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 مقدمة عامة

أساليب إتباع بمات ظإدارات الشركات واملن ،قامتاد البلدان املتقدمة والناميةاقتصبسبب ما حدث في 

أدي باملحاسبين إلى  امم ،ة بغير صورتها األصليةأظهر املحاسب ذيي املحاسبة  أسموها باإلبداع الوفنون جديد ف

محل اهتمام كبير جدا   ك الوقت أصبح مفهوم اإلبداع املحاسبيلذاملحاسبية في تلك البيانات ، من  وقيةاملتعدم 

وقد أزداد ’ ك من قبل املحاسبين واملراجعينلالية واملحاسبية وكذاملعرفة املمن قبل الباحثين املهتمين بميادين 

هذا االهتمام نتيجة لألزمة املالية العاملية األخيرة والتي أدت إلى انهيار عدة شركات كانت رائدة في مجال عملها 

املقصود نتيجة لنقص الشفافية في عرض البيانات املحاسبية املتعلقة خاصة بالتدفقات املالية والتالعب 

التحكم في النشاط االقتصادي والتدفقات املالية الناتجة عنه عملت الهيئات املهتمة   بالحسابات و من أجل

معايير التقارير املالية الدولية من أجل تحسين عملية العرض، التقييم  بالعمل املحاسبي واملالي على وضع 

 . التسجيل و اإلفصاح املحاسبي

وقت بعيد  ذمصطلح قديم بالنظر إلى وجوده من فهو ،جديد املحاسبي قديميعتبر مصطلح اإلبداع   

جديدا بالنظر إلى التطورات الحاصلة في املجال املحاسبي  ويعتبر مصطلحا ضمن املحاسبة االنجلوسكسونية

عبر  طور تعتبر إبداعا محاسبيا ت خاصة في سنوات السبعينات التي أدت إلى بروز املعايير املحاسبية الدولية التي

 هنا جاءت دراستنا حول اإلبداع املحاسبي من خالل املعايير املحاسبية الدولية. ومن الزمن 

القياس و اإلفصاح عن املعلومات املالية و املحاسبية  و حاسبة الدولية دليل لتحسين العرضتعتبر معايير امل   

 التالي: اإلشكاليةللمؤسسة و التي يطلق عليها مصطلح املحاسبة اإلبداعية و عليه يمكن صياغة 

 ؟في املؤسسات الجزائرية املحاسبي اإلبداع  الدولية املحاسبية املعايير تبني هوا اثر  ما   

 :ةالتالي الفرعية طرح التساؤالتب من اجل معالجة اإلشكالية قمنا

 اإلبداع املحاسبي؟ من اجل  عيار املحاسبة الدولية امل مجلس  بهااإلجراءات التي قام  هي ما  .1

 هل القطاع العام في الجزائر يطبق معايير املحاسبة الدولية في إدارة العمومية؟ .2

 :التاليةكإجابة على األسئلة الفرعية قمنا بطرح الفرضيات  ;الفرضيات

 .من اجل محاربة اإلبداع املحاسبي السلبي ةعايير الدولية إنشاء قواعد وقوانين خاصاملمجلس  إن .1

 وضوابط خاصةالعامة حيت لها قوانين  في القطاعاتاملحاسبة العمومية الجزائر تستعمل   .2

 .بالجزائر فقط

 :األهداف الدراسة

 اإلبداعي.محاول إعطاء فكرى عن املحاسب  •

 اإلبداعي.بيان أسباب التي أدت املؤسسات الستخدام املحاسبة  •

 بة الدولية.محاولة تعرف على املعايير املحاس •
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 املحاسبي. في اإلبداعالدولية  ةالتي تقوم به املعايير املحاسب معرفة إجراءاتمحاولة  •

 :ثبحال أهمية

ليب إلظهار النتائج ااإلدارات الشركات تستخدم أس أنمشكل كبيرا السيما  تم اختيار هذا املوضوع كونه يمثل

 .اإلرباح

 اختيار املوضوع:

 أسباب اختيار املوضوع:

 .وذات عالقة معا تخصص  املوضوع مرتبطا ذكون ه •

 .على املؤسسة اتأثير املحاسب اإلبداعي لها  أنكون  •

 ى اإلبداع املحاسبي .رت موضوع تخرج عن التحدت علذنو  •

 :منهجية البحث

ا من اجل وصف ذوه،التحليلياملنهج  و قمنا بإتباع املنهج الوصفيابة على اإلشكالية املطروحة إجبغرض 

 .قته باملعايير املحاسبية الدوليةاملحاسبي وعال استخدام اإلبداعمدى  وتحليل ما

 :البحثهيكل  •

 يلي:جانبين كما إلى  لبحثه اذلقد قسمنا ه    

 فصلين، إلىقسمناه  ثبة الدولية واإلبداع املحاسبي حيعلى املعايير املحاس نظري: يتحدثجانب  •

تحدتنا عن معايير  الثاني املحاسبية والفصلاملحاسبي واملعايير  اإلبداعالفصل األول عموميات حول 

 .ضمن املعايير املحاسبة الدولية واإلبداع املحاسبياملحاسبة الدولية في القطاع العام 

والية  مؤسسة املوارد املائية لعمومية "مؤسسة  حال فيثاني جانب التطبيقي دراسة الجانب ال   •

 ".مستغانم 
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 مقدمة الفصل 

أزداد االهتمااااام باملحاساااابة اإلبداعيااااة ماااان قباااال املحاساااابين واملااااراجعين أكاااااديميين كااااانوا أو مهنيااااين خااااالل 

حااااالت الفشااال لااابعض الشاااركات فاااي بداياااة األلفياااة، وقاااد بلغااات ذروتهاااا عنااادما انهاااارت  بساااببالساانوات األخيااارة، 

 انهيااار شاركة املحاساابة الكبيارة األمريكيااة وغيرهاا ماان الشاركات الكباارى فااي أك ار ماان مجاال وتبعهااا Enronشاركة 

Arthur Anderson لتحميلهااااا جااااازء مااااان مساااااؤولية التالعاااااب فاااااي األرقااااام فاااااي شاااااركةEnron  كونهاااااا كانااااات تااااادقق

الجواناااب  لاااوة ويهمبياااد أنل الكثيااار مااان البااااحثين يركااازون علاااى الجواناااب السااالبية للمحاسااابة اإلبداعيااا. حسااااباتها

 .مفهوم املحاسبة اإلبداعية وأساليبها من وجهات نظر مختلفة ولذلك يهدف هذا البحث لعرض، اإليجابية لها

و قد بقي اصطالح القواعد املحاسبية املتعارف عليها كتعبير فني عند املحاسبين و مدققين الحسابات مفهوما 

يشمل كل ما هو متفق عليه في علم املحاسبة ومقبول من الشركات و املؤسسات حتى و لو اختلفت في معالجة 

بدأ االهتمام املتزايد في وضع قواعد محاسبية من قبل الهيئات املهنية منذ بداية النصف  ملوضوع وبهذانفس ا

الثاني من القرن املاض ي حيث لم يكن هناك قواعد مشتركة علمية يجري تطبيقها من قبل ممارس ي مهنة 

لخاصة بها و التي ترى أنها تتالءم املحاسبة و كانت كل هيئة في كل من الدول الصناعية تضع القواعد املحاسبية ا

 املحاسبية .مع مفاهيمها 

 :هذا الفصل إلى مبحثين تم تقسيم ومنه 

 .ماهية اإلبداع املحاسبي :املبحث األول 

 .طبيعة املعايير املحاسبية الدولية :املبحث الثاني 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 اإلبداع املحاسبي ماهية:املبحث األول 
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ما جاء في أدبيات  لك حسبذ من املسميات و على التالعب املوجودة في البيانات املحاسبية بعدد لقد أطلق     

واإلبداع  يليةالتجماملحاسبة الداخلي،تلطيف املالية،الهندسة األرباح،منها إدارة  "علم املحاسبة"هذا املجال 

كانت تسمياتها فهي تستغل كثغرات في سياسة محاسبية وتعد بدائل ضعف املختلفة في سبيل  أيااملحاسبي 

 .إخفاء البيانات املالية الحقيقية

 :اإلبداع املحاسبي مفهوماألول:املطلب 

في وقت الحالي وذلك بسبب الظروف والعوامل التي تسير بها مؤسسات األعمال  دورا هامااإلبداع املحاسبي يلعب 

 .نتيجة التطورات التكنولوجية الكبيرة واالنفتاح على األسواق العاملية

 :1نشأة اإلبداع املحاسبي: الفرع األول 

واجهت الشركات صعوبات صاحبت فترة  حيثظهر مصطلح املحاسبة اإلبداعية في ثمانينيات القرن املاض ي،       

 املالية وهوضغوط من أصحاب املصلحة إلظهار أرباح أفضل في القوائم  ةد التي حدثت في تلك الفترة وقابلالركو 

 Earningما حدا بالشركات للبحث عن وسائل وآليات إلنتاج أرباحا أفضل من خالل إدارة األرباح 

Smoothing للشركة، ولم تكن تلك األرباح حقيقية بل نتجت عن تالعب في تطبيق بغرض تجميل الصورة املالية

 صوريالبدائل املحاسب
ً
للشركات وأكسبها الوقت حتى التصل إلى مرحلة اإلفالس في  ةية املتاحة مما حقق أرباحا

الحالة هذه ( McKenzi1998)وقد وصف . الوقت الحقيقي لكنها وصلت له رغم األرباح الظاهرة في القوائم املالية

 القوانين ولم تكن تلك األرباح حقيقية بل نتجت عن تالعب في تطبيق "بقوله 
عندما اكتشفت الشركات بأنل

 صوريه للشركات وأكسبها الوقت حتى التصل إلى مرحلة اإلفالس في 
ً
البدائل املحاسبية املتاحة مما حقق أرباحا

 . القوائم املاليةالوقت الحقيقي لكنها وصلت له رغم األرباح الظاهرة في 

يما بعد وفي السنوات األخيرة غدت املحاسبة اإلبداعية محل اهتمام املحاسبين واملراجعين بشكل كبير الس      

لتسويق الكهرباء والغاز الطبيعي  Enronم، وانهيار شركة 1997عدد من الشركات في دول شرق آسيا عام  االنهيار

 Arthurشركات العاملية وتبعها تصفية شركة املراجعةاليكية وأزمة واليات املتحدة األمر م في ال2001عام 

Anderson  لتحميلها املسؤولية القانونية واملالية واملحاسبية كونها املسئولة عن مراجعة حسابات شركةEnron 

املحاسبية بدائل املعالجات ات غير دقيقة وغير صحيحة مستغلة إظهار القوائم املالية ملعلومب إذ اتهمت بالتواطؤ

 املتاحة.

 

 

 

 تعريف اإلبداع املحاسبيالثاني:الفرع 
                                                             

  والغازلكهرباء سميرة،عطيوي،وفهيمة،بديس ي،الحوكمة وقاية منا لفساد املالي و اإلداري الناتج عن املحاسبة اإلبداعية حالة الشركة األمريكية لتسويق ا1

 .15،ص  2012،نوفمبر 27/28العدد الجزائر ، ،بسكرة،خضر،مجلة العلوم اإلنسانية،جامعة محمد Enron لطبيعيا
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 : يما يلاإلبداع املحاسبي نذكر منها  دت تعارفلقد تعد   

 إلى ما تحويل أرقام املحاسبة املالية عما هي علعبارة عن »  هيبأنها وجهة نظر أكاديمية  :التعريف األول 
ً
يه فعال

 .2"االستفادة من القوانين املوجودة أو تجاهل بعضها أو جميعهاون من خالل استغالل أو يرغب فيه املعد

هم رفاالعملية التي يستخدم من خاللها املحاسبون مع"  املحاسبة اإلبداعية بأنها( Amat):التعريف الثاني

 3."األعمال منشآتبالقواعد املحاسبية ملعالجة األرقام املسجلة في حسابات 

وصف شامل وعام لعملية »  مفهومه عن املحاسبة اإلبداعية بكونها عبارة عن( Phillips) ويقدم:التعريف الثالث

 4داخلية ".التالعب باملبالغ أو العرض املالي لدوافع 

جراءات أو الخطوات التي ة بأنها عبارة عن اإل تعريفه عن املحاسبة اإلبداعي( Mulford)ويعطي:التعريف الرابع

أو أي  إجراء أو خطوة , خيارات وممارسات املبادئ املحاسبية باستخدام , تستخدم للتالعب باألرقام املالية 

 5.باتجاه إدارة األرباح أو تمهيد الدخل

شير إلى استخدام أو  (Bambooweb Dictionaryويصف:التعريف الخامس
ُ
( املحاسبة اإلبداعية بأنها ت

ملعيارية أو املألوفة، وتتميز باستعمال استعمال املمارسات املنحرفة عن املمارسات املحاسبية القياسية أو ا

األساليب واملمارسات ا لحديثة واملعقدة واملبتكرة للحصول على امتياز للدخل واملمتلكات أو املوجودات أو 

 6الخصوم.

باح من اجل تجميل خفض األر  أو والحسابات من اجل رفع اإلبداع املحاسبي هو تالعب في أرقام  إننستنج        

 الشركة.صورة 

 

 

                                                             
، مالية ومحاسبة، تدقيق محاسبي يأكاديمذكرة لنيل شهادة املاستر املحاسبي املالي، م التزامايمان ، واقع اإلبداع املحاسبي في ظل تطبيق  بنمشتة -2

 ..20،ص، 2014_2013ومراقبة امليزانية ،جامعة مستغانم )جزائر(
 املنظمات في التنظيمي والتغيير بداعإل  حوال الدولي امللتقىة الدولية،،اإلبداع املحاسبي من خالل املعايير املحاسبيمرازقة صالح ،بوهرين فتيحة-3

 . 5ص,2016/ 12/12تاريخ االطالع ،doc.1مرازقة/iefpedia.com/arab/wp-content/uploads/2011/06،2010 ماي 13و12يومي,الحديثة

 . 5نفس املرجع السابق ,ص, - 4
من وجهه نظر مدقق الحسابات )، دور املحاسبة اإلبداعية في نشوء األزمة املالية  العاملية وفقدان املتوقية في البيانات املالية عمر إقبال املشهداني- 5

 .11،ص، https://fmalaa.wordpress.com/2014/12/28/au/. DOC ،29/ 11/2016(واألساتذة الجامعيين

ث اقتصادية طارق حماد املبضيني ,أسامة عبد املنعم, دور املحاسبة اإلبداعية في نشؤ األزمة العاملية وفقدان موثوقية في البيانات املالية  ,أبحا 6

 12/2010وإدارية,العدد الثامن ,

https://www.researchgate.net/profile/Omar_Tawfic/publication/261553608_bhth_alabdayt_1/links/02e7e

 .87,ص  20/12/2016, تاريخ االطالع  53
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 :7أسباب ظهور اإلبداع املحاسبيالثالث:الفرع 

يعتبر تضارب املصالح بين األطراف املختلفة ذات عالقات بالشركة املصدر الرئيس لظهور اإلبداع املحاسبي في 

ومصلحة حملة األسهم في تعظيم العائد على استماراتهم ,مصلحة املديرين في تقليل الضرائب واألرباح املوزعة

 .ومصلحة املوظفين في زيادة تعويضاتهم اإلدارية املختلفة واملسؤولية في تحصيل ضرائب أك ر

هذا األمر في  REVSINRوقد ذكر اإلبداعية،وتعدد املصالح رغم تعارضها هو ما تسبب في انتشار املحاسبة          

 .EMONبداية التسعينات قبل انهيار شركة 

في البدائل القياس املحاسبي والتقدير واإلفصاح التي تتبعها  املتمثلة اإلبداعية كما أن االختيارات في املحاسبة

إضافة إلى ثغرات املوجودة املضمون،والتي تؤثر في املخرجات ونظام املحاسبة سواء بالشكل أو املحاسبية،املعايير 

 اإلبداعية.ساهمت في انتشار ظاهرة املحاسبة  االخارجي، كلهفي أساليب التدقيق 

التوقعات املستقبلية والحاجة إلى التقدير والحكم الشخص ي واختالفات  إلىإن الحاجات ذلك فإضافة إلى 

فرص البتداع الية كلها عوامل منحت املديرين القوائم امل واختالفات تصنيفتوقيت بعض التعامالت املالية 

مؤقتا  إخفاء الحقائق أو، أو كليهما معااألساليب املحاسبية القادرة على تعظيم املنافع املؤسسة أو الشخصية 

 .مجاالت االستثمارات البديلة يخصأصحاب الشأن األمر الذي يؤدي إلى سوء توجيه املوارد فيما طرف من 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             
متطلبات  ميسون بنت محمد بن علي القري, دوافع وأساليب املحاسبة اإلبداعية في شركات املساهمة في اململكة العربية السعودية. بحث مقدم كجزء من7

عبد العزيز،كلية االقتصاد واإلدارة ، الحصول على درجة املاجستير في املحاسبة اململكة العربية السعودية،جامعة امللك 

 .11_ 10, ص_ص,2010library.g.kau.edu.sa/files/237//resarches/64698_36032.pdfافريل
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 اإلبداع املحاسبي ومعوقات تومقوماوخصائص اإلبداع املحاسبي وأساليب استخدام  : دوافعالثانياملطلب 

عن طرق وأساليب في  البحث إلىنتج في املحاسبة دفع املحاسبين  والفشل الذياملشاكل واملعوقات  إن        

 بخصائص.املحاسبة اإلبداعية الستخدامها   كما تميزت 

 ::8دوافع استخدام املحاسبة اإلبداعي:األول الفرع 

   بأدائهاالتأثير االيجابي على سمعة الشركة في األسواق بهدف تحسين القيمة املالية املتعلقة  .1

التااأثير علااى سااعر سااهم الشااركة فااي األسااواق املاليااة حيااث تكااون الغايااة ماان ذلااك تعظاايم القيمااة املاليااة وماان ثاام  .2

 املالية.تحسين أسعار أسهم تلك الشركات في األسواق 

 نوك.البزيادة االقتراض من  .3

التالعااب الضااريبي وذلااك عاان طريااق تخفاايض األرباااح واإلياارادات وزيااادة املصاااريف بهاادف تخفاايض الهااام   .4

 عليها.الضريبي املترتب 

األداء املااالي للشااركة بهاادف تحقيااق مصااالح شخصااية تاانعكس إيجابااا علااى إدارات الشااركات إلظهارهااا  نتحساي .5

 بصورة جميلة أمام مجلس اإلدارة. 

إلااى  الااى منافساايها فااي مجااال العماال مسااتندوذلااك للحصااول علااى تصاانيف متقاادم للشااركة عالتصاانيف امل ااي  .6

 مؤشرات ومعايير مالية.

 أساليب استخدام اإلبداع املحاسبي. :الثانيالفرع 

 :9هنالك العديد من الوسائل واألساليب املستخدمة في املحاسبة اإلبداعية 

يمكن  املحاسبية، ولذلكأحيانا تتيح القواعد املحاسبية للشركة االختيار بين عدد مختلف من الوسائل  .1

 .لة عنهاصاملحاسبية التي تعطي الصورة املفسياسة الللشركة أن تختار 

استخدام بعض املتدخالت في الحسابات التي ترتبط بالتقييم أو التنبؤ، في هذه الحالة يمكن للمحاسب  .2

املبدع أن يتالعب بالقيمة إما عن طريق الوسيلة التي يتم بواسطتها وضع مجمل للتقييم أو عن طريق اختيار 

 اسب.املحمثمن أو مقيم معروف باتخاذه اتجاها تفاؤليا أو تشاؤميا حسب رغبة 

لتالعب في مبالغ امليزانية أو لتحريك األرباح بين فترات ن إدخال الصفقات االصطناعية إما يمك .3

 للمساعدة. لثالث ميذلك عن طريق الدخول في صفقتين أو أك ر متصلتين مع طرف  قمحاسبية. ويتحق

ي هدف يرمي أو الخسائر أل  رباحباأل دف تحديد سنه معينة لتحميلها التالعب في توقيت الصفقات به .4

إليه املحاسب وخصوصا في حال وجود اختالفات واضحة بين القيمة الدفترية وبين القيمة السوقية أو 

 .القيمة الحقيقية

                                                             
 .88ص ،نفس املرجع السابق 8
 .12،ص،مرجع سبق ذكره، مشهنداني،:عمر اقبال 9
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 .طرق املحاسبة اإلبداعية في القوائم املالية .5

 أساليب استخدام املحاسبة اإلبداعية في القوائم املالية: 1ـ1جدول رقم 

 قائمة التدفقات النقدية املاليقائمة املركز  قائمة الدخل ت

تسااااجيل اإليااااراد بشااااكل سااااريع  1

فيماااااااااا عملياااااااااة البياااااااااع ال تااااااااازال 

 شك اموضع

املبالغااة فااي تقياايم بنااود األصااول غياار 

 امللموسة مثل العالمات  التجارية .  

 

تصاااااااااااااااانيف النفقااااااااااااااااات التشااااااااااااااااغيلية 

باعتبارهاااااااااااااا نفقاااااااااااااات اساااااااااااااتثمارية أو 

 العكس  أونفقات تمويلية 

 مزيفتسجيل إيراد  2

 

عااااااااااااادم االلتاااااااااااااازام بمباااااااااااااادأ  التكلفااااااااااااااة 

التاريخياااة لألصاااول الثابتاااة املدرجاااة 

 في امليزانية .

 

تساااااااااااتطيع املنشااااااااااااأة دفاااااااااااع تكاااااااااااااليف 

التطااااااااااااااااااااور الرأساااااااااااااااااااامالي وتسااااااااااااااااااااجلها 

باعتبارها تدفقات نقدية استثمارية 

خارجااااااااة  ونبعاااااااادها عاااااااان التاااااااادفقات 

 النقدية الخارجية التشغيلية

زيااااااااادة اإلياااااااارادات ماااااااان خااااااااالل  3

 عائد ملرة واحدة  

التالعااااااااااااااااب فااااااااااااااااي  أسااااااااااااااااعار السااااااااااااااااوق 

 لالستثمارات املتداولة 

 

تتاااااااااااوفر كاااااااااااذلك إمكانياااااااااااة التالعاااااااااااب 

بالتااااااااااادفقات النقدياااااااااااة  التشاااااااااااغيلية 

بهاااااااااااادف الهاااااااااااارب جزئيااااااااااااا ماااااااااااان دفااااااااااااع 

 الضرائب

تقااااااال املصااااااااريف الجارياااااااة إلاااااااى  4

فتااااااااااااااارات محاسااااااااااااااابية ساااااااااااااااابقة 

 والحقة

 

النقااااااااد عاااااااادم اإلفصاااااااااح عاااااااان بنااااااااود 

 املقيدة

تالعاااااااااب بالااااااااادخل مااااااااان العملياااااااااات ال

املساااااتمرة وذلاااااك إلزالااااااة البناااااود غياااااار 

املتكااااااررة وكااااااذلك ماااااان خااااااالل عااااااادم 

تصاااانيف األسااااهم اململوكااااة للمنشااااأة 

 باعتبارها أسمها تجارية

اإلخفاااااااااااااااااااق فااااااااااااااااااي تسااااااااااااااااااجيل أو  5

تخفاااااااااااااااااااااااايض غياااااااااااااااااااااااار مالئاااااااااااااااااااااااام   

 لاللتزامات

ويتم التالعاب هناا مان  الذمم املدين

خاااااالل عااااادم الكشاااااف عااااان الاااااديون 

 املتع رة

 

نقاااااااال اإلياااااااارادات الجاريااااااااة إلااااااااى  6

 فترة مالية الحقة   

تغييااار الطااارق املحاسااابية املتبعاااة فاااي 

املحاساااابة عاااان االسااااتثمارات طويلااااة 

 األجل

 

نقااال املصاااروفات املترتباااة علاااى  7

الشاااااركة مساااااتقبال إلاااااى الفتاااااارة 

عااااااااادم إدراج األقسااااااااااط املساااااااااتحقة  

خااااالل العااااام الجاااااري ماااان القااااروض 
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املاليااااااااااااااااة الحاليااااااااااااااااة لظااااااااااااااااروف 

 خاصة .

طويلاااااااااة  األجااااااااال ضااااااااامن االلتزاماااااااااات 

 قصيرة األجل .

إضااااااااااااااافة مكاسااااااااااااااب محققااااااااااااااة ماااااااااااااان   8

ساانوات سااابقة إلااى صااافي ربااح العااام 

 الجاري.

