڣ بشكل نقٖڬ العملياػ ڣ اأحٖاف  جيل ڣتصنيڀ ڣ تلخي٨ بط  جٜ التي في اأصلػب ت فن ت
 تب 3منها ٗاػ طبيعغ ماليغ، ڣ تفسيڇ النتائٌ امًڇتبغ عنها

ٖاف ااقتصإيغ حأ ڴهتږ بماحظغ،  عامغ،مبنيغ علګ أساليظ كميغ ڣمبإ  الكميغ،فب ت تقنيغ من التقنياػ 
ع بياناػ قابلغ لاستعماڋ من  ٙها في صٙڤ صٖا الناشئغ عن العملياػ التي يقڤم بها اأعڤاڗ ااقتصإيڤڗ ڣ 

سسغ أڣ محيطهاب  ٚف ام ٚع التٖفقاػ امال ط ٚصٖ ڣ مساي ٗڗ ل ٙف عليها تستعمل  يغ ه٘ه التقنيغ امتعا
ٚجمژها في شكل نتائٌ ام يغ الختلفغ ڣ ت ٕٕٚڣ ، ڣ ك٘اڣ معلڤماػ كحڤصلغ للڤقڤف علګ م  نشا٭ امماٝٙ

 ت4فعاليتڢ

سسغ هب تالنظام للمعلڤماػ يعنی بجمٸ ڣ تشغيل البياناػ الخاصغ باأحٖاف ااقتصإيغ  نتاه  لغ٩ٚللم
ٙ متكامل من  ٚڣ٩  امبإمعلڤماػ ماليغ مستڤفيغ لخصائصها النڤعيغ ڣفقا إطا امحاسبيغ ڣ القڤاعٖ ڣ الف

ٚاف امحاسبيغ  تب5ڣامعتقٖاػ ڣ اأع

ٚيكي  ٚيڀ التالي :( AICPA) ٍب يقٖم معهٖ امحاسبيڗ اأم  التع

سسغ  -طبيعغ اماليغ أساسا ٗاػ ال -تامحاسبغ نشا٭ ضمني، ڣظيفژها تقٖيږ امعلڤماػ الكميغ  عن م
ٚشيٖع ٙاػ ااقتصإيغ ال ٚا   تب6معينغ، ڣالغ٩ٚ منها أڗ تكڤڗ مفيٖع ل٘ڣڬ العاقغ في اتخاٗ الق

                                                           
1
  Mc Belaid, comptabilité générale, 2ème éditions, Les Pages Bleues, Alger, 2003, p1 

2
ع،     ٚيغ ، امنصٙڤ ٚم عبٖ امسيِ الباسيلي، مبإ امحاسبغ، الجٜ اأڣڋ، امكتبغ العص  39، ٥ 8ةة2مك

3
ٙياڗ نعڤم، امحاسبغ اماليغ )ٕبطاڋ الحجاڣڬ،     ٚ ڣ التڤٛيٸ، عماڗ، تٕ  25، ٥ ثةة2(، مناه الجامعاػ العاميغ، جهينغ للنش

4
ڬ، قسنطينغ،     3، ٥ 3ةة2ة 4ةة2نٙڤ الٖين عيا٧ ي، امحاسبغ العامغ حسظ امخطٰ امحاسبي الڤطني، مطبڤعاػ جامعغ منتٙڤ

5
ٚ علي،   حاتغ، ٕب عبٖ الڤهاب نص ٙيغ،  ٕبأحمٖ بسيڤني  ٙ الجامعيغ اإسكنٖ ٚبيغ، الٖا ٚيكيغ ڣ الع امحاسبغ اماليغ امتقٖمغ ڣفقا معاييڇ امحاسبغ الٖڣليغ ڣ اأم

 292، ٥ 5ةة2
6
ٙ حامٖ    ٚ امحاسبغ اماليغ، ٕا ٚي ، أب فٛڤ الٖين الجامڤٝ، أم ٙضڤاڗ حلڤع حناڗ، ٕبأسامغ الحاٝٙ يٸ، عماڗ،  ٕب ٚ ڣ التٛڤ  24، 4٥ةة2للنش
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ٚيكيغ :  ٚفها جمعيغ امحاسبغ اأم  ّب كما تع

  تخت٨:تامحاسبغ عمليغ تتكڤڗ من ثاثغ أنشطغ متتاليغ 

 identifyingتحٖيٖ ة ت

  measuring ة قيا2ٝ

 لګالبياناػ ڣ امعلڤماػ ااقتصإيغ ڣ امتعلقغ بالڤحٖاػ ااقتصإيغ لتقٖيمها  communicating تڤصيلة 3

ٙاػ ٚا  تب 1امستخٖميڗ امهتميڗ بتلڊ امعلڤماػ بغ٩ٚ مساعٖڴهږ اتخاٗ الق

 اأنشطغ الثاف للعمليغ امحاسبيغ (:I-01)الجٖڣڋ 

ٙ فليِ البلٖاڣ  ٜا ٙضڤاڗ حلڤع حناڗ، دب ن ٚه، صڬ امصٖٙ: دب  ٚجع سبڄ ٗك  9ت، م

ٚيڀ شامل للمحاسبغ كالتاليڣ يمكن تق  :ٖيږ تع

لګ جملغ من امبإ   ٚجمغ اأحٖاف ااقتصإيغ مختلڀ النشاطاػ بلغغ خاصغ تستنٖ  ت امحاسبغ علږ ت
ٙيٚ ڣ  عٖإ التقا جيل، التصنيڀ ڣ التلخي٨، ڣ  اماليغ فيما  للمعلڤماػالتفسيڇ العامغ في التحليل، الت

ٙاػ ٚا ٕٙ ڣ اتخاٗ الق  تب2يتعلڄ بالنتائٌ، ڣتخصي٨ امڤا

 سبغ:امحاأهٖاف  - 2

لګ تحقيڄ ما  : 3يلي ڴهٖف امحاسبغ 

 * تڤفيڇ امعلڤماػ اماليغ

                                                           

 1
يٸ، عماڗ،    ٚ ڣالتٛڤ ٚا للنش ث ٙ فليِ البلٖاڣڬ، مبإ امحاسبغ اماليغ، الطبعغ اأڣلګ،  ٜا ٙضڤاڗ حلڤع حناڗ، ٕب ن  9ت، 9٥ةة2ٕب
2
ٙ الكبي٦ ي، الشامل في مبإ امحاسبغ )    ٙ ڣائل للنشٚ، عماڗ، 2( ڣ )تٕب عبٖ الستا   ت4، ٥ 8ةة2(، الطبعغ اأڣلګ، ٕا

3
ٚيږ،     ٜائٚ، بڤيعقڤب عبٖ الك  2ت، ٥ 5ةة2أصڤڋ امحاسبغ العامغ، الطبعغ الثالثغ، امطبڤعاػ الجامعيغ، الج

 العمليغ امحاسبيغ
 نشا٭ التڤصيل ڣ التسجيلنشا٭ القياٝ  نشا٭ التحٖيٖ

  تحٖيٖ اأحٖاف
 ٚ ث ااقتصإيغ التي ت
سسغ حتی يتږ  علګ ام
ااعًڇاف بها محاسبيا، ڣ 
تسمی تلڊ اأحٖاف 

 بالعملياػ اماليغب

  جيل تلڊ اأحٖاف ت
 ااقتصإيغ امعًڇف بها؛

  تصنيفها؛ 

 تلخيصهاب  

  عٖإ القڤائږ ڣ
ٚ اماليغ ٙي  التقا

  تحليلها ڣ تفسيڇها
 للمستخٖميڗ
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ٙع  ٙبِ أڣ خسا سسغ من   * قياٝ نتائٌ اأعماڋ عن فًڇع معينغ ڣ تحٖيٖ نتيجغ ام

سسغ في ڣقـ محٖٕ  ميڗ مختلڀ امعلڤماػ اماليغ امتعلقغ بتبياڗ الڤضٸ امالي للم ٚاف  * ت بشكل يمكن اأط
سسغ في فًڇع ٗڣڬ العاقغ  لګ تحٖيٖ نتائٌ أعماڋ ام ٜها امالي، باإضافغ  ٚك ٚف علګ م سسغ من التع بام
 ٛمنيغ محٖٕع

ٙسژها للنشا٭ ال٘ڬ  ٜمن نتيجغ مما سسغ خاڋ فًڇع محٖٕع من ال اػ الڤضٸ ااقتصإڬ للم * قياٝ تطٙڤ
ػ من أجلڢ   أنش

سسغ ڣ ٗلڊ أڗ امحاسبغ تعتبڇ  سسغ * الحفاٱ علګ ممتلكاػ ام ٚقابغ الٖاخليغ للم  من ڣسائل ال

سسغ  ٙجييڗ عن ام  بالخ ببب امساهميڗ مثل:* تڤفيڇ امعلڤماػ التي تخٖم امستخٖميڗ الخا

ٚا٩ امستخٖميڗ الٖاخليڗ ڣ تشمل بشكل أساس ي مٖخاػ  ٚ اماليغ  * تڤفيڇ امعلڤماػ التي تخٖم أغ ٙي التقا
ٙيغ في م ٚا٩ اإٕا بالٖاخليغ التي تخٖم اأغ ٚقابغ، التنسيڄ ڣ تقييږ اإٔا  جااػ التخطيٰ، ال

 امطلظ الثاني: مبادئ امحاسبغ ڣ ڣظائفها 

 مبادئ امحاسبغ: بت

تكت٦ ي امحاسبغ أهميغ بالغغ في معالجغ التٖفقاػ اماليغ ڣ النقٖيغ التي تحٖف بيڗ مختلڀ امتعامليڗ 
ٕٚااقتصإييڗ، ڣ تحظى باستعماڋ ڣاسٸ النطاځ علګ مستڤڥ ام  يسساػ لقياٝ مستڤياػ اإٔا ڣ م  غٕڣ

 . النشا٭ امماٝٙ

ٚاعاڴها عنٖ القيام  ٚاعاع جملغ من امبإ التي يتڤجظ علګ امستعمل م ڣ تستخٖم امحاسبغ من خاڋ م
 يلي: تكمن ه٘ه امبإ فيما امحاسبيغ،بعملياػ امعالجغ 

 أب امبادئ امحاسبيغ امتعلقغ باماحظغ:      

بعإها ااقتصإيغ، ااجتماعيتتعلڄ  سسغ ب اماليغ،  ،غه٘ه امبإ بمجاڋ ماحظغ امحاسبغ امتمثل في ام
ٜمنيغ ڣ امكانيغ  :1ال

 ٜدڣه  :مبٖأ القيٖ ام

جل في حسابيڗ تكڤڗ في أحٖهما ٕائنغ  سسغ، حين ت ٜٕڣه علګ عمل ام ٚ م كل عمليغ محاسبيغ يكڤڗ لها أث
ٚ مٖينغ، بتطبيڄ ه٘  ما يسمی بمعإلغ اميڈانيغب ا امفهڤم ينتٌڣ في اأخ

 

 

                                                           
1
اه في العلڤم   ٚڣحغ مقٖمغ لنيل شهإع الٖكتٙڤ سساػ في ظل أعماڋ التڤحيٖ الٖڣليغ، أط صٍا النظام امحاسبي للم ااقتصإيغ،  مٖاني بن بلغين، أهميغ 

ٜائٚ،   34، 4٥ةة2جامعغ الج
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 :اػ  مبٖأ استقاڋ الٖٙڣ

سنإ التٖفقاػ اماليغ  ٙڬ  ٚڣ لګ فًڇاػ متساڣيغ، فمن الض ٚین ڣ مقسميڗ  سسغ مستم ڗ نشا٭ ڣ حياع ام
ع تتحمل  ع التي ڣقعـ فيها، أڣ الجٜ ال٘ڬ يخ٨ تلڊ السنغ، فكل ٕٙڣ لګ الٖٙڣ اػ  التي تخ٨ عٖٕ من الٖٙڣ

ٚإاڴها ي ها ڣ   ب1أعبا

 :ٙيغ النشا٭ ٚا  مبٖأ استم

ٚع في نشاطها، فه٘ا هڤ اأساٝ لقاعٖع التقييږ،  سسغ مستم عٖإ القڤائږ اماليغ باعتباٙ أڗ ام يجظ 
لګ امستقبل ٕڣڗ نيغ التڤقڀ ٙسغ النشا٭ أڣ التصفيغ مطالبغ بالتطلٸ   ب 2عن امما

  بالقياٝ:بب امبادئ امحاسبيغ امتعلقغ     

 تتمثل فيما يلي:

 :ٝمبٖأ ڣحٖع القيا 

لګ تع٘ٙ استعماڋ الڤحٖاػ الطبيعيغ في تقيږ امبإاػ التجا لګبالنظٚ   ٙيغ ڣ ااقتصإيغ، تږ اللجڤ 
سسغ،  استعماڋ ڣحٖع قياٝ مشًڇكغ، ڣهي نقٖيغ تقيږ علګ أساسها التبإاػ ڣ العملياػ التي تقڤم بها ام

ببب الخڣتسمی ڣحٖع القياٝ كا   ب3لٖيناٙ، الٖڣٙا

 :ٙيخيغ  مبٖأ التكلفغ التا

جل  سسغ ت ٚإاػ التي تحصل ب اأصڤڋ،يعني أڗ ام ها الحقيقيغ ) الفعليغ ( ژكلفتالتكاليڀ، الخصڤم، اإي
خٚب  ٚ ٚ ال٘ڬ ٕفٸ في العمليغ إتمامها ڣ لي٠ بسع جلها بالسع  أڬ أنها ت

ٙئ حٖڣڵها، ڣسبظ استخٖام ه٘ا امبٖأ هڤ أڗ ه٘ا امقياٝ كلفغ القيمغ التي تږ مبإلژها في تڣ تمثل ال تا
يٖ العمليغ  ب4مڤثڤځ ڣ مڤضڤعي، ڣ تڤجٖ بڢ مستنٖاػ ت

 :ٙ٘مبٖأ الحيطغ ڣ الح 

خ٘ ٗلڊ  نها ت ٚ ف ٗا تڤقعـ خسائ كٖ ، ف اػ مناسبغ مڤاجهغ حااػ عٖم الت ٚا ج سسغ اتخاٗ  يجظ علګ ام
ٗا ٙ ڣ تحتا٭ لها، أما  ٙ حتی تتحقڄ ه٘ه بعيڗ ااعتبا خ٘ ٗلڊ بعيڗ ااعتبا ٙباٍ فا ي  ب 5اأخيڇع تڤقعـ أ

 

 

 

                                                           
1
  Ahmed Sadou, comptabilité générale, 2ème éditions, Berti éditions, Alger, 2005, p121, 122ب 

2
  Alain Fayel, Daniel Pernot, comptabilité générale d'entreprise, 12e éditions, Dunod, Paris, 2001, p6ب 

3
ٜایٚأب خال٨ صافي صالح، امبإ اأساسيغ للمحاسبغ العامغ ڣ امخطٰ     بتت،ةت، 3٥ةة2امحاسبي الڤطني، الطبعغ الثالثغ، ٕيڤاڗ امطبڤعاػ الجامعيغ، الج

4
ٚه، ٥   ٚجٸ سبڄ ٗك ٙیاڗ نعڤم، م  ب44،45ٕبطاڋ الججاڣڬ ،ٕ

5
  Lazary, la comptabilité générale, Es-Salem, ALGER, 2001, p35ب 
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 ػب امبادئ امحاسبيغ امتعلقغ بااتصاڋ:    

ع ڣ التي تشكل القاعٖع العلميغ لنظام امعلڤماػ امحاسبيغ ال٘ڬ يتڤقڀ  لګ امبإ امحاسبيغ ام٘كٙڤ ضافغ 
ٙ ڣ اإفصاٍ عن حالغ  سسغ ، باأخ٘ بامبإ اأساسيغ امتعلقغ بڤظيفغ ااتصاڋ نجاحڢ كڤسيلغ لإخبا ام

ه امحاسبي سسغ ڣ قاعٖع صلبغ للنمٗڤ ٙا للحقائڄ ااقتصإيغ ، امحاسبيغ ڣ اماليغ للم  ب1لكي تشكل منظا

  :مبٖأ الثباػ ڣ التجان٠ 

ٚ اماليغ بشكل ثابـ خاڋ الفًڇاػ اماليغ ام ٙي تتاليغ، حين يساعٖ ٗلڊ يقصٖ بڢ استخٖام نماٗه من التقا
سسغ في الفًڇاػ امتعاقبغ ڣ تقييمهاب ٙناػ ما بيڗ نتائٌ أعماڋ ام ٚا امقا ج  علګ 

ٚصغ لتحٖيٖ التغيڇاػ الحاصلغ في ه٘ه  ڗ ثباػ ڣ تجان٠ القڤائږ اماليغ ڣالحساباػ الختاميغ تتيِ الف
 ب2النتائٌ

  :ٍمبٖأ اإفصا 

ٙيغ مستخٖميها ڣ  ٚڣ  ب3لڊ لفهږ القڤائږ اماليغٗيجظ اإفصاٍ عن كل امعلڤماػ الض

 :مبدأ الصورة الصادقة 

ع الصإقغ ڣ الحقيقيغ الڤضعيژها  سسغ الصٙڤ يجظ أڗ تعك٠ ڣ تعبڇ الڤثائڄ ڣ امستنٖاػ امحاسبيغ للم
 ب4خاڋ فًڇع معينغ

 ڣظائڀ امحاسبغ: ب2

 :5للمحاسبغ ڣظائڀ متعٖٕع هي

يٖع لها، •  ٕٚ حٖڣڵها، اعتمإا علګ امستنٖاػ ام لڊ بمج سسغ، ٗڣ جيل العملياػ اماليغ التي تقڤم بها ام ت
ليا، بحين يشمل جميٸ جيل يٖڣيا أڣ  سسغ، سڤا كاڗ ه٘ا الت ليها متابعغ عملياػ ام ٚجڤٵ   التي يمكن ال

ٙئ حٖڣڵها؛ ٚتبغ ڣفڄ تا  ه٘ه العملياػ م

لګ الحساباػ الخاصغ بها•   ها  لڊ بًڇحيل قيٕڤ سسغ، ٗڣ  تصنیڀ ڣ تبڤيظ العملياػ اماليغ التي تقڤم بها ام

  بشكل مستقل، يمكن من تبیاڗ: 

  سسغ  من أصڤڋ، ڣما عليها من الًڈاماػما للم

 سسغ ٚإاػ ام ي  أعبا ڣ 

                                                           
1
ٚه، ٥   ٚجٸ سبڄ ٗك  ب42مٖاني بن بلغين، م

2
ٚه، ٥ أب خال٨ صافي صا   ٚجٸ سبڄ ٗك  تتلح، م

3
ٚه، ٥   ٚجٸ سبڄ ٗك ٙباڗ نعڤم، م  4ٕبطاڋ الججاڣڬ، ٕ

4
  Raymond Guillazo, Lucien Jaffé, Pierre Juguet, comptabilité générale, hachette supérieur, Paris, 2000, p10 

5
ٙمضاڗ، مبإ امحاسبغ )   ٚكغ تأبٕبخالٖ أميڗ عبٖ ه، ٕب صايل  ٚع، (، الش يٖاػ، القاه ٚبيغ امتحٖع للتسڤيڄ ڣ التٙڤ  9، ٥ 9ةة2الع
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 خصيژهږ الطب ( بیاڗ حڄ صاحظ ) أڣ أصحاب ٜڋ عن  سسغ فيها، بمع يعيغ، ڣ يتمثل ه٘ا الحڄ ام
ٙباٍببب الخ؛ في  ٙأٝ اماڋ ڣ اأ

عٖإ الحساباػ الختاميغ ) أڣ حساباػ•   ٚيڄ  لڊ عن ط سسغ عن مٖع معينغ، ٗڣ ٚاه نتيجغ نشا٭ ام  استخ
لګ (النتيجغ ٚها، ڣ اأسباب التي إٔػ  سسغ أڣ خسائ ٙباٍ ام ٚفغ أ  تحقيڄ التي تتضمن ملخ٨ للنشا٭، مع

ٙع؛  ٚبِ ڣ تجنظ أسباب الخسا  ٗلڊ، بهٖف العمل علګ تنميغ أسباب ال

ٙئ معيڗ ) نهايغ الفًڇع (، من أج•  ٚ اميڈانيغ في تا ٚيڄ تصڤي سسغ عن ط  الڤقڤف علګل تبياڗ الڤضٸ امالي للم
 حقيقغ ه٘ا الڤضٸ؛

ٛمغ لها التي ت•  سسغ بكافغ امعلڤماػ ڣ البياناػ الا ٙع ام ٕا ٚافالقيام بًڈڣيٖ  علګ  طلبها لتمكنها من اإش
يغ ڣ غيڇ نشا٭ حصائيغ ٕٙڣ ٙيٚ محاسبيغ أڣ قڤائږ ماليغ  سسغ، ڣ تڤجيڢ سياساڴها، ڣ يتږ ٗلڊ بتقا  ام
يغب  ٕٙڣ

 أنڤاع امحاسبغ :الثالنامطلظ 

ٚڣع امحاسبغ: بت  ف

ٚا٩ ه٘ا العلږ ڣ مجااتڢ، ٚڣٵ  ڣ في ما تعٖٕػ حقڤڋ التخص٨ في علږ امحاسبغ تبعا لتعٖٕ أغ يلي تع٩ٚ ف
ٚيڀ بكل منها:  امحاسبغ مٸ التع

 اماليغ:امحاسبغ  أب

سسغ ) ماليغ، صناعيغ،ببالخ( لتحضيڇ  جيل، تلخي٨ ڣ تبڤيظ العملياػ اماليغ للم ٚٵ بت يعنی ه٘ا الف
 ٚ ٙع عن فًڇع ماليغ معينغ ڣ تصڤي ٙبِ أڣ خسا سسغ من  لګ نتائٌ ام  القڤائږ اماليغ امختلفغ، بهٖف التڤصل 

ٜ امالي لها في نهايغ تلڊ الفًڇع ٚك  ب 1ام

 الڤطنيغ: امحاسبغ بب 

 ٚ ٙ محاسبي ٕقيڄ، ڣ تظه تمثل بيانا مجمڤٵ امعلڤماػ الكميغ امتعلقغ بالنشا٭ ااقتصإڬ للمجتمٸ تبعا إطا
ٙاساػ اإستنتاجيغ، ڣتعتبڇ إٔاع أساسيغ للتخطيٰ ڣالتحليل ع ٙناػ ڣ الٖ لګ النتائٌ في شكل يسهل امقا

 مستڤی الڤطنب

  العمڤميغ:امحاسبغ  ػب

ٚاقبغ ميڈانيغ الٖڣلغ، انتخاباػ لګ بمجمڤعغ القڤاعٖ التي تحكږ تسييڇ اأمڤاڋ العمڤميغ ) م ببالخ(، ڣا ڴهٖف 
ٚبِ،تحقيڄ  ٚقابغ علګ أمڤاڋ الٖڣلغ ال ٚا٩ التخطيٰ، امتابعغ ڣ ال  ب2فهي تخٖم أغ

 

                                                           
1 Dominique Ségura, les métiers de la comptabilité et de la gestion, jeunes éditions, France, 1999, p24 
2
 Mark Nikitin, Marie - Odile Regent, Introduction à la comptabilité, 3e éditions, ARMAND COLIN, Paris 2007, p9 
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 التكاليڀ ( :فب امحاسبغ التحليليغ ) محاسبغ 

ٙع بتكلفغ اإنتاه ڣ بيٸ الڤحٖاػ من اإنتاه أڣ الخٖماػ التي تقٖمها  هي امتٖإ للمحاسبغ اماليغ، تمٖ اإٕا
يٸ ڣ تحليل ڣ تفسيڇ البياناػ  ٚيڄ تقٖيٚ ڣ تجميٸ ، تٛڤ  الخاصغ بالتكلفغ الصناعيغ،للغيڇ، ڣ ٗلڊ عن ط

ٙيغ  ب1البيعيغ ڣ اإٕا

سسغ إنتاه معلڤماػ ڣ تعتبڇ امحاسبغ  التحليليغ ڣسيلغ ڣ إٔاع تسييڇ معالجغ التٖفقاػ الٖاخليغ للم
ڣلياػ ٙاػ ڣ تحٖيٖ امس ٚا ٙيغ تساعٖ في اتخاٗ الق ٚڣ  ب2ض

 هب تٖقيڄ الحساباػ:

جاػ ڣ  ٚقابغ الٖاخليغ ڣ البياناػ امحاسبيغ امبينغ في الٖفاتٚ ڣ ال ٚٵ في فح٨ أنظمغ ال يبحن ه٘ا الف
ٙأيا محايٖا مستقا عن مٖڥ صحغ ڣ ٕقغ ه٘ه القڤائږ ام ٚيٚ يتضمن  سسغ، ڣ ٗلڊ إعطا تق اليغ للم

ٙع ڣ تڤضيِ  ٙبِ أڣ خسا سسغ من  ٙجغ ااعتمإ عليها، ڣ مٖڥ تمثيل القڤائږ اماليغ لنتيجغ ام البياناػ، ڣ ٕ
ٜها اماليب ٚك  م

ٙيغ:ب امحاسبغ ٍ   اإدا

ٚيكيغ للمحاسبغ  نها تطبيڄ لڤسائل مائمغ ڣ مفاهيږ مناسبغ، من أجل خلڄ قامـ الجمعيغ اأم ٚيفها ب بتع
ٙع في ڣضٸ خطٰ لتحقيڄ أهٖاف معقڤلغ،  سسغ، مساعٖع اإٕا ٙيخيغ متڤقعغ أيغ م بياناػ اقتصإيغ تا

ٙاػ حكيمغ لتحقيڄ تلڊ اأهٖافب ٚا  ڣاتخاٗ ق

ٚيغ:ب امحاسبغ ّ  التقٖي

ٚاػ امستقبليغ للعملياػ ٙناػ بينها ڣ بيڗ النتائٌ  ڴهتږ بڤضٸ التقٖي ٚا مقا ج التي ستحٖف مستقبا، ڣ 
ٚيغ هي امتٖإ للمحاسبغ التحليليغ، فاأڣلګ تبنی علګ  امحققغ فعاب ڣ يمكن القڤڋ أڗ امحاسبغ التقٖي

ٙقام ڣ قيږ فعليغ مڤجهغ للنشا٭ ٙقام محٖٕع مسبقا، أما الثانيغ تبنی علګ أ ٚاػ ڣ أ  ب3تقٖي

 :حاسبيغب نظږ امعلڤماػ امد

ٚٵ بتصميږ نظږ محاسبيغ  ميهتږ ه٘ا الف الًڇكيڈ علګ  ڣ طبيعغ أنشطغ الڤحٖاػ ااقتصإيغ، ڣ يتږ  تتا
ٙع بامعلڤماػ امائمغ  ٜڣيٖ اإٕا ٚقغ ڣ الضياٵ، ڣ ت سسغ من الس ٕٙ ام ٚقابغ لحمايغ مڤا جيل ڣ ال اػ الت ٚا ج

ٙاػب ٚا  اتخاٗ الق
                                                           

1
ٜائٚ،    ٚيږ، امحاسبغ التحليليغ، ٕيڤاڗ امطبڤعاػ الجامعيغ، الج  ةت،9 ،4٥ةة2بڤيعقڤب عبٖ الك

2
  Farid Makhlouf, comptabilité analytique, pages bleues, Alger, 2008, p8 

3
ٚه، ٥   ٚجٸ سبڄ ٗك  4نٙڤ الٖين عيا٧ ي، م
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ٚفغ عميقغ  ٚٵ يتطلظ مع ٌ معالجغ امعلڤماػڗ ه٘ا الف ٚام ٖام الحاسڤب ڣ ب   ب1باستخ

                                                           
1
ٙ فليِ    ٜا ٙضڤاڗ حلڤع حناڗ، ٕب ن ٚه، ٥ٕب ٚجٸ سبڄ ٗك  34البلٖاڣڬ، م
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يمستخدمو المعلوما  ب2  :المحاس

سسغ الحصڤڋ عل جميٸ البياناػ امحاسبيغ  ٗ ينبغي علګ ام غالبا ما تسمی امحاسبغ بلغغ اأعماڋ ، 
ٚ عنٖ خٖمغ امحاسبغ  ٙڴها بنجاٍ، ڣ ا يتڤقڀ اأم ٕا ٙع ، السليمغ في الڤقـ امناسظ، حتی تتمكن من  لإٕا

ٚ اماليغ التي تعٖها  ٙي ٚڥ مختلفغ تعتمٖ التقا جږ ه٘ه البياناػ ڣ   اڗ هناڅ فئاػ أخ امحاسبغ، مٸ اختاف 
ٚضها، ڣ يمكن بياڗ ه٘ه الجماعاػ ڣ الفڤائٖ التي يحصلڤڗ عليها باستخٖام امعلڤماػ  ٚيقغ ع شكلها ڣ ط

 امحاسبيغ علګ النحڤ التالي:

سسغ ت  ماكها: أڣة أصحاب ام

ٙئ معيڗ، ڣ نتيجغ  ٙيعهږ من حين الڤضٸ امالي في تا سساڴهږ ڣ مشا اأعماڋ  تقڤم امحاسبغ بتبياڗ أڣضاٵ م
ٙاڴهږ ڣ  ٙ ڣ اأسباب، ڣ هك٘ا يمكنهږ من تقييږ استثما ٙع عن فًڇع ماليغ معينغ مٸ بياڗ امقٖا ٙبِ أڣ خسا من 

ٙاػ مناسبغب  ٚا  اتخاٗ ق

سسغ في جميع مس2 ٙع ام دا  تڤياتها:ة 

ٛمغ ڣ امائمغ اتخاٗ  ٙع ) العليا، الڤسطى ڣ الٖنيا( بالبياناػ ڣ امعلڤماػ الا تقڤم امحاسبغ بًڈڣيٖ ه٘ه اإٕا
ٙيغ بكاملها، ڣهك٘ا  ٚاف ڣ متابعغ، أڬ تخٖم العمليغ اإٕا ش ٚشيٖع من تخطيٰ تنظيږ،  ٙاػ السليمغ ڣ ال ٚا الق

