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 :ــةمقدمة عامـــــ

تعرف الجزائر منذ التسعينات تغيرات جذرية في جميع مؤسساتها من الوحدات 

الصغيرة الى كبريات المؤسسات محاولة منها مواكبة التطورات االقتصادية التي 

في وظائفها مع متطلبات االقتصاد الحديث ليفرض عليها  التأقلمشهدها العالم و 

هذه الوظائف منها الوظيفة المالية حيث كان  أداءاستخدام الوسائل الحديثة في 

فيما بعد تؤدي دورا  أصبحتدورها مقتصرا على القيام بالعمليات المالية التقليدية و 

اكل االستثنائية وهذا الموجودات ومواجهة المش إدارةهاما في التخطيط المالي و 

تشغل موقعا استراتيجيا حساسا  أصبحتالمتزايدة لهذه الوظيفة كما  األهميةيعكس 

تشخيص مالي لتقييم الوضع المالي بالمؤسسة من خالل  إجراءعن  مسئولةيجعلها 

 .تحليل القوائم المالية

حاسبين لقد اهتمت الكثير من المنظمات و الهيئات بموضوع التوحيد و التوافق الم

منظمة التعاون و التنمية االقتصادية ونتج عن هذا االهتمام  ،المتحدة كاألممالدوليين 

انتهت و انصهرت جميعها في نتيجة واحدة  وهي  ،من المحاورات الرائدة العديد

 .تبني المعايير المحاسبية الدولية

في  1975وفي الوقت الذي يعاني فيه المخطط الخماسي الوطني المعتمد منذ عام

و مستثمرين و غيرهم  مقرضينخدمة مستعملي المعلومات المالية و المحاسبية من 

ها سياسة تعد الجزائر واحدة من تلك الدول التي انخرطت في هذا المسار،وباعتماد

ترمي الى تبني نظام محاسبي جديد يتوافق و المتطلبات  ،جذرية لنظامها المحاسبي

 .المحاسبية التي فرضتها التغيرات المالية و

و الذي  2007نوفمبر 25بتبني نظام محاسبي جديد بتاريخ اإلصالحلقد كللت جهود 

 .2010جانفي أولمن  ابتداءاصبح ساري المفعول 

 إعدادهو  (IAS/IFRS)من ضمن االهداف االساسية للمحاسبة المالية حسب

قات الخزينة جدول تدف ،الميزانية،جدول حسابات النتائج)القوائم المالية المختلفة 

المعلومات الى كل المعنيين  إيصالوهذا بغرض  (المال رأس،جدول التغيرات في 
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تشخيص مالي للمؤسسة يتم على ضوئها اتخاذ  إلعدادمقرضين  ،مسيرينمن 

ميزانية افتتاحية وفق نظام  إعدادالقرارات وبالتالي يجب على كل المؤسسات 

 إعدادة للمحاسبة ،حيث يضع موضوع المحاسبي المالي و التي تمثل نقطة البداي

 لألخذالميزانية االفتتاحية  و االلتزام بالوقت لالنطالق في ذلك بعض التحديات 

 :وعلى ضوء هذا يمكن طرح االشكالية التالية األولىبالنظام المحاسبي المالي للمرة 

ميزانية مؤسسة اقتصادية وفق النظام المحاسبي مقارنة بالمعيار  إعدادكيف يتم   

 ؟1المحاسبي الدولي رقم

 :الفرعية األسئلة

 :من خالل االشكالية تمحورت عدة تساؤالت 

 التي دفعت بالجزائر للتوجه الى النظام المحاسبي الجديد ؟ األسبابهي  ما-

 التي جاء بها؟ االستحداثطبيعة النظام و  ما-

 ميزانيتها وفق هذا النظام؟ بإعدادتقوم مؤسسة اقتصادية كيف -

 المعايير المحاسبية على النظام المحاسبي بالجزائر؟ أثرتكيف -

 :الفرضيات

 :نعتمد الفرضيات التالية فإنناالبحث  إشكاليةلمعالجة 

تطبيق النظام المحاسبي المالي الجديد الذي يتبنى  اثأرمحاولة فهم واستشراف -1

 بشكل كبير المعايير المحاسبية الدولية

يستند النظام المحاسبي المالي الى المعايير المحاسبية الدولية،وهو يسمح بتلبية -2

 احتياجات مستعمليه من المعلومات المحاسبية و المالية
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يتوقف نجاح تطبيق النظام المحاسبي المالي في الجزائر على جملة من -3

  القانون التجاري)التي يجب ان تتم بالموازاة مع المنظومة التشريعية  اإلصالحات

 .و الجبائية

 .تعتبر الميزانية من اهم القوائم المالية وتمثل نقطة البداية للمحاسبة-4

 :الدراسة أهمية

االقتصادية الجزائرية التي  ي انه يتعلق مباشرة بالمؤسسةالموضوع ف أهميةتكمن 

جديدة تمكن  تسييريللدخول في نمط اقتصادي جديد و الذي يتطلب روح  تتأهب

المؤسسة الجزائرية من رفع التحديات التي تواجهها بفعل الجو التنافسي الذي تم 

 .تعهده

 :الدراسة أسباب

هو موضوعي  وما ،هو ذاتي الختيار هذا الموضوع منها ما أسبابهناك عدة 

 :نوجزها في مايلي

 .بحكم التخصص الذي ادرس فيه-

 .البحث عن نوع جديد من الدراسات المالية -

 .كون الدراسة من المواضيع المطروحة على الساحة االقتصادية -

الجديد فيما يخص االطالع على الجديد الذي جاء به النظام المحاسبي المالي -

 .القوائم المالية

 :منهج الدراسة

 على االشكالية واثبات صحة الفرضيات ، نعتمد في دراستنا على  لإلجابة   

المحاسبية في بعض دول العالم منها  لألنظمةفي استعراض نماذج :المنهج الوصفي

 .النظام المحاسبي المالي
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ونعتمد  ،لها واستخالص النتائج منهاوتحلي في تغيير تلك المعلومات:المنهج التحليلي

 .عليه عندما نكون في موضع مقارنة

 خطة البحث: 

 لتحقيق أهداف البحث ومعالجة مشكلته فقد تم تقسيم البحث الى ثالث فصول : 

الفصل األول لدراسة اإلطار النظري للنظام المحاسبي المالي ومدى توافقه مع 

 معايير المحاسبة الدولية 

الفصل الثاني : في هذا الفصل تم التعرض للمعايير المحاسبة الدولية من خالل 

 اإلطار الفكري وتطور تلك المعايير وبيان مدى أهميتها والهيئات الخاصة بها 

 وأخيرا تم بيان أهم المعوقات التي تتعرض إليها .

لمحاسبي الفصل الثالث : دراسة حالة تطبيقية حول اإلنتقال إلى تطبيق النظام ا

 وقائمة ميزانية وفق هذا المعيار  1المالي الجديد باالستناد إلى المعيار رقم 
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 مقدمة 

يشكل إعداد النظـــام المحاسبي خطوة هـــامة في عملية تطبيق المعايير الدولية للمحاسبة 

إلى مواكبة والمعلومــة المالية في الجزائر ،و ذلك في سياق اإلصالحات االقتصادية الرامية 

باستجابة المحاسبة الحتياجات أطرف عديدة من المعلومــــات و  ،اقتصاد السوقمتطلبات 

من خالل توفيق البيئية المحاسبية الجزائرية  ،مقدمتهــــا المستثمرون الدوليونالتي يأتي في 

  07/11مع مثيالتهــــــا الدولية و قد صدر النظـــام المحاسبي المـــالي بموجب القانون رقم 

 المتضمن النظــــــام المحاسبي المـــالي.  2007نوفمبر  25المؤرخ في  07/11في المؤرخ 

"يهدف هذا القانون إلى تحديد النظــــام المحاسبي المــــــالي الذي يدعى في صلب نص 

كيفيات تطبيقة وتليه مراسيم و قرارات تشكل كلهــــا  المحاسبة المـــالية و كذا شروط و

ماي  26المؤرخ في  08/156كالمرسوم التنفيذي رقم  ،لتطبيق النظــــام واعد األساسيةالق

التنفيذي رقم والمرسوم  07/11والمتضمن تطبيق احتكام القانون رقم  2008

و الذي يحدد شروط و كيفيات مسك المحاسبة بواسطة  2009فريل أ 07المؤرخ في09/110

 اإلعالم اآللي . 
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 . : تقديم النظام المحاسبي المــــــالي األولالمبحث 

يسمى النــــــــظام المحاسبي المـــالي نظام لتنظيم المعلومـــات المالية بحيث يسمح بتخزين 

معطيات قاعدية عديدة ،يتم تصنيفهــــــا ،تقييمهـــا و تسجيلها و عرض قوائم تعكس صورة 

المؤسسة ) شخص طبيعي أو معنوي ( و و ممتلكـــات   صادقة على الوضعية المـــالية 

 نجاعتهـــا ووضعية خزينتهـــا في نهاية السنة المـــالية .

 .الماليالمحاسبي أسباب تبني الجزائر للنظــــــام  األول:المطلب 

تبنت النصوص القانونية المتعلقة بالنظـــام المحاسبي المالي الذي تم  إنإن الجزائر منذ و 

تطورات و بمحتواه بغية تماشيه و ال يمسالموجه لم تقم بأي تعديل  اداالقتصفي  اعتماده

لسد الثغرات و النقائص مثل : التسجيل المحاسبي و ال  االقتصادالتحوالت التي عرفها 

 ..إلخ ..العمليات بالعملة األجنبية، اإليجاريالمتعلق بالقرض 

تبين نظاما جديدا يتماشى و و لهذا كـــان من الضروري تدارك الوضع و ذلك من خالل 

 التطلعات المستقبلية لإلقتصاد الوطني .

و يمكن تلخيص أهم األسباب التي دفعت بالجزائر للتوجه الى النظام المحاسبي المجدد بمــــا 

 يلي : 

التمكين من إعداد  معلومـــات دقيقة تعكس صورة صادقة عن الوضعية المـــالية -

 للمؤسسات .

الممارسات المحاسبية العالمية و السماح لنـــا بالعمل على مبادئ أكثر مالئمة االقتراب من  -

 مع االقتصاد المعاصر .

و النظام االقتصادي السابق  يتالءمالنقائص و الثغرات التي خلفهـــا النـــــظام الحالي الذي -

 القتصاد السوق .

المعلومــــات مبني على محاسبة  إمـــــــكانية تطبيق الكيانات الصغيرة للنظــــــــام -

 جلة .ــــمس
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و  ،تقسيمها ،تساعد التوجه المحاسبي للمعامالتعلى مبادئ و قواعد واضحة التي  االعتماد-

داري إالذي يسمح بالتقليل من أخطار التالعب اإلداري و الغير  األمر ،إعداد القوائم المالية

 بالقواعد و تسهيل مراجعة الحسابات .

تحويل اإلجراءات و المعامالت المالية و من خالل   األجانبطلب المستثمرين محاولة -

أو من حيث  ،لنظم المحاسبية من حيث اإلجراءاتا اختالفالمحاسبية لوفياتهم من مــــشاكل 

 1إعداد القوائم المــــالية .

 الجنسيات .عدم تناسب النظام المحاسبي المالي مع استراتيجيات الشركـــات المتعددة -

و  األوربيةفالجزائر تتميز بقربها من األسواق  فاقيات بين الجزائر و اإلتحاد األوربيخلق ات-

 عليها خاصة . انتقادها

المنظمة العالمية للتجارة  إلىالجزائر  انضمامو  األوربيبرام الشركـــــات مع اإلتحاد إ-

 (.OMCفكـــــــان احد الشروط لإلنظمـــام )

القانون يدخل ضمن تعديل القانون الداخلي الجزائري مع نظـــام القانون العالمي في تعديل -

 نظـــام العولمة 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية العدد 74 سنة 1.2007 
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 األسباب المحاسبية : تتمثل فيما يلي : 

محاولة تكييف تقنية المحاسبة و جعلها أكثر مالئمة لترجمة األحداث االقتصادية على -

 ات .مستوى المؤسسة في شكل عددي و بصفة دوري

إيجاد إطـــار محاسبي يستوجب المعايير المحاسبية الدولية في ظل االنفتاح على األسواق -

 الخارجية و تحرير األسعار و إنشاء بورصة الجزائر .

 :األسباب المــــــــالية : تتمثل فيمـــــــــا يلي 

القرارات الرشيدة على  اتخاذمعلومة محاسبية و مـــالية ذات نوعية تساعد على  إلىالحاجة -

 و على مستوى المتعاملين معهـــا . االقتصاديةمستوى المؤسسة 

إعطـــاء الثقة للمتعاملين مع القوائم المـــالية خاصة المقرضين و المستثمرين من خالل -

 1توحيد القوائم المالية

المحاسبة و محتوى الذي يحد قواعد التقييم و  2008جويلية  26و كذا القرار المؤرخ في 

 القوائم المالية و عرضها و كذا مدونة الحسابات و قواعد سيرهـــا .

و تطبيقا لألمر رقم  2010جانفي  أولمن  ابتداءليتم تطبيق النظـــام المحاسبي المـــالي 

و الذي أقر تأجيل دخول القانون  2008المتضمن قانون المالية التكميلي لسنة  08/02

 2009.2بعد مـــا كان من المنتظر تطبيقه بداية سنة  01/01/2010 إلىفيذ حيز التن 07/11

 

 

 

 

                                                           
  التحليل المالي وفق النظـــام المحاسبي الجديد ،مذكرة تخرج لنيل شهادة ليسانس ،تخصص مــالية ،سنة 2013 -2015 ص 6-5 .1 

2 المادة رقم )1(،قانون رقم 11/07 ،المتضمن النظام المحاسبي المالي ،المؤرخ في 25نوفمبر 2007 ،الصادر في الجريدة الرسمية رقم ،74   

.03ص  2007نوفمبر  25الصادرة في تاريخ   
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 المطلب الثاني : مبادئ النظـــــام المحاسبي المــــالي 

 يبين النظـــــام المحاسبي المالي ضمنيا مختلف المبادئ المحاسبية المتعارف عليها و هي : 

 الدورة  المحاسبية :  -1

و تنتهي في  N/02801الدورة المحاسبية سن حيث تبدأ في عادة مـــــا تكون 

31/13/N لتاريخ ،كمـــا يمكن للمؤسسة ان تضع تاريخ إلقفال دورتهـــا المحاسبية مخالف

إذا كـــان نشاطها مفيد بدورة استغالل مخالفة للسنة المدنية ،و في الحاالت  ،31/12

شهرا ،كان تكون المؤسسة  12أقل أو أكثر من االستثنائية يمكن أن تكون الـــدورة المحاسبية 

 1و تبريرهـــــــا .    في حالة إنشاء او توقف ،و في هذه الحالة يجب تحديد المدة المقررة 

الفعلــي ليس هو األساس للقياس الدوري و كـــان  اإلنفاقو قد اتفق المحاسبون على ان 

 اسبية التي تقوم بقياس نتائجهـــا .النفقات و اإلرادات بالمدة المحاألساس هو ارتباط 

 إستقاللية الدورات :  -2

ياة المؤسسة المستمرة ،لكن يستوجب هذا المبدأ تقسم ح االستمراربفرضية  المبدأيرتبط هذا 

و دورات محاسبية مستقلة ،إن تحديد نتيجة كل دورة محاسبية مستقلة عن الدورة الى فترات أ

و العمليات الخاصة بهذه  األحداثالسابقة و الالحقة لها ،حيث يساعد هذا المبدأ على تحميل 

 2الدورة فقط .

 قاعدة الوحدة اإلقتصادية :-3

،اي ان لهـــا شخصية معنوية  مالكيهامستقلة و منفصلة عن  صاديةاقتتعتبر المؤسسة كوحدة 

 عن المالك

مسؤولية المؤسسة تجاه الغير  بجالءتمكن في تحديد و توضيح  المبدأو الفكرة االساسية لهذا 

 خاص المالك 

                                                           
.الجزائر  كنوش عاشور ،"المحاسبة العـــامة : أصول و مبادئ و آليات سير الحسابات وفقا للنظام المحاسبي المالي ديوان المطبوعات  1

  56،ص2011،

   جامت احمد الراوي ،نظـام المعلومــات المحاسبية و النظمة نظري مع حاالت دراسية دار الثقافة األردن ، 1999 ، ص 2.110 
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تقوم  ،مستقلة و منفصلة عن مالكيها يجب ان تعتبر المؤسسة كتمــا لو كــانت وحدة محاسبة"

 منتجاتصول المؤسسة و خصوم و أعباء و المحاسبة المالية على مبدأ الفصل بين أ

المـــالية  القوائم يأخذميها يجب ان ال الخاصة او مساه أمولهافي رؤوس  المشاركون

 1ؤسسة دون معامالت مـــالكيهــا "معامالت الم إالللمؤسسة في الحسبان 

  قاعدة الوحدة النقدية :-4

لتحديد و تقرير تأثير العمليات المختلفة يعتبر المحاسبون ان النقود وحدة قياس نمطية مالئمة 

ان يصدر في الميزانية و  إال،قديةو غن كـــان ال يمكن التعبير عن المعلومـــات بصورة ن

 القوائم البد ان يكون قابال للقياس النقدي .

المتضمن النظـــام المحاسبي المالي على مسك  11-07من القانون   12نصت المـــادة 

فيجب ترجمتها الى  األجنبيةالية بالعملة الوطنية أمــا العمليات المدونة بالعملة المحاسبة المــ

 العملة الوطنية حسب الشروط و الكيفيات المحددة في المعايير المحاسبية .

تلتزم كـــل مؤسسة باحترام الوحدة النقدية ،يشكل الدينار الجزائري وحدة القياس الوحيدة  "

كمــا انه يشكل وحدة قياس المعلومة التي تحملها القوائم المــالية لتسجيل معامالت المؤسسة 

،ال تدرج في الحسابات إال المعامالت و األحداث التي يمكن تقويمهـــا نقدا غير أن تذكر في 

أن تكون ذات أثر الملحق بالقوائم المالية المعلومـــات غير القابلة لتحديد الكمي و التي يمكن 

 مــــــــالي "

مبدأ أهمية النسبية : تكون المعلومـــة ذات معنى ،أي ذات أهمية إذا أثر غيابهــا من القوائم -

المــالية في القرارات المتخذة من طرف المستخدمين لهذه القوائم ،لذا يجب أن تبرز القوائم 

 غير انه ،مستعمليها تجاه المؤسسةالمـــالية كـــل معلومة مهمة يمكن أن تؤثر على حكم 

 يجوز جمع المبالغ الخاصة بعناصر مماثلة لها من حيث الوظيفة أو الطبيعة .