 

الحصول على قروض طويلة األجال     9

 قبل إعالن امليزانية

 

الحسابات  مدققمن وجهة نظر )في البيانات املالية  توقيةمدور ا ملحاسبة اإلبداعية  في نشؤ األزمة املالية العاملية وفقدان ,مشهنداني إقبالعمر : املصدر

 . 12،13ص،ص،، www.researchgate .net .hnk s. DOC ،29/ 11/2016 ،(واألساتذة الجامعيين

 خصائص اإلبداع املحاسبي : الفرع الثالث

ه ذحاسب املبدع وتتمثل هتميز به املية خصائص التي تبين لنا دور الذي بداعية بعداإل تتميز املحاسبة 

 :10الخصائص فيما يلي

 ؛قدرة املحاسب على التحليل والتجميع ✓

 ؛قدرة املحاسب على التحليل والحدس ✓

 والثقة؛أن يتمتع املحاسب بالشجاعة  ✓

ليس التعليمات املستمدة من املراكز اعتماد املحاسب على التعليمات املبنية على الحقائق العلمية و  ✓

 ؛اإلدارية 

املبدع هو الذي يستطيع تطوير ذاته من حيث النقد والتهذيب والتقويم  بالذاتي، فاملحاسالنقد  ✓

 .ألفكار واملعلومات ووسائل التحليل التي يستخدمها

 

 

 

 :ومعوقات اإلبداع املحاسبي الرابع: مقوماتالفرع 

 :11فيما يليتتمثل مقوماته ومعوقاته 

                                                             
 . 6_5, مرجع سبق ذكره ,ص_ص مرازقةصالح ,بوهرين فتيحة10
امللتقى الدولي: اإلبداع والتغيير عمورة جمال ، شريفي أحمد، دور وأهمية اإلبداع املحاسبي واملالي في عملية اإلفصاح عن املعلومات املحاسبية و املالية،  11

ماي  19و18امعة البليدة، يومي التنظيمي في املنظمات الحديثة، دراسة وتحليل تجارب وطنية ودولية املنعقد بكلية العلوم االقتصادية وعلوم التسيير، ج

 .14_ 13_ص،،ص2011
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 :مقومات اإلبداع املالي واملحاسبي نلخصها فيما يلي .1

 .لية املحاسبية واملالية املتسائلة والخالقةالعق ✓

 .قدرة املحاسب على التحليل والتجميع ✓

 .قدرة املحاسب على التخيل والحدس ✓

 .تمتع املحاسب بالشجاعة والثقة بالنفس ✓

الحقاااائق العلمياااة ولااايس التعليماااات املساااتمدة مااان املراكاااز اعتمااااد املحاساااب علاااى التعليماااات املبنياااة علاااى  ✓

 .اإلدارية

 .الجرأة في إبداء الرأي واملقترحات ✓

 يلي:يعترض اإلبداع املحاسبي جملة من املعوقات نوجزها فيما : معوقات اإلبداع املحاسبي .2

 .مقاومة الجهات اإلدارية وعدم رغبتها في التغيير ✓

 .والقوانين والتعليمات واإلجراءاتااللتزام الحرفي بالنصوص  ✓

 .سوء املناخ التنظيمي ✓

 .عدم وجود قيادة إدارية في املستوى املطلوب ✓

 .ضعف التشجيع والتحفيز ✓

 .انعدام روح الفريق ✓

 

 

 

األساليب الحديثة لكشف االتجاهات و اإلبداع املحاسبي مجاالت و  تقنياتو صور :الثالثاملطلب 

 والحد منها.ممارسات املحاسبة اإلبداعية 

خذ املحاسبة اإلبداعية لقد اتخذت صور في مجال املحاسبة بتقنيات تميزت بها في عدت مجاالت حيت ات

 .للحد منها ثةاملدققين اتجاهات وأساليب حدي

 صور املحاسبة اإلبداعية :األول الفرع 
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 :12صور املحاسبة فيما يلي تتمثل

عن حسن أداء  االنطباعيعطي  مؤشًرا هاًما للمستثمر  يعد ارتفاع صافي الربح إنبما :إدارة األرباح .1

الشركة وسالمة مركزها املالي ويقلل من تخوفه من مستوى املخاطرة املتعلق بها اهتمت اإلدارة بتجميل هذا 

واتخذت األساليب املحاسبية للتحكم في هذه األرباح ، وتوزيعها  –صافي الربح  –العنصر املحاسبي تحديًدا 

 Earningsناسًبا في ظل اإلمكانات واالختيارات املحاسبية املتاحة ، وهو ما يدعى بإدارة األرباح أوكما تراه م

Management  و تعد إدارة األرباح من أهم صور املحاسبة اإلبداعية التي تمت مناقشتها في أدبيات املحاسبة

تؤثر على التدفقات النقدية ، و إدارة والتي .Real Managementاإلدارة الحقيقية لألرباح : وتأتي على نوعين

ومن خالل التغيير في التقديرات وال Accrual Managementاألرباح من خالل إدارة االستحقاقات املحاسبية

 .سياسات 

وقد اعتمدت اإلبداعية، والنوع الثاني هو األك ر انتشاًرا، و هو الذي يندرج تحت مفهوم املحاسبة             

بة بصورة أساسية على دراسة عنصر االستحقاقات للكشف عن إدارة األرباح في الشركات، أدبيات املحاس

االختيارية االستحقاقات االختيارية تشكل الفرق بين األرباح والتدفقات  Discretionary Accrualsوذلك ألن 

 النقدية ا

وذلك  التنفيذي،دير يعتبر تقليل تقلبات الدخل واستقرار نموه أحد أهم أهداف امل :الدخلتمهيد  .2

وأن الشركات ذات  ة،املخاطر ل نمو الدخل يزيد من حجم استناًدا على االعتقاد السائد بأن تذبذب معد

لذلك تحاول بعض الشركات قدر . اب على املدى الطويل هي األقل خطر معدل النمو الثابت أو املتقار 

 Income تسمى تمهيد الدخل أواملستطاع أن تخفض من هذه املخاطرة بأساليب محاسبية مقبولة 

Smoothing وتشير غالبية الدراسات إلى أنه يمكن لإلدارة التدخل في تمهيد الدخل أسلوب التمهيد غير ،

 االصطناعي التمهيد هيد الحقيقي املحاسبي أوالتمReal Smoothing ما يسمى بالتمهيد  الحقيقي وهو

Artificial Smoothing  الضرائب  على : وتتم إدارة األرباح وتمهيد الدخل في الغالب استخدام أدوات عدة منها

وخسائر األوراق  مكاسب ،األرباح توزيعات ،الدخلاالستثمارات، تصنيف العناصر غير العادية في قائمة 

ملخزون البحث والتطوير، مصروفات الدعاية  واإلعالن ،ا التقاعد مصروفاتمعاشات  املالية صناديق

 .وتحويل العمالت  كالاإله،

 تقنيات اإلبداع املحاسبي:الثانيالفرع 

 :13نذكر منها ،تاعتبارا عدةة اإلبداعية و التي تصنف حسب هناك عدة تقنيات للمحاسب   

 : 1995سنة  François Bonnetتصنيف  .1

حسب االستعمال الداخلي و الخارجي، استعمال  وذلك : واملبادئ املحاسبيةجدول حسابات النتائج  ✓

 .زوناتاملحمخصصات عقود اإليجار التمويلية، تقييم اإلنتاج،

                                                             
 .   15_12ميسون بنت  محمد بن علي القري مرجع سبق ذكره ,ص _ص،12
 . 6ص,مرجع سبق ذكره ، مرازقةصالح ,بوهرين فتيحة, 13
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 .يخص تغييرات النتيجة وذلك فيما: والسياسات املحاسبيةجدول حسابات النتائج  ✓

 .خالل تحسين النتيجة نوقرارات التسيير: مجدول حسابات النتائج  ✓

العامل باإلضافة إلى  واحتياجات رأسمالاألموال، الديون الدائمة  سامليزانية: رؤو عمليات على  ✓

 .تمويل الخزينة

 d’Hervé Stolowyتصنيف  .2

 .تقنيات لها تأثير على محددات النتيجة ✓

 .تقنيات لها تأثير على عرض جدول حسابات النتائج ✓

 .تقنيات لها تأثير على عرض امليزانية ✓

 :اإلبداعيةاملحاسبة  : مجاالتالثالثالفرع 

 :14تتمثل مجاالت املحاسبة في

 .نظام املعلومات املحاسبي ✓

 املحاسبي.القياس  ✓

 .طرق توزيع أو تحميل املصروفات املختلفة ✓

 .و املحاسبية والتقارير املاليةاألساليب املختلفة لعرض القوائم  ✓

 .أساليب التحليل املالي ✓

 تطوير البرامج اآللية املحاسبية ✓

 

 

 

 

 

 :15تتمثل فيما يلياالتجاهات واألساليب الحديثة لكشف ممارسات املحاسبة اإلبداعية  :الفرع الرابع

                                                             
 . 5.ص  مرازقة  صالح ، بو هرين فتيحة، مرجع سبق ذكر 14
الحسابات الخارجيين والعاملين في سلك القانون والقضاء الفلسطيني في قطاع غزة، دور  مدققناهض نمر محمد الخالدي،دراسة تطبيقية على 15

العدد  –ات املحاسبة القضائية في مواجهة  ممارسات املحاسبة اإلبداعية والحد من آثارها على القوائم املالية،مجلة جامعة فلسطين لألبحاث والدراس

 .31ا، 30، ص،ص،2014يناير –السادس
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لجان املراجعة التي ظهرت في الواليات املتحدة بعد الهزات املالية العنيفة الناتجة عن التالعب في  .1

املراجع الخارجي وتحديد التقارير املالية ، وهي مكونة من عدد من األعضاء غير التنفيذيين تكون مهمتها تعيين 

 .أتعابه وذلك كمحاولة لزيادة استقالليته عند إبداء الرأي في القوائم املالية التي تصدرها الشركات

خفض مجال اختيار البدائل واملعالجات املحاسبية عن طريق تقليل من عدد البدائل واملعالجات  .2

فان لجنة معايير  ولذلكدم فيها كل معالجة ، املحاسبية املتاحة أو تحديد الظروف التي يمكن أن تستخ

املحاسبة الدولية وفي تعديالتها األخيرة فإنها قد ألغت معاييرها املعالجة البديلة ، ووضعت معالجة قياسية في 

 معاييرها.اغلب 

 : الحد من سوء استخدام بعض السياسات املحاسبية ، ويتم ذلك عن طريق ما يلي .3

وفي هذا املجال فانه عندما  إلغاؤها،وضع قواعد تقلل من استخدام بعض السياسات املحاسبية أو حتى  ✓

لحسابات الخسارة والربح في " بند الطوارئ " بجزيئهاتجه بعض محاسبو الشركات البريطانية لالستعانة 

املعايير املحاسبية البريطانية ولهذا األمر فقد رأت هيئة  التشغيل،البنود التي يرغبون في تجنب تضمينها ربح 

 . بشكل نهائي حتى ال تستغل بشكل خاطئ" بند الطوارئ "إلغاء 

ويقصد بالثبات هنا هو الثبات في استخدام السياسات املحاسبية املتبعة من " الثبات"تفعيل خاصية  ✓

بها في أحد األعوام وهذا يعني انه متى ما اختارت الشركة سياسة محاسبية تناس املالية،قبل معدي البيانات 

وهذا تجدر ال يعني انه من غير املسموح تغيير السياسات  الالحقة،فيجب عليها االستمرار تطبيقها في األعوام 

لكن املقصود هو عدم تغيير تلك السياسات إال في حال الضرورة القصوى ومع اإلفصاح عن  املحاسبية،

 .اتالتأثيرات املالية الناتجة على تغيير تلك السياس

يتبعها  انتباه وكفاءة املراجعين واملراقبين ولجان املراجعة في اكتشاف ممارسات املحاسبة اإلبداعية التي.4 

 .البعض 

تنمية الثقافة املحاسبية بين املستثمرين واملهتمين ومستخدمي املعلومات املالية على مختلف أطيافهم ، ويتم . 5

هذا األمر عن طريق أما التثقيف الذاتي الذي يقوم به بعض املستثمرين أو مستخدمي املعلومات املالية بغرض 

وشفافية القوائم املالية وما يرد بها من معلومات رفع مستواهم املحاسبي ، أو عن طريق الجهات املعنية بسالمة 

 الخاص.سواء كانت تلك الجهات حكومية أو من القطاع 

التي  ةتفعيل التنظيم امل ي ملهنة ملحاسبة واملراجعة ووضع ميثاق السلوك امل ي وتشكيل لجنة األخالق املهني -6

 املعتمد.جع املحاسب واملر يلتزم بها ا أنمن أهم وظائفها وضع قواعد السلوك التي يجب 

 طبيعة املعايير املحاسبية الدوليةالثاني:املبحث 

املعايير املحاسبية الدولية من اجل تنظيم ممارسة  االعتماد على التطورات االقتصادية والدولية إلى ضرورة آدت

اإلفصاح املالي  عمليات وتنظيمإصدار القوائم املالية بشفافية  وكذلكالعمل املحاسبي وتصنيف البيانات املالية 
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لك من اجل التوفيق لعمل املالي واملحاسبي وذاتنظيم ل الدولية أداةاملعايير املحاسبية  حيث تعتبر، ووضع تقارير

 .الية واملحاسبيةاملستفيدين من املعلومات املبين مصالح 

 ف املعايير املحاسبة الدوليةتعر األول:املطلب 

خالل سنوات السبعينات حيث تأسست خاللها لجنة املعايير املحاسبية الدولية التي بدأ تهده املعايير في الظهور 

من اجل توحيد التعامالت املحاسبية ووضع قوانين موحد للمحاسبة إنشاء . بدا بها اإلعداد املعايير وإصدارها

 حاسبي.امللجان خاصة بإعداد املعايير لكل مجال 

 16املحاسبيةتعريف لجنة املعايير : الفرع األول 

ع وهي منظمة مستقلة تهدف إلى إعداد املعايير يمكن استخدامها من قبل الشركات لدى إعداد القوائم في جمي      

اتفاق بين املنظمات املحاسبية الدولية القائدة في كل من  اثر م1973جنة فيشكلت هذه الل وقد، أنحاء العالم

 م1983ومنذ عام  املكة املتحدة األمريكية وايرلندوامل املكسيك وهولندملانيا واليابان وااستراليا وكندا وفرنسا وأ

تحاد الدولي للمحاسبة وابتداء شملت عضوية اللجنة كال من املنظمات املحاسبة املهنية األعضاء في اال

إعداد هيكلة الجنة ليصبح اسمها مجلس معايير  م2001وفي,دولة 85منظمة من  116للجنة  صادرتم 1996من

التأسيس  ةمراحل هي مرحل ثال ثيمكن تقسيم مراحل نشأتها إلى و ، املحاسبة الدولية وهي تطبق في اغلب الدول 

إلى م  2001ومرحلة األخيرة  من  م، 2001إلى غاية  م1993 ثم مرحلة انتقالية منم،1992إلى غايةم 1973من 

 : 17هذا ،ولقد كان الهدف من تأسيس تلك اللجنة منذ نشأتها إلى إعادة هيكلتها عدة أهدف   منها امنو ي

إقناع الحكومات والجهات املتخصصة باملعايير وهيئات البورصة واألوراق املالية في مختلف دول العالم  .1

 بها.وااللتزام  IASبضرورة تبني معايير املحاسبة

 .الدولي للقبول بمعايير املحاسبة الدولية والتقيد بهامحاوالت الحصول على الدعم  .2

 

 

 .تعريف املعايير املحاسبة الدولية:الثانيالفرع 

وقابلة  من املعايير املحاسبية عالية الجودة مجموعة متكاملةلقد أصدرت املعايير املحاسبة الدولية من طرف 

وضع معايير   نأكما ،للمقارنة في أسواق رأس املال العامليةطالب بوجود شفافية وقابلية ملللفهم وللتطبيق وتلبي ا

   ركأمحاسبة دولية يمثل أداة مفيدة لدعم بيئة تنظيمية دولية مستقرة و 
ً
 18.أمنا

                                                             
 . 106،ص ، 2008،،الطبعة األولىاألردنحسن القاض ي,مأمون حمدان ,املحاسبة الدولية ومعاييرها , دار الثقافة للنشر والتوزيع ,عمان،  16
أكاديمي،  امينة ،إصالح النظام املحاسبي في الجزائر وتكييف القوائم املالية وفق املعايير املحاسبية الدولية ، مذكرة تخرج لي نيل شهادة ماستر دريف17

 .9،ص،2014_2013تدقيق محاسبة مراقبة تسيير)  مستعانم(، الجزائر،
اريخ ت. , pdf-1-www.asca.sy/download/PDF/Seminars/Lecture2011.9،سمير الريشاني, مقدمة في معايير املحاسبة الدولية 18

 .1ص,، 27/12/2016اإلصدار,
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حيث يتم تطبيق هذه املعايير في كافة القطاعات وهذه املعايير جاءت نتيجة ألبحاث ودراسات قام بها نخبة من 

 .19ين على مستوى العالمالخبراء املحاسبيين ومراجع

مجموعة من املقاييس واإلرشادات املرجعية واملحددة، يستند عليها املحاسب في انجاز  بأنهاكما تعرفها املحاسبة 

 .20عمله من قياس واثبات وإفصاح عن املعلومات حول األحداث  االقتصادية للمشروع 

 مميزات املعايير املحاسبة الدولية،:الثالثالفرع 

 :21تتمثل حاجة إلى املعايير املحاسبية الدولية فيما يلي:املعايير املحاسبيةأهمية  .1

تحديد وقياس األحداث املالية للمنشأة فبدون املعايير املحاسبية ال يمكن الوصول إلى نتائج سليمة  ✓

 .املالية ودقيقة وتعكس املركز الصحيح لألحداث

 فان ذلك املعايير املحاسبية غابة في حالة إذا ماوإيصال نتائج القياس إلى مستخدمي القوائم املالية  ✓

سليمة وبالتالي سوف تكون عملية اإليصال لتلك النتائج تعكس  نتائج قياسؤدي إلى عدم الوصول إلى سي

 .الواقع غير السليم

 إلى:وتمثل غياب جوانب املعايير املحاسبية الدولية 

يؤدي إلى استخدام طرق محاسبية قد تكون غير سليمة أو قد يؤدي إلى منشآت استخدام طرق متباينة  ✓

 .قد يؤدي إلى عدم اإلشارة إلى الطريقة املتبعة أوغير موحدة  أو

 الداخلين أوقد يؤدي إلى إعداد قوائم مالية كيفية وبالتالي يصعب االستفادة منها من قبل املستفيدين  ✓

 .املستفيدين الخارجين

 .وقد يؤدي إلى اختالف األسس التي تحدد وتعالج العمليات واألحداث املحاسبية للمنشاة ✓

 

 

 :الدوليةخصائص املعايير املحاسبية  .2

 :22يمكن ذكر أهم الخصائص التي تتعلق باملعايير املحاسبة الدولية في النقاط التالية 

                                                             
مان األردن فارس جميل الصوفي ,املعايير املحاسبية الدولية واألداء املالي للشركات الصناعية املساهمة العامة, دار جليس الزمان لنشر والتوزيع ع 19

 .67.ص,2014,الطبعة األولى, 
 9امينة ،مرجع سبق ذكره ،ص، . دريف20

 

 
حاسبي املالي مع املعايير فما يخص املؤسسات الصغيرة واملتوسطة في املحاسبية الدولية عمر قمان ، مراد علة ،مدى توافق اإلطار القانوني للنظام امل22

الجزائر ،يومي ،ملتقى الوطني حول  النظام املحاسبة الدولية املالية بالجزائر وعالقته باملعيار الدولي ،قاعة املحاضرات بن شهيدة_ خروب _مستغانم، 

 . 7_6،ص_ص، 2013جانفي 14و13
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املحاسبية بعد إهمال قدرتها على تحقيق اإلجماع خاصة بعد اإلصالحات األخيرة التي عرفتها هيئة املعايير  ✓

الرأي الهيئات إ بها، دون كل األطراف املهتمة  توسيع االستشارات وإعداد املعايير املحاسبية لشمل

 املؤهلة.الوطنية 

 .هامرونتها نتيجة ملا تقدمه من حلول ترض ي مختلف مستعملي ✓

 .ألنها ال تكتسب الصفة القانونية إجبارية التطبيقغير  ✓

 نطاق املعايير املحاسبية الدولية:الثانياملطلب 

 يوضح رقم واسم وهدف ونطاق العمل كل معيار I .2الجدول رقم

رقم واسم 

 املعيار

 نطاق عمل املعيار هدف املعيار 

  1املعيار 

عرض القوائم 

  IRS1املالية

الواجب إتباعها لعرض  تحديد األسس_

 القوائم املالية ذات غرض عام

تأكيد على توفر خاصية املقارنة _

املحاسبية بين القوائم املالي لنفس الشركة 

عبر فترات املتتالية واملقارنة بين القوائم 

املالية مع الشركات األخرى التي تعمل في 

 نفس املجال 

تحديد اإلطار العام لإلعداد القوائم _

ة وتحديد الحد األدنى في البيانات املالي

 الواجب نشرها في القوائم املالي

لم يحدد املعيار التفاصيل الخاصة _

باعتراف والقياس واإلفصاح عن عمليات 

دقيقة ومحددة بل ترك هده األمور 

 للمعايير أخرى 

يعطي املحتوى والشكل الذي يتوجب أن 

تكون عليه القوائم املالية ذات غرض العام 

يتم إعدادها وعرضها طبقا ملعيار  والتي

اإلبالغ املالي الدولي أو ما يسمى معيار 

   IFRS 1التقارير املالية الدولية

 2املعيار

 املحزونات

 

وصف املعالجة املحاسبية للمحزونات _

حيث يوفر املعيار اإلرشادات والقواعد 

 التي تحدد تكلفة املخزون 

 وصف كيفية االعتراف باملحزونات كأصل_ 

 تم كيفية االعتراف بتا كمصروف الحقا

يغطي املعيار البضاعة تامة الصنع _

والبضاعة املعدة للبيع في العمليات العادية 

للمنشاة والبضاعة تحت التشغيل واألدوات 

في عملية اإلنتاج  واملوارد التي تستخدم

 واملوارد الخام
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بيان كيفية تحديد صافي القيمة القابلة _

 للتحقيق املخزون

 توضيح أساليب قياس تكلفة املخزون_

 7املعيار 

قائمة التدفقات 

 النقدية

ضمان توفر املعلومات حول التغيرات في _

النقدية وما يعادلها للمنشاة بواسطة 

قائمة التدفقات النقدية والذي يصنف 

مصادر التدفقات النقدية إلى تدفقات من 

النشاطات التشغيلية واالستثمارية 

لك مساعدة مستخدمي والتمويلية وذا

القوائم املالية باملعلومات لتقييم الوضع 

 النقدي من حيث توفير السيولة وتوقيتها 

على املنشأة إعداد قائمة التدفقات النقدية _

بموجب متطلبات هده املعايير عرضها كجزء 

مكمل للقوائم املالية األخرى أي فترة تقديم 

 عنها القوائم املالية 

 

 8املعيار 

السياسات 

املحاسبية 

والتغيرات في 

التقديرات 

املحاسبة 

 واألخطاء

تحديد األسس واملعايير الوجبة مراعاتها _

عند اختيار وتغيير السياسات املحاسبية 

 الواجب إتباعها عند إعداد القوائم املالية 

توضيح املعالجة املحاسبية للتغيرات في _

 التقديرات 

ء التي تحدت بيان املعالج املحاسبي لألخطا_

في فاترات السابقة ويتم اكتشافها في 

 الفترات الحالية

على املنشاة إعداد قائمة التدفقات النقدية 

بموجب متطلبات هذا املعيار وعرضها كجزء 

مكمل للقوائم املالية األخرى ألي فترى تقدم 

 عنها القوائم املالية 

 

   10املعيار 

األحداث 

الالحقة لتاريخ 

 امليزانية 

تعد لقوائمها  أنمتى يجب على املنشاة _

املالية باألحداث التي تقع بعد تاريخ امليزانية 

 العمومية وقبل إصدار تلك القوائم 

اإلفصاح املطلوب عرضها حول تاريخ قرار -

إصدار القوائم املالية وحول األحداث 

 الالحقة لتاريخ امليزانية 

يجب تطبيق هذا العيار في املحاسبة 

عن األحداث التي تقع بعد تاريخ واإلفصاح 

 امليزانية العمومية

  11املعيار 

 عقود اإلنشاء 

بيان املعالجة املحاسبية لإلرادات _ 

والتكاليف املتعلقة بالعقود اإلنشاءات وفي 

معظم الحاالت يستغرق انجاز العقد تحت 

يجب تطبيق هذا املعيار في املحاسبية عن 

عقود اإلنشاء في القوائم املالية للمقاولين 

كما تشمل عقود تقديم الخدمات املرتبطة 
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التنفيذ فترات تزيد عن فترة مالية واحد 

