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Sonatrach 

société Nationale pour la Recherche, la 

Production, le Transport, la Transformation, 

 et la Commercialisation des Hydrocarbures 

املؤسسة الوطنية للبحث، إلانتاج،  

النقل، التحول، والتسويق 

 للهيدروكربونات

NAFTAC Société nationale de raffinage du pétrole املؤسسة الوطنية لتكرير البترول 

SONALGAZ Société nationale de l'électricité et du gaz املؤسسة الوطنية للكهرباء والغاز 

NAFTAL Société nationale de distribution de 

produits pétroliers 

املؤسسة الوطنية لتوزيع املنتجات 
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BP British Petroleum بريتيش بتروليوم 

GF Gaz France غاز فرنسا 

LTH Liquéfaction et Transformation des 

Hydrocarbures 

 إسالة وتحويل الهيدروكربونات

AVAL activité liquidation , raffinage et 

pétrochimie 

التصفية والتكرير والنشاط 

 البتروكيماوي 

GPL Gaz de pétrole liquide غاز البترول السائل 
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 :مقدمة

رافقت املحاسبة نشوء الحضارة وتطورها، ولم تكن مجرد نظام كمي متين ودائن بل كانت تلبي متطلبات                  

      التطور الاجتماعي والاقتصادي والسياس ي ولقد نشأت املحاسبة تلبية لحاجات مشروعات ألاعمال املختلفة، 

    ملشروع، وأن شعار الحرية الاقتصاديةوكانت السياسات املحاسبية املتبعة في املشروع تعكس اتجاهات إدارة ا

الذي انطلقت من خالله الثورة الصناعية في املجتمعات الرأسمالية، لم يكن في حرية املنافسة بين املشروعات 

الاقتصادية مع بعضها البعض، بل كان يعني أيضا ترك الحرية لإلدارة في أن تضع ما تشاء من السياسات إلادارية 

 .واملحاسبية أيضا

 

لقد شهدت العقود ألاخيرة تطورا اقتصاديا هائال أدى إلزالة الكثير من العوائق الاقتصادية بين الدول                      

املختلفة، وامتداد نشاط كثير من مؤسساتها خارج حدود دولها، وهو ما نتج عنه مواضيع وقضايا جديدة تستلزم 

الوقت إلى حتمية تطوير القواعد وإلاجراءات املحاسبية لتستوعب تلك متابعة من الفكر املحاسبي، وتؤدي في نفس 

املتغيرات الجديدة في ظل العوملة وثورة الاتصاالت الحديثة، حيث أصبحت تعرف املعامالت الدولية مفهوما وقواعد 

، ذلك ما كان جديدة جعلت انتقال املوارد الاقتصادية من دولة إلى أخرى بثم على نحو سهل وبكفاءة وسرعة عالية

له بالغ ألاثر على توسيع نشاطات بعض املؤسسات الاقتصادية وتخطي معامالتها حدود الدولة الواحدة، فمثال قيام 

السوق ألاوروبية املشتركة والاتفاقيات التجارية بين الدول املختلفة، وإنشاء منظمة التجارة العاملية كل ذلك أدى إلى 

وقدم أيضا فرص لترابط وتشابك العالقات الاقتصادية الدولية بفعل تزايد وشيرة  تطوير وتحسين التجارة الدولية،

انتشار الاستثمار ألاجنبي املباشر وغير املباشر عبر العالم، مما مهد الطريق إلى تقلص العالم وجعله في شكل سوق 

 .عاملية واحدة أو قرية صغيرة متداخلة املصالح والعالقات

 

وهو ما جعل الكثير من املنظمات والهيئات الدولية تهتم بموضوع التوحيد والتوافق املحاسبين الدوليين                      

كاألمم املتحدة، منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية والاتحاد ألاوروبي حيث نتج عن هذا الاهتمام العديد من 

في تبني املعايير املحاسبية الدولية سواء من املحاوالت الرائدة والتي خلصت وانصهرت جميعها في نتيجة واحدة 

مختلف الكيانات الدولية أو املجالس املحاسبية الوطنية في الكثير من الدول، وبذلك انتشر استخدام معايير 

املحاسبة الدولية سواء بصفة تامة أو بصفة استرشادية، فاملعايير هي الوسيلة التي تجعل املحاسبة لغة موثوقة 

ت خير تمثيل وبدونها لن يكون بمقدور ألاشخاص الذين يدرسون التقارير املالية أن يضمنوا سالمة تمثل القطاعا

 والاطمئنان إليها، وإنما تعطي صورة واضحة عن الوضع الفعلي للمنشأة التي يتحدث عنها،   هذه التقارير
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 ب
 

 

ستناد إليها عند إعداد هذه التقارير، أو أن يخرجوا بتفسيرات موثوقة لتلك التقارير دون معرفة ألاسس التي تم الا 

وبالتالي فهدف املؤسسة من اتباع معايير محاسبية هو ضبط بدقة أسس إعداد القوائم املالية وطريقة عرض 

محتواها، مادامت مطالب املستثمرين كلها تدور حول زيادة منفعة املعلومات املحاسبية واملالية ورفع مستويات 

 .لقوائم املاليةالافصاح والشفافية في ا

 

ولقد أدركت دول كثيرة أهمية إصدار معايير املحاسبة املالية، لدا سارعت في إصدار مثل هذه املعايير لتكون ألاساس 

الذي تتم على هذاه عملية قياس تأثير العمليات وألاحداث والظروف وايصال نتائجها إلى كافة املستفيدين، وال جدال 

 .ية يؤثر بشكل سلبي مباشر على الاقتصاد الوطني ككلأن غياب معايير محاسبية مال

وفي هذا السياق تعتبر الجزائر واحدة من الدول التي عملت على تطوير نظامها املحاسبي من أجل مواكبة التغيرات 

الاقتصادية التي تشهدها الساحة الدولية، حيث أظهر املخطط املحاسبي الوطني الذي روعيت عند تصميمه 

شتراكية التي تبنهها الجزائر بعد الاستقالل، قصوره في الاستجابة ملتطلبات املرحلة الراهنة وما يميهها التوجهات الا 

من اصالحات باشرتها بهدف الانتقال إلى اقتصاد السوق، جعلت النظام املحاسبي الجزائري موضوع تغيير وتطوير 

 .نتج عنه نظام محاسبي مالي جديد 

 : ومن هذا املنطلق يمكن صياغة إلاشكالية الرئيسة لهذا البحث في السؤال الرئيس ي التالي

 ما هو أثر تطبيق معايير املحاسبة الدولية على نتائج املؤسسة الاقتصادية الجزائرية؟• 

 

 وفي هذا إلاطار يمكن طرح التساؤالت الفرعية التالية والتي ستتمحور حولها هذه الدراسة       

 ما هي العوامل الواجب توفرها لنجاح تطبيق معايير املحاسبة الدولية؟( 1

 الجزائرية؟ ما هي املقاييس الالزم تطبيقها الدراسة أثر معايير املحاسبية الدولية على املؤسسة الاقتصادية( 2 

 ما مدى تقدم الجزائر في تطبيق املعايير املحاسبية الدولية؟( 3 
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 :فرضيات الدراسة

كمحاولة لتجسيد تصور معين لإلجابة على التساؤالت السابقة، قمنا بصياغة الفرضيات التالية التي سيتم                  

 :اختبارها في هذا املبحث

إن تطبيق معايير املحاسبة الدولية يستند إلى إطار مفاهيمي كمرجعية فكرية شاملة تسترشد بها املمارسة / 1 

 .بةالعملية ملهنة املحاس

إن معايير املحاسبة الدولية تتحيه للمستثمر كطرف جوهري من بين ألاطراف ذات الصلة وبالنسبة للمستثمر، / 2 

 .مقاييس ألاداء هي املردود املالي والحفاظ على رأس مال املستثمر

تطبيق تدريجي إن الجزائر لم تتبنى عملية املعايير املحاسبية الدولية واكتفت فقط بسياسة تكييف مرحلية ك/ 3 

 .ملعايير املحاسبة الدولية

 :أسباب اختيار املوضوع 

 :تتجلى أسباب اختيار املوضوع من خالل               

الفتح مجال البحث  حداثة املوضوع وارتباطه بالتغيرات الاقتصادية الراهنة وقلة البحوث ألاكاديمية والسعي   -

 .أمام املهتمين به مستقبال

واحد، كما أنها أحدث  تعتبر املحاسبة الدولية أحد أهم مظاهر العوملة الاقتصادية واملالية واملحاسبية في آن   -

 . فروع علم املحاسبة

 .ضرورة فهم معايير املحاسبة الدولية ومالها من أهمية   -

 : أهمية الدراسة

عمال على الدول أن تعمل على توحيدها من خالل تكمن أهمية هذا البحث في أن املحاسبة أصبحت لغة ألا              

تطبيق معايير محاسبة دولية تعمل على الحد من املشاكل والتطبيقات املحاسبية على املستوى الدولي بهدف 

استخدام قوائم مالية معممة، وأيضا أهمية الوقوف على وجه الخصوص على آلاثار املترتبة عن تطبيق املعايير 

 . على املؤسسة الاقتصادية الجزائريةاملحاسبية الدولية 
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 :أهداف الدراسة

 املحاسبية  التركيه على جهود لجنة معايير املحاسبية الدولية في إقامة توافق في التطبيقات -

 .انعكاسات تطبيق املعايير املحاسبية الدولية على املؤسسة الاقتصادية الجزائرية -

 :أقسام الدراسة

 :ثالث فصول تم تقسيم هذا البحث إلى 

حاولنا من خالل الفصل ألاول تقديم خلفية تاريخية عن نشأة وتطور املعايير املحاسبية الدولية، حيث 

تعرضنا إلى إلاطار املفاهيمي ملعايير املحاسبة الدولية، كما تناولنا من خالل هذا الفصل تطبيق املعايير املحاسبية 

 .الدولية وإعداد القوائم املالية

ثاني تطرقنا إلى أثر تطبيق املعايير املحاسبية الدولية على مختلف الاقتصاديات من خالل في الفصل ال

 (.محددات ألاداء ) الوقوف على تقييس أثر تطبيق معايير املحاسبية الدولية 

ألاثار غير املباشرة : ثم تناولنا أثر تطبيق املعايير املحاسبية الدولية على املحيط الاقتصادي للمؤسسة وهي

 .التي تؤثر على املؤسسة على املدى املتوسط والبعيد

وقد خصصنا الفصل الثالث للدراسة امليدانية من خالل تقديم ورقة فنية عن مل الدراسة بوالية 

سكيكدة، كما قمنا في هذا الفصل بعرض آلاثار الناجمة عن تبني املعايير املحاسبية الدولية في مؤسسة سوناطراك 

 .ألام

 :بعاملنهج املت 

تستدعي طبيعة موضوع الدراسة استخدام مناهج متعددة تفي بأغراض املوضوع، فيكون املنهج وصفيا 

عند تناول أو استعراض إلاطار املفاهيمي ملعايير املحاسبة الدولية ويتم الاستعانة باملنهج التاريخي في ألاجزاء املرتبطة 

ويكون املنهج تحليليا عن دراسة أثر تطبيق املعايير املحاسبية  بالتطورات التاريخية للجنة معايير املحاسبة الدولية،

 .الدولية على مختلف الاقتصاديات

 : الدراسات السابقة

بعد اطالعنا على الدراسات السابقة لهذا املوضوع حسب استطاعتنا وما أمكن التوصل إليه وما سجلناه 

ألاكثر قربا وألاشد عالقة بموضوعنا من ألطروحات من صعوبة الحداثة املوضوع فإنه تم التركيه على الدراسات 

 : الدكتوراه أو رسائل املاجستير أو ملتقيات علمية أو مقاالت منشورة في مجالت علمية محكمة وهي مرتبة كالتالي

          أطروحة مقدمة لنيل شهادة الدكتوراه في العلوم الاقتصادية، جامعة الجزائر،) دراسة شعيب شنوف  -

(2007-2006 



 املقدمة
 

 ه
 

 

املمارسة املحاسبية في الشركات متعددة الجنسيات والتوحيد املحاسبي " عالج شعيب شنوف في أطروحته املعنونة 

املحاسبيين الدوليين وكذلك تحليل  دراسة عرض أهمية املحاسبة الدولية وتحليل طبيعة التوافق والتوحيد" العالمي

 . املشاكل املحاسبية على املستوى الدولي

 KARIM Mhedhbiدراسة  -

Analyse de' effet de l'Adoption des mornes comptables internationale sur le développement et la 

performance des Marchés Financiers Emergents 

عايير ، تناولت هذه الدراسة تحليل نتائج تطبيق امل2212هذه الدراسة عبارة عن دكتوراه اقدمت في تونس سنة 

مذكرة مقدمة ) دراسة ديبون ساهل بوجمعة  -. املحاسبية الدولية على تنمية وأداء السوق املالي في البلدان املتقدمة

 2010-2011)ضمن متطلبات شهادة املاجستير، جامعة سكيكدة،

دراسة " حاسبة الدولية إعداد وتحليل القوائم املالية وفقا ملعايير امل" عالج ديبون ساهل بوجمعة في رسالته املعنونة 

مدى استجابة القوائم املالية في النظام املحاسبي الوطني املتطلبات معايير املحاسبة الدولية وقام بإسقاط دراسته 

 .على الشركة الوطنية للصناعات البتروكيميائية

للدكتور  2212نوفمبر  25-22امللتقى الدولي حول معايير املحاسبة الدولية في تفعيل أداء املؤسسات والحكومات،  -

 .خالد جمال الجعارات الذي تضمن مختصر املعايير املحاسبية الدولية على شكل كتيب

 



 

 

 الفصل ألاول 
          خلفية تاريخية

عن نشأة وتطور معايير 

 املحاسبة الدولية
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 :تمهيد

لم تعد املحاسبة وسيلة لتوفير ألادلة والحكم على شرعية وقانونية العمليات التي تقوم بها املؤسسة 

أصبحت في ظل تطور ألاسواق املالية أداة ضرورية إلاعالم شفاف ومالئم موجه أوال للمستثمرين في هذه فحسب، بل 

ألاسواق بما يمكنهم من اتخاذ القرار بشأن محافظ ألاوراق املالية، وثانيا الكل ألاطراف ألاخرى املستعملة للمعلومات 

ئن وموردين وبنوك وكل املتعاملين آلاخرين مع املحاسبية من مساهمين في الشركات ومديرين للمؤسسات وزبا

املؤسسة، وهكذا جاءت فكرة معايير املحاسبة الدولية التي عرفت بدايتها الحقيقية على إثر تأسيس لجنة معايير 

 .املحاسبة الدولية ثم فرض تطبيق تلك املعايير التي تقوم بإصدارها

ن، نعالج في املبحث ألاول إلاطار املفاهيمي ملعايير وعلى أساس ما تقدم سوف نقسم الفصل ألاول إلى مبحثي

املحاسبة الدولية حيث نستهل هذا املبحث بهيكل نظرية املحاسبة ثم نتطرق إلى أهداف إصدار املعايير املحاسبية 

 .الدولية وأهميتها

الل التطرق إلى بنية وفي املبحث الثاني نتناول تطبيق املعايير املحاسبية الدولية وإعداد القوائم املالية من خ

املعيار وكيفية تطبيقه، تقديم القوائم املالية حسب معايير املحاسبة الدولية، تطبيق معايير التقارير املالية الدولية 

  .ألول مرة
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 إلاطار املفاهيمي ملعايير املحاسبة الدولية: املبحث ألاول 

 

الهادفة للربح، وجب اصدار معايير محاسبية مالية يحدد على املواكبة التطور الهائل في مجال ألاعمال 

ضوئها طرق قياس تأثير العمليات وألاحداث والظروف على املركز املالي للمنشأة ونتائج أعمالها، وايصال نتائجها إلى 

 .املستفيدين

 

تكون ألاساس الذي ولقد أدركت دول كثيرة أهمية إصدار معايير املحاسبة املالية، لذا سارعت في اصدارها ل

تتم على هداه عملية قياس تأثير العمليات وألاحداث والظروف وايصال نتائجها إلى كافة املستفيدين، وال جدل في 

كون غياب معايير محاسبية مالية يؤثر بشكل سلبي مباشر على الاقتصاد الوطني ككل، ويكمن هذا في جوانب 

 1.الخطأ في عملية اتخاذ القرارات، تعقيد عملية اتخاذ القراراتصعوبة عملية اتخاذ القرارات، : متعددة منها

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-80، ص ص 8002، مزوار للطباعة والنشر والتوزيع، الجزائر، 1املحاسبة املالية، إلاطار التصوري، ط SCFالنظام املحاسبي املالي الجديد : مفيد عبد الالوي  1

81. 



خلفية تاريخية عن نشأة وتطور معايير املحاسبة الدولية                                                                              الفصل ألاول   

10 
  

 

 ( فروض، مبادئ، محددات) هيكل نظرية املحاسبة : املطلب ألاول 

 :املحاسبة هي نظام إلاعداد التقارير املالية تسمح ب: تعريف املحاسبة

 . تصنیف وتسجيل العمليات التجارية واملالية للشركة وتتبع كل التحوالت املتعلقة بها -

 .توفير مجموعة من الوثائق -

 

تقوم بوضع ليس فقط حسابات حقيقية وعادلة لكن أيضا أن تكون مصدر املعلومات لألطراف ذات املصالح يمكن 

 . التحقق منها

 1.يجب أن تعطي املعلومات املحاسبية املستخدميها وصفا كافيا، نزيها ودقيقا لكامل ألاحداث واملعامالت

 

اعد واملبادئ العامة للعمليات التجارية من حيث يمكن تعريف أيضا املحاسبة على أنه علم يبحث في القو 

فاملحاسبة هي علم يشمل مجموعة من    2تسجيل وتصنيف وتلخيص واستخراج النتائج وبيان املركز املالي في النهاية

املبادئ وألاسس والقواعد التي تستعمل في تحليل العمليات املالية عند حدوثها، وتسجيلها من واقع مستندات مؤيدة 

، ثم تبويب وتصنيف هذه العمليات وتلخيصها، بحيث تمكن الوحدة الاقتصادية من تحديد ایراداتها، وتكلفة لها

الحصول على هذه إلايرادات ومن تم استخراج نتيجة أعمالها من ربح أو خسارة عن فترة مالية معينة، وبيان مركزها 

 3.املالي في نهاية هذه الفترة

 

ملعلومات املالية عن طريق تصنيفها وتسجيلها من أجل عرض جداول مالية تعكس فاملحاسبة تهدف إلى تنظيم ا

 .الصورة الصادقة عن الوضعية املالية للمؤسسة

 

 

 

 

 
1Alain Fayel, Daniel Pernot, Comptabilité générale de l'entreprise, 8ème édition, Paris, France, 1995, 29. 

 د. 11دار عبد اللطيف للطباعة والنشر، الجزائر، ص  SCFحواس صالح، املحاسبة املالية حسب النظام املالي املحاسبي 8

 .2، ص 8002خالد أمين عبد هللا، صايل رمضان، مبادئ املحاسبة، مصر،  3
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 :الفروض املحاسبية

محاسبية عند إنشائها واكتسابها الصفة يقوم هذا الفرض على أساس أن أية وحدة : فرض الوحدة املحاسبية

القانونية تكون مستقلة ومنفصلة بملكيتها عن ملكية املالكين، لذلك فإن إلاقرار عن ملكيتها يتم بواسطة إعداد 

القوائم املالية التي ال عالقة لها بالعمليات الشخصية التي يقوم بها املالكين وبصفتهم الشخصية، مما يجعل القوائم 

 1.التي تقوم الوحدة املحاسبية بإعدادها تختص بالعمليات التي تقوم بها بصفتها الشخصية املستقلةاملالية 

 :فرض الاستمرار

يقوم هذا الفرض على اعتبار أن الوحدة املحاسبية التي تعد عنها التقارير املالية املختلفة مستمرة في العمل وأداء 

من أجلها، فاالستمرارية هي التوقع املقبول إال إذا اضطر املشروع أن  الوظائف نفسها التي تم استثمار ألاموال فيها

  8.ينهي أعماله، فعندها القوائم املالية التقليدية غير ممثلة الواقع حال املشروع

 فرض القياس النقدي وتباث وحدة النقد

 3. بالعملة الوطنيةيفرض هذا املبدأ على جميع املؤسسات داخل إلاقليم الوطني تقديم القوائم املالية  

 :فرض التوازن املحاسبي

يعتبر القيد املزدوج بمثابة املقدمة العلمية في املحاسبة الوالدة فرض التوازن املحاسبي والذي مفاده أن 

 4.جميع العمليات الاقتصادية الخاضعة للقياس املحاسبي تنطلق أساسا من توازن طرفي أي قيد محاسبي

 :املبادئ املحاسبية 

( الاقتناء ) يقر مبدأ التكلفة التاريخية تسجيل ألاحداث الاقتصادية بتكلفة شرائها  :التكلفة التاريخيةمبدأ 

 5؟.أو إنتاجها

 

 

 

 

 

 .52، ص 8002وليد ناجي الحيال، التحليل املالي، منشورات ألاكاديمية العربية املفتوحة في الدنمارك،    1

 .142سابق، ص خالد أمين عبد هللا، صايل رمضان، مرجع   8

 . 14، ص 8010لخضر عالوي، نظام املحاسبة املالية، الجزائر،   3

 . 00وليد ناجي الحيالي، مرجع سابق، ص   4

 .13ضر عالوي، مرجع سابق، ص خل  5
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يهدف هذا املبدأ بتحديد نتيجة أعمال الدورة املالية اثر مقابلة إلايرادات املحققة  :مبدأ مقابلة إلايرادات بالنفقات

خالل الفترة بالنفقات املستنفدة خاللها، حيث يلتزم املحاسب عند إصدار القوائم املالية بأن تكون إيرادات 

  1.املؤسسة املباشرة وغير املباشرة مرتبطة بما يقابلها من تكاليف هذه املقابلة

يمثل إلايراد في الفقه املحاسبي إجمالي النفقات التي تؤدي إلى زيادة إجمالي أصول الوحدة  :مبدأ تحقيق إلايرادات 

ووفقا ملبدأ تحقق الايراد، فإن إلايراد يعتبر متحققا متى توفر . الاقتصادية، أو إلى نقص إجمالي الخصوم أو كليها معا

  8.الدليل لالعتراف به دفتريا

ينص مبدأ إلافصاح املحاسبي على البيان التام والشامل لجميع البيانات واملعلومات  :فصاح الشاملمبدأ إلا 

املحاسبية قدر إلامكان لتحقيق الفائدة ملستخدميها، وبمقتض ى هذا املبدأ أصبح ال ينظر إلى القوائم املالية على أنها 