 مبدأ الحيطة و الحذر : -5

                                                           
 مرجع سبق ذكره ص1.5 
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بالدرجة من الحذر في إعداد التقديرات في ظـــل عدم التأكد بحيث ال  االلتزامبقصد بذلك 

التقليل في قيمة  أو ،فراط في قيمة األصول و اإليراداتتؤدي التقديرات إلى تضخيم أو إ

ألن  ،الحيطة و الحذر لمبدأتجيب ست أنالخصوم و التكـــاليف يجب على المحاسبة المالية 

و األحداث في ظروف الشك قصد تفادي األخطار التي  ذلك يؤدي إلى تقدير معقول للوقائع 

إن تطبيق هذا المبدأ يجب أن يؤدي إلى تكوين  ،ن شأنها أن نثقل المؤسسة بالديونم

 مبالغ فيها . مؤوناتحتياطات أو ا

 مبدأ استمرارية الـــــطرق: -6

ذلك لن  ،ية المطبقة في الدورة الحـــاليةأي أن المؤسسة ملزمة بتطبيق نفس الطرق المحاسب

انسجام المعلومـــات المحاسبية و قابليتهـــا للمقارنة خالل الفترات المتعاقبة بقضي بدوام 

 المتعلقة بتقييم العناصر و عرض المعلومـــــــــــات .تطبيق القواعد و الطرق 

 المطلب الثالث : أهداف النظـــام المحاسبي المــالي : 

ية وفق متطلبات مجلس معايير المحاسبة الدولية بال شك في ليساهم تقديم المعلومة المــــــــا

 1ـا يلي : عدة يمكن تلخيصها فيمـ أهدافو يساعد في تحقيق   تحسين جودتهـــا 

 إيجاد حلول محاسبية للعمليات التي لم يعالجهـــا المخطط المحاسبي الوطني . -

تقديم ممارستنا المحاسبية من الممارسات الدولية القائمة على المعايير المحاسبية  -

 الدولية .

 شفافية . أكثرتمكين المؤسسات اإلقتصادية من تقديم معلومة مـــالية ذات نوعية و  -

 ـــــــــة .دلصر الميزانية وفق مبدأ الصورة الوفية و العاتقييم عنا -

 جديدة : أساسيةإستحداثات بعدة و يتميز النظـــــــــــام المحاسبي المالي 

                                                           
 (" SCFجمال لعشيشي "محاسبة المؤسسة و الجباية وفق النظـــام المحاسبي المالي )  1 

.11ص   Pages Bleues internationales  طبعة   ،  ،بدون  
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الحل الدولي الذي يقرب التطبيق المحاسبي الجزائري للتطبيق العالمي و  اعتماد -1

 االقتصادتكيف مع  أكثرالذي يسمح للمحاسبة بالسير مع قاعدة تصورية و مبادئ 

 نتاج معلومة مفصلة .إالجديد و 

تسير التطبيق المحاسبي السيمـــا تسجيل  أنتوضح المبادئ و القواعد التي يجب  -2

 المــــــــــــالية.المعلومـــات تقييمها و إعداد القوائم 

 يملكون معلومة مـــالية المحتملة، الذينو  المستثمرين، الحالية باحتياجاتالتكفل  -3

 اتخاذللقراءة و تسمح بالمقارنة و  منسقة، قابلةعن المؤسسات على حد سواء 

 القرار.

إمكانية المؤسسات الصغيرة لتطبيق نظـــام معلومـــاتي قائم على محاسبة بسيطة  -4

. 

كمـــا يمكن أن تظهر بعض المزايا التي يوفرهــا تطبيق النظـــام المحاسبي  -5

بيقات المحاسبية العالمية المتطورة باعتباره المـــالي في كونه قريب من التط

 متوافق مع المعايير المحاسبية الدولية.

سد الثغرات التي كــــــــــان يعني منها المخطط المحاسبي الوطــــني ،من خالل  -6

تطبيق نظـــام محاسبي مـــالي يرتبط بالواقع االقتصادي للعمليات أكثر منهــــا 

عن طبيعتهــا القانونية بوضع أدوات مالئمة لجميع المعطيات و تحليلهـــا بشكل 

كمــــــــا انه يؤدي إلى ترقية التعليم المحاسبي يرسخ التسيير الشفاف  للمؤسسات 

االقتصاد العالمي و يساعد على الجزائر في  اندماجبشكل عام و يعزز من مسار 

و التمويل للمؤسسات    إنشاء و ظهور سوق مالية تضمن سيولة رؤوس األموال 

 من خالل تشجيع االستثمار بعد إعطــاء معلومــات مطلوبة سهلة القراءة من

 المحلليــــــــــــن المــــــــــــاليين .

 قابلية المقارنة بين المؤسسات على المستوى المحلي و الدولي . -7

ترقية النظـــام المحاسبي الجزائري ليواكب و يتوافق مع األنظمة المحاسبية  -8

 الدولية.
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 جلب المستثمرين األجانب من خالل تدويل اإلجراءات و المعامالت المــــالية و -9

المحاسبة لوقايتهم من مشاكل اختالف النظم المحاسبية من حيث اإلجراءات أو 

 من حيث إعداد القوائم المـــالية .

تمكين المؤسسات من االستغالل الجيد للمعلومــات المتاحة في بيئتها ،خاصة إذا  -10

تعلق األمر بالقيام بعمليات استثمارية أو إدمـــاج مؤسسات آخري يضاف إلى ذلك 

: 

سهل مختلف المعلومـــات المالية و المحاسبية بين المؤسسات اإلقتصادية ي -11

 الوطنية و المؤسسات األجنبية .

جعل القوائم المــــــــالية و المحاسبية وثائق دولية تسلم مع مختلف المؤسسات  -12

 األجنبية .

و التغيرات الوضعية إعطـــــــاء صورة صادقة عن الوضعية المالية و األداء  -13

 المالية عن المؤسسة 

حول  اآلخرينن المسيرين و المساهمييسمح بمراقبة الحسابات بكل ضمان  -14

 مصداقيتها و شرعيتهـــــــــــــــا و شفافيتهـــــــــــــا 

 يساعد في فهم أحسن إلتخاذ القرارات و تسير المخاطر لكل الفاعلين في السوق  -15

ومات صحيحة و كافية ،موثوق بها و شفافة تشجع المستثمرين إعطــــــــــــاء معل -16

 1. أموالهمو تسمح لهم بمتابعة 

مع المدارس الكبرى بهدف تنظيم تكوينات حسب الطلب  االتصاالتتكثيف  -17

 بالتركيز على التقنيات المحاسبية الجديدة .

 ضمان التواصل مع الجامعة بواسطة تبادل التجارب . -18

لتنشيط حصص  استدعائهمضمان التواصل مع الخبراء و مدققي الحسابات عبر  -19

 تعليمية و تحسيسية .

تحسين المعنيين بالنظـــــــام المحاسبي المالي بضرورة التنسيق مع مختلف  -20

 . توطيد هذا االتجاهو     المستويات و تعميق 

                                                           
 IAS – IFRSأيت احمد مراد ،أبحري سفيان النظـــام المحاسبي المالي الجديد ، و اليات تطبيق في ظل المعايير المحاسبية الدولية -1

 .07ص  2009اكتوبر  15-14-13جـــــــــامعة سعد دحلب البليدة تاريخ : 
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 من خالل : على مستوى المؤسسات العمومية الخاصة  -1

ضمــــــــــــان إعطاء تكوين دوري لمعدي الحسابات و القوائم المالية في مجال  -

 المعايير المحاسبية الدولية 

 ضمان التكوين بالموازاة مع النشاط المهني في مجال التقنيات المحاسبة الجديدة . -

 توثيق و شرح المبادئ المحاسبية الجديدة لرفع من ثقة المتكونين . -

و التي تستجيب بشكل أفضل لمتطلبات  اآلليطورة في اإلعالم إختيار برامج مت -

 1و تستجيب لطبيعة نشاطهــــــــــــــــا . المؤسسات 

 تنظيم تربصات الكتساب المعلومــــات و التخصص في الموضوع .-

 ية .تجديد و إعــــــــــادة النظر في البرامج التعليمية و تكيفهــــا مع المعايير المحاسبة الدول-

 مراجع تعالج المعايير المحاسبية الدولية . باقتناءإثراء المكتبات -

ندوات و ملتقيات عمليات حول موضوع المعايير المحاسبة  لتنشيطإستدعاء خبراء دوليين -

 الدولية .

 لتخسيسهمإستدعاء خبراء محليين في المحاسبة على مستوى المدارس و المدارس الكبرى -

 بجدوى المعايير المحاسبية الدولية .

 تنظيم برامج تكوينية لفائدة المهنيين و المؤسسات العمومية و الخــــــــــــــــاصة .-

 على مستوى مكاتب الخبراء و مدققي الحسابات  من خالل :  -2

 تكثيف الندوات بالموازاة مع النشاط المهني في مجال تقنيات المحاسبة الجديدة .-

كمــــــا يجب رفع مستوى وظيفة المحاسب ،ووظيفة المكلف بالمـــالية ،حيث أصبح ال يكفي 

للشخص الذي  يتكفل بهذه الوظيفة أن يتسم بالكفاءة المحاسبية و المالية لوحدهـــا ،بل يجب 

 ه .أن تتوفر فيه قدرة التقييم و التفكير حتى يسمح له بمعرفة البيئة التي تنشط فيـــــها مؤسست

                                                           
   مرجع سبق ذكره ص 18 .1 
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نظرا لإللتزمـــات الدولية للجزائر و الرغبة في مواكبة التطورات الدولية في المجال 

ـــــام العمل على أنجاح مرحلة وضع النظـ الضروريالمحاسبي المالي ،اصبح من 

و هذه المرحلة يجب ان تمر بنجاح او يجب توفير شروط نجاحهـــا  ،المحاسبي المالي الجديد

في مجال التغيير النوعي نحو  هذا النظــــام ،كمـــا  العموميةديا للسلطـــات ألنهــــا تمثل تح

يجب على الجامعيين و المهنيين و مستعملي القوائم المــــــــالية المساهمة في رفع هذا 

التحدي ألنه يعتبر فرصة للتكيف و تحسين تنظيماتهم و طرق العمل و نمط التسيير و نشر 

 1ـــــــــالية على مستوى موقع عملهم .موسع للثقافة المــ

و النجاح في تبني المعايير الدولية من طرف المؤسسات المعنية يتوقف على التحضير الفعلي 

لعملية اإلنتقال ،بحيث أن الطريقة الواجب إتباعهـــا شبه خطوات تسيير للمشروع الكالسيكي 

ووضع مخططـــات العمل و تصحيح  ،االستكشاف، و دراسة الحلولو المتمثلة في 

تتطلب  ألنهاو هذه العملية تعتبر ضخمة جدا  ،باالستعانة بمختلف التجارباألخطــــاء و هذا 

الموجودة لضمان وضع أنجح للنظــــــام  واإلجراءات والتطبيقاتمراجعة عميقة للعمليات 

 المحاسبي المـــالي و لهذا الغرض نقترح مايلي :

مدارس و الكليات و الجامعات : هذا من خالل : على مستوى ال-1  

تكوين المكونين في مجـــال المعايير المحاسبة الدولية .--2  

 3--المشاركة في الندوات و الملتقــــــــــــيات الدولية و الوطنية .2

 المبحث الثــــــــــــــــــاني : اإلطار المحاسبي الجديد .

يتضمن النظـــــــــام المحاسبي المالي معطيات جديدة تحتوي على جملة من المبادئ 

كمــــــا يتضمن تصنيف الكفل المحاسبية و المجموعات و المحاسبية و القوائم المــــــالية 

 تحديد الحسابات باإلضافة إلى وضع القوائم المـــالية.

 

                                                           
  جمـــــــــال العشيشي ، مرجع سبق ذكره   ، ص 18 1 
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وعملية التحضير لتطبيقه المـــاليالمطلب األول: طبيعة النظــــام المحاسبي   

 1- طبيعة النظام المحاسبي المالي :  

بدأت عملية اإلصالحات حول المخطط المحاسبي  2001بداية من الثالثي الثاني لسنة 

و المجلس الوطني   الوطني ممولة من قيل البنك المركزي ،بالتعاون مع العديد من الخبراء

الى تطوير المخطط  استجابةللمحاسبة و تحت إشراف وزارة المــــالية ،و جاءت هذه العملية 

االقتصادية الجديدة ) و المعطيات    الوطني المحاسبي الى نظـــام محاسبي مـــالي يتوافق

بيق ،متعاملون ( من خالل ثالث مراحل كــانا على الترتيب  : تشخيص مجال تط بيئة

ثم  ،و بين المعاير المحاسبية الدوليةالمخطط الوطني المحاسبي مع  إجراء مقارنة بينية 

وضع نظـــــــام محاسبي جديد  أخيرامشروع مخطط محاسبي جديد للمؤسسة ،و تطوير   

غير ان نهاية المرحلة األولى كــــــــــان قد سبقو ان وضعت ثالث خيارات للتطوير ،تمثلت 

وذلك  ،الوطني وتحديد اإلصالحـــــــات المحاسبي في اإلبقاء على تركيبة المخطط أوال

 اتخذبتكيفه مع نشاطـــات المؤسسة القابضة والحسابات الموحدة للمجموعة )حسب قرار  

( وكـــان الخيار الثاني يتمثل في 1999الصادر في أكتوبر  42بموجب مرسوم وزاري رقم 

ات مع الحلول التقنية من طرف مجلس المعايير المحاسبية الدولية ضمــــــان بعض المعالج

شكله  عصرنهالخيار الثالث فهو إنجاز نسخة جديدة للمخطط المحاسبي الوطني مع  أما،

في الحساب المعايير المحاسبية الدولية ،وقد تم تبني هذا الخـــــــيار األخير من قبل  باألخذ

   05/09/20011المنعقد في  اعهاجتمالمجلس الوطني للمحاسبة في 

 التـــــــــــــــــالية :  وتمحورت عملية اإلصالحات حول العناصر

 بناء إطـــــــــــــار تصوري للنــــــظام المحاسبي المــــــــــــــــالي .-

 ج .و النوات  المــــــــــال ،األعباء  رأسإعطــــــــــاء مفاهيم جديدة لألصول  والخصوم ،-

 تحديد طرائق التقييم المحاسبي .-

                                                           
)ديوان المطبوعات الجامعية(  13كتوش عاشور ،"المحاسبة العامة "أصول و مبادئ و آليات سير الحسابات وفقا للنظام المحاسبي المــــالي  1   

  12-20،ص 2011،الجزائر بدون طبعة ،
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                 إعداد نماذج القوائم المـــــــــالية ووضع جداول و إيضاحات خاصة بالمفاهيم -

 و الجداول الملحقة . 

 تحديد الحــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــسابات والمجموعــــــــــــــــات .-

 وميكــــــانيزمـــــــات سير الحسابات .تحديد قواعد -

يمكن القول  انه حسب طبيعة النظـــــام المحاسبي المـــالي من خالل عملية اإلصالحات 

 حول المخطط 

يمكن ان يساهم في تنظـــــــــيم مهنة المحاسبة  ألقصوريالمحاسبي الوطني و بناء اإلطار 

 1ممــــــا كانت عليه سابقا . أكثر

 نادا إلى محتواه و طبيعتــــــــه فإن الصنف ينقسم الى : و است

 حسابات رئيسية وتحتوي على رقمين .-

 على ثالثة أرقــــــــــــــــــــــام . حسابات ثانوية وتحتوي-

 .أكثرأرقــــــــام و  أربعةحسابات  فرعية و تحتوي على -

و الحسابات الموالية التي تحتوي على اكثرمن و نهتم الحسابات الثانوية ذات األرقــــــــــــام 

 ذلك في تحديد أعمق لطبيعة  التسجيل او القيد الخاص بالصنف المعني .

 2مالحظــــــــات :   وتشمـــل ما  يلي : 

 التسجيل. ال تستعمل أبدا في  الحياة العملية أصناف ذات رقم واحد للقيد او-

 ها في  عملية التسجيل و القيد .تستعمل الحسابات الثانوية و التي تلي-

                                                           
 2008( ،مكتبة الشركة الجزائرية بودواو ،الجزائر ،بدون طبعة ،1ج ) بقا للمعايير المحاسبية الدولية،شعيب شنوف ،محاسبة المؤسسة ط 1 

  27،ص

   طنوش عاشور ،مرجع سبق ذكره ص 61- 622
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تستعمل الحسابات الرئيسية ذات رقمين في التسجيل والقيد المباشر للعمليات إال إذا كـــان -

ي هذه الحالة 1من غير الضروري تقسيمهــــا ،او تعذر ذلك ألسباب التعيين أو غيرهــــا ،فف

 تلعب الحسابات الرئيسية نفس دور الحسابات الثانوية .

القوائم  تشكل الحسابات الرئيسية ذات رقمين عمومـــا حسابات ذات طبيعة تجميعية ،تظهر-

المــــالية في نهاية الدورة المحاسبية بقيمة مساوية لمجموع مبالغ الحسابات الثانوية ذات 

 ثالثة أرقام و أكثر لكل صنف.

 المالي:عملية التحضير لتطبيق النظام المحاسبي 2- 

حضير لتطبيق النظـــام المحاسبي المــالي الجديد في الجزائر تمثال تحــــديا إن عملية الت

كبيرا للمؤسسات الجزائرية ،ذلك ان هذا التحول يجب ان يضمن المؤسسات الوفاء 

بالتزاماتها نو كذلك تمكين مستخدمي القوائم المـــالية في فهم و معرفة تأثير هذا النظـــام 

 للمؤسسة بشكــل جيد . على الوضعية المـــالية

 تحضير المؤسسات الجزائرية : -أ

إن تحضير المؤسسات في العـــالم لتطبيق معايير المحــــــاسبة الدولية يخضع إلى تطبيق 

المؤسسات الى مجموعـــات حسب الحجم و رأس المــــال و العمــــال ،ألجل مراعاة قدرة و 

 التـــــــــــــالي : خصائص كــــل مؤسسة و ذلك وفقا للتقسيم 

 2( . Grand etrepriseالمستوى األول : المؤسسات الكبيرة )-

 Petit et Moyennesالمستوى الثاني : المؤسسات الصغيرة و المتوسطة )-

entreprise.) 

 (Très Petites entreprisesالمستوى الثـــــالث : المؤسسات الصغيرة جدا )-

المؤسسات يتطلب وضع معايير محددة للفصل فيمـــا بينهمــــا لكن عملية التفريق بين هذه 

         ،عــــامل50و 6لهـــا يتراوح بين ،ففي فرنسا مثال المؤسسات الصغيرة جدا عدد عما
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عــــامل ،لكن هذا التصنيف 250و  51و المؤسسات الصغيرة و المتوسطة عمالهــــــا بين 

 ن في تصنيف مؤسساتهـــــا .ليس بالضرورة صــــالحا لكل البلدا

إن التصنيفات السابقة الذكر ال تتطابق مع الواقع و التشريع الجزائري ،حيث ان المشرع 

الجزائري حدد فقط المؤسسات المصغرة أو الصغيرة جدا على أساس رقم األعمـــال و عدد 

ق نــــظام المحاسبة عمــــالهـــا الدائمين لدورتين محاسبيتين متتالييتين الملزمــــة بتطبي

المبسط او نظـــام الخزينة كمـــا تم التطرق اليه في الفصل السابق و المؤسسات األخرى 

التي ال تتوفر على تلك الشروط فهي ملزمة بتطبيق النظـــام المحاسبي المـــالي في نسخته 

 العادية .