املحاسبة عن لذالك فالعنصر الهام في 

عقود اإلنشاءات هي في تخصيص إيرادات 

وتكاليف العقود بين الفترات املحاسبية 

التي يتم انجازها للعمل فها ويستخدم هذا 

املعيار أسس االعتراف الواردة في إطار 

إعداد وعرض القوائم املالية لبيان متى 

يجب االعتراف باإلرادات والتكاليف العقد 

 مة الدخلكإيراد ومصروف في قائ

 مباشرة بإنشاء األصل القديمة 

  12املعيار 

 ضرائب الدخل 

يصف هدا املعيار املعالجة املحاسبية  

لضرائب الدخل التي تضم جمع الضرائب 

املحلية واألجنبية املفروضة على األرباح 

الخاضعة لضريبة ويحدد املعيار تعريفات 

لربح املحاسبي والربح الخاضع لضريبة 

 والدخل الضريبي والضريبة الخارجة 

يطبق هدا املعيار في املحاسبة عن الضرائب 

دخل وتشمل ضرائب الدخل كافة ال

الضرائب املحلية واألجنبية املفروضة على 

األرباح الخاضعة لضرائب كما تشمل 

ضرائب الدخل ضرائب أخرى والضرائب 

املحتجزة واملوجب الدفع من قبل املنشات 

التابعة والزمنية واملشاريع  املشتركة عند 

 قيمها بتوزيعات إرباح للمنشاة األم 

املعيار 

التقارير 14

املالية 

 للقطاعات 

يهدف إلى وضع مبادئ تقديم التقارير حول 

املعلومات املالية حسب قطاع املعلومات 

حول مختلف أنواع املنتجات والخدمات 

التي تنتجها املنشاة ومختلف املناطق 

ودلك ملساعدة . الجغرافية التي تعمل بها

 مستخدمي البيانات املالية 

ر في املجموعات يجب تطبيق هدا املعيا_

الكاملة للقوائم املالية املنشورة املعدة وفق 

متطلبات معايير البالغ املالي الدورية والتي 

تضم امليزانية العمومية وقائمة الدخل كما 

 (1)وردة في املعيار

 15املعيار   

املعلومة التي 

ثر 
ُ
تعكس أ

التغير في 

 األسعار

يجب على املنشاة التي تطبق هدا املعيار 

إفصاح عن مبلغ التعديل واملبلغ املعدل ب

الستهالك وكذلك بالنسبة التكاليف 

 املبيعات وتعديال البنود النقد

 

يلزم هدا املعيار الشركة املدرجة اسمها في _

أوراق املالية ويتم تداول أهميتها في نطاق 

 السوق 

وإذا اختارت املنشاة غير ملزمة بتقديم _

توجب عليها تقارير مالية حول القطاعات وي

في هده الحالة االمتثال بشكل كامل ملتطلبات 
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 املعيار 

 16املعيار 

املمتلكات 

واملصانع 

 واملعدات

وصف املعالجة املحاسبية لألصول 

املذكورة واالعتراف بيها حيت يعرف هده 

األصول واستهالك والحياة اإلنتاجية 

والقيمة املتبقية والقيمة العادلة كما يحد 

املعيار العناصر تكلفة األصل وإعادة تقيم 

 واستهالكه واستبعاده 

يتم تطبيق متطلبات معيار املحاسبة _

في املحاسبة عن املمتلكات  16الدولية

واملصانع واملعدات التي تستخدم في إنتاج 

البضاعة وتزويدها للمشتري واألصول 

املستخدمة من قبل اإلدارة واألصول املعدة 

 لغاية تأخيرها للغير 

آي تلك األصول التي اقتنائها التسيير أعمال 

املنشاة ومن املتوقع إن املستخدم ألكتر من 

 فترة أخرى 

 17يار املع

 عقود اإليجار 

 

 

 

 

 

أن الهدف من هدا املعيار تحديد املعالجة 

املحاسبة واإلفصاح مالئمة العقود التأجير 

التشغيلية والتمويلية لدى كل من 

 املستأجر واملؤجر 

يغطي املعيار جميع عقود التأجير باستثناء  

اتفاقيات التأجير املتعلقة باملصادر 

الطبيعية املتعلقة بترخيص استعمال األفالم 

وأشرطة الفيديو واملخطوطات وبراءة 

االختراع وحقوق التأليف وماشيه دالك  

املشترىات لغاية  أواملصنعة من قبل املنشاة 

 إعادة بيعها  

تقدم خدمات  أن للغير:تقديم الخدمات _

للغير يتضمن الخدمات التي تقدمها املنشاة 

للغير وقد يتم انجاز الخدمة خالل فترات 

مالية واحدة أو تمديد ألكتر فترة مالية 

 واحدة 

استخدام أصول املنشاة من قبل لغير مم _

يتوكل عنه داخل املنشاة من خالل الفائدة 

 ات األرباححقوق أو اإلتاوات توزيع
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 املعيار 

 اإلدارة  18 

يهتم بقياس اإلدارة من بيع بضائع  وتأدية 

 الخادمات واإلدارات األخرى 

 

يغطي هدا املعيار اإليراد الناتج عن _ 

 األحداث والعمليات التالية 

مباعات البضاعة والتي تتضمن بيعها _

 البضاعة

 19املعيار 

 منافع املوظفين 

 

 

يهدف هدا املعيار إلى بيان املحاسبية 

واإلفصاح عن منافع املوظفين ويعرف 

املعيار عدة مصطلحات مثل منافع 

املوظفين وتلك املنافع قصيرة اجل وطويلة 

 األجل وغيرها 

 

يحدد أربع فئات رأسية للمنافع املوظفين 

 .قصيرة األجل مثل الرواتب واألجور 

ء الخدم وضيفة للعمال املنافع بعد انتها_

  .التقاعد وتكاليف الخدماتمثل رواتب 

  ة.مكافئة نهاية الخدمة املقدم_

منافع املوظفين طويلة األجل مثال إجارة _

 .الخدمة الطويلة 

 20املعيار 

محاسبة املنح 

الحكومية عن 

املساعدات 

 الحكومية

محاسبة املنح يعرف املنح الحكومية 

بأشكالها املختلفة واملساعدات الحكومية 

 .وشروط االعتراف واإلفصاح

يتم تطبيق هده املعايير في املحاسبة 

واإلفصاح عن املنح الحكومية في اإلفصاح 

 عن أنواع أخرى من املساعدات الحكومية 

  21املعيار 

أثار التغيرات في 

األسعار صرف 

العمالت 

 األجنبية 

جنبية في ترجمة يطبق على املعامالت األ 

العمليات األجنبية حيث  القوائم املالية

بنص على شرط االعتراف األولي ويفرقان 

الصرف تصنيف العمليات األجنبية 

 والتغيرات في األسعار الصرف 

  :يطبق أنيجب 

املحاسبة عن املعامالت واألرصدة _

بالعمليات األجنبية باستثناء املعامالت 

املشتقة واألرصدة التي تندرج ضمن معيار 

 39املحاسبة الدولية رقم 

 ترجمة القوائم املالية للعمليات األجنبية _

ترجمة نتائج أعمال وميزانية الشركات _ 

التابعة إلى العملة التي تعرض بها القوائم 

 املالية للشرعة القبضة 
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  23املعيار 

تكاليف 

 االقتراض

املحاسبة لتكلف يهدف إلى عرض املعالجة 

االقتراض حيت يعرف بها مصروف ولكن 

املعيار يسمح بمعالجة بديلة مسموح بها 

وهي رسمت تكاليف االقتراض ولكن ضمن 

 شروط عرضها للمعايير 

 يغطي هدا املعيار 

 املحاسبة عن تكاليف االقتراض _

يتناول املعيار تكاليف االقتراض التعلق _

يتناول املعيار بعملية االقتراض الخارجي  وال 

املعترضة لحقوق   أوالتكاليف الفعلية 

املالكين بما فيها رأس مال املمثل في السهم 

 ممتازة غير مصنف كاالمتيازات

  24املعيار 

اإلفصاح عن 

األطراف ذات 

 العالقة 

إذا كان احد األطراف  أنهبيحدد العالقة 

قادر على التحكم باألطراف األخرى أو 

عليه في صنع قرارات ممارسة تأثير مهم 

 مالية أو تشغيلية

 

تحديد عالقات معامالت األطراف ذات _ 

 العالقة 

بيان األرصدة املعلقة بين املنشاة واألطراف _

 ذات العالقة بها 

بيان الظروف التي يكون فيها اإلفصاح عن _

 البنود الواردة في ما سبق هدا مطلوب 

تحديد اإلفصاح التي يتم إجرائه حول تلك _

 البنود

  26املعيار 

املحاسبة 

وتقارير منافع 

 التقاعد

يهتم هدا املعيار ببرامج املساهمات املحددة 

وبرامج املنافذ املحددة ويعرض معايير 

طريقة احتساب القيمة الحالية أك رية 

 ملنافع التقاعد وشروط اإلفصاح

 

يتناول إعداد التقارير حول خطط كمنافع _

قارير سنوية التقاعد وال يتطلب عرضه ت

للخطة لكن أن تقتض ي شروط خطة 

 التقاعد إن تقدم الخطة تقرير سنوية 

تغيير خطة منافع التقاعد منشاة منفصلة _

ومتميزة عن أصحابا العمل املشارك في 

الخطة وينطبق أيضا على خطط منافع 

التقاعد التي ترعاها جهة أخرى غير صاحب 

 العمل مصال

 27املعيار 

 القوائم املالية

املوحدة 

القوائم املالية املوحدة واملحاسبة عن 

االستثمارات في املنشات التابعة يهتم هذا 

املعيار بعرض القوائم املالية املوحدة 

 يتم تطبيق هدا املعيار في 

إعداد البيانات املالية املوحدة ملجموعات _ 

الشركات  التي تسيطر عليها املنشات 
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 ويعرض إجراءات التوحيد واإلفصاح واملفصلة

 

 األساسية 

املحاسبة عن االستثمارات في املنشاة _

التابعة واملنشات  الخاضعة للسيطرة 

املشتركة واملنشاة الزميلة عندما تختار 

الشركة القابضة او تلزمها التشريعات 

الية والقوانين املحلية عرض قوائم م

 منفصلة

 28املعيار 

املحاسبة عن 

االستثمارات في 

 املنشات الزميلة 

فانه يعرف املعيار املنشاة الزميلة بأنها 

منشاة وجد مستثمرين تأثير مهم عليها وهي 

مشروع مشترك  أوليست منشاة تابعة 

للمستثمرين ويعرض طرق اعتراف بموجب 

 طريقتين حقوق امللكية والتكلفة وتطبيقها

تطبيق من املستثمر في املحاسبة عن يجب 

 االستثمارية في الشركات الزميلة 

 

  29املعيار  

معيار التقارير 

املالية في 

االقتصاديات 

ذات التضخم 

 املرتفع 

 

املعيار املنشاة التي تعد قوائمها هذا  بقيط

تعدل  إنبعمل اقتصادية مرتفع تضخ 

قوائمها باستخدام وحد قياس جارية 

بتاريخ القوائم يعدد املعيار شروط تطبيق 

ذالك سوء في القوائم املالية املعدة على 

على أساس  أوأساس التكلفة التاريخية 

 التكلفة الجاري 

 

يطبق على القوائم املالية الرئيسية بما في 

ذالك قوائم املالية املوحدة ألي منشاة تقديم 

رها املالية بعملة اقتصاد ذو تضخم تقاري

مرتفع جدا ويقدم املعيار كما هو مبين الحقا 

مؤشرات فيما إذا كانت البيئة االقتصادية 

التي تعمل بها املنشاة هي ذات تضخم مرتفع 

جدا كما يحدد ملعيار إجراءات تعديل 

 املعلومات املالية اثر التضخم مرتفع

 30املعيار 

اإلفصاح في 

القوائم املالية 

للبنوك 

واملؤسسة املالية 

 املشابهة 

يكل البنوك واملؤسسة املالية املشابهة 

بتقديم مستوى املالئمة من اإلفصاح  

ملصلحة مستخدمي القوائم املالية كعرض 

السياسات املحاسبية وتضمن إفصاحا 

ملصلحة مستخدمي القوائم املالية كعرض 

يتضمن إفصاحا السياسات املحاسبية و 

إضافية في قائم الدخل واملركز املالي 

وكذالك ما يتعلق باألمور الطارئة 

واستحقاقات األصول وااللتزامات 
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والخسائر القروض والسلف واملخاطر 

 البنكية العامة واألصول واملرهونة كضمان 

  31املعيار 

الحصص في 

املشاريع 

 املشتركة

 

شاريع التقارير املالية  عن حصص في امل

املشتركة يتهم هذا املعيار باملحاسبة عن 

حصص في املشاريع املشتركة والتي يعرفها 

املعيار بأنها ترتيبات تعاقدية يقوم  بموجبها 

اكتر بنشاط اقتصادي يخضع  أوطرفان 

للرعاية املشتركة وقد عرض املعيار أشكال 

املشاريع املشتركة  وعرف الترتيب التعاقدي 

طرة املشتركة واألصول والعمليات تحت سي

والوحدات تحت السيطرة املشتركة 

 والقوائم املالية املوحدة لها واملفصلة

ينطبق على محاسبة الحصص في املشاريع 

املشتركة وإعداد التقارير املالية حول أصول 

والتزامات الدخل ومصاريف املشاريع 

املشتركة في البيانات املالية للمشاركين 

 شاريع املشتركةواملستثمرين في امل

 

 32املعيار

األدوات املالية 

 لإلفصاح

 والعرض

 

يعرض شروط معينة لعرض األدوات 

املالية في امليزانية ويحدد املعلومات الواجب 

 اإلفصاح عنها 

ويتناول هذا املعيار طرق عرض كل األدوات 

املالية واألصول املالية وااللتزامات املالية 

بالنسبة للفوائد وحقوق امللكية وكذالك 

 وأرباح األسهم والخسائر واملكاسب

يجب تطبيق هذا معيار من قبل كافة 

 املنشات على كافة أنوع األدوات املالية 

 33املعيار 

حصة السهم 

 أرباحمن 

 الشركات 

 

يضع املبادئ من اجل تحديد  هذا املعيار 

وعرض حصة السهم من إرباح مما يؤدي 

املقارنة بين أداء إلى تحسين إمكانية 

املنشات وفترات املحاسبية ويرك املعيار 

 على حساب حصة السهم من أرباح

 

يرتكز  أنمن هدا املعيار  2حددت الفقرة 

التي نطبق عليها احتساب ربحية السهم 

وعرضه ضمن القوائم املالية بالتحديد 

ضمن القوائم املالية  بالتحديد ضمن قائمة 

ربحية السهم  أن 3الدخل وحدد في الفقرة 

تحتسب للشركة التي تعد قوائم املالية 

موحدة للقوائم املالي و املوحدة وليس لكل 

 شركات على حدي 

وقد تطلب احتساب وعرض كل من ربحية 

كل من ربحية السهم األساس ي وربحية 
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 أوالسهم املخفضة باستخدام األرباح 

الخسائر من النشاط املستثمر للمنشاة 

ات التي تغطيها القوائم وذالك جمع الفتر 

 املالية املعروضة

  34املعيار 

التقارير املالية 

 املرحلة 

يهدف إلى بيان الحد األدنى من مضمون 

التقارير املالية املرحلة وبيان مبادئ 

االعتراف والقياس في البيانات املالية 

مختصرة لفترات مرحلية يقصد  أوالكاملة 

بالتقرير املرحلي تقرير مالي يحتوي إما 

مختصرة من البيانات  أومجموعة كاملة 

املالية لفترات اقل من السنة املالية الكاملة 

 املشاة 

ال يحدد املنشات التي يتوجب عليها نشر 

عدد مرات نشر  أوالتقارير املالية املرحلية 

لتي يجب نشر الفترات ا أوتلك التقارير 

التقارير هذه التقارير خاللها بعد نهاية الفترة 

 املرحلية

 

  35املعيار 

العمليات 

 املتوقفة

 

يحددا لعمليات املتوقعة بأنها ذالك الجزء 

من  املنشاة  الذي تخطط املنشاة لكي يتم 

التصرف به فعليا بكامله مثل بيعه أو 

فصله أو نقل امللكية الخ انه ذلك الجزء 

املنشات الذي يمتثل خط عمل رئيس ي من 

 منفصل انه يمكن تمييزه تشغيليا

مبادئ اعتراف وقياس بل يطالب  أيةال يحدد 

بان نقوم بتطبيقه املعايير ذات العالقة 

انه يطالب باإلفصاح عن  إالبذالك 

 العمليات املتوقعة

  36املعيار 

االنخفاض في 

 قيمة األصول 

يعرض املعالجة املحاسبية لالنخفاض في 

قيمة املوجودات واإلفصاح عنها حيث 

يطالب باالعتراف بالخسارة الناجمة عن 

االنخفاض في قيمة املوجدات بما ليزيد على 

املبلغ القابل لالسترداد كما يعرض املعيار 

مصادر املعلومات عن االنخفاض قيمة 

 وطرق قياس االنخفاض 

على جميع األصول املالية  ينطبق هدا املعيار

التي ال يوجد معيار دولي يحدد كيفية 

 االعتراف وقياس خسارة التدني لها 

 

 37املعيار 

املخصصات 

 وااللتزامات

املحتملة 

ضمان تطبيقا تقايس االعتراف  إلىيهدف 

وأسس االعتراف املحاسبية على 

املخصصات واملطلوبات املحتملة 

واملوجودات املحتملة ويعرف املعيار 

تطبق متطلبات هدا املعيار على االعتراف 

ة املخصصات وااللتزامات املحتملة بكاف

 واألصول املحتملة قياسها 
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مكتبة الوطنية بيانات  أعدت.معايير املحاسبة واإلبالغ املالي الدولية , جمعة حميدات ,إعداد الطالبة باالعتماد على كتاب محمد ابو ناصر : املصدر

, املحاسبة املولية ومعاييرها دار التفافة ونشر والتوزيع ,مامن حمدان ,و كتاب حسين القاض ي  2008, اململكة األردنية الهاشمية, الفرصة والتصنيف األولي

 2008,الطبعة األولى 

 التعديالت الطارئة على املعايير املحاسبة الدولية  الثاني:الفرع 

واملوجودات 

 املحتملة 

املخصصات واملطلوبات املحتملة 

ويعرف املعيار املخصص انه واملوجودات 

 توقيت ومبلغ غير مؤكدين مطلوب 

 

 38املعيار 

األصول الغير 

 امللموسة 

يعرض املعالجة املحاسبية للموجودات 

الغير امللموسة التي لم تتم معالجتها في 

 38معيار أخر وبنص املعيار وبنص املعيار 

على وجوب االعتراف باألصل آدا حقق 

وبنص أيضا على  الشروط الواردة فيه

كيفية قياس املبلغ املسجل للموجودات 

 غير ملموسة واإلفصاح عنها

ينطبق على كل األصول غير ملموسة معادى 

التي تندرج ضمن املعاير األخرى واألصول 

الناجمة عن رسملت مصاريف االستكشاف 

والتقديم كما ينطبق على تكاليف اإلعالنات 

بات قابل التشغيل و والتدريب وتكاليف م

االختراع وترخيص أفالم  وتطوير وبراءة

 وصور املتحركة

 39املعيار

األدوات املالية 

االعتراف 

 والقياس

سبق ذكره  32املعيارال إكميهدف إلى 

وذالك من اجل تحديد مبادئ االعتراف 

باملعلومات الخاصة باألدوات املالية 

 .وقياسها واإلفصاح عنها

على يجب تطبيقها من قبل كافة املنشات 

 .كلفة أنوع األدوات املالية

 

  40  معيار

املمتلكات 

 االستثمارية

 

وصف املعالجة  إلىيهدف هدا املعيار 

املحاسبية للممتلكات االستثمارية 

ومتطلبات اإلفصاح املتعلق بها ويقصد 

 باملمتلكات االستثمارية أراض ي مباني 

يجب تطبيق على االستثمارات العقارية في 

عملية االعتراف والقياس واإلفصاح الخاص 

باالستثماري العقارية اململوكة من قبل 

املنشاة والتي تنوي املنشاة االحتفاظ بها 

يهدف االحتفاظ بها  أولغايات تأخير الغير 

لفترة طويلة وبالتالي االستفادة من ارتفاع 

ق  لها إرباح أسعارها السوقية مما يح

 رأسمالية عند عملية بيعها

  41املعيار 

 الزراعة 

يهدف إلى بيان املعالجات وعرض البيانات 

املالية املتعلقة بالنشاط الزراعي اإلفصاح 

 املتعلق بها
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                      .هناك معايير محاسبية تم إلغائها واستبدالها بمعايير التقارير املالية الدولية وتعديل فيها بمعايير أخرى 

 تبديلها أو وضح املعايير  املحاسبة الدولية التي تم  إلغائها : I .3الجدول رقم

والتصنيف  الفرصةمكتبة الوطنية بيانات  أعدت.معايير املحاسبة واإلبالغ املالي الدولية , جمعة حميدات , كتاب محمد أبو ناصر :املصدر اعداد الطالبة 

الطبعة ،ونشر والتوزيع  التفافةاملحاسبة املولية ومعاييرها دار ,مامن حمدان ،و كتاب حسين القاض ي 2008،الهاشمية األردنيةاململكة , األولي

 2008األول،

  

 اعداد التقارير املالية الدولية : الثالثالفرع 

 .ر الدولية وتهدف لالستخدام العاميتضمن إعداد قوائم مالية بدون تحفظات تتفق مع املعايي

 التقارير املالية : I .4جدول رقم  

التقرير رقمه 

 واسمه

 مجال عمل التقرير  الهدف من التقرير 

  IFRS1    املعيار

تبنى معايير  

التقرير املالية 

تخفيض الشفافية ملستخدميها وتوفير معلومات _

 مقارنة لكل الفترات املعروضة 

توفير نقط بداية مالئمة يمكن إعدادها بتكلفة ال _

تنطبق على املنشاة التي كانت تطبق  

معايير غير متوافقة مع املعايير املالية 

إن موعدة املعايير الدولية  أوالدولية 

 املعيار   عدل أوبماذا استبدل  للمعيارجرى ذا ما املعيار

 27,28محلة املعيار  ملغى 3رقم  املعيار

  38,22,16حل مكانه املعير  ملغى  4املعيار 

 1حل مكانه املعيار  ملغى  5املعيار 

 15حل مكانه املعيار  ملغى  6املعيار 

 38حل مكانه املعيار  ملغى 9املعيار

 1حل مكانه املعيار  ملغى 13املعيار 

 IFRS3بموجب اندماج األعمال الغي 22املعيار 

  40،و املعيار  30 حل محله املعيار ملغى  25املعيار 

 IFRS3استبدله بموجب العملية املتوقفة 35املعيار 
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 لكنها معدة لالستخدام ألدخلي فقط  تتجاور املنفعة املتأتية ملستخدميها  ألول مرة 

 IFRS 2املعيار 

املدفوعات 

املستندة إلى 

 األسهم

يهدف إلى بيان ووصف كيفية التقرير عن عمليات 

خالل إصدار أسهم التي تتضمن التسديد من 

وبشكل خاص يتطلب املعياران تنعكس اثأر تلك 

العمليات في بيان الدخل املركزي املالي لها في دالك 

املصاريف املرتبطة بمنح  العاملين املتضمنة 

 خيارات األسهم

ينطبق على كافة عمليات الدفع التي 

تتم على أساس مدفوعات األسهم 

 وبخاصة

عر تسوية نقديات على أساس س_ 

 أسهم 

العمليات التي تحصل املنشاة من _ 

خاللها على سلع وخدمات حيث 

 تتضمن شروط االتفاق

 IFRS 3املعيار 

 اندماج األعمال

بيان ووصف كيفية التقارير  إلىيهدف هدا املعيار 

 أنعن عمليات اندماج منشات األعمال ويتطلب 

يتم اعتماد طريق الشراء املحاسبية عن اندماج 

األعمال وبالتالي فانه املقتنى الدمج سيقوم 

باالعتراف باألصول وااللتزامات املحتملة املتوقعة 

 باملنشاة املشتريات 

املشتريات املندمجة بقيمتها العادية بتاريخ اندماجها 

ويتم بالشهر كأصل والتي يتم إطفائها على عدد 

 معين من السنين بل تخضع الختيار التدني سنويا

 : يلي ى ماينطبق عل

طريقة املحاسبة عن اندماج _ 

 األعمال 

يتم ضم األعمال بطريق  أنيمكن _ 

متنوعة تتحدد على ضوء أسباب 

القانون أو ضريبة أخرى وقد تتضمن 

شراء مشروع لحقوق امللكية في 

مشروع آخر او شراء صافي أصول 

 مشروع األعمال 

يمكن أن بنشاء عن ضم األعمال 

ابع فيه عالقة مشاة و بمنشأ ت

يتضمن األعمال تبرئة الصافي أصول 

مشروع أخرى بما فيها الشهر  وليس 

 شراء األسهم

 IFRS 4املعيار 

 عقود التامين 

  ينمالتأ يحدد كيفية التقارير عن عقود

اإلفصاح الذي يبين ويوضح املبالغ الواجبة إظهارها 

في القوائم املالية الناشئة من عقود التامين وتساعد 

هذه القوائم على فهم ماهية املبالغ  مستخدمي

 : يلي يشمل نطاق املعيار ما

عقود التامين وإعادة التامين _ 1

 الصادرات والواردات

األدوات املالية التي تصدرها مع _ 2
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التوقيت وحالة عدم التأكد للتدفقات النقدية 