  3.هدفا في حد ذاته تسعى الوحدة املحاسبية إلى تحقيقه

محددين أساسيين بينهما مجلس معايير : هي في مجملها خمسة محددات تتوزع كالتالي (:القيود) ات املحاسبة محدد

 4.املحاسبة املالية، وتسمى محددات التقرير املالي

اها محدد ألاهمية أو كما سم -. أي املوازنة بين تكلفة انتاج املعلومة وبين منفعة املعلومة( التكلفة < املنفعة ) دمحم  -

 .مجلس معايير املحاسبة املالية عتبة الاعتراف

 

 :وهناك ثالثة محددات أخرى انبثقت عن مهنة املحاسبة باعتبارها جزء من بيئة التقرير املالي وهي

 . املمارسة السائدة في الصناعة -

 . سياسة التحفظ أو قاعدة الحيطة والحذر -

 .تغليب الجوهر الاقتصادي على الشكل القانوني -

 

 

 
 .10حواس صالح، مرجع سابق، ص   1

 . 00وليد ناجي الحيالي، مرجع سابق ص   8 

 . 28نفس املرجع، ص     3

مذكرة  ENIPيائية ديبون ساهل بوجمع، إعداد وتحليل القوائم املالية وفقا ملعايير املحاسبة الدولية، دراسة حالة عن الشركة الوطنية للصناعات البتروكيم 4

 .12، ص  8010 - 8011 سكيكدة 1255أوت  80مقدمة ضمن متطلبات شهادة املاجستير، جامعة 
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 :إلاطار املفاهيمي للجنة معايير املحاسبة الدولية: املطلب الثاني

 

 :التوحيد على املستوى الدولي 1 

لالتحادات الاقليمية والتوسع في لم تقتصر محاوالت توحيد املمارسة العملية على املستوى القطري، إذ كان 

التجارة الخارجية والاستثمارات الدولية، وانتشار الشركات متعددة الجنسيات ألاثر في اتساع قاعدة مستخدمين 

م بهدف 1251آخرين على نطاق دولي، ومن أولى املحاوالت لتلبية هذا الهدف انعقاد املؤتمر املحاسبي في باريس عام 

 .صادي ألاوروبي، وتولد عنه دليل اللحسابات قابل لالستخدام على نطاق دوليتنمية الاتحاد الاقت

م بمحاولة توحيد املفاهيم واملصطلحات 1203وقد قام الاتحاد ألاوروبي لجماعة املحللين املاليين منذ عام 

تمكن املستخدمين املحاسبية شائعة الاستخدام بين املحللين املاليين لتسهيل استخراج املؤشرات والنسب املالية ل

 1 .من اتخاذ القرارات

من خالل عملية التنسيق املحاسبي والتوافق الدولي، يمكن أن نقول أن التوحيد املحاسبي العالمي تكمن 

مهامه ألاساسية في إعداد املعايير املحاسبية، وإزالة الاختالف املوجود والتقليل من الفجوة املوجودة بين ألانظمة 

. ل املجهودات املبذولة يمكن أن نجد نموذجين رئيسيين وكليهما يخص النظام الرأسمالياملحاسبية، ومن خال

  (:نموذج الاقتصاد الكلي ) النموذج ألاوروبي 

رغم أن الدول ال تتدخل في الاقتصاد من خالل منهج الاقتصاد الرأسمالي، إال بالقدر املحدد الها، فإننا نجد 

اسبية واملالية، تعتمد الدول على وضع مخطط محاسبي يكون في خدمة من خالل احتياجها للمعلومات املح

 .الكلي  احتياجات الجهاز املركزي بالدرجة ألاولى من خالل مؤشرات الاقتصاد

وبدرجة أقل بعض الجهات ألاخرى، وفي هذا الاطار تعمل الدولة على وضع قواعد ومبادئ للممارسة 

 .بما يخدم احتياجات الاقتصاد الكلي املحاسبية وذلك بهدف ضبط مهنة املحاسبة

 .وعلى هذا ألاساس تقوم الدولة بتوجيه عملية التوحيد املحاسبي من خالل املنظمات والهيئات التابعة لها

 

 

 

 

 
 .34، ص8002، دار الثقافة للنشر والتوزيع، عمان، ألاردن، 1نظرية املحاسبة، ط: حسين القاض ي، مأمون حمدان1
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 :أمريكيالنموذج ألانجلو 

و هو النموذج املحاسبي للبلدان ألانجلو سكسونية، ويمتاز هذا النموذج باملرونة والديناميكية وأهم 

بريطانيا، كندا، وهم إ، إيرلندا، هولندا، أستراليا، حيث يتم العمل على توجيه : البلدان التي تعتمد هذا النموذج

 .لقواعد واملبادئ وإلاجراءات املحاسبيةألانظمة املحاسبية، وذلك من خالل إطار تصوري موحد ل

يقوم بوضع معايير محاسبية ( ASB)بحيث نجد إلاطار التصوري ملجلس املعايير املحاسبية البريطانية 

 . تتالءم مع احتياجات ألاسواق املالية

نجد جملة من ( FSB)أما في الواليات املتحدة ألامريكية، ومن خالل إلاطار التصوري ملجلس املعايير املالية 

 .القواعد واملبادئ كحل للمشاكل املحاسبية، ودليل العملية التوحيد املحاسبي ومهنة املحاسبة

كما يمثل إطار لكيفية إعداد القوائم املالية وحدودها، وعموما فإن هذا النموذج يعتمد على املعايير 

القرارات في إطار الشفافية والافصاح  املحاسبية التي من خاللها يمكن أن توفر املعلومات الضرورية التخاذ

املحاسبي، أما دور الدولة في هذا النموذج يقتصر فقط على دور التنظيم في العالقات ما بين املتعاملين في ألاسواق 

 .املالية

يمكن القول أن هذا النموذج يعتمد على دعم الشركات متعددة الجنسيات التي كانت السبب الرئيس ي في 

  1.بالعوملة املحاسبية أو املحاسبة الدوليةظهور ما يسمى 

 :أهمية إجراء توحيد دولي للمحاسبة 2

لقد واجهت املؤسسات التي تبحث عن رؤوس ألاموال خارج أسواقها املالية املحلية، وكذلك املستثمرين 

الدول من حيث املعايير الراغبين في تنويع استثماراتهم عامليا العديد من املشاكل نتيجة للفوارق املحاسبية بين 

املحاسبية وعناصر الافصاح واملراجعة، وعليه فإن ضرورة حماية هذه الاستثمارات والحفاظ على ثقة املستثمرين 

 عبر العالم، كانت دافعا أساسيا إلحداث توافق محاسبي

 

 

 

 

 

 
 .188، 181، ص 8002، الجزائر، 1محاسبة املؤسسة طبقا للمعايير املحاسبية الدولية، ج: اشعیب شنوف1
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دولي يؤدي إلى تبني مجموعة موحدة من املعايير املحاسبية املوثوق بها واملعترف بها عامليا، تجعل من القوائم املالية 

 1.للمؤسسات قابلة للمقارنة بغض النظر عن دولة املؤسسة املصدرة لها

معترف به عامليا يتمثل في املعايير  وعلى هذا ألاساس أدى التوجه املحاسبي الدولي إلى اختيار مرجع محاسبي

التي تصدر عن لجنة املعايير الدولية للمحاسبة ( IFRS)واملعايير الدولية للمعلومة املالية ( IAS)الدولية للمحاسبة 

(IASC ) ومجلس املعايير الدولية(IASB ) وهي معايير تخص باألساس املؤسسات الدولية الكبيرة املسعرة في البورصة

دم من خالل املؤسسات معلومات تبين حالة الوضعية املالية لألطراف املتعاملة معها، هذه املعلومات تتميز والتي تق

  8.باملصداقية والشفافية وموثوق بها وسهلة القراءة من جميع املستفيدين

 :املعايير املحاسبية

د القوائم املالية، وتشمل املعايير املحاسبية هي قواعد يتم اعتمادها من طرف شركات ألاعمال عند إعدا

املعايير والقواعد الوصفية، والتوجيهات الالزمة التي تتعلق بعدة موضوعات تهم املحاسبة الدولية بشكل عام، 

وباألخص القياس والتقيين، والعرض وإلافصاح، هذه القواعد التي يتم الاتفاق عليها والتي تشمل املعايير املحاسبية، 

يق التجانس في قياس العمليات وألاحداث التي تؤثر على القوائم املالية، والتدفقات تعتبر کمرشد أساس ي لتحق

 .النقدية، وايصال تلك املعلومات إلى ألاطراف املستفيدة منها

لكن اختالف الظروف البيئية املحيطة بكل بلد أدت إلى اختالف القواعد وإلاجراءات املحاسبية املتبعة في 

الاختالفات في املمارسات املحاسبية أدت أيضا إلى زيادة الضرورة والحاجة إلى املعلومات  مختلف بلدان العالم، هذه

 3.لدى مستخدمي القوائم املالية

 

 

 

 

 

 
مذكرة مقدمة في الجزائر في ظل الشراكة مع الاتحاد ألاوروبي، ) IAS /IFRS) أهمية تطبيق املعايير الدولية املحاسبية واملعلومة املالية : ابكيحل عبد القادر1

 .30، ص 8002-8002ضمن متطلبات شهادة املاجستير في علوم التسيير تخصص مالية ومحاسبة، جامعة حسيبة بن بوعلي، الشلف، 

عايير الدولية امللتقى الدولي ألاول حول النظام املحاسبي املالي الجديد في ظل معايير املحاسبة الدولية، املحاسبة العامة وامل: بلحوزين علي، كتوش عاشور  8 

 .14، ص  13/  14/  18/ 8002، معهد العلوم الاقتصادية والتجارية وعلوم التسيير، ( IAS/IFRS) للمحاسبة واملعلومة املالية 

أطروحة مقدمة لنيل شهادة  BP Exploration limitedاملمارسة املحاسبية في الشركات متعددة الجنسيات والتوحيد املحاسبي العالمي حالة : شعيب شنوف 3

 .20ص  8002-8000الدكتوراه في العلوم الاقتصادية، جامعة الجزائر، 
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م في بريطانيا عند 12إن فكرة توحيد العالم محاسبيا فكرة ليست بجديدة، فهي ترجع إلى منتصف القرن 

وتضاعف التوحيد املحاسبي بعد  ظهور املنظمات املحاسبية، ثم انتقلت هذه الفكرة إلى الواليات املتحدة ألامريكية

م الذي كشف عن الكثير من التالعبات في الافصاح املحاسبي، فظهرت هيئات 1282أزمة الكساد العالمي عام 

محاسبية دولية، وعقدت املؤتمرات في مختلف البلدان لغرض ایجاد توافق دولي حول توحيد محاسبي ليتجسد 

 1.فق على تطبيقها في جميع دول العالم تقريبام ات1232بوضع معايير محاسبية دولية سنة 

م وهو 1204وعموما ترجع فكرة التوحيد املحاسبي العالمي وضرورة التنسيق بين املعايير املحاسبية إلى سنة 

تاريخ انعقاد أول مؤتمر دولي للمحاسبين، وهذا بمدينة سانت لويس بأمريكا، بحيث تمت مناقشة ومقارنة املبادئ 

 .ى املمارسات املحاسبية في البلدان الكبرى في العالماملحاسبية وحت

ومنذ ذلك التاريخ تم عقد اجتماعات ومؤتمرات عديدة لتنمية مهنة املحاسبة وأدائها ومناقشة املشكالت 

وتبادل الخبرات ووجهات النظر، من أجل التقليل من الاختالفات بين معايير املحاسبة التي تطبقها الشركات وتضييق 

 .الفوارق في معايير املحاسبةدائرة 

م انعقد املؤتمر الدولي للمحاسبين في سيدني بأستراليا، حيث اتخذت فيه قرارات هامة، 1228وفي سنة 

وذلك بإنشاء هيئتين يمكن أن تكون لهما املقدرة على التعامل مع املشكالت املحاسبية الدولية والاختالف بين 

م وكذا 1223في عام  IASCاملحاسبة الدولية املحاسبة التي تستخدمها البلدان املتعددة، وتم تأسيس لجنة معايير 

 IFAC  .8الاتحاد الدولي للمحاسبين 

 

 :(IASC)لجنة معايير املحاسبة الدولية 

أملاني، هولندا، أستراليا، كندا، : بمبادرة من الهيئات املحاسبية املهنية لتسعة دول  1223سنة ( IASC)نشأ 

مكلفة ( Les Trustees)شخصية تسمى  12ملكسيك، انجلترا، يتكون من الواليات املتحدة ألامريكية فرنسا، اليابان، ا

بتحديد الترجمات الاستراتيجية، التطوير، والعمل على تطبيق معايير املحاسبة الدولية، وتحقيق توحيد املبادئ 

 (IASB)املحاسبية التي تتبعها منشئات ألاعمال، وتعيين أعضاء مجلس معايير املحاسبة الدولية 

 

 

 

 
امللتقى الدولي ألاول حول النظام املحاسبي املالي الجديد في ظل معايير املحاسبة الدولية، آفاق تطبيق املعايير : هشام سفیان صلواتش ي، يوسف بودة1

سيير، املركز الجامعي بالوادي، في الجزائر في ظل التوافق املحاسبي املالي الدولي، معهد العلوم الاقتصادية والتجارية وعلوم الت IAS /IFRSاملحاسبية الدولية 

 .4، ص 8010جانفي  12-12

 .182، 182املرجع السابق، ص ص : شعیب شنوف 8 
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إلى  1223صفة التنظيم العالمي في الفترة املمتدة من سنة ( IASC)وزاد عدد املشتركين في الاتحاد وتم إعطاء 

 1.أغلبية املواضيع املحاسبيةالتي غطت ( IAS)بدلت لجنة معايير املحاسبة الدولية  8000سنة 

أهم جهة دولية في دفع مجال التوافق املحاسبي الدولي، ( IASC)لقد اعتبرت لجنة املعايير املحاسبية الدولية 

وباألخص في السنوات ألاخيرة بعد إعادة هيكلة هذه اللجنة وتحويل اسمها إلى مجلس املعايير املحاسبية الدولية 

IASB. 

هو منظمة دولية للمعايير املحاسبية الدولية، ولد نتيجة لجنة معايير  IASBبة الدولية مجلس معايير املحاس

 8. 8001املحاسبة الدولية في 

 : ويهدف املجلس إلى

بموجبها  إعداد ونشر معايير محاسبية ذات غرض عام تراعي عند إعداد القوائم املالية وتشجيع العمال -

 . على مستوى العالم

القوائم املالية على  عام على تطوير التعليمات واملعايير املحاسبية وإلاجراءات املتعلقة بعرضالعمل بشكل  -

 .مستوى دولي

 :ويتبع املجلس الاستراتيجية التالية

  تشجيع الدول ألاعضاء لدعوة مجلسIASB يربطهما تشريع عام  للمشاركة عندما تقترح دولتان أو أكثر ال

 , . إلجراء مناقشات حول معايير التقارير املالية الدولية

 تشجيع الدول التي لديها معايير محاسبية لتطبيق معايير التقارير املالية الدولية . 

 الدولية كأساس  دعوة دول أخرى لديها بعض املعايير املحاسبية الوطنية للتكيف مع معايير التقارير املالية

 .يير املحاسبية الوطنيةللمعا

 

 

 

 
ملاجستير في علوم شناي عبد الكريم، تكييف القوائم املالية في املؤسسات الجزائرية وفق معايير املحاسبة الدولية، مذكرة مقدمة ضمن متطلبات نيل شهادة ا1

  . 2، ص 8002،8002التسيير تخصص املحاسبة، جامعة العقيد الحاج لخضر، باتنة، 

كإطار لتفعيل حوكمة املؤسسات، مذكرة مقدمة ضمن  IAS /IFRSحسياني عبد الحميد، أهمية الانتقال للمعايير الدولية للمحاسبة واملعلومة املالية 8

 .22، ص 8010، 8002، 3متطلبات نيل شهادة املاجستير في العلوم التجارية، تخصص محاسبة وتدقيق، جامعة الجزائر 
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 فروقات جوهرية حاسبية الوطنية مع معاير التقارير املالية الدولية املائية وإلغاء أيمقارنة املعايير امل . 

  املمارسات املحاسبية  السعي لعرض منافع التنسيق مع معايير التقارير املالية الدولية للدول التي يكون إطار

 1.ضمن قوانينها

 IFAC: الاتحاد الدولي للمحاسبين

دولة،  112عضوا ومنظمة في  155، ويضم في عضوية 1222املحاسبة تأسس عام وهو منظمة عاملية ملهنة 

 .مليونين ونصف محاسب( 8.5) يمثلون أكثر من 

يهدف الاتحاد إلى تعزيز مهنة املحاسبة في العالم واملساهمة في تطوير اقتصاد دولي قوي من خالل إنشاء  

 .معايير مهنية عالية املستوى والتشجيع على اعتمادها

ولتحقيق مهامه فإن الاتحاد لديه عالقة عمل وطيدة مع هيئات زميلة ومنظمات محاسبية في مختلف دول 

 :وقد قامت لجان الاتحاد بوضع املعايير التالية. العالم

 . املعايير الدولية للمراجعة وخدمات التأكيد -

 .معايير دولية ملراقبة الجودة -

 .قواعد دولية ألاخالقيات املهنة-

 .يير التأهيل الدوليةمعا-

 .معايير املحاسبة الدولية في القطاع العام -

البحرين ومصر، والعراق : ويضم الاتحاد في عضويته بعض الهيئات املحاسبية في بعض الدول العربية مثل

 .ولبنان، واملغرب، والسعودية، وتونس

 :وينفذ برنامج عمل الاتحاد من قبل اللجان التالية 

التعليم املنهي  وتضع معايير التعليم والتدريب التأهيلي الالزم ملزاولة التدقيق باإلضافة إلى: لجنة التعليم•  

 .املستمر ألعضاء املهنة على أن تخضع بيانات اللجنة املوافقة املجلس

 

 

 

 
املالي ) مات، اتجاه النظام املحاسبي الجزائري خاد جمال الجعارات، امللتقى الدولي حول دور معايير املحاسبة الدولية في تفعيل أداء املؤسسات والحكو 1

 .2، ص 8014نوفمبر  85-84على ضوء التجارب الدولية، وزارة التعليم العالي والبحث العلمي جامعة قاصدي مرباح ورقلة، الجزائر، ( والعمومي 
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 املنظمات ألاعضاء  وتضع معايير أداب السلوك املنهي وتعزيز قيمتها وقبولها من قبل: لجنة السلوك املنهي

 . بموافقة مجلس الاتحاد

 وتعمل على تطوير املحاسبة املالية وإلادارية عبر ايجادالبيئة التي تزيد : لجنة املحاسبة املالية وإلادارية

تصدر البيانات الالزمة مباشرة نيابة عن  مستوى كفاءة املحاسبين إلاداريين في املجتمع بصورة عامة ولها أن

 . مجلس الاتحاد

  وقدرته املحاسبية  وتضع املعايير والبرامج الهادفة لتحسين إلادارة املالية للقطاع العام: لجنة القطاع العام

 :بما في ذلك

 . وضع معايير املحاسبة واملراجعة وتعزيز قبولها الطوعي - 

 . وضع البرامج لتشجيع البحث والتعليم -

 1.عضاء والجمعيات ألاخرى املهتمةتشجيع وتسهيل تبادل املعلومات بين املنظمات ألا  -

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 111، 110، ص ص 8011، دار الثقافة للنشر والتوزيع، عمان، ألاردن، 8حسين القاض ي، مأمون حمدان، املحاسبة الدولية ومعاييرها، ط1
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 FASBإلاطار املفاهيمي ملجلس معايير املحاسبة املالية : املطلب الثالث

 

إن تنظيم املحاسبة في الواليات املتحدة ألامريكية، يعتمد على ألاسواق التي تعتبر العامل املؤثر ألاكبر في 

النظام املحاسبي، بحيث أن عملية إلاعداد والالتزام وتطبيق املعايير املحاسبية يخضع لسلطة هيئة تنظيم ألاوراق 

من طرف لجنة  GAAPرة عن مجلس معايير املحاسبة املالية وتم الاعتراف باملبادئ املحاسبية الصاد secاملالية 

 FASBتنظيم تداول ألاوراق املالية، باإلضافة إلى املعايير واملحاسبية الصادرة عن مجلس معايير املحاسبة املالية 

ين لإلجراءات الصادرة من طرف مجمع املحاسبين القانونيين ألامريكي 1223وهذا بعد الانتقادات التي وجهت في 

AICPA  وبذلك انتقلت سلطة إصدار املعايير املحاسبية إلى مجلس معايير املحاسبة املالية، مع بقاء هيئة تداول

 1.ألاوراق املالية كجهة مشرفة فقط

 

واملعترف بها من طرف ( USGAAP)جزء من املبادئ املحاسبية املتعارف عليها  FASBتعد املعايير الصادرة عن 

SEC  ولم تعر كل منFASB  وSEC  اهتماما كبيرا للبعد الدولي بمعايير املحاسبة، حيث اتخذ هذا املوقف ايمانا منها

بجودة معايير املحاسبة ألامريكية واكتمالها، واعتبروها ألافضل على املستوى الدولي وما على باقي دول العالم سوى 

 .الارتقاء إلى مستواها

 

افسة بينهما تشتد، وأثرت هذه املنافسة بصورة خاصة على ألاسواق غير أن عوملة الاسواق املالية جعلت املن

املالية ألامريكية، مما جعل أسواق املال في باقي دول العالم تبدو أكثر جاذبية بسبب الشروط املشددة التي تعرضها 

SEC عرض على املتعاملين للدخول إلى ألاسواق املالية ألامريكية من حيث الكم الهائل من املعلومات التفضيلية التي ت

أول مخطط استراتيجي يتعلق بالنشاطات الدولية سنة  FASBتقديمها وبضغط من ألاسواق املالية ألامريكية طور 

وجهة نظر جديدة في أهدافه تتمثل في عدالة  FASBومن خالله عرف  1224، وتم تعديل هذا املخطط سنة 1221

جنبية، وسرعان ما أصبحت القضايا الدولية من ضمن أولويات املعاملة بين الشركات ألامريكية والشركات ألا 

املجلس، حيث أقام مشاريع مشتركة مع كندا، املكسيك، والتشيلي بهدف تحديد سبل تقليص الاختالفات املحاسبية 

 .بين الدول ألاربعة

 

 
 .21اشعیب شنوف، محاسبة املؤسسة طبقا ملعايير املحاسبة الدولية، مرجع سابق، ص 1
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و  FASBبنيويورك أصبح التزام  FASBوعلى اثر انعقاد اجتماع بين الطرفين في مكتب  8008نوفمبر  12في 

IASB  رسميا من أجل تحقيق توافق بين املعايير الدولية و(USGAAP ) وتقليص الفروقات بينهما، وتم إلامضاء على

 :بروتوكول الاتفاق وبموجب تلتزم الجهتين بما يلي

  الصادرة عن الجهتين متناسقة وذلك في أسرع وقت ممكنجعل املعايير. 

