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 رئـيـــسا مــــــــجـــــــــــــــــــــــــامــــــــــــعـة مستغـــــــان ــأ  ــأستاذ محاضر  د. دواح بلقـاســــــــم
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اقشا رانــــــــــــــــــــــــة وهـعــــــــــــامـــــــــــــــــــــــــج ــأ  ــأستاذ محاضر  د. بلحسن هـواري  م
ت ــأ  ــأستاذ محاضر  د. درويـــش عمـــــار اقشا المركز الجامعي عين تموش  م
اقشا مــــــــمستغـــــــانجـــــــــــــــــــــــــامــــــــــــعـة  ــأ  ــأستاذ محاضر  د. ودان بوعبد اه  م
اقشا مــــــــجـــــــــــــــــــــــــامــــــــــــعـة مستغـــــــان ــأ  ــأستاذ محاضر  د. بوزيـــــد سفيـــــان  م
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 داءـــــــــاإه
 

 
 هذا العمل امتواضع. اه أهديحاولت كتابة عبارات  غابت الكلمات حن

السبق ي ركب العلم  كلان اء وعلمت الوفاء، إليك يا من كظر العطتإليك يا من بذلت وم ت
هذا العمل وها أنذا اليوم  ميكوصيت العمل بقلب سليم، أسأل اه رّب العرش أن أوالتعليم و 

 ي الكرم....دوال ،أهديك
 

ت دائما ي  ي  امهاي كل ساعة وأفتخر برفع  بلمعاهاجوما براقة أسعد  مائيإليك يا من ك
 عليانا، والدي الكرمة...

 
اء سأدخل وب  ي أبيات القصيد أعر وي كل مسة من وجودكم وأكفكمأمن أي أبواب الث

ر ظلماي وترسم البسمة ي حياي ،أسطر للمكرمات تم موعا ت ، إليكم أهدي هذا العمل يا من ك
 وي وهل من مثلكم...إخ

  
دم ّز وجّل ــو عــار، أسأل امــل هــى أخاقك تذكرنا بك ليـــــاأعمار وتبق دا تكتب اأقدار وحــــــع

ات و  ك فسيح ا بيب ع كصدقة جارية لروح اأخ اأهدي هذا العمل امتواضاأهار، أن يسك
ةكمال ب"  رمه اه. "ن مي



 ـ
 

 

 رـــــــــوتقدي ـــــــــــــرشك
 

 
مد ه وحد والصاة والسام عن   ، ا ات وتزال  من ا ني بعد عمته تتم الصا نسأل اه الذي ب

ا ي هذا العمل ونرفع به إ أعلى الدرجات.  العقبات أن يوفق
جد من الكام ما أي به حق أناس أحن حاولت معها ي كلمات، فلم  لقد تبعثرت حرويعذرا  

ّرد أحام فلكم م أحلى سام، وأخص بالذكر من أنار  ب  علمهدعموي حى حققت ما كان ي حياي 
طوات والذي بفضله ها أنـالظلم الدكتور  ،ماتالكل اليوم أكتب هذ ذاات وكان معي ي هذا العمل ي كل ا

مر ع ا من أيضا ، الشكر موصول "اسبامشرف " لود وجعل ل إ من جعل من علمه وعمله رمزا للمثابرة وا
ة كلها ورود إ أمى أستاذ ي الوجود ارجية فرة إعداد هذا العمل ج ، السيد نائب العميد امكلف بالعاقات ا

ا يكلله اه باه  نر دون أن نشكر ميطيب الشكوا  ،ما بعد التدرج الدكتور "دواح بلقاسم" بة والوقار وعلم
ا شرف وافتخار السيد "كمال ديداوي".  العطاء دون انتظار فهو ل

ة ـر امكتبـد مديـب السيــة الطالــى راحــم ويشرف علـــالعلة ــع رايــجاهدا لرف لـــا إ من يعمـــــأيضرا ــشك 
 ن خطاب مهدي".ــ"ب

إذا قلت هم شكرا فشكري لن يوفيهم، فقد سعوا معي ي كل خطوة وكان  نأتقدم جزيل الشكر إ مكما 
ب تعبرا. قلب به صفاء م، فإن جّف حري عن التعبر يكتبهشكوراالسعي م  ا
مد،  ،اأيامفشكرا إ إخوة اجبتهم  ة، مكي عمارية، بن طاطة   .أمن نبكو شكرا بن حجوبة ميد، مار خد

فزادت أسراب الغيوم ماا  شكرا من جعلت للصداقة والوفاء مع ومت بأخاقها واجتازت السماء جاا
  ر اأصدقاء مثاا "بطاهر أماء"  ولونت الدنيا بأمل بسمة فكانت 

اقشة الذين  أيضا متقدأوا يفوت أن  ة ام تفضلوا وتكرموا جزيل الشكر والعرفان إ الدكاترة الكرام أعضاء 
اقشته وتقومه. اء م  بقراءة هذا البحث وحملوا ع

 هم من قريب أو بعيد ي إجاز هذ اأطروحة، فشكرا للجميع.وشكر خاص موصول إ كل من سا
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 عــــــامـــة ةــدمـــــــــــقم



 ةــــــمةّعامدّ ـــــــــــــمق

 
 أ

 دميــتق:ّ
احملاسيب، حيث أن ه ومنذ  ر احملاسبة والفكرقتصادية عرب العامل أث ر إجيااب على تطو   منو األنشطة اإلإن   

مهنة احملاسبة وقواعد تنظ م ولية إىل وضع أسس مات الد  سبعينات القرن املاضي تسعى العديد من اهليآت واملنظ  
يسمح بتسهيل  موح د ومقبول على املستوى الد ويللوصول إىل نظام حماسيب وابغية توحيد املمارسات احملاسبية 

جارة وتزايد االستثمارات ع أنشطة الت  يف ظل توس   املعامالت اإلقتصادية ما بني الكياانت ملختلف الد ول خاص ة
ونظرا لذلك وبعد اجلهود اليت بذلتها خمتلف اهليآت و املنظ مات يف انفتاح أسواق املال، ن ذلك من وما نتج ع

 .هذا اجملال ظهرت املعايري احملاسبية الدولية لتحقيق التوحيد والتوافق احملاسيب الدويل
لدولية، حيث أهنا حدة األمريكية دور فع ال يف بروز وتطوير معايري احملاسبة اولقد كان للوالايت املت   

قتصادية فقامت إبنشاء العديد من اهليآت العلمية واملهنية اليت رات اإلأدركت أمهية تنظيم احملاسبة ملواكبة التطو  
اليوم أساس املمارسة احملاسبية كوهنا كانت  قامت بوضع املبادئ احملاسبية املقبولة عموما واليت تعترب إىل حد  

 يف الوالايت املتحدة األمريكية. اسبة املالية اليت حتكم التنظيم احملاسيبصدار معايري احملإ انطالقنقطة 
ما صاحبها من مشاكل و دة اجلنسيات إال  أن ه وبعد تنامي األسواق العاملية وانتشار الكياانت متعد   
يتزايد يف البحث عن  أصحاب املهنةأصبح اهتمام و ، احملاسيب ضرورة حتمية البد  منهاوحيد الت   أصبححماسبية 

حتكم املمارسة اليت جمموعة من املعايري احملاسبية الدولية  إىل البحث عن مات املهنية ملنظ  ا دفعأسس أخرى ما 
لوصول للغة حماسبية مشرتكة تسه ل انتقال رؤوس األموال بعيداً عن بغية االعملية للمهنة خارج احلدود اإلقليمية 

ست جلنة معايري احملاسبة الدولية مببادرة جمموعة من املنظمات فية، ومن هنا أتس  فكرة التقي د ابحلدود اجلغرا
، إيرلندا والوالايت انيا، املكسيك، هولندا، بريطانياالعلمية واملهنية يف كل  من كندا، الياابن، اسرتاليا، فرنسا، أمل

 2000ة هيكلة هذه اللجنة يف سنة ومت  إعاد معيار حماسيب دويل 41املتحدة، وقد قامت هذه الل جنة إبصدار 

ى مبجلس معايري احملاسبة الدولية واليت بدأت تدرجييا يف إصدار معايري إعداد التقارير املالية بدال وأصبحت تسم  
 هذه املعايري أو تقريب معايريها الوطنية معها ول إىل تبن  من معايري احملاسبة الدولية، وقد اجتهت العديد من الد  

 دولة. لفة حسب بيئة ظروف األعمال لكل  بدرجات خمت
اد األورويب دورا هاما يف تعزيز مبدأ وجوب وجود معايري حماسبية دولية ذات وقد لعبت دول االحت   

خاصة عند تبنيها ملعايري إعداد التقارير املالية  ال اإلقليميم مهنة احملاسبة على املستوى الدويل جودة عالية تنظ  
ا2005سنة  عليها  ما ألزم رتكة من معايري احملاسبة الدوليةكانت من قبل تفتقر إىل جمموعة مش  ، حيث أهن 

استعمال املبادئ احملاسبية املقبولة عموما الصادرة عن الوالايت املتحدة األمريكية يف أسواق املال األمريكية، 
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توحيد احملاسبة على أساس ولكن وبعد احلاجة املتزايدة ألسواق مال عاملية لشراكتها زاد التخو ف من خطر 
دعمت فيه جلنة معايري احملاسبة  بتقدمي بيانضية األوروبية فقامت املفو   املت حدة األمريكية التبعية للوالايت

حيث أصبح  عامليةيف األسواق ال لية دعما سياسي وفرصة لإلعرتاف هباالدولية، ما أعطى معايري احملاسبة الدو 
أكرب دليل  قتصادية ولعل  الت اإلشرطا أساسيا للدخول يف التكت  لإلبالغ املايل ولية اإللتزام بتطبيق املعايري الد

لس جمو  جملس معايري احملاسبة املاليةذلك هو قيام الوالايت املتحدة األمريكية ابلعديد من مشاريع التقارب بني 
ا كانت قد لتكون جهة مشاركة وفاعلة يف صياغة املعايري الدولية اليت ستلتزم هبا حيث أهن   ة الدوليةعايري احملاسبم

الصادرة عن جملس نتقال إىل املعايري الدولية دئ احملاسبية املقبولة عموما واإلي عن املبابدأت تدرجييا ابلتخل  
 .معايري احملاسبة الد ولية

د واالندماج يف كب هنج التنمية اجلدياليت تسعى إىل ر امية واجلزائر كغريها من االقتصادايت الن   
وق أين ابشرت القيام ابلعديد من ه إىل نظام اقتصاد الس  املوج  إنتقلت من نظام االقتصاد  االقتصاد العاملي

إىل املنظمة العاملية للتجارة، كما شرعت يف  االنضمامستفادة من فرص االقتصاد العاملي كمشروع املشاريع لإل
منظومتها احملاسبية هبدف تقريب املمارسة احملاسبية املعمول هبا يف اجلزائر إىل املمارسة احملاسبية الدولية  إصالح

عم ا جيري فيه، زل اد العاملي واألخذ أبسبابه أن تنعحيث مل يعد من املمكن لدولة تريد املشاركة يف االقتص
 من خالل القانون ة الدولية واملعايري الدولية لإلبالغ املايلاحملاسبي املعايري ع اجلزائري إىل تبن  حيث عمد املشر  

الية عن النظام احملاسيب املايل والذي يسمح للمحاسبة إبنتاج معلومات مالية ذات جودة املتضم   07/11
اذ اجنع القرارات االقتصادية واملسامهة يف ظهور سوق مالية تضمن سيولة رؤوس األموال من تساعد على ات  

 شجيع االستثمار.خالل ت
واملعايري الدولية احملاسبية وقد جاء هذا النظام احملاسيب املايل انسجاما مع اهلدف الرئيسي للمعايري  

حيث سعى جملس احملاسبة الوطن إىل السري يف منحى التوحيد احملاسيب من خالل  ،الدولية لإلبالغ املايل
توحيد املفاهيم واملمارسات احملاسبية، وإعداد كشوف مالية موح دة ومتجانسة على املستوى الدويل وجعلها 

وذلك هبدف االرتقاء مبهنة احملاسبة يف اخلاص واملختلط،  لعامبني كياانت القطاع امالئمة أكثر للمقارنة ما 
بح النظام احملاسيب املايل مبثابة التحدي أصأين  ا تليب احتياجات خمتلف مستخدميهااجلزائر وجعل خمرجاهت

رة يف البورصة، حيث يقتضي عليها النظام احملاسيب املايل القيام احلقيقي للكياانت اجلزائرية، خاصة املسع  
 بذل جهد أكرب اهلياكل الداخلية هلاو األمر الذي يتطلب من طاقم املديرية العامة  ريات اهلامةمبجموعة من التغي
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شكل املطلوب من النظام احملاسيب القدمي إىل تنظيم حماسيب كفؤ يستجيب لألهداف املرجو حتقيقها لالنتقال ابل
 األجنبية. االستثماراتخاصة فيما يتعلق جبلب  هذا النظام اجلديدمن تطبيق 

  ية والكياانت األجنبيةحق ق الشراكة بني الكياانت الوطنيتم  استقطاب االستثمارات األجنبية وتت وحت   
اذ القرارات، حيث تستخدم كأساس يف ات   كان لزاما على األوىل عرض كشوف مالية حتوي معلومات صادقة

بشكل أساسي إىل املستثمرين والدائنني الذين يستخدمون الكشوف املالية يف التنبؤ واملقارنة تكون موجهة 
د، كما جيب على هذه الكشوف أن االت عدم التأك  ة للكيان وكذا املخاطر املصاحبة حلرحبيالوتقييم القدرة 

 من خالل ضمان قتصادييف توظيف موارد الكيان وسلوكه اإلاإلدارة متك ن مستخدميها من احلكم على كفاءة 
من بينها املعلومات اجلوهرية  املايل اليت جاء هبا النظام احملاسيبوعية ن  الصائص خلمعلومات مالية تتمي ز ابتوف ر 

 التقييم والتنبؤ وكذلك إعطاء أرقام إمجالية عن املوجودات وااللتزامات.ذات العالقة ابلتفسري و 
ولية من املمارسة احملاسبية الد  ريب املمارسة احملاسبية الوطنية من ومبا أن  املشرع اجلزائري حاول تق 

النظام احملاسيب كنظام معلومات يرتبط ارتباطا وثيقا ابألنظمة املعلوماتية  وأن  النظام احملاسيب املايل تبن  خالل 
ر بشكل أو آبخر على األنظمة املعلوماتية األخرى ؤث  سيالدولية احملاسبية  املعايري األخرى ابلكيان، فإن  تبن  

مستوفية شوف صادقة و  تكون املعلومات املنتجة من احملاسبة املالية واملعروضة يف الكحت  لذلك و للكيان، و 
اليت سس األقواعد و اللكياانت أن تكي ف أنظمتها املعلوماتية وفق شروط التوحيد احملاسيب كان لزاما على ال

 الدولية لإلبالغ املايل. واملعايريالدولية  احملاسبية املعايريجاءت هبا 

ّّراسة:الدّ ّأمهية
ات   تكمن أمهية موضوع هذه الدراسة يف تزامن معاجلته مع ما تشهده البيئة اإلقتصادية الد ولية من تغري 

وتطو رات هتدف إىل دمج اقتصادايت خمتلف الد ول لالرتقاء ابالقتصاد العاملي، هذا ما أث ر بشكل ابرز وقوي 
امت إبصالحات حماسبية متث لت يف تبن يها للنظام على السياسات احملاسبية جلل الد ول ومن بينها اجلزائر، ال يت ق

احملاسيب املايل الذي حيتوي يف مضمونه املعايري احملاسبية الدولية وذلك من أجل تقريب احملاسبة الوطنية من 
احملاسبة الدولية والوصول إىل التوحيد احملاسيب أين حاولت الد ولة إعادة تنظيم مهنة احملاسبة وجعلها أكثر 

 ية.احرتاف
كما يستمد البحث أمهيته من االهتمام املتزايد ابلكياانت الصغرية واملتوسطة على املستوى الدويل   

كوهنا متث ل حمرك ا هاما يف دفع عجلة التنمية سواًء يف البلدان املتقدمة أو النامية على حد ٍّ سواء فهي متثل مركزا 
ستثمرين خاصة األجانب دائما ما جيدون صعوابت يف خللق القيمة ولذلك زاد االستثمار فيها، إال  أن  امل
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اذ القرار األجنع واألنسب هلم لذلك حاولنا إبراز أمهية ضرورة  احلصول على املعلومات اليت متك نهم من ات 
  تكييف هذه الكياانت ألنظمتها املعلوماتية ملا يتوافق مع متطلبات التوحيد احملاسيب الدويل.

 أهدافّالد راسة:ّ
 تسعى هذه الد راسة إىل حتقيق مجلة من األهداف، حنصرها يف: 

 اإلملام ابجلوانب النظرية والفن ية املرتبطة مبفهوم التوحيد احملاسيب ودراسة البيئة الدولية احملاسبية؛ -
ات احلديثة اليت تشهدها معايري احملاسبة الدولية وإبراز أمهيتها يف حتقيق التوحيد احمل -  اسيب؛التعرف على التغري 
 إبراز العالقة بني مضمون النظام احملاسيب املايل وحمتوى معايري احملاسبة الدولية؛ -
حتديد الدور اهلام الذي يلعبه النظام احملاسيب املايل يف تكييف األنظمة املعلوماتية للكياانت وفق متطلبات  -

 التوحيد احملاسيب؛
 احملاسيب املايل؛ التطرق إىل دور احلوكمة يف حتقيق جودة خمرجات النظام -
التعرف على املشاكل والتحد ايت اليت تواجه تطبيق النظام احملاسيب املايل ابلكياانت الصغرية واملتوسطة  -

 وحماولة تشخيص الواقع العملي لذلك؛
دراسة واقع تطبيق النظام احملاسيب املايل يف الكياانت الصغرية واملتوسطة ومدى متاشيها مع متطلبات  -

 اسيب.التوحيد احمل

ّ ّّراسة:إشكاليةّالد
 قمنا بصياغة إشكالية الد راسة على النحو التايل: استنادا على ما سبق 

مدىّمتك نتّالكياانتّالصغريةّواملتوسطةّابجلزائرّمنّتكييفّأنظمتهاّاملعلوماتيةّوفقّمتطلباتّّإىلّأيّ 
ّالتوحيدّاحملاسيب؟

ّّراسة:شكاليةّالدّ األسئلةّالفرعيةّإل
 اإلشكالية الرئيسية السابقة، تتفرع لنا العديد من األسئلة واليت ميكن حصر أمهها يف:من خالل  

 ؟ حتكم احملاسبة كنظام للمعلوماتما هي أهم األسس العلمية والعملية اليت -
يف البيئة االقتصادية  ندماجسبة الدولية لإلبات اجلديدة اليت يقتضيها تطبيق معايري احملاما هي أهم املتطل   -

 الدولية احلديثة؟
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 يه للنظام احملاسيب املايل يف االستجابة ملتطلبات التوحيد احملاسيب؟اجلزائري من خالل تبن   املشرع   ف قهل و  -
ت تطل بامل ابجلزائر الكياانت الصغرية واملتوسطة ما هي املزااي والعراقيل اليت ساعدت أو حالت دون مسايرة -

 يب؟التوحيد احملاس
 ّراسة:الدّ ّفرضيات

راسة اليت قمنا بصياغتها  ة أو نفي فرضيات الد  إثبات صح   ، سنحاولس ابقةسئلة الاأللإلجابة عن  
 كاآليت:

ية وميدانية تص ترتكز احملاسبة الوطنية على أسس نظرية حمتواة يف معايري احملاسبة الدولية، وأسس فن   -
 ل؛نظام معلومايت فع ا الكياانت من حيث قدرهتا على جعل احملاسبة

يقتصر تطبيق املعايري احملاسبية الدولية على االرتقاء مبهنة احملاسبة وتقدمي معلومات صادقة تفيد املستثمرين  -
 ؛فقط

ال يزال تطبيق النظام احملاسيب املايل بعيدا عن حتقيق التوحيد احملاسيب على مستوى الكياانت الصغرية  -
 البيئة االقتصادية احمللية. ابت اليت تواجههزائر نظرا للصعو واملتوسطة ابجل

 مربراتّاختيارّموضوعّالد راسة:ّ
 يعود اختيار موضوع الدراسة إىل مجلة من الد وافع، نذكر أمهها فيما يلي: 

الذي يتضمن  07/11اإلصالحات اليت شهدهتا املنظومة احملاسبية يف اجلزائر واملتمث لة يف أحكام القانون  -
 احملاسيب املايل وأثر ذلك على إنتاج املعلومات املالية؛الن ظام 

الر غبة يف التعم ق أكثر يف مضمون معايري احملاسبة الدولية ورؤية إذا ما كان تطبيقها يف اجلزائر وحده كايف  -
 لالرتقاء مبهنة احملاسبة مبا خيدم التوحيد احملاسيب؛

املايل على خمتلف األنظمة املعلوماتية األخرى ومدى  حماولة تسليط الضوء على أثر تطبيق النظام احملاسيب -
 استجابة الكياانت لتكي فها مع ذلك؛

البحث عن التحد ايت والعراقيل اليت تواجه عملية التوحيد احملاسيب على مستوى الكياانت الصغرية  -
 واملتوسطة ابجلزائر؛

، حيث هنالك ميول شخصي للطالب إضافًة إىل ذلك هنالك أسباب ذاتية دفعتنا إىل اختيار هذا املوضوع -
ا  يف التعر ف والتوس ع على كل ما هو جديد فيما يتعلق ابملعايري الدولية إلعداد التقارير املالية، خاصة أهن 
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تشهد حتديثات وإصدارات ملعايري جديدة يف كل  مر ة، كما أن  هذا املوضوع يندرج ضمن التخصص يف 
 َطورْي املاسرت والدكتوراه.

 ّراسةالدّ حدود:ّ
 لت حدود الدراسة فيما يلي:متث   

قت هذه الدراسة إىل نشأة احملاسبة وتطور املعايري املنظمة هلا على املستوى الدويل : لقد تطر  منيةاحلدودّالزّ  -
وانعكاسات ذلك على البيئة احملاسبية ابجلزائر، لذلك مت  التطرق إىل أهم اإلصالحات احملاسبية واليت متثلت 

قد و  ،للكياانت ماتيةوانعكاساته على األنظمة املعلو  2010يف تطبيق النظام احملاسيب املايل منذ جانفي 
أم ا احلدود الزمنية للدراسة التطبيقية  ،2018إىل غاية سبتمرب  2016امتد ت فرتة هذه الد راسة من جانفي 

نة انطالقا من إعداد وحتضري إىل غاية هناية شهر أوت من نفس الس   2018فقد امتدت من مارس 
 اسرتجاع االستثمارات والقيام بتحليل النتائج،االستبيان مرورا بعملية التوزيع وصوال إىل مرحلة 

ّاملكانية - : لقد مشلت احلدود املكانية هلذه الدراسة عي نة من الكياانت الصغرية واملتوسطة بوالية احلدود
 مستغامن )غرب اجلزائر(.

  ّّراساتّالسابقة:ّالد
إىل البعض من هذه راسة، وسنتطرق هناك جمموعة من الدراسات اليت تناولت موضوع متغريات الد  

 راسات يف ما يلي:الد  
" اسرتاتيجية تبن النظام احملاسيب املايل ألول مرة واثره على البياانت  بعنوان دراسةّمرحومّحممدّاحلبيبب:ّ-

ماجستري عن جامعة حسيبة  رسالة ،املالية للكياانت املتوسطة وصغرية احلجم دراسة حالة شركة قريف اجلزائر"
لتبن النظام  سرتاتيجية املثلىشكالية اإلإوقد عاجل الباحث  ،2011/2012للسنة اجلامعية  شلفببوعلي بن 

ر ذلك على بياانهتا املالية على ل مرة من طرف الكياانت املتوسطة وصغرية احلجم، وما أث  و  احملاسيب املايل أل
 ن  أىل إل الباحث  الدويل األول، وقد توص  ضوء اإلطار النظري الوطن للنظام احملاسيب املايل ومعايري التقرير املايل

سم أبوجه قصور  ميدانيا أبنه يت  منذ ما يقارب ثالث وثالثون سنة بني   االعتماد على املخطط الوطن للمحاسبة
ظروف االقتصادية اجلديدة ابعتبار انه أصبح ال يساير ال ،طاره احملاسيبإطاره النظري وابخلصوص إت مس   عدة

م اطراء عليه إصالحات متواترة وعميقة،وأن تبن اجلزائر لنظام حماسيب مايل جديد له خلفية بسبب عد للجزائر
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عاملية مبنية على ثقافة أنكلوسكسونية، يؤثر حتما على البيئة احملاسبية يف اجلزائر بسبب انعكاساته الظاهرة 
 على شت اجملالت مبا فيها السياسة القانونية الرتبوية واالقتصادية.

ّرشيد:ّ- ّسفاحلو بعنوان" أمهية تكييف النظام احملاسيب املايل اجلزائري للمعايري الدولية للتدقيق  دراسة
"، رسالة دكتوراه جبامعة الشلف للسنة  (ifrs)يف ظل تبن للمعايري الدولية للمحاسبة  (isa) واملراجعة

مهية تكييف النظام احملاسيب اجلزائري أمدى  ةشكاليإقد عاجل الباحث يف رسالته ، و 2016/2017الدراسية 
نتيجة عامة ىل إل الباحث املايل الدولية، وتوص   واإلبالغللمعايري الدولية للتدقيق يف ظل تبنيه ملعايري احملاسبة 

ضمنيًا فقط، ملا ينتج عن  ع معايريها وليسين يكون جبمأاملعايري الدولية للمحاسبة جيب  تبن   ذكر فيها أن  
ذلك من مراجع أساسية للمهنيني واألكادميني وكذا كتب احملاسبة األجنبية للدول اليت تبنت املعايري مباشرة 

املواقع االلكرتونية لبحث اي مشكلة يف املعايري الدولية اىل استعمال  ابإلضافةوألفت ثريا من املراجع، 
املرجوة من تطبيقه كمواكبة التطورات  األهدافأنه مل حيقق النظام احملاسيب املايل كل  إىلللمحاسبة، كما توصل 

يب املايل أصيب املستوى الدويل، وانه النظام احملاس إىلاحلاصلة يف احملاسبة واالرتقاء ابحملاسبة وابملهنة يف اجلزائر 
، واىل 2010، ودخل حيز التطبيق سنة 2005ابلتقادم نسبيا كونه بن على معايري احملاسبية الدولية قبل سنة 

 اجلديدة.   (ifrs)املعدلة وال املعايري (ias)مل يراع بعد املعايري     2016غاية 
بعنوان "املمارسة احملاسبية يف الشركات متعددة اجلنسيات والتوحيد احملاسيب العاملي"  دراسةّشعيبّشنوف: ّ-

تلبية  إشكالية، قد عاجل الباحث يف هذه الدراسة  2006/2007رسالة دكتوراه جبامعة اجلزائر للسنة الدراسة 
وحيد احملاسبني الدوليني، احملاسبة الكالسيكية حاجيات الشركات متعددة اجلنسيات، ومدى أمهية التوافق والت

وتوصل الباحث يف دراسته اىل أن املمارسات احملاسبية يف تلبية حاجيات الشركات الدولية ينبغي أن تضع 
تتماشى واملشاكل احملاسبية املوجودة على املستوى الدويل ابلنسبية للشركات متعددة  أساسية وإجراءاتالقواعد 

 اجلنسيات.
وان " التقييم املايل للمؤسسات الصغرية واملتوسطة العمومية يف ظل املعايري احملاسبية بعن دراسةّمواعيّحبرية: -

، عاجلت الباحثة من 2016دكتوراه عن جامعة حسيبة بن بوعلي الشلف للسنة الدراسية  أطروحةالدولية"، 
عدة وفق النظام احملاسيب املايل موثوقية املعلومات املالية اليت تفرزها القوائم املالية امل إشكاليةخالل هذه الدراسة 

أن موثوقية املعلومات  إىلعلى مصداقية التقييم املايل للمؤسسات الصغرية واملتوسطة العمومية"، وتوصلت 
املالية عامال مهما يضمن مصداقية أكرب يف عمليات التقييم املايل للمؤسسات االقتصادية، إذ ترتبط موثوقية 

وجود صعوبة   إىل إشارةتقييم ثروة املؤسسة، كما  إىلالقياس احملاسيب الذي يهدف املعلومات املالية مبوضوعية 
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كبرية يف تقييم املؤسسات الصغرية واملتوسطة كان أساسها انعدم موثوقية املعلومات  املالية اليت كانت تفرزها 
 القوائم املالية املعدة وفق املخطط الوطن احملاسيب.

بعنوان" حماولة تقييم إفصاح القوائم املالية يف ظل تطبيق النظام احملاسيب املايل"،  دراسةّسعيديّعبدّاحلليم:ّ-
عن جامعة حممد خيضر بسكرة، وقد عاجل الباحث يف رسالته  2014/2015رسالة دكتوراه للسنة الدراسية 

املايل، وقد ضمن قوائمها املالية من خالل تطبيق النظام احملاسيب  اإلفصاحتوفيق املؤسسات يف  إشكالية
ابملئة من املؤسسات املبحوثة مطبقة لقواعد التقييم احملاسيب  50حوايل  إنأظهرت نتائج هذه الدراسة 

عنها، وفق ما نص عليه النظام احملاسيب املايل  يف حني أن بقية املؤسسات غري مطبقة، كما بينت  واإلفصاح
الباحث ابن البيئة احلالية للمؤسسات غري مستجابة  أجراهااملالية من خالل املقابلة اليت  اإلداراتردود 

لتشريعات احملاسبية وفق النظام احملاسيب املايل املتبنني معايري احملاسبة الدولية وليس هنالك من يلزم هذه 
املؤسسات بغض النظر عن شكلها القانوين وطبيعتها على تطبيقها واستخدامها يف واقع حماسبتها لتحسني 

والتقييم احملاسيب لألصول الثابتة بشكل عام ومدا حتسني جودة املعلومات احملاسبية واإلفصاح مستوى القياس 
 عنها اليت تتضمنها التقارير املالية.

بعنوان "الدراسة احملاسبية وحدود اإلفصاح يف البياانت املالية لللبنوك واملؤسسات  دراسةّحممدّطيفورّأمينة:ّ-
عن جامعة  2016/2017حالة اجلزائر"، رسالة دكتوراه للسنة اجلامعية  ias/ifrsاملالية املماثلة يف ظل 

 اإلفصاححسيبة بن بوعلي الشلف، قد عاجلت الباحثة يف هذه الدراسة مدى مسامهة النظام احملاسيب املايل يف 
، ias/ifrsعن املعلومات والسياسات والطرق احملاسبية يف البياانت املالية للبنوك وشركات التامني يف اطار 

أمهية كبرية لقطاع البنوك وشركات التامني وخصوصا عملية  أوىلالنظام احملاسيب املايل  أن إىلوتوصلت الباحثة 
اخلاص  05- 09عنها، وذلك عن طريق النظام  اإلفصاحونشر القوائم املالية واملعلومات اليت يتم  إعداد

وجود مدونة حساابت خاصة ومناذج للقوائم  إىل ابإلضافةاخلاص بشركات التامني  89رقم  واإلشعارابلبنوك 
 املالية.

 سامهت هذه الدراسات السابقة يف هذا املوضوع من خالل:وقد   
 وضع وحتديد هيكل الدراسة اخلاص ابجلانب النظري؛ -
 صياغة إشكالية الدراسة؛ -
 تسهيل طريقة البحث عن خمتلف املراجع؛ -
 يف شكله النهائي. وإخراجهتصميم االستبيان  -
 
 



 ةــــــمةّعامدّ ـــــــــــــمق

 
 ط

 :ّالقيمةّاملضافةّللدراسة
ا حاولت البحث عن كيفية مسايرة خمتلف ز هذه الدراسة عن غريها من الدراسات السابقة أهن  ما ميي    

لى خمتلف أنشطة الكيان ر عالنظام احملاسيب يؤث   بما أن  ، فاألنظمة املعلوماتية ابلكيان ملتطلبات التوحيد احملاسيب
ر على خمتلف األنظمة يؤث  سالذي يدعو إىل تطبيق معايري احملاسبة الدولية ظام احملاسيب املايل تبن الن   ن  فإ

ات اليت فرضتها متطلبات التوحيد ملتغري  مع اهذه األنظمة  تكييفحاولنا إبراز كيفية  لذلك املعلوماتية له،
 .يف حتقيق جودة اإلفصاح عن املعلومات املاليةومدى مسامهة احلوكمة ابلكياانت الصغرية واملتوسطة  احملاسيب

 ّالدراسة:ّمنهج
 راسة واختبارإشكالية الد   اإلجابة على سوف يتم  االعتماد على جمموعة من املناهج من أجل 

احملاسبة، إىل جانب  سيعتمد على املنهج االستقرائي لدراسة التطورات التارخيية اليت شهدهتا فرضياهتا، حيث
راسة وحتليل نتائج االستبيان والذي مت معاجلته وذلك بغية عرض احملتوى النظري للد   ال تحليلي املنهج الوصفي

 اإلحصائية للعلوم االجتماعية. احلزمةبربانمج 

  ّّراسة:هيكلّالد
حيث  ،فصولربعة أمة ضمن ة الفرضيات املقد  ختبار صح  او  شكالية هذه الد راسةلقد حاولنا معاجلة إ 

ىل نظام املعلومات احملاسيب وتكنولوجيا املعلومات وقد احتوى هذا الفصل على ثالثة يف الفصل األول إ نتطر ق
ر النظرية طاأل مت  فيهما عرضفقد ا الثاين والثالث م  هية أنظمة املعلومات أول مايف املبحث األ نتناولباحث، م

 املعلومات. حملاسبية وتكنولوجيالنظم املعلومات ا
ثالثة وحيد احملاسيب ومعايري احملاسبة الدولية وقد احتوى على ىل الت  قنا فيه إا الفصل الثاين فقد تطر  م  أ 
الثاين فيتم فيه عرض  ا املبحثم  مفهوم احملاسبة الدولية وأسباب االختالفات احملاسبية، أ أو هلايف  نتناولمباحث 

ىل عد ذلك يف املبحث الثالث التطرق إب ليتم   ،شكالية التوحيدلية مضموهنا وإايري احملاسبة الدو طار النظري ملعاإل
 .سياسات التوافق والتوحيد احملاسيب

وفيما خيص الفصل الثالث فجاء حتت عنوان تكييف األنظمة املعلوماتية وفق متطلبات اإلفصاح يف  
بعرض اإلطار التصوري  نقومالنظام احملاسيب املايل حيث إىل يف املبحث األول منه  نتطر قالنظام احملاسيب املايل، 

له ومدى استجابته للتوحيد احملاسيب، ليتم بعد ذلك يف املبحث الثاين حتليل طرق التقييم واإلدراج يف احلساابت 
لنتحدث بعد ذلك يف املبحث الثالث عن أسس وقواعد  ،وانعكاسات ذلك على األنظمة املعلوماتية ابلكيان
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لكشوف املالية اليت تعرض املعلومات وفق متطلبات اإلفصاح اليت تدعو هلا املعايري الدولية لإلبالغ إعداد ا
 املايل ودراسة أثر تطبيق املفهوم اجلديد للحوكمة على ذلك.

الرابع بدراسة استقصائية لواقع تكييف األنظمة املعلوماتية ابلكياانت الصغرية وقد جاء الفصل  
ل منها مفاهيم عامة حول الكياانت يف األو   نتناولالتوحيد من خالل ثالثة مباحث،  واملتوسطة وفق مسار

فيه اإلجراءات املنهجية للدراسة امليدانية ليتم يف  نبني  الصغرية واملتوسطة والكياانت املتعلمة، أم ا املبحث الثاين ف
 املبحث الثالث حتليل جماالت الدراسة.



 

 :اأولالفصل 
 

                  بيــات المحاســــام المعلومـــنظ 
 وماتــنولوجيا المعلـتكو 
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 :تمهيد
ااقتصادية إذ يعتر من أهم اأنظمة الفرعية  الكياناتيلعب نظام امعلومات احاس دورا هاما ي  

ظام امعلومات اإداري، فمع بروز التطورات ااقتصادية وما صاحبها من عومة معلوماتية ف البيئة احاسبية،   ل
رجات ي  الكياناتكان لزاما على  اذااستثمار ي امعلومات احاسبية وااعتماد على ما تفرز من  ّخ  ا

 قراراها.
على تصميم أنظمة معلوماتية من  الكياناتولضمان إنتاج معلومات دقيقة، موثوقة وصحيحة عملت  

ها، ولقد سامت  الكيانارة شأها أن تسيطر على الكم اهائل من امعلومات الضرورية إد خاصة احاسبية م
اسوب ي تطوير نظم ام ولوجيا امعلومات بشكل كبر من خال استخدام ا علومات احاسبية، حيث تك

صول على معلومات ي أقصر وقت وأعلى جودة، ما  ة البيانات بطريقة آلية، ليتم ا أصبحت عملية معا
اذيساعد مستخدم هذ امعلومات ي  ّخ  القرار اأمثل. ا

حاول من خال هذا الفصل التطرق إ امقصود   ولتوضيح ماهية نظام امعلومات احاس س
ديد موارد باأنظم قوم بدراسة مفهوم امعلومة ونظام امعلومات و يث س ة امعلوماتية ي امبحث اأول 

، ليأي بعد ذلك امبحث الثا مرزا امفاهيم اأساسية امتعلقة باأنظمة احاسبية من  ووظائفه وطرق تسير
ظام  للمعلومات، كما نبن ي هذا امبحث دور خال دراسة اإطار امفاهيمي ها ومدى اعتماد احاسبة ك

، يلي بعد ذلك امبحث الثالث الذي يركز على دور للكياننظام امعلومات احاس ي التخطيط ااسراتيجي 
ولوجيا امعلومات  يث يرز خصائص تك ولوجيا امعلومات ودورها ي تطوير نظام امعلومات احاس  تك

ه. ومدى تأثرها على مقومات سي  نظام امعلومات احاس اإلكرو ودورها ي 
 ولذلك م تقسيم الفصل إ ثاث مباحث: 

 ؛اأنظمة امعلوماتية .1
 ؛اأنظمة احاسبية .2
ولوجيا امعلومات. 3  .نظم امعلومات احاسبية ي ظل تك
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 .اأنظمة المعلوماتية.1

اذشبكة معلومات واتصاات ذلك أن  اإقتصادية تعتر الكيانات  ّخ القرار يتطلب معلومات  ا
تساهم بشكل   كوها  موردا اسراتيجيا هاما علومةحيث مثل ام، الكيانومعارف مستخلصة من عدة أماكن ي 

ديد فعالية وكفاءة  اء أنظمة معلوماتية  الخي الكياناتكبر ي  هت بدورها إ تصميم وب  يالة للتحكم فعخ ا
يخ  اذي عملية دة واستخدامها امعلومة ا ّخ و اقتصاد  نظراالقرار، و  ا اصلة والتحول  ولوجية ا للتطورات التك
ولوجيا من  ستفادةلاتطوير أنظمتها امعلوماتية  الكياناتلزاما على  امعرفة أصبحامعلومات و  خدمات تك
افسيتها وضمان بقائها، خاصة و  جل زيادةمن أ ااتصااتو امعلومات  أصبحت دة القرارات امتعدخ  أنخ ت

ها ب على  ،تتداخل فيما بي أن تعد نظام قادر على إنتاج امعلومات ونقلها إ أصحاب  الكياناتلذلك 
قيق اأ ولوجي امشركة،  هدافالقرار من أجل  من خال الشبكات  الكياناتاكتسبت ومع التقدم التك

ظيم تسير اد أشكال جديدة ي ت اء نظام  واستطاعت ،أنظمتها امعلوماتية نشاطا أوسع مح ها بإ ب
تها  يات تتفاعل مع بعضها ي ّزين امعلومات ومعا موعة متكاملة من اأدوات والتق معلومات ي صورة 

 .واسرجاعها

 .ونظام المعلومات المعلومات.1.1

قائق وامفاهيم   موعة ا تكون ها قيمة  الخي و تتعلق مضمون معنخ  الخييقصد مصطلح امعلومة 
مية وزيادة  ، هدفها ت ب التفريق ب ،عرفةامومع  ن البيانات، امعلومات وامعرفة،ولفهم امعلومة بشكل أدق 

ام للمعلومات حيث أنخ ل مثخ البيانات ف تها وت  ه وبعد دخوهاامادة ا ظيمها  صفيتهاكمدخات يتم معا وت
قائق اجرخ  [1]للحصول على معلومات ذات قيمة مستخدميها، موعة ا دة حيث يعرخ مصطلح البيانات عن 

ظمة  وي مع ي ذاها، فليس ها قيمة إن  الخيوالغر م تها م ا  ظيمها،و يتم معا فت أيضا كما عرخ [2]ت

                                                 
[1] GILLES St-Amant, La gestion des systèmes d’information et de communication, chenelière Mc Graw-
Hill matériel, 2003, P 564. 

ولوجيا، الطبعة الثانية، المحاسبيةنظم المعلومات أمد حسن علي حسن،  [2]  .25، ص1996، اأكادمية العربية للعلوم والتك
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ام أو اماحظات عن الظواهر امادية أو معامات  قائق ا ظمةبأها ا تكون ي شكل حروف،  الخي [1]،ام
تها. ي حالة عدمرموز أو أرقام ليست ها عاقة مع بعضها البعض وا تؤثر على من يستقبلها   [2]معا

ليلها على أهخ  تعرف امعلومة اأمخ   تها و يفها وتلخيصها وهيئتها بشكل ا بيانات مت معا وتص
مل معارفا أو علما يتعلق  موعة أخبار  ها، فامعلومات هي عبارة عن  يسمح باستعماها وااستفادة م

تويه من مضمون ي آن واحد هدف فهم احيط ، ويتم اإخبار عمخا  ل كذلك هي مثخ و ] 3[،موضوع معنخ
رات والقيم والبيانات  ، و موعة من ا ة وامسلخمات البديهية القائمة على أساس معنخ تشكل  الخيامعا

اسب الذي يساند ي التقييم  اذو تمعًة البيئة امائمة واإطار ام ّخ  [4]القرار. ا
ظور آخر فإن امعلومات و   ليلها وتفسرها من أجل  الخيتلك البيانات هي م تها من خال  يتم معا

قائق والظواهر واأفكار ببعضها البعض الخياستخراج امقارنات وامؤشرات والعاقات   .تربط ا

سبة للمعرفة فأمخ   ا عن ا بال د إجابت ا للحقيقة، فأحيانا ع هي مصطلح يستخدم لوصف مدى فهم
ا ا ، فإن ا، بل سؤال ما متعلق موضوع معنخ ا إيخاها وليس نقصا ي ذكائ هل قيقة نتيجًة   نستطيع وصف ا

متلك معرفة  اجة إ معلومات متعلقة بتلك امسألة ل ها.ن  ر إ القدرة على التمييز فامعرفة تش[5]ع
ال من الرصيد امعري امتولد عن اإنتاج الفكري لإنسان والقابل لاستخدام ذلك والتاؤم، فهي إذا  ي أي 

 [6]اجاات.
ة امعلومات لتصبح أكثر نفعا وفائدة و و كما تعتر امعرفة خاصة ترتيب   يتم من خاها  الخيمعا

تلف أنشطة   :امفاهيم السابقةكل التا يوضح العاقة بن والشخ [7]،تطويرهاو  الكياناكتساب مهارات قيادة 
 

                                                 
، ، نموذجا على تحسين أداء المؤسسات ااقتصادية "ERP"أثر نظام المعلومات المتكامل نور الدين مزهودة،  [1] أطروحة دكتورا

 .03ص ورقلة،، جامعة 2016/2017
ة،  [2] ، ، المعلومات التسويقية في استمرارية نشاط المؤسسةفاعلية نظم كمال بن مي تلمسان، جامعة  ،2015/2016أطروحة دكتورا
 .78ص

[3] ROUZEAU Martine, Economie d’entreprise, organisation et gestion stratégique d’entreprise, édition 

ESKA, 1993, P 71. 
دمات التعريب والرمة، دار الفاروق، مصر، الطبعة الثانية، إدارة المعلوماتبول جامبل، جون باكويل،  [4]  .09، ص2006، تيب توب 
، عضيمي أمد،  [5] وف عبد الغ لة البحوث والدراسات، العددالمعلومة وأهميتها في المجتمع المعلوماتيزغ  .153ص ،2014، 09، 
ة،  [6]  .80ص ،سابقمرجع كمال بن مي

[7] MARIE  héléne Delmond, , JEAN  Michel Gamiter, Management des Systèmes d’information, Dumod, 

Paris, 2003, P 203. 
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 .، امعلومات وامعرفةالعاقة بن البيانات :I.1الشكل 

 

ديلجي، إمان فاضل السامرائي،  المصدر: ولوجيا المعلومات وتطبيقاتهاعامر إبراهيم ق شر والتوزيع، عمان، تك ، الوراق لل
، الطبعة   .31، ص2002اأو

صول على امعلومات تقلخ إ انتشار العومة ااقتصادية ى لقد أدخ    ص دور اأساليب التقليدية ي ا
ظيمية جديدة يقل فيها ااعتماد على الثروة  الكياناتشكل حيث تغر وتداوها،  بسبب ظهور هياكل ت

ظيم  ع الغد  بأنخ  "PETER Drucker" ، ويقولالكيانامادية ويكون للمعلومات دور ي توجيه وت مص
ظخ سيتشكخ  افس الكبر الذي تعرفه ما يفسخ  هذاامعلومات، و  ويب ع أساسم ل وي من أجل  الكياناتر الت

اات فإنخ [1]،هاصول على أفضل امعلومات وأدقخ ا اعة قوية قائمة  الكيانات وي معظم ا ديثة تتمتع بق ا
افسية و على أمية امعلومات ونظام امعلوم  ضمان البقاء وااستمرارية.ات ي اكتساب اميزة الت

 .أهميتهاو المعلومات .1.1.1
افس، حيث أصبحت السرعة سم بالتغرخ خلق عصر امعلومات بيئة عمل تتخ     السريع مع تزايد عامية الت

طبيعة كونية بعد أن كان نشاطها يقتصر  الكياناتاكتسبت حيث من أهم اأسس امعتمدة ي أداء اأعمال 
سامت ي عومة ااقتصاد وتدويل اأنشطة،  الخينرنت على اجال احلي واإقليمي، وهذا بفضل شبكة اا

دخ أص الكياناتف يخ بحت تواجه  تلفة تتعلق بالتسير ا  الخيد والتغير امستمر للتكيف مع بيئة العمل يات 
                                                 

[1] Conférence mondiale d’ UNI pour les cadres, le capital intellectuel, priorité a l’approche citoyenne     

dans l’économie de l’èrenumérique, Singapour, août 2000,  P 11. 

 امعلومات
Information 

وثائق ومصادر للحصول على 
 البيانات امدخلة

يات  توثيق وأجهزة وحواسيب وبر

 البيانات
DATA 

 امعرفة
Knowledge 

ولوجيا ااتصال  وسائل وتك

وث وأعمال... از   اّاذ قرارات/إ
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تلف اأنشطة ااقتصاديةتلعب فيها  اامعلومات دورا أساسيا ي  أربعة أنواع رئيسية للمعلومات  لك، وه
 :وهي
 :ديد امعلومات باعتبارها واحدة من اأنواع اأربعة  الخيوهي  المعلومات الوصفية  الخييتم من خاها 

ديد امشكل، إاخ  ة و ة مشاكل اإدارةأهخ  تساعد ي وصف ظاهرة معي  .ا ليست قادرة وحدها على معا
 :ديد امعلومات الوصفية للمشكل تأي امعلومات التشخيصية للتعرف  المعلومات التشخيصية على بعد 

بغي أن يكون، فهي  طأ وما الذي ي تقيس  الخيدد القواعد وامعاير  الخينوع امشكل امطروح وما هو ا
اسب و  قائق ومن مخ اختيار مسار العمل ام اذا ّخ  التدابر التصحيحية. ا

 :بؤية ديد وتشخيص امشكل يأي السؤال ماذا لو...؟ أي نتوقع ما سيحدث، لذلك  المعلومات الت بعد 
ب   ليل أحداث مستقبلية لتجخ ؤية مكخ يتم إنشاء معلومات ت لوصول إ ب امشاكل ي وقت مبكر وان من 

رافات وتصحيحها بسرعة إن وقعت.  اأهداف بدون ا
 :بخ  المعلومات اإلزامية ب القيام به...؟ فالت ا يكون السؤال ما  د ليس كافيا على مواجهة ؤ وحوه

يار الصحيح.اأخطار   امستقبلية، لذلك يتم توجيه امعلومات ما هو واجب القيام به واإلزام على تطبيق ا
 .أنواع امعلومات :I.2الشكل 

 

ادمن إعداد الطالب المصدر:  فاهيم قبلية.مإ  ااست . 

 
 

 أنواع امعلومات

 )هو ...؟ما  (معلومات وصفية 

 
طأ...؟( معلومات التشخيص  )ما ا

 

بؤية  (؟…ماذا سيحدث لو ) معلومات ت

 

ب إمامه م) مفروضةمعلومات   (؟…ا الذي 

 

 اأهداف
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[1]هي:تزيد من قيمة الكيان و اك مس خصائص رئيسية للمعلومات هو 
 

   وهرية للما كانت كلخ لة:الص ية ا ا يامعلومات أكثر صلة بالتق  الكيانواجه كيان ازدادت قيمته، وه
حصران ي  :مشكلتن رئيسيتن ت

 ة ذات الصلة.ديد ماهية امعلومات البيئيخ  -

هات ي  -  للمعلومات صلة ها. الخي الكياناتديد ا

طاق لةذات الصخ  ةديد امعلومات البيئيخ  الكيانستطيع وي  وبيئة  من خال استخدام مفهومي بيئة ال
شاط، حيث ي اذ الوحدات مواقع ذربط هو صد ومراقبة البيئة قوم بتحديد موقع ووظيفة وحدات الرخ ال ّخ القرار  ا

سبة  اسبة، فامعلومات البيئية اأكثر صلة بال اذا تاجها هذا اأخر الخيهي  للكيانام القرارات  ّخ
 اإسراتيجية.

  :ما زادت دقتها كلخ تتحدد نوعية امعلومات قياسا إ دقتها ي إظهار الواقع الفعلي، فنوعية المعلومات
د استخدام هذ الكيانوبالتا زادت ثقة ارتفعت نوعيتها  اذ امعلومات ي ع ّخ ا و القرارات،  ا در اإشارة ه

صول على امعل أن  الكياناتامعلومات، وعلى  وعية امرغوبة يومات تزداد بازدياد درجة الخ إ أن تكلفة ا
ب أن تعي وتع اطئة، كما  ب الوقوع ي امعلومات ا ب عليها أن تفعله إذتسعى لتج ا ما  رف ما الذي 

اذناقصة ا تكانت بعض امعلوما  . قرار معنخ  ّخ
   كم الصائبخذ القخ امهم هو توفر امعلومات بالقدر الكاي متخ  : إنخ ية المعلوماتكم ، رار إصدار ا

بيه إ سلبيات و  ب الت اخ  جود فائض كبر من امعلومات الذي يؤدي إ تضييعوهكذا  ع وقت وجهد ص
اذي إ يؤدخ نقص امعلومات  أنخ  كماالقرار،   ّخ بغي على قرارات غر سليمة ا مراقبة العاقة بن  الكيان، وعليه ي

اذعلومات وبن مراكز ولة عن مع امالوحدات امسؤ  ّخ اسب من القرار وذ ا لك للتأكد من توافر القدر ام
 امعلومات.

 :صول  كانما  كلخ   توقيت المعلومات اجة إليها وقت على امعلومات يا ، كلخما زادت قيمتها وفائدها  ا
اجة إليها وعا ما فامانع هو وصوها انقضاءشكل مبكخر نوصوها بمن وا مانع   الخيو معظم امعلومات ، ا

 امعلومات تزداد فائدها كلما كانت ية وتعكس ما حدث سابقا، ومثل هذهي تار  الكيانستخدمها ي
 أحدث.

                                                 
ظور كليحسن حرم،   [1] ظمات م شر والتوزيع، إدارة الم امد لل  .216 -215ص، ص 2003، عمان، دار ا
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 :صول و ما يزيد من قيمة امعلومات سهولة الحصول على المعلومات عليها فائدها هو توافرها وإمكانية ا
احية امثاليو ، رارالقخ  يخذبيسر وسهولة من قبل متخ  يتوجب على متخذ القرار اختيار امعلومات من  ةمن ال

ة الخيامصادر  احية العملية فإن مصادر امعلومات اأقل قيمة توفر أعلى قيمة مك يسهل  الخيو ، ولكن من ال
صول عليها هي اأكثر استخداما ي الغالب  .ا

صائص هي ذه   رص  الخي ا ب أن  ا  على إدارة  الكياناتدد قيمة وفائدة امعلومات، ومن ه
قيق وتوفخ  صائص مع اأخذ معلوماها بطريقة تساعد على  ، لكذامرتبة عن  تكاليفالااعتبار  بعنر تلك ا

ام الفرص  الكيانات من خاها طيعتست بحت موردا اسراتيجيا هامافامعلومة أص مواجهة التهديدات واغت
رها معطيات ثابتة، ااعتب نسرورة أكثر مبال كوها تتميزرز أمية امعلومات ي  ت و، وقوتعزيز مكانتها ي السخ 

قيق  رفاهية ودعم الفا بد من البحث عن مقومات وأسس استثمار امعلومات للتمركز ي مواقع أكثر قوة و
مية، حيث يؤكد  فامعلومات  ا يساعد على التطور علماء ااقتصاد أنخ إمال قطاع امعلومات يد منالعدالت

ل العديد من امشاكل  .هي وسيلة 

اات فرصا واسعة للحصول على رأس امال وتقليل أمية اموقع توفخ و   ية امعلومات ي كثر من ا ر تق
غراي، وزيادة قدرة العميل  يادة ي أمية امعلومات الزخ  وعليه فإنخ  ،من خيارات ومعلومات نظرا ما توفر لها

ديثة نسبيا،  يات إيصاها ترجع إ كوها أصبحت من امفاهيم ا سريعة وملموسة حيث شهدت تطورات وتق
ارجية نظر  بل الداخليةإ عدم ااكتفاء بامعلومات  الكياندفعت ب ي العقود اأخرة ا إثراءها بامعلومات ا
 [1]:لعدة عوامل أمها

اجة إ امعلومات بسرعة و  - ع القرار.اتغير مستلزمات العصر وطبيعة ا  نتظام استعماها ي عملية ص

شورة الخيالزيادة اها - ى إ عجز ت إ انفجار امعلومات ي العام، ما أدخ أدخ  ئلة ي كمية امعلومات ام
 ي السيطرة على تدفق امعلومات وماحقتها بالطرق التقليدية. الكياناتاأفراد و 

     زايد الطلب على امعلومات الدولية نتيجة ازدياد عمليات التبادل ااقتصادي، ااجتماعي والثقاي.ت -

افسية        على امعلومات  سيطرهاو  هاالكيانات من امتاكصل عليها  الخيلقد أصبحت اميزات الت
يع امرنوالتخ  (just-in-time)حظي أساليب اإنتاج اللخ  حيث أنخ  ،صى وا ا تعدخ    ،وسرعة دورة الوقت ص

افسة ا كياناتها تعتمد على امعلومات، وقد أتاح ذلك للكلخ   [2].الكبرة لكياناتالصغرة الفرصة م

                                                 
قيقة، إشكالية الوفرة اإعامية والمعلوماتية في ظل العولمةعبد اه بوجال،   [1]  .111-110ص، ص 2002، اأول عددال،  لـة ا
راء  [2] اد ا شر، القاهرة، عائد ااستثمـار في رأس المـال البشـري، وااستشاريون الدوليونإ  .14، ص2004، إيراك للطباعة وال
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 .خصائص نظام المعلومات .1.1.2
اص ظاميقصد مصطلح الخ    وحدة شاملة هو و واحدا،  تكون كاخ  الخير امرابطة موعة اأجزاء أو الع

ة، وذلك من تكوخ  اصر مع بعضها البعض ومع بيئتها لتحقيق أهداف معيخ موعة من الع نت بفضل تفاعل 
ويلها إ  ظم، خال قبول امدخات و ويلي م أجزاء أو موعة هو ظام الخ إذن رجات عن طريق إجراء 

. ها تسعى لتحقيق هدف معنخ  أقسام مرابطة فيما بي
يطها و  الخيالبيئة  فهو نظام امعلوماتا أمخ    ها ومع  اصر امتفاعلة فيما بي موعة من الع  الخيوي 

تها للحصول على م اجة إليها، يتم ي إطارها مع البيانات ومعا قد تعدخدت لو علومات توجخه من هم 
ظمة من اموارد و تعار  موعة م هم من يرى بأنخه  ة و  تسعى إ اكتساب الخييف نظام امعلومات، فم معا

زين امعلومات ي  ة  يرى خرالبعض اآو [1]،الكيانّو ميع ومعا اصر مرابطة تعمل على  موعة ع بأنخه 
تاجها لدع زين ونشر امعلومات من  اذعملية  مّو ّخ ين تواجه امسرخ  الخيامساعدة ي حل امشاكل و القرار  ا

يات  عبارة عنفهو ، الكياناخل د يستخدمها  الخيدراسة شبكات متكاملة تتكون من مزيج من اأجهزة والر
 [2].مع وخلق وتوزيع معلومات ذات فائدة الكياناتاأفراد و 

ظم الفرعية داخل    ظور آخر فإن نظام امعلومات يهدف إ خدمة ال مكن  ، وبالتاالكيانوم
يطها للكياناعتبار كصورة مبسطة   .و

عل العديد من امعلومات وحدة معلوماتية رة عن عباظام امعلومات إذن ف   اصر مرابطة  موعة ع
لغة هدف إ التمثيل اأحسن  كما مكن اعتبار[4]،وامهننظام داعم للتبادات بن الوظائف هو و 3،شاملة

شاطات  حيث ا يوجد مع بدون مثل ف، الكيان اللغة ي تكرار أفعال ونشاطات ذ، تكون فعالية هالكيانل
امستعملة من طرف امختصن ي امعلومة امكتوبة والغر مكتوبة مشفرة ي لغة  طبيعية مثل اللغة أن تكون 

، هذ ااتصاات الكيانامعلومات هو وسيلة نقل ااتصاات داخل  منظاعليه فإن و [5]ال امعلوماتية،
تج بأنخ متلك ل ا أن نست ه مك ، يب على مفهومن نظام امعلومات غة تظهر كلماها على شكل معطيات، وم

                                                 
[1] ROBERT Reix, Systèmes d’information et managment des organisations, 4ème édition, Vuibert, Paris, 

2002, P 75. 
[2] DAVIDT, Bourgeoise, Information Systemes for Business and Beyond, Published through the open text 
book challenge by the Sayleer Academy, 2014, P 05. 
[3] CHARLOTTE Cillol, Apprentissage et Systèmique- une perspective intégrée, Revue française de 
gestion, N°149, 02/2004, P 39. 
[4] BERNAD Dirirdollou, Charles Vimcent, Le client au cour de l’organisation (la qualité en action) 
edition d’organisation, 2ème édition, Paris, 2001, P 139. 
[5] ROLANDE M .F, Systèmesd’informationdynamiqueetorganisation, Economica, Paris, 2009, P08. 
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ظم  اا جديدا نسبيا، ويرتكز امفهوم اأول يتعلق ب امعلومات كحقل من حقول امعرفة فتعتر نظم امعلومات 
ظمة واجتمع ككخ  ولوجيا واأفراد وام ظر إ نظم امعلومات  ل، أمخ على عاقة امعلومات بالتك ا امفهوم الثا في

ظام يزوخ  اذأغراض  باحتياجاهم من امعلومات الكياناتد اأفراد و ك ّخ نظام امعلومات  ، هذا و يرتبطالقرارات ا
 ،إجراءات، امطبوعات، الوثائقامتمثلة ي ا هيكل امعطيات بشكل كبر بالوسائل اموضوعة من أجل تشغيل

واسب،الرامج،  اصب العمل، الطابعات وكذا  ا  [1] .ف بامعطياتالشخص امكلخ الشبكات، م
خ تعددت التعاريف واختلفت إاخ أها     قول باختصار كانت تصب ي ا نظام امعلومات  أنخ ا واحد، ل

يات...( تعمل على إنشاء وتشغيل  ها )أفراد، أجهزة، تق اصر واموارد امرابطة فيما بي موعة من الع
 امعلومات بشكل يسمح باستخدامها على أكمل وجه.

اصر رئيسية وهي    [2]:ويقوم نظام امعلومات على ثاثة ع
 :اصر والبي المدخات تها الخيانات وتتمثل ي ميع الع ظام معا  تدخل لل
 رجاتتطرأ ع الخيوهي العمليات  :المعالجة  لى امدخات لتحويلها إ 
 ا :المخرجات اصر ال ة ونقلها للمستخدمنوهي الع  .ة عن امعا

التغذية و ، العكسية والتحكم أو السيطرةإ جانب ذلك يقوم نظام امعلومات على أساس التغذية   
ظام، أمخ  العكسية عبارة ظام تقوم مراقبة عن بيانات أو معلومات حول ال ا السيطرة فهي وظيفة رئيسية ي ال

و هدفهو  ظام يتحرك  ا من خال الشكل  ،تقييم التغذية العكسية لتحديد إذا ما كان ال ومكن توضيح ما قل
:  التا

 
 
 

                                                 
[1] AIT ALI .d, Les systèmesd’informations, l’abeille, tiziouzou, 2003, P P45-46. 

جار،  [2] ظور إداري(فايز معة صاح ال  .47-46، ص2010، دار حامد، الطبعة الثالثة، نظم المعلومات اإدارية )م
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 .الكياننظام امعلومات ي  :I.3الشكل 

جار،  المصدر: ظور إداري(نظم فايز معه صاح ال  .47، ص 2010، دار حامد، الطبعة الثالثة، المعلومات اإدارية )م

اح نظام امعلومات و    موعة من ارة مدى قيقه لأهداف امسطخ يرتبط  مكخه  الخي صائصتوافر 
 تتمثل فيما يلي: الخيو من إشباع حاجات مستخدمي امعلومات 

 :ظام ديد اأهداف الفرعية  هدف ال ب أن يْتبعه  ديد اهدف العام الذي  د تصميم أي نظام يتم  ع
صر، فيتحقخ  اصر.لكل ع  ق اهدف العام من خال مشاركة ميع الع

 :اصر الخ  التكامل والتفاعل فصلة على الوصول إ اهدف ي بعض اأحيان تعجز ع ظام إذا كانت م
قي شود، وا يستطيع  (ام اصر ظام ككل )تكامل وتفاعل ميع ع  .قه إا ال

 :ويلها  ابدخ  شكل المكو نات الرئيسية تها و ظام مدخات وهي نقطة بداية عمله معا من أن يكون لل
 إ امخرجات امطلوبة.

 :ظام قابا للتحكم والسيطرة عليه وضبطه وتعديله،  الرقابة، الضبط، اأمن والسرية ب أن يكون هذا ال
ة وسريخ  رجاته آم  ة أصحاها.وأن تكون 

 

 امزودون    البيئة )نظم أخرى(      الزبائن

 

 

 

 

 

 

افسون  القوانن    أصحاب امصاح     ام

 التحكم

Control 

 امخرجات
Output 

 امدخات

Input 

ة  امعا

Processing 
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 :ظام يتم العمل ها، وحصر نطاقه إنتاج  الخيكل نظام معلوماي ديد مستويات  ب  نطاق عمل ال
اذتساعدنا ي  الخيامعلومة  ّخ ا. ا  قرارات

  ظام: ال تيااتصاات والشبكات اصر ال يات  تربط ع فابد من استخدام الشبكات وااستفادة من تق
. اصر  ااتصال للربط بن ع

ف أجهزة اإعام من خال ااستخدام امكثخ كليا   إ غاية جعلها آلية أنظمة امعلوماترت تطوخ لقد  
ة السريعة  ، حيت أصبحت امعلوماتية تسمح بامعا من خال  الكياناتف وهد ،الدقيقة للمعلوماتو اآ

اذتسهيل عملية  تصميم وتطوير أنظمتها امعلوماتية إ ّخ  والوصول إ اأهداف التالية: تالقرارا ا
سيق  - ظام الفاعلسن اممارسة اإدارية فيما يتعلق بالت  ؛والرقابة الشاملة مختلف عمليات ال

 ؛تقدم خدمات متطورة للزبائن -

ليل البيانات وعمليات إعداد التقارير -  ؛سن وتطوير عمليات 

سيق وإعداد الطلبيات لتسهيل العملية اإنتاجي - اسبة للت  ؛ةقيق الفرص ام
بخ تسمح با الخيتوفر قاعدة للمعطيات امختلفة  - اذؤ و صول على امعلومات امساعدة على عمليات الت ّخ  ا

 القرار.

افسية مواجهة العومة امتزايدة وغزو اأسواق، حيث  تعتر، إذن   اأنظمة امعلوماتية أحد أهم امزايا الت
افسية ا يكون إاخ  من خال أداة معلوماتية، فاإنتاجية تتطلب أساسا مراقبة  أن التحكم ي اإنتاجية والت

يخ  افسية ها مفهوم واسع حيث تعتمد على ااستعمال ا فيضها، والت سواء  الكياند موارد وتسير التكاليف ّو
ية مرتكزة على امعرفة والتجربة أو البحث عن امعلومات، وهذ كلخ  ها تشكل معلومات  كانت بشرية أو تق

افسة من كامل ة تعطي إجابة أصلية لتسير هذ اموارد، ومن أجل اإجابة عن متطلبات اإنتاجية من جهة وام
ا استحدثت ي ر الشبكات احلية، وبالتخ جهة أخرى تطورت اأنظمة امعلوماتية للمؤسسات من خال تطوخ 

ة ام الكيان علومة وسرعة ااستجابة لرد فعل مفاهيم وأنشطة عمل جديدة تظهر من خال ّفيض زمن معا
افسة وهذا يدخل ضمن الدور اإسراتيجي أنظمة امعلومات  .السوق وام
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ظيمية أنظمة امعلومات: I.4الشكل   .القواعد الت

 
 

Source: KENNETH C L. JANE P L, Les systèmesd’informationde gestion, Éditions village 
mondiale, Paris, 2001, P 44. 

ظام المعلوماتي ووظائفهموارد وأنواع  .1.2  .ال

موعة من اموارد ابد أن تتوفخ    ظام امعلومات  ه من أداء  الخير ل ترتبط ببعضها البعض حّخ مكخ
اصر أساسية و ظائفه على أكمل وجه وبأحسن طريقة، و  ظام امعلوماي ي سبعة ع صر موارد ال ا أن  مك

يات وقواعد البيانات إ جانب اإجراءات، الشبكات وهي  اموارد امادية، اموارد البشرية أو اأفراد، الر
ولوجيا.  والتك

ظام المعلوماتي1.2.1  : مكن حصر أهم موارد نظام امعلومات فيما يلي:. موارد ال
 :واسب) البياناتية واموارد امستخدمة ي عملية تشغيل ات امادخ وهي تشمل ميع امعدخ  الموارد المادية ، ا

ظام امعلوماي ...(ااتصالوسائل  ويلها إ معلومات حيث مكن اعتبارها بأها قاعدة ال  [1].و

                                                 
 .09-08ص ص ،سابقمرجع نور الدين مزهودة،  [1]

 تحديات المؤسسة

 التسييـر

ولوجيا  تك
 المعلومات

ظيـم  ت

 حـلول المؤسسة

 لدنيا.إسراتيجية التكاليف ا 
 .إلتزامات أمام الديون 

   إجراءات غر فعالة
 .للعمليات وتقدم التقارير

  ّفيض
 التكاليف.

  .دمة  سن ا

 .متابعة الطلبيات 
   ط مراقبة على ا

للمبيعات، امخزونات، 
 وامعطيات امالية.

   يع التص مصا
 واحاسبة.

 .استعماات 

  .زبـون 

 نظام المعلومات

 MRP اس  .هو برنامج 
  .حواسب اأشخاص 

 موزع مركزي. 

  شبكـة. 

 .زبـون 

  دمات متـابعة جـودة ا
 والتكاليف.

  .مراجعة اإسراتيجية 
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 :قسمون إ فئتن، فئة الموارد البشرية لتشغيل ميع أنظمة امعلومات ابد من وجود أفراد والذين ي
هائينااختصاصين  للون ااختصاصيون ف ،وفئة امستخدمن ال ين الذين يصممون و هم اأفراد الف

هائيناا أمخ  ،لون نظام امعلوماتويشغخ  أنتجها  الخيهم اأفراد الذين يقومون باستخدام امعلومات  مستخدمن ال
دس ظام، فيمكن أن يكونوا امدراء، احاسبن، امه تلف امتعاملال يما يتعلق بالصيانة ا ف، أمخ الكيانن مع ن و

.فأ اختصاصهي من فظ امعدات فحو   [1]راد الدعم الف
 :موعة العمليات البرمجيات ه بدوها ليس تسمح بتحويل البيانات إ معلومات، حيث أنخ  الخيهي 

اجة إ نظام تشغيل ومرمات وبرامج قواعد البيانات، وهذا ما توفر ها دللموارد اما ية فائدة، أها 
يات،  ل مشكلة ما الخيالر طقيا  موعة التعليمات واأوامر امرتبة ترتيبا م قسم [2]،مكن أن نعرخفها بأها  وت

يات إ نوعي  :ماو الر
يات نظم التشغيل والسيطرة عليه. الخيهي  برمجيات نظام التشغيل:.   تقوم بإدارة ودعم بر
دخد للحاسوب، يتم استوجخ  الخيوهي  برمجيات التطبيقات:.  ة استخدام  تخدامها من طرف ه امعا

هائي  مثل نظام الرواتب واأجور. امستخدم ال

 :ام للمعلومات وهي مورد اسراتيجي ي  قواعد البيانات ، لذلك كان لزاما الكيانالبيانات هي امادة ا
إدارة البيانات واستخدامها بالشكل الصحيح الذي يسمح  الكيانعلى امدراء وامختصن ي نظام امعلومات ب

ها.  بااستفادة م
 :)صر هام من نظم امعلومات،   اإجراءات )التعليمات طوات  كوهاوهي ع موعة من ا عبارة عن 

اسوب  الخيف، وهي اهدباعها لتحقيق اأب اتخ  الخيوالتعليمات واأوامر  تبن كيفية عمل اأفراد وتشغيل ا
تلف  قيق التكامل بن  وكيفية إدخال واسرجاع البيانات وغرها من العمليات، فاإجراءات تعمل على 

اصر نظام امعلومات.  [3]ع
 :موعة حواسيب أو أدوات إلكرونية مرتبطة ببعضها البعض، مكن مستخدميها  الشبكات هي عبارة عن 

ها، وهي تسهل عمل اإدارة من خال تسهيل  من امشاركة ي اموارد امتاحة وتبادل ونقل امعلومات فيما بي
الك أنواع للشبكات وهي:اتصال بأصحاب امصاح والقدرة على إدارة امعلومات، الوظائف ا  والعمليات، وه

تلف اأقسام وامصاح. الكيانتكون لتسهيل ااتصال داخل  الشبكات المحلية: -  بن 
                                                 

 .26-25ص ص ،سابقمرجع عماد الصباغ،  [1]
 .    10-09 ص ص ،سابقمرجع نور الدين مزهودة،  [2]

[3] DAVID T, BOURGEOIS PHD, Op.Cit, P 07. 
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لية مكخ  الشبكات اإقليمية: - مع أكثر من شبكة  من معرفة آخر التطورات على امستوى  الكيانن وهي 
ال اأعمال.  احلي ي 

رات العامية ي شّخ اع على آخر التطوخ من ااطخ  الكيانن وهي مكخ  ت(:ي)اأنترنالشبكات العالمية .
اء العام.متفرخ  كياناتاجاات، وتسهيل التبادات وطرح اانشغاات بن    عة ي ميع أ

 :ولوجيا تعلق يتسهل الطريق للحصول على فهم كامل ما  ر اأنظمة امعلوماتية إذتعتر أساس تطوخ و  التك
ظام امعلومات، فهي مورد أساسي ل ظام امعلومايب ولوجي ر تطوخ الي ظل  ل واسيب، و التك هي تشمل ا

يات، قواعد البيانات، الشبكات، اإجراءات   [1]وغرها.الر
 .موارد نظام امعلومات :I.5الشكل 

ادا إ مفاهيم من إعداد الطالب  المصدر:  .سابقةاست

 .اأنظمة المعلوماتيةوظائف أنواع و  .1.2.2
إعداد و البحث للحصول على البيانات و تشمل الدراسة يقوم نظام امعلومات مجموعة من الوظائف   

ة و التعليمات لتشغيلها  وظيفة و توصيلها و كذلك وظيفة استخراج امعلومات و التخزين، و التشغيل و وظيفة امعا
 عموما مكن إظهار الدور اأساسي لكل وظيفة كما يلي:و الرقابة، 

                                                 
[1] DAVID T, BOURGEOIS PHD, Op.Cit,, P 06. 

 نظام المعلومات

ولوجيا  التك

 الشبكات

 اموارد البشرية

 اموارد امادية

يات  الر

 قواعد البيانات اإجراءات
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 :)هيزات  وظيفة الحصول على البيانات )المدخات يقوم نظام امعلومات بتوفر كل ما يلزم من أفراد و
من مصادر داخلية أو خارجية، مخ يتم معها وإعدادها إدخاها  اتاجها سواءً  الخيللحصول على البيانات 

ة مع التأكد من صحة ودقخ  عمل عليها. الخية البيانات لضمان سامة امعلومة للمعا  س
 :الك عدة عوامل  الخيوهي العمليات  وظيفة المعالجة رجات، وه ويل امدخات إ  يتم من خاها 

ها: ة البيانات ونذكر م  [1]تساهم ي اختيار طريقة معا
ة اآل حجم البيانات:.  و امعا  .ية كلخما كان حجم البيانات كبرانتجه 

الك تعقيد وتداخل  درجة تعقيد وتداخل البيانات:.  دما يكون ه ة بطرق آلية متطورة ع تكون امعا
 البيانات.

ة اأسرع حّ لو كانت معقخدة. الزمن:.  ة نبحث عن امعا دودا للمعا دما يكون الوقت   ع

ة اآلية. التكاليف:.  و امعا ة أكر يتم التوجه   كلخما كانت اميزانية اموجهة للمعا

 :ها، سواًء استخدمت أو م تستخدم  وظيفة التخزين ويلها إ معلومات يتم ّزي ة البيانات و بعد معا
اجة، وتكون طريقة التخزين متوقخ  د ا ولوجيا امتاحة.بعد، بطريقة يسهل الرجوع إليها ع  فة على نوع التك

 :ة، ويتم حف ققخ  الخييتم استخراج امعلومات  وظيفة استخراج المعلومات ظ نسخة من اهدف من امعا
 رسال نسخة أخرى إ اأشخاص الذين يستخدموها.امعلومات والبيانات وإ

 :ها والتأكد  وظيفة توصيل المعلومات تلف امستفيدين م ظام إ  ويتم من خاها نقل امعلومات من ال
تائج مع امعاير اموضوعة ظام. من فهمهم ها، ويتم مقارنة ال  لأداء اسرجاع نتائج ذلك ااتصال إ ال

 :ظام أو ما يعرف بالتغذية  الخييتم من خاها تقييم ومراقبة كافة البيانات  الخيو  وظيفة الرقابة ترد إ ال
ظام متوجه ي الطريق الصحيح لتحقيق اأهداف واكتشاف نقاط القوة  ،العكسية وذلك لتحديد إذا ما كان ال

 والضعف فيه.
 
 
 
 
 

                                                 
ة،  كمال  [1]  .84ص ،سابقمرجع بن مي
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ظام معلومات إداري: I.6الشكل   .موذج ل

مد حجازي، ، كامل السيد غراب  المصدر: ،  جامعة املك سعود، ،نظم المعلومات اإداريةفادية  الرياض، الطبعة اأو
 .46، ص1997

رها ا مكن أن يوفخ الي امعلومات  إ الكيانحاجة  ظمة امعلوماتية فإنخ ناأأنواع يما يتعلق با فأمخ  
تلفة، تل اأنظمة دتعدخ دفعت إ  نظام معلوماي واحد ظيمية  الك ثاثة أسس و خدم مستويات ووظائف ت ه

يف الوظيفيي ملها ف عليها نظم امعلومات تصخ  يف ، التص ظيميالتص يف الفكري، الت  .التص
يف الوظيفي   تلفة من الوظائف، و فيما يتعلق بالتص تتمثل ي  الخيتقوم كل مؤسسة مجموعة 

اجة معلومات  وظيفة التموين، اإنتاج، احاسبة وامالية، اموارد البشرية والتسويق لتحقيق أهدافها. لذلك هي 
:  ّص كل وظيفة والي تكون بالشكل التا

 :ظيمية من أجل  الكياناتتتسابق  نظام معلومات وظيفة التموين افسية الت سن قدرها الت و  اليوم 
افسة ي السوق، لذلك تسعى ركة والتميخ دائما إ  ام  ز بامرونة وسرعة ااستجابة لتلبيةسن مستوى خفة ا

تاج إ سلسلة توريد أو ة إ موارد لاستمرار ي نشاطه فهو اج الكيان متطلبات السوق امتغرة، وأنخ 
تاجه لتعبئة نشاطه ظام موين يتحصل من خاها على ما  ها، ف ظيم هاته الوظيفة ابد من نظام يسرخ ، ولت

 إجراءات

 رجات مدخات تشغيل

 ّزين

 معاير اأداء

 بيئة نظام امعلومات اإدارية

شأة  حدود ام

 حدود نظام امعلومات اإدارية

 بيانات
 داخلية

 بيانات
 خارجية

توصيل امعلومات 
إ امستويات 
 اإدارية امختلفة
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ظام معلومات التموين هو الذي يسمح أو مكخن من إنشاء عاقات و  إبرام عقود مع اموردين، ويشمل هذا ال
 [1]موعة وظائف فرعية تتمثل ي عملية الشراء وتسير امخزونات والبحث عن اموردين.

 :ظام الذي يقدخ  نظام معلومات وظيفة اإنتاج لع م لوظيفة اإنتاج امعلومات امتعلقة بانسياب السخ وهو ال
تجات، وكل  دمات وتدفق ام ظام الذي مكخ وا ن العمليات امتعلقة بالتخطيط والرقابة على اإنتاج، وهو ال

سيق بن إ الكيان ليل أنشطته اإنتاجية والت تلف اإدارات إذ أنه يسمح بمن   تقارير متقددارة اإنتاج و
تج وامواد واللوازم امستهلكة وكل امعلومات امتعلقة بأداء وظيفة اإنت  اج.حول صفات ام

 :ظيم  نظام معلومات المالي والمحاسبي اصر بشرية ومادية تتفاعل مع بعضها البعض لت موعة ع هو 
ميع وتشغيل وإدارة ورقابة نشاط اإدارة امالية واحاسبية من خ ا أن نفصل ال حصر و البيانات امالية، ومك

اأول يتعلق باأنشطة والعمليات امسؤولة ال أنخ من ه بن نظام امعلومات اما ونظام امعلومات احاس
شاطات اأخرى الكيانعن تدفق اأموال من وإ  ويتم من خاله  له، والبحث عن مصادر مالية لتمويل ال

اذمساعدة امدراء امالين على  ّخ ما نظام امعلومات احاس فهو جزء  ا قراراهم امتعلقة باأنشطة امالية، بي
تلفة  ميع البيانات امالية واحاسبية من مصادر  أساسي من نظام امعلومات اإداري يتمثل دور ي حصر و

ويلها إ معلوما الكيانسواًء كانت من داخل  اسبة تسمح أو خارجه، ليعمل على تشغيل البيانات و ت 
ها ويعتر نظام امعلومات احاس أساس نظام امعلومات اإداري.  مستخدميها بااستفادة م

 :ليل إجراءات تشكخ أجهزة و موعة أفراد و  هو نظام معلومات التسويق ل نظام يعمل على مع وفرز و
اسب،خذي القرارات التسويقية ي الوقت وتقييم وتوزيع امعلومات على متخ  ز نظام امعلومات ويتميخ  [2]ام

ها قدرته على توفر امعلومات الدقيقة متخذي القرار حول البيئة التسويقي الفعخ  صائص م ال مجموعة من ا
طيط اأنشطة التسويقية إ جانب رصد  الخيو  الكيانامرتبطة ب ليل ّو تساعد مديري التسويق ي عمليات 

 .الكيانتواجه  الخيقية الفرص والتهديدات التسوي
 :)اذتاجها امديرين ا الخيتوفر امعلومات  يقتصر دور ي نظام معلومات الموارد البشرية )اأفراد  ّخ

قيق اأهداف  و  صر البشري ورفع مستوى أداء لتوجيهه  القرارات امتعلقة بفاعلية وكفاءة ااستثمار ي الع

                                                 
[1] GUMASEKARAM .A, NGAI E.W.T, Information Systems in Supply chain integratin and 

management, European journal cef  Operational reserch, 2004, P P 269-270. 
، دور وأهمية نظام المعلومات في اتخاذ القرار في المؤسسة ااقتصاديةالطيب الواي،  [2]  ،، جامعة سطيف2012-2011، أطروحة دكتورا
 .32ص
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تص  ظيمية، فهو نظام  ة امعلومات امتعلقة باأفراد العاملن بالت بخ  الكيانمعا نشاء ة العمل وإقوخ ؤ لويقوم بالت
ظيم العاقات بن اأفراد.  [1]ملفات شخصية لكل عامل وت

جد أن نظأمخ   ظيمي ف يف الت ص التص إ أربعة مستويات تسيرية تتمثل  يقسخمم امعلومات اا فيما 
 ي نظم امعلومات ااسراتيجية، نظم امعلومات اإدارية، نظم امعلومات امعرفية ونظم امعلومات التشغيلية.

 :ظام تقدم معلومات تساعد يتوخ  نظم المعلومات ااستراتيجية موعة من  الكيانات هذا ال على فهم 
ولوجيا  افسة اممكن تطبيقها والتك مكن اعتمادها واكتشاف نقاط  الخياأسئلة خاصة فيما يتعلق بسياسة ام

فيذ اأنشطة اليومية لتحقيق اهدف على امدى الطويل القوخ  افسن، كما يساعد على ت سبة للم ة والضعف بال
اسب، افسية ه مزايا و من [2]بشكل صحيح وي الوقت ام ظام اكتساب اميزة الت  سن اإنتاجيةو ذا ال

ظيمو تطوير أعمال جديدة باإضافة إ التمكن من اعتماد وسائل جديدة ي اإدارة و  اأداءو   .الت
 :هم  الخيم امعلومات اإدارية هو تزويد امديرين بامعلومات االغرض الرئيسي من نظ نظم المعلومات اإدارية

اذاجة إليها ا دم اإدارات الوظيفية ي  القرارات وحلخ  ّخ حيث يقوم بإعداد  الكيانامشاكل، فهو نظام 
تائج واأهداف، إذ أنخ  تظمة تسمح مقارنة ما مخ عمله مع ما هو مطلوب أي مقارنة ال ه يتو مع تقارير م

شاط   [3].الكيانامعلومات امتعلقة بالسر العادي ل
 تلف وهو الخ  م المعلومات المعرفية:نظ ديدة ونقلها بن  ظام الذي يقوم بدمج وإيصال امعارف ا

ية وامعرفية، وهو يشر إ أنخ   أفراد امعرفة هم أولئك امستويات، ومن خاله يتم توضيح العديد من اأمور الف
فع بالشكل الذي ي اأشخاص الذين يقومون بأعمال ترتكز على اإبداع واابتكار  .للكيانقدخم ال

 ية وهي ذلك الخ  علومات التشغيل:نظم م ، حيث يساعد اإدارة للكيانظام الذي يهتم بسر اأعمال الروتي
از امهام داخل تسير وامراقبة اليومية إ جانب إيصال امعلومات امتعلخ العلى  إ امستويات  الكيانقة بإ
 العليا.

ظام امعلومات، تصخ ا أمخ    يف الفكري ل سبة للتص ظم بال موعة من ال ها  الخيف نظم امعلومات إ 
اذعاقة بعملية  ّخ ة البيانات، و نظم امعلومات امكتسبة و القرار  ا صر كما يلي:إمكن و نظم معا  يضاح كل ع

                                                 
 .17ص ص ،سابقمرجع نور الدين مزهودة، [1] 

[2 ] ARWAA.Altameem, ABEERI.Aldrees, Nuha Alsaeed, Strategic Information Systems planning (515p), 

proceeding of the world congress or Engineering and computer since 2014,Vol 1, WCECS, Sanfrancisco, 
USA, 22-24 October 2014. 
[3] RAFAEL LapiedraAlcami, CARLOS DeveceCarañama, Introduction to management Information 

Systems, Publications de la Universitat Jaune I, Primera edition, 2012, P P 28-29. 
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 :ر، فبعض القرارات تأخذ بشكل غر تؤخذ بشكل متكرخ  الكيانليست كلخ القرارات ي  نظم دعم القرارات
تظم حّخ أن بعضها  وعة متكاملة من  قدم تأخذ مرة واحدة فقط، لذلك جاء نظام دعم القرارات ي شكل 

ة، و  ها لتسير وحل مشكات غر مر ة امتفاعلة فيما بي ماذج وأدوات امعا يات وال يسعى  الخيالر
ل امشاكل من ف نظم دعم القرارات إ توسيع قدر متخذي القرارات إ حلخها، حيث هد ة العقل البشري 

اذقائق ذات صلة بامشكل امراد خال تقدمها له ا ّخ مكن استخدامها  الخيهيز الوسائل قرار بشأنه و  ا
موعة من البدائل. الخيال و بشكل فعخ   [1]تسمح للمستخدم من اكتشاف 

 :ظم الخبيرة الك من أو ما يعرف  ال ة امشاكل بالغة التعقيد، وه اعي وهي ّتص معا بالذكاء ااصط
برة بأهخ  ظم ا ظم القائمة على امعرفة و يعرخف ال راء ااستشارين  الخيا ال تقدم مشورة، فهي تقوم بدور ا

اكاة العقل الب اول  ل امشاكل للمستخدمن، كما عرخفها البعض على أها برنامج الكمبيوتر الذي  شري 
[2]امعقدة.

 

 :)مكن أن تكون ي اأصل  الخيهي بداية للتطوير اإداري و  نظم معلومات المكتب )أتممة المكاتب
از اأعمال  د من الفساد اإداري وتسهل إ اجة للتدخل البشري و ية ليست  رد عمليات مادية أو ذه

 [3]وااتصال من خال التشغيل اآ للمكاتب.
 :هاز اإداري، ويقوم هذا نظم معالجة البيانات ية لدعم اأنشطة داخل ا هي نظام يعتمد على الروتي

ية  تلف اأنشطة الروتي ة البيانات وإنتاج التقارير، كما أنه يتم من خاها تسجيل وتشغيل  ظام معا ال
 امعلومات اليدوية.الضرورية لسر العمل، حيث يقوم مكان عملية مسك الدفاتر ي نظم 

 .تسيير اأنظمة المعلوماتية .1.3

ها من تسير أنظمتها امعلوماتية بأحسن دائما إ وضع خطط واسراتيجيات مكخ  الكياناتتسعى  
ظمة وسريعة ولعلخ  زين أكر قدر من امعلومات بطرق م ة ّو سم أنظمتها ذلك ما جعلها تقخ  طريقة ومعا

احها  داخلي ونظام خارجي، فلكلخ امعلوماتية إ نظام  ها مصادرها ووظائفها وعوامل  افم ك عاقة به

                                                 
[1] RAFAEL Lapiedra Alcami, Op.cit,P 31. 

[2] YASER HASAN AL-Mamary, ALINA Sharguddin and  NOR Aziati, The Role of different types of 

information systems in business organization : A Review, International journal of research (IJR), Vol 1, 
Issue-7, August 2014, P 336. 
[3] CLARENCE A.Ellis and GARY J.Nutt, Computer Science and office Information Systems, PALO 

ALTO Research Center, California, 1979, P 03. 
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تلف اأنظمة امعلوماتية، كما أنخ تكامل  ولوجيا كان له أثر كبر ثورة الاحيط الذي أوجدته  مابن   علىتك
ظيم  الكيانات بتطوير  ح للكياناتعلها مورد متزايد اأمية يسموالعمل، وهذا ما خاصة ي اهيكل والت

ارجية وكذلك  امة عن ظهور الشبكات شبكاها الداخلية وا دمات والوسائل اإلكرونية ال ااستفادة من ا
وهذا يسمح بتقليل اأخطاء  ،زايا التبادل اإلكرو للبياناتم اإنتفاععن طريقها مكن  الخيمثل اانرنت 

فيض التكاليف وزيادة كفاءة العمليات  .ّو

 .نظم المعلومات الداخلية والخارجية .1.3.1
تاج معلومات داخلية وخارجية، ونظام امعلومات  اتالكيانهتم   ارجي إذ أها  محيطها الداخلي وا

ة امعلومات الداخلية  ميع ومعا من حيث أنخه هو مثابة أداة للمراقبة أيضا، فالداخلي هو الذي يعمل على 
دث داخل تامة ميكون أصحاب القرار على معرفة  الكيانداخل خال مع امعلومات اموجودة  ، الكيانا 

 :يالداخلية همصادر امعلومات و 
تتمثل ي لوحات القيادة، وثائق التسير، دليل اإجراءات الداخلية، تقارير  الخياخلية و الوثائق الدخ  -

 ؛ااجتماعات، تقارير خدمات ما بعد البيع، اميزانيات احلية واماحق وغرها من الوثائق

 ؛امتعلقة بالزبائن، اموردونرير الوثائق أو التقا -

 ؛الرسائل ورسائل الريدية اإلكرونية، ااستجوابات على موقع الشركة -

مية وغرهم. الكياناأشخاص الذين هم عاقة مع  -  مثل امستثمرين وامسؤولن على اإنتاج والت

اح نظام امعلومات إنخ    اصر أساسية، حيث تلعب هذ الداخلي عوامل  ية على أربعة ع ة تكون مب
اصر دور هام ي حسن تسير نظم امعلومات الداخلية   هي تشمل:و الع

اسوب -  ؛استخدام اأجهزة اإلكرونية أو ا

 ؛هيئة ظروف العملو إشراك امستخدمن  -

 ؛تصميم قواعد البيانات الداخلية -

 ؛اإدارةمساندة و دعم  -

 ؛مهارات فريق امشروعاإستثمار ي  -

ظيمية -  .الكرى سراتيجيةاإاحاور  ديدو  الرؤية الت
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عزل  اتالكيانأنخ على امصادر الداخلية وحد غر كاف، ذلك  عتماداإ أنخ  إاخ   ا إمخ و ا توجد ي م
لق ها فرصا  يط  امعلومات من  لىالبحث ع ليهايفرض عليها هديدات، لذلك وجب عو هي موجودة ي 

ارج،  مصادر امعلومات خارجيا:من و  ا
 ؛الزبائن )طلباهم، توقعاهم وغرها( -

 ؛وسائل اإعامو اأنرنت شبكات  -

راءو الوسطاء  -  ؛ا

 ؛امصلحة شركاء -

ية الكيانات - ظمات امه كومية وام  ؛ا

 امؤمرات وامعارض واملتقيات الدولية. -

ارجية، فهي مثابة  اأنرنتتعتر شبكة و   اح نظم امعلومات ا ية اأساسية عامل من عوامل   الخيالب
ولوجيا امعلومات ي  اا  وقد[1]،الكياناتتقوم عليها تك صول عليها،  لتقدم امعلومات  واسعافتحت  وا

ارجي من خال اتخ  السرعة ي و ساع مساحة التواصل كما تساهم أيضا ي زيادة فاعلية نظام امعلومات ا
 عملية نقل امعلومات.

 يكون ن أحد أهم مصادر امعلومات ما هم من خرة ومعرفة ي موضوع معنخ كما يعتر امستشارو  
رات،التعاون وتبادل امعارف باإضافة إ [2]،من اختصاصهم هج ااسراتيجي ي  وا إذ أن التعاون هو ال

ال تطوير نظم امعلومات. رات ي  ية لتبادل البيانات وا ية تضام سيق ب  ت
ية قد فرضت و   ولوجية و التطورات التق اعي  ااقتصادالتحول من و التك امعلومة و امعرفة  اقتصاد إالص
ظام امعلوماي ي امستقبل على مسة  استخدام ويقوم، نظام معلومات مستقبليتوفخر ضرورة  رجات ال

ة مشاكل إدارة اإ قاط التالية: الخينتاج و خطوات رئيسية معا  تشمل ال

ظم -  ؛وضع الرنامج لتحليل ال

يات بغرض التدريس -  ؛ِاختبار نظريات وبر

 ؛وضع برامج للمستشارين -

تجنإ - يات من قبل ام  ؛ستخدام بر

                                                 
مد الكردي، جال إبراهيم العبد،  [1] ال  درية، ص ةـات اإداريـنظم المعلومم امعية، اإسك  .35، الدار ا

[2] STEPHEN B.Harsh,Op.cit, P P 10-11. 
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ة القرارات  - ظمةمعا ظمة والغر م  .ام

ظرة مستقبلية اإدارة وإ تعمل على توسيع نطاقظم امعلومات امستقبلية ف  ليلها ب عداد التقارير و
ا وليس توفر بيانات عن ا صدر ام باعتبارهاتعزيز مو امعرفة و مع دعم إنشاء أفكار جديدة  ،للكيانلوضع ا

لق الثورة  اخ ااقتصادي الذي  توفر معلومات للظواهر من أجل فهم أصحاب القرار إضافة إالرئيسي  للم
ا ظام امعلوماتيط هم، ف طوي على امعرفة  ه ما مشاكل امستقبل ت يرتكز على امعرفة الصحيحة بي

قيقية، لذلك ابد من تصميم نظام معلومات من شأنه أن يسهل وي ية، وابد دعما من  تقاسم امعرفة الضم
ولوجيا ي ذلك.  استغال التك

ظام المعلوماتي المتكامل .1.3.2  .ال
قق نظام امعلومات    ب أن  ظور آخر،  سيق م التكامل بن كل أنواع نظم امعلومات من خال الت

ها وفق قاعدة بيانات موحخ  ظام  أي أنخ  ،دةبن وظائفها وتبادل البيانات وامعلومات بي اأنظمة الفرعية لل
الك تكرار للمعلومات من أكثر من نظام تكمخ  اسقة وبعاقة تبادلية حّ ا يكون ه ل بعضها بعضا بطريقة مت

 فرعي.
قيق التكامل بن البيانات ذات  امتكامل هو ظام امعلوماتف   وسب يعمل على  هجي  نظام م

اذلضرورية اامصادر امختلفة من أجل توفر امعلومات ا ه مكن [1]،القرارات ّخ موعة من  القول بأنه وم
اسق والرابط بن اأ الكياناها تبخ ي الخيالطرق واأساليب واآليات  قيق الت ظام من أجل  نظمة الفرعية ل

اء نظام معلوماي قادر على مواجهة تغرات إامعلومات  عتمادا على قاعدة بيانات موحدة وذلك من أجل ب
ودة مستخدميها بأد تكلفة يتعلق بالتحكم ي حجم البيانات وإاسيما فيما  احيط يصال امعلومات ذات ا

اسب اجة لو ، وي الوقت ام  [2]ظام معلومات متكامل لأسباب التالية:ترجع ا
 :د زيادة ي ى إ حتمية تقسيم العمل، والذي يولخ أدخ  الكيانزيادة حجم الوظائف ي  إنخ  تقسيم العمل

ظام معلوماي متكامل. اجة ل ه كانت ا  تداول امعلومات وم
 :ولوجي ولوجية وما تلعبه من دور ي بقاء نظرا للتطوخ  التقدم التك افسيته الكيانرات التك كان ابد   وزيادة ت

تلف التطورات.  من وجود نظام معلومات متكامل يسهل سرعة تداول امعلومات ما يواكب 

                                                 
 .23ص ،سابقمرجع نور الدين مزهودة،  [1]
 .26-24،المرجعنفس  [2]
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 :ت الي بدائل الالبحث عن معلومات وتوفر  نظام معلومات متكامل يسهخل وضع القرار يتم وضعها 
 ف أصحاب القرار لتقليص اأخطاء ي عملية وضع القرار.تصرخ 
   افسة:ة زيادة حد ارجي دفع ب الم افسة على الصعيد الداخلي وا إ البحث عن  اتالكيانإن ِاشتداد ام

يدة  ديدة وا صول على امعلومة ا افسن، ولتحقيق ذلك ابد من ا افسية ميزها عن غرها من ام فروق ت
 تبقيها ي السوق وذلك ا يتحقق إ من خال نظام معلومات متكامل. الخي
 ي القرارات،  الظروف الثقافية، ااجتماعية، ااقتصادية والسياسية تغرخ يتبع تغرخ  ر بالبيئة الخارجية:لتأث  ا 

 امستجدات. نا بكلخ ات ابد من نظام معلومات متكامل مدخ ومسايرة هذ التغرخ 
 اسراتيجيا هاما ي : فبعدما أصبحت امعلومة تلعب دورا التوجه من اقتصاد السوق إلى اقتصاد المعرفة

تها ي ظل  عصر اقتصاد امعرفة كان من الضروري وجود نظام معلوماي متكامل يتو مع امعلومات ومعا
 التدقيق الكبر ها.

   ظمة:تعد طط و  د أهداف الم اجة للمعلومات لوضع ا ظمة زيادة ا اذلقد قابل تعدد أهداف ام ّخ  ا
 اأهداف وذلك ا يتحقق إا من خال نظام معلوماي متكامل. القرارات امائمة لتحقيق تلك

  الكيانابد من وجود نظام معلومات متكامل يوفر أصحاب القرار امعلومات الازمة لوضع  :الكياننمو 
امية.  ي امسار الصحيح ي ظل التطورات ال

ظيمية يمعلوماي متكامل يدفع إ ضرورة تغ من جهة أخرى فإن وجود نظامو   اهج الت ر ام
ولوجي، أن شرط بقاء  افسة تتمثل ي امرونة والليونة  الكياناتبااستفادة من التقدم التك مواجهة ام

شيط، خاصة ي ضل التحديات  مكن حصرها  الخيو  للكيانمكن أن تواجه نظام امعلومات امتكامل  الخيوالت
اصر التالية:  [1]ي الع

شاطالتحديات ام  - ولوجيا على امدى الطويل لتحقيق فعالية ال  ؛رتبطة بكيفية استخدام التك
سيق بن  بط بنعلى الرخ قدرة المدى  - ولوجيا امعلومات والت  امعلوماتية الفرعية اأنشطةاستخدام تك

صول على امعلومات الضرورية  راط ي ااقتصاد الرقمي وامعلوماي والشبكات  الخيوا تساعد على اا
 ؛العامية

يةدخ  - اء  ي هيكلة البيانات والب ولوجيا امعلومات وااتصاات والقدرة على ب ظيميالتحتية لتك  ة هياكل ت
 ؛وشبكات معلوماتية وتطويرها

                                                 
[1]  ، مد الزغ ، هيتم  ، نظم المعلومات اإداريةاليمان فاضل السمرا  .85، ص 2015، دار صفاء، عمان، الطبعة اأو
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ولوجي للمسائل التقليديبعملية اإ هتمامومدى اإ دي ااستثمار ي نظم امعلومات  - ة ي حال التك
ظام امعلومات وتسهيل تبادل نظم امعلومات وذلك من أجل إ حداث تكامل بن اأنظمة الفرعية ل

 ؛امعلومات

هج واقعيهذ التحديات امختلفة تدفع إ    اد م موعة  قد حصرناو ، سليمو  ضرورة التفكر ي إ
 [1]مات فيما يلي:دات وامقوخ احدخ 
 :يات الحديثة ظام امعلومات يلعب دورا  إذ أنخ  استعمال التق ديثة امتطورة ل يات والوسائل ا استعمال التق

صول على  الكيانهاما ي  ظام امعلوماي امتكامل وذلك من خال مساعدها ي ا يث تعتر أساس ال
ية معقولة جدخ امدخات انطاقا من مصادر متعددة خال فر  ة قائمة امدخات  ا مكخنات زم من معا

رجات تساعد ي وضع القرار. ويلها إ   و
   ظمة على وجود قاعدة بيانات واسعة وموحخ  إنخ  دة:توفير قاعدة بيانات موح دة من شأنه أن يساعد ام

ديد حجمها أو طبيعتها  ها التحكم ي التعامل بالبيانات سواًء من خال  ميعها، ّزي انطاقا من 
ول دون تكرار البيانات أو التقليل  اسب مع حاجة مستخدميها، ما  يفها حسب ما يت تها وفق تص ومعا

ها.  م
  اح نظام اأي تش: الكفاءات البشرية المؤهلةااعتماد على رك ي أكثر من نظام فرعي إذ أن 

رات من القوى جم من امعرفة العلمية والعملية والتخ تتمتخ  الخيالبشرية  امعلومات مرتبط مدى توفر ا ية ع  ق
اسب مع متطلخ  الخي ب نشر الوعي بأمية تطبيق نظم امعلومات من قبل كافة تت ظام، كما  بات عمل ال

اح نظام  امسؤولن ومقدمي امعلومات من امستويات الوظيفية امختلفة، إذن للفرد امؤهل دور كبر ي 
امعلومات امتكامل وتشغيله حيث أن دعم اإدارة لفكرة تطبيق نظام معلومات متكامل وتوفرها مستلزمات 

ظام وامتمثلة ي امستلزمات امادية وامالية و  تتعلق باأجهزة إ جانب امستلزمات البشرية  الخيإدارة هذا ال
اح نظام  امعلومات امتكامل. وامستلزمات اإدارية من شأنه أن يسهم ي إ

جاح نظام امعلومات امتكاملهذ امقوخ     د  الخيو قات سوف تواجهها العديد من امعوخ  مات الرئيسية ل
 
 

                                                 
 .37-36ص ص ،سابقمرجع نور الدين مزهودة،  [1]
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ظام من تطوخ  قاط التالية مكن حصر العوائق يو تقف أمامه كعائق و ر ال  [1]:ال
 :صول على امعدخ  إنخ  اارتفاع المستمر في التكاليف ديثة بصفة ارتفاع تكاليف ا ات والتجهيزات ا

عامة ومصاريف تكوين وتدريب اليد العاملة بصفة خاصة يؤدي إ زيادة اأعباء امالية والذي حال دون 
تلف  الكيانيؤثر سلبا على أداء  مااستخدام نظام معلوماي متطور،  سيق بن  نظرا لصعوبة الربط والت

 اأنظمة امعلوماتية الفرعية.
 :ية قخ  نقص اليد العاملة الف  ق امعلومة دورها على أكمل وجه ابد من يد عاملة متخصصة تتوخ حّ 

الك اهتمام كبر من طرف تسير نظام امعلومات امتكامل، إاخ أنخ  انب حي الكياناته ليس ه د هذا ا ث 
صن ي نظم امعلومات امتكاملة، وعدم وجود ظروف مائمة للعمل دودية ي مراكز تكوين وتدريب امتخصخ 

يخ  و  ما يدفع باليد العاملة الف  أخرى توفر الظروف امائمة للعمل.كيانات ة بالتوجه 
  شهدها العام زيادة  الخييقابل الزيادة ي عدد السكان  :وندرة الموارد الكيانالتغيير المستمر في محيط

قع نظام معلوماي افرضت عليها ضرورة التفكر ي و  والي الكياناتى إ بروز صراعات بن أدخ ما ي اموارد 
تاجه من موارد اعتمادا على البيانات  تلفة الخيتتحصل من خاله على ما  ميعها من مصادر  ما  ،يتم 

قائق عن ندرة اموارد. لشكخ   عائقا أمام نظام امعلومات امتكامل الذي يعجز عن توفر كل ا

 .نظام المعلومات المحاسبي .2

بذة اإ   ديثة بالتغرخ تتميز ال ه صعوبة ي قتصادية ا افسة العامية، ما نتج ع  امستمر نظرا لتزايد حدة ام
اذ ّخ تعتمد بشكل كبر على امعلومات بصفة عامة وامعلومات احاسبية  الخيقتصادية اإ الكياناتالقرارات ب ا

اذبصفة خاصة، ونظرا هذا الدور الذي تلعبه نظم امعلومات احاسبية ي مساعدة اإدارة ي  ّخ قراراها زاد  ا
اوات تطويرها وتصميمها بالشكل الذي ي ف اأطراميع تطلبات م ستجيبالركيز عليها وتعددت 

ها.  امستفيدة م

 .اإطار المفاهيمي لأنظمة المحاسبية .2.1

ا من التطرق لتطوخ    راها ا مكن أن نفهم احاسبة بشكل دقيق من خال تعريفها فقط، بل ابدخ ل
ية وأهم امبادئ   قامت عليها. الخيالتار

                                                 
 .42-41ص ص، نفس المرجع [1]
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 .نشأة المحاسبة وتطورها التاريخي .2.1.1
ذ لقد مرخ    ديثة بعدة مراحل حيث أخذت تتطور من عصر آخر، ت احاسبة م القدم وإ العصور ا

دد، وإمخ  ية وامتاحقة فهي م تأت من مكان أو زمان  شهدها الفكر  الخيا كانت نتاج التطورات التدر
 .احاس

ضا الخيوكانت بداية هذ امرحلة ي باد ما بن الرافدين و    ها ظهرت فيها العديد من ا رات من بي
ضارة البابلية و  ضارة اأشورية وا ضارة السومرية، ا رات اقتصادية، ما أوجب ضرورة وجود عرفت تطوخ  الخيا

ية،  وسائل من خاها إثبات امعامات، فظهرت الكتابة حيث بدأت على شكل كتابة رموز على األواح الطي
،لت عملية اإثبات اوالكتابة امسمارية، حيث سهخ  ضارة اأشورية  كما مخ   [1]حاس ساب خال ا تطوير ا

، سهخ بالشكل الذي ي اعة أيضا ساعد ي ذلك وما ل عملية القياس ي اإثبات احاس اخراع وتطوير ص
سابات  ضارة امصرية وجاء بعد ذلك استحداث عملية مراجعة ا كانت نتيجة   الخيأوراق البوردي خال ا

 [2]توسع اإمراطوريات اإغريقية والرومانية وفرض الضرائب على مستعمراها.