 املستقبلية من عقود التامين

 تقرير املشاركة املستقبلية 

 IFRS 5املعيار 

التقرير األصول 

غير متداولة 

املحتفظ بها 

للبيع والعمليات 

 املتوقعة

يهدف املعيار إلى تحديد وبيان املعالجة املحاسبية 

ها للبيع والعرض ألصول الغير املتداولة املحتفظ بل

واإلفصاح عن العمليات املوافقة وبشكل اكتر تحدد 

 بهدف املعيار يغطيه ما يلي 

ها للبيع ل غير املتولية املحتفظ بة لألصو باملناسب_ ا

 يتم معالجتها وفق املعيار على النحو التالي 

( الدفترية)يتم قياسها بالقيمة املرحلة _ 

carryimgamount القيمة العادلة املطروحة منها  أو

 املصاريف الالزمة للبيع أيهما اقل 

 تعريض كالبند مستقل في امليزانية _

 يتهم التوقف عن استهالكها _ 

بنسبة لنتائج العمليات املوقفة يتم عرضها في _ ب

 بند منفصل في قائمة الدخل 

على ( 5)يطبق املعيار اإلبالغ املالي رقم

أصول غير متداولة سيتم التخلص 

 منها ولها مواصفات وطرق خاصة 

الكشف  6معيار

عن املصادر 

املعدنية 

 الطبيعية 

وصف كيفية التقرير املالي عند  إلىيهدف هد املعيار 

كشف عن املصادر الطبيعية وبشكل اكتر تحديدا 

 املعيار 

إدخال تحسينات محدود للممارسات املحاسبية _ ا

 الحالية لنفقات االستكشاف والتقييم  

تحديد أي من النفقات االستكشافية والتقييم _ ب

يجب رسمتها كأصل وأي منها يجب االعتراف به 

 كمصروف 

) إخضاع نفقات االستكشاف وتقيم املرسملة_ ج

( 6)لتقيم التدني طبقا ملعيار رقم ( املصنفة كأصول 

تدني وفق معيار املحاسبة الدولي  آيفي حيت قياس 

يجب تطبيق هدا املعيار على النفقات 

االستكشاف والتقييم املتعلقة 

 بالكشف عن املصادر الطبيعية 
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  36رقم 

بيان اإلفصاح التي تجدد وتوضح املبالغ الواردة _ د

في قوائم املالية عن الكشف عنه وتقيم  املصادر 

مستخدمي القوائم املالية في الطبيعية املساعدة 

قدية فهم مبالغ وتوقيت وعدم التأكيد لتدفقات الن

ها تتعلق بتكاليف  الناشئة من أي أصول معترف ب

 االستكشاف التقييم 

 7املعيار

األدوات املالية 

 صاح لإلف

يهدف هدا املعيار إلى بيان متطلبات اإلفصاح 

املتعلقة باألدوات املالية في القوائم املالية حيت 

 تمكن مستخدمو القوائم من تقيم 

تعتبر املتطلبات الواردة في هدا املعيار مكملة ملبادئ 

الخاصة باالعتراف والقياس وعرض األصول 

 بة واملعطيات املالية الواردة في معيار املحاس

يجب تطبيق هدا املعيار من قبل 

جميع املنشات ولكافة األنواع 

 واألدوات املالية 

 

 نفس مرجع السابق ,حسن القاض ي , اعداد الطالبة :املصدر 

 

 تجارب بعض الدول من تبني معايير إعداد التقارير املالية الدولية : املطلب الثالث

لإلنشاء املعايير املحاسبية الدولية وتبنيها عدت عوامل ساعدت على تعميمها وإعدادها في مختلف الدول        

حيت سوف نتطرق في هذا املطلب إلى العوامل التي ساهمت في التحول نحو املعايير املحاسبة الدولي وتجارب 

 .بعض الدول من تبنيها من بينهم الجزائر 

 IFRSالعوامل التي ساهمت في التحويل الدولي نحو معايير أعداد التقارير املالية الدولية : الفرع األول 

في  IFRSالدولي نحو املعايير إعداد التقارير املالية الدولية  خص العوامل التي ساهمت في تحويليمكن تل        

 التالية:البنود الرئيسية 

العالم في أواخر الثمانينات وأوائل التسعينات من القرن العشرين شهد :التحوالت نحو اقتصاد السوق  ✓

ي لم الدول الت نأكما ,جذرية في الدول االشتراكية والدول النامية على حد سواء تحوالت سياسية واقتصادية 

احدث تحوالت اقتصادية ملحوظة حيث إلصالح االقتصادي ت لقد برمج ثرةتحدث فيها تغيرات سياسية مؤ 

لك بدرجات ادي من سيطرة الدولة وذومن أهم التطورات االقتصادية في معظم الدول هو تحرير االقتص,

وشملت عملية اإلصالح ضرورة ، النشاط ذلك إستراتيجيةتتفاوت من دولة ألخرى ومن نشاط ألخر حسب 

لك االقتصادي وتطلب ذمج اإلصالح ناتطوير القوائم املالية كعامل قوي إلنجاح بر  أوتأسيس أسواق املالية 
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وبدأت هذه الهيئات بممارسة ورها ,لجان حكومية ملراقبة أسواق املال لحماية املستثمرين  أوإنشاء هيئات 

الرقابي على الشركات بما في ذلك وضع متطلبات التقارير املحاسبية والتوجيه نحو تحقيق هدف حماية 

هم ما تستخدمه الشركات في التالعب باألسعار وإلحاق فمن املعروف إن املعلومات املحاسبية هي أ،املستثمر

الضرر باملستثمرين وتقوم هذه الهيئات بتحدي متطلبات اإلفصاح املحاسبي الالزم لتحقيق درجة عالية من 

ولهذا فان هذه الهيئات الحكومية تتدخل عادة بصورة مباشرة في ، الشفافية في املعلومات املحاسبية املنشورة 

التقرير املالي تتوجيه هيئات إعداد املعايير وعلى الرغم من أن إعداد املعايير هو اختصاص  تنظيم عملية

إال أن هيئات سوق املال باعتبارها الجهات القانونية املعينة بحماية املستثمرين ,مجالس املحاسبة الوطنية 

الهيئات فانه املحاسبية في  تعتبر الجهات أساسية املنشئة للطلب على املعايير املحاسبية والى جانب هذه

 .23الشركات غير مسجلة في البورصة

تعتمد آليات الحكومة : تكلفة صناعة معايير املحاسبة أو ما يعرف بالبنية األساسية للمحاسبة ✓

ومراقبة أنشطة الشركات على التقارير املالي وإعداد البيانات املالية فهناك احتمال بان تنشر اإلدارة تلك 

لهذه األسباب فان ,البيانات باستخدام معايير محاسبة غير مالئمة أو من خالل عدم التزام باملعايير املقبولة 

 : 24قيق املصلحة العامة هيأهم إجراءات الحكومية واملراقبة لتح

 بالشركة.وجود معايير محاسبة مقبولة تحقق املصلحة العامة لكافة األطراف املهتمة  ✓

وجود مراجعة مستقلة للقوائم املالية قبل تقديمها املستفيدين منها وتكون البنية األساسية  ✓

 هي:للمحاسبة من مجموع من املكونات 

 .املعايير كهيئات تداول أوراق املالية والبنوك وغيرهاوجود كيان قوي ذات مصلحة في تنظيم  •

وجود تنظيم متكامل ومستقبل لتطوير وصناعة املعايير ويتضمن بصفة أساسية مجلس مستقل  •

 .التخاذ القرار ومجلس استشاري متخصص لتقديم ومجلس لإلصدار والتفسيرات التطبيقية الالزمة

 .كز البحث العلميوجود مجتمع مهتم باملحاسبة كالجامعات ومرا •

وجود موارد مالية وبشرية كافية وهذه املقومات ال تتوفر لكل الدول بنفس القدر فعملية صناعة  •

املعايير هي عملية مكلفة جدا يلزمها موارد مالية كبيرة لإلنفاق على مراحل صناعة املعايير التي تأخذ وقتا 

 .طويل

 .حالة الشركات املتعددة الجنسياتتكلفة إنتاج ومراجعة املعلومات املحاسبية في  ✓

 من التطورات الهامة التي شاهدتها أسواق املالية في العقدين األخيرين أن كال من الشركات واملستثمرين قد        

فالشركات الكبرى التي تبحث عن مصادر رأس املال ذهبت للقيد في البورصات ،غادر إلى خارج الحدود اإلقليمية

                                                             
التوزيع وسف القاض ي ،سمير معدي الريشان، موسوعة املعايير املحاسبية الدولية )معايير إعداد التقارير املالية الدولية (،دار الثقافة للنشر و حسين ي 23

 . 6،ص، 2012،عمان ،االردن ، الجزء االول ،
عداد التقارير املالية الدولية (،نفس املرجع السابق, حسين يوسف القاض ي ،سمير معدي الريشان، موسوعة املعايير املحاسبية الدولية )معايير إ 24

 51ص,
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 إلىا و رجخملستثمرين من األفراد واملؤسسات كما أن ا، للبحث عن املدخرات واالستثمارات دود أوطانهاحخارج 

 .25خارج حدود أوطانهم بحثا عن فرص استثمارية أفضل ومن هنا بدا مفهوم حماية املستثمر

 تكلفة التمويل التي تتحملها الشركات الوطنية للحصول على التمويل من خارج الدولة  ✓

خدمة الدين أثناء التعاقد  وكذلكتعتبر تكلفة رأس مال في تكلفة الحصول على األموال في بداية التعاقد          

والدول الكبرى كبعض دول أوربا الغربية وأمريكا واليابان وبعض دول جنوب شرق أسيا تتصف بقدر من 

وفي مثل هذا األسواق فان ، قوق امللكيةطلب املستثمرون على حاالستقرار االقتصادي والسياس ي األمر الذي ي

الشركات الناجحة في  تتكلفة األموال بالنسبة للشركات تكون منخفضة عنها في الدول اقل استقرارا وأصبح

الدول النامية أو الدول التي تكون فيها تكلفة األموال مرتفعة تبحث عن فرص للقيد في األسواق عاملية حيث 

للقيد والتداول  ةلبورصات العاملية تضع شروطا صارممم يسمى حماية املستثمر فانه اتكلفة األموال األقل رباط 

شركات أملانيا سجلت  لككذ,لديها فعلى سبيل املثال إذا فترضنا إن شركة فرنسية سجلت تداول في أملانيا 

فان كل دول منها سوف تلتزم الشركة الوافدة بالتزام بقواعد القيد لديها والتي منها االلتزام ,التداول في فرنسا 

فان كل شركة سوف تكون مطالبة بإعداد مجموعتين من البيانات املالية .بمجموعة معينة من املعايير املحاسبية 

دخل العالقات الدولية على هذا النحو فان األولى وفق لدولة املنشاة والثانية وفقا للدول املضيفة وإذا افترضنا ت

صعوبة االلتزام بقواعد التداول في الدول املتعددة سوف تحتوي دون قيد وتداول األوراق املالية للشركات 

األول املستوى : الوطنية في الخارج ولهذه األسباب فان التنسيق الدولي بين الدول املختلفة بدا على مستويين 

وأما الثاني  .الذي يأخذ شكل اتفاقيات لتسهيل عمليات التداول البيني بين الدول املتفقة الثنائي واإلقليمي 

والتحرك على هذا املستوى اصفر عن ,العالمي الذي يتم في إطار املنظمات الدولية العاملية  الدولياملستوى 

االستثمارية  كذلك,نقد الدولي وتمويلية مثل البنك الدولي وصندوق ال التكتالت املحاسبية العامليةالعديد من 

وبدأت هذه املنظمات IOSCO  املعنية باملستثمرين في البورصات العاملية مثل املنظمة الدولية للبورصات العاملية

العاملية تضغط على الدول املختلفة من اجل تبني مجموعة واحدة من املعايير الدولية لم تكن إصداراتها تتمتع 

 .26الوقت لكذبالقبول الكافي في 

االستثمار التي يتحملها املستثمر األجنبي عندما يقوم بتصدير استثماراتها إلى أسواق مالية  ةتكلف ✓

 أفضل:ة بحثا عن فرص استثمارية يخارج

 نظر الن الفرص االستثمارية في الدول الكبرى تصنف بكثافة عالية من املدخرات وصلت إلى مستوى العائد       

رة باملقارنة يالشركات املقيدة بها إضافة العائد على االستثمارات غير الخط العادي وتضائل معدالت النمو لدى

برغبة املستثمرين في الحصول على نصيب اكبر من االستثمارات األجنبية واملشكلة التي صاحبت عمليات 

عدة وفق املبادئ املحاسبة للدول املستثمرة فيها االستثمارات األجنبية هي صعوبة قراءة وفهم البيانات املالية امل

ومع القيود املفروضة على قدرات املستثمر األجنبي في فهم األمور املحاسبية أصبح يلجا إلى املحللين املاليين 

                                                             
 52لسابق,ص,حسين يوسف القاض ي ،سمير معدي الريشان، موسوعة املعايير املحاسبية الدولية )معايير إعداد التقارير املالية الدولية (، نفس املرجع ا25
الدولية )معايير إعداد التقارير املالية الدولية (، نفس املرجع السابق  حسين يوسف القاض ي ،سمير معدي الريشان، موسوعة املعايير املحاسبية26

 .52,ص
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الدول املستثمر فيما تبحث عن ابسط  أبدتلهذا .واملؤسسات االستثماري وبالتالي تزداد تكلفة االستثمار 

إما بصورة مطلقة آو ,  IFRSي تخفض هذه التكلفة ومنها تبني معايير إعداد التقارير املالية الدولية القواعد الت

 .27بصورة متوافقة تجعل االختالفات ضئيلة جدا مع اإلفصاح عن هذه االختالفات في البيانات املالية

 

 IFRSمعايير إعداد التقارير املالية الدولية التي طبقت املعايير املحاسبة الدولية بعض الدول  :الفرع الثاني

 :28التجارب التي توافق مع معيار إعداد التقارير املالية الدولية هي

تعد بريطانيا املحرك الرئيس ي لفكرة صناعة املعايير الدولية  :UKاملتحدة تجربة اململكة  ✓

وتستضيف بال ها مقر اللجنة الدولية كما أنا أول رئيس للمجلس لدولي هو بريطاني وعمل رئس للمجلس 

أربع أعضاء منهم رئيس ) البريطاني للمحاسبة والبريطاني لها اكبر تمثيل في عضوية مجلس معايير الدولية 

وفيما يلي الخطوات التي اتخذها مجلس معايير املحاسبة ( رنة بثالثة للواليات املتحدة األمريكية املجلس مقا

 :لبريطانيا 

لم يمكن هناك خطة بريطانية محددة للتوافق مع املعيار الدولية وكان املجلس البريطاني يصدر املعيار  •

 في صياغة املعايير الدولية الوطني حسب احتياجات السوق البريطانية إلى جانب نشاط بريطانيا

رحبت بريطانيا بشدة بقرار األوربي الخاص بتطبيق معايير املحاسبة الدولية اعتبارا في  2002في عام  •

 2005عام 

أصدرت وزارة التجارة والصناعة منشور الشركات واملرجعين واملجلس الوطني للمعايير  30/08/2002في  •

املحاسبية ومجلس معايير املراجعة الوطن غيرهم ممن يتأثرون بالقرار األوروبي بضرورة تعديل أوضاعهم تبعا 

 ير الوطنية واملعايير الدولية لهذا   القرار ومنذ هذا التاريخ بدا املجلس البريطاني بدراسة االختالفات بين املعاي

ستة معايير اعتبرت خطوة هامة وكبيرة  ASBمعايير املحاسبية البريطانية  أصدر مجلس 2/12/2002في  •

 يلي:نحو توفيق معايير املحاسبة البريطانية مع املعايير الدولي وتتضمن املعايير الستة ما 

 األرباح واألسهم 22رقم  ▪

 ار العمالت التغيرات في أسع أثار 23رقم  ▪

 التقرير املالي عن التضخم  24رقم  ▪

 األدوات املالية العرض واإلفصاح25رقم  ▪

 األدوات املالية القياس  26رقم  ▪

 املحاسبة عن اقتناء الشركات الناجحة 2رقم  ▪

                                                             
نفس املرجع السابق ,ص حسين يوسف القاض ي ،سمير معدي الريشان، موسوعة املعايير املحاسبية الدولية )معايير إعداد التقارير املالية الدولية (،27

53. 
 .57،58، نفس المرجع السابق ،ص،ص ة املعايير املحاسبية الدوليةحسين يوسف القاض ي ،سمير معدي الريشان، موسوع28
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وبالتالي فقد ثم اإلبقاء على معيار املحاسبة البريطاني صادرة عن مجلس معايير بريطانية سوف تكون من 

 .معايير بريطانيةخالل 

 

 

 :29في الشرك األقوى في صناعة املعايير املحاسبية ألسباب عديدة أهمها ما يلي: USAالتجربة األمريكية ✓

بنية أساسية محاسبية ممثلة في مجلس والهيئات الوطنية والبورصات  أكبرالواليات املتحدة لديها  •

لك أن الواليات املتحدة لديها مجلس إلى ذ ةواملالية. إضافواملستثمرين والجامعات إضافة إلى املوارد البشرية 

وطني للمعايير املحاسبية بدا في الثمانينات من القرن السابق بلجنة اإلجراءات املحاسبية تم مجلس مبادئ 

 160يقارب من  عماتاريخ املحاسبة أسفر  FASB مجلس معايير املحاسبة املالية  ثم 1973املحاسبية حتى عام 

 .م املحاسبية وغيرها من اإلصداراتنشرات للمفاهي 7محاسبيا و معيار

حتى تقبلها زم بها وال تلت ة الدولية للمحاسبة وان كانت الد الواليات املتحدة شريكا في كل األنشطتع •

مجلس معايير املحاسبة  أواملحاسبية الدولية  لجنة املعاييرسواء من حيث العضوية في ، بصورة كاملة حتى اآلن

املحاسبي وبعد أن تشكلت  في املعاييرنبرة العوملة  (ومع تزايد1+4)واحد الدولية الحالي أو مجموعة أربعة زائد 

لكوارث  املحاسبية التي وقعت نتيجة لبعض ا املحاسبية،وكذلكمالمح وأسس كيان دولي متماسك مع املعايير 

 FASB ومجلس معايير املحاسبة املالية  SECبدأت البورصة األمريكية . رن الواليات املتحد في مطلع هذا الق في

املعايير األمريكية لتتوافق مع املعايير الدولية والثاني تعتبر بعض معايير الدولية لتوفق  ء منفش ييقترب شيئا 

إلى تفاهم  FASBتوصل كال من مجلس معايير املحاسبة املالية األمريكية  2002مع املعايير األمريكية وفي عام 

 : يتضمن التفاهم املشترك النقاط األتيمشترك،

 للتطبيق.وقابلة  متوافقالعمل على فعل املعايير الصادرة عن كال منهما  ▪

التنسيق فيما بينهم قبل إي إصدارات مستقبلية ومؤخرا تبنى مجلس معايير املحاسبية املالية  ▪

 . IFRSالعتماد معايير إعداد التقارير املالية الدولية  قرار بالتحول  FASBاألمريكي 

 :     التجربة اليابان ✓

 أومجلس الحالي  أوشريكا كامال في كل األنشطة الدولية سوء من حيث العضوية في اللجنة السابقة 

احتفاظها بعضوية االتصال ومن ناحية أخرى فان اليابان كانت واحدة من ثالث دول أظهرت نتائج دراساتها 

IFAD  30كما يلي من الدول ليس لديها نية للتوافق مع املعايير الدولية واملعايير بأنها : 

                                                             
نفس املرجع السابق ,ص  29حسين يوسف القاض ي ،سمير معدي الريشان، موسوعة املعايير املحاسبية الدولية )معايير إعداد التقارير املالية الدولية (،

 . 58,  57ص,

 59املعايير املحاسبية الدولية )معايير إعداد التقارير املالية الدولية (، نفس املرجع السابق .صحسين يوسف القاض ي ،سمير معدي الريشان، موسوعة 30

. 
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بات املحادثات بين مجلس معايير املحاسبية اليابانية حول مشروع مشترك  12/10/2004في  •

 :لتخفيض االختالفات بين معايير املحاسبة الصادرة عن كلمنها وقد بات املحادثات مطلقة من أساسين هما

 .هذه املحادثات خطوة نحو تحقيق التوافق أناألول: 

 .اهم في دعم وتطور أسوق املال العامليةأن التوافق يس: الثاني

وقد اتفق الطرفان على اإلبقاء على املعايير الوطنية وضرورة التنسيق ينصب على الخصائص  •

التنسيق في املعايير ال يتناول املعايير املتعلقة بأوضاع االقتصادية  نأاالقتصادية املتشابهة ويفهم من ذلك 

املختلفة وان االتجاه املستقبلي هو اإلبقاء على املعايير املتعلقة بأوضاع االقتصادية املختلفة وان اتجاه 

 .املستقبلي هو اإلبقاء على املعايير الوطنية رقم جهود التوحيد

 

، أشارت (scf)تبنت الجزائر املعيار املحاسبي تحت اسم النظام املحاسبة املالي :31تجربة الجزائر  ✓

الجزائر على قرارات العديد من الدول على عملية إصالح النظام املحاسبي في منتصف التسعينات ،مما نتج عنه 

املمارسة من خالل تبني  إلىتقريب املمارسة املحاسبية في الجزائر  فك بهدلعداد النظام املحاسبي املالي وذا

بما يضمن تعزيز مسيرة  IASBتوحيد محاسبي تأخذ بنموذج مجلس املعايير املحاسبية الدولية  إستراتيجية

االندماج باالقتصاد الدولي وتوحيد لغة املحاسبة ،فقد تبثث الجزائر فكرة املعايير الدولية املحاسبية من خالل 

، الذي يعمل على تلبية احتياجات مختلفة املتعاملين من مستثمرين  مشروع النظام املحاسبي املالي الجديد

توفير معلومات مالية وافية وتدعيم شفافية الحسابات  األجانب قصد أوومقترضين وغيرهم سواء املحليين 

وتكريس الثقة في الوضعية املالية للمؤسسة ،وحسب املجلس الوطني املحاسبي املالي أفضل خيار لتحسين 

 .املحاسبي الجزائري ،وجعله يتوافق مع املحيط االقتصادي والقانوني الذي تعي  الجزائر حالياالنظام 

 مكونات معايير املحاسبة الدولية:الثالث الفرع 

 :32إن دراسة معايير املحاسبة الدولية يجعلنا نالحظ بأن املعيار املحاسبي غالبا ما يحتوى على     

 . مقدمة املعيار .1

 .التعريف باملصطلحات املحاسبية املستخدمة في املعيار   .2

 .املعيار عاملعيار. موضو شرح  .3

 .اإلفصاح .4

 للمعايير التي تحتاج إلى فترة زمنية لتطبيقها وذلكأحكام انتقالية  .5

 تاريخ بدء سريان املعيار .6

 

                                                             
حاسبي املالي خالد جفال ،نور الهدي حداد،دراسة ومقارنة بين تجربة املغرب والجزائر في تطبيق معايير املحاسبة الدولية،ملتقى الوطني حول النظام امل31

 . 7_6،ص_ص،2013جانفي 14و13بالجزائر وعالقته باملعايير الدولية ،بن شهيدة محمد _خروب_ مستغانم ,الجزائر،يومي
 .8، بوهرين فتيحة، نفس املرجع السبق ذكره ،ص،صالح  مرازقة32
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 :األول الخاتمة الفصل 

لقد تناولنا في هذا الفصل نشأة املحاسبة اإلبداعية ومفهومها وأسباب ظهورها وأساليب ودوافع استعمالها        

الدولية املحاسبية للتقارير  طبيعة املعاييركما استعرض  مجاالت،ومجاالت بتقنيات وخصائص مختلف في عدت 

 دافع إعدادها 
ً
ساهمت في اعداد التقارير  العوامل التيتطرقنا إلى  كماوأهمية إصدارها وأهدافها.املالية موضحا

 .املالية والدول التي تبنتها وتجربها في العمل في املعايير املحاسبية الدولية وتطبيقها



 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 الفصل الثاني
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 مقدمة الفصل 