كـــــلة معلومــــات مختلف إن تطبيق النظـــام المحاسبي المـــالي يجب أن يسبقه تدريب ورس

الممارسين و المستعملين للمحاسبة و مخرجاتهـــا سواء داخل المؤسسة أو خارجهـــــا ،حيث 

تقوم في هذا المسعى وزارة المـــالية بتنظيم محاضرات و ملتقيات ،و لكن يخضع ذلك 

ـؤسسة و مهــــارة لـــــتدرج زمني و يأخذ مدة من الوقت و يتوقف كذلك علــــى تنظيم المــ

وجدية عناصر الموارد البشرية ،إذ أن التدريب و رفع كفاءة و مستوى المهنيين هي مهنة 

صعبة و كبيرة يجب أن تكون بالضرورة مبرمجـــة جيدا من حيث الوقت و المكــــان و 

 الطريقة ،و يمكن أن يكون ذلك بالبدء بــــــــــ:

 لكـــــــــــــبرى .مسؤولوا المكــــاتب و المؤسسات ا-

 الكــــبرى . تللتجمعاالمديرون المـــاليون و المحاسبون -

 على المحاسبة في المؤسسات المتوسطة . المسئولون-

و غير ذلك    التكــــامل و توحيد الجهود في مجــــال التدريب سواء على المستوى الجماعي 

 الدولية و تطبيقها في السياق الوطــــني ( .من القطــــاعات )البرنـــامج المتعلق بالمعايير 

 تحديث األطر التشريعية و الجنائية : -ب

       المخطط المحاسبي الوطني تم إعداده ليستجيب ألهداف و متطلبات االقتصاد المخطط 

 و السيمـــا اإلدارة الجنائية ،و بالتالي فإن األطر الموروثة عن هذا النظـــام يجب تكييفهـــا 
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تحديثهـــا و فقا للمتغيرات الجديدة في إطـــــــــار النظــــام المحاسبي المــالي الجديد و هذا و 

في حد ذاته تحدي جديد بالنسبة لهيئات و إدارة الدولة ،إذ نجد اإلطـــار التشريعي الخاص 

الضرائب و  باالقتصاد و المــــالية و الجنائية مركــــز في كـــل من القانون التجاري ،قانون

و التعليمـــات التنظيمية ،كمـــا يجب أن يبدأ العمل بهدف  الممـــاثلة ،قوانين المـــالية الرسوم

دراسة اآلثار المترتبة في مختلف فروع القانون الجزائري من تطبيق النظـــام المحاسبي 

 1السيمـــا فيمــا يتعلق بما يلي : 

القانون الذي يعبر عن الطبيعة القانونية للعمـــليات التي  االنفصال و التباعد المــــلحوظ بين-

تقوم بها المؤسسات و قواعد النظـــــــام المحاسبي المـــالي الذي يشير إلى المضمون 

االقتصادي و المـــالي لتلك المعامالت باإلضافة إلى االنفصال بين المعالجة القانونية 

ث قد يكون لهــــا أثر يزيد في صعوبة استخدام للمعامـــلة و المعالجة المحاسبية ،حي

 المحاسبة كوسيلة إلثبات المعامالت .

اإلطار المفاهيمي الذي يختلف اختالفا كبيرا عن المبادئ المحاسبية الجزائرية و البعيد عن -

النظرة التشريعية الجزائرية ،و كمثال على ذلك هيمنة قاعدة تغليب الحقيقة اإلقتصادية على 

 القانوني .الشكل 

 التشريع الجنائي و النظـــام المحاسبي المــــــــــــالي : 

( و النظـــــام المحاسبي المــــالي الذي جـــاء بمعالجات و IFRS/IASتماشيا مع متطلبات)

طرق و قواعد تقييم و عرض جديدة مختلفة عمـــا كـــان سائد و مـــا كان معموال به من قبل 

،لذلك يتوجب على المؤسسات أن تتكيف مع هذه الوضعية باعتبار  جنائيةالخاصة من ناحية 

أن الجباية لم تتكيف مع هذا النظـــام الجديد ،و نظرا الوجود مجموعة من العناصر التي 

 . الجنائيةفي تحديد النتيجة بين المعايير المحاسبية و القواعد  اختالفتؤدي إلى 
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 ــالي .حـــــــــــاسبي المـــــــــالسليم نحو النظام المالمطلب الثاني : شروط اإلنتقال 

سيؤدي هذا اإلنتقال ال محالة الى تغيير ثقافي و تقني في األداء المحاسبي مقارنة بمـــــا هو 

بهــــــا  االستهانةمطبق حـــــاليا في الجزائر و سوف ينجر عن ذلك تكـــــــاليف ال يمكن 

مهمــــــــــــة تجسيد مشروع وضع  إليهموين األشخاص الذين تستند فيمــــــــا يتعلق بتك

النظـــــــام المحاسبي المــــــــالي ،إضافة  لهذا سيصعب على المهنيين التخلي بسهولة على 

والتفكير  (1975ليل المحاسبي الوطني )صيغة طرق العمل المكتسبة خالل فترة تطبيق الد

في تزايد مستمر  استعمالهايير المحاسبية الدولية التي أصبح المعاو بطريقة جديدة تتماشى

 على المستوى الدولي  

يتطلب وضع النظـــــــام الجديد إجراء تعديالت هــــــــامة في القوانين  الدولة التي لهـــــا 

 1عالقة مع المحاسبة المــــالية وخــــــــــاصة

 القانون التجاري .-

 ة والرسوم الممــــــــــــــاثلة .المباشرقانون الضرائب -

 قوانين المالية و النصوص التطبيقية .-

وتفادي تكــــــــــرار  ،المحاسبي الوطنيمن خبرة السبعينيات لوضع الدليل  أكثر ولالستفادة

يصبح من الضروري إنشــــــــاء هيئة تنظيمية تتكفل بالمتابعة ووضع  نفس األخطار ،

حيز التنفيذ ،هذه الهيئة تعمل على تقديم حلول  سبي المــــــــــــالي الجديدالنظام المحا

وتوصيات لإلشكــــــالية والتساؤالت المطروحة من طرف المؤسسات خالل فترة وضع 

 النظـــام الجديد حيز التنفيذ و شرح التفسيرات و التقييمات الدولية المتاحة في هذا المجال .

السليم و الفعال نحو النظــــــام المحاسبي  باالنتقاللتفكير في وسيلة تسمح كمــــــــــا يجب ا

المالي الجديد و يتطلب ذلك إشراك كـــــــافة المعنيين سواء كــــــانوا مهنيين ،أو أساتذة او 

 مؤسسات او مختصين في المعايير المحاسبية الدولية .
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 المالي . ة النظام المحاسبيالمطــــــلب الثالث : بني

من مؤسسة مخطط حسابات واحد  على األقل مالئمــــــــا لهيكلهــــا ونشاطها  كــــــــلتعد 

للمعلومـــات الخاصة بالتسيير ،ويعتبر الحساب هو أصغر وحدة معتمدة لترتيب  احتياجاتهاو 

ي الصنف وتسجيل الحركــــات المحاسبية ،كمــــــــا تجمع الحسابات في فئات متجانسة تدع

 ) المجموعة( ،بحث توجد فئتان من صنف الحسابات .

 أصنــــــــــــاف حسابات الوضعية ) الميزانية ( . -

 أصنــــــاف حسابات التــــــسيير ) النتائج ( .  -

و ينقسم كــــل صنف الى حسابات تعرف بأعداد ذات رقمين او أكثر في إطــــــــــار تقييم 

 1عشري .

سابات التي تشكل بالنسبة لكــــل صنف قائمة حسابات ذات رقمين إثنين وتمثل خالصة ح

،اإلطـــــار المحاسبي الواجب تطبيقه على جميع المؤسسات اي كــــان نشاطهـــا وحجمهـــا 

،إال إذا كـــــــانت هناك أحكــــام خاصة تعنيها ،وداخل هذا اإلطــــار يمكن للمؤسسات ان 

 2. الحتياجاتهاات الضرورية التي تستجيب تفتح كــــل التقسيم

ومنه يمكن القول أن مدونة حسابات النظــــــام المحاسبي المـــــــالي تحتوي على سبعة 

" يتكون كـــــل صنف من مجموعة من الحسابات ذات داللة 7" الى "1أصناف مرقمة من "

تفصيال للعملية المالية ،و توزع العمليات المتعلقة بالميزانية في خمسة أصناف حسابات  أكثر

توصف بحسابات الميزانية بحيث يعطي اإلطـــار المحاسبي لحسابات الميزانية األصناف 

 التـــــــــــــــالية : 

 ول : حسابــــــــــــــــــات رؤوس األموال .الصنف األ

 حسابات الـــــــتثبــــــــــيتات .الصنف الثاني : 

                                                           
 -كتوش عاشور ،مرجع سبق ذكره ص . 591

 -كتوش عاشور ،مرجع سبق ذكره ص60 .2 
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 المنتوجات قيد التنفيذ . و  المحزوناتالصنف الثالث : حسابات 

 حسابات الـــــــــــغير. الرابع:الصنف 

 الصنف الخامس : الحسابات المــــــــــــالية .

لموصوفة كمــــــــــا توزع العمليات المتعلقة بحسابات النتائج على صنفين من الحسابات ا

 حسابات التسيير وهي : 

 الصنف السادس : حسابات التكاليف ) األعباء ( 

 الصنف السابع : حسابات اإليرادات ) المنتوجات (  

" غير المستعملة على 9" و "8"و "0و بإمكـــــــان المؤسسات استعمال بحرية األصناف "

المالية خارج  وإلزامهامحاسبتهــــــا التسييرية مستوى اإلطـــار المحاسبي ،وذلك لمتابعة 

الميزانية ،أو من أجل عمليات خاصة محتملة قد يكون لهــــــــا مكــــان في حسابات 

" مع اإلشارة إال أن المتابعة الدائمة لإللزامـــــــــــات المالية 7" إلى "1األصناف من "

عيتهـــا في نهاية الفترة في ملحق القوائم خارج الميزانية تشكل أمرا إلزاميا في ظهور وض

 1الثالثة . األرقاممدونة الحسابات ذات   1المـــــــــالية 

اي بواسطة رقم واحد فقط  ،األحاديعن الصنف عمومــــا بالرمز الرقمي  : يعتبر األصناف

 األول،كمــــا يمثل حسابات الصنف ،الرقم األساسي واألولي هو هذه الحـــــالة ممثل بالرقم 

.2 

 

 

 

 

                                                           
 كتوش عاشور ،مرجع سبق ذكره ص 61-60 1 

لمحاسبة ومحتوى  القوائم المالية وعرضها وكذا مدونة الحسابات و قواعد ، يحدد قواعد التقييم وا 2008جويلية  26انظر القرار المؤرخ في  2

.52-45ص  2009مارس  25الصادر في تاريخ  19سريها ،الصادر في الجريدة الرسمية رقم    
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 أحكام وأثار النظام المحاسبي المبحث  الثالث :

 المحاسبي المالي الجديد . النظام أحكام:  األولالمطــــلب 

نوفمبر  25المؤرخ في  11-07نظام المحاسبة المالية الجديد في القانون رقم  إحكامحددت 

و الخصوم  و  األصولقواعد تقييم ومحاسبة  الماليالمتضمن النظـــام المحاسبي  2007

و كذا مدونة   ومحتوى الكــــــشوف المـــالية وطريقة عرضها   والمتوجاتاألعباء 

 ــا .الحسابات وقواعد سيرهــــــــــ

و يقر النظـــام المحاسبي المــالي الجديد حسب هذا القرار محاسبة األصول والخصوم و 

 وكذا القواعد العامة للتقييم . والمنتجاتاألعباء 

و بخصوص القواعد الخاصة بالتقييم و المحاسبة فقد تطرق النص الى التثبيتات العينية 

و القروض باإلضافة الى تقييم   اإلعالناتو والمنتجات قيد التنفيذ  والمخزونانوالمعنوية 

 1المـــــــــالية . المنتوجات األعباء

النص الى عمليات منجزة بصفة  وفيما يخص الكيفيات الخاصة بالتقييم والمحاسبة فقد أشار

 المرفق العمومي . امتيازاتمشتركة او لحساب الغير وشركــــات المساهمة و 

و  والضرائب المؤجلة و عقود اإليجار األجلكمــــــا حددت في هذا النص العقود طويلة 

باإلضافة الى العمليات المنجزة بالعمالت  للمستخدمينالممنوحة  التمويل واالمتيازات

 . األجنبية

لى د ابة المالية الجديـــالية ،فقد تطرق نظـــام المحاسالى الكشوف المـــــ و باإلضــــــــافة

صيلة وحساب النتائج وجدول سيولة الخزينة ) الطريقة المباشرة و غير المباشرة ( الح

 خاصة .إلضافة الى جدول تغير األموال البا

و يجمع النظـــــام المحاسبي المـــــالي الجديد من جهة آخري مدونة الحسابات و سيرها 

 والمحاسبة المبسطة المطبقة على الكيانات الصغيرة .
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في هذا اإلطـــــار يحدد قرار وزاريا ثان صدر في نفس العدد من الجريدة الرسمية أسقف  و

رقم األعمـــال  وعدد المستخدمين والنشاط  الطبقة على الكيانات الصغيرة بغرض مسك 

 محاسبة مــــــالية مبسطة .

 الجديد .المطلب الثاني: اآلثار الجبائية والمحاسبة التي ينجز عن تطبيق النظام 

إذا كــــانت المحاسبة في النطاق السابق مقيدة بإدماج القواعد الجبائية الجبائية : اآلثار-1

وهذا بالطبع   ائيالجب،فإن النظـــام  الجديد يفرض إستقاللية القانون المحاسبي بالنسبة القانون 

بعد  إالينتج عنه الفصل بين المحاسبة و الجباية ،فإن التصريحات الجبائية ال يمكن  إعدادهــا 

 معالجة الجداول المالية للمؤسسات إعتبار القيود الجبائية .

وهذا يتطلب بالضرورة تغيرات كبيرة في النصوص الجبائية بحيث تكون مطابقة ألحكــــــام 

التثبيتات ففي النظــــام  امتالكية الجديدة مثال على ذلك يمكن ذكر ظــــاهرة المحاسبة المال

) مدة منفعته( ،و يمكن  االستعمالمباشر لقيمة وفقا لمدة  كتوزيعالمحاسبي المالي يعتبر 

 للقسط السنوي لإلهتالك أن يكون مخالفا وفقا للنظــــــــام المعمول به .

 المـــــــــالية : األثر على القوائم و الكشوف-2

بة المـــــــــالية بعض التغيرات التيتطرا على الكشوف نجز عن تطبيق نظــــــــام المحاسي

 والقوائم المــــالية التي تحددهــــا مشروع القانون الخاص بهذا النظـــــــــام .

هذه القوائم والكشوف وهذا توافقا نع المتغيرات المـــــــــالية والمحاسبية الدولية ،وجعل من 

بمختلف أشكالهم خاصة   لمستخدميهاذات مصداقية تمتاز بالشفافية في تقديم المعلومـــــــات 

 المستثمرين سواء األجانب أو   المحليين .

ام القديم الى النظــــام من النظــــ االنتقاللكن  في المقابل وجدت المؤسسات صعوبة  في  و

و صعوبة  في تكثيف  القوائم  المالية للسنوات السابقة مع القوائم المالية الجديدة ممــــا  الجديد

خلق بعض الصعوبات في المقارنة و تقييم األداء وخاصة مع تغيير محتويات هذه القوائم  

و أرقام  حسابات مختلفة ليس للمؤسسة فقط و  آخريمن أصول و خصوم  تحت مسميات 

 المعنية من مدقيقن ،مصلحة الجباية ،البنوك  .......الخ  الهيئاتإنما لكل 



 الفصل األول :                                                   النظـــام المحاسبي المـــالي 
 

27 
 

 

 و لكي تتوافق الكشوف و القوائم  المــــالية مع المتطلبات الدولية وجب مراعاة مــا يلي : 

 القوائم الضرورية التي يجب على المؤسسات عدا الصغيرة مسكها هي : -

 الميزانية -

 حسابات النتائج .-

 ينة .الخز  سيولةجدول   -

 الخاصة . األموالجدول تغير 

ملحق بين الطرق المحاسبية المستعملة و يوفر معلومـــات مكملة عن الحصيلة و حسابات -

 النتائج .

قد تبين ان هذه الكشوف و القوائم هي نفسهـــا المستعملة سابقا ،لكن  األولىو من الوهلة 

من ناحية المحتوى فتختلف كليا عن  أماو المبدأ المستعمل فقط  المسمياتالتشابه هو في 

و القوائم المستعملة سابقا ،كمـــا يتم في النظــــام الجديد تحديد محتوى و طرق  الكشوف

 إعداد الكشوف المــــــالية عن طريق التنظيم .

يجب أن تعرض بصفة صادقة و شفافة الوضعية المــــالية الحقيقية للمؤسسة و أي تغير -

المــــــــالية ،كمــــا يجب أن تظهر هذه الكشوف كل العمليات و األحداث يطرأ على حالتها 

 الناتجة عن معامالت المؤسسة اليومية و كذا أثار هذه األحداث .

تضبط الكشوف المــــــالية تحت  مسؤولية المسيرين و تعد في اجل أقصاه أربع أشهر من 

 تاريخ قفل السنة المـــــــــــــــالية .

تقييم مع السنة المالية السابقة لية معلومات تسمح بإجراء مقارنة و الكشوف المــــــــــا توفر-

 او اي سنة مـــالية آخري سابقة .
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يجب أن يتضمن قسم من الميزانية و حساب النتائج و جدول تدفقات الخزينة، المبالغ المالية -

 و مبـــــــالغ السنة السابقة . الحالية 

كن من مــــقارنة قيم و مبالغ السنة المــــــــالية بسبب  تغير طرق التقييم  يجب عند عدم التم-

تكييف قيم و مبالغ السنة المالية السابقة مع القيم و المبالغ الحالية لجعل عملية المقارنة و تقييم    

 األداء ممكنة .

سماح لبعض المؤسسات شهرا مطابقة للسنة المدنية غير انه يمكن ال 12السنة  المالية  في -

 استغاللديسمبرفي حالة ارتباط نشاط المؤسسة بدورة 31من غلق الحسابات في تاريخ غير 

 1ال تتماشى مع السنة المدنية و في هذه الحالة يجب  تبرير هذا الموقف .

 المعايير المحاسبة المطلب   الثالث : النظـــــــــــــام المحاسبي المالي و مدى  توافقه  مع 

 .الدولية

على بعض خصائص النظام المحاسبي المـــالي و طبيعته ،سوف نحاول تبين عرجنا  أنبعد 

مدى توافقه مع معايير المحاسبة الدولية وواقع تطبيقه ،رغم أن الحكم على تقييم جدوى 

تطبيقه وكذا استدراك النقائص والعراقيل التي تعيق ذلك مـا زال مبكرا بعد سنتين من 

 التطبيق .