ٙع أڗ تحكږ علګ نڤاےي نشاطها  ع امتاحغ تستطيٸ اإٕا ٕٙ امحٖٕڣ امختلفغ، من استخٖام كڀ للمڤا
ليها سسغ، مما يساعٖ علګ القيام بالڤاجباػ امسنٖع   ب 1لاستخٖام في ام

ٚتقبڤڗ 3 ٚضڤڗ الحاليڤڗ ڣ ام  : ة امق

سساػ اماليغ،بببالخ( يستخٖمڤڗ امعلڤماػ اماليغ لتقييږ مخاطٚ منِ اائتماڗ  ٚڣ٩ ڣ)البنڤڅ، ام  ڣ الق
سسغ علګ سٖإ ٕيڤنهاب ٙع ام  التنب بمقٖ

سسغ:ة العاملڤڗ 4  بام

ٙباٍ بغ٩ٚ  ٙڴها علګ تحقيڄ اأ سسغ ڣ مٖڥ قٖ ٚكٜ امالي للم ٚفغ ام يستخٖمڤڗ امعلڤماػ امحاسبيغ مع
ٙباٍ يساعٖ بشكل عام علګ تحقيڄ اأمن الڤظيفي  ٙيژها، فالڤضٸ امالي الجيٖ ڣ تحقيڄ اأ ٚا الحكږ علګ استم

ٙڣاتبهږ ڣ تحسيڗ مستڤڥ معيشژهږامليڗ للع  ب2ڣ ٕفٸ 

ٚائظ :5  ة مصالح الض

سسغ من ڣثائڄ  ٚائظ الڤاجظ ٕفعها من خاڋ ما تقٖمڢ ام تمكنها امعلڤماػ امحاسبيغ من تحٖيٖ الض
 ٚ ٚيبي يتږ تحٖيٖه بما يڤافڄ ڣ نتائٌ إٔا امجسٖ في الٖفات ٙسميغ مختلڀ أنشطژها أڬ أڗ الڤعا الض

ٙع مسكهاب ٚڣ ٜم القانڤڗ ض  امحاسبيغ التي يل

                                                           
1
ٚه، ٥    ٚجٸ سبڄ ٗك ٙمضاڗ، م  تت،ةتأبٕب خالٖ أميڗ عبٖ ه، ٕب صايل 

2
ٚه، ٥    ٚجٸ سبڄ ٗك ٙ فليِ البلٖاڣڬ، م ٜا ٙضڤاڗ حلڤع حناڗ، ٕب ن  23ٕب
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 القضائيغ:ة السلطاػ ت

سسغ في حالغ  ليها في الحكږ لصالح أڣ ضٖ ام ججا مإيغ يمكن ااستنإ  ٚ ڣ الڤثائڄ امحاسبيغ  تعتبڇ الٖفات
ٚاف امتعامل معها ٛعاػ التي قٖ تنش مٸ مختلڀ اأط  ب1امنا

 ة امستهلكيڗ أڣ العماء:ث

ع ڣ تڤعيغ معينغ، ڣ يهتمڤڗ بتك ٙ ڣ بًڈڣيٖهږ بالسلٸ ڣفڄ جٕڤ ٚا سسغ علګ ااستم ٙ ع ام ٚع عن مٖڥ قٖ ڤين فك
ٙيغ بتقٖيږ خٖماػ ما بعٖ البيٸ ڣ  ٚا سسغ في ااستم ٙع ام ٙ مقبڤلغ، كما يهمهږ مقٖ بكمياػ كافيغ ڣ أسعا

 خٖماػ ضماڗ امنتٌب

 ااقتصادييڗ: عڤاڗاأ ة 8

لګ امعلڤماػ  ه ڣ اتجاهاتڢامحاسبيغ لتحليل النشا٭ ااقتيحتاجڤڗ   ب2صإڬ ڣ التنب بتطٙڤ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
1
ٚه، ٥   ٚجٸ سبڄ ٗك  4نٙڤ الٖين عیا٧ ي، م

2
ٚه، ٥    ٚجٸ سبڄ ٗك ٚڣڗ، م خ ٙضڤاڗ حلڤع حناڗ ڣ   29ٕب
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 الڤطنيامخطط امحاسبي  الثاني:امبحن 

ٙف  عإع هيكلغ النظام امحاسبي امتڤا ٚ ، اڣجظ التفكيڇ في  ٜائ ٙتڢ الج ا علګ النظام ااقتصإڬ ال٘ڬ اختا بنا
 ٚ ٚن٦ ي ال٘ڬ لږ يساي ٙ الف ٙغباڴهابعن ااستعما  أهٖاف ڣ طمٍڤ اقتصإ الٖڣلغ ڣ 

ٙع اماليغ سنغ  ا ، قامـ ٛڣ عٖإ  2ث9تمن ه٘ا امنظٙڤ نشا امجل٠ اأعلګ للمحاسبغ ال٘ڬ أڣكلـ لڢ مهمغ  ب
ٚيٸ  ٚئي٦ ي للتش ٙ ال امخطٰ امحاسبي الڤطني يستجيظ احتياجاػ ااقتصإ امڤجڢ، حين أصبِ يمثل امصٖ

ٜائٚب  امحاسبي في الج

ي الوطني اأول:لب المط  نشأ و تطور المخطط المحاس

لګ غايغ   ٚ ٜائ ٙ سنغ  5ث9تكانـ الج ٚن٦ ي الصإ ، ث95تتتبٸ في نظامها امحاسبي تطبيڄ امخطٰ امحاسبي الف
ٚأسماليغ ڣ تڤجهاڴهاب  ٙڣٍ الحياع ااقتصإيغ ال  ڣ طبيعي أڗ ه٘ا النظام كاڗ مستلهما من 

ٚيل  ٙقږ  5ث9تڣ في أب ٜائٚ مخططا محاسبيا ڣطنيا بمڤجظ اأمٚ  ٙػ الج ٛ  5ثث35أصٖ معلنغ عن بنا جها
 محاسبي يستجيظ لتڤجهاػ اقتصإ البإب 

ٙڬ التطبيڄ علګ: تث9تڣ بٖايغ من الفاتِ جانفي  جبا  1أصبِ امخطٰ امحاسبي الڤطني 

ٙڬ    * الهيئاػ العمڤميغ ٗاػ الطابٸ الصناعي ڣ التجا

ٚكاػ ااقتصإ امختلطغ  * ش

ٚبِ مهما كاڗ شكلها ٚيبغ علګ أساٝ ال سساػ التي تخضٸ لنظام الض  * ام

ٙقږ  ٚسميغ  ٚيٖع ال ٚ بالج ٙئ  24ڣقٖ ظه ب ڣ يعتبڇ امخطٰ امحاسبي الڤطني مجمڤعاػ من تث9تماٝٙ  23بتا
ٜعالحساباػ تمثل العملياػ  سسغ، ڣتتضمن ه٘ه امجمڤعاػ حس امنج ٚف ام سسغ ڣ من ط اباػ ٗمغ ام

 ب2تسييڇها ڣ نتائجها

جيل ڣ ع٩ٚ  حين أڗ لغايغ من امخطٰ امحاسبي هي تنظيږ العمل امحاسبي ڣ تڤحيٖ الصيغ امحاسبيغ لت
ٙسغ ٚاقبغ العملياػ امما جيل ڣ م سساػ يشكل مفصل يسمِ بت ٙسها ام  ب3العملياػ ااقتصإيغ التي تما

ضافاػ  ٙبٸ  ه أ ٚف امخطٰ امحاسبي الڤطني من٘ صٖٙڣ   :4هيع

سساػ  * ٚتبطغ بااستقاليغ ال٘اتيغ للم جيل امحاسبي للعملياػ ام  الت

 ٚ ٙئ  F / CE/185 / ث4ةة  89) اأم  (؛ 989تماڬ  24بتا

                                                           
1
ٜائٚ، شبايك    8ت، 4٥ةة2ي سعٖاڗ، تقنياػ امحاسبغ حسظ امخطٰ امحاسبي الڤطني، ٕيڤاڗ امطبڤعاػ الجامعيغ، الج

2
ٜائٚ،    ٚاهيږ اأعم٤، أس٠ امحاسبغ العامغ، ٕيڤاڗ امطبڤعاػ الجامعيغ، الج  38، 999٥تب

3
ٚه، ٥    ٚجٸ سبڄ ٗك  25تأبخال٨ صافي صالح، م

4 Tazdait ALI, Maitrise du système comptable financier, première édition, édition ACG, Alger, 2009, p14 
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ٚكاػ ٙباٍ الش ٙكغ العماڋ في أ جيل امحاسبي مشا  * الت

  ٚ ٙئ  DC / CE /635 / ت4ةة  ة9) اأم  (؛ ة99تماٝٙ  تتبتا

مڤاڋ امساهماػ جيل امحاسبي للعملياػ الخاصغ ب  * الت

ٙئ  95ثتةة) التعليمغ   ٚ  2ةبتا  (؛ 995تأكتڤب

عإع التقٖيٚ ٚځ  ٕماه ف جيل امحاسبي إعإع   * الت

 (.( MF / DGC /518 ) التعليمغ 

عٖإ خم٠ مخططاػ محاسبيغ   قطاعيغ:كما تږ 

ٜٙاعي  ث98ت القطاٵ ال

ميناػ    ث98تقطاٵ الت

ٙ سنغ    988تقطاٵ البنا ڣاأشغاڋ العمڤميغ الصإ

ٙ سنغ    989تالقطاٵ السياےي الصإ

ٙ سنغ   992تالقطاٵ البنكي الصإ

 ٍٚ قڤاعٖ سيڇ الحساباػ ڣ الڤثائڄ الشاملغ الخاصغ  امصطلحاػ،تقٖم ه٘ه القطاعاػ قائمغ الحساباػ، ش
ا أڗ ڣاحٖ من ه٘ه القطاعاػ لږ يتناڣڋ امحاسبغ التحليليغب  بها، 

 :أهٖافڢأقسام امخطط امحاسبي الڤطني ڣ  الثاني:امطلظ 

 ة أقسام امخطط امحاسبي الڤطني :ت

اأحٖاف التي تبڇٛ من خاڋ الحياع  يجمٸ امخطٰ امحاسبي الڤطني الحساباػ التي تعطي معلڤماػ عن كل
سسغب  ااقتصإيغ ڣ ااجتماعيغ للم

ٕ في امخطٰ امحاسبي الڤطني أڗ قائمغ الحساباػ تعتبڇ أسلڤب أڣ ڣسيلغ لتنظيږ الحساباػ التي تملكها  ٙڣ
سسغب  ام

ٙقميا ڣ بشكل متسلسل، حين ٚتيبا  ٙتبـ ت لګ ثمانيغ أصناف أڣ مجمڤعاػ،  يتكڤڗ  قسمـ ه٘ه الحساباػ 
ٙيغ   أڣ اماليغب كل صنڀ من مجمڤعغ من الحساباػ ٗاػ ٕالغ أكٌڇ تفصيا للعمليغ التجا

ٛ امعلڤماػ التي يحتڤڬ عليها،  ٚڬ في بنائڢ لجها ڣ قٖ تږ ااعتمإ في امخطٰ امحاسبي الڤطني النظام العش
 ڣك٘ا في تصنيڀ حساباػ امجمڤعاػ الثمانيغب
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 تتمثل امجمڤعاػ فيما يلي:

ٙقږ ش  تصنيڀ حساباػ امجمڤعاػ(: I-01)كل 

 

 

 

 

 

ٚه، امصٖٙ:  ٚجٸ سبڄ ٗك  25ت٥ أبخال٨ صافي صالح، م

سسغ سڤا كانـ  كما خص٨ امخطٰ امحاسبي الڤطني مجمڤعغ مستقلغ لكل من اأعبا التي تتحملها ام
ٚقږ ) ٙه ااستغاڋ، ه٘ه امجمڤعغ أعطي لها ال  (بتأعبا ااستغاڋ أڣ خا

ٚقږ  ٙه ااستغاڋ مجمڤعغ أعطي لها ال ٚإاػ ااستغاڋ أڣ خا ي ٚإاڴها سڤا كانـ  ي    (بث)ڣ اعتبڇػ جميٸ 

ٚإاػب   ٚځ بيڗ اأعبا ڣ اإي  أما امجمڤعغ الثامنغ فهي حساباػ النتائٌ أڬ الف

ٚعيغ ڣقسمـ لګ حساباػ ف ٙئيسيغ ڣقسمـ ه٘ه اأخيڇع  لګ حساباػ  ها  ڣقٖ تږ تقسيږ كل مجمڤعغ  بٖٙڣ
ٜئيغ لګ حساباػ ج ٚعيغ   ب1الحساباػ الف

ٙقږ ) ٜئيغ2ة-Iالشكل  ٚعيغ ڣ الج ٚئيسغ ڣ الف  (: امجمڤعاػ ڣ الحساباػ ال

 

 : ةأهٖاف امخطط امحاسبي الڤطني2

                                                           
1
ٚه، ٥    ٚجٸ سبڄ ٗك  8،ثأب نٙڤ الٖين عیا٧ ي، م

 اأمڤاڋ الخاصغ بت

ٙاػ ب2  ااستثما

ٜڣناػ ب3  امخ

 ال٘مږ ب4

 الٖيڤڗ  ب5

 

ٙاػ،  لګ استثما بمعنی انڢ يتږ استخٖام اأمڤاڋ الخاصغ ڣتحڤيلها 

ٜڣناػ ڣ ٗمږ ڣ ا لګ ااستٖانغٗمخ  ا لږ تكڀ يتږ اللجڤ 
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ٚئيسغ التي جا  لقٖ جا امخطٰ امحاسبي الڤطني ليغطي احتياجاػ ااقتصإ الڤطني، ڣتتمثل اأهٖاف ال
 :1فيما يليمن أجل تحقيقها 

سساػ  لګ ام ٜڬ أساسا باإضافغ  ٚك لڊ فيما يخ٨ التخطيٰ ام ٙاػ ڣ التنب بها ٗڣ ٚا أ( تسهيل اتخاٗ الق
ٛ التخطيٰ العام ٜا القاعٖيغ امكڤنغ لجها  ااشًڇاكيغ التي تمثل اأج

ٚاهب( تسهيل  لبي احتياجاػ ڣتجميٸ بع٬ قيږ امحاسبغ الڤطنيغ ڣ امعطياػ ااقتصإيغ امهمغ التي ت استخ
ٙ الصافي  ااقتصإ امخطٰ مثل القيمغ امضافغ اإخا

ٚيعغ مستڤڥ  ٚفغ الس ٚاقبژها ڣ ٗلڊ من خاڋ امع سساػ ااشًڇاكيغ ڣ تسهيل م ٚفٸ من فعاليغ تسييڇ ام ه( ال
سساػ ڣ القطاعاػب ٙنغ بيڗ نتائٌ ام لګ تسهيل عمليغ امقا ٙ التكلفغ باإضافغ  ٜڣڗ ڣ أسعا  امخ

سسغ في  ٚاقبغ تطبيقها من أجل تعٖيل اتجاه ام ٙاػ ڣم ٚا عٖإ إٔاع تسييڇ ٕيناميكيغ، تسمِ باتخاٗ الق  )ٍ
ٚاػ  ٙسميغ  التسييڇبالڤقـ امناسظ، ڣ بالتالي ڣضٸ أس٠ جٖيٖع لتقٖي جيل هاتڢ اأهٖاف بصفغ  لږ يتږ ت
لګ كلفي امخطٰ امحاسبي، ڣقٖ شكل ٗلڊ نقصا كبيڇا من حي  بمستعملي امخطٰ ن تلقينها 

ي الوطني الثالث:المطلب   اإطار التقني للمخطط المحاس

 الحساباػ:( 1

ٵ اأ  لګ ثاف مجمڤعاػتتٛڤ   :صناف الثمانيغ 

 (5()4()3()2()ت) ػ اميڈانيغ                                                                        حسابا
 (ث()ت) حساباػ التسيي                                                                     

 (8) حساباػ النتائٌ 
 اميڈانيغ:أب حساباػ      

 اأصڤڋ:ب ت

سسغمجمڤٵ ااستخٖاماػ أڣ اممتلكاػ التي تعتبڇ ملكا   أنڤاٵ:ثاثغ  ڣهي  ،2للم

ٙاػ،( 2) ٜڣناػ 3) ااستثما  ( ال٘مږ4) ( امخ

 

 

                                                           
1
ٚٵ النقٕڤ ڣ امال   ٚع لنيل شهإع اماجستيڇ في العلڤم ااقتصإيغ، ف ٙاسغ تحليليغ انتقإيغ، م٘ك ٜع، امخطٰ امحاسبي الڤطني ٕ ٙځ حم ٜائٚ، يغ، جامطا عغ الج

 ة2ت، 9تت، ٥ 4ةة2ة3ةة2
2
ع،    ٚيغ، امنصٙڤ ٚقاڣڬ، مبإ امحاسبغ اماليغ ، الجٜ اأڣڋ ، امكتبغ العص  23، ٥ 2ةة2ٕب مسعٖ محمٕڤ الش
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ٙاػ:  * ااستثما

ٜڴها  سسغ أڣ أنج ٛڴها ام تمثل مجمڤٵ الڤسائل ڣ القيږ الثابتغ امإيغ ڣ امعنڤيغ امنقڤلغ ڣ غيڇ امنقڤلغ التي حا
نما استعمالها كڤسيلغ استغاڋ ٕائمغ  ب1بنفسها، لي٠ لغ٩ٚ البيٸ أڣ التحڤيل ڣ 

ٜڣناػ:  * امخ

لګ منتجاػ تمثل قيمغ  سسغ سڤا إعإع بيعها علګ حالها أڣ تصنيعها ڣ تحڤيلها  الڤسائل التي اشًڇڴها ام
 ب2مصنعغ

ٜڣڗتقييږ -  :امخ

ٚيقغ خاصغ في تقييږ  ٜڣڗبا يحٖٕ امخطٰ امحاسبي الڤطني ط جيل مشًڇياػ البضائٸ أڣ امڤإ  امخ ٗا تږ ت
ٚا * ام ٚ الش ٚا أڬ ) سع ٛم بتكلفغ الش ٙيڀ ( فاڗڣ اللڤا ٚع في تحٖيٖ تكلفغ اإنتاه التي  صا سسغ تصبِ ح ام

ٚكاػ منتجاڴها امصنعغ ) منتجاػ  جل ح ڣ أسباب تطبيقيغ فاڗ  ڣ نصڀ مصنعغ ( تامغ،بڤاسطژها ت
ٚه خا٥ بامنتجاػ امصنعغ  سساػ ا تستطيٸ احتساب التكلفغ الحقيقيغ لإنتاه لكل مٖخل أڣ مخ ام

ٚكاػ تابثقابلغ لاستعماڋ بتكلفغ خيڇع حين تصبِ ه٘ه اأ  جيل ح ٚيغ لت ٜڣڗ،غ مقٖما أڣ مڤحٖع أڣ نظ ڣ  امخ
ٚعغ  ٚځ الثاف التاليغ اأكٌڇ س حٖڥ الط ٚيبغ من التكلفغ الحقيقيغ تتبٸ  بعٖ احتساب التكلفغ امڤحٖع الق

 : 3ڣسهڤلغ ڣ ضبٰ في ااستعماڋ

ٙ أڣا  - ٕٙ أڣا صإ ٚيقغ الڤا  FIFOط

ٙ أڣا  - ٕٙ أخيڇا صإ ٚيقغ الڤا  LIFOط

ٚجحغ - ٚيقغ التكلفغ امتڤسطغ ام  ط

 ال٘مږ:* 

ٙيغ ڣ اماليغ مٸ الغيڇ  سسغ نتيجغ عاقاڴها التجا  ب4تمثل مجمڤٵ الحقڤځ التي اكتسبژها ام

ڗ حساباػ اأصڤڋ  ب  لګ نقٕڤ ٙجغ تحڤلها  ٙجغ السيڤلغ، بمعنی ٕ ٙتبـ حسظ ٕ ٚ اأصڤڋ  ياحٴ أڗ عناص
ٚف اأيمن من اميڈانيغ، ڣتتناق٨ في جانبها اأيسٚبتف ٚ في الط  تِ ڣتًڈايٖ في جانبها اأيمن )امٖين( أنها تظه

 

                                                           
1
ٚه، ٥    ٚجٸ سبڄ ٗك  ث4شبايكي سعٖاڗ، م

2
ٚه، ٥   ٚجٸ سبڄ ٗك  3ةتعاشٙڤ کتڤ١، م

3
ٚه، ٥    ٚجٸ سبڄ ٗك ٚاهيږ اأعم٤، م  ت23 -234ب

4
   Ahmed Sadou, Comptabilité Générale, Berti éditions, Alger, 2002, p53 
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 الخصڤم:ب 2

ٕٙ امتمثلغ  ٙأٝ اماڋ، ڣهي مجمڤٵ اأمڤاڋ أڣ امڤا  :1فيهي منش 

 ( الٖيڤڗ 5)  ( اأمڤاڋ الخاصغ ت)

 الخاصغ:* اأمڤاڋ 

سسغ بصفغ  بها ٙڅابها أڣ امشئل التمڤيل امساهږ تضږ ڣسا ٚف ام ٚف امالڊ أڣ امالكيڗ تحـ تص من ط
 ب2ٕائمغ

 الٖيڤڗ:* 

ٚ عاقاڴها مٸ  سسغ اث لګ ام ٙ التمڤيل امقٖمغ   ب3الغيڇهي مصإ

ٙجغ امطالبغ أڣ  ٙجغ ااستحقاځ أڬ ٕ ٚ الخصڤم بحسظ ٕ ، الڤفا ڣ علګ عك٠ حساباػ اأصڤڋ  ٙتبـ عناص
ٚ ) فاڗ الخصڤم ٚ من اميڈانيغ، ڣتتناق٨ في تفتِ ڣ تًڈايٖ في جانظ اأيس ٚ بالجانظ اأيس الكائن( ، أنها تظه
 ب4جانبها اأيمن

 التسييڇ:أب حساباػ 

ٙيڀ:*   امصا

ٛ مهامهاب سسغ بهٖف انجا  مجمڤعغ ااسژهاكاػ ڣ ااهتاكاػ ڣ امخصصاػ التي تتطلبها طبيعغ نشا٭ ام

ٚإاػ:*   اإي

سسغ للغيڇ بحكږ تمثل امبا لغ امستلمغ أڣ التي ستسلږ كمقابل للمنتجاػ ڣ الخٖماػ التي تقٖمها ام
سسغ ل٘اڴها نتاه ام  ب5نشاطها، ڣك٘ا 

ٚڥ ڣ تتناق٨ في الجهغ اليمنی ڣ العك٠ بالنسبغ لأعبا ب ٚإاػ ڣتًڈايٖ في الجهغ اليس  تفتِ حساباػ اإي

 النتائٌ:ػب حساباػ 

                                                           
ٙيغ،  1 ٚعي، أساسياػ امحاسبغ اماليغ منظڤٙ امعاييڇ الٖڣليغ، الجٜ اأڣڋ، امكتظ الجامعي الحٖين، اإسكنٖ  ة4، 9٥ةة2ٕب عطيغ عبٖ الحي م

2
  Khafrabi md Zine, plan comptable national, Berti éditions, Alger, 2003, p17 

3  JJ Friedrich, Comptabilité Générale, 3e éditions, Hachette supérieur, Paris, 2001, p17 
4
ٚه، ٥    ٚجٸ سبڄ ٗك  5تأبنٙڤ الٖين عيا٧ ي، م

5
ٚه، ٥    ٚجٸ سبڄ ٗك  تتت -ث5تشبايكي سعٖاڗ، م
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سسغ ( 8أڗ حساباػ الصنڀ ) ٚإاػ التي تحققها ام هي في الحقيقغ حساباػ نحصل عليها نتيجغ مقابلغ اإي
 من خاڋ السنغ اماليغ مٸ التكاليڀ التي تتحملها خاڋ نف٠ الفًڇعب

ٙبِ ڣ العك٠ صحيِ نها حققـ  ٚإاػ ث تكاليڀ ف ي سسغ   ب1ٗا حققـ ام

ٙيڀ في جانبها ٙصٖع حساباػ امصا ٚإاػ في جانبها  تستقبل حساباػ النتائٌ أ ٙصٖع حساباػ اإي اأيمن، ڣأ
 اأيسٚب

ٚ ڣ الڤثائڄ الشاملغ :2  ( الٖفات

ٚ امحاسبيغ:  أبالٖفات

 ٚ ٙيغ تنتٌ عنها عمليغ محاسبيغ تتږ بيڗ حسابيڗ علګ اأقل، أحٖهما مٖين ڣ اأخ ٕائن، ڣ  ڗ كل عمليغ تجا
جږ ڣ عٖٕ العملياػ التي تحٖف يڤميا ٕاخل  لګ   ٚ ٚاقبژها بشكل بالنظ نڢ يصعظ التحكږ فيها ڣ م سسغ ف ام

ٚ امحاسبيغ التاليغ : جل في الٖفات سسغ، ت ٙ نشا٭ ام طا  فعاڋ، ل٘ا كل عمليغ )تٖفڄ مالي( تحٖف في 

 :اليڤميغ 

جيل جميٸ الڤقائٸ امحاسبيغ اليڤميغ  مساكڢ بشكل منتظږ لت سساػ ب ٜم القانڤڗ جميٸ ام ٕفًڇ يل
ٚ٭ التي تقڤم بها ام  ٚع كل شهٚ، بش جيل مجمڤٵ العملياػ م سسغ بالتسلسل يڤم بعٖ يڤم، أڣ علګ اأقل ت

ٚتظب  ااحتفاٱ بالڤثائڄ امبڇٙع لتلڊ العملياػ بشكل م

 : ) ٗالٖفت الكبي )دفت اأستا 

ٙيغ لكنڢ  ٚ ااختيا س٠ ع، ڣ يعتبڇ من الٖفات جل ال٘ڬ يشمل كل الحساباػ التي تستعملها ام هڤ ال
 ب2أحٖ أهږ الڤثائڄ امحاسبيغيشكل 

  اڗ ٚاجعغمي  :3ام

جيل بالٖفاتٚب كٖ من صحغ الت ٛڗ امحاسبي للت  هڤ إٔاع قياٝ التڤا

 الشاملغ:بب الڤثائڄ 

 يلي:  تتمثل الڤثائڄ الشاملغ فيما

 اميڈانيغ:* 

                                                           
1
ٚه، ٥    ٚجٸ سبڄ ٗك   248، ث24أب خال٨ صافي صالح، م

2
ٚه، ٥   ٚجٸ سبڄ ٗك  9ت -5تأنٙڤ الٖين عيا٧ ي ، م

3
ٚه، ٥   ٚجٸ سبڄ ٗك ٚاهيږ اأعم٤، م  35ت، 34تب
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سسغ، ڣعنٖ انطاقها في  ٙئ معيڗ عن ممتلكاػ ڣ الًڈاماػ ام النشا٭ نسمي هي مستنٖ محاسبي يعبڇ في تا
 ب1اميڈانيغ الختاميغ السنغ:اميڈانيغ اافتتاحيغ، ڣنسميها في نهايغ  ميڈانيژها:

ع عن ال٘مغ اماليغ  سسغ:تكڤڗ اميڈانيغ في شكل جٖڣڋ من قسميڗ يمثاڗ صٙڤ  للم

ٙقږ )  اميڈانيغ العامغ( : I-02جٖڣڋ 

 الخصڤم اأصڤڋ 

ٙاػ2)  ( ااستثما

ٜڣناػ3)  ( امخ

 ( ال٘مږ4)

 ( اأمڤاڋ الخاصغت)

 ( الٖيڤڗ 5)

 * جٖڣڋ حساباػ النتائٌ :

ٙنغ بينهږ يمكن  ٚا امقا ج ٚيڄ  ٚإاػ ڣ اأعبا امتحققغ خاڋ الفًڇع امحاسبيغ، فعن ط هڤ كشڀ باإي
ٚبِب سسغ، ڣ ك٘ا صافي ال لګ تحٖيٖ نتائٌ أعماڋ ام  الڤصڤڋ 

 * الڤثائڄ املحقغ : 

سسغ اقتصإيغ أڗ تحضٚ في نهايغ كل سنغ ماليغ الڤثائڄ ڣ اشًڇ٭ امخطٰ امحاسبي الڤطني  علګ كل م
لګ اميڈانيغ ڣ جٖڣڋ حساباػ   :2النتائٌالجٖاڣڋ التاليغ باإضافغ 

ٚكاػ اأمڤاڋت  ب جٖڣڋ ح

ٙاػ2  ب جٖڣڋ ااستثما

 ب جٖڣڋ ااهتاڅ3

ڣناػ4  ب جٖڣڋ ام

 ب جٖڣڋ الحساباػ الٖائنغ5

 ب جٖڣڋ اأمڤاڋ الخاصغت

 الٖيڤڗ  ب جٖڣڋ ث

                                                           
1
  Raymond Guillouzo et d'autres, op.cit,p12 

2
 PCN, Berti éditions, Alger, 1999, p74 
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ٜڣناػ8  ب جٖڣڋ امخ

ٛم9  ب جٖڣڋ اسژهاڅ البضائٸ ڣ امڤإ ڣ اللڤا

ٙيڀ التسييڇةت ٜئغ مصا  ب جٖڣڋ تج

اػ امقٖمغ ب جٖڣڋ امبيعاػ ڣتت  اإٔا

ٚڥ 2ت  ب جٖڣڋ النڤاتٌ اأخ

ٙاػ3ت ٛڋ عن ااستثما  ب جٖڣڋ النتائٌ علګ التنا

 ب جٖڣڋ امعلڤماػ امختلفغ4ت

ٚع ڣفڄ اأشكاڋ ڣ النماٗه امقًڇحغ في امخطٰ امحاسبي كما يجظ أڗ تكڤڗ الڤثائڄ  ع محض ڣ الجٖاڣڋ ام٘كٙڤ
 الڤطنيب

 مخطط امحاسبي الڤطنينقائ٨ ڣ سلبياػ اامبحن الثالن: 

ٚػ عٖع نقائ٨، ڣ ٗلڊ بسظ  سساػ ااقتصإيغ ، ظه من خاڋ تطبيڄ امخطٰ امحاسبي الڤطني في ام
ٙتڢ علګ التكيڀ مٸ التحڤاػ ثباػ ه٘ا اأخيڇ ثاثغ عقٕڤ من  ٜمن من٘ ٕخڤلڢ حيڈ التنفي٘، ڣ ب٘لڊ عٖم قٖ ال