وخ وقد  وع ي أدعية زاد ااهتمام أكثر باحاسبة مع تزايد وت ه من ت ع أنشطة امسلمن وما نتج ع
العصور ي  ذلك ليأي بعديلة لضبط تسير بيت مال امسلمن، الزكاة، اأمر الذي اقتضى ضرورة وجود وس

ظام اإقطاعي  اسبية تقتصر على تسجيل نفقات  الذي ساد يالوسطى ال أوروبا والذي شهد نظم 
توجات ا اولة اايطا لفاحن، و ومداخيل اإقطاعين وعمليات استام وتسليم م لقد اعترت 

"Pacioli ،دسة، مثابة شهادة " من خال إصدار اموسوعة امتعلقة بتسير اأعمال ر واه الرياضيات، ا
استعرض من خاها مبادئ القيد امزدوج أول مرة، إا أنه أمل مفهوم الدورة  الخيمياد احاسبة امعاصرة و 

هضة ي القرن الرابع عشر تبعتها بعد ذلك احاسبية،  استحداث عمليات مسك والي مخ فيها مرحلة عصر ال
سابات بظهور  يطالية وعملية اإثبات احاس " اإفلورر احاسبية وفق القيد امزدوج ي "مسك الدفاتا

وة. ة ج  [3]امتكامل ي مدي

                                                 
[1] AUGUSO.Unegbre, Theories of Accounting : Evolution & Developments, Income determination and 

diversities in USE, Research Journal of finance and accounting, Vol 5, November 2014, P 03. 
مد مراد،  [2] ظام المحاسبي المالي خال فترة آيت  ،  ،2010/2013ضرورة تكييف بيئة المحاسبة بالجزائر مع متطلبات ال أطروحة دكتورا

زائر  ،2013/2014  .14-13، ص ص03جامعة ا
 .15، ص نفس المرجع [3]
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قود  ظهور عصر الرأمالية التجارية مخ ي  أمخا   استخدامها كمعيار للقيمة ووسيلة للمبادات و ال
ها التجارية،  رية نتج ع شئات اقتصادية وأساطيل  بروز أسر رأمالية تسيطر على اأسواق نتيجة امتاكها م

غرافية، فسامت احاسبة ي انتشار الرأمالية ق امعادن إ أوروبا جرخ ت إ تدفخ أدخ و الخي  اء ااكتشافات ا
قود وظهور التجارية من خال قياس اأ وياحساب رأس امارباح وامشريات بال  [1]،ل وإعداد اميزانية العامة س

ية وجاءت ت اعية و  بعد ذلك لتجهز امارك اسبة لظهور الثورة الص اعتمدت على  الخياأرضية ام
توجات الفائضة ي مصانع الرأمالين، اأمر الذي أدخ  ات أساسية على سر ر ى إ إحداث تغيتصريف ام

اعية أدخ  حيث أنخ [2]،احاسبةرات جديدة ي علم ااقتصاد وظهور تطوخ  ى تطور وسائل اإنتاج خال الثورة الص
فأصبح امشروع الفردي الذي يدير شخص  ،إ ظهور وحدات إنتاج كبرة تفوق قدرات شركات اأشخاص

ولوجي موعة من الشركاء غر قادر على استيعاب هذا التطور التك وهكذا نشأت شركات امسامة ، واحد أو 
وائم مالية مكن مستخدميها من تباع أسهمها لأفراد وتقوم إدارها بااعتماد على احاسبن لديها إعداد ق الخي
 .الكياناتيم وضع تقي

اعية زادت مسؤوليات ومهام احاسب، و    نتيجة التطور ااقتصادي وااجتماعي الذي عرفته الثورة الص
دمة  الخياعب والتخ  من مظاهر الغشخ  رت وظيفة احاسبة للحدخ وتطوخ  سادت اممارسة احاسبية، وذلك 

خ قد و  ،أصحاب امشروع وأصحاب امصاح ية تسعى إ أوجب ذلك ضرورة إنشاء ا ظمات مه ادات وم
اسبية مقبولة  اولة وضع مبادئ ومعاير  مية امعارف والثقافة احاسبية إ جانب  ماية ودعم احاسبن وت

ظمات عموما، ومن  لرا،  الخيبن أهم ام معية اأمريكية للمحاسبة، معهد احاسبن ي إ تتم تشكيلها ا
ظمات.  [3]امعهد اأمريكي للمحاسبن القانونين وهيئة معاير احاسبة امالية وغرها من ام

له مفاهيمه ي اأخر مكن القول أن احاسبة تطورت وازدهرت من عصر آخر حّ أصبحت علما   
 قواعد ومبادئه.

ظرية لأنظمة المحاسبية.2.1.2  .المرجعيات ال
ية  تقتصر على تعد مو ا يوجد تعريف واحد للمحاسبة، بل اختلفت مفاهيمها     الخيتلك الطريقة الف

شاطات ااقتصادية فقط، بل  الي تقوم بقياساأداة تلك  وأتسجيل وتبويب العمليات امالية تقوم على  ال

                                                 
مد مراد،  [1]  .17-16ص صسابق،مرجع آيت 

[2] CARSAL Deyves, Les grandes étapes de l’histoire économique, Ellipses édition, paris, 1998, P 17. 
مد مراد،  [3]  .21-19 ص ص سابق،مرجع آيت 
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ا ترمة تعريف احاسبة على أهخ  حيث مخ  ،ورت لتصبح علم يقوم على ملة من امبادئ واافراضاتتطخ 
اذأحداث ااقتصادية إ معلومات تساعد مستخدميها ي عملية ا ّخ أها نظام باعتبارها  كما مخ [1]القرار، ا

وثوقة عن الواقع ااقتصادي م معلومات واضحة ومويقدخ  اتالكيانمعلومات يضفي الطابع الرمي على بيانات 
اذإعام أصحاب امصاح بالوضع اما ها مساعدهم ي ها، كما يقوم أيضا ب ّخ  [2]قراراهم. ا

حاول إعطاء أهم التعاريف     جاءت ها اهيئات احاسبية ي تعريفها للمحاسبة: الخيوس

 .تعاريف اهيئات احاسبية للمحاسبة: I.1الجدول 
 التعريف الهيئة

امعهد اأمريكي 
للمحاسبن 

 القانونين
AICPA 

قوم بتسجيل وتبويب وتلخيص هي العملية الي تا فت احاسبة على أهخ عرخ  1941ي 
 بطريقة ذات دالة وصورة نقدية. امعامات واأحداث امالية

ة  حيث اعترت نشاط ضم يقوم برمة  1970كما أعطي تعريف ثا للمحاسبة س
اذية تساعد ي علومات كمخ إ م للكيانالعمليات امالية  ّخ القرارات وااختيار العقا بن  ا

شاط.  الطرق البديلة لل
معية اأمريكية  ا

 AAAللمحاسبة 
ديد وقياس ومويفت عرخ  شاط اإاحاسبة على أها عملية  قتصادي ل امعلومات امتعلقة بال

 ليتمكن من خاها مستخدموا هذ امعلومات عن التصرف ي ظل رؤى واضحة.
 
 

هيئة احاسبة امالية 
FASB 

فعة امعلومات ي  اذلقد ركزت على م ّخ ر امالية أهداف التقاري دت على أنخ القرارات حيث أكخ  ا
اذتساعد ي  الخيهي تقدم امعلومات  ّخ القرارات الرشيدة لكل اأشخاص الذين هم مصلحة  ا

 بتلك التقارير. 
وإيصاها أصحاب  الكيانا نظام مع امعلومات ااقتصادية عن اعتبار احاسبة على أهخ  ومخ 

اذمن أجل مساعدهم ي  الكيانامصاح أو بن هم مهتمون بتلك  ّخ  القرار. ا
ة معاير 

 احاسبة الدولية
شاط  عرفت احاسبة على أها علم اصطاحي قياس الوضع اما ونتائج عمليات ال

 ااقتصادي 

مد مراد، المصدر:   .25-22ص ، مرجع سابقآيت 

                                                 
مي خليل،  [1] ، دار الثقافة،  مبادئ المحاسبة المالية،ا زء اأول، الطبعة اأو  .02، ص 2005ا

[2] DISLE Carlotte, Anne Marie BOUVIER, Introduction à la comptabilité,Runod, Paris, 2008, P 01. 
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ا أن نعرخ    ديد  الكيانا نظام يهتم بتجميع امعلومات ااقتصادية امتعلقة بأهخ بف احاسبة إذن مك و
ة هدف مساعدهم ي إجراءات وأساليب تسجيل ووصف هذ اأنشطة وكيفية توصيلها إ اأطراف امستفيد

اذ ّخ ا توضيح دور احاسبة ي القرار،  ا : الكيانومك  ي الشكل التا
 .الكياندور احاسبة ي  :I.7الشكل 

مي خليل المصدر:  .02ص مرجع سابق، ، ا

ظور عام     الكيانقة بمواقف وأحداث اقتصادية متعلخ  لىامعلومات ع هدف إ تقدماحاسبة  فإنخ وم
اذجموعة من امستخدمن ا سن ّصيص اموارد  ّخ القرار اأمثل، كما للمحاسبة دور اجتماعي من خال 

 الشحيحة لتحقيق رفاهية اجتمع بشكل عام.

سجم  الخيجراءات والقيود احاسبية اإن احاسب من اتباع مكخ تقوم احاسبة على ملة من امبادئ    ت
لخ  اذامشاكل احاسبية و  معها، وامبادئ هي امرشد والدليل  ّخ التصحيحية، وتشمل هذ امبادئ  تدابرال ا

تتضمن مبدأ  الخيو مبادئ مرتبطة بالربح وأخرى مرتبطة بتحديد امركز اما باإضافة إ امبادئ العلمية العامة 
سبية، مبدأ التوحيد وإمكانية امقارنة، مبدأ التوقيت ذر، مبدأ اإفصاح التام، مبدأ اأمية ال يطة وا  ،ا

اور رئيسية يتوز وعموما مكن  هاع امبادئ احاسبية على ثاث  : يتضم دول التا  ا
 
 

 اأحداث ااقتصادية
 :مثل

 عمليات الشراء-
 عمليات البيع -
 التغرات ي اممتلكات -
 التغرات ي االتزامات-

 :احاسبة 
 تسجيل 
 تبويب

 تلخيص 

 إدارة
شأة  اموظفون ام

 امستثمرون

 اكم  ـال

 امقرضون

اأجهزة 
كومية  ا
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 .امبادئ احاسبية: I.2الجدول 
 المحور المبدأ المضمون

ي طرفن مدين ودائن  كيانقوم ها أي  ي الخييقوم هذا امبدأ على تسجيل كل العمليات 
ة. هة الدائ ة مع تلك امسجلة ي ا هة امدي  مبدأ القيد امزدوج شريطة تساوي امبالغ امسجلة ي ا

امبادئ احاسبية 
امتعلقة 
 باماحظة

وجودها امستقل عن وجود اأشخاص الطبيعين الوحدة احاسبية هي وحدة اقتصادية ها 
 امكونن ها، تقوم نشاط اقتصادي معن.

 مبدأ الوحدة احاسبية

 مستمر ي نشاطه الكيانيتم إعداد القوائم امالية واختيار أسلوب التقوم على أساس أن 
 وليس ها نية لتقليص نشاطها أو تصفيقها.

 مبدأ ااستمرار

ية  الكيانوهو مبدأ مرتبط بااستمرارية، فبما أن  مستمر ي نشاطه، فان اأطراف امع
اجة إ  اجة إ متابعة نتائج عملياته ومركز بالوحدة احاسبية ، لذلك هم  اما

ية قصرة ومتساوية، تشكل حلقات ي عمر الوحدة، ففي  معلومات تقدم هم على فرات زم
رد الدوري، تسمى  الكيانتم افراضا توقف نشاط هاية كل فرة ي على نشاطاها للقيام با

 الفرة الواقعة بن بداية الفرة وهايتها، الدورة احاسبية، 

 مبدأ استقالية الدورات

قود كأساس  قود هي وحدة القياس الوحيدة ي احاسبة وهي اعتماد القيمة اامية لل ال
  سبية.لتسجيل العمليات احا

مبدأ إثبات وحدة 
قود  ال

فقات  الكيانتم تقسيم موجودات ي يث تدرج ي التكلفة ميع ال على أساس تكلفتها، 
 .من أجل حيازة اأصل واستعماله ي الغرض الذي امتلك من أجله الكيانملتها  الخي

ية   مبدأ التكلفة التار

طق السليم ي تقديراهم وعدم امبالغة ي قيمة ربح  ب على احاسبن ااعتماد على ام
دوث ي امستقبل وعدم إدراج اإيرادات  سائر متوقعة ا الفرة احاسبية، أي ااحتياط من ا

دث الخي  .من امتوقع أن 
ذر يطة وا امبادئ احاسبية  مبدأ ا

 امتعلقة بالقياس

، أو بن وحسابات خصومه الكيانمن غر اممكن القيام بامقاصة بن حسابات أصول أي 
 أعبائه وإيراداته وذلك من أجل ضمان صحة وصدق نتيجة الدورة.

  مبدأ عدم امقاصة

ي القوائم امالية من خال إعداد  الكيانضرورة إعطاء صورة واضحة وصحيحة عن حالة 
 مبدأ الصدق تقارير مالية تشمل على ميع امعلومات الازمة لذلك.

امبادئ امتعلقة 
 بااتصال

ب أن تكون  يث  ب التضليل فيها  أي ضرورة التصريح بكل امعلومات الضرورية وا 
الة  قيقية   .الكيانامعلومات امقدمة تعكس الصورة ا

مبدأ اإفصاح عن 
يدة  امعلومات ا

أي االتزام بإتباع طريقة واحدة ي إعداد القوائم امالية من فرة أخرى دون اانتقال من 
اس آخر إا إذا وجدت مررات تستدعي ذلك.  أسلوب 

مبدأ ثبات الطرق 
 احاسبية

اسبة العمليات حسب الواقع اما أي حقيقتها ااقتصاد اد على تتم  ية وليس بااست
اقض بن الواقع ااقتصادي والشكل  اك ت ، ففي بعض اأحيان يكون ه شكلها القانو

.  القانو

مبدأ تغلب الواقع اما 
 عن الظاهر القانو

ادا  المصدر: ظام المحاسبي للمؤسسات في ظل أعمال مد بلغيث،  إمن إعداد الطالب است أهمية إصاح ال
زائر، 2004، دكتورا أطروحة التوحيد الدولية،  44-33ص  ص .جامعة ا
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ظرية لأنظمة احاسبية فأمخ    سبة للمرجعيات ال من ال اج هذا دت أعمال الباحثن يقد تعدخ ا بال
اقها بإطار نظري علمي قادر على تسيرها، وحصرها يو ضمان استقالية احاسبة لاواهم  خال  إ

 وأخرى تفسرية. معيارية نظرياتوصفية،  نظريات يأساسا  ثلتم ظرياتال موعة من
 :ظريات الوصفية ظرية من خال شرح امبادئ احاسبية إ وصف اممارسة احاسبية  ال تسعى هذ ال

ها، فهي وليدة البحث البيداغوجي الذي يساهم بشكل كبر  اممارسة احاسبية من  يوكشف كل غموض ع
دد بالتطوخ   تساعدهم على قيامهم بعملهم على أحسن وجه. الخيرات خال إمداد احاسبن ا

 يث تق ظريات المعيارية:ال ظيم وتأطر وتوضيح اأعمال و وهي مثابة دليل اممارسة احاسبية،  م بت
تقوم على أساسها اأطر التطورية  الخيدات د احدخ يدو  بيةلبية ي اممارسة احاساحاسبية ونقد السلوكيات السخ 

 للمحاسبة.
  :ظرية التفسيرية ظريات بتال ليل التطبيقات احاسبيةتقوم هذ ال ث  فسر و و من بن ، كوها موضوع 

ظرية اموجبة للمحاسبية  ظريات التفسرية ال موعة من القواعد السلوكية امؤكخ  الخيال دة علميا ي تعتمد على 
ظرية العامة إعداد القوائم امالية اممارسة احاسبية لتكوخ  ديد ملة من فرضيات ن ما يعرف بال ، وقد م 

ها: دخ   دات ااختيارات احاسبية نذكر م
 اصة.دراسة ومراعاة العوامل امازمة لاختيارات احاسبية ا -
ب إبراز التحفيزات امتعلقة بذلك. ،سياسات احاسبيةاليقود امسرون  - اس   وكمحدد واختيار 
صائص  الخيتقدير الطرق احاسبية  -  .الكياناعتمد عليها امسرون نظرا 
 تفسر وشرح مسار إعداد امعاير احاسبية.  -

ا القول بأن احاسبة          ا مك كانت موضوعا لعدة دراسات حاولت توجيهها بوضع إطار نظري ومن ه
 ها.

ظام للمعلومات .2.2  .المحاسبة ك
ا ضحمن خال دراسة نشأة وتطور مفهوم احاسبية يتخ    مسك  فقط وظيفة تقليدية تقومكا م تعد  أهخ  ل

تص شكخ تسع نطاقها إ أبعد من ذلك حيث أصبحت بل اتخ ، الدفاتر ل بفروعها امختلفة نظاما للمعلومات 
هدف  أو خارجه الكيانبقياس وتوصيل امعلومات ااقتصادية إ ميع اأطراف ذات امصلحة سواء داخل 

اذي مساعدته  ّخ ظم الفرعية ي  ا اسبة، حيث أصبح نظام امعلومات احاس من أهم ال ، الكيانالقرارات ام
اذأساسية للرقابة والضبط الداخلي ودور الفعال ي عملية وذلك اعتبار ركيزة  ّخ  القرار. ا
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 .وخصائصه مكونات نظام المعلومات المحاسبي .2.2.1
افسة،  امعلوماتية لتعزيز أنظمتهتعتمد بشكل كبر على  الكياناتلقد أصبحت    نظام ومكن تعريف ام

زء اأساسي من نظام امعلومات اإداري ي  امعلومات احاس صر ومع  الكيانبأنه ذلك ا الذي يقوم 
ويلها إ معلومات مالية مفيدة امعلومات و  [1]،البيانات امالية من مصادر داخلية وخارجية ليقوم بتشغيلها و

قدي والكمي بشقخ  احاسبية طبق عليها طرق  الخيية واإحصائية ميع البيانات أو امعلومات الكمخ  هييها ال ت
. ظام احاس ة ي ال  [2]امعا

ليل  امعلومات احاس هو إذن، نظام   مع وتبويب و تص  ظيم اإداري الذي  أحد مكونات الت
ارجية من  الكيانتساعد إدارة  الخيوتوصيل امعلومات امالية امائمة  اذواأطراف ا ّخ اسبة ا   [3]،القرارات ام

ظر إليه بأنخ  دات  هكما مكن ال موعة مثخ  الخيموعة من امست ل امصدر الرئيسي للبيانات احاسبية و
موعات متجانسة وفقا لطبيعتها وأثارها  الخيجات السخ  ي هذ البيانات وتبوبيها ي  يتم فيها التسجيل التار

 امالية.
دات والسجات  نظام امعلومات احاس هووبشكل عام فإن    موعة من الوسائل اآلية وامست

ويلها إ  الخيوالتقارير واأفراد والقواعد واإجراءات  ة البيانات احاسبية و تتكامل مع بعضها البعض معا
اسبية، ظام:ا هذا عامالتطور الوالشكل اموا يعطي [4]معلومات   ل

                                                 
ظمأمد حسن علي حسن،  [1] درية،  ،التطبيقية اإدارية نظم المعلومات المحاسبية، اإطار الفكري وال  .47، ص 2014اإسك
درية،  نظم المعلومات المحاسبية ودورها في اتخاذ القرارات اإنتاجية،حسن بلعجوز،  [2] امعية، اإسك ، ص 2009مؤسسة الثقافة ا

171. 
ترمة كمال الدين سعيد ومراجعة أمد أمد حامد  تصميم المعلومات المحاسبية اتخاذ القرارات،ستيفن أموسكوف، مارك ح سيمكن،  [3]

 .25، ص 2002دار امريخ، السعودية،  ،حجاج
فاوي،  [4] ، دار وائل، عمان، اأردن،  نظم المعلومات المحاسبية،مد يوسف ح  .55، ص 2001الطبعة اأو
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 .احاسظام امعلومات ل عام ورتص: I.8الشكل 

 

 .49، ص مرجع سابقأمد حسن علي حسن،  المصدر:

ا القول بأنخ  حيث يساعدها  الكياناتهو جزء هام من نظام معلومات نظام امعلومات احاس مك
ي شكل صورة بيانات  حصر وتسجيل العمليات امالية كما يلعب دورا كبرا ي  ،على القيام بأهم وظائفها

ويلها معلومات مالية وفقا  مالية أولية باإضافة إ ة البيانات امالية و اسبية احلمبادئ لتشغيل ومعا
اذد معلومات تساعد ي خلق أو تولي ، وكذلكامتعارف عليها ّخ ال امعلومات إ أصحاب القرار وإ ا

سمح بتبسيط عمليات ااختيار بن البدائل امتاحة والتمويل، كما ت الخيمصلحة عن طريق التقارير امالية ا

ية -3 البيانات امادية الروتي
 من العمليات الداخلية

 أداءمعلومات للمساعدة ي 
 العمليات اليومية امادية

 نظام المعلومات المحاسبي
 احاسبة اإدارية: تكليف احاسبة امالية
 احاسبة اإدارية: موازنات ودراسة نظم

بيانات -1
العمليات اليومية 

العادية مع 
 اأطراف 

بيانات -2
خاصة أخرى من 
 مصادر خارجية.

التقارير امالية 
وتقارير أخرى 
للمستخدمن 

ارجن  ا

بيانات خاصة من -4
 قرارات ادارية داخلية

معلومات خاصة للمساعدة 
 اإداريةي اّاذ القرارات 

 الوحدة ااقتصادية



ولوجيا                                                            الفصل اأول  المعلوماتنظام المعلومات المحاسبي وتك

 
35 

ظام امعلوماي الفعخ أن خ  بغي  الكيانال ي ال صائصي قاط ر صمكن ح الخيو  أن يتميز مجموعة من ا ها ي ال
 [1]:الرئيسية التالية

ويلها ضرورة وجود درجة عالية من الدخ   - ة البيانات و اسبيةقة والسرعة ي معا  ؛إ معلومات 
اذإمداد اإدارة بامعلومة احاسبية ي الوقت امائم ا  -  ؛القرار ّخ
 ؛الكيانتوفر امعلومات امائمة لتحقيق الرقابة والضبط الداخلي ي   -
ب على نظام امعلومات احاس أن يكون ي حركة دائمة ومستمرة لتحقيق اأهداف  - ركية إذ   ؛ا
يث مكن تعديله مواكبة التغرات والتطورات امثالية  -  ؛امرونة 
دم مهام أن يصمخ   - فعة.م بشكل   احتياجات اإدارة امختلفة لتحقيق أكر قدر من ام

ظام ككلة وحدات تتن عدخ م يتكون نظام امعلومات احاسو    استعراض  ومكن ،اءم مع أهداف ال
 [2]فيما يلي: هذ امكوناتأهم 
 :صول يرى احاسب بأنخ  الخيهتم هذ الوحدة بتجميع البيانات  وحدة تجميع البيانات ه من الضروري ا

ميعها الخيوتتأثر البيانات  ،عليها من البيئة احيطة وتسجيلها حيث  وتسجيلها بطبيعة وأهداف امشروع يتم 
 عة.طبيعة امخرجات امطلوبة تؤثر على نوع البيانات اجمخ  أنخ 
 :ي حال إذا ما كانت مفيدة متخذ  ي بعض اأحيان يتم استخدام البيانات اجمعة وحدة تشغيل البيانات

ميعها ظة  ة لتصبح معلومات مفيدة ي أنخ  إاخ  ،القرار ي  تاج إ معا ه ي الغالب ما تكون هذ البيانات 
اذ ّخ اجة القرارات، حيث أنخ  ا تها يتم إرساها إ وحدة التخزين والرجوع إليها استعماها وقد ا ه وبعد معا
 .إليها

 :فاظ م هذ اي حالة عدم استخدام البيانات تقو  وحدة تخزين واسترجاع البيانات ها وا لوحدة بتخزي
 خذي القرار.اها متخ رات عليها قبل إيصعليها استخدامها مستقبا وإدخال بعض التغي

 :هتم هذ الوحدة بإيصال ونقل البيانات وامعلومات من وحدة إ أخرى داخل  وحدة توصيل المعلومات
 خذي القرار.نظام امعلومات احاسبية حّ تصل متخ 

  ذلك  على مثال ،حيث تعود امعلومات إعادة استخدامها كمدخات من جديد التغذية العكسية:وحدة 

                                                 
فاوي،  [1]  .59-58 ص ص ،سابقمرجع مد يوسف ح
درية، مصر المعلومات المحاسبية، نظمكحال الدين الدهراوي،   [2] امعية، اإسك  .51-49، ص ص2005 الطبعة الثانية،  ،الدار ا
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زئي حاسبة التكاليف. ظام ا  [1]التكاليف امعيارية ي ال

 .محد دات نظام المعلومات المحاسبي وأهدافه .2.2.2
قخ    ب حّ  ه بأفضل طريقة وعلى أحسن شكل  ق نظام امعلومات احاس اأهداف امرجوة م

موعة من  اصر مراعاة  ظام احاسمكن أن تؤثخ  الخيدخد طريقة تصميمه و  الخيالع وترز هذ  ،ر على ال
دول التا اصر من خال ا  :الع

 .دخدات نظام امعلومات احاس :I.3الجدول 

 ؟كيف تؤثر المحد دات

ظام القانو  ال

 
احية القانونية على نظامن أساسين: ديثة من ال  تعتمد احاسبة ا

موعة من التعليمات والقوانن امدنية  ظام التشريعي والذي يقوم على  عل احاسبة  الخيال
ة تصدرها السلطات العمومية.  تقوم على نظريات وإجراءات مقخ

ظام  الك ال الة والقانون العام وبالتا ا يكون ه الغر تشريعي والذي يقوم على قانون ا
اات ي إطار قانون واحد، وإمخ  ا يتم الرجوع إ التجربة حيث تصميم مسبق يضم كل ا

بع من هذا القانون وإمخ  أنخ  ية خاصة قواعد احاسبة ا ت ا توضع من طرف هيئات مع
 ح ها قدرة أكر على التجسيد والتكيف.تكسبها الشرعية وتصب

 مصادر التمويل

الك نوعن لتمويل ااقتصاد:  ه
وع اأول وع إ  ،وهو التمويل عن طريق اأسواق امالية :ال حيث هدف احاسبة ي هذا ال

كم على مدى كفاءة اإدارة ي تسير  قيق امردودية الكيانا اء نظام  ،و وهذا يتطلب ب
ديد امخاطراس   .مخكن امستثمرين من معرفة التدفقات امالية امستقبلية امتوقعة و

وع الثا ب تصميم نظام هذا ما يتطلخ و فيعتمد على التمويل عن طريق ااستدانة  :أما ال
ذر. يطة وا  اس يرتكز على ماية امقرضن من خال ااعتماد على مقاييس ا

 

                                                 
اء،  [1] دراسة حالة مؤسسة مطاحن الكبرى  –استخدام أدوات المحاسبة اإدارية في تحسين اأداء المالي للمؤسسة ااقتصادية نوبلي 

وب، ،  للج  .77،جامعة بسكرة، ص 2015-2014أطروحة دكتورا
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 الضرائب

د أنخ ي كثر من  ظام  البلدان  يث ترتبط مباشرة مع ال احاسبة تأخذ طابعا ضريبيا 
ديد اإيرادات  اس  د تصميم نظام  بائي والذي على أساسه يتم ع ب  الخيا

فقات القابلة للطرح.  أخذها بعن ااعتبار وال
ا يت باية وه فصل ماما عن ا د ي بلدان أخرى أنخ احاسبة ت اس كما  م تصميم نظام 

هم من  الكيانضع أهداف ومتطلبات إعام اأطراف ذات السلطة داخل  يث مك
. اضع للضريبة على أساس الربح احاس  حساب الربح ا

الروابط 
ااقتصادية 
 والسياسية

ظام احاس الروابط ااقتصادية والسياسية  دخدات ال ، مع بن البلدان الخيمن أهم 
د ي العديد من البلدان  اسبية موروثة من البلد  الخيحيث  عانت من ااستعمار أنظمة 

أصبحت تسمح بفعل اممارسات  الخيامستعمر إ جانب ظهور التكتات ااقتصادية 
اسبية متشاهة.   احاسبية من بلد آخر وتصميم أنظمة 

 التضخم

د تقييم اأصول  ية أو يتم ااعتماد ع صوم ي دولة ما إمخا على مبدأ التكلفة التار وا
د  امح  ية ناحظ أنخ التضخم ا د ااعتماد على التكلفة التار ارية إاخ أنه ع القيمة ا
من اإفصاح احاس للقوائم امالية امعدخة ولذلك م توجه العديد من البلدان إ استخدام 

ييم وإعداد قوائم مالية تأخذ بعن ااعتبار تغرات اأسعار امستوى العام لأسعار ي تق
 لإفصاح عن معدات التضخم.

مستوى التطور 
 ااقتصادي

ّلق التطورات ااقتصادية إشكالية جديدة أملتها الب ااقتصادية التقليدية، ما يتطلب 
كبة هذ التطورات ي كل مرة إعادة تصميم أو إدخال تغيرات على اأنظمة احاسبية موا 

 وحل اإشكاليات امختلفة.

الثقافة وامستوى 
 التعليمي

اهات امشركة ي اجتمع  ظام احاس وفقا للثقافة والقيم واا ّتلف  الخييتم تصميم ال
د: تمع آخر حيث   من 

ية وأخرى تعتمد على الرقابة القانونية.  تمعات تعتمد على الرقابة امه
ذر. يطة وا  تمعات تعتمد على التفاؤل وأخرى تعتمد على ا

 تمعات تعتمد على امرونة القانونية وأخرى تعتمد على الثبات ي مواجهة الظروف.
 تمعات تعتمد على الشفافية وأخرى تعتمد على السرية.

يث تعد القوائم  ظام احاس مراعاة للمستوى التعليمي  ديد ال ظر كما يتم  امالية بال
 إ مستوى تعليم وتكوين مستخدميها.

ظام المحاسبي الدولي وترشيد عملية سفيان بلقاسم،  المصدر: القرار في سياق العولمة وتطور اأسواق  ات خاذال
،أطروحة  المالية، زائر، 2009/2010 دكتورا  .39-35ص ص ،جامعة ا
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ظام احاس بصورة عامة إ توفر امعلومات احاسبية و ها  الخييهدف ال مكن مستخدميها ااستفادة م
 من خال ما يلي: 

 :وتسجيلها من طرف  الكياندث ي  الخيمن خال قياس كافة اأحداث ااقتصادية  تشغيل البيانات
دات التريرية  ددة مع إرفاق امست دات امائمة ي أوقات دورية  تسهل عملية  الخيامختصن طبقا للمست

 ؛امراجعة

 موعة من الوثائق والتقارير :توصيل المعلومات إلى كافة مستخدميها على أن تكون هذ  ،عن طريق 
اسب حّ ت اذساعدهم ي تقييم اأداء و امعلومات امقدمة ي الوقت ام ّخ  ؛القرارات ا

 :تسجيلها وترحيلها مع التأكد من  كل العمليات قد مخ   من خال التأكد بأنخ  تحقيق الثقة بالبيانات
 ؛صحتها

 والرقابة عليها. الكيانمتلكها  الخي تحقيق الحماية لأصول 

ظام للتخطيط ااستراتيجي .2.3  .نظام المعلومات المحاسبي ك

ة مع تزايدت احتياجات اإدارة إ امعلومات احاسبية ممارسة وظيفة التخطيط والرقابة خاصخ  لقد 
افسة اخ ااقتصادي العامي الذي ر امستمر ي البيئةيالتغو  زيادة حدخة ام إ الركيز على  ى بدورأدخ  وام
اذالتخطيط والرقابة و  ّخ ت هدافاأالقرار اأمثل لتحقيق  ا ر وجود ّطيط دون  مكن تصوخ ه اأنخ  حيث، ظرةام

بخ  احهلتحقيق  الكيانسبقة ترسم طريق ة مخطخ و ة لرقابة حقيقيخ  وجود تائج احتملة والت ، طرح البدائللؤ بال
اس فعخ حّخ و  ال يساعد اإدارة ي  يتم القيام هذ الوظائف على أكمل وجه ابد من وجود نظام معلومات 

اذعملية  ّخ  القرار. ا

ظام المعلوماتي المحاسبي  .2.3.1  .والرقابة أداة للتخطيطال
ظام امعلوماي احاس  يعتر   ديثة  وظيفة مكانة هامة ي اإدارةال هذ تل حيث أداة للتخطيطكال ا

قيق أهداف  هالدور نظرا  اح امشاريع و موعة من الكياني إ اإجراءات ، فالتخطيط عبارة عن 
شاطات واأساليب امتخ  امتاحة  وإمكانياته وموارد الكيانتربط بن أهداف  الخيبعة والسياسات الضرورية وال

ل امعلومات احاسبية مرتكزا مثخ و  ،امستقبلد من درجة امخاطرة والقدرة على مواجهة الظروف ي هدف ا
دول  هذا اجال من خال ر نظام امعلومات احاس ييث مكن إبراز دو  ،أساسيا ي عملية التخطيط ا

:  التا
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 .دور نظام امعلومات احاس ي عملية التخطيط :I.4الجدول 

 الدور المحاسبي المراحل
ليل اأهداف امرسومة  ديد اأهداف  .للكيانتقدم بيانات متعلقة بدراسة و

مع البيانات 
 وامعلومات

جم والربح من أجل  ليل التعادل أي دراسة العاقة بن التكلفة، ا تقدم بيانات عن 
ي  الكيانديد التفاعل اأفضل بن هذ امتغرات ليمكن اعتبار كأساس لعمليات 

 الفرة القادمة.

 ميع اموارد
نات امتعلقة تقدم البيانات امتعلقة بقوائم اللوازم وااحتياجات وي امقابل البيا

 بالتدفقات امالية امستقبلية وامصادر اأنسب للحصول عليها.

 إعداد امعاير
ويلها إ معاير مالية ي شكل  تقدم البيانات امتعلقة بإعداد امعاير الكمية و

 ي الفرة امستقبلية ي صورة كمية ومالية. الكيانتوازنات ّطيطية تعكس نشاط 
طط  إعداد ا

 وسياسات العمل
ها  سيق بي طط والرامج والسياسات التفصيلية والت تقدم البيانات امتعلقة بإعداد ا

تلف اإدارات ب  .الكيانعلى مستوى 

ان رضوان حلوف،   المصدر: ، مدخل محاسبة المسؤولية وتقييم اأداء، المحاسبة اإداريةكحالة جرائيل جوزيف، ح
،  دار الثقافة،  .16-12ص ص ،2002الطبعة اأو

ديد ه نظام امعلومات احاس ركيزة أساسية للرقابة، حيث أنخ  يعتركما   طط و بعد وضع ا
فيذ الفعلي للتأكخ  د من أنخ اأداء الفعلي يتم وفقا ما سياسات العمل تأي الرقابة مباشرة لتعمل على متابعة الت

ليلها للتعرخ ط له واكتشاف اأخطاء خطخ  رافات و اذف على أسباب حدوثها وتقدم تقارير لإدارة اواا  ّخ
اء هيكل معلومات يرجم التصحيحات الاخزمة، ويظهر  دور نظام امعلومات احاس ي عملية الرقابة ي ب

ا الكياننتائج  سبة تقييم أدائه ، ويتمخ صر أدائه بشكل يسمح بالتحكم ي إدارتهوع من  حيطه وسوقه بال
ة  الية واممك موعة اأنشطة ا يف امعلومات على أساس  ا أو امستقبلي ي  الخيخال تص مثل موقعها ا

افسة عن  سوق أعماها، وهذا ما يسمح بالتعديل امائم للخطط من أجل التكيخف مع متغرات السوق وام
، أمخا اإسراتيجية، أي ااحتياط دائما من امستقبل أو ما يعرف باليقظة اإسراتيجيةإعادة اهيكلة  طريق

سبة أدائه طخ  تقييم نتائجه الداخلي فيتمخ  بال ديد من خال متابعة مدى توافق سر ا ة مع شروط اإنتاج و
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اطق الضخ  والب الداخلية  يكلة السوقامتعلقة هعف الداخلي وإلغائها، كما يسمح عرض امعلومات احاسبية م
ظيم الداخلي  اطق اإحال ي اختيارات اأنشطة والت  [1].للكيانلإنتاج بتحديد م

 .القرار ات خاذنظم المعلومات المحاسبية وعملية  .2.3.2
اذتعتر عملية   ّخ ور نشاط  ا جاحه مرتبط مدى توفيقهالرئيسي وجوهر الكيانالقرار  اذي  ، ف ّخ  ا

القرارات واختيار البدائل امثلى، فكان لزاما على أصحاب القرار ي ظل رهانات العومة امعلوماتية تكثيف 
هم من  الخيالسعي للحصول على أكر قدر من امعلومات الدقيقة  اذمك ّخ ويكون ذلك  ،القرارات السليمة ا

ها دخدة نذكر م  [2]:عر امرور مراحل 
يخد للمشكلة يكون أصعب من حلخ امشكلة امراد حلخ ديد ومقاربة  -  ؛هاها وغالبا الطرح ا

ظام الكلخي واأنظمة الفرعية  -  ؛هاطرحت من خاها امسائل امراد حلخ  الخيديد أهداف ال

ليلها وترتيبها مع امعلومات - يفها و  ؛وتص

ة وامتاحة -  ؛حصر البدائل اممك

ظر  - قيقه واختيار البديل اأمثلتقييم كل بديل بال  ؛إ آثار على اهدف امراد 

- .  متابعة ومراقبة نتائج القرار والتحقق من آثار

تجها نظام امعلومات احاس  الخي السليمة صحيحةالعلومات امتساعد و    اذي ي ّخ قرارات التقييم  ا
ي  استخدام امعلومات احاسبية ويظهر ،حيث تكون ها القدرة على التأثر على القرارات امختلفة ،والتطوير
اذعملية  ّخ  :التالية تاااجي  القرار ا
 :حيث يتطلب هذا القرار معلومات عن اموارد امتاحة واجاات البديلة  قرار تخصيص الموارد

ظام احاس  .استخدامها وهذا ما يوفر ال

 :يع أو الشراء يع وقرار الشراء، حيث يتطلخ  قرار التص ب هذا القرار معلومات حول امفاضلة بن قرار التص
 بإبراز مزايا ومساوئ كل بديل.

                                                 
ان رضوان حلوف،   [1] ،  دار الثقافة،  المحاسبة اإدارية، مدخل محاسبة المسؤولية وتقييم اأداء،كحالة جرائيل جوزيف، ح الطبعة اأو

 .16-12ص ص، 2002
[2] PATRIK Boisselier, Contrôle de gestion, Collection expertise comptable, 3eme édition, 2005, Vuibert, 

P81. 
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 ظام احاس امعلومات الازمة حول إذ يوفخ  لص من أحد خطوط اإنتاج:قرار اإضافة أو التخ ر ال
توجات وهذا ما يساعد ي  اذمتطلبات السوق والواقع الفعلي مكانة ام ّخ القرار اأمثل إضافة أو التخلي  ا

. توج معنخ  عن م

 :ظام احاس اإذ يوفخ  قرارات التسعير اذر ال وع من القرار  ّخ قة بالتكاليف ع امعلومات امتعلخ يات مهذا ال
توجات  اهات امستهلكن. الكيانوظروف السوق وحجم الطلب على م  وا

توج آخر حسب امستوى اإداري متخ ت احاسبية مّتلف امعلوماكما    ،الكيانرار ي خذي القخ ن م
ية طويلة نسبيا ّص اسراتيجيات  تعلقت الخيو  اإسراتيجيةمعلومات ا دحيث  ويتم من  الكيانبفرة زم

ديد اموارد ة  امعلومات الوظيفيةو  ،خاها  ي  للكياننشطة الوظيفية تتعلق باأوهي معلومات ّص س
فيذية الغالب، أمخا  قة باأحداث والعمليات اليومية وهتم بتحديد وسائل هي امعلومات امتعلخ فامعلومات الت

ظام امعلومات احاس أثر كبر وفعخ ، فوأساليب اإنتاج اذعملية ال على ل ّخ تلف  ا القرار من خال 
: الخيامعلومات  ا ي الشكل التا تصر كل ما قل  يوفرها أصحاب امصلحة و

اذدور نظام امعلومات احاس ي عملية  :I.9الشكل  ّخ  .القرار ا

 
ظيمية، ات خاذمد عبد الفتاح،  المصدر: شر، اأردن،  القرارات الت  .138، ص2010الطبعة الثانية، دار وائل لل

امتوفرة ي بيئة العمل ليل البدائل 
 وامتعلقة بامشكلة

ليلها  التعرف على امشكل و

 مع البيانات

ل فيذ ا  ت

ل  اسب  اختيار البديل ام
 امشكلة
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ولوجيا المعلومات .3  .نظم المعلومات المحاسبية وتك

ولوجيا امعلومات بشكل جعلها مثخ  اوتغرخ  ايشهد العام امعاصر تطور   ال تك ل ركيزة سريعن ي 
ظمات اأعمال، حيث أصبحت تعتمد عليها بشكل كبر للحصول على امعرفة وذلك ما تتميخ  ز به أساسية م

ولوجيا امعلومات ي تطوير  من سهولة ي التواصل والقدرة على تبادل أكر قدر من امعلومة، وقد سامت تك
س ا أوا أن نقوم بفهم ما  عليهاعلى  حاسبية، وحّ نستطيع إبراز أثرهان اأنظمة امعلوماتية او وجب علي

ولوجيا امعلومات وما خصائصها.  امقصود بتك

ولوجيا المعلومات .3.1  .تك

اح   ولوجيا امعلومات،  واستغال مرتبط مدى كفاءها ي استخدام الكياناتلقد أصبح  حيث تك
ولوجياأنخ  تع  الخيو " Techno" يونا يتكون من جزئن مشتقة من أصل كلمةبصفة عامة هو   مفهوم التك

اعي و  اعي الذي  الخيو " Logos"التشغيل الص هج، فامصطلح إذن يع علم التشغيل الص تع العلم وام
قيق غرض عملي من خال توظيفه ي إنتاج وتوزيع السلع فيض تكاليف اإنتاج  يهدف إ  دمات ّو وا

يات امستعملة لتوفر كل ما هو ضروري  موعة من الوسائل والتق وتطوير أساليب العمل، فضا عن كوها 
 [1]لرفاهية اأفراد.

يف هذ التعاريف ي أربعة  الخيدت التعاريف تعدخ  ولوجيا امعلومات، حيث مكن تص اولت تك ت
: دول التا  موعات موضحة ي ا

 
 
 
 
 
 
 

                                                 
ولوجيا المعلومات وااتصاات الحديثة على التسيير ااستراتيجي للمؤسسات ااقتصاديةبالقيدوم صباح،  [1] ،أثر تك  ، أطروحة دكتورا

ة، ص ص2012-2013 طي  .132-131، جامعة قس
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ولوجيا امعلومات وااتصاات. :I.5جدول ال  مفاهيم تك
ولوجيا المعلومات البيان  مفهوم تك

 1اجموعة 
ترتكز على  الخيامفاهيم 

تشملها  الخياأجهزة 
ولوجيا امعلومات  تك

 وااتصاات

ولوجيا امعلومات بأها هي تعرخ  اسبات اآلية  الخيف تك وانب امتعلقة با تشمل ميع ا
 وااتصاات عن بعد وآلية امكاتب.

ولوجيا امعلومات بأها تتضمن  قد الدو ي تعريفه ااقتصادي الدو تك دوق ال يعرخف ص
اسبات اآلية اهزة ومعدات ااتصال عن بعد. ا  والرامج ا

ولوجيا امعلومات وااتصاات أها تلك امكونات امادية للحاسبات اآلية  كما ع رفت تك
اهزة وشبكات ااتصال.  والرامج ا

ولوجيا امعلومات وااتصاات تشر إ اأجهزة امادية للحاسبات والرامج  ويرى آخرون بأنخ تك
اهزة و  ما ذهب البعض اآخر ي ا ولوجيا توصيل امعلومات، بي نظم إدارة قاعدة البيانات تك

اسب التطبيقية  ولوجيا امعلومات وااتصاات بأها نظم ا تتضمن أجهزة  الخيتعريفهم لتك
اهزة وشبكات ااتصال عن بعد اموجودة ي بيئة اأعمال. اسب اآ والرامج ا  ا

 2اجموعة 
ترتكز على  الخياهيم امف

تقوم ها  الخياأنشطة 
ولوجيا امعلومات  تك

 وااتصاات

 
ة، ّزين، إرسال،  ولوجيا امعلومات وااتصاات يتمثل ي معا ا يرى البعض أنخ مفهوم تك وه

ظيم واسرجاع امعلومات ولوجيا امعلومات، إدارة، ت  .عرض تك

 3اجموعة 
ى ترتكز عل الخيامفاهيم 

ولوجيا  أجهزة تك
امعلومات وااتصاات 

 تقوم ها الخيواأنشطة 

ية على االكرونيات و  ولوجيا امب ا عرخفت على أها التك مكن أن تستخدم ي مع،  الخيوه
ة ووضع امعلومات ي حزم متكاملة للوصول إ امعرفة.  ّزين، معا

ة، ّزين وتوزيع امعلومات كما رأى البعض بأها تتمثل ي كل أشكال التك ولوجيا امطبقة معا
 وفرت هذا الغرض. الخيي شكل إلكرو وميع امعدات امادية 

موعة  ا  ولوجيا اإعام وااتصاات بأهخ الك تعريف آخر والذي يرى بأنخ تك كما كان ه
ة امعلومات وإرساها  ديثة امطبقة ي معا ولوجية ا ظم التك ها واسرجاعها بسرعة ودقة ال زي ّو

ولوجيا ااتصال عن بعد،  ولوجيا تفعيل البيانات، تك ظم تك وكفاءة عالية، ومن أبرز هذ ال
اهزة. اسبات اآلية والرامج ا ولوجيا ا  تك

 4اجموعة 
ترتكز على  الخيامفاهيم 

اأجهزة، اأنشطة 
صر البشري  والع

ا يرى البعض بأن  ولوجيا امعلومات وااتصال تتضمن ميع أنظمة امعلومات بوه  الكيانتك
ها. ولوجيا امعلومات وكذلك امستفيدين م ية على تك  وامب

ولوجيا المعلومات ودورها في التسويق التقليدي واإلكترونيعبد اه فرغلي علي موسى،  المصدر: ، انراك للطباعة تك
شر، القاهرة، مصر،   .27-25، ص ص2008 ،اأوة طبعالوال
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ولوجيا المعلومات .3.1.1  .خصائص ومزايا تك
قخ   صائص  ولوجيا امعلومات مجموعة من ا ا العديد من امزايا على مستوى تتميز تك  .الكيانق ل

 :ولوجيا المعلومات ا حصر أهم خصائص خصائص تك ولوجيا امعلومات فيما يلي: مك  [1]تك
ولوجيا امعلومات بسهولة ااستعمال وبساطة التشغيل بطريقة تسمح حيث تتخ سهولة ااستخدام:  - سم تك

ها بأكر قدر مكن. ا بااستفادة م  ل
وعة. قابلية التوصيل: - تلف أجهزة ااتصال امت ولوجيا التكامل أي إمكانية ربط   من خال تك
تلفة من العام و ع شبكات امعليأي توس الشيوع واانتشار: - اطق  بشكل يسمح بتبادل مات عر م

موعة من امسارات امختلفة وهذا ما يكسب امعلومات الطابع العلمي. رات عن طريق   امعلومات وا
ية: - اسب اأطراف  الاتزام أي إمكانية تبادل امعلومات عن طريق استقباها واستبداها ي أي وقت ي

 امستفيدة.
ظام امعلوماي التقليدي والذي كان توجيهه لرسالة اتصالية فإها تصل إ  الاجماهرية: - على عكس ال

ة وذلك من  موعة معيخ ولوجيا امعلومات جعلت هاته الرسالة تصل إ فرد واحد أو  ماهر ضخمة، أما تك
 خال تطوير درجة التحكم ي نظام ااتصال.

صال أو تبادل امعلومات، بادل اأدوار بن اأطراف امشاركة ي عملية ااتخ أي إمكانية ت التفاعلية: -
ماعات  فامستقِبل مكن أن يكون امرِسل ي نفس الوقت، وهذا ما خلق نوعا من التفاعل بن اأفراد، ا

 [2].الكياناتو 

 :ولوجيا المعلومات ا استخدامقخ  مزايا تك موعة  ق ل ولوجيا امعلومات  صر أمها فيما تك من امزايا 
 [3]يلي:

ولوجيا امعلومات لرامج وتطبيقات مبتكرة ومطوخ  زيادة حجم المبيعات: - على  الكيانرة، تساعد هدف تك
افسة بصورة أكثر فعالية، هذا من شأنه أن يعزخ  سخن وضعه الكيانز مكانة ام افسي. ي السوق و  الت

                                                 
مد،  [1] مد، تقروت  ولوجيا المعلومات وااتصاات طوشي  ظمات اأعمال العربيةأهمية تك افسية في الم ، مداخلة في تعزيز الميزة الت

ديثة، يومي  ظمات اأعمال العربية ي ظل ااقتصاديات ا امس حول رأس امال الفكري ي م  14-13مقدمة ضمن فعاليات املتقى الدو ا
 .04، جامعة شلف، ص 2011ديسمر 

و بومعيل سعاد، فارس بوباكور،  [2] ت، العدد لوجيا اإعام وااتصال في المؤسسة ااقتصاديةأثر تك ام لة ااقتصاد وام . مارس 3، 
 .205، ص 2004

 .136-135ص ص مرجع سابق،بالقيدوم صباح،  [3]
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ولوجيا امعلومات هو تأديتها للمهام واأعمال بطريقة آلية تعوخض  تخفيض التكاليف: - من أهم فوائد تك
فخ  هد البشري ّو  ض من التكاليف.ا

سن جودة امخرجات والتقليل من فرص  تحسين الجودة: - ولوجيا امعلومات إ  يؤدي استخدام تك
دس الوحدات الطرفية للحاسب اآ طأ، فمثا يستخدم امه دسية ويقوم ا ططات ه  لعمل رسومات و

ة. ها واسرجاعها بطريقة سهلة وآم  بتخزي
اسب،   اسبة وي الوقت ام ولوجيا امعلومات إ توفر امعلومات ام تساعد على  الخيو كما تؤدي تك

فيذ خطط  اذودعمها ي عملية  الكيانصياغة وت ّخ سخن من إنتاجية  ا ويزيد من  الكيانالقرار اأمثل الذي 
 القدرة على اابتكار واإبداع.

ولوجيا المعلومات ومجاات تطبيق مكونات.3.2.1  .تك

ولوجيا امعلومات   تها على تشمل تك ميع البيانات الضرورية ومعا تصرها ي  ملة من امراحل 
ها ومن مخ  تعتمد بشكل أساسي على وهي  ،توصيل امعلومات امتحصل عليها إ اأطراف امستفيدة م

اسبات اآلية يات ا يات وبر د استخدام اوا استخدام تق ديثة فحسب تتوقف ع ولوجية ا بل  معدات التك
رجات يات الاخزمة لتحويل امدخات إ  وانب امعرفية والفكرية واأساليب والتق ، وهي بذلك متد إ ا

قيق أ الكيانر لتحسن نظم العمل داخل جزء من نظام امعلومات تساعد على تطوي هدافه ي ظل و
:التغرات احيطة به ولوجيا امعلومات ي الشكل التا ا حول تك مل كل ما قل  ، و
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ولوجيا امعلومات ونظم امعلومات :I-10الشكل   .تك

 

Source: Alter Steven, Information Systems: Foundation of Business, 3th Ed, Pearson 
Education, USA, 1999, P 43. 

   
قسم  ولوجيا امعلومات إ ثاثة أقسام وهي:ت  تك

 :يات المعالجة موعة امكونات امادية  تق ة البيانات وتشغيل امعلومات الخيوهي  وتتضمن  ،تسمح معا
 ما يلي:

تها بشكل آ  الحاسوب: - ها ومعا زي موعة كبرة من البيانات ّو هو جهاز إلكرو يقوم باستقبال 
تائج وامعلومات  موعة من ال د  الخيلتصبح عبارة عن  اجة وع ها حسب ا مكن استخدامها وااستفادة م

اسوب يستقبل  إذ أنخ [1]،الطلب، يقوم هذ العمليات أوامر وتعليمات خاصة أو ما تعرف برامج التشغيل ا
تلف البيانات ي شكل رموز، حروف، أرقام وغرها، ومن م نقلها إ وحدة  من خال وحدات اإدخال 

اجة وإخراجها عر  ها للعودة إليها وقت ا ويلها إ معلومات يتم ّزي تها، وبعد  ة امركزية معا امعا
 لأطراف ذات امصلحة. وإيصاهاوحدات اإخراج 

                                                 
ولوجيا المعلومات،سليمان مصطفى الدامة،  [1] شر والتوزيع، عمان،  أساسيات نظم المعلومات المحاسبية وتك  .330، ص 2008الوراق لل

 نظام 
 العمل 

 نظام
ولوجيا امعلومات امعلومات           تك

ظمة  ام

 

 بيئة اأعمال
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موعة من اأوامر والتعليمات يقوم أص البرمجيات: - تها، وهي وهي  ه توجخ  الخيحاب ااختصاص بر
تائج امطلوبة بأحسن نات امادية للحاسوب إ أداء مهمة ما وفق تعليمات دقيقة للحصول على الخ امكوخ 
 وهي تضم عدة أنواع من التطبيقات نذكر أمها فيما يلي:[1]،صورة

اسوب وإمكانية العمل عليه الخيالتطبيقات القاعدية: وهي عبارة عن كل الرامج  -  ؛تسمح بتشغيل ا

موعة الرامج  - اسوب الخيالتطبيقات العامة: وهي  از عمل معنخ بواسطة ا  ؛تستخدم إ

 التطبيقات امفيدة: وهي تطبيقات موجهة أغراض تعليمية وغرها. -

 :يات التخزين وااسترجاع  وامتمثلة ي: تق
اسوب،  القرص الصلب: هو وحدة التخزين - الرئيسية لتخزين البيانات الكبرة والرامج اموجودة با

اسوب الك قرص صلب داخلي وقرص صلب خارجي مكن أن يوصل با  ؛وه

ة -  ؛اأقراص الرقمية واأقراص امد

 ؛اأقراص امرنة والقرص فاش -

 اأقراص الضوئية والبطاقات الفكية. -

 يات اإ ظر عن امكان وامسافات بااعتماد  ويتمخ  صال:ت  تق اقل امعلومات وتبادها بغض ال من خاها ت
ولوجيا من خال الوسائل السلكية والاسلكية اإلكرونية  .على تك

ولوجيا المعلومات ونظام المعلومات المحاسبي اإلكتروني .3.2  .تك

ولوجيا امعلومات دورا هاما ي تطوير نظام امعلو   مات احاس وتسهيل تشغيله، فظهر ما لعبت تك
 ، ظام احاس اإلكرو از الدورة على أنخ  فوالذي يعرخ يعرف بال ظيم وإ ه اهيكل أو الوحدة امستخدمة ي ت

موعة من اإجراءات والرتيبات  ميع  الخياحاسبية من خال  اسب ي  تتم بطريقة آلية ي ااعتماد على ا
ليل وتسجيل وتلخيص وتفسر البيانات امتعلقة بامعامات ااقتصادية ذات الصفة امالية، فه كما عرخ [2]و

ية التحتية يقوم باستخدام اموارد امتاحة واإ الكيانآخرون على أنه هيكل متكامل داخل  عتماد على الب
ولوجيا  قتصادية إ معلومات مالية ذات جودة تائم لتحويل البيانات اا الكيانرة داخل امعلومات امتوفخ لتك

                                                 
 .356سليمان مصطفى الدامة، مرجع سابق، ص [1]

[2]  ، اهج، عمان، اأردن،  نظم المعلومات المحاسبية،أمد حلمي معة، عصام فهد العربيد، زيادة أمد الزغ ، دار ام ، 2007الطبعة اأو
 .56ص
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اذحاجة مستخدميها مساعدهم ي  ّخ صول عليها بأقل التكاليف، ا فه البعض اآخر كما عرخ   [1]القرارات وا
ظيمي  ظام احاس امرتبط باهيكل الت  للكيانمن خال الشروط الواجب توفرها فيه حيث رأوا بأنه ذلك ال

ب أن يزود اإدارة العليا معلومات وافية عن سر العمل داخل  وترمة  ،ومعلومات خارجية الكيانالذي 
صول عليها ي الوقت قة والتفصيل رجة عالية من الدخ البيانات ااقتصادية إ معلومات مالية تتميز بد يتم ا

ها واسرجاعها  زي ة البيانات حّ يتم تشغيلها ّو اسب ي معا اسب وبأقل تكلفة بااعتماد على ا ام
ظم وسريع. زين  بذلك هوو [2]بشكل م ظمة تقوم بتشخيص وقياس وتسجيل ّو موعة إجراءات م عبارة عن 

صول على معلومات ذات امعلومات امال اسب لتوفر الوقت وتقليل التكاليف وا ية بطريقة آلية باستخدام ا
 جودة.

 .خصائص نظام المعلومات المحاسبي اإلكتروني .3.2.1
صائص   اك ملة من ا صر أمها فيما يلي:يتميخ  الخيه  [3]ز ها نظام امعلومات احاس اإلكرو 

اسبالسرعة ي أداء  -  ؛العمليات امختلفة وتزويد أصحاب القرار بامعلومات امائمة وي الوقت ام
ة احاسبية للبيانات وفق امعاير الدولية من  - طأ أو الغش من خال ضمان امعا التقليل من احتماات ا

صصة لذلك  ؛خال برامج وتطبيقات 
 ؛ة وإعطاء نتائج أكثر دقةالقيام بالعمليات احاسبية بدرجة عالية من الكفاء -
 ؛إمكانية دمج نظام امعلومات احاس وبقية أجزاء نظام امعلومات اإداري -
اجة بن الرامج امتاحة؛ إتاحة فرصة ااختيار وامفاضلة -  حسب ا
ماية والسرية للمعلومات احاسبية امخزنة. -  ا

ا تقدم الشكل بعد التطرخ   التوضيحي التا ق إ مفهوم نظام امعلومات اإلكرو وخصائصه مك
: ا  ليختصر ما قل

                                                 
مد،  [1]  .267، ص 2008، اأردن، دار الثقافة، عمان نظم المعلومات الحاسوبية،قاسم عبد الرزاة 
 .58-56 ص صرجع سابق، مأمد حلمي معة وآخرون،  [2]
اعية اأردنية،ميدة إبراهيم [3] ظام المعلوماتي المحاسبي ودور في اتخاذ القرارات ااستراتيجية في الشركات الص  ، العوامل المؤثرة في ال

 .529-525 ، ص ص2009لة جامعة دمشق للعلوم ااقتصادية والقانونية، العدد اأول، 
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 .نظام امعلومات احاس اإلكرو :I.11الشكل 

 

ادا إ  مفاهيم من إعداد الطالب  المصدر:  .سابقةاست

 .مات نظام المعلومات المحاسبي اإلكترونيمقو   .3.2.2
موعة من امقوخ   ظام احاس سواء اإلكرو أو التقليدي على  مات امتمثلة ي اجموعة يقوم ال

دية واجموعة الدفرية، الدليل احاس والقوائم  ظام احاس امست امالية والتقارير اأخرى، وقد أثر إدخال ال
: اإلكرو ي تشغيل البيانات احاسبية على هذ امقومات. دول التا  والي مكن تلخيصها ي ا

 .مقومات نظام احاس التقليدي واإلكرو :I.6الجدول

 اإلكترونينظام المحاسبي  نظام المحاسبي التقليدي المقومات

دية  اجموعة امست

كانت تتمثل ي فواتر البيع والشراء 
وإيصاات السداد والتحصيل 
تواها على  وغرها وكان يسجل 

 الدفاتر والسجات.

دية موعة مست وسيطية لتحويل  استخدام 
دات اأصلية وترمتها  البيانات اموجودة ي امست

اسوب حّ مكن تغ ذيته ها  بطريقة يفهمها ا
 كمدخات.

 اجموعة الدفرية
لدات وأوراق  كانت عبارة عن 
مكن لكل من يطخلع عليها أن يقرأ 

 ما ها من بيانات.

أصبحت عبارة عن أقراص مضغوطة وأقراص فاش 
وغرها من الذاكرات وا مكن معرفة ما بداخلها 
إاخ من خال قراءها باستخدام طرق اإظهار 

ا ظام اإلكرووالقراءة ام  سبة لل

 الحاسوب المعلومات البيانات

 صحيحة وموثوقة

 غر متاعب أو مغشوش فيها

اسب والشكل امائم  ي التوقيت ام

ماية  السرية وا

 بأقل تكلفة

إيصاها إ 
 مستخدميها

ة، ّزين واسرجاع امخرجات امدخات  معا

ة امركزية  وحدة امعا
+ 

 وحدات التخزين

 عر وحدات اإدخال وحدات اإخراج

 التغذية العكسية )جزء من امخرجات تصبح مدخات(
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 الدليل احاس

كانت عبارة عن قائمة بأماء 
سابات اإمالية والفرعية  ا

موعة القواعد  كم  الخيو
 التسجيل ي كل حساب.

ظمة لتسهيل توجيه امعامات  عبارة عن خطة م
 امالية للحسابات امختصة.

القوائم امالية 
 والتقارير اأخرى

التقارير يستغرق وقت كان إعداد 
 أكثر وكلفة أكر وجودة أقل

صول على أي تقرير بالتفصيل والدقة والسرعة  ا
اسبة عن طريق احتواء الرنامج الذي يتم تشغيله  ام

اسوب على إجراءات خاصة، مثل هذ  على ا
 التقارير.

البيانات 
وامعلومات 

 احاسبية

كان يتم حفظ البيانات داخل 
ملفات خاصة إ جانب الدفاتر 

وي البيانات  الخيوالسجات 
 امسجلة

يتم نقل البيانات من وحدات اإدخال إ ذاكرة 
زن وسيط للبيانات والرامج  اسوب وهي   الخيا

يتم إدخاها قبل إخراجها ي شكل نتائج وسيطية 
اسوب.  ونتائج هائية من ا

ادامن إعداد الطالب  در:المص  .معارف قبلية إ است

تج  ،إذن  نظام امعلومات احاس اإلكرو يقوم على نفس مقومات نظام احاس  أنخ ا سبق مخ نست
الك اختاف ي طبيعة عمل كل مقوخ  حاول  ،مالتقليدي إاخ أن ه ولوجيا امعلومات  فيما يليوس إبراز أثر تك

هاجها. ظم احاسبية وم سن نظام امعلومات احاس وما هو أثر على مقومات ال  على 

ظم المحاسبية .3.3 ولوجيا المعلومات على ال  .أثر تك

ديثة، فقد أثرت بشكل كبر   ولوجيا امعلومات دورا هاما ي تطوير نظم امعلومات ا لقد لعبت تك
ه، إ  الك فاصل زم ما بن وقوع حدث معنخ والتقرير ع ظم احاسبية حيث م يعد ه وواضح على ال

الك أثر كبولخ سم ها امعلومات امأصبحت تتخ  الخيجانب الدقة  ولوجيدة، إذن كان ه ا امعلومات على ر لتك
ظام احاس ديات تطبيقها عليه. ال حاول التطرق إليه إ جانب إبراز مزايا و  وهذا ما س

سن نظام امعلومات احاس من خال استعمال أدواها و   ولوجيا امعلومات ي   الخييكمن دور تك
يات وقاعدة البيانات إ جانب استخدام سبق وأن مخ التطرق إليها وامتمثلة ي اأجهزة وا معدات والر
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 الكياناتأصبحت و ن نظام امعلومات احاس سخ  هذ اأدوات من خال استخدامف ،الشبكات اإلكرونية
تها مواجهة التزايد الكبر  تعتمد بشكل كبر على هذ اأجهزة اإلكرونية ي إدخال وتشغيل البيانات ومعا

د  الكياناتتقوم ها  الخيي حجم العمليات احاسبية  وذلك نظرا لسرعة امرونة ي التطبيقات، حيث أنه وع
يفها والتحقخ  ها بتكلفة أقل،إدخال البيانات يتم تص ذلك  يليها بعدويلها بصفة قابلة للقراءة  م يتمخ  ق م

د من صحة وتكامل وسرعة إدخال البيانات وذلك عن طريق أكثر من أداة مثل استخدام نظام يقوم التأكخ 
 على تذكر امستخدم بإدخال البيانات الضرورية أو من خال استخدام جهاز نسخ ونقل وغرها.

ولوجيا المعلومات  .3.3.1  .في تحسين نظام المعلومات المحاسبي هادور و تك
اسوب الدور الكبر الذي يلعبه استخدام   لقد اظهرت العديد من التطبيقات امختلفة لرامج ا

فيذ اأعمال بالسرعة والدقة وذلك من خال التطبيقات التالية: ال ت ولوجيا امعلومات ي   تك
ياتستعمال استخدام و إ-  ؛الر
 ؛قاعدة البياناتإستخدام  -
 إستخدام اأنظمة الشبكية. -

از  تلف اجاات إ الك العديد من الرامج امتخصصة ي  يات ه سبة استعمال الر فبال
اسبية تساعدهم ي تسهيل عمل الكياناتاأعمال ي  ولوجيا صاحبها تصميم برامج  ، فالثورة الرقمية والتك

ليل الكم اه اهية، وتستلزم العمليات احاسب من خال  ائل من امعلومات ي وقت قياسي وبدقة مت
ة الازمة للحاسوب التشغيلية امختلفة وهذا ما يقوم به احاسب مساعدة اأفراد  ،اإعداد امسبق والر

ن وامصمخ  ة البيانات إلكرونياامر ي آن  تقارير مالية متعددةيتم توفر  ذلكبعد  ،من ي أداء معا
اسوب يتمتع   أنخ حيث واحد، اسوب ي حيادية يكما ّزين امعلومات واسرجاعها  بقدرات كبرة ي ا ؤثر ا

اسبية:والشكل التا يوضخ امعلومات،  يات ي عملية   ح دور الر
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يات:I.12الشكل   .دور الر

ادامن إعداد الطالب  المصدر:  .معارف قبلية إ است

د تطبيقات أو   ، حيث  يات متخصصة ي نظام امعلومات احاس الك بر وكما سبق وأشرنا فإنخ ه
برنامج رواتب اموظفن، تسير امخزون، تطبيق إدارة اأصول، تطبيق إدارة اإنتاج وغرها وذلك لتسهيل 

صول على نتائج   لة ودقيقة.مفصخ العمليات وا
زخ وتعتر   موعة املفات الرئيسية ي نظام قاعدة البيانات مثابة ا ان الذي يربط الرامج التطبيقية و

صول على  ،املفات ويتم الربط باستعمال مفاتيح ومؤشرات تساعد على التقليل من تكرار البيانات ويتم ا
قوم بتمديد موقعها على وحدة التخزين الثانوية م يالبيانات من خال طلبها من إدارة قاعدة البيانات الذي 

تها على دفعات من خال مع البيانات  تها إما عن طريق معا قل معا اسب بعد ذلك ت نقلها إ ذاكرة ا
تها ميعا ي وق موعات ومعا ة الفورية أي وترتيبها ي  ت واحد على دفعة واحدة، أو عن طريق امعا

ديث ال اسوب و ة العمليات فور إدخاها ي ا ظم قواعد بيانات امخزنة ي املف الرئيسي،  معا كما ل
ساخ قاعدة بيانات وجعلها متاحة  البيانات القدرة امستقبلية على تغير طبيعة التقارير امالية من خال است

ارجي كبديل للتقارير امالية.لاس  تخدام ا

 المهمة

 البرمجيات والتطبيقات

 المعلومة

 القرارات

ولوجيا  التك

از  التعريف إ

فيذ إرشاد  الت

 ترجم دعم

ة  توظيف عمليات معا

يتم التعرف على اأوامر 
والتعليمات اموجهة ها 

 للعمل عليها

التحكم فيها، تعديلها 
اًء على قرارات  وتطويرها ب
ولوجيا امعلومات  أفرزها تك
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 الكثر من التكلفة والوقت ي ميدان إدخال واستعمال رتوفي ااتصاات اإلكرونية كما سامت  
ل امعلومات من موقع والوصول إليها مباشرة من موقع آخر أي التبادل يمأن البيانات، حيث من اممكن 

قق  هااإلكرو للمعلومات والذي  افع من بي ت إ جانب ياوتسريع دورة العمل ّفيض التكاليف عدة م
اقصات بسرعة. ديدة أي تبادل عروض ام صول على فرص العمل ا [1]ا

 

 .مخاطر نظم المعلومات المحاسبية اإلكترونية. 3.3.2
ف امخاطر    صرها ي: الخيتص  [2]هدد نظم امعلومات احاسبية اإلكرونية إ عدة أنواع، 

 :من حيث المصدر 
هم استغال صاحياهم للوصول إ امعلومات  الكيانمصدرها الرئيسي عمال  مخاطر داخلية: - حيث مك

ريفها وتغيرها.  وتدمرها أو 
                                                 

، ، دار الثقافة، عمان، اأردن، تحليل المعلومات المحاسبيةقاسم عبدالرزاق،  [1]  .369-368 ، ص ص2004الطبعة اأو
لة اإدارة العامة، اجلد اإلكترونيةأهمية مخاطر نظم المعلومات المحاسبية أمد عبد السام أبو موسى،  [2] -512، ص ص2004، 44، 

545. 

 من حيث امصدر 
 اطر خارجية

 اطر داخلية

 من حيث امتسبب ها 
ة عن تصرفات غر مقصودة  اطر نا

صر البشري ة عن الع  اطر نا

          من حيث العمدية 
ة عن تصرفات غر مقصودة  اطر نا

ة عن تصرفات مقصودة  اطر نا

 ها ة ع ا  من حيث اآثار ال

طقية ية وم  اطر ف

ها  تج ع  أضرار ماديةاطر ي

 ظام على أساس  مراحل ال

 اطر امدخات
 اطر التشغيل

 اطر امخرجات
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ظام  مخاطر خارجية: - ية لل رقون الضوابط الرقابية واأم افسن الذين  ة امعلومات وام ومصدرها قراص
دث دمار كلي أو  الخي، وقد تتمثل أيضا ي الكوارث الطبيعية الكيانللحصول على معلومات سرية ّص 

 .للكيانجزئي 
 :من حيث المتسبب بها 
صر البشري: - وهي أخطاء مقصودة من قبل أشخاص بغرض الغش والتاعب أو  مخاطر ناتجة عن الع

طأ.  بشكل غر مقصود سببه السهو أو ا
صر الغ - ظام. ر بشري:يمخاطر ناتجة عن الع اطر ا عاقة لإنسان ها تؤدي إ تلف ال  وهي 
 :من حيث العمدية 
وهي تصرفات يقوم ها اأشخاص عمدا مثل إدخال بيانات  دة:مخاطر ناتجة عن تصرفات متعم   -

 خاطئة.
هل أو السهو ي  مخاطر ناتجة عن تصرفات غير مقصودة: - ة من طرف أشخاص بسبب ا وهي نا

 عملية التسجيل.
 :ها اتجة ع  من حيث اآثار ال
ها أضرار مادية: - تج ع ظام وأعطاب ي أجهزة الكمبيوتر. مخاطر ت اطر تؤدي إ تلف بال  وهي 
طقية: - ية وم اق أضرار من شأها أن تعطخ  مخاطر ف الكمبيوتر أو إدخال ل ذاكرة وهي تتمثل ي إ

 فروسات تفسد البيانات.
 :ظام  من حيث عاقتها بمراحل ال
وتكون نتيجة خطأ ي تسجيل البيانات أو عدم نقلها صحيحة أو ي وقت غر  مخاطر المدخات: -

اسب.  م
وتكون من خال التشويش على عملية تشغيل البيانات والوصول الغر شرعي  مخاطر تشغيل البيانات: -

 للمعلومات من قبل اموظفن.
تتمثل ي طمس جزء معنخ من امعلومات وسرقة البيانات وامعلومات وتزوير ن سخ  مخاطر المخرجات: -

 .غر مصرح ها من امخرجات
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شر القوائم كما    ديات جديدة ل ظم احاسبية بشكل خاص  ة احاسبة بشكل عام وال تواجه مه
 [1]اأنرنت ومن بن التحديات ما يلي:امالية عر شبكات 

لقوائمها امالية الغر مدققة ي مواقعها على الشبكات أو الربط بن بياناها يؤدي إ تغليط  الكياناتنشر  -
 ؛امستخدمن

شورة من قبل أطراف أخرى بسبب عدم تأمن امواقع -  ؛التاعب والتغير ي البيانات امالية ام
شورة ي اموقع من طرف صاحب  - دم حاجته الكيانتغير البيانات امالية ام  .وفقا ما 

  : حو التا  ولذلك كان لزاما ااهتمام بسياسة التقارير امالية عر الشبكات على ال
اذضرورة وجود رقابة فعخالة و  - ّخ  ؛لتوفر امعلومات امالية وضمان نزاهتها الكياناتإجراءات صارمة من طرف  ا
ديد نوع امعلومات وقت التزويد ها -  ؛ضرورة توجيه اإدارة لاستخدام اأمثل للشبكات و
شورة ي توفر امعلومات امالية عن ضرورة التميخ  - على الشبكات لزيادة  الكياناتز بالشبكات ي السياسة ام

 ؛وأصحاب امصاحفائدة امعلومات للمستثمرين 
ديثة وكذلك البحث عن شركاء بغرض  الكياناتضرورة تغير هياكل  - ولوجيا امعلومات ا د إدخال تك ع

 ؛تعمل ها الخيإنشاء الشبكات وآليات وأدوات إيصاها واأنظمة 
ولوجيا امعلو رضرورة توف - مات ي التعليم  اأدوات ووجود امهارة ومعرفة احاسبن لكيفية استخدام تك

 .احاس وتفصيله
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
مد سعيد [1] زراوي، لقمان  مد علي ا ولوجيا المعلومات ودورها في كفاءة وفاعلية المعلومات المحاسبية،إبراهيم  لة  ، أدوات تك

 .29-28 ، ص ص2009، مارس 75اإدارة وااقتصاد، العدد 
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 :خاصة الفصل

ظام امعلومات دور كبر، هام وفعخال  ي آخر الفصل نؤكد بأنخ   من خال ااعتماد ي الكيانات ل
رجاته ي عملية التخطيط ااسراتيجي ، إ جانب استخدام اأطراف ذات امصاح امعلومات   الخيعلى 

ظام ي  تجها هذا ال اذي ّخ اسبة. ا  القرارات ام
ة اليدوية إ شكله   ظام قد تطور من شكله التقليدي الذي يعتمد على امعا واماَحظ أن هذا ال

ة ال اسوب ي معا اأمر الذي ساهم بشكل   بيانات إذ أصبحت تتم بطريقة آليةامتطور الذي يعتمد على ا
ظام  .كبر ي تطوير ال  احاس

ا ي أوخ   ل هذا الفصل بتقدم مفهوم نظام امعلومات من خال التفصيل فيه وإبراز ولذلك قم
سيق بن نظام امعلومات الداخلي وا ارجي ونظام امعلومات امتكامل، خصائصه، أنواعه ووظائفه، ومدى الت

ظرية  هاجها وامرجعيات ال ا بتقدم مفاهيم احاسبة وم اعتمدت عليها،  الخيولربط نظام امعلومات باحاسبة قم
تاج العاقة بن احاسبة ونظام امعلومات وإبراز مكونات ا باست ه قم دخداته  وم نظام امعلوماي احاس و

اذباعتبار ركيزة أساسية للرقابة والضبط الداخلي و وكيفية مسامته ي عملية التخطيط ااسراتيجي  ّخ القرار،  ا
ولوجيا امعلومات ي  ا بدراسة نظام امعلومات احاس اإلكرو حّ نبن ما مدى مسامة تك بعد ذلك قم

ا أهم خصائصه ومقوماته وما هي التحديات   يواجهها. الخيسن نظام امعلومات احاس حيث بيخ
ا قوله إماا  ما  ، إاخ أن الكيانعلومات ي ام احاس من أهم أنظمةأنخ نظام امعلومات هو  مك

ظام السؤال الذي يطرح نفسه  ديات مع اأنظمة امعلوماتية اأخرى وما واقعها  هو ما عاقة هذا ال ي ظل 
حاول من خال الفصل ال ثا التطرق إ ماهية التوحيد احاس تطبيق امعاير احاسبية الدولية؟ لذلك س

ا فيما بعد دراسة العاقة بن اأنظمة امعلوماتية  وامعاير الي  متطلبات  كيفية مسايرهاو جاء ها حّ يسهل ل
.  التوحيد احاس
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 :تمهيد
ذ بداية السبعيبدأت   تلف الد  يم أسس  محاوات عديدة لوضعالقيام ول ببذل جهود كبرة و ات 

ة احاسبة،  ظم مه يا عن نشوء معاير احاسبة الدولية ال هدف إ دولية ت توحيد اممارسات ما أسفر تدر
اسي دو موح د ومقبول على امستوى العامي خاصة ي ظل انفتاح  احاسبية من أجل الوصول إ نظام 

اسبية تقوم على أساس معاير دولية تت ِسم  كياناتاأسواق العامية ال ألزمت ال على تبي أنظمة معلوماتية 
ت لرؤوس اجة الكياناامالية، حيث أن ه ي ظل الزيادة الكبرة  بامصداقية والقبول العام ي إعداد الكشوف

 ،قاش حول اممارسات احاسبية الدوليةللدخول ي أسواق رأس امال ازداد ال   اأموال وسعي الشركات اأمانية
ع باد  اأمريكية محيث أد ت ااختافات البارزة بن التقارير امالية امَعد ة وفق معاير احاسبة الدولية و ام

رات سلبية حول امباد  اأمانية ي العام ما أد ى إ عاير احاسبة اأمانية إ تصو  التقارير امالية امع دة وفق م
 زيادة الضغوطات على امشرعن لتطويرها.

امي اأسواق العامية نتيجة احتوائها ا  سيات وت أسواق امالية هذا ومع انتشار الكيانات متعددة ا
تزايد ااهتمام بفكرة التوافق احاسي الدو والتوحيد احاسي الدو خاصة من طرف الوايات امتحدة 

،وما اأمريكية حيث أدركت أمية توحيد اممار  ا  سات احاسبية على الصعيد الدو  ّ هيمن على كانت أ
احاسبة اأمريكية وال تعتر موذج معاير احاسبة الدولية  ما يعرف معاير قد قامت بوضعاأسواق العامية ف

ودة العالية.  ذات ا
ية ي كل   موعة منومع تزايد درجة العومة على مستوى ااقتصاديات قامت   معيات العلمية وامه ا

دا، امملكة امتحدة،  دا، اليابان، أسراليا، فرنسا، أمانيا، امكسيك، هول دا والوايات امتحدة من ك إيرل
ة معاير احاسبة الدولية وال تقوم بإعداد ونشر امعاير احاسبية، ليتم بعد ذلك إعادة هيكلة ب تأسيس 

ظام اأساسي ها وأصبحت تسم   ّ  هذا اجلس امعاير احاسبية  أينى مجلس معاير احاسبة الدولية ال تب
يا ي إصدار امعاير الدولية إعداد التقارير اماليةحاسبة الدولية وشر ة معاير االصادرة عن  اد  ع تدر إ

 .نقطة تاقي بن امعاير امعمول ها ي إعداد التقارير امالية على امستوى احلي وبن معاير احاسبة الدولية
تطرق ي هذا الفصل إ    :ولذلك س

؛ تافاخ . 1  اممارسات احاسبية الدو
 اسبية الدولية وإشكالية التوحيد؛امعاير اح .2
 .التوحيد والتوافق احاسي .3
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 .اختاف الممارسات المحاسبية الدولية .1
سيات واأعمال الدولية العديد من امشاكل  لقد واجهت  ضرورة  تألزم ال الكيانات متعددة ا

لول. اولة البحث عن ا  ااهتمام باحاسبة الدولية و

 .اإطار المفاهيمي للمحاسبة الدولية .1.1

ا احاسبة على العمليات الدولية وعمليات الكيانات الدولية وامقارنات فعر     ّ ت احاسبة الدولية بأ
ديد إجراءات ووضع تلك امباد   للمباد  احاسبية ال تقوم ها بية مع  الكيانات ي أراضي أج

ا مث    ّ اصة واممارسات، حيث أ ل أحد الفروع احاسبية ال هتم باأساليب وامشكات احاسبية ا
سيات بامعامات امالية موعة من  ،مختلف أشكاها للكيانات الدولية أو متعددة ا وذلك من خال 

ة رغم امعاي ر احاسبية اموح دة وامقبولة عموما على امستوى الدو هدف إحكام اممارسات العملية للمه
وهرية بن بعض البلدان، إذ أ وهتم بامشاكل  ن  احاسبة الدولية هي ال تعّوجود بعض ااختافات غر ا
بية بدراسة الفرضيات و  ية لأقسام والفروع اأج قة ي امفاهيم واأسس والقواعد احاسبية امطب  العملية والف

ظم الدول امختلفة والتحر   ديد قواعد سلوكية مكن استخدامها ي تطوير ال ي عن أسباب اختافهما و
تج بأن  احاسبة الدولية عبارة عن: [1]احاسبية امختلفة،  ومن خال هذا التعريف نست

 ؛الدولية والتحري عن أسباب اختاف اأنظمة احاسبيةدراسة امعامات والصفقات  -
ظام احاسي اأكثر ماءمة -  ؛إجراء مقارنات بن اأنظمة احاسبية ي البلدان امختلفة واختيار ال
اسبية دولية لتحقيق التوافق فيما بن امعاير احاسبية امختلفة عر بلدان العام. -  ديد قواعد 

 .اب قيام المحاسبة الدولية. أسب1.1.1
موعة من العوامل ولعل  أبرز   ها تطور اأعمال الدولية لقد جاءت احاسبة كضرورة حتمية فرضتها 

ا و أسواق رأس امال العامية وظهور الكيانات والشركات احاسبية الدولية إ جانب توجيه البحث  واإّ 
صر على حدى فيما  حاول التطرق إ كل  ع لول، وس و دراسة امشاكل احاسبية والبحث عن ا العلمي 

 يلي:

                                                 
اهج، اأردن، الطبعة اأوالمحاسبة الدوليةسعود جايد العمري،  [1]  .29-28 ص ص، 2010 ،، دار ام
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 :دود اإقليمية لبلد ما، يقصد باأعمال الدولية كل اأنشطة التجارية ال اأعمال الدولية  متد وراء ا
دمات ورؤوس اأموال من كيان بلد ما إ كيان ي بلد آخر، وما ساعد على حيث يتم تدفق الس   لع وا

انتعاش اأعمال الدولية تطور فكرة التجارة الدولية، فبعد أن كانت تقوم على أساس إنتاج بلد ما جموعة من 
لديها أصبحت عوامل اإنتاج هي ال تتحرك استراد امقابل من السلع الغر متوفرة لع والقيام بتصديرها و الس  

دمات ورؤوس اأموال وبالتا ظهور أشكال جديدة  ما بن البلدان ما خلق أسواق دولية جديدة للسلع وا
 للمحاسبة.

 :أد ى ظهور اأسواق امالية العامية إ زيادة ااهتمام باحاسبة الدولية وذلك  أسواق رأس المال العالمية
سواق و اأسواق امالية أمية كبرة أللرقابة على دخول اأجانب إ أسواق رأس امال احلية، حيث أعطى م

 رأس امال العامية بصفة خاصة واحاسبة الدولية بصفة عامة.
 ا الكيانات امملوكة أكثر من بلد واحد ويتم إدارها دوليا، تعر   :الكيانات الدولية  ّ ف الكيانات الدولية بأ

ات جوهرية ي البيةة احاسبية ييث استدعت ضرورة تركيز ااهتمام على ولقد أد ى ظهورها إ حدوث تغر  
اف اللغة والثقافة والعملة عدم ّانس فةات امستخدمن للقوائم امالية هذ الكيانات بسبب اخت مشكلة

ديثة ال سامت ي زيادة الطلب على خدمات  قدية من بلد آخر، إضافة إ بعض امشاكل احاسبية ا ال
 احاسبة الدولية.

 :ما فيها أعمال احاسبن  رت العومة على معظم اجاات ااقتصاديةلقد أث   الشركات المحاسبية الدولية
ين الذي أصبح عليهم من الضروري أن يتمتعوا بادراك ومعرفة واسعة وفهم عاٍل للمواضيع ااقتصادية  امه
د قيامهم بأعماهم ح يتمتعوا بالثقة الدولية، وبالتا فإنه  وامالية مع مراعاة ااختافات الثقافية واللغوية ع

لول لبعض امشاكل ال تواجهها. ظماتمن الطبيعي أن تتحرك ام اد ا  احاسبية الدولية حاولة إ
 :إ دراسة حقل احاسبة الدولية على كل  امستويات أد ى بزيادة امراجع ه الباحثنتوج   البحث العلمي 

اولة ال للمشاكل ال بحث عن حلول والبحوث العلمية ال سامت بإثراء موضوع احاسبة الدولية وكذلك 
اء تطبيق امعاير احاسبية الدولية متعددةالكيانات  تواجه سيات أث ، وزيادة الوعي بأمية موضوع احاسبة ا

ية الدولية.ي امؤ  الدولية ظمات امه  سسات التعليمية وام
سياتك  زالة القيود إمن خال دور كبر ي تطوير احاسبة الدولية،  ما كان للكيانات متعددة ا

بية و احد   لتسهيل عمليات أكثر انفتاحا اأسواق الرأمالية العامية واأسواق احلية  جعلدة لاستثمارات اأج
بية والبحث  دات ي الكيانات اأج اء اأسهم والس صول علىاقت ارجي  عن ا افسية من ااستثمار ا مزايا ت
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لية ظ  ما استد ،أكثر من عملها ككيانات  الك عى ضرورة وجود قواعد ت م احاسبة الدولية كي يكون ه
اسي مشرك بن أكثر من كيان وي أكثر من بلد.  تعامل ما و

 تولقد زاد ااهتمام بدراسة احاسبة الدولية نتيجة ااهتمام امتزايد من ِقبل العديد من اهيةا 
تلف دول  ظمات احاسبية لتحقيق التجانس والتوافق ي الطرق واأساليب واإجراءات احاسبية بن  وام

قيق التجارة الدولية العام بغية التوص   اسبية مشركة تعمل على تسهيل انتقال رؤوس اأموال و ل إ لغة 
سيا ظم احاسبية ما وااستثمارات الدولية وتوسيع نطاق الكيانات متعددة ا ت وذلك من خال تطوير ال

سجم مع امتغرات وامتطلبات ال فرضتها العومة.  ي

 .. أهداف المحاسبة الدولية2.1.1
موعة من اأهداف العامة ال تتحقق على امستوى الدو  ، تسعى احاسبة الدولية لتحقيق 

اصة ال تتحقق على امستو  موعة من اأهداف ا اص، حيث تتمثل اأهداف العامة ي و ى احلي أو ا
سيق امباد  وامعاير واأسس والقواعد والطرق احاسبية امختلفة على مستوى العام عن  السعي إ توحيد وت
جم عن  ة مشاكل قياس وإعداد التقارير احاسبية ال ت ية واهيةات الدولية ومعا ظمات امه طريق ام

تاجها اأسواق العمليات  التجارية الدولية ونشاط الكيانات الدولية وتوفر امعلومات احاسبية اموضوعية ال 
امالية العامية إ جانب إجراء التحليل اما وتقييم اأداء اما على امستوى الدو ومن م  اإفصاح عن أداء 

ظ اسبية م ادا إ تقارير  مة على مستوى دو وذلك لتسهيل عملية امقارنة، أم ا الكيانات الدولية است
اصة للمحاسبة الدولية فتتمث   ظم ل ي دراسة اأنظمة احاسبية مختلف الدول والتوص  اأهداف ا ل إ ال

اسبية دولية مكن ااستعانة  احاسبية اأكثر مائمة احتياجات تلك الدول من خال وضع أسس وقواعد 
ظم احاسبية احلية ها لتطوير مساعدة امؤسسات امالية والرقابية على معرفة مدى تأثر هذ اأنظمة على  ال

ظم من  تطوير اقتصاديات الكيانات الدولية أو اقتصاديات الدول التابعة ها وتعريفهم بأسباب تطبيق هذ ال
ولية وذلك بغرض خال إبراز أسباب اختاف البيانات وامعلومات احاسبية ي التقارير امالية للكيانات الد

، الكشوف اماليةتسهيل عملية امراجعة وزيادة الثقة ي  ومن خال ما سبق مكن  [1]على امستوى الدو
 القول بأن  احاسبة الدولية تساعد على:

                                                 
 .21-20 ص ص ،مرجع سابقسعود جايد العمري،  [1]
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ليل دو مقارن لأنظمة  - لول للمشاكل احاسبية ال تواجه الكيانات الدولية من خال إجراء  اد ا إ
ظام احاسي اأكثر مائمة لكل دولةوامعا  ؛ير والقواعد احاسبية امستخدمة واختيار ال

اصة  الكشوفديد قواعد لتوحيد  - امالية على امستوى الدو من أجل احتساب نتائج اأعمال ا
ها؛بالصفقات ي الكيانات متعدد سيات وامقارنة فيما بي  ة ا

وتوفر امعلومات احاسبية ماشيا مع متطلبات اسواق  الكشوفإعداد وإعان قيق التوافق الدو ي  -
 رؤوس اأموال.

موعة من امعاير وامباد  امقبولة  مكن  وهري للمحاسبة الدولية هو تطبيق  القول بأن  اهدف ا
ديد اأساليب والطرق امشتق   ا ي ميع هذ امعاير وامباد  وتطبيقه ة منقبوا عاما على امستوى الدو و

اهج مكن أن نبي  ويعتمد ي ذلك على  البلدان، :موعة من ام دول التا  ها ي ا
اهج البحث ي احاسبة الدولية. :II.1الجدول   م

 مجال الدراسة المنهج

هج امقارن  ام
يفات  وتطبيقات( ودراسة للتوافق يقوم على أساس وضع دراسة مقارنة للبلدان )تص

سيات.  وامشاكل احاسبية للكيانات متعددة ا

هج التخصصي  ام
ية وا يركز  يقوم بدراسة التوافق على الصعيد الدو ودراسة التطبيقات احاسبية الوط

اصر امفاهيمية للمحاسبة الدولية.  على الع
هج العمومي  ام

 )الشامل(
يفات، يقوم بدراسة ميع امشا  كل احتملة للبحث ي احاسبة الدولية )تعريفات، تص

بية(. قدية اأج ليل ما دو وترمة العمات ال ية،  اسبية وط  تطبيقات 

هج الفي    ام
سي بالدمج يقوم على ات   هج أقل استيعابا للمشاكل امقارنة والتوافقية، وااهتمام ال باع م

بية.  والعمات اأج

 .32، ص مرجع سابقسعود جايد العمري،  المصدر:

هود موعة من امشاكل  من أجل امبذولة وبالرغم من كل ا الك  تطوير احاسبة الدولية إا  أن  ه
 تواجهها.
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 .مشاكل المحاسبة الدولية .1.2

موعة من   سيات طرح  ية واإقليمية وكثرة الكيانات متعددة ا إن اختاف اأنظمة احاسبية الوط
موعة من امباد  احاسبية امسج  امشاكل أمام  ية يتم العمل وفق  لة احاسبة الدولية، ففي الكيانات الوط

ظام احاسي امعمول به ما ّد الكيانات الدولية  وامتعارف عليها ويتم التسجيل وفق ال ي ذلك البلد، بي
ط   موعة من امعاير الدولية ال ا مكن أن  امالية وفقها خاصة  كشوفهاط أو تراقب أو تعد  نفسها أمام 
بية ال م   توجيه اهتمام اهيةات  ا، ونظرا لذلك ت  هت وأن  معاماها تسجل بعشرات العمات اأج

ظمات احاسب ليلها إامشاكل  ية الدولية إ البحث ي تلكوام مشاكل داخلية وأخرى خارجية إ  و
 [1]جانب العوامل البيةية امؤثرة فيها.

 .العوامل المؤثّرة على النظم المحاسبية الدولية .1.2.1
موعة معق دة من العوامل البيةية، ااجتماعية، ااقتصادية،  ظم احاسبية أي دولة إ  ضع ال
ية، حيث تؤث ر بشكل واضح ومباشر على القواعد واأسس وامفاهيم  ي السياسية، القانونية، التعليمية والد 

تطرق فيما يلي إ  تأثر كل عامل من هذ العوامل على واإجراءات احاسبية امعمول ها ي تلك الدولة، وس
 [2]حدى:

 :تؤث ر العوامل وامتغرات ااجتماعية ي امباد  واإجراءات احاسبية السائدة ي ذلك  العوامل ااجتماعية
ذر السائدة ي اجتمع ي تطبيق بعض اأساليب وامباد  احاسبية ال  يطة وا اجتمع، فمثا تؤثر درجة ا

فيض الك مغااة تعكس رغبة الكيان ي  د أن ه صات وااحتياطات،  امخص   ي استخدام أرباحه، حيث 
كما تؤث ر درجة السرية السائدة ي اجتمع بشكل مباشر على درجة اإفصاح ي الكشوف امالية فكل ما كانت 
درجة السرية أكر باجتمع كل ما كانت امعلومات امطروحة ي الكشوف امالية أق ل، كما يؤث ر شعور اجتمع 

ة السائد اّا قطاع اأعمال على  ظرة احاسبية كمه احاسبة الدولية، فكل ما كان الشعور يت سم بالثقة فإن  ال
 ستزيد، ما يساعد على تطويرها وازدهارها.

 :ظام  العوامل ااقتصادية ظام ااقتصادي السائد فيه، فكل ما كان ال ظام احاسي لبلد ما بال يرتبط ال
اعي أكر كل   اسبية تساعدها ي ااقتصادي مفتوح والتقدم الص ما كانت حاجة الكيانات إ سياسات 

شاط ااقتصادي تؤث ر على سعر أكثر، كما أن  درجة التدخ  كلفة ورسم سياسات الت  ديد الت   كومي ي ال ل ا
د أن  الدولة هي ال متلك الكيانات  السياسات احاسبية، فمثا ي الدول الشمولية ككوريا الشمالية وكوبا 

                                                 
 .34 ص ،مرجع سابقسعود جايد العمري،  [1]
،  ،المحاسبة الدولية، رأفت حسن مطر [2] شورات مكتبة آفاق، الطبعة اأو  17-11، ص ص 2008م
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اسبية ووضع قواعد للرقابة  اصة من خال وضع فرض مباد  ومعاير  ااقتصادية وتديرها بطريقتها ا
ظم احاسبية أيضا، حيث أن انتقال  وامراجعة الداخلية، إ جانب هذا فإن  للروابط ااقتصادية تأثر على ال

ظم ااقتصادية وغرها سيؤد ي إ نقل اأفكار واممارسات احاسبية من دولة أخرى عن طريق التكتات  ال
 ل لتحقيق التكامل ااقتصادي.احاسبة ما بن دول التكت  

 :تقوم بعض الد ول على فرض أساسي وهو أن  امفاهيم احاسبية السائدة فيها  العوامل السياسية والقانونية
ظامها السياسي، وهذا ما سيؤثر باإ ري ات اب أو العكس، فمثا ترتبط ب ي البلدان الدمقراطية تسود ا

مية احاسبية، أم ا ي الدول ااشراكية فتقوم على فكرة أن ه من اأفضل  اسبا للت اخا م وهذا ما يهي ئ م
م لها مسؤوليتها ااجتماعية وهذا ما قد  للكيانات أن تقوم بإعداد كشوفها امالية وفقا مدى مسامتها ي 

ظم القانونية يؤد ي إ تأميم  مية احاسبية، كما تؤث ر التشريعات وال القطاعات وهذا ما يعيق إ حد  كبر الت
 وأنظمة الضرائب على احاسبة الدولية.

 :تمع ما يؤث ر على مهمة احاسبة، حيث أن ه كلم ا  إن  مستوى درجة التعل م أو اأم   العوامل التعليمية ية ي 
مرتفع كل ما كان تصميم أنظمة احاسبة أكثر موا وكفاءًة والعكس، كما أن  اّا كان امستوى التعليمي 

ظري العلمي أو الديي يرتكز على  ظام التعليمي ال د بأن  اّا ال اأنظمة التعليمية سيؤثر أيضا، حيث 
ظرية فقط، أم ا ي التعليم الفي أو امهي فإنه يتم الركي ز على التطبيق احاسي أكثر الدراسات احاسبية ال

 بالشكل الذي يسمح بتطوير احاسبة.

 :ظم احاسبية ويظهر هذا التأثر ي تطبيق امباد  وامعاير تؤث   العوامل الدينية ية ي ال ر امعتقدات الدي
د اجتمعات اإسامية بعض أنواع ام عامات احاسبية ال تتماشى مع عقيدة ذلك اجتمع، فمثا 

ا من  اسي، ومكن ترمة كل  ما قل اإسامية مثل امراية وامضاربة وامشاركة وما يرتبط ها من تسجيل 
:  خال الشكل التا
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ظم احاسبية الدولية. :II.1 الّشكل  العوامل امؤثرة ي ال
 

 
 .10رأفت حسن مطر، مرجع سابق، ص  المصدر:

تج بأن  احاسبة الدولية تتأثر أيضا مجموعة من العوامل البيةية الداخلية  من خال ما سبق نست
ارجية،  وا

 .محاسبة الدوليةلل المعيقات الداخلية والخارجية .1.2.2
ا   ارجية ال تواجه احاسبة الدولية، و مك موعة من امشاكل الداخلية وا الك  حصر امشاكل ه
 [1]ي:الداخلية 

 :ويل الكيانات الدولية ممتلكاها من رأس مال وبضائع وغرها بن فروعها  أسعار التحويل بين الفروع إن  
موعة من امشاكل  الدولية ا يعتمد على معاير أو مؤش   لق  وياها بن الفروع، ما  ر مقبول لتسعر 

                                                 
، المحاسبة الدولية ومعاييرهاحسن القاضي ومأمون مدان،  [1]  .27-13 ص ص ،2008، دار الثقافة، اأردن، الطبعة اأو

 :العوامل ااجتماعية
ذر  - يطة وا درجة ا

 اجتمعالسائدة ي 
 درجة السرية وعدم الثقة -
الشعور السائد اّا  -

 الكيانات الكرى
نظرة اجتمع للمحاسبة   -

ة  كمه

 :العوامل ااقتصادية
كومي ي درجة ال - تدخل ا

 اأنشطة ااقتصادية
 مصادر التمويل -
شاط التجاري  - حجم ال

ارجي  ا
 معد ل التضخم -
 ااقتصاديةالتكتات والروابط  -

 :النظام المحاسبي
اسبية  أسس 

 مفاهيم
 قواعد
 مباد 

 إجراءات
السياسية العوامل 

 :والقانونية
ري ات السياسية -  ا
ظم  - التشريعات وال

 والقوانن
 :الدينيةالعوامل  قوانن الشركات -

ية -  امعتقدات الدي
نظرة أفراد اجتمع  -

 للقضاء والقدر

 :التعليميةالعوامل 
امستوى التعليمي  -

ن  للمواط
ظام  - ااّا العام لل

 التعليمي
ظام التعليمي  - قدرة ال

 على تلبية حاجات اجتمع
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ديد سعر التحويل  سيق للموارد امتاحة بأسعار كمشكلة الضرائب وعاقتها بطريقة  إ جانب صعوبة الت
. قد بسعر التحويل على امستوى الدو  ويل وال

 :بية  إدارة مخاطر أسعار الصرف ها أو اأج قدية سواًء احلية م إن  تغرات أسعار صرف العمات ال
اطريعر   ديد  ض غالبية الكيانات إ  طر أسعار الصرف، ولذلك تعن  عليها  طر وتقييم حالة ا مصادر ا

ّ  ومدى تأثرها   نظام معلومات على الكيان وعلى اسراتيجياته امالية وذلك من خال تبي إدارة كفؤة تتب
ارجية والرقابة على الطرق واتصال فع ال لتحديد سياسة أسعار الص   رف واسراتيجيات التغطية الداخلية وا

 واإجراءات الا زمة لذلك.
 :موعة السياسات امالية ال تبن  يتمث   التخطيط المالي صول على اأموال ل التخطيط اما ي   طرق ا

اات استخداماها لتحقيق اأهداف العامة للكيان، ورغم أن  التخطيط اما ي الكيانات احلية يتشابه مع  و
تلف عن أهداف التخطيط اما ي الكيانات الدولية إا  أن ه أكثر تعق يدا ذلك أن  أهداف الكيانات الدولية 

 ساع نطاقها وتباين طبيعة بيةتها ااجتماعية والثقافية وااقتصادية والسياسية.ات  إ جانب الكيانات احلية 
 :من الصعب تقييم أداء الكيانات الدولية نتيجة مشكلة أسعار التحويل ومشكلة الضرائب إ  تقييم اأداء

ية كأداة قياس ومقارنة لأداء ما ب امشاكل اإدارية ومشكلة ااستثمار، وا مكن أخذ العوامل احل  جان
اسبية دولية كفؤ يستلزم ضرور  ل هذ امشكلة.ة توفر معاير   ة 

 :جدوى تواجه الكيانات الدولية مشاكل كثرة ي إعداد اموازنات امالية وتقييم  موازنات رأس المال
ما يتطلب إجراء تعديات مستمرة  ،ات عديدةااستثمارات على امدى البعيد وذلك احتمال حصول متغر  

 ي ضوء هذ امتغرات.