تطورت املحاسبة العمومية على املستوى الدولي في ظل الجهود املبذولة من طرف الهيئات واملنظمات  إن    

 IFA Cالدولية التي تشرف على تنظيم مهنة املمارسة املحاسبية عل يرأسها مجلس االتحاد الدولي للمحاسبين

التطورات الجديدة في وظائف ، لتواكب IPSAS الذي يقوم بإصدار معايير املحاسبة الدولية للقطاع العام

ازدياد كبير في حجم النفقات وتنوع مجاالتها  من ترتب عليهم العام وماالحكومة واتساع نشاط القطاع 

إتباع أسلوب األساس النقدي في القياس املحاسبي إلى بمعظم الدول  قامت مصادرها ولهذاواإليرادات وتنوع 

عن اعداد ميزانية  العام فضالوضوعية لسالمة إنفاق القطاع إتباع أساس االستحقاق ملا يوفره من رؤية م

مما يعطي إمكانية ملتابعة تطور أصول الوحدة وتنميتها  تظهر أصول والتزاماتها وحدات وجهود املحافظة عليها

 .وهذا مما أدى بالجزائر ملحاولة التكيف والتوافق معا ملعايير املحاسبة الدولية للقطاع العام، واستهالك

ملعايير املحاسبة الدولية دور في تسيير اإلبداع املحاسبي بالتفرقة بين التالعب املحاسبة واالبتكار في  إنكما        

املحاسبة وتشجيع اإلبداع املحاسبي االيجابي والحد من اإلبداع املحاسبي السلبي او تالعب املحاسبية ووضع 

 لذلك.حدود 

 ى مبحثين: هذا الفصل إل ااس قسمنوعلى هذا األس

 .معايير املحاسبة العامة في القطاع العام :املبحث األول 

 .الدولية املعايير املحاسبةي في اإلبداع املحاسب :املبحث الثاني
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 مفهوم معايير املحاسبة الدولية في القطاع العام: املبحث األول 

االقتصادية بين الدولية جاء مجلس املعايير بعد نشأت معايير املحاسبة الدولية  لتنظيم العالقة           

املحاسبة وإنشاء هيئات خاص بالقطاع العام ووضع معايير خاصة بالقطاع العام من اجل توحيد محاسبة 

 .القطاع العام بين الدول وضمان السير الحسن ألموال الدول من اجل الحد من االختالسات وتالعب املحاسبية

 املحاسبة الدولية للقطاع العامماهية معايير األول:املطلب 

إن معايير املحاسبة الدولية في القطاع العام ومسودات العرض وأوراق التشاور وغيرها من إصدارات        

هذا مجلس املعايير املحاسبة الدولية للقطاع العام تصدر عن االتحاد الدولي للمحاسبة وسوف نتطرق في 

 : يلي املطلب إلى ما

 معايير املحاسبة الدولية في القطاع العام تعريفاألول: الفرع 

هي مجموعة من املعايير املحاسبية الصادرة عن مجلس معايير املحاسبة الدولية في القطاع     

. بغرض استخدامها في إعداد البيانات املالية من قبل القطاع العام في جميع أنحاء العالم(IPSASB33)العام

الصادرة عن مجلس معايير املحاسبة  (IFRS)وتستند هذه املعايير على املعايير الدولية إلعداد التقارير املالية  

هيئة متخصصة  ((IPSASBحيث يعتبر مجلس معايير املحاسبة الدولية في القطاع العام ( IASB) الدولية 

الواليات املتحدة األمريكية، وهو عبارة عن  -ومقره في نيويورك( IFAC) متفرعة عن اإلتحاد الدولي للمحاسبين 

، ومهمته خدمة املصلحة العامة من خالل االستمرار في  1977تأسست عام . منظمة عاملية ملهنة املحاسبة

 واملساهمة في تطوير اقتصاديات دولية قوية عن طريق إقرار اإللزام بمعايير مهنية 
ً
تعزيز مهنة املحاسبة عامليا

لترويج لها وتعزيز املقاربة الدولية لهذه املعايير والحديث عن قضايا الصالح العام التي تعتبر عالية الجودة وا

 .34فيها الخبرات املهنية على قدر كبير من األهمية

للجنة القطاع العام التابعة لالتحاد الدولي للمحاسبين، تعرف املعايير (  13) بناء على الدراسة رقم       

بيانات رسمية تبين كيف يجب أن تنعكس أنواع معينة من املعامالت األخرى  في "املحاسبية بأنها عبارة عن 

للحصول القوائم املالية الحكومية، وفقا لذلك فااللتزام بمعايير محاسبية موثوق ومعترف بها يعتبر ضروريا 

 .35على عرض عادل للقوائم املالي

 

                                                             
33IPSASB International public sectoraccounting standardboard،مجلس معايير املحاسبة الدولية للقطاع العام  

publicatio.com -www.tag،2012دليل معايير املحاسبة الدولية في القطاع العام،املجتمع الدولي للمحاسبين القانونين،,34

/UploadFiles…/IPSAS_brochure.pdf،22/02/2017 ،2،ص. 
لنيل شهادة دكتوراه في العلوم  أطروحةشالل زهير،آفاق إصالح نظام املحاسبة العمومية الجزائري الخاص بتنفيذ العمليات املالية للدولة، 35

-dlibrary.umiu، 2014_2013بوقرة *بومرداس*، وعلوم التسيير،تخصص تسيير املنظمات،جامعة أحمد االقتصادية

boumerdes.dz:8080/bilslream/123456789/…./CHELLAL%20ZAGRA.PDF ،26/02/201751،ص . 
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 معايير املحاسبة الدولية في القطاع العام الثاني: تطبيقالفرع 

العمومية على االمتثال ملتطلبات معايير املحاسبة الدولية  تهيآوالال يمتلك املجلس سلطة إلجبار الحكومات     

في القطاع العام، حيث إنه يشجع هذه األخيرة على املشاركة بشكل كبير في وضع هذه املعايير عن طريق تقديم 

وفي هذا اإلطار، يحث املجلس الحكومات . املالحظات واملقترحات ملختلف اللجان والهيآت االستشارية في املجلس

على تبني معايير املحاسبة في القطاع العام من أجل تحقيق التوافق والتقارب الدولي للبيانات املالية الحكومية، 

 .واالرتقاء بجودة وقابلية مقارنة املعلومات املالية ملختلف وحدات القطاع العام على املستوى الدولي

ام بحق الحكومات ومختلف الهيآت العمومية يتعرف مجلس معايير املحاسبة الدولية في القطاع الع        

يشجع املجلس بشكل كبير تبني املعايير املحاسبية الدولية في القطاع "باعتماد معايير وطنية خاصة بها، حيث 

العام وتوحيد املتطلبات الوطنية مع معايير املحاسبة الدولية في القطاع العام، وال يتم وصف البيانات والقوائم 

ومية بأنها تتبنى تطبيق املعايير املحاسبية الدولية في القطاع العام إال إذا كانت تمتثل ملجمل املالية الحك

 .متطلبات كل املعايير املعمول بها واملصادق عليها من طرف املجلس

وعلى هذا األساس، ال يمتلك املجلس سلطة فرض تطبيق معايير املحاسبة الدولية في القطاع العام، بل يعرضها 

اختيارية على الدول التي ترغب في تحسين نوعية وجودة اإلبالغ املالي الحكومي، عن طريق تبني معايير  بصفة

معترف بها دوليا كوسيلة لضمان مصداقية وشفافية البيانات املالية يعتمد نجاح املجلس على مدى االعتراف 

 .والدعم الدولي للمعايير املحاسبي من طرف الحكومات

وفي هذا اإلطار، يعرض الجدول املوالي بيانات عن الدول التي . واملهنية املهتمة بمجال املحاسبة والهيآت الدولية

 36.تعمل على تطبيق معايير املحاسبة الدولية في القطاع العام

 العام:من وضع معايير املحاسبة الدولية في القطاع  فالثالث: الهدالفرع 

 : 37القطاع العام هي خدمة الصالح العام من خالل إن أهداف مجلس معايير املحاسبة الدولية في

 العام.وضع معايير عالية الجودة إلعداد التقارير املالية في القطاع  .1

 والوطنية.تسهيل املقاربة بين املعايير الدولية  .2

 العالم.االرتقاء بجودة واتساق التقارير املالية في  .3

 :م أهدافه عن طريقويحقق مجلس معايير املحاسبة الدولية في القطاع العا

 العام.إصدار معايير املحاسبة الدولية في القطاع  .1

 .العامنشر وثائق أخرى تقدم إرشادات حول مواضيع وخبرات إعداد التقارير املالية في القطاع  .2

                                                             
 56نفس املرجع السابق ،ص،36
متطلبات  الستكماللعینة من املؤسسات العمومیة مذكرة مقدمة  میدانیة أسماء جیلي،القیاس و اإلفصاح املحاسبیين في القطاع العام"دراسة 37

 ، 2013ا/2012شهادة ماستر أكاديمي علوم اقتصادية، علوم التسيير و علوم تجارية، علوم مالية ومحاسبي، دراسات محاسبية و جباية معمقة ،

www.ascajordan.org،26/02/2017،10،ص . 

http://www.ascajordan.org،26/02/2017
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إيجاد مبدأ التوافق بين األنظمة املحاسبية والتقارير املالية التي تنظم أمورها مصادر مختلفة كقانون  .3

أصول املحاسبات العامة للدوائر واملؤسسات في  للدولة، قانون امليزانية العامة  الضريبي، قانون التجاري، 

 .القطاع العام وغيرها

إن معايير املحاسبة الدولية في القطاع العام تغطي الحسابات للوزارات والدوائر واملؤسسات العمومية  .4

وازنة والدين العام صفتهم أهم املشاكل والشركات التابعة للدولة، كما تغطي احتساب العجز في امل

 .املتوقعة في أي دولة

 معايير املحاسبة الدولية للقطاع العام أسباب ظهور الرابع:الفرع 

لقطاع العام في مفهوم املعايير الدولية للمحاسبة هو عبارة عن جميع الوحدات الخاضعة للحكومة ا          

ركات العامة التي أي أنه يشمل جميع وحدات قطاع الحكومة العامة وجميع الش مباشر،غير  آوبشكل مباشر 

 .وال تنطبق هذه املعايير على املؤسسات العمومية ذات الطابع االقتصادي ،رباحاأل تهدف لتحقيق 

 :38وقد جاء ظهور معايير املحاسبة الدولية في القطاع العام ملجموعة من األسباب أهمها

واالرتقاء بجودة وقابلية مقارنة املعلومات  الحكومية،تحقيق التوافق والتقارب الدولي للبيانات املالية  .1

 .املالية ملختلف وحدات القطاع العام على املستوى الدولي

العام. االستجابة إلى املزيد من النداءات املطالبة بزيادة الشفافية واملسائلة املالية في مجال إدارة املال  .2

يقتض ي مبدأ الشفافية أن تصنف معلومات املوازنة العامة وفقا للمعايير الدولية وتقدم بطريقة  ثيح

أما مبدأ املساءلة فيستلزم أن تكون الحكومة مسئولة أمام السلطة . تسهل تحليل السياسات

 .التشريعية عن مدى بلوغ األهداف املسطرة

والشركات العامة من  والجماعات املحليةية للدولة الحاجة امللحة إلنتاج وتثمين املعلومات املحاسب .3

 :خالل اعداد الوثائق املالية الضرورية والكافية التي تسمح بما يلي

 املالية.الوصف الدقيق لعمليات امليزانية والعمليات  ✓

 القرار.ذالسريع للمعلومات املوثوق بها والضرورية التخا مالتقيي ✓

 سهولة تقييم أداء الوحدات الحكومية. ✓

 

 

 

 

                                                             
ل ، عبد الحميد مرغيت ، أساسيات المحاسبة العمومية، كلية العلوم االقتصادية والتجارية وعلوم التسيير ، جامعة محمد الصديق بن يحي ، جيج38

 pdf-03/03/2017.العمومية-المحاسبة-أساسيات2015content/... /-iefpedia.com/arab/wpالجزائر، ديسمبر 

 .69،70.ص،ص،
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ونطاق وصالحية معيار املحاسبي الولية   املعايير املحاسبة الدولية للقطاع العام  الثاني: إصدار املطلب 

 :العام وأهدافهاللقطاع 

من اجل تطوير املحاسبة العمومية قام مجلس االتحاد املحاسبة الدولي بعداد معايير خاص بمحاسبة     

 .القطاع العام حيت وضع لها أهداف خاصة

 إصدار املعايير املحاسبة : الفرع األول 

يتبنى مسؤولية إصدارها مجلس معايير املحاسبة الدولية في القطاع العام وتعنى هذه املعايير بإصدار التقارير 

معيارا مبينة في  32املالية وفقا لكل من األساس النقدي وأساس االستحقاق، وقد صدر لغايات تاريخه 

ملعالجة كافة القضايا املحاسبية املتعلقة باإلفصاح والعرض واللذين يشكالن  الجدول أذناه وجاءت شاملة

قاعدة اإلبالغ املالي من خالل التقارير املالية التي تصدر عن األنظمة املحاسبية الحكومية التي تطبق هذه 

يير املحاسبة الدولية في املعايير إضافة إلى معيار يتعلق باإلبالغ املالي املستند إلى األساس النقدي ،وتعتمد معا

 .IFRS القطاع العام التي تعنى باملحاسبة املستندة على أساس االستحقاق، على املعايير الدولية للتقارير املالية

 اسبي الدولي ذات عالقة معهحاملرقم واسم املعيار ومعيار : II.1:الجدول رقم 

رقم  

 IPSASاملعيار

 ذات عالقة  IFRSمعيار  اسم املعيار

IPSAS 1 عرض القوائم املالية IAS1 

IPSAS 2 قائمة التدفقات النقدية IAS 7 

IPSAS 3  السياسات املحاسبية التغيرات في التقديرات

 املحاسبية واألخطاء

IAS 8 

IPSAS 4 أثار التغيرات في األسعار صرف العملة األجنبية IAS 21 

IPSAS 5 تكاليف اإلقراض IAS 23 

IPSAS 6  املالية املوحدة واملنفصلةالقوائم IAS27 وIFRS 

IPSAS 7   االستثمارات في الشركات الزميلة IAS 23 

IPSAS 8 االستثمارات في العقود املشتركة IAS 27 

IPSAS  9 اإليراد من العمليات التبادلية IAS18 

IPSAS 10 التقرير املالي في االقتصاديات نشطة التضخم IAS 29 

IPSAS 11  املقاوالت*عقود اإلنشاء* IAS 11 
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IPSAS 12 املخزونان IAS 2 

IPSAS 13 اإليجارات IAS 17 

IPSAS14 األحداث الالحقة لفترة اإلبداع املالي IAS 10 

IPSAS 15 اإلفصاح والعرض:األدوات املالية IAS 29 

IPSAS 16  االستثمارات العقارية*املمتلكات املستثمرة* IAS 40 

IPSAS 17 املمتلكات املنشات واملعدات IAS 16 

IPSAS 18 اإلفصاح القطاعي IAS 8 

IPSAS 19 املخصصات االلتزامات الطارئة واألصول الطارئة IAS 37 

IPSAS  20 العالقة ذاتاإلفصاح عن األطراف IAS 24 

IPSAS 21 االنخفاض في األصول الغير مولدة للنقدية IAS 36 

IPSAS 22  املعلومات املتعلقة بالقطاع الحكومي اإلفصاح عن

 العام

 يوجد ال

IPSAS 23  الضرائب *اإليرادات من العمليات غير التبادلية

 *والتحويالت

 يوجد ال

IPSAS 24 ال يوجد عرض معلومات املوازنة في القوائم املالية 

IPSAS 25  املوظفون منافع IAS 19 

IPSAS 26 االنخفاض في األصول املولدة IAS 36 

IPSAS 27 الزراعة IAS 41 

IPSAS 28  الغرضاملالية:األدوات. IAS 32 

IPSAS 29 أدوات املالية االعتراف والقياس IAS 39 

IPSAS 30 األدوات املالية اإلفصاح IAS 7 

IPSAS 31  األصول الغير امللموسة IAS 38 
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IPSAS 32 ترتيبات االمتيازات املشتركة IAS 12 

  املالي املعتمداإلبالغ  

املحاسبة العمومية الجزائري ملواجهة معايير املحاسبة الدولية للقطاع العام، مذكرة مقدمة الستكمال  نظام إصالحنور الهدى بوليفة،واقع :راملصد

 –لخضر ه  دفي العلوم االقتصادية و التجارية و علوم التسيير التخصص تدقيق محاسبي، جامعة الشهيد حم أكاديميمتطلبات شهادة ماستر 

 . 25, 24،ص،ص،م2015- 2014الوادي،الجزائر،

 أهداف معايير املحاسبة الدولية للقطاع العام:الفرع الثاني 

 :39تمثل أهداف فيما يلي 

 .العالمتطوير املحاسبة العمومية في مختلف دول  .1

 .مقارنة املحاسبة العمومية باملحاسبة املالية االقتصادية .2

ويقصد بالحقوق املثبتة منذ ظهور الحق، أي ( محاسبة الذمة املالية)تطبيق مبدأ محاسبة الحقوق املثبتة  .3

مجموع الحقوق املستحقة التي تكون محال ألمر التحصيل يكرس حق الدائن العمومي، حيث تعطي قراءة 

 .الية الدوليةأوضح امل

 .تحقيق النوعية في عرض التقارير املالية العمومية .4

وقية على املعلومات املالية العمومية، وجعلها قابلة للمقارنة سواء على تتحقيق الشفافية واملصداقية وامل .5

 .مستوى أو الدولية

 لة وغير املنقولة وكل استثمارا تطبيق منطق األداء، إذ على الدولة تجاوز تسجيل أمالكها املنقو  .6

تلك بمرور الزمن، وفي املقابل تسجيل مصاريف املوظفين واملوردين في جانب  كنفقات، وإنما

 .الخصوم،تفيدها في جانب األصول عمال بمبدأ القيد املزدوج

 وصالحيات معايير املحاسبة الدولية في القطاع العام  : نطاقالثالثالفرع 

 :40يلي تتمثل في ما

يقوم مجلس معايير املحاسبة الدولية للقطاع العام بصياغة معايير تنطبق على أساس  .1

 املحاسبي.االستحقاق املحاسبي ومعايير أخرى تنطبق على األساس النقدي 

تنص معايير املحاسبة الدولية في القطاع العام على متطلبات االعتراف والقياس والعرض  .2

إن التقارير املالية ذات  العام،حداث في التقارير املالية ذات الغرض واإلفصاح التي تتناول املعامالت واأل 

الغرض العام هي تقارير املالية املصممة لتلبية حاجات املستخدمين من املعلومات الذين يكونوا غير 

 قادرين على طلب اعداد تقارير مالية مصاغة خصيصا لتلبية احتياجات هو املحددة من املعلومات.

                                                             
ل متطلبات نور الهدى بوليفة،واقع إصالح نظام املحاسبة العمومية الجزائري ملواجهة معايير املحاسبة الدولية للقطاع العام، مذكرة مقدمة الستكما39

 –في العلوم االقتصادية و التجارية و علوم التسيير التخصص تدقيق محاسبي، جامعة الشهيد حمة لخضر  أكاديميشهادة ماستر 

 .26،ص،pdf-147-eloued.dz/images/memoir/file/M.E-www.univ 2/3/2017.1، 2014-2015جزائر،الوادي،ال
 األمريكية،الجزء األول،نيويورك, الواليات املتحدة 2012،الطبعة األولى،االتحاد الدولي املحاسبي،إصدارات معايير املحاسبة الدولية للقطاع العام،40

،www.ascajordan.org،26/02/2017  25،24ص،،،ص  

http://www.ascajordan.org،26/02/2017
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املحاسبة الدولية للقطاع العام مصممة ليتم تطبيقها على التقارير املالية ذات   إن معايير .3

القطاع  تمنشئاالقطاع العام باستثناء مشاريع األعمال الحكومية ،وتتضمن  تمنشئاالغرض العام لجميع 

حكومات وطنية وإقليمية )على سبيل املثال : دولة ، محافظة ،إقليم (وحكومة محلية )على سبيل املثال : 

ن، شركات ( ما لم ينص حكومية ذات صلة)على سبيل املثال، وكاالت مجالس ،لجا تواملنشئااملدينة ،البلدة(

 الحكومية حيثالعام على مشاريع األعمال  ك .ال تنطبق  معايير املحاسبية الدولية في القطاعلعلى غير ذ

تطبق مشاريع األعمال الحكومية املعايير الدولية إلعداد التقارير املالية التي يصدرها مجلس معايير املحاسبة 

 الحكومية.معايير املحاسبة الدولية في القطاع العام تعريفها للمشاريع األعمال  نالدولية. تتضم

في حال وجود أي قيود على قابلية تطبيق بعض معايير املحاسبة الدولية في القطاع العام فانه يشار  .4

 الهامة.وليس املقصود تطبيق معايير املحاسبة الدولية في القطاع العام على البنود غير  املعايير،إليها في تلك 

تي تنص على إن جميع الفقرات تبني مجلس معايير املحاسبة الدولية في القطاع العام السياس ي ال .5

يد وانه ينبغي تحد متساوية،تتمتع بقوة نفاذ  نأاملذكورة في معايير املحاسبة الدولية في القطاع العام ينبغي 

يق هذه السياسة بأثر مستقبلي لتفادي طباملجلس ت قرر وقد  املستخدمة.ة غقوة نفاذ نص معين من خالل الل

لك تي سبق وان تم إصدارها، ونتيجة ذوإعادة إصدار املعايير الأي عواقب غير مقصودة عند مراجعة 

فترات بالخط  2002جانفي  1تتضمن معايير املحاسبة الدولية في القطاع العام التي وافق عليها املجلس بعد 

 الرئيسية، وينبغياملبادئ  إلىالغامق والعادي والتي لها قوة متساوية، حيث تشير الفقرات بالخط الغامق 

 ءة معيار املحاسبة الدولي في القطاع العام في سياق الهدف منه .قرا

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ومتطلبات تبني معيار املحاسبة الدولية للقطاع العام في الجزائر   الثالث: أهميةاملطلب   

ي لكل عملية تجر  ثحي العمومية،للمعايير املحاسبة في القطاع العام لها دور كبير في تطوير وتسيير املحاسبة 

 .تنظيمهاة العمومية قواعد محدد ومركزة لفي املحاسب
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 معايير املحاسبة الدولية في القطاع العام األول: أهميةالفرع 

تساهم املعايير الدولية بشكل كبير في تحقيق توافق السياسات املحاسبية على املستوى الدولي عن طريق 

املحاسبة من أجل االرتقاء بجود البيانات املالية تقديم إرشادات وتوجيهات للمهنيين املختصين في مجال 

وتحقيق اإلفصاح الكامل عن نشاط وحدات القطاع العام إضافة إلى تحسين قابلي املقارنة للمعلومات املالية 

وتؤدي معايير املحاسبة الدولية في القطاع العام دورها هاما في توحيد .بين مختلف الفترات على املستوى الدولي

ت املحاسبية للوحدات الحكومية على املستوى الدولي، عن طريق تحقيق التقارب فيما يخص طريقة املمارسا

إعداد وعرض البيانات املالية لوحدات القطاع العام، وتشجيع التنسيق املحاسبي الدولي لتطوير وتحديث نظم 

وعلى هذا األساس، تستمد هذه .املحاسب العمومية والرفع من جودة اإلبالغ املالي للقوائم املالية الحكومية

املعايير أهميتها من مدى االعتراف الدولي بها، وتشجيع املهيآت واملنظمات العاملية على تبني متطلبات هذه 

املعايير التي ال تكتس ي الصفة اإلجبارية في تطبيقها، بل تعتمد على مستوى القبول الدولي لها، ألن تطبيق معايير 

وفير بيانات مالية حكومية ذات مصداقية وجودة عالية، عن طريق تطوير مجموعة معترف بها دوليا يضمن ت 

شاملة من معايير املحاسبة الدولية في القطاع العام التي تمثل عن أفضل املمارسات الدولية في إعداد التقارير 

عام يساهم في االرتقاء وبالتالي، فإن تطبيق متطلبات معايير املحاسبة الدولية في القطاع ال. املالية الحكومية

 41.بجودة وقابلية مقارنة املعلومات املالية التي تعدها وحدات القطاع العام في العالم

 متطلبات تبني معايير املحاسبة الدولية للقطاع العام الثاني:الفرع 

املحاسبية الدولية يتوجب على الدول الجزائرية توفير مجموعة توفير من املتطلبات مساعدة على تبني املعايير 

 : 42للقطاع العام ف هذا بسبب البيئة الجزائرية الغير مالئمة

نظرا ملا يعاني منة نظام املحاسبي العمومي الجزائري من عدة أوجه  العمومية:إصالح نظام املحاسبة  .1

 يجب  على الدولة )وزارة املالية( وهذا من خالل إلصدار مجموعة من لذلكالقصور في مختلف جوانبه 

( إيجاد نظام محاسبي جديد ، خاصة بعد تجميد مشروع املخطط املحاسبي للدولة PCEالقوانين )

 تستند إليها مؤسسات القطاع العام .