ٙجيغ، ڣسنقڤم فيما ٙاسغ ه٘ه النقائ٨ ب ااقتصإيغ الٖاخليغ ڣ الخا  يلي بٖ

 

 ٙ ٚڬ  أمفاهيميامطلظ اأڣڋ: غياب اإطا  النظ

نڢ: تمجمڤعغ منظمغ من اأه ٚيغ امحاسبغ ب ٚڬ في نظ ٙ امفاهيمي النظ ٚف اإطا ٖاف ڣ امبإ اأساسيغ يع
ٙ معاييڇ متناسقغ ڣ تحٖيٖ طبيعغ، ڣظائڀ ڣ حٖٕڣ امحاسبغ اماليغ  صٖا امنسقغ فيما بينها، ڣ التي تمكن من 

 ڣ قڤائمها تب

ٚڬ يقٖم اأهٖاف امتڤخاع من امحاسبغ ڣ امفاهيږ امتعلقغ بالخصائ٨ أمفاهيميفاإطاٙ  النڤعيغ  النظ
 إ امحاسبيغ اأساسيغ ڣ ااتفاقاػ امحاسبيغبللمعلڤماػ اماليغ، امب

ٙع للمعاييڇ ڣ مستعملي امعلڤما ٚڬ ٗڣ أهميغ بالغغ بالنسبغ للجهغ امصٖ طاٙ مفاهيمي نظ  ػيعتبڇ ڣجٕڤ 

 امحاسبيغب

  ٙع للمعاييڇ  امحاسبيغ:بالنسبغ للجهغ امصٖ

  ٖمعاييڇ محاسبيغ متناسقغ أڣ تعٖيلها عن ٙ صٖا ٚجعيغ في  ٙع مما يسهل حل امشاكل يمثل م ٚڣ الض
ٚڣحغ  امحاسبيغ امط

 ٚڬ ڣ التطبيقي ٚبٰ بيڗ الجانظ النظ ٙع للمعاييڇ امحاسبيغ من ال  يمكن الهيئغ امصٖ
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 ٙع للمعاييڇ امحاس ٚڬ يجعل الهيئغ امصٖ ٙ مفاهیمي نظ طا ٚافڗ ڣجٕڤ  ٜام اأط ل ٚعيغ في   بيغ أكٌڇ ش
 ا يحفٴ مهنغ امحاسبغ مكانژهابامعنيغ بامعاييڇ امحاسبيغ بتطبيقها مم

 

 

 

 بالنسبغ مستعملي امعاييڇ امحاسبيغ: 

ٚيغ يسهل علګ مستعملي ه٘ه امعاييڇ فهږ محتڤاها ڣ أساليظ تطبيقها ٚجعيغ مفاهيميغ نظ  ب1ڗ ڣجٕڤ م

ٙه ضمن التقصيڇ  ٚف امخطٰ امحاسبي الڤطني،  أمفاهيمي يٖ امشاكل ڣ الحااػ الجٖيٖع غيڇ امتڤقعغ من ط
لګ القصڤ  ٚف أصحاب ااختصا٥، باإضافغ  ٚع من ط ح لأهٖاف ڣاڗ كانـ مفس ٚيڀ ڣا  ٙ في تقٖيږ تع

 مستعملي امعلڤمغ امحاسبيغب ڣ

ٛا معلڤماػ ااقتصإ الكلي ڣ ا ، غيڇ أنڢ علګ امستڤڥ يعطي نطاځ امخطٰ امحاسبي الڤطني امتيا إحصا
ٚينب  الٖڣلي هٖف امحاسبغ هڤ تلبيغ احتياجاػ العٖيٖ من امستعمليڗ للمعلڤمغ امحاسبيغ کامستثم

حغ لبع٬ امفاهيږ مثل :  ٙيڀ ڣا عطا تعا ح، ڣ لږ يتږ  كما أڗ امبإ امحاسبيغ غيڇ معبڇ عنها بشكل ڣا
، ڣ  ٚإاػ ڣ اأعبا ٚڣ٭ مسكها في الحساباػ، كما أڗ امخطٰ امحاسبي اأصڤڋ، الخصڤم، اإي لږ يٖقڄ في ش

 ب2الڤطني أهمل كثيڇا الجانظ الخا٥ باستعماڋ امحاسبغ التحليليغ

 امطلظ الثاني: النقائ٨ امتعلقغ بالحساباػ

ٙ امحاسبي، تصنيڀ الحساباػ ڣ تبڤيبها ڣ تفصيل الحساباػ:  تتعلڄ ه٘ه النقائ٨ باإطا

 ٙ  امحاسبي:أب اإطا

 :نق٨ قائمغ الحساباػ 

ٙ امحاسبي للمخطٰ امحاسبي الڤطني بع٬ الحساباػ: ٚ اإطا  لږ ي٘ك

ٙاػ العاطلغ التي ا تساهږ في ااستغاڋ:  * ااستثما

ٙاػ التي أصبحـ عاطلغ ڣ التي ا تساهږ في  جيل ااستثما تغافل امخطٰ امحاسبي الڤطني عن ت
ٙاػ ااستغاڋ، فهي ب٘لڊ أصبحـ  ٚكها ضمن التصنيڀ الحالي لاستثما ٙاػ غيڇ منتجغ، كما أڗ ت استثما

سسغ ٙاػ امنتجغ ڣغيڇ امنتجغ بام  .يعطي قيمغ خاطئغ عن ااستثما

ٚف: ٙباٍ الص ٙع ڣ أ  * خسا

                                                           
1
ٚڬ الجٖيٖ بيڗ ااستجابغ متطلباػ تطبيڄ    ٜائ ٜياني، بحن حڤڋ النظام الج ٚيغ، جامعغ سكيكٖع، أب نٙڤ الٖين م ٜائ معاييڇ امحاسبغ الٖڣليغ ڣ تحٖياػ البيئغ الج

 تت، ةت، ٥ 8ةة2
2
 Samir Merouani, Le Projet du nouveau système comptable et financier algerien, anticiper et préparer le passage du PCN 1975 aux normes IFRS, 

mémoire de magistère en sciences de gestion, option: management, école supérieur de commerce, Alger, 2007, p61 



ٚع عامغ                                                                                                         الفصل اأڣڋ  نظ
 حڤڋ امحاسبغ 

26 

 

ٙجغ عن  ٚف، ڣ هي عملياػ خا ٙع الص ٚبِ ڣ خسا لږ يخص٨ امخطٰ امحاسبي الڤطني حسابا خاصا ب
ٚځ  ٙئ تسٖيٖهاب ااستغاڋ، ناتجغ عن ف ٙئ بٖايغ العمليغ ڣ تا ٚف بيڗ تا  الص

ٚسڤم اكاػ ڣ ال  :* بع٬ حساباػ ااشت

ٚسڤم الجٖيٖع  ا يحتڤڬ امخطٰ امحاسبي الڤطني حساب خا٥ باشًڇاكاػ البطالغ، ڣ ك٘ا حساباػ ال
ٚسږ علګ امڤإ املڤثغببب الخب  امختلفغ كال

 :* حساب العطل امٖفڤعغ اأجٚ

لګ امبالغ الږ يخص٨  جيل العطل امٖفڤعغ اأجٚ، باإضافغ  امخطٰ امحاسبي الڤطني حساباػ خاصغ بت
ٚائظ ڣ الهيئاػ ااجتماعيغ ڣ الخٖماػ ااجتماعيغب ٙع الض ٚڥ امستحقغ عنها إٕا  اأخ

 * غياب بع٬ حساباػ النتائٌ امهمغ:

ٚځ بيڗ ينق٨ امخطٰ امحاسبي الڤطني بع٬ النتائٌ، تتمثل أساسا في حس اب النتيجغ اماليغ التي تشكل الف
ٚصيٖ الخام لاستغاڋ حين يبيڗ ه٘ا اأخيڇ الفعاليغ ااقتصإيغ  لګ ال ٚإاػ ڣ اأعبا اماليغ، باإضافغ  اإي

سسغب  للم

 :لڤجڤدها ٙ  ڣجڤد حساباػ ا مب

ٗ أصبحـ ب ٖڣڗ استعماڋ ڣ ا كما سجلنا غياب بع٬ الحساباػ، فقٖ سجلنا ڣجٕڤ حساباػ ا مبڇٙ لها، 
ها، ڣ تتمثل ه٘ه الحساباػ في لغا  بٖ من 

  لګ حسابيڗ:  ت4تحساب ٚٵ   ٙسڤم علګ النشا٭ امني، ال٘ڬ يتف

o ٙڬ  ةت4تٍة ٚسږ علګ النشا٭ الصناعي ڣ التجا  ال

o ٙيغ 2ت4تٍة ٚسږ علګ نشا٭ امهن غيڇ التجا  ال

ٚسږ علګ النشا٭ امني، ڣ  ٙسږ ڣاحٖ هڤ ال ٚسميڗ في   الحسابيڗب بالتالي ا مبڇٙ لڤجٕڤ ه٘ين لقٖ تږ ٕمٌ ال

  لګ حسابيڗ: 42تحساب ٚٵ  ٙقږ اأعماڋ، ال٘ڬ يتف  ٙسڤم علګ 

o ٚسږ الڤحيٖ اإجمالي علګ اإنتاه ة42ت*ٍة  ال

o ٚسږ الڤحيٖ اإجمالي علګ إٔا الخٖماػ ت42تٍة  ال

ٚسږ علګ القيمغ امضافغ، ڣ بالتالي لږ يعٖ 992تفي سنغ  ٚسږ ڣ عڤ٩ بال مبڇٙ ڣجٕڤ الحساب  الغي ه٘ا ال
 ب421ت

 بب تصنیڀ ڣ تبڤیظ الحساباػ:

  ٙيغ؛ ٙيغ ڣ غيڇ الجا  ا يڤجٖ فصل بيڗ اأصڤڋ امتٖاڣلغ ڣ غيڇ امتٖاڣلغ، ڣبيڗ الخصڤم الجا

                                                           
1
ٚه، ٥   ٚجٸ سبڄ ٗك ٜع، م ٙځ حم  45ت، 44تطا
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  عطا سسغ ا تسمِ ب ٚع قانڤنيغ للم ٚابعغ علګ أساٝ نظ ٚيڀ امجمڤعاػ الثانيغ، الثالثغ ڣ ال تع
ٙه ااستغاڋ، ڣعٖم تقٖيږ السلٸ إٔڣاػ اإنتاه، ڣعٖم الفصل بيڗ أ صڤڋ ااستغاڋ ڣ أصڤڋ خا

سسغ؛  امستعملغ في ااستغاڋ ڣ هي ليسـ ملڊ للم

  ٙاػ، يضږ ه٘ا اأخيڇ سنٖاػ امساهمغ ڣ ٚ حساب حقڤځ ااستثما ٙجغ ضمن عناص القيږ امنقڤلغ مٖ
ٚيڀ استثم ٙها علګ أساٝ سنٖاػ التڤظيڀ، حين أڗ اأخيڇع هي قيږ قصيڇع اأجل في حيڗ تږ تع ا

 قيږ ٕائمغ؛

  اػ في مبإ الًڇقيږ، يتعلڄ اأمٚ بالحساب تسبيقاػ علګ التكاليڀ  ت4تڤجٖ بع٬ ااستثنا
 ٕيڤڗ محملغ علګ التكاليڀ ااستغاڋ  ت5ااستغاڋ ڣ حساب 

o  ٙه ااستغاڋ؛ 9ت4الحساب  ا يمثل حقڤځ خا

o  ڣناػ ڣ ااهتاكاػبا يمثاڗ حقڤځ أڣ ٕيڤڗ علګ  8ت4،  8ت5الحساباڗ  ام

ثيڇ سلبي علګ سيڇ الحساباػ، لكن ه٘ا يٖڋ علګ أڗ تصميږ امخطٰ  ه٘ه النقائ٨ امنهجيغ لي٠ لها ت
 ب1امحاسبي الڤطني غيڇ كامل

 ػب تفصيل الحساباػ:

سساػ بفتِ حساباػ نڤعيغ ٕاخل  نتيجغ عٖم التفصيل في الحساباػ، سمِ امخطٰ امحاسبي الڤطني للم
ڣلغ ينتٌ عنڢ  لګ الجهاػ امس ٚجڤٵ  ٚيغ فتِ ه٘ه الحساباػ ٕڣڗ ال ، فح ٚٙع عنٖ ااقتضا الحساباػ امق
سساػ، ڣمن ناحيغ تفصيل  ٙنغ بيڗ ام لګ صعڤبغ امقا ٕڬ  أحيانا عٖم تجان٠ في الحساباػ امفتڤحغ، مما ي

لګ العملياػ التاليغ: ٙع   الحساباػ أيضا يمكن اإشا

 عمليغ التصنيع: 

ليها ح ٛمغ في الصنٸ مضافا  ٚا امڤإ الا ساب تكلفغ اإنتاه الحقيقيغ مختلڀ امنتجاػ التي تشمل كلفغ ش
ٚع التي خصصـ من اجل تصنيعها، يتطلظ مسڊ امحاسبغ التحليليغ ڣ بٖڣڗ  ٚع ڣ غيڇ امباش التكاليڀ امباش

ٚاقبغ ا عٖإ ڣ م  ميڈانياػبمسكها ا يمكن تحقيڄ بع٬ اأهٖاف كحساب الكلڀ، ڣ

 :تسيي الٖيڤڗ 

ٚځ بيڗ الٖيڤڗ الٖاخليغ ) امحليغ ٙجيغ، ڣ ه٘ا التميڈ مهږ (امخطٰ امحاسبي الڤطني لږ يف من  ڣ الٖيڤڗ الخا
ٚفغ مٖڥ  سسغ، ڣ من ناحيغ ااقتصإ الكلي مع ٙجغ ااستقاليغ اماليغ للم ٚفغ ٕ ٜئي مع ناحيغ ااقتصإ الج

ٙه اقتصإيا،  ٙجيغ علګ مستڤڥ تبعيغ الٖڣلغ للخا ڣ ااحتياطاػ الڤاجظ اتخاٗها معالجغ مشكل الٖيڤڗ الخا
ٙ الصٚف سسغ ڣ مڤاجهغ تقلباػ أسعا 2كل م

. 

 امطلظ الثالن: نقائ٨ القڤائږ اماليغ

                                                           
1
 27Samir Merouani, op.cit, p62 

ٚع مقٖمغ ضمن متطلباػ نيل شهإ 2 ٚيغ، م٘ك ٜائ سسغ ااقتصإيغ الج ع اماجستيڇ في نڤڬ الحاه، انعكاساػ تطبيڄ التڤحيٖ امحاسبي علګ القڤائږ اماليغ للم
 98، ث9، 8٥ةة2ةثةة2علڤم التسييڇ، تخص٨: ماليغ ڣ محاسبغ، جامعغ شلڀ، 
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 أب الڤثائڄ الشاملغ:

ٜمغ بتقٖيږ كل ثتيبلغ عٖٕ الجٖاڣڋ  سساػ مل ڗ كل ام سسغ ڣبالتالي ف جږ ڣ نشا٭ ام  جٖڣڋ مهما كاڗ 
ٙع في امخطٰ امحاسبي الڤطني  :1امعلڤماػ امقٖ

انيغت  :ب امي

ٙنغ ابٖ من  ٙنغ، فالقيام بعمليغ امقا ع السابقغ للقيام بعمليغ امقا شكل اميڈانيغ ا يقٖم امعطياػ عن الٖٙڣ
ٜئيغ مثل : اأصڤڋ امإيغ ٚ في جانظ اأصڤڋ امجاميٸ الج لګ الجٖاڣڋ التفسيڇيغب ا يظه ٚجڤٵ  ، اأصڤڋ  ال

امتٖاڣلغ ، ال٘مږ الطڤيلغ ڣ القصيڇع امٖڥ ڣ نف٠ الش ي في جانظ الخصڤم فيما يتعلڄ بالٖيڤڗ الطڤيلغ ڣ 
 قصيڇع اأجل ب

 :ب جٖڣڋ حساباػ النتائ2ٌ

ع السابقغ ، كما أڗ جٖڣڋ  الشكل ال٘ڬ يقٖم فيڢ جٖڣڋ حساباػ النتائٌ ا يقٖم معطياػ عن نشا٭ الٖٙڣ
ٙيغ ڣ النتيجغ اماليغ ڣ ا يقٖم بٖقغ الڤحٖع الڤسيطيغ حساباػ النتائٌ ا  يسمِ بالتمييڈ بيڗ النتيجغ الجا

ٚڣفغ علګ امستڤڥ الٖڣلي ب  امع

سسغ، أنڢ  ٚا علګ فعاليغ ڣ نجاعغ تسييڇ ام ش كما أڗ النتيجغ التي يقٖمها جٖڣڋ الحساباػ النتائٌ ليسـ م
 التكاليڀ ااستثنائيغ ب يتضمن عملياػ ٗاػ خصائ٨ اجتماعيغ ممڤلغ بڤاسطغ

 ب الجٖاڣڋ املحقغ:3

  ٚكاػ ال٘مغ لي٠ بجٖڣڋ التمڤيل ڣ لي٠ بجٖڣڋ التٖفقاػ النقٖيغ، ڣا يميڈ بيڗ تٖفقاػ جٖڣڋ ح
ع السابقغ  ٙنغ بالٖٙڣ ٚا مقا ج ااستغاڋ ، تٖفقاػ ااستثماٙ ڣ التٖفقاػ اماليغ، في امقابل يسمِ ب

ٙيغ  ٚڣ  في عمليغ التحليل اماليالغائبغ في اميڈانيغ ڣ الض

  جٖڣڋ اأمڤاڋ الخاصغ يعطي تحليل علګ أساٝ أصل اأمڤاڋ الخاصغ ڣ لي٠ علګ أساٝ تغيڇاػ اأصڤڋ
 الصافيغب

  جلغ محاسبيا ڣ جٖڣڋ جٖڣڋ االًڈاماػ ا يقٖم معلڤماػ حڤڋ الًڈاماػ امستلمغ أڣ امعطاع ام
ٜئيغب  امعلڤماػ امتنڤعغ يعطي معلڤماػ ج

  اميڈانيغ ڣ جٖڣڋ حساباػ النتائٌ حسظ طبيعژهابأما الج ٚ ٚڥ فتعطى تحليل العناص  ٖاڣڋ اأخ

سسغ، حين تعتبڇ أكٌڇ نفعا للمحاسبغ الڤطنيغ بًڈڣيٖها  الجٖاڣڋ التفسيڇيغ ا تعطي تقٖيٚ لڤضعيغ ام
ٛ مجاميٸ ااقتصإ الكليب  بامعلڤماػ انجا

ٜينغ: هماڋ جٖاڣڋ تٖفقاػ الخ  بب 

ٚ علګ نجاعغ  ش ٙها م ٜينغ، باعتبا لګ جٖاڣڋ تٖفقاػ خ ڗ اأهميغ البالغغ التي يڤليها مستعملي القڤائږ اماليغ 
ٜينغ  ٕخاڋ جٖڣڋ تٖفقاػ الخ  ٙ ٚا ا ق ٜينغ في امستقبل، كانـ ٙڣ سسغ في تسييڇها امالي، ڣ تٖفقاػ الخ ام

                                                           
1
 Samir Merouani, op.cit, p63, 64 
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ٙه ڣثيق ٙ اعتبا ٚا ق ٙسغ امحاسبيغ،  ٜينغ حيڈ التطبيڄ في امما ٙ بمفهڤم الخ ٚا ٚ اإق ٙيغ بمعنی أخ جبا غ ختاميغ 
ا هاما في  ٕڬ ٕٙڣ ٜينغ ت سسغ، ڣه٘ا ما أهملڢ امخطٰ امحاسبي الڤطني ، فالخ كعنصٚ محٖٕ لحياع ام

ع  عطا صٙڤ ٚ هام يسمِ ب ش ها ، ڣ تمثل م سسغ، ڣ تضمن بقا ٚها امالي في امٖڥ القصيڇنشا٭ ام ، عن يس
 ب1اػ التمڤيل في امٖڥ الطڤيلڣ ك٘لڊ قياٝ احتياج

 

 ػب ضعڀ اإفصاٍ امالي ڣ امحاسبي:

ٙع تلڊ  ٕا يا لتقٖم  ٚ قڤائمها اماليغ ٕٙڣ ٚكاػ امساهمغ ڣ الًڈامها بنش ٙتبٰ مبٖأ اإفصاٍ بظهٙڤ ش ا
ٚا عن نتائٌ أعمالها  ٚي ٚضيڗ تق ٚيها من مساهميڗ ڣ مق لګ مستثم ٚكاػ  ٜها امالي بغ٩ٚ اإفصاٍ عنالش ٚك  ڣ م

ٙاڴهږ ااقتصإيغ بنا علګ ٗلڊ  ٚا ٚين ق ا امستثم ٚيغ التي حٖثـ خاڋ الفًڇع حتی يتخ٘ ه امعلڤماػ الجڤه
 اإفصاٍ ب

هك٘ا أصبِ معياٙ امنفعغ التي يجظ أڗ تتصڀ بها امعلڤماػ امحاسبيغ امقٖمغ للمستخٖميڗ 
ٙجييڗ من خاڋ القڤائږ ٗاػ الغ٩ٚ العام أحٖ اأس٠ التي يبني  ٚڬ من الخا عليها اإطاٙ امفاهيمي النظ

ٚضيڗ ال٘ين  ٚا اأسهږ ڣ امق متطلباػ اقتصإ السڤځ تڤفيڇ قڤائږ ماليغ مڤجهغ امساهميڗ ال٘ين يهتمڤڗ بش
ٚكغ ، تحتڤڬ ه٘ه القڤائږ علګ معلڤماػ محاسبيغ ڣ ماليغ ٕقيقغ  ٙهږ ممڤليڗ للش ٚضڤڗ أمڤاا باعتبا يق

حغ ڣ عإلغ تعبڇ عن الڤضعيغ ام سسغ بڣڣا  اليغ ڣ ااقتصإيغ للم

لګ تڤفيڇ كل امعلڤماػ اماليغ ڣ امحاسبيغ التي يحتاجها         ٕڬ  ڗ امخطٰ امحاسبي الڤطني ا ي
ٚڣڗ ڣا تملڊ القڤائږ اماليغ )اميڈانيغ الختاميغ، ڣ جٖڣڋ حساباػ النتائٌ ( قيمغ تجانسيغ أڬ قابليژها  امستثم

ٛمانيا ڣ مكانيا ٙنغ  ڗ، سجلـ للمقا  كثيڇع أهمها : انتقإاػ، ڣفي ه٘ا الش

 ٚإاػ امتڤقعغب ٜڣٕ القڤائږ اماليغ مستخٖميها بمعلڤماػ حڤڋ أنشطژها امستقبليغ ڣ التكاليڀ ڣ اإي  ا ت
  ٜمنيغ بيڗ ٙنغ ال ٙيخيغ ڣ ال٘ڬ جعل عمليغ امقا اعتمإ امخطٰ امحاسبي الڤطني علګ مبٖأ التكلفغ التا

ٚ من٘ بٖايغ اإصاحاػالقڤائږ اماليغ  ٜائ ٚفژها الج ٚا مڤجغ التضخږ التي ع ااقتصإيغ  تفقٖ معناها نظ
 ب 988تالكبڇڥ سنغ 

  ٚفغ أسباب تغيڇاػ ٚين من مع القڤائږ اماليغ التي جا بها امخطٰ امحاسبي الڤطني ا تمكن امستثم
ٜين ٚ الخ ٜينغ ڣ العڤامل امتحكمغ فيها، فاميڈانيغ الختاميغ تظه ٚصيٖ فقٰ، ڣهك٘ا يصعظ عليهږ الخ غ ك
ٚڣڗ فيها سسغ التي يستثم ٛڗ امالي للم  ب2متابعغ تطٙڤ ڣضعيغ التڤا

 

 

 

                                                           
1
ٚه، ٥ مٖاني بن بلغ   ٚجٸ سبڄ ٗك  4تتين، م

سساػ في ظل التڤافڄ امحاسبي الٖڣلي، جامعغ سكيكٖع،  2 ٜياني، أهميغ اصٍا النظام امحاسبي للم  ت9ت، 8٥ةة2أب نڤٙ الٖين م
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ٙنغ بيڗ امخطط امحاسبي الڤطني ڣ امعايي امحاسبيغ الٖڣليغ امبحن ٚابع: امقا  ال

ٙنغ بياناػ امخطٰ الڤطني للمحاسبغ مٸ معاييڇ امحاسبغ الٖڣليغ، تظهٚ  خضاٵ خاڋ مقا ٙع  ٚڣ ض
ٚاجعغ، مڤاكبغ مستڤڥ أعماڋ الجمعياػ ڣامنظماػ امحاسبيغ  امخطٰ الڤطني للمحاسبغ للتغييڇ ڣام

ٙنغ بما يلي: امعاييڇ الخاصغ باميڈانيغ،  الٖڣليغ، ڣخاصغ مجل٠ معاييڇ امحاسبغ الٖڣليغ، حين تتعلڄ امقا
 العمل امحاسبي:معاييڇ امتعلقغ بجٖڣڋ حساباػ النتائٌ، ڣمعاييڇ تنظيږ 

ٙنغ بيڗ امخطط امحاسبي الڤطني ڣ امعايي امحاسبيغ الٖڣليغ :(I-03الجٖڣڋ )  مقا

عٖإ الباحن بااعتمإ علګ امصٖٙ: ٙاسغ الجٖڣڋ من  ٙڬ مصطفى ، امعاييڇ امحاسبيغ: ٕ ٚجٸ: ٕبعقا ام
ٙنغ مجلغ العلڤم ااقتصإيغ، ڣ علڤم التسييڇ، سطيڀ، العٖٕ   تث -3ث، ٥  5ة،  5ةة2مقا

 امعايي امحاسبيغ الٖڣليغ البياڗ

(IAS) 

امعايي امڤجڤدع في امخطط 
 امحاسبي الڤطني

انيغ   ,IAS2 ,  IAS9,  IAS10,  IAS13 امي

IAS16,  IAS19,  IAS20,  IAS25,  

IAS26,  IAS36,  IAS38,  IAS40 

IAS2,  IAS9,  IAS10,  IAS16, 

,  IAS25,  IAS36, IAS38 

  ,IAS4,  IAS8,  IAS11, IAS12 جٖڣڋ النتائٌ

IAS17,  IAS18,  IAS23,  IAS33, I 
AS37 

IAS4,  IAS8,  IAS11, IAS12,  

IAS17,  IAS18,  IAS23, IAS37 

امعايي العامغ امنظمغ للعمل 
 امحاسبي

IAS1,  IAS3,  IAS5,  IAS6,  IAS7,  

IAS14,  IAS15,  IAS21,  IAS22,  

IAS24,  IAS27,  IAS28,  IAS29,  

IAS30,  IAS31,  IAS32,  IAS34,  

IAS35,  IAS39,  IAS41 

IAS5,  IAS6,  IAS15,  IAS32 

 19 41 امجمڤع
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 :1يلي ياحٴ من الجٖڣڋ ما

 اميڈانيغ: 

 ٙ ٚ مجل٠ معاييڇ امحاسبغ الٖڣليغ لږ يصٖ ٚيبا عم ٚه تق من ڗ امخطٰ امحاسبي الڤطني ال٘ڬ يعإڋ عم
ا ما يعإڋ نسبغ  ٙنغ مٸ نظيڇه ) 58امعاييڇ الخاصغ باميڈانيغ   % امتبقيغ من 42(، ٗلڊ يعني أڗ IASB% مقا

جږ مٸ الڤاقٸب ٜائٚ، بسظ أڗ معظمها ا ين ٙسغ امحاسبيغ في الج  امعاييڇ غيڇ متاحغ في امما

 جٖڣڋ النتائٌ: 

ٚع علګ تعتبڇ امعاييڇ التي ڣضعها مجل٠ معاييڇ امحاسبغ  ث الٖڣليغ امنظمغ لأنشطغ ڣالعملياػ ااقتصإيغ ام
ٙجغ تكإ تكڤڗ م ٙقږ ) جٖڣڋ النتائٌ لها ما يقابلها في امخطٰ امحاسبي الڤطني بٖ  ٙ تساڣيغ باستثنا امعيا

ٙباٍب كما أڗ امعاييڇ التي يضعها ) (33 تي مفصلغ ڣ IASBال٘ڬ يتعلڄ باإفصاٍ عن حصغ السهږ من اأ (، ت
 تجٖٕع علګ العك٠ من مثياڴها في امخطٰ امحاسبي الڤطنيبم

 امعاييڇ العامغ امنظمغ للعمل امحاسبي: 

ٙها مجل٠ معاييڇ امحاسبغ الٖڣليغ لږ  ة2ياحٴ من الجٖڣڋ أنڢ من بيڗ  ٙ منظږ للعمل امحاسبي أصٖ معیا
 ٜ ٙبٸ معاييڇ فقٰ، ڣ ه٘ا ما يعك٠ عج ا أ ٙ امخطٰ امحاسبي الڤطني  ال٘ڬ كانـ تعانيڢ امحاسبغ في  يصٖ

ٜائٚب  الج

لګ  ٜائٚ، فهي عٖيمغ النشا٭، ڣتفتقٚ  لګ ه٘ا العجٜ في امعاييڇ عجٜ هيئغ مهنغ امحاسبغ في الج يضاف 
ب لګ التنميغ ڣالتطٙڤ ٚڥ التي تتطلٸ   امقڤماػ التي تتميڈ بها نظيڇاڴها في الٖڣڋ اأخ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
1
ٚه، ٥   ٚجٸ سبڄ ٗك ٙڬ مصطفى، م  ثث-5تٕب عقا
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 :خاتمغ الفصل

عطا  5ث9تعڤ٩ امخطٰ امحاسبي الڤطني لسنغ                     ٚن٦ ي بهٖف  امخطٰ امحاسبي العام الف
الٖڣلغ إٔاع للتخطيٰ ڣالتسييڇ، حين أعطى ه٘ا امخطٰ معالجغ لعملياػ امحاسبغ العامغ ڣأهمل الجانظ 

لګ عٖم معالجغ حساباػ امتعلڄ بامحاسبغ التحليليغ ڣ لږ يعطي مخططاػ محاسبيغ قطاعيغ باإض افغ 
ڣ الهيكلي، أڣ من جانظ مضمڤنڢ  التجميٸ، كما أنڢ يعاني من نقائ٨ كثيڇع سڤا من جانبڢ الشكلي 