موعة من  الك   ارجية أيضا وال مكن حصرها ي:اشاكل ام إضافة إ امشاكل الداخلية فإن  ه
 :قد أو  ترجمة العمات النقدية اأجنبية ديد وحدة ال تواجه احاسبة الدولية مشاكل عديدة إذا ما كان 

قدية ال تتم ها عمليات الكيان أو ال تدفع ها اأرباح أو تلك ال  القياس يتم على أساس العملة ال
ديد سعر التحويل ال يتم عل ص  صول على رؤوس اأموال، إ جانب مشاكل فيما  ى موجبها يتم ا

ديد طريقة  ارية واأرصدة طويلة اأجل و ب التفرقة بن اأرصدة ا أساسه ترمة التقارير امالية إذا ما كان 
قدي أو أساس  ديد سعر التحويل على اأساس ال ود الغر نقدية، وهل يتم  قدية والب ود ال تسعر الب

اقشة وإصدار معيار دو م ة هذ امشاكل احاسبية.ااستحقاق، ما استلزم ضرورة م  اسب معا
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 :سيات مشكلة الضرائب  تعد   نظم الضرائب الدولية من امشاكل الكبرة وامؤثرة على الكيانات متعددة ا
 تحديد أنواع الضرائب والوعاء الضريي ومعد ات الضريبة.يقوم بحيث أن  لكل دولة نظام ضريي خاص ها 

  ّموعة  م ااقتصادي:التضخ إن  امستوى امرتفع للتضخم ااقتصادي يعرقل عملية امقارنة بن حسابات 
سيات امختلفة. موعات من الكيانات متعددة ا  من الكيانات الدولية وبن حسابات 

 الرقم القياسي لأسعار امستخدمة ي بلد الكيان القابض أو الرقم  استخدام الموحدة: الكشوف المالية
د ترمة القيا من امشاكل احاسبية  الكشوف اماليةسي امستخدم ي البلد الذي تقع فيه الشركة التابعة ع

امالية  كشوفنتائج تطبيق طريقة إعداد ال  ي اأسعار، حيث أن  امطروحة إ جانب إشكالية التغر   اأخرى
 امالية. كشوفم  إعادة ترمتها ستختلف عن طريقة ترمة التقارير امالية م  إعادة ال

 :ظيمي للكيان يرتبط نظام امعلومات احاسبية بالتدفقات امادية  نظم المعلومات وااتصال وباهيكل الت
ارجية من ناحية أخرى، لذلك فإن  تصميم اأنظمة ليل البيةة الداخلية  من ناحية والبيةة ا امعلوماتية يتطلب 

قيق اأهداف. ظام معها و ارجية احيطة لضمان تفاعل ال  وا

 .الدولية على البيئة المحاسبية منّظماتأثر ال .1.3

ة احاسبة على البيةة احيطة ها وتأث  أث    رت ها فهي أساس الكيانات، إذ تقوم بتحويل واقع رت مه
اسي فع ال اإقتصاديةاأحداث  إا  أن  اأزمات ااقتصادية ال شهدها  ،إ تسجيات رقمية ضمن نظام 

ة على امستوى الدو وأوجبت ضرورة مراجع  ة السياسات والقوانن احاسبية.العام حد ت من فعالية هذ امه

 .يةعالمة اليالمحاسب .اأزمات1.3.1

رت على احاسبة سيتم فيما يلي عرض أهم اأزمات ااقتصادية ال أصابت الكيانات الدولية وأث   
 الدولية:

  "إنهيار شركة "إنرون( Enron)  درسون" آرثر أن"مدققها شركة و( Arther Anderson) : لقد
فاضا ي قيمة الدوار وتراجع أسواق اأسهم ما ترتب  2002ي عام اأمريكية حدة شهدت الوايات امت   ا

ه بية وتفاقم عجزرح ع موعة من الفضائح لشركات  ،اميزان التجاري يل ااستثمارات اأج وتبع ذلك 
تعتر من أكر الكيانات العاملة ي هذا اجال  للطاقة وال "إنرون"ّيار شركة شكل اّيارات كااحاسبة على 

سابات وال تعتر الكيان اأكر حجما واأكثر انتشارا حيث   "آرثر أندرسون"م وشركة ي العا لتدقيق ا
، وحسب الباحثن وااقتصادين فإن  أسباب "إنرون"كانت هي امستشار اما وامراجع الداخلي لشركة 
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ظام احاسي لس إدارة شركة  ااّيار راجعة إ ضعف السياسات احاسبية ووجود فساد ي ال حيث أخفى 
ة الفرعية امكل  معلومات مهمة عن الل   "إنرون" فة مراجعة صفقات الشركة كما قامت بتضخيم أرباح الشركة ج

قيق ت  اإفصاح عن  ة  فن ي الشركة أصبحوا بعض اموظ   أن  إ حوا مليار دوار، وبعد القيام بتشكيل 
صلوا على مبالغ م  ياء و ، كما أن  الشركة قامت باستخدام شركات يكن من امفرض أن يتحصلوا عليهاأغ

كشوف اإجراءات وامباد  احاسبية امتعارف عليها وإخفاءها من ال احراماستثمارية ي عمليات عديدة دون 
ه مكن استخاص أن  السبب الرئيسي ي اّيار شركة  [1]امالية، هو عدم احرامها آليات القياس  "إنرون"وم

دول  "آرثر أندرسون"قها وقواعد اإفصاح وتواطؤ مدق   حيث قاموا بعد ة تصرفات ا أخاقية نلخصها ي ا
:  التا

 ."إنرون"شركة  أسباب اّيار :II.2الجدول 

 التصرف الذي قام به المنصب
 .باع أكثر من مليون سهم مدير ما

ة  عضو بلج
ة  1.7باع  التعويضات  .2000مليون سهم ي س

ة مكافآت  رئيس 
فيذين  .2001باع مليو سهم ي  امدراء الت

ة مكافآت  رئيس 
 .ألف سهم 841باع  ة التدقيق

ة سياسات  رئيس 
 الشركة

مليون،  123، كما أنه ضارب بأسهم بقيمة 2000مليون دوار مكافأة ي عام  12حصل على 
 .مليون ي نفس العام 50، وباع أسهم بقيمة 2001مليون عام  10.6فأة وحصل على مكا

فيذين  .2000مليون ي عام  62وباع أسهم بقيمة  2001مليون دوار مكافأة ي  6.5حصل على  كبر امدراء الت

فيذين إحدى الشركات مليون كشريك  30كما مع   2001مليون دوار مكافأة لعام  3حصل على  نائب امدراء الت
 .التابعة للشركة

 .دوار للسهم 72بسعر يصل إ  268باع أسهم بقيمة  مسؤول ما

عم سيد علي،  المصدر: أوكسلي( في رفع كفاءة مهنة التدقيق -دور قانون )ساربنيزعلي حسن الدغجي، أسامة عبد ام
لة اإدارة وااقتصاد، العدد الخارجي  .13، ص 2011، 86، 

                                                 
و  [1] ،2014-2012واقع وأفاق تطبيق النظام المحاسبي المالي في الجزائر الفترة ، حفيظةلص ، جامعة 2017-2016 ، أطروحة دكتورا

 .36-35مستغام، ص ص
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  "إنهيار شركة "وورلد كوم( World Com) :   لت شركة "وورلد كوم" إ شركة خاصة بعد و
ة  ة  1989اندماجها مع مؤسسة الشركات امتميزة س من خال ه أن  ، إا  1995وت قيدها ي البورصة س

يل احاسبية كعدم اإفصاح الكل ي عن اموجودات أد ى إ اّيارها،  فهذ اممارسات احاسبية مارسة بعض ا
قدية للشركة أد   ت إ سقوطها، ومن أبرز ما قامت به الغر صحيحة والتاعب ي حسابات التدفقات ال

وات واحتجاز احتياطات كبرة وزيادة نسبة  10أكثر من أرباح لتضخيم بيانات اأرباح احتجازها  س
فيذين بالشركة، و  ة اأسواق امالية ي الد  قد أك  العاوات وامكافآت للمدراء الت  مة ضد  عوى امقد  دت 

ا قد أخفت نفقات مبلغ   ّ ت عن تدفقات مالية غر حقيقية بقيمة  8الشركة بأ  2.393مليار دوار وأعل
كما قامت بتسجيل حصص   مليون دوار، 662بدا من خسائرها الفعلية البالغة  2001مليار دوار ي عام 

بية غر حقيقية، واستغلت الشركة مركزها اائتما الكبر ومعتها اممتازة ي جذب  ملوكة ي شركات أج
يف  حها مبالغ هائلة بصورة خاطةة حيث كان موقعها اائتما بتص والذي يتصف  A3امقرضن إ م

ذ  مائمة ائتمانية جي دة إا  أن  وضعها بدأ يتدهور دول   [1]بشكل كبر، 2002.04.23م كما هو مبن ي ا
:  التا

يف اائتما لشركة "وورلد كوم".:II.3الجدول   درجات التص
 الحالة التصنيف اائتماني التاريخ

29/05/2001 A3 إئتمان ما بعد البيع 
25/07/2001 A3 موث قة 
27/02/2002 A3 إحتمال هبوط 
23/04/2002 BAA2 يف  ائتما هابط تص
09/05/2002 BA2 إحتمال هبوط 
20/06/2002 B1 يف ائتما هابط  تص
26/06/2002 CA يف ائتما هابط  تص
14/01/2003 WR يف  سجلت بدون تص

عم سيد علي،  المصدر:  .13، ص مرجع سابقعلي حسن الدغجي، أسامة عبد ام

                                                 
بوري،  [1] ، امؤمر العامي الرابع الريادة أهمية تطوير هيئة الرقابة على اأوراق المالية لرفع كفاءة السوق الماليةدريد آل شبيب، عبد الرمن ا

ديات العومة، جامعة فيادلفيا، يومي  -واإبداع   .12-10 ص ص 2005مارس  16و 15اسراتيجيات اأعمال ي مواجهة 
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يف الشركة اائتما كان جيدا ي   دول بأن  تص م  تراجع بدرجتن  29/05/2001ناحظ من ا
يف ائتما هابط ي تاريخ يف الشركة  23/04/2002 إ تص وبعد فرة ا تفوق العشرين يوما أصبح تص

ئتما للشركة أقل  بثاث درجات أي أن  الشركة أصبحت معرضة للخطر التمويلي واستمر تدهور الوضع اا
فت مائمة ضعيفة وبعدها بأسبوع م تصبح الشركة قادرة على الوفاء ص   20/06/2002 حيث ي تاريخ

، وهذا الذي وقع ا فأصبحت ي وضعية مالية حرجة ما أد ى إ بالتزاماه يف اائتما ما  سحبها من التص
ة احاسبية، فقبل اّيار الشركة كان كان إا  نتيجة مؤامرات كبار مسؤو الشركة ومارساهم ا لا أخاقية للمه

ية بن امدراء والرؤساء الكبار ي الشركة مع مكتب "آرثر أندرسون" للتغطية على قد ت  عقد اتفاقيات سر  
دث بالشركة وباع أسهمه قبل يوم  فيذي على علم واضح ما  امخالفات ال ارتكبوها، وقد كان امدير الت

أسهمه قبل اّيار أسعر اأسهم ي سوق رأس امال إ جانب زول اأسعار وسحب امدير اما ن نواحد م
اسبية  ااختاسات امالية ال قامت ها إدارة الشركة، وكان أزمات السوق امالية اأمريكية انعكاسات 

ظر ي قواعد القيد ببورصة نيويورك. "أوكسلي "مثلت ي صدور قرار  وإعادة ال
 .انعكاسات اإصاحات المحاسبية الدولية 2.3.1
ظمات الدولية  اولة لتخطي اأزمات احاسبية ال شهدها العام حاولت العديد من اهيآت  وام

 ونعرض فيما يلي أمها:جراءات ال كانت ها انعكاسات على البيةة احاسبية الدولية وضع قوانن وإ
  "قانون "أوكسلي( Sarbanes Oxley) :بسبب اّيار   ةله السوق امالية اأمريكي تنتيجة ما تعرض

ة ي تقاريرها امالية، شرعت  كرى الشركات العامية وفقدان اجتمع اما الثقة ي امعلومات احاسبية امتضم
الوايات امتحدة اأمريكية ي وضع تعديات لتدعيم امساءلة ااجتماعية ومساءلة الكيانات وإدارة امخاطر 

سبة باسم الشركة العامة للمحاوامعروف أيضا  "أوكسلي"فتم  إصدار قانون  ،ومارسات اإفصاح والشفافية
كرد فعل مباشر على اإخفاقات امستمرة  2002ان ذلك ي ماي قد كوك وإصاح قانون ماية امستثمر

لس الشيوخ اأمريكي أن معظم أسباب اّيار  لكرى الكيانات وفشل الشركات احاسبية، وقد جاء ي تقرير 
لس اإدارة لة إليه من طرف امسامن وأصحاب ي تسير امعامات اموك   الكيانات العامية تعود لفشل 

قوق، اولة إعادة ثقة امستثمرين ي أسواق رأس امال اأمريكية هدف قانون "أوكسلي"  لذلك جاءو  [1]ا
 كشوفمن خال تعزيز مصداقية وشفافية التقارير امالية وذلك بالتأكيد على اإفصاح الدقيق والكامل لل

                                                 
[1] Adams, R.B, Gouvernance and financial crisis, International review of finance, N° 12, 2012, PP 37-38. 
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اور رئيسية وهي امراجعة والتقرير اما وحامالية، كما رك   ة الكيانات وذلك عن طريق وكمز القانون على ثاثة 
 [1]ما يلي:

الس أعلى لإشراف احاسي  :المراجعة ● ظمة تشريعية لتطوير معاير امراجعة وتشكيل  ت  إنشاء م
دمات ااستشارية وخدمات امراجعة،  ة امراجعة والفصل بن ا للكيانات العامة لتدعيم استقال سلطة 

 واحد.ييث ا مكن للشركة احاسبية أن تكون هي من يقوم بامراجعة وااستشارة لكيان 
ب أن يأكد  القانون ع التقرير المالي: ● فيذي  يركون مصادق عليها من امدلى أن  التقارير امالية  الت

وات وإجراء مقارنات وذلك لزيادة اإفصاح عن وامدير اما للكيان،  مع مراجعة التقارير امالية كل ثاث س
ود اميزانية واالتزامات التعاقدية بن اإدارة   وامسامن واإفصاح الفوري عن أي ة تغرات.ب

ص أخاقيات كل من امدير اما وامدير  مة الكيانات:كحو  ● ا كانت القواعد والقوانن مشد دة فيما  وه
فيذي ومدير اإدارة العليا، حيث حد د القانون وبشكل دقيق اممارسات اأخاقية ي تقييم فعالية امراجعة  الت

فيذي الداخلية وإدارة امخاطر، رم كل من امدير اما وامدير الت من مكافآهم ي حالة عدم إستوفاء  حيث 
فق عليها، كما يتم تعريض امدير العام إ عقوبات مدنية ي حالة تعر ض امالية لقواعد اإفصاح امت   كشوفال

قوق إ الغش.  امسامن وأصحاب ا
  قواعد القيد ببورصة نيويورك(NYSE ):قامت الوايات امتحدة اأمريكية الجمعية اأمريكية لأسهم

معية اأمريكية لأسهم وذلك  2002ي أوت  ظيم ا بتحديد إجراءات للقيد ببورصة نيويورك وقواعد لت
لس اإدارة وإشرافه على الكيانات التجارية العامة، وقد قامت هذ امراجعات على إلزامية  هدف تدعيم دور 

لس إدارة هم  الكيانات أن يكون أغلبية أعضاء  امسجلة ي بورصة نيويورك من اأعضاء امستقلن وتكوي
ة مراجعة مستقلة تضم  ة مكافآت مستقلة مع  3للج هم خبر ما وتكوين  أعضاء على اأقل من بي

فيذين. تظمة للمديرين الغر ت ظيم اجتماعات م  [2]ت
لس   ة الكما ت تشكيل  اص مراجعة مه ف مجلس امساءلة العامة ومن احاسبة والذي عر  قطاع ا

فات اأزمات إ باقي دول العام كون ل   ارنتشنظرا ا أبرز اهتماماته مراجعة جودة امعلومات احاسبية، و
اء العام امعظم الكيانات امفلسة هي كيانات دولية عظمى وه  جويلية 19ت  ي فقد   فروع ي ميع أ

                                                 
[1] Neal.L and Cochran.p, Corporate Social responsibility, Corporate Gouvernance and financial 

performance: lesson for finance, Journal of Business, Horizons, N° 51, 2008, P P 536-540. 
روس،  [2] لة الدراسات امالية واحاسبية واإدارية، العدد السادس، اأزمات المالية وانعكاساتها المحاسبيةرمضان عارف رمضان   ،2016 ،

 .32ص 
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دودية صدور ق 2002 اسبية دولية على امستوى العامي، ورغم  رار الرمان اأوروي امتعلق بتطبيق معاير 
 ل ي الكثر من الدول.ما للمعاير الدولية واعتر نقطة التحو  انطاقاته إا  أن ه كان حدثا مدع  

 باأزمة ااقتصادية وذلك  رت اأسواق اأوربيةتأث   :2009-2007أزمة العالمية السياسات اإصاحية ل
ميع، وتعتر اأزمة العامية اأخرة اأزمة امالية  ة أمريكا على اأسواق العامية وفرضها للعومة على ا راجع هيم
ا بدأت ي   ّ ذ أزمة الكساد الكبر حيث يرى ااقتصاديون أن  اأزمتن متشاهتن بالرغم من أ اأكثر سوءاً م

ا امتدت إالقطاع اما إ  ّ حيث أغلقت هذ اأسواق على خسائر  أسواق اأسهم ي معظم دول العام ا  أ
ف أسواق توق  صاحبها قوط مالية كبرة إ الس   وقد أد ت بكيانات [1]اقفال تقارب نصف قيمة أسهمها،

ال وضعتها أمريكا ي  اإنقاذة ول كخط  ب تدخل حكومي ي معظم الد  تطل   اائتمان العامية اأمر الذي
 700وال حاولت من خاها شراء أو ضمان أصول امؤسسات امالية بإما قيمة تصل إ  2008أكتوبر 

كومة عن خطة إنقاذ  ت ا موعها بليون دوار ونفس الشيء حدث بريطانيا حيث أعل وك بلغ   500الب

يه اسرليي، واعتر إعان إفاس امؤسسات امالية العماقة مثابة نقطة انطاق اأزمة امالية ما دفع  مليار ج
ع اّيارها إا  أن  ذلك كان متأخراً، وقد ترت   وك م ح مبالغ طائلة من رؤوس اأموال للب كومات الغربية م ب با

ق اائتمان ال ها أسوا عن ذلك تزايد حد ة قلق امتعاملن ي أسواق رأس امال نظرا للظروف الصعبة ال مر  
اص، وكقبلها من اأزمات تعود  انعكس سلباسامت ي تدهور أسعار اأسهم ما  على ااقتصاد العام وا

فيذين ونظم امكافآت الغر  أسباب اأزمة العامية امالية إ اممارسات الغر أخاقية من قبل امديرين الت
يف اائتما وعدم   وك وشركات التأمن سليمة وفساد وكاات التص الس كفاءة تشريعات الب وعدم كفاءة 

كومة ي امؤسسات امالية ارجين وضعف ا ظام اما  اإدارة وامراجعن ا وعدم كفاية اإشراف على ال
موعة العمل رقم ) كشوفوقصور الشفافية ي ال موعة الدول العشرين 1امالية، وقد حددت  بثقة عن  ( ام

ظيمي السليم وتقوية الشفافيةوال  ن  أسباب اأزمة امالية تعود إ قصور اإفصاح عن أ تسعى للتعزيز الت
صل امستثمرين إا   ،إعطاء الصورة الصادقة عن نوع وحجم امخاطر امرتبطة باأحداث اموازية حيث ا 

د   تلف ت ااجتماعية لإتداول وامعامااأد من امعلومات حول أسعار وأحجام ال على ا فتتاح عن 
مية والتعاون  اأصول ظمة الت كومة الكيانات التابعة م موعة القيادة  ال يتم التعامل عليها بالسوق، أم ا 

                                                 
[1] GOUPTA K, KRISHNA murtib, TOURANI, RADA. A, Is corporate gouvernance relevant during the 

financial Crisis ?, Journal of International financial markets, Institution Money, N° 23, 2013, P 86. 
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الس اإدارات ي الوفاء وكعف حإ ضأسباب اأزمة امالية ترجع ااقتصادي  مة الكيانات وفشل 
 [1]بالتزاماهم.
اعية ي كل  هذا عقد اجتماعات لقمة العشرين واجتماع وزراء مالية الوقد ترتب عن    دول الثما الص

اد اأوروي والفريق ااستشاري لأزمة امالية 2009يونيو  لس وزراء اا دت هذ ااجتماعات وقد أك   ،و
ة احاسبة نظرا للدور الكبر الذي هود لتحسن وتطوير مه به على مستوى البيةة تلع على ضرورة توجيه ا

ظام اما العامي، الدولية  و ضرورة توافر نظام سليم للمحاسبة واإفصاح لتحقيق ااستقرار ااقتصادي وال
ديد امكافآت  لس اإدارة ي  ها دور  وقد أد ت اأزمة العامية اأخرة إ تزايد ااهتمام بعد ة قضايا م

فيذين وتشجيع امسامن على يا والد   للت قاش عل ظر ي ال ظام امكافآت وإعادة ال فاع عن الشفافية الكاملة ل
تها كان ابد من تأسيس قواعد وتشريعات قواعد اإفصاح ااختياري، ولوضع  حد آثار اأزمة العامية ومعا

لية وتعزيز وإصاح نظم التقارير اما مة اموجودةوكة الكيانات وتطبيق مباد  اوكمحكومية جديدة 
 اإفصاح عن امكافآت.

وهري لأزمات امالية العامية كان نتيجة اممارسات  تج أن السبب ا  احاسبية من خال ما سبق نست
اهج احاسبية ما انعكس   تلت هيةاتشك   نتيجة لذلك على البيةة احاسبية،سلبا الا أخاقية واختاف ام

تطرق إليه ظمات تدعوا إ توحيد القواعد احاسبية وتلزم الكيانات باحرام قواعد اإفصاح، وهذا ما س  وم
ل  فيما يلي ماذج احاسبية السائدة ي العام ومن هي اهيةات ال قامت بدراسة  فات اأزمة امالية ، فماهي ال

ة احاسبة على الصعيد الدو  اارتقاءودعت إ   .مه

 .المعايير المحاسبية الدولية وإشكالية التوحيد .2

لقد أد ى اختاف اأنظمة اإقتصادية وامالية امستخدمة عاميا إ وجود العديد من اإختافات 
ص امعلومات امالية،  ات بن دول العام فيما  ولذلك جاءت امعاير احاسبية الدولية مجموعة من والتباي

ة  اأسس والقواعد ال تسعى إ توحيد اممارسات احاسبية على امستوى الدو من خال توحيد امعا
ميع فهم امعلومات امالية  احاسبية لأمور امتماثلة وطرق اإفصاح ي الكشوف امالية ح يسهل على ا

غراي ونظامها اإقتصادي.امتعلقة ب ظر عن موقعها ا  الكيانات بغض ال

                                                 
روس، [1]  .36-33، ص صمرجع سابقرمضان عارف رمضان 
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 .التنظيم المحاسبي الدولي .2.1

ظم احاسبية على امستوى ال  ف ال لو تص سكسو وامتمثل ي دو إ مدخلن، امدخل اأ
موذج الفرنسي. موذج اأمريكي وامدخل اأوروي القاري امتمثل ي ال  ال

 .سكسونياأنجلو ل المدخ .2.1.1
ر دخل من الدول ال تعتمد على اإيتم اعتماد هذا ام  ها الوايات و قتصاد امفتوح أو ا من بي

ضع عملية وضع وتطوير امباد  والقواعد احاسبية وفق هذا امت   دا...، حيث  حدة اأمريكية، بريطانيا، ك
كومة، ونظرا لتعارض مصاح مستخدمي  ة احاسبة دون تدخل ا راء واممارسن مه امدخل إ مسؤولية ا

ما جعل هذا امدخل يتعرض انتقادات امعلومات حاولت كل دولة التأثر على امعاير لتلبية احتياجاها 
ة مصاح بعض امستخدمن  امستثمرين على مصاح بعض الفةات اأخرى خاصة وأن ه ليس مثل عديدة كهيم

وحة  صائص كاإطار القانو والسلطة امم موعة من ا د هذا امدخل على  ، ويست الك إلزام قانو ه
ين ي وضع القواعد، موذج الوايات امتحدة اأمريكية الذي مي ز ومن بن  [1]للمه ت هذا ال الدول ال تب

ا بصفة العام   ا قانونا عرفيا وليس مكتوب ية حيث يعتر ققانّو ظم كياناها انّو فلكل واية قانون خاص ها ي
ة اح ابا على مه اعية انعكست إ اسبة حيث ااقتصادية، وقد عرفت الوايات امتحدة اأمريكية ّضة ص

دت مهمة تطوير امعاير للمعهد اأمريكي للمحاسبين القانونين " " من خال اقراح مباد  AICPAأس
لس معاير احاسبة امالية  احاسبة امقبولة عموما، ليتم بعد ذلك إنشاء هيةة مستقلة لوضع امعاير وهي 

"FASB ة اء إطار مفاهي وقد قام هذا اجلس 1973" س موعة من القواعد مي للمحاسبة يرتكبب ز على 
ظم احاسبة وذلك من خال إصدار أكثر من مانية بيانات مفاهيم احاسبة امالية وأكثر من  وامفاهيم ال ت

صول  168 معيار ها، كما صدر عن اجلس دراسات تفسرية مباد  احاسبة امقبولة عموما وذلك بغرض ا
اليون واحتملون وغرهم من أصحاب امصاح، وبعد ذلك أدركت على معلومات يستف ها امستثمرون ا يد م

اهيةات احاسبية ضرورة التقليل من ااختافات ما بن اممارسات احاسبية فبدأت احاوات لوضع معاير 
موعة من امؤمرات بغية تقريب امعاير احا سبية الدولية مع مباد  على امستوى الدو من خال عقد 

عقد اتفاق "نوروولك" بواية "كونا كتيكو" والذي تفاهم  2002أكتوبر  29احاسبة امقبولة عموما، حيث ي 
لس معاير احاسبة امالية اأمريكي على وضع معاير متوافقة وقابلة  لس معاير احاسبة الدولية و فيه 

                                                 
و [1]  .83-82 ، ص صبقامرجع س، حفيظة لص



 الثاني                                                                  التوحيد المحاسبي ومعايير المحاسبة الدوليةالفصل 

 
75 

ة للتطبيق وضرورة العمل امشرك لتحق ة اأوراق امالية   [1]،2005يق التوافق بداية من س كما أصدرت 
"SEC بية امقي   2004" ي جوان شورا يشجع الكيانات اأج دة ي البورصة اأمريكية على تطبيق امعاير م

بية امسجلة بالبورصة من خال  احاسبية الدولية وقامت أيضا بتعديل متطلبات اإفصاح عن الشركات اأج
 .2007مرجع دو وحيد ي نوفمر 

 .(مدخل أوروبي قاري)التنظيم القاري  .2.1.2
ها سلطة واحدة لتقييم وتقرير السياسة احاسبية وال يتم اعتماد هذا امدخل من طرف الدول ال  

كومية هات ا وحيد مرتبط بالدولة من خال هيةات مراقبة اأسواق امالية ووضع نظام أي أن الت   ،تتمثل ي ا
ظام اقتصادي مركزي وسوق ما راكد، إضافة إ أن   موذج حيث تتميز ب اسي موح د، وتعتر فرنسا ك

ظام احاسي ا يستجيب متغرات يات امالامعلوم كومية ما جعل ال هات ا تجة لتلبية متطلبات ا ة تكون م
اذ إجراءات لدفع هذا التيار إ التوحيد، وفعا   البيةة احاسبية، ونظرا لذلك كان ابد من تغير السياسة وا

موذج الفرنسي أثر كبر على طبيعة التوحيد احاسي  ظيم كان لل خاصة ي دول امغرب العري، حيث مر  الت
اسي من طرف  1942و 1941احاسي بفرنسا مجموعة من امراحل، ففي س  طط  ت  إعداد أول 

ة  ة توحيد للمحاسبة س كومة ليتم بعد ذلك إنشاء  وتطورت بعد ذلك وأصبحت تسمى باجلس  1946ا
وبعد ذلك شهد ملة من  18/08/1947 امخطط احاسي الفرنسي ي الوطي للمحاسبة وت  اموافقة على

فيذي ي الرسوم وت إصدار ام 1984،/01/01 التعديات ليصبح قابا للتطبيق ي الذي و  01/03/1985ت
ة القيم  1989على كامل الكيانات الفرنسية، وي  30/04/1983 تطبيق القانون الصادر يب ألزم طلبت 

ة ي البورصة تقدم امعلومات امالية احاسبية ليتم بعد ذلك تقدم  قولة الفرنسية من امؤسسات امد ام
كومة الفرنسية مشروع  ظيم  والذي أصبح يسم ى 1995اجلس الوطي للمحاسبة ي  إصاحا ة الت

ة على الل   ، وقد اعتمدتمسؤولية التوحيد احاسي الدو " ويتو  CNC" بدا من "CRCاحاسي " ج
اعتماد هيةة امفوضن اأوروبين  ، كما ت  2000ي مارس  - السر إ اأمام -اد اأوروي إسراتيجية اإ

ظيم اأوروي واجلس ي ص تطبيق معاير احاسبة الدولية على كل  2012-02-13 على أحكام الت فيما 

                                                 
[1] CHARHABIL Adjerad, AIT MOHAMED Mourad, L’harmonasation comptable Internationale, Revue 
politiques, N°4, 2010, PP 87-88. 
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ية ال تقوم  [1]،2005مؤسسات الفرنسية امدرجة ي البورصة ابتداًء من ا ظمات امه موعة من ام الك  وه
ظمات ي : كومة ومكن حصر هذ ام ظيم احاسي بالتعاون مع ا  بالت

 :ة تأس   مصف الخبراء المحاسبيين بإشراف من وزارة ااقتصاد وامالية وقد أنشئ من أجل  1945س س
تلف اهيةات احاسبية الدولية ويهتم  شط ي  ال احاسبة ومايتهم وهو ي ين ي  الدفاع عن مصاح امه

سيق والتعاون مع قري آسيا وإفريقيا.  [2]بالت

 :ة  مجلس المحاسبة الوطني الفرنسي ، وهو عبارة عن وكالة تابعة لوزارة ااقتصاد يقوم 1957أنشئ س
ال تطبيقات احاسبة من أجل تشريع عملية التوحيد، وت  تعزيز  هجية ي  ظرية وام سيق البحوث ال بت

ة طوار  لتفسر وتطبيق معاير احاسبة، كما ت  أيضا  1996أوت  26صاحية اجلس ي  من خال إنشاء 
ظ ة ت " مهمتها تقدم توصيات قابلة للتطبيق بعد امصادقة على اآراء CRCيم احاسبة "إنشاء 

وااقراحات امرسلة من ِقبل اجلس الوطي للمحاسبة وإصدارها ي شكل أنظمة فهو مصدر كل اللوائح 
ظيم احاسبية هيةة جديدة للمعاير احاسبية  ة الت ل اجلس و الفرنسية وال عرفت احاسبية، وبعدها حل  

 [3].2009جانفي 22الصادر ف  79-2009هيةة امعاير احاسبية وذلك موجب القانون رقم 
 :ة تأس   الشركة الوطنية لمحافظي الحسابات ت وصاية وزارة العدل، هتم بإعداد امعاير  1969ست س

ية للتدقيق ومتابعة التطو   ظيم امه سابات ومراقبتهم.رات ي التطبيق امهي وت ية حافظي ا  الدورات التكوي
 :لس اأسواق  هيئة اأسواق المالية الفرنسية ة عمليات البورصة و وقد جاءت عن طريق اندماج 

لس أخاقيات التسير اما مات وماية ااستثمارات امالية هدف إ توفر الشفافية ي امعلو هي و  ،امالية و
 مع اجلس الوطي للمحاسبة لتطوير التطبيق امهي. تعمل توازياو 

شركة  7000ولقد سعت فرنسا وبشكل كبر إ تطبيق معاير احاسبة الدولية حيث أنه ومن بن  
د  ب العزلة ي مرجعيات احاسبة احلية، شركة فرنسية وذلك من أجل ّ   1100أوروبية مدرجة ي البورصة 

قيق تقارب مع معاير احاسبة الدولية ما يفحافظت على التوجه ا ظامها احاسي مع  ضمن احرامها لعام ل
.متطلبات العرض واإ  فصاح الدو

                                                 
[1] BARBU elena , Les entreprises françaises et roumaines face à l’application des normes comptables 
international au début de 3

ème
 Millénaire, Laboratoire Orléanaise de gestion, Document des recherche N° 

2002-02,  P 07. 
و [2]  .89، ص بقامرجع س، حفيظة لص

اج،  [3] لة اأكادمية للدراسات ااجتماعية واإنسانية، العدد مقاربة جودة المعلومات المحاسبية في النظام المالي المحاسبينوي ا  ،09 ،
 .36،ص 2013
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 .الهيئات المسؤولة عن تطوير المحاسبة ووضع المعايير المحاسبية الدولية .2.2

اسبية دولية من شأّا تقريب اممارسات احاسبية وكانت    عقدت عد ة مؤمرات هدف وضع معاير 
ة  اسي بالوايات امتحدة اأمريكية ي واية "ميسوري"  1904أو احاوات س حيث ت  انعقاد أول مؤمر 

اد معيات احاسبن القانونين ويضور  الر غم من أن  عدد امسجلن كان عضوا على  360ت إشراف ا
عضوا فقط وقد دار البحث ي هذا امؤمر حول إمكانية توحيد القوانن احاسبية بن الدول، وت  بعد ذلك  83

ة  دوبن من كل دول أوروبا تقريبا إ جانب الوايات  1926انعقاد امؤمر الثا "بأمسردام" س يضور م
دا  ة امتحدة اأمريكية وك ية، وكانت نيويورك مقر انعقاد امؤمر الثالث س فيه  حيث ت   1929وأمريكا الاتي

ة التجارية أو  تقدم ثاث أياث رئيسية وامتعلقة بااستهاك وامستثمر، ااستهاك وإعادة التقوم، الس
اسبية و 49مشاركة  1933الطبيعية، أم ا امؤمر الرابع فقد انعقد ستة  ظمة  دولة مثلة ي امؤمر، وكانت  22م

امس ي   [1].1938برلن مقرا انعقاد امؤمر العامي ا
ة و   دن باحتضان امؤمر الدو السادس س رب العامية الثانية أوزارها بادرت ل بعد أن وضعت ا

ة  لتعود بعد ذلكعضوا،  2510يضور  1952 لتكون مقر انعقاد امؤمر العامي السابع  1957أمسردام س
ت نيويورك  104مشاركة  وات فاحتض ديد الفرة الفاصلة بن كل مؤمر وآخر خمس س اسبية وت  ظمة  م

ة  ظمة، تا بعد ذلك امؤمر التاسع والعاشر س  83مشاركة  1962امؤمر العامي الثامن س  1967م

ة  4347على التوا يضور  1972و ادية س ادي عشر فتم انعقاد بأمانيا اا دوب، أما امؤمر ا  1977م

ة  ة ــوالثالث عشر ب 1982وامؤمر الثا عشر بامكسيك س ، وعن موضوع امؤمر الرابع عشر 1987طوكيو س
قد اسبية و هيةة  106مشاركة 1992فقد محور حول دور احاسبن ي ااقتصاد الشامل والذي انعقد ي 

امس عشر ب مي ز هذا ة  "باريســ"املتقى حضور الدول العربية، وكان امؤمر ا ، وعقد امؤمر السادس 1997س
ة  اقشة  ي هونغ كونغ 2002عشر س ة وأثر  90حيث ت  فيه م وان تعلقت بالشمولية وأخاقيات امه ع

ة احاسبة، وب بول انعقــاقتصاد امعرفة على مه ة إسط مو  2006د امؤمر السابع عشر س قيق ال ت شعار 
 [2]وااستقرار ااقتصادي العامي ومسامة احاسبة ي تطوير اأمم واستقرار أسواق رأس امال.

 

                                                 
 .105-104 ، ص ص2011، دار الثقافة، اأردن، الطبعة الثانية، المحاسبة الدولية ومعاييرهاحسن القاضي، مأمون مدان،  [1]

 .106-105ص ص نفس المرجع،  [2]
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 .ات المحاسبية الدوليةمالمنظ .2.2.1
ظمات من أجل وضع امعاير سابقة الذكر أسفرت امؤمرات  لقد  الدولية وهيةة إ تشكيل عد ة م

ظماتا اخ ها، ومن أهم هذ ام لس معاير  م ة معاير احاسبة الدولية الذي تطورت فيما بعد إ 
اد الدو للمحاسبن "IASCاحاسبة الدولية " ة مارسة التدقيق الدو IFAC"، إ جانب اا " و

"IAPC الدولية"" واهيةة امكلفة بتفسر معاير احاسبةIFRIC واجموعة ااستشارية اأوروبية للتقارير امالية "
"EFRAG" ظيم احاسي ة الت " وهيةة معاير احاسبة SAC" واجلس ااستشاري للمعاير "ARC" و

 وامراجعة للمؤسسات امالية اإسامية.

 " لجنة معايير المحاسبة الدوليةISAC:"  ظمة مستقل ة هي م إثر اتفاق بن  1973ة ت  إنشاؤها س
دا  دا، فرنسا، أمانيا، اليابان، امكسيك، بريطانيا، إيرل ية ي كل من اسراليا، ك ظمات احاسبية امه ام

ذ  [1]والوايات امتحدة اأمريكية، ة كا   1983وم ظمات ا ملت عضوية اللج ية اأعضاء من ام حاسبية امه
ة تضم IFACلدو للمحاسبين "اد اي اإ ظمة من  116" حيث صارت اللج ة  85م و  1996دولة س
ة  104عضوا من  143 اسب، وشاع استخدام امعاير احاسبية الدولية ح من  1999بلد س مثلون مليو 

ضم إ عضوية الل   ظمات أو الدول ال م ت ة بعد، وحد  ام ة أهدافه ي صياغة ونشر معاير ج د دستور اللج
فع العام الواجب التقيد ه اء قبوها والتقي   ا لدى عرض الكشوف امالية وتعزيزاحاسبة ذات ال د ها ي ميع أ

سن امعاير احاسبية واأنظمة امتعلقة بعرض ال [2]،العام لتبسيط  كشوف اماليةوالعمل بشكل كبر على 
ة قد أس  أداء قيق ّانسها، كما أن  اللج ة ها وتسهيل فهمها و لس استشاري دو من  1995ست س

وإعداد تقارير  همن خال وضع خطط ودراستها والتعليق على اسراتيجيات يةأجل تعزيز قبول امعاير الدول
ة وتعزيز امشاركة ي عملها من طرف ا قيق أهداف اللج وية حول فعاليته ي  ين ومستخدمي س مه

ال وغرهم من أصحاب العاقة، كما يسعى للحصول على التمويل الازم ادات العم  وا   الكشوف امالية
ص  جلعمل الل   شوراها.ة ح تبقى مستقلة وغالبا ما   ل من خال مبيعات م

 "مجلس معايير المحاسبة الدوليةIASB :" ة معاير احاسبة الدولية لتصبح ما يعرف أعيدت هيكلة 
هو هيةة مستقلة مكل فة بإعداد امعاير احاسبية الدولية إعداد التقارير امالية مجلس معاير احاسبة الدولية، و 

"IAS/IFRS ،"ة  وقد قام إدخال تغيرات أساسية لتقوية استقالية وشرعية وجودة وضع امعاير ب  2001س

                                                 
[1]DUMONTIER Pascal, DURRE Denise, Pilotage Bancaire, les norms IAS et la réglementation Bale 2, 
Revue Banqueédition, Paris, 2005, P 21. 

امعية، مصر، المحاسبة الدوليةطارق عبد العال ماد،  [2]  .19-18 ، ص ص2011، الدار ا
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ة امعاير  100عدد أعضاء اجلس احاسبية الدولية حيث بلغ  ه وبن  عضو، ويكمن ااختاف فيما بي
ة احاسبة  ة فإن  اجلس ليس له عاقة خاصة مه اات أساسية، فعلى خاف اللج احاسبية الدولية ي عدة 

غرافية والوظيفية الذين هم مستقلون عن اطق ا تلف ام اء من  موعة أم كمه  ة احاسبة كما  الدولية و مه
رات السابقة ويتم اجتماعه شهريا،أن  أعضاء هم أفراد معي   ية وا ومن أهداف  [1]ون على أساس امهارة الف

موعة من امعاير ال تضمن معلومات ذات جودة قابلة للمقارنة ي ال كشوف اجلس وضع للمصلحة العامة 
وضع معاير احاسبة ا ه لية امخو  هذ امعاير والعمل مع اهيةات احل  والتقارير امالية والتشجيع على تطبيق 

اد الت   ية على إ ية ومعاير احاسبة الدوليةالوط ة  ،قارب بن معاير احاسبة الوط ولقد ت  تبي ميع معاير اللج
ذ  ير الصادرة عن اجلس بامعاير وتعرف امعا ،وأصبحت سارية امفعول مام يتم تعديلها أو إلغاءها 2001م

سن أساليب القياس احاسي وضمان اإفصاح العادل  IFRSالدولية للتقارير امالية   وال حاول من خاها 
ا إمال كل ما  اسق العامي عر اأسواق امالية، ومك ميع امستخدمن وضمان الت عن امعلومات امالية 

لس معاير احاسبة الدولية:ذكرنا ي الشكل التا   والذي يبن هيكل وطبيعة 

                                                 
مع مداخات  املتقى( على جودة التقارير الماليةias-ifrsأثر اإلتزام بالمعايير الدولية إعداد التقارير المالية )، بوبكر رزيقات [1]  ، 

عقد يومي  كومات، ام  .182، جامعة ورقلة، ص2014نوفمر  25و 24الدو حول دور امعاير احاسبية الدولية ي تفعيل أداء امؤسسات وا



 الثاني                                                                  التوحيد المحاسبي ومعايير المحاسبة الدوليةالفصل 

 
80 

لس معاير احاسبة الدولية : II.2كل الشّ  هيكل 
IASB.

 
و حفيظة، مرجع سابق، ص المصدر:  .60لص

قيق الشفافية ي عملية اإباغ اما ما  لس معاير احاسبة الدولية هو  ا استخاص بأن  أهم أهداف  مك
عل الكيان ات أكثر فهما أسواق رأس يعكس الصورة الصادقة للكيان، فتطبيق معاير اإباغ اما العامية 

افسة العامية.  امال والدخول ي ام
 تحاد الدولي للمحاسبين "اإIFAC:"  ة ة احاسبة،  1977تأسس س ظمات العامية مه وهو من أهم ام

ظمة ي  155حيث يضم  ة احاسبة والسعي إ تطوير ااقتصاد  118عضو وم دولة، يعمل على تعزيز مه
تشرة  ظمات م سيق مع هيةات وم ية والتشجيع على اعتمادها وذلك بالت الدو من خال إصدار معاير مه
اد بوضعها امعاير الدولية للتدقيق وخدمات  ان اا تلفة عر العام، ومن امعاير ال قامت  ي دول 
ة ومعاير التأهيل الدولية إ جانب امعاير  ودة وقواعد دولية أخاقيات امه التأكيد وامعاير الدولية لرقابة ا

       الدولية المعاييرالمحاسبية مجلس
 عضو

IASB14 

مؤسسسة لجنة معايير المحاسبة 
 أمناء الدولية

IASCF22 

لجنة تفسيير التقارير المالية 
IFRIC12 

عضو

 مدير العمليات التجارية فرقة غير تقنية مدير اانشطة التقنية للموظفين 

المجلس ااستشاري 
 للتوحيد

 اللجان ااستشارية

واضعي المعايير 
المحاسبية واأطراف 

 اأخرى 

 تعيين

 تقديم التقارير

 توصيات

 عاقات تعاون



 الثاني                                                                  التوحيد المحاسبي ومعايير المحاسبة الدوليةالفصل 

 
81 

موعة من اهيةات احاسبية من دول عربية الدولية ي القطاع العام، وما مي   اد أن ه يضم ي عضويته  ز هذا اا
فيذ برنامج عمل اا  مثل البحرين ومصر والعراق والسعودية وتو  موعة من اللجان، حيث نس، ويتم ت اد 

ة التعليم ال تقوم بوضع معاير التعليم  والتدريب ممارسة احاسبة القانونية والتعليم امهي امستمر  الك  ه
ة  ة السلوك امهي وامكلفة بوضع معاير آداب السلوك امهي و ة إ جانب  احاسبة امالية أعضاء امه

اد البيةة ال تزيد من مستوى كفاءة احاسبن  واإدارية ال تسعى لتطوير احاسبة امالية واإدارية عر إ
ة القطاع العام وامخو ل ها وضع معاير وبرامج هادفة لتحسن اإدارة امالية للقطاع  الك  اإدارين، كما ه

ال وضع معاير احاسبة والتدقيق وتعزيز قبوها ووضع برامج لتشجيع البحث العام وقدرته احاسبية من خ
ة صاحية  هات امهتمة، لذلك أعطيت اللج ظمات اأعضاء وا والتعليم وتسهيل تبادل امعلومات بن ام

 [1]إصدار امعاير.
 " لجنة ممارسة التدقيق الدوليIAPC:"  ة ة س دولة  13اء من ضامًة أعض 1994ظهرت هذ اللج

د، السويد، امملكة امتحدة  دا، اليابان، اه دا، مصر، أمانيا، فرنسا، امكسيك، هول )أسراليا، الرازيل، ك
ة صاحية إصدار امسود   لوالوايات امتحدة اأمريكية(، وقد خو   يابة  ات امتعلقةهذ اللج معاير التدقيق بال

اد " لس اا ان فرعية بدراسة إجراءات العمل ي هذ الل   وتتم   ،"IFACعن  ة من خال تكليف  ج
ل الد   ظمات راسة وإعداد مسود  تفصيلية للمواضيع  ات معاير التدقيق ودراسة امعلومات الصادرة عن ام

ة مارسة التدقيق الدولية لد مية وبعد ذلك يتم إعداد مسود ة اأعضاء أو اهيةات اإقلي راستها لعرضها على 
اقشتها، فإذا م   ت اموافقة عليها من طرف ثاثة أرباع اأعضاء الذين هم حق التصويت شرط أن ا يقل وم

صول على كافة اانتقادات  عدد اموافقن عن تسعة أصوات، وزعت هذ امسودات على نطاق واسع بغية ا
ظمات اأعضاء  ح  تعديلها ومن م إصدار من أجلوالتعليقات من ام ليزية وم امعيار أو البيان باللغة اإ

ة  ظمات اأعضاء لرمتها، وقد ت  س  إصدار أربعاً وثاثن معياراً. 1999الوقت الكاي للم
 " الهيئة المكلفة بتفسير المعايير المحاسبة الدوليةIFRIC :" ية الدائمة و وامعر ة التق فة أيضا باللج

وات قابلة للتجديد، وتتمثل مهمة هذ  12نة من وهي مكو   ،للرمة هم اأوصياء مد ة ثاث س عضوا يعي 
اًء  اصة ب قاط ا لس معاير احاسبة الدولية وتفسر بعض ال ة ي تفسر امعاير ال يقوم بإعدادها  اللج

سيق مع هيةات التوحيد ية لضمان  على معاير احاسبة الدولية اموجودة وإعداد ونشر تفسرات بالت الوط
ودة. لول ذات ا  ا

                                                 
 .111-110، ص صبقامرجع سحسن القاضي، مأمون مدان،  [1]
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 " المجموعة ااستشارية اأوروبية للتقارير المالية ولجنة التنظيم المحاسبيARC:"  وتعتر مسؤولة
ية لتطبيق معاير احاسبة الدولية إعداد التقارير امالية " ية الف رة امه " على الصعيد IAS/IFRSعن ا

ظيم احاسي "د مهمتتحد  و       اأوروي،  ة الت ة وإعداد " ي إبداء الرأي حول مقرحات الل  ARCة  ج
 زنامة لسريان مفعول امعاير.الر  
 "المجلس ااستشاري للمعاييرSAC:"  هم من قبل نثاثويضم هذا اجلس  عضوا على اأقل، يتم تعيي

لس  وات قابلة للتجديد ويرأسه رئيس  مهمته توجيه اأعمال لدولية، معاير احاسبة ااإدارين مدة ثاث س
لس معاير احاسبة الدولية واأطراف الدولية امتعل   قة بالقرارات وامعاير ذات اأولوية كما يصل ما بن 

 اأخرى.
 ظمة دولية غر ريية تقوم بإعداد  :ةهيئة معايير المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية اإسامي هي م
إصدار معاير احاسبة امالية والتدقيق وأخاقيات العمل وامعاير الشرعية للمؤسسات امالية اإسامية ووضع و 

زائر وت   1990فيفري  26برامج التطوير امهي لزيادة كفاءة اموارد البشرية، وقد تأسست هذ اهيةة ي  با
ظمة دولية مستقلة ي  بحرين، وقد حظيت اهيةة بدعم كبر من الكيانات بال 1991مارس  27اعتبارها كم

ها، ظمة إ تطوير الفكر احاسي  [1]ذات الصفة ااعتبارية لتطبيق امعاير الصادرة ع وتسعى هذ ام
 اإسامي ومواكبة التطورات ي أنشطة امؤسسات العامية اإسامية.

 . إليهاتطبيق المعايير الدولية واانتقادات الموجهة .2.2.2
ق  هذا و   ظمات الدولية إ وضع معاير موحدة من شأّا أن  ق التجانس والتوحيد تسعى اهيةات وام

تلف دول العام، إا  أن  امشكل الذي يبقى مطروحا هو  هل يتم فعا أن ه العملي للممارسات احاسبية ي 
ول دون تطبيق امعاير مباشرًة،  تطبيق هذ امعاير؟ ولذلك ية صعوبات وعقبات  ظمات امه أثارت بعض ام

اغم أو التوفيق مع امعاير والثا هو تبي امعاير ذاها وتطبيقها. ا أمام مدخلن الت د أنفس ا   ه
موعة  بشكل مباشر إ تبيان أن  هرقت امعايّربة بعض الدول اإفريقية ال طب   لقد أد ت  الك 

 [2]من العقبات وامتمثلة ي:

                                                 
املتقى الدو اأول حول ااقتصاد اإسامي، الواقع ورهانات ، القوائم المالية حسب معايير المحاسبة المالية اإسامية، مرزاقة صاح [1]

عقد يومي   .10، جامعة غرداية، ص 2011نوفمر  24و 23امستقبل، ام

مود،  [2]  .118-112 ص ، صبقامرجع سحسن قاضي ومأمون 
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  :موعة من العوامل ااقتصادية ال تؤث  إختاف درجات التطور المهني بين دول العالم الك  ر على ه
اول امعاير التطو   ر امهي ولذلك غلبا ما ترتبط مراحل التطور امهي بالتطورات ااقتصادية والسياسية، لذا 
ية ية امه ية الدولية إ الكيانات  حل   الوط ما تقرب امعاير امه ، بي ة ي بلد معن  مشكات عملية تواجه امه

 الكرى للتدقيق وذلك ما يتطلب اقتصاداً متطوراً.
 يتم إعداد التقارير امالية وفق امتطلبات القانونية وقوانين الضرائب بين الدول:  كياناتإختاف قوانين ال

ةالسائدة ي  د نفسه أمام مشكل وهو تباين امتطل  إا  أن امدق   ،دولة معي  بات القانونية مع نصوص امعاير ق 
صوص القانونية احل   د تلف القوانن من دولة إ أخرى ييث ية، و الدولية وهذا ما يدفعه إ تغليب ال

  ّ ق   بعض الدول تتب دا وأسراليا والعد نظمًا قانونية تعتمد على مفاهيم ا ل وأحكام احاكم كريطانيا وإيرل
دا وغ د وك ظام، كما أخذت دول أخرى نظمها القضائية من القانون ها من الدول ال ات  ر واه بعت هذا ال

الك اختاف ي ديد وخوضا ي التفاصيل، كما ه قوانن الضرائب فمثا ي أمانيا تُفرض  الروما اأكثر 
ع من اختاف اأرقام الضريبة على أس ما ا يوجد ي بريطانيا ما م اس القواعد احاسبية امطبقة ي امشروع بي

امستخدمة ي البيان الضريي عن تلك امعتمدة ي دفاتر أو سجات امشروع ال تقتضي بضرورة مطابقتها 
د أن  امعاير تشر إ ذلك. الكشوف اماليةمع  ما   بي
 ة امختصة بدراسة امعاير الدولية امراد إصدارها أو تعديلها ومن م  توفيقية للمعايير:الطبيعة ال تقوم اللج

سبة  ظمات امختلفة اممث   2/3التصويت عليها ب لة لتعم م، وتتمي ز امعاير بطبيعة توفيقية تراعي مصاح ام
ة ظيف يشر إ  ،للج جد أن التقرير امعياري اأمريكي ال وهرية ف وهذا ما يؤدي إ بعض ااختافات ا

موعة من اأدلة العرض  قيقي والعادل الذي يتطلب  ما التقرير الريطا يشر إ العرض ا العادل بي
 ق الوصول إليها ي بعض اأحيان.والراهن الذي يستحيل على امدق  

 :ة احاسبة  سرعة التوصيل عل مزاو مه ليزية وعدم ترمتها بالسرعة الا زمة  إن  صدور امعاير باللغة اإ
يدون اللغة الصادرة ها، وقد تصل مسود   م ا  ظمات وتبقى هلون هذ امعاير كّو ات امعاير إ بعض ام

ة رأي فيها، و  لديهم مدة طويلة وا يتم إبداء أي   ي حالة اعتمادها بعد دراسة التعليقات عليها من ِقبل اللج
يف امعيار مع امسودة ح    ترمته. يتم   الدولية امختصة يتم تص

 :تلف نظام  تباين مستوى التأهيل العلمي والعملي تلف امستوى العلمي بن دولة وأخرى كما 
هلهم إي اها. التدريب والتمهن عل احاسبن اأقل خرة يعارضون امعاير الدولية   ما 
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 :ة احاسبة فرت الظرو لقد أث   إختاف الظروف التاريخية ية على مه تلف من دولة تجعلف التار ها 
ة التدقيق وما يرتبط ها من معاير أو مباد  قد تأث   د مه ي الذيأخرى، حيث  عاشته   رت باماضي التار

ان شديدة التأث   ر بالتجربة الفرنسية وكذلك دول امغرب العري، كل دولة، مثا ي حالة الدول العربية كانت لب
ليزية وهذا ما خلق خافات بن  أما مصر وسوريا فقد تأثرت بالتجربة اأمريكية والعراق تأثرت بالتجربة اإ

اء معاير اد احاس  أد ت إ انقسام اإالدول العربية  بن العرب ما جعل تطبيق امعاير الدولية أسهل من ب
د اإر إدخاعربية، وهذا ما يفس   قتضاء لتصبح احاسبة احلية أكثر قرباً من معاير ل الدول لتعديات تشريعية ع

 احاسبة الدولية.
اسبتها احلية وامعاير احاسبية الدولية حاولت العديد من الد   لقد  ول التوفيق ما بن قوانن وقواعد 

و تطبيق امعاير احاسبية الدولية مباشرًة كما هو  ما اّهت دول أخرى  وقد حققت نتائج مهمة ي ذلك، بي
ان، وذلك بسبب ال ي بعض الدول العربية املتصقة باأسواق امالية كاأردن ولب نظرهم ال ترى بأن  ا

ة احاسبية احلية ستبقى دائما تتحمل إلالتوفيق طريق مرحلية  ستعداد لتطبيق معاير احاسبة الدولية وأن  امه
ت اآراء  عبةاً كبرا من خال متابعتها للمعاير الدولية أو احلية أو شرحها وتدريب اأفراد على تطبيقها، فتباي

هم م هم من ا يسمح بذلك، وأم ا بن الدول فم ن يسمح بتطبيق امعاير الدولية إعداد التقارير امالية وم
موعة من كياناها ااقتصادية أو كل    .ها بتطبيق هذ امعايربعض الدول فتلزم 

 .معايير المحاسبة الدولية.2.3

ماذج و   وترشيد اممارسة العملية ي  إرشادات العامة ال تقود إ توجيهايقصد مصطلح امعاير ال
موعة من امقاييس  [1]احاسبة، اسبية معرف ها يتضمن  إذ أن  امعيار هو وثيقة أو بيان كتاي تصدر هيةة 

اصر واإرشادات امرجعية الوضعية واحد   الكشوف دة ال يعتمد عليها احاسب ي عمله خاصًة فيما يتعلق بع
ديد طرق أو أساليب القياس واإفصاح عن امعلومات  امالية اصة بامركز اما من خال  أو اأحداث ا

موعة  وم معاير احاسبة الدولية فسبق حول اأحداث ااقتصادية للمشروع، أم ا عن مفه ا   ّ تعريفها على أ
خدمة من قبل الكيانات حيث أّا اقت انتشارا القواعد امتعلقة باحاسبة سواًء كانت إلزامية أو اختيارية وامست

ة القواعد الدولية وقد ع [2]،الكشوف اماليةنتيجة تكرر استعماها وأصبح من الازم تطبيقها إعداد  ر فت 

                                                 
مود،  [1]  .103، ص بقامرجع سحسن قاضي ومأمون 

زائر، للنظام المحاسبي المالي المحاسبة العامة وفقاكتوش عاشور،  [2] امعية، ا  .14، ص 2011، ديوان امطبوعات ا
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ا وصف مهي لعملهم ويبن هم ما  يون كّو امعاير احاسبية بأّا عبارة عن قواعد إرشادية يرجع إليها امه
ظى هذ امعاير بالقبول الع ام به وعلى أي أساس يتم  ب القي ام وهدف التسجيل والقياس واإفصاح، إذ 

 ولتحديد ختاف ي التسير وتعتر كإطار عام لتقييم نوعية وكفاءة العمل الفي  إ التقليل من درجة اإ
ه مكن أن نقول بأن  معاير احاسبة الدولية م ية، وم ظيم امسؤولية امه موعة من القواعد امتعلقة بت ا هي إا  

ظى بالقبول العام وال تبن   ة احاسبة وال  اء موذج تعتمد عليه الكيانات ي مه  طرق القياس واإفصاح وب
 اذ القرار.إعداد قوائمها امالية من أجل مساعدة مستخدميها ي ِا  

اجة امتلقد جاءت امعاير احاسبية الدولية نتيج  دة لقياس زايدة لبحث الكيانات عن وسيلة مو حة ا
تائج ي ظل عومة احاسبة، حيث تسمح امعاير احاسبية الدولية بتوحيد الل   غة احاسبية وإعطاء صورة صادقة ال

اًء على لواقع اإللكيانات وفقا ل عراف اإق أساليب ل تطبيكم ا أّا تسه    ،قانوالشكل القتصادي وليس ب
يها من طرف الكيانات متعددة  باإيرادات والتكاليف مساعدة مصاح الضرائب ي عملها، كما يسمح تب

سيات شاط ميع فروعه و  ا حويل امستخدمة ديد أسعار الت  بتصميم نظام متكامل ها يربط الكيان اأم ب
ها، كما يسمح تطبيق مع اغم من ي تسع ر الصفقات امتبادلة فيما بي اسق والت اير احاسبة الدولية بتحقيق الت

دود  ظر عن ا خال تدويل اممارسات احاسبية والتدقيقية وجعل نتائج الكيانات قابلة للمقارنة بغض ال
غرافية والسياسية احيطة ها وتلبية متطلبات اممو   ية لن احلين والدولين، كما تعمل امعاير احاسبية الدولا

اد تصوير موح   دة للتعامل مع القضايا العامية امشركة، كما أن د ومشرك للقوائم امالية وأساليب موح  على إ
سابات ومباد  ااتصال اما ي الكيانات ومن أجل هذا  مكاتب التدقيق أعطت فلسفة جديدة لغلق ا

وامالية ي حاات فتح كيانات أو غلقها مع تأهيل  قدمت اهيةة اأوروبية قانون متعلق بإلزامية تطبيق احاسبة
 إجراءات مستحدثة.

بطز معاير احوتتمي    لوسكسو ييث لديها  اسبة الدولية بإطار مرجعي مست من موذج التوحيد اأ
 يتم القدرة على اإماع خاصة بعد اإصاحات ال عرفتها هيةة امعاير احاسبية، فقد أصبح إعداد امعاير

وهر ااقتصادي على الشكل القانو وتفضيل مصلحة امستث مرين وامسامن بااعتماد على تغليب ا
ن ي الكيان اسبية متطابقة، شاملة والدائ ة العمليات احاسبية تقوم على أساس مباد   ، وأصبحت معا

د إعداد  اهشروطراعاة ضرورة معلى الكيانات تقتضي  ،دة إجبارية التطبيقوموح   واإفصاح  الكشوف اماليةع
ي  عن نتائج الكيان معتمدة ي ذلك على  د لأداء واأخذ إدخال مفهوم القيمة العادلة من أجل التقييم ا

اقص ي اأصول، كما ااعتبار قيبعن  سارة والت ه مكن القول بأن   ،جعيةفة الر  ز امعاير بالص  تتمي  اس ا وم
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د إعداد معاير احاسبة ا لدولية هدف إ إعداد ونشر قواعد وإجراءات يتم ااسرشاد ها واتباعها ع
سيق بن اأنظمة والقواعد امرتبطة  الكشوف امالية سن وضمان الت قق امصلحة العامة والعمل على  ما 
 .الكشوف اماليةبإعداد وعرض 

ظمة وامدروسة IFRS" إ "IASمعاير "اانتقال من  هذا وقد ت  طوات ام موعة من ا  " وفق 
:م  كن توضيحها ي الشكل اموا

 ."IFRS" إ "IASمن "مشروع التحويل  :II.3الشكل 

Source : STEPHAN .B, Guide d’application des normes IAS/IFRS, Berti Edition, 
Alger, 2011, P 69. 

ساعدة والتوجيه لتسير امشاريع وفق ام
"IFRS" 

 "IFRS"دراسة أثر انتقال امعاير إ 

موعات امسامة ي اإدارة  من خال العمل وفق 
 العامة وضع احتياجات التكوين على شكل مذكرة

مذكرة مفصلة عن اآثار على مستوى احاسبة وتقارير 
ظيم العام واإجراءات الداخلية  نظام امعلومات، الت

صيص ااندماج ي أنظمة  وية و سابات الس تعريف كل ا
مع لة أو مذكرة تعر عن   القياس كذلك اإدماج ي شكل 

ليل العاقة ما بن  التطرق إ نشاط امؤسسة، 
"PCG/IFRSوتوضيح آثار ذلك على اميزانية اافتتاحية " 

 امساعدة العملياتية لرقيم اآثار واحاكاة

ظام  مساعدة كتابة تقرير لاندماج ي ال
 امعلوماي

قيق  "IFRS"متابعة التكوين العملياي للخدمات امالية 
 تكرارات تطبيق

و التغير وتكوين   ااّاااّا 

وار، عرض القوائم  ديدة، تعريف سياسة ا ليل امؤشرات ا
رير اماحظات  امالية و

التحضر للمحادثة امالية وإشهار 
سابات وفق   "IFRS"ا
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ها و   اسبيا دوليا ليبقى م ة معاير احاسبة الدولية واحد وأربعن معياراً  معيار بعد  34لقد أصدرت 
ة وظهور  مراجعتها، ه لس معاير احاسبة الدولية تغر  وبعد إعادة هيكلة اللج  مصطلح امعاير الصادرة ع

ذ  ( "أو امعاير الدولية لإب)تعرف بامعاير الدولية للتقارير امالية  2001حيث أصبحت م  ."IFRSاغ اما

 .المجلس. معايير المحاسبة الدولية الصادرة عن 1.3.2
بعد مراجعة امعاير ت  إلغاء بعضها وتعديل البعض اآخر، وفيما يلي حة عن هذ امعاير احاسبة  
 الدولية:

 ( 1المعيار اأول) IAS :الكشوف يهدف هذا امعيار إ إبراز أساس عرض  ، عرض البيانات المالية
فس الكيان ي فرات أخرى ولكيانات أخرى امالية د   ،من أجل ضمان إمكانية امقارنة مع قوائم ماثلة ل د و

د اأد حتوياها كما يعرض امعيار ماذج  اصة هيكلها وا امعيار عد ة اعتبارات لعرض القوائم واإرشادات ا
 [1].الكشوف اماليةعن 
 ( 2المعيار الثاني )IAS :ادا إ مبدأ  ، المخزون ة احاسبية للمخزونات است ص هذا امعيار امعا

ية، ويتم  كلفة كأصل، كما يتطرق هذا امعيار إ عرض إرشادات هذا امعيار ااعراف بالت  وفقا التكلفة التار
 [2]كلفة وصاي القيمة القابلة للتحقق أيهما أقل.لتحديد التكلفة ويتم قياس امخزون بالت  

 ( 3المعيار الثالث )IAS  ،له امعياران  الموحدة: الكشوف المالية  .28و 27معيار ملغى وحل  
 ( 4المعيار الرابع )IAS :ة  ، المحاسبة على اأماك ال امعاير ، وت اح1999ألغي هذا امعيار س

 ه.ل   38، 22، 16
 ( 5المعيار الخامس )IAS معيار ملغى وت  تعويضه بامعيار:الكشوف المالية، اإيضاحات المرفقة ب 

 .لإباغ اما  1رقم 
 ( 6المعيار السادس )IAS ،  ّ15ت  استبداله بامعيار الدو رقم  رات اأسعار:المحاسبة وتغي. 
 ( 7المعيار السابع )IAS :يهتم هذا امعيار بتوفر معلومات عن التغرات  ، قائمة التدفقات النقدية

قدية امعادلة، كما يقوم هذا  قدية وال ديد مفاهيم بعض امصطلحات امستخدمة مثل ال قد و ية ي ال التار

                                                 
مود،  [1]  .121، ص بقامرجع سحسن قاضي ومأمون 

[2] C. Maillet - Baudriet, A. Le Manh ,Les Normes comptables internationales IAS/IFRS, édition Foucher, 
Paris, 2006, P 73. 



 الثاني                                                                  التوحيد المحاسبي ومعايير المحاسبة الدوليةالفصل 

 
88 

بية، وقد ت  إصدار هذا امعيار ي  قدية وشروط عرضها بالعملة اأج امعيار بعرض شكل قائمة التدفقات ال
ة  1977جانفي 01  [1].2010وت تعديله س
 ( 8المعيار الثامن )IAS  ّت   ر في التقديرات المحاسبية واأخطاء:، السياسات المحاسبية والتغي

ة  سارة من اأنشطة  ، ويهتم  2003وعد ل ي  1978إصدار هذا امعيار س هذا امعيار بعرض الربح أو ا
ات العادية وغر العادية ي قائمة الدخل ويقوم بعملية اختيار وتغير السياسات احاسبية واإفصاح عن التغر  

ات امالية للكيان وقابلية ياسات احاسبية وتصحيحات أخطاء الفرة السابقة لتعزيز موثوقية البياني الس  
 [2]مع كيانات أخرى، كما يعرض امعيار أمثلة توضيحية.ها مقارنت
 ( 9المعيار التاسع )IAS :هذا امعيار وت  إحال  ألغي   ، المحاسبة عن البحوث ونشاطات التطوير

ة  38امعيار   .1999مكانه س
 ( 10المعيار العاشر )IAS :امعيار تعريفات د هذا د   ، اأمور الطارئة واأحداث بعد تاريخ الميزانية

ب على كل كيان أن يعد ل بياناته امالية  د دة لأمر الطار  ولأحداث الاحقة لتاريخ اميزانية وتِبيان م 
ة احاسبية لأحداث الاحقة ومستوى اإفصاح  لأحداث بعد فرة إعداد التقارير، كما يعرض امعا

 [3]امطلوب.
 ( 11المعيار الحادي عشر )IAS :ة احاسبية  ، عقود اإنشاء يهدف هذا امعيار إ عرض امعا

ار ي ذلك نظرا ِانسجامها مع  ،إيرادات التكاليف امتعلقة بعقود اإنشاء اسبة اإ حيث يتم استخدام 
سائر امتوقعة عن العقد، تعديل وقد ت   [4]متطلبات أساس اِاستحقاق ومبدأ مقابلة اإيرادات بامصاريف وا

ة  ة  1993هذا امعيار س  .1980جانفي 01وقد كان أول إصدار له س
 ( 12المعيار الثاني عشر )IAS  :ة احاسبية لكل الضرائب على ، ضرائب الدخل حدد هذا امعيار امعا

ارية. اضع للضريبة والدخل الضريي والضريبة ا [5]اأرباح كما حد د تعريفات للربح احاسي والربح ا
 

 ( 13المعيار الثالث عشر )IAS ت  إلغاء لتزامات المتداولة: رض بيانات اأصول المتداولة واإ، ع
 .1هذا امعيار وعو ض بامعيار رقم 

                                                 
[1] JEAN-FRANÇOIS.B, THOMAS E .joues, POSTFACE D’ERIC Delesalle, Normes IAS/IFRS, édition 
d’organisation, Deuxième édition, 2005, P 66. 
[2] STEPHAN .B, Guide d’application des normes IAS/IFRS, Gulino éditeur, Paris, 2005, P P 120-121. 
[3] 

Ibid, P 128. 
[4] C. Maillet - Baudriet, A. Le Manh, Op.Cit, P 74. 
[5] JEAN-FRANÇOIS. B ,et autres, Op.Cit, P 141. 
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 ( 14المعيار الرابع عشر )IAS  :يهدف هذا التقرير إ وضع مباد  ، التقارير المالية للقطاعات
 الكشوف اماليةلتقدم التقارير حول امعلومات امالية حسب القطاعات التشغيلية ييث تسمح مستخدمي 

 8وقد ت  إحال معيار اإباغ الدو الثامن  [1]بفهم أفضل أداء الكيان وتقييم أد ق للمخاطر والعوائد،

ة   .2009مكانه س
 ( 15المعيار الخامس عشر )IAS  ّة  ت  التخلي  ر اأسعار: ، المعلومات العاكسة لتغي ه ي ّاية س ع

2003. 

 ( 16المعيار السادس عشر )IAS  :ة ، الممتلكات، المصانع والمعدات يصف هذا امعيار امعا
ياة احاسبية لأصول امذكورة وااعراف ها ، حيث يعر ف اأصول واستهاكها وقيمتها القابلة لاستهاك وا

فقات الاحقة امتعلقة به  اصر تكلفة اأصل وال د د امعيار ع اإنتاجية والقيمة العادلة والقيمة امتبقية، كما 
ة  [2]وإعادة تقييمه واستهاكه،  .1983جانفي 01بعدما كان أول إصدار له ي  2008وت  تعديله س

 ( 17المعيار السابع عشر )IAS :ار  ، عقود اإيجار يتضمن هذا امعيار تعريفا واضحا حول اإ
رين وامستأجرين وشروط اإفصاح فيما يتعلق وأنواعه حيث يهدف إ وصف سياسات احاسبة امتعلقة بامؤج  

ار سواًء التمويلية، التشغيلية والغر قابلة لإلغاء، ة   [3]بعقود اإ ة  1982كان أول إصدار له س وت  تعديله س
2009. 

 ( 18المعيار الثامن عشر )IAS  :دما ، اإيراد يقوم هذا امعيار على أساس أن  ااعراف باإيراد يتم ع
افع اقتصادية مستقبلية إ الكيان ويتم قياس اإيراد من بيع البضائع وتأدية يكون من احتمل أن تتدف   ق م
دمات وإيرادات أخرى. [4]ا

 

 ( 19المعيار التاسع عشر )IAS  :يهدف امعيار إ بيان احاسبة واإفصاح عن ، منافع الموظفين
افع اموظفن، و  دمة ال ال م حها الكيان للموظفن مقابل ا تتمثل ي ميع أشكال التعويضات ال م

ا. [5]يقدمّو
 

                                                 
[1] STEPHAN .B, Op.Cit, P 147. 
[2 ]

 STEPHAN .B, Op.Cit, P 171. 
[3] 

Ibid, P 171. 
[4 ] 

Ibid, P 179. 
[5] JEAN-FRANÇOIS .B, et autres, Op.Cit, P 453. 
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 ( 20المعيار عشرين )IAS ،  :يبن  محاسبة المنح الحكومية واإفصاح عن المساعدات الحكومية 
كومية بأشكاها امختلفة وشروط ااعراف واإفصاح، و ح وامساعدات ا ااعتماد على  ضرورة هذا امعيار ام

د ذلك، ة  [1]القيمة العادلة ع ة  1983وقد ت  إصدار هذا امعيار س  .2008وعد ل س
  ( 21وعشرين )المعيار واحدIAS :يطبق هذا امعيار ي امعامات  ، أثر التغيرات في أسعار الصرف

بية وترمة  ها عن فروقات الرمة الداخلية ي حيث يبن  اإيضاحات الواجب إعطاؤ ، الكشوف اماليةاأج
اّة عن فروقات سارة ال صول عليه عن  صاي اأرباح وإلغاء ا دما يتم ا ميلها على اأصل ع العملة و

ة.  [2]طريق القرض ومدة تزيد عن س
 ( 22المعيار الثاني والعشرين )IAS :ة  3ت  تعويضه معيار اإباغ اما رقم  ،إندماج اأعمال س

2004 . 
 ( 23المعيار الثالث والعشرين )IAS :ة  ، تكاليف ااقتراض يتم من خال هذا امعيار عرض امعا

احاسبية لتكاليف ااقراض امتعلقة مباشرة إنشاء أو إنتاج أصل مؤهل، ويهدف هذا امعيار إ اإفصاح عن 
 .2007وت  تعديل امعيار ي  [3]البيانات امالية للسياسات احاسبية امتبعة وتكاليف الرملة ومعد ها،

 ( 24المعيار الرابع والعشرين )IAS :ة  ت   ،إفصاحات اأطراف ذات العاقة إصدار هذا امعيار س
ديد اأطراف ذات العاقة إذا كان أحد اأطراف قادرا على السيطرة  1984 ويهدف إ اإفصاح و

ع القرارات امالية  وت  تعديل هذا  [4]والتشغيلية،والتحكم ي الطرف اآخر أو مارسة تأثر مهم عليه ي ص
ة   .2009امعيار س

 ( 25المعيار الخامس والعشرين )IAS :ت  إلغاء هذا امعيار وتعويضه  ، المحاسبة عن ااستثمارات
 .39بامعيار 

 ( 26المعيار السادس والعشرين )IAS :يهتم هذا امعيار  ، المحاسبة والتقرير عن برامج منافع التقاعد
افع للموظفن بعد إّاء خدمتهم كما يضم   طرق احتساب مقدار  بالرتيبات ال يقدم الكيان موجبها م

ة  1987أصدر هذا امعيار ي  [5]امسامات فيها قبل التقاعد،  .1994وعد ل س

                                                 
[1] 

Ibid, pp 336-373. 
[2] STEPHAN .B, Op.Cit, P 205. 
[3] CATHRINE Maillet - Baudriet, Les Normes comptables internationales IAS/IFRS, édition Foucher, 
5ème édition, Vauves, 2007, P 77. 
[4] STEPHAN .B, Op.Cit, P 219. 
[5] 

Ibid, P 223. 
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 ( 27المعيار السابع والعشرين )IAS  ،يهتم هذا امعيار بعرض  الموحدة والمنفصلة: الكشوف المالية
دة وذلك من أجل تعزيز امائمة واموثوقية للمعلومات وجعلها قابلة للمقارنة وذلك من اموح   الكشوف امالية

 أجل إجراءات اإفصاح والتوحيد.
 ( 28المعيار الثامن والعشرين )IAS :يعرض امعيار  ، المحاسبة عن ااستثمارات في الكيانات الزميلة

عراف والقياس وفق طريق حقوق املكية وتكلفتها وتطبيقاها ويتم التوقف عن مارسة طريقة حقوق طرق اا
الك تأثر،  % 20 املكية إذا ما كانت نسبة استثمار الكيان ي شركات زميلة أقل من دما ا يكون ه أي ع

لتحديد إذا ما كان من  39وبعد تطبيق طريقة حقوق املكية يلجأ امستثمر إ تطبيق متطلبات امعيار 
فاض القيمة فيما يتعلق ها ي ااستثمار ي الكيان التابع آخر  [1]،الضروري ااعراف بأي خسائر إضافية إ

ة   .2011تعديل كان س

 ( 29التاسع والعشرين ) المعيارIAS :يبن هذا امعيار أن ه  ، التقارير المالية في ظل التضخم المرتفع
وات الثاث اأخرة تقارب أو تزيد عن ب  % 100 ي حالة ما إذا كانت معدات التضخم للس فإنه 

د    [2]استخدام وحدة قياس جارية أخرى بتاريخ اميزانية،  الكشوف اماليةد شروط تطبيق ذلك سواًء ي كما 
ارية. ية أو التكلفة ا  امعد ة على أساس التكلفة التار

 ( 30المعيار الثاثون )IAS  للبنوك والمؤسسات المالية المتشابهة: الكشوف المالية، اإفصاح في 
 .7 معيار اإباغ اما رقمت إلغاء امعيار واستبداله بـــ

 ( 31المعيار الواحد والثاثون )IAS :ت  إلغاؤ  ، التقرير المالي عن الحصص في المشاريع المشتركة
ة   .12و 11وت  ِاستبداله معياري اإباغ اما  2013س
 ( 32المعيار الثاني والثاثون )IAS :ة  ، اإفصاح والعرض لأدوات المالية  2007ت  إلغاء امعيار س

 .7 معيار الغباغ اما رقمبـــواستبدل 
 ( 33المعيار الثالث والثاثون )IAS :الغرض من هذا امعيار هو وضع  ، حصة السهم من اأرباح

س   ديد وعرض حصة السهم من اأرباح وهذا ما  ن إمكانية امقارنة بن أداء الكيانات مباد  من أجل 
 [3]امعيار على حساب حصة السهم.ز هذا امختلفة أو الفرات احاسبية، ويرك  

                                                 
[1] STEPHAN .B, Op.Cit, P 235. 
[2] JEAN-FRANÇOIS .B,et autres, Op.Cit, P P 107-109. 
[3] C. Maillet - Baudriet, A. Le Manh. A, Op.Cit, P 115. 



 الثاني                                                                  التوحيد المحاسبي ومعايير المحاسبة الدوليةالفصل 

 
92 

 ( 34المعيار الرابع والثاثون )IAS :د اأد حتوى يبن   ، التقارير المالية المرحلية  هذا امعيار ا
التقارير امالية امرحلية ووصف مباد  ااعراف والقياس ي البيانات امالية الكاملة أو امختصرة خال الفرات 

قيق التدف  امرحلية هدف  قدية ومعرفة وضعها قات ال  مساعدة أصحاب امصاح على فهم قدرة الكيان على 
، ة  [1]اما  .2010وقد عد ل هذا امعيار س
 ( 35المعيار الخامس والثاثون )IAS  ّت  إلغاء امعيار واستبداله معيار اإباغ  عة:، العمليات المتوق

ة  5اما رقم   .2007س
 ( 36المعيار السادس والثاثون )IAS :إ وصف  يهدف هذا امعيار ،إنخفاض قيمة الموجودات

ة احاسبية لإ ها، حيث يقوم بتوضيح اإجراءات ال يطبقها امعا فاض ي قيمة اموجودات واإفصاح ع
امة عن اإالكيان ي ا سارة ال ي قيمة اموجودات وا مكن تسجيل أصول الكيان ما ا  فاضاعراف با

ة  1999جانفي 01ت  إصدار امعيار ي  [2]يزيد على امبلغ امقابل لاسرداد،  .2009وت  تعديله س
 ( 37المعيار السابع والثاثون )IAS :المخصصات، المطلوبات المحتملة والموجودات المحتملة ، 

صات وامطلوبات يهدف هذا امعيار إ ضمان تطبيق مقياس ااعراف وأسس ااعراف احاسبية على امخص  
 [3]دين.ز هذا امعيار أن ه ذو توقيت ومبلغ غر مؤك  احتملة واموجودات احتملة، وما مي  

 ( 38المعيار الثامن والثاثون )IAS :ويتضمن هذا امعيار  ، الموجودات أو اأصول غير الملموسة
ة احاسبية للموجودات غر املموسة ال م يتم التعامل معها ي معيار آخر، ويتم ااعراف باأصل  امعا
افع اقتصادية مستقبلية   قيق م ه  تظر م الغر ملموس إذا كان خاضعا لسيطرة الكيان ومكن مييز بوضوح، وي

ديد تكلفته بشكل موثوق، ل للموجودات كما يتضمن هذا امعيار أيضا كيفية قياس امبلغ امسج    كما مكن 
ها.  [4]غر املموسة واإفصاح ع

 ( 39المعيار التاسع والثاثون )IAS :01صدر هذا امعيار ي  ، ااعتراف والقياس لأدوات المالية 

 .09وت  استبداله معيار اإباغ اما رقم  2001جانفي
 ( 40المعيار اأربعون )IAS :ة احاسبية  ، الممتلكات ااستثمارية يهدف هذا امعيار إ وصف امعا

ها، ويتم  قياس ااستثمارات العقارية على أساس التكلفة امتضم   ة للعقارات ااستثمارية ومتطلبات اإفصاح ع

                                                 
[1] JEAN-FRANÇOIS .B,et autres, Op.Cit, P 170. 
[2]  C. Maillet - Baudriet, A. Le Manh, Op.Cit, P 45. 
[3] STEPHAN .B, Op.Cit, P P 323-324. 
[4] ROBERET. J. F, MÉCHIN. F, PUTEAUX. H, Normes IFRS et PME, dunod, paris, 2014, p37 
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درج ي إطارها امصاريف امتعلقة بعملية الشراء، رس ت   [1]وم التسجيل والضرائب وأتعاب امستثمرين،وال ت
ة   .2003بعد ما كان أول إصدار له ي جانفي 2008تعديله س

 ( 41المعيار الواحد واأربعون )IAS :ة احاسبية وعرض البيانات امالية  ، الزراعة يهدف إ بيان امعا
شاط الزراعي واإفصاح امتعلق به.  امتعلقة بال

 . IFRSمعايير اإباغ المالي الدولية . 2.3.2 

 ت تقسيم معاير ااباغ اما كما يلي:  
 ( 1المعيار اأول )IFRS ،يهدف هذا امعيار إ  :تبني معايير التقارير المالية الدولية للمّرة اأولى

ب على الكيان ات   د تب  عرض اإجراءات ال  الدولية أول مرة حيث يبن  يه معاير التقارير اماليةباعها ع
اسبية غر هذا امعيار كيفية اانتقال من الوضع الذي تطب   إ  الدولية لإباغ اماعاير امق فيه معاير 

ديد الذي تطب   ة احاسبية لبعض اأصول ال تتعارض مع الوضع ا ق فيه هذ امعاير وإبراز طرق امعا
ال لبعض االتزامات أو كاإمتطلبات امعاير الدولية   فقات البحث أو مصاريف التأسيس وكذلك ا عراف ب

ود طبقا متطلبات امعاير الدولية ال ستطب   يف بعض الب ها أو ما يتعل   الكشوف اماليةق على إعادة تص ق م
 لمستخدمن عن كل  أكثر من ل مقارنةا امعيار إ توفر شفافية أكر وقابلية للبالقياس احاسي، ويسعى هذ

افع ال تعود على امستخدمن. قيق ذلك بتكلفة ا تتجاوز ام [2]الفرات امعروضة و
 

 ( 2المعيار الثاني )IFRS ،ديد التقارير امالية ال  :الدفع على أساس اأسهم ويهدف هذا امعيار إ 
أساس اأسهم، حيث يتطلب هذا امعيار من الكيان إبراز قة معامات الدفع على يُعد ها الكيان وامتعل  

انعكاسات معامات الدفع على أساس اأسهم سواًء ي أرباحها أو خسائرها ومركزها اما ما فيها امصاريف 
ب إبراز ذلك ي قوائمها امالية، ح خيارات أسهم للموظفن و ويصف  [3]امرتبطة بامعامات ال يتم فيها م

وهي امعامات ال تكون فيها البضاعة أو  ،امعيار مباد  القياس لثاث أنواع من معامات الدفع هذا
دمات هي امقابل أدوات امِلكية ي الكيان وامعامات ال يشري فيها الكيان البضاعة أو دمات  ا ا

                                                 
[1] 

Ibid, p87 
مد رمزي،  [2] لة أياث اقتصادية وإدارية، العدد الثا عشر، (IFRS1تبني معايير التقارير المالية الدولية للمرة اأولى المعيار )جودي   ،

 .233-232، ص ص2012
[3] David Emanuel, Accounting for share-based payments under NZ IFRS 2, Business review, Volume 7, 
N° 2, 2005, P 41. 
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قوم فيها باستام أو استهاك بضائع أو د وأيضا امعامات ال يلها أمام امور  تحم  مقابل االتزامات ال ي
 خدمات بتسوية امعاملة نقدا أو عن طريق إصدار أدوات حقوق أخرى. 

 ( 3المعيار الثالث )IFRS، وقابلية  رض تقرير مائمة وموثوقيةيقوم هذا امعيار بع :إندماج اأعمال
ص اندماج اأعمال وتأثراته وذلك من خال  ،مقارنة امعلومات ال يقدمها الكيان ي بياناته امالية فيما 

حيث يتم ااعراف بالشهرة امستملكة ي  الكشوف اماليةديد طرق ااعراف والقياس امعتمدة ي إعداد 
خفضة وال ّعل الكيان هو امسيطر على راء باندماج اأعمال وكذلك الربح العائد من الش   أسعار م

ة اأخرى. د [1]الكيانات ام
 

 ( 4المعيار الرابع )IFRS ،يطَبق هذا امعيار على ميع عقود التأمن ال يصدرها الكيان  :عقود التأمين
اء العقود احد   الدولية إعداد التقارير امالية  دة ال تشملها امعايروعلى عقود إعادة التأمن ال ملكها باستث

رة ها واحصورة  هذا امعيار كيفية إعداد التقارير امالية لعقود التأمن من طرف الكيانات امصد  اأخرى، وبن  
اسبة عقود التأمن  ات على  سي وفقا هذا امعيار ي شركات التأمن، ويتطلب هذا امعيار ضرورة إدخال 

بثقة عن عقود التأمن. الكشوف اماليةامبالغ ي  د ويوض حد  واإفصاح بشكل   [2]لشركة التأمن ام

 ( 5المعيار الخامس )IFRS ،اأصول الغير متداولة المحتفظ بها برسم البيع والعمليات المتوقفة: 
ة احاسبية لأصول احتفظ ها فة برسم البيع والعمليات امتوق   يهدف هذا امعيار إ عرض طريقة امعا

تفظ به برسم البيع إذا كان سيتم  يف أصل غر متداول على أنه  ها، حيث يقوم الكيان بتص واإفصاح ع
ل بشكل رئيسي من خال معاملة بيع بدا من ااستخدام امستمر، ويتم قياس قيمة هذ اسرداد مبلغه امسج  

هما ويتم إيقاف استهاك هذ اأصول، فيتم  اأصول بامبلغ امسجل أو القيمة  ديد اأقل بي  العادلة ويتم 
فصل ي بيان امركز اما وعرض العمليات امتوق   فصل ي بيان الدخل عرض اأصول بشكل م فة بشكل م

[3]الشامل.
 

 ( 6المعيار السادس )IFRS، وتقييم  ستكشافن مصاريف إيتحم ل الكيا :اريف ااستكشافمص
ي   دوى الغ فط، الغاز الطبيعي اموارد قبل إثبات ا ة وقابلية التطبيق التجاري ِاستخراجها وال تشمل ال

ب هذا امعيار من الكيانات ال تعرف بأصول وامعادن واموارد امشاهة الغر متجددة، حيث يتطل  

                                                 
[1] OURAB Ali CHIKHI Billal, Traitement du good will entre les norms IFRS et le SCF: les mises à jour 
souhaitées, Journal of Economic and financialstudies, Issue 10, Toure 02, 2017, P P 281-282. 
[2] VIVIANE Leflaive et GAEL Rognon, IFRS4 Pahse II - Contrats d’assurance: la révolution 
assurancées  est-elle pour demain ? Revue Française de comptabilité, N° 470, 2012, P 37. 
[3] Le MANh Anne, IFRS 5 : une norme difficile à appliquer, Revue Française de Comptabilité,  N°492, 
Novembre 2015, p 02. 
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فاض القيمة عل دما يتوق  ااستكشاف والتقييم ضرورة إجراء اختبار ا ع أن تكون امبالغ ى تلك اأصول ع
[1]لة لأصول أكر من مبلغها القابل لاسرداد.امسج  

 

 ( 7المعيار السابع )IFRS، يقتضي هذا امعيار من الكيانات ضرورة  :اإفصاحات -اأدوات المالية
ن امالية هدف مكن امستخدمن من تقييم الكيان ومعرفة مركز اما والتكه   كشوفهافصاحات ي  إتقدم 

[2]مخاطر اأدوات امالية ال مكن أن يتعرض ها الكيان.
 

 ( 8المعيار الثامن )IFRS، يهدف هذا امعيار إ إبراز طريقة  :اإفصاح في القطاعات التشغيلية
ب على الكيان ات   وية.اإباغ ال  [3]باعها حول قطاعاته التشغيلية ي البيانات امالية الس

 

 ( 9المعيار التاسع )IFRS، وب عن معيار احاسبة الدولية  :اأدوات المالية  39جاء هذا امعيار لي

IAS . 

 ( 10المعيار العاشر )IFRS، ض جزئيا امعيار احاسي جاء هذا امعيار ليعو   :المدمجة الكشوف المالية
طبق على ال  وقد ،الذي ت  تعديله 27الدو  فصلة اموح   كشوفكان هذا امعيار ي طبق إا  أن ه دة وام  أصبح ي
فصلة فقط. كشوفعلى ال [4]ام

 

 ( 11المعيار الحادي عشر )IFRS، امعيار احاسي الدو  لقد عوض هذا امعيار :الترتيبات المشتركة
صص ي امشاريع امشركة. 31 اول ا  والذي كان قد ت

 ( 12المعيار الثاني عشر )IFRS، يهدف هذا امعيار : اإفصاح عن المصالح في المنشآت المشتركة
ها ي   الكشوف اماليةن مستخدمي إ الكشف واإفصاح عن امعلومات ال مك   من تقييم طبيعة مصا

قدية.انات أخرى وامخاطر امرتبطة ها وآكي [5]ثار تلك امصاح على مركزها اما واأداء اما والتدفقات ال
 

 ( 13المعيار الثالث عشر )IFRS، لس معاير احاسبة : القيمة العادلة يتماشى هذا امعيار مع رغبة 
د تقييم القيمة العادلة لأصول أو اأدوات امالية  ازعا ع الدو ي جعل متطلبات امعاير اأخرى ثابتة وأقل ت

                                                 
[1] BARBU Elena M et FELEAGA Nieulae, Quelles normes IAS/IFRS utiliser pour le 

reportingenvironnemental ? Revue Française de comptabilité, N° 440, 2011, P 26. 
[2]Cipullo Nadia, VinciguerraRossa, The impact of IFRS9 and IFRS7 and liquidity in Banks: Fereoretical 

aspects,International conference on accounting studies, 18-19 August 2014, Malaysia, P 95. 
[3] C. Maillet - Baudrietet A. le Mauh.A, Les Normes comptables internationales IAS/IFRS, édition 
Foucher, France, 2007, P P 301-303. 

مد حسان بن مالك، عاء بوقفة،   [4] ، دار اهدى، المحاسبة المالية طبقا للنظام المالي الجديد ومعايير المحاسبة الدوليةمسعود صديقي، 
زائر،   .83، ص 2014ا

 .84ص نفس المرجع،  [5]
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ديد مفهوم القيمة العادلة وإبراز اإفصاحات امطلوبة من خال  للكيانات، ويهدف هذا امعيار إ 
[1]قياسها.

 

 ( 14المعيار الرابع عشر )IFRS، طبق هذا امعيار على البيانات امالية : تنظيم الحسابات المؤجلة ي
وية للفرة ال تبدأ من أو بعد  ّ  ت تات ال ه للكيانموج  وهو ، 2016جانفي 01الس امعاير الدولية إعداد  ب

هلالتقارير امالية أول مرة  [2]ااعتبار بعض التغرات.مع اأخذ بعن من ااستمرار  اتمك
 

 ( 15المعيار الخامس عشر )IFRS، لس : اإيرادات عن العقود من العماء لقد سعى كل من 
لس معاير احاسبة امالية إ البدء  ي مشروع مشرك لتوضيح مباد  ااعراف  معاير احاسبة الدولية و
ة قضايا ااعراف  اقضات وتوفر إطار أكثر قوة معا باإيرادات ووضع معيار إباغ ما من شأنه إزالة الت

سن اإفصاح وتبسيط إعداد باإيرادات وتوفر معلومات مفيدة م ستخدمي البيانات امالية من خال 
اشةة عن عقد مع  الكشوف امالية قدية ال اسب ال تزيل عدم اليقن من اإيرادات والتدفقات ال ي الوقت ام

يقتضي هذا امعيار ضرورة اإفصاح عن ، عقود اإيجار: IFRS( 16المعيار السادس عشر )    العماء.
اراتف ق   اقية اإ ي استخدام أحد اأصول وفقا لإلتزام  ي بيان امركز اما ومن م  يعرف امستأجر با

ققها العقد. ويتم  امرتبط به،  ق ي استخدام اموجودات بالقيمة امخصومة للمدفوعات ال  [3] قياس ا
 

 ( 17المعيار السابع عشر )IFRS ديد على عقود التأمن وإعادة  :التأمين، عقود طبق هذا امعيار ا ي
قيق الشفافية حول ريية عقود التأمن وجعلها أكثر قابلية  التأمن الصادرة، حيث يهدف هذا امعيار إ 

ح لللمقارنة،  م هذا امعيار موذج ة شركات التأمن امالية، كما يقد  لمستخدمن امزيد من امعرفة حول حص  وم
دما يتم ال شأ ع قدية امستقبلية ال ت لة مخاطر التدفقات ال الية امعد  د إ القيمة ا قياس العام الذي يست

فيذ عقد التأمن،  قدية و  هذات ديد إ توفر امعلومات ذات الصلة حول التدفقات ال يهدف موذج القياس ا
 [4]امستقبلية.

 

                                                 
[1]BARBE Odile et DIDELOT Laurent, Quelle est la vrai place de la juste valeur dans le référentiel 

IFRS ? Revue Française de comptabilité, N° 465, 2013, P 17. 
و حفيظة،  [2]  .54، ص مرجع سابقلص

[3] SACARN Mariam, IFRS 16 « Leases » - Consequences on the Financial statements and financial 

indicators, Revue aaudit financier, N° 12 (144), 2016, P 116. 
[4] bureau du surintendant des institution financiéres Canada, Transition à la norme IFRS 17 et production 

de rapports d’étape afférents (assureurs fédéraux, Article publié sur:                                     
h ttp://www.osfi-bsif.gc.ca/Fra/Docs/ifrs17, voir le 11/09/2018, pp 01-04  

http://www.osfi-bsif.gc.ca/Fra/Docs/ifrs17
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 .التوحيد والتوافق المحاسبي .3
ها إكافة اجاات ال شهدها  عومة ال أد ت لقد ضرورة البحث عن الكيفيات     خاصة احاسبية م

وهذا ما يعرف بالتوحيد والتوفيق  توحيد اممارسات احاسبية على الصعيد الدووالطرق ال مكن من خاها 
 احاسي.

 .التوحيد المحاسبي .3.1

امستعملة للكشوف امالية من خال توفر معلومات التوحيد احاسي إرضاء ميع اأطراف  يسعى 
ظى لوضعية امالية للصحيحة وموثوقة قابلة للمقارنة تعكس الصورة الصادقة ل ادا إ قواعد وأسس  كيان است

، تطرق وعليه  بالقبول العام على امستوى الدو  .يد احاسي والتوافق احاسييلي إ ماهية التوحما فيس

 .مفهوم التوحيد المحاسبي .3.1.1
ظيم أدوات ونواتجعلى أن ه ف التوحيد احاسي يعر   العمل، بتوحيدها  ملة من القواعد ال تسمح بت

تجة ي دولة ما أو وتبسيطها اسبات الكيانات ام ظيم موج ه جموع  موعة ، كما عر ف بأن ه نظام موح د للت
ظر عن من الد ول تمي إليه بغض  ال القطاع الثا أو  لفاحةاالقطاع اأساسي  سواءا القطاع الذي ت

ارجية اعات التحويلية وكذا قطاع ّارة ا الة ال يكون فيها كل شيء  إه يشر بأن   ف أيضاعر  و  [1]،للص ا
توي التماثل الذي يعي أن تكون كل امباد  واممارسات احاسبية  سق ومتجانس أو غر متباين فهي  م

اات. [2]واحدة، وهو بذلك تطبيق معيار واحد أو قاعدة واحدة ي كل ا
 

موعة من امستوياتو حسب و  ،حسب امباد ، حسب القواعد فتص   يشمل التوحيد احاسي 
ظيم وهي كالتا  [3]:الت

 على: : تشملعلى مستوى المبادئ 
 توحيد أسس ومباد  التقييم؛ -

قدية؛ -  توحيد أسس ومباد  قواعد حساب التدفقات ال

                                                 
لة الباحث، العددالتوحيد المحاسبي تجربة الجزائرإشكالية مدا بن بلغيث،  [1]  . 53-52 ، ص ص2002، 01، 
[2]  ، أثر التوافق بين معايير المحاسبة للمؤسسات اإسامية ومعايير التقارير المالية الدولية علي جودة المعلومات مّ جباى يوسف شعرا

لة الدراسات العلياالمحاسبية يلن، اجلد -،   .12-11ص ص، 2016، 15، العدد04جامعة ال
في الجزائر في ظل التوافق المحاسبي IAS/IFRS آفاق تطبيق المعايير المحاسبية الدوليةهشام سفيان صلواتشي، يوسف بودلة،  [3]

 .30ص، 2011العدد الثاني، ، مجل الدراسا المالي والمحاسبي، المالي الدولي
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 توحيد أسس ومباد  عرض البيانات امالية. -

 :والوسائل احاسبية وهي تتطلب ما يلي:جراءات توحيد القواعد واإ ويشمل على على مستوى القواعد 
 جراءات واأساليب احاسبية امستخدمة فعا؛حصر واختيار القواعد واإ -

د استخدام القواعد واإ - ذر ع  جراءات البديلة.ا

 :ظام احاسي وما كل  ويشمل توحيد   على مستوى التنظيم ضافة إيقوم عليه من أسس ومباد  وقواعد ال
 التكاليف ال يقوم عليها. إ

 .أسباب التوحيد المحاسبي .3.1.2
 [1]لقد جاء التوحيد احاسي كضرورة حتمية نتيجة لعدة أسباب و لعل من أبرزها ما يلي:  

ه ااستثمار الدو امباشر؛ - ريرها ما نتج ع ارجية و  العومة ااقتصادية وكذا مو التجارة ا

 امالية العامية؛تطور اأسواق  -

صخصة ي معظم دول العام؛ -  ا

قد الدولية؛تغر  ال -  ات ي أنظمة ال

ول أو السيطرة على ة الشركات العابرة للقارات سواء عن طريق إنشاء فروع ها ي اأقاليم والد  تزايد قو   -
 شركات أخرى؛

كومات  -  ات؛انكيال أوتضاعف امعامات التجارية الدولية سواء بن ا

اد  - بية امباشرة خاصة بعد اأزمة امالية العامية ال أعطت مؤشرات لوجوب إ تزايد نسبة ااستثمارات اأج
 توازن بن ااستثمار ي اأوراق امالية وااستثمار امباشر واحتمالية تضاعفه ي امستقبل بن الدول؛

اجة  - دود تتعد   وقواعد أسس إا  من شأّا أن تضبط التعامات التجارية وامصرفية وامالية؛ اإقليميةى ا

 رف؛الص   تضخمظواهر ااقتصادية اأخرى وخاصة تزايد نسبة العدوى من اأزمات ااقتصادية وامالية وال -

بية وسعر التبادل بن دول العام والشركات الدولية؛إختاف  -  العمات اأج

ري   - اسبية مالية دولية تدعو ة واانفتاح إزيادة مساحة ا ظمات  اد إثر ظهور هيةات وم لول  إ ا
 للمشاكل احاسبية الدولية؛

 التطور الكبر ي أنظمة امعلوماتية وااتصال؛ -

قل الدو غر امقي   - اّة عن اإنتاجد لعوامل الت تلف القارات ال ، خاصة حركة رؤوس اأموال بن 
حها الدول من أجل جلب أكر قدر مكن من ااستثمارات.  التحفيزات ال م

                                                 
لة الدراسات امالية التوحيد المحاسبي الدولي بين المأمول والموجود أسباب التباين وتقيم التناسقمسعود صديقي، مرزوقي مرزوقي،  [1]  ،

 .81، ص2011، 2واحاسبية، العدد
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 .التوافق المحاسبي .3.2

ال احاسبة الدولية على وجود اختافات  دتأك  لقد    بن  أساسيةمعظم الدراسات والبحوث ي 
ظ اجة  م احاسبية مختلف دول العام،ال اسبية  إمعظم هذ ااختافات نتجت عن الشعور با أنظمة 

ية تلي  احتياجات كل دولة  إ جانب يعود هذا ااختاف للعوامل البيةية لكل دولة كما علومات،  اممن وط
 لت بظهور فكرة التوافق الدو للمحاسبة، وهو ما، كل هذ العوامل وأخرى عج  كياناتاانتشار الواسع لل

تطرق   .يلي فيماس

 .مفهوم التوافق المحاسبي .3.2.1
مع اأنظمة احاسبية امختلفة مع بعضها، فه اولة  اسي هو   عملية مزج وتوحيد والتوافق ا

هجي مرت   وعة ي هيكل م اسقة باممارسات احاسبية امت اختبار ومقارنة اأنظمة  من خال ،يعطي نتائج مت
تفاق ونقاط ااختاف ومع تلك اأنظمة مع بعضها، تلفة لغرض ماحظة ومعرفة نقاط اإاحاسبية امخ

قليل من ااختافات بن امعاير واممارسات احاسبية بن الدول الت   على يعمل فإن  التوافق احاسي وبالتا
ظر امختلفة سعى إيحيث امختلفة،  اسب مكن توصيل امعلومو  التقريب بن وجهات ال ات ي شكل م

ثل درجة اانسجام ي التطبيقات احاسبية من خال وضع حدود لدرجة م  بذلك هو و فهمه وتفسر دولياً، 
اسبة الة لتقليص الفجوة بن أساليب ومارسات احلذا يعتر التوافق وسيلة فع   [1]التباين تلك التطبيقات،

ة احاسبة وت بية ي أسواق امال الدولية، إذا  كياناتبعة ي إدراج الاإجراءات امت  ل يسهامطبقة ي مه اأج
كيانات نظراً للمزايا امالية هذ ال كشوفص إ حد كبر فروقات القياس احاسي ال تظهر ي السيقل  بذلك 

هد والتكلفة والقدرة على تصميم نظم متكاملة للمعلومات إض  ال يتميز ها افة إ تسهيل مصلحة كتوفر ا
 [2]الضرائب.