 1.تنسيق برامج عملها املستقبلية من أجل ضمان التحكم في توافق إصدارات الطرفين مستقبال  

 أهمية املعايير املحاسبية الدولية وأهدافها: املطلب الرابع

  8:يالحظ بأن الحاجة إلى املعايير املحاسبية تأتي من خالل

 قياس ألاحداث املالية للمنشآت، فبدون املعيار املحاسبي ال يمكن الوصول إلى نتائجتحديد و  -

 . سليمة ودقيقة وتعكس املركز الصحيح لألحداث املالية

تؤدي إلى عدم  ايصال نتائج القياس إلى مستخدمي القوائم املالية، ويالحظ غياب املعايير املحاسبية سوف -

 .النتائج تعكس الواقع غير السليم بالتالي سوف تكون عملية ألايصال لتلكالوصول إلى نتائج قياس سليمة و 

 تحديد الطريقة املناسبة للقياس، ويالحظ بأن املعيار يحدد املناسبة في عدد من الطرق التي - 

 .قد يشار إليها في تنوع املعيار

يتم عملية  قيق يمكن في النهاية أنعملية اتخاذ القرار وبهذا فإن املعيار املالئم واملناسب وتوفره بشكل د -

 .مناسب اتخاذ قرار

 :ويمكن إبراز أهم ايجابيات املعايير املحاسبية الدولية كاآلتي

 . املعايير املحاسبية الدولية تتمتع بالقبول الدولي ومعترف بها عامليا -

 التبادالت مر الذي يشجعتزيد من ثقة املتعاملين في ألاسواق املالية الدولية تجاه القوائم املالية، ألا  -

والاستثمارات بين هذه ألاسواق، وإرضاء املستثمرين وبخاصة الدوليين منهم، كما تؤدي هذه الثقة إلى 

 .تخفيض تكلفة رأس املال وزيادة تداول ألاسهم

 

 
املؤسسة الاقتصادية بوالية قسنطينة، مذكرة مقدمة بوروسية سعاد، أثر تطبيق معايير املحاسبة الدولية في املؤسسة الاقتصادية، دراسة حالة، عينة من 1

 .02، ص 8010-8002لنيل شهادة املاجستير في علوم التسيير، 

، 8011زيع، ألاردن، فارس جميل الصوفي، املعايير املحاسبية الدولية وألاداء املالي للشركات الصناعية املساهمة العامة، طا، دار جليس الزمان للنشر والتو  8 

 .20ص 
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لحظة  تسمح بتقديم الواقع الاقتصادي عن تعامالت املؤسسة، وإعطاء صورة دقيقة عن املؤسسة في -

 .تقديم املعلومة عنها وفق نظرة اقتصادية ومالية، وليس وفق نظرة قانونية

التناقضات  توفر لغة محاسبية مشتركة تلقى قبوال وطنيا ودوليا، لتوحيد املعالجات الحسابية واستبعاد -

ائمة في نطاق املحاسبة بين دول العالم، يجعل من املحاسبة وسيلة أخبارية تساعد في توفير معلومات الق

محاسبية منسقة ومفهومة وذات داللة وقابلة للمقارنة والتداول من دولة إلى أخرى ومن ثم يمكن الوثوق في 

 . الوحدات الاقتصادية الدولية هذه املعلومات والاعتماد عليها من جانب فئاتعديدة من أصحاب املصالح في

 . معايير تعالج كل العمليات، أي أنها معايير مكتملة أكثر من اي مرجع آخر -

 . متوافقة مع التطورات الاقتصادية باستمرار -

تأسيس معايير محاسبية دولية تلقى قبوال عاما على املستوى الدولي يؤدي إلى تأهيلمحاسبين قادرين على  -

 .واق الدوليةالعمل في ألاس

لها فروع  توفر معايير محاسبية دولية تسمح بإعداد قوائم مالية مجمعة للشركات متعددة الجنسيات التي -

للمعلومات تسمح  في دول مختلفة وبتطبيقات محاسبية متباينة، ومساعدتها في تصميم نظم متكاملة

 . بالربط بين أنظمتها وأنشطة فروعها

الاعتراف  الضرائب في مختلف الدول، بالنظر إلى التنسيق في تطبيق أساليبتسهيل مهمة مصالح  -

 .باإليرادات، والتكاليف، ومنه تقليل الفروقات في طرق قياس أرباح فروع املؤسسات املنتشرة دوليا

 :أهداف معايير املحاسبة الدولية

عوملة الاقتصاد وخصوصا عوملة يمكن إرجاع نشوء معايير املحاسبة الدولية إلى احتياجات عصر العوملة، 

أسواق املال، ألامر الذي انعكس بدوره على عوملة املحاسبة فاملحاسبة أساسا هي لغة ألاعمال ولغة الاستثمارات على 

يمكن رصد محورين أساسيين استدعيا العمل على تنظيم املحاسبة . جميع ألاصعدة املحلية والاقليمية والدولية

 :الدولية

 

 

 

 

 

 .42، 40عبد القادر، مرجع سابق، ص ص ابكيحل 
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 :الحاجة إلى تقديم وإيجاد آلية لتطوير وعلم املحاسبة نفسه: أوال

 

واستبعاد  ظهرت في منتصف سبعينات القرن املاض ي حاجة ملحة لتوحيد املعالجات املحاسبية( 1

فتعددت وتناقضت . املختلفةالتناقضات القائمة في علم املحاسبة بين املحاسبات الوطنية في الدول 

وكذلك ( مخالفة مبدأ الثبات) املعالجات لنفس الظاهرة الشركة الواحدة من دورة محاسبية إلى دورة 

( مخالفة مبدأ قابلية البيانات املحاسبية للمقارنة )بين الشركات على املستوى الوطني        الحلول املتناقضة

 .الدولي املستوى ناهيك عن الاختالف الكبير القائم على 

تلقى قبوال  ظهرت اختالفات كبيرة في تحديد مفاهيم بين القوائم املالية، أي الافتقار إلى لغة محاسبية( 8

وطنيا ودوليا، ألامر الذي أدى إلى إعداد ميزانيات وقوائم دخل متناقضة البيانات وغير قابلة للتوحيد، 

 .لى قرارات خاطئةباختصار كانت بيانات تلك القوائم مضللة وتؤذي إ

 :انفتاح البورصات وأسواق املال عامليا: ثانيا

تماشيا مع الانفتاح الاقتصادي العالمي واستقطاب مزيد من الاستثمارات الخارجية فقد ألح املجتمع 

في الاستثماري الدولي على ضرورة تحسين املعايير الدولية القائمة واصدار معايير جديدة تتمي أداء ومستوى التبادل 

على  IOSCOتم الاتفاق مع الهيئة العاملية املشرفة على ألاسواق املالية  1222-1224أسواق املال، وخالل سنوات 

 1.عدد من املعايير الشاملة الواجب اصدارها بغية اعتمادها وقبولها ألغراض متطلبات ألاسواق املالية

  8:نشأتها محدد في آلاتيلقد كان الهدف من تأسيس لجنة معايير املحاسبة الدولية منذ 

 . مناقشة القضايا املحاسبية الوطنية فيما بين الدول املشاركة على نطاق دولي -

 .طرح أفكار محاسبية يمكن تبنيها وإصدارها كمعايير دولية تخدم املصلحة العامة -

 

 

 

 
ية واملحاسبية حول مدى إبراهيم خليل حيدر السعدي، تأثير ألازمة املالية العاملية على املحاسبة واملعايير املحاسبية الدولية، املؤتمر الثاني للعلوم املال 1

، ص ص 8010أفريل،  82-82عة أريد، ألاردن، مساهمة العلوم املالية واملحاسبية في التعامل مع ألازمات املالية العاملية، كلية الاقتصاد والعلوم إلادارية، جام

802 ،802. 

ول حول النظام املحاسبي مزياني نور الدين، فروم دمحم الصالح، املعايير املحاسبية الدولية والبيئة الجزائرية، مقومات ومتطلبات التطبيق، امللتقى الدولي ألا  2 

 .3، ص 8010جانفي  12-12م الاقتصادية والتجارية، وعلوم التسيير، املركز الجامعي بالوادي، املالي الجديد في ظل معايير املحاسبة الدولية، معهد العلو 
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 . واملرونة تحقيق قدر من التوافق بين املمارسات املحاسبية فيما بين الدول املشاركة يسمح بالقابلية -

 .العمل على تحقيق قدر من القبول الدولي ملا يصدر عن اللجنة من معايير -

وافق أعضاء اللجنة على دعم أهدافها والتعهد بنشر كافة املعايير املحاسبية الدولية التي يصدرها املجلس في  وقد

 1: بلدانهم وبذل مساعيهم من أجل 

والافصاح عن  التأكد من أن البيانات املالية املنشورة مطابقة ملعايير املحاسبة الدولية من كافة الوجوه -

 . حقيقة هذه املطابقة

تكون مطابقة  اقناع الحكومات والهيئات املعنية بصياغة املعايير بأن البيانات املالية املنشورة يجب أن -

 . ملعايير املحاسبة الدولية في جميع النواحي املهمة

البيانات املالية  اقناع السلطات القائمة على مراقبة أسواق ألاوراق املالية وألاوساط التجارية والدولية أن -

 . شورة يجب أن تكون مطابقة ملعايير املحاسبة الدوليةاملن

في جميع  التأكد من أن مراقبي الحسابات مقتنعون بأن البيانات املالية مطبقة ملعايير املحاسبة الدولية -

 .النواحي

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 .18، 11، ص ص 8010العربي للنشر والتوزيع، عمان، األاردن، ، مكتبة املجتمع 1أحمد دمحم أبو شمالة، معايير املحاسبة الدولية وإلابالغ املالي، ط1
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  1:كاآلتي IASBيمكن تلخيص التطور التاريخي ل 

 . هيئة خاصة TASCتأسيس : 1223

 ( العديد من الخيارات ) تطوير أول هيئة معايير النضمام املزيد من الدول : 1222إلى  1223من 

 (الحد من الخيارات) ق أكبر قدر من املقارنة بين القوائم املالية مراجعة املعايير لتحقي 1223إلى  1222من 

 1224 :OICV  ترفض املعاييرIAS التي تعتبره قليل إلالزام. 

 1225 :IASC  يؤسس باالشتراك معOICV برنامج عمل . 

 . تطوير نظام شامل للمعايير: 8000إلى  1225من 

8001 :IASC  أصبحIASB تم إعادة تسمية املعايير ب ،IFRS  . 

 . IFRSدولة توجب أو تسمح باستخدام املرجع  180أكثر من : 2012

تقدم قوائمها املالية حسب  Fortune Magazineاليوم أكثر من نصف من أكبر الشركات العاملية وهذا حسب مجلة  

IFRS. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
1Laurent Didelet, Odile Barbe, maîtriser les IFRS, 7eme édition, groupe revue fiduciaire, Paris, France, 2014, p19. 
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 : هيكل مجلس معايير املحاسبة الدولية( 1-1)شكل رقم 

 

 

Source : Laurent Didelet, Odile Barbe, maîtriser les IRS, 7ème édition, groupe 

revue fiduciaire, Paris, France, 2014, P20. 
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 تطبيق املعايير املحاسبية الدولية وإعداد القوائم املالية: املبحث الثاني

 

ال يعتبر إعداد وعرض القوائم املالية الخطوة ألاولى في العمل املحاسبي، إال أنها تعد نقطة البداية الضرورية 

راف املعنية صورة مختصرة عن لدراسة املحاسبة، فالقوائم املالية هي الوسائل التي بموجبها تنقل إلى إلادارة وألاط

 .ألاداء املالي ألي وحدة اقتصادية

 

إن إعداد القوائم املالية وتقديمها للمستخدمين من قبل العديد من املؤسسات املوجودة حول العالم قد 

آلخر إال أسهم بقدر كبير في نشر الثقافة املحاسبية لدى هؤالء، لكن رغم أن القوائم املالية قد تبدو متشابهة من بلد 

أن هناك فروقا بينهما تسببت فيها ظروف البيئة الاجتماعية والاقتصادية التي تؤذي في النهاية إلى صياغة النظام 

املحاسبي مما نتج عن هذا الاختالف استخدام معايير مختلفة في الاعتراف بعناصر القوائم املالية وفي إعطاء أسس 

 .مختلفة للقياس

 

الغاية ألاساسية من إعداد ونشر القوائم املالية هي تزويد مستخدمي تلك القوائم وال بد إلاشارة إلى 

 1.بمعلومات تكون مفيدة لهم في عملية اتخاذ القرارات الاقتصادية

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 .22، ص 8002ر، أمين السيد أحمد لطفي، إعداد وعرض القوائم املالية في ضوء معايير املحاسبة، طا، دار نشر الثقافة، إلاسكندرية، مص 1
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 بنية املعيار وكيفية تطبيق املعيار : املطلب ألاول 

 

 تعريف املعيار املحاسبي: أوال

والتي تستعمل بشكل عام للداللة على قاعدة يتم  Normeيعود أصل كلمة معيار إلى الكلمة الالتينية 

 1الاستناد عليها ونموذج يتم الرجوع إليه عند الحاجة

الانجليزية وهي تعني الكفاءة املكتسبة ويميل املحاسبين إلى  standardولقد جاءت كلمة معيار ترجمة الكلمة 

 2.استخدام معیار محاسبي

وثيقة أعدت بإجماع، ومصادق عليها من قبل هيئة معترف بها » : على أنه ISOكما يعرف املعيار حسب 

وط عريضة أو مواصفات لألنشطة أو نتائجها لضمان مستوى تعطى الستعماالت مشتركة ومتكررة، قواعد أو خط

  3.«تنظيم أمثل في سياق معين 

يمكن تعريف املعيار املحاسبي بأنه مقياس أو نموذج أو مبدأ أساس ي يهدف إلى تحديد أساس الطريقة السليمة  

لتحديد وقياس وعرض والافصاح عن عناصر القوائم املالية وتأثير العمليات وألاحداث والظروف على املركز املالي 

عنصر محدد من عناصر القوائم املالية مثل معيار ألاصول للمنشأة ونتائج أعمالها، ويرتبط املعيار املحاسبي عادة ب

الثابتة أو نتائج أعمالها مثل معيار الايرادات أو بنوع معين من أنواع العمليات مثل معيار الاستثمار في ألاوراق املالية 

 4.أو ألاحداث أو الظروف التي تؤثر على املركز املالي للمنشأة

القاعدة املحاسبية بأنها عبارة عن قواعد إرشادية يرجع إليها املهنيون وقد عرفت لجنة القواعد الدولية 

لدعم اجتهادهم واستلهام حكمتهم، ولكنها ال تلقي الحكمة أو الاجتهاد أبدا، كما أنها وصف منهي رفيع املستوى 

 املمارسات املهنية املقبولة قبوال عاما وتهدف إلى تقليل درجة الاختالف في

 

 

 
في تحسين املعلومات املحاسبية، امللتقى العلمي الدولي حول إلاصالح  IAS - IFRSابوقفة عالء، حميداتو صالح، زاس ي رياض، دور معايير املحاسبة الدولية 1

 16.، ص8011نوفمبر  30-82املحاسبي في الجزائر، جامعة ورقلة، 

الي الجزائري، النظام املحاسبي املالي في مواجهة املعايير الدولية للمحاسبة واملعايير الدولية بودالل علي، ملريني سمية، واقع تنظيم النظام املحاسبي امل 8

 04.، ص 8011ديسمبر  1314للمراجعة، كلية العلوم الاقتصادية، التسيير والعلوم التجارية، تلمسان، 

 .100بوقفة عالء، حميداتو صالح، زاس ي رياض، مرجع سابق، ص 3 

4 www.al79n.com consulté le 19/05/2015a 19h 
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التعبير أو املمارسة في الظروف املتشابهة، وتعتمد كإطار عام التقييم نوعية وكفاءة العمل الفني ولتحديد طبيعة 

 .وعمق املسؤولية املهنية

يم تبني لجنة التنظ: أوال: تعد عملية تبني معيار ما من معايير املحاسبة الدولية أوروبيا باملراحل التالية

 املحاسبي املعيار، ثم تصدر قرار يسمح أو يعارض تطبيقه، ثم يترجم إلى

 1.جميع اللغات الرسمية، وأخيرا ينشر على شكل قانون في الجريدة الرسمية للمجموعات الاقتصادية ألاوروبية

 مراحل تبني املعيار( 2-1)شكل رقم 

 

 

 .13، ص 8002، الجزائر،  IAS- IFRSبحار حسنة، معايير املحاسبة الدولية : املصدر

 

 

 

 

 .13، ص 8002، الجزائر،  IAS- IFRSابحار حسنة، معايير املحاسبة الدولية 
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 .إعداد املعايير الدولية -1

 تفسير املعايير الدولية -8

 .اللجنة ألاوروبية للتنظيم املحاسبي -3

 .الخبرة الفنية املتعلقة بتطبيق املعايير الدولية -4

 .الفرنسية للتنظيم املحاسبياللجنة  -5

 .املجلس الوطني الفرنس ي للمحاسبة -0

التي حلت محل لجنة  IAS- IFRSتتمثل مهمة لجنة تفسيرات املعايير الدولية إلعداد التقارير املالية 

مجلس  في تفسير املعايير التي يقوم بإعدادها IASCالتابعة للجنة معايير املحاسبة الدولية  SICالتغييرات القائمة 

 .سنوات متجددة 3معايير املحاسبة الدولية، تتكون هذه اللجنة من اثنتي عشرة عضوا يعينهم ألاوصياء ملدة 

فهي املسؤولة عن الخبرة الفنية في مجال تطبيق  EFRAGأما املجموعة الاستشارية ألاوروبية للتقارير املالية 

معايير املحاسبة الدولية املعايير الدولية إلعداد التقارير املالية على الصعيد ألاوربي، بينما تنحصر مهمة لجنة 

 التنظيم املحاسبي املتألفة من ممثلي الدول ألاعضاء في إبداء الرأي حول مقترحات اللجنة واعداد رزنامة السريان

 1.مفعول املعايير

 كيفية تطبيق املعيار: ثانيا 

إن نطاق تطبيق املعايير املحاسبية الدولية نجده في نصوص تتطلب املعايير ذاتها، بحيث عندما نتكلم على 

املحاسبة الدولية، فإننا نقصد بذلك معالجة املوضوعات واملشكالت املحاسبية على املستوى الدولي والتي تخص 

 . ية والشركات متعددة الجنسياتالشركات الدول

حسب إجراءات العمال املتفق عليها فإنه توجد املجموعة الاستشارية داخل لجنة املعايير املحاسبية الدولية، وال يتم 

أي عمل حتى يتم ألاخذ بوجهة نظرها في كل مرحلة من مراحل صنع القرار وبناء على ذلك يتم إعداد مسودة عرض 

ينة، وإذا تم إقرارها من طرف ثلثي أعضاء املجلس، يتم إرسالها إلى الهيئات املحاسبية املوضوع أو مشكلة مع

 .والحكومات وأسواق ألاوراق املالية وغير ذلك من الهيئات واملنظمات املهتمة للتعليق على كل عرض أو مسودة

ا حسب الضرورة، يقوم املجلس بفحص الاقتراحات والتعليقات التي ترد حول مسودة العرض، يتم تعديله

وإذا ما وافق ما ال يقل عن ثالثة أرباع من أعضاء املجلس على مسودة العرض املعدلة يجري إصدارها كمعيار 

محاسبي دولي، ليصبح ساري املفعول ويصدر باللغة إلانجليزية ليتم ترجمة املسودات واملعايير املحاسبية بلغات 

 .عاملية أخرى 
 

 .14صابحار حسنة، مرجع سابق، 1
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 تقديم القوائم املالية حسب معايير املحاسبة الدولية: املطلب الثاني

 :أهداف القوائم املالية: أوال 

هو تقديم معلومات عن الوضع املالي وألاداء والتغيرات في املركز املالي  IFRSالهدف من القوائم املالية 

 . مين في اتخاذ القرارات الاقتصاديةللمؤسسة، الذي يمكن أن يكون مفيدا ملجموعة واسعة من املستخد

كما أن القرارات الاقتصادية املتخذة من قبل مستخدمي القوائم املالية تتطلب تقييم قدرة املؤسسة على توليد 

النقديات وما يعادلها، مستخدمي القوائم املالية لهم القدرة على تقييم تلك النقديات إذا كانت القوائم املالية تقوم 

 :ملعلومات التاليةبتزويدهم ا

 " امليزانية " معلومات عن املركز املالي املوردة أساسا في  •

 " حساب النتائج "معلومات عن ألاداء وعلى وجه الخصوص الربحية املوردة أساسا في • 

املوردة بشكل رئيس ي  معلومات عن التغيرات في املركز املالي، مفيدة لتقييم الاستثمار والتمويل والتشغيل• 

  " .جدول تدفقات الخزينة " في 

 .ومعلومات إضافية في شكل مالحظات وجداول ملحقة •

املكونات املختلفة للقوائم املالية مترابطة ألنها تعكس جوانب مختلفة من نفس املعامالت أو غيرها من 

  1.ألاحداث

 2: وللمعايير املحاسبية الدولية دور في تحقيق أهداف القوائم املالية ونعرض في ما يلي أهمها

 يجب أن تعرض القوائم املالية املركز املالي وألاداء املالي والتدفقات النقدية للمنشأة بما -

 . يحقق العدالة في العرض

كل معيار  ه معايير املحاسبة الدولية وتطبقالافصاح عما إذا كانت القوائم املالية تنسجم مع ما تعرض -

 . ينطبق عليها

 . الافصاح عن أي مخالفة ملتطلبات معايير املحاسبة الدولية وعرض ألاثر املالي لذلك -

 .اختيار وتطبيق السياسات املحاسبية بما ينسجم مع متطلبات املعايير املحاسبية الدولية -
 

 

 

1Isabelle Andermak, L'essentiel des IFRS, la source d'or France, 2013, p30. 