 كامصطلحاػ ، ڣ القڤائږ اماليغ الختاميغب

لګ اقتصإ السڤځ                    ٜڬ  ٚك ٚڬ من اقتصإ م ٜائ ڗ تڤجڢ ااقتصإ الج لګ ٗلڊ ف ڣ  ڣ باإضافغ 
انفتاحها علګ العالږ يفًڇ٩ تغييڇ في فلسفغ النظام امحاسبي، أڬ التفكيڇ في نظام محاسبي جٖيٖ يستجيظ 

ٚضيڗ ڣغيڇهږب ٚين ڣمق  متطلباػ مختلڀ امتعامليڗ، من مستثم

                    ٙ ٚڬ، ڣ بهٖف تشجيٸ ڣج٘ب ااستثما ٜائ اػ التي يشهٖها ااقتصإ الج ڣ في ضڤ ه٘ه التطٙڤ

ٚكاػ ، تنش ٙڬ تڤفيڇ أس٠ ڣ قڤاعٖ ڣ مفاهيږ محاسبيغ مڤحٖع للش ٚڣ ٙأٝ اماڋ ڣ ٕعمها، أصبِ من الض يٰ 

اػ ڣ تتفڄ مٸ امعاييڇ  ٚيغ تڤاكظ تلڊ التطٙڤ ٜائ ٙ معاييڇ محاسبيغ ج صٖا بكافغ أشكالها القانڤنيغ ، ڣ بالتالي 

 امحاسظ في الٖڣليغب

 

 

 

 



 

 

 

 

 الفصل الثاني: 

صاحاػ النظام امحاسبي 

ٜائٚ  في الج
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 مقٖمغ الفصل:

لګ  طاٙ التڤجڢ  صاحاػ اقتصإيغ في  ٜائٚ عٖع  ٚين، انتهجـ الج ٚڗ العش من٘ الثمانيناػ من الق
ٛاػ العڤمغ  ٚا ف ٙ اأجنبي ، فضا عن  اقتصإ السڤځ ال٘ڬ من معامڢ تشجيٸ القطاٵ الخا٥ ڣج٘ب ااستثما

ٙيغ في اميٖا  ڗ امحاسبيبالتي تقتض ي تغيڇاػ ج٘

ٚف الجٖيٖ ، ڣ ا يستجيظ  م مٸ الظ في ه٘ا السياځ أصبِ امخطٰ امحاسبي الڤطني ا يتا
ٙ علګ  اػ، ڣ قإ ٙڬ تبني نظام محاسبي جٖيٖ يڤاكظ التطٙڤ ٚڣ ٚين، ل٘لڊ كاڗ من الض احتياجاػ امستثم

ٚينب  تلبيغ مختلڀ احتياجاػ امستثم

                      ٚ ٜائ عٖإ نظام محاسبي مالي جٖيٖ يتما٧ ی مٸ امتغيڇاػ الجٖيٖع امتائمغ  له٘ا قامـ الج ب
مٸ احتياجاػ مستعملي امعلڤمغ اماليغ ڣامتڤافقغ مٸ امعاييڇ امحاسبيغ الٖڣليغ التي تعمل علګ تڤحيٖ امعاييڇ 

سساػ  ااقتصإيغب اماليغ ڣامحاسبيغ علګ مستڤڥ العالږ بيڗ ام

ٚا٩ النظام امحاسبي                       ٚځ لإصاحاػ امحاسبيغ، ڣ استع ڣعليڢ سنحاڣڋ في ه٘ا الفصل التط
 امالي الجٖيٖ من خاڋ امباحن التاليغ:

ٜائٚ * امبحن اأڣڋ:  صاحاػ النظام امحاسبي في الج

 * امبحن الثاني: النظام امحاسبي امالي الجٖيٖ

ٙنغ  * امبحن الثالن:  امالي مٸ امخطٰ امحاسبي الڤطنيامحاسبي مقا
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ٜائٚ صاحاػ النظام امحاسبي في الج  امبحن اأڣڋ: 

خغ  لګ أڗ امخطٰ امحاسبي الڤطني ن ٙع  ٙخغ في  35ة5ثينبغي اإشا ٚيل  29ام ڣضٸ حسظ  ،5ث9تاب
ٚ معاييڇ ااقتصإ امڤجڢ، ڣلتحقيڄ أهٖاف ااقتصإ الكلي علګ مستڤڥ التشغيل، اإنتاه، ڣ تشهٖ  ٜائ الج

ٚ  اليڤم ٚي ٚ ڣ تح ٜائ صغ الج نشا بٙڤ  اأسعاٙ، ه٘هتحڤا عميقا ڣ ٗلڊ بفتِ اقتصإها علګ اقتصإ السڤځ، 
صٍا ڣ تغييڇ النظام امحاسبي امعتمٖب  التحڤاػ حتمـ 

 لجنغ امخطط الڤطني للمحاسبغ  أعماڋ اأڣڋ:مطلظ ا

ٚيغ سڤڥ تطبيڄ امخطٰ                         ٜائ سسغ ااقتصإيغ الج ٚف العمل امحاسبي في ام لږ يع
ٜائٚب لڊ بحكږ ااستقاڋ الحٖين للج ٚنسا، ٗڣ ڣف عن ف  امحاسبي العام امٙڤ

نشا ڣ لږ يتږ تناڣڋ مڤضڤٵ                        ا مٸ بٖايغ السبعينياػ، ڣبالضبٰ مٸ   ٚ ٜائ التڤحيٖ في الج
ٚاعاع ما  3ث9تامجل٠ اأعلګ للمحاسبغ سنغ  عٖإ امخطٰ الڤطني للمحاسبغ مٸ م ال٘ڬ أسنٖػ لڢ مهمغ 

 :1يلي

ٚڬب ٜائ ٜماػ التخطيٰ الج  * ااستجابغ مستل

ٚأسماليغب* امخطٰ امحاسبي الڤطني يجظ أڗ يستڤےګ من ااشًڇاكيغ ڣ ل  ي٠ من ال

ٙ اأجنبي ڣ الڤطني من                        لګ نظام اقتصإ السڤځ يفتِ امجاڋ لاستثما  ٚ ٜائ ڣ مٸ انتقاڋ الج
ٚيبي،  صاحاػ علګ النظاميڗ البنكي ڣ الض ٚا  ج سساػ العمڤميغ ڣ  ٚ اأسڤاځ ڣ خڤصصغ ام ٚي خاڋ تح

صبِ ه٘ا امخطٰ ا يتما٧ ی مٸ ه٘ه امستج ٜمٖاػ، ڣه٘ا ما ف  صاحڢب استل

ٙع  998تأڣكلـ ه٘ه امهمغ للمجل٠ الڤطني للمحاسبغ، ال٘ڬ أنشا في سنغ                        ا ٚف ٛڣ من ط
ٚاجعغ امخطٰ الڤطني للمحاسبغ لتكييفڢ مٸ تحڤاػ ااقتصإ الڤطنيب  اماليغ للقيام ام

ٚاجعغ امخطٰ الڤطني للمحاسبغ، ڣبعٖ أڗ تمـ                        ٚ ڣالتفكيڇ في م كڤڗ امجل٠ فڤه عمل للنظ
ٚڬ سنغ  لګ لجنغ امخطٰ الڤطني للمحاسبغ، أعٖػ ه٘ه اللجنغ في فيف امصإقغ علګ خطتڢ، تحڤڋ الفڤه 

ٚاجع ةةة2 ٙ في م حـ فيڢ مختلڀ ااقًڇاحاػ التي ڣضعژها بغ٩ٚ أخ٘ها بعيڗ ااعتبا ٚا أڣ ٚي غ امخطٰ تق
ػ بالخصڤ٥ حڤڋ  امحاسبيغ، اإطاٙ امحاسبي ڣالقڤائږ اماليغ  امبإالڤطني للمحاسبغ، ڣالتي تمحٙڤ

 الشاملغب

 

 

                                                           
1
 Amel Benyekhlef, Le système comptable algérien étude comparative avec les pays de l'Europe de l'Est et les organismes de normalisation 

comptable internationale, Revue du chercheur N°08, Alger, 2010, p26 - 29 
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ٚنس ي الثاني:امطلظ   أعماڋ امجل٠ الڤطني للمحاسبغ الف

ڣ ڣضعـ مهمغ اإصٍا  ،تةة2تڤقفـ أعماڋ لجنغ امخطٰ الڤطني للمحاسبغ في سنغ                      
ٚن٦ ي بمهمغ اإصٍا امحاسبي  ٚها قيام امجل٠ الڤطني للمحاسبغ الف ث امحاسبي محل مناقصغ، تږ علګ 
ٙاستڢ للمخطٰ الڤطني للمحاسبغ، قام فڤه العمل التابٸ للمجل٠ الڤطني  بتمڤيل من البنڊ العالمي ڣبعٖ ٕ

ٙاػ إصاحڢ، ڣ  ٚن٦ ي بتقٖيږ ثاثغ خيا ٚڬ من للمحاسبغ الف ٜائ أجل  قٖمها للمجل٠ الڤطني للمحاسبغ الج
ٙ امقًٍڇ اأمثل، ڣكانـ امقًڇحاػ الثاثغ كما يلي  :1اختيا

ٙ اأڣڋ:   * الخيا

ٚكيبغ امخطٰ امحاسبي الڤطني ڣتحٖيٖ اإصاحاػ                     تماشيا مٸ تغيڇاػ امحيٰ  اإبقا علګ ت
ٜائٚ، ڣال٘ڬ بقي ثابتا منٖ صٖٙڣ قانڤڗ لتڤجيڢ  ٙاالقانڤني ااقتصإڬ في الج الڤطنيغ ااقتصإيغ  ػااستثما

 ب988تفي 

ٙ في سنغ                     ٙ صٖ ٚا ٙ اتخ٘ حسظ ق ٚسڤم من  999ته٘ا الخيا ٚف السلطاػ العمڤميغ، في ام ط
ٙڬ  ا سساػ  999تفي أكتڤبٚ  42 ٙقږالٛڤ ڣ امتمثل في تكييڀ امخطٰ امحاسبي الڤطني مٸ نشاطاػ ام

القابضغ ڣ الحساباػ امڤحٖع للمجمڤعغ، ڣكانـ النتيجغ ظهٙڤ تسمياػ ڣ مصطلحاػ جٖيٖع ا تتما٧ ی ڣ 
ڬ امحاسبي امعمڤڋ بڢب ٙ التصٙڤ  اإطا

أما بالنسبغ للمهنييڗ ڣ الخبڇا امحاسبيڗ خاصغ، فقٖ ڣجٖڣا صعڤبغ في التكييڀ مٸ ه٘ا                    
ٚيظ عن امخطٰ امحاسبي الڤطنيب ڬ امحاسبي امختلڀ ڣ الغ ٙ التصٙڤ  اإطا

ٙ الثانی:  * الخیا

ع من                     ٚف مجل٠ امعاييڇ يتمثل في ضماڗ بع٬ امعالجاػ مٸ الحلڤڋ التقنيغ امطٙڤ ط
ٙ الڤقـ سيتكڤڗ نظاميڗ محاسبييڗ مختلفيڗ يعطياڗ نظاما مختلٰ ڣ معقٖ، ڣ  ٚڣ امحاسبيغ الٖڣليغ، ڣمٸ م

ٙ للتناق٬ ڣ ااختافب  بالتالي يمكن أڗ يكڤڗ مصٖ

ٙ الثالن:   * الخيا

ٙه                     طا ٚنغ شكلڢ ڣڣضٸ  خغ جٖيٖع للمخطٰ امحاسبي الڤطني مٸ عص يتضمن انجاٛ ن
ڬ  ٙ امعاييڇ امحاسبيغ الٖڣليغب إامبامحاسبي، التصٙڤ  ڣ القڤاعٖ ، مٸ اأخ٘ بعيڗ ااعتبا

                                                           
1
ٚه، ٥    ٚجٸ سبڄ ٗك  29بكيحل عبٖ القإٙ، م
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بڇ سبتم 5ةتږ تبني ه٘ا الخياٙ من قبل امجل٠ الڤطني للمحاسبغ في اجتماعڢ امنعقٖ في                   
ٙنغ بامخطٰ الڤطني للمحاسبغ، بالتڤجڢ نحڤ امعاييڇ الٖڣليغ  ،تةة2 ٙڬ مقا ٙ تغيڇ ج٘ ٗ يعتبڇ ه٘ا ااختيا

 ب1امعًڇف بها ٕڣليا ڣامطبقغ في العٖيٖ من ٕڣڋ العالږ 

 أسباب تطبيڄ النظام امحاسبي امالي الجٖيٖ  الثالن:امطلظ 

                ٚ ٜائ ٚ أسباب تڤجڢ الج لګ النظام الجٖيٖ امستمٖ من امعاييڇ امحاسبيغ الٖڣليغ في ما  يمكن حص
 :2يلي

ٙكيڈع  ٙساػ العاميغ ڣال٘ڬ يسمِ باڗ نعمل علګ  ٙساتنا امحاسبيغ من امما ٚب مما ٙ الٖڣلي ال٘ڬ يق * ااختيا
ٚجعيغ   مٸ ااقتصإ امعاصٚب مائمغأكٌڇ  ڣمبإم

عٖإ معلڤماػ ٕقيقغ تعك٠  سساػ ااقتصإيغ * التمكيڗ من  ع صإقغ عن الڤضعيغ اماليغ للم صٙڤ
ٚيغب ٜائ  الج

عٖإ  امبإ* اإعاڗ بڤضٍڤ أكٌڇ عن  جيل امحاسبي للمعاماػ، تقييمها ڣ ڣالقڤاعٖ التي تڤجڢ الت
ٙڬ بالقڤاعٖ، ڣتسهيل  ٙڬ ڣغيڇ اإٕا القڤائږ اماليغ، اأمٚ ال٘ڬ سيسمِ بالتقليل من أخطاٙ التاعظ اإٕا

ٚا  جعغ الحساباػبم

ٚ ال٘ڬ يسمِ  ٚين الحاليغ ڣامستقبليغ اأم * كما أخ٘ النظام امحاسبي الجٖيٖ علګ عاتقڢ احتياجاػ امستثم
ٙناػ ڣاتخاٗ  ٚا امقا ج سساػ ڣتمكنهږ من  ع تخ٨ ام ٚڣ جمغ ڣمق لهږ بالحصڤڋ علګ معلڤماػ ماليغ من

ٙاػب ٚا  الق

 اػ مبني علګ محاسبغ مبسطغب* تمكيڗ الكياناػ الصغيڇع تطبيڄ نظام معلڤم

م ڣالنظام ااقتصإڬ السابڄ ا  ٚاػ التي خلفها النظام الحالي ال٘ڬ يتا * تافي بع٬ النقائ٨ ڣالثغ
 اقتصإ السڤځب

اػ ڣامعاماػ اماليغ ڣامحاسبيغ لڤقايتڢ من مشاكل  ٚا ٚ اأجنبي من خاڋ تٖڣيل اإج * محاڣلغ جلظ امستثم
عٖإ القڤائږ اماليغباختاف النظږ امحاسبي اػ أڣ من حين  ٚا  غ سڤا من حين اإج

 

 

 

                                                           
1
ٚجٸ سبڄ ٗك   سسغ طبقا للمعاييڇ امحاسبيغ الٖڣليغ ، م  5ت،4تٚه، ٥ ٕب شعيظ شنڤف، محاسبغ ام

2
ٚيقيا IFRSةIASعاشٙڤ کتڤ١، متطلباػ تطبيڄ النظام امحاسبي امڤحٖ)    ف ٜائٚ، مجلغ اقتصإياػ شماڋ  ، ثةة2العٖٕ السإٝ جامعغ الشلڀ،  -( في الج

 ت٥295،29 
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ٚابع: مقڤماػ ڣمتطلباػ تطبيڄ النظام امحاسبي   الجٖيٖ اماليامطلظ ال

لكي يتږ العمل علګ تڤافڄ بيئغ معينغ مٸ امعاييڇ امحاسبيغ الٖڣليغ ينبغي ڣجٕڤ مقڤماػ له٘ا                  
 ٚ ٚه في البيئغ  التڤافڄ من جهغ ڣتڤاف متطلباػ في ه٘ه البيئغ تلبي ه٘ه امقڤماػ، ڣ ه٘ا ما يجظ تڤف

ٚيغ ٜائ  :1الج

 ( مقڤماػ تطبيڄ النظام امحاسبي امالي الجٖيٖ:ت

يقصٖ بمقڤماػ التطبيڄ ما ينبغي القيام بڢ من أجل ڴهيئغ البيئغ امحليغ لتنٖمٌ في البيئغ                 
 تعا٩ٙ، ڣ تتمثل أهږ ه٘ه امقڤماػ فيما يلي:الٖڣليغ بٖڣڗ أڬ صعڤباػ ڣ 

لګ البيئغ العاميغ : ٚيقها   أب بيئغ معڤمغ أڣ في ط

سساػ الٖڣليغ،                  لګ ام ينبغي أڗ تتڤافڄ البيئغ امحليغ مٸ صفاػ العڤمغ من حين اانضمام 
ٙع ، مجل٠ معاييڇ امحاسبغ الٖ صاػ العاميغ ڣاإتحإ ڣفي مقٖمژها امنظمغ العاميغ للتجا ڣليغ، منظمغ البٙڤ

 الٖڣلي للمحاسبيڗ ڣغيڇھاب

ٚيعاػ ڣ القڤانيڗ بما يتڤافڄ مٸ امتطلباػ الٖڣليغ:  بب تكييڀ التش

ٚيعاػ امحليغ مٸ امتطلباػ الٖڣليغ                  ٛالغ أڬ تعا٩ٙ أڣ عٖم تطابڄ بيڗ القڤانيڗ ڣالتش يجظ 
ٙع، الصناعغ،سبغ الٖڣليغ في مجااػ بحين يسهل تطبيڄ معاييڇ امحا  الخٖماػ ڣالقطاٵ اماليب التجا

ٜئي:  ػب البيئغ ااقتصإيغ للبلٖ هي بيئغ ااقتصإ الج

ا تنظيميا                لګ كڤنڢ ٕٙڣ سساػ(، ڣهنا يًڇاجٸ ٕٙڣ الٖڣلغ  أڬ بيئغ الڤحٖاػ ااقتصإيغ )ام
ٚا أڣ مالكا، ڣقٖ تب ا مسيط ٜائٚ نظام اقتصإ السڤځ من٘ ڣتنسيقيا ڣلي٠ ٕٙڣ ، غيڇ أڗ ٕٙڣ  988تنـ الج

ٚيغ  سساػ الح ٜائٚ ، فلي٠ للم ٚڥ الحياع ااقتصإيغ في الج ٚا في مج ث ٚا ڣ م ٛاڋ قائٖا ڣ مسيط الٖڣلغ ا
ڗ ااقتصإ  لګ ٗلڊ، ف ضافغ  ٙاػ سياسيغ ڣ اجتماعيغب  لڊ اعتبا ٚفاڴها ٗڣ ٙاڴها ڣتص الكبيڇع في اختيا

ٚڬ هڤ اقت ٜائ ٚٛ قيما سڤقيغالج ٙبغ ڣلي٠ اقتصإ السڤځ الحقيقي، ال٘ڬ يف حقيقيغ ڣليسـ ناتجغ  صإ مضا
ٙبغ ٚفغ القيږ العإلغ له٘ه عن امضا ٙاػ مثا، ڣمنڢ فا يمكن ااعتمإ عليڢ في مع ، كما يحصل في سڤځ العقا

ٙاػب  العقا

                                                           
1
ٚه، ٥   ٚجٸ سبڄ ٗك ٚڣم محمٖ الصالح، م ٜياني نٙڤ الٖين، ف  ةت -9م



ٚ                                                                                              الفصل الثاني  ٜائ  صاحاػ النظام امحاسبي في الج

35 

 

 فب التكييڀ الفني ڣالنف٦ ي مڤاطني البلٖ:

مكانياػ جيٖعب أما التكييڀ الفني                ع ڣ ٚځ كفا هڤ استخٖام التقنياػ الحٖيثغ في مجاڋ العمل بط
 التكييڀ النف٦ ي فيقصٖ بڢ تقبل مڤاطني البلٖ الثقافغ العڤمغ ڣتڤجهاڴهاب

 

 ( متطلباػ تطبيڄ النظام امحاسبي امالي الجٖيٖ:2

ٖف من انٖماه البيئغ امحليغ بالبيئغ تشكل متطلباػ التطبيڄ الجانظ العملي من أجل تحقيڄ اله              
سساػ،  الٖڣليغ ڣ يقصٖ بمتطلباػ التطبيڄ ما ينبغي علګ امنظماػ امهنيغ ڣالهيئاػ امهتمغ بامحاسبغ، ام
ڗ  ٜ التكڤين امني ڣغيڇها أڗ تقڤم بڢ من أجل تطبيڄ امعاييڇ امحاسبيغ الٖڣليغ، ڣ عليڢ ف ٚاك الجامعاػ ڣ م

 :1يلي مثل فيمامتطلباػ التطبيڄ تت

هيل   العلمي ڣالعملي:أب الت

هيلڢ علميا              ٙجغ اأڣلګ بتطبيڄ معاييڇ امحاسبغ الٖڣليغ هڤ امحاسظ، ل٘لڊ ا بٖ من ت امعني بالٖ
ٙاػ  حيِ، فامحاسظ اليڤم أصبِ مطالبا بمها ٙا علګ تطبيڄ امعاييڇ امحاسبيغ بشكلها ال ڣعمليا ليكڤڗ قإ

ميڗ ڣ تكنڤلڤجيا امعلڤماػبڣاسعغ في  ٚكاػ الت  ميإين معينغ مثل البنڤڅ ڣ ش

ٙايغ به٘ه              ٙاػ امطلڤبغ ڣ لي٠ لهږ ٕ اػ ڣامها ٚڣڗ علګ الكفا ٜائٚ ا يتڤف ڣ أكٌڇ امحاسبيڗ في الج
ٚييڗ فقٰ ٜائ بل هڤ  امعاييڇ، فضا عن أڗ يفهمڤها ڣيطبقها تطبيقا سليما، ڣه٘ا لي٠ خا٥ بامحاسبيڗ الج

لګ ما  يلي: حاڋ امحاسبيڗ في معظږ ٕڣڋ العالږ التي لږ تطبڄ بعٖ معاييڇ امحاسبغ الٖڣليغ ، ڣه٘ا يحتاه 

ٙيبيغ ڣ - اػ تٖ شاػ عمل للمحاسبيڗ ڣمٖققي الحساباػ التي يكڤڗ مڤضڤعها معاييڇ امحاسبغ  عقٖ ٕٙڣ ٙڣ
 الٖڣليغب

 ٙ التكڤيني امٖققيڗ ڣامحاسبيڗ امعتمٖينبتضميڗ معاييڇ امحاسبغ ڣالتٖقيڄ الٖڣليغ في امسا -

ٚاكٜ التكڤين امني لكيتطڤيٚ مناه كلياػ العلڤم ااقتصإيغ ڣعلڤم التسييڇ في الجامعاػ ڣام -  عاهٖ ڣم
ٙي٠ معاييڇ امحاسبغ الٖڣليغ للطلبغ خاصغ تخصص ي محاسبغ  ٚ في  ڣماليغ،تتضمن تٖ عإع النظ لګ  ضافغ 

ٚٙاػ بع٬ امقايي٠ ا  لتي لها عاقغ بامحاسبغ ڣ امستڤڥ ال٘ڬ تٖٝٙ فيڢبمق

 بب اأنظمغ ڣ القڤانيڗ التي تف٩ٚ تطبيڄ امعاييڇ امحاسبيغ الٖڣليغ:

سساػ عنٖ تطبيڄ النظام امحاسبي  ليها ام لګ أس٠ قانڤنيغ تستنٖ  يحتاه تطبيڄ معاييڇ امحاسبغ الٖڣليغ 
 الجٖيٖ، ڣتتلخ٨ أهږ اأس٠ فيما يلي:

ٙڬ:*  ٚيبيغ ڣ القانڤڗ التجا ٚيعاػ الض  التش

                                                           
1
ٚڣم محمٖ    ٜياني نٙڤ الٖين، ف ٚه، ٥م ٚجٸ سبڄ ٗك  3ت -ةتالصالح، م
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ٚيبيغ امعمڤڋ بها علګ قبڤڋ تطبيڄ امعاييڇ امحاسبيغ الٖڣليغ ڣ                  ٚيعاػ الض ينبغي أڗ تن٨ التش
سساػ امعنيغ بتطبيڄ ه٘ه امعاييڇب  ف٩ٚ تطبيقها ڣاالًڈام بها في العمل امحاسبي لٖڥ ام

ٙڬ مٸ معاييڇ امحاسبغ الٖڣليغ ڣا يتعا٩ٙ كما يجظ أڗ ي                 جږ القانڤڗ التجا ٗا أخ٘نا  معها،ن ف
 كمثاڋ:

ٙباٵ ) سسغ فقٖػ ثاثغ أ ٛاڋ يعتبڇ أڗ أڬ م ٚڬ ما ٜائ ٙڬ الج ٙأٝ اماڋ أنها في حالغ 3ة4فالقانڤڗ التجا ( من 
ٕٚ قيمغ هامشيغ ناتجغ  تصفيژها،فاٝ ڣيجظ  ٙأٝ اماڋ مج في حيڗ أڗ امعاييڇ امحاسبيغ الٖڣليغ تعتبڇ أڗ 

 ٜ ٚ العج سسغ في خط ٚځ يتغيڇ من ڣقـ أخٚ، فاأهږ أڗ ا تقٸ ام ٚځ بيڗ اأصڤڋ ڣالخصڤم ڣه٘ا الف عن الف
ٙأٝ مالها ااجتماعيب ٜاڣلغ نشاطها بشكل عإڬ ڣلڤ اسژهلكـ  مكانها م  عن التسٖيٖ ڣب

 القانڤڗ ڣالنصڤ٥ امنظمغ للعمل امحاسبي:* 

ٚيٖ تطبيڄ امعاييڇ امحاسبيغ                  ٚڬ للمحاسبغ في أڬ بلٖ ي ٙ النظ ينبغي أڗ ين٨ القانڤڗ امحٖٕ لإطا
ٚٙ حسظ ه٘ه امعا  ييڇ، ڣمن ثږ يصبِ تطبيڄ امعاييڇالٖڣليغ علګ أڗ ه٘ا اإطاٙ يتڤافڄ مٸ ما هڤ مق

ٚيغ معلڤمغ ، ڣما مٖڣنغ الحساباػ ڣ  امحاسبيغ الٖڣليغ ٚجعيغ نظ  لياػممكنا من الناحيغ العمليغ لڤجٕڤ م
ٚاحغ  ڗ القانڤڗ امتضمن للنظام امحاسبي امالي ا ين٨ ص ٜائٚ، ف ا تطبيڄ له٘ه امعاييڇب بالنسبغ للج عملها 

نما تږ اعتمإها ضمنيا فقٰ حين أڗ النظام في معظږ مضمڤنڢ  علګ تبني امعاييڇ امحاسبيغ الٖڣليغ ڣ 
ع ٜائٚ  ٚغبغ الج ضافي لنفسها لكي يتطابڄ مٸ امعاييڇ امحاسبيغ الٖڣليغب ڣ يمكن تفسيڇ ه٘ا ب طا ڣقـ 

قلږ ٚ في امستقبل غيڇ البعيٖ تبني امعاييڇ امحاسبيغ تت ٜائ ٙئ مهمغ قٖ تف٩ٚ علګ الج ٚا لعٖع تڤا ، ڣه٘ا نظ
ٚ منها خصڤصا اانضمام ل ٜمغ بالتطبيڄ الٖڣليغ، ن٘ك ٚحـ ب٘لڊ أصبحـ مل ٙع، ڣلڤ ص لمنظمغ العاميغ للتجا

ٙقابغ مجل٠ معاييڇ امحاسبغ الٖڣليغ ڣه٘ا ما  ٚيغ تحـ  ٜائ سساػ الج حـ ام ڬ له٘ه امعاييڇ ، ڣ أ الفٙڤ
هلغ  سساػ بصفغ خاصغ غيڇ م ٚيغ بصفغ عامغ ڣام ٜائ ٚ سلبا علګ ااقتصإ الڤطني كڤڗ أڗ البيئغ الج ث ي

ٚبغ الجٖيٖع ڣالعاميغبلخڤ٩   ه٘ه التج

اځ اماليغ:  * القانڤڗ امنظږ لسڤځ اأٙڣ

ٚكاػ الخاضعغ لهيئغ                 اځ اماليغ ڣجڤب الًڈام الش ينبغي أڗ ين٨ القانڤڗ امنظږ لسڤځ اأٙڣ
ڣبا ڣف عٖإ قڤائمها اماليغ، كما حصل في أٙڣ ٚاقبغ ه٘ا السڤځ بمعاييڇ امحاسبغ الٖڣليغ في  ي بع٬ البلٖاڗ م

ٚبيغ  يا،الع ٕٙڗ، )سٙڤ ٚين،مصٚ،  اأ ٗا كاڗ تطبيڄ معاييڇ امحاسبغ الٖڣليغ غيڇ بالكڤيـ البح بب(، خاصغ 
سساػ للقانڤڗ امحاسبي ڣالنصڤ٥ امنظمغ  ٜائٚ، تخضٸ كل ام سساػب بالنسبغ للج معمږ علګ كل ام

اځ اماليغ الحالي علګ ڣجڤب تطبيڄ معاييڇ للعمل امحاسبي، ڣمن ثږ فا ين٨ القانڤڗ امنظږ لسڤځ  اأٙڣ
ڴهاب ٚ من٘ نش ٜائ صغ الج  امحاسبغ الٖڣليغ، في ظل ضعڀ نشا٭ بٙڤ

ٚائظ: سساػ ڣ مفتشياػ الض  ػب ٕٙڣ ام
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ٜاما                ٚ باستخٖام البڇامٌ الحاسڤبيغ، ڣل٘لڊ يصبِ ل ٜائ سساػ في الج تتږ امحاسبغ في كثيڇ من ام
ٚ ال ٙيظ امحاسبيڗ لٖيها لتستجيظ عليها تطڤي بڇامٌ امحاسبيغ الحاسڤبيغ امعتمٖع فيها، ڣ اعتمإ خطغ لتٖ