موعة من الشروط   بغي القيام ه وا يتحقق التوافق احاسي إا من خال توافر  من أجل هيةة  اي
ظر ي  ـ،وإعداد البيةة احلية ب على اأكادمي والعلمي،  انباولعل  أو ها اعادة ال  أوامعات احيث 

ة تعديات دارس وغرها ام نجن عداد طلبة وخر  إالقيام بعد  من مواكبة التطبيقات العملية للمعاير  متمك 

                                                 
 .230،ص2011، دار امريخ، السعودية، المحاسبة الدولية وانعكاساتها على الدول العربيةمد امروك أبو زيد،  [1]
زائر، أطروحة دكتورا، التوجه الجديد نحو معايير ااباغ المالي الدوليةحواس صاح،  [2]  .72، ص2007/2008، جامعة ا
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ريج م  ن  عداً إعداداً جيداً وكفؤا، لذا فإاحاسبية الدولية وما يرافق تطبيقها من متطلبات ضرورية، ييث يكون ا
 [1]:ما يليمكن أن تتشكل احاسي تطلبات التوافق م
ظرية والتطبيقيظر ي مفردات امساق الواحد للمادة الد  إعادة ال - مع فقة وامت ةراسية ييث تكون الطروح ال

ال  ؛امعاير احاسبية الدولية وعدم اإبقاء على ما هو عليه ا

اهج الدراسية الدولية ومكن  إعادة - سجمة مع ام اهج الدراسية بشكل عام ييث تكون م ظر ي ام ال
اهج جامعات عامية مشهود ها ي هذا اجال  ؛ااستعانة هذا اجال م

بغي هيةة اأساتذة وتعريفهم واطاعهم بشكل كامل وتفصيلي على الشرطن اأو لن لتحقيق الفقرتن  - ي
رة والتجربة إ الطلبةامعا قل ا  ؛ير احاسبية الدولية وتطبيقاها كي يقوموا بدورهم ب

ارية ي امعاير احاسبية الدولية. - ديثها ما يتاءم مع التعديات ا ظر ي الكتب الدراسية و  إعادة ال

 .وعوائقه أهمية التوافق المحاسبي.3.2.2
اك دوافع موضوعية لأطراف ال تسعى  أنمن الطبيعي  ، إن هذ الدوافع  إتكون ه وجود توافق دو

افع ال يتوق   ابد   بع من الفوائد وام من أهم و  ،من وراء عملية التوافق اأطرافع أن تعود على تلك وأّا ت
 [2]فوائد التوافق الدو للمحاسبة مايلي:

 كياناتلل اأداءل عملية تقييم يسه   بالشكل الذيعلومات امالية الدولية إمكانية إجراء امقارنات بن ام -
 ،ة تدفق ااستثمارات الدوليةحري   أمام ه يساعد على إزالة عقبة كبرةن  أكما   ،ومن م تقييم البدائل ااستثمارية

ل. ففإن   ولذلك القابلة للمقارنة سوف  الكشوف اماليةفيض درجة ااختاف ي اممارسة احاسبية هو ا
ة ؛و إ اأعمال اأكثر كفاءة ع على تدفق أكر لرأس امال تشج   د أقل تكلفة مك  ع

احللن امالين من  كما سيتمكن،  الكشوف اماليةرجال امصارف وامقرضن ي  الثقة لدىدرجة  ارتفاع -
صول على تقارير مالية مفهومة مكن أن يعتمدوا عليها   ؛ا  كمدخات لعملية التحليل اما

ها الوقت و  كياناتر التوافق احاسي الدو لليوف   - التكلفة للحصول على امعلومات، كون خاصة الدولية م
تلف الكيانات قد قامت موعة من اممارسات وامباد  على أساس  الكشوف امالية امعد ة من طرف 

 تلفة من دولة أخرى؛ تقوم عليه سابقا من طرق اموح دة على عكس ما كانت احاسبية

تصة ا - ية وا هيةات  اسبة مه ظمات  ها ا توجد ها م امية م معاير  بإصدارلعديد من الدول خاصة ال
يها للمعاير احاسبية الدولية سوف يوف   ن  إعمل احاسي، وبالتا فال  ر ها الوقت وامال؛تب

                                                 
درية، مصر، المحاسبة البيئيةيامن مدوح سليمان،  [1] امعة، ااسك  .125، ص 2017، شباب ا
وري، وفيق جوادي، ت [2]  .166-164ص ، ص2011، 4، العدد ااقتصادية واماليةلة الدراسات التوحيد المحاسبي أم التوافق، مد دي
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ال احاسبة الدولية، وتقوم مراجعة حسابات الإن طبيعة عمل امؤس - تص ي  متعددة  كياناتسات ال 
سية وأحيانا ال احلية ي الدول ال توجد ها،  تواجه مشكلة اختاف امعاير واممارسات احاسبية  كياناتا

نفسها مضطرة إ  ذلك ّدلبن دول و أخرى وهذا ما يلزمها بعمل برامج خاصة لكل دولة على حدى، 
          مضاعفة لطبيعة وأمواافها جهدا تأهيل احاسبن وتدريبهم على اأنظمة  احاسبية بالعام وهو ما يكل  

اسي، القيام بأعماها احاسبية  لشركاتل لفإن التوافق الدو احاسي سيسه   ومن م   وخصوصية كل نظام 
عكس كذلك  خفض   كياناتعلى البأقل تكلفة وهو ما ي ل امراجعة حيث يتوقع أن تكاليف مراجعتها ست

 كذلك؛

ومو اأنشطة ااقتصادية الدولية، وكذلك زيادة اعتماد الدول على بعضها فيما يتعلق بالتجارة  زيادةإن  -
عل التوافق احاسي أمرا مرغوبا فيه،  بلة للمقارنة تساعد كانت امعلومات القا  فإذاالدولية وتدفق ااستثمارات 

اذ القرارات ااقتصادية و على  سبة  اأمرتوزيع اموارد ااقتصادية على امستوى احلي فإن ا سيكون كذلك بال
. حيث سيسه  و قتصادية للقارات اإ ل العمليات الدولية والتسعر وكذلك توزيع اموارد على أساس دو

 اق اأوراق امالية أكثر كفاءة؛جعل أسو رارات امتعلقة بتوزيع اموارد و الق

صول على التمويل الازم ي حاله عدم   كياناتل على اليسه   أن التوافق احاسي الدو مكن إن   - عملية ا
من خارج حدود الدولة  اأموالفرصة أخرى للحصول على  كياناتإعطاء ال كفاية اموارد احلية ومن م  

ي الداخل  اأموالأصحاب رؤوس  إن   ،ورة وسام رؤوس أموال أو قروضي صاموجودة ها سواء كان ذلك 
ارج يعتمدون على التقارير امالية لتحقيق أفضل فرص  امعاير تطبيق يفضلون لذلك اإقراض و  ااستثماروا

شورة با كون الدولية   ع يشج   ، وهذا ماتكون أكثر مائمة وقابلة للمقارنةسامالية  لكشوفامعلومات ام
اذااقراض من م و  ااستثمارعلى امعلومات ي تقييم فرص  ااعتمادامستثمرين على  اسبة؛ ا  القرارات ام

ة احاسبة ي دول العام، حيث أن الدول  - من امتوقع أن يساهم التوافق احاسي الدو ي رفع مستوى مه
ف   اسبية ضعيفة وبدائية سوف  اذعلى  زال توجد ها أنظمة  تشغيل اأنظمة اإجراءات الازمة لتبي و  ا

 احاسبية الدولية؛

دم  -  لبيانات.من ا امستويات اإقتصادية احتياجاتتوفر إمكانية التجميع امرحلي للبيانات احاسبية ما 

موعة من العوائق والقيود ال تواجه التوافق احاسي الدو و       اك   :يلي افيممكن حصرها  هقوتعيه
وع البيةة  قيقتعتر من بن عوائق  حيث نظم احاسبة امختلفةاختاف  - اسي دو وهذا مرتبط ب توافق 

 اموجودة ي الدولة وحسب اأهداف؛

قيق التوافق احاسي الدو سواء كانت عامة  - ظمات ال تتو عملية  حيث  ،و خاصةأااختاف ي ام
ها من حيث اأهداف  ها؛ واإجراءاتتلف فيما بي  امتبعة كل حسب مصا
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موعة من امعيقات وامشاكل ال تواجه احاسبن الذين يعملون ي البيةة الدولية مكن   اك  ه
[1]يلي:فيماحصرها 

 

 ؛القومية -

ين -  ؛موعة امستخدمن امع
ظم القانونية  -  ؛ال

 ؛اختاف نقاط البدء -

ظيمات - افات بن الت  ؛ا

ية  -  ؛البيةات احاسبية امه

 ؛الكشوف اماليةالقصور ي تعريف أهداف  -

 ؛القوانن احلية امتعارضة -

فيذ القصور ي -  ؛االتزام بالت

 ااختافات البيةية والثقافية بن الدول. -

 .عملية التوحيد المحاسبي والتوحيد المعرفي المحاسبي .3.3

بغي أي بيةة موعة من على دماج فيها أن تتوافر ية واإندولية تريد التوافق مع البيةة الدولية الكل   ي
 [2]:من أمها ما يليمات و قو  ام
من حيث  تتوافق البيةة مع صفات العومة وهذا يعي أي، أو ي طريقها إ ذلك ومةضرورة وجود بيةة مع -

ظمة التجارة العامية وشروطها  اانضمام إ امؤسسات الدولية أو ذات الصبغة الدولية وي مقدمتها م
لس معاير احاسبة الدولية وغرها؛ ظمة البورصات العامية،   واتفاقياها، م

وإزالة أي تعارض أو عدم تكييف التشريعات والقوانن واأنظمة وتعديلها ما يتوافق مع امتطلبات الدولية  -
اعة والتجارة واحاسبة وغرها اات الص  ؛تطابق معها ييث يسهل تطبيق امعاير الدولية ي 

ا يراجع دور  - زئي أي بيةة الوحدات ااقتصادية، وه أن تكون البيةة ااقتصادية للبلد هي بيةة ااقتصاد ا
سيقيا وليس ظيميا وت  ؛ها أو مسيطرا أو مالكادورا قائدا أو موج   الدولة إ كونه دورا ت

                                                 
[1]  ،  .12-11 ، ص صمرجع سابقمّ جباى يوسف شعرا
 .124، ص بقامرجع سيامن مدوح سليمان،  [2]
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فسي مواطي البلد التكيف الفي   - ال  ،وال ديثة ي  ية ا وامقصود بالتكييف الفي هو استخدامات التق
فسي فيقصد به تقبل مواطي البلد لثقافة العومة  العمل بطرق كفأة وإمكانيات جيدة، أما التكييف ال

 وتوجهاها.

 .إدارة عملية التوحيد المعرفي المحاسبي وتنظيمها .3.3.1
ظيميها هي  أهم التحديات ال تواجه عملية توحيد امعرفة احاسبية  إن   كيفية إدارة هذ العملية وت

صر الزمن  ي عملية التوحيدتلفة أخرى ن من استخدام معارف علمية مك   علمية إدارة وااستفادة من ع
طقي بن  ومواجهة هذا التحدي فإ ،لتسريع هذ العملية ب أوا اعتماد أساس علمي م عيدا عن الذاتية ه 

نتائج عملية التوحيد  ن   توجيه اممارسة العلمية، وهذا أددة دون غرها يوعن تأثر فةات    واآراء الشخصية
رات ومن م ستكون أبعد ما يكون عن الثبستت   طقيةسم بالذاتية وتأي كتعميم لتلك ا ، إن ات وام

رات الشخصية تسهم س مهتمن بعملية التوحيد احاسيوكذلك امهارات العلمية وقدرات ا اماحظات وا
عملية توحيد استخدامها ي  ن  شك فهي أحد مصادر امعرفة، غر أ دون ير امعرفة احاسبيةعلميًا ي تطو 

تلف أ ظومات اأفكار ال تتسم باموضوعية العلمية التوحيد يعي البحث عن ا ن  امعرفة أمر  مفاهيم وم
سي وعدم التبد    [1]ل، لذلك فهي ا تصلح كأساس علمي هذا الغرض.والثبات ال

ية ما  يعد  هذا و     تلف اأنظمة الوط هائية للتوافق احاسي أنه يعمل على مقاربة  التوحيد امرحلة ال
موعة من  هي عليه احاسبة الدولية جزئيا، قد يكون التوحيد كاما إا أن عملية التوحيد الكلي   قد تواجه 

ية للدولة، وقد يكون التوحيد جزئي ييث صوصية الوط س به من امباد  جزء ا بأ يشمل امواقف كا
اولة تقريب  تلف القواعد واإجراءات وبالتا فالتوحيد هو عبارة عن  والطرق احاسبية باإضافة إ 

ية لتحسن جودة اممارسة احاسبية وإمكانية ااعتماد مع اممارسات احاسبية الدولية  تلف اأنظمة الوط
رجاها ي أي مكان وزمان، اك كما   [2]،قد يكون هذا التوحيد جزئي كما قد يكون كلي  إذن  على  ه

، فامعيار عبارة عن اسق احاسي والتوحيد احاسيو التأعاقة متداخلة ومتبادلة التأثر بن مفاهيم التوافق 
ية امقبولة قبوا عاما ختاف يهدف إ تقليل درجة ااالذي و  وصف مهي رفيع امستوى للممارسات امه

                                                 
لة جامعة دمشق للعلو توحيد المعرفة المحاسبيةتيسر امصري،  [1]  .36، ص2007، 1العدد 23، م ااقتصادية والقانونية، اجلد، 
اة،[2]  جامعة ،2015/2016 ،أطروحة دكتورا، IAS/IFRSمردودية مدقق الحسابات في ظل تبني المعايير المحاسبية الدولية تونسي 

 .132ص مستغام،
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والتباين ي اممارسات احاسبة وهو موذج معرف به من السلطة للقياس، فالتوافق أكثر انفتاح أخذ 
سبان الفروق الفردية والقومية.  [1]با

 .عرض تجارب دولية في عملية التوحيد المحاسبي .3.3.2

، كما معاير احاسبة الدولية لتحقيق التوافق احاسي الدو لقد سعت العديد من الدول إ تبي   
ها، من أبرز الدول ال حققت ريادة ي هذا اجال العراق و  أصبح تطبيق هذ امعاير أمرا إلزاميا ي العديد م

ليجي وغرها من البلدان ال نعرض أهم ّارها  لس التعاون ا  [2]يلي:فيماوتونس و
  :ليجي واقع معايير المحاسبة الدولية في مجلس التعاون الخليجي العربي لس تعاون ا اعترت ّربة 

يطها حيث حاولص تطوير احاسبة وفقا للتغر   فيماالعري من التجارب الرائدة  دث ي  موع  ات ال 
تطرق أعضاء اجلس إصدار مراسيم وقوانن ّسد التبي الفعلي معاير اح يلي إ أهم  فيمااسبة الدولية وس

ليج ي هذا اجال:  إجراءات دول ا
لقد حاولت امملكة العربية السعودية تبي معاير احاسبة الدولية من  تجربة المملكة العربية السعودية: -

 صدر بتاريخوالذي أ 6522برز هذ القوانن قرار وزير التجارة رقم خال إصدار عدة قوانن ولعل أ

والذي يقضي باعتماد الدراسة امتعلقة بأهداف احاسبة امالية ومفاهيمها ومعاير العرض  ه28/02/1410
به ميع احاسبن القانونين امعتمدين بامملكة السعودية، كما ت  واعتر هذا القرار مرجعا يستدل   ،واإفصاح

والذي ألغى نظام احاسبن القانونين  121/م رقمه صدور امرسوم املكي 13/05/1413 بعد ذلك ي
لس إدارة اهيةة السعودية للمحاسبن القانونين رقم  43الصادر بامرسوم املكي رقم م/  213/4وت إصدار 

ظر ي  وقد ،د معاير احاسبة واجبة التطبيق ي امملكةوالذي حد   15/05/1414 بتاريخ قام اجلس بإعادة ال
بعبارة معاير احاسبة امتعارف عليها والذي أصبح يقصد ها تلك اأهداف وامفاهيم احاسبية امالية  امقصود

ية اأخرى ال تصدرها اهيةة السعودية  ومعاير العرض واإفصاح إ جانب معاير احاسبة واآراء امه
 القانونين وفق ما ها من اختصاص.للمحاسبن 

و تبي  كانت بداية التوج    :مملكة البحرين - ة  ه  من خال نص امرسوم  1996معاير احاسبة الدولية س
سابات ي مادته رقم بشأن مدق   26بقانون رقم  سابات التقيد د بأن  والذي أك   14قي ا ب على موثقي ا ه 

                                                 
امعية، مصر، المحاسبة الدوليةأمن السيد أمد لطفي، [1]   .53، ص2004، الدار ا
ة سوياد،  [2] ة ترشيش، أمي املتقى الدو حول دور مع ، واقع معايير المحاسبة الدولية بين التوفيق والتطبيق في دول عربية مخطارةحسي

كومات عقد معاير احاسبة الدولية ي تفعيل أداء امؤسسات وا  .266-254 ص ص، معة ورقلةجا ،2014نوفمر 25و24يومي ، ام
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اد الدو للمحاسبن وأمعاير وأسس امراجعة الدولية وفقا لتعل يلتزموا بقواعد الشرف واأمانة ن يمات اا
سابات ة  02 كما ت أيضا صدور قرار وزير التجارة رقم  ،امتعارف عليها ي توثيق ا والذي قضى  1997س

ة شؤون مدق   سابات بتشكيل  ه يتم إجراء الرأي وامشورة ن  ية أي وزارة التجارة وقد جاء ي مادته التارقي ا
ة الوا سابات بالقواعد  واأسس احاسبية ومعاير مجب االتزام ها كحماية ي قواعد شرف امه همة مدققي ا
 التدقيق الواجب إتباعها.

اد رقم : لقد قامت اإمارات العربية امت  دولة اإمارات العربية المتحدة - ة  22حدة بإصدار القانون اا لس
ة مدق   1995 ظيم مه سابات وامتعلق بت ة  49تبعه القرار الوزاري رقم قي ا من خال الائحة  1996لس

فيذية هذا القانون، كما ت   لس  50 إصدار القار الوزاري رقم الت سابات وقرار  ة قيد مدققي ا بتشكيل 
ة  12الوزراء رقم قيم الرخيص، تبعه بعد ذلك صدور قرار وزير ااقتصاد والتجارة امتعلق برسوم  1996لس

ة  1رقم سابات ضرورة م من خاله الذي م  و  1998لس ة مدققي ا ة العليا مه إ  فيه أشارو تشكيل اللج
قيق مزيد من  ة ي تقدم امقرحات ذات الصلة مراجعة وتطوير اعتماد امعاير احاسبية و اختصاص اللج

 الضبط امتعلق بالرقابة امالية.
اعة رقم  ت   دولة الكويت: - ة  18صدور قرار وزير التجارة والص على ضرورة التزام  والذي نص   1990س

امالية طبقا مباد  احاسبة الدولية الصادرة عن  كشوفهاالشركات وامؤسسات جميع أنواعها القانونية بإعداد  
ة الدولية مباد  احاسبة ة  110تأكيد ذلك من خال القرار الوزاري رقم  ت  ، و اللج  والذي نص   1991لس

ة  18على ضرورة االتزام بالقرار الوزاري رقم  باتباع مباد  احاسبة الدولية ي  كياناتالتزام ال بشأن 1990س
 إعداد بياناها امالية.

وامتعلق  1986أكتوبر  18اموافق ل  1407صفر 13ي  77/86إصدار امرسوم رقم  ت   سلطنة عمان: -
ة  ظيم مه القانون على التزام احاسبن بتطبيق ومراجعة احاسبة الدولية امعتمدة  احاسبة وامراجعة حيث نص  بت

د إعداد  ة معاير احاسبة الدولية ع سابية.اممن  سابات ا  يزانية وا
 :قيق التوحيد احاسي من خال اهيةات  واقع معايير المحاسبة الدولية في تونس تسعى تونس إ 

ر فة بذلك وامتمثلة ي امكل   لس ا اء احاسبن، حيث قام اجلس الوطي اجلس الوطي للمحاسبة و
 وقد كشف هذا اأمراممارسات احاسبية التونسية  حولللمحاسبة بتشخيص اموجود من خال القيام بتحقيق 

ديد  على أن   موذج الفرنسي القاري أصبح ا يستجيب متطلبات ااقتصاد ا امخطط احاسي العام وامتأثر بال
اد إ اأمر الذي دفع بإجراء دراسة موضعية من خال الرجوع إ احاسبة الدولية  موذجن اأمريكي واإست ال
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دي  موذج الفرنسي وامغري، و  ااعتمادو والك ظام احاسي توجي ت  على ال ه اإصاح من خال تبي ال
"IASC "ظام احاسي لل ر م ليسمح بتبي امعاي، حيث صم   كياناتكقاعدة إعداد امعاير التونسية وظهور ال

ة بديد ت جل الدولية للتقارير امالية ي أ ت تعين امعاير الدولية لإباغ اما أجل تطبيق  ، ومن2014س
لس اة ال اء  ق ذلك ت  وح  يتحق ،عتماد امعايراحاسبة تقوم بتوجيه وضبط عملية قيادة من طرف  ب

ليل ما جاء به إسراتيجية  ظام احاسي للانطلقت من إحصاء و ي امعاير الدولية لإباغ اما و كياناتال
موذج موعات ليتم   فرضيتن تقوم اأو على بوضع ة القيادة  قامتحيث  ،بعد ذلك تصحيح وعرض ال

ظام احاسي لل لإباغ اماااعتماد الكلي للمعاير الدولية  أما الفرضية الثانية  كياناتوبالتا التخلي عن ال
ظام احاسي لل د يتم  ل امعاير الدولية لإباغ اماومطابقته مع  كياناتقامت على مراجعة ال يد بعد ذلك 

ظام احاسي لل مطابقةو دة اانتقال أج وي  ،من أجل تقليل امفارقاتامعاير الدولية لإباغ اما مع  كياناتال
رص على احرام الوقت وتفادي التأخ   ةمرحلة أخرة يتم متابع فيذ وهذا من خال ا ر ي أي مرحلة وإعداد الت

 . لإباغ اماامعاير الدولية معاير جديدة تتاءم مع 

  :ب على جاء ي قرار نقابة احاسبن العراقية بأن   1985ي واقع معايير المحاسبة الدولية في العراق ه 
الة على ذلك ة بااسرشاد ها، ومن بن القوانن الد  سبية الدولية والتزام أعضاء امهالكيانات اعتماد امعاير احا

ة  94ذكر قانون امعارف رقم ن والذي نص على تطبيق القواعد احاسبية واأنظمة ما يتفق مع  2004لس
سابات  تقيدا بأي متطلبات  الراكمية الكاملة على أساس يوميامعاير احاسبية الدولية ما فيها استخدام ا

ك امركزي العراقي، وكذا إعداد   انية العمومية وحساب ال تضم اميز  كشوفه اماليةخاصة تقضي عليها أنظمة الب
ة  21اأرباح كما جاء قانون الشركات رقم  ة  1997لس والذي استعرض مواد القوانن ذات  2004امعدل س

ص معاير احاسبة الدوليةالصلة امطب   اسي موحد. ال  مث لو  قة بالعراق وال  اخ القانو لتطبيق نظام   ام

  ة يها :كانت انطاقة تبي معاير احاسبة الدولية ففي اأردنواقع معايير المحاسبة الدولية  1990س

ة قوانن تلزم حن جاءت عد   1997وبقيت غر إلزامية إ غاية  اأردنيةبتطبيقها على مستوى الكيانات 
ة  22قانون الشركات  من أبرز القوانن ي هذا اجال ولعل   ،بتطبيق هذ امعاير كياناتال  والذي ت   1997س

ة  17تعديله لغاية القانون رقم  ذات امسؤولية  للكياناته على مدير ن  د هذا القانون على أوقد أك   2003س
سائر وتقدم  تامية ما فيها اأرباح وا وية للشركة وحساباها ا احدودة أو هيةة مديرياها إعداد اميزانية الس

قدية وكذا  وي عن أعمال الاإيضاحات بشأن التدفقات ال ه ي حالة ن  أد القانون كما أك  كيان،  تقدم تقرير س
ب دعوة اهيةة العامة للشركة إ اجتماع غر ن  لية احدودة عن نصف رأس ماها فإما إذا ازدادت امسؤو  ه 
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ا القرار امسامة موجب هذ كياناته يرتب على  ن  كما أ  ،عادي لتصدر قراراها بتصفية الشركة أو ااستمرار
ة  اك قانون آخر س ظيم حساباها وحفظ سجاها ودفاترها وفق معاير احاسبة الدولية، وكان ه وهو  2002ت

لس إدارة ال 76القانون رقم  امسامة العامة امدرجة ي البورصة  كياناتامتعلق باأوراق امالية حيث ألزم 
وي  صف س وي وال سخة عن التقرير الس وي، إ جانب ضرورة اعتماد معاير احاسبة تزويدها ب والربع س

د إعداد   ة  28امالية، وجاء بعد ذلك القانون رقم  كشوفهاالدولية ع وامتعلق بقانون ضريبة  2009لس
دات الازمة لتحديد مقدار الضريبة امستحقة عليه شريطة الدخل حيث يلزم امكل   ظيم السجات وامست ف بت

اسب قانو ويلزم بااحتفاظ ها امعاير احاسبية الدولية وتكون مدق   أن تكون تراعي قة ومصادق عليها من 
وات.  مدة أربع س

  :قيق التوحيد احاسي من خال ملة من واقع معايير المحاسبة الدولية في سوريا سعت سوريا إ 
على أن   ، والذي نص  2005لعام  22القوانن ولعل من أبرزها قانون إحداث هيةة اأوراق واأسواق امالية رقم 

لس مفوضي اهيةة ي ب ال ر التدقيق ومصادر تقوم اأداء تمثل ي اعتماد امعاير احاسبية ومعايمهام 
اصة للرقابة البيةية هات ا إ جانب هذا القانون نذكر قانون سوق اأوراق امالية ي  ،التقيد ها من قبل ا

اضعة  2006لعام  55امرسوم التشريعي رقم  هات ا امالية  كشوفهاإشراف اهيةة إعداد  والذي ألزم ميع ا
الك مرسوم ااستشارة  ،وفقا للمعاير مسك والذي أوجب على كل مستثمر  2007لعام  8 رقم  كما كان ه

اصة بامشروع  سخة من اميزانيات ا حسابات نظامية مشروعه وفق معاير احاسبة الدولية وتزويد اهيةة ب
 مصادق عليها من قبل مكاتب وشركات تدقيق خاصة.

د على ضرورة والذي أك   2007لعام  15القرار رقم  عية احاسبن القانونية ي سورياولقد أصدرت م 
ظيمات وكذا تسهيل نشر هذ  ،اعتماد معاير احاسبة الدولية ومعاير التدقيق ما ا يتعارض مع القوانن والت

ية مدى مائمة امعاير  امعاير ومتابعة إجراء الدورات التدريبية وورش العمل والقيام بالدراسات العلمية وامه
هات ذات العاقة مع امعاير.وات اات  احاسبية وإقامة ق  صال مع كافة ا
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 خاصة الفصل:
ظرية احاسبية من خال وضع معاير   ظمات اإقليمية والدولية دورا هاما ي تطوير ال لقد لعبت ام

ت احاسبن من حل  مشاكل تعد د مصاح اجتمعات وتعارضها، حيث كان اعتماد مع اير اسبية دولية مك 
ظمات احاسبية الدولية خي هاحاسبة الدولية الصادرة عن ام ا دليل  ار اسراتيجي ا مكن الرجوع ع كّو

اء العامل ين ي كل أ المه  ّ امية على  ، كما أ ية ي الدول امتقدمة وال ظمات امه وز على قبول معظم ام
احد  سواء   ّ رجات وذلك أ س ن نوعية  ل لة بطريقة سليمة وموح   تعز ز و قود توال  دة احاسبة حيث تكون 

اذ إ  القرار اأنسب، وبالرغم من الصعوبات والعقبات ال حالت دون تطبيق امعاير مباشرة إا  أن ه كان ا 
اغم والتوافق من جهة وتبي امعاير ذاها وتطبيقها من جهة أخرى، وفعا أحرزت  قيق الت الك سعي إ  ه

لة واحد ثة عددا من ال قيق اعراف واستخدام أكر هذ عملية وضع معاير احاسبة الدولية امعد  جاحات ي 
ذ  وب شرق آسيا وآسيا الوسطى  2005امعاير، حيث أصبحت م معاير إلزامية ي العديد من بلدان ج

وب إفريقيا والشرق اأوسط وأوروبا أيضا، أم ا على امستوى العري فقد كانت للعديد من  ية وج وأمريكا الا تي
ليجي وتونس والعراق وغرها ّارب مي زة ي تبي  معاير احاسبة البلدان العربية على  لس التعاون ا غرار 

امية  زائر كغرها من الدول ال ديد الدولية لتحقيق التوحيد احاسي، وا مية ا اولة سعت إ ركب ّج الت
تطرق قيق التوحيد احاسي من خال تبي  ملة من اإصاحات على مستوى ام ظومة احاسبية وهذا ما س

 إليه ي الفصل الثالث.



 

 :لثثـــاالالفصل 
 

 

 متطلبات وفق المعلوماتية اأنظمة تكييف
 المالي المحاسبي النظام في اإفصاح
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 :تمهيد
ر دفعها إا إن    زائر من ااقتصاد اموج ه إ اقتصاد السوق ا القيام مجموعة من  نتقال ا

دةد الذي ةتطلب حينا  اإت  اا  اإقتصادةة ال  تتواف  ااإاإصا أنظمة تسير الكيانا   قتصادي ا
  ّ زائر بتب  امعاةر احاسبية الدالية اامعاةر الدالية لإباغ امااعلى رأسها النظام احاسي، لذلك قامت ا

اسي دا  اد تواف   من الفراقا  ي طرق التقييم  ةقل لمن خال تطبي  النظام احاسي اما من أجل إ
 احاسبية اتوايدها.

اسبية امدانة للحسابا    اقد تضمن النظام احاسي اما إطارا تصورةا للمحاسبة امالية امعاةر 
ري دليا ل اإطار التصو  مالية على أساس امبادئ احاسبية امتعارف عليها، كما ةشك   كشوفتسمح بإعداد  

ة.إعداد امعاةر احاسبية اتأاةلها ااختيار الطرةقة احاسبية ام  ناسبة ي االة اجود عمليا  ير معا
عل امنظومة احاسبية تتواف  مع امعاةر احاسبية   ّ  النظام احاسي اما  زائر إ تب اقد عمد  ا

ور تكنولوجيا سراتيجية للكيانا  ي ظل تطالدالية، خاصة اأن  امعلوما  امالية أصبحت من امدخا  اإ
ا  القرار، ااّ  ةكون القرار ايث أضحت هذ  امعلوما  تلعب دارا هاما ي عملية ات   صالامعلوما  ااات

ع اأنسب للمستخدمن اجب أن تكون هذ  امعلوما  اقتصادةة ا ا  جودة عالية امت   خذ على أساسها أ
اسي فع ال مبّ على امعاةر احاسبية الدالية.  اهذا ا ةتحق  إا  بوجود نظام 

داى ااقتصادةة للمعلوما  امالية كان لزاما على الكيانا  تكييف أنظمتها    امن أجل حقي  ا
دةث للحوكمة كما تدر اإشارة إ أوايد،  امعلوماتية ما ةتواف  مع متطلبا  الت   ن ه ابد  من تطبي  امفهوم ا

تدم ميع أطراف  اير منحازةاّ  تكون امعلوما  امقدمة ي الكشوف امالية صحيحة، صادقة 
 التطرق إليه ي هذا الفصل من خال دراسة ما ةلي:اهذا ما سنحاال  امستخدمن،

اسي لاستجابة للتوايد. 1  النظام احاسي اما كإصاح 
صوم ااسابا  النتيجة اانعكاساته. .2  التقييم احاسي لعناصر اأصول اا
ودة عن امعلوما  .3  .أسس إعداد اعرض الكشوف امالية لإفصاح 
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ظام المحاسبي المالي كإصاح محاسبي لاستجابة للتوحيد .1  .ال

نسيا  ااأعمال الدالية العدةد من امشاكل ما ألزم ضرارة  لقد ااجهت  الكيانا  متعددة ا
االة البحث عن ااهتمام باحاسبة  لولالدالية ا ، انتيجة لذلك جاء  امعاةر احاسبية الدالية لتوا د ا

ّ  هذ  امعاةر من أجل دمج  ،اممارسا  احاسبية على الس ااة الدالية ايث ااالت العدةد من البلدان تب
زائر ال  قامت مجموعة من اإصااا  على مستوى  إقتصادةاها مع اإقتصاد العامي، امن بينها ا

. منظومت  ها احاسبية ا لعل  أبرزها تبّ النظام احاسي اما

 .صاح المحاسبي في الجزائراإ .1.1

زائر من  انتقالإن    ر جعلها تبذل جهودا كبرة استكمال شراط امخط   ااقتصادا ط إ ااقتصاد ا
زائر إ توايد نظامها احاسي  ل، اما أن  هذا التحو   اسي سعت ا أي إصاح اقتصادي ةصاابه إصاح 

نسيا  العاملة  ما ةتواف  مع البيئة احاسبية الدالية ا لك لتسهيل اممارسة احاسبية للكيانا  متعددة ا
زائر تم القيام بأي تعدةل عليه اال  أاضحت ملة من النقائص ي امخطط احاسي الوطّ خاصة أن ه م ة با

ايث كانت هنالك ملة من العقبا  االنقائص ال  حد من جلب  ،1975سنة  35/75منذ تبنيه اف  اأمر 
اري االعمليا  على العملة  زائر مثل التسجيل احاسي امتعل  بالقرض اإ امستثمر اأجني اتعي  عمله با

ُول دان اصول  الكشوفاأجنبية، كما أن  عرض  تلف امالية كان ا ةتواف  مع امقاةيس العامية ما كان 
ل عائقا أمام الكيانا  امستعملن خاصة منهم اأجانب على معلوما  مالية صادقة، اأمر الذي شك  

زائرةة ي ااندماج  زائر أا تسهيل ااستثا مار مع ااقتصاد العامي سواًء من خال ااستثمار خارج ا
زائر، لذلك ابتداًء من أفرةل  جنيةللمؤسسا  اأ بدأ  عملية إصاح امخطط احاسي  2001داخل ا

موعة خراء فرنسين بالتعاان مع اجلس الوطّ للمحاسبة ام إصدار القانون رقم   11-07الوطّ من طرف 
ب أن عتر احاسبة امالية على أهالذي ة   2007نوفمر  25اامؤرخ  ي  ا نظام لتنظيم امعلومة امالية االذي 

اعته،  ةعرض كشوف تعكس صورة صادقة عن الوضعية امالية للكيان ااضعية خزةنته ي هاةة السنة امالية ا
االة لتبّ اقد جاء  إصااا  حدةث النظام  امعاةر امتعلقة باإفصاح ي التقارةر امالية احاسي ي 

 2008ماي من سنة  26امؤرخ ي  156-08صدار امرسوم التنفيذي رقم إة الدالية من خال ياسباامعاةر اح

 .2010إعداد الشراع بالعمل بالنظام احاسي اما بداةة من سنة 
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 اةتم فيما ةلي عرض أهم القوانن ااأاامر ال  مر  ها هذا اإصاح: 
 اار النظام احاسي ط  ايث س اامتضمن النظام احاسي اما 25/11/2007امؤرخ ي  11-07 القانون ر 
[1جنوجزها ي: ن سبعة فصولاقد تضم   ،اما

 

ال التطبي ، ايث م   الفصل اأول: - ال تطبي  النظام احاسي  التعارةف ا فيه تعرةف احاسبة امالية ا
ال التطبي  ا لك من امادة   .05إ امادة  02اما اااستثناءا  من 

، اقد تضم ن اإطار التصوري  الفصل الثاني: - امبادئ احاسبية امعرف ها ا مضمون النظام احاسي اما
سابا .امعاةر احاسبية امدا  ،عامة  نة ا

اكذا شراط تنظيم احاسبة، اتضمن العمليا  اإجبارةة االوثائ  الثبوتية االدفاتر احاسبية  الفصل الثالث: -
 .24إ امادة  10اكيفية مسك احاسبة امالية عن طرة  أنظمة اإعام اآ ا لك من امادة 

توى الكشوف امالية اهدفها اكيفية إعدادها الكشوف امالية، اقد تضم ن هذا الفص الفصل الرابع: - ل 
 .30إ امادة  25اعرضها اهذا من امادة 

ة الفصل الخامس: - سابا  امد سابا  اجمعة اا اقد تضم ن شراط اكيفيا  اطرق إجراءا   ،ا
سابا  امرك   ة اا سابا  امد  .36إ امادة  31بة اهذا من امادة إعداد انشر ا

تغير التقدةرا  االطرق احاسبية، اقد بن  هذا الفصل الغرض من تغير التقدةرا   الفصل السادس: -
 .40إ امادة  37االطرق احاسبية اكيفية تغيرها اهذا من امادة 

أاكام ختامية، اقد اد د هذا الفصل تارةخ دخول النظام احاسي اما اي ز التنفيذ  الفصل السابع: -
رةدة الرمية، اهذا من امادة  11-07 اإلغاء امخطط الوطّ للمحاسبة اأاكام نشر القانون إ  41ي ا

 .43امادة 
اإاالة ااادة إ  156 -08 تسعة إااا  إ امرسوم التنفيذي 11-07 ن القانونهذا اقد تضم   

، اقد م حدةد  07/04/2009ا 26/05/2008خن بــ اامؤر   110 -09امرسوم التنفيذي رقم  على التوا
 شراط اكيفيا  تطبي  امواد ال  ارد  ي هذ  اإااا  من خال امراسيم التنفيذةة التالية:

 

 

                                                 
من  ،11-07القانون، م2007نوفمر سنة  25خة ي ااأربعون،  امؤر   نة الرابعةالس ،74لعدد ا ،الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية [1]

 .07-03ص ص ، 43إ امادة  01امادة 
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 .11-07 اإااا  الواردة ي القانون :III.1جدول ال

 رقم
 اإحالة

 القانون
07-11 

 محتوى اإحالة
فيذي  المرسوم الت

 المحال إليه
 المواد

 43 08/156 احاسبة امالية امبسطة 5 01
 28إ  02من  08/156 اإطار التصوري 7 02
 30ا 29 08/156 امعاةر احاسبية 8 03
سابا  امضموها اقواعد سرها 9 04  31 08/156 مدانة ا
 43 08/156 الصغرةالضبط اليومي إةرادا  انفقا  الكيانا   22 05
 26إ  01من  09/110 مسك احاسبة عن طرة  أنظمة اإعام اآ 24 06
 37إ  32من  08/156 توى اطرق إعداد اعرض الكشوف امالية 25 07
اا  تتلف فيها السنة عن  30 08  38 08/156 شهرا 12ا

09 36 
اكيفيا  اطرق اإجراءا  إعداد انشر شراط 

سابا  امركبة ة اا سابا  امد  ا
 40ا 39 08/156

10 40 
كيفيا  أخذ تغير التقدةر االطرق احاسبية بعن 

 ااعتبار ضمن الكشوف امالية
08/156 42 

بيب المصدر: مد ا ظام المحاسبي المالي أول مر ة وأثر على البيانات المالية استراتيجية تب  ، مراوم  للكيانات ي ال
ص  جامعة شلف، ،2011/2012، ماجستررسالة ، دراسة حالة شركة "قريف الجزائر"المتوسطة وصغيرة الحجم، 

24. 

سبان عند إعداد الكشوف امالية هذا اقد تأث   زائري بنصوص تشرةعية تأخذ ي ا ر القانون احاسي ا
موعة القوانن امتمثلة  ،منه 152اامتمثلة ي قانون الضرائب امباشرة االرسوم امماثلة اسيما امادة  اكذلك 

: دال التا  ي ا
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 النصوص التشرةعية إعداد الكشوف امالية. :III.2جدول ال

 المضمون التاريخ اأمر
 القانون التجاري امعد ل اامتم م 26-09-1975 75-59
 (62متعل  بالنقد االقرض )امادة  26-08-2003 03-11
 2008قانون امالية التكميلي لسنة  24-07-2008 08-02
 2009قانون امالية التكميلي لسنة  22-07-2009 09-01
 2010قانون امالية التكميلي لسنة  22-07-2009 09-09
 2010قانون امالية التكميلي لسنة  26-08-2010 10-01
 2011قانون امالية التكميلي لسنة  29-12-2010 10-13

زائرةة العدد  إمن إعداد الطالب استنادا المصدر: رائد الر مية للجمهورةة ا  78، العدد (07/27/2007) 42ا

 (.30/12/2010) 80العدد (، 08/29/2010) 49العدد (، 30/12/2009)

اقد توالت ي مرالة اإصااا  عملية إصدار نصوص تشرةعية اتنظيمية متعلقة مهنة احاسبة 
 [1جاهي:

د تشكيلة اجلس الوطّ للخراء احاسبين د   2001-01-21مؤرخ ي  25-11 مرسوم تنفيذي رقم -
 مادة. 23اصااياته اقواعد سر  اتضم ن امرسوم 

للغرفة الوطنية حافظي  دد تشكيلة اجلس الوطّ 2011-01-27مؤرخ ي  26-11 مرسوم تنفيذي رقم -
سابا  اصااياته اقواعد   مادة. 23 أةضاتضم ن ، سر ا

للمنظمة الوطنية  د تشكيلة اجلس الوطّد   2011-01-27 مؤرخ ي 27-11مرسوم تنفيذي رقم  -
 مادة. 23 متضم ناسر  للمحاسبن امعتمدةن اصاايته اقواعد 

                                                 
، مقال منشور على اموقع: 07-06 ص ص، دراسة حليلية تقيمية، ، اإصاح المحاسبي في الجزائرمدا بلغيث، فرةد عونيا  [1]

ouargla.dz-https://manifest.univ  2018-05-11م  ااطاع عليه ةوم  

https://manifest.univ-ouargla.dz/
https://manifest.univ-ouargla.dz/
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اصة امكل   2011-01-27مؤرخ ي  28-11مرسوم تنفيذي رقم  - فة ةهدف إ حدةد تشكيلة الل جنة ا
سابا  اامنظمة ة للمص  الوطني لسابتنظيم انتخابا  اج ف الوطّ للخراء احاسبين االغرفة الوطنية حافظي ا

 مادة. 23الوطنية للمحاسبين امعتمدةن اصااياها، اقد تضم ن امرسوم 
اقد اد د هذا امرسوم رتبة مثلي الوزةر امكلف  2011-01-27مؤرخ ي  29-11مرسوم تنفيذي رقم  -

سابا  اامنظمة  بامالية لدى اجالس الوطنية للمصف الوطّ للخراء احاسبين االغرفة الوطنية حافظي ا
 مواد. 05الوطنية للمحاسبين امعتمدةن اصااياهم، اقد تضم ن امرسوم 

بر  2011-01-27 مؤرخ ي 31-11مرسوم تنفيذي رقم  - اصة مكاتب ا اقد اد د الشراط اامعاةر ا
وانب امتعلقة باموضوع ي  سابا  ااحاسب امعتمد، ام  توضيح ا افظ ا  مواد. 07احاسي ا

اهدف هذا امرسوم إ حدةد كيفيا  تعين  2011-01-27 خ يمؤر   32-11 مرسوم تنفيذي رقم -
سابا  على أساس دف  مادة. 16ر الشراط، اقد تضم ن امرسوم افظي ا

زائر إ القيام بإصااا  جذرةة من أجل مواكبة مستجدا  البيئة احاسبية قد  ،إ ن  سعت ا
اقد  ،الدالية اااندماج ي ااقتصاد العامي اهذا من خال تبّ معاةر احاسبة الدالية امعاةر اإباغ اما

صرها جاء  هذ  امعاةر متضم ن  [1جي: 156-08 افقا ما جاء به امرسوم التنفيذي رقمة ي أربعة كتل 
  ؛امعاةر امتعلقة باأصول: اال  ملت التثبيتا  العينية، التثبيتا  امالية اامخزانا 

  اصة، اإعانا ، مؤانا اصة: اال  ملت رؤاس اأموال ا صوم ااأموال ا امخاطر  امعاةر امتعلقة با
صوم امالية اأخرى  ؛اكذا القراض اا

 ؛امعاةر امتعلقة بقواعد التقييم ااحاسبة: املت امنتوجا  ااأعباء 

  اصة الصفة امعاةر  ا امالية، اأداا  امالية اكذا عقود التأمن  : اقد ملت تقييم اأعباء اامنتوجا ا
ار اأخرا االعمليا  امنجزة بالعملة اأجنبية االعقود طوةلة امدى االضرائب امؤج   امتيازا  لة اعقود اإ

 امستخدمن.
كما جاء  هذ  اإصااا  بضرارة مسك احاسبة بواسطة نظام اإعام اآ ا لك افقا ما جاء  

االذي ةبن  ي مواد  الستة االعشران تعرةف نظام  2009أفرةل  07امؤرخ ي  110-09 امرسوم التنفيذي به

                                                 
امسة، السنة 28لعدد ا ،الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية [1] -08، امرسوم التنفيذي م2008سنة  ماي 28 خة يامؤر   ااأربعون، ا

 .14ص ، 30امادة  ، 156
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ب مراعاها عند مسك الكيانا  للمحاسبة امالية بواسطة  اإعام اآ ااإجراءا  التنظيمية أنظمة ال  
بائية امعمول ها.احاسبة اممسوكة عن طرة  هذ اإعام اآ اكذا ضرارة اارام  ا النظام لإجراءا  ا

   ّ  النظام احاسي اما اال   هذ  هي أهم اإصااا  ال  عرفتها امنظومة احاسبية للجزائر لتب
  ّ يط كانت هدف تب زائرةة. الكيانا  امعاةر احاسبية الدالية ما ةتماشى مع   ا

 الجزائر وأهدافها:أسباب اإصاحات المحاسبية في .1.1.1
   ّ زائر على ااستثمار اأجني اتب  اقتصاد السوق جعل امخطط الوطّ احاسي ا ةتماشى إنفتاح ا
زائر ا لك لغياب اإطار  ،ا  ااقتصادةة ال  ادثتمع التغر   خاصة اأن  احاسبة كانت تعا من مود ي ا
ب توافرها ي الكشوف امالية اامبادئ احاسبية ال   امفاهيمي صائص النوعية ال   د د ا على  ةتمالذي 
 هذ  الكشوف.إعداد  أساسها

ية ي امنظومة امن النقائص ال  عابت امخطط احاسي الوطّ ادعت إ ضرارة إاداث نقلة نوع 
ول دان  ف اسابا  التسير اسبكان ةصن  احاسبية هو أن ه   طبيعتها دان ااهتمام بالتصنيف الوظيفي ما 

ة امعلوما  احاسبية عند حدةد النتائج االتكاليف، خاصة اأن  اسابا  التسير اااعتماد على  إعادة معا
ة احاسبية لبعض  ية لعناصر الذمة امالية ا ةعطي صورة اقيقية، إ جانب يياب امعا مبدأ التكلفة التار

سابا  كرأس امال البشري، ا أةضا شهد امخطط احاسي الوطّ لعمليا  امهم ة اعدم اجود عدد من ا
صوم الغر متداالة، كما  صوم امتداالة اا يياب الفصل بن اأصول امتداالة ااأصول الغر متداالة اكذا ا

ا رةة االنتيجة امالية اا ةقدم معطيا  عن أن جدال اسابا  النتائج كان ا ةسمح بالتمييز بن النتيجة ا
ز شك   اقد [1جالدارة السابقة، ائر أا استقطاب لت هذ  النقائص عائ  أمام الكيانا  لاستثمار سواًء داخل ا

 [2ج، انظرا هذا مكن اصر اأسباب ي:امستثمر اأجني
زائر من اممارسا  العامية استنادا إ ركيزة مرجعية امبادئ  - السعي إ تقرةب اممارسا  احاسبية ي ا

 د امعاصر؛أكثر مائمة مع ااقتصا

                                                 
ظام المحاسبي المالي الجديد في الجزائربلعور سليمان،  [1] لة رؤى اقتصادةة، العدد دوافع وآثار اانتقال إلى ال       ،2014، جوان 06، 

 .203-202 ص ص
ظام المحاسبي الموحد )كتوش عاشور،  [2] لة اقتصادةا  مال إفرةقيا ، العدد ( في الجزائرIAS/IFRSمتطلبات تطبيق ال  ،06 ،2009     ،

 .296-295 ص ص
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ة للمؤسسا  ة عن الوضعية اماليمن إعداد معلوما  دقيقة تعكس الصورة الصادقة امعر   التمكن -
زائرةة؛  ااقتصادةة ا

اسبية االة  - التقليل من اأخطار امتعلقة بالتاعبا  اإدارةة اير اإدارةة من خال اارام مبادئ 
سابا ؛اتطبي  القواعد اموضوعة ا لك من أجل تسهيل   مراجعة ا

صول على معلوما  مالية  - زائر اجعلها  ا  كفاءة عالية من خال إمكانية ا االة تطوةر بورصة ا
 ف مالية متاز بالشفافية االوضوح؛طرة  إعداد كشو اسبية عن 

شاكل لوقاةته من ام   اامعاما  امالية ااحاسبيةاالة جلب امستثمر اأجني من خال تداةل اإجراءا -
 ي اختاف النظم احاسبية؛

اسبة مبسطة. -  إمكانية تطبي  نظام معلوما  ةتعل  بامؤسسا  الصغرة مبّ على 
ّ  د جاء  هذ  اإصااا  لتحقي  ملة من اأهدافاق   خيار اإصاح احاسي ، ايث كان تب

زائري ا لك لتحقي  التواف  بن متطلبا  التوجه ااقتصادي  من أجل حدةث اترقية النظام احاسي ا
و ااقتصاد امعاصر ا لك من خال ااستفادة من تارب الد   زائري  تطبي  هذا النظام  رة يال امتطو  ا

دف من اراء هذا اإصاح خاصة اأن  هنالك معاما  اقتصادةة مباشرة معها، أةضا كان اه احاسي اما
زائرةة لكيانا ن اترقية سر امعاما  امالية احاسبية اف  امعاةر الدالية ما مك   العمل على من ااستفادة  ا

من أجل ضمان قابلية  اها اأجنبيةنظر بن  ا هاعاما  امالية ااحاسبية بينمن مزاةا هذا النظام اتسهيل ام
 [1جا توفر امعلوما  للمستثمرةن. كيانا امقارنة الدالية للكشوف امالية لل

ظيم المحاسبة في الجزائر .1.1.2 ية المسؤولة عن ت  .الهيآت المه
موعة من اهيآ  اامنظما  امهنية  اإصااا  احاسبية ال  قام ها تلقد صااب  زائري  امشرع ا

اامتابعة هذ  اإصااا  االعمل على تطبيقها ماشيا مع إطارها العام، امكننا ال  كان ها دار ي اإشراف 
صر هذ  امنظما  ي:  أن 

 :160س موجب امادة اتكر   1976من دستور  190أنشئ هذا اجلس موجب امادة  مجلس المحاسبة 

ماعا  اإقليمية اامراف  1989من دستور  ، ايث ةعتر هيئة عليا للرقابة البعدةة على أموال الدالة اا
اامتعل   1980مارس  01امؤرخ ي  05-80 بصدار اأمر رقم 1980س هذا اجلس سنة ، اقد تأس  العمومية

                                                 
مد، قمان عمر [1] ية في الجزائر ،براق  ظمات المه ، امؤمر العلمي الدا اول اإصاح أثر اإصاحات المحاسبية على هيكلة الم

زائر ةومي   .05-04، جامعة قاصدي مرباح ارقلة، ص ص 2011نوفمر  30ا 29احاسي ي ا
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ضع ماليا ي تسي امعد ل  1995جوةلية  17امؤرخ ي  20-95 ر  لأمر رقمممارسة اظيفته الرقابية، اهو 
د  2010أا   26امؤرخ ي  02-10م باأمر رقم اامتم   د صاايا  اجلس، تنظيمه اسر ، ، االذي 

الذي ةسمح بضمان اياد اموضوعية  الش كلاةتمتع هذا اجلس بااستقالية الازمة ي مارسة مهامه ب
إ ن هو هيئة تقوم مراقبة شراط استعمال اتسير اأموال العمومية اةساهم ي تقييم الرنامج  [1جأعماله،

 االسياسا  العمومية.
 :ي للمحاسبة موجب امرسوم التنفيذي  [2ج1998ةهتم هذا اجلس االذي أنشئ منذ مارس  المجلس الوط

د د الطبيعة  1996-09-26امؤرخ ي  318-96رقم  بتنسي  اتوليف البحوث ي [3جااستشارةة لهاالذي 
قييس اكذا التطبيقا   ا  الصلة اتوايد القياس للمحاسبة اتطبي  امعاةر، امكن ال التوايد احاسي االت  

معيا  أا امنظما  أا الشركا  أا اأشخاص امهتمن بعملها،  للمجلس استشارة اللجان امنتخبة من ا
عن هيئة استشارةة اتنظيمية  ا  طابع إداري ها مهنة مشركة بن اإدارا  اامهنين،  إ ن اجلس هو عبارة

العدةد من اأنشطة  ا  الصلة هدفه سواًء اأنشطة اإدارةة أا التقنية، ام   2006اقد شهد اجلس سنة 
 .2011-01-27 امؤرخ ي 24-11 حدةث القانون الساب  ي إطار اإصااا  موجب امرسوم التنفيذي

ية للخبراء المحاسبيين ومحافظي الحسابات والمحاسبين المعتمدين: الم • تأسست هذ  ظمة الوط
افظ امتعل   27/04/1991الصادر ي  08-91من القانون  05امنظمة موجب امادة  بر احاسب ا   مهن ا

سابا  هر على اسن مارستها االدفاع ااحاسبن امعتمدةن، ايث تقوم هذ  امنظمة بتنظيم امهنة االس   ا
عن كرامة أعضائها ااستقاليتهم اكذا حدةد النظام الداخلي للمنظمة امساعدة السلطا  العمومية ي ميدان 

ة اتا  السلطا  اامنظما  اأجنبية، االطلب امهّ االتسعر، إ جانب مثيل مصا امهن التقييس احاسي
راء ااحافظن احاسبين ااحاسبن امعتمدةن.  [4جكما تعرض هذ  امنظمة قائمة بأماء ا

قابة مجلس • ي ال ة:الوط  20-92م  تأسيس هذا اجلس موجب امرسوم التنفيذي رقم  ة أعضاء المه

اتتمث ل  [5ج،01/12/1997ي  97/458 امعدل اامتم م بامرسوم التنفيذي رقم 13/01/1992 امؤرخ ي
مهامه ي ماةة امصا امعنوةة اامادةة أعضاء النقابة امثيلها أمام السلطا  العمومية اامنظما  اأجنبية 

                                                 
 .2018-05-12 م  ااطاع عليه ةوم www.ccomptes.org.dz: الموقع االكتروني لمجلس المحاسبة ]1[
ي للمحاسبة ]2[  .2018-05-12 م  ااطاع عليه ةوم www.cnc.dz: الموقع االكتروني للمجلس الوط

مد، قمان عمر،  [3]  .07، ص بقامرجع سبراق 
 .05، ص نفس المرجع [4]
، 20-92، امرسوم التنفيذي م1992ةناةر سنة  15، السنة التاسعة االعشران، امؤرخة ي 03، العدد الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية [5]

 .82، ص 01امادة 

http://www.ccomptes.org.dz/
http://www.cnc.dz/
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معية احدةد امطالب العادةة للتدقي  إ جانب  الرأي ي  إبداءامماثلة احصيل ااشراكا  ال  تقرها ا
امسائل ال  تفرضها عليها السلطا  امختصة ي ميدان التقييس احاسي ااما ايرها من امهام ال  تنظم 

 احاسبة اتسعى إ تطوةرها.
الس  هذا اقد تضمنت اإصااا   تعدةا  جدةدة ي مهنة احاسبة مثلت ي إاداث ثاث 

 اطنية  ا  عاقة مباشرة مع اجلس الوطّ للمحاسبة احت رعاةة ازارة امالية اهي:
 :ي لمصف الخبراء المحاسبيين  25-11 االذي م  إنشاء  موجب امرسوم التنفيذي رقم المجلس الوط

ايث اد د تشكيلة هذا اجلس اصاايته اقواعد سر ، اتتمثل مهام هذا اجلس  27/01/2011امؤرخ ي 
اكذا حصيل  هاي إدارة اأماك امنقولة االغر منقولة التابعة للمصف الوطّ للخراء احاسبين اتسير 

معية إ جانب تنظيم ملتقيا  تكون ها عاقة مص  [1جا امهنة.ااشراكا  امهنية امقر رة من طرف ا
 :ية لمحافظي الحسابات ي للغرفة الوط  26-11 م  إنشاء  موجب امرسوم التنفيذي المجلس الوط

، امكن اصر أبرز مهامه ي إدارة اأماك امنقولة االغر منقولة التابعة للغرفة الوطنية 27/01/2011امؤرخ ي 
سابا  اتسيرها اكذا  سإحافظي ا معية السنوةة عند هاةة كل  سنة مابا  قفال ا الية اعرضها على ا

العامة السنوةة مرفقة بكشف تنفيذ السنة امشراع ميزانية السنة امالية اموالية إ جانب ضمان تعميم اأشغال 
 [2جيه امهنة.امتعلقة باجال الذي تغط  

 :ية للمحاسبين المعتمدين ظمة الوط ي للم  اجلس موجب امرسوم التنفيذي أنشئ هذا المجلس الوط

 د  مهام هذا اجلس ي إدارة اأماك امنقولة االغر منقولةاقد اد   ،27/01/2011امؤرخ ي  11-27
معية العامة السنوةة احصيل  سابا  السنوةة عند هاةة كل  سنة االية اعرضها على ا التابعة له اإقفال ا

معية العامة للمصف ابعض الوظائف اأخرى امتعلقة بامهنة.ااشراكا  امهنية امقررة من ط  [3جرف ا
زائر م ةقتصر على تبّ النظام احاسي اما   من خال ما سب  نستنتج بأن اإصاح احاسي ي ا

 فقط بل مل اّ  امنظما  ايث م  إاداث تغرا  هيكلية على مستواها مساةرة هذ  اإصااا .

  

                                                 
،  من امادة 25-11، امرسوم التنفيذي م2011فراةر  02، امؤرخة ي الثامنة ااأربعون، السنة 07، العدد الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية [1]
 .08، ص 04إ امادة  01
 .11، ص 05إ امادة  01من امادة  ،26-11، امرسوم التنفيذي نفس المرجع [2]
 .14-13، ص ص 04إ امادة  01من امادة ، 27-11امرسوم التنفيذي  ، نفس المرجع [3]
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ظام المحاسبي المالي .1.2  .مسايرة تطبيق ال

ةعتر النظام احاسي اما خطوة هامة لتطبي  امعاةر احاسبية الدالية، ايث ااالت تقرةب احاسبة  
الوطنية من احاسبة الدالية لتحقي  ااندماج ااقتصادي العامي اتسهيل مهام امستثمر اأجني من خال 

محاسبة امالية امدانة اسابا  تسمح بإعداد قوائم مالية اف  مبادئ احاسبة امعمول إعطاء إطار تصوري لل
اصة اامنتوجا   صوم ااأموال ا ، االتفصيل ي طرق تقييم اإدراج اأصول اا ها على امستوى الدا

سابا  مع إعطاء مفاهيم ها.  ااأعباء ي ا
تطبي  احاسبة امالية اكذا امبادئ اااتفاقيا  ال  إ ن فقد مل اإطار التصوري هذا النظام 

اصة اامنتجا  ااأعباء صوم ااأموال ا اقد جاء هذا النظام احاسي [1ج،احاسبية امفاهيم اول اأصول اا
االة منه لزةادة جودة الكشوف امالية من خال اأخذ بعن ااعتبار  نظرة امستثمر اربط مبدأ اما ي 

ب أن تاءم امعلوما  ي القوائم امالية ااجا  صن اع القرار، كما ةسعى هذا  اماءمة باموضوعية ايث 
النظام إ حقي  السهولة ي اإفصاح اإرساء الشفافية ي الكشوف امالية، ايث ةسعى النظام احاسي اما 

لة باحاسبة سواًء بصورة مباشرة أا ير مباشرة اتعزةز مصداقية امعلوما  امالية إ ماةة ميع اأطراف امتعام
ل  فضاء للمساءلة ااإفصاح اةسه ل عملية امقارنة ي الكشوف ، فاالوصول إليها بأقل التكالي هذا ما 

اصة راقا  ا د  من التاعبا  امرتبطة مهنة احاسبة سواًء ا اصة  امالية ابالتا ا راقا  ا بامهنين أا ا
 بامؤسسا  االعمل على إرساء قواعد أخاقيا  امهنية.

ا  مكننا القول أن  أهداف النظام احاسي اما تتلخ ص ي السعي إ إعطاء صورة صادقة عن تغر   
من خال إبراز  كيانا مردادةة ال من اأداء، كما ةعمل على امساعدة على مو كيانالوضعية امالية اموقع ال

ي التسير ، كما ةهدف بصورة عامة إ تطوةر االعقانية كفاءة ة، النوعي  ال  اآليا  ااقتصادةة ال  حق  
زائري ما ةتواف  مع امعاةر احاسبية الدالية اجعل الكشوف امالية قابلة للمقارنة سواًء على  النظام احاسي ا

. الكيانا  مستوى  اامستوى الوطّ االدا
ما سب  نستخلص بأن  النظام احاسي اما جاء ليعمل على ضمان إعداد كشوف مالية تعكس  

ب إتباعها عند عملية التسجيل احاسي  من خال حدةد امبادئ الكيانا الصورة الصادقة لوضعية  ال  

                                                 
ظام المحاسبي المالي لمتطلبات المؤسسة ااقتصادية الجزائرية، خلف اه بن ةوسف، علي ماي [1] لة دفاتر اقتصادةة، مدى استجابة ال  ،

 .177، ص 2016، مارس 01، العدد 07اجلد 
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اسبة تاءم متطلبا  متخذي القرار لتسهيل عومة اهذا من أجل توفر معلوما  من ،للمعاما  اتقييمها
 ااقتصادةا .

ظام المحاسبي المالي: .1.2.1  ماهية ال
زائر أعطى   كما سب  ام  اإشارة إليه فإن تبّ النظام احاسي اما كإصاح للمنظومة احاسبية با

اسبة جدةدة للكيانا  اامستوااة إ اد  كبر من امعاة  ة التطبي إلزامي هار احاسبية الدالية اجعلمعاةر 
، اةتم  تنفيذ هذ  امعاةر استنادا إ العدةد من اللوائح التنظيمية االتشرةعية. 2010-01-01ابتداًء من 

 [1ج
امؤرخ  11-07من القانون  02اقد ُعر ف النظام اما احاسي أا احاسبة امالية كما جاء ي امادة  

ا نظام لتنظيم امعلوما  امالية 2007نوفمر  25ي  ةسمح بتخزةن معطيا  قاعدةة عددةة،  على أه 
اتصنيفها اتقييمها اتسجيلها، اعرض كشوف تعكس صورة صادقة عن الوضعية امالية امتلكا  الكيان، 

اعته ااضعية خزنته ي هاةة السنة امالية، امخطط احاسي العام  اهو نفس التعرةف الذي جاء به [2جا
ا نظام ةنظم امعلوما  امالية ال  تسمح بتسجيل اافظ امعطيا  على  الفرنسي الذي عر ف احاسبة على أه 

تلف امستفيدةن امهتمن تها تفيد   [3ج.أساس رقمي لتعطي معلوما  مالية مفيدة بعد معا
زائري كل شخص طبيعي أا معنوي   ملزم موجب نص قانو أا تنظيمي مسك اقد ألزم امشر ع ا

، اقد اد د  الكيانا  املزمة  11-07 اسبة مالية على تطبي  أاكام القانون امتضم ن النظام احاسي اما
اسبة مالية افقا للمادة   [4جكما ةلي: 11-07من القانون  04مسك 

 زائري الشركا  التجار  اصر امشرع   :الشركات الخاضعة أحكام القانون التجاري اضعة للنظام ة ةا ا
زائري ي شركة التضامن، شركة التوصية )البسيطة أا  544موجب امادة احاسي اما  من القانون التجاري ا

باأسهم(، الشركة  ا  امسؤالية احدادة ما فيها شركة الشخص الوايد ا ا  امسؤالية احدادة أةضا اي 
 امسامة. اأخر شركة

 :ال تطبي  النظام احاسي اما دان تعرةفها أا حدةد أنواعها  التعاونيات م  إدراج التعاانيا  ي 
اا  ال   اسبة مالية، اهذا ما دفع بالبحث إ حدةد مفهوم التعاانية اا اا  ال  تلتزم فيها مسك  اا

                                                 
[1] 

BEN SABEUR SLIMANE Asmaa, Les déterminants des choix de méthodes comptables dans les 

entreprises algérienne lors de l’adoption du SCF, Thèse du doctorat, 2015-2016, Université tlemcen, P 70. 
، ص 02،  امادة 11-07، القانون م2007نوفمر  25 ، السنة الرابعة ااأربعون، امؤرخة ي74، العدد الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية [2]
03. 

[3]
LASSEGUE Pierre, Gestion de l’entreprise et comptabilité, Dallas, 11

eme
 édition, 1996, P 18. 

بيب مراوم،  [4] مد ا ظام المحاسبي الماليبشنودة رفي ،  لة رماح، العدد السياسات المحاسبية لل  .143، ص 2015، دةسمر 16، 
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، امن بن هذ  التعاانيا  نذكر التعاانيا  الفااية، ةستلزم عليها فيها تطبي  أاكام النظام اح اسي اما
 الكيانا  تعاانيا  التأمن، التعاانية العقارةة اتعاانيا  ااستهاك التابعة للخدما  ااجتماعية على مستوى

 الوطنية.
 :ويون ةقدم ايث أن ه على كل  شخص طبيعي أا معنوي ةنتج سلع أا  اأشخاص الطبيعيون أو المع

عمليا  متكر رة اّ  الو م تكن تارةة فإن ه ملزم مسك ةزاال نشاطا  اقتصادةة مبنية على ا خدما  تارةة 
.  اسبة مالية اف  النظام احاسي اما

 :ظيم أو قانونها ظام المحاسبي المالي بموجب نص ت ع امشرع لقد اس   اأشخاص الخاضعون لل
ال تطبي   زائري  النظام احاسي اما ليشمل اأشخاص الطبيعين أا امعنوةن الذةن ا ةدخلون ضمن ا

اسبة مالية موجب نص قانو أا تنظيمي كمثال على  لك نذكر  الفئا  ال  سب   كرها، ليلزموا مسك 
 الصنداق الوطّ للتأمن على البطالة.

ال تطبي  أاكام ال  زائري من  اضعن إستثى امشرع ا نظام احاسي اما اأشخاص امعنوةن ا
د  صغرة 11-07 من القانون 25لقواعد احاسبة العمومية ا لك افقا أاكام امادة  ، كما مكن للكيانا  ا

اسبة  2008جوةلية  26امؤرخ ي  72افقا أاكام القرار رقم  ااستغناء عن احاسبة امالية اااكتفاء مسك 
زةنة. مالية زةنة اليس فرضية االتزام اتسمى محاسبة ا  مبسطة تبى على أساس ا

ب توافرها ي امعلوما  ال  حوةها   صائص ال   موعة من ا هذا اقد اد د النظام احاسي اما 
اهيآ  اإدارةة، الكشوف امالية اّ  تكون أكثر مائمة مستعمليها اامتمثلن ي امستثمرةن، امسران، 

اأجراء ايرهم، امكننا اصر  ،آخرةن كالزبائن، اموردان سامون، إدارة الضرائب إ جانب عماءالبنوك اام
صائص ي:  هذ  ا

الية  أي أن تكون امعلوما  مائمة للمستخدمنائمة: الم • تساعدهم على تقييم اأاداث اماضية اا
 قييما  اماضية ا لك من أجل اتا  القرار امناسب.ااّ  امستقبلية اتصحيح الت

رافا  امكن للمستخدمن أن ةثقوا فيها. دق ة والموثوقية:ال •  أي أن تلو هذ  امعلوما  من اأخطاء ااا
أي أن تسمح الكشوف امالية للمستخدمن بالقيام مقارنا   ا  معى سواًء مقارنا  قابلية للمقارنة: ال •

أن تكون هنالك استمرارةة الطرق احاسبية اّ  مكن أن تكون امقارنة أكثر دق ة، أا ما ال  تستوجب  زمنية ا
 ال  ةكون هناك تانس الطرق احاسبية بينها. الكيانا  بن
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 الكيانا أي أن تسمح امعلوما  امالية مستخدميها بأخذ رؤةة ااضحة على وضوح وسهولة الفهم: ال •
 ااساباها من خال تسهيل الفهم هذ  امعلوما  اجعلها أكثر اضواا.انشاطاها 
صائص، جاء اإصاح احاسي مجموعة من امبادئ ةقوم عليها النظام   التحقي  هذ  اجموعة من ا

 اال  مكن اصرها ي:احاسي اما 
قوق الناتة عن الصفقا  افقا لقاعدة ااعراف محاسبة التعهد:  • ةقوم هذا امبدأ على أساس تسجيل ا

قوق ي الوقت الذي حدث فيه بغض النظر عن تدفقها النقدي، اتظهر ي الكشوف امالية ضمن النشاط  با
 امرتبط به.

زاال نشاطها باستمرار ي ست الكيانا أي أن تعد الكشوف امالية على أساس أن  ستمرارية ااستغال: ا •
 امستقبل.

أي جعل امعلوما  قابلة للفهم من طرف امستخدمن بافراض توفر مستوى مقبول من بلية الفهم: اق•
 امعرفة لدةهم.

قيقية للمؤسسة اتقدم صورة صادقة عنها، ايث مصداقية: ال • أي أن تعكس الكشوف امالية الوضعية ا
ماما فبشكل معقول اعتمادا على  لها اّ  اإن م ةكن  ال  مث  صدق عن العملياب أن تعر  امعلوما  ب

 مقاةيس اأسس ااعراف امعمول ها.
تلف تكلفة التاريخية: ال • صوم اكذا التكاليف ااإةرادا  ضمن  أي أن تسجل عناصر اأصول اا

صول عليها. ية أي كلفة ا  الكشوف امالية بقيمتها التار
ايث ةنبغي التعامل مع اأاداث ااقتصادةة اسب أسبقية الواقع ااقتصادي على المظهر القانوني:  •

ار ي اميزانية. ، كمثال على  لك تسجيل استثمارا  قرض اإ  الواقع اما اليس الظاهر القانو
سبية: يمهمبدأ اأ • لى اكم مستعمليها اتا  أي أن ترز الكشوف امالية كل  معلومة مكن أن تؤثر عة ال

 .الكيانا 
صرها ي:   [1جإ جانب هذ  امبادئ هنالك مبادئ أخرى 

 أي أن  كل  دارة مستقلة عن الدارة ال  سبقتها االدارة ال  تليها.ستقالية الدورات المالية: ا •

                                                 
ظام المحاسبي الماليمخطط لبوز نوح،  [1] زائر، الجديد ال زء اأال، ا  .07-05، ص ص 2009، مؤسسة الفنون امطبعية اامكتبة، ا
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ب : ستقالية الذم ة الماليةا • الفصل بن أصول اخصوم أي أن الكيان اادة مستقلة عن ما كه، ايث 
اصة بامسامن أا  اأعباء اإةرادا  الكيان كوادة اقتصادةة قانونية قائمة بذاها، منفصلة عن الذمة امالية ا

 الشركاء فيها.
عرف بالسنة امالية، تبدأ أي أن  احاسبة تقوم على أساس دارة مالية متكونة من اثّ عشر شهرا اتُ لدورية: ا •

 دةسمر من نفس السنة. 31اتنتهي ي جانفي  01من 
قدية:  • زائر أن تكون مقي مة بالعملة الوطنية اّ  اإن  وحدة العملة ال اسبة تقوم داخل ا ةفرض على كل 

زائري.كان هنالك معاما  م    ت بعما  أخرى اجب حوةلها إ الدةنار ا
سائر كأعباء قبل اقوعها، ي امقابل ا تسجل ةقوم هذا امبدأ على أساس تسجيل لحيطة والحذر: ا • ا

 توقعا  اإةرادا  إا  إ ا مت فعا.
 قة االوضوح ي الكشوف امالية اجعلها سهلة امقارنة.ا لك من أجل ضمان الد  الطرق المحاسبية:  تثبا •
ب تسجيل كل العم: المقاصةمبدأ عدم  • ليا  ال  م ت أي اّ  تكون الكشوف امالية صادقة اااضحة 

 إ ا كانت مسمواة قانونا. مع بعضها البعض، إا   مقاصتهابصورة مستقلة دان 
بأن  النظام احاسي اما جاء ليبن  اإطار التصوري للمحاسبة امالية اامبادئ  مكننا أن نستخلص 

ب اارامها عند مسك احاسبة ا لك لتنظيمها من خال إعطاء تعارةف اا  التطبي ،  ال   احدةد 
سابا  اجمعة ياكذا التقدةرا  االطرق احاسب ة الواجب اتباعها عند إعداد الكشوف امالية اما بن ا

ة، امكننا التعبر عم ا قلنا  ي  : الش كلاامد  التا
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.مكو   :III.1 الش كل  نا  النظام احاسي اما
 

 

 

 

 

 

 

 

ظام المحاسبي المالي وإشكالية تطبيق المعايير تار مسامح،  المصدر: ، المحاسبية الدولية في اقتصاد غير عادلال
اث اقتصادةة، العدد الرابع، دةسمر   .209، ص 2008لة أ

ظري الدولي:إستراتيجية تب   .1.2.2 ظام المحاسبي المالية وفق اإطار ال  ي ال

زائر إ توايد نظامها احاسي مع النظام احاسي الدا ةشرط عليها االتزام   مجموعة إن  سعي ا
 01سبة الدالية خاصة امعيار الدا إعداد التقارةر امالية رقم لس معاةر احامن الشراط الصادرة عن 

ا ي الطرق معاةر الدالية أال مرة ةعتر تغر  الذي ةضع شراطا امبادئ ااستثناءا  لانتقال، كما أن  تطبي  ا
السياسا  احاسبية االتغر  ي التقدةرا  احاسبية "  08ه امعيار احاسي الدا رقم بافقا ما جاء  احاسبية

ة امعطيا  احاسبية للسنوا  السابقة من أجل احافظة علىاالذي ةطب   "ااأخطاء    بطرةقة رجعية ي معا
 تانس امعلوما  امالية عند مقارنتها.

تبّ معاةر التقارةر امالية الدالية للمر ة " 01 من أجلها إصدار امعيار رقم امن اأهداف ال  م   
" االة ضمان نوعية عالية للمعلوما  امالية احتوا اأا ي الكشوف امالية امعد ة  ةإعداد التقارةر امالية 

ب امعاةر احاسبية الدالية امعاةر إعداد التقارةر امالية لتكون أكثر اضواا للمستخدمن أال مرة اس
قطة بداةة مناسبة للمحاسبة ن 1 امعيار الدا لإباغ اما رقمهذا امثل  خال كافة الفرا ،امقارنة 

اةتم  تطبي  هذا امعيار على كل  الكيانا  ال  تعرض بياناها  [1جموجب امعاةر الدالية إعداد التقارةر امالية،
                                                 

[1] 
Collection les codes RF, Code IFRS - Normes et interprétation, 4

eme
 édition, Paris, 2009, P 541. 

 اماالنظام احاسي مكونا  

طار التصوةري اإ
 امبادئ اامعاةر

ال ال تعارةف ا
 التطبي 

 الكشوف امالية
ة ا سابا  امد

 ااجمعة

 تنظيم احاسبة

التقرةرا  االطرق 
 احاسبية
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أا ي إعداد تقارةر مالية مرالية موجب  [1جامالية أال مرة بناًء على امعاةر الدالية إعداد التقارةر امالية،
 "التقارةر امالية امرالية". 34معيار احاسبة الدا رقم 

رة ااعراف ا تطبي  امعاةر الدالية إعداد التقارةر امالية أال مرة بضر كما تلتزم الكيانا  عند  
بكافة اأصول ااالتزاما  اف  ما هو مطلوب موجب هذ  امعاةر، كما عليها أن تعيد تصنيف البنود ال  م  

ب مبادئ ااعراف ها كنوع اااد من اأصول أا االتزاما  أا أاد مكونا  اقوق املكية ا لك موج
تلف، اةتم  تقييم كافة  احاسبة امقبولة عموما، أم ا موجب امعاةر الدالية إعداد التقارةر امالية فتصنف كنوع 

 [2جاأصول ااالتزاما  افقا هذ  امعاةر.
اح مشراع تبّ   ب على الكيانا اهدف إ موعة من امراال ال    النظام احاسي اما م  اضع 

دةد، ايث م  تشكيل فوج عمل لتسير امتابعة  اارامها لضمان انتقال جدةد من النظام القدم إ النظام ا
امرالة اانتقالية لتحقي  امشراع، اتتكون هذ  اللجنة من ميع اأطراف الفاعلة على مستوى الكيان اعلى 

ميع الكفاءا  الداخلية  ا  ااختصاص رأسها امدةر العام إضافة إ امسؤالن على الوظائف اكذا 
ال معاةر احاسبة الدالية لتسير مشراع اانتقال، ابعد  لك  مستعينن را  اأجنبية ي  ي  لك على ا

تلف  م  إعداد اسراتيجية لانتقال مع اأخذ بعن ااعتبار خصوصيا  الكيان ااضع جدال زمّ لتنفيذ 
امراال، ااّ  ةكون تطبي  النظام احاسي اما على أاسن صورة تقوم الكيانا  بتدرةب اتكوةن 

 ةكون الكيان امستخدمن كخطوة ثالثة من طرف خبر ي معاةر احاسبة الدالية االنظام احاسي اما اّ  
ب أن تكون مسوكة عن طرة   دةد، اما أن احاسبة امالية  متدر ب على امبادئ االقواعد امسرة للنظام ا

نظام إعامها اآ فإ ا كان ةراعي تقييم احدةث كمرالة أخرى إ   الكيانا  سعتأنظمة اإعام اآ 
ا ةتم  اااتفاظ به أم  إ ا كان هنالك تطاب  جزئي ةتم تعدةله، للشراط امنصوص عليها ي النظام احاسي ام

طط  اي االة إ ا ما كان ا ةراعي الشراط فيتم  ااستغناء عنه ااستبداله، اكمرالة أخرة ةتم  إعداد
سابا  امعرة عن امعاما  امالية ال  تتم  بالوادة احاسب ية اسابا  داخلي ايث ةتم  حدةد أماء ا
موعا  رئيسية افرعية متجانسة، م اضعها ي إطار عام اإعطاء رموز اأرقام ميزة ها.  اتميعها اتبوةبها ي 

صرها ي:  ةتم  تنفيذ هذ  امراال من خال تطبي  العدةد من اإجراءا  اال  
 [3ج

                                                 
[1] 

DFEG Collection, ANDFCG, Normes IAS/IFRS, Que faut-il faire ? comment s’y prendre ? édition 

d’organisation, 2eme
 édition, Paris, 2004-2005, P 540. 

[2] 
STEPHAN .B, Les normes comptables internationales, Gualino édition, Paris 2006, P 83. 

ظام المحاسبي الماليلصنو افيظة،  [3]  .159-157، مرجع سباب ، ص ص واقع وآفاق تطبيق ال



ظام المحاسبي المالي الثالثالفصل   تكييف اأنظمة المعلوماتية وفق متطلبات اإفصاح في ال

 
127 

 :203/ــايث ةتم  حوةل مصارةف التطوةر الثابتة إ ا إدراج بعض حسابات اأصول والخصوم 

امتعل   06بدل من الصنف  02"مصارةف التطوةر الثابتة" لُتدرج ضمن اسابا  التثبيتا  امعنوةة أي صنف 
ار التموةلي ي اساب التثبيتا  امالية  ار امتعلقة بعملية اإ بامصارةف، كما ةتم تسجيل مصارف اإ

صوم، كما ةتم تكوةن مؤانة التزاما  امعنية باأ صل امستأجر مع جعل اساب "قراض مالية" مدةنا ي ا
صوم ال   التقاعد إن اجد  اتسجيل الضرائب امؤجلة ي جانب اأصول، كما ةتم  إدماج ميع اأصول اا

 تتوفر فيها الشراط اف  معاةر اإدماج.
 :من اأصول  جراء اأال فإنه ةتم اذف امصارةف اإعدادةةي مقابل اإ إلغاء بعض اأصول والخصوم

اكذا "مؤانا  اإصااا  الكبرة" ال  أصبحت تُعا ضمن عناصر "التفتيش اامراجعا  الكبرة"، كما 
سائر اأخرى الغر مقبولة كمؤانا  التكاليف ضمن عناصر  أصبحت هنالك شراط مهنية إدراج مؤانا  ا

 اميزانية.
 :الطرق احاسبية ةتم ايث أن  التعدةا  الناتة عن تغر   المعالجة المحاسبية للتعديات الحاصلة سابقا 

"الرايل من جدةد"، فيتم ترايل امصارةف اإعدادةة  11تسجيلها ي اساب فرعي للحساب رقم 
ساب د إطفاء امصارةف اإعدادةة باستخدام جدال امطابقة اةرص   ساب  هلباستبدا 20ا "الرايل  11با

على عد ة سنوا  مالية" ي هاةة  من جدةد" اجعله مدةنا، أةضا ةتم إلغاء "مؤانا  التكاليف الواجب توزةعها
من خال ترايلها إ اساب "الرايل من جدةد"، فيجب على الكيان القيام بعملية  2009السنة امالية 
ميع ساب تطهر  ساب  "اقوق خارج اإستغال" 469 اساباته من بينها إلغاء ا "مقبوضا  رهن  579اا

 اللذان ةعتران من اسابا  ميزانية امخطط احاسي الوطّ. التحميل"
 :ة معطياها  إجراء تعديات على الميزانية الختامية من أجل المطابقة ب على الكيانا  إعادة معا

سابا .اف  قواعد الن  ظام احاسي اما إعطاء إمكانية دراسة تطور ا

  ظام المحاسبي  2009إعداد ميزان المراجعة ي وال ظامين )المخطط المحاسبي الوط وفق ال
ا لك من أجل إجراء مقارنة بغرض التأكد من تسااي اجاميع ااأرصدة للنظامن، اتصنيف المالي(:

موعة اسابا  خاصة ها مع إعداد كشوف مالية لسنة  سابا  اف     .اف  النظامن 2009ا
  ة سابا ،  :2010إقفال حسابات الميزانية اافتتاحية لس ميع التعدةا  اامطابقة بن ا بعد القيام 

دةدة امعد ة اف  النظام احاسي اما  ةتم ترصيد اسابا  اميزانية االتسير انقلها إ السجا  احاسبية ا
 اف  امخطط احاسي الوطّ. 2009اإقفال السنة امالية 
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  تامية لسنة  ا لك :2010إعداد الميزانية اافتتاحية لــ اف  قواعد النظام  2009بإعادة فتح اميزانية ا
ساب  ب أن تكون حوي ا ساب  11احاسي اما اال   "نتيجة السنة امالية"  12"الرايل من جدةد" اا

اصة.  ضمن رؤاس اأموال ا
: الش كلامكننا إمال كل  ما قلنا  اول مراال اإجراءا  اانتقال ي    اموا
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. :III.2 الش كل  مراال اانتقال إ النظام احاسي اما

 

طار،   المصدر: ي  ظام المحاسبي المالي بين قابلية الممارسات وصعوبات التطبيق كمال رزة ، مزرشي طارق، را ال
، املتقى الدا اول النظام احاسي اما ي مواجهة امعاةر الدالية للمحاسبة ة من محافظي الحساباتمن وجهة نظر عي  

 .09، جامعة البليدة، ص 2011دةسمر  14ا 13اامعاةر الدالية للمراجعة، ةومي 

 

 

نة قيادة مهمتها إعادة تشخيص عام اول اآثار التنظيمية  إنشاء 
طط نشاط  اإعداد 

 حسن إجراءا  التسير ااإجراءا  احاسبية، 
 إعادة هيكلة التنظيم

 رسكلة اموظفن احاسبين اتأهيلهم لتو القيام 
 مهمة اانتقال ااقا

 ايازة برامج إعام آ جدةدة أا حدةث الرامج اموجودة، 
دةدة لــ   SCFتكوةن اتدرةب على التقنيا  ا

ة بيانا  السنة امقارنة    2010إفتتاح  –إعادة معا
ة لانتقال   حدةد التأثرا  –إعادة امعا

سابا  ّ  النظام من قبل أعضاء التسير، إعادة فتح ا  تب
 صدة امصادق عليهاباأر  

سابا  اف    SCFاحاسبية خال السنة اإقفال ا

سابا  SCFعرض أال مر ة الكشوف امالية اف   ، أقفال ا
 SCFااموافقة عليها اف  

 
 هاةة

2009 

 
 بداةة

2010 

 
 خال
2010 

 
 بداةة

2011 
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ظام المحاسبي الماليإنعكاسات  .1.3  .وآفاقه ال

مستوى الكيانا  ااقتصادةة انعكاسا  على النظام احاسي اما أال مر ة على  لقد كان لتطبي  
وانب السياسية االقانونية االربوةة اااقتصادةة، زائرةة اال  مس ت كل  ا  ايث أن بناء [1جالبيئة احاسبية ا

اسي جدةد، اهذا من  النظام احاسي اما على أساس معاةر احاسبة الدالية هو بداةة لتطبي  منهج 
زائرةة االبيئة احاسبية د ث ي كل  مر ة بعد تقييمه اّ ُ اممكن أن  ةتماشى مع متطلبا  البيئة احاسبية ا

 الدالية على اد  سواء.

ظام المحاسبي المالية على البيئة المحاسبية الجزائرية .1.3.1  .إنعكاسات تطبيق ال
زائر انعكاسا  كلية اأخرى ملت انعكاسا  تطبي  النظام احاسي اما على البيئة   احاسبية با

 [2ججزئية اامتمثلة ي:
 :وانب السياسية، القانونية، الربوةة اااقتصادةة، اهي اانعكاسا  ال  مس ت  اانعكاسات الكلية ا

اسبية دالية،  زائر بنقل قواعد أجنبية تعتمد على معاةر  ايث مثلت اانعكاسا  السياسية ي قيام ا
إا  أن  نقلها اتطبيقها ي  (نة احاسبة الدالية)فبالر يم من أن  هذ  امعاةر تصدر عن هيئة مهنية ير اكومية 

زائر كان من خال قوانن امرا رةدة الرمية اال  مث  ا لت اإطار النظري سيم اقرارا  اطنية صدر  ي ا
ب التقي د ها عند مسك احاسبة امالية.االتشرةعي للنظام احاسي اما ابي    نت القواعد االنظم ال  

زائر  ّ  ا هذا النظام اف  نصوص تشرةعية اتنظيمية  أم ا اانعكاسا  القانونية، فكانت كنتيجة لتب
دةد، امن أجل مساةرته كان ابد   من حدةث اتعدةل التشرةعا   اال  اعتر  كقاعدة للقانون احاسي ا

باةة  بائي االقانون التجاري، فمثا خال امخطط احاسي الوطّ كانت ا اأخرى امن أمها القانون ا
بائي ما ةنتج  فرض استقالية القانونةي النظام احاسي اما  مرتبطة باحاسبة بينما احاسي عن القانون ا

تلف  ان تقنية تتص بإعادة النظر ي  باةة، الذلك كان ابد من تشكيل  عنه الفصل بن احاسبة اا
تاج إ مر  د  اته  عله ةتاءم التشرةعا  ال  ها صلة بالقانون احاسي اما االذي  اجعة مستمر ة ادائمة 

 مع امعاةر احاسبية الدالية.

                                                 
ظام المحاسبي الماليعاشور،  كت وش [1] ، كتاب بين اتجاهاته ومتطلبات تطبيقه في ظل  المعايير الدولية للمحاسبة والمعلومة المالية ال

كوما ، ةومي IAS-IFRS-IASPSاملتقى الدا اول معاةر احاسبة الدالية ) ، جامعة 2014نوفمر  26ا 25( ي تفعيل أداء امؤسسا  اا
 .280،       ص ارقلة

 .281-280 ، ص صنفس المرجع [2]
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ّ  النظام احاسي اما انعكاسا  تربوةة، ايث كان من الا زم على مهني ي احاسبة   كما كان لتب
دةدة ال  تضم نها هذا النظام، ليس هذا  افقط بل  ااأساتذة امدرسن هذ  امادة أن ةقوموا بتعل م القواعد ا

توى برنامج تدرةس احاسبة،  الكيانا  كان على زائرةة تعدةل  امعا  ا زائر على رأسها ا الربوةة ي ا
ب تأهيل امكونن اف  مبادئ النظام احاسي اما ب إدخال بعض امفاهيم كمفهوم القيمة ايث  ، فمثا 

ال احاسبة امعم قة م العادلة اتقييم اإةرادا  بطرةقة نسبة تقد   ال احاسبة العامة، أم ا ي  اأشغال، هذا ي 
ب إدخال بعض التغيرا   ، كما  فيجب تكييفها مع متطلبا  امبادئ اامعاةر احاسبية للنظام احاسي اما

توى برنامج مقياس التحليل اما بإدراج حليل الكشوف امالية، اهذا اهدف نشر  الثقافة احاسبية على 
زائرةة للبحث ي امستجدا  ال  تشهدها امعا  ا ث على مستوى ا ابر  دةدة كان ابد  من إنشاء   ا

.  احاسبة الدالية اكيفية إسقاطها على النظام احاسي اما
ة اامساءلة كان انعكاسا  اقتصادةة فإن  اعتماد النظام احاسي اما على مبدأ اإفصاح االشفافياك 

 من شأنه أن ةستقطب رؤاس اأموال اأجنبية االسماح للكيانا  الوطنية بالدخول إ أسواق رأس امال
نسيا  ةشجع على انفتاح أسواق  احلية ااأجنبية، كما أن  إعداد كشوف مالية موادة للشركا  امتعد دة ا

 جية.امال الوطنية ازةادة ااستثمارا  امالية ااإنتا
 :ب عليها  اانعكاسات الجزئية اهي اانعكاسا  ال  ادثت على مستوى الكيانا  ااقتصادةة اال  

دةدة من خال تأهيل احاسبن من خال تدرةبهم اتكوةنهم على  التأقلم مع متطلبا  امرجعية احاسبية ا
ب على  الش كلمستوى الكيانا  ااقتصادةة ب الذي ةتواف  مع متطلبا  سوق عمل احاسبن، كما 

إ جانب حكمه  ،احاسب أن ةكون على معرفة مبادئ مواد أخرى ال  ها عاقة باحاسبة كاإاصاء مثا
ب إدراجها ي ملح  الكشوف امالية.  ي حرةر البيانا  الوصفية ال  

بضرارة مسك احاسبة بواسطة أنظمة اإعام اآ فإن ه كان من  اما أن  النظام احاسي اما جاء 
م ل الكيان كلفة   اقتناءالضراري على الكيانا  مراجعة أنظمة إعامها اآ احدةثها أا استبداها، اهذا ما 

 دليل السياسا برنامج إعام آ جدةد امصارةف التدرةب، كما على الكيان أن ةرف  الكشوف امالية ب
يارا  احاسبية التفضيلية االبدةلة امقراة من طرف النظام  الذي ةوض ح الكيانا احاسبية امعتمد ي تسير  ا

.  احاسي اما
كما ةتطلب تطبي  النظام احاسي اما إعداد اسراتيجية اال  تتطلب مصارةف، سواًء مصارةف  

تص ي مع بر خارجي  ، أا أعباء متعلقة بتأهيل متعلقة بااستعانة  اةر احاسبة الدالية االنظام احاسي اما
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دةد، اهذا ما ةؤثر على الوضعية امالية  اتكوةن احاسبن اامستخدمن امعنين بتطبي  النظام احاسي اما ا
 للكيانا .

ظام المحاسبي الماليتقييم  .1.3.2  .وآفاقه المستقبلية ال
مدى اسن تطبي  النظام احاسي اما من خال تقييم العدةد من العناصر، اال  مكننا ةتم تقييم  

 [1جاصر أمها ي:
 :د دة اتكون فيها اإجراءا   تقييم المد ة المستغرقة يالبا ما تضع عمليا  اإصاح لرامج زمنية 

زائر ةرى بع لعملية اإصاح احاسي ي متواصلة اف  خطط مدراسة، اامتب   ا استغرقت فرة زمنية طوةلة ا أه 
من خال القيام بتقييم امخطط احاسي الوطّ، إا   1999نطاق برنامج اإصاح كان منذ سنة ايث أن  ا

، هذا اقد شهد اإصاح تأجيل مد ة 2010سنوا  أي بداةة السنة  10أن  التجسيد الفعلي فقد كان بعد 
س د سنة امفر سنة ايث كان من   .2009ض أن 

 :ب على الدالة  تقييم مائمة واستعداد البيئة المحاسبية موعة من الشراط ال   ب توافر  ايث 
ي للنظام احاسي اما االتكف ل  ب العمل على التطبي  أا اإدخال التدر توفرها ي البيئة احاسبية، فأا ا 

تلف التشرةعا  االتنظيما  ال  تتعل  هذا  بتكوةن اإطارا  ب أةضا حدةد  اامختصن اامهنين، كما 
معيا  احاسبية الدالية، راط ي الرامج ال  تنظمها ا راقبب هذ  الشراط ةرى بأن ه  اما  [2جالقانون اكذا اا

 1999هذا النظام، ايث امنذ سن  قة هنالك نوع من التماطل ي إصدار القوانن االتشرةعا  امتعل   كان

دةث عن إصاح امنظومة احاسبية م ةتم إصدار القوانن اّ  سنة  2000ا ، كما نرى بأن  2007أةن بدأ ا
زائر اخاصة الكيانا  العمومية  تشما اعاما، فعلى عكس الكيانا  ااقتصادةة الكرى ي ا التكوةن كان 

د كيانا  حتوي مهنين م ل عائ  اّ  بعد كَونن على مبادئ اأسس النظام احاسي اما اهذا ما ةشك  ا 
ب تكوةن امهنين قبل إاال النظام احاسي اما مكان امخطط احاسي  8 ّ  النظام، فكان  سنوا  من تب

ي.  الوطّ، ااّ  هذا اإاال م ةكن بشكل تدر

                                                 
ظام المحاسبي الماليأهمية تكييف سفاالو رشيد،  [1] ( في ظل تب يه للمعايير IASالجزائري للمعايير الدولية للتدقيق والمراجعة ) ال

 .154-151، جامعة شلف، ص ص 2017-2016، أطرااة دكتورا ، (IFRSالمحاسبية الدولية )
مد رمزي،  [2] ظام المحاسبي الجزائري للتوافق مع المعايير المحاسبية الدوليةجودي  اث اقتصادةة اإدارةة، العدد إصاح ال لة أ  ،06 ،

 .84، ص 2009دةسمر 
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 ظام المحاسبي الماليالتي أوكلت إليها عملية متابعة سير  تقييم الهيآت ا هنا أةن ظهر  عوائ    :ال ارم 
طأ عدم إشراك إدارة الضرائب امهني ي احاسبة ي عملية اإصاح كث رة، فحسب امختصن فإن ه كان من ا

ال  أاكلت إليها  الكيانا  ض على، كما أن ه كان من امفر م من اأطراف الفاعلة ي البيئة احاسبيةخاصة اأه  
عملية اإشراف على اإصاح اتنفيذ إجراءاته ااعتماد على الشفافية االوضوح، إا  أن القرارا  ال  م  

أي  2010-10-29 اتا ها كانت متأخرة ايث م  إصدار مذكرة منهجية لتطبي  النظام احاسي اما ي
-01-27 امؤرخ ي 24-11 كما م  إعداد مرسوم تنفيذي رقم  ظام،بعد إادى عشر شهرا من تطبي  الن

 أي سنة بعد تطبي  النظام. 2011-02-02 ام  إصدار  ي 2011
 :ظام ّ  معاةر احاسبة الدالية على امدخل السياسي  إعتمد  طريقة تب ي الجزائر لهذا ال زائر ي تب ا

البحث، االذي تعيبه عد ة نقائص ايث ةعتر أقل استجابة لااتياجا  امتغرة الذلك كان هنالك بطئ ي 
دةدة اف  هذا النظام ةستغرق اقتا طوةا، ك ّ  النظام نظرا أن  تغير القوانن لاستجابة للتطورا  ا ما تب

 ةرتكز على العموميا  دان امفردا  أا امكونا .
  ظام المحاسبي الماليتقييم ارتباط ااالت فرنسا حقي  التواف   مع المخطط المحاسبي الفرنسي: ال

و امعاةر الدالية إعداد مع امعاةر احاسبية الدالية من خال  ي للمخطط احاسي العام  التنسي  التدر
سابا  الفردةة، فهذا التواف   ا التقارةر ا مالية، الذلك م ةااظ هنالك إجبار أا ترك ااختيار لعرض ا

سابا  اجمعة، االنظام  سابا  الفردةة اا الطبيعة العملية ةتكون من تغير القواعد احاسبية امطابقة لكل ا
زائر احاسي ما هو إا  نسخة عن امخطط احاسي الفرنسي مع بعض ا اختافا  فقط، لذلك حاال ا

اسبة حفظية اير متطورة مقارنة باحاسبة ي  زائر، إا  أن  احاسبة ي فرنسا هي  إسقاط التجربة الفرنسية با
 البلدان اأنغلوساكسونية ال  هي امتداد اأرضية بالنسبة للمعاةر احاسبية الدالية.

 :الية مجلس معاةر ُةااظ يياب عاقة الد   تقييم عاقة الجزائر بمجلس معايير المحاسبة الدولية
س احاسبة و امعاةر الدالية ااجم البنية  بالدالية ايث أن  صناعة امعاةر الدالية تتلف  توجه الدالة 

اأخرى ي إصدارها كما تكون ها ا   احاسبية لدى تلك الدالة، فهنالك دال تساهم ي صياية امعاةر
التصوةت داخل اجلس ادال أخرى تعرض رؤةتها ي أي معيار، إا  أن  يياب اجلس الوطّ للمحاسبة 

زائر. علها تلتزم بتطبي  امعاةر اهذا ما ةؤثر سلبا على احاسبة با لس معاةر احاسبة الدالية  زائر عن   با
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 امؤرخ ي 11-09 إقتصر دار ازارة امالية ي إصدار امرسوم التنفيذي رقم ام اآلي:تقييم برنامج اإع 
، اامتعل   27-04-2009 لتبقى اإشاعا  ي السوق اول ضرارة   مسك احاسبة بواسطة اإعام اآ

 [1جهذا الرنامج.اعتماد هذا الرنامج دان سوا  أن ه معتمد من طرف الوزارة تؤثر على امهتمن باقتناء 
اةُنتظر من النظام احاسي أن ةؤد ي إ توايد التطبيقا  احاسبية على امستوى الدا االوصول إ  

ظ االسرةة مستوى عا من اإفصاح االشفافية، ايث أن  االتزام بتطبي  مبادئ اإفصاح سيلغي فكرة التحف  
امعلوما  ال  تنتجها اأنظمة احاسبية ما ةزةد من الفرص  ي نشر امعلوما  ابالتا تصبح هنالك ثقة ي

نظرا أن  معاةر  الكيانا ااستثمارةة االتموةلية، كما ستعطي الكشوف امالية صورة اقيقية عن اضعية 
ال الذي كان عليه امخطط احاسي  العادلة اهذا ما القيمة فلسفة على احاسبة الدالية ترتكز تلف عن ا

بائية، اهذا على الكيانا  بناء نظام معلوما  ةتمتع  الوطّ الذي كان ةعتمد على امفاهيم القانونية اا
بتقنيا  عالية مع تكوةن العاملن اتكييفهم بسرعة للحصول على معلوما  صحيحة اصادقة من شأها أن 

وكمةز مبادئ تعز   زائر اتفعيلها،  لك أن  امستثمر اأجني  ا لزةادة ثقة امستثمرةن امنه إنعاش بورصة ا
زائر كون امعلوما  امقدمة إليه  ا  جودة، ايث أن  النظام احاسي اما   سيحَفز لاستثمار داخل ا

ة للمقارنة ي أي كخاصة سيسعى إ تنشيط اتفعيل السوق اما من خال تقدم معلوما  صادقة قابل
 زمان امكان.