 .825حسين القاض ي، مأمون حمدان، مرجع سابق، ص  8
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املبالغ ذات  يجب عرض كل بند مادي بشكل منفصل في القوائم املالية وتجميع البنود غير املادية مع -

 .الطبيعة أو الوظيفة املشابهة

 املحاسبية الدوليةعرض القوائم املالية وفق املعايير : ثانيا

 1: تتضمن القوائم املالية املتكاملة املكونات التالية 

امليزانية، قائمة الدخل، في حقوق امللكية، قائمة التدفقات النقدية الايضاحات املتممة متضمنة ملخصا ألاهم 

 .السياسات وأية مذكرات ايضاحية أخرى 

يجب أن ينظر إلى تلك القوائم على أنها بدائل لبعضها البعض، وتعرض كل قائمة منها رؤية مختلفة للمنشأة، إال أنه 

بل أن هناك عالقة بين تلك القوائم، ويفسر الشكل التالي كيف ترتبط القوائم املالية الثالث بالفترة الزمنية التي 

وتغطي ( امليزانية ) تغطيها، حيث يوضح الخط ألافقي الزمن، وفي بداية نهاية النقطة، تعد املنشأة قائمة املركز املالي 

الفترة الزمنية البينية بين امليزانيتين وتساعدان في  -قائمة الدخل وقائمة التدفقات النقدية  -القائمتين ألاخيرتان 

 8.تفسير التغيرات الهامة التي حدثت خالل الفترة

 ربط القوائم املالية بالفترة الزمنية( 3-1)شكل رقم  

 

 

، دار نشر الثقافة، 1طفي، إعداد وعرض القوائم املالية في ضوء معايير املحاسبة، طأمين السيد أحمد ل :املصدر

 .20، ص8002إلاسكندرية، مصر، 
 .22أمين السيد أحمد لطفي، مرجع سابق، ص  1

 .20املرجع نفسه، ص  2
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 (:املركز املالي) امليزانية 

أنها تحتوي على ملخص نشاط املؤسسة، وقوتها ودرجة إن امليزانية هي املرأة العاكسة للحالة املالية للمؤسسة، إذ 

من جهة أخرى، ( الخصوم) وحقوق املؤسسة من جهة والتزامات ( أصول )تطورها، كما تحتوي على موجودات 

 1.فامليزانية تبحث عن قياس ثروة املؤسسة والافصاح عنها وقت معين

من املتوقع أن ينجم عنه منافع اقتصادية مستقبلية هو مورد تسيطر عليه املنشأة نتيجة ألاحداث سابقة و  :الاصل 

 . للمنشأة

هو تعهد حالي على املنشأة ناش ئ عن أحداث سابقة ومن املتوقع أن يتطلب سداد تدفقات خارجة من املوارد  :الالتزام

 . التي تملكها املنشأة والتي تنطوي على منافع اقتصادية

  8.ي ألاصول بعد طرح كافة الالتزاماتهو حق أصحاب املنشأة املتبقي ف :حق امللكية

يشار إلى قائمة الدخل أحيانا بقائمة الربح، فهي تهدف إلى قياس مدى نجاح املشروع وخالل فترة : قائمة الدخل

في استغالل املوارد املتاحة في تحقيق ألارباح وعادة ما يهتم املستخدمين بهذه ( عادة سنة أو ربع سنة) زمنية معينة 

حكم على ربحية املشروع وتحديد قيمة الاستثمارات والديون فهي تقدم للمستثمرين والدائنين املعلومات القائمة لل

 .التي تساعدهم في التنبؤ بكمية ووقت وعدم التأكد فيما يتعلق بالتدفقات النقدية

: وتساعد قائمة الدخل مستخدمي القوائم املالية في التنبؤ بالتدفقات النقدية املستقبلية بطرق متعددة 

فإن املستثمرين والدائنين يمكنهم استخدام املعلومات في قائمة الدخل لتقييم ألاداء الخاص بالشركة في  -أوال

بالنسبة ( عدم التأكد)لى تحديد درجة املخاطرة فإن قائمة الربح تساعد املستخدمين ع -السنوات السابقة، ثانيا

  3.للتدفقات النقدية املستقبلية

 (تغيرات ألاموال الخاصة: )قائمة التغيرات في حقوق امللكية

إن عرض قائمة تغيرات ألاموال الخاصة يمكن املستعملين من معرفة ألاسباب التي أدت إلى التغير في ألاموال 

 ألاموال الخاصة يكون ناتجا عن مجموعة ألانشطة التيالخاصة، وعليه فالتغير في 

 

 

 
 .182احساني عبد الكريم، مرجع سابق، ص  1

 .23أمين السيد أحمد لطفي، مرجع سابق، ص  8 

 .52، 52، ص ص 8002كمال الدين مصطفى الدهراوي، املحاسبة املتوسطة وفقا ملعايير املحاسبة املالية، إلاسكندرية، مصر،  3
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املؤسسة خالل الدورة سواء عادية كاإلنتاج والبيع أو عمليات أأخرى تتعلق برأس املال كزيادة رأس املال أو قامت بها 

  1.توزيع ألارباح

 8:ويجب على املؤسسة أن توضح في صلب قائمة التغيرات في حقوق امللكية ما يلي 

 . صافي الربح أو الخسارة للفترة -

حقوق امللكية  واملصروفات وألارباح والخسائر، والتي تم اثباتها مباشرة ضمنكل بند من بنود الايرادات  -

 . وفقا ملا تتطلب معايير أخرى مجموع هذه البنود

 . ألاثر التراكمي للتغيرات في السياسات املحاسبية وتصحيح ألاخطاء -

 . الايضاحات نيجب أن يتم أيضا عرض ما يلي سواء ضمن قائمة التغيرات في حقوق امللكية أو ضم -

 . بصورة منفصلة املعامالت مع أصحاب حقوق امللكية بصفتهم املالكين مع الافصاح عن التوزيعات لهم -

 . رصيد ألارباح أو الخسائر املرحلة في بداية الفترة وتاريخ امليزانية والحركة خالل الفترة -

مع الافصاح  الاحتياطات في أول وأخر الفترةتحليل ما بين رصيد كل نوع من أسهم رأس املال وكل بنود  -

 .املستقل عن حركة كل منها

 (:تدفقات الخزينة)قائمة التدفقات النقدية 

تهدف قائمة تدفقات الخزينة إلى تقديم قاعدة ملستعملي القوائم املالية لتقييم قدرة املؤسسة على تولید 

هذه التدفقات، بحيث يوفر معلومات وافية حول تدفقات نقدية وما يعادلها، وكذلك معلومات حول استعمال 

 3:املدخالت واملخرجات التي تمس الخزينة خالل الدورة حسب مصدرها كاآلتي

 (. ألانشطة العملياتية )تدفقات ناتجة عن أنشطة الاستغالل -

 . تدفقات ناتجة عن ألانشطة الاستثمارية -

 .تدفقات ناتجة عن ألانشطة التمويلية -

 

 

 
 . 131عبد الكريم، مرجع سابق، ص احساني  1

 .144أمين السيد أحمد لطفي، مرجع سابق، ص  8

 .20بكيحل عبد القادر، مرجع سابق، ص  3
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 : الايضاحات املتمة أو املالحق

يتضمن ملحق القوائم املالية معلومات ذات أهمية وتقيد في فهم العمليات الواردة في القوائم املالية ألاخرى، وتكون 

 :لها، بحيث يتم توضيح املعلومات آلاتيةمكملة 

 . التوضيحات القواعد والطرق املحاسبية املعتمدة في املحاسبة واعداد القوائم املالية، وإعطاء كل - 

املعلومات الضرورية املكملة من أجل فهم أحسن للميزانية، حسب نتائج جدول تدفقاتالخزينة، وجدول  -

 .تغيرات رؤوس ألااموال الخاصة

ألاطراف  املعلومات التي تخص املؤسسات الشريكة، الفروع واملؤسسة ألام، والعمليات التي تتم مع هذه -

أو مسيريها، بتوضيح طبيعة العالقات، نوعية التعامالت، حجم ومبلغ التعامالت، سیاسة تحديد ألاسعار 

 .الخاصة بهذه العمليات

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 .22-20ص املصدر نفسه، ص
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 : يمكن تلخيص عرض القوائم املالية في الشكل املوالي

 عرض القوائم املالية( 4-1)شكل رقم 

 

أحمد دمحم أبو شمالة، معايير املحاسبة الدولية والابالغ املالي، ط، مكتبة املجتمع العربي للنشر والتوزيع،  :املصدر 

 .38، ص8010عمان، ألاردن، 
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 : يمكن تبويب املعايير طبقا للقوائم املالية في الجدول التالي

 تبويب املعايير طبقا للقوائم املالية( 1-1)الجدول رقم 

 نوع القوائم املالية

 

 املعايير

 

 (املركز املالي) امليزانية / 1

 

املخزون، املمتلكات واملصانع واملعدات عن الاستثمارات في الشركات 

الافصاح : الزميلة، الحصص في املشاريع املشتركة، ألادوات املالية

والعرض، انخفاض قيمة ألاصول، املخصصات والالتزامات الطارئة، 

الاعتراف، والقياس، الاستثمارات : ألاصول غير امللموسة، ألادوات املالية

 ارية العق

 

 قائمة الدخل/ 8

 

السياسات املحاسبية والتغيرات في التقديرات املحاسبية، وألاخطاء، 

الضرائب على الدخل، عقود الايجار، الايرادات، آثار التغييرات في 

 . أسعار صرف العمالت ألاجنبية، تكاليف الاقتراض

 قوائم التدفق النقدي قائمة التدفقات النقدية/ 3

 

 .بناء على عدة مراجع إعداد الطالب: املصدر
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 : متطلبات تبني معايير التقارير املالية الدولية ألول مرة: املطلب الثاني

  :IFRS1هدف املعيار الدولي : أوال

يهدف املعيار إلى ضمان نوعية عالية للمعلومات املالية املحتواة في القوائم املالية املعدة ألول مرة حسب املعايير 

 :املحاسبية الدولية والتي يجب أن تتميز بالخصائص التالية 

 . املقارنة بين السنوات السابقة تتميز بالشفافية ملستعمليها وقابلية  -

أخرى  تمثل نقطة انطالق للمحاسبة وفقا للمعايير الدولية، وتسمح بمقارنة املؤسسة مع مؤسسات  -

املعالجة السارية املفعول في املعايير عند تاریخ تطبيقها لها  وتخضع املبالغ املحتواة في القوائم املالية لنفس

 .ألول مرة

لقد صدر هذا املعيار لتمكين الشركات املدرجة في إلاتحاد ألاوربي من تطبيق معايير التقارير املالية الدولية 

، إضافة إلى غيرها من  8005للمرة ألاولى بعد أن تم الزامها بوجوب تطبيق هذه املعايير اعتبارا من مطلع عام 

 . دولية للمرة ألاولى الشركات التي تقوم بتطبيق معايير التقارير املالية ال

 نطاق املعيار: ثانيا 

يتم تطبيق املعيار من قبل املنشآت التي توصف بأنها مطبقة للمرة ألاولى ملعايير التقارير املالية الدولية 

إلعداد وعرض قوائمها املالية ذات الاستخدام العام وتعتبر املنشأة مطبقة للمرة ألاولى إذا أعدت في السنة السابقة 

 :مها املالية استنادا الى قوائ

 . معايير محاسبية محلية أو أي معايير أخرى ال توافق مع معايير التقارير املالية الدولية -

 . على ذلك معايير التقارير املالية الدولية ولكنها لم تتضمن وجود عبارة واضحة وصريحة وغير متحفظة -

 . يةبعض ولكن ليس كل معايير التقارير املالية الدول -

تم استخدام  ۔ معايير محاسبية محلية أو أي معايير أخرى تختلف عن معايير التقارير املالية الدولية، ولكن

 .بعض معايير التقارير املالية الدولية ملعالجة بعض البنود التي لم تتطرق اليها املعايير املطبقة
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تم اعداد  يير التقارير املالية الدولية، ولكنمعايير محاسبية محلية أو أي معايير أخرى تختلف عن معا -

 . الدولية تسويات لقيم بعض البنود لتتوافق مع ما هو معمول به وفق معايير التقارير املالية

للمالك أو  معايير التقارير املالية الدولية ولكن الاستخدام إلادارة الداخلي، ولم يتم تزويد هذه القوائم -

أما إذا تم تزويد القوائم املالية املعدة وفقا ملعايير . مثل املستثمرين أو الدائنين أصحاب العالقة الخارجيين

فال تعتبر املنشأة مطبقة ملعايير التقارير  التقارير املالية الدولية ألي سبب لطرف خارجي في السنة السابقة

 . املالية الدولية وال يطبق بذلك املعيار

 .الدولية لغايات التوحيد ولكن ليس إلعداد قوائم مالية كاملةمعايير التقارير املالية  -

 املعايير الدولية إلعداد التقارير املالية( 2-1)الجدول رقم 

 

 

مأمون حمدان، مقدمة عن معايير املحاسبة الدولية، جمعية املحاسبين القانونيين السورية كلية  :املصدر

 .13جامعة دمشق، ص  -قسم املحاسبة  -الاقتصاد
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 :خالصة الفصل

إذا كانت املحاسبة الدولية بدأت كأداة تذكيرية يعتمد عليها الفرد في التعرف على حقوقه والتزاماته فقد 

أصبحت اليوم نظاما للمعلومات يؤثر على مجرى ألاحداث الاقتصادية في أي مجتمع كونها مرتبطة باملشكلة 

أنها تخضع للتقدير الشخص ي املحاسب ألامر الذي أدى إلى التفكير في الاقتصادية التي تواجه كل فرد وكل مجتمع إال 

وضع املحاسبة الدولية وهذا ما تطرقنا إليه في محاور الفصل ألاول حيث قمنا بإظهار أهمية إجراء توحيد دولي 

ى أهداف إصدار للمحاسبة والذي يليه إنشاء لجنة معايير املحاسبة الدولية وفي هذا املجال كان البد لنا التطرق إل

 .املعايير املحاسبية الدولية وأهميتها وكذا التطرق أيضا إلى تطبيق املعايير وإعداد القوائم املالية

 



 

 

 

 

 الفصل الثاني

أثر تطبيق املعايير  

املحاسبية الدولية على 

 املؤسسة إلاقتصادية
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 :تمهيد

 

رغم إلاجماع على ضرورة تطبيق املؤسسة للمعايير املحاسبية الدولية بهدف زيادة فرصها في الحصول على نصيب من 

الخطأ الاعتقاد بأن املؤسسة ستكون بمعزل عن آلاثار التي تسببها تطبيق املعايير رؤوس ألاموال املحدودة، إال أنه من 

 :املحاسبية الدولية، وانطالقا مما سبق سوف نقوم بتقسيم هذا الفصل إلى مبحثين

أثر نتطرق في املبحث ألاول إلى تقييس أثر تطبيق معايير املحاسبة الدولية التي تعتبر محددات ألاداء من خالل إظهار 

في املبحث الثاني سنتناول أثر تطبيق معايير . تطبيق املعايير على الربحية وتدفقات الخزينة واملركز املالي للمؤسسة

املحاسبة الدولية على املحيط الاقتصادي للمؤسسة وهي بمثابة آلاثار غير املباشرة التي تؤثر على املدى املتوسط 

ق املعايير على التنمية الاقتصادية والاجتماعية والبيئية والسيما تجارب والبعيد للمؤسسة حيث نتطرق إلى أثر تطبي

 .الدول في تبني معايير املحاسبة الدولية

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 أثر تطبيق املعايير املحاسبية الدولية على املؤسسة إلاقتصادية                                                                    الفصل الثاني

43 
 

 

 

 (.املؤسسة محددات ألاداء)تقييس أثر تطبيق املعايير املحاسبية الدولية : املبحث ألاول 

املحاسبية الدولية على أساس أهمية ودور هذه املحددات في  تحدد عموما محددات ألاداء املتأثرة بتطبيق املعايير

سيرورة الوضعية املالية للمؤسسة الاقتصادية، ولكي تكون املؤسسة في املستوى الذي يؤهلنا إلانتاج قوائم مالية 

لومات، تتميز بالسالمة املالية ينبغي عليها توفير معطيات دقيقة خاصة للمستثمرين حسب درجة احتياجاتهم من املع

لكن دون إهمال احتياجات املؤسسة بوصفها املتأثر الرئيس ي باالنعكاسات املمكنة والناتجة عن تطبيق املعايير 

 .الدولية ألن عبء تطبيق املعايير الدولية يقع على املؤسسة بالدرجة ألاولى

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 أثر تطبيق املعايير املحاسبية الدولية على املؤسسة إلاقتصادية                                                                    الفصل الثاني

44 
 

 

 .املؤسسة إلاقتصادية الربحيةأثر تطبيق املعايير املحاسبية الدولية على : املطلب ألاول 

تعد الربحية الهدف ألاساس ي لجميع املؤسسات، ألامر ضروري لبقائها واستمراريتها والغاية التي يتطلع إليها 

قرار الاستثمار وقرار التمويل، فقرار التمويل هو : املستثمرين، ويتحقق هذا الهدف من خالل قرارين مهمين، هما

يار بكيفية املصادر التي سيتم الحصول منها على ألاموال الالزمة للمؤسسة التمويل في القرار املتعلق بكيفية اخت

موجوداتها، بشكل يمكن أصحاب من الحصول على أكبر عائد ممكن وذلك من خالل الاستفادة من ميزة التوسع في 

الاقتراض، أما قرار الاستثمار  الاقتراض الثابت الكلفة، لكن دون تعرضهم لألخطار التي يمكن أن تنتج عن املبالغة في

وفقا لنظرية تسلسل مصادر التمويل، فإن ألارباح املحتجزة تأتي في مقدمة مصادر التمويل، ثم تتبعها القروض، ثم 

إصدار أسهم جديدة، وبناء عليه يصبح من املتوقع أن تتجه املنشأة التي تتميز بارتفاع معدل ربحيتها وتتاح لها فرصة 

 1.إلى الاعتماد أقل على ألاموال املقترضة، ولدرجة أكبر على حقوق امللكية املتمثلة في ألارباح املحتجزة احتجاز ألارباح

وتجدر إلاشارة إلى ضرورة التفرقة بين الربح والربحية، فالربح له مفهومان أحدهما محاسبي وآلاخر 

اقتصادي، ويعني املفهوم الاقتصادي للربح نسبة التغير في القيمة الصافية للوحدة الاقتصادية خالل فترة زمنية 

حققته الوحدة الاقتصادية واملصروفات التي  معينة، أم املفهوم املحاسبي للربح فهو يعني الفرق بين الدخل الذي

تكبدتها خالل فترة زمنية معينة، بينما الربحية فهي تعني العالقة بين ألارباح التي تحققها املؤسسة والاستثمارات التي 

 2. ساهمت في تحقيق هذه ألارباح

شراء، إنتاج، بيع والتي تمكن )ت من وبمعنى آخر الربح يعبر عن املحصلة النهائية للجهد املبذولة في مختلف العمليا

دينار من رقم ألاعمال والذي يمثل  املؤسسة أن تقوم بها، بينما الربحية فهي تعبر عن الربح الكافي املحقق من كل

 3.برقم ألاعمال( النتائج املحققة أو الفوائض املحققة من إلايرادات عن تغطية املصروفات)حاصل مقارنة الربح 

 

 

 

 

 

 
جة في سوق دمحم سعد املحجان، تحليل العالقة بين خصوصية السيولة والربحية واملديونية السابقة وبين املزيج التمويلي في الشركات الصناعية املدر فهد  -1

 .33، ص 2112الكويت لألوراق املالية، جامعة الشرق ألاوسط، 

2 A Yonacademy-com consulté le 27/25/2015 à 17h 30. 

دالل، دراسة ربحية املؤسسة باستخدام ألارصدة الوسيطة للتسيير دراسة حالة املؤسسة الوطنية لألشغال في آلابار، حاس ي مسعود، مذكرة اخديري    3

 .23، ص  2113/  2112 مقدمة الستكمال متطلبات شهادة ماستر أكاديمي، جامعة قاصدي مرباح، وقلة،
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  :معايير تقييم املشروعات

 1:املشروعات البد أن تستند على معايير دقيقة من بينها عند تقييم 

التكاليف وإلايرادات  ألاخذ بعين الاعتبار ألاهداف التي تساعد على تعظيم ألارباح، والتركزيز على عناصر -

 . املباشرة على مستوى املشروع

 . ليفهالتركيز على قياس آلاثار املباشرة للمشروع والتي تتمثل بمنافع املشروع وتكا -

 . الاعتماد على ألاسعار الجارية في السوق في تقدير التكاليف والعوائد املباشرة -

والخارجة دون  املعايير التي تتجاهل القيمة الزمنية للنقود أي التي تتعامل مع التدفقات النقدية الداخلة -

 . القيام بخصم

 .املعايير التي أخذ القيمة الزمنية للنقود بعين الاعتبار -

 

لدينا أيضا معيار املعدل املتوسط للعائد فهو املعيار الذي يعتمد على نتائج ألارباح والخسائر في القيود 

املحاسبية، وبالتالي فهو عبارة عن النسبة املئوية بين املتوسط العائد السنوي إلى متوسط التكاليف الاستثمارية 

ا يتعلق بضرورة مقارنة النتيجة املتحصلة مع سعر الفائدة وبعد سعر خصم الضريبة، واملهم في هذا املعيار هو فيم

السائدة في السوق، فيعتبر املشروع مقبوال عند ما تكون النتيجة أكبر من هنا سعر الفائدة السائدة في السوق 

والعكس صحيح، والبد ألاخذ بعين الاعتبار أحد املعايير الدولية التي تستخدم في تقييم املشروعات وحتى على 

ستوى مؤسسات التمويل الدولية وهو معیار صافي القيمة الحالية الذي يتصف بالدقة واملوضوعية ألنه يعتمد م

على خصم التدفقات النقدية وصوال إلى القيمة الحالية، إال أن تغطية الضعف فيه، أنه ينظر إلى العوائد املحققة، 

 .استخدم في تحقيق تلك العوائددون ألاخذ بعين الاعتبار مقدار رأس املال املستثمر الذي 

 

 

 

 

 

 

 
 32-33، ص ص 2111جهاد فراس الطيلوني، دراسة الجدوى الاقتصادية للمشاريع، دار كنوز املعرفة العلمية للنشر والتوزيع، عمان، ألاردن،    1
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صندوق وال سيما معيار العائد الداخلي الذي يعتبر مهما جدا في معظم مؤسسات التمويل الدولية خاصة 

النقد الدولي والبنك الدولي، فهو يعرف بأنه معدل الخصم الذي تتساوى عند قيمة التدفقات النقدية الداخلة مع 

 1.قيمة التدفقات النقدية الخارجة

 . املؤسسة إلاقتصادية خزينةاملحاسبية الدولية على تدفقات  أثر تطبيق املعايير : املطلب الثاني

 (تدفقات الخزينة)النقدي  عموميات قائمة التدفق: أوال

يجب على املؤسسة إعداد قائمة تدفقات الخزينة وفقا ألحكام املعايير املحاسبي وفقا ألحكام املعيار  