ع امحاسظ  ٙجغ اأڣلګ علګ كفا متطلباػ التطبيڄ السليږ ڣالكڀ معاييڇ امحاسبغ الٖڣليغ ال٘ڬ يعتمٖ بالٖ
امحاسبيغ باستعماڋ تقنياػ  في اختياٙ السياساػ امحاسبيغ امائمغ ڣالتڤقيـ امائږ ڣتقٖيٚ بع٬ القيږ

ٚيغ بمعاييڇ  ٜائ سساػ الج ٙجغ اهتمام أكٌڇ ام كميغ أڣ من خاڋ الحكږ الشخص ي للمحاسظب كما أڗ ضعڀ ٕ
 امحاسبغ الٖڣليغب

ٚع الضيقغ للمحاسبغ التي ا تعًڇف               ا بغياب الڤعي امحاسبي لٖڥ امسيڇين ڣ النظ  ٚ ڣه٘ا ا يفس
ڗ ه٘ه  ع ت نشا٭ خٖمي لڢ ٕٙڣ في خلڄ قيمغ مضافغ مستعمل امعلڤماػ امحاسبيغ بڤاسطغ تحليل اأخيڇ  ب

ٚځ العمل امناسبغب ڣتفسيڇ  ح حڤڋ ط سٖا الن  امعلڤماػ ڣ 

ٚيغ ڣمختلڀ نظږ               لګ ضعڀ تصميږ ڣفعاليغ نظام محاسبغ التكاليڀ الحقيقيغ ڣ التقٖي باإضافغ 
ٚڥ لٖڥ ال ٚيغ ڣا يخفى علينا أهميغ ٗلڊ في التطبيڄ الفعاڋ معاييڇ امعلڤماػ اأخ ٜائ سساػ الج كثيڇ من ام

 امحاسبغ الٖڣليغب

ٚع في تطبيڄ معاييڇ امحاسبغ              ٚاف ٗاػ العاقغ امباش ٚائظ أحٖ أهږ اأط ڣ تعتبڇ مفتشياػ الض
ٚقابغ الجبائيغ ) الفح٨ امحاسبي ها في بسٰ ال سساػ امطبقغ له٘ا امعاييڇ، الٖڣليغ من خاڋ ٕٙڣ ( علګ ام

ٙايغ بطبيعغ العمل امحاسبي في ظل معاييڇ امحاسبغ الٖڣليغب  ڣعليڢ فهي مٖعڤع لتكڤين مفتشيڗ لهږ ٕ

 فب ٕٙڣ اإعام: 

ٙاساػ لكي ا             ٚ التحقيقاػ ڣ الٖ لإعام الٖٙڣ الهام في تڤضيِ حقيقغ معاييڇ امحاسبغ الٖڣليغ ڣنش
ٚ الحالي أڣ امحتمل لي٠  يسا ٚڥب فامستثم فهمها ڣامقصٕڤ منها ڣعٖم الخلٰ مٸ أيغ معاييڇ أڣ مفاهيږ أخ

ٙايغ علميغ  ٙع أڗ يكڤڗ علګ ٕ ٚڣ ڣلكن علګ اأقل يجظ أڗ يكڤڗ علګ علږ بمفهڤمها ڣالغايغ منها  بامعاييڇ،بالض
سسغ التي يڤظڀ أمڤالڢ  ٙ تطبيقها علګ ام ثا ٜائٚ، ڣ ا شڊ أڗ ه٘ فيهابڣ  فلي٠ا الٖٙڣ شبڢ غائظ في الج

ٚ عن  اإعام،عامي به٘ا امڤضڤٵ من كل ڣسائل  اهتمامهناڅ  ٚي باستثنا تناڣڋ امڤضڤٵ في شكل خبڇ ) تق
ح امجاڋ للمختصيڗ لتڤضيِ أهميغ  ٙاس ي أڣببب الخ، تږ في جامعغ أڣ في فنٖځ(، من ٕڣڗ ف ملتقى أڣ يڤم ٕ

 ڋ تقٖيږ التحاليل ڣالنقا١ حڤڋ النظام امحاسبي ڣامالي الجٖيٖبمعاييڇ امحاسبغ الٖڣليغ من خا

لګ النظام امحاسبي الجٖيٖ امطلظ الخام٠:   تكلفغ اانتقاڋ 

لګ                تتطلظ عمليغ اانتقاڋ من النظام امحاسبي السابڄ امتمثل في امخطٰ امحاسبي الڤطني 
 :1معتبڇع تتمثل فيالنظام امحاسبي امالي الجٖيٖ تكلفغ 

 ( تكلفغ التكڤين:ت

                                                           
1
ٚه، ٥   ٚجٸ سبڄ ٗك  تة5،3ة3عاشٙڤ کتڤ١، م
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ٙاػ من محاسبيڗ ڣخبڇا ڣأكإيمييڗ مكلفغ ج٘ا، أنها ليسـ عمليغ                ٙيظ ڣتكڤين اإطا ڗ عمليغ تٖ
ٙاػ  ٙسكلغ  ٚفڤه من قبل، ڣبما أڗ اإطا ٙاػ علګ نظام جٖيٖ لږ يع ٙيظ ه٘ه اإطا بسيطغ بل هي تكڤين ڣتٖ

ٚ ال٘ڬ امتخصصغ في ه٘ا النظام ي ڗ ڣجٖػ فهي قليلغ، اأم ٚ ڣ ٜائ ع في الج يتطلظ  مكن القڤڋ أنها غيڇ مڤجٕڤ
سساػ بشكل خا٥ مبالغ ماليغ كبيڇع، باإضافغ  لګ ٗلڊ  البحن للحصڤڋ علګ مكڤنيڗ يكلڀ الٖڣلغ ڣام

ٚامٌ التكڤينب ٙيڀ امتكڤنيڗ ڣالڤقـ الضائٸ، ڣمختلڀ مخططاػ ڣب  مصا

 تي يتطلبها النظام امحاسبي الجٖيٖ:( تكلفغ اأنظمغ الجٖيٖع ال2

ڗ استحٖاف أڣ تثبيـ أڬ نظام جٖيٖ يتطلظ مجمڤعغ من امتطلباػ التقنيغ ڣالتكنڤلڤجيغ            
ٚمجياػ مثل نظام امحاسبغ  الحٖيثغ التي  م مٸ ه٘ا النظام من ب سسغتتا  اإلكًڇڣني ال٘ڬ يجظ علګ ام
ٙجيغ، أنظمغ ااتصااػ ٗاػ التقنيغ العاليغ، ه٘ا كلڢ يأنظمغ امعلڤماػ الٖاخلي استحٖاثڢ،  تطلظ غ ڣالخا

 معتبڇب غاف مالي

ٚعيغ لتتڤافڄ ڣالنظام امحاسبي امالي الجٖيٖ:3  ( تكلفغ تجٖيٖ مختلڀ اأنظمغ الف

ٚعيغ )نظام امشًڇياػ، نظام امبيعاػ، نظام 33خاڋ              سنغ اماضيغ تږ تكييڀ مختلڀ اأنظمغ الف
ٜينبالتسڤيڄ،  م ڣنظام امحاسبغ العامغ السابڄبالتخ  ببالخ( بشكل يتا

عإع تكييڀ مختلڀ اأنظمغ مٸ النظام              لګ نظام امحاسبغ اماليغ يتطلظ  ڣعمليغ اانتقاڋ 
منڢ الجٖيٖ، فمثا نظام اأجٙڤ كاڗ يعتمٖ كليا علګ النظام امحاسبي السابڄ حين يستخل٨ كل امعلڤماػ 

لګ النظام الجبائي، ڣمٸ ٕخڤڋ النظام الجٖيٖ ڣفصل النظام امحاسبي عن النظام الجبائي،  باإضافغ 
 ٚ ٚ  يتطلظ اأم ث ٚ أڣ تجٖيٖ ه٘ا النظام في حٖ ٗاتڢ، ڣه٘ا بطبيعغ الحاڋ لڢ كلفغ معتبڇع ت تحٖين أڣ تطڤي

سسغ ڣالٖڣلغ ککلب  ٚع علګ طاقاػ ام  مباش

 تطبيڄ النظام امحاسبي الجٖيٖ  لګاانتقاڋ امطلظ السادٝ: منهجيغ 

لګ معاييڇ امحاسبغ الٖڣليغ مختلڀ البلٖاڗ عمليغ جٖ صعبغ ڣمعقٖع            ٚڣٙ  تمثل عمليغ ام
 ٚ ٚي ٙ التق ٜائٚ، أين تږ تطبيڄ النظام امحاسبي امالي، ڣه٘ا طبعا بااسًڇشإ ين٨ معيا ڣبالخصڤ٥ في الج

 :1كما يلي( IFRS 1امالي الٖڣلي )

 ب بٖايغ أڣڋ تطبيڄ للنظام امحاسبي امالي: ت

عٖإ القڤائږ اماليغ سڤف يتږ            ٚع هڤ ضماڗ أڗ  ڗ الهٖف من تطبيڄ النظام امحاسبي امالي أڣڋ م

ٜمغ بع٩ٚ  كما لڤ سساػ امعنيغ بڢ هي تلڊ امل كاڗ اإفصاٍ ڣفڄ ه٘ا النظام مطبڄ ٕائما، ل٘لڊ فاڗ ام

ٙنغ ڣاحٖع أڣ قٖ يكڤڗ قڤائمه ٚع ڣفڄ امعاييڇ الٖڣليغ، له٘ا يجظ أڗ تشتمل علګ اأقل فًڇع مقا ا اماليغ أڣڋ م

ٙنغ، ڣيمكن تڤضيِ ٗلڊ في الشكل التالي: سسغ أڗ تقٖم أكٌڇ من فًڇع ڣاحٖع للمقا  مطلڤب من ام

                                                           
1
ٚجٸ، ٥    ٙ احمٖ، اب سفيڇ محمٖ، نف٠ ام ٛغٖا  89-ث8ٕب
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ٙقږ   SCFلګ اإفصاٍ ڣفڄ  اانتقاڋعمليغ  (:II-01)شكل 

 

ٚ بالتكيڀ مٸ متطلباػ امصٖٙ : ٜائ ٙ احمٖ، ابسفيڇ محمٖ، خياٙ الج ٛغٖا امحاسبيغ ڣفڄ معاييڇ  اإفصإٍب

ٜائٚ، ثةعٖٕ  -، مجلغ الباحن(IAS/IFRS)الٖڣليغ   88، ٥ةتة2ة9ةة2، جامعغ الج

لګ تطبيڄ النظام الجٖيٖ                  ٙ ٚڣ ٚحلتيڗ من عمليغ ام ننا نميڈ بيڗ م  هما:ڣمن خاڋ ه٘ا الشكل ف

لګ النظام امحاسبي الجٖيٖ:  ٙئ اانتقاڋ   * تا

ٙنغب               حغ في الشكل بفًڇع امقا ٙنغ، ڣامڤ سسغ معلڤماػ كاملغ مقا  ڣهي الفًڇع التي تع٩ٚ فيها ام

 : ٚ ٚي ٙئ التق  * تا

ي يتږ في نهايژها اإفصاٍ عن ڣيمثل الفًڇع التي يتږ فيها التطبيڄ الفعلي للنظام امحاسبي امالي ڣالت             
لګ ه٘ه   ٙ ٙنغ لها للسنغ اماضيغ، ڣيشا القڤائږ اماليغ امعٖع ڣفقا للنظام امحاسبي امالي، مٸ امعلڤماػ امقا

ٚحلغ ٚ اأڣڋ حسظ  ام ٚي ٚحلغ التق  بSCFفي الشكل بم

 ب امعالجغ ڣ اإفصاٍ عن اميڈانيغ اافتتاحيغ :2

عٖإ اميڈا           سسغ أڗ تقڤم بما يلي:عنٖ   نيغ اافتتاحيغ يجظ علګ ام

ٙنغ للفًڇع اماضيغب -  عٖإ اميڈانيغ اافتتاحيغ ڣفڄ النظام امحاسبي امالي ڣك٘لڊ الحساباػ امقا
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ٙنغب - ٙجعي في اميڈانيغ اافتتاحيغ ڣالقڤائږ اماليغ امقا  ٚ ث  التطبيڄ ب

ٚتبطغ بتطبيڄ  - ٙأٝ اماڋ في اميڈانيغ اافتتاحيغ كل التسڤياػ ام  SCFتحميل 

ٚ تطبيڄ  - ٍٚ مفصل عن أث   علګ الڤضعيغ اماليغ ڣاإٔا SCFع٩ٚ في املحڄ ش

ٙاجها في اميڈانيغ اافتتاحيغ ڣاإفصاٍ عنها حسظ ما تتطلبڢ                ٕ من بيڗ اأصڤڋ ڣالخصڤم الڤاجظ 
ٙيڀ ٙاه ما التعا ٕ جيل امحاسبي  ٚڣ٭ الت  يلي: التي يتضمنها النظام امحاسبي امالي ڣك٘لڊ ش

صڤڋ  جل كتكاليڀ في ڣقـ حٖڣڵها، ستصبِ تعتبڇ ك ڬ أصل، ڣالتي كانـ ت ٚتبطغ ب ٚ ام ٙيڀ التطڤي * مصا
ٚڣ٭ معينغب ٚػ ش ٗا تڤف  مإيغ تلحڄ باأصل امعني حسظ النظام امحاسبي امالي 

ٙ التمڤيلي ڣالخصڤم امتعلقغ بڢب* اأصڤڋ مح  ل عقٖ اإيجا

ٚڥب جلغ في اأصڤڋ أڣ الخصڤم ڣمختلڀ ااستحقاقاػ اأخ  * اإٔڣاػ اماليغ غيڇ ام

ٕٙع ڣالتي           ٚ الڤا ٙجعي في اميڈانيغ اافتتاحيغ يتضمن ك٘لڊ ح٘ف بع٬ العناص  ٚ ث ڗ التطبيڄ ب ل٘لڊ ف
جيل حسظ النظام  امحاسبي امالي خاصغ : اتتفڄ مٸ قڤاعٖ الت

ٙيڀ اإعٖإيغ امعالجغ حسظ   SCF* امصا

ٚڥ غيڇ مقبڤلغ حسظ  ڣناػ أخ جيلها ڣأڬ م ڣنغ اإصاحاػ الكبڇڥ التي سيڄ ت  SCF* م

 

ٚڬ للنظام امحاسبي امالي الثاني:امبحن  ٙ النظ  اإطا

ٜائٚ في ظل متطلباػ يشكل النظام امحاسبي امالي خطڤع هامغ لتطبيڄ معاييڇ امحاسبيغ  الٖڣليغ في الج
اقتصإ السڤځ ڣعڤمغ ااقتصإياػ باعتباٙ أڗ ه٘ه امعاييڇ تستجيظ متطلباػ العڤمغ ااقتصإيغ علګ 

ٙيغ ڣجبائيغ لاقتصإ امخطٰ ٕا  .عك٠ امخطٰ الڤطني ال٘ڬ ا يستجيظ متطلباػ 

 ماهيغ النظام امحاسبي امالي اأڣڋ:امطلظ 

ٚي   : امالي ڀ النظام امحاسبيأڣا: تع

ٚفتڢ امإع  ٙقږ  3ع ٙئ  تتزثةمن القانڤڗ  ٙ بتا نڢ:  25ة تتة ثةة2امتضمن النظام امحاسبي امالي الصإ  ب

ٜين معطياػ قاع                   ٖيغ عٖٕيغ، يتږ تصنيفها، تقيمها،تنظام لتنظيږ امعلڤمغ اماليغ بحين يسمِ بتخ

جيلها، ڣع٩ٚ کشڤف  ع صإقغ عن الڤضعيغ اماليغ ڣمڣت  متلكاػ الكياڗ )الشخ٨ امعنڤڬ أڣتعك٠ صٙڤ

ٜينتڢ في نهايغ السنغ اماليغت  الطبيعي(   ڣنجاعتڢ ڣڣضعيغ خ
1
  

                                                           
1
 Système comptable financier (SCF), pages bleues, Alger, 2008, p8 
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 : 1تضمن النظام امحاسبي امالي معطياػ جٖيٖع تتمثل فيما يلي    

لګ مجمڤعاػب -  تصنيڀ الكتل امحاسبيغ 

 تحٖيٖ الحساباػب  -

 القڤائږ اماليغبڣضٸ  -

ع امحاسبيغب -  تحٖيٖ امبإ امحاسبيغ التي تحكږ الٖٙڣ

عٖإ امعاييڇ  ٚفغ علګ  ه ال٘ڬ تكڤڗ الٖڣلغ هي امش ٜائٚ اعتمٖػ النمٗڤ من خاڋ اماحظاػ نجٖ أڗ الج
ٜ علګ ااقتصإ الكليب ٚك ه ال٘ڬ ي  امحاسبغ، معنی النمٗڤ

ػ عمليغ اإصاحا  ٚ التاليغ ػ امحاسبيغكما تمحٙڤ  : 2حڤڋ العناص

ڬ للنظام امحاسبي الجٖيٖب - ٙ التصٙڤ  بنا اإطا

ٙأٝ اماڋ، اأعبا  -   ڣالنڤاتٌبعطا مفاهيږ جٖيٖع لأصڤڋ، الخصڤم، 

ٚځ التقييږ امحاسبي  -  تنظيږ مهنغ امحاسبغب -تحٖيٖ ط

يضاحاػ خاصغ با -  مفاهيږ ڣالجٖاڣڋ املحقغبعٖإ نماٗه للقڤائږ اماليغ الختاميغ، ڣڣضٸ جٖاڣڋ ڣ

 تحٖيٖ الحساباػ ڣامجمڤعاػب -

 تحٖيٖ قڤاعٖ ڣ میکانيڈماػ سيڇ الحساباػب -

 ڋ عمليغ اإصاحاػ حڤڋ يمكن القڤڋ أنڢ حسظ طبيعغ النظام امحاسبي امالي الجٖيٖ من خا              

ڬ، يمكن أڗ يساهږ في ت ٙ التصٙڤ بشكل أكٌڇ مما نظيږ مهنغ امحاسبغ امخطٰ امحاسبي الڤطني ڣبنا اإطا
 كانـ عليڢ سابقاب

 ثانيا: أهميغ النظام امحاسبي امالي:

 :3تكمن أهميغ النظام امحاسبي امالي فيما يلي

سسغب  - ع الصإقغ للڤضعيغ اماليغ للم قيقغ تعك٠ الصٙڤ  يسمِ بتڤفيڇ معلڤمغ ماليغ مفصلغ ٕڣ

عٖإ القڤائږ  - جيل امحاسبي ڣالتقييږ ڣك٘ا  ٚاعاڴها عنٖ الت   اماليغبتڤضيِ امبإ امحاسبيغ الڤاجظ م

ٚين الحاليغ امستقبليغ،  - ٙنغب يستجيظ احتياجاػ امستثم ٚا امقا ج  كما أنڢ يسمِ ب

سسغ من خاڋ فهږ أفضل للمعلڤماػ التي تشكل أساٝ ا - ٙ يساهږ في تحسيڗ تسييڇ ام ٚا تخاٗ الق
ٚاف امهتمغ بامعلڤمغ اماليغباتصالها مٸ مختلڀ اأ  ڣتحسيڗ  ط

ٚاقبغ الحساباػ ال - بيسهل عمليغ م ٜ علګ مبإ محٖٕع بڤضٍڤ ٚتك  تي ت

                                                           
1
ٚيغ متطلباػ التطبيڄ، جامعغ    ٜائ ٚع، ٕب بن عيش ي بشيڇ، بحن حڤڋ امعاييڇ امحاسبيغ الٖڣليغ ڣالبيئغ الج  5، ٥ةتة2بسك

2
ٚه ، ٥   ٚجٸ سبڄ ٗك سسغ طبقا للمعاييڇ امحاسبيغ الٖڣليغ ، م  ث2ٕب شعيظ شنڤف، محاسبغ ام

3
ٜ الجامعي بالڤإڬ، جانفي املتقى الٖڣلي اأڣڋ حڤڋ : النظام امحاسبي امالي الجٖيٖ    ٚك  ةت-8، ٥ةتة2في ظل معاييڇ امحاسبغ الٖڣليغ، ام
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ٚين اأجانظ، ا سيما في مجااػ - ٚا استجابتڢ احتياجاػ امستثم  يشجٸ ااستثماٙ اأجنبي امباشٚ نظ

 امحاسبغ اماليغب

ٚي٠ الثقغ فييضمن  -  تطبيڄ امعاييڇ امحاسبيغ الٖڣليغ امتعامل بها ٕڣليا، مما يٖعږ شفافيغ الحساباػ ڣتك

سسغب   الڤضعيغ اماليغ للم

ٚ م - ٜائ جام النظام امحاسبي امالي امطبڄ في الج  ٸ اأنظمغ امحاسبيغ العاميغبان

ٚڥ تن - سسغ أخ سسغ مٸ م ٙنغ القڤائږ اماليغ للم تمي لنف٠ القطاٵ، سڤا ٕاخل الڤطن أڣ يسمِ بمقا
ٙجڢ  طبڄ امعاييڇ امحاسبيغ الٖڣليغبأڬ مٸ الٖڣڋ التي ت خا

ٙيخيغ امعتمٖع في امخطٰ - لګ التكلفغ التا سسغ باإضافغ   يعتمٖ علګ القيمغ العإلغ في تقييږ أصڤڋ ام

سسغليغ تعك٠ الڤاقٸ امحاسبي الڤطني، مما يسمِ بتڤفيڇ معلڤماػ ما  .الحقيقي للم

سسغ من خاڋ استحٖاف قڤائږ ماليغ جٖيٖع، تتمثل في  - ع ڣافيغ عن الڤضعيغ اماليغ للم تقٖيږ صٙڤ
لګ جٖڣڋ حساباػ النتائٌ حسظ الڤظيفغب قائمتي ٜينغ ڣتغييڇ اأمڤاڋ الخاصغ، باإضافغ   سيڤلغ الخ

 ماليامطلظ الثاني: امبادئ امحاسبيغ اأساسيغ للنظام امحاسبي ا

ٚڣٵ النظام امحاسبي امالي الجٖيٖ مختلڀ  یتبن ٚڣفغ ڣهي:مش  امبإ امحاسبيغ امع

ٙيغ النشا٭:-ت ٚا ٚ ي استم ٚع ڣستبقى عاملغ في امستقبل ج ع مستم عٖإ القڤائږ اماليغ باافًڇا٩ أڗ امنش ڬ 
، ع النيغ أڣ الحاجغ للتصفيغ أ امنظٙڤ جږ عملياڴها بشكل هام،ڣ ڣعليڢ يفًڇ٩ أنڢ لي٠ لٖڥ امنش  لتقلي٨ 

ڗ ڣجٖػ ه٘ه النيغ أڣ الحاجغ فاڗ القڤائږ اماليغ يجظ أڗ  لګ أساٝ مختلڀ في مثل ه٘هڣلكن   تتعٖٕ 
سسغ معبڇع باإفصاٍ عن ٗلڊ،  الحالغ ام

ع امحاسبيغ: -2  ع امحاسبيغ سنغ حين تبٖأ في  الٖٙڣ  كما يمكن 2تةت3ڣتنتهي  تةة تةعإع ما تكڤڗ الٖٙڣ
ٙئ  ع أڗ تضٸ تا ٙ للمنش ٙیٔ ڴإٕخاڋ ٕڣ ع استغاڋ  2تةت3ها امحاسبيغ مخالڀ تا ٗا كاڗ نشاطها مقيٖ بٖٙڣ

ع امحاسبيغ أقل أڣ أكٌڇ من  ٚاب  2تمختلفغ للسنغ امٖنيغ، ڣفي الحااػ ااستثنائيغ يمكن أڗ تكڤڗ الٖٙڣ  شه

اػ: -3 ع محاسبيغ تكڤڗ  استقاليغ الٖٙڣ ع السابقغ ڣالاحقغ لها،  ڗ تحٖيٖ نتيجغ كل ٕٙڣ مستقلغ عن الٖٙڣ
ع فقٰبيساعٖ ه٘ا امبٖأ علګ تحميل اأحٖاف ڣالع حين  ملياػ الخاصغ به٘ه الٖٙڣ

سسغ كڤحٖع اقتصإيغ مستقلغ ڣمنفصلغ عن ماكها، أڬ لها  قاعٖع كياڗ الڤحٖع ااقتصاديغ: -4 تعتبڇ ام
ٚڣٵب معن خصيغ  ڤيغ مستقلغ عن مالكي امش

جل العملياػ التي ا يمكن  الڤحٖع النقٖيغ:قاعٖع  -5 جيل العملياػ امعبڇ عنها بالنقٕڤ كما ت أڬ ت
ٗا ما كاڗ لٖيها  التعبيڇ عنها ع العامغببالنقٕڤ في القڤائږ اماليغ ڣخاصغ في املحڄ،  ثيڇ مالي علګ الصٙڤ  ت

ٗا أث مبٖأ اأهميغ النسبيغ: -ت ٚ غيابها عن القڤائږ اماليغ في تكڤڗ امعلڤمغ ٗاػ معنی أڬ ٗاػ أهميغ 
ٙاػ ٚا ٚف امستخٖميڗ له٘ه القڤائږبامتخ٘ع  الق  من ط

ٚځ: -ث ٙيغ الط ٚا ٙ  مبٖأ استم ٚځ امطبقغ في ٕڣ ع اماليغ ڣ كل تغييڇ ابٖ سابقغ تطبع أڬ أڗ نف٠ الط ڄ في الٖٙڣ
 في املحڄب ٙيبڇ أڗ
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ٙجغ من ال  مبٖأ الحيطغ ڣالح٘ٙ: -8 كٖ ڣيقصٖ ب٘لڊ االًڈام بٖ ٚاػ في ظل عٖم الت عٖإ التقٖي ٙ في  ح٘
ٚإاػ أڣ التقليل من قيمغ الخصڤم  بحين ا ٚا٭ في قيمغ اأصڤڋ ڣاإي ف لګ تضخيږ ڣ ٚاػ  ٕڬ ه٘ه التقٖي ت

 ڣالتكاليڀب

انيغ اافتتاحي -9 ع معينغ هي اميڈانيغ الختاميغ  غ: مبٖأ امماٝ بامي يجظ أڗ تكڤڗ اميڈانيغ اافتتاحيغ لٖٙڣ
ع السابقغ لها  .للٖٙڣ

ٙڬ حساب العملياػ اماليغ ڣاأحٖاف  تغليظ الڤضعيغ ااقتصاديغ علګ الشكل القانڤني: -ةت ٚڣ من الض
ٚڥ حسظ حقيقژها ااقتصإيغ ڣلي٠ استنإا فقٰ علګ شكلها القانڤني أنڢ تڤجٖ في بع٬ الحااػ  اأخ

ٙ عٖم تناق٬ بيڗ الشكل القانڤني ڣالحقيقغ ااقتصإيغ، فمثا عم ٙڬ تعتبڇ عمليغ اإيجا ليغ الق٩ٚ اايجا
ٚا من الناحيغ ااقتصإيغب ٚع القانڤنيغ، ڣتعتبڇ عمليغ بيٸ أڣ ش  انتقاڋ املكيغ من النظ

ٚإاػ  مبٖأ عٖم امقاصغ: -تت امقاصغ بيڗ عناصٚ اأصڤڋ ڣالخصڤم في اميڈانيغ أڣ بيڗ عناصٚ اإي
ٗا كانـ ه٘ه امقاصغ مسمٍڤ بها في ن٨ قانڤني محٖٕبحساب نتيجغ غيڇ مسمٍڤ بها  ڣالتكاليڀ في  ا 

ٙيخيغ: -2ت ٚ اأصڤڋ ڣالخصڤم في القڤائږ اماليغ بقيمغ الحصڤڋ عليها لكن  مبٖأ التكلفغ التا جل عناص ت
ٙيخيغ بما يسمی القيمغ العإلغب هناڅ  حااػ يمكن فيها تعڤي٬ التكلفغ التا

ع الصادقغ: -3ت ع، ڣ حتی يجظ أڗ تعطي القڤ  الصٙڤ ع صإقغ حڤڋ الڤضعيغ اماليغ للمنش ائږ اماليغ صٙڤ
ٗا كانـ ه ع ابٖ من احًڇام قڤاعٖ ڣمبإ امحاسبغ ڣ ٚ ه٘ه الصٙڤ ٚ سلبا علګتتڤف ث  ناڅ قاعٖع أڣ مبٖأ ي

لګ ٗلڊ في املحڄب  ٙع  ع يجظ ح٘فڢ ڣاإشا  ه٘ه الصٙڤ

 

اتڢ  SCFامطلظ الثالن: أهٖاف النظام امحاسبي امالي   ڣ ممي

 أڣا: أهٖاف النظام امحاسبي امالي:

سساػ تقٖيٖ العامغ مسڊ، تجميٸ، تحٖيٖ ڣ ڗ النظام امحاسبي امالي ينش ئ القڤاع ږ القڤائږ اماليغ للم
 ڣالهيئاػ الخاضعغ مسڊ امحاسبغ من أجل تحقيڄ اأهٖاف التاليغ:

لګ الٖڣلغ ڣامستعمليڗالسماٍ بالتحكږ في الحساباػ تمنِ كل الضماناػ للمس -  ، ٚكا  يڇين ڣامساهميڗ ڣالش

ٚين امعنييڗ باأمٚ، كامستخٖميڗ ڣ الٖائنيڗ، فيما يخ٨ صٖقهږ   ب ڣشفافيژهږاآخ

ٚاعاع االًڈاماػ  - ع، بم ع صإقغ للڤضعيغ اماليغ، ڣإٔا ڣ تغيڇاػ الڤضعيغ اماليغ، للمنش عطا صٙڤ
جږ ڣطبيعغ نشاطهاب   القانڤنيغ التي يجظ علګ الڤحٖاػ احًڇامها، ٕڣڗ استثنا تنظيمها، 

ٚفغ للميكانيڈماػ ااقتصإيغ  - ٚيڄ أفضل مع يغ الڤحٖاػ عن ط ٕٕٚڣ ڣامحاسبيغ التي امساهمغ في نمڤ ڣم
 تشًڇ٭ نڤعيغ ڣ فعاليغ تسييڇهاب ب