اصر اأ .2 تيجة وانعكاساتهالتقييم المحاسبي لع  .صول والخصوم وحسابات ال

و انسجام اتواف  التطبيقا  احاسبية احقي  ضمان  يد االقراءة  ي ظل ااتا  امتزاةد  الفهم ا
زائر  دة للكشوفا اموا   ، تسعى ا  تكييف أنظمتها احاسبية إامالية مختلف الكيانا  على امستوى الدا

توى هذ  امعاةر ي عملية التقييم احاسي ممتلكا   ما ةتواف  مع امعاةر احاسبية الدالية من خال تطبي  
تلف باقي اأنظمة االكيان اعناصر ، هذا من شأنه أن ةؤث   معلوماتية، اهذا سنحاال إبراز قواعد تقييم ر على 

تلف اأنظمة  سابا  اانعكاسا   لك على  صوم ااأعباء اامنتوجا  اإدراجها ي ا اأصول اا
بائي.  امعلوماتية خاصة امتعلقة بالنظام ا

 

                                                 
ظام المحاسبي المالي الجديدمدا بلغيث،  [1] ي ظل معاةر احاسبة  اماالنظام احاسي ، املتقى الدا اأال اول تسيير اانتقال نحو ال

امعي الوادي، ص 2010جانفي  18-17 الدالية، ةومي  .11، امركز ا
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 .القواعد الخاصة للتقييم واإدراج في الحسابات .2.1

ب أن تقي د ميع  2008جوةلية  26افقا للقانون امؤرخ ي   ، فإن ه  اامتعل  بالنظام احاسي اما
اصة أا اأعباء، فا مكن ترةر  صوم، رؤاس اأموال ا امعاما  ي احاسبة سواًء كانت متعلقة باأصول، ا

من اأصول  عدم إدراجها أا تصحيحها معلوما  سردةة أا عددةة  ا  طبيعة أخرى، اةتم  إدراج أي عنصر
سابا  عندما ةكون من امتوقع أن تعود منه أا إليه أة ة منفعة اقتصادةة  صوم، اأعباء أا امنتوجا  ي ا أا ا

يمها بطرةقة صادقة، اةشرط من مستقبلية مرتبطة بالكيان أا ةكون هذا العنصر كلفة أا قيمة مكن تقي
سابا  أن ةكون الكيان قد اول للمشري ة الناتة عن بيع سلع مدةنتوجا  اأنشطة العادم رجة ي ا

ب أن ةكون من امخاطر اامنافع اهامة امازمة ملكية السلع اليس له دخل ي تسليمها أا مراقبتها، كما 
اممكن تقييم مبلغ اأنشطة االتكاليف ال  ةتحم لها الكيان بصورة صادقة، اةتم  تقييم امنتجا  الناتة عن 

قيقية للمقابل امستلم تارةخ إبرام مبيعا   أا تقدم خدما  أخرى ايرها من اأنشطة العادةة بالقيمة ا
امعاملة، اي امقابل ةرت ب عن اأعباء امتوقع اداثها تكوةن ااتياطا  اال  ي االة ما إ ا م تقع ةتم  

ف أي  نفقة عن إنتاج منفعة جرد توق  حوةلها إ نتائج، كما ةتم  إدراج أي  عبئ ي اسابا  النتائج م
اقتصادةة مستقبلية أا كانت هذ  امنافع ا تتوفر على شراط إدراجها ي اميزانية كأصل، أم ا ي االة افراض 

حة مع اضعية مدانة عند تارةخ اقفال اسابا  السنة امالية فإن ه ةربط ادث له عاقة سببية مباشرة امرج  
 [1جالية للسنة امالية امقفلة إ ا م  اداثه فعا.باأعباء اامنتوجا  ام

ية هذا اترتكز طرةقة تقييم العناصر امقي    سابا  كقاعدة عامة على اتفاقية التكلفة التار دة ي ا
ايرها من العناصر  اال  حسب بعد خصم الرسوم القابلة لاسرجاع االتخفيضا  التجارةة االتنزةا 

قيقية، دةااممتلكا  امقي  امماثلة من تكلفة السلع  ، كما ةتم  ااعتماد ي تقييم بعض العناصر على القيمة ا
از اكذا القيمة احي نة أا كما تعرف بقيمة امنفعة، اهذا ما ةوضحه  : الش كلاقيمة اإ  التا

 
 
 
 

                                                 
م، مبادئ عامة: من 2009مارس سنة  25، السنة السادسة ااأربعون، الصادرة امؤرخة ي 19، العدد الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية [1]

 .6، ص 6-111إ الفقرة  1-111الفقرة 
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ية.إدراج السلع ااممتلكا  امقي   :III-3 الش كل  دة ي أصول اميزانية اف  اتفاقية التكلفة التار

 
 .امتعل  بالنظام احاسي اما 2008جوةلية  26من القانون امؤرخ ي  2-112 الفقرةمن إعداد الطالب استنادا إ  المصدر:

سابا  إ التأك د من أن  كل اأصول امالية م تفقد قيمتها، فإ ا   اةقوم الكيان عند تارةخ إقفال ا
عكس  لك فعلى الكيان تقدةر القيمة اممكن حصيلها من اأصل بأعلى قيمة بن من البيع الصاي ثبت 

االة استحالة حدةد سعر البيع الصاي أي أصل فإن  القيمة القابلة للتحصيل تقد ر على  االقيمة النفعية، اي
ا مسااةة للقيمة النفعة.  أه 

 

 اسابا  أصول اميزانية

عن  السلع امكتسبة
 طرة  التبادل

اخدما  سلع 
 الكيان لنفسه

 السلع امكتسبة
 انا

 السلع امكتسبة
 كمساما  عينية

 السلع امكتسبة
 مقابل

أصول 
ير 
 ماثلة

أصول 
 ماثلة

بائية  القيمة ا
لأصول 

 امقدمة للتبادل

قيقيةالقيمة   ا
لأصول 
 امستلمة

تكاليف 
 اإنتاج

 كلفة الشراء

قيقية  القيمة ا
عند تارةخ 

 الدخول

 قيمة اإسهام

 ممتلكات الكيان

 تسجل
 بــ

صم منةتم   ا

ية  التسجيل بالتكلفة التار
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ي .2.1.1 وية ومعالجات أخرى مرخص بهاقواعد تقييم التثبيتات العي  .ة والمع
تعتر عملية تقييم التثبيتا  امادةة اامعنوةة من أهم العمليا  ال  ةقوم ها احاسبون داخل الكيان ما  

الية اامستقبلية للمؤسسة، لذلك جاء النظام احاسي اما مجموعة من  ها من تأثر كبر على القرارا  ا
هذ  التثبيتا  اف  معاةر احاسبة الدالية من أجل توايد نظرة اأطراف الفاعلة ي عملية  القواعد لتقييم

التقييم اجعلها عادلة لفرة زمنية معترة، اسنقوم فيما ةلي بعرض أهم قواعد تقييم التثبيتا  سواًء العينية أا 
ا  أخرى مرخص ها.  امعنوةة، كما سنتطرق إ معا

ا ميع اأصول  ية:التثبيتات العي • لرا بأه  تعر ف التثبيتا  العينية اسب معهد احاسبين القانونين بإ
تفظ ها الك صول على إةراد اليس بقصد بيعها أثناء النشاط العادي للمؤسسة، أم ا يالثابتة ال   ان هدف ا

وز  النظام احاسي اما فلم ةبتعد عن هذا التعرةف كثرا ان عرف التثب يت العيّ على أن ه أصل مادي 
ار أا ااستعمال ي أيراض إدارةة اال  ةفرض أن متد مدة  الكيان من أجل اإنتاج، تقدم خدما ، اإ

ب أن ةكون من اممكن تقييم كلفة التثبيت بصورة صادقة اّ    [1جاستعماله إ ما بعد السنة امالية، كما 
 ةتم  إدراجه ي اسابا  اأصول.

د من أن  التثبيتا  ير مدرجة اقد جاء النظام احاسي اما بقواعد لتقييم التثبيتا  العينية للتأك   
فاض  IAS 36معيار احاسبة الدا مبلغ أكر من قيمتها القابلة لاسرجاع اهذا ماشيا مع ما جاء به  "إ

قيمة اموجودا "، ايث أن ه ابعد فحص مؤشرا  تد قيمة التثبيتا  ةتم تقدةر قيمتها القابلة لاسرداد 
 الش كلامقارنتها مع القيمة احاسبية الصافية لتحدةد خسارة القيمة اإدراجها إن اجد ، اهذا ما ةوضحه 

:  التا
 
 
 
 
 
 

                                                 
اج عامر،  [1] وب صاي هدى، ا ية "مؤسسة المطاحن الكبرى للج وحدة: تصدير  GMSالمعالجة المحاسبية إعادة تقييم التثبيتات العي
اث اقتصادةة اإدارةة، العدد راد"ياستو  لة أ  .361-360، ص ص 2017، دةسمر 22، 
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 .IAS 36منهجية اختبار تد قيمة التثبيتا  اف  امعيار الدا : III-4 الش كل

 
لة البااث ااقتصادي، العدد IAS 36تدني قيمة التثبيتات وفق المعيار الدولي المحاسبي كيموش بال،   المصدر:  ،

 .293، ص 2014، 02

 هل توجد مؤشرا  تد قيمة

مقارنة القيمة احاسبية 
 الصافية بصاي سعر البيع

القيمة احاسبية الصافية 
 أكر من صاي سعر البيع

القيمة احاسبية الصافية 
 أقل من صاي سعر البيع

اساب القيمة ااستعمالية 
 امقارنتها بالقيمة احاسبية

القيمة ااستعمالية أكر 
 من القيمة احاسبية

القيمة ااستعمالية أقل من 
 القيمة احاسبية الصافية

ب تفيض القيمة احاسبية الصافية 
 لاسرادلأصل إ القيمة القابلة 

 صاي سعر البيع <القيمة ااستعمالية  صاي سعر البيع >القيمة ااستعمالية 

 القيمة ااستعمالية -خسارة القيمة = القيمة احاسبية 

 صاي سعر البيع -خسارة القيمة = القيمة احاسبية الصافية 

 نعم

 ا

 ا شيء
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اةتم  عند تقييم، اأصول العينية اعتبار العناصر امكونة له  ا  القيمة الضعيفة كما لو كانت  
سابا  على شكل تثبيتا ، أم  مستهلكة  ماما ي السنة امالية ال  استخدمت فيها اعليه ا تدرج ي ا

ة مكو نا  التثبيتا  العينية ال  ها تكلفة  ا  دالة نسبية بالنسبة إ التكلفة الكل   ية لأصل فإن ه ةتم  معا
اأصول كما ةتم  إدراج تكلفة التبدةل  هذا اأصل كما لو كانت عناصر منفصلة اةتم  تسجيلها منفردة ضمن

لعنصر مثل جزء من التجهيز معها، بينما ةتم  تسجيل القيمة احاسبية الصافية للمكون امستبدل )امستهلك( 
ضمن اأعباء، أم ا التكاليف الا اقة امرتبطة بتثبيت مسجل سابقا ا حسب إا  إ ا استوفت للشراط العامة 

اسبيا ضمن أعباء الفرة ال  نشأ  لتسجيل اأصل كتثب يت مادي، اكل اأعباء الا اقة اأخرى تسجل 
"اممتلكا  االتجهيزا  اامعد ا " فإن  النفقا  الا اقة امرتبطة بالتثبيتا   IAS 16ااسب معيار  [1جفيها،
أم ا إ ا كانت هدف زةادة ل ضمن أعباء الفرة ال  متد فيها إ ا كان الغرض منها اإصاح أا الصيانة، تسج  

ا تسجل ضمن التثبيتا .  القيمة احاسبية لأصل فإه 
هذا اةقوم الكيان بعد إدراج التثبيتا  العينية كأصول بتقييم اا  هذ  التثبيتا  إم ا بااعتماد على  

ة امرجعية امنصوص عليهاأا طرةقة التكلفة   5-121ي النقطة  طرةقة إعادة التقييم، ايث أن ه ااسب امعا

سابا  عقب إدراجه اأا ل  2008جوةلية  26من القانون امؤرخ ي  فإن ه ةتم  إدراج أي تثبيت عيّ ي ا
موع ااهتاكا  اخسائر القيمة، بتكلفتهباعتبار  أصا  إ ن القيمة احاسبية حسب   [2جمنقوصا منها 

 كاآي:
 تراكم خسائر القيم. -ااهتاكا  تراكم  -القيمة احاسبية = التكلفة 

قيقية ايث ةتم  تسجيل التثبيتا    ص طرةقة إعادة التقييم فإها تعتمد على القيمة ا أم ا فيما 
دةد،  اةتم  اساب القيمة احاسبية كاآي: [3جبامبلغ امقد ر ا

قيقية بعد إعادة التقييم    تراكم خسائر القيم. -كا  تراكم ااهتا  -القيمة احاسبية = القيمة ا
 خ ياافقا للقواعد امنظمة لعملية إعادة التقييم اف  النظام احاسي اما اال  جاء ها القانون امؤر   

 

                                                 
وية، شناي عبد الكرم، عقاري مصطفى،  [1] ظام المحاسبي المالي في تقييم التثبيتات المادية والمع لة الدراسا  ااقتصادةة أثر تطبيق ال

 .75، ص 2017، أفرةل 02، العدد 09لد ، اجاامالية
اج عامر،  [2]  .363ص ابق، مرجع سصاي هدى، ا

[3] 
Catherine maillet, Anne le manh, Normes comptables international IAS/IFRS, Berti Edition, Paris, 

2006, p 52. 
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كانت     فإن  الكيان ملزم بأن ةتقي د مجموعة من القواعد إعادة تقييم تثبيتاته اال  ،2008جوةلية  26 
 [1جكاآي:

اختافا كبرا من  امعنيةتتم  عملية إعادة تقييم بانتظامية كافية اّ  ا تتلف القيمة احاسبية للتثبيتا   -
قيقية ي تارةخ اإقفال؛القيمة ال  قد تكون ادد  باستعمال ا  لقيمة ا

قيقية لأراضي اامبا هي ي العادة قيمتها ي السوق، احدد هذ  القيمة - رةه  القيمة ا ُ استنادا إ تقدةر 
رف  ون امؤهلون؛مقو مون 

قيقية منشآ  اإنتاج هي أة - ؤشرا  تد ل على قيمتها ي ضا قيمتها ي السوق، اعند يياب مالقيمة ا
التقييم حدد امبالغ السوق )منشأة متخصصة( فإها تقوم بكلفة تعوةضها الصافية من ااهتاك، ابعد إعادة 

 على أساس امبالغ امعاد تقييمها؛تاك هالقابلة لإ
إ ا ارتفعت القيمة احاسبية أصل ما عقب إعادة تقييمه، فإن  الزةادة تقي د مباشرة ي شكل رؤاس أموال  -

 حت عنوان "فارق إعادة التقييم"؛ خاصة
ا تنسب على سبيل اأالوة - ة إ فارق إعادة إ ا أبرز  عملية إعادة التقييم اجود خسارة ي القيمة فإه 

سابا  كرؤاس أموال خاصة ي هذا اأصل نفسه، اةقي د الرصيد احتمل كعبئ من  التقييم سب  إدراجه ي ا
 اأعباء؛

فاض ااتياطي إعادة  - تعا كل خسارة قيمة أصل أُعيد تقييمه كإعادة تقييم سلبية، اتنتج إ ن عن ا
سارة ي القيمة قالتقييم ما ةناسب هذ  اأخرة، اةسجل كم د ا لو كان إعادة تقييم عندما ةكون إثبا  ا

 ثبت تسجيله كإعادة تقييم سلبية؛
آخرًا ةتم  اذف أي تثبيت عيّ من اميزانية عند خراجه من الكيان أا عندما ةكون خارج ااستعمال  -

 من خراجه ااقا.على الكيان بأة ة منافع اقتصادةة ا من استعماله اا  ةعودبصورة مستمرة اا 

وية: • موعة اأصول الا نقدةة االا مادةة فهي أصول ير تُعر   التثبيتات المع ا  ف التثبيتا  امعنوةة على أه 
ا قابلة للتحدةد تستعمل ي إطار اأنشطة العادةة للكيان كالعاما  التجارةة ارخص ااستغال  ملموسة إم 

اث  الوطّاعلى عكس امخطط احاسي ايرها،  فقد أ درج النظام احاسي اما نفقا  الدراسا  ااأ
ارةة ي هاةة الدارة.  ضمن اأصول امعنوةة ي اميزانية بدا من إدراجها ي قائمة اأعباء ا

                                                 
 .11-10، ص ص 27-121إ الفقرة  21-121، مرجع ساب ، مبادئ عامة: من الفقرة 19، العدد الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية [1]
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اةتم  التقييم اأا للتثبيت امعنوي على أساس التكلفة ال  تشتمل على من الشراء ما فيه اقوق  
مارك اإنقاص التخفيضا  التجارةة االتكاليف امباشرة امخصصة لتحضر اأصل،  مرمةاالرسوم الغر  ا

ب أن حن  إ ا كانت ستدفع ااقا، ب أن  [1جهذ  التكاليف  ااسب النظام احاسي اما فإن ه ا 
ة طوةلة عاما، فإ ا تااز  لك أي أن   20تتجااز امد ة النفعية أي تثبيت معنوي  ااهتاك ةكون على مد 

توى معيار احاسبة الدا  اصة بذلك ي املح ، اإ ا ما ااالنا إسقاط  فمن الواجب تقدم امعلوما  ا
IAS 38  اموجودا  الغر ملموسة" على قواعد النظام احاسي اما امتعلقة بالتقييم الا ا  للتسجيل اأا"

اسبيتن، مو ج التكلفة امو ج إعادة التقييم، للتثبيتا  امعنوةة فإن   د بأن  كاما ةعتمدان على طرةقتن  نا 
ب تسجيل التثبيت امعنوي بتكلفته مطرااا منها ااهتاكا  اخسائر  ايث أن  اف  طرةقة التكلفة فإن ه 

مع طرف ثالث لشراء  اأصل ي  القيمة مع افراض أن  القيمة امتبقية لأصل منعدمة إ ا ما كان هنالك التزام
قيق  يهاةة عمر  اإنتاجي، أم ا الطرةقة الثانية اهي إعادة التقييم فإن ه ةسمح بتسجيل التثبيت امعنوي مبلغه ا
موع تراكم ااهتاكا  اخسائر القيم.  أا القيمة العادلة ي الفرة الزمنية ال  أعيد فيها تقييمه مطرااا منه 

ص تثبيت شهرة احل فإن ه ابد من مقارنة قيمة اأصول املموسة االغر ملموسة ال  مكن أما فيما  
الوادة امقتناة االفرق مثل قيمة شهرة احل، فمن الصعب حدةد سعر شراء الكيان  ءتعيينها مع سعر شرا
حدةد قيمة العناصر الغر ففي مقابل إمكانية حدةد القيمة العادلة لأصول ا مكن  االشهرة الناتة عنه

ققها الكيان  عادةةملموسة، امن الطرق الكثرة لتقييم شهرة احل طرةقة اأرباح الغر  امتمثلة ي اأرباح ال  
صم  مقارنًة مع اأرباح العادةة ال  حققها الكيانا  اأخرى بشرط حدةد معد ل العائد العادي امعد ل ا

الية ي الفرة ال  ةتم  فيها خصم اأرباح الغر عادةة، اي االة العكس الذي سيستخدم ي حدةد ا لقيمة ا
أي عندما تكون شهرة احل سالبة كون القيمة العادلة لأصول امقتناة أكر من سعر شراءها فمن اأفضل 

 [2جللكيان أن ةبيع اأصول منفردة.

ة -مالية )أصول مالية غير جارية( التثبيتات ال • دات وحسابات دائ تتمثل التثبيتا  امالية ي  :- س
اأصول امالية ال  متلكها الكيان اال  م ةتم   كرها ي شكل أصول مالية جارةة، فهي تظهر على شكل 

اامتعل  بالنظام  2008جوةلية  26من القرار امؤرخ ي  1-122 أصول مالية ير جارةة، ااسب الفقرة

                                                 
 .79، ص بقامرجع سشناي عبد الكرم، عقاري مصطفى، [1] 
 .80، ص نفس المرجع[2] 
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سابا  تبعًا لنفعيتها أا لسبب اقتناءها أا عند تغير اجهتها  إن هفاحاسي اما  ةتم  إدراج هذ  اأصول ي ا
سابا  الدائنة املحقة ال  ةعود  ي إادى الفئا  اأربعة، اقد م  اصر الفئة اأا ي سندا  امسامة اا

سلطة على الشركة امصدرة هذ   امتاكها منفعة اقتصادةة على الكيان كما تسمح للكيان على أن ةكون له
اال  تعود منفعة مرضية على امدى  احفظةالسندا ، أم ا الفئة الثانية فقد اد د  ي السندا  امثبتة لنشاط 

الطوةل دان التدخل ي تسير الكيانا  ال  م ت ايازة سنداها، بينما جاء  ي الفئة الثالثة السندا  امثبتة 
ي أقساط رأس امال أا توظيفا  طوةلة اأجل على الكيان اااتفاظ ها إ ياةة الول اأخرى امتمثلة 

سابا  الدائنة ال  ةصدرها الكيان  صورة ي القراض اا تارةخ استحقاقها، ااي اآخر جاء  الفئة الرابعة 
سابا  بتك لفة دخوها ضمن أصول اا مكنه بيعها ي اأجل القصر، هذا اةتم  إدراج هذ  اأصول ي ا

 الكيان.
صرها ي:  ضع تقييم التثبيتا  امالية جموعة من القواعد   [1جا

ةتم  تسجيل امشاركا  ال  م  ايازها هدف التنازل عنها ي امستقبل القرةب بقيمة التكلفة امهتلكة ي  -
ساب الدائن امرتبط هذ  امشاركا ، اتضع عند إقفال كل سنة جل مالية اختبار تناقص القيمة من أ ا

تملة ي القيمة  ؛حدةد ما إ ا كانت هنالك أي خسائر 
سابا  الدائنة امرتبطة ال  م ت ايازها هدف التنازل عنها ااقا اكذا السندا   - تعتر امساما  اا

سابا   امثبتة لنشاط احفظة كما لو كانت أداا  مالية متااة للبيع اةتم تقييمها عقب إدراجها اأا ي ا
قيقية ال  حسب بالنسبة للسندا  ال  م  تسعرها بالسعر امتوسط للشهر اأخر من السنة امالية،  بقيمتها ا

 ؛أم ا السندا  ال  م ةتم  تسعرها فتقي م بقيمتها التفااضية احتملة
فاض أا - اصة، فامبالغ ال  تثبت على  فوارق التقييم امستخرجة تعود إ اجود ا ارتفاع لرؤاس اأموال ا

هذا النحو ي شكل رؤاس أموال خاصة تدرج كنتيجة صافية للسنة امالية عندما ةكون اأصل اما مبيعا، 
وا أا إ ا تبن  أن هنالك تناقص ي قمة اأصل فيسجل كخسارة قيمة ي نتيجة السنة امالية  ؛صا أا 

سابا  الدائنة ةتم  تق - وزها الكيان إ ياةة أجل استحقاقها اكذلك القراض اا ييم التوظيفا  امالية ال  
ال  ةصدرها الكيان ام تتم  ايازها أيراض معاملة تارةة بالتكلفة امهتلكة، اتضع اختبار تناقص ي القيمة 

ت  ؛ملة ي القيمةعند اقفال كل سنة مالية للتأكد إن كان هنالك أي خسائر 

                                                 
[1]  ، ، النظام احاسي اما  .147-146 ، ص صبقامرجع سبلعراسي أمد التيجا
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سابا  كمنتوجا  أا أعباء  - القيم الفائضة االناقصة الناتة عن التنازل عن تثبيتا  مالية تدرج ي ا
اص فإن  قيمة دخول املياتيةع قد ر بتكلفة زء احتفظ به ة، أم ا إ ا م  التنازل عن جزء من التوظيف اما ا

ة  ب على الكيان إبراز طرةقة حدةد القيمة احاسبية للسندا  اطرةقة معا الشراء امتوسطة امرجحة، كما 
سابا  بقيمة السوق ي ملح  امعلوما .  تغرا  قيمة السوق بالنسبة إ التوظيفا  امالية امدرجة ي ا

ات اأخطار واأعباء، القروض والخصوم المالية قواعد تقييم المخزونات، اإعانات، مؤون .2.1.2
توجات المالية  .اأخرى واأعباء والم

موعة من اأعباء ةتم  موةلها تاج الكيان ممارسة نشاطه جموعة من العناصر، ايث ةتحم    ل 
تلفة كحاجته مواد   الكيانا ط اأعباء مالية، كما ةعرض نشا أالية، اي بعض اأايان تكون ها  بطرق 

اتياط من اأخطار وجب عليها دائما تكوةن مؤانا  لإموعة من اأخطار أثناء تنفيذ عملها ما ةست
سنحاال دراسة قواعد تقييم امخزانا  ااإعانا  امؤانا  اأخطار ااأعباء باإضافة إ  ذلكلامستقبلية، 

صوم امالية اأخرى ااأعباء   اامنتوجا  امالية.قواعد تقييم القراض اا
فيذ: • توجات قيد الت لس معاةر احاسبة الدالية امخزانا  من خال امعيار  المخزونات والم ةُعر ف 

موعة أصول ةتم  اقتناؤها ااااتفاظ ها IAS 2احاسي الدا  ا  بغرض إعادة بيعها  "امخزانا " على أه 
خال النشاط العادي للكيان، امكن أن تكون على شكل منتوجا  جارةة أا قيد التنفيذ ال  ةتم استهاكها 

دما ، ا أصول  [1جخال العملية اإنتاجية أا تقدم ا أم ا النظام احاسي اما فقد عر ف امخزانا  على أه 
اري، اال  مكن أن تكون قيد اإنتاج بقصد ماثل، متلكها الكيان الغرض منها بيعها ي  إطار ااستغال ا

دما   دما  فإن  كلفة ا فهي مواد أالية الوازم موجهة لاستهاك خال عملية اإنتاج، اي االة تقدم ا
شكل  اةصنف اأصل ي [2جال  م ةقم الكيان بعد بااتساب امنتوجا  امناسبة له مثل قيمة امخزانا ،

زانا  )أصول جارةة( أا ي شكل تثبيتا  )أصول ير جارةة( على أساس اجهة اأصل ااستعماله ي إطار 
القيمة احاسبية نشاط الكيان اليس على أساس نوعه، اةتم  تقييم هذ  امخزانا  بالقيمة اأقل بن التكلفة ا 

از امخزان اامقصود  [3ج،2احاسبة الدا رقم عيار افقا م الصافية يازة أا إ بالتكلفة كل التكاليف امتعلقة 

                                                 
[1] 

Robert Obert, Pratique des Normes IAS/IFRS, Comparaison avec les régles françaises et les 

US.GAAP, Paris, 2003, P 217. 
ظام المحاسبي المالي سب  إماعيل، شرةط صاح الدةن، [2]  لة IAS 2والمعيار المحاسبي الدولي رقم SCFمعالجة المخزون بين ال  ،

 .45-44 ، ص ص2018، جوان 01، العدد 06البااث ااقتصادي، اجلد 
[3] 

Catherine Maillet, Anne le Manh, Op.Cit, P 67. 
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از مثل سعر  مضافا إليها مصارةف حوةل اتوصيل هذ  امخزانا  إ أماكن التخزةن، أم ا القيمة الصافية لإ
رارةة البيع امقد ر ي إطار النشاط العادي مطرااا منه التكاليف امقد رة امتعلقة باإمام اكذا التكاليف الض

 [1جامقدرة لتحقي  عملية البيع.

احد د تكلفة امخزانا  باستعمال طرةقة الوارد أاا الصادر أاا االطرةقة الوسيطة امرجحة اال   
تنقسم إ التكلفة الوسيطة امرجحة بعد كل إدخال، اكذا التكلفة الوسيطة امرجحة ي هاةة امد ة، إضافًة إ 

صر الفعلي، اقد ألغ التمييز كل من النظام احاسي اما اامعاةر احاسبية الدالية   ىاحدد أا ما ةسمى با
قيقي للوادا  كشوف طرةقة الوارد أخرا ةصرف أاا كوها تظلل مستخدمي ال امالية اا تناسب التدف  ا

اصة بالفرة، قيقية ا ايث ةتم  اساب التكاليف على أساس  [2جابالتا فهي ا تعر  عن اأرباح ا
قيقية أا التكاليف احد دة مسبقا، أم ا ي االة استحالة حدةد تكلفة الشراء أا اإنتاج بتطبي   التكاليف ا
القواعد العامة للتقييم فإن ه ةتم  تقييم كلفة هذ  امخزانا  بتكلفة شراء أا إنتاج أصول مسااةة ها تثبت أا 

رةخ شراء اإنتاج اأصول امذكورة، اي االة ما إ ا كان التقييم على أساس التكاليف تنجر تقدر ي أقرب تا
زانا  )من ير التموةنا ( ةتم   از، فإن  اأصول ي شكل  عنه قيود بالغة ي اإفراط أا ير قابلة لإ

اأصول على سعر البيع  تقييمها بتطبي  تفيض ةناسب هامش الربح الذي ةطبقه الكيان ي كل فئة من فئا 
ساب كعبئ ي اساب  عند الول تارةخ إقفال السنة امالية، اةتم  إدراج أي خسارة ي قيمة امخزانا  ي ا

از هذا امخزان. زان ما أكثر من القيمة الصافية إ  [3جالنتائج عندما تكون كلفة 
قيقية عن  ا تقي م بقيمتها ا سابا  اعند تارةخ إقفال  أم ا امنتوجا  الزراعية فإه  د إدراجها اأا ي ا

سارة أا الربح  ي تغر القيمة  نامتأتيكل سنة مالية منقوصا منها التكاليف التقدةرةة للبيع، اةتم  إثبا  ا
قيقية منقوصا منها التكاليف امقدرة ي نقطة البيع ي النتيجة الصافية للسنة امالية.  ا

ااستنادا إ معيار  2008جوةلية  26من القرار امؤرخ ي  4سم قما جاء ي فقرا  الافقا  اإعانات: •
كومية" IAS 20احاسبة الدا  " فإن  اإعانا  العمومية هي عمليا  حوةل موارد احاسبة عن امنح ا

                                                 
ظام المحاسبي المالي المعالجة المحاسبية للمخزوناتعمور مال، [1]  دةد، العدد وفق ال لة ااقتصاد ا  ، ص ص2013، ماي 08، 

210-211. 
ي عبد الناصر، طبيب أسامة، [2]  مشكات تقييم المخزونات بالمؤسسات ااقتصادية الجزائرية في ظل تعدد بدائل التقييم وآثارها راا

لة العلوم ااقتصادةة االتسير االعلوم التجارةة، العدد Rapide Oilدراسة تطبيقية لمؤسسة -على القوائم المحاسبية  ، ص 2017، 17، 
351. 

 .13-12، ص ص 6-123إ الفقرة  3-123، مرجع ساب ، مبادئ عامة: من الفقرة 19، العدد الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية[3] 
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صصة لتعوةض التكاليف ال  حم   لها امستفيد من هذ  اإعانة ا لك اارامه لها أا سيتحم  عمومية 
لشراط مرتبطة بنشاطه، اتدرج هذ  اإعانا  ي اساب النتائج كمنتوجا  ي سنة مالية أا عد ة سنوا  

فهي بنفس اترة التكاليف ال  تلح  اال  ةفرض فيها تعوةضها، أم ا اأصول القابلة لاهتاك احتسب 
سابا  اإعانة اموجهة لتغطية أعباء أا تشكل عند عرضها ي اميزان ية منتوجا  مؤجلة، اتدرج أةضا ي ا

الذي دى امهتاك اتقس م على ة ال  مو ل تثبيتا ير قابل لإكما ةؤخذ من جدةد باإعان  ،خسائر اقعت
سنوا   التثبيت ير قابل للتصرف، فيعاد تسجيل اإعانة من جدةد ي شكل نتيجة على مد ة عشر ةكون فيه

بطرةقة خطية إ ا م ةكن هنالك أةضا شرط عدم قابلية التصرف، اا ةتم  إدراج اإعانا  العمومية ما فيها 
د من أن  اإعانا  ستستلم، أم ا إ ا اضطر النقدةة إا  إ ا توفر الكيان على الشراط املحقة باإعانا  االتأك  

ةتم إرجاع التسدةد ي امقام اأال إ كل منتوج مؤجل ير الكيان إ تسدةد إعانة كحالة استثنائية فإن ه 
 مهتلك مرتبط باإعانة اةدرج الفائض كعبئ من اأعباء.

سائر أا أعباء مستقبلية من احتمل  مؤونات المخاطر واأعباء: • اسبية  ا تقدةرا   تُعر ف امؤانا  بأه 
ددة اهدف االطبيعة، ير أن  مبلغه ا ير معراف بصفة هائية اناتة عن أاداث نشأ  أثناء اداثها تكون 

رد، ااسب النظام احاسي اما فإن  مؤانا  اأعباء هي خصوم ةكون استحقاقها أا مبلغها ير مؤكد،  ا
سابا  اتقييمها كاآي: اةتم  إدراجها ي ا

 [1ج
سابا  عندما ةكون للكيان التزام راهن ناتج عن ادث  - مهّ أا عندما ةكون من احتمل أن تدرج ي ا

سابا  عندما ةكون من اممكن  ةكون خراج موارد أمرا ضرارةا إطفاء هذا االتزام، كما ةتم  إدراجها ي ا
 القيام بتقدةر هذا االتزام تقدةرا موثوقا منه.

سابا  على سبيل مؤانا  اأعباء ي هاةة السنة اما - ة هو أفضل تقدةر للنفقا  ليةكون امبلغ امدرج ي ا
ا لتقدةر جدةد عند إقفال كل سنة مالية، اا تكون  حم ل اّ  تاشي االتزام امعّ اتكون امؤانا  

ا مؤانا  اأعباء. سائر العملياتية امستقبلية   ا
سابا .ا ةتم  استعمال أي مؤانة لأعباء إا  ي النفقا  ال  من أجلها م  إدراجه أصا ي -   ا

فإن ه  1-126اي فقرته  2008جوةلية  26طبقًا للقرار امؤرخ ي  القروض والخصوم المالية اأخرى: •
قيقية،  صوم امالية ال  م ت ايازها من أجل معاما  تارةة على أساس القيمة ا ةتحد د تقييم القراض اا

                                                 
 .14ص  ،4-125 إ الفقرة 1-125 ، من الفقرةساب مرجع ، 19، العدد الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية[1]
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صوم امالية اأخرى فتقو م بعد اقتناءها م سابا  منقوصا أم ا ا بلغها الذي م  تقييمها به عند إدراجها ي ا
من ااهتاك اجمع لكل فارق بن امبلغ اأصلي اامبلغ عند  مضافا، منقوصامنه التسدةدا  الرئيسية 

ب أن تدرج ي تكاليف القرض اموزعة بصورة اسابية على مدى مد ة القرض، الفوائد  استحقاقه، كما 
امكشوفا  امصرفية االقراض، اهتاك عااا  اإصدار أا التسدةد امتعلقة بالقراض االتكاليف امرتبة على 

ار التموةلي اأةضا فوارق  املحقة امرتبة عن تنفيذ القراض إضافة إ اأعباء امالية ال  تقتضيها عمليا  اإ
كاليف الفوائد، اتدرج هذ  التكاليف  الصرف الناتة عن القراض بالعما  اأجنبية إ ا كانت ماثلة لت

ص كأعباء مالية للسنة امالية امرتبة فيها إ ا م ةكن م  إدراجها ي كلفة اأصل، فالنظام احاسي اما ةرخ  
ب مد ة طوةلة من التحضر تفوق للكيان إدماج تكاليف ااقراض امنسوبة مباشرة أا بناء أا إنتاج أصل ةتطل

  أا ةباع ي كلفة هذا اأصل ا لك افقا ما جاء معيار احاسبة الدا ةستعملا قبل أن ثّ عشر شهر اإ
IAS 23 ف إدماج تكاليف اقةتم إةن ه االة انقطاع نشاط إنتاج اأصل فإ "تكاليف ااقراض"، اي

ب أن ةكون امبلغ امدمج ي تكلفة اأصل ةناسب تكاليف ااقراض.  ااقراض، كما 

توجات المالية: • سبان على أساس الزمن الذي تنقضي  اأعباء والم تؤخذ اأعباء اامنتوجا  امالية ي ا
صول من أجلها على  فيه اتلح  بالسنة امالية ال  ترتب الفوائد خاها، اةتم  إدراج العمليا  ال  م  ا

قيقية بعد طرح هذا التأجيل بشراط تقل عن شراط السوق ي تأجيل الدفع أا منع سابا  بقيمتها ا  ا
قيقية  امنتوج اما أا التكلفة امالية امرتبطة هذا التأجيل، أم ا الفارق بن القيمة اإمية للمقابل االقيمة ا

سابا  كأعباء مالية ي للعملية ال   تناسب الكلفة التقدةرةة للقرض امتحصل عليه أا اممنوح ةدرج ي ا
 [1ج.مشري اكمنتوجا  مالية ي اسابا  البائعاسابا  ا

 .الكيفيات الخاصة للتقييم والمحاسبة .2.2

و تبّ معاةر احاسبة الدالية كان هدفه توايد القراءة   زائر  كما سب  ام  اإشارة إليه فإن  سعي ا
للمستخدمن امكينهم من معرفة الوضعية ها فهما لك لتسهيل  كيان  احاسبية مختلف الكشوف امالية أي  

قيقية للمؤسسة،  ة ي الكيانا   ةساعدكان اهدف أةضا م  إم اا هذا فقط  إا  أن  اأمر م ةقتصر علىا امعا
سابا  لتقييم اممتلكا  اال ساب الغر اكذا إدماج ا وضعية احاسبية للعمليا  امنجزة بصورة مشركة أا 

اصة جموعة   ّ  الو كانت   اأمر بكيان ااادكيانا  كما لو تعل  امالية االنتيجة ا العمليا  امنجزة  ا
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زائري إ  ،بعما  أجنبية لذلك ةهدف النظام احاسي اما من خال تسجيل ميع امعاما  بالدةنار ا
 .تسهيل مقارنتها الكشوف امالية اتوايد 

جزة بصورة مشتركة أو لحساب الغير والممارسة المحاسبية للتجميعاعمال .2.2.1  .مات الم
ارج الذلك يالب  و ا د معاما  الكيانا  تقوم ةقوم ااقتصاد امعاصر على مبدأ اانفتاح  ا ما 

ساب الغر، فنجد ثاث إ دما  االقيام بعمليا   م ا على أساس صورة مشركة أا على مبدأ تقدم ا
ااا ، شركا  امسامة اال  تقوم على مبدأ القيام بعمليا  بصورة مشركة، اامرف  العمومي االذي ةعتمد 

سابا  الغر.  على مبدأ تقدم اامتيازا ، أم ا الثالثة فتتمثل ي العمليا  امنجزة 
ةتواف  مع ةنتج عن تشارك الكيانا  ي القيام بالعمليا  كشوف مالية متعد دة، اهذا ما ا  

صول على معلوما  مالية منسجمة امقراءة تص الكيان اأم ا لك  ص ا ااتياجا  امستثمرةن فيما 
هدف إجراء مقارنا  ةتم  على أساسها اتا  القرارا ، لذلك كان ابد  من إدماج اسابا  الفراع اتميع 

 الكيانا  امشاركة.
جزة بصورة مشتركة أو لحساب  • ل العمليا  ال  تتم  بصورة مشركة ي شركا  تتمث   الغير:العمليات الم

ة اال  تقوم على أساس إبرام ات   فاق تعاقدي ةتف  فيه طرفان أا أكثر على مارسة نشاط اقتصادي حت امسام 
اصة به ي شكل منتوجا   امراقبة امشركة، اةقوم كل اااد من الشركاء امسامن بتسجيل قسط النتيجة ا

أعباء إ ا كانت اسابا  العمليا  امنجزة بصورة مشركة مسوكة من طرف مسر  اااد اهو امكل ف  أا
قانونا من طرف الغر االذي مثل أعباؤ  امنتوجاته أعباء امنتوجا  العمليا  امنجزة بصورة مشركة، أم ا إ ا 

ب على كل اااد من اقتضت هذ  العمليا  مراقبة املكية مشركة أصل اااد أا عد ة أصول  فإن ه 
صوم زةادة على اصته من امنتوجا   سابا  قسط من اأصول اا الشركاء امسامن أن ةدرج ي ا

وز فيه كل من امشاركن  فصلنمااأعباء، اإ ا كانت العمليا  امنجزة بصورة مشركة تقوم ي إطار كيان 
ب على كل اااد منهم أن ةدرج ي صوم  مسامة فإن ه  سابا  القسط الذي ةعود إليه ي اأصول اا ا

زةنة ي الكيان امشرك.  ااأعباء اامنتوجا  اتدفقا  ا
اإ ا ما انتقلنا إ امتيازا  امرف  العمومي، فإن  اأصول ال  ةضعها امتنازبل أا امتناز ل له ي اامتياز  

ل ي أصل ميزانية الكيان صااب اامتياز، اةتم  تكوةن مؤانا  تكفل امستوى امطلوب من امرف  تسج  
اصة بامنشآ  امتناز ل عنها عند اهتاكها أا انقضاء عمرها اإنتاجي.  العمومي للطاقة اإنتاجية ا
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ساب الغر امق    ةتم  إدراج هذ  العمليا  دمة أطراف أخرى بصفة اكيل فإن ه أم ا العمليا  امنجزة 
ساب الغر باسم الكيان اسب  ها الكيان  ي اأجر الذي ةتقاضا  فقط، اإ ا كانت العمليا  ال  ةعا

ا تدرج ي أعباء الكيان امنتوجاته.  نوعه فإه 
ظام المحاسبي الماليالممارسة المحاسبية للتجميع وفق  ه )اإدماج، تجميع الكيانات، الحسابات ال

امالية  كشوففرض النظام احاسي اما على الكيانا  ال  تراقب كيانا  أخرى إعداد اتقدم ال مجة(:المد
على أن ه ةتوجب على كل   اال  تنص   2008جوةلية  26من القرار امؤرخ ي  2-132عة من خال الفقرة اجم  

سنة  اةنشر كل   ةعد   أن كيان له مقر  أا نشاطه الرئيسي ي اإقليم الوطّ اةراقب كيان أا عد ة كيانا 
معة لكل الكيانا  ايث ةكون إعداد انشر البيانا  اجمعة على عات  أجهزة إدارة الكيان  ،كشوف مالية 

قيادته امراقبته  دمج )الكيان اأم( أا على عات  اهيئة ال  تتو  ع الذي ةعرف بالكيان امامهيمن على اجم  
معة إ ا كانت ملوكة بنسبة من اقوق  % 90 اةتم  إعفاء كل الكيانا  امهيمنة من إعداد كشوف مالية 

يط التجميع ما التصوةت من طرف كيان آخر، كما أعطى النظام احاسي اما تعرةف موضوع الس يطرة ا
"البيانا  امالية اموادة ااحاسبة عن ااستثمارا " ايث عر فها  IAS 27امعيار احاسي الدا  ةتواف  مع

صول على منافع من أنشطته، اةفرض اجود  ا سلطة توجيه السياسا  امالية االعملياتية لكيان بغية ا على أه 
لبية اقوق التصوةت ي كيان آخر اكذا السلطة على السيطرة ي االة اامتاك امباشر أا ير امباشر أي

من اقوق التصوةت االسلطة على تعين أا إهاء مهام أيلبية مسري كيان آخر اتدةد  % 50     أكثر من
 [1جالسياسا  امالية العملياتية للكيان موجب القانون اأساس أا موجب عقد.

ة ةتم  اأخذ بعناصر متلكا  الكيان امدمج فيها   عندما تقوم الكيانا  امراقببة بإعداد اساباها امد
ة عند إعداد اميزانية، أم ا ي اساب النتائج فيتم  إاال العمليا  امنجزة من قبل  عدا سندا  الكيانا  امد

ة مع استبعاد  ل عمليا  الشركة امد ة فيما بينها من قبل الكيانا  ال  هي اجموع امدمج  العمليا  امعا
جزء من هذا اجموع، اةتم  حوةل الكشوف امالية للكيانا  اأجنبية إ العملة الوطنية من خال حوةل 
صوم على أساس سعر اانتقال، أم  امنتوجا  ااأعباء فعلى اسب سعر الصرف ي تارةخ إجراء  اأصول اا

 التحوةا .

                                                 
لة البااث، العدد تأهيل الممارسة المحاسبية للتجميع في بيئة اأعمال الجزائريةخليل طيار، بادةس بن عيشة،  [1]  ، ص ص 2016، 16، 

227-228. 



ظام المحاسبي المالي الثالثالفصل   تكييف اأنظمة المعلوماتية وفق متطلبات اإفصاح في ال

 
149 

ا الكيانا  ال    تلف إدماج الكيانا  امشاركة عم ا سب  اال  عر فها النظام احاسي اما على أه  ا 
ماربس فيها الكيان امدمج نفو ا ملحوظا اهي ليست بكيانا  فرعية أا كيانا  أنشئت ي إطار عمليا  

كأد اد من اقوق التصوةت  % 20 م ت بصورة مشركة، فيفرض اجود النفو  املحوظ من خال ايازة
طط اااسراتيجيا ، كما أن  اجود معاما  تارةة  ا   أا من خال امشاركة ي أجهزة التسير ااضع ا
اضع لإدماج ةعتر من أشكال النفو  املحوظ، اةتم  إدراج امساما  ي  أمية بالغة بن الكيان امدمج اا

ة اسب طرةقة امعادلة اهذا افقا ما جاء به معيار احاسبة الكيانا  امشاركة ي إطار إ سابا  امد عداد ا
تتم  كما ةلي: "ااستثمارا  ي الشركا  الزميلة" اال  IAS28الدا 

 [1ج
صة ال  مث   على مستوى اأصول للميزانية المدمجة: ه لها السندا  ي رؤاس ةقوم الكيان بإاال ا

اصة  ل القيمة احاسبية لتلك السندا  مع ااتساب الفائض من اصة اأموال ا انتيجة الكيان امشارك 
ة.  الكيان امشارك ضمن اسابا  النتائج امد

تائج المدمج ه م حت عنوان خاص اصة اجمع ي نتيجة الكيان امشارك ةقد   :على مستوى حساب ال
ة كحصة ل سبان النتيجة امد  لمجمع ي اساب نتيجة الكيان امشارك.اةتم  اأخذ ي ا

موعة اقتصادةة خاضعة لنفس امركز ااسراتيجي اتا  القرارا  سواًء   تقوم الكيانا  ال  تشكل 
ا   اتقدمداخل اإقليم الوطّ أا خارجه، دان أن تكون بينها راابط قانونية بإعداد  اسابا  مركبة كما لو أه 

اسابا  مركبة نذكر الكيانا  ال  ةسرها  ماتقدالكيانا  ال  تقوم بإعداد  كيان اااد، امن بن هاته
موعة من اأشخاص هم مصا مشركة اكذلك الكيانا  ال  تنتمي إ قطاع  شخص معنوي أا 

تكون  ا  قيادة ااسراتيجية مشركة، باإضافة إ الكيانا  ال  مثل جزء من  االتعاضدةا التعاانيا  
وع ير ملح  قانونا بالشركة امشرفة، اأةضا تلك ال  ها هياكل مشركة فيما بينها أا عاقا  تعاقدةة م

 ااسعة اتلك ال  ترتبط فيما بينها باتفاق تقاسم النتيجة.

اصر أخرى  .2.2.2 وحة للمستخدمين، الضرائب المؤجلة وع  .كيفيات تقييم العقود، اامتيازات المم
تقوم الكيانا  أثناء القيام بنشاطها بإبرام عقود مع أطراف أخرى فنجد عقود طوةلة اأجل اعقود  

ة قصرة كإبرام عقد لشراء سلعة مر ة ااادة فقط،   ار التموةل ايرها من العقود اأخرى ال  قد تكون مد  إ
امن امعراف أن  كل كيان مارس  كما تلتزم الكيانا  بتقدم امتيازا  للمستخدمن نظر قيامهم بعملهم،

                                                 
 .16ص  ،12-132 ، الفقرةمرجع ساب ، 19، العدد الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية [1]
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نشاط اقتصادي هدف حقي  الربح تفرض عليه ضرائب باستثناء تلك امعفاة قانونا من بعضها، إا  أن ه اي 
 بعض اأايان ةتم  حميل السنوا  امالية ضرائب ا تتعل  ها، لذلك جاء النظام احاسي اما ي امادة

اسبية جدةدةب امؤجلة امتعل  بعنصر الضرائ 134-1 ا   لل بتحمن شاها أن تسو   معا ميل ي هذا ا
 السنوا  امالية باأعباء االنواتج امتعلقة ها فقط.

 التقدةرا  أا الطرق احاسبية إ تغر   2008جوةلية  26كما م  التطرق أةضا ي القانون امؤرخ ي  
مشكل آخر ةقف عائقا أمام كما كان هنالك اهدف،  سيان من أجل نفس اتصحيحا  اأخطاء أا الن  

جنبية الذلك جاء هذا القانون أةضا اأعما  الإعداد كشوف مالية صادقة اهو امعاما  ال  كانت تتم  ب
بكيفيا  تقييم العمليا  امنجزة بالعملة اأجنبية، اسنحاال فيما ةلي التطرق إ كل عنصر من العناصر ال  

 ليها:سب  اإشارة إ
النظام احاسي اما فإن  العقود طوةلة  افقا ما جاء به :يالتمويل العقود طويلة اأجل وعقود اإيجار ه

تلفة   از سلعة أا خدمة ةكون تارةخ انطاقها ااانتهاء منها ي سنوا  مالية  اأجل هي عقود تتضمن إ
دما  ال  تكون لفرا  زمنية  كعقود البناء مثا، اعقود إصاح أصل أا هيئة بيئة اكذا عقود تقدم بعض ا

ب ي كل مر ة حرةر ةاسابا  اأعباء اامنتوجا  اسب طر ي ها طوةلة، اةتم  إدراج قة التقدم أي أن ه 
از العملية، أم ا إ ا كانت النتيجة النهائية للعقد ا مكن اسبية مقياس إ تقدةرها بصورة صادقة أا  نتيجة 

سابا  اسب التقد  طبيعة العقد  بي  طرةقة اإمام أي أن ه ا م فإن ه ةتم  تطا ةسمحان بتطبي  اإدراج ي ا
تما، اي االة ما إ ا كان من  ةسجل كمنتوجا  إا  مبلغ ةعادل مبلغ اأعباء امثبتة ال  ةكون حصيلها 

موع تكاليف العقد  سارة اإمالية سيفوق امتوقع أن   موع منتجا  العقد فإن ه ةتم  تكوةن رصيد ةفوق ا
 .التسجيا  حة بعد يغر موض  االللعقد 

زائر من خال قانون النقد االقرض رقم    من إا  أن ه م ةطب   90/10 أم ا عقد التموةل فقد ظهر ي ا
زائرةة إا  إ ياةة صدار اأمر  اقبل التطرق  [1ج،1996جانفي  10امؤرخ ي  96/09طرف البنوك التجارةة ا

ار االذي ُعر ف بأن ه عبارة عن اتفاق ةتنازل  ار التموةلي اجب اإشارة إ مفهوم عقد اإ إ عقد اإ
ة دفوعا ، د دة عن ا  استعمال أصل ما مقابل دفع اااد أا عد  اعليه  [2جموجبه امؤجر للمستأجر مدة 

                                                 
طار،  [1] لة البشائر ااقتصادةة، العدد 2013-2007تقييم سوق اإيجار التمويلي في الجزائر للفترة بوادي  ، ص 2016، مارس 03، 

114. 
ظام المحاسبي والمالي الجديدقرض عبد الرزاق جليل، نعيمة عبدي،  [2] لة الدراسا  امالية اااقتصادةة، اإيجار في الجزائر في ظل ال  ،

 ،  .09، ص 2011العدد الثا
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ار ةرتب ار التموةلي بأن ه عقد إ عليه حوةل شبه كل ي للمخاطر اامنافع  ا  الصلة ملكية  ُعر ف عقد اإ
ار   اأصل إ امستأجر، اةتم  عند انتهاء مد ة العقد حوةل املكية أا عدم حوةلها مع اإشارة إ أن  عقود إ

ار  عقود كل من اأراضي اامبا ا تؤدي إ نقل املكية للمستأجر ي هاةة مد ة التأجر ابالتا ا تعتر إ
سابا  ابتداًء من تارةخ دخول العقد اي ز  ار موةل ةتم  إدراجه ي ا ل عقد إ التموةل، اكل أصل ةكون 
انب القانو افقا ما جاء به امعيار احاسي الدا  التنفيذ مع اارام مبدأ تغليب الواقع ااقتصادي على ا

ار"، اةدرج ام 17رقم  اسبة عقود اإ قيقية، ؤج" ر اأصل امستأج ر ي اسابا  أصول اميزانية بقيمته ا
ار أقل منا فإن ه ةتم  تسجياي االة ما إ ا كانت القيمة احي   زام له ها اةدرج إلنة للمدفوعا  الدنيا مقتضى اإ

صوم امسجل ي اميزانية. سابا  بنفس مبلغ ا ارا  امستقبلية ي ا  دفع اإ
ر اسب القواعد العامة ال  تص ر موضع إاأصل امستأج   اةكون  هتاك ي اسابا  امستأجب

ار موةل كما لو كان اأمر معاملة تارةة ااادة  سابا  عقد التنازل امقرن بعقد إ التثبيتا ، كما ةدرج ي ا
ار.  اةتم  توزةع منتوجا  التنازل على مدى مد ة عقد اإ

وحة للمستخدمين: ه ف بتقدم خدمة مقابل منافع اموظفن تقوم الكيانا  عند قيام موظ   اامتيازات المم
ال  ستقوم بدفعها هم ي امستقبل بااعراف بالتزام عليها منحها منافع للمستخدمن ا لك افقا ما جاء به 

د مس فئا  منافع اموظفن كما هو موضح "منافع اموظفن"، االذي اد   IAS 19امعيار احاسي الدا 
: الش كلي   التا

 .19معيار احاسبة الدا رقم فئا  منافع اموظفن افقا لــ :III.5 الش كل
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ال   سابا  السنة امالية إثبا  ي شكل أرصدة مبلغ التزاما  الكيان ي  اةتم  ي كل عملية إقفال 
امعاش اتكميا  التقاعد اتعوةضا  مقدمة بسبب اانصراف إ التقاعد أا منافع ماثلة منواة أفراد 

أرصدة، احد د هذ  اأرصدة على أساس القيمة احي نة جموع الشركائه ااكائه ي شكل  لدةهامستخدمن 
اسبية مائمة.  [1جالتزاما  الكيان ايال امستخدمن لدةها باستعمال فرضيا  اطرق 

لة العدةد من التساؤا  لدى احاسبين ااحللن لقد ط رات فكرة الضرةبة امؤج   الضرائب المؤجلة: ه
انب النظري االتطبيقي  ااقتصادةن ، فهي همااول تقنيا  حليلها من النااية امالية اإعطاء مقاربة ما بن ا

اسبة جدةدة جاء ها النظام احاسي اما اال  ةتم  من خاها إدراج الضرائب على النتيجة العملياتية  طرةقة 
ااسب النظام احاسي  [2جعلى رؤةة اقتصادةة صادقة، امتعلقة بالسنة امالية ال  م ت فيها العمليا  للحصول

اما فإن  الضرةبة امؤجلة عبارة عن مبلغ ضرةبة عن اأرباح قابلة للدفع أا التحصيل خال سنوا  مالية 
مستقبلية، اةتم  تسجيلها ي اميزانية ااسابا  النتائج لوجود اختال زمّ بن اإثبا  احاسي منتوج أا عبئ 

بائية لسنة مالية ااقة، أا اجود عجز جبائي أا قراض ضرةبية قابلة م سبان النتيجة ا ا اأخذ  ي ا
تملة ي مستقبل منظور اكذا ي االة إقصاء  للتأجيل إ ا كانت نسبتها إ أرباح جبائية أا ضرائب مستقبلية 

ة، اةتم  مراجع ة م ت ي إطار إعداد كشوف مالية مد ة الضرائب امؤجلة عند إقفال كل سنة اإعادة معا
بائي امعمول به عند إقفال السنة امالية.  مالية على أساس التنظيم ا

بية: ه جزة بالعمات اأج ةتم  تسجيل امعاما  ال  تتم  بالعما  اأجنبية عند ااعراف  العمليات الم
بالعملة الوطنية، ايث ةتم  حوةل اأصول امكتسبة بالعملة الصعبة إ العملة الوطنية استنادا إ  ها اأا  

سابا  يسعر الصرف امعمول به ةوم إمام العمل ة اتبقى هذ  القيمة إ ياةة التنازل أا زاال اأصل، أم ا ا
فاق اأطراف إ ا ستنادا إ سعر الصرف ي تارةخ ات  رة بالعما  اأجنبية فيتم  حوةلها اةون احر  الدائنة االد  

عاما  التجارةة، أم ا امعاما  امالية فيتم  ااستناد إ سعر الصرف تارةخ اضع العملة حت ام  اأمر بتعل  
 ف.التصر  

فإن ه عندما ةتم  نشوء اتسوةة اسابا  دائنة أا  07/11من القانون رقم  3-131لفقرة ااسب ا 
ل قياسا على قيم الدخول بسبب تقلبا  سعر الصرف تشك   امثبتةدةون ي السنة امالية نفسها، فإن  الفوارق 

الة ي اأعباء أا امنتوجا  امالية للسنة، أم ا إ ا بقيت  ب تسجيلها اسب ا خسائر أا أرباح ي الصرف 
                                                 

 .20ص ،  2-136االفقرة  1-136 ، الفقرةمرجع ساب ، 19، العدد الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية [1]
[2] 

AZOUAMI nacer, SAIHI youcef, Le risqué financier lié au processus de la constatation des impôts 

diffères dans les group Algériens, Revue AL-IJTIHED, N °3, Janvier 2013, P P 308-309. 
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الفقرة ررة بالعما  اأجنبية ي اميزانية اّ  اقفال السنة امالية، فإن  تسجيلها اأا اسب عناصر نقدةة 
ح على أساس سعر الصرف اأخر امعمول به ي  لك التارةخ، اةتم  دفع ةصح   07/11 من القانون 137-4

سأا إنقاص امبالغ اأصلية بقيمة الفوارق بن القيم امسج   ل أعباء ابا ، هذ  الفوارق تشك  لة أصا ي ا
سابا  الدائنة تشك  االة يياب الت  ي مالية أا منتوجا  مالية للسنة امالية، أم ا  رد فإن  ا ل دائما سوةة عند ا

 [1ججزء من الذمة امالية للكيان اةسجل فرق الصرف ي اأعباء أا امنتوجا  امالية.
ة فراق أسعار الصرف من خال   التا استنادا إ امعيار احاسي  الش كلامكننا توضيح معا

 "آثار التغرا  ي أسعار الصرف": 21رقم  الدا

ة فراق اأسعار اف  : III.6 الش كل  .21معيار احاسبة الدا رقم IAS 21معا

 

بية على القوائم المالية وفق المعيار تيجا بالرقي، أمن راشدي،  المصدر: أثر تغيرات أسعار صرف العمات اأج
ظام المحاسبي المالي 21المحاسبي الدولي  لة البشائر ااقتصادةة، اجلد وال ، 2017، مارس 01، العدد 03، 

 .161ص

سيان: ه افقا ما جاء ي القرار امؤرخ ي  تغير التقديرات أو الطرق المحاسبية وتصحيحات اأخطاء أو ال
ا  التقدةرا  احاسبية امبنية على معلوما  جدةدة تدرج ي النتيجة الصافية فإن  تغر   2008جوةلية  26

                                                 
بية على القوائم المالية وفق المعيار المحاسبي الدولي تيجا بالرقي، أمن راشدي،  [1] ظام  21أثر تغيرات أسعار صرف العمات اأج وال

لة البشائر ااقتصادةة، اجلد المحاسبي المالي  .162-161 ، ص ص2017، مارس 01، العدد 03، 

 ااثبا  قواعد
االة تغر ااتفاقية 

عن تلك 
امستخدمة خال 

 ااعراف الدا

 اساب النتائج كأرباح
 أا خسائر 

البنود الغر 
 النقدةة

البنود الغر 
ة فراق  النقدةة معا

أسعار 
 الصرف

اصة  - اميزانية: ي اأموال ا
سائر  )إ ا م  حرةر اأرباح أا ا
من البنود ير النقدةة ي اأموال 

اصة كإعادة تق ييم اأصول ا
 الثابتة(

 اساب النتائج: كأرباح -
أا خسائر )إ ا م  حرةر اأرباح 
سائر من البنود ير النقدةة  اا

 اسجلت ي النتيجة(
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ارةة أا السنوا  امالية امستقبلية إ ا كانت  ا  الطرق تغر   التغرا  تؤثر فيها أةضا امس  للسنة امالية ا
صوصية ال  ةعتمدها الكيان عند إعداد   احاسبية امبادئ، اأسس اااتفاقيا ، القواعد ااممارسا  ا
صول على إعام أفضل، اإن كان هنالك أي تأثر  يث مكن تعدةلها إن كانت تسمح با الكشوف امالية، 

احاسبية على نتائج السنوا  امالية السابقة فإن ه ةعمد إ تكييف معلوما  هذ   الطرةقة تغيرناجم عن 
السنوا  بفرض ضمان على مستوى الكشوف امالية إمكانية امقارنة بن الفرا ، أم ا إ ا كان هذا التغير 

تصحيح ي هذا ال ييابدة فيجب تقدم توضيحا  لتصحيح رصيد اافتتاح ا مكن أن ةتم  بصورة جي  
ارةة ي نتيجة السنة.املح ، كما ةتم  إثبا  تأثر تغيرا  التوج   بائية امناسبة للسنة امالية ا  ها  ا

الكيانا  الصغرة ال  تتوفر فيها بعض الشراط امتعلقة برقم  إن   الحالة الخاصة بالكيانات الصغيرة: ه
زةنة اال  ترتكز على دة من اأعمال اعدد امستخدمن االنشاطا  احد   طرف ازارة امالية تضع حاسبة ا

ب عليها أن تراعي تغر    الص  إعداد دفر ةبن  التدف   ث  سابا  الدائنة االدةون اي لأموال  ا  اأصول اا
 ال  م  جردها خال السنة امالية عند إعداد اضعياها امالية.

ظام المحاسبي الما .2.3 ظام الجبائي واأنظمة اأخرىإنعكاسات ال  .لي على ال

باةة، ايث م تصبح   م ةراعي النظام احاسي اما خصوصية النظام الضرةي افصل احاسبة عن ا
تصا ي امسائل  احاسبة إا  عبارة عن معلوما  مالية تساعد على اتا  القرار اليس على احاسب أن ةكون 

بائية على عكس احا اضع ا سبة ي امخطط احاسي الوطّ ال  كانت تعتر اسيلة لتحدةد ربح الكيانا  ا
بائي، فأصبح حدةد النتيجة احاسبية بعد  اسبية إا  افقا ما ةنص عليه النظام ا ة  للضرةبة اا تتم  أي معا

رةدة الر  07/11 القانون رقمقواعد اإصااا  ةتم  انطاقا من  ، 25/11/2007 مية امؤرخة يالصادر با
بائية اموجودة ي قانون الضرائب امباشرة االرسوم امماثلة حد د النتيجة الضرةبية فقط،   اأصبحت القواعد ا

تلف نظم معلوما  اظائف الكيان كما أن  قواعد اطرق التقييم ال  جاء ها النظام احاسي أث   ر  على 
را على دراسة ا دةدة. ىسراتيجياته اخطط مزاالة نشاطه لتتماشليجد نفسه   مع امتغرا  ا

ظام الجبائي .2.3.1  .إنعكاسات نظام المحاسبية المالية على ال

النظام احاسي اما أد   إ إاداث الكثر من التغرا  ال  تتعل   إن  ااستقالية ال  ةتمتع ها 
ة احاسبية لبعض العمليا  ما دفع بامشر   ملة من التعدةا  لتسهيل تطبي  هذا بامعا بائي إ القيام  ع ا
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ر   جم امطلوب فكانت  دةد، إا  أن ه ااظنا أن  هذ  التعدةا  م تكن با د تعدةا  سطحية ي النظام ا
ن الذي كان من امنتظر أن تكون التعدةا  جوهرةة خاصة فيما ةتعل  بعناصر حدةد الضرةبة على أرباح  ا
شركا  امسامة، فقد ااجهت الكيانا  صعوبا  ي تطبي  النظام احاسي اما االوفاء بالضرائب اتا  

بائية اهذا راجع لعدم اشراك ام ما أد ى إ  لية تبّ النظام احاسي امادةرةة العامة للضرائب ي عماإدارة ا
بائية، اسنحاال إبراز أهم هذ  ااختافا   اجود العدةد من ااختافا  بن قواعد هذا النظام االقواعد ا

دال اآي:  ي ا

بائية. :III.3جدول ال  ااختافا  بن قواعد هذا النظام االقواعد ا
ظام المحاسبي المالي البيان ظام الضريبي ال  ال

إطفاء امصارةف 
 اإعدادةة

ا ةتم  اأخذ بعن ااعتبار إطفاء امصارةف اإعدادةة، اةتم  
 تسجيلها ضمن اأعباء، ماعدا مصارةف التطوةر.

 5 حدةد مد ة إطفاء امصارةف اإعدادةة بــ
سنوا  كحد أقصى، باإضافة إ تسجيلها ي 

اسب طبيعتها، ما  06اسابا  الصنف 
اضع للضرةبة.  ةؤدي إ تفيض الوعاء ا

تارةخ إدخال 
اأصل ي 

 الضرةبة
 تسجل اأصول عند تارةخ حوةل امنافع ااأخطار.

ترتكز على حق  حوةل اأصل، أي ملكية 
ر اأصول الكيان له، اةدخل ي هذا اإطا

 هتاك.امؤجرة خاصة القابلة لإ
ار  عقود إ

 التموةل
ار كأصل، باإضافة  ةسمح بتسجيل التثبيتا  اف  عقد اإ

اصة به.تسجل اإ  هتاكا  ا
ا ةعرف إا  ملكية اأصل، اهذا ةكون له أثر 

اضع للضرةبة.  ااضح على الوعاء ا

 نفقا :
 البحث االتطوةر

لناتة عن البحث مشراع داخلي أعباء تشكل النفقا  ا -
سابا  عندما ةتحملها الكيان اا مكن تثبيتها.  تدرج ي ا

تصنف ضمن التثبيتا  امعنوةة باعتبارها تؤدي إ زةادة  -
زةعها على عد ة سنوا  امنافع ااقتصادةة اعليه مكن تو 

 هتاك السنوي.اسب قسط اإ

للخصم تعتر نفقا  البحث أعباء قابلة  -
 مجرد حملها.

تعترها نفقا  قابلة للخصم اليست تثبيتا   -
ا تصم مر ة ااادة اهذا ما  معنوةة، اعليها فإه 

اضع للضرةبة.  ةؤثر على الوعاء ا

العناصر  ا  
 القيمة امنخفضة

ا يخيار ي اعتبار بعض الق نللكيا م امنخفضة على أه 
طط اإتث هتاك أا اعتبارها عبئ بيتا  اةتم اهتاكها اف  

 اةتم  خصمه فورا مجرد حمله.

ية هذا ما ةزةد  ةعتمد على طرةقة التكلفة التار
بائية ي التأكد من صحة  من صعوبة اإدارة ا

 التقييم.

إدراج القيمة 
العادلة كأداة 

 للتقييم

صوم  ي هاةة الدارة امالية ةقي م الكيان بعض اأصول اا
، اإ ا كان هنالك فرق بن هذ  القيمة االقيمة بالقيمة العادلة

اسبيا كإةراد أا عبئ ريم عدم حققه  الدفرةة ةتم  تسجيله 
اضع للضرةبة.  اهذا ما سيؤثر على الوعاء ا

ةعتمد على طرةقة اايدة متمثلة ي طرةقة 
ية اهذا ما ةزةد من صعوبا   التكلفة التار

بائية ي التأكد من صحة ا  لتقييم.اإدارة ا
 
 

 تقدةر تكلفة 
 اقتناء التثبيتا 

ةعتمد على حمييل تكلفة اقتناء أا أنتاج تثبيت ما تكاليف 
مستقبلية م ةتحملها الكيان فعا اةتم  اهتاكها فعا ضمن 

إدماج تقدةر مسب  لتكاليف التفكيك أا 
اسبيا  التجدةد اهو مفهوم جدةد ةتم  اعتماد  
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بائي .مبلغ التثبيت قبل أن ةتم  إنفاقها بعد عد ة سنوا   الكنه ير اارد ي القواعد ا

ة احاسبية  امعا
للعناصر امكونة 

 للتثبيت

ة النفعية مكن إ هتاك كل عنصر بصفة منفصلة ااسب امد 
 له.

الكيانا  هي ال  تقد ر ما مدى قابلية فصل 
ة مكونا ، اعليه امدد ال  ا لتثبيت إ عد 

بائية تتعارض مع مدد  تستخدمها اإدارة ا
اسبيا.  ااستخدام امعتمد 

طرق اساب 
 ااهتاك

تعكس تطور استهاك الكيان للمنافع  طرق ااهتاك
ااقتصادةة ال  درجها  لك اأصل اتتمثل ي الطرةقة 

طية، الطرةقة التناقصية اطرةقة اادا  اإنتاج.  ا

طية االتناقصية  تعتمد على الطرةقة ا
اامتصاعدة، أم ا طرةقة اادا  اإنتاج فهي ير 

 معتمدة جبائيا.

قاعدة اساب 
ااهتاك 

ا  ير للتثبيت
 امركبة

القيمة امتبقية: امبلغ القابل لاهتاك هو امبلغ اإما  -
 اقتناء اأصل مطرااا منه القيمة امتبقية احتملة هذا اأصل.

خسارة القيمة امتعلقة بالتثبيتا : قاعدة اساب ااهتاك  -
ب أن تأخذ بعن ااعتبار خسارة القيمة ال  م  تسجيلها 

فاض امبلغ القابل لاهتاك. اسبيا  ابالتا ا

القيمة امتبقية: اساب ااهتاك من خال  -
اساب تكلفة اقتناء اأصل دان اأخذ بعن 

 ااعتبار القيمة امتبقية.
خسارة القيمة امتعلقة بالتثبيتا : قاعدة  -

اساب ااهتاك هي التكلفة اإمالية اقتناء 
 يض خسارة القيمة.اأصل اال  ا تسمح بتخف

طط  مراجعة 
 ااهتاك

طط ااهتاك. طط ااهتاك. مكن مراجعة   ا مكن مراجعة 

هتاك مد ة إ
 التثبيتا 

ة العادةة  - ةؤخذ بامد ة الفعلية النفعية لأصل اليس امد 
 لاستخدام امتعارف عليها ي االة التثبيتا  ير امركبة.

أم ا التثبيتا  امركبة فالعناصر امنفصلة امكونة لتثبيت اااد  -
هتلك ي الواقع اسب امد ة امتوقعة استخدامها إ ياةة 
استبداها بعنصر بدةل، ير أن ه عندما تكون امد ة الفعلية 
استخدام أاد العناصر امكونة للتثبيتا  أطول من امد ة 

زئية هتلك العادةية استخدام هيكل الت ثبيت فإن  العناصر ا
 اسب مد ة استخدام اهيكل.

ةؤخذ بامد ة العادةة لاستخدام اال  حد دها 
بائية اسب نوعية التثبيتا  ي االة  اإدارة ا

 التثبيتا  ير امركبة.
العناصر امنفصلة امكونة لأصل هي مفهوم  -

اسبيا الكن ه ير اارد ي  جدةد م  اعتمادها 
بائية ابالتا كل ما هو متعل  ها من  القواعد ا
مد ة استخدام اامبالغ القابلة لاهتاك ةتطلب 

 إعادة النظر فيها إ ا ما اعتمد  جبائيا.

 تكلفة ااقراض
صول على قرض من أجل اقتناء أا  الفوائد احتملة مناسبة ا

 إنشاء أا إنتاج أصل تدمج ي تكلفته.

عن ااعتبار ي حدةد تكلفة ا ةتم  أخذها ب
اأصل اتعتر مصارةف مالية تفض من الوعاء 

اضع للضرةبة.  ا
 

 ييمفرق إعادة التق
ة فوائد القيمة الناتة عن إعادة تقييم بعض  ةتم  معا
اصة ي هاةة كل سنة  التثبيتا  مباشرة ي رؤاس اأموال ا

 مالية.

د دة تفرض عملية إعادة التقييم ي فرا  
اسبيا.  اليس بصفة ار ة كما هو معتمد 
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قييم العناصر ت
النقدةة احر رة 
بالعما  
 اأجنبية

ةسمح بتسجيل اآثار الناتة عن تقييم عناصر النقدةة 
مختلف أشكاها ااحر رة بعملة أجنبية ي هاةة كل سنة مالية 
ضمن جانبن أعباء انواتج، اةتم  تقييمها على أساس سعر 

 الصرف اأخر امعمول به ي  لك التارةخ.

تسمح للكيانا  بتسجيل اأعباء فقط ي هاةة 
ة، اةتم  تقييم عناصر النقدةة كل دارة مالي

اسب سعر الصرف امعمول به عند تسجيلها 
 ي اميزانية.

تغر الطرق 
احاسبية 
اتصحيح 
 اأخطاء

كل التغرا  االتصحيحا  الناتة عن الدارا  السابقة اال  
عل  عليها ي اماا ، تدرج مباشرة على مستوى اأموال 

اصة للميزانية اافتتااية دان أن تسجل ي اساب  ا
 النتائج.

التغرا  االتصحيحا  الناتة عن الدارا  
اسبيا  السابقة هي مفهوم جدةد، م  اعتمادها 
زائرةة  بائية ا الكن ه ير اارد ي القواعد ا
ابالتا فإن  كل ما هو متعل  ها ةتطلب إعادة 

 النظر فيه إ ا ما اعتمد جبائيا.

 الضرائب امؤجلة
ى مفهوم التكاليف امقرضة ال  تكون إ اد  كبر ةعتمد عل

ة ي النتيجة.  مند

متاز بالتحق  الفعلي للتكاليف لكي تدمج ي 
اضعة للضرةبة، ابالتا ليس للضرائب  النتيجة ا

 امؤجلة أي أثر على الوعاء الضرةي.

 ا مكن تشكيل مؤانة لتكاليف مستقبلية منتظرة. امؤانا 

تسمح بتكوةن مؤانا  أعمال اإصاح 
ب  SCFاالصيانة الكرى الكن اسب 

 اذفها.

امؤانا  
امخصصة 
للمعاشا  
ااالتزاما  

 امماثلة

مكن للكيان عند إقفال أي سنة مالية تشكيل مؤانا  
صصة مواجهة التزاما  امعاشا  ايرها، احدد هذ  

ة جموعة امخصصا  على شكل أساس القيمة احي ن
 االتزاما  السابقة.

ا تسمح بتشكيل مؤانا  التزاما  التقاعد 
دمة أها تنقص من  امنافع ما بعد انتهاء ا

 الوعاء الضرةي.

 خسائر القيمة
عندما تكون القيمة القابلة للتحصيل أي عنصر من أصول 
اميزانية أقل من قيمته احاسبية فإن ه ةتم  إثبا  خسارة القيمة 

سابا .  عن طرة  إدراجها كعبئ ي ا

سائر ي القيمة عنصر جدةد م تتطرق إليه  ا
بائية.  القواعد ا

دما  امقدمة  ا
ي إطار عقود 
 طوةلة اأجل

يار ي اعتماد طرةقة التقادم أا اإمام بالنسبة ةرك  للكا ا
للعقود ال  توارةخ انطاقها ااانتهاء منها ي سنوا  مالية 

 تلفة.

ص  بائية أي شيء فيما  م تتوقع القواعد ا
 هذ  العقود.

الضرةبة على 
 اأرباح

تعا الضرةبة على اأرباح على أها عبئ اتسجل اسب 
 اأعباء احسب على أساس النتيجة العادةة.طبيعتها ي 

تعتر توزةع على اأرباح، أي أن  الدالة شرةك له 
ا ، اتسجل ي اسابا  النتائج احسب على 

 أساس النتيجة اإمالية.

ظام المحاسبي المالي والقواعد الجبائية في الجعبد الكرم فراا ، صا مرزاقة،  المصدر: ، زائرإشكالية التوافق بين ال
 .51-44 ، ص ص2014، دةسمر 42، العدد اجلد بلة العلوم اإنسانية، 
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نظرا لاختافا  بن النظام احاسي اما االنظام الضرةي تقر ر تأجيل تطبيقه إ ياةة  
ايث م  اتا  العدةد  لة ااتواء الوضع خال تلك الفرة، ا لك حاا 01/01/2009 بدا من 01/01/2010

، اال  مثلت ي القوانن امالية السنوةة االتكميلية لــ  بائية مرافقة النظام احاسي اما ، 2008من التدابر ا
 .2010ا 2009

ة  ه وي وقانون المالية التكميلي لس االة  :2008التدابير الجبائية المستحدثة في قانون المالية الس ي 
بائية مساةرة التغر  منها  ذرةة لتبّ النظام احاسي اما بدل امخطط احاسي الوطّ قامت اإدارة ا ا  ا

بائية ي اجال احاسي، فشرعت باتا  بعض بإعداد برنامج طموح لتكوةن احسن مستوى موظ   في اإدارة ا
 [1جنها:التدابر ال  م ترق إ امستوى امطلوب انذكر من بي

قيقي ةسمى النظام امبس   - ب على امكل  فرض نظام ضرةي جدةد ضمن نظام الربح ا فن ط، ايث 
دج اكتتاب تصرةح سنوي  10 000 000عن  دج اةقل   3 000 000بالضرةبة الذةن ةتجااز رقم أعماهم 

اضع للضرةبة ا لك افقا للمادة  01/04 قبل من قانون امالية  03من السنة اموالية ةتضمن مبلغ الربح ا
 ؛2008السنوي 

زائر اكذلك  - خصم الفوائد اأرباح الصرف ايرها من امصارةف امالية امتعلقة بااقراضا  امرمة خارج ا
ا لك صنع ااأتعاب امدفوعة بعملة أجنبية، امستحقة عن الراءا  ارخص ااستعمال اعاما  ال اأتااى

من قانون امالية  08مه السلطا  امالية امختصة افقا ما جاء ي نص امادة حوةل الذي تسل  مرهون باعتماد الت  
 ؛2008السنوي 

طي  تطبي  اإ - على كل التثبيتا  االرخيص للبنوك االكيانا  امالية لعمليا  القرض  هتاك اما ا
اري امساةرها لاهتاك ا بائي بالنسبة لأماك امقتناة ي إطار القرض اإ اري من تطبي  ااهتاك ا إ

 ؛2008من القانون اما السنوي  11اما للقرض، هذا ما جاء به نص امادة 
للبنوك  31/12/2007 يالرخيص بإمكانية إعادة تقييم اأصول الثابتة العينية الواردة ي اميزانية امقفلة  -

االكيانا  امالية ي أجل أقصا  ثاثة أشهر بعد إصدار اأمر امتعل  بذلك مع إعفاء فوائض القيم الناتة عن 
هذ  العملية من الضرةبة اتسجيلها ي اساب إعادة فرق التقييم ي خصوم اميزانية، ا لك افقا ما جاء ي 

 .2008من قانون امالية التكميلي  45نص امادة 

                                                 
ظام الجبائيبن توتة قندز، اكيم براضية،  [1] ظام المحاسبي المالي دراسة تحليلية لمدى مسايرة ال اث اقتصادةة الجزائري لل لة أ  ،

 .342-341 ، ص ص2015، دةسمر 18اإدارةة، العدد 
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وي والتكميلي  ه بعد النقائص ال  شهدها  :2009التدابير الجبائية المستحدثة في قانون المالية الس
بائية بعد التعدةا  ال  مس   ، م  اتا  2008تها من خال قانون امالية السنوي االتكميلي لسنة امنظومة ا

 [1ج، امثلت أهم هذ  اإصااا  ي:2009الية السنوي االتكميلي لسنة بعض اإجراءا  ي قانون ام
مكن للكيانا  ال  ةسمح قانوها اأساسي باعتماد معية اتا  قرارا  أن تقوم بإعداد تصرةح تصحيحي  -

سابا  ا لك ي أجل أقصا   ةوما بعد انقضاء اأجل القانو امنصوص عليه ي القانون  21بشأن ا
معية العامة، مع إرفاق هذ  التصحيحا  بالوثائ   القانونية؛ التجاري انعقاد ا

كل ادث له صلة مباشرة مع اضعية قائمة عند تارةخ إقفال السنة امالية اةكون معلوما بن هذا التارةخ   -
ب أن ةلح  بالسنة امالية امقفل ر ة شرط أن ةتوف  اتارةخ إقفال امصادقة على اسابا  هذ  السنة امالية 

صوم؛  عنصر التأثر على اأصول اا
دما  ااممتد تنفيذها لفرتن  - از امواد أا ا اضع للضرةبة للعقود طوةلة اأجل امتعلقة بإ َدد الربح ا

 ؛2009من قانون امالية التكميلي  04اسبيتن على اأقل افقا لطرةقة التقادم اسب نص امادة 
دج خارج الرسم كأعباء قابلة للخصم  30 000ناصر  ا  القيمة الضعيفة ال  ا ةتجااز مبلغها تقي د الع -

، ااسب نفس امادة فإن ه 2009من قانون امالية التكميلي  05افقا لنص امادة  صلة هامن السنة امالية امت  
ال   الغرم متعلقة بامخزانا  أا م  قبول مبدأ تكوةن اأرصدة امشك لة لغرض مواجهة تكاليف أا خسائر قي

يث ةتم  تسجيلها ي السنة امالية اتعر  ارةة  دال ةتوقع اداثها بشكل ااضح بسبب اأاداث ا ض ي ا
اص بكشف امؤانا ؛  ا

إلزام الكيانا  على اارام التعارةف الواردة ي النظام احاسي اما مع مراعاة عدم تعارضها مع القواعد  -
بائية ا لك افقا لنص امادة   ؛2009من قانون امالية التكميلي  06ا

بائية  - ةتم  خصم امصارةف اأالية امسجلة ي احاسبة قبل بداةة سرةان النظام احاسي اما من النتيجة ا
 ؛2009من قانون امالية التكميلي  08تبعا مخطط اإطفاء اأصلي، افقا لنص امادة 

اضع للضرةبة إ ياةة ةتم   - هذا الربح بشرط  مبلغمن  % 10 خصم مصارةف البحث االتطوةر من الربح ا
 ؛2009من قانون امالية التكميلي لسنة  09إعادة استثمار  افقا لنص امادة 

                                                 
 .52-51 ، ص صمرجع سابقعبد الكرم فراا ، صا مرازقة،  [1]
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بائية ي أجل أقصا   - سنوا  من  05ةتم  إدماج فائض القيمة امتأي من إعادة تقييم التثبيتا  ي النتيجة ا
من إعادة هتاك امتأي صا  اإص  ما ةتم  قيد فائض تارةخ دخول النظام احاسي اما اي ز التطبي ، ك

 .2009من قانون امالية التكميلي  10افقا لنص امادة  التقييم ي نتيجة السنة
وي  ه  2010ن قانون امالية السنوي لسنة تضم   :2010التدابير الجبائية المستحدثة في قانون المالية الس

 [1جف مع مضمون النظام احاسي اما ا لك من خال ما ةلي:موعة من امواد القانونية امتعلقة بالتكي  
ار للمستأجر ا  تسجيل العنصر امستأجر ي مك - ان امالك اأصلي، اةتم  ةسمح ي إطار عمليا  اإ

ار هتاك على أساس مد ة عاساب اإ هتاك السيارا  ي، ام  حدةد اأقساط السنوةة اقد القرض اإ
ا لك من أجل دج  800 000دج بدا من  1 000 000السيااية من خال حدةد قيمة شراء السيارة بــ 

 ؛2010من قانون امالية السنوي  08مواكبة الواقع ااقتصادي، هذا ما جاء ي نص امادة 
لة تدخل ضمن النتيجة الصافية من هذا القانون، فإن  إعانا  ااستغال ااموازنة احص   09افقا لنص امادة  -

 امالية ال  اصلت فيها؛للسنة 
ي االة تسجيل عجز ي اميزانية، فإن  العجز الزائد ةنقل بالرتيب إ السنوا  امالية اموالية إ ياةة السنة  -

، 2010من قانون امالية لسنة  10ل العجز ا لك طبقا ما جاء به نص امادة امالية الرابعة اموالية لسنة تسجي
بائية؛اقد م  تفيض امد ة من مس سنوا  إ أربع هدف   التحكم أكثر ي النتيجة ا

بائي السنوي امواف . -  ةتم  خصم امصارةف اأالية تبعا مخطط اامتصاص اأا من خال التصرةح ا

بائية لتسهيل تطبي  النظام احاسي اما احقي  م اإصااا  ال  مس  أه هي هذ   ت امنظومة ا
لول لتحقي  اانسجام بن النظام احاسي اما  التواف  بينهما، اعلى ضوء ما سب  فإن ه مكننا اقراح بعض ا

 االنظام الضرةي فيما ةلي:
ري للنظام الضرةي ةقوم على مبادئ مقاربة للنظام احاسي اما من أجل اااتفاظ اضع إطار تصو   -

بائية   االنتيجة احاسبية؛باارتباط بن النتيجة ا
بائية عن قاعدها ي اساب اإ استغناء اإدارة - هتاك القائمة على أساس قيمة اأصل بدان طرح ا

بائية سائر  خسائر القيم، فعلى اإدارة ا  تاك؛قيم التثبيتا  الغر قابلة لإهأن تعرف 

                                                 
ظام المحاسبي المالي، مجلة دراسات جبائيةناصر مراد،  [1] ظام الضريبي الجزائري في ظل ال ، 2016، جوان 01، العدد 05، اجلد واقع ال

 .64-63ص ص 
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قيقية ي اساب اهتاك اأصول فامدد العادةة عادًة ما تكون أقل من ا - قيقية إستخدام امد ة ا لقيم ا
اسبيا؛  امستعملة 

النظام احاسي اما  إصدار نص جبائي ةسمح باستخدام القيمة العادلة كأداة للتقييم لتتواف  مع ما جاء به -
قيقية لأصو  االة هيئة اأرضية هذ  الطرةقة خاصة ي ظل يياب سوق ار مؤهل لتقدةر القيمة ا  ل؛ا

إستبعاد التقدةر امسب  لتكلفة التفكيك أا تكلفة تدةد موقع اإدراجها ضمن تكلفة اأصل ااأخذ ها   -
 امتعلقة ها؛ خال السنة اماليةكأعباء ايث ةتم  إنفاقها 

ا م تتطرق  - ص تقييم عناصر النقدةة احررة بالعما  اأجنبية، أه  بائية لنصوصها فيما  تعدةل اإدارة ا
 وجبة امرتبطة بتغرا  سعر الصرف؛إ الفراق ام

سائر القيمة ا- دةدة خاصة فيما ةتعل   صوص امفاهيم ا بائية موقف  متعلقة ضرارة اتا  اإدارة ا
دما   امقدمة ي إطار العقود الطوةلة؛ بالتثبيتا  اا

بائية اال - نتيجة احاسبية اإدراج طرةقة إعتماد الضرائب امؤجلة كمقاربة لتقليص الفوارق بن النتيجة ا
 هتاك اسب عدد اادا  اإنتاج.اإ

 .سات الصغيرة والمتوسطةإنعكاسات نظام المحاسبية المالية على اأنظمة اأخرى للمؤس .2.3.2
طط أعمال خاص بالكيانا  الصغرة اامتوسطة  سعى العدةد من البااثن ااهيآ   إ بناء مو ج 

موعة  من أجل مساعدها على إعداد خطط عمل تتماشى مع خصائصها اإمكانياها، افعا توص ل 
نة العمل التابعة لاحاد الدا لل :احاسبون احرفون ي   محاسبن بعرض النمو ج التا
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طط اأعمال ي :III.7 الش كل  الصغرة اامتوسطة. الكيانا  هيكل 

 
، أطرااة التقييم المالي للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة العمومية في ظل المحاسبة الدوليةرةة،  مواعي المصدر:

 .140، ص 2016/2017 ، جامعة شلف،دكتورا 

فهم  علىها  عملية تساعد الكيانا  ء عرض هذا النمو ج هو تقدم توجيلقد كان اهدف من ارا 
قطاع الصناعة اتقييم أفضل لإمكانيا  التجارةة اامخاطر امرتبطة ها، اامااظ أن  هذا امخطط مل 

 له امنشود فإن ه ابد هدفه كيانق   الةرتكز قيامها على ملة من العوامل، ااّ موعة من الوظائف ال  
صول على أن  ا  الواقعة محيطه، كما عليه عرض ال  تعله على معامعلوما  ةسعى إ ا رفة بالتغر 

صول على مصادر جدةدة للتموةل،  معلوما  صادقة اول أنشطته هدف استقطاب امستثمرةن ابالتا ا
لإباغ اما  الداليةة الدالية اامعاةر يمعاةر احاسبلل هيتبن  من خال النظام احاسي اما  الذلك جاء

، شأها أن تنظ م امعلومة امالية اتعلها موا دة على امستو الدا اسهلة امقرائية اامقارنة بأسس اقواعد من
ّ  ةتحق    لك ا بد أن تكون ميع امعلوما  امتعلقة بأي  نشاط ي الكيان بغض النظر عن موقع  اا

تلف أنظمة الكيان اطرةقة تواجد  مقي مة امدرجة ي الكشوف امالية بنفس الطرق ، اهذا ما سيؤث ر على 
:أثر ، امكننا إبراز إدراج اعرض امعلوما  امتعل قة ها دال التا  امعاةر على كل اظيفة من خال ا
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 الوظائف امعينة معاةر إعداد التقارةر امالية. :III.4الجدول 
نظام 
مراقبة 
 التسيير

نظام 
 المحاسبة

نظام 
 المالية

نظام 
عام اإ

 لياآ

نظام 
إدارة 

الموارد 
 البشرية

نظام 
التسويق 

والعمليات 
 التجارية

نظام 
 اإنتاج

ظام ال  
 القانوني

نظام 
اإدارة 
 العامة

 

X X  X    X X IFRS 5 
 X  X    X X IFRS 3 
 X X X X   X X IFRS 2 
 X X X    X X IFRS 1 
 X  X    X X 40 
 X X X    X X IAS 32-39 
X X  X  X X X X IAS 38 

 X  X X X X X X IAS 37 
X X X X  X X  X IAS 36 
X X X X     X IAS 34 

 X  X      IAS 33 
 X  X    X  IAS 31 
 X  X      IAS 29 
 X X X      IAS 28 
 X  X      IAS 27 
 X  X  X  X  IAS 24 
 X X X   X   IAS 23 
 X X X      IAS 21 
 X  X    X  IAS 20 
 X  X X   X  IAS 19 
 X  X  X X X  IAS 18 
 X  X    X X IAS 17 
X X  X   X   IAS 16 
X X  X  X X  X IAS 14 

 X  X      IAS 12 
 X  X  X X X X IAS 11 
 X  X    X  IAS 10 
 X  X     X IAS 8 
X X X X     X IAS 7 
X X  X  X    IAS 2 
X X X X     X IAS 1 

Source : STEPHAN.B, Guide d’application des Normes IAS/IFRS, Berti Editions, 

Algérie, 2011, p 76. 
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دال بأن  كل معاةر احاسبا انب احاسي ي الكيانا  انظام مااظ من هذا ا ة الدالية مس ت ا
، اهذا أمر مسل م به على ي  لك كون هذ  امعاةر جاء  لتوايد اممارسة احاسبية معتمدة   إعامها اآ

، نظام مسك احاسبة امالية بواسطة  ما على الكيان فعله على  أم ا ما سنحاال دراسته هو إبرازاإعام اآ
ّ  تطلبا  ةستجيب م بالشكل الذي ةامعلوماتي نظمتهةفية تكييفه أو اظيفة كمستوى كل   ما امعاةر  هذ تب

 .حقي  التوايدا  لنظام احاسي اما على أكمل اجهةسه ل تطبي  ا
ظام اإداري أو اإدارة العامة: ه ب على  ال تمل إ درجة كبرة  ق   الكيان هدفه اةكون البيع  اّ  

له حد د من خااإدارة أن تصل إ امستوى امائم من خال إعداد خطة لبيع أصل اف  برنامج فعال 
ي االة اندماج اأعمال تطبي  طرةقة ااستهاك بتحدةد أاد اأطراف  امشري اتسو ق اأصل، كما عليها

على أن ه امشري ااآخر هو الكيان امشري مع ضرارة ااعراف معاما  الدفع على أساس اأسهم ي  
للكيان اأم أا لكيان آخر ي نفس اجموعة، كما امالية اكذا معاما  نقل أداا  اقوق املكية  كشوفها

ااعراف باالتزام اما أا اأصل مع  ب عليها تطبي  مو ج القيمة العادلة ي تقييم العقارا  ااستثمارةة
اصة باأداة،   ب على اإدارة كما ي بيان امركز اما فقط إ ا كان الكيان طرفا ي اأاكام التعاقدةة ا

ضا حدةد اإجراءا  امعتمدة ي تسجيل اأصول ااصف مبادئ ااعراف االقياس ي الكشوف امالية أة
ار ا توضيح الطرق احاسبية لتصحيحا  الكاملة أا اموجزة ااصف سياسا  احاسبة امتعل   قة بعقود اإ

لك من أجل عرض بيانا  مالية اأخطاء اتوفر معلوما  عن التغيرا  عن النقد االنقد امعادل للكيان ا 
 ةسهل فهمها من طرف ميع امستخدمن.

ظام القانون ه تلف النظام القانو كثرا عن النظام اإداري كون القرارا  الصادرة ي الكيان تكون  :يال ا 
ة القانونيية الكيان من الناايةتعن  على  الذلك فإن هتعمل على تطبي  قوانن الدالة، اال  من طرف اإدارة 

ص   اضع لسيطرة مشركة باستخدام التوايد إ ا تشارك ي مشراع أن ةعرف  كطرةقة   اسياحته ي الكيان ا
اضع لسيطرة مشركة  أا من خال دمج اصته ي ميع اأصول ااالتزاما  االدخل اامصارةف للكيان ا
مع البنود امتشاهة ي البيانا  امالية التابعة للمشارك ي امشراع امشرك أا ةتم  اإباغ عنها اكأها بنود 

صة ي  منفصلة ي الكشوف امالية، أم ا الطرةقة الثانية فتكون من خال اقوق املكية ايث ةتم تسجيل ا
اضع لسيطرة مشركة بسعر التكلفة اةتم  تعدةله ااقا، كما أن ه ي بعض اأايان ةتأثر امركز اما  الكيان ا
لوجود أطراف أخرى فيجب اإفصاح عن هذ  اأطراف  ا  العاقة ابامعاما  ااأرصدة القائمة مع هذ  

، اي مقابل  لك يالبا ما تتحصل الكيانا  على منح اكومية ألزمت امعاةر احاسبية الدالية اأطراف
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كومية ي  ضرارة ااعراف ها كذمم مدةنة مع ضرارة اإفصاح عن السياسا  احاسبية امتعلقة بعرض امنح ا
كومية امعرف ها.الكشوف امالية اما هي الشراط ال  م ةتم  الوفاء ها امتعلقة بامس  اعدا  ا

ب على الكيان أةضا ااعراف باإةراد بشكل منفصل على كل معاملة  ةكون ااعراف على  ،كما 
ةتم  قياسه بالقيمة ايث عكس جوهر امعاملة بشكل منفصل للمعاملة امنفردة لي امكونا  القابلة للتحدةد

ص التزاما  الكيان اتا  امستخدمن فيجب على كل أ ،العادلة للمقابل اما امقبوض أا امستلم م ا فيما 
صومة منافع اموظفن على أن ه التزام بعد خصم أي مبلغ اعلى  الكيانا  أن تقوم بااعراف بامبالغ الغر 

ار التشغي ار فيتم  ااعراف بدفعا  عقد اإ ا مصراف، أم ا تلك االتزاما  الناتة عن عقد اإ لي  أه 
ار  كمصارةف على أساس القسط الثابت، اكأصول االتزاما  مبالغ مسااةة للقيمة العادلة ي االة عقود اإ

 التموةلية.
ةتعن على الكيان دائما حليل مدى مستوى تقادم اسائل اإنتاج اكذا تطابقها مع امعاةر  نظام اإنتاج: ه

ب حدةد ال  الغر مستخدمة اتلك اأمنية االبيئية، إضافة إ حدةد اممتلكا   تمل التنازل عنها، كما 
صصا  ااهتاك اااتياجا  تدةد اأصول احد دة من طرف الكيان اعليه فإن ه من الواجب  الفرق بن 
اأخذ باأصول الغر ملموسة كوها أصل نقدي ةستعمل ي العملية اإنتاجية اةتم  قياسها بسعر التكلفة، أم ا 

ر  بع  ا ما بن مو ج التكلفة أا مو ج إعادة التقييم.د ااعراف ها فيكون الكيان 
ب ااعراف أةضا بامخصصا   للعملية اإنتاجية  هةاالتزاما  ااأصول احتملة كوها موج ،كما 

فاض قيمته ا  عليه فعلى اامتول دة عن أاداث سابقة، كما أن  استخدام أي أصل مدة زمنية ةؤدي إ ا
الكيان ي هاةة كل فرة إعداد التقارةر أن ةتأكد إن كان هنالك أي إشارة قد تفض قيمة أصل ما، كما عليه 
أةضا ااعراف بتكلفة اممتلكا  اامصانع اامعد ا  كأصل إ ا كان من امرجح تدف  امنافع ااقتصادةة 

ياس تكلفتها بشكل موثوق، أم ا امخزانا  فيتم  قياسها على أساس اممكن قامستقبلية امرتبطة ها أا كان من 
 صاي القيمة امتحققة أا بتكلفتها.

ي بعض اأايان فإن  الكيانا  تقوم بالل جوء إ ااقراض ممارسة عملياها اإنتاجية اعليه فإن   
أا إنشاء أا إنتاج أصل مؤهل كجزء الكيان ملزم برملة تكاليف ااقراض ال  تعزى مباشرة إ ااستهاك 

 من تكلفة  لك اأصل ي رأس امال.
ف بوظيفة التسوة  االعمليا  التجارةة مراعاة معاةر احاسبة على امكل   التسويق والعمليات التجارية: ه

يان الدالية إعطاء معلوما  صادقة اول امنتجا  االقطاع الذي ةنشط فيه الكيان ايرها، الذلك على الك
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الذي تكون فيه السلع ا حدةد السوق النشط ها اهو السوق الذي مكن الرجوع إليه ي االة إعادة التقييم 
ب أن تكون فيه اأسعار متااة للعامة،  امتداالة متجانسة اةكون فيه عدد كبر من البائعن اامشرةن كما 

ث الكيان عن كيان آخر لاندماج فإن ه سيسعى أ كثر شهرة لراةج منتجاته، أم ا ي االة اي االة 
اق خسائر بالقطاعا ، كما ةتم   فاض قيمة اموجودا  فإن ه ةرتب إجراء إفصااا  عن عواقب  لك ي إ ا

 اإفصاح عن العاقا  بن الكيانا  اأم االكيانا  التابعة ها.
ي االة بيع امخزان، فإنه ةتم ااعراف بالقيمة امسجلة كمخزان على أن ه مصراف ي الفرة ال   

 ةتم  فيها ااعراف باإةرادا  امتعلقة به.
ص امعاما  ال  تتم  مع اموظفن، فإن ه ةتوجب على الكيان قياس فيم نظام إدارة الموارد البشرية: ه ا 

صوم للموظفن  القيمة العادلة أداا  ب على الكيان ااعراف بامبلغ الغر  اقوق املكية اممنواة، ا
قصر اأجل امتوقع دفعها مقابل خدمة ةقد مها اموظف، كما هنالك منافع ما بعد التوظيف اهي منافع 

إ خطط مستحقة اااجبة الدفع بعد انتهاء فرة العمل، اةوجد أةضا خطط منافع ما بعد التوظيف اتصنف 
طط امساما  احددة  وهر ااقتصادي للخطة، اامقصود  ددة اسب ا ددة أا خطط منافع  مساما  
طط ال  ةدفعها الكيان موجبها مساما  لكيان منفصل )الصنداق( اا ةرتب عنها أي التزام قانو  تلك ا

ي الصنداق الذلك على اموظف أن ةتوقع أن يث ةقتصر التزام على امبلغ الذي ةواف  الكيان على دفعه 
امنافع امتوقعة، أم ا خطط امنافع احد دة  اءقاستير اأن  اأصول امستثمرة ير كافية تكون امنافع أقل ما ةتصو  

فهي على عكس خطط امساما  احددة فإن  الكيان ةلتزم بتقدم امنافع امتف  عليها مع اموظفن اهو من 
 .اإكتوارةةةتحمل امخاطر ااستثمارةة اامخاطر 

ص منافع اموظفن طوةلة اأجل فهي ا تكون مستحقة الدفع بال  كامل بعد اثّ عشر شهرا فيما 
ب  سائر اإكتوارةة ايرها، كما  من انتهاء فرة تقدم اموظفن للخدمة اةلتزم الكيان بااعراف باأرباح اا
دمة  على الكيان ي االة إهاء خدمة أاد اموظفن قبل تارةخ التقاعد ااعتيادي أا تقدم منافع هاةة ا

دمة.نتيجة عرض مقدم للتشجيع على ا  استقالة ااعراف منافع هاةة ا
ان يامالية للكيانا  أن تعرض اف  معاةر احاسبة الدالية اتقوم إدارة الك كشوفعلى ال :ةنظام المالي ه

ميع اأصول ااالتزاما  امالية ي بيان  ب على الكيان ااعراف  ث  بتقييم مدى إمكانية استمرار ، 
صبح طرفا ي اأاكام التعاقدةة له اةتم  استبعادها عندما ةتم  تسدةدها اةكون ااعراف مركز  اما عندما ة

لزام أا إبالقيمة العادلة، امراعاة للوقت االتكلفة اهدف تنب التكرار ي اإباغ عن امعلوما  مكن أن ةتم  
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توي التقرةر ا كشوفهلكيان بأن ةقدم معلوما  أقل ي توارةخ مرالية مقارنة مع  اتير  مالية السنوةة بشرط أن 
اما امرالي على بيان موجز للمركز اما اآخر للدخل الشامل، اكذلك بيان موجز للتغرا  ي اقوق 
املكية االتدفقا  النقدةة اتقدم مااظا  إةضااية اةتم  رملة تكاليف ااقراض إن اجد  كجزء من 

 اأصل.
امنفصلة اول ااستثمارا  ي  كشوفالكيانا  الزميلة، ةتم  إعداد الي االة ااستثمارا  ي  

تفظ ها برسم البيع  اضعة لسيطرة مشركة االكيانا  الزميلة امصنفة على أها  الكيانا  التابعة اامنشآ  ا
لة اأجنبية فإن ه إم ا على أساس سعر التكلفة أا القيمة العادلة، أم ا ي االة إعداد التقارةر عن معاما  العم

الغر نقدةة بسعر الصرف عند اأجنبية النقدةة بسعر اإقفال ا ب ي هاةة كل فرة ترمة اادا  العملة 
ب أةضا على  تقدم تقارةر عن التدفقا  النقدةة الناتة عن اأنشطة التشغيلية،  الكيانا تارخ العملية، كما 

 ااستثمارةة، التموةلية بصورة صادقة.
تعتر مراقبة التسير من الوظائف اهامة بالكيان، ايث تساعد على متابعة اسن سر  نظام مراقبة التسيير: ه

ب على امستثمرةن مراقبة امتابعة اموجودا  بصورة  العملية اإنتاجية اكذا تقييم االة أصول الكيان، لذلك 
ب على مستمر ة سواًء تعل  اأمر باممتلكا  اامصانع اامعدا  أ ا امخزانا  اباقي اأصول، ايث 

ميع اممتلكا  اامعدا  ال  من امتوقع أن تد ر منافع اقتصادةة أا مكن قياس كلفتها يالك ان ااعراف 
ا أصول، بعد ااعراف مكن إعادة تقييم هذ  اممتلكا  اتسجيلها بامبلغ امعاد تقييمه اةتم  إدراج  على أه 

سار  ة لقيمتها ي فارق إعادة التقييم، كما ةتم  تصيص مبالغ اهتاك اأصل افقا لعمر  اإنتاجي الربح أا ا
ب أةضا تقييم اأصول الغر ملموسة بعد ااعراف ها بسعر التكلفة، أم ا الشهرة امولدة  اتسجيلها، كما 

ن التطوةر، أم ا الناشئ عن داخليا فا ةتم  ااعراف ها كأصل على عكس اأصل الغر ملموس الناشئ ع
ا نفقا .  البحث فا ةتم  ااعراف به كأصل بل ةتم  ااعراف بامصارةف امدفوعة على البحث على أه 

اأصول ير امتداالة احتفظ ها برسم البيع ةتم  عرضها بشكل منفصل ي بيان امركز اما أم ا  
بيان الدخل الشامل، اةقوم الكيان بتصنيف أصل ير متداال فة فيتم  عرضها ي العمليا  اأخرى امتوق  

ل بشكل رئيسي من خال معاملة البيع بدا من تفظ به برسم البيع إ ا كان سيتم  اسرداد مبلغها امسج  
 استخدامه امستمر.