يوجب تقديمه على أساس جزء ال يتجزأ من القوائم املالية لكل الفترة التي يتم عرض ( IAS7) 10املحاسبي الدولي رقم 

  2.القوائم املالية

 :املعيارنشأة / 1

والخاص بجدول  10املعيار املحاسبي رقم  1703في مارس  ISACأصدرت لجنة املعايير املحاسبية الدولية  

، هذا املعيار في البداية لقي صعوبة كبيرة في التطبيق بالرغم من إلالزام 1707/  11/  11التمويل والقابل للتطبيق في 

تم تغيير تسمية جدول التمويل بجدول تدفقات  1771وفي سنة بتطبيقه لكل دورة لها جدول حسابات النتائج، 

 . IASCالخزينة من طرف 

والذي أصبح نافدا سنة  79إصدار املعيار املحاسبي رقم  1730ثم في الواليات املتحدة ألامريكية في سنة 

ا إلعداد جدول الذي وضع املعايير مختلفة كلي 1771سنة  FRSO1، وتبع ذلك في بريطانيا إصدار املعيار 1773

  3.تدفقات الخزينة

 4. 1772جانفي 1تم البدأ في تطبيقه على القوائم املالية التي تغطي الفترات السنوي التي تبدأ من أو بعد 

 :هدف املعيار/2

 

 

 

 
 .72-33 جهار الطيلوني، مرجع سبق ذكره، ص -  1

2  Laurent Didelet, Odile Barbe op.cite, p 643. 

صيدال، جامعة  بلعور سليمان، علي بن الطيب، مداخلة حول قراءة مالية للمعيار املحاسبي الدولي السابع، بناء وتحليل تدفقات الخزينة دراسة حالة مجمع  3

 .1ورقلة، ص 

2  Ghettat Ghanem, passage ver IAS/IFRS, Numidia de presse, édition et distribution, Alger, 2009, p36. 
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إلى إلافصاح وتوفير املعلومات املستخدمي القوائم املالية حول التغيرات الحاصلة في النقدية  IAS7يهدف 

استغالل، : وما يعادلها للمؤسسة بواسطة جدول التدفقات النقدية الذي يصنفها بدوره إلى ثالث دورات رئيسية هي

 1.استثمارات، تمویل

 

 :نطاق تطبيق املعيار/ 3

على النحو املنصوص عليه في ( جدول تدفقات الخزينة)املؤسسة إعداد قائمة التدفقات النقدية يجب على 

 . كجزء مكمل للقوائم املالية ألاخرى ألي فترة يتم فيها تقديم القوائم املالية IAS7 10املعيار الدولي رقم 

 : مبادئ أساسية حول قائمة التدفق النقدي: ثانيا

  :لنقديأهمية قائمة التدفق ا/ 1

 2:تظهر أهمية الاعتماد على معلومات التدفقات النقدية من قبل مستخدمي القوائم املالية فيما يلي

درجة ى توفير معلومات مفيدة لكل من إلادارة ومستخدمي القوائم املالية، وتعتبر وسيلة للتعرف عل -

عالية بأداء املؤسسة م  تمتعها بقدرة تنبؤيةالسيولة التي تتمتع بها املؤسسة ومرونتها املالية باإلضافة إلى 

 . حيث الربحية والسيولة

ذلك مقدرتها على  تساعد محللي القوائم املالية في تقييم التغيرات التي تحدث في الهيكل املالي للمؤسسة في -

 . استرداد ديونها

تستخدم  النقدية حيثتعتبر معلومات التدفق النقدي مفيدة في تقييم مدى قدرة املؤسسة على توليد  -

 . املستقبلية املعلومات التاريخية للتدفق النقدي كمؤشر لقيمة ومدى تأكد تحقق التدفقات النقدية

تحقق  أيضا تمكن أهمية إعداد قائمة التدفق النقدي في أن البعض يرى أن الدليل على أن املؤسسة -

  لتشغيلي وليس صافيأرباحا من عدمه وهو صافي التدفق النقدي الناتج من النشاط ا

 

 

 

 
 . 12بلعور سليمان، علي بن الطيب، مرجع سابق، ص  1

، مذكرة مكملة لنيل تدخل ضمن (دراسة حالة مؤسسة اقتصادية)سالمي دمحم الدينوري، قائمة التدفقات النقدية في ظل اعتماد معايير املحاسبة الدولية  2

 .32، ص  2113/  2117 متطلبات شهادة املاجستير، جامعة العقيد الحاج لخضر، باتنة،
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تحقق املؤسسة أرباحا ومع ذلك يكون لديها تدفقات نقدية سالبة أي الربح من املتولد من قائمة الدخل إذ قد 

التدفقات النقدية الخارجية أكثر من التدفقات النقدية الداخلة مما قد يؤدي إلى مواجهة املؤسسة الصعوبات 

شركات التي مالية تؤثر على كل من التزاماتها النقدية وعلى أسعار أسهمها املطروحة في البورصة كما هو الحال في ال

 . تبيع منتجاتها بالتقسيط

 :عرض التدفق النقدي/2

 :قائمة التدفقات النقدية مبنية على املعادالت الجبرية التالية

 

 

 

 Source :. Laurent Didelet, Odile Barbe op. cite, p646. 

وهي التدفقات النقدية الناتجة من العمليات الرئيسية للمشروع من بيع وشراء السلع وكافة  :ألانشطة التشغيلية

 .العمليات العادية التي تمثل الدورة التشغيلية للمشروع
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وهي التدفقات النقدية الناتجة من ألانشطة الاستثمارية التي يقوم بها املشروع من شراء وبيع : ألانشطة الاستثمارية

 (.ثابتة وكذلك الاستثمارات في الديون وامللكية ألاسهم والسندات للشركات ألاخرى ألاصول ال

وهي التدفقات النقدية الناتجة من النشاط التمويلي املتعلق بالحصول على موارد التمويل : ألانشطة التمويلية 

  1. لألصول سواء من قروض أو من إصدار أسهم

 : يمكن إعداد صافي التدفقات النقدية من ألانشطة التشغيلية بطريقتين

بموجب هذه الطريقة يتم حساب صافي التدفقات النقدية من ألانشطة التشغيلية ابتداءا من  :الطريقة املباشرة

 . تبيان كل نوع للمقبوضات النقدية واملدفوعات النقدية التشغيلية بشكل منفصل

تركز هذه الطريقة على الفروق بين الربح املحاسبي واملبلغ الصافي للتدفقات النقدية، وتبدأ  :ةالطريقة غير املباشر 

هذه الطريقة بصافي النتيجة مضافا إليها أو مخصوما منها التغير في حسابات ألاصول والخصوم املتداولة واملرتبطة 

قة املباشرة في إعداد القائمة ألنها توفر معلومات اتباع الطري IAS7بالتشغيل ما عدا النقدية وما يعادلها هذا وبفضل 

 . أكثر مالئمة وتقدم املحلل املالي في اشتقاق النسب واملؤشرات املالية

 :قائمة تدفقات الخزينة حسب الطريقة املباشرة

 قائمة تدفقات الخزينة حسب الطريقة املباشرة( 3-2)الجدول رقم 

 

 تحصيالت الزبائنتدفقات الخزينة من ألانشطة التشغيلية 

 نفقات املوردين ومصارف املستخدمين -

 .تدفقات الخزينة من ألانشطة التشغيلية = 

 الفوائد املدفوعة  -

 الضرائب على الدخل املدفوعة -

 (A)صافي تدفقات الخزينة من ألانشطة التشغيلية 

 تدفقات الخزينة من ألانشطة الاستثمارية

 النقدية املكتسبةحيازة شركة تابعة تحت خصم  -

 

 
 .193اكمال مصطفى الدهراوي، مرجع سابق، ص  1



 أثر تطبيق املعايير املحاسبية الدولية على املؤسسة إلاقتصادية                                                                    الفصل الثاني

50 
 

 

 حيازة تثبيتات عينية -

 التنازل عن التثبيتات العينية+ 

 الفوائد املحصلة+ 

 ألارباح املحصلة +

 (B)صافي تدفقات الخزينة من ألانشطة الاستثمارية 

 مقبوضات ناتجة من إصدار أسهم+ 

 قروض طويلة ألاجلمقبوضات ناتجة من + 

 تسديدات ناتجة من قروض طويلة ألا أو عقود التأجير التمويلي -

 ألارباح املوزعة  -

 (C)صافي تدفقات الخزينة من ألانشطة 

 D = ( C + B + A)صافي التغير في الخزينة أو ما يعادلها 

 (E)رصيد الخزينة أو ما يعادلها في أول الفترة 

 ( E +D) رصيد الخزينة أو ما يعادلها في آخر الفترة 

Source : Laurent Didelet, Odile Barbe op. cite, p 647. 

 

 :قائمة تدفقات الخزينة حسب الطريقة غير املباشرة

 قائمة تدفقات الخزينة حسب الطريقة غير املباشرة( 4-2)الجدول رقم 

 تدفقات الخزينة من ألانشطة التشغيلية

 النتيجة قبل الضريبة

 الاهتالكات قبل الضريبة + 

 أعباء مالية+ 

 نواتج مالية -

 نتيجة الصرف  -+/
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 التغير في احتيار رأس املال العامل -+/

 فوائد مدفوعة -

 الضرائب على الدخل املدفوعة

 (A)صافي تدفقات الخزينة من ألانشطة التشغيلية 

 الاستثماريةتدفقات الخزينة من ألانشطة 

 حيازة شركة تابعة تحت خصم النقدية املكتسبة -

 حيازة تثبيتات عينية

 التنازل عن التثبيتات العينية+ 

 الفوائد املحصلة+ 

 ألارباح املحصلة+ 

 (B)صافي تدفقات الخزينة من ألانشطة الاستثمارية 

 تدفقات الخزينة من ألانشطة التمويلية

 إصدار أسهممقبوضات ناتجة من + 

 مقبوضات ناتجة من قروض طويلة ألاجل أو عقود التأجير التمويلي+ 

 تسديدات ناتجة من قروض طويلة ألاجل أو عقود التأجير التمويلي -

 ألارباح املوزعة  -

 (C)صافي تدفقات الخزينة من ألانشطة التمويلية 

 D = ( C + B + A)صافي التغير في الخزينة أو ما يعادلها 

 (E)رصيد الخزينة أو ما يعادلها في أول فترة 

 ( E +D) رصيد الخزينة أو ما يعادلها في أخر فترة 

Source : Laurent Didelet, Odile Barbe, op. cite, p 648. 
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 IAS7: 70آثار املعيار الدولي رقم 

 IAS7: 70آثار املعيار الدولي رقم ( 5-2)الجدول رقم 

 

 وظائف املؤسسة ألاثر على ألانظمة الحساباتألاثر على  

 

 مستوى التأثير

 

 

 ضعیف

 

 متوسط

 إلادارة العامة 

 معالجة املعلومات

 املحاسبة النقدية

 مراقبة التسيير

 

 ألاثار

قراءة  تاثير غير مباشر على

 املؤشرات املالية

تحديد رصيد التدفقات 

مصدر وغرض )النقدية 

 (املعلومات

التعاون على تدفق 

 املعلومات املطلوبة

 

Source : Stéphane Brun, guide d'applicatuin des nomes IAS/IFRS, berti édition, Alger, 2011, p115. 

 

 (. 0IAS) 70النقاط الرئيسية في تطبيق املعيار الدولي رقم 

 

 (0IAS) 70النقاط الرئيسية في تطبيق املعيار الدولي رقم ( 6-2)الجدول رقم 

 

 النقاط املفتاحية الرقم

 اختيار الطريقة املباشرة ألاكثر وضوحا أو غير املباشرة للعرض 01

 مراجعة مواصفات البرمجيات املستخدمة للقوائد املالية 02 

 املوازنة في تصنيف التدفقات 03

 دليل التجميع 04

 أعداد التحليل املالي من املؤشرات املقترحة 05

Source : Stéphane Brun, op. cite, p115. 
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لمؤسسة ل أثر تطبيق املعايير املحاسبية الدولية على املركز املالي عرض قائمة املركز املالي: املطلب الثالث

 :إلاقتصادية

البد التذكير بأن امليزانية تعتبر من أهم القوائم املالية التي تقدمها املحاسبة نظرا ألهمية البيانات املالية 

التي تتضمنها سواء ألصحاب املشروع أو املستفيدين منها لذلك يجب أن تعد بصورة صادقة وصحيحة ودقيقة لكي 

 . تعبر عن املركز املالي للمشروع في تاريخ إعدادها

تعد امليزانية املكون الرئيس ي في القوائم املالية وهي عبارة عن بيان باملركز املالي  IAS1 11قا للمعيار الدولي رقم ووف

 1. الذي يوضح ألاصول والخصوم وحقوق امللكية في نقطة زمنية معينة بحيث تعكس امليزانية الوضع املالي للمؤسسة

 : أهمية قائمة املركز املالي

 2:املالي امليزات التاليةركز تحقق قائمة امل

 . عليها من التزامات بيان املركز املالي للمنشأة في تاريخ إعداد امليزانية حيث تبين ما للمنشأة من حقوق وما • 

التداول  التعرف على مدى قدرة املنشأة على سداد التزاماتها املستحقة الدفع، ويتم قياس ذلك بنسب• 

 . والسيولة

التمويل الخارجي  اعتماد املنشأة على التمويل الذاتي بقيمة ألارباح التي يتم احتجازها، أو التعرف على مدى• 

 . بنسبة الالتزامات إلى حقوق امللكية

املالي ونسب  القيام بعمليات التحليل املالي ممثل تحليل درجة الرفع املالي أو النسب املتعلقة بالهيكل• 

 . التداول وغيرها

 . املنشأة بالقوانين والتشريعات املحلية واملعايير املحاسبية الدولية بيان مدى التزام• 

 . الوقوف على استمرارية املنشأة، أو أن ميزانيتها تم إعدادها على أساس التصفية• 

 .معرفة سياسات الشركة تجاه استثماراتها املالية• 

 

 

 

 
مذكرة  SCFحاسبة واملراجعة الدولية دراسة حالة النظام املحاسبي املالي الجزائري الجديد عزة ألازهر، عرض ومراجعة القوائم املالية في ظل معايير امل 1

  . 111، ص 2117ماجستير، جامعة سعد دحلب، البليدة، ماي 

 111نفس املرجع، ص  2
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 : شكل امليزانية

 1:فإن املبادئ التوجيهية العملية تكون كما يلي IAS1 11حسب املعيار املحاسبي الدولي رقم 

 . ال شكل إلزامي مطلوب -

 . إدراج حد أدنى من املعلومات -

 . تمييز رئيس ي بين متداول، وغير متداول  -

 مبدأ ألاهمية النسبية  -

 . ال تعويض لألصول والخصوم -

 . معلومات املقارنة عن الفترة السابقة -

 " برأس املال املساهم"، "رأس املال الاجتماعي" و " رأس املال"استبدال مصطلح  -

 .ينبغي تقديم البنود والعناوين واملالحظات عند الضرورة لفهم الوضع املالي للشرك -

 : القواعد العامة لعرض امليزانية

أو املعلن عنها بعد تاريخ غلق امليزانية  يجب تقديم امليزانية قبل قائمة الدخل، ويتم عرض ألارباح املقترح توزيعها

 (امليزانية الختامية)

املؤسسات ) يتم العرض على أساس معايير السيولة والسداد في حالة توفر معلومات أكثر موثوقية وأكثر صلة، مثال  

 (.املالية

 

 

 

 

 

 

 

 
1Laurent didelot, odile barbe, op.cite, p 623. 
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 بين ألاصل املتداول والخصم املتداول الفرق ( 0-2)الجدول رقم 

 

 

أحد  ألاصل املتداول هو ألاصل الذي تجتمع فيه

 الشروط ألاربعة التالية

 

 ق أو بيعه أو استهالكه خالل دورةسوف يتحق-

 .العادية للشركة الاستغالل

 .يقام أساسا في ترتيب الصفقة - 

 شهرا من نهاية 12تتوقع املنشأة أن تحققه في غضون  -

 .رةالدو 

 .يمثل النقدية أو ما يعادلها -

 

الخصم املتداول هو الخصم الذي تجتمع فيه أحد 

 الشروط ألاربعة التالية

 

يجب تسوية ضمن إطار دورة الاستغالل العادية  -

 . للشركة

 . يقام أساسا لغرض التداول  -

 .شهرا من نهاية الدورة 12يجب تسوية في غضون  -

مشروط لتأجيل تسوية ال يتوفر للمنشأة حق غير  -

 .شهرا على ألاقل من نهاية الدورة 12 الالتزام ملدة

Source : Laurent didelot, Odile barbe,op. cite, p 623. 
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 (الخصم)  IAS1 11مثال عن ميزانية وفقا للمعيار املحاسبي الدولي رقم 

 الخصم

 

 ألاموال الخاصة

 رأس املال الاجتماعي  -          

  الاحتياطات  -          

 مكونات أخرى من ألاموال الخاصة -          

 مراقب حقوق ألاقلية  -          

 الخصوم غير املتداولة

 قروض طويلة ألاجل  -          

 ضرائب مؤجلة  -          

 مؤونات غير متداولة -          

 خصوم أخرى مالية -          

 الخصوم املتداولة 

 قروض قصيرة ألاجل  -          

 جزء متداول من القروض طويلة ألاجل -          

 ضرائب متداولة للدفع-          

 موردين ودائنين أخرون -          

 مؤونات على املدى القصير -          

 

Source : Stéphane Brum, op.cite, p 98. 
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 (ألاصل) IAS101مثال عن ميزانية وفقا للمعيار املحاسبي الدولي رقم 

 ألاصول 

 ألاصول غير املتداولة

 شهرة املحل  -          

 أصول أخرى معنوية  -          

 استثمارات عقارية  -          

 أصول أخرى مادية  -          

 ألاصول البيولوجية  -          

 ات في شركات زميلةاستثمار  -          

 أصول أخرى مالية  -          

 ألاصول املتداولة

 املخزونات  -          

 حقوق العمالء  -          

 أصول أخرى متداولة  -          

  الخزينة -          

 

Source : Laurent didelot, odile barbe, op.cite, p 624. 
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آلاثار غير )  لمؤسسة إلاقتصاديةل املحيط الاقتصادي املعايير املحاسبية الدولية على أثر تطبيق: املبحث الثاني

 (املباشرة 

 

أحرزت عملية وضع معايير املحاسبة الدولية في السنوات القليلة الفائتة عددا من النجاحات افي تحقيق 

بصورة مطلقة أو بصورة متوافقة معها اعتراف واستخدام أكبر للمعايير الدولية من قبل مختلف الدول وتبنيها إما 

 .تجعل الاختالف بين معاييرها الوطنية واملعايير الدولية ضئيلة جدا
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 املؤسسة إلاقتصاديةعلى تجارب الدول في تطبيق معايير املحاسبة الدولية : املطلب ألاول 

 :تطبق معايير املحاسبة الدولية في الدول ألاوروبية

الاتحاد ألاوروبي اعتمدت مختلف الدول املشكلة لهذا الاتحاد املعايير الدولية بموجب القرار الذي صدر عام في | 

شركة تقريبا باتباع املعايير  311والذي طاب الشركات ألاوروبية املسجلة في البورصات والتي كان يبلغ عددها  2112

تطبق الشركات فيها تلك املعايير، هذا باإلضافة إلى دول  دولة 20، وبهذا باتت 2119جانفي  1الدولية ابتداء من 

  1.أوروبية أخرى 

 2:مسار تبني املعايير من طرف الاتحاد ألاوروبي

 . تقديم رأي استشاري من طرف اللجنة التقنية املحاسبية الذي يمثل املستوى التقني -

 . إعطاء قرار املوافقة من طرف لجنة التنظيم املحاسبي الذي يمثل املستوى السياس ي -

 . قرار اللجنة ألاوروبية -

 . الترجمة إلى اللغات الرسمية -

 .النشر في الجرائد الرسمية الخاصة بدول الاتحاد -

 : تطبيق معايير املحاسبة الدولية في الواليات املتحدة ألامريكية

ت املتحدة ألامريكية، وبالرغم من أن لديها أكبر بنية تحتية محاسبية ممثلة في املجالس والهيئات في الواليا

الوطنية والبورصات واملستثمرين ومجلس وطني للمعايير املحاسبية بدأ في الثالثينات من القرن السابق تم مجلس 

كانت شريكا في كل ألانشطة الدولية للمحاسبة ورغم أنها  FASBمبادئ املحاسبة، ثم مجلس معايير املحاسبة املالية 

 .إال أنها ال تلتزم باملعايير املحاسبية الدولية وال حتى تقبلها بصورة كاملة حتى آلان

 

 

 

 

 
املحاسبة الدولية،  منصوري الزين، متطلبات تطبيق معايير املحاسبة الدولية في الجزائر، امللتقى العلمي حول النظام املحاسبي املالي الجديد في ظل معايير - 1

 . 0، ص 2111جانفي 13-10وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، املركز الجامعي بالوادي، 

واقع تكييف املؤسسات الجزائرية مع النظام املحاسبي املالي، امللتقى الوطني حول النظام املحاسبي املالي بالجزائر وعالقته  سفيان نقماري، رحمة بلهادف، -2

 .9، ص 2113جانفي  12-13باملعايير الدولية، 



 أثر تطبيق املعايير املحاسبية الدولية على املؤسسة إلاقتصادية                                                                    الفصل الثاني

60 
 

 

ومع تزايد نبرة العوملة في املعايير املحاسبية وظهور مالمح وأسس کیان دولي متماسك من املعايير املحاسبية 

 USالدولية، ووقوع بعض الكوارث املحاسبية في أمريكا في مطلع هذا القرن وكذلك النقد املوجه للمعايير ألامريكية 

GAAP  1واملتمثل في 

مجال تطبيقها  بعض الحاالت تخرج عن القاعدة، إما بسبب الرغبة في تقليلكثرة الاستثناءات والتي تجعل  -

 . أو بسبب التقليل من أهميتها

 .كثرة التفسيرات ذلك ما أدى إلى تعدد القواعد املحاسبية -

 

لذلك بدأت البورصة ألامريكية ومجلس معايير املحاسبة املالية يقترب شيئا فشيئا من املعايير الدولية من 

اتباع استراتيجية مزدوجة تتمثل ألاولى في تغيير بعض املعايير ألامريكية لتتوافق مع املعايير الدولية، والثانية خالل 

توصل كل من مجلس معايير  2112ففي عام . تتمثل في تغيير بعض املعايير الدولية لتتوافق مع املعايير ألامريكية