ٚين ڣ الضماڗ  - ٚ معلڤمغ أكيٖع، كاملغ، عإلغ، مڤثڤځ منها، ٗاػ شفافيغ لكي تساهږ في تشجيٸ امستثم نش
ٚضيغ أمڤالهږب  لهږ متابعغ م
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ٜ علګ أس٠ مشًڇكغ ڣك٘لڊ لتكڤين امهنييڗ ام - ٚتك ٚقيغ ڣ تعليږ امحاسبغ ڣ التسييڇ ي ٙ تخٖم ت ٚا ختصيڗ اأح
ٚا ٚكيغ الشغل في الڤظائڀ امحاسبيغب اإج  تحـ ضماڗ كبيڇ لح

سساػ( علګ امستڤڥ الڤطني انطاقا  - عٖإ اإحصائياػ ڣ الحساباػ ااقتصإيغ للقطاٵ )ام امساهمغ في 
ٚضيغب ٚعغ ام ٚڣ٭ امڤثڤقيغ ڣالس ٚاقبغ ڣمجمعغ ضمن ش  من معلڤماػ م

ٚكاػ متعٖٕع ا - اػ تستفيٖ الش ٚا ٙيٚ الٖاخليغ بفضل تڤحيٖ اإج لجنسياػ من أحسن تناسڄ للتقا
 امحاسبيغ مختلڀ الٖڣڋب

ٚيقغ شاملغ ڣمڤثڤځ منها لكل امعاماػ ڣ العق - جيل بط سسغ، حتی تسمِالسماٍ بت  ٕڤ ااقتصإيغ للم
ٚسږ علګ القيمغ امضافغ، ال ٚيحاػ جبائيغ مڤثڤځ منها، مضمڤنغ، منتظمغ )ال عٖإ تص ٙباٍ( ب ٚائظ علګ اأ ض

ٚ اماليغ الٖڣليغ  ٚي عٖإها حسظ معاييڇ التق ٚبغ من القڤائږ اماليغ التي تږ  حين أڗ ه٘ه النتيجغ ستكڤڗ مق
IFRS 

اػ النظام امحاسبي امالي:   ثانيا: ممي

ٛ مميڈاػ النظام امحاسبي امالي بثاف مميڈاػ:  يمتا

ٙسغ  - ٙ البعٖ الٖڣلي مطابقغ امما ٙسغ العاميغ لضماڗ التكيڀ مٸ ااقتصإ امعاصٚاختيا  امحاسبيغ مٸ امما

سس نتاه امعلڤماػ امفصلغ التي تعك٠ الڤضعيغ اماليغ للم ٚجعياػ محاسبيغڣ   غ، ڣمن ضمن ثاف م
ٚيكيغ،  ڣبيغ، أم  ب IFRS / IASأٙڣ

ٚځ  - جيل، ڣط حغ مبإ ڣقڤاعٖ الت ٚيحغ ڣڣا ع احتڤائڢ علګ نصڤ٥ ص  ٖإ القڤائږ، ه٘ا ماالتقييږ ڣ
ٙإيغب ٙإيغ ڣ الا ڣياػ الخاطئغ اإ  يحٖ من الت

ٚاٙ، ڣه٘ا لتلبيغ حاجاػ امساهميڗ  - ٙنغ ڣاخ٘ الق حغ ڣامتڤافقغ ڣقابلغ للمقا ڣفٚ امعلڤماػ اماليغ الڤا
ڬ  ٙ التصٙڤ أڣ امفاهيمي، ڣهڤ الحالييڗ منهږ أڣ امستقبلييڗ، ڣله٘ا فاڗ النظام امحاسبي امالي يحتڤڬ علګ اإطا

ڬ ڋ  نفسڢ ٙ التصٙڤ  ال٘ڬ يقٖم مفاهيږ متمثلغ في:  IFRSاإطا

 ااتفاقياػ امحاسبيغب  -          

 الخڤا٥ التڤعيغ للمعلڤمغ اماليغب  -          

 امبإ امحاسبيغ اأساسيغب -          

ٍٚ قڤاعٖ امعالجغ لبع٬ م يسهل ڣ ڗ النظاله٘ا ف ٙجغ في امخطٰ امحاسبي اأحٖافيساعٖ علګ ش  الغيڇ مٖ
عطا نماٗه في القڤائږ اماليغ: اميڈانيغ، جٖڣڋ حساباػ الن ٜينغ، الڤطنيب  جٖڣڋ تائٌ، جٖڣڋ تٖفقاػ الخ

ٝڣ اأمڤاڋ الخاصغ ڣ اماحڄب  تغيڇاػ ٙ

 ږ قائمغ الحساباػب يتقل 

 . قڤاعٖ سيڇ الحساباػ
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ٙنغامبحن الثالن:   امحاسبي امالي مع امخطط امحاسبي الڤطني النظام مقا

ٙنغ مٸ امخطٰ  ٙیا مقا طاٙ امعایيڇ امحاسبیغ الٖڣلیغ یشكل تغيڇا ج٘ ڗ تبني النظام امحاسبي امالي في 

ڬ أڣ علګ مستڤڥ مٖڣنغ الحساباػ ، ڣ یمكن تلخی٨ أهږ  امحاسبي الڤطني ، سڤا في الجانظ التصٙڤ

 :التغيڇاػ فیما یلي

 .الٖڣلیغلنظام امحاسبي امالي معایيڇ امحاسبغ تبني ا-

 امخطٰعلګ الجانظ القانڤني بینما في  ااقتصإڬبالنسبغ النظام امحاسبي امالي نجٖ تغلیظ الڤاقٸ - 

ٙڬ علګ الڤاقٸ   .ااقتصإڬامحاسبي الڤطني نجٖ تغلیظ الجانظ القانڤني ڣ اإٕا

ٚ السڤځ ،  -  ٚاعاع سع  ڣ بالتاليسیعتمٖ النظام امحاسبي امالي علګ القسیمغ العإلغ في تقییږ اأصڤڋ أڬ م

سسغ كل  عإع تقییږ بع٬ أصڤڋ ام ٙع  ٚڣ  .سنغض

ٜینغ ڣ تغيڇ اأمڤاڋ الخاصغضافغ قڤائږ مالیغ جٖیٖع تتمثل في قائمتي سیڤل -  لګ غ الخ  جٖڣڋ ، باإضافغ 

 .الڤظیفغظ حساباػ النتائٌ حس

ٚابٸ )حساباػ الغيڇ( بینما في امخطٰ امحاسبي الڤطني  -  ٜبائن في الصنڀ ال ٕڣڗ ڣ ال جل امٙڤ جلت  ت

ٕین في الصنڀ الخام٠ )الٖیڤڗ  ٚابٸ )الحقڤځ( ڣ امٙڤ ٜبائن في الصنڀ ال  ب(ال

یڤجٖ عٖع تغيڇاػ علګ مستڤڥ مٖڣنغ الحساباػ حین أصبحـ ه٘ه اأخيڇع مستمٖع من امخطٰ  - 

ٚن٦ ي امحاسبي   .العام الف

ٙه الجٖڣڋ التالي ٙنغ بيڗ النظام امحاسبي امالي ڣ امخطٰ امحاسبي الڤطني نٖ ٜیٖ من امقا  :ڣ م

ٙقږ ) ٙنغ بيڗ النظام امحاسبي امالي ڣ : (II-01جٖڣڋ   امخطٰ امحاسبي الڤطنيمقا

 النظام امحاسبي امالي امخطط امحاسبي الڤطني البیاڗ 
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اميڈانیغ ، جٖڣڋ حساباػ النتائٌ ،  القڤائږ امالیغ
 جٖاڣڋ ملحقغ 

اميڈانیغ، جٖڣڋ حساباػ النتائٌ 
ٜینغ ، جٖڣڋ تغيڇ  جٖڣڋ سیڤلغ الخ

 اأمڤاڋ الخاصغ ، جٖاڣڋ ملحقغ
في تقییږ العناصٚ امقیٖع 

 الحساباػ
ٙیخیغ لګ التكلفغ التا ٙیخیغ ڣ بااستنإ   :التكلفغ التا

 القیمغ الحقیقیغ - 
 قیمغ اإنجاٛ – 
 القیمغ العإلغ – 

ٚ اميڈانیغ عقٕڤ اإیجاٙ جل في عناص جٚ في حساباػ  ا ت ٙه اأصل امست یٖ
أصڤڋ اميڈانیغ، ڣ ك٘لڊ الًڈاماػ 
ٙاػ امستقبلیغ في  ٕفٸ اإیجا

 . خصڤم اميڈانیغحساباػ 
ٚ اأصڤڋ  تكالیڀ البحن ڣ التطڤیٚ جل ضمن عناص جل تكالیڀ التطڤیٚ ضمن  ت ت

جل  عناصٚ اأصڤڋ بینما ت
تكالیڀ البحن في حساب اأعبا 
أنها ا تقٖم منافٸ اقتصإيغ 

 . مستقبلیغ
ٜینغ یقٖم مقبڤضاػ ڣ مٖفڤعاػ  ا یڤجٖ جٖڣڋ سیڤلغ الخ

ٜینغ  الخ

 ٙ عٖإ الباحن : امصٖ ٚيٖع بااعتمإمن  ٙ  علګ الج ٚسمیغ  ٙع في 9ت قږال  امتضمنغ 9ةة2ماٝٙ  25،الصإ

ٚضها ڣ ك٘ا مٖڣنغ الحساباػ ڣ قڤاعٖ سیسيڇها  . قڤاعٖ التقییږ ڣ امحاسبغ ڣ محتڤڥ الكشڤف امالیغ ڣ ع

ٙڬ عن امخطٰ یتضح مما یسبڄ أڗ النظام امحاسبي امالي                                    یشكل تغيڇ ج٘

اػ تكڤینیغ ڣ ملتقیاػ علمیغ ،  اختافاػ عٖعامحاسبي الڤطني لڤجٕڤ  بینهما ، مما یتطلظ تنظیږ ٕٙڣ

 ٙ صٖا لګ  ٚیغ ڣباإضافغ  لفاػ نظ ه٘ا النظام ڣ تمكيڗ امعنیيڗ من تطبیقڢ  يعابتاستطبیقیغ ، قصٖ  م

نجاٍ ه٘ه ا ٚاقیل ، ڣ بالتالي   . لعملیغٕڣڗ أڬ غمڤ٩ أڣ ع
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 خاتمغ الفصل:

ٙجغ عاليغ مٸ معاييڇ  ٚ للمستجٖاػ الٖڣليغ بتبنيها لنظام محاسبي جٖيٖ يتڤافڄ بٖ ٜائ  استجابـ الج
 ٙ ٚڬ أڣ من حين امعالجغ امحاسبيغ لبع٬ امسائل  أمفاهيميامحاسبغ الٖڣليغ سڤا من حين اإطا النظ

ٚجٸ  ٙغږ ماحظغ بع٬ ااختافاػ التي ت ٚڣحغ بحٖع في امحاسبغ،  ٙ  -أساسا –امط لګ اأخ٘ بعيڗ ااعتبا
عٖإهب ٚيغ في  ٜائ  خصڤصياػ البيئغ الج

ڣ ال٘ڬ يعمل علګ  ليغ،الٖڣ حين يشكل النظام امحاسبي امالي خطڤع هامغ في تطبيڄ امعاييڇ امحاسبيغ 
ٚين سڤا امحلييڗ أڣ  ڣ ٗلڊ في مجاڋ اإفصاٍ ڣ القياٝ، قصٖ  اأجانظ،تلبيغ مختلڀ احتياجاػ امستثم

سسغب الحساباػ،ڣ تٖعيږ شفافيغ  ڣافيغ،تڤفيڇ معلڤماػ ماليغ  ٚي٠ الثقغ في الڤضعيغ اماليغ للم  ڣ تك

ٜائٚ بتبني نظام محاسبي يتڤافڄ ڣالبيئغ ا اقتصإيغ ڣاماليغ الٖڣليغ هڤ من امتطلباػ قيام الج
نما في تطبيقڢ علګ  ٚڣٍ لي٠ في النظام الجٖيٖ في حٖ ٗاتڢ ڣ ٚ الحالي، ڣلكن امشكل امط ٙيغ في العص ٚڣ الض

ليڢ من خاڋ الفصل امڤاليب ٚځ  سساػ ااقتصإيغ، ڣ ه٘ا ما سيتږ التط  مستڤڥ ام



 

 

 

 

 :الفصل الثالن

تطبيڄ نظام امحاسبي  

سساػ  امالي في ام

ٚيغ صإيغتااق ٜائ  الج
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 مقٖمغ الفصل:

 

ٚا٩ امعاييڇ امحاسبيغ الٖڣليغ، ڣ  ٙاسغ نقائ٨ امخطٰ امحاسبي الڤطني، ڣاستع بعٖ القيام بٖ
ٚيغب  ٙاسغ النظ لګ النظام امحاسبي امالي الجٖيٖ من خاڋ الٖ  التع٩ٚ 

لګ ڣاقٸ تطبيڄ النظام امحاسبي الجٖيٖ في  ٚځ في ه٘ا الفصل  ٚيغ،سنتط ٜائ سساػ الج التع٩ٚ  ڣ  ام
ٚاقيل ڣ الصعڤباػ التي تڤاجهها لضماڗ التطبيڄ السليږ له٘ا اأخيڇب  لګ أهږ الع

لګ ثاثغ مباحن: ٙاسغ، قمنا بتقسيږ ه٘ا الفصل   ڣللقيام به٘ه الٖ

ٚيغ امبحن اأڣڋ: - ٜائ سساػ الج  ڣاقٸ تطبيڄ النظام امحاسبي امالي في ام

ٚيغ امبحن الثاني: -  ٜائ سساػ الج  عڤائڄ ڣ تحٖياػ تطبيڄ النظام امحاسبي امالي في ام

 امعالجغ امحاسبيغامبحن الثالن:  -
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ٚيغ  - ٜائ سساػ الج  امبحن اأڣڋ:  ڣاقع تطبيڄ النظام امحاسبي امالي في ام

سسغ ڣ متطلباػ  ٚيغ ڣ ڣضعيغ امحاسبغ ٕاخل ام ٜائ سساتيغ الج لګ البيئغ ام ٚځ  في ه٘ا امبحن سنتط
 تطبيڄ النظام امحاسبي امالي الجٖيٖ 

ٚيغ: امطلظ اأڣڋ:  ٜائ سساتيغ الج  ڣاقع البيئغ ام

ٜائٚ من٘ انژهاجها نظام اقتصإ السڤځ بالعٖيٖ من اإصاحاػ ااقتصإ يغ ڣالتي أخ٘ػ لقٖ قامـ الج
ٚقيغ ٗاڴهاب كل ه٘ه اإصاحاػ كانـ  ٚيغ الحصغ اأكبڇ منها أما في تطڤيٚ ڣت ٜائ سساػ ااقتصإيغ الج ام
ع، ڣلږ يتږ الًڇكيڈ علګ  ٛ اإنتاجي لتحقيڄ التنميغ امنشٕڤ نقاٗ الجها لګ  ٜع علګ جانظ ڣاحٖ فقٰ يهٖف  ٚك م

سساػ ااقتصإيغ ڣا سساػ، جانظ أنظمغ التسييڇ في ام ٜع نڤعيغ له٘ه ام لتي لها الٖٙڣ الكبيڇ في تحقيڄ قف
ٚڬ ڣضعڀ  ٜائ ٚين ڣمٸ ضغٰ امتغيڇاػ الٖڣليغ علګ ااقتصإ الج ٚڗ الڤاحٖ ڣالعش ڣلكن من٘ بٖايغ الق
سساڴها  ٜائٚ باتخاٗ العٖيٖ من اإصاحاػ من أجل النهڤ٩ بم سسغ قامـ الج أنظمغ التسييڇ في ام

لګ امستڤڥ ا ٙع علګ امنافسغ سڤا علګ مستڤڥ اأسڤاځ الڤطنيغ أڣ ڣالڤصڤڋ  مطلڤب ال٘ڬ يضمن لها القٖ
 اأسڤاځ العاميغب 

ٚيغ تعاني العٖيٖ م ٜائ سساػ الج ٜها في ما يلڣ علګ العمڤم فاڗ معظږ ام  :1ين امشاكل ڣالتي نڤج

سساػ ااقتصإيغب  -  ضعڀ تكنڤلڤجيا امعلڤماػ ڣااتصاڋ امستعملغ في ام

يغ  -  ڣالتخطيٰ السليږ في تحٖيٖ أهٖافهاب  اإسًڇاتيجيغغياب الٚ

ٚابٰ بيڗ امحاسبغ ڣالجبايغ في أنظمژها اماليغب  -  غياب ال

ٚيغ ضعيفغ جٖا ڣغيڇ متنڤعغب - ٜائ سساػ ااقتصإيغ الج  أنظمغ التسييڇ في ام

لګ   :2باإضافغ 

ٚيغ  - ٜائ سساػ الج ٛالـ أنظمغ امعلڤماػ غيڇ فعالغ ضعڀ استعٖإ الكثيڇ من ام التطبيڄ ه٘ا النظام: فا 
هلغ لتطبيڄ ه٘ا النظام امستمٖ أساسا من معاييڇ امحاسبغ الٖڣليغب ع ڣغيڇ م ٚيغ غيڇ مهي ٕٙ البش  ڣامڤا

ٚ امحاسبي الٖڣلي كاڗ نتيجغ لعڤمغ اأسڤاځ اماليغ، ال - ع: التطڤي ٚ يتميڈ بالكفا ٜائ تي غياب سڤځ مالي في الج
ٚا  ج ٙبٰ اعتمإ النظام امحاسبي ب ٙع  ٚڣ كٖ ض ٜائٚب اأمٚ ال٘ڬ ي ع ڣه٘ا ما ا يڤجٖ في الج تتميڈ بالكفا

ٚڬب ٜائ  صٍا جإ ڣعميڄ علګ النظام امالي الج

ڗ تحٖيٖ ه٘ه القيمغ يتږ في ظل امنافسغ العإيغ  - صعڤبغ تحٖيٖ القيمغ العإلغ لأصڤڋ الثابتغ امإيغ: 
ٛع الب ائٸ ڣامشًڇڬ علګ امعلڤماػ الكافيغ، ڣه٘ا ما ا يتطابڄ مٸ حاڋ بع٬ أسڤاځ اأصڤڋ الثابتغ ڣحيا

ٙاػ في  ٙيغ يتحكږ البائعڤڗ للعقا ٙاػ ال٘ڬ يعمل في ظل منافسغ احتكا ٜائٚ مثل سڤځ العقا امإيغ في الج
 قيمها السڤقيغ ب

                                                           
1
ٚيقيا، العٖٕ    ٜائٚ، مجلغ اقتصإياػ شماڋ اف  .تة3، ٥ 9ةة2، جامعغ الشلڀ، تةكنڤ١ عاشڤٙ، متطلباػ تطبيڄ النظام امحاسبي امڤحٖ في الج

2
ٚڬ الجٖيٖ ب   ٜائ ٜياني، النظام امحاسبي الج ٚيغ، جامعغ سكيكٖعنٙڤ الٖين م ٜائ  يڗ ااستجابغ متطلباػ تطبيڄ معاييڇ امحاسبغ الٖڣليغ ڣتحٖياػ البيئغ الج
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ليغ: فالتقييږ ڣفڄ القيمغ العإلغ يحتاه غياب نظام معلڤماػ لاقتصإ الڤطني يتميڈ بامصٖاقيغ ڣالشمڤ  -
ٙبا في  جل فيڢ تضا ٙ الحاليغ لأصڤڋ الثابتغ ڣامتٖاڣلغ، في الڤقـ ال٘ڬ ن ٚ معلڤماػ كافيغ عن اأسعا لګ تڤف

ٚسميغ، فضا عن قلژهاب  ٚڬ من قبل الهيئاػ ال ٜائ ع حڤڋ ااقتصإ الج  امعلڤماػ امنشٙڤ

ٚيغ امطلظ الثاني: ٜائ سساػ الج  متطلباػ تطبيڄ النظام امحاسبي امالي في ام

سساػ بشكل خا٥ القيام بمجمڤعغ من  لګ النظام امحاسبي يجظ علګ الٖڣلغ ڣام من أجل اانتقاڋ 
ٚڬ لتبني ه ٜائ سساػ ڣااقتصإ الج هيل ام نها ت اػ ڣاإصاحاػ التي من ش ٚا ٘ا النظام ڣالتي تتمثل في اإج

 :1ما يلي

ٚحلغ انتقاليغ يتږ فيها ااستعٖإ لتبني ه٘ا النظام  -  ٙ من خاڋ م ٙع ڣضٸ ه٘ا النظام تحـ ااختبا ٚڣ ض
ٚف علګ مختلڀ معامڢب  ڣالتع

 التڤضيِ الجيٖ معالږ ه٘ا النظام من خاڋ العٖيٖ من امنتٖياػ ڣاملتقياػب  - 

اػ التي تتعلڄ به٘ا القان - ٚا ٚيعاػ ڣاإج صٍا تنظیماػ مختلڀ الهيئاػ امتعاملغ تحٖيٖ مختلڀ التش ڤڗ ڣ
 معڢ اسيما مصلحغ الجبايغب 

هيل مختلڀ اأنظمغ التس - ٚيغ ڣت ٜائ سساػ الج ٙاسغ ڣاقٸ ام ٙع ٕ ٚڣ ٚتبطغ به٘ا النظامب يض  يڇيغ ام

هيلهږ له٘ا النظام امحاسبي الجٖيٖب - ٙاػ ڣامختصيڗ ڣاأكإيمييڗ ڣت ٙسكلغ اإطا  تكڤين ڣ 

ڗ للمساعٖع فيتحٖيٖ البڇامٌ البيٖاغڤجيغ الخاصغ بامحاسبغ العامغ ڣتشجيٸ ال -   كتاباػ في ه٘ا الش
ٚ مستقباب ب  ٛمام اأم ٙ قصٖ التحكږ في  ٙاػ الكڤإ  تكڤين اإطا

عٖإ النظامب - ٚڣف اماليغ امناسبغ لتغطيغ تكاليڀ   تخصي٨ الظ

ٜينها بالكيفيغ التي تمكن ااعتمإ علګ تطڤيٚ نظام فعاڋ انتقاڋ ام - ٚعغ ڣتخ علڤماػ يسمِ بانتقالها بس
م مٸ ه٘ا النظامب  ٚځ التي تتا  طالبيها من الحصڤڋ عليها في اأڣقاػ امناسبغ ڣالتمكن من تحٖيٖها بالط

ڗ الجامعييڗ ڣامًڇبصيڗ أڗ يساهمڤا بشكل كبيڇ في  - سسغ ڣالجامعغ أنڢ من ش ٚ التعاڣڗ بيڗ ام مٖ جس
ٚا ا ٜاڋ علګ امحيٰ ث سساػ ڣعٖم استخٖام سياسغ اانطڤا ڣاانع لبحن العلمي ڣامساهمغ في بنا ام

ٙجيب   الخا

ٚيغ فكٚ ڣثقافغ أنظمغ امعلڤماػ ڣ  - ٜائ سساػ الج ٙع تبني ام ٚڣ  محاڣلغ بنا نظام معلڤماػ محاسبيض
سساػ علګ التحكږ في مختلڀ نشاطاڴها ڣيعمل علګ أڗ ت متكامل يساعٖ  ڤڗ تنافسيغ علګ امستڤڥ كام

ٙعب  لګ امنظمغ العاميغ للتجا  الٖڣلي خاصغ في ظل اانضمام 

ٙيٸ أڗ معظږ  - سساػ علګ تبني مثل ه٘ه امشا ٚ ڣتحفيڈ ام يجظ علګ الٖڣلغ ٕعږ عملياػ البحن ڣالتطڤي
ٚكٜ في عملياػ بحڙها علګ جانظ امنتٌ ڣ تحمل البحڤف امتعلقغ  ٚيغ ت ٜائ سساػ الج نظمغ التسييڇ ام ب

 ڣتكنڤلڤجيا امعلڤماػب
                                                           

1
ٚ تطبيڄ النظام امحاسبي   ين الحاه قڤيٖٙ، أث ، ةتعلګ تكلفغ ڣجڤدع امعلڤماػ امحاسبغ في ضل تكنڤلڤجيا امعلڤماػ، مجلغ الباحن، العٖد  (scf) قٙڤ

 4ث2، ص 2تة2
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طيڇ للطلبغ ڣامًڇبصيڗ حڤڋ امعاييڇ الجٖيٖع ڣحن السلطاػ العمڤميغ علګ  - اانطاځ في عمليغ التكڤين ڣالت
ٚاػب تم ٚاػ ڣم ٙاسيغ ڣتظاه ڬ امتحاناػ مهنيغ، ڣتنظيږ أيام ٕ  تنظيږ ٕٙڣ

ٚيغ عڤائڄ ڣ تحٖياػ تطبيڄ النظام امحاسبامبحن الثاني:  - ٜائ سساػ الج  ي امالي في ام

ٚيغ، تڤصلنا  ٜائ سساػ ااقتصإيغ الج ٙاستنا لڤاقٸ تطبيڄ النظام امحاسبي امالي الجٖيٖ في ام  أڗ لګعنٖ ٕ
سساػ ااقتصإيغ ڣاجهژها عٖع تحٖياػ ڣ عڤائڄ  اانتقاڋ من امخطٰ امحاسبي الڤطني ڣ ك٘ا  أثناام

 ام امحاسبي امالي تطبيڄ النظ

ٚيغ امطلظ اأڣڋ: ٜائ سساػ الج  عڤائڄ تطبيڄ النظام امحاسبي امالي في ام

سساػ: -ت  ع امعلڤماػ امحاسبيغ للم ٙ امتڤقعغ لنظام امحاسبغ اماليغ علګ جٕڤ  اآثا

ا، هڤ نقطغ ڗ تحٖيٖ أهٖاف نظام امحاسبغ اماليغ ڣبنائڢ علګ أساٝ معاييڇ ٕڣليغ ڣعناصٚ التكنڤلڤجي
ٚئيسيڗب ڣيقصٖ  ٙجييڗ ال ٙاػ امستفيٖين الخا ٚا ٚشيٖ ق البٖايغ في تطبيڄ منه فائٖع امعلڤماػ امحاسبيغ في ت
ع امعلڤماػ تلڊ الخصائ٨ التي يجظ أڗ تتسږ بما امعلڤماػ امحاسبيغ ڣ ه٘ه الخصائ٨  بمفاهيږ جٕڤ

ٚ اما ٙي عٖإ التقا ليغ في تقيږ نڤعيغ امعلڤماػ التي تنتٌ عن تطبيڄ تكڤڗ ٗاػ فائٖع كبيڇع للمسئڤليڗ عنٖ 
ٙأسها مجل٠ معاييڇ  حٖيثغبنظږ معلڤماػ محاسبيغ  ڣلقٖ تڤجهـ مجال٠ معاييڇ امحاسبغ امتخصصغ ڣعلګ 

ٙ العٖيٖ من امعاييڇ امحاسبيغ التي تبنی عليها نظږ امعلڤماػ امحاسبيغ  صٖا ٚيكي نحڤ  امحاسبغ اماليغ اأم
 :1ٚ الخصائ٨ التاليغ للمعلڤماػ امحاسبيغ الٖڣليغالحٖيثغ لتڤف

ٚها اأنظمغ امحاسبيغ امبنيغ علګ امعاييڇ امحاسبيغ ئاما  -ت -ت مغ: تعتبڇ من أهږ الخصائ٨ الڤاجظ أڗ تڤف
ٙيغ علګ امستڤڥ الٖاخلي  ٙيغ ڣاإٕا ٙاػ ااستثما ٚا الٖڣليغ في امعلڤماػ التي يمكن تقٖيمها متخ٘ڬ الق

ٙجيب ڣتمتلڊ امعلڤماػ خاصيغ  ٙاػ اا امائمغڣالخا ٚا ٚ علګ الق ث قتصإيغ للمستخٖميڗ بمساعٖڴهږ عنٖما ت
حح تقييماڴهږ اماضيغب كٖ أڣ ت ٚع ڣامستقبليغ أڣ عنٖما ت  في تقييږ اأحٖاف اماضيغ ڣالحاض

ٙڴها علګ تڤفيڇ امعلڤماػ الكافيغ  ٙيٚ ڣنجاحها في خٖمغ مستخٖميها بقٖ ع ه٘ه التقا كما تعني مٖڥ كفا
ٙيغ امناسب ٙاػ ااستثما ٚا ٙاػ ڣأنها ڣامائمغ اتخاٗ الق ٚا نها مناسبغ اتخاٗ الق غ بحين تتميڈ ه٘ه امعلڤماػ ب

ٚ بالڤقـ امناسظب حيِ ڣتتڤف  تع٩ٚ بالشكل ال

ٚعيغ التاليغ:  امائمغڣأجل تحقيڄ صفغ  ٚ الصفاػ النڤعيغ الف  يجظ علګ نظام امحاسبغ اماليغ أڗ يڤف

ٚاٙ في  -أ ٖع ال٘ڬ يمكنهږ من تحقيڄ أكبڇ فائالڤقـ التڤقيـ امناسظ: أڬ تڤصيل امعلڤماػ متخ٘ڬ الق
 ٚجڤع من ه٘ه امعلڤماػبم

كٖ أڬ  -ب  ڗ ال٘هن ڣالتفكيڇ ي٘هظ للمستقبل ڣحااػ عٖم الت : عنٖ التكلږ عن التنب ف ٙع علګ التنب القٖ
لګ  ٙع علګ التنب ا تعني ڣضٸ احتماڋ بنسبغ ةةتاحتماڋ ا يصل  عطا  ةةت% ڣالقٖ % ڣلكن تعني 

ٚاػ  ش نها تكڤڗ م ٚيبغ للڤاقٸ ف ٚاػ قڤيغ ڣق ش ٚڣف الطبيعيغب ڣكلما كانـ ه٘ه ام قڤيغ عن امستقبل في الظ

                                                           
1
ين الحاه   ٚه ، ٥  قٙڤ ٚجٸ سبڄ ٗك ٙ ، م  8ث2قڤيٖ
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ٚافاػ ڣمڤاضعها ڣأسبابها  مائمغأكٌڇ  ٚفغ اانح ٚاقبغ علګ اإٔا امستقبلي ڣمع أنها تتيِ مستخٖميها ام
 ڣالقيام بمعالجژهاب