ي  كما ةلتزم الكيان ي هاةة كل فرة إ حدةد ما إ ا كان من احتمل أن ةكون هنالك أي نقص 
فاض القيمة اقياسها. سارة ا ب ااعراف   قيمة أصل ما اقياس قيمة امبالغ القابلة لاسرداد، كما 
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إ ن هذ  هي أهم  اإجراءا  ال  على الكيان تطبيقها ااتباعها اّ  ةتكيف مع النظام احاسي  
.  اما

 .أسس إعداد وعرض الكشوف المالية لإفصاح بجودة عن المعلومات .3

تتزاةد ةوما بعد ةوم أمية التحليل اما للقوائم امالية، فنظرا لسياسة انفتاح السوق اتعاظم دار أسواق  
 رأس امال كان لزاما على أي مستثمر أا شخص آخر له عاقة مع كيان ما أن ةسرشد ي اتا  قراراته على
صول عليها من خال الكشوف امالية امعراضة  امعلوما  اامؤشرا  امالية امتعلقة هذا الكيان اال  ةتم  ا
ب أن  من طرفه، الذلك جاء النظام احاسي اما بضرارة إعداد هذ  الكشوف اعرضها بصفة عمومية فا 

  هذا امبدأ فابد من تطبي  قواعد اأسس تكون متحي زة لفئة معي نة على اساب فئا  أخرى، ااّ ةتحق
متطلبا  اإفصاح ال  جاء ها النظام احاسي اما عند عرض الكشوف امالية اهذا ا ةتحق   إا  من خال 

 فعال ة ي الكيان تضمن تطبي  هذ  القواعد لتحقي  جودة امعلوما  امالية. اوكمة

 .عموميات حول عملية اإفصاح المحاسبي في الكشوف المالية .3.1

دةثة اهامة ال   باإفصاحةعد  ااهتمام   عن امعلوما  ال  تتضمنها الكشوف امالية من امواضيع ا
دفعت باهيآ  الدالية بالبحث ي موضوع اإفصاح احاسي اتطوةر  اف  متطلبا  البيئة احاسبية الدالية، 

ال  تظهر ي  ةما لإفصاح احاسي من أمية كبرة ي التعبر عن مصداقية البيانا  اامعلوما  احاسبي ا لك
ا  قراراهم ايث أن هذ  الكشوف مثل عرضا الكشوف امالية اال  من شأها أن تساعد مستخدميها ي ات  

اعته.  هيكليا  ا طابع ما مركز الكيان اما اما مدى 

 .ماهية الكشوف المالية وأهميتها .3.1.1
اح الكيان أا فشله ي استغال اموارد تعتر الكشوف امالية  ا  فائدة كبرة كوها توض    ح مدى 

ا تعتر امصدر  ااقتصادةة اموضوعة حت تصرفه، هذا بالنسبة إدارة الكيان أم ا بالنسبة لأطراف اأخرى فإه 
د د من خال تلخيصها لعملياته عن فرا   الرئيسي للمعلوما  امالية فهي تبن امركز اما للكيان ي اقت 
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،ح نتائج النشاط ال  أد  ية معي نة كما توض  زمن امكن توضيح ما قلنا  من  [1ج  إ الوصول إ هذا امركز اما
: الش كلخال   التا

 الكشوف امالية. أمية: III.8 الش كل

 
 .299، ص 2004دار اائل للنشر، عمان،  ،نظرية المحاسبةمقدمة في كمال عبد العزةز النقيب،   المصدر:

ا الوسيلة اأساسية لإباغ اما عن الكيان، ايث ةنظر   اعليه فقد عر فت الكشوف امالية بأه 
ا تقتبس  تدفقا  النقدةة، كما مكن من خاها الامركز اما للكيان اأدائه اما ا للمعلوما  الواردة فيها بأه 

ة اتأثراها يللعمليا  ااأاداث امال كميالتغيرا  ي امركز اما ااقوق امليكة، فهي ملخص   علىف التعر  
قرار، هذا التعرةف ا ةبتعد كثرا الا  على أصول االتزاما  الكيان ااقوق ملكيته الذلك فهي أداة مهمة ات  

الذي بن  بأن  الكشوف امالية هي عرض ما هيكلي للمركز اما  1عما جاء ي معيار احاسبة الدا رقم 
للكيان االعمليا  ال  ةقوم ها، ااهدف من  لك تقدم امعلوما  أيراض عام ة من أجل اتا  القرارا  

 [2جلة ها.الكشوف نتائج تو اإدارة لأعمال اموك  ااقتصادةة، كما تبن هذ  
 اتتمثل هذ  الكشوف امالية فيما ةلي: 

صوم، اةتم  الفصل ي عرض اأصول ايث حد   قائمة الميزانية: ه د بصفة منفصلة عناصر اأصول اا
ارةة االعناصر الغر جارةة. صوم بن العناصر ا  اا

                                                 
 .28، ص 2006، مدخل نظري اتطبيقي، دار امسرة، عمان، تحليل القوائم الماليةمؤةد راضي خنفر، يسان فاح مطارنة،  [1]
كيم، [2] ظام المحاسبي  سعيدي عبد ا ة من المؤسساتدراسة  -المالي محاولة تقييم إفصاح القوائم المالية في ظل تطبيق ال ، أطرااة عي

 .03-02 ، جامعة بسكرة، ص ص2015-2014 دكتورا ،

مستعملوا امعلوما  
 احاسبية

يان
الك

 

 تشغيل امعلوما  احاسبية ااستخاص النتائج

 اتا  القرار

 إةصال امعلوما  احاسبية

القياس احاسي لأاداث 
 ااقتصادةة اامعاما  امالية

 النظام احاسي
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تائج: ه قة من جدال اساب النتائج كصورة ملخصة لأعباء اامنتوجا  احق   ايث ةعد   قائمة حسابات ال
خذ بعن ااعتبار تارةخ التحصيل أا الدفع، اةتم إظهار النتيجة لكيان خال السنة امالية، اا ةؤ طرف ا

 الصافية من خال طرح اأعباء من امنتوجا .
ة: ه زةنة  جدول سيولة الخزي إ تقدم قاعدة مستعملي الكشوف امالية لتقييم قدرة ةهدف جدال سيولة ا

زةنة اما ةعادها اكذلك معلوما  اول استعمال هذ  السيولة.  الكيان على توليد سيولة ا
اصة حليا للحركا  ال  أث   جدول تغير اأموال الخاصة: ه ر  ي الفصول ةشكل جدال تغر اأموال ا

اصة  بالكيان خال السنة امالية. امشكلة لرؤاس اأموال ا
تتضمن اماا  بالكشوف امالية معلوما  تشرح العمليا  الواردة ي هذ  الكشوف على أن  الماحق: ه

تكون امااظا  املحقة بالكشوف امالية موضوع عرض منتظم، مع إاالة كل قسم من أقسام العناصر 
 ظا  املحقة.السابقة  كرها إ امعلوما  اموافقة ي اماا

ااّ مكن الوفاء بامعلوما  امائمة ال  تفي باااتياجا  العامة مستخدمي الكشوف امالية ةنبغي  
:  [1جأاا حدةد امفاهيم اأساسية لعناصر الكشوف امالية، ا لك على النحو التا

ها الكيان بفعل أاداث ماضية ااموجهة لتوفر منافع  اأصول )الموجودات(: ه اهي اموارد ال  ةسر 
مستقبلية، اهي تنقسم إ قسمن، اأصول الغر جارةة اهي تلك اأصول احتجزة لغاةا  استثمارةة طوةلة 

التالية  شهرا 12أا ا تستطيع حقيقها خال  الكيانا امتوسطة اأجل، باإضافة إ تلك ال  ا تريب 
اال   الكيانا ل موضوع عمل لنهاةة السنة امالية، أم ا القسم الثا فيتمثل ي اأصول امتداالة اال  تشك  

 تنتظر منها إمكانية التحق  )بيعها أا استهاكها( ضمن إطار الدارة ااستغالية العادةة.
راج اهي عبارة عن التزام اا للمؤسسة نات الخصوم )االتزامات(: ه ب تسوةته  ج عن أاداث ماضية 

موعة التزاما  الكيان اتا  أصولهر موا  [2ج.د مثلة منافع اقتصادةة، أي هي عبارة عن 
كه أي ا  امتبقي ي أصول ا  ما  ان ات  يالتزاما  الك ي: اهالملكية أو رؤوس اأموال الخاصةحقوق  ه

 الكيان بعد خصم التزاماته.

                                                 
وك والمؤسسات المالية المماثلة في ظلمد طيفور أمينة،  [1] ، IAS/IFRSالدراسة المحاسبية وحدود اإفصاح في البيانات المالية للب

 .114-113،جامعة شلف، ص ص 2017-2016، أطرااة دكتورا 
ظام المحاسبي المالي ، مال خنشور، ماةد مد فيصل  [2] اصر قائمة الميزانية وفق ال لة البحوث االدراسا ، العدد SCFقياس ع  ،23 ،

 .317، ص 2017
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ان الناتة عن حوةل اماك لعناصر إنتاج هدف ياهي الزةادة ي أصول الك ااستثمارات بواسطة الماك: ه
صول أا زةادة اقوق املكية فيها.  ا

ان نتيجة حوةله للماك أصول أا حمل التزاما  ياهي مقدار النقص ي صاي أصول الك توزيعات الماك: ه
 اتاههم.

اهو التغر ي صاي أصول الكيان خال فرة زمنية معي نة نتيجة لعمليا  أا أاداث  الدخل الشامل: ه
 أخرى دان تلك التغرا  الناتة عن استثمارا  اماك االتوزةعا  هم.

توجات(: ه اتتمثل ي زةادة امنافع ااقتصادةة خال سنة مالية نظرا لتحصيا  أا زةادة ي  اإيرادات )الم
اصة عدا تلك امتعلقة بالزةادة ي رؤاس اأصول أا ت صوم، اتؤدي إ زةادة رؤاس اأموال ا ناقص ي ا

اصة الناتة عن الزةادة ي امساما .  اأموال ا
اتتمثل ي تناقص امنافع ااقتصادةة خال السنة امالية نتيجة قيام الكيان بتسدةدا   اأعباء )التكاليف(: ه

اصة عدا تلك أا تناقص ي اأصول  صوم، اترتب عنها تناقص ي رؤاس اأموال ا أا زةادة ي ا
 التناقصا  امتعلقة بالتوزةعا  اممنواة للمسامن.

: الش كلامكننا توضيح ما قلنا  من خال    التا
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 عناصر الكشوف امالية. :III.9 الش كل

 
 .115ص  مرجع سابق،مد طيفور أمينة،  المصدر:

اكما م  اإشارة إليه سابقا، فإن  هذ  الكشوف امالية هدف إ توفر معلوما  عن امركز اما اأداء  
يث مك   الكيان االتغرا  ي امركز اما ال  تساعد مستخدمي الكشوف امالية ي عملية نهم اتا  القرار، 

تدفقا  النقدةة اسداد على حقي  ال كيان اقدرتهرا  ااأاضاع ااقتصادةة امستقبلية لللتطو  باؤ من التنب  
اكذا تقييم قدرة الكيان على استخدام أمواله احقي  أهدافه اتقييم   ،اتوزةع اأرباح على امستخدمن التزاماته

نة معاةر احاسبة الدالية فإن   ااها ي القيام بامسؤاليا  اموكلة إليها، اعلى اسب  كفاءة اإدارة مدى 
ا تتأثر بعدة عوامل اقتصادةة اقانونية اسياسية لتن اسب اجتمع أهداف الكشوف امالية ليست جامدة ا إم 

        اعليه فقد اصر  أهدافها ي توفر معلوما  تائم امستثمرةن الدائنن ،فيه هذ  الكشوف الذي تعد  
 ،ااحتملن استخدامها ي اتا  القرارا  ااستثمارةة امنح القراض امالية اكذا توفر امعلوما  أيراض التنبؤ

وقعة بالنسبة هم من ايث امبلغ أا التوقيت ااالة عدم التأكد امتعلقة امقارنة اتقييم التدفقا  النقدةة امت

العمليا  ااأاداث ال  تؤدي 
قوق امرتبة  إ تغير ي اموارد اا

 عليها خال فرة من الزمن

قوق  اموارد ااقتصادةة اا
 امرتبة عنها

 استثمارا  اماك

 اماك توزةعا 

 الدخل الشامل

 اإةرادا 

 التكاليف

 االتزاما 

 اأصول

 اقوق املكية

 تواف  اجموعتن

 1 

 2 

 3 

 4 

 5 

 6 

 7 

 8 
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قوق املكية ااقوق الغر أا أة ة  لتدفقا ، لذلكهذ  ا ب على هذ  الكشوف أن ترز كل ما ةتعل  
قلنا  من امكننا إبراز أهم ما  [1جالتزاما  أخرى اكل العوامل ال  قد تؤدي إ التغرا  النقدةة ي الكيان،

: الش كلخال   التا
 أهداف الكشوف امالية. :III.10 الش كل

 

مد على بّ عطا،  المصدر: ، مقدمة في نظرية المحاسبة والمراجعةايدر  ، 2007، دار اامد، اأردن، الطبعة اأا
 .94ص 

                                                 
ظرية وتحديات التطبيق زاةنة، فرجبن  [1] كي بين المرجعية ال ، جامعة سطيف، ص 2014-2013، أطرااة دكتورا ، المخطط المحاسبي الب

 .59-57ص 

 اأهداف

 تزاةد التقارةر امالية بامعلوما  امفيدة اتا  القرارا  ااستثمارةة ااائتمانية

تقدةر مبلغ التدفقا  النقدةة اتوقيتها ادرجة عدم التأكد اتوقعاها اال  
اصة اتوزةع أرباح اأسهمتؤثر بقدرة الكيان   ي توفر النقدةة ااتياجاته ا

التزاةد 
بامعلوما  
 امرتبطة باموارد

 

التزاةد 
بامعلوما  

امرتبطة باأداء 
 اما

التزاةد 
بامعلوما  

امرتبطة بالتدفقا  
 النقدةة

التزاةد 
معلوما  
 تفسرةة

 

التزاةد 
معلوما  لتقدةر 

اصاةة اإدارة مدى 
 على اموارد امتااة

قائمة امركز اما 
)اميزانية( 
اأصول = 

االتزاما  + 
 اقوق املكية

قائمة الدخل 
 الصاي

الدخل = 
 -اإةرادا  
 التكاليف

قائمة التدف  
النقدي صاي 

التغر ي النقدةة 
مصادر النقدةة  =

 لاستخداما 

ميع القوائم 
 الثاثامالية 

اإفصااا  
داال  اا

اامااظا  
 امؤةدة

 امبادئ احاسبية امتعارف عليها اامقبولة قبوا عاما
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 .اإفصاح المحاسبي في الكشوف المالية .3.1.2
للمشراع )الكيان( ااأرقام احاسبية ال  ال د انفصال املكية عن اإدارة بعدا بن امسامن امالكن  

ة معي نة، لذلك زاد ااهتمام باإفصااا  احاسبية ادعم يترجم مركز امشراع اما انتائجه خال فرة زمن
 الكشوف امالية. التشرةعا  ال  تزةد من اإفصاح ي

الكيانا  بعرض امعلوما   موجبه زماةعتر اإفصاح احاسي أاد امبادئ احاسبية الرئيسية ال  تل 
ا  القرارا  الذي مك ن مستخدمي امعلوما  من ات   الش كلامائمة على النشاطا  ااقتصادةة كافة أا ب

فقد ُعر ف اإفصاح بأن ه عرض للمعلوما  احاسبية امتعلقة بالكيان سواًء كانت كمية  [1جااقتصادةة امختلفة،
ا  قراراهم من خال تفيض االة عدم أا نوعية، ا لك من أجل مساعدة اأطراف  ا  العاقة ي ات  

امستثمرةن قتصادةة ي امستقبل، فهو إ ا عرض للمعلوما  بطرةقة مكن ةهم عن اأاداث اإد لدالتأك  
 [2جاامرتقبن من التنبؤ مقدرة الكيان على حقي  أرباح مستقبلية.

يث ا مكن من خاها عرض   مستويات اإفصاح: ه ةعتر عرض امعلوما  ي الكشوف امالية أمرا صعبا، 
ا  ااجهت الكيان، الذلك تتم اإشارة لبعض اأمور م ن خال كافة التفاصيل من أاداث اعمليا  امتغر 

يث ةصعب عليه  اماا ، فكثرة التفاصيل ي الكشوف امالية من شأها أن تظل ل مستخدم هذ  الكشوف 
داد من امعرفة، اافقا معيار احاسبة الدا رقم  "عرض البيانا  امالية"  1فهمها خاصة إ ا كان  ا مستوى 

قا أثر امعاما  ااأاداث االظراف اأخرى فإن ه اّ ةكون عرض امعلوما  عادا فابد أن ةكون صاد
لأصول ااالتزاما  اأن ةكون بصورة تتماشى اامعاةر الدالية إعداد التقارةر امالية، اانطاقا من هذا امنطل  

 فإن نا مي ز بن ثاث مستوةا  لإفصاح اهي:
د  اأد من ةتطلب هذا امستوى من اإفصاح أن حتوي الكشوف  اإفصاح الكافي: - امالية على ا

د  اأد اسب اااتياجا  اامصا كونه ةؤث   تلف مفهوم ا ر ي عملية اتا  امعلوما  الواجب عرضها ا
رة امستفيد.  القرار،  كما ةتبع أةضا 

ر ث  ةتطلب هذا امستوى من اإفصاح عرض كافة امعلوما  امائمة ال  تؤ  اإفصاح الكامل )الشامل(: -
ب أن تكون امعلوما  امعراضة  يث  بشكل مباشر أا ير مباشر على سلوك مستخدمي الكشوف امالية 

                                                 
، مصاري فرةدة،  [1] لة البااث، العدد ةمتطلبات كفاءة سوق اأوراق الماليمفتاح صا ، دراسة لواقع أسواق اأاراق امالية اسبل رفع كفاءها، 
 .184، ص 2009، 07
مد صي اد،  [2] ظام للمعلومات في توفير المعلومات الا زمة لمتخذي القراراتهادي أمد  دراسة  -المالية  أهمية التحليل المالي ك

ة من الوحدات ااقتصادية في اليمن، زائر، ص 2010أطرااة دكتورا ،  ميدانية لعي  .60، جامعة ا
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وهرةة ال  ت أث ر ها الكيان خال فرة زمنية معي نة، اةعتر هذا تعكس بدق ة ميع اأاداث االتغر   ا  ا
 [1ج لك مقارنة التكلفة مع العائد.اأسلوب اأفضل ي عملية اإفصاح من اجهة النظر ااقتصادةة ا 

ةهتم هذا امستوى بالرعاةة امتوازنة ااتياجا  ميع اأطراف امالية، أي إعداد  اإفصاح العادل: -
ياز لفئة معي نة. دمة كافة اأطراف امعنية اعدم اا  الكشوف امالية 

ن أساسين، ايث تصن ف اسب اإلزامية ةتم  اصر أنواع اإفصاح بااستناد إ عامل أنواع اإفصاح: ه
 [2جااسب الغرض افقا ما ةلي:

استنادا إ هذا النوع هنالك اتاهن لإفصاح، ايث ةرى ااتا  اأا ل  اإفصاح من حيث اإلزامية: -
ب أن ةكون إجباري من خال القوانن، فنظرا لوجود تضارب ي مصا اأطراف امختلفة  بأن  اإفصاح 

اسبية حكم إعداد ها  الر  مستخدمي امعلوما  امالية سعت ا مية اامنظما  امهنية إ إصدار معاةر 
التقارةر امالية اّ  ةتم  توزةع موارد الكيان بعدل بن اأطراف امختلفة اأةضا منح الثقة ي سوق رأس امال، 

اسبية معي نة تدم بعض امستخدمن أم ا ااتا  الثا فرى بأن  الكيان ةفصح ي كشوف ه امالية عن معلوما  
 فقط دان أي إلزام، اقد حج ج هذا ااتا  بأن  نشر امعلوما  قد ةضر بامركز التنافسي للكيان.

ةنقسم هذا النوع بدار  إ اتاهن أةضا، فهنالك اتا  تقليدي ةهتم  اإفصاح من حيث الغرض: -
نة ااتا  معاصر ةهدف إ تقدم معلوما  مساعدة امستثمرةن الواعن ااحللن الفط متوسطبامستخدم 

ماةة رجال اأفاات   ،امالين ي اتا  قراراهم عمال ااجتمع اما بصفة ا  اأال هو إفصاح اقائي ةهدف 
ايث ةتطلب هذا  امالية ليل امعلوما  ي الكشوفاةهتم  بامستثمر العادي  ا الدراةة احدادة لتحعامة 

اأسلوب من اإفصاح إةضاح السياسا  احاسبية امتبعة من طرف إدارة الكيان عند إعداد اعرض الكشوف 
امالية اكذا إبراز التغرا  احاسبية )سواًء فيما ةتعل  بامبادئ أا التقدةرا  احاسبية أا تغر ي الوادة احاسبية  

ب اإفصاح عن اأخطاء اح ب اف  هذا ااتا  اإفصاح عن اااتماا  الطارئة كما  اسبية(، كما 
ااأاداث الا اقة اأةضا عن البنود امشراطة ااارتباطا  إ جانب اإفصاح عن الصفقا  مع أطراف 

 مرتبطة بالكيان.
ةوج ه لأطراف ا  ا  القرارأم ا ااتا  الثا فهو عبارة عن إفصاح إعامي ةرز امعلوما  امائمة ات   

توى الكشوف امالية للقيام مقارنا  اتقدةر التنبؤا ، ليتحول بعد  لك   ا  امعرفة النسبية بقراءة احليل 

                                                 
، مبادئ المحاسبة المالية: القياس وااعتراف واإفصاح في التقارير الماليةهادي رضا الصفار،  [1] زء الثا  .37، ص 2009، دار الثقافة، ا
مد الصي اد،  [2]  .73-64 ، ص صبقامرجع سهادي أمد 
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من الكشوف امالية  ا  الغرض العام إ تقارةر مالية من خال إعداد التقارةر االكشوف امالية اف  امستوى 
اإعداد تقارةر قطاعية على  لة مؤقتة عن نتائج نشاط الكيان امركز  امايالعام لأسعار اكذا إعداد تقارةر مرا

غرافية فيما ةتعل  بالكيانا  امتنوعة اأةضا التقرةر عن  أساس امنتجا  أا خطوط اإنتاج أا امناط  ا
ب اإفصاح عن الطرق امستخدمة ي كيانا  ترمة العما  اأجنبية ي االة ال التنبؤا  امالية، كما 

نسيا ، امكننا تلخيص كل ما قلنا  اول أنواع اإفصااا  من خال  : الش كلمتعددة ا  التا
 أنواع اإفصاح. :III-11 الش كل

 
مد الصي اد،  المصدر:  .73-64، ص ص مرجع سابقهادي أمد 

 اإفصاح

 اسب الغرض اسب اإلزامية

 إفصاح إعامي إفصاح اقائي إفصاح اختياري إفصاح إجباري

إعداد كشوف مالية 
اف  قوانن إلزامية 

تشرةعية امعاةر 
 اسبة دالية

اإفصاح عن 
امعلوما  احاسبية 
موعة  دم  ما 

د دة من اأطراف 
 دان إلزام

 اإفصاح عن:
 السياسا  احاسبية -
 التغيرا  احاسبية -
اااتماا   -

 الطارئة
 اأاداث الا اقة -
البنود امشراطة  -

 ااارتباطا 
مع الصفقا   -

 أطراف مرتبطة بالكيان

إعداد التقارةر االكشوف  -
امالية اف  امستوى العام 

 لأسعار
 إعداد تقارةر مرالية -
التقرةر عن الكيانا   -

 امتنوعة
اإفصاح عن الطرق  -

امستخدمة ي ترمة العما  
 اأجنبية

اإفصاح عن سياسة اإدارة  -
ص توزةع اأرباح  فيما 

الدخل من  إعداد قائمة-
خال فصل العناصر العادةة 

 االغر عادةة
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امعلوما  احاسبية ي ما  الرئيسية ال  ةرتكز عليها اإفصاح عن من امقو   مقومات اإفصاح المحاسبي: ه
 [1جالكشوف امالية ما ةلي:

يث تتلف الفئا  امستخدمة للمعلوما   تحديد المستخدم المستهدف للمعلومات المحاسبية: -
 امعراضة ي الكشوف امالية، كما أن  البعض ةستخدمها بصورة مباشرة االبعض اآخر بصورة ير مباشرة.

ب أن تكون امعلوما  مائمة من أجل الغرض الذي أعد    لمحاسبية:اض استخدام المعلومات اأغر  -
مائمة مستخدم آخر أا  ايرض معن  قد ا تكون بالضرارة من أجله، فامعلومة امائمة مستخدم معن  

 يرض آخر.
ها:طبيعة ونوع المعلومات ا - ةتم  إعداد الكشوف امالية لعرض  لمحاسبية التي يجب اإفصاح ع
ذر، لذلك قة باإفصاح كمفهوم الن  علوما  احاسبية افقا جموعة من امفاهيم امتعل  ام يطة اا سبية امفهوم ا

ب فهم هذ  امبادئ جي دا اّ  ةتم  اإفصاح عن امعلوما  احد دة بشكل جي د ةتناسب مع طبيعة انوع 
 هذ  امعلوما .

لة لبعضها توجد العدةد من أساليب اإفصاح امكم  أساليب وطرق اإفصاح عن المعلومة المحاسبية:  -
ف على نوعية اأمية امعلوما ، امن بن أكثر هذ  الطرق شيوعا ي ااستخدام هذ  اأساليب متوق   البعض

  اأساسية ي صلب امعلوما إظهارااستخدام طرةقة اإفصاح من خال الكشوف امالية ايث ةتم  
الكشوف امالية بطرةقة تساعد على اإفصاح من ايث شكل اترتيب هذ  الكشوف، كما مكن استخدام 

فيه أن  استخدام امصطلحا  الواضحة امقدار التفصيل  ا ا شك  امصطلحا  الواضحة اامتعارف عليها، فمم  
ب أن تستخدم امصطلحا  ال  ي امعلوما  ا ةقل أمية عن اإفصاح ي صلب الكشوف ام الية لذلك 

تعر  عن امعى الدقي  اامعراف جي دا لدى مستخدمي امعلوما  مع مراعاة توايد امصطلحا  لنفس امعا 
ي ميع التقارةر، امن بن اأساليب طرةقة إدراج امعلوما  بن اأقواس ي صلب الكشوف امالية فبعض 

تصرة بن أقواس، كما مكن البنود ةتعذر فهمها من  خال عنااةنها فقط لذلك مكن شراها كمااظا  
ب أن ا ةعتمد عليها كثرا ي عملية اإفصاح،  إدراج مااظا  اهوامش ي صلب الكشوف امالية إا  أن ه 

داال املحقة كوسيلة إظهار بعض امع لوما  امن اأساليب االطرق اأخرى أةضا استخدام التقارةر اا
لس  اإضافية االتفاصيل ال  ةستحيل إظهارها ي صلب الكشوف امالية، كما ةتم  اعتماد تقرةر رئيس 

                                                 
طيب، [1] لة جامعة 1اإفصاح المحاسبي في التقارير المالية للشركات العامة اأردنية في ظل معيار المحاسبة الدولي رقم  خالد ا  ،

 .155، ص 2002، 02 ، العدد18دمش ، اجل د 
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اإدارة كمتم م للكشوف امالية االذي ةصعب من دانه تفسر الكثر من امعلوما  احتواة ي الكشوف امالية 
ارجي الذي ةرز اأاداث الاا قة لتارةخ اميزانية اتقييم امخاطر اتقييم العرض إ جانب تقرةر امراجع ا

 [1جالعادل للكشوف امالية.
قتها احد د اإا  أصبحت ير مائمة ا ب إظهار امعلومة ي  توقيت اإفصاح عن المعلومة المحاسبية: -

 افقد  صاايتها اأميتها.

و ات  من خال ما سب ، مكننا القول بأن  اإفصاح احاسي ةلعب   ا  دارا هاما ي توجيه امستثمرةن 
صول على معلوما  تعلها على دراةة تام ة بوضع الكيان  قراراهم امساعدة ميع اأطراف  ا  العاقة با
امركز  اما اتغراته النقدةة، فاإفصاح احاسي ةؤد ي إ تفيض عدم التأك د فيما ةتعل  بااستثمار اجذب 

تثمار أمواهم، فيزةد اجم سوق رأس امال نظرا للزةادة ي التعامل ي اأسهم، امكننا توضيح خرةن اسامد  
: الش كل لك من خال   التا

 أمية اإفصاح احاسي. :III-12 الش كل

 

 .140، ص مرجع سابقمد طيفور أمينة،  المصدر:

                                                 
كيم،  [1]  .124-182 ، ص صمرجع سابقسعيد عبد ا

 اإفصاح المحاسبي

تفيض درجة عدم التأكد ي سوق رأس 
امال

 زةادة اجم سوق رأس امال

 تشغيل امعلوما  ي امخاطرامشاركة 

 التوزةع اأمثل للموارد

 حقي  التنمية ااقتصادةة
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 .جودة الكشوف المالية آليات تحقيق.3.2

كوما  اامنظما  الدالية   لقد قاد  امشاكل امالية ال  مس ت كرى كيانا  دال العام با
ة هذ  ااختاا  ، فتم  استحداث معاةر  بالبحث عن آليا  معا اماةة ميع اأطراف  ا  امصا

وكمةاحاسبة الدالية اال  صاابها العودة من جدةد إ الركيز على تطبي   ةكون ااالتزام مبادئها اّ   ا
ز القيم اأساسية الكيانا  تعز   حوكمةإدارة الكيانا  بشكل مسؤال اماةة أموال امستثمرةن فيها، ف نظام

اصة باقتصاد السوق من خال ضمان حقي  مبدأ اإفصاح االشفافية ي عرض الكشوف امالية، هذا ما  ا
هم بعيدا عن التضليل االفساد.ات   ةساعد مستخدمي هذ  الكشوف ي  ا  أفضل القرارا  ما ةضمن مصا

 .ومحد داتها الحوكمةماهية  .3.2.1
وكمةمكن اعتبار   ا النظام الذي ةتم  من خاله توجيه أعمال امنظ   ا مة امراقبتها على أعلى بأه 

موعة من  [1جمستوى من أجل حقي  أهدافها االوفاء بامعاةر الازمة للمسؤالية االنزاهة االشفافية، فهي 
الكيان امادةة  القواعد ااممارسا  االضوابط الرقابية ال  هدف إ ضمان قيام اإدارة باستخدام أصول

اامعنوةة بأمانة مصلحة امسامن امكينهم مع يرهم من  اي امصا من مارسة اقوقهم اماةة 
هم من خال حدةد هيكل أهداف الكيان ااإجراءا  امستخدمة لتحقي   لك امتابعة سر النتائج [2جمصا

ة امسامن على امدى الطوةل مع مراعاة مصا من أجل ضمان تعزةز اإفصاح اامساءلة بالكيان اتعظيم فائد
 اأطراف اأخرى امختلفة.

صائص نلخصها ي:وكإ ن مكننا القول بأن  ا  موعة من ا  [3جمة الكيانا  تقوم على 
 أي اتباع سلوك أخاقي مناسب؛ اإنضباط: -
دث الشفافية: -  ؛أي تقدم صورة صادقة اااضحة ما 
 نالك تأثرا  اضغوطا  تعي  العمل؛ليس ه ااستقالية: -
 ع اأطراف  اي امصلحة ي الكيان؛حمل امسؤالية اتا  مي المسؤولية: -

                                                 
امعية، مصر،  وتطبيقات الحوكمة في المصارف، -المفاهيم، المبادئ، التجارب  -حوكمة الشركات ، صمادطارق عبد العال  [1] الدار ا

 .03، ص 2005
وكمة حوكمة الشركات في إرساء قواعد الشفافية واإفصاح،بلعادي عمار،  [2] ااقع، رهانا   -احاسبية للمؤسسة  املتقى الدا اول ا

 .05، ص 2010دةسمر  08ا 07جامعة أم البواقي، ةومي  -اآفاق 
لة آفاق العلوم، اجلد الشركات على مصداقية القوائم المالية حوكمةأثر تطبيق عيشور  هيبة،  [3]  .353، ص 2018، مارس 06، العدد 03، 
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 لس اإدارة ااإدارة التنفيذةة؛يم عمل أي إمكانية تقي المساءلة: -
 تلف اأطراف  ا  العاقة بالكيان؛االتزام اارام ميع اقوق  العدالة: -
 اعتبار الكيان شخص اااد. لية ااجتماعية:المسؤو  -
، إا  أن  امبادئ ال  حوكمةااالت العدةد من اهيآ  امهنية اضع مبادئ لل:لحوكمةل اأساسية مبادئال ه

" ال  أُعيد DECDلقت قبوا ااهتماما أكر هي تلك الصادرة عن منظمة التعاان ااقتصادي االتنمية "
وكمةز  مضمون عامي امرانة ي تطبي  مي  اال   2004صيايتها سنة   [1جاف  امبادئ التالية: ا

  اإفصاح ق   حوكمةمن اجود إطار عام لل إ  ابد   الكيانات: حوكمةال لضمان وجود أساس إطار فع   -
ميع اأطراف، ةكون متناسقا مع أاكام القانون اموضحا لتقسيم امسؤاليا ،   االشفافية عن كل  امعلوما  

ها  ااستشرافية بالنزاهة ااموضوعية. ب أن تتميز ا  كما 
مي إطار  حماية حقوق المساهمين: - ب أن  وكمةيث  اقوق امسامن امتمثلة ي ا  ملكية  ا
صول على عائد من ا معيا  العمومية اا  ا لس اإدارة اا  التصوةت ي ا لسهم، ا  اختيار أعضاء 

 اأرباح امنح اأسهم.
ز ب التحي  أي امساااة بن م  لة اأسهم داخل كل  فئة اتن   المعاملة المتساوية بين جميع المساهمين: -

لس اإدارة فئة من امسامن للحصول على اقوقهم اااط   أي ضد   اع على كافة امعاما  مع أعضاء 
 اامدةرةن التنفيذةن.

قوق أصحاب امصلحة افقا ما اد د  القانون  إحترام حقوق أصحاب المصالح: - ب ااعراف  يث 
راة افرص العمل اااستدامة ال خل  الث  صال بن الكيان اأصحاب امصا ي االعدل على تسهيل اات  

 للمشراعا  القائمة على أسس مالية سليمة.
وكمةب أن ةضمن إطار اإفصاح والشفافية:  - تقدم إفصااا  كافية امائمة ي التوقيت امناسب  ا

لس ا إدارة بشكل دقي  اموثوق، اةتناال اإفصاح عن ملكية أيلبية اأسهم ااإفصاح امتعل  بأعضاء 
 اامدةرةن التنفيذةن اكل امعلوما  اهامة.

طوط اإرشادةة  اوكمةب أن ةتيح إطار  مسؤوليات مجلس اإدارة: - هيكل  اإسراتيجيةالكيانا  ا
لس اإدارة اااجباته القانونية اكيفية اختيار أعضاء  امهامه اأساسية ادار  ي اإشراف على اإدارة 

 التنفيذةة.
                                                 

 .04-03 ، ص صبقامرجع سبلعادي عمار،  [1]
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: الش كلامكننا تلخيص هذ  اأهداف من خال    التا
وكمةمبادئ  :III.13 الش كل  اسب منظمة التعاان الدالية. ا

 
 

تردراسة حالة مؤسسة  -ااقتصادية  الكياناتدرجة مصداقية المعلومة المالية في شرةف إبراهيم،  المصدر:  خ
 .117ص  جامعة بلعباس،، 2018-2017 ،أطرااة دكتورا لمركبات السيارات، 

را  امالية أا ض للث غاإداري االتعر   اترز أمية هذ  امبادئ ي تنيب الكيانا  ااا  الفشل 
يث أن   اإفاس امساعدها ها على تعظيم قيمتها ي السوق احدةد مصرها خاصة ي ظل اقتصاد العومة 

وكمةاالتزام بقواعد  كوها عنها تدم الغرض العام   امفصحل  سوق متازة تت سم بالشفافية كون امعلوما   ا
د  االد  بالوضوح تت سم  ذب ااستثمارا  اأجنبية ا من هراب رؤاس اأموال ابالتا رفع فرص  قة اهذا ما 

 التموةل.
موعة من احددا  االعوامل اأساسية ال  تضمن التطبي  مبادئ  :الحوكمةمحد دات  ه وكمةهنالك  ، ا

موعتن من احددا ، احددا  الداخلية  ارجية اهي كاآي:امي ز ي هذا الصدد بن   [1جااحددا  ا
دا  الداخلية كافة القواعد ااأسس ال  حد د كيفية اتا  القرارا  اتوزةع تضم  احد   المحددات الداخلية: -

معية العامة  السلطا  داخل الكيان من خال اضع هيكل إداري سليم من أجل توفي  العاقة بن كل من ا
لس اإدارة اامدةرةن  تلف اأطراف بل حقي  ا التنفيذةن اّ  ا ةكون هنالك تعارض ي امصا بن 

 مصا امستثمرةن على امدى الطوةل.
                                                 

 .120-119 ، ص صمرجع سابقشرةف إبراهيم،  [1]

ضمان اجود إطار 
وكمة  فعال 

 الكيانا 

ضمان اقوق 
 امسامن

امعاملة امتسااةة 
 للمسامن

دار أصحاب 
 امصا

اإفصاح 
 االشفافية

لس  مسؤالية 
 اإدارة
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تلف القوانن امنظ  اتشمل هذ  احد   المحددات الخارجية: - مة للنشاط ااقتصادي اكفاءة القطاع دا  
اما االبورصا   اهيآ  ااأجهزة الرقابية مثل هيآ  السوقاما ي توفر التموةل الا زم للكيان اأةضا كفاءة 

ة اسامة البيانا  اامعلوما  ال  تنشرها،   من دق  قابة على الكيانا  االتحق  اكام الر  ا لك عن طرة  إ
الفةباإضافة إ اضع العقوبة امناسبة اتسليطها ي  الكيانا  للقواعد امعمول ها، دان أن ننسى  االة 

كومية ي ضمان التزام أعضاءها بالنوااي السلوكية، امهنية ااأخاقية ال  تضمن عمل  الكيانا  ارد ير ا
ارجية ي أن  اجودها ةضمن تنفيذ القوانن االقواعد ال  تضمن اأسواق بكفاءة، اتتجس   د أمية احددا  ا

 اسن إدارة الكيان.
: الش كلامكن توضيح كل ما قلنا  من خال    التا

ارجية االداخلية  :III.14 الش كل  الكيانا . وكمةاحددا  ا

 

مد اسن،  المصدر: فيذ  لتفعيلدليل مقترح بشرى عبد الوهاب  ة التدقيق لدعم ت لة الشركات وآلياتها حوكمةلج  ،
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 .الكيانات على جودة الكشوف المالية حوكمةإنعكاسات اآليات الرقابية ل .3.2.2
موعة الوسائل ال  تسمح ممارسة رقابة ناجعة  وكمةامقصود باآليا  الرقابية   الكيانا  

نة التدقي ، التدقي  الداخلي، التدقي  الكيانا امتكاملة لتحقي  أهداف  ، اتنحصر هذ  اآليا  ي 
ارجي، الرقابة الداخلة االتقارةر امالية امعاةر احاسبة الدالية اسيتم التطرق إليها فيما ةلي:  ا

ة التدقيق: ه لس اإدارة امستقل   لج نة التدقي  من أعضاء  نة فرعية له اهي تتشكل  ن فهي عبارة عن 
أداة رقابية جد  هامة بالكيان نظرا للدار الذي تلعبه ي زةادة مصداقية اموثوقية الكشوف امالية ال  تعد ها 
اإدارة للمسامن اامستثمرةن، مساعدة اإدارة العليا على القيام مهامها بكفاءة تضمن ااستقالية لكل من 

ارجي، فضا عن حسن جودة أداء نظام الرقابة الداخلية اما ةتبعه من رفع كفاءة أداء اخ  الد  امدق   لي اا
نة التدقي   ي ماةة مصا امسامن كوها هي ال  تشرف على إعداد  [1جعملية التدقي ، اتكمن أمية 

د   التقارةر امالية كما تف ف من مشكلة امعلوما  الغر متماثلة بن اإدارة لس اإدارة اا من التاعبا   ا
 القانونية ي التصرفا  امالية.

الة حفظ اقوق امسامن اكافة ظى التدقي  الداخلي بأمية بالغة كونه أداة رقابة فع   التدقيق الداخلي: ه
ساي اكذا تقييم ا طط امتعاملن مع الكيان، ا تكمن اظيفته ي تقييم نظم الضبط الداخلي أا ا

  ااإجراءا  باإضافة إ ماةة أموال الكيان امراعاة التزام اموظفن بالسياسا  ااإجراءا  امرسومة االتحق  
 [2جمن صحة البيانا  احاسبية ااإاصائية.

ارجي جوهرةا افع   التدقيق الخارجي: ه ال لقد أصبح دار التدقي  ا وكمةاا ي    نتيجة ما ةقوم به امدق   ا
ارجي من إضفاء الثقة اامصداقية على امعلوما  احاسبية احقي  مبدأ اإفصاح االشفافية ايث أن ه ةبدي  ا
رأةه ي اسابا  الكيان بصدق فهو شخص مستقل عن الكيان، امكن تلخيص أهم امهام ال  ةقوم ها ي 

الفة، كما ةقوم بالتدقي  ي مراقبة أعمال الكيان ااضور اجتماعا  اهيآ  العامة للكيان االت بليغ عن أي 
اسابا  الكيان افقا معاةر احاسبة الدالية االقواعد امتعارف عليها امن م  إبداء رأةه ي صحة الكشوف 

ر على صحتها، كما ةعمل على فحص "امالية للكيان اامطالبة بالتعدةل فيها إن كانت هنالك أخطاء تؤث  
 الية للكيان اأنظمة الرقابة الداخلية.اأنظمة اإدارةة اام

                                                 
مد سامي، [1] شورة في بيئة اأعمال المصرية، دي  لة   دور لجان المراجعة في حوكمة الشركات وآثارها على جودة القوائم المالية الم

 .19، ص 2009، 02، العدد 46كلية التجارة للبحوث العلمية، اجلد 
 .356-355 ، ص صبقامرجع سعيشور  هيبة،  [2]
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يث ترك   اوكمةتعتر الرقابة الداخلية من بن أهم الوسائل امسامة ي  الرقابة الداخلية: ه ز الكيانا ، 
وكمةالتشرةعا  عليها كثرا اتعطي ها أمية كبرة نظرا للدار الفعال الذي تلعبه ي  ي دة للكيانا ، كما  ا ا

سابا  ماز  هذ  الرك   افظة ا له من دار ي تفعيل الرقابة  تشرةعا  على اارتباط الذي ةكون بينها ابن 
 [1جالكيانا . اوكمةالداخلية ما ةتناسب ا 

ةلعب التطبي  الصحيح معاةر احاسبة الدالية امعاةر التدقي   التقارير المالية ومعايير المحاسبة والتدقيق: ه
الكيانا ، ايث أن  هذ  امعاةر قد جاء  بقواعد اأسس تضبط  اوكمةدارا هاما ي تفعيل آلية تطبي  

ا  احاسبية االتدقي  الداري امستق   فيد ل ما ةاأعمال ااإجراءا  احاسبية اتضع دليا لكيفية تنفيذ امعا
ة اف  آليا   صا الكيان ككل   اأصحاب امصا به، كما م  الركيز أةضا على أن تكون الكشوف امالية معد 

را  الا زمة لتحقي  تعتر التقارةر امالية مصدرا مهما اأساسيا للعدةد من امؤش   ايثإفصاح اشفافية فع الة، 
ي إ اإفصاح عن بيانا  مالية مظللة ي التقارةر امالية ةؤد   الرقابة اامساءلة، إ  أن  يياب النزاهة االشفافية

 اير مطابقة للواقع.
فيذية: ه اص  مجلس اإدارة واإدارة الت الكيانا  اامتعل   وكمةافقا ما جاء به امبدأ السادس ا

لس اإدارة فإن ه على هذا اجلس أن ةضمن نزاهة اسابا  الكيان انظم إعداد قوائمه امالية  مسؤاليا  
ارجي اضرارة اجود نظام سليم للرقابة الداخلية االرقابة على العمليا  ااالتزام  اتوفر ااستقالية للمدق  ا

لس اإدارة خاصة فيما ةتعل   اوكمةن  ا مكننا القول أبالقانون، ابالت   الكيانا  تلعب دارا هاما ي تفعيل 
مسؤالياته امالية امناقشة التقارةر امالية قبل اعتمادها م ا ةزةد من مصداقية اعدالة تلك التقارةر،  لك بأن  

ماةة للجان لس اإدارة بالقوانن االتشرةعا  اتوفر  للدعم اا التدقي  سواًء الداخلي  مراعاة االتزام 
ها  الرقابية باجلس اةضمن سامة امعاما  احاسبية االتقارةر امالية، كما  ارجي ةسه ل اتصال هذ  ا اا
لس اإدارة ي أي  أن  إصدار تشرةعا  بعقوبا  اجزاءا  مشد دة على كل من ةثبت تورطه من أعضاء 

د  من هذ  اممارسا  الا أخاقية الفا  مالية أا إدارةة أا تعم د تقدم  معلوما  مغلوطة من شأنه أن 
لس اإدارة أن ةكون مثل من خال أعضاء  اةزةد من مصداقية اشفافية اإفصاح ي الكشوف امالية، على 

، اإداري ااأخاق ماليةمستقلن ا تربطهم مصلحة أا منفعة  ي على للكيان اّ  تتم  مراقبة أداء الشركة اما

                                                 
 .122، ص بقامرجع سشرةف إبراهيم،  [1]
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لس  تنفيذ نظام الرقابة الداخلية اف  الصاايا  امخو  أم ا اإدارة التنفيذةة فتتو   [1جأكمل اجه، لة ها من 
ارجية امقابلتها معطيا  البيئة الداخلية اتوجيه امستوةا  اإدارةة اإدارة من خال حدةد متطل   با  البيئة ا

لس اإدارة.لتحقي  اأهداف امطلوبة ي ضوء   [2جتوجيها  
وكمةإ ن مكننا القول بأن  اإفصاح االشفافية من أهم مبادئ   ا لك لتمكن امسامن من  ا

صول على امعلوما  امطلوبة بشفافية اعدالة، لذلك تلتزم الكيانا  امدرجة ي السوق امالية بوضع  ا
وكمةايث هنالك ارتباط اثي  بن تطبي   [3جة،سياسا  اإجراءا  اإفصاح اأنظمتها اإشرافية مكتوب  ا

ماةة امسامن مع  اجودة امعلوما  امالية إ  أن  تطبيقها ةتطلب ضرارة توافر اإجراءا  القانونية الا زمة 
ة د إ إعداد كشوف مالية صادقضرارة االتزام معاةر احاسبة الدالية خاصة فيما ةتعل  بالتدقي ، اهذا ما ةقو 

اسبية موثوقة، فكل ما كان تطبي  مبادئ ح وكمةوي معلوما   أكثر كل ما كان اإفصاح أمثل، فتحقي   ا
وكمةمزاةا امنافع  وكمةمتوقف عن إفصاح الكيانا  ممارسا   ا ما ةزةد من مصداقية الكيان أمام مهور  ا

ة قد م  إعدادها افقا معاةر اإفصاح كون الكشوف اماليااكتساها مكانة بسوق امال ككل،امتعاملن 
وكمةاالشفافية امنصوص عليها افقا مبادئ   امعاةر احاسبة الدالية. ا

 .عرض الكشوف المالية وفق متطلبات اإفصاح .3.3

اسبية بعرض كشوف مالية تعر  عن نشاط الكيان خال تلك   تقوم الكيانا  ي هاةة كل دارة 
اما بصدق لتلبية ااتياجا  مستخدمي هذ  الكشوف امساعدهم على اتا  قراراهم، إا  أن ه الفرة امركز  

ريم تشابه طبيعة امعلوما  امالية امتعلقة بالكيان فإن  ااختافا  ي ااتياجا  اأطراف  ا  العاقة 
موعة من الكشوف امالية امختلفة اّ  تلي   منها ااتياجا  فئة معي نة على أن   كل  بالكيان تستدعي إعداد 

 ةتم  إعداد هذ  الكشوف اف  متطلبا  اإفصاح.
 
 

                                                 
مد،  [1] ، املتقى الوطّ اول اوكمة الشركا  كآلية تجليات حوكمة الشركات في اارتقاء بمستوى الشفافية واإفصاحميل أمد، سفر 

 .11، ص 2012ماي  07ا 06للحد من الفساد اما ااإداري، جامعة بسكرة، ةومي 
 .355، ص بقامرجع سعيشور  هيبة،  [2]
لة الشركات على اأسواق المالية حوكمةانعكاسات سعاد،  معمررشام كهينة، شدري  [3] ، جوان 03للبحوث االدراسا ، العدد  مياف، 

 .151، ص 2016
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تائج .3.3.1 سبة لقائمة الميزانية وحساب ال  .متطلبات اإفصاح بال
ب أن ةُنظر إ كل قائمة من هذ    تلفة للمؤسسة ا ت عربض كل قائمة من الكشوف امالية رؤةة 

ا بدائل لبعض الكيان قائمة اميزانية لتوفر رؤةة ااضحة عن امركز اما  ها البعض، فُيعد  الكشوف على أه 
وانب امالية للكيان، اةُعد كشف اساب النتائج لتفسر التغرا  اهامة ال  ادثت خال الفرة.  اا

امركز اما كما هو تعتر قائمة اميزانية أا قائمة  متطلبات اإفصاح لقائمة الميزانية )المركز المالي(: ه
ا كشف شامل أمعرا  قيقية ليعر   الكيانا صول اخصوم ف بأه   عن امركز اما للكيان مقو م بالقيمة ا

، ا قائمة توف  يث عر   [1جبتارةخ معن  ر معلوما  متعلقة بطبيعة امقدار ااستثمارا  ي فت اميزانية على أه 
أصوله، ايث أن  امركز اما للكيان ةتمثل فيما له  ه اا  اماك على صايأصول الكيان اأةضا التزاماته لدائني

 [2جمن أصول اما عليه من خصوم أا التزاما  اتا  الغر ي آخر الدارة احاسبية.
تامية   سابا  ا صوم، ايث أن ه ابعد إعداد ا هذا اتقوم اميزانية على مبدأ تسااي اأصول اا

سابا   امعرفة صاي نتيجة سابا  ال  م تزل مفتواة ي ا النشاط من ربح أا خسارة اهي تتضمن ميع ا
تامية، ةتم  إعداد اميزانية امتكو   انب اأمن اتسج  ا ل فيه ميع أصول الكيان ااقوقه على نة من جانبن، ا

صوم ااالتزاما  تا  الغر على أن انب اأةسر تدرج فيه ميع ا انبن، أم ا اف  النظام  الغر، اا ةتسااى ا
صوم أسفله.  احاسي اما فأصبح ةسجل جانب اأصول ي اأعلى اجانب ا

ب أن مي ز اميزانيا  بن اأصول امتداالة ااالتزاما  امتداالة ااأصول الغر متداالة ااالتزاما   
تمل حوةلها إ نقد أا بيعها أا ل ي الالغر متداالة ايث أن  اأصول امتداالة تتمث   نقد االبنود اأخرى ال  

استهاكها خال الدارة التشغيلية للكيان أا السنة احاسبية )الفرة اأطول(، أم ا الغر متداالة فتشمل 
ااستثمارا  طوةلة اأجل ااممتلكا  كاأراضي اكذا امعد ا  باإضافة إ اموجودا  الغر ملموسة، 

ع تسدةدها خال الدارة لنسبة للخصوم فإن  االتزاما  امتداالة هي تلك ال  على الكيان للغر امن امتوق  ابا
التشغيلية للمؤسسة أا خال الفرة امالية القادمة أة هما أطول، أم ا االتزاما  الغر متداالة فهي تلك 

ا االتزاما  ال  ا ةتوقع تسدةدها خال الدارة العادة للن  [3جأجلها إ فرة ااقة لتلك الدارة. لشاط اإم 

                                                 
مد اهادي،  [1] واإباغ المالي  أسس وقواعد اإفصاح المحاسبي في القوائم المالية وفق معايير المحاسبةضيف اه 

 .93، ص 2013، جوان 01، العدد 06لة الدراسا  ااقتصادةة اامالية، اجلد  ،IAS/IFRSالدولية
، ص 2003دار انن، اأردن،  المحاسبة المالية: مبادئ القياس واإفصاح المحاسبي،جعفر عبد اإله،  [2]  .266، الطبعة اأا
مد اهادي،  [3]  .93، ص بقامرجع سضيف اه 
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اصر الميزانية: - فإن  اميزانية تعرض كل من عناصر اأصول  1-220 افقا ما جاء ي الفقرة عرض ع
صوم بصورة منفصلة، ايث ةتم  عرض كل من التثبيتا  )العينية اامعنوةة اامالية(، ااهتاكا  ، اا

امساما ، اأصول امالية، امخزانا ، أصول الضرةبة مع مييز الضرائب امؤجلة اكذا اسابا  الزبائن 
ابية  اامدةنون اآخران ااأصول اأخرى امماثلة )أعباء مثبتة سلفا( باإضافة إ خزةنة اأموال اإ

صوم  ابية ي جانب اأصول، أم ا جانب ا زةنة اإ اصة قبل امعادا  ا فيتم  عرض رؤاس اأموال ا
رأس امال الصادر )ي االة الشركا (  يزيمرة أا امقراة عقب تارةخ اإقفال، مع عمليا  التوزةع امقر  

ارةة ال  تتضم   صوم ير ا ن ااااتياجا  االنتيجة الصافية للسنة امالية االعناصر اأخرى، اكذا ةتم  عرض ا
اسابا  اموردان االدائنون اآخران اخصوم الضرةبة )مع ميز الضرائب امؤجلة(  فائدة باإضافة إ

صوم امماثلة )منتوجا  مثبتة مسبقا( اخزةنة اأموال ال   زةنة اامخصصا  لأعباء اا سلبية امعادا  ا
 السلبية.

ة فإن ه ةتم  اإدماج عن طرة  مع اسابا  ي   ميزانية الكيان اأم، اتُضم أم ا ي االة اميزانيا  امد
سابا  اسب طرةقة امعادلة باإضافة إ الفوائد  ة إضافة إ ما سب  امساما  امدرجة ي ا اميزانية امد

 كما هنالك معلوما  أخرى تدرج ي اميزانية أا املح .  [1ج ا  اأالوةة،
ب أن أم ا اميزانية ي االة الكيانا  امالية، فانطاقا من   التنظيما  امتعلقة هذا القطاع من النشاط 

 [2جةُظهر هذا الكيان ي ميزانيته على اأقل ما ةلي:
 عرض اأصول

زةنة اتا  البنك امركزي -  اضعية سندا  ا
زةنة ااآثار اأخرى اممكن تثبيتها  - مبالغ سندا  ا

 اتا  البنك امركزي
 بعنوان التوظيف سندا  الدالة اسندا  أخرى متلكة -
التوظيفا  لدى البنوك اأخرى، القراض االتسبيقا   -

 اممنواة للبنوك اأخرى
 التوظيفا  النقدةة اأخرى -
 سندا  التوظيف -

 عرض الخصوم
 الودائع امستلمة من البنوك اأخرى - 
 الودائع مستلمة اأخرى للسوق النقدةة -
 امبالغ امستحقة من امودعن اآخرةن -
 شهادا  إثبا  الودائع -
صوم امثبتة السفتجةالسندا  أمر،  - ، اا

 ي سلف
 أموال أخرى مقرضة -

                                                 
 .23، ص 1-220 ، مرجع ساب ، الفقرة19العدد  الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية، [1]
[2]  ،  .172، ص بقامرجع سبلعراسي أمد التيجا
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سبة لقائمة الميزانية: - ب اارامها عند  اإفصاحات الواجب مراعاتها بال هنالك ملة من القواعد ال  
فصاح عنها أا كل نوع من أنواع   اأمر باأمور العامة الواجب اإالتحضر لعرض اميزانية، سواًء تعل  

ب اإفصاح عنها تتمثل ي القيود على ملكية اأصول  سابا  امدرجة ي اميزانية، فاأمور العامة ال   ا
اامرهونا  كتأمن مقابل االتزام اكذا االتزاما  التعاقدةة ااالتزاما  ااأصول احتملة، أم ا بالنسبة لإفصاح 

إا  إ ا   ي اميزانيةاما فيجب على كل كيان أن ةعرض اأصول ااالتزاما  كفئا  منفصلة عن بنود امركز 
 [1جا ةقدم معلوما  أكثر مائمة.كان العرض اسب درجة السيولة م  

ب اإفصاح عن كل بند على ادة، فوفقا ما جاء به معيار   فمثا ي اأصول الثابتة طوةلة اأجل 
ب اإفصاح عن اأراضي اامبا ااآا  اامعد ا   IAS 16احاسبة الدا  "اأصول الثابتة" فإن ه 

قة االعمر اإنتاجي امقد ر لأصل اكذا ااهتاك امراكم،  ااأصول الثابتة اأخرى اعن طرق ااهتاك امطب  
ب ي االة إعادة تقييم اأصول الثابتة اإفصاح عن التارةخ الفعلي إعا دة التقييم مع اإشارة إ كما 

ب أةضا اإفصاح عن  ية، كما  القيمة الدفرةة ال  كان من احتمل ااعراف ها افقا مبدأ التكلفة التار
القيمة الدفرةة امعد لة لأصول امؤقتة اإما القيم الدفرةة للبنود القابلة لاهتاك الكامل االقيم العادلة 

لة.لأصول الثابتة عند  [2جما ةكون هنالك اختاف بن هذ  القيم االقيم الدفرةة امعد 
"اأصول  IAS 38أم ا بالنسبة لأصول الثابتة الغر ملموسة اافقا ما جاء ي معيار احاسبة الدا  

لة لكل اأصول الغ ب اإفصاح عن إما القيم الدفرةة امعد  ها  ملموسة ما فيرالغر ملموسة" فإن ه 
ب اإفصاح عن اأصول الغر   ،امضمونة منها اكذا اصف القيم الدفرةة امعد لة افرة ااهتاك امتبقية كما 

كومملموسة اممنواة من طرف  ي شكل منح بالقيمة العادلة االقيمة الدفرةة، اةشرط أةضا اإفصاح  ةا
لة ها، إ جانب هذا ةتم  التسوةا  امفص  دا  الرأس مالية للحصول على بنود ير ملموسة ا عن التعه  

موعة من اأصول الغر ملموسة االتارةخ الفعلي إعادة  اإفصاح أةضا عن القيمة الدفرةة امعد لة لكل 
اص بفائض  ية اتسوةة الرصيد ا التقييم االتأكد من ترايلها ي الكشوف امالية على أساس التكلفة التار

" الكيانا  الزميلة" على اأصول  28ب أةضا اإفصاح اف  معيار احاسبة الدا إعادة التقدةر، كما 
امستثمرة ي الشركا  الزميلة، اال  تكون عبارة عن أصول طوةلة اأجل ليس الغرض منها إنتاج السلع أا 

دما  إما هدفها استثمار جزء من اأموال للسيطرة على كيانا  أخرى.  تقدم ا

                                                 
كيم،  [1]  .216-215، ص ص بقامرجع سسعيد عبد ا

[2] 
LIONEL Eseffre, ETERIC Tort, Les normes comptables internationales, Gualino, France, 2006, P P 92-

115. 
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تائج: ه سبة لحساب ال ل يةتطلب إعداد كشف اساب النتائج إدراج كافة امداخ متطلبات اإفصاح بال
هن مستخدمو الكشوف امالية من تقييم اأداء اما للشركة اتقدةر اأداء امستقبلي، اامصارةف اّ  ةتك  

هذا  فإ ا كان ،ي اجتمع ايث ةعتر كشف اساب النتائج ااإفصاح عنه مثابة مقياس مسامة الكيان
ق  قد  الكيان متلك إدارة جي دة اةستطيع أن ة ا اهذا ما سيكشفه لنا م منفعة للمجتمع فهذا ةعّ أن ه    ر

ؤ بالتدفقا  النقدةة اهذا ةرك ز امستثمران عليه كثرا ي جدال اساب النتائج، كما ةعتر أةضا قاعدة للتنب  
ل أةضا مزة اصل بن اماضي اامستقبل ايث ةعتمد مستخدمو الكشوف كما مث    ،ا  قراراهم ااستشارةةات  

اضر ااماضي اّ  الو كان الدخل احق   ا ةساعد  امالية ي صنع قراراهم امستقبلية على دخل الكيان ا
 [1جر اول الوضع اما امستقبلي.امستخدمن االيا إا  أن ه مكنهم من تكوةن تصو  

ااسب ما جاء ي مضمون النظام احاسي اما فإن  اساب النتائج عبارة عن جدال تلخيص  
ا من خال طرح  لأعباء االنواتج ال  اق قها الكيان خال السنة امالية اةرز النتيجة الصافية ها أكانت ر

 .أا خسارة اأعباء من امنتوجا 
فع ااقتصادةة أثناء الفرة احاسبية ي شكل خراج أا استنفا  اامقصود باأعباء  لك النقصان ي امنا 

اصة باستثناء توزةعا  اأرباح على امسامن، قيم اأصول أا اداث التزاما  تؤد   ي إ نقصان اأموال ا
ة قيم أم ا النواتج فهي زةادة ي امنافع ااقتصادةة خال الدارة من خال إدراج أصول جدةدة أا تزاةد ي

اصة، ةستثى من  لك الزةادة ي امساما .ي إ أصول الكيان اال  تؤد    زةادة رؤاس اأموال ا
تائج: - اصر حساب ال ب أن ةُظهر جدال اساب  عرض ع ، فإن ه  افقا ما جاء به النظام احاسي اما

توي ي صلبه على حليل اأ عباء اسب طبيعتها من أجل السماح النتائج النتيجة الصافية للسنة امالية اأن 
، القيمة امضافة، الفائض اإما عن ااستغال( اكذا  اميع التسير الرئيسية )اهامش اإما بتحدةد 
منتجا  اأنشطة العادةة اامنتجا  ااأعباء امالية اأعباء امستخدمن إ جانب الضرائب االرسوم 

صصا  اإاالتسدةدا  امماثلة، كما ةتم  أ التثبيتا  الغر مادةة،  هتاك اخسائر القيم ال  تص  ةضا إدراج 
أا أعباء( لتضاف أا  م ةتم  عرض نتيجة اأنشطة العادةة ابعد  لك تدرج العناصر الغر عادةة )منتوجا 

تصم للحصول على النتيجة الصافية قبل التوزةع، كما ةتم  إظهار النتيجة الصافية لكل سهم من اأسهم 
 بالنسبة لشركا  امسامة.

                                                 
اشئةمدى تلبية إفصاحات الدخل الشامل احتياجات المستخدمين إلى المعلومات في اأسواق المالية فادي معان،  [1] دراسة حليلية،  ،ال

 .05-03 ، جامعة دمش ، ص ص2014أطرااة دكتورا ، 
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ة اسب   ة فإن ه إضافًة ما سب  ةتم  إضافة اصة الكيانا  امشركة امد أم ا بالنسبة للكيانا  امد
نتيجة الصافية إضافًة إ اصة الفوائد  ا  اأالوةة ي النتيجة الصافية، كما ةتم  إدراج طرةقة امعادلة ي ال

معلوما  أخرى ي اساب النتائج، أا اماا  اامتمثلة ي معلوما  اول حليل اأنشطة العادةة امبلغ 
صص ي اأسهم مصو تاً عليها االنتيجة الصافية لكل  سهم بالنسبة لشركا  امسام  ة.ا

هنالك طرةقتان إعداد جدال اساب النتائج، إم ا عن طرة  توزةع النفقا  اسب الطبيعة اإم ا  
 تميعها اسب الوظيفة،

صص امستلمة  الكيانا  أم ا ي االة  امالية فإن ه ةتم  عرض منتجا  اأعباء الفوائد اما شاهها اا
نتجا  الصافية النامة عن بيع السندا  اسب كل فئة ااأتعاب االعموا  امقبوضة اامدفوعة إ جانب ام

منها اأةضا اأعباء اامنتوجا  امتعلقة بعمليا  الصرف امنتجا  ااستغال اأخرى، كما تعرض خسائر 
 القراض االتسبيقا  اممنواة االغر قابلة لاسرداد اأعباء اإدارة العامة اااستغال اأخرى.

تائج:اإفصاحات الواجب مراع - سبة لجدول حساب ال دال  اتها بال تتمثل متطلبا  اإفصاح بالنسبة 
  اإدارة بالنسبة لأنشطة الغر مستمرة اعن آثار  اساب النتائج ي ضرارة اإفصاح عن أي توقيف تقر  

ب  امرتقبة دان انتظار، اةكون  لك من خال اإةضااا  امرفقة بكشف اساب النتائج اكذلك 
ا ضمن اإةضااا  امرفقة بالنسبة للبنود الغر عادةة عن طبيعة اقيمة كل بند عادي إفصااا مفص   اإفصاح

دال اساب النتائج، أم ا اإفصاح عن عائد اأسهم فيتم  استخدام سعر السهم لتقدةر أسعار أسهم الكيان 
د عائد ة، اةتحد  لك بصفة مستقل  احدةد الفرة الكسبية االقدرة على سداد التوزةعا ، اةتم  اإفصاح عن  

السهم بقسمة صاي الربح من البنود امختلفة على عدد اأسهم العادةة امصدرة للكيان اةتم إدراج  لك 
 [1جااقا.

ة وجدول تغير اأموال الخاصة والماحق .3.3.2 سبة لجدول سيولة الخزي  .متطلبات اإفصاح بال
ةتم  إعداد هذ  الكشوف امالية مساعدة مستخدميها على التعرف على الكيفية ال  ةعتمدها الكيان  

اصلة ي  النقدةةي توليد ااستخدام  ركا  ا امدى قدرته على توليد تدفقا  نقدةة موجبة، اكذا حليل ا
اصة للكيان أثناء القيام بنشاطه، أم ا اما ا  فتهدف إ تقدم إةضااا  العناصر امكونة لأموال ا

 اتفسرا  لبعض امعلوما  امالية الواردة ي الكشوف.

                                                 
ليم [1]  .224، ص بقامرجع س، سعيدي عبد ا
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ة: ه سبة لجدول سيولة الخزي دال  متطلبات اإفصاح بال ةهدف جدال التدفقا  النقدةة أا كما ةعرف 
زةنة إ إعطاء مستخدمي الكشوف امالية قاعدة لتقييم قدرة الكيان على تسير  خزةنته اتزاةدهم سيولة ا

ي اتقوم على فهو أداة حليل هامة تتجااز نقائص التحليل الكم   ،معلوما  اول استعمال هذ  التدفقا 
يارا   يث مكن من خال  [1جللمؤسسة انتائجها امستقبلية، اإسراتيجيةمنظور دةناميكي تبحث عن ا

صول على امعلوما  امتعل   زةنة ا أنشطة التشغيلية اااستثمارةة االتموةلية على أساس قة باجدال سيولة ا
الذي ةسمح بتقييم قدرة الكيان على حقي  اأرباح امقابلة متطلبا  ااستثمار امتطلبا   الش كلنقدي ب

من خاله حدةد مصادر ااختاف بن صاي الدخل اصاي التدفقا  النقدةة  سداد االتزاما ، كما ةتم  
 [2جالنقدةة امستقبلية. االتنبؤ بالتدفقا 

زةنة العمليا  امتعلقة بامقبوضا   اامدفوعا  النقدةة اامصن فة اف  ثاثة  اةتضمن جدال سيولة ا
أنشطة، اأنشطة التشغيلية اهي ال  تعتر أهم اأنشطة امنتبجة إةرادا  الكيان، اأنشطة ااستثمارةة اال  
تضم  اآثار النقدةة للعمليا  امتعلقة موارد امتلكا  الكيان امستخدمة ي توليد اإةرادا  االدخل خال 

لية أا امستقبل، االفئة الثالثة هي اأنشطة التموةلية اال  تتضمن كل التدفقا  النقدةة الداخلية السنة اما
ارجية أي اأنشطة ال  تكون نتيجتها تغر اجم ابنية  ارجية للكيان اامتعلقة مصادر التموةل الداخلية اا اا

اصة أا القراض، زةنة ي امكننا تلخيص ما قلنا  اول م [3جاأموال ا : الش كلكو نا  جدال سيولة ا  التا

زةنة. :III.15 الش كل  مكونا  جدال سيولة ا

 

 .127، ص 2012دار اائل، الطبعة الثانية، اأردن،  اإدارة المالية،إلياس بّ ساسي اآخران،  المصدر:
                                                 

[1] BARRAEU.J, DELHAYE.J, Gestion financière, 9
eme

 édition, Dumod, Paris, 2001, P 240. 
ة صيودة إناس،  [2] ة في تقييم اأداء والوضعية المالية للمؤسسة: تحليل جدول تدفقات الخزي قدية للخزي دور تحليل جدول التدفقات ال

،  .156-155 ، ص ص2017، جوان 01، العدد 07لة أبعاد اقتصادةة، اجلد  للجزائرية للميا
[3] 

Bruno Bachy, Michel Sion, Analyse financière des comptes consolides normes IFRS, Dumod, 2
eme

 

édition, Paris, 2009, P 86. 

 ااستثمار

زةنة  ا

 التحصيا  )تدف  داخل(

 التموةل ااستغال

 التسدةدا  )تدف  خارج(
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ة: ه زائري ضمن النظام احاسي اما طرةقتن ي عرض  عرض جدول سيولة الخزي لقد ا د د امشرع ا
زةنة، اما الطرةقة امباشرة االطرةقة الغر مباشرة.جدال التدفقا  النقدةة أا جدال   سيولة ا

زائري  إن  الطرةقة امباشرة  كز على تقدم اأجزاء الرئيسية لدخول اخراج تتر ال  أاصى ها امشرع ا
صول على تدف  صاي للخزةنة، م تقرةب  التدفقا  النقدةة اإمالية )الزبائن، اموردان، الضرائب( قصد ا
زةنة اف  الطرةقة  وي جدال سيولة ا امقارنة هذا التدف  الصاي مع النتيجة قبل الضرةبة للفرة امعي نة، ا

زء اأال  زةنة امتأت  ةامباشرة على ثاثة أجزاء، ا ية من أنشطة ااستغال أي أنشطة تعل  بتدفقا  ا
من اأنشطة الغر مرتبطة بااستثمار االتموةل، أم ا ايرها  الكيانا العمليا  العادةة ال  تنشأ منها منتجا  

زةنة امتأتية من أنشطة ااستثمار اهي عمليا  تسدةد اأموال من أجل اقتناء  زء الثا فيتعل  بتدفقا  ا ا
زةنة  زء الثالث فيتعل   بتدفقا  ا استثمار أا حصيل لأموال عن طرة  التنازل عن أصل طوةل اأجل، أم ا ا

اةتم  موجب هذ  الطرةقة التوصل إ صاي التدف  النقدي من اأنشطة  [1جمتأتية من أنشطة التموةل،ا
التشغيلية عن طرة  حدةد العناصر امكونة للتدفقا  النقدةة الداخلية من النشاط التشغيلي احدةد العناصر 

ارجية من النشاط التشغيلي، م  حدة  [2جد الفرق بينهما.امكونة للتدفقا  النقدةة ا
زةنة بصاي   أم ا الطرةقة الغر مباشرة أا كما تسمى بطرةقة التسوةة، فبموجبها تبدأ قائمة سيولة ا

صم منه بنود اإةرادا   صول عليه مباشرة من قائمة الدخل، م ةضاف إليه أا  الدخل االذي مكن ا
زةنة اف  هذ  الطرةقة على التغر  اامصرافا  ير امؤثرة على النقدةة اةرتكز جدال  نا  ا  ي مكو  سيولة ا

ب إضافة العناصر الغر نقدةة ال  م  طراها لتحدةد صاي  صوم امتداالة، الذلك  معظم اأصول اا
ال بالنسبة لإةرادا  الغر نقدةة ال  أضيفت لتحدةد  الدخل من أجل حدةد صاي التدف  النقدي اكذلك ا

ب طراها لتحدةد صاي التدف  النقدي.صاي الدخ  [3جل 
ة: ه سبة لجدول سيولة الخزي ةتطلب التحضر لعرض جدال سيولة  اإفصاحات الواجب مراعاتها بال

زةن امن أمها اإفصاح عن النقدةة سواًء كانت متااة لاستخدام أا ير  ة إدراج عد ة بنود ااإفصاح عنهاا
فصاح أةضا على ااستثمار االتموةل، كما ةتم  اإ ،قة بالتشغيلقا  النقدةة امتعل  ف  ي للتدبلغ الكل  متااة، اام

لقراض ير امسحوبة اامتااة لأنشطة االتشغيل ي امستقبل اتسوةة االتزاما  الرأس مقدار التسهيا  ل
                                                 

ظام المحاسبي المالي: دراسة حالة المؤسسة  ماي علي، خلف اه بن ةوسف، [1] ة في ظل ال تحليل سيولة جدول تدفقات الخزي
ية لأنابيب،  .82-80 ، ص ص2016، جوان 20لة معارف، العدد  ااقتصادية الوط

كيم، [2]  .228، ص بقامرجع سسعيدي عبد ا
 .230-229 ، ص صرجعنفس الم [3]
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عد ة فراع، كما ةتم  إدراج تم  اإفصاح عن مقدار التدف  لكل  اأنشطة ي االة الكيانا   ا  ةامالية، أةضا 
 [1جمعلوما  متعلقة بالعمليا  الغر نقدةة امرتبطة بأنشطة التموةل اااستثمار.

سبة لجدول تغير اأموال الخاصة: ه اصة حليا ل جدال تغر  ةشك   متطلبات اإفصاح بال  اأموال ا
اصة للكيان خال سنة مالية، فهو ر  ي كل من الفصول ال  تتشكل منها رؤاس اأمواللحركا  ال  أث   ل ا

اصة، ايث ةتم  من بيان ملخص ةعرض نتيجة الفرة اكذلك اأعباء االنواتج ال  حم   ل مباشرة ي اأموال ا
هذا من شأنه أن ةسمح بالقيام مقارنة بن القيم ا  احتجزة ااصص تغرا  رأس امال خاله عرض اأرباح

ايث ةشتمل جدال تغر رؤاس  [2جامال عند بداةة اهاةة الفرة اكذا اااتياطا ،احاسبية لفئا  رأس 
اصة على التغرا  ي اقوق املكية بن تارةخ إياق السنة امالية السابقة اتارةخ إقفال السنة  اأموال ا

الية، اهو ةوف   مثال إصدار اأسهم أا ر معلوما  عن مبالغ امعاما  مع مالكي الكيان على سبيل اامالية ا
ب أن ةتضمن جدال تغر رؤاس اأموال امعلوما   زةادة رأس امال أا توزةع أرباح اأسهم ايرها، ا

 [3جالتالية:
قوق االذي ةظهر بشكل مفص   إما الدخل الشامل للفرة - ل إما امبالغ العائدة مالكي الكيان اأم اا

 اصص اأالية؛ طرة أا ما ةعرف باسمالغر مسي
امعلوما  امتعلقة بتطبي  اأثر الرجعي أي عنصر من عناصر اقوق املكية، افقا ما جاء به معيار  -

 االتغر ي التقدةرا  احاسبية"؛"السياسا  احاسبية  IAS 8احاسبة الدا 
 النتيجة الصافية، عناصر أخرى امعلوما  امتعلقة بتسوةة القيمة الدفرةة التشغيلية، اتظهر بشكل مفصل ي -

ب اإفصاح بشكل مفصل عن مساما  امالكن  من الدخل الكلي اامعاما  مع امسامن ايث 
 ال  ا ةنتج عنها فقدان السيطرة؛اتوزةعها عليهم االتغرا  ي اصص املكية ي الكيانا  التابعة 

اصة أا ملح  ح ب على الكيان أةضا سواًء ي جدال تغر اأموال - ليل بنود اأخرى للدخل الشامل ا
إفصاح عن مبلغ لتوزةعا  اأرباح امعرف ها كتوزةعا  مالكيها خال الفرة، باإضافة إ امبلغ امقابل ا 

 أرباح كل سهم من اأسهم.
اص بالفرة اكذا الدخل،  - سارة ا ب أةضا اإفصاح عن صاي الربح أا ا امصارةف، امكاسب كما 

قوق املكية. سائر امرتبطة مباشرة   اا
                                                 

[1] 
ROBERT Obert, Pratique des normes IAS/IFRS 40 cas d’application, Dumod, Paris, 2005, P P 12-14. 

[2] 
OULD AMER Smail, Op.Cit, P 37. 

[3] 
BOUKSSESSA Sohila Kheira, Présentation des états financières selon le référentiel IAS/IFRS, Revue 

algérienne d’économie et gestion, Volume 10, Numéro 03, Decembre 2016, P P 110-111. 
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سبة للماحق: ه صة حتوي على ةعر ف ملح  الكشوف امالية بأن ه اثيقة ملخ   متطلبات اإفصاح بال
امعلوما  ال  تدرج ي املح  اسب  احد دلفهم العمليا  امدرجة ي الكشوف امالية،  مفيدةمعلوما  

صائ ب أن ةتضمن املح  امعلوما  اهامة فقط طبيعة ا يث  ص امتعلقة بامعلوما  اأميتها النسبية، 
كم للمستفيدةن من هذ  امعلوما  خاصة فيما ةتعل  ممتلكا  الكيان ااضعيته  ال  مكن أن تؤثر على ا

للمبالغ الظاهرة ي صلب امالية انتائجه، ايث ةشتمل املح  على اأاصاف السردةة أا حليل أكثر تفصيل 
ال الك توي على معلوما  أخرى ازمة لتحقي  العرض العادل االصورة الصادقة  ان يالكشوف امالية، كما 

ماشيا مع ما جاء ي معاةر احاسبة الدالية اةكون هذا اإفصاح عن امعلوما  اف  عد ة طرق كاستخدام 
ملة اأسهم، تقارةر امدةرةن، متم   اأقواس مثا أا اهوامش أا قوائم اجداال مة، أا على شكل خطابا  

لس اإدارة ايرها، سابا  اخطابا   افظي ا معاةر التقييم  تبن  علوما  اماا  م رتوف  إ ن  [1جتقارةر 
 امستخدمة ي إعداد الكشوف امالية االسياسا  احاسبية امستخدمة لقراءة البيانا  امالية افهمها.

 [2جب على الكيان عند إدراج امااظا  اول الكشوف امالية ي اماا  ما ةلي: 
الية على أساس إعداد الكشوف امالية اإبراز أساليب احاسبية احددة امختارة، مثا  - عرض امعلوما  ا

ارا  اتكاليف التطوةر؛تكلفة اإقراض ي اأصول اعقود ال  بناء ااإ
م ي أي قسم من الكشوف امالية، ايث امعلوما  ال  تتطلبها معاةر احاسبة الدالية ام تقد   اإشارة إ -

أصول الرأمالية، بيان الدةون، جدال البنود اميزانية كبيان للمدةنن،  ةتم عرض جداال توضيحية امفصلة
 جدال ااهتاك؛

 الكنها ضرارةة لعرض عادل للكيان؛ مة ي الكشوف امالية،تقدم معلوما  إضافية ير مقد   -
تقدم معلوما  على أساس التقييم امستخدم إعداد الكشوف امالية، االسياسا  احاسبية اأخرى  -

 امستخدمة للفهم الصحيح للكشوف امالية.

، فإن    اأاداث ال  طرأ  عقب تارةخ إقفال السنة امالية ام  اافقا ما جاء به النظام احاسي اما
ب تؤث   صم بالنسبة للفرة السابقة لإقفال فا ضرارة إجراء أي تصحيح، إا  أن ه  ر ي اضع اأصل أا ا

وادث أن تكون  ر على إعام ها ي املح  إ ا كانت  ا  أمية نسبية من شأها أن تؤث   موضععلى هذ  ا
ادث اتقدةر التأثر متخذي ا لقرار امستعملن هذ  الكشوف، فإ ا كانت كذلك اجب اإعام بطبيعة ا

                                                 
كيم،  [1]  .255، ص بقامرجع سسعيدي عبد ا

[2] 
BOUKSSESSA Sohila Kheira, Op.Cit, P 113. 
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اما أا اأسباب ال  تعل التأثر اما ا مكن تقدةر ، كما على الكيانا  ال  تستعن باادخار العمومي 
تقييم اأخطار امردادةة الكيان  أن توفر معلوما  خصوصية ضرارةة مستعملي الكشوف امالية لتمكينهم من

غرافية ال  تعمل  تلف امناط  ا دما  التابعة لنشاطها اكذا  تلف أماط منتوجاها اا من خال تقدم 
 [1جها.
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

                                                 
[1]  ،  .179-178 ، ص صبقامرجع سبلعراسي أمد التيجا
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 الفصل: اصةخ
زائرةة من اممارسة   العامية من ايث هدف  النظام احاسي اما إ تقرةب اممارسة احاسبية ا

رجا  هذا  عل  ااعتماد ي العمل على ركيزة مرجعية امبادئ أكثر مائمة مع ااقتصاد امعاصر ا لك 
الية اامستقبلية اال  مك   ا  القرارا ، نهم من إجراء امقارنا  اات  النظام تستجيب ااتياجا  امستثمرةن ا

ب أن تكون امعلوما  امالية منسجم ، اما أن  النظام ايث  ة امقراءة امتجانسة على امستوى الدا
احاسي اما جاء بقواعد تقييم اتنظيم اممارسا  احاسبية مختلف أنشطة الكيان فإن ه كان لزاما على هذا 

تلف أنظمته امعلوماتية بالطرةقة ال  تسه ل تط كنه التواصل مبي  النظام احاسي اما اّ  اأخر أن ةكي ف 
دةثة اةساهم ي حقي  أهداف الكيان ااقتصادةة من  ا  العدةدة ال  حصل ي بيئة اأعمال ا مع التغر 
ب دائما العمل على تطوةر نظام  جهة اأهداف امستثمرةن اأصحاب العاقة من جهة أخرى، الذلك 

تلف التطورا  ااقتصادةة الدالي ّ  معاةر إعداد التقارةر امعلوما  احاسي امواكبة  ص تب ة خاصة فيما 
 امالية ال  تصدر اتعد ل ي كل مر ة.

وكمة اّ  ةكون اإفصاح عن الكشوف امالية ضافة إ  لك، ابد  من إ  ااهتمام بتطبي  آليا  ا
ب أةضا ااهتمام مواصلة التعليم احاسي من قبل القائمن على عم ل نظام احاسبة  ا جودة عالية، كما 

دةثة االتحدةث  تلف التقنيا  ا   ّ االة تقليل الفوارق بينه ابن النظام الضرةي من خال تب امالية ا
امستمر لنظام امعلوما  احاسي افقا متطلبا  بيئة اأعمال خاصة تلك امتعلقة بالتحدةثا  ال  ترةها 

 اللجان الدالية احاسبية.
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 :تمهيد
ا تدعيم الفصول السابقة بعن  بغية اإجابة  ، ارتأي ا هذ دراسة ميدانية اإشكالية امطروحة ي دراست

ة من الكيانات الصغرة وامتوسطة بواية مستغام، وقد م   وتوجيههالت ي إعداد استمارة إستبيان مث   لعي 
وع من الدراسة اميدانية إعطاء نتائج أكثر مولية نظرا لطبيعة اإشكالية امطروحة ا حيث أن ه  اختيار هذا ال

ا بإجراء مقابات مع رؤساء   واحد، كيانمكن إجراء دراسة تطبيقية ي   وموظفي قسا  تلف آكما قم
ل الدراسة كون إستعلى مست مصلحة احاسبة وامالية هة إليهم بصفتهم مارات ااستبيان موج  وى الكيانات 

، ولل  من أجل تويي  العبارات الي نامسؤولن آولي   ظا  احاس  اما  وقواعد  عن تطبي  مباد  ال
تها ااستمارة حى تكون اإ اقشة آسباب الي تدفعهم أكثر قربا للواقع جاباتتضم العمل معاير إى  وم

ظا  احاس  اما  من عدمه،  ة ي ال ليل عبارات استمارة احاسبة الدولية امتضم اًء على لل   حيث سيتم ب
لول، ومن م   اولة اقراح ا قائض اموجودة و أو  ثبات صحة فرييات هذ الدراسةإااستبيان للتعرف على ال

 وقد جاءت أقسا  هذا الفصل كاآي: ها.نفي
 ؛مدخل عا  حول الكيانات الصغرة وامتوسطة.  1
هجية للدراسة اميدانية.  2  ؛اإجراءات ام
اات الدراسة.  3  .ليل 
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 . مدخل عام حول الكيانات الصغيرة والمتوسطة.1
و اقتصاد السوق عامليعتر توج   زائر  الصغرة  الكياناتهتما  باإأساسي وسبب رئيسي ي  ه ا

مية امستدامة على ها الور د  لوامتوسطة  مية احلية وكذا الت قي  الت لذل  سعت البعيد، هذا آمدكبر ي 
زائر إى ميتهاإ ا انب إنشاء وكاات خاصة كوتدعيمها   عداد برامج مختلف الصيغ لت ترافقها خاصة من ا
ظيمي  و التشريعي امادي،  ال انفتاح آسواق   الكياناتهذ  كونالت وكذا صعوبة واشتداد ليس ها خرة ي 
ا اولة توحيد مارساها احاسبية ام فسة ي بيئة متغرة وغر مستقرة، خاصة مع اإصاحات احاسبية آخرة و

 مع اممارسات الدولية.

 .سطةماهية الكيانات الصغيرة والمتو .  1.1

ديد مفهو  موح  لقد تعد    ترفع  للكيانات الصغرة وامتوسطة، حيث د دت التعاريف واختلفت حول 
موعة من امشروعات الي تقو  باإ ف عددا موال صغرة وتوظأعلى نطاق صغر وتستخد  رؤوس  نتا بأها 

ديث، و  نتا بع أسلوب اإوتت   دودا من آيدي العاملة الكبرة  الكياناتدودة مقارنة بلات قدرات هي ا
اوات   وقد  [1]،آعمالس امال امستثمر، عدد العمال امستخدمن، ورقم سواء من حيث رأ كانت أوى 

اعات براز دور هذا القطاع اهإ مية الص اص برنامج ت فها بأها  الصغرة وامتوسطة والذي عر  ا  وف  التقرير ا
ق  رقم  500قل من أمستقلة قانونا وتشغل  إنتا كل وحدة  ار مليون د 15عمال أقل من أعامل، و ي

 شكال التالية: مليون د  وتأخذ آ 10واستثماراها ا تتجاوز  زائريج
 الكيانات التابعة للجماعات احلية؛ -

 ة لاتيا؛الكيانات امختلطة؛ الكيانات امسر   -

اصة. -  الكيانات ا

اسبة املتقى آول حو  الكيانتعريفها من قبل  كما م    فيفة م اعات ا مية الص دسة وت ية لله ل الوط
اعات الصغرة وامتوسطة مليون  10  رقم أعمال أقل من ق  عامل و 200ل أقل من شغ  كيان يها كل  بأ الص

                                                 
لة الدراسات امالية، احاسبية واإدارية، العدد دور المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في التنمية ااقتصادية بالجزائرجديدن،  نس [1]  ،
 .128-127صص ، 2014، ديسمر الثاي
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ار جزائريد ااعتب كما م  ،  ي اعية لات حجم صغروحدة خدمات أو  إنتا كل وحدة   ارها أيضا بأه   تتمتع ص
ل يأو  كيان خاص ما شكل  بالتسير امستقل وتأخذ إ  [1]،كيان عا  

رة يقل عدد عماها عن امصغ   الكياناتن إى ثاثة كيانات، حيث اعتر أ مهاقس  فالب  الدو  أم ا 
عامل  50الصغرة فهي تضم أقل من  الكياناتمريكي، أما دوار أ 100000قل من ة أا اماليوأصوه 10

 أصوهاموظف و  300 عدد عماها ا يتعد ىامتوسطة  الكياناتمريكي، ي حن مليون دوار أ 3أصول ومبلغ 
عاما  250من  كيان يضم أقلا كل  روي بأه  و اد آ  عر فها اإمريكي، ي حن مليون دوار أ 15أقل من 
، والي ا تكون ي حد لاها أورومليون  27موع اميزانية ا يتجاوز ورو أو أمليون  40أقل من  أعمالهورقم 

سبة  طب  عليها هذ امعاير، 25متلكة ب اد [2]بامئة من قبل مؤسسة أخرى ا ت يف اا ويكن تويي  تص
دول التا :  آوروي ها ي ا
اد آوروي للكيانات الصغرة  :IV.1 الجدول  وامتوسطة.تعريف اا

لة العلو  اانسانية وااجتماعية، ااقتصادية وااجتماعيةمساهمة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في التنمية سامية عزيز،  المصدر:  ،
 79، ص2011، جوان الثاي العدد

تج أن     اك اختاف كبر حول إمن خال ما سب  نست الصغرة  للكياناتعطاء تعريف موحد ه
 [3]يلي: فيماوامتوسطة وهذا راجع لعدة عوامل مكن حصرها 

                                                 
، ملتقى الدورة التدريبية الدولية حول مويل آفاق تمويل وترقية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في الجزائرخوي راب ، حساي رقية،  [1]

 .6، ص2003ماي  28-25سامي للبحوث والتدريب، ، امعهد اإامشروعات الصغرة وامتوسطة وتطويرها ي ااقتصاديات امغاربية
مد بوقمو ،  [2] لة جامعة دمش ، ي التنميةالتجربة الجزائرية في تطوير وترقية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة ودورها فشريف غياط،   ،

 .129، ص2008، آول ، العدد24اجلد 
ان، سويسي صاح الدين،  [3] الوط  ، املتقىحاضنات اأعمال ووسائل دعم الدولة الجزائرية للمؤسسات الصغيرة والمتوسطةبركان ح

 .2، ص2017ديسمر  7-6شكالية استدامة امؤسسات الصغرة وامتوسطة، جامعة الوادي إحول 

 الحد اأقصى للموازنة اأعمالالحد اأقصى لرقم  عدد الموظفين اأقصى الكياننوع 
 - - 9 امصغرة
 مليون يورو 5 مليون يورو 7 49 الصغرة
 مليون يورو 27 مليون يورو 40 249 امتوسطة



  المعلوماتية وفق متطلبات التوحيد أنظمتها الصغيرة والمتوسطة الكياناتواقع تكييف  الرابعالفصل 

 
201 

 :جم الكبر  كياناتانيا تعتر  مفهي ي الدول امتقدمة مثل أ اختاف مستويات النمو على عكس من ا
 أي دولة نامية أخرى. أو زائرا

   ديد الكيانات الصغرة وامت ع اأنشطة:تنو اك اختاف ي  سبة لأنشطة والفروع اإه  ،قتصاديةوسطة بال
اعي تلف عن باقي القطاعات آخرى كالص دماي.أو  خاصة ي القطاع الزراعي   ا

 يف هذ كي أنه كلما كانت درجة التقسيم ي العمل كبرة  درجة تقسيم العمل: أ لما كانت معاير تص
 غر والعكس صحي . الص  إى  الكيانات ميل

 .تصنيفات الكيانات الصغيرة والمتوسطة. 1.1.1
ال   يف الكيانات وامتمث لة يه  [1]:موعة من امعاير الي مكن على أساسها تص

 :ف على أس المعايير الكمية موعة من امعاير الكمية الي تص اك  سها الكيانات الصغرة وامتوسطة اه
 :هيو 

كم سهولة  الكيانية آكثر استخداما ي مييز حجم ساسحيث يعتر من امعاير آمعيار عدد العمال:  -
،  عمال 09إى  01رة تستخد  من مصغ   كياناتالبيانات امتعلقة بالعمالة ي الكيانات، وي هذا اجال يوجد  

 عامل حى   200 علىعامل، ي حن تعتمد الكيانات امتوسطة  199إى  عمال 10 تضم منصغرة  كيانات
مئات  احتوائها علىعماقة و ف من العمال كبرة باستخدامها لعدة آا  عامل، ي حن تعتر الكيانات 499

 اآاف من العمال.

يفها من  :اأعمالمعيار رقم  - ديثة وامهمة معرفة قيمة وأمية الكيانات وتص يعتر هذا امعيار من امعاير ا
افسية بصورة كبرة ي الوايات امتحدة  جم، ويستخد  لقياس مستوى نشاط امشروع وقدراته الت حيث ا

من الكيانات الصغرة ف الكيانات الي تبلغ مبيعاها مليون دوار فأقل ييكية وأوروبا، حيث تص  آمر 
اعية غر أن قائص وا  هوامتوسطة، ويرتبط هذا امعيار أكثر بالكيانات الص يعر بصورة صادقة تشوبه بعض ال

إى ارتفاع  ن لل  سيؤديإنظرا ٓنه ي حالة اارتفاع امتواصل ٓسعار السلع امباعة ف الكيانداء عن حسن أ
السلع  أسعار، ولكن ي الواقع فهو ناتج عن ارتفاع نتيجة تطور ادائهن لل  ويسود ااعتقاد بأ هرقم أعمال
قيقي لرقم إى  ذل  يلجأ ااقتصاديونلامباعة، و  مو ا تصحي  الصورة عن طري  الرقم القياسي لتويي  ال
 .وليس اامي آعمال

                                                 
لة العلو  مدى مساهمة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة الخاصة في التنمية ااقتصادية وااجتماعية: حالة الجزائر السعيد بريبش، [1]  ،
 .62-61ص ، ص2007، نوفمر 12نسانية، العدداإ
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ديد حجم يعتر معيار رأس امال أحد امعاير آ  معيار رأس المال: - ل ٓنه مث الكيانساسية الشائعة ي 
ديد الطاقة اإ صرا هاما ي  تلف هذا اكيانية للنتاجع إى  يإنتاجمعيار من دولة ٓخرى ومن قطاع ، و

 35الصغرة وامتوسطة يراوح ما بن  الكياناتن حجم رأمال فعلى مستوى بعض الدول اآسيوية فإخر، آ

ما ا بعض الدول، دوارألف  700إى  ما ي الدول امتقدمة فيصلألف دوار، أ 200إى  معيار واحد  بي
معان بن معيار العمالة و وإ د فرنسا واليابان  مع بن عدة معاير، فعلى سبيل امثال   امال معا.  رأسما 

  :موعة من امؤشرات الي المعايير النوعية ةأو  ديدها لتعر عن صفاتيتم هي  تفصل  خصائص معي
 يلي: فيماتتمثل  ، وهيفرها ميعااوليس من الضروري تو  ،كبرةأو   متوسطة ،صغرة اتالكيانبن إلا ما كانت 

وعهامعيار المسؤولية:  - ديدها فامسؤولية ي الكيانات الصغرة وامتوسطة مباشرة أو  من حيث مدى ت
يث هو صاحب القرارات داخل  ظيم وأسلوب  الكيانوهائية للمال ،  له دور ي التأثر على طبيعة الت

 مع بن عدة وظائف ي آن واحد.و  دارةاإ

ملهامعيار الملكية:  - اص ي شكل شركات  إى ملكية الكيانات الصغرة وامتوسطة تعود ي  القطاع ا
ها عبارة عن مشروعات فردية وعائلية. سبة الكبرة م  حيث أن ال

جم  غالبامعيار السوق:  - جم الصغر والي ها أسواق كبرة با ما تتميز الكيانات الي ها أسواق صغرة با
 .الكبر

اعات  ي اإنتا  على استخدا  اآات الكيانيتوقف حجم معيار طبيعة الصناعة:  - جد بعض الص ف
امال، كما هو  رأسوحدات كبرة نسبيا من العمل، ووحدات صغرة نسبيا من إى  سلعها إنتا تا  ي سبيل 

اعات الثقيلة ماما. دث ي الص فيفة، وهذا عكس ما  اعات ا ال ي الص  ا

ديد حجم عيار درجة ااستقالية المالية: م - سبة ااستقال اما  أثر ي   هو امستقل الكيان، فالكيانل
مشركة أو  آخر كيانحقوق اانتخاب ي حوزة  أو  الهرأمأكثر من أو  بامئة 25ون نسبة الكيان الذي ا تك

اص بالكيانات الصغرة وامتوسطة، فالفروع الي تتكون  كياناتبن عدة   ا تتطاب  ي حد لاها مع التعريف ا
ف ككيانات متوسطة.عامل للكيانات الكبرة ا  500من أقل من   تص
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 .هاأهميتو الصغيرة والمتوسطة  الكيانات خصائص. 2.1.1
موعة م للكيانات صائص واممي  الصغرة وامتوسطة  عن يئة ااقتصادية ي البزها الي مي   زاتن ا

 [1]يلي:فيمامكن حصرها غرها من الكيانات، و 
اطر  - اطرة قليلة ويعيفة مقارنة بالكيانات الكبرة خاصة  تتميز الكيانات الصغرة وامتوسطة بدرجة 

تلف  جم استثمارها وحجم حصتها ي آمر السوق، و  ؛السوقعن الكيانات الكبرة نظراً 
 ؛سواق الصغرة واحدودة والي ا تثر اهتما  الكيانات الكبرةآإى  جه الكيانات الصغرة وامتوسطةتت   -
يتدخل ي كل ميادين  الكيانفرئيس  ،طرق تسير غر معقدة وبسيطةالكيانات الصغرة وامتوسطة تستعمل  -

ظيم والتسير، وهو ما يعطي الكيانات الصغرة  التسير ومثل احور آساسي ي كل القرارات امتعلقة بالت
 ؛ة وتسير بدون تعقيدنوامتوسطة مرو 

اسب أ - صر العمل، وهو ما يت شط فيها الكيانات الصغرة وامتوسطة تتميز بكثافة ع اات الي ت غلب ا
 ؛موالرؤوس آإى  البسيطة خاصة ي البلدان الي تفتقر نتا ون اإمع ف
 ي التحولة وسهولة مع متغرات ااستثمار، أبقدرها على التفاعل مرونالكيانات الصغرة وامتوسطة تتميز  -
اسب معسلع وخدمات أ إنتا إى   متغرات السوق ومتطلباته؛ خرى تت

قص نسبة آإى آرو  ادخول و التتميز هذ الكيانات بسهولة  - آصول إى  الثابتة صولسواق ولل  ل
 الكلية ي اغلب آحيان؛

ظيم امتسم بالتعقيد البروقراطي الذي يتطلب  - ا تعتمد الكيانات الصغرة وامتوسطة على كثافة الت
صر معرقل ل د ي الكيانات الكبرة والذي يكون ع ظيم.مستويات متعددة مثلما  سن للت  لسر ا

مع  بسهولة ها من التكيف  ما مك  ها عا  وسهولة انتشار امعلومات داخلتتميز هذ الكيانات بسرعة اإ - 
 تلف آوياع ااقتصادية وااجتماعية وكذا البيئة احيطة بيها.

فى على أحد اليو  الدور الكبر الذي تلعبه الكيانات الصغرة وامتوسطة و  تمع كانا  و  ي أي 
انب ااجتماعيناحية ي أي دولة كانت، سواء من   حيث باتت تؤث ر بشكل كبر على  ،ااقتصادي أو ا

 
 

                                                 
مد، [1] امؤسسات  تأهيلاملتقى الدو  متطلبات م ع ، تنمية وتطوير المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في الجزائر كتوش عاشور، طرشي 

 . 1035 -1034 ص جامعة الشلف، ص 2006أفريل،18و 17الصغرة وامتوسطة ي الدول العربية، يومي 
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مية احلية وي  ،الت  [1]يلي:فيما الكياناتهذ  ميةأ وعليه س
قيمة للكيانات الصغرة وامتوسطة دور فعال وأساسي ي خل  القيمة امضافة والرفع من  في خلق الثروة: -

اتج احلي اإما   هائيال دمات للمستهل  ال الوسيط ما يزيد من أو  من خال العمل على توفر السلع وا
اسبا للتجديد واابتكار ما يرفع   ،الدخل الوط للدولة اخا م  ية العامل باستمرارإنتاجمن كما أها مثل م

سراف والضياع على امستوى الوط نتيجة زيادة سرعة دورة أها تساهم ي التخفيف من اإإى  باإيافة
فيض التكلفة، وتؤدي هذ العواملامبيعات ما يقل   إى  ل من تكاليف التخزين والتسوي  ما يساعد على 

وعه بشموله اتج احلي وت تجات.   زيادة حجم ال  العديد من ام

ية ومراكز استثمارية تعمل على تعبئة إنتاجتعتر الكيانات الصغرة وامتوسطة وحدات في تعبئة اادخار:  -
اصة بآفراد لتشغ  امد   ، وهي متص فوائض آموال العاطلة واخرات ا خرات لدى مد  لها داخل ااقتصاد الوط

ميتها إنتاجصدقاء والعائلة وتوظيفها ي استثمارات خرين من آصغار امد   ية وخدمية والعمل على تشغيلها وت
اة إ وامشاركة ي أرباحها، أي أن الكيانات ذب امدخرات للمسامة ي مويل ااستتعد ق ثمار على يافية 

مية والتخفيض من درجة ااوبالتا  امسامة ي ممستوى ااقتصاد الوط  عتماد على ااقراض سواء ويل الت
ار .أو  من الداخل  ا

ويلهافي ااستثمار:  - إى  يعتمد نشاط الكيانات الصغرة وامتوسطة على تعبئة امدخرات الفردية والعائلية و
اصب الشغلية وخدمية تساهم ي إنتاجاستثمارات  إى  بدل توجيه تل  اموارد امالية خل  القيمة امضافة وم

تج ازأو  ااستهاك الفردي غر ام ، ولل  ما تتميز به موالسواق رؤوس آامضاربة ي أإى  توجيههاأو  ااكت
امات إى  امال والذي يعود لل  أساسا رأسهذ الكيانات من ارتفاع ي معدل دوران  اعتمادها على ا

د من ظاهرة ااستراد والت يات البسيطة الي  م  احلية والتق ارجية ومن م  ويل بعية لأسواق ا ل تكاليف 
تا  ولوجيا الي  إى  خرات ومهارات عالية تستدعي تدريبا طويا ومكلف ي لات الوقت باإيافةإى  التك

قد والتغر   اصالتخفيف من مشاكل ال  ة ي أسعار الصرف.     لات ا

ولوجي نظرا  في التجديد التكنولوجي: - تلعب الكيانات الصغرة وامتوسطة دور كبر ي التجديد التك
ات الصغرة والتحديدات الطفي وهي بذل  تسهم إسهاما  فة وا تقلل من شأهالكوها ا همل أمية التحسي

يف نتا عظيما ي عملية اإ مية بصفة عامة ولل   جموعة من آسباب الي  والتص ل ها دور عوبالتا  الت

                                                 
، املتقى الوط دور امؤسسات الصغرة أهمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في ااقتصاد الجزائري حا ، بوعاق نوال،أساري  [1]

زائر خال  مية با قي  الت  . 15 -14 ص ، ص2011ماي  19و18، جامعة بومرداس، 2010-2000وامتوسطة ي 
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ولوجي ومن م  تفحص البيئة واكتشاف الفرص فيها خاصة أها تدار من قبل مقاول ي ي التجديد التك
الة القائمة ومزاياها،  يافة إانتهازها، ي حن أن الكيانات الكبرة تدار من امديرين الذين هم أكثر ارتباطا با

شاط آساسي )كم و ال ةأ، على أو  سن، خدمة جديدةأو  تج جديدلبساطة هيكلها وتوجهها  س
رمها  شاط آساسي ما  شئ وظائف كثرة تتقاسم ااهتما  مع ال خاف الكيانات الكبرة الي عادة ما ت

[1]فرصة الركيز للموارد وامواهب وااهتما .
 