 النقدي،نظرا العتماد نظام املحاسبة العمومية الحالي على أساس  املحاسبي:تغيير أساس القياس  .2

هذا األساس ال يساعد على تحقيق اإلفصاح الكامل منى التزامات وحقوق الوحدات  أنحيث 

ال يوفر بيانات حول تطور أو توزيع عناصر الذمة املالية للوحدات و جهة،الحكومية هذا من 

لذا يتوجب تعديل أساس  أخرى،ومتابعة املخزونان من جهة  األصول واإلهتالكاتبتقييم  الحكومية،

 ل إلى االستحقاق املحاسبي.القياس بالتحو 

 بها،إلى أن هذا األساس يعطي السنة املالية شخصية معنوية لها ذمة مالية خاصة  وتجدر اإلشارة

حيث يتم تحميلها بكل ما يخصها من إيرادات ومصاريف بغض النظر عن املوعد املتوقع للتحصيل أو 

 ا.إضافة إلى تقييم األصول العينية ومتابعة اهتالكاته الصرف،

حيث تتولى  السلطة،شهدت مؤسسات الدولة في العقود السابقة مركزية  :السلطةتخفيف مركزية  .3

ونتج عن هذا الوضع تنميط  ورقابة،اإلدارية األخرى من تخطيط  شؤون املستوياتالحكومة جميع 
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نظم املعلومات املحاسبية في كل الوحدات الحكومية دون منح اي من هذه الوحدات سلطة تطوير 

ونظرا الختالف الهدف بين كل وحدة حكومية وأخرى فان تصميم البرامج واألنشطة  النظم،هذه 

 ووحدات األداء سيختلف في كل منها.

وزارة التعليم  املالية،يتوجب على الجهات املعنية )وزارة  :العام تأهيل وتدريب العاملين في القطاع .4

القاض ي  املالي،املراقب  العمومي،األمر بصرف،العالي( تأهيل أعوان املحاسبة العمومية منهم املحاسب 

الطلبة الجامعيين علميا وعمليا من اجل ضمان التطبيق الجيد للنظام  املحاسبة،لدى مجلس 

 يلي:لذا يتوجب ما  املعايير،مع  قاملحاسبي املتواف

واملهنيين خاصة تبني املعايير املحاسبة الدولية  ناألكاديمييعقد دورات تدريبية بمشاركة  •

 العام.للقطاع 

تطوير املناهج الدراسية في الجامعات ومراكز التكوين لكي تتضمن املعايير املحاسبية الدولية  •

 العام.للقطاع 

إن تطبيق املعايير املحاسبية الدولية  القرارات:الدعم واملساندة السياسية من طرف متخذي  .5

للقطاع العام في الجزائر ال يتم إال من خالل دعم ومساندة من قبل جميع األطراف ذات العالقة )السلطة 

لعمومية يلزم توفير اعتماد ية اتبني هذا املعايير ضمن نظام املحاسب ن.( ال .... التنفيذيةالتشريعية، السلطة 

 مالية كبيرة وكفاءات عالية من اجل نجاحه.

من اجل تسهيل عملية التوافق مع املعايير  :العموميةتبني تقنيات وتكنولوجيا حديث في املؤسسات  .6

الن استخدام النظم املحاسبية  وفعالة،املحاسبية الدولية للقطاع العام يتوجب توفير تكنولوجيا كافية 

يتعلق بالعمل املحاسبي ويتيح فرصة الحصول على معلومات  االنجاز فيماااللكترونية يزيد من سرعة 

 املالية.ايجابي على التقارير  أثرمحاسبية أك ر دقة مما يكون له 

 املعايير محاسبة الدولية في القطاع العام  ةسلط :الثالثالفرع 

 :43فيما يلي تتمثل

تحكم األنظمة ضمن كل اختصاص مسالة إصدار التقارير املالية ذات الغرض العام من   .1

 أولى شكل متطلبات إلعداد التقارير القانونية و/العام. وقد تكون هذه األنظمة عالقطاع  تمنشئاقبل 

ئات التنظيمية الهي أوالتقارير املالية و/ او معايير محاسبة تعلنها الحكومات و/  دوتعليمات ألعدا إرشاد

 هيئات املحاسبة املهنية في االختصاص املعني. أوو/

تبني املعايير واإلفصاح عن  إنيعتقد مجلس معايير املحاسبة الدولية في القطاع العام  .2

 تمنشئااالمتثال لها يؤدي إلى تحسن ملحوظ في جودة اعداد التقارير املالية ذات الغرض العام من قبل 

دوره إلى تقييمات الية العامة مما يؤدي هذا األمر بأن يعزز اإلدارة امل ن املرجحوم االعام. هذالقطاع 

 واملسائلة.أفضل لقرارات توزيع املوارد التي تتخذها الحكومات وبالتالي زيادة الشفافية 

يحث مجلس معايير املحاسبة الدولية في القطاع العام وبشدة على تبني معايير املحاسبة في  .3

املجلس بحق الحكومات وواضعي املعايير يتعرف  االوطنية. كمالقطاع العام واتساقها مع املتطلبات 
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 بادرت بعض داختصاصاتهم. وقالوطنية في وضع معايير وإرشادات محاسبية إلعداد التقارير املالية ضمن 

املعايير الوطنية بصياغة معايير محاسبة تنطبق على الحكومات  الحكومات املستقلة وبعض من واضع

القطاع العام والواقعة ضمن اختصاصاتهم. وقد يستفيد واضعي معايير املحاسبة الدولية في  تومنشئا

ومن  املقارنة.املساهمة في زيادة  املعايير القائمة من أجالل لتنقيح أوالقطاع العام لصياغة معايير جديدة 

تقم بعد بصياغة معايير  ة للهيئات التي لمتكون معايير املحاسبة الدولية في القطاع العام مفيد أناملرجح 

 محاسبة للحكومات ومنشآت القطاع العام.

ال يمتلك مجلس معايير املحاسبة الدولية في القطاع العام وحده أو مهنة املحاسبة وحدها  .4

يعتمد نجاح جهود املجلس على االعتراف  العام،ة لطلب االمتثال ملعايير املحاسبة الولية في القطاع السلط

 بعمله ودعمه من مختلف املجموعات املعنية التي تعمل ضمن حدود اختصاصاتها

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 اإلبداع املحاسبي في املعايير املحاسبية الدولية الثاني:املبحث 

بعد ظهور املحاسبة اإلبداعية وتطويرها وظهور إيجابيات وسلبياتها، لقد قرر مجلس املعايير املحاسبة           

شجع اإلبداع املحاسبي االيجابي ووضع قوانين  ثى وضع قوانين وقواعد خاصة بها حيالدولية العمل عل

 حاسبية ليات املالسلبي الذي هوا التالعب في العمتعاقب اإلبداع املحاسبي 

مجلس إصدار معايير املحاسبة الدولية املنبثق من االتحاد الدولي للمحاسبين في الحد  ر األول: دو املطلب 

 من ممارسات املحاسبة اإلبداعية وطرق املحاسبة اإلبداعية في املعايير املحاسبية:
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مجلس إصدار معايير املحاسبة الدولية املنبثق من االتحاد الدولي للمحاسبين في الحد  ر دو  الفرع األول:        

 من ممارسات املحاسبة اإلبداعية

عندما قرر مجلس إصدار معايير املحاسبة الدولية املنبثق من االتحاد الدولي للمحاسبين إجراء تعديالت         

وتغييرها الباحثين ومن أهم التغييرات أو التعديالت التي طرأت على معايير املحاسبة الدولية الجديدة، فقد 

من فقرات معايير املحاسبة، حيث يصعب على اتضح أن هنالك صعوبات متعددة في التطبيق العملي للكثير 

الكثير من املتخصصين توضيح كيفية التطبيق السليم لغموض بعض الفقرات داخل املعيار األمر الذي قد 

أو تحريفات لبعض بنود التقارير املالية بحجة عدم  تالعبالض ضعاف النفوس في القيام بعملية يستغله بع

على إلغاء التناقضات والتعارض املوجود بين بعض املعايير  ل. العمللمعيارالوضوح أو الفهم السليم 

باإلضافة إلى إزالة أي غموض قد يكتنف تلك املعايير األمر الذي يغلق الباب أمام من يريد أن يستغل تلك 

التناقضات أو الغموض الذي يكتنف بعض تلك املعايير كان يهدف من وراء هذا التغيير إلى عدة نقاط من 

 :  44اأهمه

 األمريكية.التقارب مع معايير املحاسبة  .1

تلبية رغبة مجلس الوحدة االقتصادية باالتحاد األوربي بإصدار معايير محاسبية جديدة  .2

 األوربية.دول االتحاد األوربي على غرار توحيد العملة  املحاسببيق تساعدها على توحيد التط

دول األخذ بعين االعتبار التطورات الكبيرة والتغيرات التي حدث وخاصة قيام العديد من  .3

 الدولية.بإصدار معايير محاسبة محلية تستند بشكل أساس ي على معايير املحاسبة  العالم

حدوث بعض التجاوزات واالستغالل السيئ من قبل بعض املحاسبين لتلك املعايير عبر  .4

 نتائجه ظهور املحاسبة اإلبداعية. أحدلضعف املوجودة باملعايير والتي كانت  استغاللهم لبعض نقاطا

املنطلق فقد رأى مجلس معايير التقارير املالية الدولية إدراج بعض التعديالت والتغييرات وذلك  ومن هذا

للقضاء على أي ممارسات من ممارسات املحاسبة  القديمة وكذلكالسيئ للمعايير  االستغاللتالفي 

 أهم تلك التعديالت: القديمة ومناإلبداعية والتي ظهرت في ظل املعايير املحاسبية الدولية 

في معايير املحاسبة الجديدة،  البديلة(و)املعالجة  القياسية( )املعالجةالعمل على إلغاء غالبية البدائل  .1

ل لالختيار بين عدة بدائل واالكتفاء بمعالجة محاسبية واحدة وذلك بهدف توحيد املعالجات وعدم فتح املجا

بحيث تستغل تلك البدائل في تجميل صورة الدخل وتضخيم األرباح أو التغطية على بعض املالحظات على 

 نشاط الشركة.

هذا األمر من وجهة نظر  العملي ويعتبرإضافة مرفقا تلك ملعيار محاسبيي وضح كيفية التطبيق  .2

اتضح أن  الجديدة، فقدي طرأت على معايير املحاسبة الدولية الباحثين من أهم التغييرات أو التعديالت الت

يصعب على الكثير من  املحاسبة، حيثهناك صعوبات متعددة في التطبيق العملي للكثير من فقرات معايير 

املتخصصين توضيح كيفية التطبيق السليم لغموض بعض الفقرات داخل املعيار األمر الذي قد يستغله 
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القيام بعملية تالعب أو تحريفات بعض بنود التقارير املالية بحجة عدم الوضوح أو  بعض ضعاف النفوس في

 الفهم السليم للمعيار. 

والتعارض املوجود بين بعض املعايير باإلضافة إلى إزالة أي غموض قد  إلغاء التناقضاتالعمل على  .3

التناقضات أو الغموض الذي  يكتنف تلك املعايير األمر الذي يغلق الباب أمام من يريد أن يستغل تلك

 املعايير.يكتنف بعض تلك 

املحاسبة الدولية/ معايير التقارير املالية الدولية من املحاسبة  خلو معاييرإن هذه التعديالت وغيرها ال تعني 

 املجال.في  التحسينات اإليجابية نعنيهااإلبداعية التي 

 :الدوليةاملحاسبة اإلبداعية باستخدام معايير املحاسبة  الثاني: طرائقالفرع 

التي ينتج عنها نوعان من بين ممارسات املحاسبة اإلبداعية للباحث أني ميز  عرضه يمكنبناًء على ما سبق 

 : 45مايهعاآلتي طرائق التالعب بنو  محاسبي ويبينتالعب غير  ي، والثانتالعب محاسبي التالعب األول 

 :خاللطرائق التالعب املحاسبي وتكون من  .1

السلعي طرق تقييم املخزون  مثال:استغل الفرصة اختيار املعايير والسياسات املحاسبية البديلة  •

 . جاريةاملصاريف الرأسمالية على أنها  ومعاملة

ذلك تقدير العمر اإلنتاجي لألصل  املحاسبية مثالاستخدام التحيز الشخص يعند وضع التقديرات  •

 . كالاإلهألغراض 

 : 46طرق التالعب غير املحاسبي وتكون من خالل .2

 نإل بيع األصل وإعادة استئجاره إذ مثاالحسابات:تغيير تصنيف الصفقات وما ينتج عنها من تالعب في      

 .عائدات البيع يمكن أن تخفض أو ترفع بشكل غير حقيقي من خالل إجراء تسويات مع أقساط اإليجار

تغيير الزمن الحقيقي للصفقات بهدف تحديد سنة معنية لتحميلها باألرباح أو الخسائر لتحقيق هدف 

اإلدارة أن تختار مليون عندئذ تستطيع  3استثمارات كلفته التاريخية مليون وقيمته السوقية مثال:معين 

 .السنة التي تعد بها بأن االستثمار قد تحقق لرفع الربح في العام الذي اختارته

مجلس املعايير املحاسبية الدولية في دعم الجوانب اإليجابية للعمل املحاسبي اإلبداعي  ر دو  الثاني:الطلب 

 والحد من السلبي 

قية مصدا وعدمالحسابات بعد اإلحداث االقتصادية التي حدثت قي الشريكات الكبر من تالعب بأرقام        

 املحاسبي السلبي القوائم املالية جاء مجلس املحاسبة ليفصل بين اإلبداع املحاسبي االيجابي واإلبداع

                                                             
ممارسات املحاسبة اإلبداعية والحد من آثارها على القوائم املالية )دراسة تطبيقية  دور املحاسبة القضائية في مواجهةناهض نمر محمد الخالدي،   -45

العدد  –على مدققي الحسابات الخارجيين والعاملين في سلك القانون والقضاء الفلسطيني في قطاع غزة(، مجلة جامعة فلسطين لألبحاث والدراسات 

 .25،ص، www.uokufa.edu.iq/journals/index.php/ghjec/article/view/3628 ،26/02/2017،   2014يناير –السادس
 .26فس املرجع السابق،ص،ن-46
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 املجلس معايير املحاسبية من دعم الجانب االيجابي للمحاسبة اإلبداعي  ر األول: دو الفرع 

أنل معيار املنشآت الصغيرة واملتوسطة قد خفض كثير من متطلبات املعايير الدولية إلعداد التقارير              

د أو تخفيض املالية في نسختها الكاملة سواء من حيث استبعاد بعض املعايير الدولية، أو من حيث استبعا

بعض السياسات املحاسبية في املعايير الكاملة، إذ أضحى حجم معيار املنشآت الصغيرة واملتوسطة يساوي 

 
ً
 على حجم  %10تقريبا

ً
من حجم املعايير الدولية إلعداد التقارير املالية الكاملة، وذات النسبة تنطبق تقريبا

 عن جدول اإلفصاح املطلوب في املعايير الدولية إلعداد التقا
ً
رير املالية الكاملة املستخدمة في املعيار، فضال

فقد استبعد من املعيار . يبين األصل الذي استخلص منه كل جزء من املعايير الدولية للتقارير املالية األساسية

غير  معايير حصة السهم من األرباح، التقارير املالية املرحلية، القطاعات التشغيلية، عقود التأمين، واألصول 

كما عمل املعيار على استبدال بعض الطرائق املحاسبية أو تخفيضها، إذ  .47املتداولة املحتفظ بها بغرض البيع

يشجع املعيار على استخدام الطريقة املباشرة في عرض التدفقات النقدية من األنشطة التشغيلية مما يقلل 

دمة، كما لم يشترط املعيار تضمين تكاليف من الطريقة غير املباشرة وبالتالي يقلل من الطرائق املستخ

االقتراض املتعلقة بشراء أو إنشاء عقارات استثمارية ضمن تكلفة العقار كما هو الحال في املعيار األصلي، 

واستبعد املعيار طريقة إعادة التقييم عند قياس املمتلكات واملصانع واملعدات بعد االعتراف املبدئي التي يسمح 

كما خفض املعيار متطلبات اإلفصاح بشكل كبير مقارنة بمتطلبات املعايير األصلية . 48الخ...صلي بها املعيار األ 

مثل عدم السماح بتجميع قائمة الدخل الشامل مع قائمة التغيرات في حقوق امللكية، كما لم يطلب أثر 

الشركات والتابعة واملنشآت  االستثمارات في الشركات التابعة والزميلة واملشاريع املشتركة والتغيرات في حصص

التجارية األخرى على قائمة التدفقات النقدية مقارنة باملعيار األصلي، كما خفضت متطلبات اإلفصاح في 

املعيار في األجزاء املناظرة ملعايير القوائم املالية املوحدة، املخزون، املمتلكات واملصانع واملعدات، وعقود اإليجار 

 .49وغيرها

بإصدار معايير جديدة غير موجودة في بعض البلدان لعل أهمها املعيار الدولي الخاص قيام املجلس 

-International Financial Reporting Standards for Small& Mediumباملنشآت الصغيرة واملتوسطة 

Sized Entities (IFRS for SMEs) شريحة كبيرة من يعد من الجوانب اإلبداعية للمجلس لتركيزه على  يوالذ

املؤسسات والشركات صغيرة الحجم التي تجد صعوبة في تطبيق املعايير الدولية إلعداد التقارير املالية 

 الكاملة  

 مجلس املحاسبة الدولية من حد من سلبيات املحاسبة اإلبداعية الثاني: دور الفرع 

، بغية (IFRS)السابقة باملعايير الدولية للتقارير املالية IASقرر املجلس استبدال معايير املحاسبة الدولية 

 :50تحقيق جملة من األهداف أهمها

                                                             
47Deloitte ، IFRS for SMEs in your Pocket  ،4/2010,www.iasplus.com/en/binary/dttpubs/1004pocketsmes.pdf,1/1/2017  ، P.13., 
48IASB ,FRS for SMEs,9/7/2009, /www.ifrs.org/Current-Projects/IASB-Projects/Small-and-Medium-sized-Entities 
49IASB ، (2009) ،IFRS for SMEs،/www.ifrs.org/Current-Projects/IASB-Projects/Small-and-Medium-sized-EntitiesSection 1. 

 

http://www.iasplus.com/en/binary/dttpubs/1004pocketsmes.pdf
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 (.FINANCIAL ACCOUTING STANDARDS)التقارب مع معايير املحاسبة األمريكية  .1

تلبية رغبة مجلس الوحدة االقتصادية باالتحاد األوربي بإصدار معايير محاسبية جديدة تساعد على  .2

 .التطبيق املحاسبي بين دول االتحاد األوربيتوحيد 

األخذ في الحسبان قيام العديد من دول العالم بإصدار معايير محاسبة محلية تستند بشكل أساس ي  .3

 الدولية.على معايير املحاسبة 

حدوث بعض التجاوزات واالستغالل السيئ من قبل بعض املحاسبين لتلك املعايير عبر استغاللهم  .4

 .نتائجها ظهور املحاسبة اإلبداعية أحدعف املوجودة باملعايير والتي كانت لبعض نقاط الض

وفي ضوء تلك األهداف قام املجلس بإجراء بعض التعديالت في املعايير السابقة وإصدار معايير جديدة للحد 

 :51من الجوانب السلبية للمحاسبة اإلبداعية ومن أهم تلك التعديالت

 الجديدة واالكتفاءاملسموح بها في املعايير  واملعالجة ( املعالجة األساسية)ائل العمل على إلغاء غالبية البد .1

بمعالجة محاسبية واحدة وذلك قصد توحيدا ملعالجات وعدم فسح املجال لالختيار بين عدة بدائل بحيث 

الشركة تستغل تلك البدائل في تجميل صورة الدخل أو التغطية على بعض املالحظات على نشاط 

بمعالجة محاسبية واحدة وذلك قصد توحيد املعالجات وعدم فسح املجال االختيار بين عدة  تفاءواالك

بدائل بحيث تستغل تلك البدائل في تجميل صورة الدخل أو التغطية على بعض املالحظات على نشاط 

 .الشركة

هم التغييرات التي إضافة مرفقات لكل معيار محاسبي يوضح كيفية التطبيق العملي، ويعد هذا األمر من أ .2

كان هنالك صعوبات متعددة في التطبيق العملي للكثير من  الجديدة إذطرأت على معايير املحاسبة الدولية 

فقرات املعايير، لصعوبة توضيح كيفية التطبيق السليم لتلك الفقرات حتى من قبل بعض املتخصصين، 

لبعض بنود التقارير املالية بحجة عدم  مما أفسح املجال للبعض للقيام بعمليات تالعب أو تحريفات

 .الوضوح أو الفهم السليم للمعيار

العمل على إلغاء التناقضات تعارض املوجود بين بعض املعايير باإلضافة إلى إزالة أي غموض قد يكتنف  .3

 .تلك املعايير األمر الذي يغلق الباب أمام من يريد أن يستغل تلك التناقضات أو الغموض

 . التفسيرات امللحقة باملعايير إلى داخل املعايير نفسها بدال من فصلها في ملحق خاص بكل معيارإدخال  .4

 الجزائر عن املحاسبة اإلبداعية في واإلداري الناتج الحكومة في الحد من الفساد املالي دور  الثالث:املطلب 

لالهتمام بالحكومة والعمل وفق لها تعد  الفضائح املالية التي تعرضت لها بعض الشركات العمالقة الدافع 

بعض الشركات العمالقة الدافع لالهتمام بالحكومة والعمل وفق مبادئها خاصة متعلق بمهنة التدقيق 

ذ تبين بانعدام الفعالية نظام الرقابة الداخلية كان السبب وراء مثل هذه بالتحديد التدقيق الداخلي، ا

                                                                                                                                                                                           

 

، مسابقة البحوث التاسعة املحاسبة اإلبداعية ودور املدقق في التحقق من ممارساتها ونتائجهاالخشاوي، علي محمود، والدوسري، محسن ناصر، 51

 .14، ص 2008عمان، األردن،على مستوى جميع قطاعات ديوان املحاسبة، 
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 SOXقدمة إلى وضع قوانين لضبط عملية الرقابة الداخلية مثل قانون الفضائح ، مادي باملشروع في الدول املت
 بفرنسا 2003في الفاتح أوت LSF53بالواليات املتحدة األمريكية، وقانون  2002في جويلية 52

التدقيق  اعتبرت وظيفةمن اجل االلتزام باإلجراءات التشريعية املنصوص عليها في لقانونين السابقين 

صوى وتلعب دور أساسيا في عملية تحضير وإعداد التقارير املتعلقة بالرقابة الداخلية , الداخلي ذات أهمية ق

فالتدقيق الداخلي يساعد الشركات على وضع نظام مراقبة فعال من خالل التقييم املستمر لكفاءة والفعالية ، 

عالية األساليب الرقابية والعمل على تحسين بشكل دائم . واعتمادا على نتائج التقييم للمخاطر، يتم تقييم ف

وعليه فان التقييم الذي يقوم به املدقق  الداخلي  الشركات،املطبقة على العمليات نظام املعلومات ضمن 

يجب إن يتعلق بكفاءة وفعالية العمليات ، احترام القوانين والتشريعات ، االعتمادية والتوافق بين املعلومات 

 املالية والتشغيلية. 

التدقيق الداخلي ، والذي يمثل احد دعائم الحكومة ، يعد من اآلليات الفعالة في الحج من املمارسات  أن

السلبية للمحاسبة اإلبداعية ، حيث انه يقدم رؤية موضوعية لوضعية الشركات ، من خالل تأكد دقة 

محاسبيا من خالل جملة من  تقديم تقارير عن الوضعية املالية لها كما انه يعطي للحكومة بعدا أوالحسابات 

اإلجراءات والتي من شانها الحد من الفساد اإلداري واملالي الناتج عن ممارسات املحاسبة اإلبداعية، واملتمثلة 

 : 54يلي أساس في ما

ضرورة قيام املساهمين بمساءلة أعضاء مجلس اإلدارة ، والذين يتعين  املحاسبية:املساءلة والرقابة  .1

 نات واملعلومات الالزمة الت املساهمين لديهم املسؤولية والحق باعتبارهم مالكا .عليهم توفير البيا

نجاح وفعالية تطبيق الحوكمة يتطلب االلتزام باملعايير  :والتدقيقااللتزام بتطبيق املعايير املحاسبية  .2

املحاسبية الدولية او العمل على وضع معايير محاسبية مكيفة ،بحيث يكون اإلطار العام لها املعايير الدولية 

 . غير أنها تأخذ بعين االعتبار الواقع االقتصادي  للبلد كما هو الحال بالنسبة للمعايير املحاسبية في الجزائر

دور التدقيق الداخلي يساعد التدقيق الداخلي في إنجاح الحوكمة وتحقيق أهداف الشركة من  .3

والتي تعمل على تقييم األداء من الجانب املحاسبي واملالي للشركة ، خاصة فيما  :خالل الرقابة الداخلية

 يتعلق باإلدارة املخاطر والرقابة عليها .