نالحظ من ناحية المفاهيم ومجال التطبيق و المعاجلة المحاسبية ،أن محتوى النظام -

المحاسبي المالي والمعايير المحاسبة الدولية قد يتفق او يختلف معها ،ففي حين أن النظام 

) مؤسسات        المحاسبي المالي يطبق إجباريا في كــل المؤسسات ذات الشكل القانوني 

ي المعايير المحاسبية الدولية ،كذلك تطبق إجباريا ف التجاري والتعاونيات (، خاضعة للقانون

الشركـــات األخرى تبقى صغيرة نظرا لغياب القوى  أما ،الشركـــات المدرجة في البورصة

و بالتالي يوضح خضوع النظـــام المحاسبي المالي  ،لزامية لمعايير المحاسبة الدوليةاإل

 ــا ال ترتبط معايير المحاسبة الدولية بأية تشريعات خاصة .القانون التجاري بينم

                                                           
 1  من القانون المتضمن قانون المحاسبة  المالية  الجديد  30لى ا  25مستخلص من الموارد من 
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النظـــام المحاسبي المـــالي يتفق مع المعايير من ناحية الجهات المستعملة للمعلومات -

،المقرضين و الحكومة  المسيرينالمحاسبية خاصة الفئات الرئيسة كالمستثمرين الحاليين 

 ودوائرهــا المختلفة .

المحاسبية المعتمدة في النظـــام المحاسبي المالي مع تلك المقررة في  والفروضتنفق المبادئ 

غير ان طريقة التقييم وفقا التكلفة التاريخية جعلت  ،لنظرية لمعايير المحاسبة الدوليةالمفاهيم ا

 استعمالهامثل ) طريقة القيمة العادلة ( فإن  األخرىأمـــــا الطرق  للتقييمالطريقة األساسية 

ر عادة التقييم القانونية او يتوفوفق إ أوالمالية ، األدواتمنحصر في تقييم بعض العناصر مثل 

 الحال بالنسبة لألصول المعنوية . شروط معينة كمـــا  هو

من اجل خدمة كــل مستعملي القوائم المـــالية الختامية و مساعدتهم في اتخاذ القرارات 

النظـــــــــــام المحاسبي المالي خصائص نوعية يسمح  االقتصادية بأكثر فعالية ،لقد حدد

عنها في القوائم المالية الختامية ذات منفعة عالية بالنسبة  المفصحتوفرها بجعل المعلومات 

لمستعمليها تتطابق مع تلك المقررة في المفاهيم النظرية لمعايير المحاسبة الدولية ،غير أن 

يخية جعلن الطريقة األساسية للتقييم أما الطرق األخرى مثل كطريقة التقييم وفق التكلفة التار

) طريقة القيمة العادلة ( فإن استعمالها منحصر في تقييم بعض العناصر مثل األدوات 

المـــــــــالية ،أو وفق إعادة التقييم القانونية أو بتوفر شروط معينة كمـــــا هو الحال بالنسبة 

 لألصول المعنوية .

مة كـــل مستعملي القوائم المالية الختامية ومساعدتهم في اتخاذ القرارات من اجل خد

االقتصادية بأكثر فعالية ،لقد حدد النظام المحاسبي المالي خصائص نوعية يسمح توفرها 

بجعل المعلومـــات المفصح عنـــها في القوائم المالية الختامية ذات منفعة عـــــــــالية بالنسبة 

 تطابق مع تلك المقررة لدى المعايير المحاسبية الدولية .لمستعمليها ت
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 خالصة: 

حاولنـــــــا من خالل هذا الفصل تسليط الضوء على النظــــام المحاسبي الجزائري على 

 وظيفةاعتبار انه يجيب على احتياجات مستعملي المعلومـــــــــات المحاسبية من خالل و 

القياس ووظيفة إيصال المعلومــــــــات المحاسبية و المالية ،فعملية حصر وتصنيف وتسجيل 

األحداث االقتصادية والمالية يجب أن تقم على أساس المبادئ المحاسبية لضمان التجانس في 

إعداد و تقديم المعلومــــات سواء بالنسبة للمؤسسة لتمكنهـــا من القيام بعملية المقارنة 

دورية من سنة إلى أخرى والمجموع المؤسسات بهدف ضمان صحة المقارنة فيما بينهـــا و ال

 مــــــا يمكن استنتاجه من خالل عرضنا للنظام المحاسبي المالي الجزائري هو : 

إلزامه وتقيده التام بجميع المبادئ المحاسبية المتعارف عليها و التي تحظى بصفة القبول -

 عام حيث تمت اإلشارة إليها صراحة.واإلجماع الدوري ال

يعتبر النظـــــــــــــام المحاسبي المالي الجزائري نتاج لعملية إصالح فرضتهـــــــــــا 

التحوالت االقتصادية التي  عرفتها الجزائر ،و يهدف إلى معالجة المشاكل و االنتقادات التي 

ادات التي وجهت للمخطط الوطني و االنتق زائر ،و يهدف إلى معالجة المشاكلعرفتها الج

و المتعلقة خصوصا بضرورة   ل الشركــــــات متعددة الجنسياتالمحاسبي وخاصة من قب

 تكيفه مع المعايير المحاسبية الدولية .

 

 



 

 

 

 

 

 

  

 الفصل الثاني
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 :مقدمة 

تقارير مالية في نهاية كل دورة و تقديمها لكل من له  إعدادعلى  األعمالتعمل منشات   

مكونات  أهمتعد القوائم المالية من مؤسسة الستخدامها في عدة مجاالت، عالقة بال

ستفادة من هذه القوائم بكفاءة عالقة و اهتمام بالمؤسسة، و حتى يمكن اإلتي لها التقارير ال

ريقة تمكن مستخدميها من بط إعدادهاتحقيق الهدف المنتظر منها يجب  كذا و فعالية و

 عتماد عليها .قراءتها، فهمها و كذا اإل

ديد من في ظل التغيرات و التطورات التي تحدث في بنية المؤسسات برز نوع ج

، األجانبالذين يمثلون المستثمرين  األجانبو هم المستخدمين دمي القوائم المالية، مستخ

في شركات و مؤسسات ومشاريع  أموالهمهؤالء المستثمرين يعملون على توظيف 

لكن هؤالء المستثمرين تواجههم مشاكل و فوائد اقتصادية،  أرباحاستثمارية بهدف تحقيق 

هذه  أنمن ضمنها صعوبة قراءة وفهم القوائم المالية المعدة في مؤسسة معينة ,بسبب 

المؤسسة تعدد قوائمها المالية وفق مبادئ و معايير محاسبة محلية ,و التي بدون شك 

لمالية و نظرا و هذا ما يعيق تحقيق الهدف المنتظر و القوائم ا، ألخرىتختلف من  دولة 

و كذا في المحاسبة،  اإلجراءاتالختالفات الطبيعية في المبادئ و المعايير والقواعد و 

قامت العديد نتائج مختلفة،  إلىالجهات التي تصدر هذه المبادئ و المعايير والتي تؤدي 

 المنتظر منها. األهدافالمحاسبة من اجل تحقيق  أنظمتهامن الدول بتعديل 

على نظامها المحاسبي كاستجابة  إصالحات بإجراءلدول التي قامت الجزائر من ا

 لكن: األجنبيلحاجيات متعاملين جدد نظرا لفتح الجزائر المجال لالستثمار 

 هل النظام المحاسبي المالي الجزائري يتوافق مع معايير المحاسبة الدولية ؟
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 المعايير المحاسبة الدولية  نشأة:  األولالمبحث  

 : المفهوم واألسباب األولالمطلب 

االنجليزية و هي   standardلقد جاءت كلمة معايير ترجمة لكلمة  :المعايير تعريف -1

استخدام معيار محاسبي و يقصد بكلمة  إلى المحاسبينتعني  قاعدة المحاسبة و يميل 

حلوله أو  بأنها نموذج يوضع,يقاس علة ضوئه وزن شئمعيار في )المحاسبة ( اللغة : 

لقياس العمليات و  األساسيفي المحاسبة فيقصد بها المرشد  أمادرجة جودته،  أو

 إيصالو  أعمالهاو الظروف التي تؤثر على المركز المالي للمنشاة و نتائج  األحداث

و المعيار بهذا المعنى يتعلق عادة بعنصر محدد من عناصر ، المستفيدين إلىالمعلومات 

الظروف التي تؤثر على  أو األحداثالعمليات و  أنواعمعين من  وبنوعالقوائم المالية 

 غيرها . أوالبضاعة مثل الموجودات الثابتة، ، أعمالهاالمركز المالي للمنشاة و نتائج 

تحقيق  إلىيهدف  أساسي مبدأ أونموذج  أومقياس  بأنهيمكن تعريف المعيار المحاسبي 

عن عناصر القوائم المالية و  اإلفصاحالطريقة السليمة لتحديد و قياس و عرض  أساس

و يرتبط  أعمالهمو الظروف على المركز المالي للمنشاة ونتائج  واألحداثالعمليات  تأثير

 المعيار المحاسبي عادة بعنصر محدد من عناصر القوائم المالية  

الذي ، IFRSالتقارير المالية  إلعدادلي و المعيار الدو IASالمعيار المحاسبي الدولي 

المجلس الدولي لمعايير المحاسبة لقد بدا االهتمام منذ فترة بالمحاسبة الدولية للعديد  أعلنه

 منها: األسبابمن 

 الدولية. األعمالتضاعف المعامالت التجارية بين شركات * 

 تضاعف وتطور و تنوع الشركات الدولية.* 

 ين مختلف الدول األجنبية تضاعف االستثمارات ب* 

 يتم االسترشاد بها في العمليات التجارية . أساسالمعايير لتكون  إلىالحاجة *

 العالم و الشركات الدولية. بين الدولو سعر التبادل  األجنبيةالعمالت *

في المحاسبة  إشراكهاظهور المنظمات المحاسبية و الدولية و التفكير في عملية *

 الدولية .
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التقارير المالية  إعدادصورة واضحة عن المعايير المحاسبية الدولية و معايير  إلعطاء

IFRS/IAS  هذه المعايير عن طريق عرضها و  إلىنحاول من هذا الفصل التطرق س

بنوع  أو اإليراداتمثل معيار  أعمالهانتائج  والثابتة أ األصولشرح محتواها مثل معيار 

حقة لتاريخ الميزانية األحداث الالالطارئة و  األمور ار معي العمليات مثل أنواعمعين من 

 العمومية .

 األحداثو تتضح خطورة الشكل و المضمون الذي بموجبه يتم قياس العمليات و 

إيصال نتائجها المنشات و  أعمالوالظروف التي تؤثر على المركز المالي و نتائج 

نقص الثقة في المعلومات المالية  إلىتدني مستوى المهنة التي قد تؤدي للمستفيدين عن 

المستفيدين  عن ذلك بالطبع نزوع أعمالهاالتي تظهر في المركز المالي للمنشاة ونتائج 

لمعرفة حقيقة المركز للمنشاة ونتائج  أخرىالتحفظ المخل و البحث عن وسيلة  إلى

معايير  رإصداالهادفة للربح وجب  األعمالو لمواكبة التطور الهائل في مجال  أعمالها

والظروف على  األحداثالعمليات و  تأثيرمحاسبة مالية يحدد على ضوئها طرق قياس 

المعايير المحاسبة  إصدارنتائجها  اتصالو  أعمالهاالمركز المالي للمنشاة و نتائج 

 1. األساسمثل هذه المعايير لتكون  إصدار)الدولية ( المالية لذا سارعت في 

 إلىنتائجها  إيصالو الظروف و  األحداثالعمليات و  تأثيرياس عملية ق الذي تتم على هذه

غياب معايير محاسبة مالية يؤثر بشكل سلبي مباشرة على  أنجدال  الو   كافة المستفيدين 

 .االقتصاد الوطني ككل 

 :معايير المحاسبة   نشأة أسباب-2

قد يؤدي غياب معايير المحاسبة المالية إلى اختالف  تسهيل عملية اتخاذ القرارات:-أ 

األسس التي بموجبها العمليات واألحداث والظروف المالية للمنشأة المختلفة مما ينتج عنه 

 صعوبة مقارنة المراكز المالية لهدف المنشئات 

 . و بالتالي صعوبة المقارنة بين البدائل المختلفة عند اتخاذ القرارات إعمالهاو نتائج 

                                                           
  حامد داود طلحة ، معايير المحاسبة الدولية ، متيجة ، الجزائر .2008 ص46 1 
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 إلى أحيانايؤدي  غياب معايير المحاسبة  في عملية اتخاذ القرارات : الخطأالجتناب -ب 

التي تؤثر على  الظروفحداث واألة غير سليمة لقياس العمليات وستخدام طرق محاسبإ

 يصال نتائجها الى المستفيدين و إة يصال نتائجها الى المنشاالمنشاة و إ

عماله                                            ل مركزها المالي و نتائج أتظهر بعد المالية للمنشاة قد الويترتب على ذلك ان القوائم   

في القوائم المالية  للنشاطات المختلفة يستخدمون المعلومات المعروضة المقرضينكما ان 

القوائم قد عداد تلك الخطأ في إولذا فان أخرى عند اتخاذ قرارات اإلقراض،  ضمن معلومات

 .لى اتخاذ هذه القراراتيؤدي إ

إعداد القوائم المالية للمنشاة  إلىقد يؤدي غياب معايير المحاسبة : التعقيدالجتناب  –ج 

ه صعوبة مماال يترتب عليصلحت المعالجة الحسابية،  أنحتى و و معودة،  طريقة مقتضية ب

قدرة عملية متميزة  أو إعدادهامصادر  إلىذ يستلزم فهمها الرجوع استفادة مستخدميها منها، إ

لى المصادر بحكم لرجوع إ إمكانيةسواء لعدم هما ليس متوفرا في معظم الحاالت، و كال

و بالتالي وجود  جم و المكان او الخبرة و المعرفةطبيعتها من حيث السرية او التشعب و الح

 .حالة عدم الثقة تؤثر على حجم وظيفة القرارات التي يتخذونها

معايير  إصدار أهميةمعايير المحاسبة المالية حيث تتضح  إصدارها أهميةمن هنا تتبع 

 تأسيس إلى  األخيرة اآلونةقتصاد الوطني في باإلحسان اتجاه اال األخذالمحاسبة المالية عند 

 .ستثمار فيها اإل إلىو اتجاه المواطنين  الضخمة األموالشركات المساهمة ذات رؤوس 

من  أصبحمنشاتهم ,لذا  إدارةهذه المنشات عن  أصحاببانفصال  الشركاتو تتميز مثل هذه 

توصيل المعلومات  أو بإبالغيتسع نطاق المحاسبة المالية و خاصة فيما يتعلق  أنالضروري 

 أداءمالكين( للوفاء باحتياجاتهم لمعلومات دورية تمكنهم من تقييم ) المساهمين إلىالمحاسبية 

 اإلدارةة كي يتسنى لهم اتخاذ القرارات فيما يتعلق باستثماراتهم وفيما يتعلق بمدى وفاء المنشا

معايير المحاسبة المالية  إلىزيادة الحاجة  إلىالتطور  أدى هذاو قد بمسؤولية الوكالة عنهم، 

ي يربط بين المعلومات الت أنبخالف المدير ال يستطيع  اإلدارةالمالك الذي ال يباشر   أن إذ

نوعية القرارات  أنكما  أنظمتهاو بين معلومات مباشرة عن ظروف المنشاة و  إليهتصل 
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على مدى ثقته في  أخرىحد كبير ضمن عوامل  إلىيتوقف  لإلدارةالتي يتخذها وتقييمه 

 1.أساسهاالمعلومات التي يتخذ ذلك القرارات على 

 المطلب الثاني : خصائص المعايير المحاسبة

 : همهار المحاسبة بمجموعات من الخصائص أتتميز المعايي

قدرتها على تحقيق اإلجماع خاصة بعد اإلصالحات األخيرة التي عرفتها هيئة المعايير  -

المحاسبة الدولية التي نتج عنها توسيع مجال االستشارة و إعداد المعايير لتشمل كل األطراف 

 المهتمة بها دون إهمال  

 .لمؤهلة وجهات نظر الهيئات الوطنية ا

قوتها التي اكتسبتها من خالل التوفيق بين التباين الذي ميز الممارسات المحاسبية حيال  -

 المواضيع التي تكون مجاال للمعايير

ان اهم ما يميزها ليس ما  ه من حلول ترضي مختلف مستعمليها، إذمرونتها نتيجة لما تقدم -

  2التنظيمية  وتكتسب الصفة القانونية أ ال غير إجبارية، ألنهاتسمح به بل ما تمنعه 

 همية المعايير المحاسبية المطلب الثالث : أ

فعلى المستوى  العالمي اتجه عدد كبير من دول العالم الى تنظيم السياسة المحاسبية له من 

خالل عدة إجراءات أهمها إصدار معايير المحاسبة و المراجعة، و قد شملت تلك المعايير 

 تحديد اإلطار الفكري للمحاسبة بحسب الظروف 

 البيئية للدولة و قد ترتب على هذا التغيير مايلي:

 هداف المحاسبة المحاسبية إلى اإلهتمام  بتحديد أول اهتمام االجهزة و الهيئات تح  

هذا الى وعية لجودة المعلومات المحاسبية، و حدودها و الخصائص الن  و مفاهيمها

                                                           
  حامد داود طلحة ،مرجع سبق ذكره.ص 491
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مع  يتالءمجانب صياغة المعايير و الضوابط المنظمة اهم المعالجات المحاسبية بما 

 .الظروف البيئية لكل دولة

  بة أداة تسجيل و تبويب و تلخيص عمليات اهتمام من مجرد اعتبار المحاستحول

       معلومات متكامل، وسيلة قياس  عتبار المؤسسة المحاسبية نظامالمؤسسة الى إ

يصال معلومات متعددة عن نشاطات المؤسسة بحيث توفي الى اكبر حد ممكن و إ

تنوعة يحتاجونها ألغراض لمعلومات م باحتياجات قطاعات عديدة من المستفيدين

 .م يستثمار و التمويل و التقياإل

 1:من خالل  تأتيسبية الدولية ن الحاجة الى المعايير المحايالحظ بأ

 حداث المالية للمؤسسة .تحديد و قياس األ 

 يصال نتائج القياس الى مستخدمي القوائم المالية إ. 

 تحديد الطريقة المناسبة للقياس.  

  اتخاذ القرار المناسب و في الوقت المناسب. 