عإع التقييږ( -ه  ٙع علګ  ٚاجعغ أڣ العكسيغ من مكڤناػ أڬ نظام التغ٘يغ العكسيغ )القٖ : تعتبڇ التغ٘يغ ال
سسغب ڣقٖ  ٙ ڣتطٙڤ ام ٚا لڊ ما تمثلڢ من أهميغ علګ استم معلڤماتي، فهي من مكڤناػ النظام امحاسبي ٗڣ
ٙنغ امعلڤماػ  ٙين علګ مقا ٙأػ امعاييڇ امحاسبيغ الٖڣليغ أنڢ يجظ علګ مستخٖمي امعلڤماػ أڗ يكڤنڤا قإ

ٜ اماليباماليغ ل ٚك ٜ امالي ڣفي اإٔا ڣالتغيڇاػ في ام ٚك ٜمن من أجل تحٖيٖ ااتجاهاػ في ام سسغ عبڇ ال  لم

مكانيغ ااعتمإ عليهاب ڣلكي  -2-ت مانغ امعلڤماػ ڣ امڤثڤقيغ ڣالشفافيغ: تتعلڄ خاصيغ امڤثڤقيغ ڣالشفافيغ ب
ٙس ا أس٠ محاسبيغ ثابتغ فيما يتعلڄ بامبإ تتصڀ امعلڤماػ امحاسبيغ بامڤثڤقيغ ڣالشفافيغ ينبغي 

ٚ أس٠ قياٝ مڤحٖع ڣمقبڤلغ ڣعمليغب ٚاف امحاسبيغ التي تحكږ العمل امحاسبي، ڣك٘لڊ تطڤي  ڣاأع

ٙقږ  ةتنصـ عليڢ امإع ڣه٘ا ما  ّٙ في  تت-ثةمن القانڤڗ  ، امتضمن للنظام امحاسبي ثةة2نڤفمبڇ  25ام
ٚسميغ العٖٕ  ٚيٖ ال ڣالتي تن٨ علګ: تأڗ تستڤفي امحاسبغ الًڈاماػ اانتظام  ث4امالي الصإٙ في الج

قابژها ٚتبطغ بعمليغ مسڊ امعلڤماػ التي تعالجها ٙڣ ٚضها ڣتبليغهاتب ڣممكن أڗ  ڣامصٖاقيغ ڣالشفافيغ ام ڣع
ٙجغ خڤف  قل ٕ ٙع علګ اعتمإ امعلڤماػ امحاسبيغ ڣاماليغ من قبل مستخٖميها ب نها القٖ ٚيفها ب نقڤم بتع

ٚ التاليغ:  ٚ العناص  ممكنغ، ڣيتحقڄ ٗلڊ بتڤاف

ٚ  -أ ٚي ٚإ التق ٚ ام ٙجغ عاليغ من التطابڄ بيڗ امعلڤماػ ڣالظڤاه  عنهابصٖځ التمثيل: ڣيعني ڣجٕڤ ٕ

ٚ٭ امڤضڤعيغ في القياٝ العلمي أڬ أڗ النتائٌ  -ب  ٚ ش مكانيغ التحقڄ ڣالتثبـ من امعلڤماػ: ڣتعني تڤف
ٚ٭ استخٖام نف٠ اأساليظ في  خٚ بش خ٨  ليها  خ٨ معيڗ يستطيٸ التڤصل  ليها  التي يتڤصل 

 القياٝ ڣاإفصاٍ 

ٚاٙ معيڗ، ڣتعني تقٖم حقائڄ صإقغ ٕڣڗ ح٘ف، أڣ انت الحيإيغ:  -ه  قا للمعلڤماػ مصلحغ فئغ أڣ ق
عٖإ ڣع٩ٚڣحيإيغ امعلڤماػ يقصٖ بها تجنظ النڤٵ امقصٕڤ من التحيڈ ال ٙسڢ القائږ ب  ٘ڬ قٖ يما

ثيڇ علګ سلڤڅ مستخٖم ه٘ه امعلڤماػ في  لګ نتائٌ مسبقغ، أڣ هٖف الت امعلڤماػ امحاسبيغ بهٖف التڤصل 
ٗڗ امعلڤماػ امت ٙها معلڤماػ أمينغ، ڣا يمكن الڤثڤځ بها أڣ ااعتمإ عليها اتجاه معيڗ،  حيڈع، ا يمكن اعتبا
ٙاػب ٚا ساٝ لعمليغ اتخاٗ الق  ك

 تحٖياػ تطبيڄ النظام امحاسبي امالي امطلظ الثاني: 

ٙ في القانڤڗ  ٚ للنظام امحاسبي الصإ ٜائ ٙئ  تتة  ثةڗ تبني الج ڇع يعتبڇ خطڤع مهمغ كبي ثةة2نڤفمبڇ  25بتا
ٚ مٸ تڤجيهاػ معاييڇ امحاسبغ الٖڣليغ، غيڇ أڗ ه٘ه الخطڤع غيڇ كافيغ  ٜائ ٙساػ امحاسبيغ في الج التڤفيڄ امما

ٚ منها: لڊ لعٖع أسباب ن٘ك يجابيغ كبيڇع، ٗڣ  ٙ ثا  ڣقٖ ا تكڤڗ لها 
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ٚيعاػ الخاصغ به٘ا النظام: -ت  علګ مستڤڥ التش

ٚيعاػ ڣالقڤانيڗ ا تتما٧ ی مٸ ه٘ا النظام، حين نجٖ   :1هناڅ بع٬ التش

ٚڬ للمحاسبغ   -ت-ت ٙ النظ القانڤڗ ڣالنصڤ٥ امنظمغ للعمل امحاسبي: ينبغي أڗ ين٨ القانڤڗ امحٖٕ لإطا
ٚٙ حسظ ٚڬ يتڤافڄ مٸ ما هڤ مق ٙ النظ ٚيٖ تطبيڄ معاييڇ امحاسبغ الٖڣليغ علګ أڗ ه٘ا اإطا ه٘ه  في أڬ بلٖ ي

ٚيغ  ٚجعيغ نظ امعاييڇ، ڣمن ثږ يصبِ تطبيڄ معاييڇ امحاسبغ الٖڣليغ ممكنا من الناحيغ العمليغ لڤجٕڤ م
ٙقږ  ڗ القانڤڗ  ٜائٚ، ف ٚاحغ علګ  تتة  ثةعامغ، لكن بالنسبغ للج امتضمن النظام امحاسبي امالي ا ين٨ ص

نما تږ اعتمإ ه٘ه امعايي امحاسبغتبني معاييڇ   ڇ ضمنيا فقٰبالٖڣليغ ڣ

ٙڬ مٸ معاييڇ امحاسبغ الٖڣليغ ڣا يتعا٩ٙ معها، ل٘ا  -2-ت جږ القانڤڗ التجا ٙڬ: ينبغي أڗ ين القانڤڗ التجا
ٚڬ مٸ النظام امحاسبي امالي امستمٖ أساسا من امعاييڇ الٖڣليغ،  ٜائ ٙڬ الج يجظ أڗ يتڤافڄ القانڤڗ التجا

ٛاڋ يعت ٚڬ ما ٜائ ٙڬ الج ٙباٵ ) لكن نجٖ القانڤڗ التجا سسغ فقٖػ ثاثغ أ ٙأٝ مالها أنها 3ة 4بڇ أڗ أڬ م ( من 
ٕٚ قيمغ هامشيغ ناتٌ  فاٝفي حالغ  ٙأٝ اماڋ مج ڣيجظ تصفيژها، في حيڗ معاييڇ امحاسبغ الٖڣليغ تعتبڇ أڗ 

 ٚ سسغ في خط ٚځ يتغيڇ من ڣقـ آخٚ، فاأهږ أڗ ا تقٸ ام ٚځ بيڗ قيمغ اأصڤڋ ڣالخصڤم ڣه٘ا الف عن الف
ٙأٝ مالها ااجتماعيبالع ٜاڣلغ نشاطها بشكل عإڬ ڣلڤ اسژهلكـ  مكانها م ٜ عن التسٖيٖ ڣ ب  ج

ٚ مٸ النظام امحاسبي   -3-ت ٜائ ٚيبيغ في الج ٚيعاػ الض لګ حٖ اآڗ، عٖم تڤافڄ التش ٚيبيغ:  ٚيعاػ الض التش
ٚائظ لتقييږ اأصڤڋ بالقيمغ العإلغ لكڤ  ٚيغ العامغ للض ٚا لتحفٴ امٖي ٙأيهږ( نامالي، نظ ٖٕ ڴهها )حسظ 

ٚيقغ حساب اإهتاڅ  ٚائظ ا تعًڇف بط ڗ مصالح الض ٚيبيغ بشكل كبيڇ، ڣعليڢ ف ٚإاػ الض بتقلي٨ اإي
ٚٙع لٖيها  ٚيقغ امق ٙيخيغ ڣمعٖاػ مقننغ(ب )بغيڇ الط  حساب اإهتاڅ انطاقا من القيمغ اأصليغ التا

اځ اماليغ علګ ڣجڤب   -4-ت اځ اماليغ: ينبغي أڗ ين٨ القانڤڗ امنظږ لسڤځ اأٙڣ القانڤڗ امنظږ لسڤځ اأٙڣ
عٖإ قڤائمها اماليغ  اځ اماليغ بمعاييڇ امحاسبغ الٖڣليغ في  ٚاقبغ سڤځ اأٙڣ ٚكاػ الخاضعغ لهيئغ م الًڈام الش

ڣبا ڣالعٖيٖ من الٖڣليغ الع ع، ڣه٘ا ما حصل في أٙڣ ٚ امنشٙڤ ٜائ ٕٙڗ، الكڤيـبببب(، لكن في الج يا، اأ ٚبيغ )سٙڤ
سساػ للقانڤڗ امحاسبي ڣالنصڤ٥ امنظمغ للعمل امحاسبي، ڣمن ثږ فا ين٨ القانڤڗ  تخضٸ كل ام
 ٚ ٜائ صغ الج اځ اماليغ الحالي علګ تطبيڄ معاييڇ امحاسبغ الٖڣليغ، في ظل ضعڀ نشا٭ بٙڤ امنظږ لسڤځ اأٙڣ

ڴهاب  من٘ نش

سساػ ااقتصإيغ:علګ  -2  مستڤڥ ام

سساػ، ڣبالتالي يجظ تعٖيل أنظمژها الٖاخليغ ڣنظامها امالي  سيتږ تطبيڄ معاييڇ امحاسبغ الٖڣليغ في ام
ٚيغ تتږ  ٜائ سساػ الج ڣامحاسبي بما يتڤافڄ مٸ متطلباػ تطبيڄ امعاييڇ امحاسبيغ الٖڣليغ، ڣالكثيڇ من ام

ٜاما عليها تطڤيٚ البڇامٌ امحاسبيغ امعالجغ امحاسبيغ فيها باستخٖ ل ام البڇامٌ الحاسڤبيغ، ل٘لڊ يصبِ 
ٙيظ ڣتكڤين امحاسبيڗ لٖيها لتستجيظ متطلباػ التطبيڄ  الحاسڤبيغ امعتمٖع فيها، ڣاعتمإ خطغ التٖ

                                                           
1
ٚيغ : مقڤماػ ڣمتطلباػ التطبيڄ، املتقى الٖڣلي اأڣڋ حڤڋ النظام ام   ٜائ ٜياني، امعاييڇ امحاسبيغ الٖڣليغ ڣالبيئغ الج ٜ نٙڤ الٖين م ٚك حاسبي امالي الجٖيٖ ، ام

ٜائٚ،    2ت،تت، ٥  ةتة2جانفي  8ت-ثتالجامعي بالڤإڬ، الج
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ٙ  السليږ ڣالكڀ معاييڇ امحاسبغ الٖڣليغ ال٘ڬ يعتمٖ ع امحاسظ في اختيا ٙجغ اأڣلګ علګ كفا بالٖ
ٚ بع٬ القيږ امحاسبيغبا  لسياساػ امحاسبيغ امائمغ ڣالتڤقيـ امناسظ ڣتقٖي

 ٚ ٚيغ بمعاييڇ امحاسبغ الٖڣليغ، ڣه٘ا ا يفس ٜائ سساػ الج ٙجغ اهتمام أكٌڇ ام ڣما نلمسڢ حاليا هڤ ضعڀ ٕ
ڗ  ٚع الضيقغ للمحاسبغ التي ا تعًڇف ب ه٘ه اأخيڇع ا بغياب الڤعي امحاسبي لٖڥ امسيڇين ڣسيإع النظ

تنشا٭ خٖمي لڢ ٕٙڣ في خلڄ قيمغ مضافغ مستعمل امعلڤماػ امحاسبيغ بڤاسطغ تحليل ڣتفسيڇ امعلڤماػ 
ٚځ العمل امناسبغت ح حڤڋ ط سٖا الن  ب1ڣ

ٚڥ لٖڥ الكثيڇ  ٚيغ ڣمختلڀ نظږ امعلڤماػ اأخ كما ياحٴ ضعڀ أڣ نق٨ نظام امحاسبغ التحليليغ ڣالتقٖي
 ٜ سساػ الج ٚيغ، ڣا يخفى علينا أهميغ ٗلڊ في التطبيڄ الفعاڋ معاييڇ امحاسبغ الٖڣليغبمن ام  ائ

لګ ما سبڄ، نجٖ ك٘لڊ صعڤبغ تحٖيٖ القيمغ العإلغ لأصڤڋ الثابتغ امإيغ، ڣه٘ا نتيجغ غياب  باإضافغ 
ٙاػ ال٘ڬ يعمل في  ٜائٚ، حين نجٖ سڤځ العقا ظل منافسغ أسڤاځ امنافسغ التامغ لأصڤڋ الثابتغ في الج

ٙاػ في قيمها السڤقيغب  ٙيغ يتحكږ البائعڤڗ للعقا  احتكا

هيل العلمي ڣالعملي: -3  علګ مستڤڥ الت

هيلڢ علميا ڣعمليا  ٙجغ اأڣلګ بتطبيڄ معاييڇ امحاسبغ الٖڣليغ، ل٘لڊ ا بٖ من ت امحاسظ هڤ امعني بالٖ
ٙا علګ تطبيڄ امعاييڇ امحاسبيغ الٖڣليغ بشكلها ال حيِ، ڣلكن نجٖ الكثيڇ من امحاسبيڗ في ليكڤڗ قإ

ٙايغ الكافيغ ه٘ه امعاييڇ، مما يتطلظ  ٙاػ امطلڤبغ ڣلي٠ لٖيهږ الٖ اػ ڣامها ٚڣڗ علګ الكفا ٚ ا يتڤف ٜائ الج
ٙشاػ عمل للمحاسبيڗ ڣمٖققي  ٙيبيغ ڣڣ اػ تٖ لڊ من خاڋ عقٖ ٕٙڣ هيلهږ ٗڣ ڣقـ طڤيل لتكڤينهږ ڣت

ٙڅ فيها مختصيڗ ڣمهنييڗ في امحاسبغ الحساباػ التي يكڤڗ مڤضڤعها معا ييڇ امحاسبغ الٖڣليغ ڣالتي يشا
 ڣالتٖقيڄب

ٚامٌ امقايي٠ امحاسبيغ التاليتعٖيل محتڤياػ  -ت-3  :2ب

 اأڣلګبامحاسبغ العامغ: تحٖ مشكلغ تطبيڄ بع٬ امفاهيږ مثل القيمغ العإلغ علګ مستڤڥ السنڤاػ 
 امحاسبغ امعمقغ: يجظ تكييفها مٸ معاييڇ النظام امحاسبي اماليب 

 امحاسبغ الخاصغ: يجظ تكييفها مٸ امعاييڇ امحاسبيغ الٖڣليغب

ٙاه تحليل القڤائږ اماليغ الجٖيٖعب  :التحليل امالي ٕ لڊ ب  ٗڣ

ٜڣناػ حٖاف بع٬ التغيڇاػ خاصغ علګ مستڤڥ محاسبغ امخ  بامحاسبغ التحليليغ: 

ٚ بحن علګ مستڤڥ الجامعاػ  -3-2 نشا مخاب ٚ بحن علګ مستڤڥ الجامعاػ: يجظ العمل علګ  نشا مخاب
اػ ڣتحٖين امعاييڇ امحاسبيغ ڣمعاييڇ اإباٹ امالي الٖڣليغ  ب3ڴهتږ بالتطٙڤ

                                                           
1
ٚجٸ السابڄ، ٥ نٙڤ الٖين    ٜياني، ام  .2تم

2
سبي امالي الجٖيٖ، شعیظ شنڤف، اممكن ڣغي اممكن في تطبيڄ امعايي امحاسبيغ الٖڣليغ اإشكالياػ ڣالتحٖياػ، املتقى الٖڣلي اأڣڋ حڤڋ النظام امحا  

ٜائٚ،  ٜ الجامعي بالڤادڬ، الج ٚك  .تت، ص  ةتة2جانفي  8ت-ثتام
3
ٚجع السابڄ،     .2تص نف٠ ام
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 علګ مستڤڥ اإعام: -4

ٚ التح ٙاساػ، لكي ا يسا فهږ لإعام الٖٙڣ الهام في تڤضيِ حقيقغ معاييڇ امحاسبغ الٖڣليغ ڣنش قيقاػ ڣالٖ
ٚ الحالي أڣ  ٚڥ، فامستثم امعاييڇ امحاسبيغ الٖڣليغ ڣامقصٕڤ منها ڣعٖم الخلٰ مٸ أيغ معاييڇ أڣ مفاهيږ أخ
ٙايغ علميغ بامعاييڇ، ڣلكن علګ اأقل يجظ أڗ يكڤڗ علګ علږ  ٙع أڗ يكڤڗ علګ ٕ ٚڣ امحتمل لي٠ بالض

ٙ تط ثا ٚكغ التي يڤظڀ أمڤالڢ فيهاب ڣا شڊ أڗ ه٘ا الٖٙڣ شبڢ غائظ في بمفهڤمها ڣالغايغ منها ڣ بيقها في الش
عامي ه٘ا امڤضڤٵ من كل ڣسائل اإعام، باستثنا تناڣڋ امڤضڤٵ في شكل  ٜائٚ، فلي٠ هناڅ اهتمام  الج

ح امجاڋ للمختصيڗ لتڤضيِ أهميغ معاييڇ امحاسب ٙاس ي(، من ٕڣڗ ف ٚيٚ عن ملتقى أڣ يڤم ٕ غ خيڇ )تق
 الٖڣليغ من خاڋ تقٖيږ التحاليل ڣالنقا١ حڤڋ النظام امحاسبي اماليتب

 صعڤباػ تطبيڄ النظام امحاسبي امالي امطلظ الثالن: 

ٙبما يكڤڗ عائقا  ٚيغ بڤجڢ خا٥ ڣ ااقتصإ الڤطني بڤجڢ عام يعي٤ ڣاقعا  ٜائ سساػ الڤطنيغ الج ڗ ام
 التي ستڤاجڢ تطبيڄ ه٘ا النظام بحٖ علګ العمڤم :أمام النظام امحاسبي امالي ڣمن الصعڤباػ 

صل  - سساػ ااقتصإيغ ڣلٖڥ امحاسبيڗ ڣالخبڇا ڣاأكإيمييڗ أكٌڇ من  ڣتجٖٙ ڗ النظام القٖيږ ت في ام
ٜمن، ڣبالتالي من الصعظ التخلي عنڢب  ثاف عقٕڤ من ال

ٙب امحاسبڤڗ ڣالخبڇا علګ امخطٰ امحاسبي القٖيږ لسنڤاػ ع - ٖيٖع ڣأتقنڤه، ڣهناڅ من عمل بڢ مٖع تٖ
لګ نظام جٖيٖ، كما أڗ اأهٖاف امحاسبيغ  تث9تأكٌڇ من جيل كامل منٖ  فمن الصعظ جٖا التحڤڋ 

لګ ڣقـ كبيڇ أجل تغييڇهاب|  ٙاسخغ في ٗهنیاػ ڣعإاػ امحاسبيڗ مما يحتاه  العٖيٖ من  -للمخطٰ القٖم 
ٙڬ للتكيڀالخبڇا ڣامحاسبيڗ ڣالطاب ڣاأكإيميي ٚڣ ٚفڤڗ عن ه٘ا النظام الجٖيٖ الش ي الض  ڗ ا يع

ٚڬ للتسييڇ  - ٚيغ ضعيفغ جٖا ڣغيڇ متنڤعغ، ڣالعمٕڤ الفق ٜائ سساػ ااقتصإيغ الج ڗ أنظمغ التسييڇ في ام
سساػ هڤ نظام امحاسبغ العامغب  في ه٘ه ام

لګ تحقيڄ امصٖاقيغ ڣالشفافيغ في مختلڀ  - ليڢ  ٙع  النظام امحاسبي الجٖيٖ هڤ نظام يهٖف كما سبڄ اإشا
ٚكاػ، ڣه٘ا صعظ تطبيقڢ  الكشڤف ڣالقڤائږ اماليغ ڣهڤ تطبيڄ من تطبيقاػ ما يصطلح عليڢ بحكڤمغ الش

ٚيغب  ٜائ سساتيغ الج  في البيئغ ااقتصإيغ ڣام

لګ النظام امحاسبي الجٖيٖب  - ٚيغ نفقاػ التحڤڋ ڣاانتقاڋ  ٜائ سساػ الج  عٖم تحمل ام

ٚابٰ بيڗ امحاسبغ ڣالجبايغ، فه٘ا ااتصاڋ  - ٚب الجبائي  يبڇٙغياب ال سسغ ڣتفإڬ الژه ٚاقبغ ام ٚغبغ في م بال
ه٘ا النظام مثل القڤانيڗ ڣأهميغ الجبايغ كمصٖٙ للتمڤيل، كما أڗ القڤانيڗ التكميليغ الٖاعمغ لتطبيڄ 

 الجبائيغ غائبغب

يغ  - التخطيٰ السليږ للٖخڤڋ في تطبيڄ النظام امحاسبي امالي الجٖيٖ ال٘ڬ سڤف  اإسًڇاتيجيغغياب الٚ
 التسييڇبينجږ عنڢ مشاكل كبيڇع في 
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 امبحن الثالن: امعالجغ امحاسبيغ

 امطلظ اأڣڋ: كيفيغ تسجيل العملياػ امحاسبيغ

سسغ ڣفقا للمخطٰ امحاسبي  جياػ امحاسبيغ للعملياػ التي تقڤم بها ام لګ كيفيغ القيام بالت ٚځ  سنتط
ٚيڄ  ٙنغ بينهما ڣ ٗلڊ عن ط  بع٬ اأمثلغ  عطاالڤطني ڣ النظام امحاسبي امالي الجٖيٖ للمقا

ٕ :  -ت جيل امڤإ اأڣليغ مٸ امٙڤ  كيفيغ ت

جيل حسظ امخطٰ امحاسبي الڤ   طني: الت

 9ةة2ة2ةة8ت

جيل النظام امحاسبي امالي الجٖيٖ:   الت

 تتة2ة2ةة8ت

2- : جيل امڤإ ڣ امعٖاػ التي تخ٨ البنا  ت

جيل حسظ امخطٰ امحاسبي الڤطني:   الت

 9ةة2ةتةة5ة

  ت38

  ث45

 

 

 ة53

 ڤإ أڣليغمشًڇياػ م

ٚسږ علګ القيمغ امضافغ                                                                                    TVA ال
ٕ سلٸ ڣ ب                                    م ٙڤ

 خٖماػ 

ٙقږ  ع  ٚا حنفيغ فاتٙڤ ٚ  ت2ش ٜائ  الج

 ةةبةة2925ت

 ةةب25ث9تةت

 

 

 

 ةةب2225ت3ث

 ت38

 ت445

 

 

  تة4

ٜنغ ٛم مخ  مڤإ أڣليغ ڣ لڤا

ٚسږ علګ القيمغ امضافغ     TVA ال

ٕ سلٸ ڣ                                  مٙڤ
 خٖماػ 

ٙقږ  ع  ٚا حنفيغ فاتٙڤ ٜائٚ ت2ش  الج

 ةةبةة2925ت

 ةةب25ث9تةت

 

 

 

 ةةب2225ت3ث

 5ت2ت

 تث45

 

 

 

 

 ة53

ٙ معٖاػ البنا  يجا

ٚسږ علګ القيمغ امضافغ   TVA ال

ٕ متعٖٕ                        مٙڤ

ٙقږ  ع  ٙ معٖاػ البنا فاتٙڤ  ثةيجا

 ةةبةةةتثت

 ةةبةثة29

 

 

 

 

 ةةبةثةةة2



سساػ اإقصإيغ  الفصل الثالن                                         تطبيڄ نظام امحاسبي امالي في ام
ٚيغ ٜائ  الج

57 

 

 

 

 

جيل النظام امحاسبي امالي الجٖيٖ:  الت

 تتة2ةتةة5ة

ٜبائن: -3 جيل بيٸ سلٸ لل  ت

جيل حسظ امخطٰ امحاسبي الڤطني:  الت

جيل حسظ النظام امحاسبي امالي الجٖيٖ:  الت

  ة3تت

 ت445

 

 

 

 

 ةةةتة4

ٙ معٖاػ البنا  يجا

ٚسږ علګ القيمغ امضافغ    TVAال

ٜڣناػ ڣ                         ٕ امخ مٙڤ
 الخٖماػ

ٙقږ  ع  ٙ معٖاػ البنا فاتٙڤ  ثةيجا

 ةةبةةةتثت

 ةةبةثة29

 

 

 

 ةةبةثةةة2

 9ةة2ةتةة5ة

 ةث4

 

 

 ث54

 ةةث

ٜبائن   ال

 علګ مستحقغ ٙسڤم                          
 امبيعاػ

 مبيعاػ من البضائٸ                           

 مبيعاػ سلٸ              

 ةةبةةةتثت

 ةةبةثة29

 

 

 

 ةةبةثةةة2

 تتة2ةتةة5ة

 تت4

 

 

 ث445

 ةةث

ٜبائن   ال

 علګ مستحقغ ٙسڤم                          
 امبيعاػ

 مبيعاػ من البضائٸ                          

 مبيعاػ سلٸ                 

 ةةبةةةتثت

 ةةبةثة29

 

 

 

 ةةبةثةةة2
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جيل اهتاكاػ معٖاػ: -4  ت

جيل حسظ امخطٰ امحاسبي الڤطني:  الت

جيل حسظ النظام امحاسبي امالي الجٖيٖ:  الت

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 9ةة2ةتةة5ة

 82ت

 

 

2943 

  مخصصاػ ااهتاڅ

 اهتاكاػ معٖاػ                                

  اهتاكاػ معٖاػ                        

 ةةةة9ت

 

 

 ةةةة9ت

 9ةة2ةتةة5ة

 ت8ت

 

 

 5ت28

 مخصصاػ ااهتاڅ 

 اهتاكاػ معٖاػ                               

  اهتاكاػ معٖاػ                        

 ةةةة9ت

 

 

 ةةةة9ت
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انيغ حسظ امخطط امحاسبي الڤطني ڣ النظام امحاسبي امالي الجٖيٖ امطلظ الثاني:  نشاء مي  كيفيغ 

ٙئ نشا   حسظ امخطٰ امحاسبي الڤطني: 9ةة2ة2تةت3اميڈانيغ الختاميغ بتا

 

 9ةة2-2ت-ت3

 8ةة24

 تتة24

243 

244 

 ةة3

 ةث4

 ث45

485 

 ث48

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 تةت

 ةتت

 ت52

 ة294

2943 

2944 

 ة53

 مباني

 مباني

 معٖاػ

 معٖاػ النقل

 سلع

ٜبائن  ال

ٚسږ علګ قيمغ مضافغ  ال

 البنڊ

 الصنٖڣځ 

ٝڣ اأمڤاڋ                               ٙ 

ٚحيل النتيجغ                            ت

ٚڣ٩                         ق

 اهتاڅ مباني                             

 اهتاڅ معٖاػ                          

اهتاڅ معٖاػ                               
 النقل

 ةةبت54ث35

 ةةبةةةةةةةت

 58ب994ت488ت

 ة9ب435ث499

 ةةبةت3ت2ت

 ةةبةة48ث22

 تةبة32ت58ت

 25ب228893ت

 84بتة8829ت

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ةةبةةةةةتةت

 5ثب25ث2844

 ة8ب9تتت958ت

 ةةبةةةةة5

 25بتتت9ت4ت

 8تبث99948

 5تبث2ةت3ثت
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 8ت5

 4ت5

دڣڗ                                   مٙڤ

ميناػ اجتماعيغ                                ت

ٙسڤم                          ٚائظ ڣ  ض
 مستحقغ

 ةةبةة294

 ةةبة83ة8

 3تبت25ت33ث3 3تبت25ت33ث3  امجمڤع

 

 

 

 

ٙقږ ) لګ النظام امحاسبي امالي الجٖيIIIٖ-تةجٖڣڋ   (: تحڤيل الحساباػ من امخطط امحاسبي الڤطني 

 

 

 النظام امحاسبي امالي الجٖيٖ امخطط امحاسبي الڤطني
 مباني                    8ةة24

 مباني                                     تتة24

 معٖاػ                             243

 معٖاػ النقل                       244

 سلع                           ةة3

ٜبائن                           ةث4  ال

ٚسږ علګ                        ث45  قيمغ مضافغ  ال

 البنڊ                            485

 الصنٖڣځ                          ث48
ٝڣ اأمڤاڋ                        تةت ٙ 

ٚحيل النتيجغ                         ةتت  ت

ٚڣ٩                         ت52  ق

 اهتاڅ مباني                           ة294

 اهتاڅ معٖاػ                       2943

  مباني                  8ةةت2

 مباني                  تت3ت2

 معٖاػ ڣ أدڣاػ                ةت5ت2

 معٖاػ النقل                2ت84ت2

ٜڣناػ بضائع                  تةةة3  مخ

ٜبائن                  ةةتت4  ال

ٚسږ علګ القيمغ امضافغ                   ثت445  ال

 البنڊ                  ةة2ت5

 الصنٖڣځ                      ةة53

 ٙأٝ اماڋ الصادٙ                     5تةت

حيل من جٖيٖ                  9ةةتت  الت

سساػ الق٩ٚ          تة4تت اضاػ لٖڥ م  ااقت

 اهتاكاػ مباني                 تت3ت28

 اهتاكاػ معٖاػ                  ةت5ت28
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 اهتاڅ معٖاػ النقل                   2944