للتدقيق الخارجي دور مهم في إنجاح حوكمة الشركات ألنة يقلص او يقض ي على  :الخارجيدور التدقيق  .4

بالقوائم  تايثل املعلومات املحاسبية واملحتو كما انه يقض ي على عدم تما واإلدارة،التعارض بين املساهمين 

القوائم  فاملدقق الخارجي يضفي ثقة ومصداقية على املعلومات املحاسبية من خالل املصادقة على املالية،

يقوم  بحيثبها يانات واملعلومات الواردة من صحة الب مراجعتها والتأكدبعد  الشركات،املالية التي تعدها 

 بإعداد تقارير مفصلة ترفق بالقوائم املالية 

                                                             
52 :Sarabanes-Oxley 
53:la Loi sur la Sécurité  

) حالة الشركة األمريكية للتسويق الكهرباء سميرة ، بديس ي فهيمة، الحوكمة وقاية من الفساد اإلداري واملالي الناتج عن املحاسبة اإلبداعية وي عط54

revues.univ- 2012والغاز الطبيعي ( مجلة العلوم اإلنسانية  ، جامعة محمد خضر بسكرة ،نوفمبر

biskra.dz/index.php/sh/article/view/717،2/2/2017 29،30،ص،،ص . 
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تتمثل مهمة لجنة التدقيق في تأكد صحة البيانات واملعلومات املحاسبية الواردة  :التدقيقدور لجان  .5

 العالية، وبالتاليذات الجودة  وإنتاج املعلومات فهي التي تسهر على تطبيق الحوكمة املالية،وائم بالتقارير والق

 املساهمة في تحقيق مصالح األطراف ذات العالقة بالشركات.

اإلفصاح األمثل يعد من الدعائم األساسية لنجاح تطبيق الحوكمة  أن تحقيق اإلفصاح والشفافية .6

 املساهمة في تحقيق مصالح األطراف ذات العالقة بالشركة  العالية، وبالتاليوإنتاج املعلومات ذات الجودة 

: تعتمد إدارات بعض الشركات إلى تطبيق سياسة إدارة األرباح ، وذالك من خالل  إدارة األرباح .7

البيانات املالية واملحاسبية ، إما بغرض تشجيع أصحاب رؤوس األموال على االستثمار في مثل  التالعب في

من اجل البحث عن التشجيع واملكافئة   أوهذه الشركات أو من اجل تأكيد التقديرات التي حدت سابقا 

اسة إدارة األرباح ،وقد أكدت عديد الدراسات التي تناولت العالقة بين الحوكمة وبين ممارسة اإلدارة لسي

بان الحوكمة تحد من سلطة اإلدارة في إدارة األرباح ، على اعتبار أن الحوكمة تقلص من صالحيات اإلدارة 

وتسمح لألطراف ذات العالقة بالشركة من ممارسات املالية غير الشرعية من جهة أخرى ويلزم املدققين 

 ه بعيد عن تأثير اإلدارة .الداخلين على القيام بمهام املسندة لهم على أكمل وج

املالية  للشركة،تهدف الحوكمة إلى االستخدام األمثل للموارد املتوفرة  للشركة:تقيم األداء العام  .8

والبشرية ، وحماية أصولها وخلق ميزات تنافسية ، بما يضمن تطورها واستمرارها في النشاط انتعاش 

 اسمها ضمن األسواق املالية .

تواكب الجزائر التغيرات الحاصلة في املجال االقتصادي بعيدا عن  أنلضروري فلقد كان من ا      

غير انه وبسبب طهور بعض مؤشرات األداء السلبي للشركات الجزائرية ولالقتصادية  تطبيقاتها. و الحوكمة

الجزائري عموما ، كتصنيف الجزائر ضمن الدول التي يستفحل بها الفساد ، حيث صنفت من قبل منظمة 

جملة اإلجراءات  ، بالرغم من 2011من مجموع دول العالم وذلك سنة  112شفافية الدولية في املرتبة ال

 55.ةاملتخذوالتدابير 

إصدار مراسيم  ،2006الدولية ملكافحة الفساد عام  يترجم االتفاقيةمن بينها إصدار قانون        

إصدار مراسيم تطبيقية  تسييرها،تطبيقية تحدد تركيب الهيئة الوطنية للوقاية من الفساد ومكافحة وكيفية 

إصدار قانون مكافحة غسيل  ها،من الفساد ومكافحة وكيفية تسيير  تتحدد تركيبة الهيئة الوطنية للوقاية

لك بعد قضية بنك الخليفة . قصد تفعيل هذه اإلجراءات والتدابير تم إنشاء وذ ،2005افريل 5األموال بتاريخ 

والتي أعدت تقارير عن الظاهرة  الدولية،وهي فرع ملنظمة الشفافية  الفساد،الجمعية الجزائرية ملكافحة 

 الواسع لكافة أنواع الفساد اإلداري واملالي. تؤكد انتشار

جعل مبادئ  العالمي،والبنك  النقد الدوليمن قبل صندوق غير أن دعم هذه التدابير واإلصالحات  

مما دفع بالدولة إلى تكوين لجنة الحكم الراشد  العمومية،الحوكمة تكون ضمن التوجيهات املقدمة للسلطات 

، خاصة وان الجزائر اعتبرت من املبادرين بمشروع الني باد الذي يقض ي بخضوع الدول األعضاء لتقييم 

العمومية في الجزائر نحو إقرار  توجيه السلطاتبالحوكمة . ومن املؤشرات الدالة على  دوري فيما يتعلق

 نذكر: العمل بمبادئ ومقومات الحوكمة
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االنتقال نحو اقتصاد السوق ما جعل الشركات الجزائرية تخضع لاللتزامات الدولية التي  .1

ا ما استدعى مراجعة النظام املحاسبي وهذ املالية.تقوم على الشفافية واإلفصاح في اعداد ونشر القوائم 

 .2010باعتماد نظام محاسبي ومالي جديد وفقا للمعايير املحاسبة الدولية شرع في العمل به ابتداء من سنة 

التزام الشركات ذات املسؤولية املحدودة اعتماد مراجع حسابات خارجي يعمل وفق مدونة  .2

 املحاسبي منوإلزامها بنشر النتائج باألسهم،الشركات  بعضان هذا اإللزام بعدما ك واألخالقيات،للسلوك 

 املالي.خالل نشر القوائم املالية املعبرة عن املركز 

 أكبرفتح النقاش حمل ضرورة التنظيم مهنة املحاسبة بشكل يمنحها حرية االستقاللية  .3

 الحكومي.بتمكين املهنيين من تنظيم أنفسهم بعيدا عن محاوالت التدخل 

إللزام البنوك  الداخلية، كخطوةتعزيز دور الرقابة  املصرفية ومحاولةنظومة إصالح امل .4

 الجزائرية بالعمل وفق مبادئ الحوكمة املصرفية.

 شاء بورصة الجزائر بغرض إيجاد بدائل تمويلية. أن .5

مراجعة القانون التجاري بشكل الذي يوضح كيفية إسناد وتوزيع املسؤوليات داخل  .6

هذا األسلوب عام، و ما تقع إدارة مجموعة كبيرة من الشريكات على عاتق رئس مدير  ةالشركات. فعاد

الن النصوص القانونية تقض ي بان يراقب مجلس  واملساءلة،قليل الفعالية فيما يتعلق باملراقبة 

 ويفقد مجلس اإلدارة هذا الدور عندما يكون رئيسه هو املدير العام. العام.اإلدارة املدير 

والتي يتوخى من  الجزائرية،تمثل هذه أهم اإلصالحات الجارية بهدف تفعيل آليات الحوكمة بالشركات 

وهي كذالك بمثابة محاولة للحسيس وأخطار  كبير.العمل بها الحد من الفساد اإلداري واملالي املنتشر بشكل 

قية املهنية باملتو ضرورة التقيد بخطورة الوضع وب والخارجيين،من دقيقين داخلين  واملمارسين،املحاسبيين 

 قدر اإلمكان من املمارسات السلبية للمحاسبة اإلبداعي للحد،خاصة املتعلقة بالجانب األخالقي 
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 :خاتمة الفصل

وجدنا  الدولية حيثذا الفصل دراسة جميع جوانب القطاع العام في املعيار املحاسبة لقد حاولنا في ه 

 معايير أنث به، حي ةمعيار محاسبة دولي للقطاع العام ومجلس محاسبي ومجلس معايير محاسبة خاص اهلأن 

 املحاسب.تالعب نظم القطاع العام وتحميه من تة الدولية للقطاع العام جاءت لاملحاسب

وطرق املحاسبة  املحاسبة اإلبداعيةكما تطرقنا إلى دور مجلس املعايير املحاسبية في الحد من ممارسة 

ما ان كانت تعود بسلبية على  ةالدولية وكيفية الحد منها في حالاإلبداعية وأنواعها في املعيار املحاسبة 

 .على املؤسسة بإيجابيةوتدعيم الجانب االيجابي للمحاسبة اإلبداعية الذي يعود  ،املعلومات املحاسبية

 



 

 
 

 

 

 

 الفصل الثالث
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:مقدمة الفصل  

نها مؤسسة خدماتي أ املوارد املائية حيثوزارة والية مستغانم هي فرع من فروع ملائية لإن مديرية موارد ا         

املحاسبة العمومية ألنها تستمد ميزانيتها  السدود، وتطبق فيهالصنع مات كدراسة وضع خطط تقوم تقديم خد

 وتمول من خزينة العمومية. ةمن ميزانية الدول

سة أعمق قمنا ة على مستوى كل واليات الوطن، ولدراومعتمد ةكون مقيدحيت أن عمال املحاسبة فيها ت  

 مبحثين: إلىبتقسيم هذا الفصل 

 نبذة عن مديرية املائية لوالية مستغانم األول:املبحث 

 أعمال املحاسب العمومي في املؤسسة :الثاني ثاملبح
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 نبذة عن مديرية املائية لوالية مستغانم :املبحث األول 

 ألفراد املجتمع. بتقديم خدمات تقوم تيامخد مؤسسةلوالية مستغانم  املوارد املائيةمديرية تعد 

 عن مديرية املوارد املالية لوالية مستغانم  تاريخية نبذة: املطلب األول 

 تاريخية عن مديرية املوارد املالية لوالية مستغانم  ذةنب:  األول الفرع 

و التي كانت  تشمل عدة  واليات من بينها معسكر ،شلف،   1959تأسست مديرية الري لوالية مستغانم سنة  

 .خزاناتباستعمال  مياه السدود وال لفالحيتيارت ،غليزان ، ومن مهامها انجاز املشاريع في االستغالل 

، لداخلي لدى مديرية الري للواليةتحديد النظام ا تم1991جوان  2بمقتض ى القرار الوزاري املشترك املؤرخ      

 تتكون من ثالث مصالح  وهي كالتالي : حيث

 مصلحة اإلدارة والوسائل. .1

 . لفالحيمصلحة الري  .2

 مصلحة التطهير. .3

تحديد تنظيم وسير مديريات الري للوالية  ، تم2002املؤرخ في مارس  02/187يقتض ى املرسوم التنفيذي 

 الوطن.مديريات الري لواليات املعدل النظام الداخلي األول املشار إلية أعاله واملتضمن ضبط عدد مصالح 

تمت زيادة مصلحتين ملديريات الري على املستوى الوطني وهذا بقرار وزاري مشترك وهما  25/04/2004وفي 

 على التوالي: 

 مصلحة التزويد باملياه الصالحة للشرب.  .1

 مصلحة حشد املوارد املالية.  .2

تراقب كل األعمال والوحدات بمختلف  كمازيادة على ذلك تضم مديرية الري عشرة فروع تابعة لها 

 لها.الدوائر التابعة 

تسمى مديرية الري لوالية مستغانم حاليا بمديرية املوارد املالية وهذا طبقا للمرسوم التنفيذي رقم 

 .22/06/2011املؤرخ  11. 226

 

 

 : مستغانمديرية املوارد املالية ملالهيكل التنظيمي ا الثاني:رع فال
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من خمسة مصالح يتولها مدير واحد ولكل مصلحة مكاتب خاصة بها  التنظيميالهيكل يتكون 

 املوالي:املوضحة في الشكل 

 املائيةالهيكل التنظيمي ملديرية املوارد  :III-1م شكل رقال                              

 املدير    

  

 

 إدارةمصلحة 

 الوسائل

مصلحة الري  

 الفالح

مصلحة التزويج   مصلحة التطهير  

باملياه الصالحة 

 للشرب

 دمصلحة حش 

 املوارد املائية 

      

مصلحة امليزانية 

ومحاسبة 

 واألمالك

مكتب الدراسات  

 واألشغال

مكتب الدراسات  

 وبرمجة املشاريع

مكتب  

الدراسات 

 وبرمجة املشاريع

مكتب حشد  

 املوارد املائية

  

مكتب املنازعات 

والتنظيم 

والصفقات 

 العمومية

مكتب متابعة  

التسيير 

 واالستغالل

مكتب انجاز  

 املشاريع 

مكتب متابعة  

 انجاز املشاريع 

مكتب حشد  

 املياه الجوفية

 

مكتب املوارد 

البشرية 

 والتكوين

قسم فرع الري  

 دائرة سيدي علي

مكتب املرافق  

العامة للتطهير 

 وحماية املوارد

مكتب املرافق  

العام للتزويد 

باملياه الصالحة 

 للشرب 

مكتب تسيير  

واستغالل منشات 

حشد املياه وحماية 

امللكية العامة 

 للمياه 
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فرعي الري 

بدائرة 

 عشعاشة

قسم فرعي للري  

بدائرة حاس ي 

 ماماش

قسم فرع الري  

 ببوقيرات

قسم الفرعي  

للري بدائرة عين 

 تادلس

قسم فرعي للري  

 ية مستغانم بوال 

 

الري  افرع

بدائرة خير 

 الدين

للري  اقسم فرع   

 بدائرة ماسرة

الري  اقسم فرع 

بدائرة عين 

 ص يينو 

الري  افرعقسم  

بدائرة سيدي 

 لخضر

 مديرية املوارد املائية لوالية مستغانم وثائقاملصدر:

 :يليما نشاط املديرين يتمثل في الثالث:الفرع  

 .حشد املوارد املائية السطحية والجوفية إلىاملشاركة في الدراسات وإعداد برنامج العمل الرامي  .1

 .ضمان التحكم في تسيير املنشآت ومتابعة إنجاز املشاريع والسهر على احترام قواعد ومقاييس االنجاز .2

 .املوارد املائيةحشد  تاملنشئاوصيانة  استغالل، تسييرالسهر على حسن  .3

إنشاء بنك معلومات حول معرفة املوارد املائية على مستوى الوالية وحشدها واستعمالها واملحافظة  .4

 عليها.

 . برمجة مشاريع تزويد باملياه الصالحة للشرب .5

 .السهر على احترام فوعد ومقاييس انجازها .6

 للشرب.تكوين نظام إعالمي يتفق بالتزويد الصالح  .7

 الفيضانات.ر والحماية ضد ويريع التطفي الدراسات وبرمجة مشا املشاركة .8

 املياه.املساهمة في اختيار الوسائل وتقنيات التطهير وتصفية  .9

 املائية.والحفاظ على املوارد  املعينة، بحمايةالسهر بالتعاون مع مصالح  .10

 البيئة.تكوين نظام إعالمي يتعلق بتطهير وحماية  .11

 .الصغير واملتوسط ألفالحياملشاركة في اعداد برامج تطوير الري  .12

 واملتوسط.ضمان متابعة وتنفيذ برامج تطويري لفالحي الصغير  .13

 السهر على التنظيم ومقاييس االستغالل هياكل السقي وصرف املياه  .14

 .السقي وصرف املياه منش ئجمع العناصر الخاصة بمنح تخصيص استغالل  .15

 مصلحة اإلدارة الوسائل ومكتب املحاسبة  : مهامالثاني املطلب  

 :من مصالح املؤسسة مهام خاصة بها كما يليحة لكل مصل

 مصلحة إدارة الوسائل  األول: مهامالفرع 
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 :تتكفل مصلحة إدارة الوسائل بما يلي

 تسيير أمور األمالك واملحافظة .1

 .إعداد وتنفيذ مخططات تسيير املوارد البشرية وتكوين املستخدمين .2

 املنازعات.االطالع ومتابعة شؤون  .3

 :تتكون من ثالث مكاتب .4

 واألمالك.مكتب امليزانية واملحاسبة  •

 العمومية.مكتب املنازعات والتنظيم والصفقات  •

 .مكتب املوارد لبشرية والتكوين •

 واألمالك:امليزانية واملحاسبة  الثاني:مهام مكتبالفرع 

 :املكتب على ذايشرف ه

 التسيير.ميزانية  املتعلقة بمشروعانجاز الجداول التقديرية  .1

 املالية.متابعة استهالك االعتماد خالل السنة  .2

 العامة.االلتزام بالنفقات  .3

 املالية.متابعة عملية التأشيرة على االلتزامات مع مصالح الرقابة  .4

 التبريرية.انجاز بطاقات االلتزام مرفقة بكل الوثائق  .5

 القروض.استهالك ينجز شهريا كشف  .6

 إضافية.ينجز مدونة امليزانية املعدلة إدا تم التحصيل على قروض  .7

 مؤقتين.القيام باملهام املحاسبة الخاصة باإلدارة معالجة أجور العمال سواء كانوا دائمين أو  .8

 أي كل ما يتعلق باألجور واملنح وعالوات املردودة 

 

 

 

 

 املحاسب في املحاسبة العمومي دور  :الثالثاملطلب 

 ة مهمة في املديرية.للمحاسب العمومي دور فعال وله مكان        

 املحاسب العمومياألول:الفرع  
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يعتبر محاسبا عموميا كل شخص بعين بصفة قانونية للقيام بتحصيل اإلدارات ودفع النفقات     

لك تداول ذواملوارد املكلف بها وحفظها وك األشياء أوحراسة السندات واألموال والقيم  العمومية، وضمان

 املوجودات.واملمتلكات والعائدان واملوارد مع القيام بمسك محاسبة لحركة  والسندات والقيماألموال 

يراقب و  ،ته الرئاسيةايعتمد املحاسبة العمومي من طرف الوزير املكلف باملالية ويمارس عليه سلط أوعين ي

مطابقة  تحقق آندفع نفقة ما  قبل قبولهاملحاسب مشروعة لتحصيل أو الدفع يتعين على املحاسب 

 وهي:واألنظمة املعمول بها  مع القوانينالعملية 

  .لهاملفوض  أوصفة األمر بالصرف  .1

  .النفقات عمليات تصفيةشرعية  .2

 .توفر االعتماد املالية .3

  .حل معارضهالديون لم تسقط أجالها أو إنها م أن .4

)أي املعروف لديه بتسليمه نسخة من مرسوم أو قرار تعيينه صحة توقيع األمر بالصرف املعتمد لديه  .5

 .اذج إمضائه(إضافة إلى نم

  .صحة الخصم أي تناسب النفقة مع نوع االعتماد املخصص لها أي مع املادة والفصل .6

اإلدارية عندما تكن  ت، الشهاداباألحرفاملبلغ  البيانات، كتابةشرعية الوثائق املقدمة )تطابق  .7

 .إلزامية(

نفقات املستخدمين ونفقات العتاد والصفقات  معينة مثلمراعاة بعض األحكام الخاصة بنفقات  .8

 .العمومية

 .عدم وجود معارضة للدفع كالحجز على الحساب بمقتض ى حكم قضائي  .9

 .بمرور أربع سنوات  املماطلةي سقوط حق دائن الدولة عدم انقضاء الدين بسقوط الرباعي أ .10

 .بها األخرى ماعدا بالنسبة مليزانية البلدية التزمتأشير املراقب املالي على قرارات التعيين وعلى النفقات  .11

 

 وواجبات املحاسبين العموميين ات مسؤوليالفرع الثاني:

بمعرفة الوزير املكلف باملالية ويخضعون سلطة وبالتالي فهم تحت  املحاسبين العموميين يتم تعيين            

حماية كذلك ،وفي بعض األحيان يكتفي الوزير باعتماد تعيين  املحاسبين فقط كان بضع تأشيرته او راية 

املوافق على قرار التعيين ومهما كان املنصب الذي يباشرون فيه أعمالهم يعتبر املحاسبين  العموميون 
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شخصية ومالية عن األموال والحقوق املالية التي تحت تصرفهم وبصفة عامة كل تعامل في  مسؤولية

األموال العمومية وحركاتها ويحمي قانون محاسبة العمومية املحاسبين العموميين من التهديدات بعقوبات 

تعد باطلة كل 'ية آدا اثبت أن األمر الذي رفض االمتثال به كان من شانه تحريك مسئوليتهم الشخصية واملال

ؤولية كان من شانها أن تحمله املس هتنفيذإذا اثبت أن األمر التي رفض عقوبة سلطت على محاسب عمومي 

بين املحاسبين العموميين واألشخاص  تكون  املسؤولية املالية تضامنية فانا ذالشخصية واملالية ، ورغم ه

 .املوضوعين تحت أوامره 

مسئولون مدنيا وجزائيا على صيانة واستعمال املمتلكات املكتسبة من األموال اآلمرون بالصرف  أنكما      

 أوالعمومية وبهدى الصفة فهم مسئولون شخصيا على مسك جرد للممتلكات املنقولة والعقارية املكتسبة 

 لهم.املخصصة 

ومما تجدر اإلشارة إليه فان املسئولين املالية والشخصية للمحاسبة العمومي في جميع الحاالت ال يمكن أن 

 املحاسبة.تقحم إال من طرف الوزير املكلف باملالية أو مجلس 

 الفترة التي يعتبر فيها املحاسب مسئوال  :الثالثالفرع  

ذي سيره منذ تاريخ تنصيبه صلحة آو القسم اليعد املحاسب مسئوال على كل العمليات التي تقع بامل .1

 مهامه.إلى حين تاريخ انتهاء 

وفي الواقع ال يمكن له أن يتحمل أخطاء سابقة وبالتالي ال يمكن تحريك مسئوليته بسبب سابقيه  .2

نقص  أياملحاسبين العموميين عند ظهور  إال بالنسبة للعمليات التي تكفل بها وتحرك مسؤولية

 قانونية.دفعه نفقات غير  آومن األموال والقيم العمومية 

ال يعاقب املحاسب العمومي عن األخطاء التي يقع فيها بحسن نية كتلك الخاصة بتحديد وعاء  .3

 الحسابية(العمليات  أيتلك الخاصة بالتصفية ) آوالحقوق 

 كليا أوكان حسن النية  حاسب إناملالسلطات إلبراء ذمة  باملالية كللك للوزير املكلف أضاف إلى ذ .4

، ال تعفيه من الدفع وعدم معاقبة املحاسب حسن النية منه، ةجزئيا عن دفع الحسابات املطلوب
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كالسجن والحبس  ،إدارية أوالحساب املطلوب به فدفعه للمبلغ الناقصة ليس بعقوبة جنائية 

 تسوية وضعية مالية فقط وإنماالوظيفة، والغرامة والفصل من 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  مستغانملي  وموارد املائيةاملبحث الثاني أعمال املحاسب في اإلدارة 

زانية التقديرية إجراءات محاسبية من اجل التحضير للميسنة للمؤسسة يقوم املحاسب ب أخر في كل               

يتم  دراسة ما  ثللخزينة حي للمراقب العام وأخرى  ة التزامات  واحد وضعبيقوم املحاسب   ثسنة الجارية حيلل

وتوقعات من اجل وضع ميزانية تقديرية  ةجيد اتحسابب يه القيامويجب عل هي احتياجاتهم في السنة املاضية 

السنة وشراء حاجيتهم و  ما هي األبواب املستعمل وما احتاجه وان كانت هناك ميزانية  إتمامكافية من اجل 
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مة  ومن هنا يتم للمحاسب اعتماد على امليزانية الختامية للمؤسسة من إضافية لسنة  وتقديراتهم لسنة القاد

وبهد سوف نقوم بإدراج كال ما ,  اجل  وضع امليزانية التقديرية  والتي يتم املوافق عليها من طرف وزارة املالية 

 .امليزانية الختامية إلىسوف يقوم به املحاسب بدئ بامليزانية التقديرية 

 امليزانية التقديرية  األول املطلب 

توقعات يقوم بها املحاسب استنادا على امليزانية الختامية لسنة املاضية مع  عن عبارةهي  امليزانية التقديرية