 لى :معايير المحاسبية سوف يؤدي حتما إو لذلك فان غياب ال

 .ستخدام طرق محاسبية قد تكون غير سليمة إ -

 .حداث المحاسبية للمؤسسة ألا سس التي تحدد وتعالج العمليات واختالف األ -

 .المستفيدين و المعنيينو خارجي من قبل صعوبة اتخاذ القرار داخلي أ -

ند اإلعتماد على المعلومات تمكن مستخدمي القوائم من اتخاذ القرارات المناسبة ع -

 . المالئمةعدت وفق المعايير التي أ
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 تطور معايير المحاسبة الدولية الثاني:المبحث 

 معايير المحاسبة الدولية : إصدار أهداف: األولالمطلب 

 المعايير المحاسبية نجد: إصدار أهدافمن  

القوائم و البيانات  إعدادو نشر المعايير المحاسبية التي يتم االسترشاد بها عند  إعداد -

المالية بما يحقق المصلحة العامة مع العمل على قبول الدولي لهذه المعايير و تطبيقها 

 .عالميا 

المحاسبية المرتبطة  اإلجراءاتاألنظمة و القواعد و العمل على التحسين و التنسيق بين  -

 .و عرض القوائم المالية  بإعداد

الحكومات و الشركات و الجهات المعنية بوضع المعايير المحاسبية بالتزام بمعايير  إقناع -

 .المحاسبة الدولية 

المال و المنظمات التجارية و الصناعية  أسواقالهيئات الرسمية المشرفة على  إقناع -

التابعة لها بتطبيق معايير المحاسبة  أو إلشرافهاالوحدات الخاضعة  إلـــــــزامبضرورة 

 .عن مدى تنفيذ هذا االلتزام  اإلفصاحالدولية مع 

 .معايير المحاسبة الدولية ساب الدعم الدولي لقبول و تطبيق العمل على اكت -

المحاسبة الدولية تهدف  تطبيق معايير المحاسبة الدولية فيما ان تواجهما عن المشاكل التي أ

الموجودة في االنظمة  زالة الفوارق و االختالفاتلى استعمال لغة محاسبة مشتركة و إا

و المبادئ المحاسبية بين  و هذا يتطلب حصر االختالفات الموجودة في القواعدالمحاسبية،

 كما يطرح مشكلة اختالف نظمالمحاسبية،  األنظمةمما يطرح مشكلة اختالف الدول، 

 و ة التقارير التي ترتبط بالشركاتو درجة تقدمها و نوعي اإلداريةالتكاليف المحاسبية 

 أساليب تقارير و القوائم المالية وطرف وعن المعلومات التي تتضمنها ال اإلفصاحمستوى 

 1. آخر إلىو تباين المعايير من بلد  مشكلة اختالف  إلى باإلضافة إعدادها

 

                                                           
  رفيق يوسفي ، النظام المحاسبي المالي بين االستجابة للمعايير الدولية ومتطلبات التطبيق .مذكرة ماجيستر ،جامعة أم البواقي .2011،ص 551
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 إعداد المعايير المحاسبية .المطلب الثاني : مسار 

 أصبحتو  ،الدولية (عن مجلس معايير المحاسبةIASتصدر معايير المحاسبة الدولية )

تتبع  ،تاريخ هيكلة المجلس 2001منذ سنة ( IFRSتسمى بمعايير اإلبالغ المــــالي الدولية )

 عملية إعداد المعايير المحاسبية المسار التالي : 

 يترأسهيتم على إثره تشكيل فوج عمـــل  ،الذي يتطلب إعداد معيارعة الشكل تحديد طبي-

 التوحيد لثالثة دول على األقل . و يضم ممثلين عن هيئات عضو من المجلس 

 أهميقوم فوج العمــــل بتقديم  ،لمسائل المرتبطة بالمشكل المطروحمختلف ا استعراضبعد  -

طنية ثم يقوم بإسقاطهــــا على اإلطــــار الحلول التي تعتمدهــــــا هيئات التوحيد الو

 ( ومن ثم يعرض على المجلس النقــــاط التي سوف يتناولهـــــــــــا .IASCالتصوري )

للمعيار المقترح  أولييقوم بإعداد ونشر مشروع  ،اقتراحاتهبعد تلقي فوج العمــــل رد على -

 يتضمن مختلف الحلول المقترحة وتبريراتهــــا.

ثم الحصول على الردود خالل  ،يوزع المشروع بشكل واسع إلثرائه موافقة المجلس وبعد-

 فترة ستة أشهر .

و بعد تلقي الردود يقوم فوج العمل بتحرير الوثيقة النهائية التي تتضمن إعالن المبادئ و -

 يعرضها على المجلس للمصادقة .

يتم نشرهـــا  ،شكل مذكرة إيضاحشروع المعيار في بعد المصادقة يقوم فوج العمل بإعداد م-

يكون قد تمت المصادقة عليهــــا  أنإلثرائهــــا وتلقي الردود عليهــــــــا خالل فترة شهر بعد 

 بأغلبية ثلثي أعضاء المجلس 
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 01الشكل رقم 

    الجمهور  المجــــــــــلس                              فوج العمل                اللجنة االستشارية

                                                                                                                                

                                                 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SOURCE:Bernard Raffounier et autres ,comptabilitè internationale,libraire 

Vuibert ;France.1997 P36. 

 

 تكوين فوج العمل

 دراسة المشاكل المطروحة

 ملخص النقاط التي سيتم دراستها

 مشروع اعالن المبادئ المصادقة

 التعليقات المصادقة

 اعالن المبادئ

 عرض مسودة المصادقة

المصادقة 

 (2/3باالغلبية)
 التعليقات

 مشروع معيار

باغلبية المصادقة 

(3/4) 

 معيار
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بعد تلقي و درس الردود ومــــــــــا تتضمنه من اقتراحات، يقوم فوج العمــــل بإعداد -

وبعد عرضه يعتمد إذا قضى بموافقة ثالثة أرباع أعضاء المجلس المشروع النهائي للمعيار، 

 1علـــــــــــى األقل .

 المطلب الثالث : هيئات معايير المحـــــــــــــاسبة الدولية .

 عداد معايير المحاسبة الدولية :هيئة إ .1

التباين في الممارسات المحاسبية بين الدول في و االختالفاتمع وجود العديد من 

 .المتالحقة التي يشهدهـــا العالم االقتصاديةظــــــل التطورات 

الكبرى وتعاظم دور الشركـــات متعددة الجنسيات  االقتصاديةبروز التكتالت مع و

بذل  إلىبالمهتمين بمهنة المحاسبة  أدتوازدهار التجارة الخارجية في ظل العولمة 

من  ،فق دولي حول الممارسات المحاسبيةتوا إلىجهود حثيثة في سبيل الوصول 

خالل تبادل وجهات النظــــر حول السياسات المحاسبية السائدة محليا ،ومحاولة 

و لعبت عدة منظمـــــات وجمعيات مهنية  ،االختالفعن  االبتعادتوفيقهــــا من خالل 

 مقدمتهــــا هيئة معايير المحاسبة الدولية .دورا بارزا في هذا المجـــــال وفي 

 ( :IASCيير المحاسبة الدولية)اهيئة مع-أ

وقع عليها مندوبي  اتفاقيةبموجب  1973تأسست هيئة المعايير المحاسبية الدولية سنة 

من بريطانيا مقر لهـــــا ،تولت وضع المعايير المحاسبية الدولية  اتخذتتسعة دول و 

(IAS حيث أصدرت )أين تم دمج بعض المعيير في  ،2000معيار الى غاية  41

 1977معيار ،و في عام 30عددهـــا الى  فأنخفضخرى وإلغاء بعضهــــا معايير أ

( لبحث القضايا المحاسبية التي يحتمل SICشكله هذه اللجنة لجنة دائمة التفسيرات )

،يتعلق عملها ان تخضع لمعالجة بديلة او غير مقبولة في غياب توجهات محددة 

سيرات التي نشرتها حتى سنة بوضع تفسيرات للمعيار التي تم إصدارها فوصلت التف

المعايير  ثم فيمـــــا بعد دمج الكثير منهــــا ضمن ،أربعة و ثالثين تفسيرا 2000

 143أصبح عدد أعضاء اللجنـــــة  1988وفي عـــــــــام  ،المحاسبية ذات العالقة

                                                           
  حواس صالح ، التوجه الجديد نحو معايير اإلبالغ المالي الدولية .دكتورة ،2007ص 521
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مع تعديل مسماهـــــا لتصبح  ،دولة 101مـــات محاسبية من تنظي عضوا يمثلون

( حيث صدارة سبعة معايير منهــــا الى IFRSمعايير اإلبالغ المــــــالي الدولية )

 معيار من المحاسبة الدولية . 17، و أعيد مراجعة 2007غاية 

 الهيـــــــــــكل الجديد لهيئة معايير المحاسبة الدولية : 

ون األساسي لهيئة المعايير المحاسبة الدولية مراجعة هيكلة تمخض عنهـــا عرف القان

وتقرر حسب التوصية  ،2001أفريل  01هـــــا بتاريخ يتغير هياكله بدأ العمـــل ب

الواردة في القانون األساسي المادة الرابعــــة تحديد الشكل القانوني لهذه الهيئة 

قانون األساسي الجديد الذي ادخل من ال اانطالقو  بإعتبار هـــــــا مؤسسة،

بموجبهـــــا إصالحات جذرية على هياكل هيئة المعايير المحاسبية الدولية فأصبحت 

 تتكون من الهيئــــــات التالية : 

 : IASC fondationاللجنة التأسيسية لمعايير المحاسبة الدولية ب 

من قبل لجنة التعيين نو يشترط في تركيبة  اختيارهمإداريا يتم  19تشكل هذه الجنة من 

 ،ية و التنوع في األصول الجغرافيةاألعضاء ان تكون ممثلة لألسواق المـــــــــالية العالم

 04أعضاء من أوروبا  6شمـــالية،أعضاء من أمريكــــا ال 6حيث تتكون هذه اللجنة من 

ط إحترام التوازن الجغرافي شرأعضاء من كـــل المناطق الجغرافية  3عضاء من أسيا و أ

الدولية للمحاسبين  للفيدراليةعضو  19أعضاء من بين 05كمـــا يترك تعيين  ،الكلي

(IFRCشريطة التشاور مع لجنة ال )و يتم تعيين  ،تعيين و إحترام التوازن الجغرافي

 في : اإلداريين لمدة ثالث سنوات قابلة للتجديد لمرة واحده و يتمثل دورهــــا األساسي

 موال الالزمة لسير أنشطة الهيئة .جمع األ -

 إعداد ونشر التقارير السنوية عن النشاط . -

اللجنة الدولية لتفسير  (وSACللمعايير ) االستشاريكـــل من المجلس  أعضاءتعيين  -

 .(IFRIC)المحاسبة المـــالية 
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معايير  (ومجلسIASCتقييم إستراتيجية وفعالية لجنة معايير المحاسبة الدولية ) -

 ( IASBالمحاسبة الدولية )

 (.IASBمجلس معايير المحاسبة الدولية : )-ج

عضو يتم تعيينهم على  14( ويشكل من IASC-Fيعمل هذا المجلس تحت كنف اللجنة )

كـــل وقتهم يسخرون عضو منهم مهـــــامهم و  12،بحث يشغل  وكفاءتهمخبرتهم  أساس

و يعين أعضاء المجالس لمدة خمس سنوات على  ،اجرألعمال المجلس ويتقاضون على ذلك أ

و تمكن مهام مجلس معايير المحاسبة الدولية فيما  ،بلة للتجديد مرة واحدة على األقلاألكثل قا

 يلي : 

 إعداد ونشر وتعديل  المعايير المحاسبية الدولية . -

 نشر مذكرات اإليضاح حول مشاريع المعايير المحاسبة الدولية الجــــارية . -

 إعداد إجراءات معـــــالجة التدخالت . -

إلبداء رأيهــــا حول المشاريع  ،االستشارية المختصةنواع اللجان تشكيل كـــل أ -

 المهمة .

 .من قابلية المعايير للتطبيق  للتأكدالقيام بالدراسات في الدول المتقدمة و الناشئة  -

 (SACللمعايير ) االستشاريالمجلس -د

ثالثين عضو على األقل يتم تعيينهم من قبل اإلداريين لمدة يتشكل هذا المجلس من 

      دولية المحاسبية ال ثالثة سنوات قابلة للتجديد ،يرأسهم رئيس مجلس المعايير

 1و تتمثل مهــــام المجلس

توجيه األعمـــال ،كمـــا يشكل فضاء للربط بين مجلس معايير المحاسبة  في 

طراف األخرى المهتمة بالمعلومــــة الوطنية و األلية وهيئات التوحيد الدو

 المــــــــــالية الدولية .

 (:IFRICاللجنة الدولية لتفسير المحاسبة المالية ) -ه 

                                                           
  حواس صالح ، مرجع سبق ذكره.ص 551
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عضو يتم تعيينهم من طرف اإلداريين لمدة ثالثة سنوات قابلة  12تتكون هذه اللجنة من 

اصة على ضوء المعايير المحاسبية للتجديد تهتم هذه اللجنة بتفسير بعض النقـــــاط الخ

بين جمهور المهتمين إلتمام عملية  ألثراهاالدولية الموجودة و إعداد ونشر مشاريع تفاسير 

التفسير ،كمـــــا تنسق هذه اللجنة مع هيئات التوحيد الوطنية لضمــــــان حلول ذات جودة 

 عالية .

 قات المحاسبة الدولية وعوامل و معالمبحث الثـــــــــــــالث : 

 المطلب األول : تطوير معايير المحـــــــــاسبة الدولية .

تعتبر معايير المحاسبة الدولية بمثابة قواعد و أسس تضبط األعمـــال و الممـــارسات 

نهــــــــــــــا غير إال إ ،لكيفية تنفيذ المعالجة المحاسبيةواإلجراءات المحاسبية وتضع دليال 

الى التغير فــــــــــي الظروف  استناداوتمتاز بمرونتهــــا و قابليتهـــا للتغير ملزمة 

اإلقتصادية فوضع المعـــــــــايير وتعديلهــــــا يعتبر عملية مستمرة تستجيب للمستجدات 

على ساحة األعمـــال الدولية و تواكب التغيرات و التطورات على الساحة اإلقتصادية 

 سبة جزء ال يتجزأ منهـــا فمذ ظهورهـــا عرفت حركية حيث تم تعديل الكثيربإعتبار المحا

 منهــــــا و سحب بعضهـــا وإدمـــاج البعض اآلخر في معيار مشابه .

  التطور المستمر لمعايير المحاسبة الدولية :

الظروف  ير فييير المحاسبة الدولية بالمرونـــــة وقابلية التعديل استنادا للتغياتتميز مع

تستجيب للمستجدات على  ،عن عملية مستمرة عايير وتعديلهـــا عبارةاإلقتصادية فوضع الم

ر ساحة االعمال الدولية وتواكب التغيرات و التطورات على الساحة اإلقتصادية بإعتبا

فتغير المعايير المحاسبية الدولية قد يحدث بسبب ظــــهور  ،المحاسبة جزء ال يتجزأ منـــها

يير محلية كالمعايير البريطانية أو األمريكية يعالج بعض األمور المستجدة كمـــا حصل معا

استنادا الى  االنخفاضمعالجة  باستبدالفي قيمة األصول والشهرة  االنخفاضفي معالجة 

( FASBمعايير المحاسبة المـــالية األمريكي ) مجلسحيث كـــــــــان  ،أسلوب إعادة التقييم

السابق في طرح هذين الموضوعين وتبعه في ذلك مجلس معايير المحاسبة الدولية ،ويمكن 

إلجراءات لمطـــــــــالب أصحاب العالقة بتعديل بعض ا استجابةان يكون التعديل 
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دور المنظرين في جعل الجهــــود الحثيثة البذولة إلثراء  إلىزيادة  ،والممــارسات المحاسبية

 من المعايير المحاسبية الدولية  ـــــاسبية أساس تعديل كثيرالنظرية المحـ

   خيرا تظل مشكلة اإلرتقاء بمستوى اإلفصاح في التقارير المـــــــالية وزيادة الموثوقية أ و

سباب التعديل و يأخذ التطور المستمر في المعايير ة في المعلومة المحاسبية من اهم أو الدق

 عديدة يمكن إدمـــاجهــا فيمـا يلي :  المحاسبية الدولية أشكاال

تعديل المعايير : حيث يتم التعديل لبعض او معظم الفقرات في معـــيار معين ،واألمثلة على -

 . 01/01/2005من  اعتباراذلك متعددة حيث ثم تعديل معظم المعايير المحاسبية الدولية 

التي توجه لمهنة  االنتقاداتل من اهم إلغاء بعض البدائل المحاسبية : حيث يعتبر تعدد البدائ-

في النتائج المحاسبية و لعلى اهم هذه التعديالت تعديل معيار  إختالقالمحاسبة ويؤدي الى 

     عيار المحاسبة الدولي الثاني في أساليب تقييم المخزون وتعديل مالمحاسبة الدولي الثاني 

األعمـــال  اندماجلي الدولي الثـــــــــــالث ،و العشرون قبل  ان يستبدل بمعيار اإلبالغ المـــا 

 . االندماجفي طريقة المحـــاسبة عند 

مثلة ذلك تعديل تعريف القيمــــــة العادلة بين فترة وأخرى في أكثر تعديل التعريفات : من أ-

 من معـــيار .

محاسبة الدولي إلغاء بعض الممارسات المحاسبية : كمـــا حصل في التعديل األخير لمعيار ال-

باعهــا إلجراء فحص من أسفل الى المـــمارسات الواجب إت إلغاءالسادس والثالثون من 

 1على ألسفل في تحديد اإلنخاض في قيمة الشهرة .أعلى ومن أ

( في  المعيار المحاسبي SIC18دمج التغيرات في المعايير : و من أمثلة ذلك دمج التفسير)-

 المعيار المحاسبي الثاني .( في 45SIC1ول ودمج )األ

المحاسبي الدولي  دمج بعض المعايير : لوجود عــــــــامل مشترك بينهـــا مثل دمج المعيار-

 المعيارين السابع والعشرون و الثامن و العشرون و دمج المعيار المحاسبي الدولي الثالث في

 الرابع في المعيار األول .