دڣڗ                       ة53  مٙڤ

ميناػ اجتماعيغ                      8ت5  ت

ٙسڤم مستحقغ                       4ت5 ٚائظ ڣ   ض

 اهتاكاػ معٖاػ نقل                 824ت28

دڣڗ                       ةةتة4  مٙڤ

ميناػ اجتماعيغ                      ةةت43  ت

ٙسڤم مستحقغ                   ةة442 ٚائظ ڣ   ض
 

 

 

 

 

ٙئ  سسغ: ةتة2ةتةةتةنشا اميڈانيغ اافتتاحيغ بتا  حسظ النظام امحاسبي امالي لنف٠ ام

 

 ةتة2-تة-تة
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 8ةةت2

 تت3ت2

 ةت5ت2

 2ت84ت2

 تةةة3

 ةةتت4

 ثت445

 ةة2ت5

 ةة53

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 5تةت

 9ةةتت

 تة4تت

 تت3ت28

 ةت5ت28

 824ت28

 ةةتة4

 ةةت43

 ةة442

 مباني

 مباني

 معٖاػ ڣ أدڣاػ

 معٖاػ النقل 

ٜڣناػ بضائع  مخ

ٜبائن  ال

ٚسږ علګ القيمغ امضافغ  ال

 البنڊ

 الصنٖڣځ 

 ٙأٝ اماڋ الصادٙ                          

حيل من                                        الت
 جٖيٖ

سساػ             اضاػ لٖڥ م ااقت
 الق٩ٚ

 اهتاكاػ مباني                           

 اهتاكاػ معٖاػ                           

اهتاكاػ معٖاػ                                  
 نقل

دڣڗ                                          مٙڤ

ميناػ اجتماعيغ                              ت

ٙسڤم                              ٚائظ ڣ  ض
 مستحقغ 

 ةةبت54ث35

 ةةبةةةةةةةت

 58ب994ت488ت

 ة9ب435ث499

 ةةبةت3ت2ت

 ةةبةة48ث22

 تةبة32ت58ت

 25ب228893ت

 84بتة8829ت

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ةةبةةةةةتةت

 5ثب25ث2844

 ة8ب9تتت958ت

 ةةبةةةةة5

 25بتتت9ت4ت

 8تبث99948

 5تبث2ةت3ثت

 ةةبةة294

 ةةبة83ة8

 3تبت25ت33ث3 3تبت25ت33ث3  امجمڤع

 

ا في امخطٰ  ٗا ماحالغ ماحظغ: في  لږ نجٖ حساب في النظام امحاسبي امالي الجٖيٖ بعٖما كاڗ مڤجٕڤ
امحاسبي الڤطني، فاڗ النظام امحاسبي الجٖيٖ يسمِ لنا بًڇحيل ه٘ه الحساباػ من امخطٰ امحاسبي 

  بال٘ڬ هڤ حساب خا٥  للًڇحيلفي النظام امحاسبي امالي  5تتالحساب  لګالڤطني 

ٜڣناػامطلظ الثالن:  ٙنغ بيڗ امخطط امحاسبي الڤطني ڣ النظام امحاسبي امالي الجٖيٖ لصنڀ امخ  امقا
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ٙقږ  ٙنغ بيڗ امخطط امحاسبي الڤطني ڣ النظام امحاسبي امالي الجٖيٖ لصنڀ :   (III-02)جٖڣڋ  امقا
ٜڣناػ  امخ

 النظام امحاسبي امالي الجٖيٖ امخطٰ امحاسبي الڤطني

ٜڣناػ 3الصنڀ  ٜڣناػ 3الصنڀ  امخ  امخ

ٜڣناػ البضائٸ                  ة3 البضائٸ     ة3  مخ

ٛم       ت3 ٛم                  ت3 مڤإ ڣ لڤا  امڤإ اأڣليغ ڣ لڤا

ٚڥ                   32   التمڤيناػ اأخ

 امڤإ القابلغ لاسژهاڅ               ت32 

ٛم القابلغ لاسژهاڅ              322   اللڤا

 التغليفاػ              ت32 

ٛها              ت33 امنتجاػ النصڀ مصنڤعغ       ة33 ٙڬ انجا  امنتجاػ الجا

ٛها    ة34 ٙڬ انجا ٛها          335 امنتجاػ ڣ اأشغاڋ الجا ٙڬ انجا  اأشغاڋ الجا

ٛها           ت34  ٙڬ انجا ٙاساػ الجا  الٖ

ٙڬ تقٖيمها         345   الخٖماػ الجا

 امنتجاػ الڤسيطغ          ت35 

 امنتجاػ امصنعغ          355 امنتجاػ امصنعغ           35

 امنتجاػ امتبقيغ أڣ امڤإ امسًڇجعغ           358 النفاياػ ڣ السقطاػ           ت3

ٙه              ث3 ٜڣڗ في الخا ٙه             ث3 مخ ٜڣناػ في الخا  امخ

ٜنغ              38 مشًڇياػ              38  امشًڇياػ امخ

ٜڣناػ               39 ڣناػ تٖني قيمغ امخ ٜڣناػ ڣ امنتڤجاػ قيٖ التنفي٘ 39    م ٚ القيمغ عن امخ  خسائ

ٜڣناػ البضائٸ         ة39  ٚ القيمغ عن مخ  خسائ

ٚ القيمغ          ت39  يٖاػخسائ  عن امڤإ اأڣليغ ڣ التٙڤ

ٚڥ          392  ٚ القيمغ عن التمڤيناػ اأخ  خسائ

ٛها        393  ٙڬ انجا نتاه السلٸ الجا ٚ القيمغ عن   خسائ

ٛها        394  ٙڬ انجا نتاه الخٖماػ الجا ٚ القيمغ عن   خسائ

ٜڣناػ من امنتجاػ          395  ٚ القيمغ عن امخ  خسائ
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ٙجيغ          ث39  ٜڣناػ الخا ٚ القيمغ عن امخ  خسائ
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 خاتمغ الفصل

 

ٚه يمكننا القڤڋ أڗ امشكل ا يكمن في تغييڇ النظام امحاسبي امطبڄ  اانتقاڋ من امخطٰ  -مما سبڄ ٗك
لګ النظام امحاسبي امالي  سساػ –امحاسبي الڤطني  نما في مٖڥ استعٖإ ام ٚيغ في  ڣ  ٜائ ااقتصإيغ الج

ٚجڤع من خالڢب ٚيقغ التي يحقڄ اأهٖاف ام  قبڤڋ ه٘ا امڤلٕڤ الجٖيٖ ڣالتعاي٤ معڢ بالط

سساػ غيڇ  ٙاسغ اميٖانيغ أڗ أغلظ ام ٗ مستعٖع بعٖ لتطبيڄ النظام الجٖيٖحين احظنا من خاڋ الٖ  ،
أڗ أغلبها قٖيمغ ڣ مهتلكغ، ڣ سڤ التسييڇ  ڣ معٖاػ، حين اػانڢ يفڤځ احتياجاڴها في ظل ما تملكڢ من 

ٙاػ لږ تسمٸ عن امعاييڇ  اػ امعنيغ بتطبيڄ النظام الجٖيٖ ، أڗ معظږ اإطا لګ انعٖام الكفا باإضافغ 
ٚڬ ال٘ڬ  ٜائ لګ ااقتصإ الج  ٚ ا بعٖ تبني النظام امحاسبي الجٖيٖ ، ڣ بالنظ يعاني من امحاسبيغ الٖڣليغ 

سساػ ام ٚڣقاػ نتجغغياب ام سساػ، ااعتمإ علګ امح صغ، ا تقڤم ام ٙقام  ڣ ضعڀ البٙڤ سڤڥ بتغييڇ أ
 الحساباػ ڣفڄ النظام الجٖيٖب

ٙاػ بشكل جيٖ يسمِ باستيعاب مفاهيږ ڣ أهٖاف النظام امحاسبي امالي الجٖيٖ، أما  له٘ا یجظ تکڤین اإطا
ٚ ڣ  ٜائ صغ الج ٚجٸ  علګ مستڤڥ ااقتصإ الڤطني فيجظ تفعيل بٙڤ نشا أسڤاځ متخصصغ تستعمل كم

 للتقييږب
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ڗ النظام امحاسبي الجٖيٖ أملتڢ عٖع متغيڇاػ منها ما يتعلڄ بالتحڤاػ اماليغ ڣااقتصإيغ التي                
عطا  ٚڥ متعلقغ بامحيٰ الٖڣلي ڣالعڤمغ ااقتصإيغ، مما يسمِ ب ٚ مٸ مطلٸ التسعيناػ، ڣأخ ٜائ ٚفژها الج ع

سساػ الڤطنيغ لتقٖم ڣضعيژها اماليغ ب كل شفافيغ، ڣالتكيڀ مٸ امعطياػ الجٖيٖع، ڣتقييږ ٕفٸ جٖيٖ للم
ٙڴها التنافسيغب ٙ بڤضٍڤ قٖ ظها ٚڥ، ڣ سساػ اأخ ٙنغ مٸ ام  ڣضعها بامقا

عٖإ نظام يتڤافڄ مٸ معاييڇ امحاسبغ الٖڣليغ يتطلظ جهٕڤ كبيڇع للتكيڀ مٸ  ڗ  ٚڬ بش ٜائ ٙ الج ا أڗ الخيا
سساػ، حين يعًڇڬ  ٚف ام ٙ العٖيٖ من الصعڤباػ في ظل ڣاقٸ البيئغ محتڤاه ڣتطبيقڢ من ط ه٘ا الخيا

ٚيغب ٜائ سساتيغ الج  ااقتصإيغ ڣ ام

شكاليغ تطبيڄ النظام امحاسبي امالي الجٖيٖ في  شكاليغ البحن متمثلغ في ت  نتيجغ له٘ا تمـ صياغغ 
ٚييڗ ڣ فصل  ٚيڄ فصليڗ نظ ٚيغ ت، ڣ قمنا بمعالجغ ه٘ه اأخيڇع عن ط ٜائ سساػ الج  ثالن تطبيقيب ٚ أخام

ٚڬ )امخطٰ  ٜائ لګ النظام امحاسبي الج ٚقنا  ٚضنا أهږ امفاهيږ امحاسبيغ، ڣ تط ٚيغ ع من خاڋ الفصڤڋ النظ
لګ ع٩ٚ امعاييڇ امحاسبيغ الٖڣليغب  امحاسبي الڤطني ڣ النظام امحاسبي امالي(، باإضافغ 

س ٚيغ، ڣ قمنا بع٩ٚ ڣ أما الفصل التطبيقي فتناڣلنا من خالڢ ڣاقٸ البيئغ ام ٜائ ساتيغ ڣ ااقتصإيغ الج
شكاليغ تطبيڄ النظام الجٖيٖب ٚفغ  سساػ مع  تحليل نتائٌ ااستبياڗ امڤجڢ للم

لګ التالي: ٙاسغ، تڤصلنا   من خاڋ قيامنا به٘ه الٖ

ٚيغ: ٙاسغ النظ  نتائٌ الٖ

ٚيغ ما ٙاسغ النظ  يلي: أهږ النتائٌ امستخلصغ من الٖ

سساػ، فهي تقنيغ كميغ معالجغ البياناػ  ( تعٖ امحاسبغ منت أهږ إٔڣاػ التسييڇ التي تعتمٖ عليها ام
ٚشيٖعب ٙاػ ال ٚا جيل العملياػ التي يقڤم بها اأعڤاڗ ااقتصإيڤڗ، كما تساعٖ علګ اتخاٗ الق  ڣت

ٙتباطا ڣثيقا بطبيعغ ااقتصإ امڤجڢ، ڣ ب٘لڊ أصبِ غيڇ ما 2 ٙتبٰ امخطٰ امحاسبي الڤطني ا ٚڣف ( ا ئږ للظ
ٜائٚب  ااقتصإيغ الجٖيٖع في الج

سسغللمستثمٚ بتفضيلها( تتميڈ امعاييڇ امحاسبيغ الٖڣليغ 3 ٚع اقتصإيغ للم ها نظ عطا ، تڤفيڇ معلڤماػ ، 
ٙاػب ٚا لګ امساعٖع في اتخاٗ الق  تتسږ بالشفافيغ ڣ الٖقغ باإضافغ 

ٚڣف كل ( قيام العٖيٖ من الٖڣڋ بتڤفيڄ معاييڇها الڤطنيغ مٸ 4 ٙجاػ مختلفغ ڣحسظ ظ امعاييڇ الٖڣليغ ڣبٖ
 ٕڣلغب

ٚع امعاييڇ الٖڣليغ من خاڋ النظام امحاسبي امالي الجٖيٖ فهي تح٘ڣ  ڗ( 5 قٖامها علګ تبني فك ٚ ب ٜائ الج
ٙ نحڤ التڤافڄ الٖڣلي امحاسبي، فالنظام الجٖيٖ يتناڣڋ  يڇ ڣ القڤاعٖ التي أتـ بها امعاي امبإتقٖم كبيڇ ڣجبا

 امحاسبيغب إڣامبامتعلقغ بالقڤائږ اماليغ  الٖڣليغ خاصغ تلڊ
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ٚيغ مٸ امعاييڇ امحاسبيغ الٖڣليغ، ڣه٘ا ت ٜائ ٙسغ امحاسبيغ الج ٚيظ امما ( يقڤم النظام امحاسبي امالي بتق
ٙجييڗ للمعلڤمغ اماليغب ٚف امستعمليڗ الٖاخلييڗ ڣالخا ع القڤائږ اماليغ من ط ٚا  لتسهيل ق

ٚ يكڤڗ من خاڋ النظام امحاسبي امالي ث ٜائ ( تطبيڄ امعاييڇ الٖڣليغ للمحاسبغ ڣامعلڤمغ اماليغ في الج
ڬ،  ٙ التصٙڤ ا كبيڇا منها فيما يتعلڄ باإطا ٙ جٜ خ٘ بعيڗ ااعتبا امحاسبيغ،  امبإامتڤافڄ معها، ڣال٘ڬ ي

جيل ڣالتقييږ ڣالقڤائږ اماليغب  قڤاعٖ الت

ٚ ( يتطلظ تطبي8 لګ تڤف ڄ امعاييڇ امحاسبيغ الٖڣليغ مجمڤعغ من امقڤماػ في البيئغ ااقتصإيغ باإضافغ 
ع امعنيغ بتطبيقهاب ٙاػ الكفا  اإطا

ٙاسغ اميٖانيغ :  نتائٌ الٖ

لګ النتائٌ التطبيقيغ التاليغ: ٙاسغ اميٖانيغ تږ التڤصل   من خاڋ الٖ

ٙاڴها لت طا سسغ امستجڤبغ تعتمٖ علګ  سسغب( ام  لقيام بامحاسبغ في ام

ٙاجٸ متطلباػ امناّ الٖڣلي 2 صٍا النظام امحاسبي الجٖيٖ  ٙڣسغ أڗ ٕڣاعي  ٚڥ العينغ امٖ  ( ت

كٖ صحغ  ٚاكغ الٖڣليغ، العڤمغ،ببب(، ڣ ه٘ا ي ٚضيغ) الش  اأڣلګب الف

سسغ امستجڤبغ علګ ڣجٕڤ نقائ٨ عنٖ استعمالها للمخطٰ امحاسبي 3  الڤطنيب( تجمٸ ام

ٙاڴها ڣفڄ النظام امحاسبي 4 طا سساػ قامـ بتكڤين  سسغ تبيڗ أڗ كل ام ( من خاڋ ااستبياڗ امڤجڢ للم
ٚڥب لګ أخ سسغ   امالي الجٖيٖ، فيما تختلڀ مٖع التكڤين من م

ٜائٚب5 ٙڬ للمحاسبغ في الج سسغ امستجڤبغ أڗ النظام امحاسبي امالي الجٖيٖ هڤ تغييڇ ج٘  ( تعتبڇ ام

سسغبت سسغ امستجڤبغ تڤافڄ أڗ النظام امحاسبي الجٖيٖ يستجيظ حقا احتياجاػ ام  ( ام

ٚعبث سسغ امستجڤبغ لږ تقږ بتطبيڄ النظام امحاسبي امالي مباش  ( ام

ٚاعاع جميٸ قڤاعٖهب8 سساػ ا تقڤم بتطبيڄ النظام امحاسبي امالي بم ٙاسغ من ام  ( كل عينغ الٖ

سسغ عنٖ تطبيڄ  التياػ هڤ من أهږ الصعڤباػ افامستجڤبغ أڗ انعٖام الك سسغ( تعتبڇ ام9 ڣاجهـ ام
ٙتفاٵ تكاليڀ اأنظمغ  يثبـالنظام امحاسبي الجٖيٖ، ڣ ه٘ا  لګ ا ٚجٸ ٗلڊ  ٚضيغ الثانيغ كما ت صحغ الف

ٚضيغ الثالثغب  لګ نفي صحغ الف ٕڬ بنا   الجٖيٖع، ڣ ه٘ا ي

سسغ ةت ٚيغ تعٖ عائڄ أمام التطبيڄ السليږ ڣ الجيٖ  امستجڤبغ( كما تجمٸ ام ٜائ ڗ البيئغ ااقتصإيغ الج ب
ٚابعغب ٚضيغ ال  للنظام امحاسبي امالي الجٖيٖ، ڣ ه٘ا يثبـ صحغ الف

 ااقًڇاحاػ ڣ التڤصياػ:
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ليها، يمكن تقٖيږ ااقًڇاحاػ ڣ التڤصياػ التاليغ لضماڗ التطبيڄ   الجيٖ للنظاماستنإا للنتائٌ امتڤصل 
ٜاياه:ا  محاسبي امالي الجٖيٖ ڣ ااستفإع من م

ٚ بت ٜائ صٍا جإ ڣعميڄ علګ النظام امالي للج ٚا  ج ٙبٰ اعتمإ النظام امحاسبي الجٖيٖ ب ٙع  ٚڣ  ( ض

ٚييڗ ڣامحًڇفيڗ اأجانظب2 ٜائ  ( تشجيٸ التعاڣڗ اإسًڇاتيۑي بيڗ امهنييڗ الج

سساػ امعنيغ، خاصغ ڣظيفغ ااتصاڋ التي تسمِ بنقل ( بعن ڣتقڤيغ العاقغ بيڗ هيئغ التڤحيٖ ڣام 3
سساػ به٘ه امعاييڇ  ٚاف له٘ه الهيئغ، ڣك٘لڊ ڣقڤف ه٘ه اأخيڇ علګ ما مٖڥ الًڈام ام انشغااػ مختلڀ اأط

نشا شبكغ للمعلڤماػ بااعتمإ علګ نظام مفتٍڤ ڣمتفاعل يسمِ للمحاسبيڗ بالتعبيڇ عن  ڣتطبيقها، أڬ 
اڴهږ ڣانشغ  ااڴهږ، ڣلهيئاػ التڤحيٖ بفهمها للعمل علګ حلهابتسا

ٙع تڤفيڇ البيئغ السليمغ ڣامائمغ التي تضمن التطبيڄ السليږ للنظام امحاسبي اماليب4 ٚڣ  ( ض

ٚع التكڤين لتشمل كافغ امعنييڗ بتطبيڄ النظام امحاسبي امالي ڣامعاييڇ الٖڣليغ خاصغ أڣلئڊ 5 ( تڤسيٸ ٕائ
سساػ ااقتصإيغ ڣاعتمإ مكاتظ خبڇع متخصصغ في مجاڋ تقييږ اأكإيمييڗ ڣامكڤ  نيڗ ڣامسيڇين للم

 اأصڤڋب

ٚػ في امعاييڇ امحاسبيغ الٖڣليغبت ٙع تكييڀ النظام امحاسبي امالي مٸ امستجٖاػ التي ظه ٚڣ  ( ض

ٙب ڣخبڇاػ الٖڣڋ امتقٖمغ في امجاڋ امحاسبي ڣمحاڣلغ ااستفإع منها في ث ٙاسغ تجا ٚ اأنظمغ ( ٕ تطڤي
 امحاسبيغ امحليغب

يجابياػ تطبيڄ معاييڇ امحاسبغ الٖڣليغ ڣأهميژها بالنسبغ للمحاسبغب8  ٛ ٚا ب ٙع الًڇكيڈ علګ  ٚڣ  ( ض

ٚيٸ باستخٖام نظږ اإعام اآليب9  ( العمل علګ التكيڀ الس

ٚيعاػ ةت ٙب بيڗ النظام امحاسبي الجٖيٖ ڣالعٖيٖ من التش ڣالقڤانيڗ اسيما ( تحقيڄ التڤافڄ ڣالتقا
 الجبائيغب

عٖإ تت هيل ڣ سساػ ڣأنظمغ التسييڇ للتڤافڄ مٸ متطلباػ النظام الجٖيٖ، ڣك٘ا ت هيل قطاٵ ام ( ت
نها تسييڇ نظام امحاسبغ اماليغ الجٖيٖب ٛمغ التي من ش ٙاػ الا  اإطا

 ڣاملتقياػب( التڤضيِ الجيٖ معالږ ه٘ا النظام من خاڋ العٖيٖ من امنتٖياػ 2ت

ٚنامٌ 3ت ٚا٭ في ب  لاتحإ الٖڣلي للمحاسبيڗ IFAC( اانخ

ڗ الجامعييڗ ڣامًڇبصيڗ أڗ يساهمڤا بشكل كبيڇ في 4ت سسغ ڣالجامعغ أنڢ من ش ٚ التعاڣڗ بيڗ ام ( مٖ جس
ٚا البحن العلمي  ٜاڋ علګ امحيٰ ث سساػ ڣعٖم استخٖام سياسغ اانطڤا ڣاانع ڣامساهمغ في بنا ام

سسغب نهږ ٕخا علګ ام ٙ امًڇبصيڗ علګ  ٙجي ڣاعتبا الخا
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ٚبيغ  ٚاجٸ باللغغ الع  ام

 :كتظ 

ٚاهيږ اأعم٤، أس٠ امحاسبغ العامغ،  - ٜائٚ، ب  بٕيڤاڗ امطبڤعاػ الجامعيغ، الج

ٜائٚ،  - ٚيږ، أصڤڋ امحاسبغ العامغ، الطبعغ الثالثغ، امطبڤعاػ الجامعيغ، الج بڤيعقڤب عبٖ الك

 

ٜائٚ،  - ٚيږ، امحاسبغ التحليليغ، ٕيڤاڗ امطبڤعاػ الجامعيغ، الج  ببڤيعقڤب عبٖ الك

ٙمضاڗ، مبإ ا - ٚبيغ امتحٖع للتسڤيڄ ڣ محاسبغ )خالٖ أميڗ عبٖ ه، ٕب صايل  ٚكغ الع (، الش

ٚع،  يٖاػ، القاه  بالتٙڤ

خال٨ صافي صالح، امبإ اأساسيغ للمحاسبغ العامغ ڣ امخطٰ امحاسبي الڤطني، الطبعغ  -

ٜایٚ  بالثالثغ، ٕيڤاڗ امطبڤعاػ الجامعيغ، الج

ٚيغ متطلباػ التطبيڄ، ٕب بن عيش ي بشيڇ، بحن حڤڋ امعاييڇ امحاسبيغ الٖڣليغ ڣا - ٜائ لبيئغ الج

ٚع،   بجامعغ بسك

(، الطبعغ اأڣلګ، ٕاٙ ڣائل للنشٚ، ( ڣ )ٕب عبٖ الستاٙ الكبي٦ ي، الشامل في مبإ امحاسبغ ) -

 عماڗ، 

ٚ علي، امحاسبغ اماليغ امتقٖمغ ڣفقا معاييڇ امحاسبغ  - حاتغ، ٕب عبٖ الڤهاب نص ٕبأحمٖ بسيڤني 

ٙيغ، الٖڣليغ ڣ ا ٙ الجامعيغ اإسكنٖ ٚبيغ، الٖا ٚيكيغ ڣ الع  أم

-  ٚ ٚا للنش ث ٜاٙ فليِ البلٖاڣڬ، مبإ امحاسبغ اماليغ، الطبعغ اأڣلګ،  ٙضڤاڗ حلڤع حناڗ، ٕب ن ٕب

يٸ، عماڗ،   ڣالتٛڤ

ٙ حامٖ  - ٚ امحاسبغ اماليغ، ٕا ٚي ، أم ، أب فٛڤ الٖين الجامٝڤ ٙضڤاڗ حلڤع حناڗ، ٕبأسامغ الحاٝٙ ٕب

يٸ، عماڗ،  ٚ ڣ التٛڤ  للنش

ٙياڗ نعڤم، امحاسبغ اماليغ ) - (، مناه الجامعاػ العاميغ، جهينغ للنشٚ ڣ ٕبطاڋ الحجاڣڬ، ٕ

يٸ، عماڗ،   التٛڤ

شبايكي سعٖاڗ، تقنياػ امحاسبغ حسظ امخطٰ امحاسبي الڤطني، ٕيڤاڗ امطبڤعاػ الجامعيغ،  -

ٜائٚ،   بالج
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يڇ اممكن في تطبيڄ امعاييڇ امحاسبيغ الٖڣليغ اإشكالياػ ڣالتحٖياػ، شعیظ شنڤف، اممكن ڣغ -

ٜائٚ،  ٜ الجامعي بالڤإڬ، الج ٚك  -املتقى الٖڣلي اأڣڋ حڤڋ النظام امحاسبي امالي الجٖيٖ، ام

 بجانفي 

ٚعي، أساسياػ امحاسبغ اماليغ منظٙڤ امعاييڇ الٖڣليغ، الجٜ اأڣڋ، - امكتظ  عطيغ عبٖ الحي م

ٙيغ،   الجامعي الحٖين، اإسكنٖ

سساػ في ظل أعماڋ التڤحيٖ الٖڣليغ،  - صٍا النظام امحاسبي للم مٖاني بن بلغين، أهميغ 

ٜائٚ،  اه في العلڤم ااقتصإيغ، جامعغ الج ٚڣحغ مقٖمغ لنيل شهإع الٖكتٙڤ  أط

ٚقاڣڬ، مبإ امحاسبغ اماليغ ، الجٜ اأڣڋ  - ع،  مسعٖ محمٕڤ الش ٚيغ، امنصٙڤ ، امكتبغ العص

 ب

ع،  - ٚيغ ، امنصٙڤ ٚم عبٖ امسيِ الباسيلي، مبإ امحاسبغ، الجٜ اأڣڋ، امكتبغ العص  مك

-  ٜ ٚك املتقى الٖڣلي اأڣڋ حڤڋ : النظام امحاسبي امالي الجٖيٖ في ظل معاييڇ امحاسبغ الٖڣليغ، ام

 بالجامعي بالڤإڬ، جانفي 

ڬ، نٙڤ  - الٖين عيا٧ ي، امحاسبغ العامغ حسظ امخطٰ امحاسبي الڤطني، مطبڤعاػ جامعغ منتٙڤ

 ة قسنطينغ، 

ٚڬ الجٖيٖ بيڗ ااستجابغ متطلباػ تطبيڄ معاييڇ امحاسبغ  - ٜائ ٜياني، النظام امحاسبي الج نٙڤ الٖين م

ٚيغ، جامعغ سكيكٖع ٜائ  الٖڣليغ ڣتحٖياػ البيئغ الج

ٜيان - سساػ في ظل التڤافڄ امحاسبي الٖڣلي، نٙڤ الٖين م ي، أهميغ اصٍا النظام امحاسبي للم

 بجامعغ سكيكٖع، 

ٚڬ الجٖيٖ بيڗ ااستجابغ متطلباػ تطبيڄ معاييڇ  - ٜائ ٜياني، بحن حڤڋ النظام الج نٙڤ الٖين م

ٚيغ، جامعغ سكيكٖع،  ٜائ  بامحاسبغ الٖڣليغ ڣ تحٖياػ البيئغ الج

 

ٚاػ   ام٘ك

ٙځ  - ٚع لنيل شهإع اماجستيڇ في طا ٙاسغ تحليليغ انتقإيغ، م٘ك ٜع، امخطٰ امحاسبي الڤطني ٕ حم

ٜائٚ،  ٚٵ النقٕڤ ڣ اماليغ، جامعغ الج  ب4ةة2ة3ةة2العلڤم ااقتصإيغ، ف

سسغ ااقتصإيغ  - نڤڬ الحاه، انعكاساػ تطبيڄ التڤحيٖ امحاسبي علګ القڤائږ اماليغ للم

ٚع مقٖمغ ض ٚيغ، م٘ك ٜائ من متطلباػ نيل شهإع اماجستيڇ في علڤم التسييڇ، تخص٨: ماليغ ڣ الج

 8ةة2ةثةة2محاسبغ، جامعغ شلڀ، 
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 مجلغ

ٜائٚ، مجلغ اقتصإياػ IFRSةIASعاشٙڤ کتڤ١، متطلباػ تطبيڄ النظام امحاسبي امڤحٖ)  - ( في الج

ٚيقيا  ف  بثةة2العٖٕ السإٝ جامعغ الشلڀ،  -شماڋ 

-  ٚ ين الحاه قڤيٖٙ، أث ع امعلڤماػ امحاسبغ في ضل  (scf) تطبيڄ النظام امحاسبيقٙڤ علګ تكلفغ ڣجٕڤ

 ب2تة2، ةتتكنڤلڤجيا امعلڤماػ، مجلغ الباحن، العٖٕ 

ٜائٚ، مجلغ اقتصإياػ شماڋ  - ، متطلباػ تطبيڄ النظام امحاسبي امڤحٖ في الج كنڤ١ عاشٙڤ

ٚيقيا، العٖٕ   ب9ةة2، جامعغ الشلڀ، تةاف

 ملتقياػ 

ٚيغ : مقڤماػ ڣمتطلباػ التطبيڄ، املتقى  نٙڤ الٖين - ٜائ ٜياني، امعاييڇ امحاسبيغ الٖڣليغ ڣالبيئغ الج م

ٜائٚ،  ٜ الجامعي بالڤإڬ، الج ٚك جانفي  8ت-ثتالٖڣلي اأڣڋ حڤڋ النظام امحاسبي امالي الجٖيٖ ، ام

 بةتة2
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