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والمخطط  الجديد المالي المحاسبي النظام بين مقارنة

 1975 لسنة الوطني المحاسبي

 المحاسب خبيردراسة ميدانية لدى 
 

 



 

 كلمة شكــر
نحمد هللا عّز وجل ونثني عليه كما ينبغي لجالل وجهه وعظيم سلطانه، أن 

 هذا. يإلى عمل يأنعم علي بنعمة العلم، وأن وفقن

معلم الخلق  وخير الخلق محمد ابن عبد هللاوالّصالة والّسالم على حبيب الحق، 

 أجمعين.

ال يشكر هللا من ال يشكر الناس، ومن أتى إليه معروفـا فـليكافئ به فـإن لم يستطع فـليذكره  ﴿
 ﴾ فمن ذكره فقد شكره

بجزيل الشكر واالمتنان إلى  أتقدمـ صلى هللا عليه وسلم ـ  واحتكاما إلى قوله

، ولو بقدر كبير أو بسيط ب أو من بعيد،من قري قدم لي يد المساعدةكل من 

 ونخص بالذكر: نجاز هذا البحث،ال ، بكلمة طيبة

 على تفضلها بقبول اإلشراف علي، عمر براهيمي السيد األستاذ المشرف

 وعلى ما نفعتني به من علم وتوجيه.

  أساتذة شعبة علوم التسيير الذين لم يبخلوا بنصائحهم وتوجيهاتهم. 

 الذي أرشدني ولم يبخل علي بتوجيهاته  خبير محاسبة  بلقاسم السيد

 وأرائه الحكيمة.

 الحمد هلل الذي تمت بنعمته الصالحات.

 إليكم جميعــا



 

 اإلهداء

"َرب ِّ أَْوزِّْعنِّي أَْن أَْشُكَر نِّْعَمَتَك الَّتِّي أَْنَعْمَت عََليَّ وَعََلى وَالَِّديَّ وَأَْن أَْعَملَ َصالًِّحا تَْرَضاُه   قـال تعالى:
 .وَأَدْخِّْلنِّي بِّرَْحَمتَِّك فِّي عِّبـَادَِّك الصَّالِّحِّيَن"

ام هذا فاحلمد لك حىت ترضى, واحلمد لك إذا رضيت, واحلمد لك بعد الرضى أن وفقتين إلمت
َواْخِفْض لَُهَما َجنَاَح الذُّل ِ ِمَن " العمل املتواضع الذي أهدي مثرته إىل من قال فيهما احلق تعاىل:

ِ اْرَحْمُهَما َكَما َربَّيَانِي َصِغيًرا" ب  ْحَمِة َوقُل رَّ .الرَّ  
اليت سهرت الليايل من أجل تربييت, وغمرتين جبميل  إىل ذات أعذب وأرق كلمة يف الكون, 

وال تزال...أمي الغالية   ودعواهتا و وقوفها جبانيب طوال مشواري الدراسي عطفها وحناهنا  

 إىل من كد وتعب...أيب العزيز

 أمي و أيب حفظكما هللا و أدمكما قنديال تنريان درب حيايت
 دون أن أنسى أزواجهم  كل واحد ابمسهإىل من أسعد برؤيتهم وأنسهم.. إخويت وأخوايت

 .ومجيع أبنائهم
 .إىل األساتذة الذين حرصوا على تعليمي من األساسي إىل اجلامعي

 .ابجلامعة يتاليإىل كل زم
 .و إىل من حضر يف قليب و غاب عن قلمي

 . إىل كل من أحبهم و حيبونين يف هللا

 

 

 

 

 

 

 

 عبد هللا

 
























































































































































































































