                                                           
 حواس صالح ، مرجع سابق ذكره .ص  611
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على صيغة موحدة عالميا على تطبيقهـــا كمــــا  تفاقاالسحب بعض المعايير : و ذلك لعدم 

 تعكس أثار تغيرات األسعار . حصل مع المعيار الخامس عشر المتعلق بالمعلومـــات التي

الثاني و الثالثون المتعلق  الحقة :كمـــــــــا حصل مع المعيار إلغاء بعض المعايير بمعايير-

 ر اإلبالغ المـــالي الدولي الثالث بذات التسمية .بإدمـــاج االعمال حيث حـــل محله معيا

 تصنيف المعايير المحاسبية الدولية : -

تجميع المحاسبة الدوليــــة ،قمنــــا بلكـــي نتمكن من اإللمام بجميع الجوانب المتعلقة بمعايير 

المعايير في أصناف كـــل صنف متعلق بجانب او موضوع معين على النحو المبين في 

 الجدول التـــــــــالي :

 .( : تصنيف المعايير المحاسبية الدولــــــــــــــــــية .01جدول رقم )

 المعايير المتعلقة بالمعلومـــات المــــــالية 

 الصنف األول : المعايير المتعلقة بالقوائم المـــــــــالية

   N °IAS    N°IFRS إسم المعـــــــــــــيار 

  01 عرض القوائم المــــــــــــــالية 

  07 قائمة التدفقات النــــــــــــــــــــقدية 

السياسات المحاسبية و التغيرات في 

 التقديرات واألخطاء 

08  

  10 األحداث الالحقة لتاريخ المـــــــــــــيزانية 

 01  تطبيق معايير اإلبالغ المالي الدولي 

 المعايير المتعلقة بالمعلومــــات المـــالية اإلضافيةالصنف الثاني : 

  14 التقارير حول القطـــاعات 

  24 اإلفصاح عن األطراف ذات العالقة 

  33 ربحية السهــــــــــــم 

  34 التقارير المالية المرحلية 
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 الصنف الثالث  : البيانات المالية الموحدة 

   N °IAS    N°IFRS إسم المعـــــــــــــيار 

  27 القوائم المالية الموحدة و المنفصلة 

  28 اإلستثمارات في الشركـــات الجمركية 

  31 الحصص في المشاريع المشتركـــــة 

 03  إندمـــاج األعمـــــــــــــــــــــــــال  

 الصنف الرابع  : المعايير القطــــــــــــــاعية 

عقــــــــــــــــــــــــود 

 التـــــــــــــــــــــــــــأمين 

 05 

المحاسبة و التقارير عبر برامج منافع 

 التقاعد 

26  

  41 الزراعة 

و تقييم الموارد المعدنية ) الطبيعية  اكتشاف

 ) 

 06 

 

 خامس : تقييم األصول غير  المـــــــــــــــــــــــــــالية الالصنف 

   N °IAS    N°IFRS المعـــــــــــــيار  اسم

  02 المخزونــــــــــــــــــــات  

  16 و المعدات  المصانعالممتلكـــات و 

  38 األصول غير الملموسة  

  36 في قيمة األصول   االنخفاض

  40  العقارات اإلستثمـــــــــــــــــــــارية 

 05  األصول غير المتداولة المحتفظة بها للبيع 
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 الصنف السادس  : تقييم الخصوم غير المـــــــــــــــالية 

   N °IAS    N°IFRS إسم المعـــــــــــــيار 

  17 عقود اإليجار  

  19 منافع الموظفــــــــــــــــــــــــين  

  23 تكـــاليف اإلقتراض  

المخصصات ،اإللتزامات ،و األصول 

 المحتملة  

37  

 الصنف السابع  : تقييـــــــــــم األصول و الخصوم المـــــــــــــــالية 

  32 األدوات المـــــــــــــالية ) العرض (  

  39 االدوات المالية )اإلعتراف و القياس (  

 07  األدوات المـــــــــــالية )اإلفصاح (   

 02  المدفوعات على أساس السهـــــــــــــــم   

 

 ائج ــــــــــــــــــالصنف الثــــــــــــامن : تقييم النت

   N °IAS    N°IFRS إسم المعـــــــــــــيار 

  11  عقود اإلنشــــــــــــــــــــــــــــــــــــاء 

  12  ضرائب الدخل 

  18  إيرادات األنشطة العادية 

محاسبة المنح الحكومية و اإلفصاح على 

  المساعدات الحكومية 

20  

 التغير في قيمة العملة و أسعار الصرف :  الصنف التاسع 

أثار التغيرات في أسعار صرف العمالت 

 االجنبية 

21  
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التقارير المالية في اإلقتصاديات ذات الحجم 

  المرتفع 

29  

1 

 المؤثرة في تبني الدول لمعايير المحاسبة الدولية .المطلب الثاني : العوامل 

الشركـــات عندمـــا تنشا المعلومــة المـــالية في مواقع  أداءيصعب في الوقت الحاضر تفهم 

معايير و قواعد و باستخدامجغرافية حيث العديد من هذه الشركـــات تعد قوائمهـــا المالية 

 ،االقتصاديةمختلفة لنفس األحداث  مقاييسجد قيم او تو وبالتالي ،تشريعات محاسبية مختلفة

 ومن هنـــا جاءت الحاجة الماسة لوجود معايير محاسبية متجانسة 

 و إبالغ مـــالي بلغة واحدة .

حيث نمت  ،اكبر لألسواق المـــالية الدوليةإن ظهور الشركـــات متعددة الجنسيات وبروز 

و أصبح لهـــا دور  ،خالل السنوات الماضية بشكل كبير الشركـــات متعددة الجنسيات

 . األفرادلجميع البلدان و الحكومـــات وحتى على  تأثيرها

في الوقت الحــــاضر لقواعد ومعايير محاسبية متنافسة يقف عائقا بالنسبة لعولمة  االفتقارإن 

قرارات مبنية على المعرفة بالنسبة  اتخاذالمـــال و يحد من قدرة المستثمرين في  أسواق

و قيام المستثمرين ومستخدمي البيانات المالية اآلخرين بعملية  ،المتاحة االستثماريةللبدائل 

و  أوضاعهاو بالمثل بالنسبة للشركـــات من اجل قياس وتقييم  االستثماريةمقارنة الفرص 

 2مقارنة مع الشركـــات المنافسة . أداءها

                                                           
:على المصدر من إعداد البحث باإلعتماد 1  

BOUBAKAIR ABDERRAHMANE ADNANE . Les normes comptables internationales perspectives de leur adoption 
en Algérie mémoire de magister es sciences de gestion option monnaie et finanças ,faculté des sciences 
économiques et des sciènes de gestion , université d’alger 2006-2007 

 
 

 
 
 
 
 
 

.12ص  2002دهمش نعيم ،مؤتمر المحاسبة وتحديات العولمة ، عمــــان ،االردن ، -1  
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 معايير المحاسبة الدولية مـــــــــــــا يلي :  انتشارالرئيسية التي تدعم تطور و ومن النتائج 

تمثيل عالمي  اكتساب إلىإن تبني الدول النامية لمثل هذه المعايير الدولية يهدف  -

 لإلبالغ المـــالي :

وجعلها  ،لية المقارنة للقوائم المـــاليةتساعد معايير المحاسبة الدولية في تحسين عم -

 العالمية عبر البلدان المختلفة ،خاصة مع تسارع نمو أسواق المـــال  لالستخدامأسهل 

 

مفيدة للدول النامية التي تفاقر الى وجود معايير محاسبة خاصة بهـــا ،حيث يصعب -

على تلك الدول تطوير معاييرهـــا المحاسبية الخاصة بها نظرا المحدودية اإلمكانات 

 نية لديها .المادية و الف

من جهة ،و توحيد القوائم  األجانبمفيدة للشركـــات متعددة النشاط كخدمة عمالئها -

 . آخريالمالية من جهة 

 العالمي والذي يرغب في اإلستثمار عالميا . المستثمرتساعد -

بسبب السيادة الوطنية و  آخريمن الصعب تبني دولة معينة معاييـــر محاسبية لدولة -

 معايير محاسبية صادرة عن جهة محايدة )مجلس معايير محاسبة عالمي ( .لكن تبني 

ساس معايير محاسبية ة للبيانات المالية المبنية على أخصائص نوعي إن وجود-

 هذه البيانات .أكبر ومالئمة وقابلية للمقارنة  موجودة عالميا يعطيها تقة

المعدة والمدققة بموجب تلك  إن تبني معايير محاسبة دولية يحقق للبيانات المنشورة-

 1المعايير ،سمة الموثوقية و ذلك باإلضافة الى سمة القبول العام والقابلية للمقارنة .

 

 

 

 

 

                                                           
ة حميدات ،جمعة فالح محمد ،مدى الزام الشركـــات الصناعية المدرجة في بورصة عمان بمعايير اإلفصاح الواردة في معايير المحاسبة الدولي-2

92ص  2004االوراق المـــالية ،اطروحة دكتوراه جامعة عمـــان العربية للدراسات العليا وتعليمات هيئة   
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 المطـــلب الثالث : معوقات تبني الدول لمعايير المحاسبة الدولية :

وغنت شار معايير المحاسبة بالرغم من وجود العوامل السابقة الذكر والتي تدعم تطور 

ان هناك العديد من المعوقات التي تقف في سبيل تبني معايير المحاسبة الدولية  إال ،الدولية

 والتي يمكن تلخيصهـــا كمــا يلي : 

 تتعلق بكل دولة على حدة . اقتصاديةعوامل  سياسية و  -

 . آخريصعوبة استبدال المعايير الوطنية بمعايير محاسبية  -

 بين المعايير الدولية والتشريعات والقوانين الوطنية السائدة . التضارب -

 صعوبة تطبــــــــــــيقهـــا على المؤسسات الصغيرة . -

الموجودة في المعايير المحاسبية في مختلف دول  االختالفاتصعوبة التنسيق بين  -

 العالم .

تنمية اإلقتصادية و اللغة و الثقافة و التقــــاليد ومستوى التعليم ودرجة ال اختالف -

 اإلجتماعية ونظام الضرائب وغيرهـــا.

تبني معايير محاسبة دولية إضافة الى معايير وطنية يخلق عبئا متزايدا بخصوص  -

 تطبيق المعايير .

هيئات مهنية قوية اإللزام مع تطبيق هذه المعايير بوجود  الحـــاجة لوجود جمعيات او -

 لهـــا . الحكوميالدعم 

في شكل فروقات الدولي بمعايير المحاسبة الدولية  االلتزامآثار معوقات و قد ظهرت  -

تى بين الدول األعضاء في اللجنة التي أصدرت هذه المعايير و واضحة في تطبيقها ح

الى التعاون الواضح  في مقدار  باإلضافة هي لجنة معايير المحاسبة الـــــــــدولية ،

دد البدائل و النتائج عن تع لشمولة في تلك المعاييراإلفصاح ااإللزام بقواعد القياس و 

في  أيضاملموسة  اختالف تطبيق تلك القواعد توجد فروقات والمسموه باستخدامها فب

 تطبيق القاعدة نفسها .

في تطبيق معايير  االتساقعدم ون بين الدول أعضاء اللجنة عند و لم يقف التعا

المحاسبة الدولية ،بل تجاوز ذلك الى حد الخروج عن القواعد المنصوص عليها في 
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و ابرز دليل على ذلك مسلسل الفضائح المحاسبة  ،عايير الدولية للمحاسبة والتدقيقالم

تحدة األمريكية مالتي حدثت في الدول األكثر تقدمــا في مهنة المحاسبة هي الواليات ال

 عددا من الشركــات العمالقة مثل المشابهة التي أصابت  االنهياراتل ،من خال

world com ZEROX ENRON-  و غيرها من الشركـــات .إضافة الى مـــا كشفته

اكبر  سلوكيات المهنة ،)وهو إليهمن المستوى المتدني الذي وصلت  االنهياراتهذه 

 1 آخريمهنة من جهة جهة وبآداب وسلوكيات الئح المتورطين في تلك الفضا
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 خالصة: 

تم في هذا الفصل استعراض معايير المحاسبة الدولية حيث أدت تطورات المعاصرة في بيئة 

يتطلب  األمرنحو شركات المساهمة وتنشيط أسواق المال، وهذا  االتجاهاألعمال وزيادة 

 ضرورة وجود معايير محاسبية تحدد الطرق التي يجب إتباعها لقياس العمليات واألحداث .

عدد كبير من دول العالم إلى تنظيم السياسة المحاسبية من خالل إصدار معايير  اتجاهإن 

 المحاسبة ومعايير التدقيق، حيث تنبع أهمية هذه المعايير من تبني معظم دول العالم لها .



 

 

 

 

 

 

 

   

 الفصل الثالث
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 :مقدمة

لقد كانت الجزائر من الدول الرائدة في تصدير الحبوب سابقا وكانت مداخليها األول إال ان 

طمع وهمجية االستعمار غير مسار يشل للعجلة االقتصادية في الجزائر لتتحول بذلك الى 

دفع الجزائر الى التفكير في إنشاء مؤسسات تتولى  أول الدول المستوردة لهذه المادة مما

مهمة تنظيم عمليات جمع الحبوب بالتنسيق مع الفالحين و العمل على توزيعها ،حيث 

 42جسدت هذه الفكرة بإنشاء تعاونيات الحبوب و الخضر الجافة التي يقدر عددها ب 

  O.A.I.Cللحبوب تعاونية على المستوى الوطني تحت قيادة المكتب الجزائري المهني 

 .منها تعاونية الحبوب و الخضر الجافة
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 المبحث األول: عموميات حول المؤسسة االقتصادية 

 المؤسسة : تعريف  األولالمطلب 

 إحدىرهيو و هي ي الكائنة ببلدية واد CCLSهي وحدة الحبوب و الخضر الجافة 

توجد هذه التعاونية على الطريق  OAICالوحدات التابعة للديوان الوطني المهني للحبوب 

مالها بحوالي  رأسرهيو  يقدر ي يحدها شرقا مستشفى احمد فرانسيس لواد 04الوطني رقم 

توظف  22,969أما رمزها الضريبي  443دج  و لها سجل تجاري  رقم 70000000

و مؤقتين موزعين على مختلف مصالح التعاونية ، عامل ما بين دائمين  117حوالي 

قنطار  217000مخازن بسعة 5فالتعاونية عبارة عن مخزن دوك سيلون بحيث تظم 

 موزعين على مستوى والية غليزان و ما جاورها كما يلي :

 نوع المخزون  نوع المخزن  القدرة التخزينية   المخزن

المخزن المركزي 

رهيو ي واد

SIEGE 

 بذور، بقول ، حبوب طحمس 80000

DOCK SILO 70000 )بذور ،حبوب عمودي)خاليا 

المخزن المركزي 

 بسيدي محمد بن علي

 حبوب مسطح 40000

 حبوب ، بذور مسطح 25000 مخزن سيدي علي

 حبوب مسطح 20000 مخزن عمي موسى

 جدول المخازن التي تتوفر عليها الوحدة  ( :02) جدول رقم 

 الوحدة في:و تتمحور مهام  

 .تنظيم وتسهيل عملية توفير الحبوب للمطاحن 

  الوطني. اإلنتاجمعرفة و تقدير 

 .االلتزام بالسعر الوطني للحبوب 

  ألفالحيتزويد الديوان الوطني للحبوب بكمية المحصول و وضعية اإلنتاج 

 المحلي .

  1الفالحية  اآلالتتزويد الفالحين بكافة أنواع البذور و األسمدة و. 

                                                           
 ، تعاونية الحبوب و الخضر الجافة.مصلحة المستخدمين 1
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 المطلب الثاني : الهيكل التنظيمي  للوحدة 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  الهيكل التنظيمي(:03)الشكل  

 لتعاونية الحبوب و الخضر 

 رهيو ي وادالجافة 

                                                                                                                                                                                     
 

 OAICالمكتب الجزائري و المهني للحبوب 

 

 

 

 المدير

 

DOCK 

SILOS 

 مصلحة التجارة
مصلحة الخدمات 

 االجتماعية 

مصلحة  االجور 

 و االدارة 

مصلحة الصيانة و 

 التموين

 

 مصلحة البذور 

مصلحة الوسائل 

   العامة 

مصلحة البذور 

 و العتاد الفالحي 

المخزن 

المركزي 

 رهيوي بواد

مصلحة 

 التخزين 

مصلحة 

 المحاسبة المالية 

مصلحة التمويل 

 و المحاسبة

رئيس مصلحة 

 العمال 

مصلحة 

 المستخدمين

مصلحة 

 خدمات النوعية 

مصلحة 

 المحاسبة المادية 

 عمي موسى 

مصلحة العتاد 

 الفالحي 

 سيدي علي 

 

سيدي محمد 

 بن علي

 مصلحة الشراء

 CCLSرهيو يالخضر الجافة واد تعاونية  الحبوب و

 األمانة  مراقب الصحة و الصيانة
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 المطلب الثالث : أهداف المؤسسة و مواردها 

  تلبية حاجة المستهلكين من خالل توفير الحبوب و الخضر الجافة  باستمرار عبر شبكة

 توزيع واسعة  تشمل معظم  المناطق الداخلية و المجاورة.

  المردودية .باعتبارها ذات طابع  عمومي فهي تسعى دوما إلى تحقيق الربح المادي و 

  تهدف إلى تخفيف العبء عن الوحدة األمOAIC اهمتها  في عملية  توزيع  من خالل مس

 ، وهران ، سعيد ، تيارت( لها) مستغانمفي منطقة غليزان و المناطق المجاورة  الحبوب

  دائمة أو  خالل توفير مناصب  الشغل سواء كانت بصفة البطالة منالتقليص من حجم

 مؤقتة .

 من خالل البرامج و الدورات  الرامية إلى  أدائهملى تكوين  العمال و تحسين العمل ع

 خلق يد عاملة مؤهلة.

  المخططات  السنوية و البرامج التوزيعية  و العمل على تحقيقها  إعدادالسهر على

 باالتصال مع  الهيئات  المعنية بغية  تغطية احتياجات السوق.

  تساهم في دعم التكامل االقتصادي من خالل توفير الحبوب بالشكل الذي يضمن تحقيق

 . أخرىاالكتفاء الذاتي و التصدير  من جهة 

  وسائل التخزين و التكيف و المعالجة و تحويل  الحبوب و الخضر  عصرنهتوسيع  و

 .األساسيالجافة و كل العمليات التجارية المتعلقة بالهدف 

 بيعها . إعادةين جميع الحبوب  و الخضر الجافة  قصد تهدف إلى تخز 

  تطبق األوامر التي تأتي من الهيئة الوصية  المتمثلة في المكتب الجزائري  المهني للحبوب

 معقولة للفالحين. بأسعارمثل : البيع 

  التعاونية  إشرافتحت وهذا دوما  آخرينلمساعدة فالحين  إمكانيتهمعلى وضع حث الفالحين 

 األدويةإلى تسهيل العمليات الفالحية عن طريق مساعدة الفالح في البذور و  تهدف  

الحصاد و الحرث ، تزويد المطاحن  آالت،كراء  األسمدةالمعالجة للمحصول و مختلف 

 1الحبوب  أنواعبكل 

 

                                                           
  2016أفريلمقابلة مع رئيس مصلحة العمال  يوم  1
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 مواردها ) البشرية ، المالية ،  المادية(:

     نشاطها بسهولة  أداءمتاحة لها تساعدها على  إمكانياتتتوفر الوحدة على موارد و  

و بدون عراقيل كما تسمح لها بتحقيق مختلف األهداف التي تسعى إليها و يمكن 

 تلخيصها فيما يلي :

الموارد البشرية :تضع الوحدة تحت تصرفها عددا من القوى بمختلف الفئات فهي  (1

تستفيد الوحدة  في فصل تساهم في توظيف األفراد بصفة دائمة أو مؤقتة بحيث 

      من شهر جوان إلى غاية شهر سبتمبر من خدمات عمال مؤقتين  ابتداءالصيف 

 و ذلك تزامنا مع موسم الحصاد و تتعامل معهم بعقد قابل للتجديد .