ألامريكي إلى تفاهم مشترك حول العمل على جعل املعايير الصادرة  املحاسبة الدولية ومجلس معايير املحاسبة املالية

  2.عن كال منهما متوافقة وقابلة للتطبيق والتنسيق فيما بينها قبل أي إصدارات مستقبلية

 :تطبيق معايير املحاسبة الدولية في اليابان

 3: تتم التجربة اليابانية في تعاملها مع معايير املحاسبة الدولية في ما يلي 

 . الابقاء على املعايير الوطنية -

 . التأكيد على ضرورة التنسيق بين املعايير الدولية واليابانية -

املعايير ال يتناول  ينصب التنسيق على الخصائص الاقتصادية املتشابهة، ويفهم من ذلك أن التنسيق في -

 املعايير املتعلقة باألوضاع الاقتصادية املختلفة 

 ملستقبلي هو الابقاء على املعايير الوطنية رغم جهود التوحيدإن الاتجاه ا -

 :تطبيق معايير املحاسبة الدولية في بريطانيا

رغم أن اململكة املتحدة من الدول املؤسسة للبحث معايير املحاسبة الدولية وتستضيف بالدها مقر الهيئة 

 ا للمجلس البريطانيالدولية، كما أن أول رئيس للمجلس الدولي هو بريطاني وعمل رئيس

 
 . 01بورويسة سعاد، مرجع سبق ذكره، ص  -1

 . 3منصوري الزين، مرجع سبق ذكره، ص - 2

  .نفس املرجع-3
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للمحاسبة، إال أنها لم يكن لديها خطة محددة للتوافق مع املعايير الدولية، حيث كان املجلس البريطاني يصدر 

البريطاني رغم نشاطها في صياغة املعايير الدولية، حيث بدأ املجلس املعايير الوطنية حسب احتياجات السوق 

البريطاني في دراسة الاختالفات بين املعايير الوطنية واملعايير الدولية عام وأصدر هذا ألاخير ستة معايير اعتبرت 

ستراتيجية التوفيق مع خطوة هامة وكبيرة نحو توفيق معايير املحاسبة البريطانية مع املعايير الدولية، لذلك فإن ا

املعايير الدولية كانت تتضمن الابتعاد عن املعايير البريطانية وأن ادخال املعايير الدولية البريطانيا سوف يكون من 

 1 انية صادرة عن املجلس البريطانيخالل معايير بريط

 :تطبيق معايير املحاسبة الدولية في الدول النامية

كانت مشاركة الدول النامية في الهيئة املسؤولة عن اصدار املعايير الدولية منذ البداية جد محدودة، فمن 

توجد دولة نامية هي املكسيك، ومنذ ذلك الحين لم ترتفع مشاركة الدول النامية إال أنه بسبب  IASCبين مؤسس ي 

مل بعض املؤسسات املحلية في ألاسواق املالية ظهور أسواق مالية في بعض الدول النامية إضافة إلى زيادة تعا

، ويرجع 2113دولة سنة  23ألاجنبية ارتفعت نسبة الدول النامية الطبقة مؤسساتها املعايير الدولية كليا أو جزئيا إلى 

ال اقبال هذه الدول على تطبيق املعايير الدولية بتعديالت أو حتى دون تعديالت إلى الضعف الذي تعاني منه في املج

املحاسبي لذلك فإن الاعتماد على معايير محاسبة جاهزة سيوفر عليها كلفة إعداد معايير وطنية، وعموما فإن 

على املستوى الدولي وسهل عمل الشركات  IASCاستخدام املعايير الدولية في هذه الدول ساعد على تدعيم نجاح 

 2.متعددة الجنسيات التي تنشط كثيرا في هذه الدول 

مصر وجود معايير محاسبية مصرية متوافقة مع املعايير الدولية وملزمة لجميع الشركات ألامر فنجد في 

 . الذي سوف يؤذي بالضرورة إلى ارتفاع جودة القوائم املالية

معيارا يتضمن عدة معايير لم تكن صدرت بعد لتكتمل منظومة  39ويبلغ عدد معايير املحاسبة املصرية 

 لتصبح متوافقة مع معايير املحاسبة الدولية، وقد أصدرت تلك معايير املحاسبة املالية

 

 

 

 

 

 
 . 13نفس املرجع، ص  1

 .01بورويسة سعاد، مرجع سبق ذكره، ص  2
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املعايير لتتماش ى مع التغيرات الاقتصادية والتقدم العلمي والتقني سواء على مستوى أداء ألاعمال في الشركات أو على 

 1فيهامستوى النظم املحاسبية 

كما نجد في عمان أن النظام الداخلي لبورصة عمان قد أوضح املعايير املحاسبية املطبقة في الشركات املدرجة في 

 :بورصة عمان التي نص فيها النظام على ما يلي

لجنة املعايير  تلتزم جميع الجهات الخاضعة لرقابة الهيئة بتطبيق املعايير املحاسبية الدولية الصادرة عن -

 . حاسبية الدوليةامل

اململكة تسري  في حالة تعارض أي من هذه املعايير املحاسبية الدولية مع التشريعات املعمول بها في -

التشريعات املحلية ويتعين على الجهات الخاضعة لرقابة الهيئة الافصاح عن ذلك وتأثيره على القوائم 

 .املالية

للمعايير املحاسبية الدولية حتى قبل العديد من البلدان املتقدمة وتعتبر تونس الدولة الرائدة في اعتمادها 

 :بما في ذلك أوروبا، ومن بين الاسهامات التي جاء بها النظام املحاسبي التونس ي نذكر منها ما يلي

 . وجود قاعدة تصورية دولية لهذا النظام مع اعتماد بعض أوجه املقاربة -

الم تحرر فعال  ة الجباية ألن طريقة تفكير املسيرين تظهر أن املحاسبةتحرير املحاسبة ولو شكليا من وصاي -

 . من الجباية

 . تحرير املحاسبين من تقنياتهم وحتهم على البحث والتفكير العلمي -

التغيرات  مضمونه شامل يحتوي على تعريفات للمفاهیم، اتفاقات الفرضيات ألاساسية، وبالنظر إلى -

والانفتاح الاقتصادي لتونس على العالم والعمل على جلب املزيد من الاستثمار ألاجنبي الاقتصادية الدولية 

ألامر الذي جعلها تواصل اعتمادها املعايير املحاسبية الدولية من ألاجل الارتقاء بنوعية البيانات املالية 

 .وجدب فرصة جريدة الشراكة مع املستثمرين املحليين والدوليين

 

 

 

 

 
-2117 الخير، متطلبات نجاح النظام املحاسبي املالي في ظل البيئة الجزائرية، مذكرة مقدمة لنيل شهادة املاجستير، جامعة قاصدي مرباح ورقلة،دشاش أم   1

 .21، ص 2111
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والعمل على تطبيق املعايير  2110نوفمبر  29أما في ما يخص الجزائر فقامت بتبني النظام املحاسبي املالي في 

ذي  19املؤرخ في  11 - 10، حيث جاء في القانون رقم 2111جانفي  11املحاسبية الدولية من خالله ابتداء من 

 : ام املحاسبي املالي ما يلي، يتضمن النظ2110نوفمبر سنة  29املوافق ل  1223القعدة عام 

وكذا " املحاسبة املالية" يهدف هذا القانون إلى تحديد النظام املحاسبي املالي الذي يدعى في صلب النص  :املادة ألاولى

 . شروط وكيفيات تطبيقه

يتضمن انظام املحاسبي املالي إطارا تصوريا للمحاسبة املالية، ومعايير محاسبة ومدونة حسابات  :املادة السادسة

محاسبة التعهد، استمرارية : تسمح بإعداد کشوف مالية على أساس املبادئ املحاسبية املعترف بها عامة، وال سیما

تكلفة التاريخية، أسبقية الواقع الاقتصادي على الاستغالل، قابلية الفهم، الداللة، املصداقية، قابلية املقارنة، ال

 .املظهر القانوني

قواعد تقييم وحساب ألاصول والخصم وألاعباء واملنتجات، محتوى : تحدد املعايير املحاسبية :املادة الثامنة 

 . الكشوف املالية وكيفية عرضها، يحدد املعايير عن طريق التنظيم

ماي سنة  23املوافق ل  1722املؤرخ في جمادى ألاولى عام  193-13التنفيذي رقم وتحتوي املادة الثالثة من املرسوم 

  2:ما يلي 2113

 :ويهدف إلاطار التصوري للمحاسبة املالية إلى املساعدة على

 تطوير املعايير  -

 تحضير الكشوف املالية  -

 ايير املحاسبية تفسير املستعملين للمعلومة املتضمنة في الكشوف املالية املعدة وفق املع -

 .ابداء الرأي حول مدى مطابقة الكشوف املالية مع املعايير -

 

 

 

 
لعاملية، مجلة كلية ارضا ابراهيم صالح، أثر توجه معايير املحاسبة نحو القيمة العادلة على الخصائص النوعية للمعلومات املحاسبية في ظل ألازمة املالية ا   1

 . 12، ص 2117، جوان 2الاسكندرية، عالتجارة للبحوث العلمية، جامعة 

ذي القعدة  19املؤرخ في  11-10يتضمن تطبيق أحكام القانون رقم  2113ماي  23املوافق ل  1227املؤرخ في جمادى ألاول  193-13مرسوم تنفيذي رقم   2

 .11، ص 20ية الجزائرية، ع ، واملتضمن النظام املحاسبي املالي، الجريدة الرسمية للجمهور 2110نوفمبر  29املوافق ل  1223

 



 أثر تطبيق املعايير املحاسبية الدولية على املؤسسة إلاقتصادية                                                                    الفصل الثاني

64 
 

 

  :أهمية تطبيق معايير املحاسبة الدولية في الجزائر

  1: يمكن عرض أهمية تطبيق معايير املحاسبة الدولية في الجزائر من خالل النقاط التالية

إن تبني الجزائر اقتصاد السوق وما يتطلبه من مشاركة كافة : التحوالت الاقتصادية التي تشهدها الجزائر -

الفعاليات الاقتصادية باإلضافة إلى سعيها إلى الريادة واملنافسة على املستوى الدولي، يتطلب منها تبني وتطبيق النظم 

 . واملمارسات العاملية في هذا املجال

ستثمار بكافة أشكاله، فالتوجه نحو تطبيق املعايير املحاسبية الدولية يقود إلى طمأنة املجال املستثمرين تشجيع الا  -

 . املحليين وألاجنبيين

 . فتح املجال لالستثمار في القطاع املالي -

 . سهولة إجراء التحليل املالي في الشركات -

ق الشراكة مع الاتحاد ألاوروبي وما ينجر عنه من فتح مناطق إن توقيع اتفا: سهولة إلاندماج في الاقتصاد العالمي -

ألامر الذي يتطلب من املؤسسات ( OMC)للتبادل الحر في الجزائر وتوقع انضام الجزائر للمنظمة العاملية للتجارة 

تامية املعدة بلغة الجزائرية تطبيق هذه املعايير لرفع درجة مقروئية املعلومات املالية املنشورة في قوائمها املالية الخ

 . محاسبية عاملية وموحدة

من أهم مزايا تطبيق معايير املحاسبة الدولية في الجزائر هو : إعداد القوائم املالية الختامية وفق أسس واضحة -

 . الحصول على القوائم املالية الختامية وفق أسس واضحة ومفهومة لدى متخذي القرارات

ت املقيدة فيها تطبيق املعايير املحاسبية الدولية لضمان مستوى عال في إلافصاح فالشركا: تطوير بورصة الجزائر -

 .املالي واملحاسبي في القوائم املالية املنشورة للمستثمرين الحاليين املحتملين

 

 

 

 

 

 

 
 31مرجع سبق ذكره، ص : مزياني نورالدين، فروم دمحم الصالح -ا
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 . لمؤسسةل املحاسبية الدولية على التنمية الاقتصاديةأثر تطبيق املعايير : املطلب الثاني

منذ إنشاء مجلس معايير املحاسبة الدولية، حاولت البلدان تحسين حساباتهم من خالل تطبيق معايير 

املحاسبة الدولية، بعد أن وضعت عن طريق هيئة املعايير املحاسبية الدولية وتهيمن بشكل كبير هذه املعايير 

 .ائع معينة الدولة املتقدمةاملستوحاة من وق

في الواقع من خالل دراسة تكوين وهيكل مجلس معايير املحاسبة الدولية، يبدو بوضوح أن الدول املتقدمة 

 .هي على الغالب املسيطرة واملهيمنة أكثر من البلدان النامية

ناك من يعتبر أن التنمية ألامر الذي يؤكد أن التنمية املحاسبية لم يتم فصلها عن التنمية الاقتصادية، فه 

الاقتصادية هي في الواقع املتغير ألاساس ي الذي يؤثر بشدة على وضع نظام للمحاسبة وتری أن ذلك يؤثر على وظائف 

 1.أخرى في املجتمع

فالتنمية الاقتصادية في الجانب املادي الذي تعمل الدولة على تنميته، حيث تعتبر العملية التي يتم من 

الانتقال من حالة التخلف إلى حالة التقدم من خالل إحداث تغير في الهياكل الاقتصادية كزيادة الطاقة خاللها 

 .إلانتاجية للموارد الاقتصادية

مع النمو الاقتصادي والتي تعتبر  IFRSعلى املستوى ألاكاديمي، فإن النتائج تسلط الضوء على العالقة بين 

هو أكثر احتماال في البلدان النامية مع ارتفاع النمو  IFRSالدراسات أن اعتماد  ففي الواقع أثبثت بعض. مثيرة للجدل

والنمو الاقتصادي ذلك  IFRSوقد لوحظ أنه في السياق ألاسيوي ال توجد اختالفات كبيرة من حيث . الاقتصادي فيها

 2.لتطبيق املعايير املحلية بدال من املعايير الدولية

راسات انعدام أي ارتباط بين التنمية الاقتصادية ومتطلبات إلافصاح الصادرة عن من ناحية أخرى وجدت بعض الد

البورصات العاملية باإلضافة إلى ذلك أظهرت دراسات أخرى وجود عالقة سلبية صغيرة نسبيا بين النمو الاقتصادي 

صادات مع املوارد الداخلية واعتماد معايير املحاسبة الدولية في البلدان النامية، وثمة تفسير محتمل هو أن الاقت

املحدودة قد تستخدم معايير التقارير املالية الدولية كآلية إلاشارات لجذب رؤوس ألاموال ألاجنبية لتوليد النمو 

 لذلك من املتوقع أن تؤثر اعتماد

 

 

 
1. Chokri Zahri, Asma Abdelbaki, Does adoption of International accounting promote economic growth in developing countries, 

International open journal of Economics, nol, july 2013, p04.  

2 - Chokri Zahri, Asma Abdelbaki, Op.cite ,p04. 
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الاقتصادية ولكن يتم تحديد الاتجاه من خالل النتائج معايير التقارير املالية الدولية على مستوى التنمية 

  1.التجريبية

و ال يمكن أن يتم النظر في الظواهر الاقتصادية املعقدة على حساب بعض التعقيد ملعيار املحاسبة، فالطابع الدولي 

يقة مفصلة جدا لتلك املعايير يؤذي إلى وضع تصور وتحليل وإجابات ألن املعيار الدولي ال يستطيع إلاجابة بطر 

 2.لظروف كل بيئة اقتصادية

فدراسة آلاثار الاقتصادية املترتبة على تطبيق معايير املحاسبة الدولية قد جذبت اهتمام العديد من الباحثين في 

التعامل مع مختلف جوانب هذا املوضوع، فهؤالء يتشاركون عموما أن فكرة اعتماد املعايير املحاسبية الدولية لها 

اقتصادية مختلفة، وهم يرون أن هذه املعايير لها تأثيرات خاصة على الوضع املالي وأداء ألاعمال، والقادة آثار 

 .السياسيين وخيارات وقرارات املستثمرين ونشاط السوق املالي

وفقا لهذا املنطق، استخدام معايير املحاسبة الدولية في سياق البلدان النامية قد يؤثر على مختلف املناطق 

الحساسة للتغيرات في قواعد املحاسبة، تحليل كل العواقب املحتملة تنفذ معايير املحاسبة الدولية في هذه البلدان 

هو هدف يصعب تحقيقه لعدة أسباب منها الصعوبة في قياس أثر هذا الاختيار على بعض املتغيرات وإيجاد قاعدة 

 3.نظرية لدراسة الروابط وتفسير الاختالفات املالحظة

 

 

 

 

 

 

 

 

 
1  - Karim Mhedhbi, analyse de l'effet de l'Adoption des normes comptable Internationales sur le développement et la performance des 

marchés financiers 2mergentn thèse pour l'obtention d'un doctorat en sciences comptable, université de la manouba Tunisie, Janvier 

2010,p110.  

 2 - Isobelle Andermack, Op.cite, p05. 

 3- Kim M Shima and David C. yang, Factors Affeting the Adoption of IFRS international of business, , p6.17/03/2012. 
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 .الاجتماعية والبيئيةأثر تطبيق املعايير املحاسبية الدولية على التنمية : املطلب الثالث

التنمية الاجتماعية هي عمليات تغير اجتماعي تلحق بالبناء الاجتماعي ووظائفه بغرض إشباع الحاجات 

الاجتماعية للفرد والجماعة بمعنى أنها عملية تغير اجتماعي لكافة ألاوضاع التقليدية ن أجل إقامة بناء اجتماعي 

ة تشبع رغبات وحاجات ألافراد وتطلعاتهم وال يتم ذلك إال عن طريق جديد ينشق عنه عالقات جديدة وقيم مستحدث

 1.دفعة قوية لتعبئة كل الطاقات وإلامكانيات املوجودة في املجتمع للوصول إلى تطور املجتمع اقتصاديا واجتماعيا

ما أن فالشعب املثقف يتطلب نظم محاسبية تتميز بدرجة عالية من التطور لتلبية احتياجات معلوماتها، وب

املعايير واملمارسات املحاسبية أصبحت أكثر تعقيدا، فنجد أن القدرة على تطبيق وتفسير تلك املعايير واملمارسات 

سوف تعتمد على املستوى التعليمي للسكان، فالبلدان ذات النظم التعليمية ألاقل تطورا قد نجد الانتقال إلى 

ارنة بالدول ألاخرى مع أنظمة تعليمية أفضل، لذا يجب أن يكون معايير املحاسبة الدولية أكثر تكلفة للتنفيذ مق

 2.التعليم ذات صلة بشكل إيجابي في اعتماد تلك املعايير الدولية

واملوضوعات التي تقدمت بها املعايير املحاسبية الدولية تنبع عموما من الكفاءات املهنية وآلاراء فضال عن 

عايير املحاسبة الدولية، وفي الواقع هذه املعايير هي معقدة للغاية الخبرات العملية من مختلف أعضاء مجلس م

وفهمها يتطلب معرفة عميقة ومفصلة ليس فقط للمحاسبة ولكب أيضا في غيرها من التخصصات املالية وغيرها، 

اعتماد  ودرجة قبولها تتطلب مستوى متقدم من الخبرة بالنسبة ببلدان امللتزمة بهذه املعايير وفي هذا الصدد فإن

معايير التقارير املالية الدولية يعتبر قرارا إستراتيجيا اجتماعيا، وفي الواقع فهم وتفسير وتطبيق هذه املعايير يتطلب 

 3.مستوى معين من التعليم والتدريب في الجامعات

حاسبية، ويشار أيضا إلى أن مستوى الحرية الاقتصادية واملدنية يمثل عامال رئيسيا في تطوير املمارسات امل

فإذا كان البلد لديه مستوى متدني من الحرية السياسية واملواطنين ليس لديهم القدرة على اختيار أعضاء الحكومة 

نظرا لغياب الديمقراطية، ونتيجة لذلك فإنه من غير املعقول أن هؤالء الناس يمكن أن يعملوا على السياسات 

على نحو منصف، ينبغي من املرجح أن يسود تطور أفضل املحاسبية، لكن في وجود سياسة ديمقراطية تقوم 

 2.للمعايير املحاسبية

 

 

 
 .13، ص 177برنامج دراسة املجتمع تنمية اجتماعية، جامعة بنها، : ثروت دمحم شبلي  -  1

2 -Kim M Shima and David C. yang, op.cite p07. 

 3 -Chokri Zahri, Asma Abdelbaki, op.cite ,p04. 

4 - ibid, p05. 
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 : فالتكيف مع معايير املحاسبة الدولية يساعد على

 . تشجيع الشركات على زيادة جهود تعليم املوظفين وجعل أنشطتهم عنصرا مهما في تنمية املجتمع -

 . تعطي للشركات حافزا للكشف عن عملياتها البيئية والتي لها آثار إيجابية أو سلبية -

 .إلعداد البيانات الاجتماعيةتعطي للشركات حافزا  -

 . تسليط الضوء أكثر على الدور الاجتماعي للشركات 

 .تعطي للشركات حافزا لقبول املحاسبة الاجتماعية -

 .تخفف السلوك املحافظ للمستثمرين -

 . تعطي للشركات حافزا للمشاركة في تطوير املؤسسات الاجتماعية -  

 . فئات مختلفة وهو نوع من العدالة الاجتماعية تجعل الشركات تقوم بتوظيف أشخاص من -

 . تحسين العالقات الاجتماعية بين املحاسبين ودققي الحسابات والباحثين -

 .تعطي للشركات حافزا لتضمن مسؤولية اجتماعية أكثر بين أصحاب املصلحة للشركة -

منهج جديد إلدارة املنشأة هو إلادارة  أثبتت عن الاهتمام بالشأن البيئي ومن ثم ظهور مصطلح التنمية املستدامة

البيئية، وهي مصدر أساس ي لتحسين صورة ألانشطة الصناعية بيئيا وتحقيق امليزة التنافسية، وأدى الاهتمام 

باملشاكل البيئية إلى أن بعض الشركات اعتبرت حماية املستهلك استثمار طويل ألاجل، وأن إلاضرار بالبيئة أصبح 

النسبة ألي منظمة مسؤولة وأخالقية، وأصبحت القضايا البيئية جزء ال يتجزأ من نظام تقييم مشكلة غير مقبولة ب

  2.ألاداء

بناءا على ذلك نشأ نظام محاسبي جديد ال يزال في طور التكوين عرف باملحاسبة الخضراء أو املحاسبة البيئية، وأي 

املحاسبي والاقتصادي لألنشطة والبرامج التي تؤثر كان التسمية فإنها تعني شمول وتكامل عملية القياس وإلافصاح 

 . على البيئة، التي تمارسها املؤسسات للرفأة باحتياجات ألاطراف املختلفة في املجتمع

تعريف وتحديد وتجميع وتحليل "على أنها ( EPA)ولقد عرفت املحاسبة البيئية من قبل وكالة حماية البيئة ألامريكية 

 ".تكاليف البيئيةوإلافصاح عن معلومات ال

 
1 - Saied, Jabberzadeh Kangardlouei, Marhossien Agababa and Morteza motavassel, assessment of social economic and politicol impact of 

Adopting international accounting standards in Iran, world applied sciences Journal, n02,21/02/2013, p04. 