 الصغيرة والمتوسطة. الكياناتأهداف وتحديات . 2.1

ظى به   زائر من  الكياناتنظرا ما   هادور ونظرا لية ي الوقت الراهن أمالصغرة وامتوسطة ي ا
قي  أه يوي ي  تلف برامج الدعم  داف السياسات ااقتصادية امسطرةا فقد م  تعزيز الثقة ي هذا وكذا 

وع من الكيانات الي تسعى لتحقي  ملة من آهداف  .ال
 .الصغيرة والمتوسطة الكيانات . أهداف1.2.1
موعة من آإى  الكيانات الصغرة وامتوسطة هدف   الي مكن حصرها و هداف قي  
 [2]:يليفيما

ماعية باستخدا  أنشطة اقتصادية سلعية - خدمية م تكن موجودة من قبل أو  ترقية روح امبادرة الفردية وا
ها ٓي سبب كان  ؛وكذا إحياء أنشطة م التخلي ع

بصورة غر مباشرة عن طري  أو  استحداث فرص عمل جديدة بصورة مباشرة وهذا مستحدثي الكيانات -
استخدامهم ٓشخاص آخرين، ومن خال ااستحداث لغرض العمل مكن أن تتحق  ااستجابة السريعة 

ال الشغل؛ل  لمطالب ااجتماعية ي 

اصب عملهم جراء اإامسر  دما  إعادة إ - بفعل تقليص أو  اس لبعض الكيانات العمومية،فحن من م
 صوصية وهو ما يدعم إمكانية التعويض؛اأو  عادة اهيكلةإحجم العمالة فيها جراء 

ويع هيكل ال  - اتج الوط وت فض من معدات البطالة؛امسامة ي مو ال  صادرات وا

                                                 
لة آتحديات التجديد التكنولوجي في المؤسسات الصغيرة والمتوسطةمرة سطو طاح،  [1] اث والدراسات، العدد الثاي، ، 

 .13 -12 ، ص ص2018جانفي
المؤسسات الصغيرة والمتوسطة كمدخل تنموي لتحقيق عدالة توزيع الفرص ااجتماعية في سوق عقبة عبد الاوي، نور الدين جوادي،  [2]

زائر، جامعة ورقلة، يومي العمل ظيم ومرافقة امؤسسات الصغرة وامتوسطة ي ا -3 ص ص، 2012أفريل19و18، املتقى الدو  اسراتيجيات ت
4. 
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ة وغر اهامة الي  نتا ستعادة كل حلقات اإإ - ها الكيانات الغر امر عادة رى من أجل إكلصت م
شاط آصلي؛  تركيز طاقاها على ال

مل العاقات الي تربطها بباقي الكيانات  - سيج ااقتصادي من خال  مكن أن تكون حلقة وصل ي ال
  تشرك ي استخدا  نفس امدخات؛احيطة وامتفاعلة معها والي

سبة مستح لتشك   - مية العائد اما  للدولة من دثيها كما تشكل مصدرا إإحدى مصادر الدخل بال يافيا لت
 ل ااقتصاديات والضرائب امختلفة؛خا

ظم والعائلي؛ تشكل الكيانات -  الصغرة وامتوسطة إحدى وسائل اإدما  للقطاع غر ام

علآتشكل أداة فعالة لتوطن أن  كن هذ الكياناتم - امية ما  اط  ال ها أداة هامة لرقية نشطة ي ام
اط . ، وإحدى وسائل ااندما ةة احليوتثمن الثرو   والتكامل بن ام

 .الصغيرة والمتوسطة الكياناتتحديات  .2.2.1
افسة العامية واحلية بن ات اإن  التسارع ي التغر  إ   ومع ااستثمارات  الكياناتقتصادية واشتداد ام

ارجية أد   يئة وأكسبها صبغة التغر امستمر ي البإى  هات العامية ما أدىر ي السياسات والتوج  تغ  إى  ىا
اميكية، وأ ديات وواقع يلزمها بالتأقلم الصغرة وامتوسطة نفسها أ الكياناتما  هذا الويع وجدت الدي ما  
تلف التحد يات الي تواجهل هذ الظروف مكالتقاد ، وي ظأو   لتحقي  التقد   الكيانات الصغرة  ن حصر 
 يلي: فيمااليو   وامتوسطة

 وأداء امعامات ااقتصادية الدوليةالذي ساهم تسهيل عملية اإت صال  :التطور التكنولوجي السريع 
مية ونشر إى أد ى ، كما وتقريب أماط ااستهاك ي العام بسرعة  ية الي تعتمد على نتاجآساليب اإت

س   ولوجيا العالية ما  افسية التك تلف الكياناتن ويدعم امزايا الت د ي، و بن  للكيانات  هذا ما يشك ل 
 مكانيات امالية والكفاءات العالية للتجاوب معها.تواجه مشكلة اإلكوها دائما ما الصغرة وامتوسطة 

 ديد وأصبحت مثل آساس امادي الي مي   :ثورة المعلومات ظا  ااقتصادي العامي ا  حيثله، زت ال
وريا ي تشكي أصبحت امعلومات ال  مشاكل تواجه تلعب دورا  رك التغير ي ميع أجزاء إا أن  ه له و

ات وعد  موثوقيتها إى مصادر امعلوم الكيانات الصغرة وامتوسطة للحصول على امعلومات ولعل  أبرزها تعد د
 جانب التكلفة امرتفعة للحصول عليها. 

 ديدة للمعلومات وااتصااتحيث أد   :عالمية ااتصال ولوجيا ا اات التك جعل إى  ى التقد  ي 
يئة عامية شديدة تعمل ي ب الكياناتصبحت يها امسافات جغرافيا وحضاريا، وأالعام قرية صغرة تاشت ف
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افس تج  الت د وي نفس اللحظة يطرح ي ميع آسواق العامية، حيث أصب  جر د ظهور م ي دولة ما 
دودة. أن  ذ التغرات والتماشي معها خاصة و الصغرة وامتوسطة التاؤ  مع ه الكياناتعلى لذل    أسوقها 

 إى ظهور عدة ع أسواقها يتشج هدفارة توسيع دائرة التجإى ول د  ال يسعلقد نتج عن  عالمية التجارة
مركية، والي هدف اتفاقيات من أجل لل  و لعل  أم ها ع إى  ااتفاقية العامة للتجارة والتعريفة ا خل  وص

افس دو  يعتمد على الكف صيص اموارد إى جانبت ورفع  الوطتعظيم الدخل  اءة ااقتصادية ي 
قيقي، وهذا ما امستويات امعيشة من خال زيادة معد   مو الداخلي ا خاصة ي  أمامهاي د   مث لت ال

تو . افسة هذ ام ها م تجات الدولية الي تلتقي ي سوق واحدة، فكيف مك تجاها مقارنة بام  تسوي  م

ال  مشاكل أخرى تتعل  محيط الكيان سواءا على امستوى  إيافة إى هذ التحد يات فإن  ه
ار   [1]تتمثل ي: جي الداخلي أو ا

 شاط ااقتصادياقتصادية:  مشاكل ركود ي قطاع ما له صلة أو  وتتمثل ي حصول انكماش ي ال
افسة إياف، الكيانب ها؛ فيماة للم  بي

 قص الكف تسويقية: مشاكل تجات نظرا ل اءة والقدرات وتتضمن عد  ااهتما  بدراسة السوق لتصريف ام
 التسويقية للعاملن؛

 ال القرارات حيث يضطلع عادة شخص واحد مسؤولية ميع  ة:إداري مشاكل جم غالبا بسبب مركزية ا ت
ظيم واي  ولوائ  ونظم داخلية؛ة، واعتماد مط امدير امال  غر احرف فضا عن عد  وجو داريامها  اإ  د ت

 د من عمل  تمويلية: مشاكل اك العديد من التحديات وامشاكل الي تعي  و خاصة ي  الكياناته
انب التمويلي الذي يعتر على رأس أولويات أصحاب هذ  ومن بن هذ امشاكل والتحديات ما  الكياناتا

[2]يلي:
 

و   - موعة من بدائل التمويل؛ع يسم  بامفاغياب سوق ما  م  يلة بن 

لية متخصصة ي مويل الكيانات الصغرة  غياب - وك  امل الراب كوامتوسطة عر  مؤسسات مالية وب
؛  الوط

                                                 
ان، رم بونوالة، [1] ظيم ومرافقة امؤسسات حاضنات ااعمال كآلية لمرافقة المؤسسات الصغيرةالشريف ر ، املتقى الدو  اسراتيجيات ت

زائرالصغرة وامتو   .4، ص2012أفريل19-18 ، جامعة ورقلة،سطة ي ا
، املتقى الوط استدامة تواجه المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في الجزائرتشخيص العراقيل والتحديات التي أبوبكر بوسام وآخرون، [2]

 .12، ص2017ديسمر 7و6امؤسسات الصغرة وامتوسطة، جامعة الوادي، 
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ظمة حسب احتياجات قطاع الكيانات -  الصغرة وامتوسطة؛ غياب صيغ مويل مفصلة وم

كية - اد قرار م  القروض الب دية إمعيار الضمانات القانونية و إى  است مال معاير أخرى مويوعية تتعل  
شاط امشروع ل اإسراتيجيةكأمية التدفقات امالية وامستقبلية وامكانة   اإقراضمويوع و  الكيانوفعالية 

 وآليات العرض والطلب؛

اطر اائتمان للكيانات الصغرة وامتوسطة  - يات تغطية  إى  الذي يؤدي بالتبعية آمرغياب تا  لتق
وك ي م   ذر الكبر من طرف الب  ؛ائتمان هذ الكياناتاالتخطيط وا

زائرية بآساليب وآدوات الكاسيكية ي تقدير خطر م  اائتمان علما أنه توجد إ - وك ا كتفاء الب
يا اوز آساليب والتق يات حديثة وأنه م   ت الكاسيكية لدى الدول امتقدمة؛أساليب وتق

زائرية وهو  غياب - اميكية لرقية الكيانات الصغرة وامتوسطة ا  دي تواجهه. أكرسياسة مالية دي

 .الكيانات الصغيرة والمتوسطة كتوجه للكيانات المتعلمة .3.1

ما تساهم به على كافة الصغرة وامتوسطة ي اقتصاد أي دولة و  للكياناتنظرًا لأمية الكبرة  
ظرة التقليدية ها، و ه م تن  اجاات فإ تلف  أن تطو ر نفسها وتواكبب  لذل بقى تل  ال دث ي  ما 

ص لدان العام على ب ديثة مستفيدة إميع آصعدة خاصة فيما  ولوجيا ا صر التك ي لل  من دخال ع
وانب، وهذا التعل  الثورة امعلوماتية  علهحى تتعلم وتتكون فتتحسن من كل ا  الكياناتا ي خانة م امستمر 

ديد. الكياناتبداع واابتكار ومواكبة جل التغرات الي تطرأ على امتعلمة وامشجعة على اإ  ي العصر ا

 .المتعلمة وخصائصها الكياناتمفهوم .1.3.1
ميع أعضائها تعمل على تسهيل التعل   كياناتها  امتعلمة بأ لكياناتف اتُعر      بالشكل الذي م 

قدرة على التوسع بشكل مستمر ي خل  نتائج مرغوبة حقاً   امتاكو  الذاي بشكل مستمر من التحول   هامك  
ماعي، وهي بذل  مك   اس من تعل  كما توفر اجال للطموح ا م من بعضهم البعض، ويتم م كيفية التعل  ن ال
ديدة واممتدة، لها ل  امعرفة واكتساها ونقهي بذل  تعمل على خو  على مستواها رعاية أماط التفكر ا

ظمة امتعلمة متمثلة إ من أجلل سلوكها يوتعد اصر آساسية للم موعة من الع اك  اد معارف جديدة، وه
 [1]ي:

                                                 
 العدد ،6، اجلة آردنية ي إدارة ااعمال، اجلددور وظائف ادارة الموارد البشرية في المنظمة المتعلمةمد مفضي الكساسبة وآخرون، [1]
 .169، ص2010، آول
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 :ساليب اابداعية؛آإى  التخلي عن آساليب القدمة ي التفكر والتوجهوتع  النماذج العقلية 

 :ويشمل التمتع بالوعي الذاي واانفتاح على اآخرين؛ الحذق الشخصي 

 :ظا  متكامل؛وهو  التفكير بمنطق النظم ظمة ك ميع كيف تعمل ام  أن يعرف ا

 ماعي و إنشاء : وتع الفريق المتعلم طط.العمل ا از ا ظمة إ  فرق عمل م

ماعي للتعلم وتعمل إ كياناتامتعلمة هي   كياناتال ما مكن قوله أن     دارها تعتمد على آسلوب ا
سن قدرها على  ظمة إى فراومكن آ ةواستخدا  امعرف إدارةباستمرار على  د من التعلم داخل وخار  ام

ظيم التعلم واإجانب  اسبة لت ية ام ظيمية مك   كياناتفهي   إلا، نتا استخدا  التق ها من متل  مهارات ت
ديدة ونقلها امعرفة  اكتساب ن كل فرد من مك  ها حيث حداث تغير جذري بالشكل الذي يساهم ي إا
ديد وحل امشكاتمن أعضائها  ماإسها  ي  فهم وإدراك القيم  الكيانيع العاملن ي ، فهي تتي  

ظيم وآ عل الت ظيم من فكار الي  القدرة على امتاك التبصر يكسبها ما عالية مع بيئته  تفاعل بدرجةيالت
ارب و  ليل ما مر به من  ها سسخرات واإوالفهم من خال  واء كانت تل  التجارب لات نتائج فادة م

 [1]  نتائج سلبية.أابية إ
صائص الي ميزها عن باقي  الكياناتتتميز و     عد  التقليدية حيث ي الكياناتامتعلمة مجموعة من ا

يًا على وعود  ظيميا مب رين من اور سوالتحول ي دور ام ريرية مؤكدة مثل مكن العاملنالتعلم مولجا ت
وعة اجاات كيان وخل  رؤية مشركة وشاملة لل لدور امسه  إى  قايالر   و وفرق العمل مت من خال التوج ه 

ظيمي امسط  الرؤية ال كيانات امتعلمة بأها ال لكياناتوهذا توصف ا ،كثر للتعلموالفرص آعامية واهيكل الت
هم  ية قصرة امدى، كما تتميز بشعور العاملن فيها بأهم يقدمون عما لصا الي تتجاوز أهداف تعظيم الر

مو والتقد  وبتحسن قدراته اإب أخرىبأو  وللصاح العا ، كما يشعر كل فرد فيها أنه مع بطريقة ة، بداعيال
ظمة  كمجموعةفراد  ويتم الركيز على فرق العمل ٓن عمل آ فصلن، وتعتمد ام أكثر لكاء من عملهم م

ية م ها للمعارف وخاصة الضم زي وتستمد الرؤية امشركة من امستويات  هاعلى قاعدة امعرفة من خال 
رية  حرا ااإطار من ة ميعها، و يعامل كل فرد اآخرين كزماء ي دارياإ والثقة فيما يقوله ويفعله، ومتل  ا

                                                 
لة كلية بغداد للعلو  ااقتصادية، العدد دور عمليات ادارة المعرفة في بناء المنظمة المتعلمةصاح عبد القادر، باسم فيصل،  [1]  ،31 ،

 .175-174ص ، ص2012
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ال امخاطرة والوصول تائج بانفتاح إى  إجراء التجربة وا تهي عمله ي  ودون أي  ال  الكيانخوف من أن ي
اصر متفاعلة تفاعاً شبكياً تتمثل ي: الكيانات زجراء خطأ يرتكبه، كما مي   موعة من الع  [1]امتعلمة 

 :ديدة غر التقلي وتع القيادة  والتفاعلية والقرارية؛ دية للمدير كآدوار امعلوماتيةبآدوار ا

 اص وتع: الشبكية ليها وتدويرها ليس فقط ر امعرفة يصب  من السهل الوصول إالشبكية أن امعلومات وع
ظيم الشبكي  ولوجيا امعلومات وإما أيضاً بسبب الت  لفرق امدارة لاتياً؛القائم على ابتأثر تك

 :ظيمية جديدة تقو  على تقاسم امعرفة واانفتاح والشفافية  كياناتا بد أن تتب   الثقافة التعلم ثقافة ت
 والتحسن امستمر الذي يرتكز على التعلم امستمر؛

 :عل ا كياناتتتسم   التعلم ااستراتيجي مرنة بشكل غر  اسراتيجيةاليو  بالتعلم ااسراتيجي الذي 
 مسبوق؛

 افسية تقو  على إى  التعلم بأها ميل أكثر فأكثر كياناتتتسم  لطلب على المعرفة: ا أن تكون لات ميزة ت
ارجية  توليد امعرفة من داخل الشركة.أو  امعرفة سواء ي اكتشاف امعرفة من البيئة ا

قيقي بن الصفات الشخصية لأفراد ي  الكياناتما ميز  أبرز ولعل   ، الكيانامتعلمة هو التواف  ا
صائص الوظيفية ل امتعلمة الي  الكياناتإى  ، حيث يتجه اموظفهوما لديهم من قيم ودوافع وأهداف مع ا

بيئتها ليها كل من يتف  معها ي ذب إا ، كما أهنظمة تتف  مع اهتماماته وقيمه ودوافعهألديها وظائف و 
ها من التطور ي الوقت الذي تتوفر لديها  كماامتعلمة،   تتميز بقدرها على تصميم الوظائف بأساليب مك

 [2]القدرة على ااستجابة والتفاعل مع التغرات البيئية.

ج و  هود من ميع آطراف هدافها ا بد منالكيانات امتعلمة وتصل لتحقي  أ حى ت  تظافر كل ا

تمية  موعة امتطلبات تتمثل  إى جانبليها ، إام  [3]يلي: فيماوجوب توفر 

                                                 
 ، العدد5عمال، اجلدآدارة إردنية ي اجلة آ ،تأثير ثقافة التمكين والقيادة التحويلية على المنظمة المتعلمةمد مفضي الكساسبة،  [1]
 .26-25ص ، ص2009، آول

مد الرفاعي و  [2] مستوى تطبيق المنظمة المتعلمة ومعوقاتها كما يراها العاملون في المؤسسات العامة اأردنية في خرون، آمد نايف 
 .126، ص2013، آول العدد ،9عمال، اجلد دارة آإردنية ي ، اجلة آمحافظة إربد

ب هاي،  [3] أساسيات بناء المنظمة المتعلمة في الشركات الصناعية اأردنية دراسة ميدانية على شركات صناعة البرمجيات جهاد صياح ب
 .5، ص2007، الرابع ، العدد3، اجلة آردنية ي إدارة آعمال، اجلدفي اأردن
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 اء الكياناتلقوى المحركة: ا الي تتطلب أن توفر كل الظروف  امتعلمة وهي مثل القاعدة آساسية ي ب
و  الي تساعد امورد البشري فيها على تعلم ما هو مفيد لتحقي  غايات وأهداف الكيان، وأن تسعى 

اء هذ القاعدة؛ ملها العاملن واموظفن كانطاقة ي ب رة الي   ااستفادة من ا

  :قي  مقاصد إن توفر القاعدة آساسية للتعلم بدفع امإيجاد الغرض و البحث الذاي عن  وظفن 
از أعماهم عن طري  تعلم أشياء  دفعون إ اد غرض الكيان في و إ الكيان الي يسعى اموظفون فيها 

 جديدة؛

  :اهات عر الوسائل امختلفة لاتصال ولل  بغية ااستفهام حيث يأخذ اموظفون بالتحرك ي كل اا
قي  غرض الكيان ااستطاع وااستفها   ؛من أجل 

  :ها من أهداف واسراتيجيات يتطلب التمكين بث  ع إن زيادة إدراك اموظفن لرؤية ورسالة الكيان وما ي
ال القرارات عن طري   ها أن تتصف بامرونة وأن م  اموظفن درجة أكر من ااستقالية وامشاركة ي ا م

ظي داخل الكيان من أن يشارك ي  م الفري ، ما يتطلب من كل عضو تفويض الصاحيات وتب مفهو  ت
د  امصلحة العامة للمؤسسة؛ ال القرار الذي   ا

 :فز اموظفن إى  من خاله يتم التقويم جاح وتقييم نتائج آعمال، وهذا  التعرف على ويع معاير لل
ارجية والعمل على حلها عن طري  التواصل واجهها الكيان يمن بيئتها الداخلية أو امشكات الي ي ا

 امستمر مع اإدارة العليا ي الكيان من خال عقد ااجتماعات وتبادل امعلومات وامعرفة.

 . الهيئات الداعمة للكيانات الصغيرة والمتوسطة ومتطلبات نجاحها.2.3.1

زائر مجموعة من امبادرات والقيا  مختلف الرامج كاس    الكياناتراتيجية لدعم ومرافقة قامت ا
اح هاالصغرة وامتوسطة من أجل دعم زائرية وراء خل  هذ   أقي من أجل هاو  الكياناتهداف الدولة ا
ويعه  ما يلي: الد اعمة للكيانات الصغرة وامتوسطة والوكاات اهيآتومن بن  ،لدعم ااقتصاد الوط وت

  وكالة ترقية ومتابعة ب 1993موجب القانون ااستثماري كانت تسمى  ااستثمار:الوكالة الوطنية لتطوير
ية لت 2001وت ليتم تعويضها ي  قانون ااستثمار ٓ "APSI" ااستثمار  وير ااستثمارطبالوكالة الوط

"ANDI"،  ترقية مان حد د دورها ي يلذي اإستثمار وا قانونمن  7 هذ الوكالة ي امادة إنشاءحيث ورد
ميتها ومتابعتها وكذا استقبال وإعا  ومساعدة امستثمر  ين ااستثمارات وت تسهيل وآجانب و ين الوط

دوق دعم ااستثمارات.اإ  جراءات امتعلقة بإقامة امشاريع وم  اامتيازات امرتبطة بااستثمار وتسير ص
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 الوكالة الوطنية لدعم تشغيل الشباب "ANSEJ":  ها  1996سبتمر  8وقد أنشأت ي وكان اهدف م
جزها الشباب لوي امشا ي تطبي   هم ومرافقتهموكذل  تقدم ااستشارة  ريعالقيا  متابعة ااستثمارات الي ي

تلف الكيانات مشاريعهم، وتزويدهم وك والقروض و [1]امالية. مختلف امعلومات حول الب
 

  ه تسهيل عم للكيانات الصغيرة والمتوسطة:صندوق ضمان القروض صول على واهدف م لية ا
د ــديو  توسيع نشاطهاأو  رة ومتوسطةــــكيانات صغياء  ـــنشم اما  إـــــــر الدعـــل وتوفـــطة آجــالقروض متوس

   ،زاهاـــهي
دوق الضمانات الازمةث حي وك م  القروض للمستثمرين. يقد  الص  [2]للمستثمرين وامطلوبة من طرف الب

ا القول بأن  الكيانات الصغرة وامتوسطة أصبحت مث ل أساس مو   إلن ومن خال ما سب ، مك
، ونظرا  وتطو ر إقتصاديات اتج الوط مية وزيادة ال قي  الت تلف دول العام نظرا للدور الذي تلعبه ي 

زائر  وع من الكيانات حيث قامت ا زائر أمية كبرة هذا ال ها ا لذل  أولت العديد من البلدان ومن بي
ظا  بالعديد من اإصاحات اإقتصادية صاحبتها العديد من اإصاحات احاسبية وال ي مثلت ي تب ال

غية اإندما  ي اإقتصاد العامي، وحى  يتحق  لل  بالشكل آمثل كان لزاما على باحاس  اما  ولل  
ظا  احاس  اما  الذي جاء كاستجابة للتوحيد  ميع الكيانات تكييف أنظمتها امعلوماتية وف  متطلبات ال

حاول ف، احاس  الدو  ٓنظمتها  ت الصغرة وامتوسطةايرة الكيانامس واقعيما يلي دراسة ولذل  س
ى تطبيقها للمباد  والقواعد احاسبية الي جاء من خال دراسة مد احاس متطلبات التوحيد امعلوماتية وف  

ظا  احاس  اما  وكيفية إفصاحها عن امعلومات امالية.  ها ال

 سة الميدانية.اإجراءات المنهجية للدرا .2
حاول فيما يلي توسطة الصغرة وام لكياناتإى ماهية االتطرق  بعدما م     ي بداية هذا الفصل س

وي بشكل يم معاير  قواعددراسة واقع تكييفها ٓنظمتها امعلوماتية وف   ظا  احاس  اما  الذي جاء  ال
وكمة ي لل  احاسبة الدولية  ،ومدى مراعاها متطلبات اإفصاح ي الكشوف امالية، وما دور تطبي  آليات ا

موعة من الكيانات بواية مستغام،  حاول إبراز هذا من خال إعداد إستمارة إستبيان وتوزيعها على  وس
                                                 

مد حافظ  [1] ظيم ومرافقة امؤسسات الصغرة المرافقة في انشاء المشاريع الصغيرةبوغابة، مد قوجيل،  ، املتقى الدو  اسراتيجيات ت
زائر، ورقلة يومي   .12، ص2012أفريل19و18وامتوسطة ي ا

ان، سويسي صاح الدين،  [2] شكالية استدامة إ، املتقى الوط حول عمال كآلية لدعم المؤسسات الصغيرة والمتوسطةحاضنات اأبركة ح
 .6، ص2017ديسمر  7و 6امؤسسات الصغرة وامتوسطة، جامعة الوادي، يومي 
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هجية هجية للدراسة اميدانية أن نبن  ام حاول من خال اإجراءات ام الي م ها إعداد ونشر  حيث س
ديد  ة الدراسة و اإستبيان بعد التأك د من صحته وموثوقيته، إى جانب   ،أساليب وأدوات الدراسةتمع وعي

قو  ب صائص الدمغرافية لعي  كما س  ة الدراسة.وصف ا

 .أساليب وأدوات الدراسة 1. 2

حاول فيما يلي ة الدراسة س تمع وعي ف على أداة الدراسة ومراحل كما سيتم التعر   ،ديد 
تطرق إى وثباه هاتصميمها والتأكد من صدق ديد إى  إيافة اتلف اإجراءات امتبعة ي تطبيقها، كما س

ليل البيانات إحصائيا.  تلف آساليب اإحصائية الي سيتم ااعتماد عليها ي 
  .مجتمع الدراسة وعينة الدراسة .1.1.2

موع آفراد امكونن مشكلة أن  هو متعارف عليه ما موعة من أو  الدراسةتمع الدراسة مثل 
تمع هذ الدراسةواعتمادا على مضمون  ،الكيانات موع الكيانات الصغرة  اإشكالية فإن  يتمثل ي 

ا اعتماد وامتوسطة لواية مستغام، ولعد  القدرة على القيا  بامس  الشامل جتمع  الدراسة فقد وجب علي
ة ات، لذا م اختيار عي كل    أ على02إستماري استبيان ) م  توزيع مؤسسة  25عشوائية قدرها  أسلوب العي

دولكيان ة للدراسة   عدد ااستبيانات اموز  أ يوي  IV-2)، وا  يلي: فيماعة والصا
ة للدراسة عدد ااستبيانات: IV.2الجدول  .اموزعة والصا

 ااستبيانات
 ااستبيانات الصالحة للدراسة ااستبيانات المسترجعة ااستبيانات الموزعة

سبة العدد سبة العدد % ال سبة العدد % ال  % ال
 74 37 90 45 100 50 المجموع الكلي

ادا إى عملية توزيع واسرجاع إستمارات اإستبيان من إعداد الطالب المصدر:  .است

 
 أساليب جمع البيانات. .2.1.2
تمعة ي:إ  مع البيانات  موعة من آساليب وآدوات   عتمدت الدراسة على 

 :د  هذ الدراسة اعتمدت هذ الدراسة على أداة اإستبيان باعتبار الوسيلة الوحي أداة الدراسة دة الي 
مع امعلومات  من جهة اولة الوصول إى حقائ  والازمة  إى  لوصوللااعتماد م   وقدمن جهة أخرى، و

هائي اموي  ي املح  رقم   على:  أIV -1)اإستبيان ال
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 على الدراسات السابقة؛ -

اات وعبارات الدراسة؛الكتب امتعلقة بالتخص  -  ص لصياغة 
ظا  احاس  اما ام وامراسيم القوانن -  .تعلقة بال

هائي للتحكيم علىصيغته  قبلي صورته آولية  اإستبيانتضمن  وقد  ما يلي: بالشكل ال
سوقد مل على امتغرات الدمغرافية الي مثل الجزء اأول:  - رة)ا يةأ  ، السن، امستوى التعليمي، ا امه

ة الدراسة  .لغرض وصف عي
زء تضمن هذا  الجزء الثاني: - ظا  احاعبارة محورت حول  72ا  نظمة امعلوماتيةس  اما  وتكييف آال

 ال كان شامل متغرات الدراسة. 15تقسيمها على  م   وعرض الكشوف امالية، وقد

 دول: مقياس الدراسة ماسي كما هو موي  ي ا   لقد اعتمدت هذ الدراسة على مقياس ليكرث ا
(IV-3 يلي: كماأ لغر مواف  ماماً  1أ مواف  ماماً والدرجة )5حيث تعطي الدرجة )أ 

ماسي :IV.3الجدول   .مقياس ليكرث ا
 غر مواف  ماما غر مواف  ايد مواف  مواف  ماما التقييم
 1 2 3 4 5 الدرجة

ادا إى دراسات سابقة من إعداد الطالبالمصدر:   .است

ديد  ليكرثوقد م تقسيم مقياس  ماسي حسب  دول  واجااتامدى ا أ IV-4)مويحة ي ا

53 −1= طول الفئة        كما يلي: ديد درجة  1.33=    خفض)اموافقة وعليه يتم   ، متوسط، مرتفعأ.م
 

سبة للفقرات: درجة اIV.4ٓالجدول   .مية بال
 مستوى اأهمية المجال

خفض [2.33-1]  م
 متوسط [3.66-2.34]

 مرتفع [3.67- 5]

ادا إى بن حجوبة ميد، عاقة إدارة امعرفة بآداء البشري ي امؤسسة اإقتصادية من إعداد الطالب المصدر: "دراسة  است
، DRIZحالة مؤسسة سونطراك   159، ص، جامعة مستغام2017/2018"،أطروحة دكتورا
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 كيم استبانة: صدق اأداة ب  وهو  ،البحث من طرف لوي ااختصاص حى تكون للدراسة أمية 
ا به من خال عريها على َأساتذة ي التخصص من أجل تصحيحها ومحيصها وإما تلف قم بداء 

 لفا كرومباخ.باعتماد معامل الثبات أداة قياس ثبات آكما م   ،اماحظات
ا بعرض اإ: صدق المحكمين - موعة من آساتذة وأهل ااختصاص،  يانستبقم ي صورها آولية على 

ا إى ت وتسجيل اماحظات حول الفقراتبعد تقدم ااقراحات والتصحيحا  :توصل
 موافقة احكمن بآغلبية على صدق اجاات؛ -

 حذف وإعادة صياغة بعض آسئلة ي اجاات كانت كما يلي: -
  ل بعبارة أخرى؛و اجال آمن  1 العبارةتغير 

 اجال الثاي؛من  3و 2العبارة  ةغتغير صي 
  ؛6وحذف العبارة  اجال الثالثمن  4تغير صيغة العبارة 
 ميع عبارات اجال الرابع؛ ااحتفاظ 
  امس؛ آوىالعبارة حذف  من اجال ا
  من اجال السادس؛ 2و 3تغير العبارة 
 ؛اجال السابعمن  1و 5رقم  عبارةعادة صياغة الإ 
 من اجال الثامن ؛ 3 عبارةال حذف 

  اجال التاسع؛من  4العبارة  غةتغير صي 
  اجال العاشر؛من  5تغير صيغة العبارة 
 ادي عشر؛ 5و 1غة العبارة تغير صي  من اجال ا
  من اجال الثاي عشر؛ 4استبدال العبارة 
 ؛عشرمن اجال الثالث  3العبارة  استبدال 
 اجال الرابع عشرمن  5رقم  عبارةعادة صياغة الإ. 

ا ي آخر على اإ صل ال وقد  ويحه حسب عدد العبارات لكل   يلي: فيماستبيان الذي س
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ال: IV.5الجدول  .يوي  توزيع وعدد الفقرات حسب كل 
 عدد العبارات في كل مجال المجال الرقم

ظا  1  6 احاس  اما  ال

 5 العامة دارةنظا  اإ 2

ظا  القانوي 3  5 ال

 4 نتا نظا  اإ 4

 4 نظا  التسوي  5

 5 البشرية اموارد إدارة نظا  6

 4 نظا  مراقبة التسير 7

 7 اآ  عا نظا  اإ 8

ظا  الضري  9  7 ال

 6 حوكمة الكيانات 10

 4 كشف اميزانية 11

تائج حساب كشف 12  4 ال

ة سيولة كشف 13 زي  4 ا

اصة موالآ تغر كشف 14  4 ا

 4 اماح  15

 69 المجموع الكلي للعبارات 

ادا إىمن إعداد الطالب  المصدر:  .وصدق احكمن اإستبيان است

استخدا  من ثبات أداة الدراسة لتحق  من أجل ا: ثبات أداة الدراسة - ساب  "باخمألفا كرو " معادلة م
دول مقبولة  (Alpha ≥ 0.60) حيث تعتر القيمة ،الثبات   يوي   أIV-6)تطبيقيًا ي العلو  اإنسانية وا

ا معامل ثبات ااتساق الداخلي:  ل
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 .معامل الثبات )ألفا كرومباخأ(: IV.6)الجدول 

 قيمة ألفا كرومباخ الكلية عدد العبارات

 0.795 عبارة 69

ادا إى نتائج اإستبيان و من إعداد الطالب  المصدر:  .spss20رجات است

دول اليبن   ت قيمته بلغ الذيو  ،باخمي ألفا كرو معامل الثبات الكل  أ IV-2)واملح   ساب  ا
اص هذ ن اإأيدل على  ام  أ 0.60) اإنسانيةالقيمة الطبيعية ي العلو  من  أكرأ وهو 0.79) ستبيان ا
 الدراسة.ويؤكد صاحية استخدامه هذ  يتمتع بدرجة عالية من الثباتاسة الدر 

 زمة اإحصائية للعلو  ااجتماعيةة: اأساليب اإحصائية المستعمل            لقد م ااستعانة برنامج ا

20 spss  :موعة من آساليب اإحصائية نذكرها ي  لتحليل البيانات و
سابية - ة الدراسة وكذا ترتيب العبارات؛ إجاباتمعرفة درجة أمية  امتوسطات ا  عي

راف  - راف اإ معرفة مدى ةامعياري اتاا  تشتت العبارة؛أو  بانسجا  جاباتا

سب امؤوية. إى  إيافة  -  التوزيعات التكرارية وال

 .وصف الخصائص الديمغرافية لعينة الدراسة. 2.2

صائص ز  اإحصائية للعلو  ة الدراسة امتعلقة بعي   سيتم التطرق مختلف ا بااعتماد على برنامج ا
ة الدراسة ي 20لات اإصدار " spss"ااجتماعية   .توزيعات عي 

 .. توزيع عينة الدراسة حسب الجنس والسن1.2.2
س والسن كما يلي. ة الدراسة حسب ا  قد كان توزيع عي 

دول رقم حسب الجنس:  - س: أIV-7)يبن ا ة الدراسة حسب ا  خصائص عي

  



  المعلوماتية وفق متطلبات التوحيد أنظمتها الصغيرة والمتوسطة الكياناتواقع تكييف  الرابعالفصل 

 
218 

سIV.7الجدول  ة الدراسة حسب ا  .: توزيع عي

 أفراد العينة                   
 المستوى العلمي  

 %النسبة  التكرار

 67.6 25 لكر

 32.4 12 أنثى

 100 37 المجموع الكلي

اًء على نتائج اإستبيان المصدر:  . spss20رجات و  من إعداد الطالب ب

س و  ة الدراسة حسب ا ا تويي  توزيع عي  كثر من خال الشكل اموا :أمك

س :IV.1كللش  ا ة الدراسة حسب ا  .توزيع عي

 

اًء على نتائج اإستبيان. المصدر:  من إعداد الطالب ب

دول أن ما نسبته  ة على أن عي   إناث وهذا يدل   %32.4 ولكور  %67.6ناحظ من خال ا
مل  عتمد على الذكور أكثر من اإناث،الدراسة ت اصب لات امسؤولية الكبرة لقدرهم على  خاصة ي ام

ارجية أو  الضغوط والعوامل امؤثرة سواء الداخلية  أ. IV- 3 املح )ا

دول حسب السن - ة الدراسة حسب السن حيث م توزيعها على أربع أ خصائص عي  IV-8): يبن ا
 فئات:
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ة الدراسة حسب السن: IV.8الجدول   .توزيع عي

 أفراد العينة                          
 المستوى العلمي

 %النسبة  التكرار

 13.5 5 29إى  20ما بن 

 35.1 13 39إى  30ما بن 

 29.7 11 49إى  40ما بن 

 21.6 8 فما فوق 51

 100 37 الكلي المجموع

ادا إىمن إعداد الطالب  المصدر:  .spss20 جاتر و  نتائج اإستبيان است

ة الدراسة حسب ال ا تويي  توزيع عي  :أكثر من خال الشكل اموا  س نومك

 .نالس   ة الدراسة حسبتوزيع عي   :IV.2كلالش  

 
ادا إىمن إعداد الطالب  المصدر:   . spss20رجات و  نتائج اإستبيان است

دول أن ما نسبته    ة 30مثل الفئة ما بن  % 35.1ناحظ من خال ا ة 39غاية إى  س وهي  س
شاط والقدرة على تأدية امها ، ي حن أن ما نسبته رة وكذا التمتع بال هم ما بن  % 29.7 فئة تتميز با س

ة ومثل الفئة الثانية بعدة آ 49إى  40 رة ي تسير  الكيانى، وتدل على اعتماد و س على عامل ا
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ة والي مثل فئة  29غاية إى  20من الفرة العمرية 13.5أعماها، ي حن جاءت ي آخر ما نسبته  س
صر الشاب ا  الع سبة قليلة حسب ا ة  إجاباتالذي يتواجد ب  أ.IV-4 املح )الدراسة عي

 ..توزيع عينة الدراسة حسب المستوى العلمي والخبرة2.2.2
رة ة الدراسة حسب امستوى العلمي وا  كما يلي.  لقد جاءت توزيعات عي 

دول حسب المستوى العلمي: - ة الدراسة  أIV-9)يبن ا       يلي: كما  امستوى العلمي ٓفراد عي

ة الدراسة حسب امستوى العلمي:IV.9الجدول   .توزيع عي

 أفراد العينة                        
 العلمي  المستوى 

 %النسبة  التكرار

 29.7 11 اجسترم

 56.8 21 ليسانس

 13.5 5 ماسر

 100 37 المجموع الكلي

اًء على نتائج اإستبيان المصدر: رجات  من إعداد الطالب ب  .spss20و

ة الدراسة حسب ا ا تويي  توزيع عي  :أكثر من خال الشكل اموا  مستوى العلميومك

ة الدراسة حسب :IV.3كلالش    .امستوى العلمي توزيع عي

 
ادا إى من إعداد الطالب  المصدر:   .spss20رجات و  نتائج اإستبيان است
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ة الدراسة لات مستوى جامعي، وما نسبته تبن     دول أن ميع عي  %56.8 نتائج ومعطيات ا
ة الدراسة  % 29.7لن على شهادة الليسانس، ومن جهة أخرى ناحظ أن ما نسبته متحص   من عي

دسن، ي حن كانت ما نسبته  ة الدراسة ي امرتبة آخرة  % 13.5مه  أ.IV-5 املح )ماسر من عي

ة الدراسة حيث سيتم توييحا : حسب الخبرة المهنية - ية ٓفراد عي رة امه دول التا  ا  يلي: فيمايبن ا

ية :IV.10الجدول  رة امه ة الدراسة حسب ا  .توزيع عي

 أفراد العينة

 المستوى التعليمي
 %النسبة  التكرار

وات5أقل من   16.2 6 س

وات 6من  ة 15إى  س  37.8 14 س

ة 16من  ة 25إى  س  27.0 10 س

ة 25أكثر من   18.9 7 س

 100 37 المجموع الكلي
ادا من إعداد الطالب  المصدر:  .spss20رجات و  نتائج اإستبيان إىاست

س أكثر من خال الشكل اموا  ة الدراسة حسب ا ا تويي  توزيع عي  :ومك

ة الدراسة حسب :IV.4الشكل ية توزيع عي رة امه  .ا

 
اًء على نتائج اإستبيان المصدر:  .spss20رجات و  من إعداد الطالب ب

16,2 

37,8 

27 

18,9 

 سن 25أكثر من  سن 25سن إلى  16من  سن 15سنوا إلى  6من  سنوا5أقل من 
0

5

10

15

20

25

30

35

40



  المعلوماتية وفق متطلبات التوحيد أنظمتها الصغيرة والمتوسطة الكياناتواقع تكييف  الرابعالفصل 

 
222 

دول أن الفئة الي تبن     رة فيها أقل من  تراوح نتائج ا وات ا سبة 5عدد س وات مثل ال   س
وات6 ما بنالفئة  مثل % 37.8ي امرتبة آخرة، وما نسبته  16.2% ة، أ 15إى  س  16ما الفئة من س
ة سبة ت 25غاية إى  س ة ب وات % 27واف  س رة، فبالرغم من تفاوت نسب وعدد س ة إى  ا أنه تبقى عي

رة الذي يعتر  وي عامل ا مو الدراسة  قي  البقاء وال شاط مهم جدا ي  وااستمرارية على امدى الطويل ل
 أ.IV-6 )املح  الكيانات

 ليل مجاات الدراسة.تح. 3

اات الدراسةسيتم  ليل أبعاد و تلف جوانب إشكالية امويوع  فيما يلي  الي تغطي 
ا معرفة واقع تكييف آنظمة امعلوماتية وف  مسار التوحيد احاس  بالكيانات الصغرة  اولة م ي 

 وامتوسطة لواية مستغام.

 .. واقع تطبيق مبادئ النظام المحاسبي المالي وتكييف اأنظمة المعلوماتية اأخرى وفقا له1.3

د ي كبر أما  الكيانات لقد   ظا  احاس  اما  شك ل  تلف الدراسات السابقة أن  تب ال ت  بي 
خاصة الكيانات  أمها عد  فعالية آنظمة امعلوماتية بالكيانات واجهت تطبيقه ولعل   نظرا لعد ة عوائ 
ليل الصغرة وامتوسطة حاول من خال  اقع تطبي  هذ الكيانات لقواعد معرفة و  نتائج اإستبيان، لذل  س

ظا  احاس  اما  ومدى تكييف أنظمتها امعلوماتية ما يتماشى مع متطلبات التوحيد احاس .    ال

 .لنظام المحاسبي الماليالفعلي ل يالتبنب المتعلقالبعد .1.1.3
ليل هذا البعد دراسة مدى حاول من خال  ظا   س تطبي  الكيانات الصغرة وامتوسطة لقواعد ال

 .احاس  اما 
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سابية  :IV.11الجدول رافامتوسطات ا ظا  احاس  اما . واا  امعياري لبعد ال

 العبارة الرقم
المتوسط 
 الحسابي

اإنحراف 
 المعياري

مستوى 
 اأهمية

 الترتيب

1 
ااقتصادية ي الكيان حسب  يتم التعامل مع ااحداث

 الواقع اما  وليس امظهر القانوي
 2 متوسط 1,32 2,83

2 
اصر آ صو  وكذا التكاليف  صوليتم تسجيل ع وا

يةأ صول عليها)القيمة التار  واايرادات بتكلفة ا
 5 متوسط 1,25 2,56

3 
الكيان   وخصو  وأعباء وايرادات أصوليتم الفصل بن 

اصة باماك  كوحدة اقتصادية قائمة بذاها والذمة امالية ا
 4 متوسط 1,26 2,70

4 
د ي حالة امعامات بالعملة آ بية يتم ترمة وحدات ع ج

 إعداد التقارير امالية 
 6 متوسط 1,30 2,45

اسبية ثابتة 5  1 متوسط 1,37 3,32 يعتمد الكيان ي مارساته احاسبية على طرق 

6 
ظا  احاس  اما  با رجات ال لكيان الويعية تعكس 

قيقية له وتقد  ه ا  صورة صادقة ع
 3 متوسط 1,35 2,78

  متوسط 1.12 2.77 المجموع الكلي 
ادا إىمن إعداد الطالب  المصدر:  .spss 20رجات برنامج  است

دول   أ أنه: IV -7)واملح  الساب  ناحظ من خال ا
ساي هذ العبارة العبارة اأولى: - راف معياري  2,83 لقد بلغ امتوسط ا لات مستوى أمية متوسط وا

ا يدل على تشت   ما 1,32قدر  ة الد   إجاباتت ا التعامل مع حول راسة، وقد محورت هذ العبارة عي
ا أن ه ايزال م يتمواقع اما  وليس امظهر القانويحداث ااقتصادية ي الكيان حسب الآ  ، وقد احظ

ها ا يتم فيها  العمل هذا امبدأ حيث ا يتم تغليب شكلها القانوي ي كثر من الكيانات، فمثا كثر م
اصر اميزانيةتسجيل قروض اإ سبةالواقع ولل  للغموض  ار التمويلي ي ع من الباطن أو  التقاوللعقود  بال

ديث مفاهيمها بائية إعادة  وهر  عقود تأجر امعدات، لذل  على اإدارة ا فيما يتعل  بتغليب ا
ا أيضا أن   ها من انعكاسات على الوعاء الضري ، وقد احظ ااقتصادي على امظهر القانوي وما يرتب ع

ال  نوع من التخوف من العمل هذا امبدأ  جود سوق حر  يضمن تقدير قيمة آصول.غياب و  ي ظل ه
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ساي هذ العبارة العبارة الثانية: - راف معياري  2,56 لقد بلغ امتوسط ا لات مستوى أمية متوسط وا
ا على تشت   يدل ما 1,25 قدر ة الدراسة، وقد محورت هذ العبارة حول إجاباتت ا واقع تسجيل  عي

اك تعارض  ا أن  ه صول عليها، واماحظ ه صو  وكذا التكاليف واإيرادات بتكلفة ا اصر آصول وا ع
هت إى اعتماد مبدأ ا موعة من الكيانات ا كأساس   لقيمة العادلةحول استخدا  هذا امبدأ، حيث أن  

ية، فبالرغم من سهولة التحق  للتسجيل ولل  نظرا لانتقادات الي وجهت مبدأ التكلفة ال   من صحتها تار
دث ااقتصادي، إا  أن  العمل هذا  ددة ومعروفة بالكامل عن تاريخ نشوء ا ومويوعيتها كون آسعار 

ية ا تعر ع قيقي للكيان امبدأ غر واقعي خاصة ي حالة التضخم، حيث تصب  القيم التار ن امركز اما  ا
وات مالية متتالية.ب صع  يهذا ما و   امقارنة بن امراكز امالية خال عد ة س

ساي هذ العبارة  العبارة الثالثة: - راف معياري  2,70لقد بلغ امتوسط ا لات مستوى أمية متوسط وا
ا ما  1,26قدر  ة الدراسة، وقد محورت هذ العبارة حول إجاباتيدل على تشتت ا فرض استقالية  عي

ال  تداخل بن الذمة امالية  ا أن ه ي العديد من الكيانات يكون ه الوحدة احاسبية بالكيانات، وقد احظ
اصر الكيان والذمة امالية مالك مستقلة  ه، حيث ا يتم الفصل بن أصول وخصو  الكيان كوحدة اقتصاديةيلع
خاصة  كياناتسطة بواية مستغام هي  كون معظم الكيانات الصغرة وامتو   وأصول وخصو  مال  الكيان

اك فصل بن صاي أصول الكيان وصاي  وغالبا ما يكون مدير الكيان هو أحد مالكيه لذل  ا يكون ه
 أصول مالكي هذا الكيان.

ساي هذ العبارةلقد ب العبارة الرابعة: - راف معياري  2,45 لغ امتوسط ا لات مستوى أمية متوسط وا
ا  يدل ما 1,30قدر  وحدة القياس  ة الدراسة، وقد محورت هذ العبارة حولعي   إجاباتعلى تشتت ا

بية إى العملة  د إعدادها لكشوفها امالية برمة العمات آج احاسبية معرفة إلا ما كانت الكيانات تقو  ع
قد الثابتة، وا لة بوحدة ال ية امعد  ية على أساس التكلفة التار فاض للقدرة الوط ال  ا زائر أن  ه ماحظ ي ا

قود وارتفاع عا  مستو آسعارالشرائية ل وهذا ما يعي  امقارنة بن الكشوف امالية امعد ة بوحدات نقدية  ل
ا ي هذا الصدد أن   تلفة، لذل  اهتمت الكيانات بأثر تغرات آسعار على وحدة القياس احاس ، واحظ

ية والتخل  موعة كبر  ي عن ة من الكيانات انتهجت الطريقة التجارية ي القياس احاس  بدا من الطريقة التار
قد أو تعديل آساس.  تعديل وحدة ال
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ساي هذ العبارةلقد ب العبارة الخامسة: - راف معياري  3,32 لغ امتوسط ا لات مستوى أمية متوسط وا
ا  ما 1,37قدر  ة الدراسة، وقد محورت هذ العبارة حول إجاباتيدل على تشتت ا مدى الثبات  عي

ال  اختاف بن اآراء حول استعمال هذا  ا أن ه اس  ي استخدا  نفس الطرق احاسبية وقد احظ والت
ظا  احاس  اما  ومبادئه، حيث اع على مضمون امبدأ، ويرجع السبب إى يعف ااط   أن  كثر من ال

الكيانات خاصة الصغرة دائما ما تغر  ي سياساها وطرقها احاسبية وهذا ما يعي  إجراء مقارنة صحيحة بن  
 كشوفها امالية.

ساي هذ العبارة  العبارة السادسة: - راف معياري  2,78لقد بلغ امتوسط ا لات مستوى أمية متوسط وا
ا 1,35قدر  ة الدراسة، وقد محورت هذ العبارة حول إجابات يدل على تشتت ا مدى اعتماد  عي

ظا  احاس  اما  مس  دفاترها امالية وإعداد كشوف مالية تعكس الصورة الصادقة  الكيانات على مباد  ال
ا أن  امؤسسات ا تطب  كل مباد  ظا  احاس  اما  لويعية الكيان، وقد احظ عكس سلبا  ال وهذا ما ي

حازة لصاح أصحاب مصاح الكيان فقط ا غالبا ما تكون م وهذا ا  على جودة الكشوف امالية حيث أه 
ال القرارات.  مكن للمستخدمن اآخرين للكشوف امالية ااعتماد عليها كثرا ي ا

ساي الكلي للبعد آي آخر قد بلغ ل  ظا و امتوسط ا مستوى  2.77اما  القيمة  اس اح ل ال
راف معياري قدر  ا يفس   1.12أمية متوسط وا ة الدراسة حول  إجاباتر تشتت ا مدى مسايرة عي

ال   ظا  احاس  اما ، وقد تبن  بأن  ه يعف ي استعداد الكيانات لإصاحات احاسبية وتطبي  قواعد ال
ظا  ولل  راجع لعدة أسباب ولعل  أبرزها هو غياب الوعي  الكيانات الصغرة وامتوسطة لتطبي  هذا ال
ظا  احاس  اما  وكذا غياب سوق نشطة مكن  بائية مع قواعد ال احاس  إى جانب تعارض القواعد ا

اصر الكيان.  الرجوع إليها ي حالة إعادة تقييم ع

 .. اأبعاد المتعلقة باأنظمة المعلوماتية اأخرى2.1.3
حاول فيما يلي دراسة مدى تكييف الكيانات الصغرة وامتوسطة ٓنظمتها امعلوماتية الي تتعل    س

ظا  احاس  الدو  ومدى مسايرها ي لل  متطلبات التوحيد احاس .    مختلف وظافها مباد  وقواعد ال

  قي  أهداف الكيانات  العامة: دارةاإمعلومات نظام المتعلق بالبعد تلعب اإدارة العامة دورا هاما ي 
ها بطريقة فعالة، لذل  كان من خال ترتيب عوامل اإ ظيم اموارد ود من الاز  على نظا  نتا  ومع وت

 له.اإدارة العامة أن يفص  عن امعلومات الي يعتمدها الكيان ي إدارته 
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راف امعياري لبعد: IV.12الجدول سابية واإ  العامة. دارةاإمعلومات  نظا  امتوسطات ا

 العبارة الرقم
المتوسط 
 الحسابي

اإنحراف 
 المعياري

مستوى 
 اأهمية

 الترتيب

1 
بعد إعادة تقييم آصول وارتفاع قيمتها  دارةتقو  اإ
بالزيادة وإدراجها ي حسابات رؤوس آموال  باإعراف
اصة   ا

 1 متوسط 1,26 2,94

قد امعادل دارةتوفر اإ 2 قد وال د ال  2 متوسط 1,33 2,79 معلومات حول التغرات ع

3 
سهم راف معامات الدفع على أساس آبااع دارةتقو  اإ

أو   آدوات حقوق املكية للكيان ذا أي كشوفها امالية وك
 خر ي نفس اجموعةآن لكيا

 5 متوسط 1,23 2,51

بتطبي  مول  القيمة امعادلة ي تقييم العقارات  دارةتقو  اإ 4
 ااستثمارية

 4 متوسط 1,30 2,56

5 
  إلاصل ي اميزانية فقط آأو  باالتزا  اما  دارةتعرف اإ

اصةفا ي آكان الكيان طر   حكا  التعاقدية ا
 3 متوسط 1,37 2,78

  متوسط 1.30 2.71 المجموع الكلي 

ادا إىمن إعداد الطالب  المصدر:  .spss 20رجات برنامج  است

دول  أ أنه: IV -8)واملح  الساب  ناحظ من خال ا
ساي هذ العبارة  العبارة اأولى: - راف معياري  2,94لقد بلغ امتوسط ا لات مستوى أمية متوسط وا

ا ما  1,26قدر  إلا ما كانت  ة الدراسة، وقد محورت هذ العبارة حولعي   إجاباتيدل على تشتت ا
اصة إلا ارتفعت قيمته بعد  اإدارة تعرف بالزيادة ي قيمة آصل وإدراجه ي حسابات رؤوس آموال ا

ل  إعادة تقييمه، واماحظ أن  متو  موع الكيانات  راسة ا تقو  بإدرا  فارق إعادة التقييم يمن الد   سط 
حسابات رأس امال، ولعل  من أبرز آسباب الي حالت دون لل  هو عد  توافر سوق ما  نشط تث  فيه 
د إعادة تقييم أصوها، أم ا الكيانات آخرى فتسعى جاهدة لتطبي  هذا امبدأ حى  تكون  الكيانات ع

قيقية له. ها من طرف اإدارة أكثر مصداقية لواقع الكيان وترجم الصورة ا  امعلومات امفص  ع
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ساي هذ العبارة  العبارة الثانية: - راف معياري  2,79لقد بلغ امتوسط ا لات مستوى أمية متوسط وا
ا ما  1,33قدر  ة الدراسة، وقد محورت هذ العبارة حول إجاباتيدل على تشتت ا مدى توفر  عي

موعة كبرة من  ة الدراسة أن  قد امعادل، واماحظ ي إجابات عي  قد وال اإدارة للمعلومات امتعلقة بال
ا تبن  مدى القوة والضعف ي سيولة  وع من امعلومات خاصة وأه  ص عرض هذا ال الكيانات تتحف ظ فيما 

ص ل عليه من خال أرباح الكيان أو  الكيان قد إلا كان  صول على ال حيث تبن  هذ امعلومات مصادر ا
ن ي  اعته من مصادر أخرى وهذا ما يساعد امستثمرين والدائ قدية ومدى  تقييم قدرة الكيان على إدارة ال

وع  تكر الكيانات هذا ال قي  تدفقات نقدية ي امستقبل، كذل   د  ي  من امعلومات بالشكل الذي 
دث ي  ب عريه لْخرين حى ا يتم اإفصاح بشكل مباشر عن تقييم التغرات الي  مصلحتها وتتج
صاي أصول الكيان وي هيكلها اما  ما ي لل  درجة السيولة ومقدرها على سداد ديوها والتأثر على مبالغ 

قدية بالشكل الذ ة.وتوقيت التدفقات ال  ي يسم  بالتكيف مع الظروف والفرص امتغر 

ساي هذ العبارة  العبارة الثالثة: - راف معياري  2,51لقد بلغ امتوسط ا لات مستوى أمية متوسط وا
ا  ما 1.23قدر  ة الدراسة، وقد محورت هذ العبارة حول إجاباتيدل على تشتت ا مدى اعراف  عي

اإدارة معامات الدفع على أساس آسهم ي كشوفها امالية وكذا أدوات حقوق املكية للكيان آ  أو لكيان 
امس وهذا راجع إى أن  أغلب  آخر ي نفس اجموعة، واماحظ أن  هذ العبارة جاءت ي الرتيب ا

ضع لهي كياناالكيانات الصغرة وامتوسطة بواية مستغام  شراكة مع كيانات أخرى ت خاصة ومستقلة ا 
ايعة  لكيان أُ  ها، واماحظ أيضا أن ه حى الكيانات ا اء البعض م   أو أو تتبع كيانات أخرى باستث

ادرا  ا تعرض أدوات حقوق املكية بشكل مستقل عن بعضها البعض ف لكيانات أخرى ي نفس اجموعة فإه 
 لى أساس آسهم.ما يتم التعامل بالدفع ع

ساي هذ العبارة  العبارة الرابعة: - راف معياري  2,56لقد بلغ امتوسط ا لات مستوى أمية متوسط وا
ا  1,30قدر  ة الدراسة، وقد محورت هذ العبارة حول إجاباتيدل على تشتت ا مدى تطبي  اإدارة  عي

ال   تج من اإجابات عن هذ العبارة أن  ه مول  القيمة العادلة ي تقييم العقارات ااستثمارية، وامست ل
ب ف كبو   مول ، حيث أن ه ي حالة ما إلا م اختيار تطبيقه فإن ه  ر من الكيانات حول استعمال هذا ال

د تاريخ إعداد اميزانية السوقأن تكون القيم العادلة تعكس أحوال  وهذا آمر غر مضمون دائما، حيث  ع
تلف عن أحوال السوق بتاريخ إعداد  امام ةأن ه مكن أن تكون التقييمات الي م  إجراؤها قبل تاريخ اميزانية 
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ديد القيمة ة وهذا غر مقبول  اميزاني د  رالعادلة موثوقية على أساس مستمكما أن ه ا مكن دائما  أين 
لو أصب  الكيان نفسه مضطرا إى ااعتماد على مول  القيمة العادلة ي تقييم العقارات ااستثمارية حى  

صول على البيانات امتعلقة بالسوق أصعب وغر مكن، وهذا تلجأ الكيانات إى ااعتماد على سعر  ا
 التكلفة.

ساي لقد ب العبارة الخامسة: - راف معياري ت مستوى لا 2,78 هذ العبارةلغ امتوسط ا أمية متوسط وا
ا  ما 1,37قدر ة الدراسة، وقد محورت هذ العبارة حول إجاباتيدل على تشتت ا اعراف اإدارة  عي

امالية وآصول امالية وفقا مبدأ القيمة العادلة ي حالة ما إلا كان الكيان طرفا ي آحكا   تباالتزاما
ر الكيانات الصغرة وامتوسطة إى امستوى امرغوب فيه ي التعامل التعاقدية ها، إا  أن ه نظرا لعد  تطو  

ال  عزوف كبر من طرف العديد من امالية   بامشتقاتالكيانات ي ااعراف  بآدوات امالية ناحظ بأن  ه
كوها جزء من اموجودات امالية، وحى  إن م ااعراف ها فا يتم تطبي  مبدأ القيمة العادلة لقياسها وهذا ما 

قي  هذا امبدأ  ايعاكس مام اول بعض الكيانات آخرى  ما  ما جاءت به معاير إعداد التقارير امالية، بي
ديث أنظمتها اإدارية ما يتواف  مع متطلبات التوحيد احاس .من خا  ل 

ساي الكلي امتوسي آخر قد بلغ ل مستوى أمية متوسط  2.71القيمة العامة  دارةاإلبعد ط ا
راف معياري قدر  ا  1.30وا ة الدراسة حول  إجاباتيفسر تشتت ا مدى احرا  اإدارة العامة عي

اصرهاللكيانات  ص تقييم ع لعرض معلومات موحدة ومتجانسة  لتطبي  مباد  معاير احاسبة الدولية فيما 
تج أن  نظا  اإدارة العامة ا يزال م يساير متطلبات التوحيد  وف  متطلبات اإباغ اما  الدو ، وامست

ظا  احاس  اما  الذي تضمن د ث وف  قواعد ال ُ توا بشكل يم قواعد امعاير  احاس  كونه م  ي 
ظا  وكيفية تطبيقه من جهةبالدولية وهذا  ةاحاسبي  ،سبب نقص تكوين اإطارات الي تستوعب أمية هذا ال

ظا  تعديات ي القانون التجاري الذي كان من امفرض أن يستحدث،  ومن جهة أخرى م يصاحب هذا ال
ال  فراغ ي العديد من ال ظم العاقات امالية حيث ه  .ةيالدائر صوص القانونية الي ت

 يقو  نظا  معلومات اإنتا  بتزويد إدارة اإنتا  واإدارة العليا  :نتاجاإمعلومات نظام المتعلق بلبعد ا
فيذ ومراقبة ال طيط وت تج و وعة امتعل قة بتصميم ام قائ  امت ومراقبة مليات اإنتاجية عمختلف امعلومات  وا

ودة ال القرارات، وا بد أن يكون اإفصاح عن هذ امعلومات بكفاءة عالية  ا بالشكل الذي يساعد على ا
 تستجيب متطلبات التوحيد احاس .
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راف امعياري لبعد نظا  :IV-13الجدول سابية واا  .نتا اإ معلومات امتوسطات ا

 العبارة الرقم
المتوسط 
 الحسابي

 اانحراف
 المعياري

مستوى 
 اأهمية

 الترتيب

1 
 نتا يقو  الكيان دائما بتحليل مدى مستوى تقاد  وسائل اإ

ية البيئيةومدى تطابقها مع امعاير آ  م
 2 متوسط 1,31 2,86

2 
ططات اإي ديد قو  الكيان بالفصل بن  هتاك واحتياجات 
 ة من طرفهلاحتم صولآ
 

 5 متوسط 1,28 2,45

3 
الغر ملموسة ي العملية  صولخذ بعن ااعتبار آآ يتم
 ها بسعر التكلفةسية وقيانتاجاإ
 

 3 متوسط 1,23 2,72

4 
ما عن طري  بن طريقتن ي تقييم امخزونات إيتم ااختيار 

 بتكلفتهاأو  صاي القيمة احققة
 4 متوسط 1,30 2,54

5 
 إنتا تكاليف ااقراض اموجهة إنشاء و  يقو  الكيان برملة

 امالرأس  صل يصل مؤجل كجزء من تكلفة لل  آأ
 1 متوسط 1,31 3,18

  متوسط 1.28 2.75 المجموع الكلي 

ادا إىمن إعداد الطالب  المصدر:  .spss 20رجات برنامج  است

دول   أ أنه: IV -9)واملح الساب  ناحظ من خال ا
ساي هذ العبارة  اأولى:العبارة  - راف معياري  2,86لقد بلغ امتوسط ا لات مستوى أمية متوسط وا

ا ما  1,31قدر  ة الدراسة، وقد محورت هذ العبارة حول  إجاباتيدل على تشتت ا قيا  الكيان عي
ية  البيئية، واماحظ ي هذا الصدد بتحليل مدى مستوى تقاد  وسائل اإنتا  ومدى تطابقها مع امعاير آم

سن لعملياها اإنتاجية ويمان استمرارية  ية لْات لضمان السر ا أن  الكيانات تقو  بامتابعة وامراقبة التق
شود، أم ا ن مستوى أمية فيما يتعل  بآمن البيئي فا تو  لذل  أمي ة كبرة حيث كا نشاطها لبلوغ هدفها ام

ع مثل هذ اممارسات السلبية الي تؤثر  توسطهذ العبارة م وهذا راجع لعد  تطبي  القوانن الدولية الي م
ية سلبا على البيئة، وكذا عد  العمل معاير احاسبة الدولية الي  تصر على مائمة وسائل اإنتا  للمعاير آم

 البيئية.
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ساي هذ العبارة  العبارة الثانية: - راف معياري لات مستوى  2,45لقد بلغ امتوسط ا أمية متوسط وا
ا  ما 1,28 قدر ة الدراسة، وقد محورت هذ العبارة حول إجاباتيدل على تشتت ا قيا  الكيان  عي

ديد آصول احتملة من طرفه وفقا ما جاءت به  ططات اإهتاك واحتياجات  معاير احاسبة بالفصل بن 
ططات اإهتاك  ل الدراسة تقو  بربط  الدولية، إا  أن  الواقع بن  عكس لل  حيث أن  متوسط الكيانات 
اسب مع الفرة امتوقعة للحصول على أصل  طط اإهتاك ليت ديد آصول، حيث يتم إعداد  باحتياجات 

اجة ٓصل جد ديد ا يد ليعوض أصا م  إهتاكه وهذا ما يؤثر سلبا على جديد والعكس، فغالبا ما يتم 
د    من مردوديته. عمل الكيان و

ساي هذ العبارة  العبارة الثالثة: - راف معياري  2,72لقد بلغ امتوسط ا لات مستوى أمية متوسط وا
ا  ما 1,23قدر  ة الدراسة، وقد محورت هذ العبارة حول إجاباتيدل على تشتت ا إلا ما كانت  عي

ا تقيسها آصول الغر ملموسة ي العملية اإنتاجية و  الكيانات تأخذ بعن ااعتبار بسعر التكلفة، وقد تبن ل
اصر العملية  ة الدراسة ا يدرجون آصول الغر ملموسة ي ع من خال الدراسة اإحصائية أن متوسط عي 

تل  آصول الي ا مكن فصلها بذاها عن كيان فقط مثل اإنتاجية حيث يعترون آصول الغر ملموسة 
اصر الغر ملموسة فا يتم تداوها كثرا لدى هذ  شهرة الكيان أو عامته التجارية، أم ا ما تبقى من الع

اء مصاريف تطوير برامج امعلوماتية.  الكيانات باستث

ساي هذ العبار  العبارة الرابعة: - راف معياري  2,54ة لقد بلغ امتوسط ا لات مستوى أمية متوسط وا
ا  ما 1,30قدر  ة الدراسة، وقد محورت هذ العبارة حول إجاباتيدل على تشتت ا الطرق امعتمدة  عي

ا من خال اإجابات عن هذ العبارة أن ه ا يزال العمل مبدأ التكلفة ي تقييم  ي تقييم امخزونات وقد تبن  ل
ا  لدى العديد من الكياناتامخزونات  ي د مضمون معاير احاسبة الدولية، حيث تبن  ل ولل  لعد  فهمهم ا

قص  هم أن اختيار هذ الطريقة ست ا م أن  معظمهم يتخوفون من تقييم امخزونات وف  صاي القيمة احق قة ظ
اء إهتاك امخزون قيقية أث ية الكيان إلا ما كانت القيمة ا صول عليها، حيث من ر ات أكر من قيمة ا

هلون أن ه يتم ااختيار بن قياس امخزون بالتكلفة أو صاي القيمة القابلة للتحق  أي هما أقل، فمن غر 
ميل امخزون أكثر من كلفته.  امعقول 

ساي هذ العبارة  العبارة الخامسة: - راف معياري أمية متوسط و لات مستوى  3,18لقد بلغ امتوسط ا ا
ا  ما 1,31قدر ة الدراسة، وقد محورت هذ العبارة حول إجاباتيدل على تشتت ا رملة تكاليف  عي
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ا أن ، و صل ي رأس امال  أصل مؤجل كجزء من تكلفة لل  آااقراض اموجهة إنشاء وإنتا  قد تبن  ل
ال  عدد كبر من الكيانات تقو  بإدرا  تكاليف ااقراض  صول على آصل وي مقابل لل  ه ي أعباء ا

ال  بعض الكيانات الي ا تقو  باعتبار تكاليف ااقراض كجزء من قيمة آصل وا يتم إدراجها يمن  ه
 .لكياناإنتاجية ل صولآ حسابات رأس امال وهذا ما يقد  معلومات خاطئة حول رأس مال

ساي الكلي  ي آخرقد بلغ ل مستوى أمية متوسط  2.75القيمة  نتا نظا  اإلبعد امتوسط ا
راف معياري قدر  ا ر تشت  يفس   1.28وا ة الدراسة حول تكييف  إجاباتت ا مصلحة اإنتا  لسياساها عي

ا بأن  الكيانات الصغرة  ظا  احاس  اما ، وقد تبن  ل ونظم معلوماها بالشكل الذي يستجيب لقواعد ال
عل نظا  معلومات اإنتا  يتماشى مع متطلبات  وامتوسطة م تقم بأي ة تعديات وايحة من شأها أن 

ظا  احاس  اما  ا يقتصر على قسم احاسبة  التوحيد احاس ، ولل  لعد  إدراكها بأن  تطبي  قواعد ال
ف قواعد ه ظا  حال دون وفقط، هذا من جهة، ومن جهة أخرى فإن  الغموض واإها  الذي اكت ذا ال

 فهمها م ا صع ب تطبيقها.

 موعة مهيكلة ومتفاعلة من  التسويق: معلومات نظامالبعد المتعلق ب يعتر نظا  امعلومات التسويقية 
ال القرارات إآفراد والتجهيزات واإجراءات الي هدف  تظم من امعلومات امائمة ا ى إنتا  تدف  م

صل عليها من مصادر داخلية أو خارجية، وحى تكون هذ   التسويقية سواءا كانت هذ امعلومات 
ات الي جاء ها امعلومات لات جودة أكر  ظا  مع التغر  وأكثر خدمة متخذي القرار وجب تكييف هذا ال

ظا  احاس  اما  والذي تطبيقها سيؤدي إى توحيد اممارسة احاسبية لأنشطة التسويقي عل مقارنة ال ة ما 
اعتها بن الكيانات أسهل وأمل.  مدى 
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راف امعياري لبعد نظا  :IV.14الجدول سابية واا  التسوي .معلومات امتوسطات ا

 العبارة الرقم
المتوسط 
 الحسابي

اانحراف 
 المعياري

مستوى 
 اأهمية

 الترتيب

1 
توجاته من خال برن دد  امج فعاليقو  الكيان بتسوي  م

 صلق آسو  يامشري و 
 2 متوسط 1,24 2,94

2 
شط الذي مكن الرجوع د   ليه ي حالة إد الكيان السوق ال
 التقييم إعادة

 متوسط 1,27 2,86

 
4 

 

3 
فاض قيمة اموجودات عن عواقب  فصاحيتم اإ ،ي حالة ا

سائر بالقطاعاتإلل  ي   اق ا
 1 متوسط 1,18 3,02

4 
ها اعراف بالقيمة امسجلة له على أيتم ا ،حالة بيع امخزون ي

مصروف متعل  بالفرة الي يتم فيها ااعراف باإيرادات امتعلقة 
 به

 3 متوسط 1,34 2,89

  متوسط 1.25 2.92 المجموع الكلي 

ادا إىمن إعداد الطالب  المصدر:  .spss 20رجات برنامج  است

دولناحظ من خال   أ أنه: IV -10) واملح الساب  ا
ساي هذ العبارة  العبارة اأولى: - راف معياري  2,94لقد بلغ امتوسط ا لات مستوى أمية متوسط وا

ا  ام 1,24قدر  ة الدراسة، وقد محورت هذ العبارة حول  إجاباتيدل على تشتت ا مدى إعداد عي
تج أن   دد من خاها امشري ويقو  بتسوي  آصل، وامست موع الكيانات الكيان لرامج فعالة  متوسط 

تجات من  ل الدراسة ال  خطط فع الة تقو  بالتشهر واإعان عن ام تتعامل مع نفس الزبائن وليس ه
تجات.  أجل اقتحا  أسواق جديدة وتسوي  ام

ساي هذ العبارة  نية:العبارة الثا - راف معياري  2,86لقد بلغ امتوسط ا لات مستوى أمية متوسط وا
ا ما  1,27قدر  ة الدراسة، وقد محورت هذ العبارة حول إجاباتيدل على تشتت ا مدى اعتماد  عي

الكيان على سوق نشط يتم الرجوع إليه حالة إعادة التقييم، وقد تبن  بأن  امؤسسات تقو  بتحديد أسعار 
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تجات اًء على تكاليف اإنتا ، أم ا ي حالة إعادة تقييم أصل ما فيتم تقييمه على أساس ت ام اء ب كلفة اقت
ه قيمة اإ قوصا م  شطة.ن هتاك دون الرجوع إى سوقم

ساي هذ العبارة  العبارة الثالثة: - راف معياري  3,02لقد بلغ امتوسط ا لات مستوى أمية متوسط وا
ا ما  1,18قدر  ة الدراسة، وقد محورت هذ العبارة حول إجاباتيدل على تشتت ا إلا ما كان  عي

فاض قيمة اموجود ال  اق ات يتم اإفصاح عن عواقب لل  ي إا ا إى أن  ه سائر بالقطاعات، وتوصل ا
فا دود من الكيانات الي تقو  بذل ، لتبقى أغلبية الكيانات تقو  بتسجيل قيمة ا ض اموجودات  عدد 

تلف القطاعات. كخسائر وعد  اإفصاح عن ما عكس من لل  على السوق والتأثر على   قد ي

سا العبارة الرابعة: - راف معياري  2,89ي هذ العبارة لقد بلغ امتوسط ا لات مستوى أمية متوسط وا
ا ما  1,34قدر  ة الدراسة، وقد محورت هذ العبارة حول إجاباتيدل على تشتت ا إلا ما كان يتم  عي

ا مصروف متعل  بالفرة الي يتم فيها ااعراف ااعراف ي حالة بيع  امخزون بالقيمة امسجلة له على أه 
بالقيمة  ث يتم ااعرافل عمل بعض الكيانات فقط، حيباإيرادات امتعلقة به، واماحظ أن  هذ الفكرة 

صولامخزون رة الي م إنتا  ة للمخزونات كمصروفات تتعل  بالدو امسجل  عليه. فيها أو ا

ساي الكلي  في آخرقد بلغل مستوى أمية متوسط  2.92القيمة  نظا  التسوي لبعد امتوسط ا
راف معياري قدر  ا  1.25وا ة الدراسة حول تكييف  إجاباتيفسر تشتت ا ظا  معلوماتهعي  الكيان ل

ليل  ا من خال  تج ظا  احاس  اما  وااستجابة للتوحيد، وقد است التسويقي من أجل تسهيل تطبي  ال
ديث أنظمة  عبارات هذا البعد بأن  مثله مثل البعد الذي سبقه، حيث م تو  الكيانات أي أمية لتطوير و

ديدة ا الكيان، قو  ها للعمليات التجارية الي ي الصادقةتعكس الصورة  ليالتسوي  والبحث ي السياسات ا
اد إى سوق نشط مكن ااعتماد عليه ي حالة إعادة التقييم  ظا  احاس  اما  ااست حيث يتطلب تطبي  ال

 مثا، إا  أن  عد  كفاءة هذا آخر حال دون تطبي  الكيانات هذا امبدأ.

  يشمل نظا  معلومات إدارة اموارد البشرية كل  :د البشريةالموار  إدارةمعلومات البعد المتعلق بنظام
 امعلومات امتعلقة بالعمال وامرتبات  واإشراكات اإجتماعية وغرها.
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راف امعياري لبعد نظا  : IV.15الجدول سابية واا  امتوسطات ا
 اموارد البشرية. إدارةمعلومات 

 العبارة الرقم
المتوسط 
 الحسابي

 اإنحراف
 المعياري

مستوى 
 اأهمية

 الترتيب

1 
دوات حقوق املكية ٓالكيان بقياس القيمة العادلة  يقو 

وحة   ص امعامات الي تتم مع اموظفن فيماامم
 متوسط 1,36 2,92

 
1 

 

2 
صومة للموظفن قصر  ة يقو  الكيان بااعراف بامبالغ الغر 

 جل امتوقع دفعها مقابل تقدمه خدمةآ
 

 3 متوسط 1,27 2,59

3 
سائر اإكتوارية منأ التأ) يلتز  الكيان بااعراف بآرباح وا

افع اموظفن طويلة آ فيما  جلص م
 متوسط 1,13 2,37

 
4 

 

4 
حد اموظفن قبل تاريخ التقاعد ي حالة انتهاء خدمة أ

دمة افع هاية ا  ااعتيادي يعرف الكيان م
 2 متوسط 1,29 2,67

  متوسط 1.26 2.64 المجموع الكلي 

ادا إىمن إعداد الطالب  المصدر:  .spss 20رجات برنامج  است

دول واملح   أ أنه: IV -11)ناحظ من خال ا
ساي هذ العبارة  العبارة اأولى: - راف معياري  2,92لقد بلغ امتوسط ا لات مستوى أمية متوسط وا

ة الدراسة، وقد محورت هذ العبارة حول  إجاباتا ت ا  تشت  يدل على ما  1,36قدر  قيا  الكيان عي
تج أن  ص امعامات الي تتم مع اموظفن، وامست وحة فيما  بقياس القيمة العادلة ٓدوات حقوق املكية امم

 للكيانات. دودا جدا رغم أميته على إبراز الويع اما  الواقعيهذا امعيار ايزال   استخدا

ساي هذ العبارةلقد ب العبارة الثانية: - راف معياري  2,59 لغ امتوسط ا لات مستوى أمية متوسط وا
ا ما  1,27قدر  ة الدراسة، وقد محورت هذ العبارة حول إجاباتيدل على تشتت ا قيا  الكيان  عي

صومة للموظفن قصرة آجل امتوقع دفعها مقابل تقدم خدمة واماحظ ي هذا  بااعراف بامبالغ الغر 
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الصدد بأن  الكيانات ا تقو  بااعراف بامبالغ امخصومة الي تدفع للموظفن وهذا ما يتعارض مع معيار 
 هم.احاس  الدو  امتعل  بالدفع على أساس آس

ساي هذ العبارة  العبارة الثالثة: - راف معياري  2,37لقد بلغ امتوسط ا لات مستوى أمية متوسط وا
ا ما  1,13قدر  ة الدراسة، وقد محورت هذ العبارة حول إجاباتيدل على تشتت ا مدى التزا   عي

سائر اإكتوارية ال   الكيان بااعراف بآرباح وا افع اموظفن طويلة آجل، وناحظ أن  ه ص م فيما 
ه حيث ا تقو  الكيانات بااعراف بأرباح  بعض الكيانات الي تطب  هذا امبدأ لتبقى أغلبيتها بعيدة ع

 وخسائر التأمن طويلة آجل.

ساي هذ العبارة  العبارة الرابعة: - راف معياري  لات مستوى أمية 2,67لقد بلغ امتوسط ا متوسط وا
ا ما  1,29قدر  ة الدراسة، وقد محورت هذ العبارة حول إجاباتيدل على تشتت ا اعراف الكيان  عي

دمة ي حالة انتهاء خدمة أحد اموظفن قبل تاريخ التقاعد، واماحظ أن أغلبية الكيانات  افع هاية ا ا م
ال  تقو  بااعراف بذل دمة قبل تاريخ التقاعد على مستوى الكيانات.  إل ليس ه  ثقافة إهاء ا

ساي الكلي ل ،ي آخر مستوى أمية  2.64القيمة  نظا  اموارد البشريلبعد قد بلغ امتوسط ا
راف معياري قدر  ا  1.26متوسط وا ة الدراسة حول تكييف  إجاباتيفسر تشتت ا ظا  عي الكيان ل

انب، حيث ا زالت نفس  ا إى أن  الكيانات م تقم بتغيرات أيضا ي هذا ا إدارة اموارد البشرية، وقد توصل
د من مصداقية امعلومات الي ستعرض،  ظم عاقة الكيان مع اموظفن، وهذا ما  السياسات السابقة الي ت

افع اموظفن طويلة آجل فإن  فمثا ي حالة عد  اعراف الكيان بآرباح أ ص م سائر ااكتوارية فيما  و ا
الة الكيان.  لل  ا يسم  بالتقييم الصحي  

 موعة من امعلومات عن سر أنشطة  :البعد المتعلق بنظام مراقبة التسيير تا  عملية مراقبة التسير إى 
و اإستغال آمثل ها، وحى يكون لل   يتعل  باإعرافالكيان خاصة فيما  موارد الكيان وتوجيهها 
 من السعي لعرض معلومات تتواف  مع متطلبات التوحيد احاس .بأعلى كفاءة ابد  
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سابية : IV.16الجدول رافامتوسطات ا  مراقبة التسير.امعياري لبعد  واا

 العبارة الرقم
المتوسط 
 الحسابي

 اإنحراف
 المعياري

مستوى 
 اأهمية

 الترتيب

1 
سيمها وتسجيلها الكيان ااعراف ممتلكاته بإعادة تق يسم 

ديد وإ سارة ي فارق إأو  درا  الرب بامبلغ ا  عادة التقييما
 3 متوسط 1,30 2,70

2 
صل وفقا لعمر الكيان بتخفيض مبالغ ااهتاك آيقو  
 ي ويتم تسجيلهانتاجاإ

 4 متوسط 1,16 2,45

 5 متوسط 1,34 2,48 الغر ملموسة وتقييمها بسعر التكلفة صوليتم ااعراف بآ 3

4 
فظ ها برسم البيع ي الغر متداولة احت صوليتم عرض آ

امتوقفة يتم عريها ي جدول  خرىما العمليات آاميزانية إ
تائج  حساب ال

 2 متوسط 1,34 2,91

5 
ال   إلاالكيان ي هاية كل فرة بتوقع  يلتز  ما كان سيكون ه

 نقص ي قيمة أصل ما وقياس امبالغ القابلة لاستراد
 1 متوسط 1,49 3,00

  متوسط 1.32 2.70 المجموع الكلي 

ادا إىمن إعداد الطالب  المصدر:  .spss 20رجات برنامج  است

دول واملح )  : أ أنهIV -12ناحظ من خال ا
ساي هذ العبارة  العبارة اأولى: - راف معياري  2,70لقد بلغ امتوسط ا لات مستوى أمية متوسط وا

ا يدل على تشت  ما  1,30قدر  ة الدراسة، وقد محورت هذ العبارة حول  إجاباتت ا مدى اعراف عي
ديد وإدرا   سارة ي فارق إعادة التقييم، الكيان ممتلكاته إعادة تقييمها وتسجيلها بامبلغ ا الرب  أو ا

ال  تباين ب ا إى أن  ه ال  بعض الكيانات الي ا زالت ن الكيانات ي كيفية اإوقد توصل عراف حيث ه
ا أكثر  صول على آصل وأه  قيقية وقت ا ا مثل القيمة ا ية حيث يرون بأه  تعتمد على مبدأ التكلفة التار

هت بعض الكيانات آخرى إى مبدأ التكلفة مويوعية وموثوقي ما ا  ادها على وثائ  ثبوتية، بي ة است
ية امعد   قد على أساس القوة الشرائية وعلى هذا آساس يتم إعداد التار لة حيث يتم إعادة تقييم وحدة ال

ا تقد  ن دودا كوهم يرون بأه  ظرة قصرة آجل وأن ه ليس الكشوف امالية، ويبقى استخدا  القيمة العادلة 
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ضع للحكم الشخصي خاصة ي عد  توافر  ال  أسس موحدة يتم على أساسها إعادة التقييم فهي  ه
صول على امعلومات يتمي ز بتكاليف مرتفعة.سوق نشطة  عل ا  يتم الرجوع إليها ي حالة إعادة التقييم ما 

ساي هذ العبارة  العبارة الثانية: - راف معياري  2,45لقد بلغ امتوسط ا لات مستوى أمية متوسط وا
ا ما  1,16قدر  ة الدراسة، وقد محورت هذ العبارة حول إجاباتيدل على تشتت ا إلا ما كان  عي

ا هتاك آصل وفقا لعمر اإنتاجي ويتم تسجيلهاإبتخفيض مبالغ الكيان يقو   ال  ، وقد توصل إى أن  ه
ص   لكياناتبعض ا هتاك بل يتم تسجيل آصل بقيمته حى هاية عمر اإنتاجي ص أي مبالغ لإالي ا 

 حيث يسجل دائما مبلغه آصلي حى يهتل  كل يا.دون تسجيل نقص ي قيمته الدفرية، 

ساي هذ العبارة  العبارة الثالثة: - راف معياري لات مست 2,48لقد بلغ امتوسط ا وى أمية متوسط وا
ا يدل على تشت  ما  1,34قدر  ة الدراسة، وقد محورت هذ العبارة حول إجاباتت ا ااعراف  عي

ييمها بسعر التكلفة، واماحظ من أن  غالبية الكيانات ا تعرف بآصول الغر بآصول الغر ملموسة وتق
د إعادة تقييم  أصوها. ملموسة وا تعطي أمية ع

ساي هذ العبارة  العبارة الرابعة: - راف معياري  2,91لقد بلغ امتوسط ا لات مستوى أمية متوسط وا
ة الدراسة، وقد محورت هذ العبارة حول إجاباتا يدل على تشتت ا  ما  1,34قدر  إلا ما كان يتم  عي

برسم البيع ي اميزانية وعرض العمليات آخرى امتوقفة ي جدول  عرض آصول الغر متداولة احتفظ ها
ا إى أن  الكيانات ا تقو  بعرض العمليات امتوقفة إطاقا وهذا ما يقد  معلومات  تائج وقد توصل حسابات ال

 مغلوطة مراقب التسير.

ساي هذ العبارة  العبارة الخامسة: - راف معياري لات مست 3,00لقد بلغ امتوسط ا وى أمية متوسط وا
ا ما  1,49قدر  ة الدراسة، وقد محورت هذ العبارة حول إجاباتيدل على تشتت ا قيا  الكيان  عي
موعة كبرة من الكيانات بتوق   عات حول نقصان قيمة آصول وقياس امبالغ القابلة لاسرداد، وقد تبن  أن 

ص   سارة، وي امقابل ا يتم  ص مؤوناتا  ق   ا قصان قيمة آصول حى  تاريخ  للخسائر امتوقعة أو ل
 تسجيل امبالغ القابلة لاسرداد حى  يتحق   لل .

ساي الكلي لبعد مراقبة التسير القيمة ي آخر قد بلغ ل مستوى أمية متوسط  2.70امتوسط ا
راف معياري قدر  ا يفسر ت 1.32وا ة الدراسة حول تكييف  إجاباتشتت ا مراقبة التسير  ةنظمأعي
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داخل الكيان بالشكل الذي يسم  بااستجابة متطلبات التوحيد، وما أن  مراقبة التسير ترتبط بشكل كبر 
فإن   ،من جهة أخرىمراقبة التسير ااسراتيجي و  من جهة ي مراقبة التسير العملمن حيث بالعملية اإنتاجية 

ظا  احاس  اما  فإن  نظا  مراقبة التسير سيبقى عاجزا هو  عد  تكييف هذين آخرين وف  ما جاء به ال
 اآخر عن مسايرة قواعد معاير احاسبة الدولية.

   ظا  احاس  اما  على يرورة مس  احاسبة امالية عن  :عام اآليق بنظام اإالبعد المتعل لقد ألز  ال
حاول إبراز مدى تطبي  الكيانات الصغرة وامتوسطة لذل .طري  أنظمة اإعا  اآ    وس

راف امعياري لبعد نظا  اإ: IV.17الجدول سابية واا   .اآ عا امتوسطات ا

 العبارة الرقم
المتوسط 
 الحسابي

اانحراف 
 المعياري

مستوى 
 اأهمية

 الترتيب

1 
عا  اآ  الية ي الكيان عن طري  نظا  اإيتم مس  احاسبة ام

 فقط
 2 متوسط 1,31 2,67

ص كل وظيفة على حدىوي الكيان على برامج إعا  آ 2  3 متوسط 1,25 2,56   
ة يسم  نظا  اإعا  اآ  3  4 متوسط 1,12 2,18 للكيان بإنشاء كشوف مالية مر

4 
سابات العمليات ي دفر اليومية وفقا آيتم تسجيل  لية ترميز ا

سابات  الي تسم  للرنامج بالتمييز بن نوع وطبيع ا
 1 متوسط 1,22 2,94

  متوسط 1.22 2.59 المجموع الكلي 

ادا إىمن إعداد الطالب  لمصدر:ا  .spss 20رجات برنامج  است

دول  أ أنه: IV -13)واملح  الساب  ناحظ من خال ا

ساي هذ العبارة  العبارة اأولى: - راف معياري  2.67لقد بلغ امتوسط ا لات مستوى أمية متوسط وا
ا  ما 1.31قدر  ة الدراسة، وقد محورت هذ العبارة حول  إجاباتيدل على تشتت ا مدى اعتماد عي

موعة من الكيانات م  ال   ا أن  ه الكيانات على نظا  اإعا  اآ  ي مس  احاسبة امالية وقد تبن  ل
تث  بعد ي مس  احاسبة عن طري  نظم اإعا  اآ  بل ا زالت تعتمد على التسجيل ي الدفاتر، حيث 

ه حفظ الوثائ  احاسبية إا  أن  لل  أيمن من تسجيل نرى بأن ه على الرغم من كر حجم امكان الذي يتطلب
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العمليات احاسبية عن طري  نظا  اإعا  اآ  خوفا من تلف أجهزة اإعا  اآ  أو وجود خطأ ي الرامج 
 الي قد تؤدي إى نتائج مغلوطة كلي ا.

ساي هذ العبارة  العبارة الثانية: - راف معيار  2.56لقد بلغ امتوسط ا ي لات مستوى أمية متوسط وا
ا إجاباتما  1.25قدر  ة الدراسة، وقد محورت هذ العبارة حول يدل على تشتت ا مدى اعتماد  عي
ة لكل  نالكيا صول على برامج إعا  آ  مر تج أن  ارتفاع تكلفة ا صصة لكل وظيفة، وامست على برامج 

 لكيانات تعتمد على تطبي  اجدول ي تسجيل عملياها امختلفة.وأغلبية اوظيفة حال دون لل ، 

ساي هذ العبارة  العبارة الثالثة: - راف معياري  2.18لقد بلغ امتوسط ا لات مستوى أمية متوسط وا
ا  ما 1.12قدر  ة الدراسة، وقد محورت هذ العبارة حول إجاباتيدل على تشتت ا إنتا  نظا   عي

ا ي هذا الشأن  ة، وقد توصل أن ه ايزال لل  غر متحق  ي اإعا  اآ  بالكيانات لكشوف مالية مر
 العديد من الكيانات الصغرة وامتوسطة.

ساي هذ العبارة  العبارة الرابعة: - راف معياري  2.94لقد بلغ امتوسط ا لات مستوى أمية متوسط وا
ا  ما 1.22قدر  ة الدراسة، وقد محورت هذ العبارة حول إجاباتيدل على تشتت ا تسجيل العمليات  عي

ا بأن  لل   ساب، وقد رأي سابات الي تسم  للرنامج بالتمييز بن نوع وطبيعة ا اليومية وفقا آلية ترميز ا
ساب ق  ي بعض الكيانات إا  أن ه ي كيانات أخرى فإن  احاسب هو من يق و  بتحديد طبيعة ونوع ا

تيجة فقط. سابات وإظهار ال ميع ا  والرنامج يقو  

ظا لوي آخر  ساي الكلي لبعد ال مستوى أمية  2.59 اما  القيمة احاس  قد بلغ امتوسط ا
راف معياري قدر ا  1.22 متوسط وا ة الدراسة حول  إجاباتيفسر تشتت ا مدى ااعتماد على نظا  عي

ظا  احاس  اما  أمية كبرة لذل ، إا  أن ه ا تزال  اإعا  اآ  ي مس  احاسبة امالية، وقد أعطى ال
ها  العديد من الكيانات م تصل إى امستوى امطلوب من جعل مس  احاسبة يتم بطريقة آلية، فالعديد م

 الدفاتر بطريقة يدوية م بعد لل  يتم إدخاها إى نظا  اإعا  اآ   مس  احاسبة من خال التسجيل ي
يات، لكن  صول على الر صصة لكل وظيفة على حدى وهذا راجع ارتفاع تكلفة ا كما ا توجد برامج 
ال ااعتماد على نظا  اإعا دود من الكيانات الي حققت قفزة ي  ال  عدد    ي امقابل لوحظ أن  ه

 امتعلقة بكل وظائف الكيان. اآ  ي تسجيل العمليات احاسبية
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 ابد على الكيانات أن تكون على إطاع دائم حول كل ما يتعل   :ق بالنظام الضريبيتعل  مالبعد ال
امتعل   بعرض امعلومات الي تتطلبها اإدارة الضريبية مع  بالقوانن وآنظمة الضريبية وتكييف نظامها امعلوماي

لل   من أجل إعطاء شفافية أكر ومصداقية أكثر للكيان، وكذا عرض كل   امعلومات امتعلقة بالضرائب 
ب تطبيقها  حاول من خال هذا البعد تويي  اممارسات احاس  الي  امفروية على الكيان، لذل  س

 .ت يريبية صحيحة ومدى مراعاة الكيانات الصغرة وامتوسطة لذل لعرض معلوما

ظا  الضري .: IV.18لجدولا راف امعياري لبعد ال سابية واإ  امتوسطات ا

 العبارة الرقم
المتوسط 
 الحسابي

اإنحراف 
 المعياري

مستوى 
 اأهمية

 الترتيب

1 
ايع فيذها للضريبة للعقود طويلة آ دد الرب  ا جل اممتدة ت

اسبيتن على   احاسبة بالتسبي لطريقة  اوفق آقللفرتن 
 1 متوسط 1,37 3,32

2 
ظا  احاس  اما  مع  يقو  الكيان باحرا  التعاريف الواردة ي ال

بائية  مراعاة عد  تعاريها مع القواعد ا
 5 متوسط 1,18 2,59

3 
سبة تصل حى  بامئة  10يتم خصم مصاريف البحث والتطوير ب

ص امادة  ايع للضريبة ويعاد استثمارها وف  ل  9من الرب  ا

 2009من قانو امالية التكميلي 
 4 متوسط 1,24 2,67

4 
عادة تقييم التثبيتات ي أي من إدما  فائض القيمة امتيتم إ

بائية تيجة ا  ال
 6 متوسط 1,34 2,43

5 
اصر امستأجرة ي م تلكات الكيان ي مكان يتم تسجيل الع

كهما على أساس مدة عقد صلي ويتم حساب امتا امال  آ
 اريالقرض اإ

 3 متوسط 1,38 2,75

6 
تيجة الصافية تدخل إ عانات ااستغال واموازنة احصلة يمن ال

ة امالية   للس
 2 متوسط 1,25 2,91

7 
تقل العجز الزائد ة امالية إى  ي حالة عجز اميزانية ي غاية الس

ة تسجيل العجز  الرابعة اموالية لس
 7 متوسط 1,08 2,37

  متوسط 1.26 2.72 المجموع الكلي 

ادا إىمن إعداد الطالب  المصدر:  .spss 20رجات برنامج  است
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دول واملح )  أ أنه: IV -14ناحظ من خال ا
ساي هذ العبارة  العبارة اأولى: - راف معياري  3.32لقد بلغ امتوسط ا لات مستوى أمية متوسط وا
ا  ما 1.37قدر ة الدراسة، وقد محورت هذ العبارة حول  إجاباتيدل على تشتت ا ديد إلا ما كان عي

ايع للضريبة للعقود طويلة آجل اممتدة ٓكثر من فرتن  وفقا لطريقة احاسبة يتم اسبيتن الرب  ا
موعة من الكيانات م تكن قادرة على لل  نظرا ما يتطلبه آمر من معلومات  ،بالتسبي  ا إى أن   وقد توصل

ظيم ومتابعة للملفات.  تسيرية وت

ساي هذ العبارة  العبارة الثانية: - راف معياري  2.59لقد بلغ امتوسط ا لات مستوى أمية متوسط وا
ا  ما 1.18قدر ة الدراسة، وقد محورت هذ العبارة حول إجاباتيدل على تشتت ا مدى قيا  الكيان  عي

بائية ظا  احاس  اما  وعد  تعاريها مع القواعد ا ا إى أن ه نظرا باحرا  التعاريف الواردة ي ال ، وقد توصل
ظا   ظا  الضري ، فإن  احرا  الكيانات للتعاريف الواردة لل ظا  احاس  اما  وال لوجود اختافات بن ال
اات الي يكون فيها تعارض بن هذ التعاريف ونصوص القوانن الضريبية  دودا، ففي ا احاس  اما  كان 

ظا  الضري . فإن  الكيان يسعى لتطبي   ما جاء به ال

ساي هذ العبارة  العبارة الثالثة: - راف معياري لات مستوى أمية  2.67لقد بلغ امتوسط ا متوسط وا
ا ما  1.24قدر  ة الدراسة، وقد محورت هذ العبارة حول إجاباتيدل على تشتت ا ما إلا كانت  عي

صم  ايع للضريبة وإعادة استثمارها،  % 10الكيانات تقو   من مصاريف البحث والتطوير من الرب  ا
ص مصاريف البحث  ظا  الضري  فيما  ظا  احاس  اما  مع ال واماحظ ي هذا آمر أن  تعارض ال

ظا  احاس  اما  يَ  بحث أعباًء العتر مصاريف والتطوير حال دون تطبي  الكيانات هذ القاعدة، حيث أن  ال
ظا  الضري  يعتر مصاريف البحث والتطوير أعباًء  ما ال وية يتم استثمارها بي ومصاريف التطوير تثبيتات مع

ا واجهت الكيانات صعوبة ي الفصل بن مصاريف البحث ومصاريف التطوير.  قابلة للخصم، وه

ساي هذ العبارة  العبارة الرابعة: - راف معياري  ات مستوى أميةل 2.43لقد بلغ امتوسط ا متوسط وا
ا  ما 1.34قدر  ة الدراسة، وقد محورت هذ العبارة  إجاباتيدل على تشتت ا إعادة إدما   حولعي

بائية تيجة ا ، واماحظ أن  الكيانات تتهرب بشكل كبر فائض القيمة امتأي من إعادة تقييم التثبيتات ي ال
بائية. تيجة ا  من التصري  بفوائض قيمة إعادة تقييم التثبيتات حى  ا يتم إدراجها ي ال
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ساي هذ العبارة  العبارة الخامسة: - راف معياري  2.75لقد بلغ امتوسط ا لات مستوى أمية متوسط وا
ا ما  1.38قدر  ة الدراسة، وقد محورت هذ العبارة حول إجاباتيدل على تشتت ا قيا  الكيانات  عي

اصر امستأجرة ي متلكات الكيان بدا من امال  آصلي وحساب اهتاكها على أساس مد ة  بتسجيل الع
اري   اصر امستأجرة امتأتية عن القرض اإ اري، واماحظ أن  الكيانات ازالت تسجل الع عقد القرض اإ

ظا  الضري  ي قانون امالية التكميلي ك ظا  احاس  اما  والتعديل الذي جاء به ال ا يتعارض مع ال أعباء وه
ة   .2010لس

ساي هذ العبارة لقد بلغ ام العبارة السادسة: - راف معياري  لات مستوى أمية 2.91توسط ا متوسط وا
ا ما  1.25قدر  ة الدراسة، وقد محورت هذ العبارة حول إجاباتيدل على تشتت ا إعانات إدرا   عي

ة امالية تيجة الصافية للس موعة من الكيانات ا ااستغال واموازنة احصلة يمن ال ال   ، واماحظ أن  ه
 تقو  بذل .