نشاط المؤسسة  ألداءالمالية:تتمثل الموارد المالية في كل األموال الالزمة  الموارد (2

الوحدة تتوفر على الموارد الالزمة التي تسمح لها بانجاز و هذه  أهدافهاوتحقيق 

تابعة لمؤسسة عمومية تقع كل معامالتها مع بنك  أنهاو تعامالتها باعتبار  إعمالها

 كما تملك حساب بنكي خاص بها في هذا البنك. BADRالفالحة و التنمية الريفية 

ي وادوتشمل :مركز  الوحدةالموارد المادية :تتمثل في المباني التي تتوفر عليها  (3

 رهيو)غليزان(                                    

 موسى )غليزان(مركز عمي   (4

 مركز سيدي محمد بن علي )غليزان(( 5

و وحدة سيدي   doock siloكما تتوفر كذلك على  مخازن أخرى و هي : وحدة 

خاليا بسعة  8لية ،خ 79إلى معدات و التجهيزات التي تتوفر عليها : باإلضافةعلي  

 قنطار للخلية الواحدة  2000خلية بسعة  71قنطار  للخلية الواحدة و  1000

7cherche 6 monte  

16 vice sansein 

3 moissineuse batteuse 

 1.فالحيه آالت 5جرارات ،  3حاصدات ، 3

 

                                                           
 مصلحة المستخدمين بتعاونية الحبوب و الخضر  الجافة . 1



دراسة حالة مؤسسة اقتصادية                                        الفصل الثالث                     
 

60 
 

 1: قائمة الميزانية وفق المعيار الدولي المبحث الثاني 

 عموميات حول الميزانية المالية : األولالمطلب 

 تعريف الميزانية :

و جانب الخصوم و ترتب األصول حسب درجات  األصولهي جدول يتضمن جانبين  جانب 

 السيولة و مبدأ السنوية ، و ترتب الخصوم حسب تاريخ االستحقاق ومبدأ السنوية  الخصوم 

المؤسسة  ألكثر من سنة ، يصنف  إن الميزانية المالية  تأخذ بمبدأ األصل  الذي يبقى  في

أو الحقوق و الذي يبقى  المحزوناتضمن األصول الثابتة حتى و ان كان عنصر من عناصر 

المبدأ إذ يعتبر  ماال  يمن سنة و في المقابل العناصر  الخصوم ،و نجد  ف ألقلفي المؤسسة 

 1.و غيرهانة و لو كان من الموردين من س ألكثردائما إذا كانت  مدة استحقاقه 

 من سنة . ألقلو يعد دينا قصير األجل كل عنصر من عناصر الديون و تاريخ استحقاقه 

  

                                                           
  1  بويعقوب عبد الكرم، أصول المحاسبة العامة ) ديوان المطبوعات الجامعية سنة 1994 ص 11-10  (     
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 :(IAS1): الميزانية العمومية وفق المعيار المطلب الثاني  

 التفرقة بين األصول و االلتزامات  المتداولة  و غير المتداولة :

      االلتزامات  المتداولة واألصولان تميز الميزانيات بين األصول و IAS1يشترط 

و االلتزامات غير المتداولة ،و يستخدم  المعيار  مصطلح غير المتداولة  ليشمل األصول 

، و هو ال يحظر استخدام  المالية ذات الطبيعة طويلة األجل األصولالمادية و المعنوية  و 

شائع الذي يشاهد في و الوصف البديل ال ،ة طالما كان المعنى  واضحاتوصيفات بديل

 الثابتة . األصولالممارسة العملية  ، هو مصطلح 

يتطلب عرض البنود المتداولة و غير المتداولة  بشكل منفصل ، و بشرح المعيار  

مشيرا إلى أنه عندما  ورد الكيان  سلعا أو  خدمات ضمن دورة  تشغيلية مميزة بوضوح ، 

لتزامات المتداولة و غير المتداولة   في  سوف يوفر  التصنيف المنفصل  لألصول و اال

الصافية المتداولة  األصولصلب الميزانية العمومية معلومات مفيدة  عن طريق  تميز  

باستمرار  كرأس مال عامل عن تلك المستخدمة  في العمليات طويلة األجل ، عالوة على 

      ة التشغيلية الحالية األصول المتوقع تحقيقها ضمن الدور أيضاذلك فسوف يبرز التحليل 

 و االلتزامات واجبة التسوية خالل الفترة نفسها .

و لذلك فالتفرقة بين البنود المتداولة وغير المتداولة  تعتمد على طول الدورة التشغيلية  

 األصولبين اقتناء  المنقضيعلى ان دورة تشغيل الكيان هي الوقت  المعيار و ينص  للكيان،

 باإلمكانو تحققها نقدا أو بما  في حكم النقدية،و مع ذلك  عندما ال يكون   من اجل المعالجة

 .شهرا 12التعرف على الدورة التشغيلية  العادلة للكيان و بوضوح،يفترض ان مدتها  هي 

االلتزامات لة ون األصول المتداولة و غير المتداواألساسي في المعيار هو أو المتطلب 

المتداولة ينبغي عرضها كتصنيفات منفصلة في صلب الميزانية العمومية ، المتداولة و غير 

               األصولمع كون فئة عرف المعيار األصول المتداولة وااللتزامات المتداولة، و ي

 .residualو االلتزامات غير المتداولة  المتبقية أو المتخلفة 
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  موثقةقائم  على السيولة ، معلومات رض و االستثناء لهذا المتطلب هو عندما يوفر ع

            ومالئمة عندما يسري ذلك االستثناء ، يشترط في هذه الحالة  عرض كل األصول 

، و السبب الذي يقدمه  المعيار لهذا و االلتزامات من منظور عريض حسب ترتيب السيولة 

خدمات  ضمن سسات المالية ( ال تورد سلعا أو االستثناء هو ان بعض الكيانات ) مثل المؤ

         األصولدورة تشغيلية يمكن تميزها  بوضوح و بالنسبة  لتلك الكيانات  يوفر عرض 

و أوثق صلة  من عرض   موثقةمعلومات رتيب السيولة تصاعديا أو تنازليا، و االلتزامات  بت

 ما هو متداول / غير متداول .

و التزاماته باستخدام  أصولهان الكيان مسموح له بعرض  بعض   أيضاكما يوضح المعيار 

، عندما يوفر ذلك أخرى وفق ترتيب السيولةتصنيف المتداولة / غير المتداولة وتصنيفات 

، عندما يوفر ذلك معلومات يمكن االعتماد العتماد عليها وفق ترتيب السيولةمعلومات يمكن ا

مختلط للعرض  قد تنشأ  أساسإلى أن الحاجة إلى صلة ، ثم يمضي مشيرا  أوثقعليها  و 

 عندما يكون للكيان  عمليات  متنوعة .

      يشترط بالنسبة لكل  بند  سعر لألصل  IAS1كانت طريقة العرض المتبعة ، فان  أياو 

 و التزام يتضمن مبالغ يتوقع استرجاعها أو تسويتها :

 شهرا . 12على ال يزيد  بعد  تاريخ الميزانية  العمومية  بما (أ

 شهرا  على تاريخ الميزانية العمومية  . 12من  أكثربعد انتقاء  (ب

 شهرا . 12تسويقه بعد مرور  أكثر من  عن المبلغ المتوقع استرجاعه  أو اإلفصاح

إلى ان المعلومات عن التواريخ المتوقعة  لتحقيق  باإلشارةو يشرح المعيار  هذا المتطلب 

األصول و االلتزامات  تفيد في تقييم سيولة   الكيان  و قدرته  على الدفع  ومن هذا المنطلق 

 32IAS .1بان  IAS1يذكر 

 

                                                           
 طارق عبد العال حماد ،موسوعة معايير المحاسبة ،القاهرة : الدار الجامعية ،2006،ص 3011
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عن تواريخ  استحقاق األصول   اإلفصاحيشترط  –و العرض  اإلفصاحالمالية :   األدوات

االلتزامات المالية و ارية  و غيرها من الذمم المدينة(المالية  ) بما في ذلك الذمم المدينة  التج

 ) بما في ذلك  الذمم الدائنة التجارية و غيرها  من الذمم الدائنة ( .

 األصول  و تسويةسترجاع أن  المعلومات عن التاريخ المتوقع ال IAS1و بالمثل  يرى 

        ، سواء كانت األصول  أيضاو االلتزامات غير النقدية مثل المخزون  و المؤن مفيدة  

و االلتزامات مصنفة بأنها متداولة أو غير متداولة أوال ، و يضرب المعيار  مقاال لذلك  

 أكثرالمخزون  المتوقع استرجاعها  بعد مرور  أصنافبقوله أن الكيان  ينبغي أن يفصح عن 

 شهرا على تاريخ الميزانية العمومية . 12من 

 غير المتداولة  و مجموعات  التصرف المحتفظ  بها للبيع :  األصول

تعزز المتطلب العام الخاص بتصنيف بنود الميزانية  العمومية  إلى  متداولة و غير 

  IFRS5في   أخرىمتداولة ) أو عرضها بشكل عريض حسب السيولة ( ، متطلبات  

بخصوص األصول غير المتداولة  المحتفظ بها  من اجل البيع و مجموعات  التصرف 

Disposal groupe   و هدفIFRS5  هو ان الكيانات ينبغي ان تعرض و تفصح عن

المالية لعمليات التصرف في   اآلثارمعلومات تمكن مستخدمي القوائم المالية  من تقييم 

تصرف و سعيا  لتحقيق هذا الهدف يشترط غير المتداولة أو  مجموعات ال األصول

IFRS5 : 

مجموعة تصرف   أصولعرض األصول  غير المتداولة المصنفة  بأنها محتفظ بها للبيع و -

 في الميزانية  العمومية   األخرى األصولمحتفظ بها  لبيع بشكل مستقل  عن  بأنهاما مصنفة  

محتفظ بها من اجل البيع بشكل  بأنهاعرض االلتزامات  في مجموعة  تصرف ما مصنفة -

 في الميزانية العمومية . األخرىمنفصل عن االلتزامات 

و االلتزامات و عرضها كمبلغ واحد  األصولبين هذه  OFFSTمقاصة  إجراءو ينبغي عدم 

 إلى ذلك : باإلضافة، 
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الفئات الرئيسية لألصول و االلتزامات المصنفة  بأنها محتفظ بها للبيع ينبغي بوجه عام أ(

و مع  ،اإليضاحاتعنها بشكل مستقل سواء في صلب الميزانية العمومية أو في  اإلفصاح

كانت شركة فرعية تابعة  استوفت   إذاذلك ليس هذا ضروريا بالنسبة لمجموعة تصرف ما 

 محتفظ بها للبيع عند االقتناء . ابأنهمعايير التصنيف 

غير  بأصلاي دخل  أو نفقة تراكمية معترف  بها مباشرة في حقوق الملكية  و متصلة ب(

 محتفظ به للبيع ، يجب عرضه بشكل منفصل .  بأنهمتداول ) أو مجموعة تصرف( مصنف 

     ،غة المعيارأثناء صيا IASBالمتطلب )ب( استجابة  لتعليقات  قدمت إلى  إدراجو قد تم   

 و يصف المجلس تطور عملية صياغة المعيار كالتالي:

إلى ان العرض المنفصل  ضمن  حقوق الملكية للمبالغ  ED4أشار المستجيبون  لمسودة -

للبيع ) مثل المكاسب و الخسائر  المتصلة بأصول  ومجموعات تصرف بأنها  محتفظ  بها

للبيع و تعديالت  )سنويات( ترجمة العمالت األجنبية (  األصول المتاحة غير المحققة على 

  IFRSذلك  المتطلب  إلى  أضافو قد وافق المجلس و لومات مفيدة مع أيضاسوف  يوفر 

غير متداولة )أو  بأصول،  ربما يعتبر ا ناي حصة أصلية متصلة األساسو على ذلك 

منفصل حيث سيبدو أنها مجموعات  تصرف ( محتفظ  بها للبيع  ينبغي عرضها  بشكل  

 عن المبالغ ضمن حقوق الملكية . أيضاتمثل معلومات مفيدة  

ينبغي ان  أعالهكانت المعلومات المحددة  في )ب(  إذاعما شيئا  IFRS5و لم يذكر 

المتممة و مع ذلك فتوجيهات تنفيذ  اإليضاحاتفي  أمتكون في صلب الميزانية العمومية 

IFRS5 .1 
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 المعلومات المطلوبة في صلب الميزانية المطلب الثالث:  

بيان  آليتينترتيب محدد للميزانية العمومية ،  بل يتضمن  على شكل أو AS1ال يحتوي  

 معلومات معينة في صلب الميزانية  العمومية :

 مختلفة بدرجة كافية من حيث أنها أساسأوال : يحتوي على قائمة  بنود محددة مطلوبة على 

 يفة  بما يتطلب عرضا منفصال .ظالطبيعة أو الو

في صلب  إضافيةو عناوين و مجاميع فرعية  سطريهثانيا : ينص على وجوب عرض بنود 

 الميزانية العمومية عندما  يكون مثل هذا العرض و يثق الصلة بفهم المركز المالي للكيان .

و يجب اتخاذه رار يعتمد بدرجة كبيرة على تقدير واجتهاد الكيانات ومن الواضح  ان هذا الق

ميزانية عمومية ما و يسمح بوجود مجموعة  كبيرة و متنوعة  من  إعدادمن جانبها عند 

 العرض المحتملة  و ينبغي تأسيس التقدير  )أو االجتهاد(. أساليب

 صر التالية :على تقدير للعنا  إضافيةبشأن  ما اذا كان ينبغي عرض بنود 

 طبيعة و سيولة األصول.أ(

 داخل الكيان . األصولوظيفة  ب(

 و طبيعة و توقيت االلتزامات .ج(جمع مبالغ 

يوحى بأن   لألصولقياس مختلفة من اجل  فئات مختلفة   أسسإلى استخدام  IAS1و يشير 

 1منفصلة . سطريهطبيعتها  أو وظيفتها  ومن ثم ينبغي  عرضها  كبنود 

و المعدات  ينبغي ان ترحل بالتكلفة   المنشآتو  لألرضعلى سبيل المثال : الفئات المختلفة  

 و المنشأ و المعدات . األرض IAS16أو مبالغ  معاد تقييمها طبقا ل 

  سطريه تعرض المبالغ التالية ينبغي ان يتضمن  صلب الميزانية العمومية بنودا  ادنيو كحد 

                                                           
  1 طارق عبد العال حماد ،موسوعة معايير المحاسبة ،القاهرة : الدار الجامعية ،2006،ص315



دراسة حالة مؤسسة اقتصادية                                        الفصل الثالث                     
 

66 
 

 عدات .و الم المنشآتو  األرض  -أ

 االستثمار  العقاري. -ب

 المعنوية . األصول -ج

 استبعاد المبالغ المبينة في )ه( و ) ح( و )ط( . المالية )مع األصول -د

 االستثمارات التي تتم المحاسبة عنها باستخدام طريقة  حقوق الملكية . -ه

 البيولوجية . األصول -و

 المخزون . أصناف -ز

 . األخرىالذمم المدينة  التجارية و الذمم المدينة  -ح

 النقدية و ما في حكمها . -ط

 . األخرىالذمم الدائنة التجارية و الذمم الدائنة  -ي

 المخصصات . -ك

 االلتزامات المالية ) مع استبعاد المبالغ المبينة في )ي( و ) ك(  -ل

 IAS12للضريبة السارية حسب التعريف الوارد في   األصولااللتزامات و  -م

 .IAS12الضريبة  المؤجلة  حسب تعريف  أصولالتزامات الضريبة المؤجلة و  -ن

 المعروضة  ضمن حقوق الملكية . األقليةحصة   -س

إلى حائزي  حقوق الملكية  لإلرجاعرأس المال المصدر و االحتياطات  القابلة  -ع

 في الشركة األم .

المتدرجة ضمن   األصولالمصنفة بأنها محتفظ بها للبيع و  األصول إجمالي -ف

 IFRS5محتفظ بها للبيع طبقا ل  بأنها مجموعات التصرف المصنفة

محتفظ بها  بأنهاااللتزامات المندرجة ضمن مجموعات  التصرف المصنفة  -ص

 .IFRS5للبيع طبقا ل 

 . األخرىو البنود المذكورة في ) ش( و ) ص(  ينبغي استبعادها من كل العناوين 

مة  بنود مختلفة  بدرجة و يشير  المعيار إلى ان البنود من ) أ( إلى ) س( أعاله تمثل  قائ

 كافية من حيث الطبيعة أو الوظيفة 
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                     "ش"  إدخالتسمح بعرضها بشكل منفصل  في صلب  الميزانية  العمومية ) تم 

 إلى ذلك :   باإلضافةلنفس السبب (   IFRSو "ص" بواسطة 

بنود سطرية عندما  يقتضي حجم أو طبيعة  أو وظيفة  بند ما أو  إدراجينبغي   (أ

المالي  المركزعرض منفصل لتسهيل فهم   إجراءمجموعة  من البنود المتماثلة 

 للكيان .

يجوز تعديل  التوصيف المستخدم و ترتيب البنود أو تجميع  البنود المتشابهة طبقا  (ب

وثيقة الصلة بفهم المركز المالي للكيان  لطبيعة  الكيان و معامالته ، لتوفير معلومات

  األكثرلتطبيق المتطلبات  أعالهعلى سبيل المثال : يعدل  بنك التوصيفات المذكورة  

 .IAS30تحديدا الواردة في 

ية أو في اإليضاحات المتممة لهاالمعلومات المطلوبة إما صلب الميزانية العموم  

المبينة في  السطريةعلى عرض المزيد من التصنيفات الفرعية للبنود  IAS1ينص  

و يعالج المعيار  اإليضاحاتصلب الميزانية العمومية إما في صلب الميزانية العمومية أو في 

مماثل  لذلك  المتبع بالنسبة  بأسلوب  اإلضافيةالمتطلبات الخاصة  بهذه التصنيفات الفرعية 

بالبنود المطلوبة و   إرشاديةالميزانية العمومية ، وتوجد  قائمة  للبنود السطرية  في صلب

تصنيفات فرعية على نحو مالئم لعمليات الكيان  إجراءعمومية ، يوجب   أكثرمتطلب   أيضا

و يذكر المعيار  ان درجة التفصيل  المطلوبة في التصنيفات الفرعية تتوقف على متطلبات 

IFRS5( و على حجم   األخرىة مطلوبة  بواسطة المعايير ) حيث ان هناك افصاحات عديد

 1و طبيعة  و وظيفة  المبالغ ذات الصلة .
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 التفصيلي اإلفصاحو بغض النظر عن المتطلبات المحددة ، فان تقرير ماهية مستوى 

الضروري من الواضح انه يعتمد على االجتهاد ،و كما هو الحال مع البنود في صلب 

،أن يقوم االجتهاد  بشأن ما اذا كان ينبغي عرض بنود  IAS1الميزانية العمومية ، يشترط 

 بشكل منفصل على تقييم العناصر التالية :  إضافية

 . األصولطبيعة و سيولة   (أ

 داخل الكيان . األصولوظيفة  (ب

 1بالغ و طبيعة  و توقيت االلتزامات .م (ت
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 المالي النظام المحاسبي  وتطبيق قائمة الميزانيةالمبحث الثالث: 

 المطلب األول : بداية أول تطبيق للنظام المحاسبي المالي 

إن الهدف من تطبيق المعايير المحاسبية الدولية لألول مرة هو ضمان أن إعداد القوائم المالية 

( مطبقة من قبل وذلك (IFRS1سوف يتم كما لو كانت المعايير الدولية للقوائم المالية 

 لضمان مايلي: 

ت للفترات معلومات شفافة لمستخدمي القوائم المالية وكذلك قابليتها للمقارنة مع المعلوما-

 الماضية 

توفير نقطة بداية تكون مناسبة للمحاسبة على أساس معايير المحاسبة الدولية للدورات  -

 الالحقة 

 إمكانية إعداد القوائم المالية بتكلفة ال تتجاوز منفعتها لمستخدميها  -

( فإن المؤسسات المعنية به هي المؤسسات IFRS1فحسب ما ينص عليه محتوى المعيار )

الملزمة بعرض قوائمها المالية لألول مرة وفق المعايير الدولية للقوائم المالية حيث ينبغي 

 1عليها أن تطبق تلك المعايير في إعداد القوائم المالية وكذلك في كل تقرير مالي مرحلي 

 فتتاحية : المعالجة المحاسبية و الميزانية االالثاني المطلب 

يجب على المؤسسات إعداد  ميزانية افتتاحية وفق النظام المحاسبي المالي والذي تمثل نقطة 

االلتزام بالوقت لالنطالق والبداية للمحاسبة ،حيث يضع موضوع إعداد الميزانية  االفتتاحية 

يحتاج إلى في ذلك بعض التحديات لألخذ بالنظام المحاسبي المالي للمرة األولى أالن األمر 

 01إعادة تعديل بعض العناصر في الميزانية  االفتتاحية ،حيث نجد معيار التقرير المالي رقم 

(IFRS1 ينص على التطبيق الكامل للمعايير )رجعي للمعايير في تاريخ االنتقال  إلى  بأثر

ذلك لتجنب  إعفاءات وتطبيقها  مع الترخيص  ببعض االستثناءات  محددة في شكل 

                                                           
  1  اسماعيل رزقي ، أعمال التوحيد المحاسبي في الجزائر مذكرة الماجيستر في العلوم التجارية ،جامعة الجزائر 3 ،2009ص121
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الميزانية  إعدادالرجوع و فحص معامالت  قديمة ، لذلك فان على المؤسسات عند  صعوبات

 االفتتاحية و نشرها عنها ان تقوم ب:

إعداد الميزانية  االفتتاحية وفق النظام المحاسبي المالي مع إظهار أرصدة  الحسابات  -

 بما يسمح بإجراء المقارنة مع الفترة الماضية .