ميز دور املحاسبة في املحافظة على البيئة ودعم التنمية املستدامة، ملتقى دولي ثاني حول ألاداء املت: عمر إقبال توفيق املشهداني، علي خلف الركابي - 2

 .273، ص 2111نوفمبر  23و  22للمنظمات والحكومات، جامعة ورقلة، 
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خاللها إعداد قوائم  على أنها امتداد للمحاسبة املالية والتي يتم( EPA)كما عرفتها أيضا وكالة حماية البيئة ألامريكية 

وفق املعايير وألاسس املحاسبية بحيث تتضمن هذه القوائم بيانات ومعلومات الآلثار البيئية ملساعدة املستفيدين 

 1. من هذه القوائم كاملستثمرين والدائنين وحملة ألاسهم

  2:تعتبر املحاسبة البيئية وسيلة لتحقيق مجموعة من ألاهداف التي نلخصها فيما يلي

إعداد بيانات عن املبيعات والتكاليف إلاجمالية التي تهدف إلى الحفاظ على البيئة وحمايتها لكل فترة مالية، مما  -

 . يؤدي إلى متابعة الشركة لتطوير هذه النفقات من فترة إلى أخرى واتخاذ القرارات املناسبة

 . تطبيق القوانين والتشريعات البيئيةإعداد التقارير عن النفقات البيئية لتوضيح مدى التزام الشركة ب -

 . توضيح املسؤولية الاجتماعية والبيئية للشركة لضمان الاستمرارية -

 . إظهار املنافع البيئية التي خصصتها الشركة في كل فترة مالية

ليها ولقد وضعت املنظمات والهيئات الدولية العديد من التنظيمات والتشريعات قصد حماية البيئة واملحافظة ع

 3: والتي سنعرضها في النقاط التالية

لقد صارت العديد من معايير املحاسبة ألامريكية التي تتعلق باألداء : دور املنظمات والجمعيات املحاسبية ألامريكية

البيئي للشركات، ولكن لم يتم تناولها بصورة مباشرة في شكل معيار مستقل، حيث أن مجلس معايير املحاسبة 

 . مريكي لم يتناول القياس وإلافصاح عن البنود الاحتماليةاملالية ألا 

أصدرت مؤسسة لجنة معايير املحاسبة الدولية مجموعة من املعايير الدولية : دور مجلس معايير املحاسبة الدولية

خارج عرض البيانات املالية والذي نص على تقديم العديد من املؤسسات ) 11من بينهما معيار املحاسبة الدولي رقم 

التقارير البيئية، وذلك بشكل خاص في الصناعات حيث تكون العوامل البيئية : البيانات املالية بيانات إضافية مثل

 .هامة

أنه يمكن الحصول على املمتلكات واملصانع واملعدات ( املمتلكات واملصانع واملعدات) 13كما أضاف املعيار رقم  

 .ألغراض السالمة أو البيئة

 

 
/ 2112سكرة، بزمعران فاطمة الزهراء، مساهمة املحاسبة البيئية في تحقيق التنمية املستدامة، مذكرة مقدمة لنيل شهادة املاستر، جامعة دمحم خيضر، ب -1

 . 12، ص  2113

  911عمر إقبال توفيق املشهداني، علي خلف الركابي، مرجع سبق ذكره، ص  - 2

للتكاليف البيئية وإلافصاح عنها في القوائم املالي لتحسين ألاداء البيئي، دراسة حالة مجموعة من املؤسسات الصناعية في  القياس املحاسبي: مهاوات لعبيدي -3

 .39-32، ص ص  2112/  2119الجزائر، أطروحة مقدمة لنيل شهادة دكتوراه، جامعة دمحم خيضر، بسكرة،



 أثر تطبيق املعايير املحاسبية الدولية على املؤسسة إلاقتصادية                                                                    الفصل الثاني

70 
 

 

اعتبارات ألامور  لمحاسبين معیارا دوليا للمراجعة بعنوانأصدر الاتحاد الدولي ل: دور الاتحاد الدولي للمحاسبين

متضمنا مجموعة من الاعتبارات وإلارشادات الرئيسية للمراجع واملتعلقة " البيئية عند مراجعة البيانات املالية

 . باألمور البيئية

ر البيئي في مشروعاتها الرئيسية وتعتبر الواليات املتحدة ألامريكية من أوائل الدول في العالم التي اهتمت بتقييم ألاث

 .وسياساتها البيئية نظرا لزيادة الوعي البيئي والثقافة البيئية ألفراد مجتمعها
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 :خالصة الفصل

 

تعتبر املؤسسة املعايير املحاسبية الدولية أداة من شأنها تعزيز فرصها في الوصول إلى مصادر التمويل ألاجنبية 

ذلك ما يفرض على املؤسسة تقييس أثر تطبيق املعايير على محددات أدائها والتي تعتبر آلاثار املباشرة من واملحلية 

أجل إظهار الوضعية املالية للمؤسسة الاقتصادية وكذلك إلاشارة إلى تجارب الدول في تطبيق معايير املحاسبة 

 .ية للمعايير املحاسبية الدوليةالدولية وعدم إهمال املسؤولية الاقتصادية والاجتماعية والبيئ
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 مقدمة

تعتبر سوناطراك من اهم الشركات البترولي في ال جزائر و افريقيا ، هي تشارك في التنقيب ، الانتاج والنقل 

معتمدة على استراتيجية التنويع ، سوناطراك ، تطور . عبر الانابيب ،تحويل و تسويق املحروقات و مشتقاتها 

نشاطات توليد الكهرباء ،الطاقات الجديدة و املتجددة ،تحلية مياه البحر ،وكذلك البحث و استغالل الطاقة 

 .املنجمية 

إفريقيا : بهدف مواصلة إستراتيجيتها العاملية ،تنشط سونا طراك في الجزائر وعدة بلدان في العالم 

و ( البيرو)في أمريكا الالتينية ( برتغال ، بريطانيا العظمى اسبانيا ،ايطاليا ال)في أوروبا ( ليبيا،مصر ،مالي،النيجر)

 .كذلك الواليات املتحدة ألامريكية 

، تحتل سوناطراك املرتبة الاولى في افريقيا ،  0252مليار دوالر محقق خالل سنة  1,65برقم اعمال يقارب 

 .وخامس مصدر للغاز الطبيعي الثاني عشر في العالم ، هي ايضا رابع مصدر عالمي لغاز البترول املميع 

 1:وتعتبر 

 

 أول شركة افريقية ; 

 رابع عشر شركة بترولية عاملية 

  (الاحتياطات )تالث عشر شركة عالمي للمحروقات السائلة 

  (الاحتياطات والانتاج )سادس شركة عاملية في ما يخص الغاز الطبيعي 

  خامس و عشرون شركة بترولية من حيث عدد املوظفين( املصدرPIW top 50/2008 ) 

  خامس مصّدر عالمي للغاز الطبيعي 

  رابع مصّدر عالمي للغاز الطبيعي املمّيع 

 ثالث مصّدر عالمي للغاز البترول املمّيع 

 

 

 

 

 2018شركة سوناطراك وثائق داخلية 1
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 : تعريف شركة سونا طراك: املبحث ألاول 

 :نشأة سوناطراك : املطلب ألاول 

املؤسسات التي تم انشاؤها بعد الاستقالل بحيث كان البد للدولة الجزائرية من استرجاع  تعتبر سوناطراك من اول 

السيادة الكاملة عبلى محروقاتها لذلك كان عليها ان تتزود باداة اقتصادي قادرة ان تحل محل الشركات الاجنبية وقد 

اتيجية و التي سنعالجها من خالل مرت هذه العملية بعدة مراحل والتي من خاللها سنت سوناطراك أهدافا استر 

 :العناصر التالية 

 :مرحلة الانشاء  -1

بحيث في البداية لم تسلم  65/50/59,6املؤرخ في  6/195,أنشات شرك سوناطراك بموجب املرسوم الرئاس ي رقم 

نجاز خط لها الا مهام النقل والتسويق التي كانت تحت السيطرة الاجنبية ، وقد اول انجاز حققته سوناطراك هو ا

 كلم 521الانوب البترولي الذي يربط حوض الحمراء بميناء أرزيو والذي يصل طوله حوالي 

بحيث اصبحت  ,,00/29/59الصادر في  ,09/,,وقد تم توسيع صالحيات شركة سوناطراك بفضل املرسوم رقم 

 :تشمل 

 وتحويل املحروقات  معالجة .5

 امتالك منشاة املعالجة الصناعي للمحروقات  .0

 ق الصناعة البتروكيماوية تسوس .6

 

 :مرحلة التاميم  -2

رغم التطور الهائل الذي عرفته شرك سوناطراك الا ان اهميتها لم تتاكد الا بعد التاميم الذي تم بتاريخ 

ومنذ ذلك التاريخ اصبحت تعمل على تعزيز عملية الاسترجاع الكامل لثرواها البترولية والغازية ، : 01/20/5995

ة كبيرة على الصعيدين الوطني و الدولي ، ذلك بتلبي الحاجيات الطاقوية املحلية ، وكذا تصدير واخذت تكسب اهمي

 .اكبر قدر ممكن لجلب العملة الصعبة من اجل تنمية الاقتصاد الوطني 

 :مؤسس وطنية من اهمها نذكر اهمها 59وفي بداي الثمانينيات ، تم تطبيق قانون إعادة الهيكلة حيث نتج عنها 

    NAFTACسسة الوطنية التكرير البترول                               املؤ  -5

  SONALGAZاملؤسسة الوطنية للكهرباء والغاز                          -0

                   NAFTALاملؤسسة الوطني لتوزيع املنتجات البترولية  -6
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الشركة الوطنية للبحث ،الانتاج، نقل "ا اسمها لتصبح ونظرا لتطور الانشطة التي تقوم بها هذه الشركة ، تغير معه

 .عامال  502.222واصبحت توظف اكثر من " ،تحويل وتسويق املحروقات 

فرغم كل الصعوبات والتحديات التي تواجهها سوناطراك على املستوى الدولي الا انها استطاعت ان تحقق لنفسها 

 ضمن اكبر الشركات البترولي العالمي  50لمرتبة مرتبة مرموقة على الساحة العاملية باحتاللها ل

 

:أهداف الشركة : املطلب الثاني   

 

 :اهداف مجمع سوناطراك ملخص فيما يلي 

 التنقيب على املحروقات واستغاللها  -5

 تطوير شبكات نقل املحروقات، تخزين، شحن، استغالل و تسيير هذه الشبكات  -0

 تمييع الغاز الطبيعي ومعالجته  -6

 تحويل وتكرير املحروقات و تسويقها  -1

تنمية مختلف النشاطات املشتركة في الجزائر و في الخارج مع شركات جزائرية واجنبية ، والاشتراك في  -1

 راس املال و في القيم املنقول الاخرى 

 والبعيد  املتوسط تمويل البالد باملحروقات على املدى -,

 .ات وكل عمل يترتب عنه فائدة على مجمع سوناطراكدراسة كل نشاط له عالق مباشر بصناع املحروق -9
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 :نشاطات سوناطراك: املطلب الثالت 

 :ان تحقيق الاهداف املذكور سابقا استوجب من سوناطراك القيام بعدة نشاطات هي 

 :التنقيب والاستكشاف/ 1

بحوض  5952ال التنقيب سنة وتعبتر هذه الاخيرة من اهم املراحل في الصناعة البترولية حيث شهدت اول اشغ

الشلف وذلك باللجوء الى عقود الشراكة مع الشركات الاجنبي نظرا لضخامة املشروع ، بينما عملي الاستكشاف فهي 

 .ستة ابار منها ثالث ابار للبترول والاخرى للغاز  0225تتم سنويا حيث تم استكشاف سنة 

 :الانتاج / 2

بينما عملية انتاج  59,5لعملية التنقيب والاكتشاف ،فعملية انتاج الغاز انطلقت تعتبر هذه العملية كمرحلة موالي 

،فعرفت عملي الانتاج تطورا هاما خاصة بعد املشاركة الاجنبية بحيث ان انتاج الغاز  5951البترول انطلقت سنة 

 6مليون م 561فقد وصل الى غاية  0222أما في سنة  5991في   6مليون م 556سجل 

 :ل عن طريق الانابيب النق/ 3

وتهدف الى ربط الحقول ومراكز الانتاج بمصانع التحويل والتوزيع املحلية والاجنبية وهو نشاط يتم باالستعانة 

 .وغيرها من الشركات الاجنبية( )**(  GF)، غاز فرنسا ( )*( BP)بشركات اجنبية كشركة بريتيش بتروليوم 

 :تمييع الغاز الطبيعي/ 1

حاليا اربع مراكز او مركبات للتمييع ، اذ تملك خبرة معتبر في الصناعات الغازية ويظهر ذلك  تملك سوناطراك

باحتاللها املرتبة الرابعة في سلم اكبر الشركات املمونة للغاز في العالم ، كما تجدر الاشار الى ان اول مركب للتمييع في 

 .العالم تم انشاؤه في الجزائر بأرزيو 

 :التسويق/ 1

تحملت سوناطراك عملية توزيع املنتوجات النفطية ومضاعفة نقاط البيع  5952اميم مؤسسات التوزيغ في بعد ت

 .لرفع صادراتها في الاسواق العاملية 
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 GP2/Zتقديم مركب : املبحث الثاني

  GP2/Zملحة تاريخية عن مركب 

الذي كان انجازه في  GP2/Zلى إنشاء مركب في إطار التصنيع داخل البلد و تطوير الاقتصاد املحلي سعت املؤسسة إ

بكمية قدرها ماليين  GP2/Zانطلق املركب  5996مارس  59من اجل تكثيف غاز البوتان والبروبان وفي  5992سنة 

 طن في سنة ملعالجة 

تم إيقاف املركب عن العمل ملتابعة خدمات التمييع على مستوى منطقة الرمل وحاس ي  5951في جويلية  .5

 لك افتتاح مركب جديد كذلك للصيانةمسعود وكذ

 .مليون طن ,.2تم إعادة تشغيل املركب من جديد بعد عدة تعديالت وبلغ معدل إلانتاج  5992في نوفمبر  .0

 .مليون طن  5.0قررت مديرية تطوير املصانع تطوير املركب حتى يصل معدل إنتاجه إلى حوالي  5996في  .6

 .طن من الغاز  5.0ج تضاعف إلانتاج حيث أصبح يعال ,599في سن  .1

 .تم تكثيف املجهودات وإعادة التهيئة لرفع إلانتاج 5999في سنة  .1

 .مليون طن سنويا  6.1إعادة التجديد لوصول إلى معدل  0226في سنة  .,

 .مليون طن في السنة  0.1أصبح  0221في سن  .9

 

 : GP2/Zالتعريف و املوقع الجغرافي ملركب : املطلب ألاول 

 : GP2/Zتعريف ملركب  -1

خاص بالتمييع وتحويل الغاز الهيدروكربونات التابع لنشاط  LTHواحد من ستة مركبات لجدع  GP2/Zإن مركب 

AVAL  ملؤسسة سوناطراك مستوحى من طبيعة نشاطه فهو ثاني املركبات التي تقوم بمعالجة غاز البترول لهذا سمي

GP2 (GAZ du petrol ) إما حرفZ عاما وكان مشروع إنشاءه   47مركب ارزيو منذ  فيدل على منطقة ارزيو ، أنش ئ

 .وتأسس من طرف شركة يابانية  5992

 GPLمليون طن سنويا مركب من  1حيث يعالج حمولة  5996مارس  59حيث تم تدشين املركب الول مرة في 

 .والهيدروكربونات الثقيلة 
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 :GP2/Zاملوقع الجغرافي  -2

كلم شرق والية وهران حيث تقدر مساحته بـ  12ذه ألاخيرة تقع على بعد املركب يقع باملنطقة الصناعية بأرزيو ه

كلم عن  5وشاطئ البحر ألابيض املتوسط ، يبعد حوالي  55هكتار  ممتد على ساحل بين الطريق الوطني رقم  56.1

 .مدينة أرزيو يحده شماال مركب وجنوبا وحد إنتاج امونياك 

 

 :  GP2/Zملركب نشاط وبطاقة الفنية :  املطلب الثاني

 : GP2/Zنشاط مركب  -5

هي انتاج البوتان والبروبان وهما غازان يتم استخراجهما من غاز البترول ،يبعث  GP2/Zإن املهام ألاساسية ملركب 

للمركب عن طريق قنوات اتي مباشرة من الصحراء حتى يتم معالجته مرورا بمراحل عديدة وبعد ذلك تبريده وتخزينه 

 .محليا او عامليا إما عن طريق قنوات او عن طريق السفن وبعدها يتم بيعه 

 : GP2/Zبطاقة الفنية لمركب  -1

 GP2/Zبطاقة الفنية لمركب  :(3-8)رقم  جدول 

 

 

 

 كلم شرق وهران 44كلم من مدينة ارزيو و  4يقع مجمع غاز البترول  المكان

 3هكتار  5.31يتربع المجمع بـ  ةمساحال

 3المكثفات وفصل غازات البترول صمم للتمكين من  :الموضوع

 البوتان والبروبان التجاريين : المنتجات

 طريق التقطير تحت الضغط الطريق المستعمل

 3كانسترو و كتور جون برون  CJBالمركب مجمع شركة  أنجز المشيد 

 3 .579مارس  تاريخ االنطالق

 3مليون طن غاز بترول مميع  534 اإلنتاجقدرة 

 3مليون طن في العام 31.عرف تطور ملحوظ وصل الى  0441 التطورات
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 األمن الداخلي 

 قسم نظام المعلومات والتنظيم 

 نيابة مديرية االستغالل 

 

 :GP2Zمخطط مركب : املطلب الثالث 

 GP2Zمخطط مركب ( : 2-5)الشكل رقم 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 مديرية املركب 

 ألامانة العامة

 قسم العقود

 نيابة مديرية املستخدمين 

 قسم الوسائل العامة

 مصلحة عالقات العمل 

 قسم املوارد البشرية

 قسم إلادارة

 قسم الوسائل العامة

 

 قسم الوسائل العامة

 قسم الوسائل العامة

واملنازعات قسم املالية  قسم ألامن

 القضائية

 قسم ألاشغال الجديدة قسم التقني

 

 قسم الوسائل العامة
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 تنظيم املالية والقسم القانوني( : ,-0)الشكل رقم 

 

 

 

 

 

 

 GP2/Z   (0255 )وثائق داخلية : املصدر 

 قسم المالية

خدمة المحاسبة 

 العامة

الخدمة إدارة  خدمة الخزينة

 معلومات 

 

 المورد مركزية

 األصول الثابتة والمخزونات

 ميزانية

 التدفقات دخول

 المستقبلية
التنظيم وسائل إدارة  والتحكم التنبؤ 

 والتقارير
 الخزينة محاسبة

 خدمة تحليلية خدمة قضائية
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 تسجيل العمليات الحسابية : املبحث الثالث

 معالجة الفواتير : املطلب ألاول 

 :الهدف -1

 عليها من طرف املديرية املوافقة و الفواتير معالجة عملية وصف هو إلاجراء هذا من الغرض 

 

 : مجال التطبيق -2

 ينطبق هذا إلاجراء على جميع الفواتير لشراء السلع أو الخدمات 

 

 :ملستندات املرتبطة  -3

      إلاجراء A408 (R16) 

          نظامSYGEF 

          نظام KTP               

  النظامF  (5) النظام الفرعي للمورد جزء 

  بشأن الفاتورة النموذجية 21/29املرسوم رقم 

 

 التسجيالت -4

 

 الفاتورة  

 الوثائق املرفقة 

 طلب التسجيل 

 ترتيب الخدمة 

 عقد 

 أمر الشراء 

 ورقة املرفق 

  أمر الدخول إلى املخزن 

  أمر الخروج من املخزن 

 أمر بيان املخزون 

 ملف إلارسال 
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 املبادئ ألاساسية للمعالجة: املطلب الثاني 

 

فيما يتعلق بقواعد وإجراءات الرقابة تتم معالجة الفواتير في سياق العقود والاتفاقيات املوقعة مع الشركاء 

 .الداخلية املعمول بها

يجب أن تكون جميع نفقات ومشتريات السلع أو الخدمات التي يتم تنفيذها بدون عقد أو اتفاق محل اتفاق 

استثنائي من املدير على أساس خطاب الفرص املتحمسين، الذي يحدده هيكل املستخدم و يتم تقديمهم سبًقا لختم 

 .ائي و ختم القبول استثن

 .ويوقعها املدير بسجل الدفع عند تصفية الفاتورة" ختم استثنائية"يجب إرفاق هذه الرسالة التي تحمل عالمة 

 :ال تتأثر بهذا املقياس

 شراء تذاكر الطائرة. 

  دفع الشحن والشحن البحري والجوي. 

 شراء الوقود ومواد التشحيم من NAFTAL و NAFTEC. 

 يةدفع الرسوم الجمرك. 

 دفع رسوم املرافقة لألمن الداخلي. 

  البريدية" ديإتش إلوروم"دفع تكاليف الشحن من قبل شركة. 

 رسوم الهاتف. 

  إطارات النيتروجين الغازية من املورد ENGI. 

  خدمات امليناء من NAFTEC. 

 حلقات دراسية وتدريبات قصيرة ألاجل تغطيها امليزانية. 

 استهالك الكهرباء و الغاز. 