 التالي:على الشكل  الحالية وتكون االحتياجات السنة  اإلحصائيات

يحتاجوه مليزانية السنة املاضية واملقارنة بما احتاجوه وما لم  ةدراسة جيدبامليزانية يقوم املحاسب  في هذه       

تقدير صحيح مع توقع ما سوف يحتاجه  السنة املاضية هوما قدره في  أم ةإلى ميزانية وظيفي وإذا كان احتاج

 .من أشياء ومعدات جديد وعمال جدد من اجل وضعها وإرسالها إلى وزارة املالية

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 التي يتم الرد بها على قبول امليزانية الوثائق أو العمليات  :املطلب الثاني

 :وثائق التاليةالب املالية تصحبعملية قبول امليزانية التقديرية بعد موافقة عليها من طرف وزارة  أن

 Extrait d'odonnance de délégation de crédits  لسنة  أولي بتفويض أمر ستخرج م :الفرع األول 
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 الوثيقة ذهه تأتي املالية، حيثقبول ميزانية التقديرية للمؤسسة من طرف الوزارة على وهي عبارة عن رد  

 حيث الشكل التالي ذوتأخب امليزانية التقديرية على شكل كل باب من أبوا ي، وتأتالتسييربميزانية  ةمصحوب

 :يوضح شكل باب واحد فقط

 لسنة أولي أمر بتفويضستخرج م III.2جدول رقم 

 

 ةالوزارة املالي تقومواحد من أبوب امليزانية التي  لبابأولي ا املثال شكل مستخدمة أمر بالتفويض ذإن ه      

بعد عن  فيماالتي يتم ملئها غة م بصحبها بميزانية التسيير فار تقو  للمؤسسة حيثامليزانية التقديرية الرد بقبول ب

 .كل باب واملواد املستعملة فيتضم األبواب  احتياجاتها التيحسب أولية التي يتم توزيعها  اعتماداتطريق وثيقة 

 

 

 

 

 رعتمادات األولية مليزانية التسييتوزيع اإل الثاني:الفرع 

 على املواد تابعة لها األبواب بتوزيع مبالغوهي عبارة عن جدول يشمل األبواب واملواد حيت يقوم املحاسب 

 يلي:واملبلغ املخصص لي كل مادة كما 

 2016األولية مليزانية التسيير لسنة  عتماداتاإل توزيع  3.3الجدول 

Observatio

ns 

Monta

nt 

chap Date 

D'Emission 

Gesti

on 

N° 

Extrait 

N° 

Ordouna

nce 

Code Désignation

ordonnateu 

Secondaire  

Controle fi 

nanicle 

Vi a  N°             

DU 

      11102

7 

MOSTAGAN

EM 

     TOTAL 
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 تلخيص الباب  تخليص املادة  العنوان املادة الباب 

 42000000,00 42000000,00 الراتب الرئيس ي للنشاط وحيد 31-11

 36500000,00  التعويضات واملنح املختلفة   31-12

   4288395,00  املردودةعالوات  01

  260000,00 تعويض جزافي عن خدمة  03

  620000,00 تعويض عن الضرر  06

  5026897,00 منحة جزافية تعويضية 11

  3363000,00 املشتركة اإلداريةتعويض الخدمات  12

  266000,00 تعويض الخدمات التقنية املشتركة  13

  8000000,00 تعويض الخدمات التقنية  14

  5000000,00 تعويض تسير و متابعة املشاريع  15

  480000,00 تعويض عن التمثيل  18

  480000,00 تعويض عن املسؤولية  19

  480000,00 تعويض عن االلتزام الخاص 20

  1600000,00 تعويض دعم النشاط اإلداري  21

  6635707,40 عالوة تحسين األداء  22

 36500000,00 36500000,00 12-31مجموع الباب 

من -الرواتب–املستخدمون املتعاقدون   31-13

ذات طابع عائلي واشتراكات لضمان 

 االجتماعي

 7800000,00 

  2816560,00 األعوان املتعاقدون بعقد غير محدد املدة 01

  830851,00 عالوات املردودة  02
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  200000,00 تعويض عن الضرر  03

  1340000,00 منحة جزافية تعويضية  05

  460000,00 عن الخطر واإللزام تعويض 06

  630000,00 تعويض الجزافي عن الخدمة 07

  300000,00 تعويض دعم نشاطات اإلدارة 08

  280000,00 املنح العائلية 09

)النظام العام ( الضمان االجتماعي  10

23،75% 

1433289,55  

  61159,56 % 1التامين عن البطالة  11

  15139,89 %0،25 التقاعد املسبق 12

 7800000,00 7800000,00 13 -31مجموع الباب 

 57000,00 57000,00 حوادث العمل  ربوع وحيدة 32-11

 2300000,00 2300000,00 املنح العائلية وحيدة 33-11

 30000,00 30000,00 املنح االختيارية وحيدة 33-12

 19625000.00  الضمان االجتماعي  33-13

  18643750,00 % 75،23)النظام العام(االجتماعي الضمان 01

  785000,00 %1التامين عن البطالة  02

  196250,00 %25،0التقاعد املسبق  03

 19625000.00 19625000.00 13-33مجموع الباب 

 3000000,00  املساهمة في الخدمات االجتماعية   33-14

  2000000,00 %02املساهمة في الخدمات االجتماعية  01

  500000,00 % 0.50حصة التقاعد  02
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  500000,00 % 0.50حصة التمويل السكن االجتماعي  03

 3000000,00 3000000,00 14-33مجموع الباب 

 1000000,00  تسديد النفقات   34-11

  700000,00 واملهمات  التنقلمصاريف  01

املحامين املحضرين  أتعابنفقات  06

فحوص خبراء املحللين –القضائيين 

  واألجانب

300000,00  

 -0- -0- نفقات املسابقات واالمتحانات 07

 1000000,00 1000000,00 11-34مجموع الباب 

 400000,00  واألثاثاألدوات   34-12

  150000,00 اقتناء األدوات واألثاث املكتبي  01

  200000,00 اقتناء معدات اإلعالم اآللي  02

صيانة وتصليح األدوات والتجهيزات  04

 املختلفة

50000,00  

 400000,00 400000,00 12-34مجموع الباب 

 500000,00  اللوازم  34-13

  280000,00 الوراقة ولوازم واملكتب 01

،الكراس ي املجالت ،  النشوياتطبع وانجاز  02

 الوثائق والدعائم لنشاطات التحسس

150000,00  

  70000,00 مواد ولوازم صيانة التنظيف 03

 500000,00 500000,00 13-34مجموع الباب

 600000,00  التكاليف امللحقة  34-14

نفقات االشتراك في الجرائد ومختلف  01

 املطبوعات

2140,00  
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  77860,00 نفقات النشر في الصحافة  02

  300000,00 الكهرباء واملحروقات-الغاز-املاء 04

التصليح  -نفقات البريد واملواصالت 05

 والصيانة

200000,00  

نفقات املساعدة واملعالجة والخدمات في  06

 اإلعالم اآللي 

20000,00  

 600000,00 600000,00 14-34مجموع الباب 

 110000,00  األلبسة  34-15

املصلحة وسائقي  ألعوانشراء البدالت  01

 السيارات 

80000,00  

الصيانة  ألعوانشراء ألبسة العمل  02

 والتنظيف

30000,00  

 110000,00 110000,00 15-34مجموع الباب 

 670000,00  حظيرة السيارات  34-91

  20000,00 شراء الدواليب والعجالت املطاطية  01

اقتناء قطع الغيار –الصيانة والتصليح  02

  والرشاتوأدوات 

80000,00  

  515960,00 شراء الوقود والزيوت 03

  14000,00 اقتناء قسيمة السيارات 05

  40040,00 نفقات الرقابة التقنية للسيارات 06

 670000,00 670000,00 91-34مجموع الباب 

 2000000,00  اإليجار  34-93

   إيجار  املقرات اإلدارية 01

  2000000,00 إيجار السكن الوظيفي  02
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 لوالية مستغانموثائق املديرية املوارد املائية  : املصدر 

ها ومن هنا يتم ملئ في ةإلى مواد التي يحتاجها وتوزيع كل باب مواد املخصص الجدول يمثل توزيع األبواب ذاوه

ها من طرف ثنية التسيير التي يتم بعن امليزاوانب املتعلق بالوالية مستغانم أل الج أو في الخاناتتسيير ميزانية ال

لكن هناك مواد  واليات الوطنجميع ت خاصة بمؤسسة موارد املائية للجميع أبواب الواليا ةالوزارة املالية شامل

 .أخرى  إلى اليةو تختلف من 

 ميزانية التسييرالثالث:الفرع 

ما حيث ميزانية التسيير تشمل على املائية لوالية بعد املوافق ها وزارة املالية للمديرية وهي عبارة عن ميزانية تبعث

 :ييل

 .2016واألقسام لسنة  توزيع االعتماد حسب العناوين_1

 .2016االعتماد حسب الترتيب العددي لألبواب لسنة  توزيع_ 2

 .2016ل سنةحسب األبواب واملواد لالعتماد املخصصة  توزيع_3

 .التسيير ( ميزانية1امللحقانظر )املعلومات للمزيد منو 

 بااللتزاماتبطاقة تكفل الرابع:الفرع 

بلغ املخصص املو  ةباب واملادالالتي تتكون من  تلتزاماباالومن امليزانية التسيير يضع املحاسب بطاقات تكفل      

 أما  سابقا مميزانية الدولة وتشمل  األول هولها جانبين الجانب  ثبلغ السابق والرصيد الجديد حيللعملية و امل

 :يلي تشمل تفصيل االلتزامات  التي نجد فيها نوع االلتزام واملبلغ  وشكلها كما ةالثانيالجهة 

 2000000,00 2000000,00 93-34مجموع الباب   

–نفقات الخبرة –النفقات القضائية  وحيدة 34-98

 تعويضات املترتبة على الدولة 

10000,00 10000,00 

 1000000,00  صيانة املباني  35-11

  950000,00 املبانيصيانة وإصالح  01

  50000,00 صيانة املساحات الخضراء 02

 1000000,00 1000000,00 11-35مجموع الباب 

 90000,00 90000,00 التكوين التكميلي املسبق للترقية في الرتبة وحيدة 43-11

 115892000,00 115892000,00 املجموع العام
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 التكفل بااللتزامات بطاقات 4. 3الجدول رقم 

 تفصيل االلتزامات                                                                                                        ةميزانية الدول                 

مراقبة   تأشير

 املائية

 / / /الوزارة 

املصلحة رقم  

111/027    

مكتب امليزانية 

 واملحاسبة  

 املبلغ نوع االلتزام  2016السنة 

األولية وفقا  التكفل باالعتماد

ملستخرج أمر بتفويض 

االعتمادات املؤشر عليها من 

طرف املراقب املالي املركز 

املؤرخ في  186تحت رقم 

2016/05/02 

200000,00 

 رقم

 في

 البطاقة رقم

1 

    1            فقهألن                                                                                 

 موضوع               

   2       قتصاداال                                                                            

 

الرصيد  املادة الباب

 السابق

الرصيد  مبلغ العملية

 الجديد

 200000,00 موعجامل 200000,00 200000,00  2 12-34

 دينار جزائري  ألفمائتين :املجموع بالحروف                                                                                                  مالحظات

 : األدوات واألثاث                       34"-12:الباب 

 :اقتناء معدات اإلعالم اآللي 02املادة 

 لوالية مستغانم املصدر : وثائق املديرية املوارد املائية

وتوزيع  ةبالتفويض لسنة الجاري ومستخرج أمرمن امليزانية التقديرية  ةأن كل العمليات السابق

 ثم يتمإلى املراقب العام ليؤشر عليها  ترسلم ثة تنقل إلى املدير لتأشير عليها الجاريسنة لاالعتماد أولية ل

تأشير عليها ومن هنا لل ةخزينة الدولل يتم بعثها ،ثمتسيير السنةاألولية مليزانية  عتمادا إرجاعها لسحب توزيع

 .يير الجديد وتصرف بشراء حاجياتهايرجع للمؤسسة اإلذن بالعمل بامليزانية التس

 بعمل بامليزانية ءالثالث: البداملطلب 
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على املدير واملراقب العام تم  تمر من عمليات شراء  تقوم بها املؤسسة التي كل عملية  أنحيث 

به عملية املحاسبة من  على ما تمر  ، وفيما يلي مثالبالدفعوإذن  الشراء  ةباملوافق تقديم إذن من اجل الخزينة 

 :املؤسسةتحتاجه  ما شراءاجل 

وجد ت ما إذا كانت نظر إلىالحتاجه املؤسسة من اجل تملا  بمن طرف املحاسوضع طلب  : يتمأوال

 .(2 قا مللحانظر املدير )بعد التكفل يقوم بوضع شبه فاتورة مؤشر عليها من طرف  ث انهشراء حيللمقدرة 

(و نسخة من 3امللحق عن بطاقات االلتزام ) 3نسخ عن شبه الفاتورة و 3وهنا يقوم املحاسب بوضع 

م ثيؤشر عليها   كياملراقب العام  ىم دليل  إليقدبتالضريبة  ب املكلفويقوم (  4امللحق سجل التجاري للمورد)

 ETAT DEالفاتورة الشكلية  بأخذوفي األخير  يقوم  ،عنده  ةيترك نسخو  منهايرجع نسختين 

VIREMENTعليها  ةة  وبعد املوافقاملؤشر عليها من طرف املدير  إلى الخزينة الدول   تالحوليامع  (5)امللحق

 (من اجل اإلعالم بقبولها والدفع للمورد. 6امللحق الزرقاء) ةعليهم بنفس املعلومات بالورقد ر الب يقوم 

 امليزانية الختاميةالرابع:املطلب 

ونسبة  ستعملا امو  قدم لهما امليزانية الختامية التي تلخص م عدادإبوفي أخر السنة يقوم املحاسب 

 القادمة.تغطية السنة  يستطيع مادة لكياستعمال كل باب وكل 

 الختامية امليزانية: III -3الجدول 
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 خالصة الفصل 

،وجدنا أن املحاسبة في اإلدارات  ديرية املائية لوالية مستغانم املبعد ما تعرفنا على أعمال املحاسب في 

بالقطاع العام  أما بالنسبة  ةالعمومية تسيير باملحاسبة العمومية وال تطبق معايير املحاسبة الدولية الخاص

مقيد وال يستطيع التغير فيها لذا ه صالحيات بتعامل بالحسابات ألنه لإلبداع املحاسبي فان املحاسب ليس ل

ع املحاسب القيام به هو في عملية إنشاء امليزانية التقديرية ،حيث   يقوم املحاسب اإلبداع الوحيد الذي يستطي
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يكون إبداع  أنتوقع جميع الحاجيات وتوقع عدد عماله فهنا يمكن اعتباره اإلبداع محاسبي  وبهذا يمكن إما ب

تالعب النادر كجانب السلبي وهو  أمافية  وهذا من اجل عدم  إعادة طلب امليزانية إضا يمحاسبي ايجاب

حالة  نادرة في الوهذه  اإلعالن عن شراء الش يء هو لم يشتريه أوفعة دفع اجر عامل وعدم د أوبالفواتير 

 .العمومية  اإلدارات
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التي يقوم بها الباحثون املحاسبين  والبحوثالدراسات  أهماملعايير املحاسبية من  واملحاسبي  اإلبداعيعتبر 

بين الدول وتطور  نتيجة للعالقاتمن تطورات في االقتصاد املحاسبة  خيرةاأل  اآلونةحدث في  بسبب ما

أو من اجل تضخيم األرباح انشأ  اجل ضرائبومن اجل عدم الكشف حسابات الحقيقية من ، الشريكات

 وسلبياتها في تهاإيجابياالتجميل الحسابات التي قيدها مجلس املعايير املحاسبية الدولية  أواملحاسبي  اإلبداع

 الحسابات.عملية 

زاالبداع الدولية  املعايير املحاسبيةموضوع اإلبداع املحاسبي من اثر تبنيي  ومن خالل تناول دراستنا              

لك ذو ، :لقد حاولنا مناقشة إشكالية ،مستغانممديرية املائية لوالية للحالة ل  املحاسبي في املؤسسات الجزائرية 

صحتها من خطئها كما  أثبتناالتي من الفرضيات املوضوعة  تطبيقي وانطالقامن خالل فصلين نظريين وفصل 

 يلي:

 الفرضيات:

إن  مجلس معايير املحاسبة الدولية اصدر معايير  التقارير املالية من اجل الحد من اإلبداع الفرضية األولى:  

الثغرات املجودة في املعايير بتحديدها  وتشجيع اإلبداع  املحاسبي السلبي وذلك من خالل محاولة تغيير

  املحاسبي  االيجابي   وهذا بتشجيع املنشات املتوسطة والصغيرة.   وهذا ما يثبت صحة الفرضية األولى.

مؤسسة العمومية في الجزائر تستعمل املحاسبة العمومية في القطاع العام حيث تقتصر  إنالفرضية الثالثة: 

 .قوانين تخص القطاع العام الجزائري فقط، وهذا ما يثبت صحة الفرضية الثالثةعلى 

 التالية:النتائج  إلىصحت الفرضيات ودراستنا ملختلف جوانب املوضوع توصلنا  أثبتنا أنبعد و              

 لقد توصلنا التالية في بحثنا إلى نتائج:: تاالستنتاجا

 :النتائج النظرية

 املحاسبية._يعد انتشار أساليب اإلبداع املحاسبي لعدم موثقيه البيانات 

 الدخل._تظهر صور اإلبداع املحاسبي في إدارة األرباح وتمهيد 

 املالية._اغلب األساليب وطرق اإلبداع املحاسبي تكون في القوائم 

 _ هناك اهتمام كبير من الدول من اجل تطبيق املعايير املحاسبي الدولي.

 ,هناك اختالف بين معايير املحاسبة الدولية في القطاع العام واملعايير املحاسبة الدولية _

لك غير أخالقي في مهنة املحاسبة وذ _لإلبداع املحاسبي طرق أخالقي وطرق غير أخالقي إلى أن أنها تعتبر أسلوب

 .بسبب استغاللها للوصول إلى أهدافها وغايتهم 
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جاءت بقوانين تشجع فيها اإلبداع املحاسبي االيجابي وقوانين تحارب فيها اإلبداع  _ لجنة املعايير املحاسبية

 املحاسبي السلبي.

واملالية تطور السياسات االقتصادية  وتطور نتيجة_تعتبر معايير املحاسبة الدولية إبداعا محاسبيا نما 

تحسينات  وبالتالي إدخالرات مما تطلب من مجلس معايير املحاسبة الدولية مسايرة تلك التطو  للمؤسسات

 .على املعايير

 :النتائج الدراسة التطبيقية

 :يما يل_ توصلنا في دراستنا إلى 

_أن القطاع العام في الجزائر ال يطبق معايير املحاسبة الدولية وإنما يطبق املحاسبة العمومية مقيد بقوانين 

 جزائرية فقط

 _أن املحاسب العمومي مقيد ومراقب من عدة جهات 

_أن املحاسب العمومي غير مسموح له باإلبداع املحاسبي كلت الحالتين إلى في مرحلة وضع امليزانية التقديرية 

 إلى حقيقة ما يحدثيستطيع القيام باإلبداع املحاسبي من اجل الوصول امليزانية التقديرية 

 االقتراحات :

 أساليب اإلبداع املحاسبي والحد منا. اجل كشف_ ضرورة إقامة دورات للمحاسبين واملدققين من 

توازن مع  تبدا استعمال املعايير املحاسبية الدولية للقطاع العام في املؤسسة العمومية في الجزائر حي ة_ضرور 

 .الدول األخرى ومن اجل حماية من الفساد اإلداري لإلدارة العمومية

تسهم إضافة املرفقات لكل معيار محاسبي لتوضيح كيفية التطبيق العملي له في الحد من استخدام املحاسبة _

خاصة أن بعض الصعوبات في كيفية التطبيق السليم لبعض الفقرات داخل املعايير قد يستغل في  اإلبداعية،

 للمعيار. او الفهمعدم الوضوح  القيام بعمليات التالعب او التحريف لبعض بنود التقارير املالية بحجة

اإلفصاح بشكل كافي عن السياسات املحاسبية املستخدمة في إعداد القوائم املالية السيما التغير في تطبيق ا 

 تلك السياسات وأثره ومقارنة النتائج قبل التغيير مع نتائج بعد التغيير بشكل واضح

إلغاء التناقضات والتعارض والغموض املجود بين املعايير وإدخال التفسيرات امللحقة باملعايير داخل املعايير _

لك وذ معايير،نفسها إلضافة أفضلية لفهم تلك التفسيرات بشكل مباشر بدال من فصل في ملحق خاص بكل 

 تالعب أيلغلق الباب أمام من يستغل تلك التناقضات لتبرير عملية املحاسبة اإلبداعية السلبية 

 البحث: أفاق
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 ،واجهناهاوضوع اإلبداع املحاسبي من خالل معايير املحاسبة الدولية والصعوبات التي بعد تناولنا في دراستنا مل

 منها:باب لعدت إشكاليات ومواضيع نذكر  لنا فتح

 معايير محاسبة الدولية للقطاع العام من الحد من اإلبداع املحاسبي السلبي )التالعبات ( دور _ 

 _ثغرات املوجودة في معايير املحاسبة الدولية التي سمحت بظهور اإلبداع املحاسبي  

املعتمدة هل املعايير الدولية تحدد اإلبداع املحاسبي وفي  واألساليب إلبداع محاسبي له مختلف اإلجراءات ا _

 ؟اي مجال
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 امللخص

إن مفهوم اإلبداع املحاسبي ظهر نتيجة الزمات املالية العاملية األخيرة التي كانت سبب في انهيار عدة شركات         

م املحاسبية والبيانات املالية املحاسبية، حيت جعلها كبيري في املجال االقتصادي بسبب عدم الشفافية في أرقا

محل اهتمام الباحثون املحتمين بمبادئ املحاسبة واملراجعين وذاك بسب التالعب املقصود في الحسابات 

وعليه وضع معايير التقارير املالية الدولية من اجل املحافظة  على الشفافية وعمليات اإلفصاح في التسجيل 

محاور محورين نظريين ومحور  3لحماية من الفساد اإلداري .  ومنه سوف يتمحور بحتنا إلى املحاسبي مع ا

تطبيقي حيت كل محور يتحدث على ما يلي املحور األول عموميات حول اإلبداع محاسبي ومعايير محاسبة 

يير املحاسبة الدولية الدولية ومحور الثاني معايير املحاسبة الدولية للقطاع العام واإلبداع املحاسبي ضمن معا

، أما الجانب التطبيقي دراسة ميدانية ملديرية املوارد املائية لوالية مستغانم .حيث تعرفنا على اإلدارة وأعمال 
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املحاسب فيها وما يقوم به وان املحاسبة املديرية املواد املائية لوالية مستغانم تستعمل معايير املحاسبة الدولية 

 .إليهاالنتائج املتوصل  إلىاسبي على املستوى املحاسبة لي نصل في النهاية  وان كان هناك إبداع مح

 الكلمات املفتاحية  :

املحاسبي صمن  اإلبداعاإلبداع املحاسبي ، معايير املحاسبة الدولية ، معايير املحاسبة الدولية للقطاع العام . 

 املعايير املحاسبي

 abstrait 

        Le concept de comptabilité créative a émergé à la suite de la récente crise financière 

mondiale, qui a été la cause de l'effondrement de plusieurs sociétés Kabiri dans le domaine 

économique en raison du manque de transparence dans les chiffres comptables et les états 

financiers de la comptabilité, les saluant d'intérêt aux chercheurs retranchés les principes de la 

comptabilité et de commissaires aux comptes, et qu'en raison de la manipulation du sens des 

comptes et l'établissement de normes d'information Finance internationale afin de maintenir la 

transparence et informations figurant dans l'enregistrement comptable à la protection de la 

corruption administrative. Et il centre Banna à 3 axes deux axes axe théorique appliqué saluant 

chaque axe parler sur le premier axe Outs sur la comptabilité de la créativité et les normes de la 

comptabilité internationale II ci-après et la mise au point des normes comptables internationales 

pour le secteur public et la créativité comptabilité selon les normes comptables internationales, et 

l'aspect pratique d'une étude sur le terrain de la Direction des ressources en eau du mandat 

Mostaganem. où nous avons eu la direction et le travail du comptable et réalisé par la direction 

des matériaux d'eau et de comptabilité pour l'état de Mostaganem utilisé les normes comptables 

internationales et qu'il y avait une comptabilité créative au niveau de la comptabilité pour moi à 

la fin pour obtenir des résultats douleur il est arrivé 

Mots-clés: 

La comptabilité créative, normes comptables internationales, les normes internationales du 

secteur public. La comptabilité créative des normes comptables de Samn 
 