ساي هذ العبارة  العبارة السابعة: - راف معياري  2.37لقد بلغ امتوسط ا لات مستوى أمية متوسط وا
ا ما  1.08قدر  ة الدراسة، وقد محورت هذ العبارة حول إجاباتيدل على تشتت ا ي حالة أن ه وي  عي

ة تسجيل العجزيالعجز الزائد فإن ه  عجز اميزانية ة امالية الرابعة اموالية لس ، واماحظ أن  قل إى غاية الس
ة العجز فقط وتعتر خسارة ا مكن امقاصة فيها بن فوائض بعض الكيانات  قل العجز بل تربطه بس ا ت

قل العجز ٓكثر من  وات امالية الي تليها، وبعض الكيانات ت ة امالية والس وات مالية  4قيمة تل  الس س
بائية. تيجة ا  وهذا ما يعي  عمل اإدارة الضريبية ي التحكم ي ال

ساي الكل  قد بلغ و  ظا  الضري  ي لبعد ي آخر امتوسط ا مستوى أمية متوسط  2.72 القيمةال
راف معياري قدر ا ر تشت  يفس   1.26 وا ة الدراسة حول  إجاباتت ا الكيان لقواعد  مدى احرا عي

ظا  احاس  اما  من خال عرض امعلومات الا زمة الي مكن اإدارة  ها ال التصري  الضري  الي تضم
ا ي هذا الشأن أن  التهرب الضري  امستمر  بائية من التحديد الدقي  مبلغ الضريبة واجبة الدفع، وقد توصل ا

م الفراغ القانوي ظا  الضري ، حيث  للكيانات جعلها تغت ظا  احاس  اما  وال الذي أحدثته الفجوة بن ال
اصر امفروض التصري  ها ولل  من  أن  الكيانات تتاعب بطرق قانونية من أجل عد  اإفصاح عن كامل الع

فيض الضرائب.  أجل 
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لدولية لإباغ .مدى مساهمة آليات الحوكمة في زيادة جودة اإفصاح وفق متطلبات المعايير ا2.3
 .المالي

وكمة دورا أساسيا ي تعزيز الرقابة وامساءلة بالكيانات كوها تقو  على مبدأ اإفصاح  تلعب ا
ا متطلبات اإفصاح الي جاءت ها امعاير الدولية لإباغ اما  موهي لذل  تدع ،والشفافية ، لذل  حاول

ديث للحوكمة ي زيادة جودة امخرجات من امعلومات  من خال هذا البعد إبراز أمية تطبي  امفهو  ا
ا فيما بعد إبراز واقع عرض الكشوف امالية بالكيانات الصغرة وامتوسطة ومدى مراعاها امالية ، وحاول

 متطلبات التوحيد احاس .

حاول فيما يلي إبراز مدى تفعيل  .الكيانات حوكمةالمتعلق بالبعد . 1.2.3 الصغرة الكيانات س
وكمةآ وامتوسطة  لتعزيز الرقابة وامساءلة وزيادة جودة اإفصاح ليات ا
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راف امعياري لبعد حوكمة الكيانات. :IV.19الجدول سابية واإ  امتوسطات ا

 العبارة الرقم
المتوسط 
 الحسابي

اإنحراف 
 المعياري

مستوى 
 اأهمية

 الترتيب

1 
ة التدقي  بالكيان ي  د من مشكلة امعلومات الغر تساهم  ا

لس اإ دارةمتماثلة بن اإ د من التاعبات القانونية  دارةو وا
 ي التصرفات امالية

 7 متوسط 1,37 3,32

2 
كم التدقي  الداخلي من تقييم نظا  الضبط الداخلي ومدى 
التزا  اموظفن بالسياسات امرسومة والتحق  من صحة البيانات 

 احاسبية وااحصائية
 3 متوسط 1,25 2,64

3 
ارجي على فحص آنظمة اإ ة وامالية دارييعمل التدقي  ا

ن  إوأنظمة الرقابة الداخلية كما يطالب بتعديل الكشوف امالية 
وي اخطاء تؤثر على صحتها  كان 

 2 متوسط 1,29 2,86

4 
سابات  افظة ا يساعد اارتباط اموجود بن الرقابة الداخلية و

الكيان وتقدم معلومات مالية صادقة حول  أموالعلى ماية 
 التسير

 6 متوسط 1,14 2,45

5 
يتم تطبي  معاير احاسبة والتدقي  إعداد كشوف مالية وف  

 فعالة وشفافة إفصاحآليات 
 1 متوسط 1,39 2,94

6 
توفر التقارير امالية بالكيان مصدرا مهما وأساسيا للعديد من 

 امؤشرات الازمة لتحقي  الرقابة وامساءلة
 4 متوسط 1,19 2,54

7 
لس اإ بالقوانن والتشريعات الي تضمن استقالية  دارةيلتز  

اقشة التقارير امالية قبل اعتمادها  ان التدقي  ويقو  م
 5 متوسط 1,30 2,41

  متوسط 1.27 2.74 المجموع الكلي 

اًء على  المصدر:  .spss 20رجات برنامج من إعداد الطالب ب

دول واملح   أ أنه: IV -15)ناحظ من خال ا
ساي هذ العبارة  العبارة اأولى: - راف معياري  لات مستوى أمية 3.32لقد بلغ امتوسط ا متوسط وا

ا ما  1.37قدر  ة الدراسة، وقد محورت هذ العبارة حول  إجاباتيدل على تشتت ا ة التدقي  عي دور 
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د من مشكلة امعلومات امبالكيان  د من التاعبات القانونية ي ي ا لس اإدارة وا تماثلة بن اإدارة و
ابيا على  ان تدقي  فعالة انعكس لل  إ موعة من الكيانات أنشأت  اك  التصرفات امالية، واماحظ أن ه

اك ك د من الفساد اما  واإداري وي امقابل ه يانات ا تزال جودة امعلومات وزيادة ثقة امستثمر فيها، وا
ديث للحوكمة حيث أن امدير هو من يتوى كل شيء فيما يتعل  بامراقبة والتدقي   بعيدة عن تطبي  امفهو  ا

 حول ما يدور ي الكيان.

ساي هذ العبارة  العبارة الثانية: - راف معياري  2.64لقد بلغ امتوسط ا لات مستوى أمية متوسط وا
ا يدل على  ما 1.25قدر ة الدراسة، وقد محورت هذ العبارة حول إجاباتتشتت ا مكن التدقي   عي

الداخلي من تقييم نظا  الضبط الداخلي ومدى التزا  اموظفن بالسياسات امرسومة والتحق  من صحة 
ا رة  وجدنا أن بعض الكيانات الي تضم البيانات احاسبية واإحصائية، وه موعة من احاسبن لوي ا

يث ترى بأن و يق ارجي  مون بعملية التدقي  بكفاءة، أما بعض الكيانات تقو  بااعتماد على امدق  ا
ماعة وهذا ما  ول دون إفصاح امدق  عن كامل ما يدور ي الكيان كونه عضو من ا ال  غرائز شخصية  ه

قي  أهداف الكيان.عله يتسر عن آخطاء اموجودة ما ي  عي  

ساي هذ العبارة  العبارة الثالثة: - راف معياري  2.86لقد بلغ امتوسط ا لات مستوى أمية متوسط وا
ا  يدلما  1.29قدر ة الدراسة، وقد محورت هذ العبارة حول إجاباتعلى تشتت ا دور التدقي   عي

ارجي ي الفحص عن آنظمة اإدارية  وي ا وامالية وأنظمة الرقابة الداخلية وتعديل الكشوف امالية الي 
اك تباين ي اإجابات حيث أن بعض الكيانات وافقت على هذ العبارة وترى بأن  على أخطاء، وقد كان ه

ال  أسباب شخصية تدفع  ارجي أكثر فعالية ويمان لتحقي  الشفافية وامصداقية كون ليس ه التدقي  ا
قائص بامدق ارجي على التسر عن ال وي امقابل فان بعض الكيانات ترى أن التدقي   آخطاء أو  ا

ال  تكتم  اء أداء العمل فيكون ه وف أث ارجي يؤدي إى يغوط على اإدارة وعد  الشعور بالراحة وا ا
 عن امعلومات.

ساي هذ العبارة  العبارة الرابعة: - راف معياري  2.45لقد بلغ امتوسط ا لات مستوى أمية متوسط وا
ا ما  1.14قدر ة الدراسة، وقد محورت هذ العبارة حول إجاباتيدل على تشتت ا  مسامةمدى  عي

سابات على ماية أموال الكيان وتقدم معلومات مالية صادقة  افظة ا اارتباط اموجود بن الرقابة الداخلية و
اك تفاوت ي اإجابة عن درجة امصادقة واماحظ بأن بعض الكيانات تقو   حول التسير وقد كانت ه
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سابات وهذ افظة ا سي  ما بن نظا  امراقبة الداخلية و ابا على الكيان من خال ماية بالت عكس إ ا ما ي
اك بعض  قي  ااستغال آمثل موارد امتاحة، أما ي امقابل فه أموال الكيان العا  وعد  إهدارها و
د فيها بأن  سابات، فعدد معتر من الكيانات خاصة العائلية  افظي ا الكيانات الي ا تعتمد إطاقا على 

 نفسه امال  واحاسب ي نفس الوقت وهو من يقو  بامراقبة الداخلية للكيان. مدير الكيان هو

ساي هذ العبارة  العبارة الخامسة: - راف معياري  2.94لقد بلغ امتوسط ا لات مستوى أمية متوسط وا
ا  ما 1.39قدر  ة الدراسة، وقد محورت هذ العبارة حول إجاباتيدل على تشتت ا مطابقة مدى  عي

اسبة  ا أن أغلبية الكيانات تقو  بااعتماد على نظا   الكشوف امالية معاير احاسبة والتدقي  وقد ا حظ
تيجة وويعية الكيان فقط، وبالتا  فإن أغلب معاير اإفصاح  هم من معرفة ال ة امبسط الذي مك زي ا

 الدولية غر متوفرة ي هذ الكشوف.

ساي هذ العبارة  ة:العبارة السادس - راف معياري  2.54لقد بلغ امتوسط ا لات مستوى أمية متوسط وا
ا  1.19قدر  ة الدراسة، وقد محورت هذ العب إجاباتيدل على تشتت ا حول مدى اعتماد الكيان ارة عي

ا إى أنه مضمون هذ ا لعبارة مطب  ي بعض على التقارير امالية كمؤشر لتحقي  الرقابة وامسؤولية توصل
ارجي بشكل كبر  ا بأها تعتمد على التدقي  ا اك كيانات الي سب  وأن قل الكيانات دون غرها حيث أن ه
وبالتا  فهي تتخذ التقارير امالية امعتمدة من طرفه كأداة للرقابة وامساءلة، أما بعض الكيانات فا تعتمد كثرا 

 ى بأها فيها ترهيب للمدراء وغياب للثقة ي اإدارة وامسامن.على التقارير امالية كوها تر 

ساي هذ العبارة  العبارة السابعة: - راف معياري  2.45لقد بلغ امتوسط ا لات مستوى أمية متوسط وا
ا ما  1.30قدر  ة الدراسة، وقد محورت هذ العبارة حول إجاباتيدل على تشتت ا مدى التزا   عي

اقشة التقارير امالية قبل اعتمادها،  ان التدقي  ويقو  م اإدارة بالقوانن والتشريعات الي تضمن استقالية 
لس اإدارة دورا هاما ي تقييم نظا  الرقابة الداخلية تطبي  السياسات احاسبية وفقا للقوانن  حيث يلعب 

فيذي ت بأن  والتشريعات ولل  من أجل مبادلة اإدارات الت عن أي قصور ي الكيانات إا أن اإجابات بي
 الكيانات م تصل إى امستوى امطلوب ي لل .

ساي الكلي لبعد قد بلغ و  مستوى أمية  2.74القيمة  حوكمة الكياناتي آخر امتوسط ا
راف معياري  ا  1.27قدر متوسط وا ة الدراسة حول  إجاباتيفسر تشتت ا مدى مسامة آليات عي
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ا إى أن  الكيانات م تو  أمية كبرة لذل ، فمن دون امدق   قي  جودة اإفصاح، وقد توصل وكمة ي  ا
قي  الشفافية د آليات أخرى مطبقة تضمن  على  الداخلي الذي يتم ااعتماد عليه ي أغلب الكيانات ا 

يف مع متطلبات تطبي  معاير احاسبة الدولية والتدقي  وكذا مستوى الكيان وهذا راجع لعد  القدرة على التك
لي إدارة حيث أن  امال  هو  ارتفاع كلفة ااستعانة مدق  خارجي إيافة إى أن  أغلب الكيانات ا تضم 

شود على مستوى الكيانات الصغرة وامتوسطة. ق   هدفها ام وكمة م   نفسه امدير، ولذل  فإن  ا

 .الدولية فصاحعرض الكشوف المالية وفق متطلبات اإ.2.2.3

موعة من القواعد واإجراءات مراعاًة  يتطلب اإفصاح عن امعلومات وعرض الكشوف امالية تطبي  
متطلبات التوحيد احاس  الي جاءت بضرورة عرض معلومات مالية موح دة ومتجانسة على امستوى الدو  

ميع مستخدم قيقي للكيان وتقييمحى  مكن  حاول إبراز ه، ولذل  سي الكشوف امالية معرفة الويع ا
ظا  احاس  ي  مدى مسايرة الكيانات متطلبات التوحيد احاس  من خال دراسة مدى تطبيقها بقواعد ال

 عرض الكشوف امالية.
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 البعد المتعلق بإعداد الميزانية: 

سابية: IV.20الجدول راف امعياري لبعد عرض  امتوسطات ا اصر الكيانواا               ي اميزانية  ع
 .فصاحوف  متطلبات اإ

 العبارة الرقم
المتوسط 
 الحسابي

اإنحراف 
 المعياري

مستوى 
 اأهمية

 الترتيب

 2 متوسط 1,08 3,13  اإفصاح عن امرهونات كتأمن مقابل لالتزامات اماليةيتم  1

2 
طرق ااهتاك آصول الثابتة و عن  فصاحباإيقو  الكيان 

 الثابتة" صول"آ IAS16امراكم وفقا ما جاء ي امعيار 
 

 1 متوسط 1,18 3,21

3 
د التاريخ الفعلي إعادة تقييم آ الثابتة  صوليفص  الكيان ع
 والقيمة الدفرية الي كان من احتمل ااعراف ها

 4 متوسط 1,15 2,70

4 
الغر  صولما  القيم الدفرية امعدلة لكل آعن إ فصاحيتم اإ
 ملموسة 

 5 متوسط 1,15 2,67

5 
ود غر  فصاحيتم اإ عن التعهدات الرأمالية للحصول على ب

 ملموسة وامستويات امفصلة ها
 3 متوسط 1,37 2,72

 6 متوسط 1,36 2,62  أخرىامستثمرة ي كيانات  صولي اميزانية عن آ فصاحيتم اإ 6

  متوسط 1.21 2.84 المجموع الكلي 

اًء على  المصدر:  .spss 20رجات برنامج من إعداد الطالب ب

 
دول   أ أنه: IV -16)واملح الساب  ناحظ من خال ا

ساي هذ العبارة  العبارة اأولى: - راف معياري  3.13لقد بلغ امتوسط ا لات مستوى أمية متوسط وا
ا  ما 1.08قدر ة الدراسة، وقد محورت هذ العبارة حول  إجاباتيدل على تشتت ا اإفصاح عن عي

تفظ حول هذا الشأن حيث أن  امرهونات كتأمن مقابل لالتزامات امالية واماحظ أن أغلبية الكيانات 
ا الغر وأنه ي معظمها، ا تقو  باإفصاح عن ام رهونات حى ا يتم إظهار أن الكيان عليه التزامات ا

 ويعية جيدة.
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ساي هذ العبارة  العبارة الثانية: - راف معياري  3.21لقد بلغ امتوسط ا لات مستوى أمية متوسط وا
ا ما  1.18قدر ة الدراسة، وقد محورت هذ العبارة حول إجاباتيدل على تشتت ا قيا  الكيان عي

ا أن جل امؤسسات تقو  بذل ، أما طرق  ة على حدى وقد احظ باإفصاح عن آصول الثابتة كل س
موعة من الكيانات الي ا تظهر لل  وهذا ما يتعارض مع معيار احاسبة الدولية  اك  ااهتاكات امطبقة فه

IAS16 ."آصول الثابتة" 

ساي هذ العبارة لقد بلغ امت العبارة الثالثة: - راف معياري  2.70وسط ا لات مستوى أمية متوسط وا
ا ما  1.15قدر ة الدراسة، وقد محورت هذ العبارة حول إجاباتيدل على تشتت ا إلا ما كان الكيان  عي

يقو  باإفصاح عن التاريخ الفعلي إعادة تقسيم آصول الثابتة والقيم الدفرية الي كان من احتمل ااعراف 
ا سابقا أن غالبية الكيانات تعتمد ع ية ي تقيها وقد احظ يم آصول وبالتا  فإن لى مبدأ التكلفة التار

د ت ق .اإفصاح عن القيم امعادلة ع  اريخ التقييم غر 

ساي هذ العبارة  العبارة الرابعة: - راف معياري  2.67لقد بلغ امتوسط ا لات مستوى أمية متوسط وا
ا  1.15قدر  ة الدراسة، وقد محورت هذ العبارة حول إجاباتيدل على تشتت ا واقع اإفصاح عن  عي

آصول غر  IAS 38الغر ملموسة وهذا ما جاء به امعيار إمالية القيم الدفرية امعدلة لكل آصول 
يات  ها تعرف بر ا بأن الكيانات ا تعرف بكل آصول الغر ملموسة فالغالبية م املموس وقد احظ

 لشهرة أو احل فا يتم ااعراف هم كثرا.اامعلومات أما 

ساي هذ العبارة  العبارة الخامسة: - راف معياري  2.72لقد بلغ امتوسط ا لات مستوى أمية متوسط وا
ا  ما 1.37قدر  ة الدراسة، وقد محورت هذ العبارة حول إجاباتيدل على تشتت ا اإفصاح عن  عي

امصطلحات وا االتزامات التعاقدية وآصول احتملة واماحظ أن معظم امؤسسات م تكن تفهم مع هذا 
اء بعض الكيانات فقط الي تقو  بااعراف بآصول الي من اممكن  تطبيقها على أرض الواقع باستث

صول عليها.  ا

ساي هذ العبارة العبارة السادسة: - راف معياري  2.62لقد بلغ امتوسط ا لات مستوى أمية متوسط وا
ا  ما 1.36قدر  ة الدراسة، وقد محورت هذ العبارة حوا إجاباتيدل على تشتت ا إفصاح عن عي
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قص استثمارات كيان ي   ا بأن هذا امبدأ غر مطب  كثرا ولل  ل آصول امستثمرة ي كيانات أخرى وا حظ
 كيان آخر أو اانضما  له واإنتا  معه.

ساي الكلي لبعد  قد بلغ يو  راف م 2.84 القيمة اماح آخر امتوسط ا ستوى أمية متوسط وا
ا  1.21 معياري قدر ة الدراسة حول  إجاباتيفسر تشتت ا احرا  الكيانات للمعاير الدولية لإباغ عي

ظا  احاس  اما   ذ تب  ال د  اليو  وم د إعدادها للميزانية واماحظ حول هذا آمر أن ه م يتم  اما  ع
ها كوها ا تائم البيئة ااقتصادية امالية وهذا ما شكل  عائقا أما  العمل بكل قواعد اإفصاح  الي تضم

 الكيانات.

 جدول حساب النتائجالبعد المتعلق ب: 
راف امعياري لبعد : IV.21الجدول سابية واإ تائجامتوسطات ا  .جدول حساب ال

 العبارة الرقم
المتوسط 
 الحسابي

اإنحراف 
 المعياري

مستوى 
 اأهمية

 الترتيب

ة امالية 1 قيقية للس تيجة الصافية ا تائج ال  2 متوسط 1,13 2,78 يظهر جدول ال

2 
لأنشطة غر مستمرة    دارةتوقيف تقر اإأي  عن فصاحيتم اإ

تائجمن خال اإ دول حسابات ال  يضاحات امرفقة 
 1 متوسط 1,43 2,79

3 
ود الغر فصاحيتم اإ ا مفصا يمن إفصاحعادية  عن الب

تائج اإيضاحات دول حساب ال  امرفقة 
 4 متوسط 1,29 2,32

4 
بصفة مستقلة ويتم تقدير سعر  سهمآعن عائد  فصاحيتم اإ

 سهم الكيان من خال عائد السهمأ
 3 متوسط 1,21 2,59

  متوسط 1.26 2.62 المجموع الكلي 

اًء على  المصدر:  .spss 20رجات برنامج من إعداد الطالب ب

دول واملح   أ أنه: IV -17)ناحظ من خال ا

ساي هذ العبارة  العبارة اأولى: - راف معياري  لات مستوى أمية 2.78لقد بلغ امتوسط ا متوسط وا
ا ما  1.13قدر  ة الدراسة، وقد محورت هذ العبارة حول  إجاباتيدل على تشتت ا إلا ما كان عي

ة امالية قيقة للس تيجة الصافية ا تائج يظهر ال وقد تبن أن الكيانات تقو  بإعداد جدول  ،جدول حساب ال
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ة امالية وعد  مراعاة بعض  توجات وآعباء للحصول على نتيجة الس تائج امختصر الذي يبن ام حسابات ال
ظا  احاس  اما  الذي يقر بأن يتم اإفصاح عن آنشطة امتوقفة ي املح  امتعل   التفاصيل الي جاء ها ال

تائج مثا موعة كبرة من الكيانات ا تقو  بذل  وهذا ا يتم دراجوعد  إ دول حساب ال ها فيه إا أن 
تيجة. صول على ال  ا

ساي هذ ال العبارة الثانية: - راف معياري  2.79عبارة لقد بلغ امتوسط ا لات مستوى أمية متوسط وا
ا ما ي 1.43قدر    ة الدراسة، وقد محورت هذ العبارة حول إجاباتدل على تشتت ا إلا ما كانت  عي

موعة كبرة  ا أن  الكيانات تقو  باإفصاح عن أي توقيف تعتر اإدارة لأنشطة غر مستمرة، وقد احظ
ة من الدورة من الكيانات بالرغ م من أن بعض امصاريف تكون تتعل  بأنشطة توقفت خال مرحلة معي

تائج دون اإشارة إى توقف تل   احاسبية بقرار من اإدارة، إا أنه يتم إدراجها كاملة ي جدول حسابات ال
ر  هذ القاعدة وتقو  باإفصاح عن ا اك بعض الكيانات الي  ٓنشطة آنشطة وعلى عكس لل  فه

تيجة  قي  عرض ال امتوقفة، كما أن ااختاف بن الكيانات حول تطبي  قاعدة الضرائب امؤجلة حال دون 
تائج حسب الوظيفة. ة امالية ي جدول حساب ال قيقية للس  ا

ساي هذ العبارة  العبارة الثالثة: - راف معياري  2.32لقد بلغ امتوسط ا لات مستوى أمية متوسط وا
ا ما ي 1.29قدر  ة الدراسة، وقد محورت هذ العبارة حول إجاباتدل على تشتت ا اإفصاح عن  عي

اك بعض  تائج، ه دول حسابات ال ود غر الغر عادية إفصاحا مفصا يمن اإيضاحات امرفقة  الب
اصر الغر توجات أو أعباء بشكل مفصل حيث تسم  معرفة  الكيانات الي تقو  بإظهار الع عادية سواء م

مولة  اصر غر عادية  اك بعض الكيانات الي ُتظهر كل الع صر وي امقابل ه مصدر عائد أو التزا  هذا الع
توجات الغر عادية وتقو   دون إظهار مصدر هذا العائد او االتزا  وبعض الكيانات آخرى تتحفظ حول ام

 ار الغر عادية فقط لتخفيض من مبلغ الضربة على آرباح.بإظه

ساي هذ العبارة  العبارة الرابعة: - راف معياري  لات مستوى أمية 2.59لقد بلغ امتوسط ا متوسط وا
ا ما  1.21قدر  ة الدراسة، وقد محورت هذ العبارة حول إجاباتيدل على تشتت ا اإفصاح عن  عي

غلبية الكيانات ا أن أسهم، واماحظ ساس عائد آأما كان تقدير سعر السهم يتم على عائد آسهم وإلا 
اك س أعلى امعامات بآسهم بل على ر  تعتمد اص وبالتا  ليس ه ي  ا  إعن عائد آسهم إفصاح امال ا

 بعض الكيانات.
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ساي الكلي لبعد  تائجوي آخر قد بلغ امتوسط ا مستوى أمية  2.62 القيمة جدول حساب ال
راف معياري قدر ا  1.26 متوسط وا ة الدراسة حول  إجاباتيفسر تشتت ا جدول  إلا ما كانعي

تائج  ظا  احاس  اما  بصفة خاصة ومتطلبات امعاير الدولية حساب ال يستجيب متطلبات تطبي  ال
ال  بعض اإفصاحات امبهمة الي تتعل  بآنشطة امعقدة الي مكن من  لإباغ اما  بصفة عامة، حيث ه

اًء على هذا فإن  نقص تك ة امالية، وب قيقية للس تيجة ا وين احاسبن حال دون فهم خاها الوصول إى ال
تيجة قد ا يؤدي إى معرفة  ظا  احاس  اما  وبالتا  فإن  اإفصاح ي جدول حسابات ال ميع قواعد ال

ة امالية. قيقية للس تيجة ا  ال

 جدول سيولة الخزينةالبعد المتعلق ب: 

راف امعياري لبعد : IV.22الجدول سابية واإ ةجدول امتوسطات ا زي  .سيولة ا

 العبارة الرقم
المتوسط 
 الحسابي

اإنحراف 
 المعياري

مستوى 
 اأهمية

 الترتيب

1 
ة تقييم قدرة الكيان على  زي مكن مستخدمي جدول سيولة ا

ة زي  تسير ا
2,27 1,12 

 4 متوسط

2 
قدية سواء كانت متاحة لاستخدا  فصاحيتم اإ  عن اما  ال
 اأو 

2,67 1,39 

 2 متوسط

3 
قدية امتعلقة  فصاحيتم اإ عن امبلغ الكلي للتدفقات ال

 بااستثمار والتمويل
2,56 1,34 

 3 متوسط

4 
عن مقدار القروض الغر مسحوبة وامتاحة  فصاحيتم اإ

 لأنشطة والتشغيل ي امستقبل وتسوية االتزامات الرأس مالية 
2,81 1,35 

 1 متوسط

  متوسط 1.3 2.57 المجموع الكلي 

اًء على  المصدر:  .spss 20رجات برنامج من إعداد الطالب ب

دول واملح )  أ أنه: IV -18ناحظ من خال ا
ساي هذ العبارة  العبارة اأولى: - راف معياري لات مستوى أمية م 2.27لقد بلغ امتوسط ا توسط وا

ا ما  1.12قدر  ة الدراسة، وقد محورت هذ العبارة حول  إجاباتيدل على تشتت ا لا ما كان إعي
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ة يسم  بتقييم قدرة ال زي ة وقد اكجدول سيولة ا زي اك يان على تسر ا ا ه ايدة جابإحظ ات كانت 
قدأوهذا ما يدل على  ال  من الكيانات من ا يقو  بإعداد جدول التدفقات ال ما الكيانات الي أة، ين ه

وع الكشوف فقد أكدوا ببإعداد تقو   ر امعلومات الازمة لتقييم قدرة الكيان على تسير ن الكشوف توفأال
ة. زي  ا

ساي هذ العبارة لقد بلغ ام العبارة الثانية: - راف معياريلات م2.67توسط ا  ستوى أمية متوسط وا
ا  دلما ي 1.39قدر  ة الدراسة، وقد محورت هذ العبارة حول  إجاباتعلى تشتت ا مدى اإفصاح عي

قدية  عن إما  ا بأسواء كانت متاحة ال اك من امؤسساتأو ا، وقد ا حظ ا تقو  باإفصاح عن  من ن ه
قدية الغر متاحة كوها ترى ب ق  هذأال قدية وعن يمان الكشوف سيؤدي  ن عد   افع إال ى تعظيم م

 قوعها الفعلي.الكيان دون و 

ساي هذ العبارة  العبارة الثالثة: - راف معياري  2.56لقد بلغ امتوسط ا لات مستوى أمية متوسط وا
ا ما  1.34قدر  ة الدراسة، وقد محورت هذ العبارة حول إجاباتيدل على تشتت ا اإفصاح عن  عي
قدية ما  التدفقاتإلتدف  لكل آنشطة مختلف فروع و مقدار ا يضا من ألدى الكيانات الزميلة واماحظ  ال
ايدة كون كل الكيانات تقريبا ليس لديها اإ  خرى.أة استشارة مع كيانات نشطأجابات كانت 

ساي هذ العبارة  العبارة الرابعة: - راف معياري  2.81لقد بلغ امتوسط ا لات مستوى أمية متوسط وا
ا ما  1.35قدر  ة الدراسة، وقد محورت هذ العبارة حول إجاباتيدل على تشتت ا اإفصاح عن  عي

ة االتزامات الرأس مالية وقد مقدرا القروض الغر مسحوبة وامتاحة لأنشطة والتشغيل ي امستقبل وتسوي
ا ب موعة من الكيانات تقو  باعتماد هذا امبدأ ي اإفصاحأاحظ قدية حى تظهر ب ن  ن الكيان أعن ال

ته،  وع من اإفصاحم  أيتوفر على نقدية لتسير خزي ن الكيان عليه أيبن ب ا بعض الكيانات ترى بأن هذا ال
 ديون وي الواقع م تسحب بعد ولذل  ا يتم ااعراف ها.

ساي الكلي  ةلبعد وي آخر قد بلغ امتوسط ا زي مستوى أمية متوسط  2.57 القيمة سيولة ا
راف معياري قدر ا 1.30 وا ة الدراسة  إجاباتيفسر تشتت ا ة إلا ما كان جدولحول عي زي  سيولة ا

ظا  احاس  اما ، واماحظ  ة ولل  وفقا ما جاء ي قواعد ال زي مك ن من تقييم قدرة الكيان على تسير ا
ها كما ا يتم اإفصاح  قدية بشكل غر مباشر ا يتم اإفصاح ع اصر الي توف ر ال موعة كبرة من الع أن  
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كم بصدق عن نقدية الكيان وقدرته على تسير الغر مسحوبة وبالتا  ا مكن ا اافراياتعن بعض 
ته.  خزي

  الخاصة موالجدول تغيير اأالبعد المتعلق 

راف امعياري لبعد : IV-23الجدول سابية واإ اصة موالجدول تغير آامتوسطات ا  .ا

 العبارة الرقم
المتوسط 
 الحسابي

اإنحراف 
 المعياري

مستوى 
 اأهمية

 الترتيب

1 
امعلومات امتعلقة بتسوية القيمة الدفرية التشغيلية يتم عرض 

تيجة الصافية  بشكل مفصل ي ال
 3 متوسط 1,24 2,67

2 
دول عن أي زيادة فصاحيتم اإ نقص ي رأس امال أو  ي ا
ة عن عمليات التشغيلأو  العامل ا قدية ال  ال

 4 متوسط 1,36 2,51

3 
امصروف، امكاسب وامخاطر امرتبطة مباشرة  اإيراديتم عرض 

 قوق املكية 
 1 متوسط 1,29 3,00

4 
اصة بإجراء مقارنة بن  مواليسم  جدول تغير رؤوس آ ا

د بداية وهاية رأس  قيم احاسبة لفئات امال وكذا ااحتياطات ع
 الفرة احاسبية

 2 متوسط 1,26 2,72

  متوسط 1.28 2.72 المجموع الكلي 

اًء على  المصدر:  .spss 20رجات برنامج من إعداد الطالب ب

دول واملح )  أ أنه: IV -19ناحظ من خال ا
ساي هذ العبارة  العبارة اأولى: - راف معياري  2.67لقد بلغ امتوسط ا لات مستوى أمية متوسط وا

ا ما  1.24قدر  ة الدراسة، وقد محورت هذ العبارة حول  إجاباتيدل على تشتت ا إلا ما كان يتم عي
تيجة الصافية، وقد كانت إجابات باحايد بكثرة  عرض امعلومات امتعلقة بتسوية القيمة الدفرية التشغيلية ي ال
وع من الكشوف إما الكيانات آخرى كانت إجابتها مو  اف  حيث أن أغلب الكيانات ا تقو  بإعداد هذ ال
اصة. تيجة الدفرية ي تفسر جدول تغير رؤوس آموال ا ب اإشارة إى تغيرات ال  حيث ترى أنه 

ساي هذ العبارة  العبارة الثانية: - راف معياري  2.51لقد بلغ امتوسط ا لات مستوى أمية متوسط وا
ا ما  1.36قدر  ة الدراسة، وقد مح إجاباتيدل على تشتت ا مدى اإفصاح  ورت هذ العبارة حولعي
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ة عن عمليات التشغيل وكما سب  اإشارة إليه ما  ا قدية ال عن أي زيادة أو نقصان ي رأس امال العامل وال
وع من الكشوف امالية حال دون التعرف على  موعة كبرة من الكيانات ا تقو  بإعداد هذا ال اك  أن ه

ة عن عمليات  واقع إلا ما كان يتم اإفصاح ا قدية ال قصان ي رأس امال العامل وال عن الزيادة أو ال
 التشغيل.

ساي هذ العبارة  العبارة الثالثة: - راف معياري  3.00لقد بلغ امتوسط ا لات مستوى أمية متوسط وا
ا ما  1.29قدر  ة الدراسة، وقد محورت هذ العبارة حول إجاباتيدل على تشتت ا عرض اإيراد عي

قوق املكية ا إى أن  الكيانات تقو  بدعم هذا امصروف، امكاسب وامخاطر امرتبطة مباشرة  ، وقد توصل
قوق املكية معرفة  ميع امكاسب وامخاطر امتعلقة  ب التصري   ها ترى بأن ه  قدرة امبدأ حيث أن  كثر م

ال  كيانات ا تقو  بإفصاح عن اإيرادات وامصاريف ملكية الكيان لأصول امتحصل عليها وي ام قابل ه
قوق املكية كوها ترى بأن     امتعلقة 

ساي هذ العبارة  العبارة الرابعة: - راف معياري  لات مستوى أمية 2.72لقد بلغ امتوسط ا متوسط وا
ا ما  1.26قدر  ة الدراسة، وقد محورت هذ العبارة حوإ إجاباتيدل على تشتت ا لا ما كان جدول عي

د بداية  اصة يسم  بإجراء مقارنة بن قيم احاسبة لفئات رأس امال وااحتياطات ع تغير رؤوس آموال ا
 .وهاية الفرة احاسبية

ساي  اصة  موالآعد الكلي لبوي آخر قد بلغ امتوسط ا مستوى أمية متوسط  2.72 القيمةا
راف معياري قدر ا  1.28 وا ة الدراسة حول  إجاباتيفسر تشتت ا مدى مطابقة سياسات اإفصاح عي

د إعداد جدول تغر رؤوس اصة  موالآ الي يتبعها الكيات ع ظا  احاس  اما ، واماحظ أن  ا لقواعد ال
اصر الي قدية وبعض الع ال  جزء كبر من ال ها،  ه من امفرض أن تدخل ي رأس امال ا يتم اإفصاح ع

وآكثر من لل  أن  معظم الكيانات ا تقو  بإعداد هذا الكشف اما ، وبالتا  يصب  من الصعب إجراء 
 رأس امال وااحتياطات. قيم فئاتمقارنات بن 
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 البعد المتعلق بإعداد الماحق 

سابية: IV.24الجدول راف امعياري لبعد اماح . امتوسطات ا  واا

 العبارة الرقم
المتوسط 
 الحسابي

اانحراف 
 المعياري

مستوى 
 اأهمية

 الترتيب

د السياسات احاسبية امطبقة فصاحيتم اإ 1  1 متوسط 1,37 2,78 ي اماح  ع

2 
ص عليها معاير احاسبة الدولية وم  يتم عرض امعلومات الي ت

 يتم عريها ي الكشوف
 3 متوسط 1,23 2,59

3 
ة امالية حى الي طرأت عقب إ آحداثيتم عرض  قفال الس

صمأو  ولو م تؤثر ويع آصل  ا
 2 متوسط 1,20 2,64

4 
اصة باادخار العمومي لتمكن  يتم عرض امعلومات ا

 طار ومردودية الكيانتقييم اإ خدمي الكشوف امالية منمست
 4 متوسط 1,25 2,56

  متوسط 1.26 2.64 المجموع الكلي 

اًء على  المصدر:  .spss 20رجات برنامج من إعداد الطالب ب

دول واملح )  أ أنه: IV -20ناحظ من خال ا
ساي هذ العبارة  العبارة اأولى: - راف معياري  2.78لقد بلغ امتوسط ا لات مستوى أمية متوسط وا

ا ما  1.37قدر  ة الدراسة، وقد محورت هذ العبارة حول  إجاباتيدل على تشتت ا إلا ما كان يتم عي
ا بأن ليس للماح  أمية لدى الكيانات  ا احظ اإفصاح ي املح  عن السياسات احاسبية امطبقة وه

اوزها ي العديد من  ها، ويتم إعداد الكشوف امالية آخرى دون اإشارة إى السياسات حيث يتم  م
ق  فهم الكشوف امالية، أم ا بعض الكيانات آخرى فتحر  هذا امبدأ  احاسبية امطبقة ي اماح  وهذا ما 

 أو هذ القاعدة حى تسهل فهم الكشوف امالية امعروية.
ساي هذ العبارة  لقد بلغ امتوسط العبارة الثانية: - راف معياري  لات مستوى أمية 2.59ا متوسط وا

ا ما  1.23قدر  ة الدراسة، وقد محورت هذ العبارة حول إجاباتيدل على تشتت ا إلا ما كان يتم  عي
ص ا إى أن عد   عرض امعلومات الي ت عليها معاير احاسبة الدولية وم يتم عريها ي الكشوف، وقد توصل

مراعاة الكيانات معاير احاسبة الدولية حال دون تطبي  هذ القاعدة حيث ا يتم اإشارة إى عد  تطبي  
اول تطب ي  هذ امعاير تسعى إى امعاير احاسبية الدولية كون أن غالبها غر مطب ، اما الكيانات الي 
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جذب امستثمرين آجانب من خال عرض مدى تطبيقها للمعاير احاسبية الدولية ي اماح  لتسهيل 
 اممارسة احاسبية وااندما  مع الكيانات آخرى.

ساي هذ العبارة  العبارة الثالثة: - راف معياري  2.64لقد بلغ امتوسط ا لات مستوى أمية متوسط وا
ا ما  1.20قدر  ة الدراسة، وقد محورت هذ العبارة حول إجاباتيدل على تشتت ا ما إلا كان يتم  عي

صم تقارب  ة امالية حى ولو م يكن يؤثر على واقع آصل أو ا عرض آحداث الي طرأت عقب أقفال الس
دة حيث أن بعض الكيانات ترى بأنه مادامت هذ آحداث م تؤثر على درجات اإجابة حول هذ القاع

صو  ا حاجة لعريها.  آصول وا

ساي هذ العبارة  العبارة الرابعة: - راف معياري  2.56لقد بلغ امتوسط ا لات مستوى أمية متوسط وا
ا ما  1.25قدر  ة الدراسة، وقد محورت  إجاباتيدل على تشتت ا عرض امعلومات  هذ العبارة حولعي

ا بأن  اصة باادخار العمومي لتمكن مستخدمي الكشوف امالية من تقييم مردودية الكيان وقد احظ ا
د تقييمها، أما بعض الكيانات  عكس سلبا عليها ع ا ي الكيانات ا تقو  باإفصاح عن إدخاها العمومي وه

د تقييمها من طرف مستخدمي الكيان.فرى فائدة هذا اإفصاح عليه وتدرك أم  يته ي زيادة قيمتها ع
ساي الكلي لبعد  راف معياري 2.64 القيمةاماح  وي آخر قد بلغ امتوسط ا مستوى أمية متوسط وا

ا  1.26قدر  ة الدراسة حول  إجاباتيفسر تشتت ا مدى اإفصاح عن السياسات احاسبية امطبقة ي عي
اماح ، وقد تبن  بأن  الكيانات ا تقد  معلومات توييحية عن الطرق والسياسات امتبعة ما يعي  فهم 

 مستخدمي الكشوف امالية.
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 خاصة الفصل:
ا من خال هذا الفصل اسقاطلقد   ظرية والدراسة التحليلية الي سب  التطرق إليها  حاول وانب ال ا

ة  على واقع تطبيقها ي الكيانات الصغرة وامتوسطة من خال استقصاء آراء رؤساء أقسا  احاسبة وامالية لعي
اور رئيسية تتعل  بتكييف آنظمة امعلوماتية وف  متطلبات التو  حيد من الكيانات، وقد ركزنا على أربع 

ا ي آو ل إبراز  ظا  احاس  اما ، ومن م   إلااحاس ، حيث حاول اك فعا تطبي  لقواعد ال ما كان ه
واقع تكييف آنظمة امعلوماتية مختلف أنشطة الكيان وفقا ما يتماشى مع مستلزمات تطبي  إى  التطرق

ظا  احاس  لتحقي  التوحيد احاس ، أم ا ثالثا قي  جودة ف ال كومة ي  ا دراسة أثر تطبي  آليات ا حاول
ا الكشف عن  فصاحاإ ما   إلاوفقا ما جاء ي مضمون امعاير الدولية إعداد التقارير امالية، وأخرا حاول

 الدولية. فصاحكانت الكشوف امالية امعد ة من طرف الكيانات تتماشى مع متطلبات اإ
ا  ليل استمارة ااستبيان توصل تائج خلصت فيما يلي:إى  وبعد   موعة من ال

ا أن  جل  قواعد  - ة من الكيانات الصغرة وامتوسطة تبن  ل ظا  احاس  اما  لعي  بعد دراسة واقع تطبي  ال
زائر عن  ظا  احاس  اما  غر مطبقة، ولل  اختاف البيئة احاسبية با البيئة احاسبية الدولية، حيث م ال

يتم تكييف امعاير احاسبية الدولية ما يتماشى مع البيئة الداخلية بل م  تب يها مباشرة دون إجراء أي 
 تعديات.

دى تكييف الكيانات مختلف آنظمة امعلوماتية آخرى حى  يسهل تطبي  امعاير من خال دراسة م -
ظم ا أن  معظم الكيانات ا تزال بعيدة كل  البعد عن لل . الدولية الي ت تج  اممارسات احاسبية است

ا - ديث للحوكمة على مستوى الكيانات توصل أن  إى  من خال دراسة مدى تفعيل آليات تطبي  امفهو  ا
ال  سعي كبر من طرف الكيانات ل إا  أن واقع قي  لل ، حيث زاد ااهتما  مؤخرا ي هذا اجاإى  ه

 التطبي  ا يزال متوسطا.
ا أن  الكيانات هتم كثرا  فصاحبعد دراسة مدى إعداد الكشوف امالية وف  متطلبات اإ - الدولية تبن  ل

ة مهِملن باقي الكشوف امالية، وحى   زي ة ا بإعداد اميزانية وجدول سيولة ا زي اميزانية وجدول سيولة ا
ال  خلط ي إدرا  آيراعيان كل مت وف من اإ صولطلبات التوحيد احاس  حيث ه عن  فصاحو

ال  غياب شبه كل ي ها.  امعلومات، أم ا اماح  فه
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 خاتمة 
ا من خال هذ اأ  ة لقد حاول ال تدور معامها حول مدى توفيق الكيانات  اإشكاليةطروحة معا

زائر، حيث وجد ت الصغرة وامتوسطة ي تكييف أنظمتها امعلوماتية وفق مسار التوحيد احاسي الذي انتهجته ا
ها التمعاير احاسبة الدولية ال  يالكيانات نفسها أمام حتمية تب  ، وبالرغم من أّن تبيام احاسي اماظضم

ظام لقواعد ومبادئ معاير احاسبة الدولية ظام لطار التصوري لن ما جاء به اإأ ّل إ يكن بشكل صريح هذا ال
 .جاء ي نصوص احاسبية الدوليةاحاسي اما ومبادئه وقواعد احاسبية كان متوقفا بدرجة كبرة ما 

اضعة   ظام احاسي اما كل الكيانات التجارية ا ال تطبيق ال القانون التجاري  أحكاموقد مل 
اء وهذا ما رجاته من امعلومات أكثر قابليمكانية تطبيقه وجعإل الكثر من الفوارق من حيث شكّ  دون استث  ةل 

زائرية تتميز بسيطرةأللمقارنة خاصة و  ية القتصادية ا بائي على امعامات القتصادية  ن الب انب القانوي وا ا
اذ إعداد كشوف مالية هدفها حساب الربح الضريي و إ إال هدف  نتاج معلومات تساعد ي التخطيط وا

كشوف مالية تقدم   إعدادهذا ما يتعارض مع هدف امعاير ال تسعى و القرارات على امستوى الوطي 
راء أنه كانالكثر من ا رأىونظرا لذلك  ،تخدمناحتياجات ميع امس ن يتم فرض أفضل من اأ مختصن وا

ظام احاسي اما على الكيانات الصغرة زم زائرية. اال  م تعميمه تدرجيا على باقي الكيانات ا
بائيحيث أّن   ظام ا زائري عن تعديل ال ظام احاسي  عزوف امشرع ا ما يتوافق مع متطلبات تطبيق ال
قيق هذا اأاما ح اصلة ي احاسبة والرتقاء  لأهدافخر ال دون  ه وامتعلقة مواكبة التطورات ا امرجوة م
ية أرض الواقع نظرا لعدم جاهز  مكانية تطبيق امفاهيم ال جاء ها علىإ امستوى الدو وذلك لعدم إمكانته 

ظاماأ اد مهمة إحيث أنه م  ه أصيب بالتقادم نسبيانّ أكما   ،رضية امائمة لتبي هذا ال ظومة صاح امإس
راء احاسبين الفرنسين  جموعة احاسبية اؤ ما جعل ا ساس معاير احاسبة الدولية السائدة قبل أعلى  يتم ب
ة 2005 ة  2010، ليدخل حيز التطبيق س عاير امم يراعي بعد معاير احاسبة الدولية ول  2018وح س
 .التقارير امالية إعدادالدولية 

ظام كان على الكيانات و   ما يتوافق مع قواعد  عادة تعديل أنظمتها امعلوماتيةإح يسهل تطبيق هذا ال
ظام احاسي اماإاالتقييم و  سابات ال جاء ها ال تلف امعا ، والدراج ي ا ات احاسبية أثرت على 
عدماأل إالكيانات  أنشطة ه اإأنه ول كيان أحيث  ،ن ذلك كان شبه م ول تعديل طرق  داريةعاد صياغة قواني
ظام  أنن يتم تعديلها وخاصة أات احاسبية ال كان من امفرض سايصوله وغرها من القواعد والسأتقييم  ال

سابات امؤجلةلاحاسي اما جاء مفاهيم جديدة يصعب فهمها مثل الضرائب امؤج  .ة وا
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ظمة الكيان وفق أندون تكييف  م العادلة للتثبيتات امالية حالغياب سوق مالية قوية تعطي القي أنكما  
اسبة الكيانات على م صول ي تقييم اأأالتكلفة التارخية  هجمتطلبات التوحيد احاسي حيث لزال يعتمد ي 

عادة إساس القيم العادلة السوقية وفق طريقة أوفق ما جاء ي الفواتر والتسجيات احاسبية ول يعاد تقييمها على 
. ظام احاسي اما  التقييم ال نص عليها ال

 :نتائج اختبار الفرضيات 
ادا  ة امإ است ظرية من جهة والدراسة  طريقة امعا عتمدة ي هذ الدراسة وال معت بن الدراسة ال

ا من خاها تقييم واقع تكييف اأ ،أخرىاميدانية من جهة  ظمة امعلوماتية وفق مسار التوحيد نوال حاول
ا، أخرىة جه احاسي من ا  فإن اءقد توصل  اختبار الفرضيات ما يلي: أث

زائر ترتكز على ساحا أنوال نصت على  :ولىالفرضية اأ - تواة ي معاير احاسبة أبة امالية با سس نظرية 
ية وميدانية أالدولية و  قد م فال، احاسبة نظام معلوماي فعّ  الكيانات من حيث قدرها على جعل صسس ف

ا أن ا تأكيد  حد بعيد إصاح احاسي تتقارب اإ حاسبة امالية ال جاء هاصحة هذ الفرضية حيث تبن ل
ظام احاسي امطّ  إل أن ح وواضحيمع معاير احاسبة الدولية ح ولو م يكن ذلك بشكل صر  لع على مضمون ال

ية على أذا ما حاول القيام مقاربة مع معاير احاسبة الدولية فسيجد إاما  طار تصوري إن احاسبة امالية مب
ة احاسبة على امستوى الدويتوافق م ظم مه وح يتم جعل احاسبة نظام  ،ع ما جاءت به امعاير ال ت

ية نّ إال فمعلوماي فعّ  ولوجيا امعلومات وتطوير امهارات الف ينه ل بد على الكيانات الستثمار ي تك وكذا  للمه
ظيم اأ ظام احاسي نت  وقواعد احاسبة امالية. مبادئبشكل الذي يسهل تطبيق ظمة اأخرى ال ها عاقة بال

ة احاسبة وتقدم وال نصت على أّن  الفرضية الثانية: - تطبيق امعاير احاسبية الدولية يقتصر على الرتقاء مه
اهدف من تطبيق معاير احاسبة  حيث أنّ  الفرضية، لقد ّم نفي صحة هذ معلومات صادقة تفيد امستثمرين 

ميع مستخدمي  الدولية هو توحيد اممارسة احاسبية على امستوى الدو بالشكل الذي يضمن تقدم معلومات 
مهور عامة وجعلها قابلة للمقارنة. ن أو ا  الكشوف امالية، سواًء امستثمرين أو الدولة أو الدائ

بعيدا ليزال  بالكيانات الصغرة وامتوسطة تكييف اأنظمة امعلوماتية وال نصت على أّن  الفرضية الثالثة: -
قيق التوحيد احاسي تأكدت صحة هذ الفرضية لقد نظرا للصعوبات ال تواجهها البيئة القتصادية احلية،  عن 

ظام احاسي اما ليزال بعيدا كّل البعد عن  قيق متطلبات التوحيد احاسي حيث أّن غياب حيث أن تطبيق ال
ديث أنظمتها امعلوماتية بالشكل الذي يسمح بتطبيقسوق ما   ظام احاسي  كفؤ وعزوف الكيانات عن  ال
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قيق أهدافه اما حيث يبقى  سات احاسبية على الصعيد الدوخاصة فيما يتعلق بتوحيد اممار  ،حال دون 
ظام احا تطبيق  تغرات الندماج ي القتصاد العامي. تهفرضإجراء شكلي  سي اماال

 :النتائج العامة للدراسة 
ظرية والعملية للمحاسبة امالية وعرض اإطار امفاهيمي معاير احاسبة الدولية وتقييم واقع   بعد الدراسة ال

ا إ ما يلي: الكيانات الصغرة وامتوسطةمدى تكييف   أنظمتها امعلوماتية وفق متطلبات التوحيد توصل

اولة  كان من اأحسن إجراء مقاربة مع بلد أنغلوساكسوي تتقارب بيئته القتصادية  -  زائرية و مع البيئة ا
ال التوحيد احاسي، فكون معاير احاسبة الدولية صادرة عن بلدان أنغاإ ربته ي  لوساكسونية كان ستفادة من 

اسبين من تلك  اأفضلمن  موعة خراء  زائر إ  ظومة احاسبية ي ا اد مهمة إصاح ام أن يكون إس
زائر رغم اختاف  ظام احاسي اما من فرنسا إ ا قل ال راء احاسبين الذين قاموا ب موعة ا طقة بدل من  ام

هما، وحّ  اخ القتصادي بي رفية لفقراته اأمر الذي ام ظام قام بالرمة ا يه هذا ال اء تب زائري أث  امشرع ا
تواها بسهولة. وي الكثر من الغموض ول مكن فهم  ، فبعض الفقرات  توا  صّعب من تطبيق 

بائية ما عدم إشراك اإدارة الضريبية ي عملية اإصاح احاسي جعل القواعد احاسبية تتعارض مع ا - لقواعد ا
ديدة وذلك لعدم اضطاعهم على  ات ا انعكس سلبا على الكيانات، حيث أّن مفتشي الضرائب رفضوا امعا

ظام احاسي اما وم يدرّبوا عليه.  مضمون ال

ة   - ظام احاسي اما ابتداًء من س ، 2010ة إّل أنّه تأّجل إ غاي 2007كان من امفرض أن يتم تطبيق ال
ظام احاسي اماوعليه فإّن تبّي  ادا إ معاير احاسبة الدولية   ال ورغم التعديات ال طرأت  2005كان است

ديث  ديدة للمعاير الدولية إعداد التقارير امالية فإنّه م يتم  ظام احاسي اماعليها واإصدارات ا وهذا ما  ال
 امعاير احاسبية الدولية. بة لتطوراتجعله بعيدا عن الستجا

اسبية موحدة سيؤّدي إ جعل اأسواق امالية   - إّن استخدام معاير احاسبة الدولية واإباغ اما كلغة 
هوض بالسوق امالية وتفعيلها لتوسيع رقعة اأعمال القتصادية. زائر ال  كسوق واحدة، وعليه جب على ا

ظام احاسي اما سواًء من حيث تطبيق امبادئ ال جاء ها  الكيانات الصغرة وامتوسطةم توّفق  - ي تبّي ال
 أو من حيث عرض الكشوف امالية وفق متطلبات اإفصاح.
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قيق جودة اإفصاح ي الكشوف امالية وذلك حدودية عمل لتزال  - وكمة ل تساهم ي  الكيانات آليات ا
ديث للحوكمة. وامتوسطةالصغرة   بامفهوم ا

د  - ها امعاير الدولية لإباغ اما ع سابات ال تتضم ل يتم العتماد على قواعد التسجيل واإدراج ي ا
 إعداد الكيانات لكشوفها امالية وهذا ما يعطي معلومات مغلوطة حول الكيان.

 :إقتراحات الدراسة 
تائج السابقة  اًء على ال ا باقراح التوصيات التالية: ب  قم

بائي بالشكل الذي يتوافق مع ما جاء ي اإطار التصوري  - ديث نصوص القانون التجاري وا ضرورة إعادة 
. ظام احاسي اما  لل

ظام احاسي اما إعتبار - تلف التحديثات ال شهدها امعاير الدولية لإ ال باغ مسودة وإعادة تكييفه مع 
.  اما

ية لتأييد العمل بقواعد ضرورة تكثيف الربّ  - ظام احاسي اماصات والدورات التكوي ّد من احاسبة  ال وا
 اإبداعية.

وكمة لتحقيق اإفصاح والشفافية ي عرض امعلومات ما يتوافق مع متطلبات  - ظام ضرورة تفعيل آليات ا ال
 .احاسي اما

ية دولية حّ تعرض واقع بيئتها القتصادية واقراح معاير  انضمامضرورة  - ظمات مه زائر إ هيآت وم ا
 تتماشى معها.

زائر وفرض العمل ب - ظام احاسي اماالعمل على تطوير بورصة ا بية ومتعددة  ال على الشركات اأج
سيات.  ا

وانب ال ها عاقة باح - تلف ضرورة تكييف كل ا اسبة مع متطلبات التوحيد احاسي من خال تعديل 
. اًء على ما تقتضيه متطلبات تطبيق امعاير الدولية لإباغ اما  اأنظمة امعلوماتية بالكيانات ب

  الدراسةآفاق: 
فق أنظمتها امعلوماتية و  الكيانات الصغرة وامتوسطةتعاج هذ اأطروحة ي مضموها موضوع تكييف  

ليله والبحث فيه عن م ا من  ا اكتساب رؤى جديدة حول هذا اموضوع مك سار التوحيد احاسي، حيث حاول
تها مستقبا نوجزها ي: ا أنه مكن اقراح مواضيع مكن معا  آفاق جديدة، وقد تبّن ل
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   ومدى جاهزيتها للعمل  "عقود التأمن" 17واقع و آفاق احتواء امؤسسات امالية معيار اإباغ اما دراسة  -
ة   ؛2021به انطاقا من س

زائر؛ - بائية با ظومة ا ظومة احاسبية وام  البحث عن السياسات امقرحة من أجل  التوفيق بن ام
زائر واعتماد القيمة العادلة كأساس إعادة التقييم؛ -  البحث عن آليات تفعيل السوق امالية با
وكمة ومتطلبات تطبيق امعاير احاسبية الدولية دراسة - ومسامة ذلك ي زيادة           العاقة بن آليات ا

 ؛جودة اإفصاح
ديدة معاير اإباغ اما ومدى جاهزية الكيانات لاستجابة معها؛ -  دراسة اإصدارات ا
 الدولية لإباغ اما على قرارات امستثمر؛ مدى تأثر الكشوف امالية امعروضة وفق امعايردراسة  -
ية لتحقيق التوافق         - اسبية وط اولة اقراح معاير  دراسة امستجدات احاسبية علة الساحة الدولية و

 والتوحيد احاسي. 
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جار،  .24 ظور فايز معة صاح ال  .2010، دار حامد، الطبعة الثالثة، إداري(نظم المعلومات اإدارية )م

ظور إداري(، دار حامد، الطبعة الثالثة،  .25 جار، نظم امعلومات اإدارية )م  .2010فايز معه صاح ال

 .2008دار الثقافة، عمان، اأردن،  نظم المعلومات الحاسوبية،،  ققاسم عبد الرزا .26

، الثقافة، عمان، اأردن، ، دار تحليل المعلومات المحاسبيةقاسم عبدالرزاق،  .27  .2004الطبعة اأو

مد حجازي، نظم امعلومات اإدارية، جامعة املك سعود، الرياض، الطبعة  .28 كامل السيد غراب، فادية 
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درية، مصر، الطبعة الثانية،  نظم المعلومات المحاسبية،كحال الدين الدهراوي،  .29 امعية، اإسك الدار ا
2005. 

ان رضوان حلوف،  .30 المحاسبة اإدارية، مدخل محاسبة المسؤولية وتقييم كحالة جرائيل جوزيف، ح
، دار الثقافة،  اأداء،  .2002الطبعة اأو
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2011. 
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مد حسان بن مالك، عاء بوقفة،  .37 ظام المالي الجديد المحامسعود صديقي،  سبة المالية طبقا لل
زائر، ومعايير المحاسبة الدولية  .2014، دار اهدى، ا
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 :المجات
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لة اإدارة أهمية مخاطر نظم المعلومات المحاسبية اإلكترونيةأمد عبد السام أبو موسى،  .2  ،
 .2004، 44العامة، اجلد 
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ولوجيا اإعام وااتصال في المؤسسة ااقتصاديةبومعيل سعاد، فارس بوباكور،  .8 لة أثر تك  ،
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طيب، .16 اإفصاح المحاسبي في التقارير المالية للشركات العامة اأردنية في ظل معيار  خالد ا
لة جامعة دمشق، اجلخد 1بة الدولي رقم المحاس  .2002، 02، العدد 18، 

، تأهيل الممارسة المحاسبية للتجميع في بيئة اأعمال الجزائريةخليل طيار، باديس بن عيشة،  .17
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 .2016، جوان 03للبحوث والدراسات، العدد 
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، عضيمي أمد،  .21 وف عبد الغ لة البحوث  ،المعلومة وأهميتها في المجتمع المعلوماتيزغ
 .2014، 09والدراسات، العدد

ظام المحاسبي المالي سبي إماعيل، شريط صاح الدين،   .22  معالجة المخزون بين ال

SCF والمعيار المحاسبي الدولي رقمIAS 2 لة الباحث ااقتصادي، اجلد ، 01، العدد 06، 
 .2018جوان 

مية ااقتصادية  السعيد بريبش، .23 مدى مساهمة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة الخاصة في الت
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2016. 
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اي عبد الكرم، عقاري مصطفى،  .27 ظام المحاسبي المالي في تقييم التثبيتات المادية ش أثر تطبيق ال
وية،   .2017، أفريل 02، العدد 09لد لة الدراسات ااقتصادية وامالية، اجوالمع

اج عامر،  .28 ية "مؤسسة المطاحن صاي هدى، ا المعالجة المحاسبية إعادة تقييم التثبيتات العي
وب  لة أحاث اقتصادية وإدارية، العدد وحدة: تصدير واستيراد" GMSالكبرى للج  ،22 ،

 .2017ديسمر 

ظمة المتعلمصاح عبد القادر، باسم فيصل،  .29 اء الم لة كلية ةدور عمليات ادارة المعرفة في ب  ،
 .2012، 31بغداد للعلوم ااقتصادية، العدد 
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ة في تقييم اأداء والوضعية المالية صيودة إناس،  .30 قدية للخزي دور تحليل جدول التدفقات ال
، ة للجزائرية للميا ، العدد 07لة أبعاد اقتصادية، اجلد  للمؤسسة: تحليل جدول تدفقات الخزي
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مد اهادي،  .31 أسس وقواعد اإفصاح المحاسبي في القوائم المالية وفق معايير ضيف اه 
، 06لة الدراسات ااقتصادية وامالية، اجلد  ، IAS/IFRSالمحاسبة واإباغ المالي الدولية
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ظام اعبد الرزاق جليل، نعيمة عبدي،  .32 لمحاسبي والمالي قرض اإيجار في الجزائر في ظل ال
، الجديد لة الدراسات امالية وااقتصادية، العدد الثا  ،2011. 

زائر،  .33 بائية ي ا ظام احاسي اما والقواعد ا عبد الكرم فرحات، صاح مرزاقة، إشكالية التوافق بن ال
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لة دفاتر اقتصادية، اجلد ااقتصادية الجزائرية  .2016، مارس 01، العدد 07، 
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 .2013، ماي 08العدد 

لة آفاق العلوم، اجلد عيشور ذهيبة، أ .38 ، 03ثر تطبيق حوكمة الشركات على مصداقية القوائم امالية، 
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 .2009، 06اقتصاديات مال إفريقيا ، العدد 

لة الباحث ااقتصادي، IAS 36بال، تد قيمة التثبيتات وفق امعيار الدو احاسي  كيموش .40  ،
 .2014، 02العدد 

مية ااقتصادية بالجزائرسن جديدن،  .41 لة دور المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في الت  ،
، ديسمر   .2014الدراسات امالية، احاسبية واإدارية، العدد الثا

دور لجان المراجعة في حوكمة الشركات وآثارها على جودة القوائم المالية  مد سامي،دي  .42
شورة في بيئة اأعمال المصرية، ، 02، العدد 46لة كلية التجارة للبحوث العلمية، اجلد  الم

2009. 

شور،  .43 ، مال خ ظام المحاسبي الماليمد فيصل مايد اصر قائمة الميزانية وفق ال  قياس ع
SCF لة البحوث والدراسات، العدد  ،23 ،2017. 

ظمة المتعلمةمد مفضي الكساسبة وآخرون، .44 ، اجلة دور وظائف ادارة الموارد البشرية في الم
 .2010، العدد اأول، 6اأردنية ي إدارة ااعمال، اجلد

ظمةمد مفضي الكساسبة،  .45 ، اجلة المتعلمة تأثير ثقافة التمكين والقيادة التحويلية على الم
 .2009، العدد اأول، 5اأردنية ي إدارة اأعمال، اجلد

مد الرفاعي وآخرون،  .46 ظمة المتعلمة ومعوقاتها كما يراها العاملون مد نايف  مستوى تطبيق الم
، العدد 9، اجلة اأردنية ي إدارة اأعمال، اجلد في المؤسسات العامة اأردنية في محافظة إربد

 .2013اأول، 

لة الباحث، العددإشكالية التوحيد المحاسبي تجربة الجزائرمدا بن بلغيث،  .47  ،01 ،2002. 

التوحيد المحاسبي الدولي بين المأمول والموجود أسباب التباين مسعود صديقي، مرزوقي مرزوقي،  .48
اسق لة الدراسات امالية واحاسبية، العددوتقيم الت  ،2 ،2011. 
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، دراسة لواقع أسواق اأوراق امالية متطلبات كفاءة سوق اأوراق الماليةصاح، مصاري فريدة،  مفتاح .49
لة الباحث، العدد   .2009، 07وسبل رفع كفاءها، 

50.  ، أثر التوافق بين معايير المحاسبة للمؤسسات اإسامية ومعايير التقارير م جباى يوسف شعرا
لة الدراسات العليالومات المحاسبيةالمالية الدولية علي جودة المع يلن، اجلد -،  ، 04جامعة ال

 .2016، 15العدد

ظام المعلوماتي المحاسبي ودور في اتخاذ القرارات ميدة إبراهيم .51 ، العوامل المؤثرة في ال
اعية اأردنية، د لة جامعة دمشق للعلوم ااقتصادية والقانونية، العد ااستراتيجية في الشركات الص

 ..2009اأول، 

ظام المحاسبي المالي، مجلة دراسات ناصر مراد،  .52 ظام الضريبي الجزائري في ظل ال واقع ال
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 الرسائل واأطروحات:

مد مراد،  .1 ظام المحاسبي المالي آيت  ضرورة تكييف بيئة المحاسبة بالجزائر مع متطلبات ال
،  ،2010/2013خال فترة  زائر ، 2013/2014أطروحة دكتورا  .03جامعة ا

ولوجيا المعلومات وااتصاات الحديثة على التسيير ااستراتيجي بالقيدوم صباح،  .2 أثر تك
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اشئة، ،  اأسواق المالية ال  ، جامعة دمشق.2014دراسة حليلية، أطروحة دكتورا
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ة،  .13 ، ، المؤسسة فاعلية نظم المعلومات التسويقية في استمرارية نشاطكمال بن مي أطروحة دكتورا
 .تلمسانجامعة  ،2015/2016

و  .14 ظام المحاسبي المالي في الجزائر الفترة ، حفيظةلص ، 2014-2012واقع وأفاق تطبيق ال
 ،  ، جامعة مستغام.2017-2016أطروحة دكتورا

ة،  .15 وك والمد طيفور أمي مؤسسات الدراسة المحاسبية وحدود اإفصاح في البيانات المالية للب
، ،  IAS/IFRSالمالية المماثلة في ظل  ،جامعة شلف.2017-2016أطروحة دكتورا

ظام احاسي للمؤسسات ي ظل أعمال التوحيد الدولية، أطروحة  .16 مد بلغيث، أمية إصاح ال
 ، زائر2004دكتورا  .، جامعة ا

بيب، اسراتيجية .17 مد ا ظام احاسي اما أول مرخة وأثر على البيانات امالية للكيانات  مرحوم  خ ال تب
زائر"، رسالة ماجستر،  جم، دراسة حالة شركة "قريف ا ، جامعة 2011/2012امتوسطة وصغرة ا

 .شلف

أطروحة مواعي حرية، التقييم اما للمؤسسات الصغرة وامتوسطة العمومية ي ظل احاسبة الدولية،  .18
 ،   ، جامعة شلف.2016/2017دكتورا

استخدام أدوات المحاسبة اإدارية في تحسين اأداء المالي للمؤسسة ااقتصادية نوبلي جاء،  .19
وب، – ،  دراسة حالة مؤسسة مطاحن الكبرى للج ،جامعة 2015-2014أطروحة دكتورا

 بسكرة.

نموذجا على تحسين أداء المؤسسات  "ERPأثر نظام المعلومات المتكامل "نور الدين مزهودة،  .20
، ، ااقتصادية  .، جامعة ورقلة2016/2017أطروحة دكتورا

مد صيخاد،  .21 ظام للمعلومات في توفير المعلومات الّازمة هادي أمد  أهمية التحليل المالي ك
ة من الوحدات ااقتصادية في اليمن، -لمتخذي القرارات المالية  أطروحة  دراسة ميدانية لعي

 ، زائر.2010دكتورا  ، جامعة ا
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 :الملتقيات والمؤتمرات

مد حاف  بوغابة،  .1 ، املتقى الدو اسراتيجيات المرافقة في انشاء المشاريع الصغيرةمد قوجيل، 
زائر، ورقلة يومي  ظيم ومرافقة امؤسسات الصغرة وامتوسطة ي ا  .2012أفريل19و18ت

ان، سويسي صاح الدين،  .2 ات اأبركة ح ، عمال كآلية لدعم المؤسسات الصغيرة والمتوسطةحاض
 7و 6شكالية استدامة امؤسسات الصغرة وامتوسطة، جامعة الوادي، يومي إاملتقى الوط حول 

 .2017ديسمر 

والمتوسطة  تشخيص العراقيل والتحديات التي تواجه المؤسسات الصغيرةأبوبكر بوسام وآخرون، .3
 7و6، املتقى الوط استدامة امؤسسات الصغرة وامتوسطة، جامعة الوادي، في الجزائر

 .2017ديسمر

ات ااعمال كآلية لمرافقة المؤسسات الصغيرةالشريف رحان، رم بونوالة، .4 ، املتقى الدو حاض
ظيم ومرافقة امؤسسات الصغرة وامتو  زائر،اسراتيجيات ت جامعة ورقلة،  سطة ي ا

 .2012أفريل19و18

موي لتحقيق عقبة عبد الاوي، نور الدين جوادي،  .5 المؤسسات الصغيرة والمتوسطة كمدخل ت
ظيم ومرافقة عدالة توزيع الفرص ااجتماعية في سوق العمل ، املتقى الدو اسراتيجيات ت

زائر، جامعة ورقلة، يومي   .2012أفريل19و18امؤسسات الصغرة وامتوسطة ي ا

، املتقى أهمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في ااقتصاد الجزائري حام، بوعاق نوال،أساري  .6
زائر خال  مية با ، جامعة 2010-2000الوط دور امؤسسات الصغرة وامتوسطة ي حقيق الت

  .2011ماي  19و18بومرداس، 

مد، .7 مية وتطوير المؤسسات  كتوش عاشور، طرشي  مخع ، الصغيرة والمتوسطة في الجزائرت
 17امؤسسات الصغرة وامتوسطة ي الدول العربية، يومي  تأهيلاملتقى الدو متطلبات 

 .جامعة الشلف 2006أفريل،18و
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ان، سويسي صاح الدين،  .8 ات اأعمال ووسائل دعم الدولة الجزائرية للمؤسسات بركان ح حاض
شكالية استدامة امؤسسات الصغرة وامتوسطة، جامعة إوط حول ، املتقى الالصغيرة والمتوسطة

 .2017ديسمر  7-6الوادي 

، ملتقى آفاق تمويل وترقية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في الجزائرخو رابح، حسا رقية،  .9
امغاربية، الدورة التدريبية الدولية حول مويل امشروعات الصغرة وامتوسطة وتطويرها ي ااقتصاديات 

 .2003ماي  28-25سامي للبحوث والتدريب، امعهد اإ

مد،  .10 ، تجليات حوكمة الشركات في اارتقاء بمستوى الشفافية واإفصاحميل أمد، سفر 
املتقى الوط حول حوكمة الشركات كآلية للحد من الفساد اما واإداري، جامعة بسكرة، يومي 

 .2012ماي  07و 06

وكمة  حوكمة الشركات في إرساء قواعد الشفافية واإفصاح،عمار،  بلعادي .11 املتقى الدو حول ا
 .2010ديسمر  08و 07جامعة أم البواقي، يومي  -واقع، رهانات وآفاق  -احاسبية للمؤسسة 

ظام المحاسبي المالي الجديدمدا بلغيث،  .12 ، املتقى الدو اأول حول تسيير اانتقال نحو ال
امعي 2010جانفي  18-17ي ظل معاير احاسبة الدولية، يومي  ظام احاسي اماال ، امركز ا

 الوادي.

ظام المحاسبي الماليكتخوش عاشور،  .13 بين اتجاهاته ومتطلبات تطبيقه في ظّل المعايير الدولية  ال
-IAS-IFRSلدولية )، كتاب املتقى الدو حول معاير احاسبة اللمحاسبة والمعلومة المالية

IASPS كومات، يومي  ، جامعة ورقلة.2014نوفمر  26و 25( ي تفعيل أداء امؤسسات وا

مد، قمان عمر، .14 ية في الجزائر براق  ظمات المه ، أثر اإصاحات المحاسبية على هيكلة الم
زائر يومي  ، جامعة 2011نوفمر  30و 29امؤمر العلمي الدو حول اإصاح احاسي ي ا

 قاصدي مرباح ورقلة.
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ة سوياد،  .15 ة ترشيش، أمي واقع معايير المحاسبة الدولية بين التوفيق والتطبيق في دول عربية حسي
كوماتمع ، مخطارة ، املتقى الدو حول دور معاير احاسبة الدولية ي تفعيل أداء امؤسسات وا
عقد   .جامعة ورقلة ،2014نوفمر 25و24يومي ام

املتقى الدو اأول: ، القوائم المالية حسب معايير المحاسبة المالية اإسامية، مرزاقة صاح .16
 غرداية. ، جامعة2011فيفري  24و 23 ااقتصاد اإسامي، الواقع ورهانات امستقبل،

( على جودة ias-ifrsأثر اإلتزام بالمعايير الدولية إعداد التقارير المالية )بوبكر رزيقات،  .17
مع مداخات  املتقى الدو حول دور امعاير احاسبية الدولية ي تفعيل أداء التقارير المالية  ،

عقد يومي  كومات، ام  ، جامعة ورقلة.2014نوفمر  25و 24امؤسسات وا

بوري،  .18 أهمية تطوير هيئة الرقابة على اأوراق المالية لرفع كفاءة دريد آل شبيب، عبد الرمن ا
اسراتيجيات اأعمال ي مواجهة حديات  -، امؤمر العامي الرابع الريادة واإبداع ق الماليةالسو 

 .2005مارس  16و 15دلفيا، يومي العومة، جامعة فيا

مد،  .19 مد، تقروت  افسية طوشي  ولوجيا المعلومات وااتصاات في تعزيز الميزة الت أهمية تك
ظمات اأعمال العربية امس حول رأس امال ، مدفي الم اخلة مقدمة ضمن فعاليات املتقى الدو ا

ديثة، يومي  ظمات اأعمال العربية ي ظل ااقتصاديات ا ، 2011ديسمر  14-13الفكري ي م
 جامعة شلف.

ظام احاسي اما بن قابلية اممارسات وصعوبات  .20 طار، ال كمال رزيق، مزرشي طارق، راحي 
ظام احاسي اما ي التطبيق من وجه سابات، املتقى الدو حول ال افظي ا ة من  ة نظر عيخ

، جامعة 2011ديسمر  14و 13مواجهة امعاير الدولية للمحاسبة وامعاير الدولية للمراجعة، يومي 
 .البليدة

ظيمات والقوانين  :الت

ة التاسعة والعشرون، امؤرخة ي 03 ، العددالجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية .1 اير  15، الس ي
ة   م.1992س
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ة الرابعة واأربعون، امؤرخة ي74، العدد الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية .2 نوفمر  25 ، الس
 م.2007

ة 28لعدد ا ،الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية .3 امسة، الس  ماي 28 خة يواأربعون، امؤرخ  ا
ة   .م2008س

ة السادسة واأربعون، الصادرة امؤرخة ي 19، العدد الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية .4 ، الس
ة  25  م.2009مارس س

ة واأربعون، امؤرخة ي 07، العدد الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية .5 ة الثام فراير  02، الس
 .م2011

 المواقع اإلكترونية:

شور  ، دراسة حليلية تقيمية،، اإصاح المحاسبي في الجزائر، فريد عونياتمدا بلغيث .1 مقال م
-05-11مخ ااطاع عليه يوم  ouargla.dz-https://manifest.univعلى اموقع: 

2018  

ي للمحاسبة .2 -12مخ ااطاع عليه يوم  www.cnc.dz: الموقع االكتروني للمجلس الوط
05-2018. 

مخ ااطاع عليه يوم  www.ccomptes.org.dz: الموقع االكتروني لمجلس المحاسبة .3
12-05-2018. 

  

https://manifest.univ-ouargla.dz/
http://www.cnc.dz/
http://www.ccomptes.org.dz/
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 استمارة اإستبيان : IV.1 الملحق

مستغانمـــ  باديس بن الحميد عبد جامعة  

  التسيير علومو التجارية  ااقتصادية العلوم كلية

المحاسبة والمالية علوم قسم  

ت، محاسبة ومالية: تخصص اجم  م

 

 السام عليكم ورحمة اه تعالى وبركاته

 أّما بعد...

ضر أطروحة دكتورا م هاتارة اإستبيان هاستم يديكم بن أضع أن شرّفيي    وان  وسومةوامعّدة لغرض  بع
ة من الكيانات الصغيرة والمتوسطة " تكييف اأنظمة المعلوماتية وفق مسار التوحيد المحاسبي ــ حالة عّي

ا معارفكم ي هذا اجمن سعادتكم  نأملوما لكم من مكانة علمية وخرة  ،بواية مستغانم" ال من خال إفادت
اسب بعد  )×( م بقراءة أسئلة ااستبيان بتمعن واإجابة على ما يوافق رأيكم بوضع عامةالتكرّ  قل ام ي ا

 .ااطاع على ااختيارات اموجودة لكل إجابة
يطكم علما ونؤكد لكم بأنّه سيتم التعامل مع امعلومات الواردة ي هذا اإستبيان بسرّية تامة ولن  و

                 .ل إاّ أغراض البحث العلميتستعم
 
 

 شكراً لتعاونكم

 

: عثمان عبد اللطيفطالب الدكتورا  

 179 071 790 0 رقم الهاتف:

 abdellatif@hotmail.com-otmane :البريد اإلكتروني

 

mailto:otmane-abdellatif@hotmail.com
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 البيانات الشخصية
س  أنثــــــــــــــــــــــــــــــى                                                               ذكــــــــــــــــــــر              الج

 السن
ة 29-20ما بن  ة 39-30ما بن                                                    س                س

ة 49-40بن  ة 50                                                       س  فما فوق س

                        ماجيسر                                ماسر                          ليسانس               يالمستوى العلم

ية  الخبرة المه
 

وات                           5أقل من  ة 15إ  6من                س  س
ة                                       أكثر من  25إ  16من  ة   25س  س

ظام المحاسبي المالي وتكييف اأنظمة المعلوماتية اأخرى وفقا له  واقع تطبيق مبادئ ال
 غير موافق تماماً  غير موافق محايد موافق موافق تماماً  العبارة الرقم

ظام المحاسبي المالي  تطبيق مبادئ ال

يتم التعامل مع ااحداث ااقتصادية ي الكيان حسب الواقع اما  1
 وليس امظهر القانوي

     

صوم وكذا التكاليف واايرادات  2 اصر ااصول وا يتم تسجيل ع
صول عليها ية( بتكلفة ا  ) القيمة التار

     

م وأعباء وايرادات الكيان كوحدة يتم الفصل بن أصول وخصو  3
اصة باماك  اقتصادية قائمة بذاها والذمة امالية ا

     

د إعداد  4 بية يتم ترمة وحدات ع ي حالة امعامات بالعملة ااج
 التقارير امالية 

     

اسبية ثابتة 5       يعتمد الكيان ي مارساته احاسبية على طرق 

رجات ا 6 قيقية له تعكس  ظام احاسي اما بالكيان الوضعية ا ل
ه  وتقدم  صورة صادقة ع

     

 ة العامةعلومات اإدار تكييف نظام م

تقوم اإدارة بعد إعادة تقييم اأصول وارتفاع قيمتها باإعراف  1
اصة  بالزيادة وإدراجها ي حسابات رؤوس اأموال ا

     

2 
 

قد امعادلتوفر اادارة معلومات حو  قد وال د ال  ل التغرات ع
 

     

دارة بااعراف معامات الدفع على أساس ااسهم ي  تقوم اإ 3
خر ادوات حقوق املكية للكيان اام أو لكيان آكشوفها امالية وكذا 
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 ي نفس اجموعة

تقوم اادارة بتطبيق موذج القيمة امعادلة ي تقييم العقارات  4
 ماريةااستث

     

تعرف اادارة باالتزام اما او ااصل ي اميزانية فقط اذا كان الكيان  5
اصة  طرفا ي ااحكام التعاقدية ا

     

 تكييف نظام معلومات اإنتاج

1 
ومدى يقوم الكيان دائما بتحليل مدى مستوى تقادم وسائل اإنتاج 

ية البيئيةتطابقها مع امعاير اأ  م
     

ديد  2 ططات ااهتاك واحتياجات  يقوم الكيان بالفصل بن 
 ة من طرفهلاأصول احتم

     

3 
ية يتم اأخذ بعن ااعتبار اأصول الغر ملموسة ي العملية اإنتاج

 ها بسعر التكلفةسوقيا
     

4 
يتم ااختيار بن طريقتن ي تقييم امخزونات إما عن طريق صاي 

 ققة أو بتكلفتهاالقيمة اح
     

5 
يقوم الكيان برملة تكاليف ااقراض اموجهة إنشاء وإنتاج أصل 

 مؤجل كجزء من تكلفة ذلك اأصل ي رأس امال
     

 تكييف نظام معلومات التسويق

دد امشري يقوم الكيان  1 توجاته من خال برنامج فعال  بتسويق م
 وتسويق ااصل

     

شط الذي مكن الرجوع اليه ي حالة اعادة  دد الكيان 2 السوق ال
 التقييم 

     

فاض قيمة اموجودات يتم اافصاح عن عواقب ذلك ي  3 ي حالة ا
سا اق ا  ئر بالقطاعاتا

     

ي حالة بيع امخزون يتم ااعراف بالقيمة امسجلة له على اها  4
 اف باإيرادات امتعلقة بهمصروف متعلق بالفرة ال يتم فيها ااعر 

     

 تكييف نظام معلومات إدارة الموارد البشرية

وحة ايقوم الكيان بقياس القيمة العادلة  1 ادوات حقوق املكية امم
ص امعامات ال تتم مع اموظفن  فيما 
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صومة للموظفن قصرة ااجل  2 يقوم الكيان بااعراف بامبالغ الغر 
 توقع دفعها مقابل تقدمه خدمةام

     

سائر اإكتوارية) التامن( ي ما  3 يلتزم الكيان بااعراف باأرباح وا
افع اموظفن طويلة ااجل  ص م

     

ي حالة انتهاء خدمة احد اموظفن قبل تاريخ التقاعد ااعتيادي  4
دمة  افع هاية ا  يعرف الكيان م

     

 معلومات مراقبة التسييرتكييف نظام 

سمح  الكيان ااعراف ممتلكاته بإعادة تقسيمها وتسجيلها بامبلغ ي 1
سارة ي فارق اعادة التقييم ديد وادراج الربح او ا  ا

     

الكيان بتخفيض مبالغ ااهتاك ااصل وفقا لعمر اانتاجي يقوم  2
 ويتم تسجيلها

     

      ر ملموسة وتقييمها بسعر التكلفةالغ يتم ااعراف باأصول 3

يتم عرض ااصول الغر متداولة احتفظ ها برسم البيع ي اميزانية اما  4
تائج  العمليات ااخرى امتوقفة يتم عرضها ي جدول حساب ال

     

الك نقص  5 يلتزم الكيان ي هاية كل فرة بتوقع اذا ما كان سيكون ه
 ي قيمة أصل ما وقياس امبالغ القابلة لاستراد

     

 تكييف نظام اإعام اآلي
      يتم مسك احاسبة امالية ي الكيان عن طريق نظام ااعام اآ فقط 1
ص كل 2       وظيفة على حدى وي الكيان على برامج اعام ا 
ة 3       يسمح نظام ااعام اآ  للكيان بإنشاء كشوف مالية مر

سابات ال  4 يتم تسجيل العمليات ي دفر اليومية وفقا ألية ترميز ا
سابات  تسمح للرنامج بالتمييز بن نوع وطبيع ا

     

ظام الضريبي  مدى التكّيف مع ال

اضع 1 فيذها  دد الربح ا للضريبة للعقود طويلة ااجل اممتدة ت
اسبيتن على ااقل وفق  لطريقة التقادم الفرتن 

     

ظام احاسي اما مع  2 يقوم الكيان باحرام التعاريف الواردة ي ال
بائية  مراعاة عدم تعارضها مع القواعد ا

     

3 

سبة تصل ح بامئة  من  10 يتم خصم مصاريف البحث والتطوير ب
ص امادة  اضع للضريبة ويعاد استثمارها وفق ل  نمن قانو  9الربح ا

 2009امالية التكميلي 
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 غير موافق تماماً  غير موافق محايد موافق تماماً   موافق  العبارة          الرقم

 مدى تطبيق آليات الحوكمة

1 
د من مشكلة امعلومات الغر ة التدقيق بالكيان ي ا  تساهم 

د من التاعبات القانونية ي  لس اادارة وا متماثلة بن اادارة و
 التصرفات امالية  

     

2 
كم التدقيق الداخلي من تقييم نظام الضبط الداخلي ومدى التزام 
اموظفن بالسياسات امرسومة والتحقق من صحة البيانات احاسبية 

 وااحصائية

     

3 
ارج ي على فحص اأنظمة اادارية وامالية وأنظمة يعمل التدقيق ا

وي  الرقابة الداخلية كما يطالب بتعديل الكشوف امالية ان كان 
 اخطاء تؤثر على صحتها

     

4 
سابات على  افظة ا يساعد اارتباط اموجود بن الرقابة الداخلية و

 ماية اموال الكيان وتقدم معلومات مالية صادقة حول التسير
     

5 
يتم تطبيق معاير احاسبة والتدقيق إعداد كشوف مالية وفق آليات 

 افصاح فعالة وشفافة 
     

6 
توفر التقارير امالية بالكيان مصدرا مهما وأساسيا للعديد من 

 امؤشرات الازمة لتحقيق الرقابة وامساءلة
     

لس اادارة بالقوانن والتشريعات ال تضم 7 ان يلتزم  ن استقالية 
اقشة التقارير امالية قبل اعتمادها  التدقيق ويقوم م

     

تيجة  4 يتم ادماج فائض القيمة امتأي من اعادة تقييم التثبيتات ي ال
بائية  ا

     

5 
اصر امستأجرة ي متلكات الكيان ي مكان امالك  يتم تسجيل الع

صلي ويتم حساب امتاكهما على أساس مدة عقد القرض اا
اري  اا

     

تيجة الصافية  6 تدخل اعانات ااستغال واموازنة احصلة ضمن ال
ة امالية   للس

     

ة امالية الرابعة  7 تقل العجز الزائد ا غاية الس ي حالة عجز اميزانية ي
ة تسجيل العجز  اموالية لس

     

 ساهمة تطبيق آليات الحوكمة في زيادة جودة اإفصاح وفق متطلبات المعايير الدولية لإباغ الماليمدى م
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 عرض كشف الميزانية وفق متطليات اإفصاح

      اإفصاح عن امرهونات كتأمن مقابل لالتزامات اماليةيتم  1

يقوم الكيان باإفصاح عن طرق ااهتاك امراكم وفقا ما جاء ي  2
 "ااصول الثابتة" IAS16امعيار 

     

د التاريخ الفعلي إعادة تقييم ااصول الثابتة والقيمة  3 يفصح الكيان ع
 الدفرية ال كان من احتمل ااعراف ها 

     

4 
يتم اافصاح ي الكيان عن اما القيم الدفرية امعدلة لكل ااصول 

صول غر "اا IAS38الغر ملموسة وفقا ما جاء ي امعيار 
 املموسة"

     

ود غر ملموسة  5 يتم اافصاح عن التعهدات الرأمالية للحصول على ب
 وامستويات امفصلة ها

     

ي اميزانية عن ااصول امستثمرة ي كيانات اخرى وفق يتم اافصاح  6
 " الكيانات الزميلة"IAS28ما جاء به امعيار 

     

 تائج وفق متطليات اإفصاحعرض كشف جدول حسابات ال
ة امالية  1 قيقية للس تيجة الصافية ا تائج ال       يظهر جدول ال

يتم اافصاح عن اي توقيف تقر اادارة لأنشطة غر مستمرة   من  2
تائج دول حسابات ال  خال اايضاحات امرفقة 

     

ود الغر عادية افصاحا مفصا ض 3 من يتم اافصاح عن الب
تائج  دول حساب ال  اايضاحات امرفقة 

     

يتم اافصاح عن عائد ااسهم بصفة مستقلة ويتم تقدير سعر اسهم  4
 الكيان من خال عائد السهم

     

ة وفق متطلبات اإفصاح  عرض كشف جدول سيولة الخزي

ة تقييم قدرة الكيان على تسير  1 زي مكن مستخدمي جدول سيولة ا
زي  ةا

     

قدية سواء كانت متاحة لاستخدام او ا 2  يتم اافصاح عن اما ال
     

قدية امتعلقة بااستثمار  3 يتم اافصاح عن امبلغ الكلي للتدفقات ال
 والتمويل

     

4 
يتم اافصاح عن مقدار القروض الغر مسحوبة وامتاحة لأنشطة 

 مات الرأس مالية والتشغيل ي امستقبل وتسوية االتزا
 

     



 
294 

 
 
 
 

 عرض كشف جدول تغير اأموال الخاصة وفق متطليات اإفصاح

يتم عرض امعلومات امتعلقة بتسوية القيمة الدفرية التشغيلية بشكل  1
تيجة الصافية  مفصل ي ال

     

دول عن أي زيادة او نقص ي رأس امال العامل  2 يتم اافصاح ي ا
ة ا قدية ال  عن عمليات التشغيل او ال

     

قوق  3 يتم عرض اايراد امصروف، امكاسب وامخاطر امرتبطة مباشرة 
 املكية 

     

4 
اصة بإجراء مقارنة بن قيم  يسمح جدول تغير رؤوس ااموال ا
د بداية وهاية الفرة  احاسبة لفئات راس امال وكذا ااحتياطات ع

 احاسبية

     

 حق وفق متطليات اإفصاحعرض الما

د السياسات احاسبية امطبقة 1       يتم اافصاح ي اماحق ع
ص عليها معاير احاسبة الدولية وم يتم  2 يتم عرض امعلومات ال ت

 عرضها ي الكشوف
     

ة امالية ح ولو م  3 يتم عرض ااحداث ال طرأت عقب اقفال الس
صمتؤثر وضع اأصل أو   ا

     

اصة باادخار العمومي لتمكن مستخدمي  4 يتم عرض امعلومات ا
 الكشوف امالية من تقييم ااطار ومردودية الكيان
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فا كرومباخ" :VI.2 الملحق  "معامل ا

 

 

  

 

 

نس : VI.3الملحق    دراسة حسب ا  SPSS20 )   خرجات )توزيع عينة ا
 

 

 

 

 

 

 

 

دراسة حسب ا: VI.4الملحق      SPSS20 )   خرجات ) ّسنعينة ا
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

دراسة حسب ام: VI.5الملحق     ي عينة ا ع  SPSS20 )   خرجات ) سوو  ا

 
Effectifs Pourcentage 

Pourcentage 

valide 

Pourcentage 

cumulé 

Valide 

inr 11 29,7 29,7 29,7 

ln 21 56,8 56,8 86,5 

ms 5 13,5 13,5 100,0 

Total 37 100,0 100,0  

 

 

 
 
 

Reliability Statistics 

Cronbach's Alpha N of Items 

,795 69 

 
Effectifs Pourcentage 

Pourcentage 

valide 

Pourcentage 

cumulé 

Valide 

 67,6 67,6 67,6 25 ذكر

 100,0 32,4 32,4 12 أنثى

Total 37 100,0 100,0  

 Effectifs Pourcentage 
Pourcentage 

valide 

Pourcentage 

cumulé 

Valide 

20- 29 5 13,5 13,5 13,5 

30- 39 13 35,1 35,1 48,6 

40-49 11 29,7 29,7 78,4 

< 50 8 21,6 21,6 100,0 

Total 37 100,0 100,0  
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دراسة حسب ا: VI.6الملحق   SPSS20 )   خرجات ) ة  امننيةعينة ا
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

نظام احاسي اماي: VI.7لملحق ا بعد تطبيق ا سابية واإحراف امعياري   (SPSS20)خرجات  امووسطات ا
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

سابية : VI.8الملحق  بعد امووسطات ا ومات اإداريواإحراف امعياري   (SPSS20)خرجات  نظام امع
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Effectifs Pourcentage 
Pourcentage 

valide 

Pourcentage 

cumulé 

Valide 

5 6 16,2 16,2 16,2 

6-15 14 37,8 37,8 54,1 

16-25 10 27,0 27,0 81,1 

26 7 18,9 18,9 100,0 

Total 37 100,0 100,0  

Statistiques descriptives 

 N Moyenne Ecart type 

b1 37 2,8378 1,32316 

b2 37 2,5676 1,25920 

b3 37 2,7027 1,26633 

b4 37 2,4595 1,30373 

b5 37 3,3243 1,37546 

b6 37 2,7838 1,35678 

N valide (listwise) 37   

Statistiques descriptives 

 N Moyenne Ecart type 

m1 37 2,9459 1,26811 

m2 37 2,7838 1,33615 

m3 37 2,5135 1,23876 

m4 37 2,5676 1,30257 

m5 37 2,7838 1,37710 

N valide (listwise) 37   
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بعد : VI.9الملحق  سابية واإحراف امعياري  ومات اإنواج امووسطات ا  (SPSS20)خرجات  نظام امع
 

 

 

 

 

 

سابية واإحراف: VI.10الملحق  بعد  امووسطات ا وسويق امعياري  ومات ا  (SPSS20)خرجات  نظام امع

 

 

 

 

 
 
 

 
بعد : VI.11الملحق  سابية واإحراف امعياري  وماتنظام امووسطات ا بشريةاإد مع          ر  اموارد ا

 (SPSS20)خرجات 
 

Statistiques descriptives 

 N Moyenne Ecart type 

f1 37 2,9189 1,36175 

f2 37 2,5946 1,27931 

f3 37 2,3784 1,13899 

f4 37 2,6757 1,29216 

N valide (listwise) 37   

 

 

 

 

 

Statistiques descriptives 

 N Moyenne Ecart type 

c1 37 2,8649 1,31576 

c2 37 2,4595 1,28224 

c3 37 2,7297 1,23937 

c4 37 2,5405 1,30373 

c5 37 3,1892 1,30890 

N valide (listwise) 37   

Statistiques descriptives 

 N Moyenne Ecart type 

d1 37 2,9459 1,24601 

d2 37 2,8649 1,27284 

d3 37 3,0270 1,18992 

d4 37 2,8919 1,34956 

N valide (listwise) 37   
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بعد : VI.12الملحق         سابية واإحراف امعياري  وسير           امووسطات ا ومات مراقبة ا  نظام مع

 (SPSS20)خرجات 
 

 

 

 

 

 

 

بعد : VI.13الملحق  سابية واإحراف امعياري   (SPSS20)خرجات  مسك احاسبة اآيامووسطات ا

 

 

 

 

 

 

بعد : VI.14الملحق  سابية واإحراف امعياري  ضرييامووسطات ا نظام ا  (SPSS20)خرجات  ا

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Statistiques descriptives 

 N Moyenne Ecart type 

t1 37 2,7027 1,30947 

t2 37 2,4595 1,16892 

t3 37 2,4865 1,34622 

t4 37 2,9189 1,34119 

t5 37 3,0000 1,49071 

N valide (listwise) 37   

Statistiques descriptives 

 N Moyenne Ecart type 

x1 37 2,6757 1,31348 

x2 37 2,5676 1,25920 

x3 37 2,1892 1,12640 

x4 37 2,9459 1,22352 

N valide (listwise) 37   

Statistiques descriptives 

 N Moyenne Ecart type 

s1 37 3,3243 1,37546 

s2 37 2,5946 1,18929 

s3 37 2,6757 1,24842 

s4 37 2,4324 1,34455 

s5 37 2,7568 1,38254 

s6 37 2,9189 1,25562 

s7 37 2,3784 1,08912 

N valide (listwise) 37   
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سابية : VI.15الملحق  بعد امووسطات ا كياناتواإحراف امعياري   (SPSS20)خرجات  حوكية ا

 

 

 

 

 

 

 

 

بعد : VI.16الملحق  سابية واإحراف امعياري   (SPSS20)خرجات  اإفصاح ي اميزانيةامووسطات ا
 

 

 
 
 
 
 

 
بعد : VI.17الملحق  سابية واإحراف امعياري  نوائج     امووسطات ا  اإفصاح ي جدول حساب ا

 (SPSS20)خرجات 
Statistiques descriptives 

 N Moyenne Ecart type 

h1 37 2,7838 1,13370 

h2 37 2,7898 1,43634 

h3 37 2,3243 1,29216 

h4 37 2,5946 1,21242 

N valide (listwise) 37   

 

 

 
 

Statistiques descriptives 

 N Moyenne Ecart type 

q1 37 3,3243 1,37546 

q2 37 2,6486 1,25203 

q3 37 2,8649 1,29448 

q4 37 2,4595 1,14491 

q5 37 2,9459 1,39336 

q6 37 2,5405 1,19244 

q7 37 2,4123 1,30373 

N valide (listwise) 37   

Statistiques descriptives 

 N Moyenne Ecart type 

g1 37 3,1351 1,08429 

g2 37 3,2162 1,18169 

g3 37 2,7027 1,15145 

g4 37 2,6757 1,15600 

g5 37 2,7297 1,36725 

g6 37 2,6216 1,36120 

N valide (listwise) 37   
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بعد : VI.18الملحق  سابية واإحراف امعياري  زينة       امووسطات ا ة ا  اإفصاح ي جدول سيو

 (SPSS20)خرجات 
 

 

 
 
 
 

بعد : VI.19الملحق  سابية واإحراف امعياري  اصة    امووسطات ا اإفصاح ي جدول تغر اأموال ا
 (SPSS20)خرجات 

 

 

 

 

 

 

 

 

بعد : VI.20الملحق  سابية واإحراف امعياري   (SPSS20)خرجات  اإفصاح ي اماحقامووسطات ا
 

 Statistiques descriptives 

 N Moyenne Ecart type 

o1 37 2,7838 1,37710 

o2 37 2,5946 1,23512 

o3 37 2,6486 1,20684 

o4 37 2,5676 1,25920 

N valide (listwise) 37   

 

 

 

 

Statistiques descriptives 

 N Moyenne Ecart type 

u1 37 2,2703 1,12172 

u2 37 2,6757 1,39551 

u3 37 2,5676 1,34455 

u4 37 2,8108 1,35068 

N valide (listwise) 37   

Statistiques descriptives 

 N Moyenne Ecart type 

i1 37 2,6757 1,24842 

i2 37 2,5135 1,36670 

i3 37 3,0000 1,29099 

i4 37 2,7297 1,26158 

N valide (listwise) 37   



 امللخص:
ما  ، وهذادولة كل  يف احملاسبية املمارسة حتكم اليت واألنظمة األطر يف كبريا  اختالفا العامل عرفها اليت االنفتاح وسياسة االقتصادية لألنشطة املتنامي الدويل البعد أظهر دلق

 جديدة منطية تولد عن ذلك ، وقدالدولية للمحاسبة تصوري إطار عن والبحث ختالفاتاإل أشكال كل  لتجاوزعلى املستوى الدويل  احملاسبية املمارسة وضبط تنظيمإىل ضرورة  أّدى
إبراز ضرورة تكييف األنظمة املعلوماتية وفق متطلبات التوحيد احملاسيب وأمهية  هبدفهذه الدراسة  متضمنة يف إطار التوحيد احملاسيب، ولذلك جاءتجاءت  احملاسبية املمارسة يف

ابلشكل الذي تكون املعلومات املالية املعروضة وفق املعايري الدولية لإلبالغ املايل صادقة ومتجانسة تعكس الصورة احلقيقية لوضعية الكيان حىت  ة اإلفصاحذلك يف زايدة جود
 مستخدمي الكشوف املالية ابختاذ القرارات الصحيحة واملناسبة.ميع يسمح جل

حيث حاولنا اختبار  كيان  25 اليت بلغ عددهاو  ة من الكياانت الصغرية واملتوسطةعلى عينعبارة  69تضم استمارة استبيان  50ولتحقيق أهداف هذه الدراسة قمنا بتوزيع 
 بعد معاجلة وحتليل نتائج استمارة اإلستبيان إىل أنّ  وصلنا، وقد تspss20صحة الفرضيات واإلجابة عن إشكالية الدراسة ابستخدام برانمج احلزمة اإلحصائية للعلوم اإلجتماعية 

تطلبات تطبيق معايري احملاسبة الدولية واملعايري الكياانت الصغرية واملتوسطة ال تزال بعيدة عن مسايرة متطلبات التوحيد احملاسيب وذلك راجع لعدم تكييفها ألنظمتها املعلوماتية وفق م
ّن عدم  ا أللصعوابت اليت تواجهها لتحقيق ذلك خاصة فيما خيص تعارض قواعد النظام الضرييب مع النظام احملاسيب املايل  إىل جانب نقص التكوين، كمالدولية لإلبالغ املايل نظرا 

 لعادلة.كفاءة السوق املايل حال دون تطبيق املعايري احملاسبية الدولية اليت جاء هبا النظام احملاسيب املايل خاصة فيما يتعلق ابلقيمة ا

 لكياانت الصغرية واملتوسطة.األنظمة املعلوماتية، التوحيد احملاسيب، املعايري احملاسبية الدولية، املعايري الدولية لإلبالغ املايل، النظام احملاسيب املايل، ا الكلمات املفتاحية:
 

 Résumé : 
 L'évolution des activités économiques et la politique d'ouverture que le monde a connu à induit à des divergences 

importantes au niveau des systèmes comptables de chaque pays. Ceci a mené à la nécessité d'organiser la pratique 

comptable au niveau international et de chercher un cadre adaptable pour la comptabilité internationale. A cet effet une 

nouvelle pratique est née dans le cadre d'unifier la pratique comptable. A cet égard, cette recherche vise à montrer la 

nécessité d'adapter les systèmes comptables avec les exigences de l'unification comptable et son importance à améliorer la 

qualité de divulgation pour que les informations financières soient conformes aux normes internationales concernant la 

divulgation fiable de l'information qui reflète la situation réelle de l'entité afin de permettre a tous les utilisateurs des états 

financiers de prendre les décisions adéquates. 

 Afin d'atteindre les objectifs de la recherche, nous avons distribué 50 questionnaires contenant 69 termes sur un 

échantillon de 25 petites et moyennes entités. Nous avons tenté de tester les hypothèses et de répondre à la problématique 

à l'aide du logiciel SPSS 20. La recherche résulte après traitement des données des questionnaires que les petites et 

moyennes entités sont loin des exigences de l'unification comptable. Ceci est du au fait quelles ne sont pas adaptées aux 

systèmes d'information conformes aux exigences de la pratique des normes internationales de comptabilité et de ceux de 

la divulgation financière faute des difficultés rencontrées pour réaliser ceci Notamment en ce qui concerne l'opposition 

des règles du système fiscal et le système comptable ainsi que le manque de formation, de plus l'inefficacité du marché à 

empêché l'application des normes internationales de comptabilité notamment en ce qui concerne la juste valeur.  

 

Mots-clés: Systèmes d'Information, Unification Comptable, Normes Comptables Internationales, Normes 

Internationales d'Information Financière, Système de Comptabilité Financière, Petites et Moyennes Entités 

 

Abstract : 

The raising international economic activities and liberalism dimension shows big difference in the structures and 

the systems witch control the accounting practices in each country. Thus, the accounting practices organizing and 

managing on the international level became an important issue to skip all contrasts, and working on a one framework for 

the international accounting practices; therefore, it come up with a new formalization for the accounting practices 

included in the frame of  accounting standardization. Thus, this study aims to illustrate the need of adapting  the 

information systems with the accounting standardization requirements; besides, its importance to improve the disclosure 

quality to make the financial information reported, according to the IFRS, true and identical and reflect the image of the 

entity in a form which allow all of the financial statements users to make the suitable and correct decisions.   

To achieve the objectives of this study, we distributed 50 questionnaires, includes 69 clauses, on a sample of 

SMEs "small and medium-sized entities", 25 entities exactly. And, we worked on testing the hypothesis validity to answer 

the study problematic using the SPSS20 software. So, after analysing the questionnaires, as result,  the SMEs still far 

away from meeting the standardization requirements, due to the absence of the adopted information systems according the 

IFRS; besides, the lack of training as well as the absence of the financial market efficiency prevented the application of 

the IFRS which provided by the financial accounting system with regard to mainly the fair value issue.  

Keywords: Information Systems, Accounting Standardization, International Accounting Standards, International 

Financial Reporting Standards, Financial Accounting System, Small and Medium Entities.   