 

 

 

 .أيام املعالجة في هذا إلاجراء هي أيام تقويمية: مالحظة
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:جدول توضيحي للمعالجة : املطلب الثالث   

 جدول توضيحي ملعالجة العمليات املالية  :(3-9)رقم  جدول 

 الوثائق العمل املكتب

 

 

مكتب 

 التنظيم العام

 

 

 وتاريخ الوصول  BOGاستالم الفاتورة و وضع الختم مع ذكر رقم  -

 تحويل الفاتورة إلى أمانة العامة-

 

 

 يوم( 25)خالل                                      

 

 

 

 الفاتورة  -

 وثيقة مرافقة -

 

 

 

 ألامانة العامة 

 

 

 

 ""Fإرسال الفاتورة مع شروح املديرية إلى إلادارة املالية و القانونية 

 

 

 يوم( 20)خالل                                      

 

 

 

 

 

 استمارة التسجيل -

 

 

 

 تحديد الفاتورة بتقرير عبر املورد

 

 الفاتورة -
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 الخزينة

 

 

 

 

 

 

 

 

 

املحاسبة 

 العامة 

 KTP أدخل الفاتورة على نظام  

 ""F / FCنقل الفاتورة إلى خدمة املحاسبة العامة املرافقة 

 

 يوم( 25)خالل                                

 

 

 .قم بإجراء الفحص الحسابي وتحقق من مطابقة الفاتورة 

 

 (الامتثال للمعلومات إلالزامية)تأكد من توافق الفاتورة مع خطة النموذج 

 

 :في حالة مطابقة النموذج -5

 

 أحفظ الفاتورة وأرسلها إلى الهيكل املعني للتحقق واملوافقة

 

 

 

 :في حالة عدم مطابقة النموذج -0

 

 .إلى الهيكل املعني ،مشيرا إلى الخلل رفض الفاتورة 

 

 

 

 وثيقة مرافقة -
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 KTPلتحديث أو إلغاء التوقعات على" "F / FTإبالغ وزارة الخزينة

 

 يوم( 26)خالل                              

 

 

 

 

 

 

 

 

البنية ذات 

 الصلة

 

 

 :التعاقدية تحقق من مضمون الفاتورة مقابل الالتزام والشروط  -

 

 :أسفل الفاتورة( أو/و)في حالة عدم مطابقة النموذج  -5

 أدخل املورد إلخطاره بالتحفظات و إرجاع الفاتورة لتصحيحها

 

 أرسل نسخة إلى إلادارة املالية و القانونية 

 :في حالة مطابقة النموذج و أسفل الفاتورة -0

 

 لصق ختم املستخدم 

 

 للنشر والدفع أكمل امللف بجميع املستندات املطلوبة 

 

اللقب ،الاسم ألاول، : يجب تحديد التأشيرات املطلوبة على املستندات باملعلومات التالية

ع وتاريخ التوقيع
ّ
 وظيفة كل موق

 

 .من قبل الشخص املسؤول عن الهيكل املعني" املصفي"و " التحقق"يجب ختم الخانات 

 

 

 

 

 

 فاتورة-

 طلب خدمة -

 عقد -

 أمر الشراء -

 ورقة املرفق -

امر الدخول الى  -

 املخزن 

امر الخروج من  -

 املخزن 

 امر  بيان املخزون -

 ملف إرسال -
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 بة العامة           نقل امللف الكامل عن طريق إرسال قسيمة إلى قسم املحاسF / 

FC"" 

 

أو تخصيص تكاليف التقاض ي في / في حالة تطبيق أو عدم تطبيق عقوبات التأخير و 

  CXرسوم التخزين الخاصة بـ ( أو/ و )الرسوم الجمركية 

 

،وهو عبارة عن خطا F / FC ""إرفاق امللف الذي تم إرساله إلى قسم املحاسبة العامة * 

 D""إلادارة بفرصة موقعة من 

 

 يوم كحد أقص ى( 29)خالل                           

 

 

 

محاسبة 

 العامة

 

 

 

 

 

 

 

 

 

وثائق الالتزام ، والاستالم ، وشهادة )التحقق من وجود جميع املستندات الداعمة املطلوبة  -

 (الخروج ،شهادة الخدمة املقدمة ، املرفقات ، مذكرة التسليم

 التحقق من مطابقة الفاتورة و العملية -

 إجراء فحص شامل وفحص الفاتورة فيما يتعلق بالبنود التعاقدية -

وفقا للسلطات املفوضة )التحقق من جميع التأشيرات املطلوبة على الوثائق املختلفة  -

 (واحترام قواعد ومتطلبات الرقابة الداخلية

 املحاسبة للعملية -

 " F / FT"إرسال ملف إلى قسم الخزينة   -

 

 

 يوم( 29)خالل 

 

 

 فاتورة-

 ب خدمةطل -

 عقد --

 أمرالشراء -

 ورقةاملرفق -

امر الدخول الى  -

 املخزن 

امر الخروج من  -

 املخزن 

 ملف إرسال -
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 املالية

 

 

 

 

 

 الخزينة 

 

 

 

 

 املالية 

 

 

 

 

 

 

 

 :املعني الهيكل قبل من إخطار التحفظات استالم حالة في -

 F /FT  مع نسخة إلى إدارة الخزينة       F / FC تحويل إلاخطار إلى قسم املحاسبة العامة-

 .KTP لتحديث أو إلغاء توقعات  

 

--------o0o-------- 

 

بعد التحقق من الفاتورة املعتمدة وجميع املستندات الداعمة ، حدد وسائل الدفع وفقا  -

 .ي شروط الدفعالقواعد املعتمدة ف( أو/ و )لشروط العقد 

 

 يوم( 29)خالل                                     

 

التأكد من مطابقة العملية ،املوافقة على الدفع وتقديم امللف إلى املدير للحصول على -

 .والتوقيع على وسائل الدفع" حسن الدفع"تأشيرة  

 

 

 يوم( 25)خالل                                   

 

 

 امر بيان املخزون -

 

 

 

 الفاتورة -

 تبريرالوثائق - 

 وسيلةالدفع - 
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 إلادارة

(D ) 

 

 .الدفع وسائل توقيع طريق عن الدفع وطلب الفاتورة على "جيد و تدفع " بتوقيع قم *

 

 يوم( 25)خالل                                       

 

--------o0o-------- 

 

 

 ضرورية يراها إضافية مستندات أو معلومات أي D" "يطلب  قد

 

 

--------o0o-------- 

 

 

 الفاتورة -

 تبريرالوثائق - 

 وسيلةالدفع - 
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 الخاتمة 

 

 .الفرصة للعمل على جوانب مختلفةخالل فترة تربصنا ، لدينا 

 للغاية لخبرتنا املهنية من حيث الجانب التقني والجانب إلانساني
ً
 .لقد كان العمل الذي تم إنجازه مجزيا

 إلدارة الدفع والرقابة الدوليين Sonatrachلقد قدم لنا العمل في شركة تابعة لشركة 
ً
 .عرًضا مفصال

إن العمل في فريق واستخدام التطبيقات الحالية سمح لنا باالندماج في مجموعة عمل ومعرفة عمل املمول 

 sonatrachفي هيكل مثل 

 

 .سهلت سياسة التعريف هذه اندماجي في فرق العمل واملجمع بشكل عام

وكذا ( ية في املوقععملية فصل جي بي إل على مستوى العمل)هذا سمح لي بمعرفة تاريخ املجمع ، ومنتجاته 

الاطالع على عبملية املحاسبة في برنامجه من التنظيم الى التشخيص الى املحاسبة من ناحية ، وكل ما يتعلق بالتحكم 

 .وتقسيم املوظفين من ناحية أخرى 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 خاتمةال
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 :خاتمة

حاولنا من خالل تناولنا ملوضوع أثر تطبيق املعايير املحاسبية الدولية على املؤسسة الاقتصادية، معالجة 

إشكالية البحث التي تمثل في ما هو أثر تطبيق معايير املحاسبة الدولية على املؤسسة الاقتصادية الجزائرية؟ وذلك 

الثالثة لهذه الدراسة التي وضعت في ظل الفرضيات ألاساسية التي تم فرضها وباستخدام املناهج من خالل الفصول 

 .املشار إليها في املقدمة

ومن أجل ذلك قمنا بمعالجة هذا املوضوع من خالل الجمع بين الدراسة النظرية من جهة والدراسة 

معت بين شقي املوضوع، حيث تطرقنا في الفصل امليدانية من جهة أخرى تناولنا في الدراسة النظرية فصلين وج

ألاول إلى الخلفية التاريخية عن نشأة وتطوير معايير املحاسبة الدولية، وفي حين خصصنا الفصل الثاني لتناول أثر 

لتنامي وشمولية نشاطات املؤسسة ورغبتها في  تطبيق املعايير املحاسبية الدولية على مختلف الاقتصاديات نتيجة

ألاسواق الدولية، أما في الدراسة امليدانية وقد حاولنا إسقاط بعض بنود معايير املحاسبة الدولية على احتواء 

 . التقارير املالية ملؤسسة سوناطراك ألام

 :اختبار الفرضيات

انطالقا من طريقة املعالجة التي اعتمدناها والتي جمعت بين الدراسة النظرية من جهة ومحاولة الدراسة 

 : امليدانية التي واجهنا فيها العديد من الصعوبات واملشاكل امليدانية توصلنا إلى اختبار الفروض إلى مايلي

املصطلح  لدولية وذلك لعدم التحكم فيليس هناك نضج في تطبيق إلاطار املفاهيمي ملعايير املحاسبة ا -

وعدم القدرة على صياغة املفاهيم إضافة إلى نظام املحاسبة املالية قام بالتبني الشكلي لإلطار التصوري 

 .ملعايير املحاسبة الدولية

 

حاسبية من أهم الانتقادات املوجهة ملعايير املحاسبة الدولية ومن ورائها إلاطار املفاهيمي ملجلس املعايير امل

الدولية هو التحيز الواضح للمستثمرين كطرف جوهري واهمال حاجة ألاطراف ألاخرى الصلة وهذا يعتبر إهمال 

للمؤسسة الاقتصادية والاجتماعية والبيئية ملعايير املحاسبة الدولية ومن ورائها مهنة املحاسبة ولتدارك هذا 

الاعتبار ولو أخالقيا ملهنة املحاسبة وبناء عليه وقد تم اقتراح النقص فقد تم اقتراح قوائم مالية إضافية كنوع من رد 

ستة قوائم مالية إضافية أهمها القيمة املضافة وقائمة مالية خاصة بحقوق العمال وقائمة مالية خاصة بالبيئة 

 ...وقائمة مالية خاصة بالضرائب
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تى على مستوى التكيف املرحلي فإن واقع مهنة إن الجزائر مازالت بعيدة عن تبني املعايير املحاسبية الدولية ح

املحاسبة في املؤسسات الوطنية لم يرقي بعد حتى إلى تطلعات إلاصالح املحاسبي الواردة الواردة في نظام املحاسبة 

املالية فمعظم مستجدات نظام املحاسبة الوطنية املرتبطة بالسياسات والطرق املحاسبية وأساليب الاعتراف 

مازالت غير مطبقة إما بسبب عدم توفر املعطيات نظرا لجمود  sfcفصاح املحاسبي التي جاءت هها والقياس وإلا 

الحوافز وكذلك تحرر مهنة املحاسبة في الجزائر من الوصاية الرسمية ملجلس املحاسبة ومن ورائه وزارة املالية ما 

 .وألاطر املهنية كفيلة بتطوير مهنة املحاسبةبين ألاطر ألاكاديمية ( فصل)أدى إلى قتل روح املبادرة وإحداث شرخ 

 :النتائج

معايير املحاسبة الدولية تتسم بجانب نظري واسع يتطلب معلومات مفصلة سواء من جانب التسيير أو الجانب  -

مالية توفيق معايير املحاسبة املحلية مع املعايير املحاسبية الدولية سيكون له أثر هائل على التدفقات الرأس -. التقني

 . والاندماج املوجودة حاليا

عدم تهيئة املحيط الاقتصادي الذي يجب أن يواكب التغيرات الطارئة على النظام املحاسبي املالي وإمكانية تطبيق  -

 . املعايير املحاسبية الدولية

ق املحاسبية على عدم جدية إلادارة املالية في املؤسسات الوطنية في إسقاط إلاطار املفاهيمي والسياسات والطر  -

ومن ورائه املعايير املحاسبية  scfالواقع العملي، وعدم إلاملام باستحداثات ومستجدات العمل املحاسبي الواردة في 

 الدولية على اعتبار أن التحكم في نظام املحاسبة املالية هو مدخل الولوج في تطبيق معايير املحاسبة الدولية 

  :التوصيات

هنة املحاسبة من خالل عقد الندوات واملؤتمرات املحاسبية لتعميق املعايير ودراسة متطلبات خلق منهي متطور مل -

 .الدولية وتطبيقاتها وكذلك من أجل التعرف على أهم مشكالت تطبيق املعايير املحاسبية

صحيح من خالل التأهيل العلمي والعملي للمحاسب ليكون قادرا على تطبيق املعايير املحاسبية الدولية بشكلها ال -

 .عقد الدورات التكوينية والتدريبية
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 . إعطاء املحاسبة الدولية ألاهمية الالزمة من خالل إدراجها ضمن املقرر الدراس ي الجامعي كأحد املقاييس الرئيسية  -

الاستناد إلى أسس قانونية وتعديل النظام الداخلي للمؤسسة ونظامها املالي واملحاسبي بما يتوافق مع متطلبات  -

 . تطبيق املعايير املحاسبية

الاستفادة من تجارب بعض الدول ألاجنبية في تطبيقها للمعايير والاستعانة بالخدمات ألاجنبية للتوفيق بين الجانب  -

 . هنة املحاسبةالنظري والعملي مل

 

 :آفاق الدراسة

تناولت هذه املذكرة موضوع أثر تطبيق املعايير املحاسبية الدولية على املؤسسة الاقتصادية، وأثناء هذه 

الدراسة الحظنا أن هذا املوضوع خصب ويحتوي على جوانب مهمة لم يكن بوسعنا التطرق إليها كلها لذلك اعتقدنا 

 .في بحوث مستقبليةأن يمكن أن يكون موضوع دراسة 

 



 

 

 

 

 

 

 

 املراجعو   املصادر 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 املراجعاملصادر  و  

 

 قائمة املراجع

 املراجع باللغة العربية: أوال

 :الكتب - 1 

 

، مكتبة املجتمع العربي للنشر والتوزيع، عمان، 1أحمد دمحم أبو شمالة، معايير املحاسبة الدولية وإلابالغ املالي، ط. 1

 .0212ألاردن، 

نشر الثقافة،  ، دار1القوائم املالية في ضوء معايير املحاسبة، ط وعرضأمين السيد أحمد لطفي، إعداد . 0

 .0222إلاسكندرية، مصر، 

 .0222، الجزائر،  IAS IFRSبحار حسنة، معايير املحاسبة الدولية . 3

 . 1222برنامج دراسة املجتمع تنمية اجتماعية، جامعة بنها، : ثروت دمحم شبلي. 4

الجدوى الاقتصادية للمشاريع، دار كنوز املعرفة العلمية للنشر والتوزيع، عمان،  جهاد فراس الطيلوني، دراسة. 5

 .0211ألاردن، 

 .0222ألاردن،  ، دار الثقافة للنشر والتوزيع، عمان،1نظرية املحاسبة، ط: حسين القاض ي، مأمون حمدان. 6 

قافة للنشر والتوزيع، عمان، ألاردن، ، دار الث0حسين القاض ي، مأمون حمدان، املحاسبة الدولية ومعاييرها، ط. 7

 .111، 112، ص ص 0211

للنشر والتوزيع،  للطباعة صالح، املحاسبة املالية حسب النظام املالي املحاسبي، دار عبد اللطيف حواس. 2

 .الجزائر، بدون سنة نشر

والتوريدات، مصر  للتسويقرمضان، مبادئ املحاسبة، الشركة العربية املتحدة  عبد هللا، صايل خالد أمين .2

0222. 

 

 

 

 

 

 



 املراجعاملصادر  و  

 

 .0222، الجزائر، 1محاسبة املؤسسة طبقا للمعايير املحاسبية الدولية، ج: شعيب شنوف. 12

، دار 1العامة، ط جميل الصوفي، املعايير املحاسبية الدولية وألاداء املالي للشركات الصناعية املساهمة فارس. 11

 .0211ردن، جليس الزمان للنشر والتوزيع، ألا 

 .0222مصر،  كمال الدين مصطفى الدهراوي، املحاسبة املتوسطة وفقا ملعايير املحاسبة املالية، إلاسكندرية،. 10

 .0222لخضر عالوي، نظام املحاسبة املالية، الجزائر، . 13

، مزوار للطباعة 1ط املحاسبة املالية، إلاطار التصوري، SCFالنظام املحاسبي املالي الجديد : مفيد عبد الالوي . 14

 .0222والنشر والتوزيع، الجزائر، 

 2007.وليد ناجي الحيالي، التحليل املالي، منشورات ألاكاديمية العربية املفتوحة في الدانمارك،. 15

 

 :الرسائل والاطروحات -2

 مة لنيلبزمعران فاطمة الزهراء، مساهمة املحاسبة البيئية في تحقيق التنمية املستدامة، مذكرة مقد. 1

 .0214شهادة املاستر، جامعة دمحم خيضر، بسكرة، 

الجزائر في ظل  في(  IAS / IFRS )أهمية تطبيق املعايير الدولية املحاسبية واملعلومة املالية : عبد القادر بكيحل. 0

ية الشراكة مع الاتحاد ألاوروبي، مذكرة مقدمة ضمن متطلبات شهادة املاجستير في علوم التسيير تخصص مال

 .0222-0222ومحاسبة، جامعة حسيبة بن بوعلي، الشلف، 

من املؤسسة  بوروسية سعاد، أثر تطبيق معايير املحاسبة الدولية في املؤسسة الاقتصادية، دراسة حالة، عينة. 3

 2009-2010. الاقتصادية بوالية قسنطينة، مذكرة مقدمة لنيل شهادة املاجستير في علوم التسيير،

كإطار لتفعيل  IAS / IFRS الحميد، أهمية الانتقال للمعايير الدولية للمحاسبة واملعلومة املاليةحسياني عيد . 4

التجارية، تخصص محاسبة  حوكمة املؤسسات، مذكرة مقدمة ضمن متطلبات نيل شهادة املاجستير في العلوم

 27، ص 0212، 0222، 3وتدقيق، جامعة الجزائر 

الوطنية  سسة باستخدام ألارصدة الوسيطة للتسيير دراسة حالة املؤسسةخديري دالل، دراسة ربحية املؤ . 5

لألشغال في آلابار، حاس ي مسعود، مذكرة مقدمة الستكمال متطلبات شهادة ماستر أكاديمي،جامعة قاصدي مرباح، 

 . 0213/ 0214قلة، ر و 

 

 



 املراجعاملصادر  و  

 

 BPحالة  ملحاسبي العالميشعيب شنوف، املمارسة املحاسبية في الشركات متعددة الجنسيات والتوحيد ا. 6

Exploration limited 0227-0226الجزائر،  أطروحة مقدمة لنيل شهادة الدكتوراه في العلوم الاقتصادية، جامعة ،

 .76ص

مذكرة مقدمة  شناي عبد الكريم، تكييف القوائم املالية في املؤسسات الجزائرية وفق معايير املحاسبة الدولية،. 7

العقيد الحاج لخضر، باتنة،  ة املاجستير في علوم التسيير تخصص املحاسبة، جامعةضمن متطلبات نيل شهاد

0222-0222. 

املزيج التمويلي  فهد دمحم سعد املحجان، تحليل العالقة بين خصوصية السيولة والربحية واملديونية السابقة وبين. 2

 .0210جامعة الشرق ألاوسط،  ة ماجستير، في الشركات الصناعية املدرجة في سوق الكويت لألوراق املالية، رسال

ألاداء البيئي، دراسة  القوائم املالي لتحسين البيئية وإلافصاح عنها في القياس املحاسبي للتكاليف: مهارات لعبيدي. 2

دكتوراه، جامعة دمحم خيضر،  حالة مجموعة من املؤسسات الصناعية في الجزائر، أطروحة مقدمة لنيل شهادة

 .0215بسكرة، 

 

 :امللتقيات -3

الدولية، املؤتمر الثاني  إبراهيم خليل حيدر السعدي، تأثير ألازمة املالية العاملية على املحاسبة واملعايير املحاسبية. 1

التعامل مع ألازمات املالية العاملية، كلية  للعلوم املالية واملحاسبية حول مدى مساهمة العلوم املالية واملحاسبية في

 .0212أفريل،  02-02والعلوم إلادارية، جامعة أريد، ألاردن، الاقتصاد 

املحاسبة  معايير حول النظام املحاسبي املالي الجديد في ظل امللتقى الدولي ألاول : عاشور  بلحوزين علي، کتوش. 0

لوم الاقتصادية ، معهد الع( IAS / IFRS)  واملعلومة املالية الدولية للمحاسبة الدولية، املحاسبة العامة واملعايير
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 :امللخص 

 

الختالف أهدافها، تالفات جوهرية بينها، ويعود هذا إن املالحظ لألنظمة املحاسبية للدول يتبين له وجود اخ

هذا الاختالف من أهم العقبات  أدواتها وأساليبها التي تتأثر بمجموعة من العوامل البيئية السائدة في كل دولة، يعتبر

ألاساس ظهرت معايير املحاسبة الدولية وانتشر تطبيقها من طرف دول عديدة عبر التي تواجه املؤسسات، وعلى هذا 

 .العالم من أجل فهم وتفسير املمارسات املحاسبية بطريقة موحدة

وبموجب معايير املحاسبة الدولية تلتزم املؤسسة بتقييس أثر تطبيق املعايير املحاسبية الدولية بالشكل 

تها املالية ورفع مستوى الشفافية، كما تأخذ املؤسسة في الاعتبار املسؤولية الذي يؤدي الى إلافصاح عن وضعي

 .الاقتصادية والاجتماعية التي تؤثر على محيطها على املدى املتوسط والبعيد

جاءت الدراسة امليدانية كمحاولة للوقوف على واقع مهنة املحاسبة في املؤسسة الوطنية الجزائرية من خالل تبني 

ي مالي يستند للمعايير املحاسبية الدولية ولهذا جاء موضوع بحثنا الذي نحاول من خالله معالجة أثر نظام محاسب

 تطبيق املعايير املحاسبية الدولية على نتائج املؤسسة الاقتصادية الجزائرية 

 .نظام املحاسبي املالياملؤسسة، التوافق املحاسبي، معايير املحاسبة الدولية، القوائم املالية ال :الكلمات املفتاحية 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Summary :                                                                                                                                                                

   The observation of the accounting systems of the states shows that there are substantial 

differences between them, this is due to the differences in objectives, tools and methods which are 

affected by a series of environmental factors prevailing in each country, this difference is considered 

the most significant obstacles for institutions, on this basis international accounting standards have 

emerged and are now applied in many countries in order to understand and interpret accounting 

practices in a uniform manner.  

Under these standards, the company is committed to measuring the impact of the application 

of these standards in the form of a disclosure of its financial situation and increasing the level of 

transparency, the company also takes into account economic responsibility. , social and 

environmental standards that affect its environment in the medium and long term.    

 The practical study that we carried out aimed at trying to discover the reality of the accounting 

profession in the Algerian national foundation through the adoption of a financial accounting system 

based on international accounting standards and the theme of our research. on which we are trying to 

address the impact of the application of these standards on the results of the Algerian economic 

enterprise.  

Keywords: The company, Accounting harmonization, International accounting names, Financial 

statements, Financial accounting system. 