 ميزانية  االفتتاحية و القوائم المالية المقارنة .التطبيق بأثر رجعي في ال -

تحميل رأس المال في الميزانية االفتتاحية كل التسويات المرتبطة بتطبيق النظام  -

 المحاسبي المالي.

عرض  في ملحق القوائم المالية شرح مفصل عن اثر تطبيق النظام المحاسبي  المالي  -

 على وضعية و أداء المؤسسة المالي .

 ( فانه يجب على المؤسسة ان تقوم بما يلي : IFRS1قا لما ينص عليه المعيار )و وف  

الخصوم التي يتطلب النظام المحاسبي المالي و األصولينبغي االعتراف بكل  -

 عنها . اإلفصاحاالعتراف بها و 

أو خصم من الخصوم إال إذا كان  األصولعنصر كأصل من  بأيعدم  االعتراف  -

 1الي ال ينص على هذا االعتراف .النظام المحاسبي الم

تصنيف عناصر القوائم المالية التي اعترف بها حسب المخطط الوطني   إعادة -

 للمحاسبة وفق التصنيف الذي ينص عليه النظام المالي المحاسبي.

و الخصوم  األصولتطبيق قواعد النظام المحاسبي المالي فيما يخص تقييم كل  -

 المعترف بها .

 اإلفصاحو في الميزانية االفتتاحية  إدراجهاو من بين األصول و الخصوم الواجب 

عنها حسب ما تتطلبه التعاريف التي يتضمنها النظام المحاسبي المالي و كذلك  شروط 

 التسجيل المحاسبي المالي :
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التي كانت تسجل كمصاريف عادية و ،أصل بأيمصاريف التطوير المرتبطة  -

المعني  باألصلللضرورة  في وقت  حدوثها ستصبح تعتبر كأصول معنوية  تلحق 

 حسب النظام المالي إذا توفرت شروط معينة . 

 التمويلي و الخصوم المتعلقة به . اإليجاراألصول محل عقد  -

حقاقات االستاألصول أو الخصوم و مختلف األدوات المالية غير المسجلة في  -

 . األخرى

رجعي في الميزانية االفتتاحية  يتضمن كذلك  حذف بعض  بأثرلذلك فان التطبيق 

 العناصر الواردة و التي ال تتفق مع القواعد التي جاء بها النظام المحاسبي المالي من بينها :

 المعتمدة حسب المخطط الوطني للمحاسبة . اإلعداديةالمصاريف  -

غير مقبولة حسب  أخرىالكبرى التي سبق تسجيلها و اي مؤونات  اإلصالحات مئونة -

 النظام المالي المحاسبي .

 عرض الميزانية المالية                    03جدول رقم 

 الميزانية: أصولعرض -1

 إجمالي مالحظة  أصول  

السنة 

N 

 تالكاتاه

مؤونات 

 Nالسنة

صافي 

السنة 

N 

صافي 

السنة 

N-1 

 غير الجارية  األصول 

 ( good willفارق االقتناء )

 التثبيتات المعنوية 

 التثبيتات المادية 

  األراضي -

 المباني  -

  أخرىتثبيتات مادية  -
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 تثبيتات قيد االنجاز 

 تثبيتات مالية 

 سندات مقومة حسب طريقة المعادلة  -

 و حقوق لدى الغير  أخرىمساهمات  -

 مثبتة  أخرىسندات  -

غير  أخرىمالية   أصولقروض و  -

 جارية 

  األصولضرائب مؤجلة على  -

      مجموع األصول غير الجارية  

 الجارية  األصول

 مخزونات قيد التنفيذ 

 حقوق لدى الغير و استخدامات مماثلة 

 الزبائن 

 مدينون اخرون

 الضرائب المؤجلة 

 الجاهزة و ما يماثلها  األموال

 جارية  أخرىمالية  أصولتوظيفات و 

 الخزينة أموال

     

      الجارية  األصولمجموع 

       األصولمجموع 
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 عرض خصوم الميزانية المالية -2

 04جدول رقم 

 N-1مبالغ السنة  Nمبالغ السنة  مالحظة  خصوم 

 رؤوس األموال الخاصة 

 رأس المال الصادر )المستغل(  

 المال غير المطلوب  رأس

) االحتياطات  االحتياطاتالعالوات و 

 المدمجة( 

 التقييم  إعادةفارق 

النتيجة  الصافية  ) النتيجة الصافية لحصة 

 المجمع (

  األخرىرؤوس  األموال الخاصة 

 الترحيل من جديد  -

 حصة الشركة المدمجة  -

  األقليةحصة  ذوي  -

   

    الخاصة  األموالمجموع رؤوس 

 الخصوم غير الجارية 

 و الديون  االفتراضات

 ضرائب مؤجلة على الخصوم 

 غير جارية   أخرىديون  

 مؤونات و نواتج مسجلة سلفا

   

    مجموع الخصوم غير الجارية  

 الخصوم الجارية 

 الموردون و الحسابات الملحقة 

   



دراسة حالة مؤسسة اقتصادية                                        الفصل الثالث                     
 

74 
 

 الضرائب 

  أخرىديون 

 خزينة الخصوم

    مجموع الخصوم الجارية

    مجموع الخصوم

1 

  

                                                           
1 Source ; collection gestion . « Systéme comptable financier SCF » . BERTI édition . 2009 . p161. 
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 دراسة مقارنة  المطلب الثالث:

 05جدول رقم 

" و حسب النظام الجديد PCNالمقارنة بين الميزانية  حسب النظام الحالي ل" 

 ":IAS/IFRSل"

 الميزانية  حسب المنظور الجديد PCNالميزانية حسب

 

 :أصناف 5من  PCNتتكون الميزانية حسب 

 الخاصة  األموال -1

 االستثمارات  -2

 المخزونات  -3

 ( 1الحقوق ) -4

 الديون  -5

" على معيار PCNتعتمد الميزانية حسب "

درجة السيولة المتزايدة )تصاعديا(في ترتيب 

األصول و معيار درجة االستحقاقية  المتزايدة 

في ترتيب الخصوم لكن هذا المعيار  ليس 

محترما تماما ، فهناك  عناصر غير سائلة  لها 

طبيعة  استثمارية كمسندات المساهمة  مثال 

ميزانية بعد المخزونات على لمرتبة في اسفل ا

 الرغم من ارتباطها بدورة االستغالل.

 

 5تتكون الميزانية  حسب المعايير الدولية من 

 مجموعات:

 ر الدورية غي األصولفي األصول نجد : 

 الدورية األصول   

 الخاصة  األموالفي الخصوم نجد: 

 الخصوم غير الدورية    

 الخصوم الدورية     

الميزانية حسب المعايير الدولية على تعتمد 

 معيارين مزدوجين للتصنيف :

أوال : المعيار  الوظيفي الذي يرتب عناصر 

الميزانية حسب كونها تنتمي إلى احد 

 الجورات المالية التالية :

 غير دورية  أصولدورة االستثمار : 

 : أصول دورية دورة االستغالل 

 خصوم دورية      

 الخاصة ألموالادورة التمويل : 

 خصوم غير دورية     
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 :IAS/IFRSو النظام المحاسبي الجديد المطبق  PCNمقارنة القوائم المالية حسب 

" و حسب النظام الجديد المطابق للمعايير PCNالقيام بعملية المقارنة بين القوائم حسب "

النظام المحاسبي الناتج عن الدولية ، ال بد من التذكير بان القوائم  المالية هي مخزنات  

 1تطبيق  مرجع ما .

 فيما يخص الخزينة : 

     ،ف هو في األصول حسب درجة السيولة" التصنيPCNففي المخطط المحاسبي الحالي "

 و في الخصوم حسب درجة االستحقاقية .

غير   فاألصولفي النظام الجديد  فالتصنيف هو حسب الدوري و غير الدوري  فأما

شهرا" 12ي  العناصر التي سيتم تحقيقها أو استهالكها أو بيعها  في اجل يتجاوز "الدورية ه

شهرا " التالية  12الدورية هي التي يتم تحقيقها أو استهالكها أو بيعها في " األصولبينما 

لم  الخصوم غير الدورية هي الخصوم التي تتم إطفاؤها في اجل  ، و كذ اإلقفاللتاريخ 

شهرا التالية لتاريخ  12ما الخصوم الدورية  فهي التي تتم إطفاؤها خالل شهرا  أ 12يتجاوز 

 .اإلقفال

 التغيرات التي مست قائمة الميزانية في النظام الجديد :

تعتبر  قائمة الميزانية أهم القوائم المالية في المؤسسة و لقد مس النظام الجديد عدة جوانب 

 فيها: 

 الميزانية االفتتاحية :  -أ

 ميزانية افتتاحية مطابقة للنظام المحاسبي المالي الجديد لدورة االنتقال  إعدادوجب  -

 رجعي على هذه الميزانية و القوائم المالية المقدمة  بالنظام الجديد . بأثرالتطبيق   -

 لألموالتحميل كل التعديالت الناتجة عن تطبيق النظام المحاسبي المالي الجديد  -

 الخاصة .
                                                           

  حواس صالح ، التوجه الجديد نحو معايير اإلبالغ المالي الدولية ، أطروحة دكتورة ، 2007،ص 1311
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المفصلة في الملحق حول اثر المرور للنظام الجديد على الوضعية تقديم التفسيرات  -

 و تدفقات الخزينة . األداءالمالية و 

 األصول و الخصوم   -ب

 األصول و الخصوم غير المسجلة محاسبيا في الميزانية االفتتاحية : إدخال -1

و  األصول إدخالرجعي للمعايير الدولية على الميزانية االفتتاحية  يتطلب  بأثرالتطبيق 

 الخصوم المتوافقة  التعريف و شروط  السجل المحاسبي  و نذكر منها ما يلي : 

  اإليجاريو الخصوم الخاصة بالتمويل  األصول -

( اإلعداديةاالستثمارية ) المصاريف  األعباءمصاريف  التطوير المسجلة ضمن  -

 النظام الجديد. حسب المخطط الوطني المحاسبي ، تعتبر من القيم  المعنوية حسب

أصول و خصوم الشركات غير المجمعة  ، باعتبار ان المعايير الدولية تأخذ بعين  -

 االعتبار تجميع المؤسسات.

 و الخصوم . األصولالمالية غير المسجلة في  األدوات -

الخاصة سواء ضمن االحتياطات  األموالو يتم  تحميل هذه التغيرات و الترتيبات  في 

 ( report anouveeauأو حساب الترحيل من جديد )

 و الخصوم المسجلة : األصولاستبعاد بعض   -2

 األصولرجعي  للمعايير الدولية على الميزانية االفتتاحية  تطلب استبعاد  بأثرالتطبيق  

 بي و نذكر منها ما يلي :و الخصوم  غير المتوافقة  مع التعريف  و شروط  التسجيل المحاس

  المؤخرة . األعباءو  اإلعداديةالمصاريف 

 . مصاريف البحث المسجلة في االستثمارات 

 اإلخطارو  األعباءمؤونات  مؤونات التصليحات الكبرى و . 

 الخاصة . األموالو يتم تحميل هذه التعديالت كذلك في 
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 ما بعد الميزانية: اإلحداث -

الميزانية هي عبارة عن الوقائع سواء  إعدادالحسابات و  إقفالاألحداث الالحقة لتاريخ 

الحسابات  إقفالأو غير المالئمة أو المعاكسة لما كان متوقعا  التي تحدث بين تاريخ  المالئمة

 اإلحداثو تاريخ المصادقة على القوائم المالية و نشرها حيث يمكن ان نميز بين نوعين من 

: 

و   الحسابات  إقفالالمعلومات الموجودة  بتاريخ  إثباتالتي  تسمح بتأكيد و  اإلحداث -

 الميزانية . إعداد

 الحقة عن أمور نشأت بعد تاريخ الميزانية  العمومية   إحداث -

تستوجب التعديل أو  إحداثالميزانية يمكن تقسيمها إلى  إعدادالالحقة لتاريخ  اإلحداث -

ل ، بحيث يجب على المؤسسة تعديل المبالغ  ال تستوجب التعدي  أخرى إحداث

الميزانية الموجبة  إعدادالالحقة لتاريخ   اإلحداثالمقدرة في القوائم المالية لتعكس 

 للتعديل .

ان النظام المحاسبي الجديد قدم حلوال و معالجات للعديد من العمليات التي لم تكن لها 

معالجة حسب المخطط الوطني للمحاسبة على غرار  كل  من العمليات بالعملة الصعبة ، 

، التي تتوافق مع الممارسات التي تقدمها المعايير  الخ... اإليجاريعمليات القرض 

 المحاسبية الدولية .

الكبيرة التي جاء بها النظام المحاسبي المالي ما يتعلق بمعالجة   اإلضافاتمن بين ف

ما بعد الميزانية ، المزايا الممنوحة   اإلحداثبعض العمليات الخاصة على غرار كل من 

 .1األجلللعمال ، الضرائب المؤجلة طويلة 

 

 

                                                           
  مرجع سبق ذكره ص  1341
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 خالصة: 

النقاط األساسية والمهمة لتسيير يعد الهيكل التنظيمي واإلداري رأي مؤسسة من بين 

المؤسسات على أكمل وجه وكلما كان هناك تطور داخل هذا الهيكل كلما كان هناك درجة 

عالية في تحقيق المهام وبما ان تعاونية الحبوب والخضر الجافة تحتوي على مجموعة من 

 المصالح حيث تختص كل مصلحة في عمل معين .

ولية ألول مرة وتحقيق اإلنتقال إلى تطبيق النظام المحاسبي إن تطبيق المعايير محاسبية الد

المالي تعتبر عملية صعبة جدا ومكلفة أيضا مادية، نظرا للتغير الجدري الذي يحدث في 

 ميدان المحاسبة .
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 :الخاتمة العامة

األداء و اتخاذ القرارات داخل المؤسسة  لتقييممن أهم األدوات  يعتبر التحليل المالي        

 )الميزانية و جدول حسابات النتائج(المالية  اإلقتصادية و هذا األخير يعتمد على القوائم

نظام محاسبي جديد أسمته نظام  إنتاجأدى إلى  المحاسبيةوبسبب تبني الجزائر المعايير 

فالشكل الذي  ةالميزانيالمحاسبي المالي و هذا األخير أدى إلى تغيير في محتوى القوائم منها 

جاء به هذا النظام للميزانية و طريقة ترتيب عناصر األصول و الخصوم، أصبح يلبي و 

تعديالت ، كما أصبح تقييم بشكل كافي احتياجات المحلل المالي، فلم تعد الحاجة إلى القيام بال

و عليه، يسهل وظيفة المحلل المالي  (الخام)األصول و الخصوم يعتمد على القيمة األصلية 

اإلقتصادية التي  إذ يعتبر نظام المحاسبي المالي نتاج لعملية إصالح فرضتها التحوالت

الوطني  و يهدف إلى معالجة المشاكل و االنتقادات الموجهة من مخطط عرفتها الجزائر

و خاصة من قبل الشركات المتعددة الجنسية و المتعلقة خصوصا بضرورة  المحاسبي 

 .تكييفه مع المعايير المحاسبية
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 :النتائج المتوصل اليها 

 .تعتبر الميزانية من اهم القوائم المالية للمؤسسة -

المطبقة من طرف النظام المحاسبي المالي يشكل تغيرا حقيقيا في ثقافة المحاسبة -

 .المؤسسات الجزائرية نحو تطبيق المعايير المحاسبية الدولية

لتحليل وضعية المؤسسة يعتمد المحلل المالي على الميزانية من بين القوائم المالية فكان -

في النظام المحاسبي أما  المخطط المحاسبي الوطني ينتقل من الميزانية المحاسبية المالية،

 .المؤسسيةمل مباشرة الميزانية المالية ويقسمها حسب الوظائف المالي اصبح يستع

تطبيق المعايير المحاسبية الدولية في الجزائر سيكون من خالل نظام المحاسبي المالي -

التصوري،  باإلطارالمتوافق معها والذي يأخذ بعين اإلعتبار جزء كبير منها فيما يتعلق 

  . المبادئ المحاسبية، قواعد تسجيل وتقييم

 :التوصيـــــــــــــات

بناء على النتائج التي تحصلنا عليها من هذه الدراسة المتعلقة بالتحليل المالي للمؤسسة 

 :االقتصادية بالنظام المحاسبي المالي يمكن عرض التوصيات التالية

على المؤسسات الجزائرية زيادة دورات تدريبية فيما يخص النظام المحاسبي المالي وذلك -

 .للحسابات التي جاء بها أكثرلفهم 

نجاح عملية تطبيق النظام لتوفير االمكانيات الضرورية وبذل الجهود الالزمة بغية ا-

 .سساتالمحاسبي المالي لتحسين ظروف التسيير وتوفير المعلومات الالزمة للمؤ

 .الى ما سبق فان عملية االنتقال الى تطبيق النظام المحاسبي المالي الذي يتوافق باإلضافة-

النظام  قعلى المؤسسات اإلقتصادية التي صادفتها صعوبات وعراقيل أثناء لتطبي-

المحاسبي المالي أن تستعين بخدمات خبراء المحاسبين متمكنين من النظام المحاسبي 

المالي، ومن المعايير المحاسبية الدولية ضمن األعمال المرافقة والتوضيح إلى حين زوال 

 وانتقاء تلك الصعوبات والتعود والتمكن من الممارسة المحاسبية الجديدة .
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